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Ελληνική γλώσσα, τον πολιτισµό, την ορθοδοξία και την ιστορία, µε απώτερο σκοπό την
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Χαιρετισµός του Πανοσ/του Αρχιµ. κ. Θεωνά Μπακάλη,
Ιερατικώς Προϊσταµένου της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

Το σχολείο µας
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Χαιρετισµός του Διοικητικού Συµβουλίου του σχολείου µας
Φτάνουµε στο τέλος άλλης µιας σχολικής χρονιάς. Ο χρόνος περνάει γρήγορα – µόνο για µας
τους µεγάλους άραγε ή και για τους µαθητές µας; Τους τελευταίους µήνες είδαµε µεγάλες αλλαγές
στο σχολείο. Τον Δεκέµβριο αποχαιρετήσαµε την κυρία Αλεξάνδρα Σαµαρά, την επί επτά χρόνια
διευθύντριά µας, και η Σχολική Επιτροπή την ευχαριστεί πολύ για όλα όσα έκανε για το Σχολείο της
Αγίας Σοφίας.
Τον Ιανουάριο του 2018, τα ηνία ανέλαβε η Δρ. Όλγα Φακατσέλη και η επιτροπή τής εύχεται
καλή δύναµη και κάθε καλό στα νέα της καθήκοντα. Είµαστε σίγουροι ότι θα φανεί αντάξια του
ρόλου της και ότι το σχολείο θα ακµάσει υπό την ηγεσία της.
Η επιλογή της ποίησης ως θέµατος του φετινού περιοδικού λέει πολλά για το επίπεδο του
σχολείου. Η πεζογραφία περιγράφει τη ζωή όπως τη βλέπει ο συγγραφέας, η δε ποίηση όπως την
αισθάνεται ο ποιητής. Ως εκ τούτου, απαιτεί περισσότερη οικειότητα µε τη γλώσσα, ευαισθησία και
ευχέρεια λόγου.
Το διδακτικό προσωπικό, οι γονείς, αλλά κυρίως τα παιδιά αξίζουν τα θερµά και ειλικρινή
συγχαρητήρια της Σχολικής Επιτροπής. Ευχόµαστε σε όλους καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και
καλή επιστροφή µε κέφι και όρεξη για ακόµη περισσότερη πρόοδο το φθινόπωρο.
Καλλιόπη Καρούση
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Το νέο τεύχος του περιοδικού µας
Σας καλωσορίζω στο 18ο τεύχος του περιοδικού του σχολείου µας! Σε ένα τεύχος γεµάτο
ποίηση, που αποπνέει ευαισθησία, ειλικρίνεια κι αυθεντικότητα. Σε ένα τεύχος που συµπυκνώνει
όλες τις θεµελιώδεις αξίες του σχολείου µας: την αγάπη για µάθηση, το ερευνητικό πνεύµα και την
κριτική µατιά, τη συνεργασία και τον σεβασµό. Μικροί και µεγάλοι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε
σηµαντικές πτυχές της ελληνικής ποίησης, προσφέροντάς µας ερµηνευτικές προσεγγίσεις που
εντυπωσιάζουν µε την ποικιλία και την ευρηµατικότητά τους. Από την εκφραστική απεικόνιση
γνωστών ελληνικών ποιηµάτων από τους λιλιπούτειους µαθητές µας µέχρι την ανεξάρτητη
δηµιουργική έκφραση των µαθητών των µεγάλων τάξεων, µε αφόρµηση ένα κοινό ποίηµα, τα παιδιά
δούλεψαν µε κέφι κι ενθουσιασµό, επιβεβαιώνοντας µε τον αυθεντικότερο τρόπο τη ρήση του T.S.
Eliot ότι «η γνήσια ποίηση µπορεί να επικοινωνήσει πριν γίνει νοητή» και ότι «το νόηµα θα το
συλλάβει πρώτα η ψυχή κι έπειτα ο νους».
Όπως κάθε χρόνο, το περιοδικό µας σηµατοδοτεί και τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Αναπολώντας τη χρονιά που έφυγε, σκέφτοµαι ότι έχουµε πολλούς λόγους να είµαστε
ευχαριστηµένοι. Σα δάσκαλοι κάνουµε συνεχή προσπάθεια για να βελτιώσουµε τη διδασκαλία µας,
γνωρίζοντας ότι καλύτερη διδασκαλία σηµαίνει καλύτερη µάθηση. Γνωρίζουµε επίσης πόσο
σηµαντικό είναι να δίνουµε πλούσιες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές µας, καλλιεργώντας το
ανοιχτό πνεύµα και τη θετική διάθεση. Οι µαθητές µας έχουν άριστη συµπεριφορά, έρχονται στο
σχολείο χαρούµενοι, αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις και δεσµούς που σε αρκετές περιπτώσεις θα
διατηρηθούν για πολλά χρόνια κι αισθάνονται όλοι τους ισότιµα µέλη µιας µεγάλης οικογένειας, της
οικογένειας του ελληνικού σχολείου! Η όµορφη αυτή ατµόσφαιρα δε θα ήταν δυνατή χωρίς την
υποστήριξη όλων σας, αλλά κυρίως της Σχολικής µας Επιτροπής, των εκπαιδευτικών αποστολών
ΕΕΑ και ΚΕΑ και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µας, τους οποίους κι
ευχαριστώ θερµά.
Εύχοµαι σε όλους ένα χαρούµενο και ξένοιαστο καλοκαίρι! Το σχολείο µας θ’ανοίξει και
πάλι τις πόρτες του για τους µικρούς και µεγάλους µαθητές του το Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου στις 9.30
το πρωί.
Η διευθύντρια
Δρ. Όλγα Φακατσέλη
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Σύλλογος Γονέων & Διδασκόντων
Ο Σύλλογος Γονέων και Διδασκόντων της
Αγίας Σοφίας ιδρύθηκε το 2011 µε σκοπό να
υποστηρίξει το σχολείο µέσω µιας σειράς
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που απευθύνονται
τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Όλοι οι γονείς
γίνονται αυτόµατα µέλη του Συλλόγου, όταν τα
παιδιά τους εγγραφούν στο σχολείο. Η ένταξη των
γονέων στον Σύλλογο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος
συµµετοχής στο σχολείο.
Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Γονέων της
Αγίας Σοφίας βοήθησε το σχολείο αγοράζοντας
εξοπλισµό και βιβλία και βοηθώντας το σχολείο µε
διάφορους τρόπους, οικοδοµώντας µια σχολική
κοινότητα και οργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις.
Κατά
τη
διάρκεια
του
τρέχοντος
ακαδηµαϊκού έτους, ο Σύλλογος διοργάνωσε:
• δύο εκδηλώσεις πωλήσεων γλυκών
• πώληση µεταχειρισµένων ελληνικών βιβλίων
• ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι µε φαγητό και
πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά
• πώληση παραδοσιακών γουριών για το νέο έτος
• πώληση ηµερολογίου µε σχέδια παιδιών όλων
των τάξεων

αποκριάτικο πάρτι
πώληση πασχαλινών λαµπάδων διακοσµηµένων από τα µέλη της Επιτροπής του
Συλλόγου.
Με τις παραπάνω εκδηλώσεις, ο
Σύλλογος κατόρθωσε να συγκεντρώσει ένα
ικανοποιητικό χρηµατικό ποσό και ήταν σε
θέση να βοηθήσει οικονοµικά το σχολείο σε
κάποιες από τις ανάγκες του, όπως:
• αγορά µικρών µουσικών οργάνων για το
µάθηµα της µουσικής
• εκτύπωση 100 αντιτύπων του σχολικού
περιοδικού
• φωτογράφιση για την ανανέωση της
ιστοσελίδας του σχολείου και
• αγορά γραφικής ύλης.
•
•

Ο Σύλλογος ελπίζει ότι η άριστη
συνεργασία µεταξύ της Εκτελεστικής
Επιτροπής του και της Διεύθυνσης του
Σχολείου θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του
επόµενου ακαδηµαϊκού έτους προς όφελος
των παιδιών µας και του σχολείου µας.
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Τρίτη Tάξη 1&2
Διδ.: Τέρψη Μολιού (Τµ. 1)
Δρ. Δήµητρα Παυλίνα Νικήτα (Τµ. 2)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΙΗΣΗ
Οµήρου Οδύσσεια

…κι η Καλυψώ η
Θεά η πανέµορφη,
λινό πανί του πήγε
για τα πανιά
κι αυτός καλά τα
έφτιαξε και τούτα
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Τρίτη Tάξη 1&2
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Τρίτη Tάξη 1&2

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ

8

Τρίτη Tάξη 1&2
Η Οδύσσεια είναι ένα
µεγάλο ποίηµα, µια ηρωϊκή ιστορία
(έπος). Περιγράφει τις περιπέτειες
του Οδυσσέα, του βασιλιά της
Ιθάκης που προσπαθεί να γυρίσει
από την Τροία στην πατρίδα του. Ο
πόλεµος της Τροίας είναι το θέµα
του άλλου µεγάλου ποιήµατος της
αρχαιότητας, της Ιλιάδας.

Ο Οδυσσέας και η Ωραία Ελένη

Η παράδοση µας λέει ότι και
τα δύο τα έγραψε ο τυφλός ποιητής
Όµηρος. Δεν ξέρουµε σίγουρα πότε
γεννήθηκε (1200 π.Χ.; 850 π.Χ; 750
π.Χ.;) ούτε πού (στη Σµύρνη, στη
Χίο;) σίγουρα πάντως κοντά στις
ακτές της Μικράς Ασίας. Όποια και να
είναι η αλήθεια, τα δύο αυτά ποιήµατα
για πολλούς αιώνες ήταν πηγή γνώσης,
διασκέδασης και διδασκαλίας. Τα
γνωρίζει και τα αγαπάει όλος ο
κόσµος, µέχρι τις µέρες µας.

