
«Θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ
(Άσμα Ασμάτων)

ἐπὶ τὴν καρδίαν σου…»



•

•
•
•

[...] Θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν
καρδίαν σου, 
ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου∙
ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη, 
σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος∙ •

•

•
•
•
•

σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος∙
περίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός, 
φλόγες αὐτῆς∙
ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν
ἀγάπην, 
καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν.
Άσμα Ασμάτων 8, 67

[...] Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά 
σου 
ωσάν σφραγίδα στο μπράτσο σου
είναι δυνατή η αγάπη σαν το θάνατο 
και σκληρός ο πόθος σαν τον άδηκαι σκληρός ο πόθος σαν τον άδη
οι σπίθες της είναι σπίθες της 
φωτιάς, 
φλόγα του Θεού.
Νερά ποτάμια δεν μπορούν 
να σβήσουν την αγάπη.
(μεταγραφή Γιώργου Σεφέρη) (1967).



«ΒΑΛΕ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ»

«ΒΑΛΕ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ»



ΜΑΘΗΤΕΣ:

• ΠΡΕΝΤΙ ΕΜΙΛΙΑΝ
• ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• ΤΣΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ• ΤΣΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



• Ο κάθε άνθρωπος αγαπάει με την δύναμη της καρδιάς του, γι' αυτό και 
η αγάπη είναι ανιδιοτελής, χωρίς συμφέροντα και ανταλλάγματα. 

• Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σφραγίδα συμβολίζει την αγάπη που 
είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μας και θα την ''κουβαλάμε'' πάντα είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μας και θα την ''κουβαλάμε'' πάντα 
μέσα μας για τον Θεό και τον Χριστό. Αυτή μας δίνει δύναμη και μας 
στηρίζει στην ζωή μας και ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος να έχουμε 
πρόσβαση στην καρδιά του Θεού και Εκείνος στην δική μας.

Ο κάθε άνθρωπος αγαπάει με την δύναμη της καρδιάς του, γι' αυτό και 
η αγάπη είναι ανιδιοτελής, χωρίς συμφέροντα και ανταλλάγματα. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σφραγίδα συμβολίζει την αγάπη που 
είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μας και θα την ''κουβαλάμε'' πάντα είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μας και θα την ''κουβαλάμε'' πάντα 
μέσα μας για τον Θεό και τον Χριστό. Αυτή μας δίνει δύναμη και μας 
στηρίζει στην ζωή μας και ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος να έχουμε 
πρόσβαση στην καρδιά του Θεού και Εκείνος στην δική μας.



«ΩΣΑΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟ 
ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΟΥ»

«ΩΣΑΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟ 
ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΟΥ»



• Ρεβίθη Μαγδαληνή
• Πιτερός Παναγιώτης

Μαθητές:

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



• Τα τατουάζ είναι μόνιμα και με αυτό τον τρόπο το Άσμα Ασμάτων 
θέλει να μας δείξει ότι αν αγαπάς κάποιον πραγματικά δεν θα τον 
χάσεις ποτέ. 

Τα τατουάζ είναι μόνιμα και με αυτό τον τρόπο το Άσμα Ασμάτων 
θέλει να μας δείξει ότι αν αγαπάς κάποιον πραγματικά δεν θα τον 





• Επιπλέον τα τατουάζ είναι μια αρκετά προσωπική διαδικασία όπου 
ένα άτομο προσπαθεί να απεικονίσει τα συναισθήματα του καθώς 
και τον εσωτερικό του κόσμο. 

• Το τατουάζ μπορεί ακόμα και να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, όπου • Το τατουάζ μπορεί ακόμα και να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, όπου 
ένα άτομο θα μοιράζεται τα “πιστεύω” του/της με τον κόσμο.

Επιπλέον τα τατουάζ είναι μια αρκετά προσωπική διαδικασία όπου 
ένα άτομο προσπαθεί να απεικονίσει τα συναισθήματα του καθώς 

Το τατουάζ μπορεί ακόμα και να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, όπου Το τατουάζ μπορεί ακόμα και να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, όπου 
ένα άτομο θα μοιράζεται τα “πιστεύω” του/της με τον κόσμο.



•

• Η ιστορία του τατουάζ (στα ελληνικά «δερματοστιξία
στο 5000 π.Χ. (άρα ήταν ήδη παλιά συνήθεια όταν γραφόταν το Άσμα Ασμάτων)…

• Πιθανότατα το τατουάζ ανακαλύφθηκε τυχαία
χέρι και η πληγή ήρθε σε επαφή με αιθάλη από
διαπίστωσε ότι ένα σημάδι έμεινε μόνιμα.

