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Θαλασσινό σχολείο
Πώς θα ’θελα η θάλασσα
να ήταν το σχολειό μου
και του σχολειού μου η φορεσιά
να ’τανε… το μαγιό μου.

Να ’χα τα βότσαλα χαρτί,
τα φύκια συνδετήρι,
κοχύλια τα μολύβια μου
κι ο αστερίας σβηστήρι.

Στην άμμο η ορθογραφία μου
να ήτανε γραμμένη
να ’ρχεται κύμα γρήγορα
τα λάθη μου να παίρνει.

Και να ’χα για δασκάλες μου
τις βάρκες π’ αρμενίζουν
να μ’ έπαιρναν κάθε πρωί
στη Γη να με γυρίζουν. Σοφία Παράσχου,

Θαλασσινό σχολείο, εκδ. Περίπλουςα



Κουβεντιάζω με το ποίημα

Ι Ποιες εικόνες ήρθαν στο μυαλό σου ακούγοντας το ποίημα;

Ακούγοντας το ποίημα, ήρθαν στο μυαλό μου οι καλοκαιρινές μου διακοπές 
στην παραλία Φλαμπούρια της Κύθνου! Έρχονται στο νου μου εικόνες της θάλασ-
σας με τα βότσαλα, τα φύκια, τα κοχύλια και τους αστερίες. Θυμάμαι τα παιχνίδια 
στην χρυσαφένια άμμο και τα κύματα. 

Αχ και να ξανακαθόμουν τώρα κάτω από τα αρμυρίκια και να αγνάντευα τις 
βάρκες. 

2 Τι επιθυμεί το παιδί που μιλά στο ποίημα;

Το παιδί που μιλά στο ποίημα επιθυμεί το σχολείο να ήταν διαφορετικό. Θα’θελε
το σχολείο να είναι μια θάλασσα και η σχολική φορεσιά να ’τανε μαγιό. Εύχεται να 
’χε τα βότσαλα χαρτί και τα φύκια συνδετήρες. Σκέφτεται πόσο όμορφα θα ήταν αν 
τα μολύβια ήταν κοχύλια και το σβηστήρι αστερίας. Τέλος προσεύχεται το κύμα να 
πάρει τα λάθη της ορθογραφίας και οι δασκάλες του να ήταν οι βάρκες, ώστε να 
ταξιδεύουν σε ολόκληρη τη Γη.
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3 Γράψε δίπλα από τις λέξεις του σχολείου σου τις λέξεις του θαλασσινού σχολείου 
που ταιριάζουν.

Λέξεις του σχολείου μου Λέξεις του θαλασσινού σχολείου

χαρτί βότσαλα

μολύβι κοχύλι

σβηστήρι αστερίας

συνδετήρας φύκια

τετράδιο ορθογραφίας άμμος

δασκάλα βάρκα
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4 Η δασκάλα ή ο δάσκαλος σας βοηθά να χωριστείτε σε ομάδες. Το κάθε παιδί θα διηγηθεί
στην ομάδα του μια ιστορία από τις διακοπές του, προσθέτοντας με τη φαντασία του κάτι
που δεν είναι αληθινό. Κάθε ομάδα αποφασίζει ποια ιστορία θα ανακοινωθεί στην τάξη. Οι
άλλες ομάδες θα προσπαθήσουν να βρουν τα στοιχεία της ιστορίας που δεν είναι πραγ-
ματικά. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει μόνο δύο ερωτήσεις για να τα ανακαλύψει.

Φέτος το καλοκαίρι πήγα με την οικογένειά μου διακοπές στην παραλία Φλαμπούρια της 

Κύθνου! Κάθε απόγευμα μαζί με τον αγαπημένο μου αδελφό κατεβαίναμε στην παραλία μόνοι μας.  

Εκεί στην ψιλή άμμο που  εναλλάσσεται πότε με βότσαλα, πότε με ξέρες και πότε με βράχια παίζαμε 

ανέμελα με τα γαλαζοπράσινα νερά. Άλλες φορές καθόμαστε κάτω από τα αρμυρίκια και 

αγναντεύαμε τις βάρκες. 

H καλύτερη στιγμή των διακοπών μου

Ήταν 23 Αυγούστου! Ο ήλιος έλαμπε ψηλά στον ουρανό και εγώ με τον αδελφό μου  κατεβή-

καμε στην ακτή. Αυτή την φορά δεν καθίσαμε κάτω από τις αρμύρες, αλλά πήραμε το δρόμο για τα 

βράχια. Όταν φτάσαμε στο μικρό ύψωμα-βράχο που ορθώνεται το εκκλησάκι της Παναγιάς Φλα-

μπουριανής είδαμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. 

Το προαύλιο της εκκλησίτσας είχε  κατακλειστεί  από πλήθος κόσμου. Εκείνη την ημέρα οι 

Θερμιώτες, οι κάτοικοι της Κύθνου γιορτάζουν τα εννιάμερα Της Παναγιάς. Έκπληκτοι κοιταχτήκαμε 

χωρίς να μπορούμε να βγάλουμε μιλιά! 

Ο κόσμος διασκέδαζε και τραγουδούσε με τη συνοδεία του βιολιού και του λαούτου. Δεν 

μπορέσαμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να μην μπούμε στον χορό! Χορέψαμε μπάλο, συρτό 

και καλαματιανό. Γευτήκαμε παραδοσιακούς μεζέδες. 

Ζήσαμε μια από τις πιο σπάνιες, αυθεντικές παραδοσιακές αιγαιοπελαγίτικες εκδηλώσεις .

Είχαν πάει μεσάνυχτα, όταν πήραμε το μονοπάτι της επιστροφής. Οι γονείς μας δεν είχαν 

ανησυχήσει καθόλου, γιατί ήξεραν ότι γινόταν πανηγύρι!



Γράφω σωστά

5 Σε συνεργασία με τον διπλανό ή τη διπλανή σου, βρες πόσες στροφές και πόσους στίχους
έχει το ποίημα. Γράψε στο βότσαλο τους δύο πρώτους στίχους του ποιήματος.
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● Το ποίημα έχει 4 στροφές.

● Το ποίημα έχει 4 στροφές και κάθε στροφή έχει 4 στίχους. 
Άρα συνολικά έχει 16 στίχους.

1ος στίχος: Πώς θα ’θελα η θάλασσα

2ος στίχος: να ήταν το σχολειό μου