Ο Οδυσσέας και η Κίρκη

Ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
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Τάξη GCSE 1
Διδ.: Θωµάς Χατζηδάβαρης

ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Το Έπος του Διγενή Ακρίτα
Ένας από τους πιο γνωστούς φύλακες των συνόρων της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τους ακρίτες, ήταν και ο θρυλικός Βασίλειος
Διγενής Ακρίτας. Έζησε περίπου το 10ο µ.Χ. αιώνα και ονοµαζόταν
Διγενής γιατί καταγόταν από δύο γένη, το αραβικό και το ελληνικό. Η
σωµατική του δύναµη και ανδρεία ήταν µεγάλη και τα κατορθώµατά του
πολλά. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο γράφτηκε ένα εκτενές
ποίηµα µε επικό χαρακτήρα, το οποίο εξυµνούσε όλη του τη ζωή, από
τους προγόνους ως το θάνατό του.
Το έπος τοποθετείται χρονικά στο τέλος του 10ου ή στις αρχές
του 11ου µ.Χ. αιώνα. Αποτελείται από οκτώ ή δέκα κεφάλαια, τα οποία
περιγράφουν τη ζωή του µε χρονολογική σειρά. Απ’ όλο το έπος επιλέξαµε ένα απόσπασµα από τη
συγκλονιστική σκηνή του ηρωικού τέλους του Διγενή, µετά τη µάχη του µε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.
Αν και η µοίρα του Διγενή τον οδηγούσε στο τέλος του και το πεπρωµένο του ήταν αναπόφευκτο, ο
ίδιος θέλει να αναµετρηθεί µαζί του και να πολεµήσει ακόµη και τον ίδιο τον Χάρο. Το αγαθό της
ζωής είναι πολύτιµο και η αξιοπρέπεια του ήρωα τέτοια, που να µην επιθυµεί να φύγει από αυτή τη
ζωή χωρίς µάχη, χωρίς να παλέψει περήφανα και ηρωικά.

«Ό Διγενής ψυχοµαχεί κ' η γη τόνε τροµάσσει.
Βροντά κι' αστράφτει ο ουρανός και σειέτ' ο απάνω
κόσµος, κι' ο κάτω κόσµος άνοιξε και τρίζουν τα θεµέλια,
κ' η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τόνε σκεπάση,
πως θα σκεπάση τον αϊτό τση γης τον αντρειωµένο.
Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρει,
τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφαίς επήδα,
χαράκι' αµαδολόγανε και ριζιµιά ξεκούνειε.
'Σ το βίτσιµά πιανε πουλιά, 'ς το πέταµα γεράκια,
'ς το γλάκιο και 'ς το πήδηµα τα λάφια και ταγρίµια.
Ζηλεύγει ο Χάρος µε χωσιά, µακρά τόνε βιγλίζει,
κ' ελάβωσέ του την καρδιά και τη ψυχή του πήρε.
Τρίτη εγεννήθη ο Διγενής και Τρίτη θα πεθάνη.
Πιάνει καλεί τους φίλους του κι' όλους τους αντρειωµένους,
νά ρθη ο Μηνάς κι' ο Μαυραϊλής, νά ρθη κι' ο γιος του Δράκου
νά ρθη κι' ο Τρεµαντάχειλος, που τρέµει η γη κι' ο κόσµος.
Κ' επήγαν και τον ηύρανε 'ς τον κάµπο ξαπλωµένο.
Βογγάει, τρέµουν τα βουνά, βογγάει, τρέµουν οι κάµποι.
"Σαν τι να σ' ηύρε Διγενή, και θέλεις να πεθάνης;
-Φίλοι, καλώς ωρίσατε, φίλοι κι' αγαπηµένοι,
συχάσατε, καθήσατε κ' εγώ σας αφηγιέµαι.
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10

Τάξη GCSE 1
Της Αραβίνας τα βουνά, της Σύρας τα λαγκάδια,
που κει συνδυό δεν περπατούν, συντρείς δεν κουβεντιάζουν,
παρά πενήντα κ' εκατό, και πάλε φόβο νέχουν,
κ' εγώ µονάχος πέρασα πεζός κι' αρµατωµένος,
µε τετραπίθαµο σπαθί, µε τρεις οργυαίς κοντάρι.
Βουνά και κάµπους έδειρα, βουνά και καταράχια,
νυχτιαίς χωρίς αστροφεγγιά, νυχτιαίς χωρίς φεγγάρι.
Και τόσα χρόνια πού ζησα δω 'ς τον απάνου κόσµο
κανένα δε φοβήθηκα από τους αντρειωµένους.
Τώρα είδα έναν ξυπόλυτο και λαµπροφορεµένο,
πόχει του ρίσου τα πλουµιά, της αστραπής τα µάτια,
µε κράζει να παλέψωµε σε µαρµαρένια αλώνια
κι' όποιος νικήση από τους δυο να παίρνη την ψυχή του."
Κ' επήγαν κ' επαλέψανε 'ς τα µαρµαρένια αλώνια,
κι' όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίµα αυλάκι κάνει,
κι' όθε χτυπάει ό Χάροντας, το αίµα τράφο κάνει».

Για αιώνες, ο Διγενής εντυπωσιάζει τους ανθρώπους µε τη δύναµη και τη γενναιότητά του.
Αυτό το ποίηµα παρουσιάζει τον θάνατο ενός ήρωα, που για τους Βυζαντινούς φαίνεται ότι ήταν
σχεδόν ηµίθεος. Η φράση «µε κράζει να παλέψουµε σε µαρµαρένια αλώνια» µε καθηλώνει. Δείχνει ότι
τα πλάσµατα του Παραδείσου πιστεύουν ότι είναι τιµή να παλεύουν µε έναν τόσο ατρόµητο θνητό.
«Ζηλεύει ο Χάρος µε χωσιά» είναι αλλη µια φράση που µου αρέσει πολύ και δείχνει τη λεβεντιά του
Διγενή. Για εµένα ο Διγενής αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που έφτασε να γίνει σχεδόν Θεός, να
αγγίξει τη θέωση.
Φρειδερίκος Βάσσος
Πιστεύω ότι το ποίηµα αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί µιλάει για έναν ήρωα που πέθανε,
αλλά ήταν ξεκάθαρο πως δεν το ήθελε. Ήθελε να παραµείνει ζωντανός. Αγαπούσε τη ζωή, παρά τις
δυσκολίες της και ήθελε να κρατηθεί σε αυτήν. Ακόµη όµως και τη στιγµή του θανάτου του ο
Διγενής δε σταµατά να παλεύει, να αγωνίζεται. Χρειαζόµαστε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή µας ως
πρότυπα. Η φράση «µε κράζει να παλέψουµε σε µαρµαρένια αλώνια» είναι η αγαπηµένη µου. Δείχνει
ότι ο Διγενής δε φοβάται τη µάχη κι αυτό για µένα τον κάνει έναν πραγµατικό ήρωα.
Ειρήνη Δούκα
Το σηµείο που λέει ότι ο Χάρος ζηλεύει τον Διγενή, επειδή είναι πολύ δυνατός πολεµιστής
και δε φοβάται τίποτα, είναι αυτό που µου κάνει τη µεγαλύτερη εντύπωση: «Ζηλεύει ο Χάρος µε
χωσιά µακρά τονέ βιγλίζει». Ακόµα και όταν βλέπει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που έρχεται να πάρει τη
ζωή του, αυτός δεν ταράζεται, δε φοβάται και πάλι συνεχίζει να πολεµάει, µέχρι το τελευταίο κλάσµα
δευτερολέπτου της ζωής του.
Άγγελος Τεριζάκης
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Βρίσκω το ποίηµα για τον Διγενή πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Χρησιµοποιεί πολλές µεταφορές και παροµοιώσεις για τη ζωή και
τον θάνατο. Μου φαίνεται µάλιστα ότι έχει κι ένα σχεδόν
θρησκευτικό περιεχόµενο και µήνυµα στο τέλος, περιγράφοντας τις
τελευταίες στιγµές της ζωής του Διγενή. Ο Διγενής ήταν γενναίος,
επειδή δε φοβόταν τον θάνατο. Αν και άφοβος, δείχνει ευάλωτος.
Θέλει να πολεµήσει ενάντια στη µοίρα του. Η αγαπηµένη µου
φράση, που πραγµατικά µε εντυπωσίασε, είναι εκείνη που λέει ο
Διγενής, όταν πια έχει καταλάβει ότι πρόκειται να πεθάνει «χτυπάει
ο Διγενής, το αίµα αυλάκι κάνει, κι΄όθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίµα
τράφο κάνει». Επίσης, µου αρέσει πολύ που παροµοιάζει ο ποιητής
τον Παράδεισο µε «µαρµαρένια αλώνια». Είναι ένα πραγµατικά
υπέροχο ποίηµα.
Ανθίππη Χατζηπατέρα