Ιστορία του τατουάζ - αναδρομή

χέρι και η πληγή ήρθε σε επαφή με αιθάλη από
διαπίστωσε ότι ένα σημάδι έμεινε μόνιμα.

• Αρκετοί πολιτισμοί και λαοί υιοθέτησαν αυτή
διαφορετικούς σκοπούς.

Για κάποιους ήταν υποτιμητικός στιγματισμός
κάποιους ήταν δείγμα του ευγενούς χαρακτήρα
φυλής ή συμμορίας, για άλλους σύμβολο αναγνωρισιμότητας
ορισμένους, όπως για αυτούς που δούλευαν σε
Πηγές:

• https://www.youtube.com/watch?v=DMuBif1mJz0
• https://youtu.be/MYn15yDBvxM

δερματοστιξία»), ξεκινάει από τη νεολιθική εποχή, γύρω
(άρα ήταν ήδη παλιά συνήθεια όταν γραφόταν το Άσμα Ασμάτων)…

ανακαλύφθηκε τυχαία, όταν κάποιος που είχε μια πληγή την έτριψε με
πό τη φωτιά. Όταν το τραύμα επουλώθηκε, 

αναδρομή στο παρελθόν

πό τη φωτιά. Όταν το τραύμα επουλώθηκε, 

αυτή τη μέθοδο με την πάροδο των χρόνων, ο καθένας

στιγματισμός, όπως για τους δούλους (τατουάζ στο πρόσωπο), 
χαρακτήρα, για μερικούς σύμβολο ενότητας της ομάδας, 

αναγνωρισιμότητας, δύναμης ή πίστης και για
σε τσίρκο, μέσο επίδειξης.



«ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΓΑΠΗ ΣΑΝ 
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ Ο 
ΠΟΘΟΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΔΗ»

«ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΓΑΠΗ ΣΑΝ 
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ Ο 
ΠΟΘΟΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΔΗ»



Από τις μαθήτριες
1. Παπαλελουδη Λαμπρινή
2. Παπαζιδου Μαρια
3. Ραπαι Μαρινελλα
4. Ερη Παπαγεωργιου
5. Μαρια Τουμπαλη5. Μαρια Τουμπαλη

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



• Η πραγματική αγαπη
λήξης 

αγαπη δεν εχει ημερομηνια





Μια συγκινητική ιστορια
ζωη

https://www.infowoman.gr/sxeseis/iagapi
aftoutouzevgarioueinaiotipiosygkinitiko

Θέλω να σας τραβήξω μια φωτογραφία για να θυμάμαι 
πάντα αυτή τη στιγμή…
τη δείχνεις στον κόσμο για να μάθουν ότι η αγάπη δε 
φοβάται το θάνατο…

ιστορια βγαλμένη από τη 

agapidefovataitothanatoiistoria
sygkinitikoeidamesimera/

Θέλω να σας τραβήξω μια φωτογραφία για να θυμάμαι 
πάντα αυτή τη στιγμή…-Να μας βγάλεις παιδάκι μου και να 
τη δείχνεις στον κόσμο για να μάθουν ότι η αγάπη δε 
φοβάται το θάνατο…



• Η Αγάπη μπορεί να είναι πλατωνική, ρομαντική, 
θρησκευτική.Θα πρέπει να είναι αληθινή, αγνή, ανιδιοτελής, χωρίς 
συμφέροντα. Αγαπάμε κάποιον γι
θα θέλαμε εμείς να είναι. Ας μην ξεχνάμε, ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν τα θετικά τους στοιχεία και τα αρνητικά.έχουν τα θετικά τους στοιχεία και τα αρνητικά.

Η Αγάπη μπορεί να είναι πλατωνική, ρομαντική, οικογενειακή, 
θρησκευτική.Θα πρέπει να είναι αληθινή, αγνή, ανιδιοτελής, χωρίς 

γι’ αυτό που είναι, όχι γι’ αυτό που 
θα θέλαμε εμείς να είναι. Ας μην ξεχνάμε, ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν τα θετικά τους στοιχεία και τα αρνητικά.έχουν τα θετικά τους στοιχεία και τα αρνητικά.



«OI ΣΠΙΘΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΘΕΣ 
ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ»

ΣΠΙΘΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΘΕΣ 
ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ»



Μαθητές:

• Φλώκας Λάμπρος
• Χρούση Αθηνά
• Χασάνι Αρτέμιος
• Τσίφκος Ιωάννης• Τσίφκος Ιωάννης
• Καραγεώργης Νικόλαος

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



ΑΓΑΠΗ

• Γιατί, όπως η αγάπη σε στεφανώνει, 
• Κι όπως είναι για το μεγάλωμά σου, είναι και για το κλάδεμά σου. 
• Κι όπως ανεβαίνει ως την κορφή σου 

και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά κλαδιά σου που και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά κλαδιά σου που 
• Έ τ σ ι κατεβαίνει κι ως τις ρίζες σου και 

τους στο χώμα. 

ΑΓΑΠΗ

Γιατί, όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. 
σου, είναι και για το κλάδεμά σου. 

Κι όπως ανεβαίνει ως την κορφή σου 
τα πιο τρυφερά κλαδιά σου που τρεμοσαλεύουν στον ή λ ι ο , τα πιο τρυφερά κλαδιά σου που τρεμοσαλεύουν στον ή λ ι ο , 

Έ τ σ ι κατεβαίνει κι ως τις ρίζες σου και ταράζει την π ρ ο σ κ ό λ λ η σ ή 





• Σα δεμάτια σταριού σε μαζεύει κοντά της. Σα δεμάτια σταριού σε μαζεύει κοντά της. 



• Σε αλωνίζει για να σε 
ξεσταχιάσει. 



• Σε κοσκινίζει για να σε λευτερώσει από τα φλούδια σου. Σε κοσκινίζει για να σε λευτερώσει από τα φλούδια σου. 



• Σε αλέθει για να σε λευκάνει. 



• Σε ζυμώνει ώσπου να γίνεις απαλός. 
• Και μετά σε παραδίνει στην ιερή φωτιά της 

Σε ζυμώνει ώσπου να γίνεις απαλός. 
Και μετά σε παραδίνει στην ιερή φωτιά της 





για να γίνεις ιερό ψωμί για για να γίνεις ιερό ψωμί για 
του Θεού το άγιο δείπνο.
για να γίνεις ιερό ψωμί για για να γίνεις ιερό ψωμί για 
του Θεού το άγιο δείπνο.



Απόσπασμα από τον «Προφήτη» του Απόσπασμα από τον «Προφήτη» του Χαλίλ Γκιμπράν



«ΝΕΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΓΑΠΗ»

«ΝΕΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΓΑΠΗ»



“Νερά ποτάμια δεν μπορούν 
να σβήσουν την 

Νερά ποτάμια δεν μπορούν 
να σβήσουν την αγάπη’’



Μαθήτριες:

• Πούλα Νατάσα
• Στράτου Ιωάννα
• Στρατή Νικολέτα
• Πετρακοπούλου Ιωάννα• Πετρακοπούλου Ιωάννα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



“Μέχρι που ολότελα οι θάλασσες στερέψουν, ακριβή μου.
Κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπρό το 

Κι εγώ θα σ’ αγαπώ ακόμα, ακριβή μου.
Ενώ κινούμενη άμμος θα ‘ναι της ζωής μου η οδός

-Ρόμπερτ Μπερνς

Μέχρι που ολότελα οι θάλασσες στερέψουν, ακριβή μου.
Κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπρό το φώς:

Κι εγώ θα σ’ αγαπώ ακόμα, ακριβή μου.
Ενώ κινούμενη άμμος θα ‘ναι της ζωής μου η οδός”

Ρόμπερτ Μπερνς-



“Γιατί όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. Κι όπως είναι για το μεγάλωμά σου, είναι και 
για το κλάδεμά σου. Κι όπως ανεβαίνει ως την κορυφή σου και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά κλαδιά σου, που έτσι 

κατεβαίνει και ως τις ρίζες σου και ταράζει την προσκόλλησή τους στο χώμα.
-Χαλίλ Γκιμπράν

Όταν η αγάπη σε καλεί

Γιατί όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. Κι όπως είναι για το μεγάλωμά σου, είναι και 
για το κλάδεμά σου. Κι όπως ανεβαίνει ως την κορυφή σου και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά κλαδιά σου, που έτσι 

κατεβαίνει και ως τις ρίζες σου και ταράζει την προσκόλλησή τους στο χώμα.”
Γκιμπράν-

Όταν η αγάπη σε καλεί



“Αγάπη είναι δύο μοναξιές που προστατεύουν, αγκαλιάζουν και σώζουν η μία την άλληΑγάπη είναι δύο μοναξιές που προστατεύουν, αγκαλιάζουν και σώζουν η μία την άλλη”



ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ


