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ο καράβι της 
περιπέτειας  

για το project του 
Οδυσσέα Ελύτη 
σάλπαρε πριν από 

περίπου τέσσερις 
μήνες.  

Τον Σεπτέμβριο 
ακούστηκε για πρώτη 
φορά ο ήχος της 

αλυσίδας που 
απελευθέρωνε το 

πλοίο από το λιμάνι 
του μυαλού μας. Εκεί 
που η σκέψη 

χρειάζεται ερεθίσματα 
για να καλλιεργηθεί και να ωριμάσει, να γίνει κριτική σκέψη. 
 

 Έτσι με την έναρξη του project, ξεκίνησε παράλληλα και ο παφλασμός της 
φαντασίας μας που αντιμάχεται τη συγκρατημένη σκέψη.  

Στο πλοίο επιβιβάστηκαν είκοσι έφηβοι γεμάτοι δημιουργικές ιδέες. Σε αυτό το 
συναρπαστικό ταξίδι, το καράβι έκανε διάφορες στάσεις, στο λιμάνι της 
ζωγραφικής, του κολλάζ, της μελοποιημένης ποίησης, της βιογραφίας, της 

φωτογραφίας, των υπολογιστών. Ξέρες δεν απαντήσαμε, όμως το ενδιαφέρον 
μας κελάρυζε σαν χαρούμενη βρύση σε κάθε νέο ξεκίνημα, έτοιμο για νέες 

εμπειρίες. Έτσι, προς το τέλος της διαδρομής, ακουγόταν το βουητό της 
ευχαρίστησης από την εκπλήρωση των προσδοκιών μας.  
Τις στιγμές σε αυτό το ταξίδι τις μοιραστήκαμε με τις καθηγήτριές μας, που 

ήταν εκείνες που μας μύησαν σε νέους κόσμους που δεν θα επισκεπτόμασταν 
χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους. 
 

Ιανουάριος 2012 

 

Η παιδαγωγική ομάδα του project 
 
 

 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το φέρρυ μπωτ «Οδυσσέας Ελύτης», 1961 
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         έτος, στο σχολικό έτος 2011-12, για πρώτη φορά, το Υπουργείο 
Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων όρισε να 

εφαρμοστεί στην Α Λυκείου ένα μαθητικό πρόγραμμα που 
καλείται “Ερευνητική Εργασία” (Project). Μέσα από μια 
ποικιλία θεμάτων που κάλυπταν πολλά γνωστικά πεδία 

(λογοτεχνία, περιβαλλοντική μελέτη, χημεία, κοινωνικά 
θέματα). Οι μαθητές του σχολείου μας εντάχθηκαν σε 
πέντε ομάδες έρευνας, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. 

 
 

 
Εμείς, οι μαθητές και μαθήτριες του A project, διαλέξαμε να 

ασχοληθούμε σε αυτό το τετράμηνο με τη ζωή και το έργο του μεγάλου 

νομπελίστα ποιητή μας, Οδυσσέα Ελύτη, που το 2011 έκλεισαν 100 χρόνια 
από τη γέννησή του. 

 
Έτσι, στο πρώτο τετράμηνο εργαστήκαμε σκληρά, πάντα με την καθοδήγηση 
των καθηγητριών μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες, 

αναλαμβάνοντας ένα πεδίο δράσεως/θέμα π.χ. Βιογραφία, Εικαστικά, Ποίηση, 
Φωτογραφία, Υπολογιστές.  
 

Αρχικά συλλέξαμε πλήθος πληροφοριών, ετοιμαζόμαστε για δράσεις όπως 
επίσκεψη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στην έκθεση “Ο κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη: 

ποίηση και ζωγραφική”, τις σχολιάζαμε στην τάξη, φιλοτεχνήσαμε κολλάζ με 
τον τρόπο του Ελύτη και γράψαμε στίχους βασισμένους σε στο πλούσιο 
λεξιλόγιό του, στήσαμε την κινητή έκθεση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 

προβάλλοντας τις εργασίες μας και τέλος, συνθέσαμε τις επιμέρους εργασίες 
μας κατά ομάδες και αξιολογήσαμε τη δράση μας. 

 
Εκτός από όλα αυτά που ανακαλύψαμε για τον Ελύτη, με τη συμμετοχή μας 
στην ερευνητική εργασία μάθαμε και σημαντικές αξίες, όπως τη συνεργασία, 

την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στους συμμαθητές μας. 
 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Έχοντας σα στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές βιωματικά, σταδιακά και 

αβίαστα την ποιητική γλώσσα του Ελύτη, το εύρος του ποιητικού του 
σύμπαντος, πλουσιότατου σε λέξεις και εκφραστικούς τρόπους που όμως 

εκτείνεται και σε μη-γλωσσικά μέσα, όπως την τεχνική του κολλάζ κατά κύριο 
λόγο αλλά και τέμπερες και σκίτσα, δόθηκαν στις ομάδες κοινά θέματα έρευνας 
που θα οδηγούσαν στην ομαλή μετάβαση από τον λόγο στην εικόνα.  

