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Θζμα: «Νζα θητεία - Χαιρετιςμόσ χ. υμβοφλου Γερμανικήσ»
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!
Αρχικά κζλω να ςασ ευχθκϊ ολόψυχα ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
με Τγεία, Αγάπθ, Δθμιουργικότθτα, Ειρινθ, Ελπίδα, Πρόοδο και
Αλλθλεγγφθ!
2012
ασ ενθμερϊνω πωσ τθν Παραςκευι, 13.01.2012, ανζλαβα τθ νζα κθτεία μου ωσ
αρμόδια ςχολικι ςφμβουλοσ Γερμανικισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ ςασ.
Εφχομαι καλι, εποικοδομθτικι και ουςιαςτικι ςυνεργαςία!
Θα είμαι πλάι ςασ για να ςτθρίξω το διδακτικό και παιδαγωγικό ςασ ζργο, να
ανταλλάξουμε απόψεισ και γνϊςεισ για να εμπλουτιςτεί θ διδαςκαλία τθσ Γερμανικισ
γλϊςςασ. Η ςυνεργαςία και ςυμβολι όλων ςασ απαραίτθτθ, denn nur „Gemeinsam sind wir
stark“.
φντομα κα ζχουμε τθν ευκαιρία να γνωριςτοφμε από κοντά.
ασ αφιερϊνω το ποίθμα του J. L. Borges, ςελ. 2
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Γιάννα Κερκινοποφλου
χολικι φμβουλοσ Γερμανικισ
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“Ποίθμα ςτουσ φίλουσ” J. L. Borges (1899-1986)
Δεν µπορϊ να ςου δϊςω λφςεισ,
για όλα τα προβλιµατα τθσ ηωισ,
οφτε ζχω απαντιςεισ
ςτισ αµφιβολίεσ ι τουσ φόβουσ ςου,
αλλά µπορϊ να ςε ακοφςω
και να τα µοιραςτϊ µαηί ςου.
Δεν µπορϊ ν’ αλλάξω
το παρελκόν ςου οφτε το µζλλον ςου.
Αλλά όταν µε χρειάηεςαι
κα ‘µαι δίπλα ςου.
Δεν µπορϊ ν’ αποτρζψω
να µθ ςκοντάψεισ.
Μόνο µπορϊ να ςου προςφζρω το χζρι µου,
για να κρατθκείσ
και να µθ πζςεισ.
Οι χαρζσ ςου.
Οι κρίαµβοί ςου
κι οι επιτυχίεσ ςου
δεν είναι δικά µου.
Αλλά χαίροµαι ειλικρινά
να ςε βλζπω ευτυχιςµζνο.
Δεν κρίνω τισ αποφάςεισ
που παίρνεισ ςτθ ηωι.
Περιορίηοµαι ςτο να ςε ςτθρίηω,
να ςε παροτρφνω
και να ςε βοθκϊ όταν µου το ηθτάσ.
Δεν µπορϊ να ςου χαράηω όρια
που µζςα τουσ οφείλεισ να κινείςαι,
αλλά ςου προςφζρω αυτό το χϊρο,
τον απαραίτθτο για ν’’ αναπτυχκείσ.
Δεν µπορϊ να αποτρζψω τον πόνο ςου
όταν κάποια λφπθ ςου ςχίηει τθν καρδιά,
αλλά µπορϊ να κλάψω µαηί ςου
και να µαηζψω τα κοµµάτια,
για να τθ φτιάξω από τθν αρχι.
Δεν µπορϊ να ςου πω ποιοσ είςαι
οφτε ποιοσ κα όφειλεσ να είςαι.
Μονάχα µπορϊ να ς’ αγαπϊ όπωσ είςαι
και να ‘µαι φίλοσ ςου.
Αυτζσ τισ θµζρεσ ςκζφτθκα
τουσ φίλουσ και τισ φίλεσ µου.
Δεν ιςουν ψθλά οφτε χαµθλά οφτε ςτθ µζςθ.
Δεν ιςουν ςτθν αρχι
οφτε ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ.
Δεν ιςουν το νοφµερο ζνα
οφτε το τελικό,
οφτε διεκδικϊ να ‘µαι πρϊτοσ,
δεφτεροσ ι ο τρίτοσ ςτθ δικι ςου.
Φτάνει που µε κεσ για φίλο.
Ευχαριςτϊ που ‘µαι αυτό
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