Στο ποίηµα αυτό φαίνεται ότι είναι φυσιολογικό κάποιος να φοβάται τον θάνατο και να κάνει
τα πάντα για να τον αποφύγει. Αν και ο Διγενής ξέρει καλά τη µοίρα του και ξέρει ότι ο θάνατος
πλησιάζει επικίνδυνα, εντούτοις κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει µακριά και µάλιστα πολεµώντας
τον! Η αίσθηση του καθήκοντος είναι πολύ δυνατή εδώ. Ο Διγενής είναι πραγµατικός ήρωας, αφού
αψηφά τον θάνατο και κάνει ό,τι πρέπει –µάχεται και αγωνίζεται. Ο Διγενής παλεύει µε τον Μιχαήλ
που ζητά τη ζωή του στα µαρµαρένια αλώνια και αυτό µου αρέσει πάρα πολύ, αφού δείχνει ότι δεν
έχει φόβο για ό,τι τον περιµένει.
Έκτορας Salter
Ο Διγενής Ακρίτας µιλάει για τις περιπέτειές του και τους αγώνες του µε τον Χάρο στα
µακρινά σύνορα της αυτοκρατορίας. Η σωµατική του δύναµη και ανδρεία είναι µεγάλη και τα
κατορθώµατά του πολλά. Αυτός είναι και ο λόγος εξάλλου, για τον οποίο γράφτηκε ένα τόσο εκτενές
ποιήµα µε επικό χαρακτήρα, το οποίο εξυµνεί τις αρετές του ήρωα και µας παρουσιάζει τις
τελευταίες του τραγικές, αλλά και ηρωικές στιγµές, µέχρι τελικά τον θάνατό του. Αυτό που µου
αρέσει περισσότερο είναι το ότι στα µάτια µου και στα µάτια όλων παρουσιάζεται ως υπερήρωας, ως
ηµίθεος. Η φράση που τονίζει αυτή την υπεράνθρωπη και σχεδόν θεϊκή του διάσταση είναι «βουνού
κορφαίς επήδα».
Αντώνης Κουγκέλης
Εγώ νοµίζω ότι το ποίηµα «Το Έπος του Διγενή» είναι ένα εξαιρετικό ποίηµα. Ο ποιητής
χρησιµοποιεί πολλές µεταφορές και παροµοιώσεις και αυτό κάνει το ποίηµα πολύ ζωντανό. Το
ποίηµα δείχνει πόσο γενναίος ήταν ο Διγενής που έφτασε να πολεµήσει µέχρι και µε τον Αρχάγγελο
Μιχαήλ λίγο πριν πεθάνει. Αυτό που µου έκανε τη µεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι δεν φοβόταν τον
θάνατο, αν και ήταν αναπόφευκτος. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στη φράση «µε κράζει να παλέψουµε σε
µαρµαρένια αλώνια».
Γιώργος Μήλτσιος
Το ποιήµα είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ σηµαντικό νόηµα. Αυτό που είναι ξεκάθαρο
είναι ότι ο Διγενής φοβάται µήπως έχει έναν «κανονικό» θάνατο, σαν όλους τους κοινούς ανθρώπους.
Έτσι, αν και ξέρει ότι ο θάνατος του πλησιάζει, όταν βλέπει τον Μιχαήλ εντούτοις δεν τον φοβάται.
Το βλέπει ίσως σαν ευκαιρία να φύγει από τον κόσµο αυτό µε το κεφάλι ψηλά, πολεµώντας µε τον
Χάρο στα µαρµαρένια αλώνια. Να φύγει από αυτή τη ζωή µε τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς την
έζησε, σαν ήρωας.
Ειρήνη Πολυδώρου
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Το ποίηµα «Το Έπος του Διγενή Ακρίτα» αποτελεί µια
καταπληκτική ιστορία για τη ζωή, τη δράση, τις αρετές, την
ανδρεία, αλλά και το τέλος του κεντρικού του ήρωα,
Διγενή. Μας παρουσιάζει τόσο δυνατές εικόνες, τόσο
συγκινητικές στιγµές µε τον Διγενή να πλησιάζει στο
τέλος της ζωής του, αντικρύζοντας τον θάνατο που
«έχει της αστραπής τα µάτια», αλλά χωρίς λεπτό να τον
φοβηθεί. Αποδέχεται τον πρόταση του Χάρου να
«παλέψουµε σε µαρµαρένια αλώνια κι’όποιος νικήσει
από τους δυο να παίρνη την ψυχή του». Είναι ξεκάθαρο
ότι ο Διγενής δεν λυγίζει µπροστά στον θάνατο, δεν τον
φοβάται. Θα πολεµήσει ως το τέλος και, αν και ξέρει ότι ο
Αρχάγγελος Μιχαήλ θα τον κερδίσει, δεν τον πειράζει,
επειδή ξέρει ότι όλοι θα τον θυµούνται ως τον ήρωα που
πραγµατικά ήταν.
Αρχοντία Αττιλάκου
Αυτό που µου αρέσει περισσότερο απ’όλα στο ποίηµα είναι ο θαυµάσιος τρόπος µε τον οποίο
δηµιουργεί και περιγράφει εικόνες –µοιάζουν µε πραγµατικές φωτογραφίες! Η περιγραφή του Διγενή
είναι πραγµατικά συγκλονιστική. Όχι µόνο µας παρουσιάζει έναν άνδρα δυνατό, γενναίο και άφοβο
που δε φοβάται τους κινδύνους, αλλά και έναν ήρωα που δε διστάζει να πολεµήσει ακόµη και τον
Αρχάγγελο Μιχαήλ: «και επήγαν και επαλέψανε στα µαρµαρένια αλώνια». Κατά τη γνώµη µου, αυτό
που κάνει τον Διγενή πραγµατικό ήρωα είναι ότι δε δειλιάζει ακόµη και µπροστά στον ίδιο τον
θάνατο και δέχεται να αναµετρηθεί µαζί του, ακόµη και αν ξέρει από πριν το αποτέλεσµα της µάχης,
που θα του αφαιρέσει τη ζωή.
Dilan Ζερίτης
Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ποίηµα. Ο Διγενής ήταν γενναίος. Ήθελε να προστατέψει
τους ανθρώπους του στον πόλεµο. Ήταν δυνατός και πολύ ισχυρός και δε δεχόταν να πεθάνει χωρίς
να αντιδράσει, όταν τον προκάλεσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, χωρίς να παλέψει. Ήταν ήρωας και ως
ήρωας τού άξιζε και ένα ηρωικό τέλος. Ήθελε να πεθάνει περήφανος σαν αετός. Ήξερε ότι ο Μιχαήλ
θα κέρδιζε τη µάχη και ότι θα του έπαιρνε τη ζωή. Αυτό, όµως, δε σταµάτησε τον Διγενή από το να
παλέψει µαζί του και να πεθάνει περήφανος. Ήξερε τη µοίρα του πριν αυτή πραγµατοποιήσει την
τελευταία της σκηνή και δε φοβήθηκε να την προκαλέσει. Στοιχείο που αποδεικνύει πόσο µεγάλος
ήρωας ήταν.
Άνναµπελ Blaxland-Horne
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Προδηµοτική 2
Διδ.: Μυρτώ Μπαρδάνη
Βοηθός: Βασιλική Παππά

ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
(αρχές 17ου αιώνα)
Ερωτόκριτος
του
Βιτσέντζου Κορνάρου
Ο Βιτσέντζος Κορνάρος (1553-1613), ο ποιητής
του «Ερωτόκριτου», δηλώνει στον επίλογο του
ποιήµατος ότι γεννήθηκε και έγραψε στη Σητεία. Λίγο
πριν το 1590 εγκαταστάθηκε στον Χάνδακα, κοντά στον
αδελφό του Ανδρέα, που ήταν ο ιδρυτής της Ακαδηµίας
των Stravaganti, ενός συλλόγου λογίων µε αξιόλογη
φιλολογική και λογοτεχνική δραστηριότητα στα χρόνια
της ακµής της Κρητικής Λογοτεχνίας. Στον Κορνάρο
απόδίδεται και το θρησκευτικό δράµα «Η Θυσία του
Αβραάµ».
Όπως στα παραµύθια, δεν ξέρουµε τον τόπο ούτε τον χρόνο της ιστορίας. Το θέµα
είναι ο έρωτας του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, κόρης του βασιλιά της Αθήνας. Ο
βασιλιάς οργανώνει ένα κονταροχτύπηµα και λέει ότι το βραβείο θα είναι να παντρέψει τον
νικητή µε την κόρη του. Ο Ερωτόκριτος νικά, αλλά ο βασιλιάς δεν τον εγκρίνει και τον
εξορίζει. Η βασιλοπούλα αρνείται να παντρευτεί τον πρίγκιπα του Βυζαντίου και τιµωρείται
µε εγκλεισµό, παρέα µε την παραµάνα της. Στο µεταξύ ο εχθρός πολιορκεί το βασίλειο κι
ένας µοναδικός ήρωας επιτυγχάνει την απελευθέρωσή του: ο Ερωτόκριτος, που έχει αλλάξει
όψη χάρη σε ένα µαγικό φίλτρο. Ο άγνωστος ζητάει το χέρι της Αρετούσας, ο βασιλιάς τού
το παραχωρεί αλλά η Αρετούσα, που δεν µαντεύει την ταυτότητα του νικητή και δεν µπορεί
να απαρνηθεί τον έρωτά της, δε δέχεται. Ο Ερωτόκριτος τη βάζει σε δοκιµασία, αποκαλύπτει
ποιός είναι, αγκαλιάζονται, παντρεύονται και όλοι ζουν καλά και ευτυχισµένα.

…Ήρχισε και µεγάλωνε το δροσερό κλωνάρι,
και πλήθαινε στην οµορφιά, στη γνώση, και στη χάρη.
Eγίνηκεν τόσο γλυκειά, που πάντοθ' εγρικήθη
πως για να το'χου' θάµασµα στον Kόσµον εγεννήθη.
Kαι τ' όνοµά τση το γλυκύ το λέγαν Aρετούσα,
οι οµορφιές τση ή[σα]ν πολλές, τα κάλλη τση ήσαν πλούσα.
Xαριτωµένο θηλυκό τως το'καµεν η Φύση,
και σαν αυτή δεν ήτονε σ' Aνατολή και Δύση.
Όλες τσι χάρες κι αρετές ήτονε στολισµένη,
ευγενική και τακτική, πολλά χαριτωµένη.
K' ήτον και Bασιλιού παιδί, και Pήγα θυγατέρα,
πόθο µεγάλον ήβανε στο γράµµα νύκτα-ηµέρα.
Eκαµαρώνασίν την-ε ο Kύρης µε τη Mάνα,
κ' επάψασιν οι λογισµοί, κ' οι πόνοι τως εγιάνα…

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ

14

Προδηµοτική 2

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ

15

Προδηµοτική 2

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ

16

ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΟΙΗΣΗ
(Αρχές 19ου αιώνα)

Πρώτη Τάξη 2
Διδ.: Δρ Αϊλίνα Γκοράτσα
Βοηθός: Μαρία Μεγγησίδου

Η Ξανθούλα
του
Διονύσιου Σολωµού

Ο Διονύσιος Σολωµός (1798-1857) γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, όπου και έµαθε τα
πρώτα του γράµµατα. Στα δέκα του έφυγε για σπουδές στην Ιταλία, στο Λύκειο της Αγίας
Αικατερίνης στη Βενετία. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή της Παβίας. Στην Ιταλία ήρθε σε
επαφή µε την πλούσια ιταλική λογοτεχνία και ιδιαίτερα µε την ποίηση. Εκεί γράφει στα
Ιταλικά τα πρώτα του ποιήµατα. Το 1818 επιστρέφει στη Ζάκυνθο και αρχίζει να γράφει
ποιήµατα στα Ελληνικά, εµπνευσµένος από το ξέσπασµα της ελληνικής επανάστασης («Εις
Μάρκον Μπότσαρη», «Η καταστροφή των Ψαρών», «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι»). Σε
ηλικία 25 ετών γράφει το ποίηµα «Ύµνος εις την Ελευθερία», που αργότερα µελοποιήθηκε
από τον Νικόλαο Μάντζαρο και οι τέσσερις πρώτες στροφές του έγιναν ο εθνικός µας ύµνος.
Την είδα την Ξανθούλα,
την είδα `ψες αργά
που εµπήκε στη βαρκούλα
να πάει στην ξενιτιά.

Σ’ ολίγο, σ’ ολιγάκι
δεν ήξερα να πω
αν έβλεπα πανάκι
ή του πελάγου αφρό.

Εφούσκωνε τ’ αέρι
λευκότατα πανιά
ωσάν το περιστέρι
που απλώνει τα φτερά.

Και αφού πανί, µαντίλι
εχάθη στο νερό
εδάκρυσαν οι φίλοι
εδάκρυσα κι εγώ.

Εστέκονταν οι φίλοι
µε λύπη µε χαρά
κι αυτή µε το µαντίλι
τους αποχαιρετά.

Δεν κλαίγω για τη βαρκούλα
δεν κλαίγω τα πανιά
µόν’ κλαίγω την Ξανθούλα
που πάει στην ξενιτιά.

Και το χαιρετισµό της
εστάθηκα να ειδώ,
ως που η πολλή µακρότης
µου το `κρυψε κι αυτό.

Δεν κλαίγω τη βαρκούλα
µε τα λευκά πανιά
µόν’ κλαίγω την Ξανθούλα
µε τα ξανθά µαλλιά.

(1821)
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Νανουρίσµατα-Παιδικά Τραγούδια

Πρώτη Τάξη 1
Διδ.: Μαρία Παπαστεργίου
Βοηθός: Παναγιώτα Αθανασίου

Νανουρίσµατα
Ηπείρου και Θράκης
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Δευτέρα Τάξη 2
Διδ.: Ευφροσύνη Σταφύλη
Βοηθός: Έλενα Πολυδώρου

Η Περπερούνα
Η Περπερούνα, ένα δηµοτικό
τραγούδι που έχει τις ρίζες του στην περιοχή
της Δυτικής Μακεδονίας και σχετίζεται µε το
οµώνυµο έθιµο για την αναβροχιά, ήταν το
έναυσµα για να γράψουν οι µαθητές και οι
µαθήτριες το δικό τους ποίηµα. Το ποίηµά
τους είναι µια παράκληση στον ήλιο, καθώς
όλοι συµφώνησαν πως είναι πιο αναγκαία η
παρουσία του ήλιου παρά της βροχής στην
πόλη του Λονδίνου.

Περπερούνα περπατεί
και το Θιό παρακαλεί
για να βρέξει µια βροχή,
µια βροχή, µια σιγανή
για να γέν’ τα στάρια µας
κι τα καλαµπόκια µας.
Μπάρις,1 µπάρις τα νιρά,
µπάρις, µπάρις τα κρασιά.
1

µπάρις: λακούβες µε νερό
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ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΗΣΗ
(20ος Αιώνας)

Τετάρτη Τάξη 1
Διδ.: Σταµατία Ντέτσικα

Η Ιθάκη
του
Κωνσταντίνου Καβάφη

Τετάρτη Τάξη
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Νηπιαγωγείο 1 & 2
Διδ.: Ευαγγελία Πιπινίκα (τµ. 1)
Βοηθός: Αγγελική Θεοδωροπούλου
Διδ.: Δέσποινα Ερµίδη (τµ. 2)
Βοηθός: Μαρία Αποστολάκη

Να σ’αγναντεύω Θάλασσα
του
Κώστα Βάρναλη
Να σ' αγναντεύω, θάλασσα, να µη χορταίνω,
απ' το βουνό ψηλά
στρωτήν και καταγάλανη και µέσα να πλουταίνω
απ' τα µαλάµατά σου τα πολλά.

O Κώστας Βάρναλης (1884-1974)
γεννήθηκε στον Πύργο (Μπουργκάς)
της Βουλγαρίας, όπου βίωσε το κλίµα
Να 'ναι χινοπωριάτικον αποµεσηµερ', όντας
του ελληνοτουρκικού πολέµου του
µετ' άξαφνη νεροποντή
1897. Στην Αθήνα σπούδασε Φιλολογία
χιµάει µες απ' τα σύννεφα θαµπωτικά γελώντας
και πήρε µέρος στη διαµάχη για το
ήλιος χωρίς µαντύ.
Γλωσσικό Ζήτηµα ως υποστηρικτής των
δηµοτικιστών.
Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι,
Δούλεψε για πολλά χρόνια ως
τ' ακρόγιαλα σα µεταξένιοι αχνοί
καθηγητής,
αλλά
και
ως
και µε τους γλάρους συνοδιά κάποτ' ένα καράβι
δηµοσιογράφος, ενώ ασχολήθηκε και µε
ν' ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί.
τη λογοτεχνική µετάφραση. Το 1919
πήγε στο Παρίσι µε υποτροφία και
(Το φως που καίει, 1922) παρακολούθησε µαθήµατα φιλοσοφίας,
φιλολογίας,
κοινωνιολογίας
και
αισθητικής.
Έγραψε τα πεζά και τα ποιήµατά του στη Δηµοτική. Ανάµεσα στα σπουδαιότερα
έργα του είναι: «Το Φως που καίει» (1921), «Σκλάβοι Πολιορκηµένοι» (1927), «Αληθινή
απολογία του Σωκράτη» (1932).
Εξορίστηκε για τις ιδέες του τη δεκαετία του 1930. Στη διάρκεια της Κατοχής πήρε
µέρος στην Εθνική Αντίσταση. Tο 1956 τιµήθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
και το 1959 µε το βραβείο Λένιν.
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Δευτέρα Τάξη 1
Διδ.: Ελένη Κυριακοπούλου
Βοηθός: Παναγιώτα Διαµαντή

Αν Όλα τα Παιδιά της Γης
του
Γιάννη Ρίτσου

Ο Γιάννης Ρίτσος (1909-1990) γεννήθηκε στη Μονεµβασιά Λακωνίας. Στα 17
του, προσβλήθηκε από φυµατίωση και νοσηλεύθηκε στο σανατόριο «Σωτηρία», όπου ήρθε
σε επαφή µε µαρξιστές και προοδευτικούς διανοούµενους της εποχής.
Δούλεψε στο θέατρο ως ηθοποιός και χορευτής και σε εκδοτικούς οίκους ως
µεταφραστής και επιµελητής εκδόσεων. Η πρώτη του ποιητική συλλογή εκδόθηκε το 1934
και είχε τον τίτλο «Τρακτέρ». Είχαν προηγηθεί δηµοσιεύσεις του σε φιλολογικά περιοδικά
της εποχής. Ανάµεσα στα σηµαντικότερα έργα του είναι: «Το τραγούδι της αδελφής µου»,
«Εαρινή Συµφωνία», «Επιτάφιος», «Το εµβατήριο του ωκεανού», «Πέτρινος χρόνος», «Ο
άνθρωπος µε το γαρύφαλλο», «Μαρτυρίες», «Πέτρες, επαναλήψεις, κιγκλίδωµα»,
«Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας», «Ερωτικά», η πεζή εννεαλογία
«Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων», «Το τερατώδες αριστούργηµα», «Ιταλικό τρίπτυχο»,
«Μονοβασιά».
Για τη δράση του στην εθνική αντίσταση συνελήφθηκε και εξορίστηκε δύο φορές,
το 1948 και το 1967. Οι πολιτικές περιπέτειες δεν ήταν χωρίς επιπτώσεις και για το έργο
του. Χειρόγραφά του καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της µεταξικής δικτατορίας και το
1965, ενώ επί χρόνια ολόκληρα η ποίησή του ήταν απαγορευµένη.
Το 1955 γεννήθηκε η κόρη του Ελευθερία (Έρη). Την επόµενη χρονιά τιµήθηκε µε
το Α' Κρατικό Βραβείο Ποίησης για το έργο του «Η σονάτα του σεληνόφωτος». Πήρε
επίσης πολλά βραβεία, µετάλλια και παράσηµα, µεταξύ των οποίων το Διεθνές Βραβείο
Λένιν για την ειρήνη.
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Δευτέρα Τάξη 1
Αν όλα τα παιδιά της γης
πιάναν γερά τα χέρια
κορίτσια αγόρια στη σειρά
και στήνανε χορό
ο κύκλος θα γινότανε
πολύ πολύ µεγάλος
κι ολόκληρη τη Γη µας
θ' αγκάλιαζε θαρρώ.
Αν όλα τα παιδιά της γης
φωνάζαν τους µεγάλους
κι αφήναν τα γραφεία τους
και µπαίναν στο χορό
ο κύκλος θα γινότανε
ακόµα πιο µεγάλος
και δυο φορές τη Γη µας
θ' αγκάλιαζε θαρρώ.
Θα 'ρχόνταν τότε τα πουλιά
θα 'ρχόνταν τα λουλούδια
θα 'ρχότανε κι η άνοιξη
να µπει µες στο χορό
κι ο κύκλος θα γινότανε
ακόµα πιο µεγάλος
και τρεις φορές τη Γη µας
θ' αγκάλιαζε θαρρώ!

Τα παιδιά λένε…
«...Το ποίηµα µας µιλάει για τα παιδιά
της Γης, δηλαδή για παιδιά από διάφορες χώρες
του κόσµου, που αποφασίζουν να πιαστούν χέρι
χέρι και να φτιάξουν έναν µεγάλο κύκλο, που
θα αγκαλιάζει ολόκληρη τη Γη µας. Τα παιδιά
φωνάζουν και τους µεγάλους, οι οποίοι
αφήνουν τα γραφεία τους και µπαίνουν κι αυτοί
στον χορό. Τότε ο κύκλος γίνεται ακόµα πιο
µεγάλος και αγκαλιάζει τη Γη µας δύο φορές.
Στο τέλος, τα λουλούδια και τα πουλιά
µπαίνουν στον χορό και ο κύκλος γίνεται ακόµα
πιο µεγάλος και αγκαλιάζει τη Γη µας τρεις
φορές…»
(Αλεξάνδρα Μπαχάρη, Ιφιγένεια Νικολαΐδου,
Φίλιππος Μυτιληναίος, Θάλεια Σακκά, Θωµάς
Μπόιντ-Κάρπεντερ, Χριστίνα Μίλλερ, Νίκος
Καµπέρης, Μελίνα Κατσακιώρη-Χάτσισον,
Ματίλντα Παπαλουκά)

Και ζωγραφίζουν…
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Δευτέρα Τάξη 1

και µάθαµε ότι...

«...Ο ποιητής µιλάει για τα παιδιά που πιάνουν τα χέρια και στήνουν χορό, όµως αυτό
που θέλει πραγµατικά να πει είναι πως όλα τα παιδιά και όλοι οι ενήλικες είναι ίσοι, ακόµα
κι αν είναι διαφορετικοί. Μπορεί να είναι από άλλες χώρες, να µιλούν διαφορετικές γλώσσες,
να έχουν διαφορετικό χρώµα δέρµατος, διαφορετικές θρησκείες, αλλά αυτό που έχει
σηµασία είναι να είναι όλοι φίλοι και αγαπηµένοι…»
(Πία Χάρρισον, Σάββας Καρυπίδης, Φίλιππος Ευσταθιάδης, Ηλέκτρα Φουρλή, Άννα
Μανδρίνου, Αριστοτέλης Σιαµήτρος, Γιώργος Δάσιος, Μιχάλης Φωτιάδης, Αντώνης
Ζολώτας)
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Τετάρτη Τάξη 2
Διδ.: Ελένη Αραµπατζή

Πρωινό Άστρο
του
Γιάννη Ρίτσου
Συζητήσαµε µε τα παιδιά για την ποίηση, τι είναι και ποια χαρακτηριστικά έχει.
Μιλήσαµε για τον ποιητή µας Γιάννη Ρίτσο και το έργο του. Έπειτα, διαβάσαµε το ποίηµά
του, «Πρωινό Άστρο», που αφιέρωσε στην κόρη του, Έρη, και επικεντρωθήκαµε στη χρήση
της εικόνας στην ποίηση.
Από τα παιδιά ζητήθηκε να ζωγραφίσουν µία εικόνα από το ποίηµα ή µια εικόνα που
τους ενέπνευσε το ποίηµα. Τους ζητήθηκε επίσης να γράψουν το δικό τους ποίηµα, δίνοντας
ευχές και συµβουλές στην Έρη και σε κάθε µικρό παιδί που µεγαλώνει σε αυτόν τον κόσµο.

…Κάνε καλέ Θεούλη,
νάχουν όλα τα παιδάκια
ένα ποταµάκι γάλα,
µπόλικα αστεράκια,
µπόλικα τραγούδια.
Κάνε καλέ Θεούλη,
νάναι όλοι καλά
έτσι που κι εµείς
να µη ντρεπόµαστε
για τη χαρά µας…
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Τετάρτη Τάξη 2
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Προδηµοτική 1
Πρωινό Άστρο
του
Γιάννη Ρίτσου

Διδ.: Ελένη Πεχλιβάνη
Βοηθός: Γεωργία Χοχλάκη
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Προδηµοτική 1
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Πέµπτη Τάξη
Διδ.: Βασίλειος Σάκκος

Το θαλασσινό Τριφύλλι
του
Οδυσσέα Ελύτη

Ο Οδυσσέας Ελύτης υπήρξε ένας από τους
σπουδαιότερους ποιητές µας, που τιµήθηκε µε Νόµπελ
Μια φορά στα χίλια χρόνια
Λογοτεχνίας το 1979. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της
του πελάγου τα τελώνια
Κρήτης, τον Νοέµβριο του 1911. Γράφει τα «Πρώτα
µες στα σκοτεινά τα φύκια
ποιήµατα» το 1934. Τότε γνωρίζει και συνδέεται µε τον
µες τα πράσινα χαλίκια.
Ανδρέα Εµπειρίκο. Μια γνωριµία που θα τον επηρεάσει
και που θα εξελιχθεί σε µια βαθιά, ισόβια φιλία. Για
Το φυτεύουνε και βγαίνει
πρώτη φορά τότε, δέχεται απρόθυµα να δηµοσιεύσει
πριν ο ήλιος ανατείλει
ποιήµατά του στα «Νέα Γράµµατα», µε το ψευδώνυµο
το µαγεύουνε και βγαίνει
που θα τον έκανε παγκόσµια γνωστό: Ελύτης.
το θαλασσινό τριφύλλι.
Στην εποχή του, στην ποίηση επικρατούσε µια
νοοτροπία, που ήταν γνωστή µε τον όρο
Το θαλασσινό τριφύλλι ποιος
«Καρυωτακισµός», που σήµαινε για τη λογοτεχνία ένα
θα βρει να µου το στείλει.
κλίµα πόνου, ενοχής και ίσως απαισιοδοξίας. Κόντρα σ’
Ποιος θα βρει να µου το στείλει αυτά, ο Ελύτης αντιτάσσει µια ποίηση χαρούµενη,
το θαλασσινό τριφύλλι.
ευφρόσυνη, µε µια τρελή ροή λόγου, γεµάτη ζωντανές
εικόνες.
Μια φορά στα χίλια χρόνια
Εκπρόσωποι της γενιάς του ’30, αυτός και ο
κελαηδούν αλλιώς τ’ αηδόνια.
Εµπειρίκος, αφοµοιώνουν στην ποίησή τους στοιχεία
Δε γελάνε µήτε κλαίνε,
υπερρεαλισµού, σε αντίθεση µε τον Σεφέρη – άλλη µια
µόνο λένε µόνο λένε.
ξεχωριστή µορφή της ίδιας γενιάς – ο οποίος φέρνει στην
ελληνική ποίηση έναν νέο αέρα, επηρεασµένος από τον
Μια φορά στα χίλια χρόνια
συµβολισµό.
γίνεται η αγάπη αιώνια.
Ως πολίτης, δεν παρέλειψε να δώσει το «παρών»
Να ‘χεις τύχη να ‘χεις τύχη
στις κρίσιµες στιγµές του έθνους. Υπηρέτησε στο
κι η χρονιά να σου πετύχει.
αλβανικό µέτωπο ως ανθυπολοχαγός (΄40-41). Οι
εµπειρίες του απ’ το Αλβανικό έπος συγκεντρώνονται σ’
Το θαλασσινό τριφύλλι ποιος
ένα έργο, το «Άσµα ηρωικό και πένθιµο για τον χαµένο
θα βρει να µου το στείλει.
ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» (1945).
Ποιος θα βρει να µου το στείλει
Μερικά από τα σπουδαιότερα έργα του είναι:
το θαλασσινό τριφύλλι.
«Άξιον εστί» (1959), «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας», «Το
Μονόγραµµα» (1971), «Τα Ρω του Έρωτα» (1972),
Οδυσσέας Ελύτης
«Μαρία Νεφέλη» (1978), «Ο µικρός ναυτίλος» (1985).
(Τα Ρω του Έρωτα, 1972)
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Έκτη Τάξη
Διδ.: Ιωάννης Τρούµπας

Η ποίηση
του
Οδυσσέα Ελύτη
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Τάξη GCSE 2
Διδ.: Δρ. Όλγα Φακατσέλη

Μοναξιά
της
Κατερίνας Αγγελάκη - Ρουκ

Αν κλάψεις για τα παιδάκια µε τις ρόδινες ανταύγειες
του δειλινού στο πρόσωπο, που πλαγιάζουν
µε τα χέρια αδειανά, µε τα πόδια γυµνά
θα βρεις τη µοναξιά σου.
Αν σκύψεις στους συνανθρώπους σου
µες στα αδιάφορα µάτια τους θα 'ναι γραµµένη
απελπιστική, ολοκληρωτική η µοναξιά σου.
Κι αν πάλι τους δείξεις το δρόµο της δύναµης
και τους ξεφωνίσεις να πιστέψουν µόνο τον εαυτό τους
θα τους δώσεις µια πίκρα παραπάνω
γιατί δε θα το µπορούν, θα 'ναι βαρύ γι' αυτούς
και θα 'ναι πάλι η µοναξιά σου.

Νικολαϊδη
Άννα Μαρια

Αν ενώσεις το βροχόνερο µε το δάκρυ σου
το γέλιο σου µε τον ήλιο
το σίφουνα, τον αγέρα µε την ξεσηκωµένη
αγανάκτησή σου.

Αν φωνάξεις την αγάπη σου
θα 'ρθει πίσω άδεια, κούφια, η ίδια σου η φωνή
γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλες
Η Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ
τις σφαλισµένες πόρτες, όλα τα κουρασµένα βήµατα
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούόλους τους λασπωµένους δρόµους.
δασε στην Αθήνα, στη Νότια Γαλλία
Θα γυρίσει πίσω η φωνή που την έστειλες τρεµάµενη
και στην Ελβετία. Πρωτοδηµοσίευσε
λαχταριστή, µε άλλα λόγια που δεν την είχες προστάξει εσύ στην «Καινούργια Εποχή» το 1956.
τα λόγια της µοναξιάς σου.
Άρθρα και δοκίµια για την ελληνική
Θεέ µου, τι θα γίνουµε;
Πώς θα πορευτούµε;
Πώς θα πιστέψουµε; Πώς θα ξεγελαστούµε;
Μ' αυτή την αλλόκοτη φυγή των πραγµάτων
των ψυχών από δίπλα µας;
Ένας δρόµος υπάρχει, ένας τρόπος.
Μια θα 'ναι η Νίκη:
αν πιστέψουµε, αν γίνουµε, αν πορευτούµε.
Μόνοι µας.
Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
(Φθινόπωρο 1956)

ποίηση και τη µετάφραση της ποίησης
έχει δηµοσιεύσει σε πολλά περιοδικά
και εφηµερίδες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Έχει εκδώσει περίπου 20
ποιητικές συλλογές. Το 1962 τιµήθηκε
µε το Α΄ Βραβείο Ποίησης της πόλης
της Γενεύης (Prix Hensch). Το 1985
τιµήθηκε µε το Β΄ Κρατικό Βραβείο
Ποίησης, ενώ το 2000 τιµήθηκε µε το
βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη
(Ακαδηµία Αθηνών). Έργα της έχουν
µεταφραστεί σε περισσότερες από δέκα
γλώσσες και ποιήµατά της βρίσκονται
σε πολλές ανθολογίες σε όλο τον
κόσµο.
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Τάξη GCSE 2
Αυτό το ποίηµα είναι για τη
µοναξιά, όταν δηλαδή είσαι µόνος. Στην
αρχή είναι κάπως λυπητερό, αλλά µετά
το να είσαι µόνος δεν είναι κακό, γίνεται
δύναµη. Νοµίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει
να µπορούν να είναι και µαζί και µόνοι.
Όταν είσαι µόνος σου ανακαλύπτεις και
µαθαίνεις τον εαυτό σου και τι θέλεις να
κάνεις στη ζωή σου.
Βασίλης Κουτράκος

Η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ στα
δεκαεφτά της χρόνια έγραψε το ποίηµα
«Μοναξιά». Αυτό το ποίηµα πιστεύω ότι µπορεί
να έχει να κάνει µε την αναπηρία, που είχε από
µικρή. Στην αρχή µιλάει για το πώς αποκτάς τη
µοναξιά, ενώ στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται
στον καιρό. Νοµίζω πως όταν απόκτησε την
αναπηρία της άρχισε να σκέφτεται ότι παλιά
µπορούσε να τρέχει στη φύση και στον ήλιο και
νοµίζω ότι έµαθε να εκτιµάει τα µικρά πράγµατα
στη ζωή, όπως τον καιρό. Ύστερα, όµως, όταν η
µοναξιά γίνεται βαθύτερη, η ποιήτρια υποστηρίζει
ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις και όταν προσπαθείς να
βοηθήσεις τον εαυτό σου δεν µπορείς και κανείς
άλλος δε σε καταλαβαίνει. Μετά από συλλογισµό
και προβληµατισµό, όταν είναι µέσα στην
απελπισία της, βγάζει το συµπέρασµα ότι η λύση
δε µπορεί να έρθει από τους άλλους ανθρώπους
ούτε από τον θεό. Η λύση βρίσκεται µέσα της.

in s
ίου Jenk
σ
α
τ
σ
α
απαν
Catrin Π
Στην αρχή αυτό το ποίηµα µε κάνει
λίγο θλιµµένη. Πρώτα φαίνεται πως η
Αγγελάκη - Ρουκ έχει χάσει την ελπίδα της και
ότι αυτό το ποίηµα θα είναι για τη µοναξιά,
που έρχεται από το γεγονός ότι δε µπορούµε
να βοηθήσουµε άλλους που µας χρειάζονται.
Στην τελευταία στροφή η διάθεση του
ποιήµατος αλλάζει και η ποιήτρια µας δίνει
ένα πολύτιµο µήνυµα: ότι ακόµη κι όταν
αισθανόµαστε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε
τη διαφορά µόνοι µας, πρέπει να πιστεύουµε
στον εαυτό µας και να ξέρουµε ότι οι πράξεις
µας έχουν σηµασία. Αυτό µε κάνει να
αισθάνοµαι µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και µε
εµπνέει να είµαι πιο αισιόδοξη και να βοηθώ
τους άλλους µε όποιον τρόπο µπορώ.

Χρήστος Κοτζαγιώργης

Εύα Cha
rtouni

Χριστίνα Boman Μαρκάκη

Αλέξανδρος Ξενοφώντος
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Τάξη GCSE 2

Πώς θα πιστέψουμε; Πώς θα ξεγελαστούμε;
Μ' αυτή την αλλόκοτη φυγή των πραγμάτων
των ψυχών από δίπλα μας;

?

Αν σκύψεις στους συνανθρώπους σου
μες στα αδιάφορα μάτια τους θα 'ναι
γραμμένη απελπιστική, ολοκληρωτική
η μοναξιά σου.

Ένας δρόμος υπάρχει,
ένας τρόπος.
Μια θα 'ναι η Νίκη…
…αν πιστέψουμε,
αν γίνουμε,
αν πορευτούμε.

Μόνοι μας
Αλέξανδρος Ξενοφώντος
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Τάξη ΑS
Διδ.: Κέλλυ Τζωρτζοπούλου

Ο Πληθυντικός αριθµός
της
Κικής Δηµουλά
Η ποιήτρια λέει για τον εαυτό της:
«Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1931. Η παιδική ηλικία
πέρασε χωρίς να αναδείξει το “παιδί θαύµα”. Το
1949, τελειώνοντας το Γυµνάσιο, υπέκυψα εύκολα
στο “πρέπει να εργαστείς” και εργάστηκα στην
Τράπεζα της Ελλάδος είκοσι πέντε χρόνια.
Ανώτερες σπουδές: η µακρά ζωή µου κοντά
στον ποιητή Άθω Δηµουλά. Χωρίς εκείνον, είµαι
Ὁ ἔρωτας,
σίγουρη ότι θα είχα αρκεστεί σε µια ρεµβαστική,
ὄνοµα οὐσιαστικόν,
αµαθή τεµπελιά, προς την οποίαν, ίσως και σοφά,
πολύ οὐσιαστικόν,
ακόµα ρέπω. Του οφείλω το λίγο έστω που της
ἑνικοῦ ἀριθµοῦ,
ξέφυγα, την ατελή έστω µύησή µου στο τι είναι
γένους οὔτε θηλυκοῦ οὔτε ἀρσενικοῦ,
απλώς φωνήεν στην ποίηση και τι είναι σύµφωνον µε
γένους ἀνυπεράσπιστου.
την ποίηση, του οφείλω ακόµα την πικρότατη
Πληθυντικός ἀριθµός
δυνατότητα να µπορώ σήµερα, δηµόσια, να τον
οἱ ἀνυπεράσπιστοι ἔρωτες.
µνηµονεύω εις επήκοον της πολυπληθούς λήθης.
Αυταπαρνητική, παραχωρήθηκα στον ρόλο
Ὁ φόβος,
της
µητέρας
και µε τρυφερή γενναιότητα άκουσα να
ὄνοµα οὐσιαστικόν,
προσφωνούµαι “γιαγιά”. Κυλώ τώρα µε ψυχραιµία
στήν ἀρχή ἑνικός ἀριθµός
και χωρίς βλέψεις διαιωνίσεως µέσα σ΄ αυτές τις νέες
καί µετά πληθυντικός:
παρακαµπτήριες του αίµατός µου. Κυλώ και, όσο
οἱ φόβοι.
πλησιάζω στις εκβολές, όλο και ονειρεύοµαι ότι θα
Οἱ φόβοι
µου πετάξει η ποίηση ένα σωσίβιο ποίηµα. Δε νιώθω
γιά ὅλα ἀπό δῶ καί πέρα.
δηµιουργός. Πιστεύω ότι είµαι ένας έµπιστος
στενογράφος µιας πολύ βιαστικής πάντα ανησυχίας,
Ἡ µνήµη,
που κατά καιρούς µε καλεί και µου υπαγορεύει
κύριο ὄνοµα τῶν θλίψεων,
κρυµµένη στο ηµίφως ενός παραληρήµατος,
ἑνικοῦ ἀριθµοῦ,
ψιθυριστά, ασύντακτα και συγκεκοµµένα, τις
µόνον ἑνικοῦ ἀριθµοῦ
ακολασίες της µε έναν άγνωστο τρόπο ζωής.
καί ἄκλιτη.
Όταν µετά αρχίζω να καθαρογράφω, τότε
Ἡ µνήµη, ἡ µνήµη, ἡ µνήµη.
µόνον, παρεµβαίνω κατ’ ανάγκην: όπου λείπουν
λέξεις, φράσεις ολόκληρες συχνά και το νόηµα του
Ἡ νύχτα,
οργίου, προσθέτω εκεί δικές µου λέξεις, δικές µου
ὄνοµα οὐσιαστικόν,
φράσεις, το δικό µου όργιο στο νόηµα, ό,τι τέλος
γένους θηλυκοῦ,
πάντων έχει περισσέψει από δικές µου ακολασίες µε
ἑνικός ἀριθµός.
έναν άλλον, άγνωστο τρόπο ζωής. Τόσο
Πληθυντικός ἀριθµός
µεταχειρισµένη και υπηρεσιακή είναι η ανάµειξή µου
οἱ νύχτες.
στη δηµιουργία. Φύσει ολιγογράφος, εξέδωσα οκτώ
Οἱ νύχτες ἀπό δῶ καί πέρα.
ποιητικές συλλογές µέσα σε σαράντα πέντε χρόνια.
Η σηµασία τους είναι ακόµα συµβατική. Είναι
Κική Δηµουλά γραµµένη στη λίστα αναµονής των µεγάλων
(Τό λίγο τοῦ κόσµου, 1971) επερχόµενων κυµάτων του µετα-κριτή χρόνου.»
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Τάξη ΑS
Το ποίηµα της Κικής Δηµουλά φαίνεται στην αρχή
σαν να είναι η γραµµατική ανάλυση τεσσάρων λέξεων:
έρωτας, µνήµη, φόβος και νύχτα. Αλλά φιλοσοφικά
αφηγείται µια ιστορία αγάπης που έχει τελειώσει και πίσω
της έχει αφήσει χάος και αστάθεια. Το µόνο πράγµα που είναι
σταθερό είναι η µνήµη, η οποία είναι «άκλιτη» γι αυτόν τον
λόγο. Το ποίηµα προκαλεί ερωτήµατα, όπως: αν η ποιήτρια
δεν είχε πληγωθεί από κάποιον που είχε ερωτευθεί, θα
µπορούσε να γράψει αυτό το ποίηµα; Βέβαια πολλοί µπορούν
να πουν ότι κανείς µας δε µπορεί να αποφύγει να πληγωθεί
από έρωτα, καθώς και µόνο η ανάγκη του να έχουµε κάποιον
που αγαπάµε να µας αγαπήσει µπορεί να προκαλέσει πόνο.
Ελίζα Βέττου
Μεταφράζω το ποίηµα της Κικής Δηµουλά ως
µια απεικόνιση των συναισθηµάτων που νιώθουµε, µε
στοιχεία κυριολεκτικά και συµβολικά. Είναι σα να
κοιτάει βαθιά µέσα στην ψυχή του ανθρώπου, καθώς
γράφει για µια ιστορία αγάπης, που δεν είχε
χαρούµενο τέλος. Το ποίηµά της είναι για µένα λίγο
λυπηρό και απαισιόδοξο. Παρ’ όλα αυτά το έχει
γράψει µε όµορφο τρόπο. Μου αρέσει πολύ και κυρίως
το ότι έχεις τη δυνατότητα να το µεταφράζεις µε
πολλούς τρόπους, όπως αισθάνεσαι.
Ιζαµπέλλα Λάππα - Neumann

Ο «Πληθυντικός αριθµός» είναι ένα ποίηµα που
εξετάζει τον έρωτα µε µια απαισιόδοξη µατιά. Περιγράφει
τις συνέπειες του έρωτα, από τον φόβο που µας προκαλεί
µέχρι και τις θλιβερές αναµνήσεις, που φέρνει στο µυαλό
µας. Κατά τη γνώµη µου, η µόνη θετική στιγµή στο
ποίηµα είναι, όταν η ποιήτρια περιγράφει τον έρωτα ως
«γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού». Νοµίζω ότι σε
αυτόν τον στίχο η ποιήτρια περιλαµβάνει όλους τους
τύπους των ανθρώπων µέσα σε όλη αυτή τη µελαγχολία
που αποπνέει.
Αριστοτέλης Λεβέντης
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Τάξη ΑS
Το ποίηµα «Πληθυντικός αριθµός» είναι κατά
τη γνώµη µου µια ιστορία για την αγάπη. Μιλάει για
τον έρωτα, για µια σχέση µεταξύ δυο ανθρώπων.
Αναφέρεται επίσης στον φόβο που έχει ο ένας για τον
άλλο, στην περίπτωση δηλαδή που ο ένας δεν
αγαπάει τον άλλο ή αγαπάει κάποιον άλλο. Μιλάει
και για τις µνήµες που αυτό το ζευγάρι είχε, ίσως για
τις καλές και άσχηµες στιγµές του. Τέλος, η νύχτα
συµβολίζει το τέλος αυτής της σχέσης. Όταν διαβάζω
αυτό το ποίηµα αισθάνοµαι λυπηµένη, γιατί µου
φαίνεται ότι η ιστορία αγάπης δεν τέλειωσε ωραία.
Κωνσταντίνα Λάππα - Neumann
Αυτό το ποίηµα αφορά την αγάπη και τα
διάφορα στάδιά της. Αρχίζει µε τις δυσκολίες
που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις και µε τον
φόβο µήπως χάσει ο άνθρωπος εκείνον που
αγαπά. Συνεχίζει να λέει για τη µνήµη, την
ανάµνηση δηλαδή µιας σχέσης, και τη νύχτα, η
οποία συµβολίζει το τέλος µιας σχέσης. Κατά τη
γνώµη µου, αυτό το ποίηµα έχει γραφτεί µε
πολύ έξυπνο τρόπο, γιατί η ποιήτρια παίζει µε
τις λέξεις και τη σηµασία τους.
Ανδρέας Krunic

Το ποίηµα «Ο πληθυντικός αριθµός» µπορεί να ερµηνευτεί µε διάφορους τρόπους.
Πρώτον, το ποίηµα µπορεί να εκφράζει την άποψη ότι το να είναι κάποιος άνθρωπος
σηµαίνει ότι είναι αδύναµος τόσο στο σώµα όσο και στην ψυχολογία του. Το ποίηµα µπορεί
να υποδηλώνει ότι τα συναισθήµατα των ανθρώπων φθείρονται εύκολα, όπως για
παράδειγµα ο έρωτας, και αυτό είναι µια αδυναµία της ανθρώπινης φύσης. Επιπλέον, οι
τέσσερις βασικές λέξεις του ποιήµατος (έρωτας, φόβος, µνήµη, νύχτα) µπορεί να
αντιπροσωπεύουν και να συµβολίζουν τα στάδια της ζωής του ανθρώπου.
Τίνα Λάππα
Αυτό το ποίηµα είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή µιλάει για τον έρωτα µέσω όρων της
γραµµατικής. Περιγράφει µε πολύ έξυπνο τρόπο την πολυπλοκότητα του έρωτα. Από τη µία,
το θέµα απλοποιείται µε αυτή την ανάλυση, αλλά ταυτόχρονα, εκφράζει βαθυστόχαστα
νοήµατα. Ωστόσο, το ποίηµα αναφέρεται µόνο στις λυπητερές πλευρές του έρωτα, όταν ένας
άνθρωπος έχει βρει κάποιον να αγαπήσει, αλλά δεν είναι σωστός γι’αυτόν, κι έτσι συνεχώς
φοβάται, ενώ στο τέλος µένει πάλι µόνος. Νοµίζω ότι το ποίηµα δεν εκφράζει τους έρωτες
όπου υπάρχει εµπιστοσύνη, τις σχέσεις που διαρκούν για µια ζωή, ούτε τις χαρές του έρωτα.
Ιουλίττα Καρβούνη
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Τάξη A Level
Διδ.:Δρ. Κωνσταντίνος Λ. Αθανασιάδης

Το Γύρισµα του Καιρού
Του
Τίτου Πατρίκιου

Tώρα, στο γύρισµα του καιρού, πρέπει να το µπορέσεις,
όχι µονάχα ως το τέλος να παλεύεις για τη νίκη,
αλλά να την αντέχεις δίχως έπαρση ή άγρια χαρά
και πιο πολύ την ήττα στην ώρα της να δέχεσαι,
να την οµολογείς χωρίς ταπείνωση µήτε πλαστή αταραξία.
Των άλλων η συµπόνια, ο φθόνος, η κρυφή αγαλλίαση,
όποια κι αν παίρνουν όψη µε κάτι σε πλουτίζουν,
όµως εσύ µη ρίχνεις την ευθύνη όλη στους άλλους,
µην παίρνεις όλη την ευθύνη απάνω σου,
µην ψάχνεις γι' αντιδροµές ή εύνοιες της τύχης
γι' απρόβλεπτα περιστατικά που υπάρχουν πάντα,
κυρίως πρόσεχε την ηδονική αιώρηση
ανάµεσα σε αυτοδικαίωση και σ' αυτοκαταδίκη.
Μόνο λίγο πιο γνωστικός να βγεις, µόνο να µάθεις
κάπως πιο ήρεµα ν' αντικρίζεις τα ανθρώπινα.”
Τίτος Πατρίκιος
(Γενάρης 1960)

Ο Τίτος Πατρίκιος (Αθήνα, 1928) σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής πήρε µέρος στην Εθνική Αντίσταση. Το 1944
καταδικάστηκε σε θάνατο από συνεργάτες των Γερµανών και η εκτέλεσή του µαταιώθηκε την
τελευταία στιγµή. Εξορίστηκε στη Μακρόνησο (1951-1952). Από το 1959 ως το 1964 σπούδασε
Κοινωνιολογία στην Ecole Pratique des Hautes Études του Παρισιού και πήρε µέρος σε έρευνες του
Εθνικού Κέντρου Επιστηµονικής Έρευνας της Γαλλίας και εργάστηκε στην έδρα της Unesco στο
Παρίσι και στη Fao στη Ρώµη. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1975 και εργάστηκε ως δικηγόρος,
κοινωνιολόγος και λογοτεχνικός µεταφραστής. Το 1954 εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του µε
τίτλο «Χωµατόδροµος». Ιδρυτικό µέλος του περιοδικού «Επιθεώρηση Τέχνης» από το 1954
δηµοσίευσε πολλά άρθρα και κριτικές στις στήλες του, ενώ πολλά δοκίµιά του συµπεριλήφθηκαν σε
συγκεντρωτικές εκδόσεις. Ασχολήθηκε επίσης µε τη µετάφραση και την πεζογραφία, Το 1994
τιµήθηκε µε ειδικό κρατικό βραβείο για το σύνολο του έργου του.
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Τάξη A Level
Αυτό το ποίηµα του Τ. Πατρίκιου µας
λέει πώς να ζήσουµε τη ζωή µας µε
αξιοπρέπεια και να αποδεχόµαστε την ήττα,
τις επιτυχίες, αλλά και ό,τι φέρνει ο χρόνος
µε ωριµότητα. Μας διδάσκει ότι όλοι αυτοί
που γνωρίσαµε, ανεξάρτητα από το πόσο
καλά µας φέρθηκαν, επηρεάζουν τη ζωή µας
και µας πλουτίζουν. Η ζωή είναι απρόβλεπτη
και αυτό ακριβώς µας λέει ο ποιητής, ότι
πολλά αλλάζουν και ότι το καλύτερο που
µπορούµε να κάνουµε είναι να µαθαίνουµε
κάθε µέρα.
Μαρία Lofthouse
Το ποίηµα αυτό είναι ένα φιλοσοφικό
ποίηµα που µας προσφέρει πολύτιµες συµβουλές
για το πώς να φερόµαστε σε στιγµές κρίσης και
να αντιµετωπίζουµε τόσο την αποτυχία όσο και
την επιτυχία µε θετικό τρόπο. Μας υπενθυµίζει
να προσέχουµε την «ηδονική αιώρηση ανάµεσα
σε αυτοδικαίωση και σ’αυτοκαταδίκη», δηλαδή
τον τρόπο µε τον οποίο αντλούµε ευχαρίστηση
από απόλυτες θέσεις, ανεξάρτητα από το αν
δικαιώνουµε ή καταδικάζουµε τον εαυτό µας.
Φίλιππος Κούτρας
Εκφράζοντας απόλυτα την ατµόσφαιρα που
επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία την περίοδο που
γράφτηκε, το ποίηµα αυτό προσφέρει ένα δίδαγµα για το λαό.
Μας συµβουλεύει να µη γινόµαστε αλαζονικοί µε τις
επιτυχίες µας, αλλά και να µην βουλιάζουµε στην
αυτολύπηση µε τις αποτυχίες µας. Να µην αναλωνόµαστε στο
κυνήγι της νίκης µε τρόπο που να µας κάνει να νιώθουµε
αποτυχηµένοι, αν δεν την κατακτήσουµε. Αν και µιλάει για
δύο αντίθετες καταστάσεις, τη νίκη και την ήττα, στην ουσία
ο χειρισµός που προτείνει ο ποιητής και για τις δύο είναι
κοινός και µας βοηθάει να τις αντιµετωπίσουµε θετικά.
Καλλιόπη Χατζηπατέρα
Το ποίηµα υποστηρίζει ότι πρέπει να αντέχουµε
τόσο την ήττα όσο και τη νίκη, ώστε να µην ξεπερνάµε
τα όριά µας. Μας προτρέπει να µην πιστεύουµε ότι
πάντα έχουµε δίκιο, αλλά και να µην κατηγορούµε τον
εαυτό µας, όταν τα πράγµατα δεν πάνε καλά.
Ηιόνη Γραµµατικοπούλου
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Σ’αυτό το ποίηµα ο Τ. Πατρίκιος µας λέει ότι δεν πρέπει
να είµαστε αλαζονικοί, όταν µας τυχαίνουν καλά πράγµατα και
όταν πετυχαίνουµε τους στόχους µας στη ζωή. Όµως, µας λέει
ότι είναι εξίσου σηµαντικό να µην αφήνουµε αυτό που
πιστεύουµε ότι είναι ήττα να µας καταστρέφει τη ζωή, αλλά να
το δεχόµαστε «χωρίς ταπείνωση µήτε πλαστή αταραξία». Ο
ποιητής δίνει έµφαση, επίσης, στην «ηδονική αιώρηση ανάµεσα
σε αυτοδικαίωση και σ’αυτοκαταδίκη»: δεν πρέπει να
κατηγορούµε τον εαυτό µας ούτε όµως να νοµίζουµε πάντα ότι
είµαστε σωστοί.
Οδυσσέας Τσίρκας
Στο ποίηµα το «Γύρισµα του Καιρού», ο ποιητής Τ.
Πατρίκιος µας συµβουλεύει και µας νουθετεί για εκείνες τις
στιγµές, όταν η ζωή γυρίζει εναντίον µας. Μας λέει να
δεχόµαστε την κάθε κατάσταση µε αξιοπρέπεια, χωρίς να
κατηγορούµε ούτε τους άλλους ούτε τον εαυτό µας, αλλά και
χωρίς να θριαµβολογούµε ή να αισθανόµαστε δικαιωµένοι.
Αυτό, για εµένα είναι το κύριο µήνυµα που θέλει να µας
µεταφέρει ο ποιητής.
Φίλιππος Λάππας - Neumann
Το ποίηµα του Τ. Πατρίκιου «Το γύρισµα του καιρού» µας
θυµίζει ότι δεν πρέπει να προσπαθούµε να κάνουµε περισσότερα
από όσα µπορούµε. Πρέπει να δεχόµαστε µια νίκη µε αξιοπρέπεια
και χωρίς έπαρση και να µην έχουµε άσχηµες σκέψεις για αυτούς
που δεν έχουν επιτυχία. Όµως, µε την ίδια αξιοπρέπεια πρέπει να
δεχόµαστε µια ήττα και να µην υποφέρουµε από στενοχώρια ή
αυτοκαταδίκη. Ό,τι και να σταθεί εναντίον µας πρέπει να το
αντιµετωπίζουµε µε κουράγιο και να µην είµαστε δειλοί, όταν
αντικρύζουµε κάτι που φοβόµαστε. Πρέπει επίσης να µην κρίνουµε
τα λάθη των ανθρώπων, αλλιώς δε γίνεται να βελτιωθούµε.
Κωνσταντίνος Αττιλάκος
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Αποχαιρετισµοί…
Τα τελευταία πέντε χρόνια τα έχω περάσει πολύ καλά, εδώ,
στο ελληνικό σχολείο. Όλοι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες µου ήταν
πολύ καλοί/ές, µε έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και θα ήθελα να
τους/τις ευχαριστήσω για όσα µου έχουν µάθει. Σ’αυτό το σχολείο
βελτίωσα τα Ελληνικά µου πάρα πολύ.
Κάθε Σάββατο, θα ξυπνάω και δεν θα ξέρω τι να κάνω όλο το
πρωί, διότι περνούσα τόσο καλά στο σχολείο. Όλοι, εδώ, είναι καλοί
άνθρωποι και υπάρχει µια πολύ στενά δεµένη κοινότητα που θα
πεθυµήσω πολύ…
Σταύρος Σολωµού
Κάθε Σάββατο, τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια, έρχοµαι σ’αυτό το ελληνικό
σχολείο. Ήταν µια πολύ ευχάριστη εµπειρία και είµαι λυπηµένος που δε θα συνεχίσω την
επόµενη χρονιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους και τις δασκάλες µου,
που µε βοήθησαν στη διαδροµή αυτή, ώστε να βελτιώσω τα Ελληνικά µου. Επίσης, είµαι
πολύ χαρούµενος για όλους τους καλούς φίλους που έκανα...
Παναγής Krunic
Ήµουν στο ελληνικό σχολείο της
Αγίας Σοφίας για τέσσερα χρόνια και πάντα
θα έχει το σχολείο αυτό µια θέση στην
καρδιά µου. Ήταν πάντα εκεί όταν
χρειαζόµουν βοήθεια και πάντα µπορούσαν
να κάνουν κάτι. Έκανα πολλούς φίλους εδώ
και είµαι σίγουρος ότι θα κρατήσουµε επαφή
στο µέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους δασκάλους και τις δασκάλες που
αυτά τα χρόνια µε έχουν βοηθήσει στη
δουλειά µου και χωρίς αυτούς δεν θα
µπορούσα να είχα κάνει το Α Level. Θα έχω
πάντα καλές αναµνήσεις από το µέρος αυτό
και θα µου λείψει κάθε Σάββατο που δεν θα
έρχοµαι. Είµαι σίγουρος ότι θα έρθω και
πάλι µια µέρα να σας δω όλους. Θα µου
λείψετε όλοι και σας ευχαριστώ πολύ.