Η πορεία της έρευνας περιλάμβανε τα εξής στάδια: 
 
1. Εν αρχή ην ο λόγος. Προσπέλαση των γνωστότερων ποιημάτων του 

Ελύτη με επιλογή στίχων από τους μαθητές και δημιουργική τους 
παρουσίαση. 

2. Οπτικοποίηση των στίχων με αντικείμενα. Φωτογραφική σύνθεσή τους σε 
ταινία και ηχητική επένδυσή με τις φωνές των παιδιών να απαγγέλλουν. 

3. Γνωριμία με τις συνεικόνες του Ελύτη στα πλαίσια της προετοιμασίας να 

επισκεφτούν την έκθεση για τον ποιητή στο ίδρυμα Θεοχαράκη. Κατασκευή 
με θέμα τα κολλάζ του Ελύτη (επένδυση θηκών cd) 

4. Διάλογος μαθητών-έργων τέχνης στο ίδρυμα Θεοχαράκη. 
Αλληλεπίδραση με τους πίνακες και δημιουργία ταινίας που αποτέλεσε με 
τη σειρά της πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό και σχολιάστηκε στην τάξη. 

5. Κατασκευή συνεικόνων από τους μαθητές. Εισαγωγή στην 
προβληματική του κολλάζ σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του έργου 
του Ελύτη. 

6. Τρισδιάστατα κολλάζ στο Ελύτειο ποιητικό ιδίωμα με αντικείμενα, 
νησιωτικά τοπία από βιβλία,  αγαλματίδια, βαρκούλες, ρόδια κ.ο.κ. 

7. Δημιουργία συμμετοχικής αφίσας με την μέθοδο της προβολής 
εικαστικού έργου του Ελύτη στον τοίχο.  

8. Επιστροφή στο λόγο με άσκηση δημιουργικής γραφής: στιχουργήματα 

των μαθητών με επιλεγμένες από τους ίδιους λέξεις του ποιητή και 
συγγραφή ιστορίας εμπνευσμένης από τα κολλάζ (μετάβαση από τον 

ποιητικό στα είδη του πεζού λόγου: διάλογος, αφήγηση, περιγραφή κ.ο.κ.) 
 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν ήταν: 

 

 Ποιοι στίχοι του Ελύτη μπορούν να εξεικονιστούν; Με ποιον τρόπο; 

 Ποια στοιχεία απαρτίζουν τις συνεικόνες του Ελύτη; Πώς 
διαφαίνεται η θεματική της ποίησής του σε αυτά; 

 Πώς γίνεται ο διάλογος του θεατή με τις συνεικόνες ή τα έργα που 
ο Ελύτης ενέπνευσε σε άλλους καλλιτέχνες; 

 Πώς προσλαμβάνουμε τα κολλάζ του Ελύτη σε σχέση με τα 
ποιήματά του; Είναι εικονογράφηση των ποιημάτων από τον ίδιο 

τον ποιητή ή οπτικά ποιήματα; 

 

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
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Αξότιμε κύριε Ελύτη, 

Μέσω της ποίησης σας έχω βρει διάφορες απαντήσεις στα ερωτήματα 
που με απασχολούν τόσο ως νέο της εποχής μου, όσο και ως άνθρωπο.  
Αρχικά τα ποιήματά σας είναι όαση μέσα στην απέραντη μοναξιά που 
βιώνω αυτή την περίοδο. Ακόμη, μέσα της κατάφερα να  βρω την 
αληθινή σημασία του έρωτα. Τα ρω του έρωτα. (Σ’αγαπάω, μ’ακούς;) 
Αχ! Πόσο πάλεψα μέσα μου να βρω την αληθινή σημασία αυτών των 
λέξεων. ¨Όσο κι αν προσπάθησα δεν κατάφερα να αντικρίσω την 
αληθινή αγάπη ,με έκαναν να αναπολήσω παλιές ωραίες στιγμές της 
ζωής. Επίσης, η ποίησή σας με έκανε να ανησυχήσω σαν νέος  για το  
το αύριο. Παρ’’όλα αυτά, είμαι σίγουρος πως τα ποιήματά σας θα 
αποτελούν απέραντη πηγή παρηγοριάς  και τροφή σκέψης ,διότι η 

αξία του έργου σας παραμένει διαχρονική και απαράμιλλη στο χρόνο. 

 

 
 

Με αυτόν τον τρόπο το ερώτημα αν τα κολλάζ του Ελύτη ήταν οπτικά ποιήματα 
ή εικονογράφηση των ποιημάτων του, απαντήθηκε σωστά από τους 
περισσότερους μαθητές, επειδή η γνώση οικοδομήθηκε μέσα σε συνθήκες 

κοινωνικής μάθησης, καθώς οι μαθητές στην μεγάλη τους πλειονότητα είχαν 
εσωτερικά κίνητρα για έρευνα και ενδιαφέρον για το αντικείμενό της.  

 
Πέρα από τα γενικά θέματα, οι ομάδες χρειάστηκε να μπουν στην 
προβληματική που εμπεριείχε το υπο-θέμα της καθεμιάς, για παράδειγμα, ο 

ομάδα βιογραφίας θα έπρεπε να διαλέξει έγκυρες και αξιόπιστες ιστοσελίδες 
από τη σωρεία των σχετικών δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο, η ομάδα 
φωτογραφίας έπρεπε να βρει πρωτότυπους τρόπους φωτογράφησης των κολλάζ 

του Ελύτη στη σχετική έκθεση, ενώ όλη η παιδαγωγική ομάδα έπρεπε να στήσει 
με τον καταλληλότερο τρόπο την κινητή έκθεση με τα ταμπλώ από το ΕΚΕΒΙ, 

να παρουσιάσει δράσεις, να αναρτήσει τα δημιουργήματά της με ελκυστικό 
τρόπο και να εξηγεί στους επισκέπτες τι κάνουμε. 
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Κρίθηκε απαραίτητο για ένα project που είχε θέμα την ποίηση, να χωριστούν οι 

μαθητές σε υπο-ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντά τους (φωτογραφία, μουσική, 
έρευνα σε πηγές, υπολογιστές, εικαστικά). Οι γνωσιοκεντρικές δομές του 

λυκείου δεν αφήνουν πολλά περιθώρια  να αναδειχθούν δεξιότητες και ταλέντα 
μαθητών που πολλές φορές έχουν μέτρια ή χαμηλή επίδοση, αλλά είναι 
εξαιρετικά δημιουργικά άτομα. Ακόμα, η φύση του project ευνοεί την μέθοδο 

learning through doing, πράγμα που εφαρμόστηκε συχνά μέσα στο 
εβδομαδιαίο τρίωρο της εργασίας μας με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν και γενικά, για όλες τις ομάδες, και ειδικότερα, 

κατά δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήθηκαν οι εξής φάσεις: 
 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 χωρισμός υπο-ομάδων με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 
καθορισμός του τρόπου εργασίας και των κανόνων συνεργασίας μεταξύ 

τους.  

 παιχνίδι γνωριμίας, για να δέσει η ομάδα που απαρτιζόταν από παιδιά 

διαφορετικών τμημάτων της Α Λυκείου 

 Γιατί η ποίηση; Απάντηση με προβολή αποσπάσματος από την ταινία “Ο 

κύκλος των χαμένων ποιητών» (Dead Poets’ Society) 
 

ΕΡΕΥΝΑ 

 Γνωριμία με το έργο του Ελύτη. Επιλογή στίχων και παρουσίασή τους 

μέσω αντικειμένων καθώς και ηχογράφησή τους 

 Δημιουργία σποτ πάνω σε φράση του Ελύτη «Εμένα φιλοδοξία μου είναι 

να βρίσκομαι τρυπωμένος στην τσάντα ενός νέου ή μιας νέας στις ώρες 
της μοναξιάς» 

 Σύνθεση του βιογραφικού σημειώματος του ποιητή από ποικιλία πηγών 

και παρουσίασή του ως ταινίας  

 Επιλογή και ανάλυση των συνεικόνων του Ελύτη με βάση την προσωπική 

παρατήρηση και σχετικές πηγές. Κατασκευή και αφίσα. Προετοιμασία 
επισκέψεως. 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη με συνοδεία γονέων στο ίδρυμα Θεοχαράκη και 
δημιουργία ταινίας που σχολιάστηκε στην τάξη από τους μαθητές που 

δεν ήρθαν 

 Δημιουργία στιχουργημάτων πάνω σε επιλεγμένες λέξεις του Ελύτη, που 

εικονογραφήθηκαν και αποτέλεσαν άλμπουμ 

 Σύνδεση με το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης Α Λυκείου, σελ. 52 . 

Δημιουργία αφίσας, πρόσκλησης και email για την επερχόμενη 
εκδήλωση του ΕΚΕΒΙ 

 Στήσιμο των ταμπλώ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) με 
πληροφορίες και εικόνες για τον ποιητή και το έργο του και δημιουργία 

δράσεων, προβολών, αναγνωστικής γωνιάς  
 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 



 7 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Συμπλήρωση φυλλαδίου αξιολόγησης (βλ.σ. 26), ως μεταγνωστική 
άσκηση, για να θυμηθούν οι μαθητές και να συνειδητοποιήσουν τον 

τρόπο εργασίας τους, αφού παρακολουθήσουν την ταινία με τις 
δράσεις τους. 

 

    ΣΥΝΘΕΣΗ 

 Σύνταξη περιλήψεων ανά ομάδα για την τελική συνθετική εργασία. 

Επιμέλεια γραπτών από τις υπεύθυνες καθηγήτριες και δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα του σχολείου 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 Παρουσίαση της ταινίας του project με ανάγνωση επιλεγμένων 

εργασιών την ημέρα της κοινής εκδήλωσης όλων των ερευνητικών 
εργασιών στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, παρουσία γονέων 

και μαθητών. 
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5.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 
 

Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1911, έκτος κατά 
σειρά γόνος της εύπορης οικογένειας σαπωνοποιών με λεσβιακή καταγωγή. 

Όταν ήταν τριών χρονών, η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα και αλλάζει 
διαμονή συχνά. 

Στα 14 έχασε τον πατέρα του και 

αργότερα η μοίρα ξαναχτυπά με το 
χαμό της μεγαλύτερης αδελφής του 
από την ισπανική γρίπη. Ο 

Οδυσσέας φοιτά σε ιδιωτικό 
σχολείο με δασκάλους τους 

περίφημους δημοτικιστές 
Ι.Κακριδή και 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο. Νεαρός 

διακρίθηκε στον στίβο, αλλά μια 
περιπέτεια της υγείας του έβαλε 

τέλος στις αθλητικές του επιδόσεις. Γράφει, ωστόσο, ως έφηβος, στη 
Διάπλαση των Παίδων με διάφορα ψευδώνυμα.  
 

Η οικογένειά του επιθυμεί να 
σπουδάσει χημεία, ο ίδιος όμως, 
πνεύμα ανήσυχο, αφήνει τις 

σπουδές του και γράφεται στη 
Νομική Σχολή, χωρίς να την 

τελειώσει, κι αρκετά αργότερα τον 
τραβάει η Φιλοσοφία. Εν τω 
μεταξύ, στροφή στη ζωή του θα 

αποτελέσει η ανάγνωση των 
ποιημάτων του Πωλ Ελυάρ, αυτού 

που ποτέ δεν συμπαθούσε 
ιδιαίτερα την ποίηση!  
 

Γνωρίζεται ως φοιτητής με τους 
σημαντικότερους Έλληνες 
διανοούμενους της εποχής του 

(Σεφέρη, Σικελιανό, Τερζάκη, 
Θεοτοκά, Πολίτη κ.α.) και συνδέεται 

φιλικά με τον πρόωρα χαμένο ποιητή 
Γιώργο Σαραντάρη και τον Αντρέα 
Εμπειρίκο, με τον οποίο γυρίζει τη 

Λέσβο αναζητώντας έργα του 
ζωγράφου Θεόφιλου. 
24 χρονών δημοσιεύει ποιήματά με 

το ψευδώνυμο Ελύτης κι ένα χρόνο αργότερα γίνεται έκθεση με κολλάζ του 
στην Αθήνα.  

5. Η ΕΡΕΥΝΑ 
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Το 1937 υπηρετεί ως έφεδρος στην Κέρκυρα κι όταν ξεσπά ο πόλεμος, 

βρίσκεται στη ζώνη του πυρός για κάποιους μήνες, μέχρι που επιστρέφει 
λόγω του τύφου που κόντεψε να του στοιχίσει τη ζωή.  

 
 

Μετά τον πόλεμο δημοσιεύει τη 

συλλογή του Ήλιος ο Πρώτος. 
Θητεύει στο Εθνικό Ίδρυμα 

Ραδιοφωνίας αλλά παραιτείται (δύο 
φορές!) και παίρνει το δρόμο για το 
Παρίσι, όπου θα μείνει τέσσερα 

περίπου χρόνια. Εκεί γνωρίζει τον 
Ελυάρ, τον Πικάσο και την 
αφρόκρεμα της διανόησης και της 

τέχνης. Αρχίζει το Άξιον Εστί, που 
θα του πάρει δέκα χρόνια μέχρι να εκδοθεί. 

Στην Ελλάδα εμπλέκεται στην πνευματική ζωή, και βραβεύεται για το Άξιον 
Εστί 19 χρόνια  πριν το Νόμπελ, ενώ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και το έργο 
του αναγνωρίζεται μέσα και έξω από την Ελλάδα. 

 
Το 1979, βραβεύεται με το Νόμπελ 

Λογοτεχνίας “για την ποίησή του, 
που με φόντο την ελληνική 
παράδοση, με αισθηματοποιημένη 

δύναμη και πνευματική οξύνοια 
ζωντανεύει τον αγώνα τού 
σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία 

και δημιουργία”. Ο λόγος του στη 
Στοκχόλμη είναι αντάξιος του έργου 

του: “Ας μου επιτραπεί να μιλήσω 
στο όνομα της φωτεινότητας και της 
διαφάνειας…”. Το βραβείο του 

κατέθεσε στο Μουσείο Μπενάκη, και το θαυμάσαμε από κοντά στην έκθεση 
Θεοχαράκη. 

 
Στα χρόνια που ακολουθούν, 
γνωρίζει ποικίλες τιμές και 

διακρίσεις, ενώ εξακολουθεί 
να φιλοτεχνεί τα αγαπημένα 
του κολλάζ. 

Πεθαίνει το 1996 στην Αθήνα 
από ανακοπή. 
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Τα πικρά μου χέρια 
με τον κεραυνό. ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ 

5.2 ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Θέλοντας να προσεγγίσουμε την ποίηση του Ελύτη με έναν τρόπο πιο 

δημιουργικό, που να αξιοποιεί την μουσική, τη φωτογραφία ή δεξιότητες όπως 
η κατασκευή, κάναμε μια σειρά βημάτων για να γνωρίσουμε το ποιητικό έργο, 
και όχι μόνο, του Ελύτη, ένα έργο που δημιουργεί συνειρμικά εικόνες, και 

επιτρέπει τη γεφύρωση εικόνας-λόγου.  
 
Έτσι οι ασκήσεις που έγιναν, ήταν: 

 Διαλέξτε τον αγαπημένο στίχο σας από 
τα ποιήματα του Ελύτη (συλλογές 

βιβλιοθήκης, βιβλία στο σπίτι, Ίντερνετ) 
και αντιγράψτε το δημιουργικά, κοντά 

στο όνομά σας 

 Φέρτε ένα αντικείμενο που αναφέρεται 

στον παραπάνω στίχο. Θα τα ενώσουμε 
όλα και θα κάνουμε ένα σποτ με την 

απαγγελία του στίχου από τον καθένα 
σας. 

 Ψάξτε λέξεις που να 
χαρακτηρίζουν τον κόσμο του 

Ελύτη, από τις πηγές  της 
σχολικής βιβλιοθήκης και φτιάξτε 
έναν πλανήτη με αυτές. Θα 

ονομαστεί “Ο κόσμος του Ελύτης, 
ο μικρός, ο Μέγας” 
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 Φωτογραφηθείτε διαβάζοντας το Σηματολόγιο του Ελύτη. Μοιραστείτε 

με την υπόλοιπη ομάδα τον  στίχο που επιλέξατε και αιτιολογήστε 

γιατί σας άρεσε. Οι φωτογραφίες θα γίνουν σποτ που να αποδίδουν τη 
φράση του Ελύτη “ Εμένα η φιλοδοξία μου είναι να αισθάνομαι 
τρυπωμένος με τη μορφή βιβλίων στη τσάντα κάποιου νέου ή κάποιας 

κοπέλας, σε ώρας μοναξιάς.’ 

  Ακούστε μελοποιημένα ποιήματα του Ελύτη και διαλέξτε ποια θα 
επενδύσουν την τελική ταινία. Ακούστε τον ίδιο τον ποιητή να 

απαγγέλλει και σχολιάστε. 

 Διαλέξτε στίχους από 

ποιήματα του Ελύτη και 
φτιάξτε ένα δικό σας 

στιχούργημα.  

 Στο τέλος του Α 

τετραμήνου, εμπλουτίστε 
τον κύκλο που είχατε 
κατασκευάσει με τις 

λέξεις που μάθατε στη 
διάρκεια του project 

 Συνθέστε τα βήματα από το λόγο στην εικόνα και πάλι πίσω στο λόγο, 
απαντώντας στις ερωτήσεις του φυλλαδίου εργασίας “Ελύτης_ποίηση” 

(βλ. παράρτημα) 
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Μελοποιημένα ποιήματα του Ελύτη που κόσμησαν τις εργασίες μας: 
 
• “Άξιον Εστί”, Μίκης Θεοδωράκης  

o Της δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ (στη σχολική γιορτή) 
o Ένα το χελιδόνι  

• Μικρές Κυκλάδες 
o Του μικρού Βοριά, Μίκης Θεοδωράκης (στην ταινία για το ΕΚΕΒΙ) 
o Η Μάγια, Μίκης Θεοδωράκης 

• Τα Ρω του Έρωτα  
o Το θαλασσινό τριφύλλι, Λίνος Κόκκοτος 

• Η πεντάμορφη στον κήπο, Γιώργος Κουρουπός 
• Η νεροσταγόνα, Θόδωρος Αντωνίου 
• Με την πρώτη σταγόνα της βροχής, Μάνος Χατζιδάκις (στην ταινία για το 

ίδρυμα Θεοχαράκη) 
• Ο Ήλιος ο ηλιάτορας, Δημήτρης Λάγιος 
• «Προσανατολισμοί», Ηλίας Ανδριόπουλος - Οδυσσέας Ελύτης, δίσκος 

(1984) 
• Ο Ήλιος ο ηλιάτορας, Ζαράνης Πέτρος 

• Ο Αύγουστος, Ζαράνης Πέτρος 
• "Το παράπονο" σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου (στην παρουσίαση 
ppt των κολλάζ) 
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5.3 ΣΥΝΕΙΚΟΝΕΣ: ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ 
 

Ο Ελύτης, ποιητής πρωτεϊκός και ζωγράφος υπερευαίσθητος, φιλοτέχνησε 
τις συνεικόνες του με ένστικτο και τόλμη. Πηγή έμπνευσής του, η ελληνική 
ιστορία στις οικουμενικές της διαστάσεις. Η έκθεση στο Ίδρυμα Θεοχαράκη 

“Ο κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη, ποίηση και ζωγραφική” αποκαλύπτει τις 
διαφορετικές εικαστικές αναζητήσεις του μεγάλου Έλληνα ποιητή και 

παράλληλα προεκτείνει το βλέμμα του θεατή προς τα έργα των 
διακεκριμένων σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών που εμπνέονται από την 
ποίησή του. Έργα ζωγραφικής και γλυπτικής μαρτυρούν τη διαφορετικότητα 

των πλαστικών τους εντυπώσεων, την αλήθεια του περιεχομένου τους και τη 
δική τους ξεχωριστή ποιητική διάσταση. Η έκθεση για τον Ελύτη δεν 
αποσκοπεί μόνο στο να δείξει την εικαστική του δημιουργία, αλλά και στο 

να προβάλλει την οικουμενική αντίληψη του ποιητή. Ο Ελύτης υπήρξε 
πρωταγωνιστής και μάρτυρας μιας συναρπαστικής εποχής και, μέσα από το 

σύνολο των έργων του αποκαλύπτει το δικό του μοναδικό σύμπαν. 
(από τον οδηγό της έκθεσης στο Ίδρυμα Θεοχαράκη) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Αναλύοντας τον πίνακα… 
 
Το δικό της παραπέρα της ήταν ένα βήμα μακριά, μακριά από αυτά που ζει τώρα στον 
δικό της άχρωμο και αγέλαστο κόσμο, στη δική της εποχή. Έτσι με ένα σάλτο θα βρεθεί 
εκεί που λαχταρά, εκεί που θέλει να είναι, εκεί που επιθυμεί να ζήσει. Το αέρινο φόρεμα 
και τα μαύρα ανέμελα μαλλιά της δείχνουν την επιθυμία της κοπέλας να φύγει, να 
ταξιδέψει και να φτάσει σε μια μοναδική για εκείνη εποχή. Εκεί που θέλει να ταξιδέψει, 
θέλει ελευθερία, αυτό δείχνει το φαρδύ φόρεμα της μαυρομάλλας κοπέλας. Το λευκό 
φόρεμα δείχνει την αθωότητα, την παιδικότητα που αναζητά έξω από το παράθυρο, 
καθώς και την ανεμελιά που δεν είχε και θέλει να την βρει. Επίσης, το λευκό χρώμα στα 
πόδια της  δείχνει αυτό που θέλει η καρδιά της πραγματικά, ενώ το μαύρο χρώμα στα 
χέρια της δείχνει ότι κάτι την κρατάει στο παρόν και δεν την αφήνει να ‘αποδράσει’ από 
τον δικό της κόσμο. Το χέρι πάνω από το κεφάλι της, καθώς επίσης και το τεντωμένο πόδι 
της δεν φανερώνουν κάποια κίνηση με την οποία η κοπέλα θα φύγει αλλά κάτι να την 
κρατάει. Δείχνει δηλαδή αυτό που θέλει (να φύγει) αλλά το ότι δεν είναι στον αέρα 
φανερώνει προβλήματα ίσως που την κρατάνε στο παρόν και δεν την αφήνουν να 
ταξιδέψει σε έναν άλλον κόσμο. 
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     Άσκηση δημιουργικής γραφής πάνω στον πίνακα… 
 
Κι όπως κάθονταν τα παιδιά μια μέρα ηλιόλουστη,  
ακούστηκε άξαφνα ο παφλασμός της θάλασσας. 
    Σαν του πουλιού το κελάηδημα  
μέσα στο βουητό του ανοιξιάτικου πρωινού. 
    Και ξαφνικά ανοίγουν οι κρουνοί  
κι οι αέρηδες ξεχύθηκαν  
κι ο παφλασμός μετατράπηκε μονομιάς  
σε μουγκρητό ανήμερο,  
κι ανήμπορο να αντιμετωπίσει  
το θεριό του ανθρώπου  
η θάλασσα να αγκομαχά 
με τα τέρατα  που αντικρίζει  
αγγίζοντας  τις ψυχές του κόσμου ετούτου: 
   Τόσο που ο πλαταγισμός των κυμάτων 
 να φέρει μονομιάς το χειμώνα (ενώ έχουμε άνοιξη); 
  Άραγε, τόσο πολύ θύμωσαν οι θεοί; 
  Τόσο που να σπαρταρούν τα κύματα  
μπροστά στην ασχήμια του κόσμου τούτου; 
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Μελετώντας τις συνεικόνες του Ελύτη, τη σύνθεση, την αλληγορία, το 
πάντρεμα του πραγματικού με το ονειρικό που χαρακτηρίζει τον 

υπερρεαλισμό, αποδομήσαμε τα κολλάζ στα στοιχεία που τις απαρτίζουν. 
Έτσι θεοί, άγιοι και άνθρωποι, βυζαντινές εικόνες και κούροι, καϊκια, 
θάλασσα και η εξύμνηση του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου, μικρά παιδιά, 

κορίτσια, άγγελοι, βότσαλα και “κόχυλες” επανασυντέθηκαν σε δικές μας 
δημιουργίες που μας γέμισαν χαρά. 

Ο ίδιος ο ποιητής είχε παρατηρήσει με πικρία ότι στη χώρα μας αυτός ο 
τύπος της εικαστικής έκφρασης είχε αρχικά παρεξηγηθεί και υποτιμηθεί, κι 
ότι δεν έγινε κατανοητό με πόσον κόπο φιλοτεχνούνται οι συνεικόνες, έτσι 

ώστε το φως, π.χ. να πέφτει από την ίδια γωνία. Ωστόσο, μια ακόμα φορά, το 
κριτήριο του Ελύτη, όπως με τα έργα του Θεόφιλου, αποδείχτηκε 
πρωτοποριακό, και αργότερα έγινε αποδεκτό.  

 
Ασφαλώς, τα δικά μας 

εικαστικά εγχειρήματα 
διακρίνονται περισσότερα 
για τον παιγνιώδη τους 

χαρακτήρα, παρά την 
επίπονη προσπάθεια για 

μια ενοποιημένη σύνθεση. 
Ωστόσο, φτιάχνοντάς τα, 
βγήκε αβίαστα το 

συμπέρασμα ότι “ο Ελύτης 
συνδέει πολλές εικόνες οι 
οποίες δεν έχουν σχέση 

μεταξύ τους, αλλά τα 
αποτελέσματα είναι μαγικά, 

γεμάτα φαντασία, έντονα 
χρώματα και ένταση”, όπως σημείωσε η ομάδα του κολλάζ. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Τρισδιάστατο κολλάζ με βιβλίο, 
αντίγραφο κυκλαδικού ειδωλίου και 
διαφάνεια με κορίτσι-άγγελο του 
Ελύτη 

Στην εβδομάδα Ελύτη στο σχολείο μας,  πήγαμε ένα 
βήμα παραπέρα,  με τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις 

των κολλάζ,  φέρνοντας τα στοιχεία των ποιημάτων του 
Ελύτη σαν αντικείμενα, συνθέτοντας, και 
φωτογραφίζοντάς τα. 

 
Η βιωματική διαδικασία είχε στόχο να γίνει κατανοητό 
ότι τα κολλάζ του Ελύτη δεν ήταν  καν εικονογράφηση 

της ποίησης του νομπελίστα μας, αλλά μια άλλη μορφή 
ποίησης, απαλλαγμένης από τη λέξη, που 

απελευθέρωνε το σημαινόμενο,  άλλαζε το σημαίνον σε 
εικόνα και δημιουργούσε  μια μετα-ποίηση. 
Χαρακτηριστικά του έργου του Ελύτη όπως η 

μεταφυσική του φωτός, η αδιάσπαστη αλλά  
μεταμορφούμενη ελληνικότητα,  ο αειπάρθενος έρωτας, 
η μυστικιστική σχέση ορατών και αοράτων 

προσλαμβάνονται έτσι από το όμμα της ψυχής και 
έπειτα λεξικοποιούνται. Έτσι  προετοιμάζεται ο έφηβος 

αναγνώστης του Ελύτη να προσλάβει ένα έργο, που, 
κατά ομολογία μερικών μαθητών μας, δεν είχε 
καταλάβει αρχικά τι σήμαινε.  
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Η επίσκεψη στο ίδρυμα Θεοχαράκη, όπου για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα φιλοξενούσε τα 

κολλάζ, τις ακουαρέλες, τα σκίτσα του ποιητή στον 
τρίτο όροφο, και, κατεβαίνοντας επίπεδο, έργα 
ζωγράφων που τον συγκινούσαν (Θεόφιλος, 

Εγγονόπουλος, Πικάσο κ.α.), ώσπου να καταλήξει 
κανείς στα έργα ζωγράφων και γλυπτών που εμπνεύστηκαν από την ποίησή 

του, φιλοδοξούσε να εμπλέξει τον θεατή στα έργα, ώστε να συνάψει 
προσωπική σχέση με την τέχνη, τις φωτογραφίες, τα αντικείμενα του ποιητή. 
Συνόδεψαν γονείς και συμμαθητές μας, μια ηλιόλουστη Κυριακή του 

Νοέμβρη 2011, που αποδείχθηκε ευχάριστη εμπειρία για όλους τους 
συμμετέχοντες. 
 

