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Φωτεινή Φιοραβάντη
8η Τάξη
Εγώ μαθαίνω Ελληνικά γιατί είναι η μητρική μου 
γλώσσα, είναι η γλώσσα που άκουγα από τους 
γονείς μου στα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Επί-
σης για να μπορώ να μιλάω με τον παππού μου και 
τη γιαγιά μου που μένουν στην Ελλάδα όταν πηγαί-
νω διακοπές. Τέλος, είμαι τυχερή που μπορώ και 
μιλάω δύο ξένες γλώσσες.

Χρυσάνθη Λαχανά
6η Τάξη
Μαθαίνω Ελληνικά γιατί είμαι από την Ελλά-
δα. Όταν θα πάω στην Ελλάδα με την οικογέ-
νειά μου,  θέλω να μπορώ να μιλάω Ελληνικά 
με τους συγγενείς μου και τους φίλους μου. Όχι 
μόνο γιατί είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά και 
επειδή πολλές λέξεις στα αγγλικά έχουν κοινές 
ρίζες με τις ελληνικές.

Ίριδα Γουναρά 
6η Τάξη
Εγώ μαθαίνω ελληνικά γιατί θα με βοηθήσουν στη 
ζωή μου. Επίσης, για να μπορώ να επικοινωνώ 
με την οικογένειά μου στην Ελλάδα. Τα ελληνικά 
είναι η πρώτη γλώσσα μου και κομμάτι από την 
παράδοσή  μου.

Νικόλας Miralis
4η Τάξη 
Εγώ μαθαίνω ελληνικά γιατί είμαι Έλληνας και εί-
ναι η γλώσσα μου. Μου αρέσει να τη μιλάω στο 
σπίτι με την οικογένειά μου. Η Ελληνική Γλώσσα 
έχει μεγάλη ιστορία και πολλές από τις λέξεις στα 
αγγλικά έχουν ελληνικές ρίζες.

Δημήτρης Αποστολίδης
Εγώ μαθαίνω ελληνικά γιατί είναι η γλώσσα μου. 
Τη  μαθαίνω γιατί είναι μία από τις πιο πλούσιες 

γλώσσες στον  κόσμο. Επίσης θα με βοηθήσουν 
όταν πάω στην Ελλάδα για να επικοινωνώ με τους 
φίλους μου και την οικογένειά μου πιο εύκολα.

Νεφέλη 
Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό που μαθαίνω την  
ελληνική γλώσσα, γιατί αν πάω στην Ελλάδα δι-
ακοπές θα μπορώ να μιλήσω στη γιαγιά και στον 
παππού μου επειδή δεν ξέρουν αγγλικά.

Βίκυ Κουραβέλου
Εγώ μαθαίνω ελληνικά γιατί αν πάω στην Ελλάδα 
για διακοπές ή για να μείνω χρειάζεται να ξέρω να 
μιλάω. Επίσης αν  πάω σχολείο εκεί θα πρέπει να 
ξέρω πως να γράφω και να διαβάζω. Τέλος είναι 
χρήσιμο να ξέρεις και μια δεύτερη γλώσσα.

Βικτώρια Λιάκου 
Μαθαίνω ελληνικά γιατί γεννήθηκα στην Ελλάδα. 
Αν πάω να επισκεφτώ την οικογένειά μου στην 
Ελλάδα και δεν ξέρω ελληνικά δε θα μπορώ να 
συνεννοηθώ και θα είναι δύσκολο για μένα.  

Νικολέττα Βενέτη
Η Ελληνική γλώσσα έχει το πιο πλούσιο λεξιλόγιο 
και είναι μία από τις λίγες γλώσσες που εμπλούτισε 
όλες τις άλλες. Πιστεύω ότι αυτοί είναι οι βασικοί 
λόγοι που μαθαίνω ελληνικά.  Όμως και ένας άλ-
λος σημαντικός λόγος είναι πως γεννήθηκα στην 
Ελλάδα και ήρθα εδώ πολύ μικρή για αυτό ήμουν 
αποφασισμένη να συνεχίζω να μαθαίνω τη μητρι-
κή μου γλώσσα και την ιστορία της πατρίδας μου.

Δημήτρης Βάλλας
Εγώ μαθαίνω ελληνικά γιατί όταν μεγαλώσω θέλω 
να πάω στην Ελλάδα και να μπορώ να μιλάω τη 
γλώσσα που μιλάνε. Επίσης για να μπορώ να 
κάνω μετάφραση στους φίλους μου που δεν μιλά-
νε τη γλώσσα.

«Γιατί μαθαίνω ελληνικά»

Μαθητές των απογευματινών σχολείων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, 
απαντούν στο ερώτημα:

Με αφορμή την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου 
Σολωμού, που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας


