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Vendredi  13 février 2015, on a fêté la Saint Valentin 
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Η δημιουργία αφίσας με τίτλο  «Joyeuse Saint-Valentin» αναφέρεται στον σχεδιασμό 
και την πραγματοποίηση μιας συνεργασίας διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, με τους  
μαθητές και τις μαθήτριες του Β1 τμήματος του 3ου Γυμνασίου Ηλιούπολης. Η 
συγκεκριμένη συνεργασία προέκυψε από την προσπάθεια να ενισχυθεί το ενδιαφέρον 
και η συμμετοχή των μαθητών και να εμπλουτιστεί με πολιτισμικό περιεχόμενο. 

Για το λόγο αυτό στα πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών  και με την ευκαιρία 
της 14ης Φεβρουαρίου, με την υπόδειξη και καθοδήγηση της καθηγήτριας των 
εικαστικών κυρίας Βασιλικής Θεοδωρίδου, οι μαθητές δημιούργησαν έργα 
ζωγραφικής. Την επόμενη διδακτική ώρα στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας, οι 
μαθητές δημιούργησαν με τα έργα τους, μια αφίσα με την τεχνική του κολάζ. Τα έργα 
τους συνδυάστηκαν με φωτοαντίγραφα γραμματοσήμων των γαλλικών ταχυδρομείων 
που έχουν ως θέμα τους την ημέρα της 14ης Φεβρουαρίου, και είναι σχεδιασμένα από 
επώνυμους καλλιτέχνες (όπως: Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Yann Arthus-
Bertrand,  Torrente,  Karl Lagerfeld, Cacharel,  Stéphane Rolland,  Hubert de 
Givenchy,  Franck Sorbier, Emanuel Ungaro,  Alber Elbaz κ.α.). Ακόμα αναζήτησαν 
λόγια γάλλων συγγραφέων και ποιητών που περιέχονται στα έργα τους με θέμα την 
αγάπη. 

Έτσι συγκεντρώθηκαν - μέσω διαδικτύου - τα παρακάτω αποσπάσματα, από γνωστά 
έργα: 

"L'amour est la seule passion qui puisse changer le caractère." Η αγάπη είναι το μόνο 
πάθος που μπορεί να αλλάξει τον χαρακτήρα: Chauvot de Beauchêne ; Maximes, 
réflexions et pensées diverses (1819) 

"Quelquefois il manque à l'amour la sincérité de l'amitié, et à l'amitié le zèle de 
l'amour." Κάποιες φορές από τον έρωτα λείπει η ειλικρίνεια της φιλίας, και από την 
φιλία  ο ζήλος του έρωτα: Auguste de Labouïsse-Rochefort ; Pensées, observations et 
réflexions (1810)  

"L'amour, c'est tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour." Αγάπη είναι να δίνεις 
τα πάντα, να θυσιάζεις τα πάντα χωρίς να ελπίζεις σε ανταπόδοση: Albert Camus ; 
Les justes (1949) 

"Un grand amour rend légers tous les maux qui nous semblent trop lourds à porter 
seul." Μια μεγάλη αγάπη ελαφρώνει από τα δεινά που μας μοιάζουν πολύ βαριά να 
τα σηκώνουμε μόνοι: George Sand ; Melchior (1832) 

"Il n'y a pas au monde assez d'amour pour qu'on le gaspille." Δεν υπάρχει στον κόσμο 
αρκετή αγάπη για να την σπαταλάμε: Albert Camus ; L'homme révolté (1951) 

"L'amour ne se prédit pas, il se construit." Η αγάπη δεν χαρίζεται, χτίζεται: Daniel 
Pennac ; Aux fruits de la passion (1999)  
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"L'amour est toujours exigeant ; l'amitié est toujours indulgente." Η αγάπη είναι 
πάντα απαιτητική. Η φιλία είναι συγκαταβατική: Suzanne Curchod ; Mélanges et 
pensées (1798) 

"L'amour a besoin de l'éternité pour son dévouement et ses espérances." Η αγάπη έχει 
ανάγκη από την αιωνιότητα για την αφοσίωσή της και τις προσδοκίες της: Victor 
Hugo ; Les misérables (1862) 

Λοιπόν ευχόμαστε σε όλους Joyeuse Saint-Valentin!! 

 

Στην αφίσα περιλαμβάνονται έργα των μαθητών (με αλφαβητική σειρά): 

 Φωτεινής Ανδρεοπούλου, 
 Άννας Μαρίας Γαβριηλίδη 
 Μαρίας Γιαννοπούλου 
 Θεοδοσίας Γουβαλάρη 
 Μαριάνθης Ηλιάδη  
 Κωνσταντίνας Κορκολιού και  
 Γιώργου Παναγή  

 

Ευαγγελία Μητσάνη, γαλλικής φιλολογίας  

  

 

     