Είχα πολλούς καθηγητές κατά τη
διάρκεια της χρονιάς στο σχολείο: o κύριος
Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι πιθανώς ο πιο
µορφωµένος και σκεπτόµενος άνθρωπος που
έχω γνωρίσει. Η κυρία Σαµαρά, η οποία
αφιέρωσε τόσα χρόνια και τόση ενέργεια
στην ανάπτυξη και ωρίµανση του σχολείου.
Η κυρία Κέλλυ, που µέχρι στιγµής την ξέρω
πολύ λιγο καιρό αλλά έχει ήδη προσφέρει
Φίλιππος Spencer
πολύ στην ευηµερία της τάξης µας.
Θυµάµαι ποσό θυµωµένη ένιωθα όταν ήµουν πέντε χρόνων και δεν καταλάβαινα
γιατι έπρεπε να θυσιάσω τα Σάββατά µου για ακόµη ένα σχολείο. Τωρα αισθάνοµαι τόσο
χαρούµενη που το συνέχισα και τόσο ευγνώµων προς όλους τους καθηγητές µου που µε
στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Όχι µόνο απόκτησα γνώση και ένα A Level αλλά νιώθω ότι
πήρα µια πλούσια ελληνική κουλτούρα. Έτσι κέρδισα µια ανεκτίµητη αίσθηση περηφάνειας
πως ανήκω στην ελληνική κοινότητα που θα είναι µαζί µου σε όλη µου τη ζωή.
Άρτεµις Ξενιτίδου
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Ήµουν στο σχολείο της Αγία Σοφίας µόνο δύο χρόνια. Σ’αυτά, όµως, τα δύο χρόνια
έµαθα για τα ποιήµατα του Καβάφη, για την ιστορία της Ελλάδας και πώς να γράφω ένα
ωραίο κείµενο. Κυρίως, γνώρισα φίλες (που δεν θα ξεχάσω ποτέ), δασκάλους που µε
βοήθησαν µε τα πάντα και, τέλος, έµαθα για την ελληνική κουλτούρα. Σας ευχαριστώ όλους
στο σχολείο και δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα περασµένα δυο χρόνια.
Άνναµπελ Ρίµµερ
Αγαπητοί γονείς, δάσκαλοι και µαθητές,
Έφτασε η ώρα να πω αντίο στο ελληνικό σχολείο. Είναι ένα πικρόγλυκο αντίο,
γιατί πρωτοήρθα εδώ 4 χρόνων και τώρα είµαι 15. Πέρασαν έντεκα χρόνια! Μεγάλωσα µε το
σχολείο, καθώς το σχολείο µεγάλωνε γύρω µου. Ξεκινήσαµε στο Holland Park και στη
συνέχεια µετακοµίσαµε εδώ, στο Marylebone. Τόσες πολλές αναµνήσεις… Τα µαθήµατα, το
ποδόσφαιρο στα διαλείµµατα, ο εκκλησιασµός στην Αγία Σοφία, µουσική και πρόβες για την
28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου. Και µετά, οι πραγµατικοί εορτασµοί και οι
παραστάσεις µας, µε τους γονείς µου να γίνονται πάντα πολύ συναισθηµατικοί µπροστά µου!
Ήταν πολύ ωραία χρόνια. Πραγµατικά τέλεια. Θα χάσω τους φίλους µου, τις
συνωµοσίες, τα αστεία µε τον κύριο Κωνσταντίνο και την κυρία Όλγα να µε κοιτάει αυστηρά
την ώρα της προσευχής. Αυτό που δεν πρόκειται να µου λείψει είναι το ξύπνηµα νωρίς τα
πρωινά του Σαββάτου, το τρέξιµο να προλάβω να φτάσω από το Putney στο σχολείο για την
ανάλυση των ποιηµάτων του Καβάφη!
Οι φίλοι µου από το αγγλικό σχολείο µε ρωτούσαν συχνά γιατί επέλεγα να έρχοµαι
στο ελληνικό σχολείο κάθε Σάββατο πρωί. Για να είµαι ειλικρινής, δεν είχα πραγµατικά
επιλογή –οι γονείς µου το επέλεξαν. Αρχικά, όσο ακόµα ήµουν µικρός. Μετά, όµως, το
ελληνικό σχολείο έγινε κάτι διαφορετικό, έγινε για µένα περισσότερο ένας χώρος για να
συναντήσω τους φίλους µου, να τα πούµε στο τέλος της εβδοµάδας, να µάθουµε και µερικά
πράγµατα για την Ελλάδα, να γελάσουµε. Δεν το ένιωθα σα σχολικό βάρος.
Είµαι ευγνώµων, γιατί αισθάνοµαι ότι γνωρίζω καλύτερα τη χώρα µου. Είµαι
ευγνώµων, γιατί αισθάνοµαι ότι γνωρίζω πράγµατα για την ιστορία ή τη γεωγραφία µας, που
τα παιδιά στην Ελλάδα συχνά δε γνωρίζουν. Είµαι ευγνώµων, γιατί καταλαβαίνω καλύτερα
τί σηµαίνει να είµαι Ελληνας και είµαι ευγνώµων, γιατί ανακάλυψα ότι αγαπώ την ελληνική
µουσική. Για τα χρόνια µου σε αυτό το σχολείο, για τη διασκέδαση, τη διδασκαλία, τα
µαθήµατα και τους φίλους µου, για όλα αυτά, σας ευχαριστώ.
Αντώνης Τσακνάκης
Ιούλιος 2018
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Σκηνές από τη ζωή του σχολείου µας
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017-2018
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017
Εορτασµός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο θέατρο του
Μarylebone CE School for Girls, µε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς
χορούς.
Σάββατο 16 Δεκεµβρίου 2017
Εκκλησιασµός και Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ναό της Αγίας Σοφίας. Μετά τη
λήξη της γιορτής δόθηκαν οι έλεγχοι προόδου των µαθητών για το πρώτο τρίµηνο.
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018
Κοπή της βασιλόπιτας στο θέατρο του σχολείου.
Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018
Εκκλησιασµός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών στον ναό της Αγίας Σοφίας.
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018
Αποκριάτικη γιορτή Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.
Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Εορτασµός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο θέατρο του Μarylebone
CE School for Girls, µε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.
Σάββατο 14 Ιουλίου 2018
Κλείνει ο κύκλος των µαθηµάτων του σχολικού έτους 2017-2018 µε την ετήσια
γιορτή αποχαιρετισµού για το καλοκαίρι και την επίδοση τίτλων προόδου στους µαθητές.
Δηµοσιεύεται επίσης το νέο τεύχος του περιοδικού (τ.18), το οποίο από δω και στο εξής θα
εκδίδεται σε ηλεκτρονική κυρίως µορφή.

Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει ξανά
το Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου 2018
AUTUMN TERM

SPRING TERM

SUMMER TERM

8 Σεπτ. 2018 - 15 Δεκ. 2018
HALF TERM: 27 Οκτωβρίου 2018

12 Ιαν. 2019 – 13 Απρ. 2019
HALF TERM: 23 Φεβρουαρίου 2019

4 Μαΐου 2019 – 13 Ιουλ. 2019
HALF TERM: 1 Ιουνίου 2019
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