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Mother’s Day Competition
Thank you to all our students who took part in the
Mother’s Day Writing and Drawing Competitions.
We had some amazing pieces of writing and
beautiful artworks this year. Our winners were:

Ελένη Γυφτάκη
Β’ Δημοτικού

Γιορτή της Μητέρας

Αλέξια Ψαροπούλου
Νηπιαγωγείο

Μανούλα σε αγαπώ
Σήμερα που γιορτάζεις
Θέλω να σου πω
Πόσο σ’ αγαπώ και σ’ εκτιμώ.
Αν μπορούσα
Με τα μικρά μου χεράκια
Θα σου μάζευα και χάριζα
Όλα τα λουλούδια και αστεράκια.
Αξίζεις να σου πω
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
Και για πάντα στην καρδιά μου
Θα σε έχω εγώ.

Ιουλία Τολζ
Α’ Δημοτικού

Στέλλα Χατζή
Γ’ Δημοτικού

Ευτυχισμένη Γιορτή της Μητέρας

Kάθομαι εδώ

Η λέξη «Μάνα» τι εννοεί;
Για μένα είναι η υποστήριξη και η σιγουριά της
Και νιώθω χαρούμενη μαζί της.

Κάθομαι εδώ για να γράψω όλα τα συνηθισμένα
πράγματα που γράφουν οι άνθρωποι για την ημέρα
της μητέρας.

Έχουμε μια βαθιά σχέση
Μιλάμε ανοιχτά
Είναι η υποστήριξή μου όταν αισθάνομαι λυπημένη
Και είναι η χαρά μου όταν παίζουμε και γελάμε στο
πάρκο.

Ξέρετε, μαγειρεύει, καθαρίζει, πλένει κλπ.
Η μητέρα μου όμως κάνει περισσότερα από αυτά.

Η μαμά μου είναι μία και μοναδική
Σε ευχαριστώ μάνα για όλα.
Μάνα, σου εύχομαι μια ευτυχισμένη ημέρα
Και σε αγαπώ πολύ.
Ζάρα Μιχελάκη
Δ’ Δημοτικού
Για τη μανούλα
Σήμερα που γιορτάζεις
Μανούλα μου, δεν ξέρω
Από του κόσμου τα καλά
Τι δώρο να σου φέρω!
Θα σού ‘φερνα, αν μπορούσα,
Με τα μικρά μου χέρια
Όλα της γης τα λουλούδια,
Τον ήλιο και τ’ αστέρια.

Ο μπαμπάς μου μένει στο κρεβάτι κάθε φορά που
είναι άρρωστος, έτσι κι εγώ,
αλλά η μάνα μου δεν το κάνει.
Η μαμά μου σηκώνεται από το κρεβάτι και κάνει τα
πάντα.
Όπως πρόσφατα που έκοβε τα δέντρα και μετέφερε
τον καναπέ, παρόλο που ήταν άρρωστη.
Είναι σαν το φως στο κερί μας,
το κόσμημα στο στέμμα μου.
Θα περνούσε από τη φωτιά για μένα,
και θα έκανα το ίδιο για εκείνη.
Μια μέρα βαρέθηκα, η μαμά μου με ρώτησε αν
μπορούσε να κάνει κάτι για μένα.
Με έβγαλε με ένα φιλί και είχα την καλύτερη
εμπειρία, λόγω της μαμάς.
Την αγαπώ και δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτήν.
Αναστασία Ρούμπου
Α’ Γυμνασίου
Το απλό δώρο

Ανδριάνα Τζολάκη
Ε’ Δημοτικού
O Φάρος
Μερικές φορές η ζωή μου είναι σαν σύννεφο ομίχλης
Γεμάτη αβεβαιότητες, ευκαιρίες και πιθανά λάθη
Η μητέρα μπαίνει με το Άγιο Φως
Με την αγάπη και συμβουλή της περπατάμε το
μονοπάτι της ζωής.
Από την Αριθμητική, στα Αγγλικά προς τα Ελληνικά
Για καλοσύνη και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη
Το φως της λάμπει μέσα μου και μου δείχνει το
δρόμο
Η ομίχλη υποχωρεί και το φως μπαίνει στον κόλπο.
Σταύρος Σωτηρόπουλος
ΣΤ’ Δημοτικού

Τα φαγητά της είναι νόστιμα, με οδηγεί εμένα και την
αδελφή μου στο σχολείο, πλένει τα ρούχα μας και
καθαρίζει το ότι είναι ανοκάτω στο σπίτι.
Εγώ συμφωνώ ότι κάνει όλες αυτές τις δουλειές
τέλεια, όμως αυτό το ποίημα δεν είναι για να
εκτιμήσω τις ώρες και μέρες και δουλειές που η μαμά
μου κάνει, όχι.
Το πρόσωπο που απεικονίζει,
τα χαρακτηριστικά που δείχνει,
έχουν μια πολύ βαθύτερη σημασία.
Η μαμά μου είναι πλήρης έμπιστη,
αν κι η εμπιστοσύνη είναι σαν ένα κρυστάλλινο βάζο
που αν σπάσει είναι πολύ δύσκολο να το φτιάξεις
πάλι.
Δεν μου λέει ψέματα και κρατάει τα μυστικά μου
σφιχτά.

Είναι το υπόδειγμα της ενσυναίσθησης.

Δεν είσαι μόνο

Όταν κάποιος από την οικογένεια μας λυπάται,
η μαμά θα σηκώσει τα συναισθήματα μας για να
φτάσουν στον ήλιο.

Mαμά, δεν είσαι μόνο η καλύτερη μητέρα του
κόσμου, είσαι κι η καλύτερη φίλη μια κόρη θα
μπορούσε να έχει.

Aκόμη κι αν είναι η πιο θλιβερή στιγμή,
θα σε κάνει να αισθάνεσαι ευτυχισμένος.

Είσαι μάνα που νοιάζεσαι και βάζεις τα παιδιά σου
πρώτα. Στέκεσαι δίπλα μου και πάντα κρατάς το χέρι
μου. Πάντα με το χαμόχελο που είναι τόσο ελκυστικό.

Τα θετικά χαρακτηριστικά της είναι ατελείωτα.
Είναι αγάπη.
Είναι απίθανη.
Είναι το απλό δώρο.
Γιώργος Ρούμπος
Β’ Γυμνασίου
Τη μητέρα μου την αγαπώ
Η μητέρα μου είναι τόσο ευγενική
Και με φροντίζει όταν είμαι άρρωστη
Πάντα θέλει το καλό για εμένα
Την αγάπη της την θυμάμαι απ’ όταν ήμουν ένα.
Η μάνα μου είναι τόσο όμορφη
Η καρδιά της έχει μόνο αγάπη
Δεν μπορώ να της πω
Πόσο βαθιά την αγαπώ.

Με βλέπεις να γελάω, με βλέπεις να κλαίω,
Πιο σημαντικά, με βλέπεις κάθε μέρα, υπερήφανη
και χαρούμενη για το άτομο που έχω γίνει.
Και γι’ αυτό θέλω να ξέρεις ότι πρέπει να είσαι ακόμη
πιο υπερήφανη από όλους διότι εσύ με έκανες τον
άνθρωπο που είμαι σήμερα!
Μαμά, είσαι η πιο όμορφη μητέρα του κόσμου και
πάντα κρατάς μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σου
για εμένα.
Να έχεις μια χαρούμεη Γιορτή της Μητέρας, όχι μόνο
σήμερα, αλλά κάθε μέρα γιατί είσαι ο καλύτερος
άνθρωπος του κόσμου. Μαμά, σ’ αγαπώ!
Σταυρούλα Λίτσα
Β’ Λυκείου
Γλυκιά μου μανούλα

Ελένη Μητσοπούλου
Γ’ Γυμνασίου
Στην όμορφη μητέρα μου
Τι θα έκανα χωρίς εσένα στη ζωή μου;
Με καθοδηγείς στο δρόμο της ζωής.
Όταν βρίσκεται μπροστά μου,
Πάντα με βοηθάς να ξεκαθαριστούν τα εμπόδια από
τη διαδρομή.
Είσαι ένας από τους κορυφαίους μέντορές μου και σε
αγαπώ γι’ αυτό.
Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, στο φεγγάρι και
πίσω ένα εκατομμύριο φορές.
Μπορώ να εμπιστευτώ τις συμβουλές σου.
Με ωθείς να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου.
Στεφανία Καραγιωργάκη
Α’ Λυκείου

Ψάχνω να βρω μια λέξη που σε περιγράφει,
Αλλά δυσκολεύομαι να βρω μόνο μία.
Από την ημέρα που ήμουνα μικρή με έχεις φροντίσει
με την ατελείωτη αγάπη σου.
Έγινες μαγείρισσα, δασκάλα, γιατρός, δικηγόρος και
φίλη.
Mε κράτησες στην ζεστή σου αγκαλιά όταν πονούσα,
Κρατώντας το χέρι μου, με καθοδήγησες προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Τώρα που έχω μεγαλώσει είναι οι σοφές σου λέξεις
που με καθοδηγούν κάθε μέρα.
Τα ευγενικά σου μάτια και το λαμπερό σου χαμόγελο,
φωτίζει την ημέρα μου.
Δεν υπάρχει μανούλα σαν εσένα,
Eίσαι ηρωίδα μου και η έμπνευσή μου,
Είσαι θαρραλέα, ισχυρή και θαυμάσια μαμά και
γυναίκα.
Καμία λέξη δεν μπορεί να εξηγήσει το τι εννοείς σε
εμένα.
Ευστρατία Γιαμιαδάκη
Γ’ Λυκείου

Greek Easter
Easter (Pascha) is the most celebrated day in
Greek culture. Rich in traditions and customs, it is
the highlight of the religious and cultural calendar.
We certainly hope that you all enjoyed your Easter
celebrations. Χριστός Ανέστη!
It was great to see many students bring in their
strongest red egg on the first lesson back after
Easter for our annual RECC – Red Egg Crack-off
Competition.

Congratulations to the following students who
came out victors:
Preston
Sth Melbourne
Elwood
Caulfield

Ryan Psaropoulos
Konstantinos Apostolopoulos

Vasiliki Tzamouranis
George Roubos

1st Semester Assessments
The upcoming Semester One Tests will be held on
the following days:
Friday
Saturday
Saturday
Monday

24 May
25 May
25 May
27 May

South Melbourne
Elwood
Caulfield
Preston

Parent Teacher Interviews and Issuing of
Reports
Friday
Saturday
Saturday
Wednesday

7 June
8 June
8 June
12 June

South Melbourne
Elwood
Caulfield
Preston

VCE Intensive Class
There will be an extra VCE intensive class being
offered for free to practice oral conversation,
grammar and essay writing. This is for any
students wanting to attend in years 8 - 12. One
hour, one campus - but any student is welcome
from any campus.
Details:
Years 8 - 12 only
Shelford Girls’ Grammar
(7 Hood Crescent, Caulfield)
5 - 6pm Saturday afternoons
Free
Important notice for the Preston Campus
We inform parents and students of the Preston
Campus that Monday 10th of June is a Public
Holiday (Queen’s Birthday) and the school will be
closed on that day.