Σημειώνει η ομάδα κολλάζ: 
 

• Αποκτήσαμε προσωπική σχέση με τους πίνακες 
• Ήταν πιο ζωντανοί από μπροστά από αυτά  που 
είχαμε δει στον οδηγό του σχολείου, τόσο, που είχες 

την επιθυμία να μπεις μέσα τους! 
• Βρήκαμε το συγκεκριμένο κολλάζ που είχαμε 

εντοπίσει στο σχολείο 
• Οι πίνακες είχαν χρώματα, σχέδια και κίνηση, 
συμμετρική αρμονία… 

• Ο Ελύτης έπαιζε με τα χρώματα δίνοντας ένα 
άλλο «μήνυμα»! 

  Μάθαμε για ζωγράφους 

που αγαπούσε και 
θαύμαζε. 

• Είδαμε τη βιογραφία του, την 
ανθρώπινη πλευρά του χιούμορ του. 

• Ο όροφος με έργα 
εμπνευσμένα από τον Ελύτη ήταν 
πιο κοντά στη γενιά μας. 

• Κρατήσαμε τις δικές μας σημειώσεις.  
• Πήραμε ιδέες για τις εργασίες μας. 
 

Τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να έρθουν στην έκθεση, την είδαν, χάρη στη 
δραστήρια φωτογραφική ομάδα, που την αποτύπωσε, και δημιουργήθηκε 

ταινία που σχολιάστηκε στην τάξη: 
 
"Μου άρεσαν οι υπόγειες διαδρομές στο μετρό. 

Σαν να σημαίνουν κάτι άλλο…" Γιάννης 
     "Μου άρεσε η αλληλεπίδραση με τις εικόνες"   
Τζέλα 

     "Ο Στέφανος 'μπήκε' μέσα στον πίνακα! 
Ενδιαφέρον…" Χρήστος 
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     "Δεν ήταν βαρετή έκθεση, μπήκαμε μέσα στους πίνακες και παίξαμε μαζί 

τους"  Βάσια 
     "Εντυπωσιάστηκα με την οπτική απάτη -  

νομίζαμε ότι τα παιδιά ήταν μέσα        στις 
εικόνες” Αντώνης 
“Αν ήθελες να δεις τη 

θεματολογία του Οδ. 
Ελύτη, αρκεί να 

διάβαζες τις πλάκες 
της έκθεσης" 
Ταξιάρχης  

"Είχαν έρθει παιδιά και από αλλά project που 
πήραν και αυτά μέρος" Βασίλης 
"Μ' άρεσαν οι φωτογραφίες, ιδιαίτερα η ταραγμένη θάλασσα που δείχνει την 

ψυχολογία του ζωγράφου. Το άνοιγμα της θάλασσας δείχνει πέρασμα προς 
την ελπίδα" Για τον πίνακα “Διαγώνιος”                                                                                                                                                                                         

Δέσποινα 
""Κύριε Ελύτη, χαρήκαμε πάρα πολύ για το Νόμπελ. Και του χρόνου!” 
Σχόλιο μικρής μαθήτριας που έστειλε επιστολή στον ποιητή μετά το Νόμπελ. 

Μου άρεσε που το είδα στη βιτρίνα…” Ηλέκτρα 
                                                                                                                            

"Μου έκαναν όλα ιδιαίτερη εντύπωση!" 
                               Ιωάννα 
"Όλα μου έκαναν εντύπωση στην έκθεση, ο τρόπος που στήθηκαν και 

«συνομιλούσαν» οι πίνακες, η ποικιλία της. Πήρατε πρωτοβουλίες, βγάλατε 
ωραίες φωτογραφίες, τιμήσατε το σχολείο σας!" Ε.Κ. συνοδός καθηγήτρια 
 

“Βρήκαμε τα παιδιά πολύ ώριμα και συνειδητοποιημένα.” “Τέτοιες δράσεις 
δείχνουν ότι υπάρχει ένας σιωπηλός “κόσμος” στον αντίποδα των media και 

των κενών τους προτύπων.”  Γονείς που συνόδευσαν 
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5.4 Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Η ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕΒΙ 

 
Η ομάδα φωτογραφίας είχε σαν αποστολή να καταγράψει με τον φακό της, από την 
οπτική γωνία που προτιμούσε το κάθε μέλος της τις δράσεις, τα μέσα, τα 
συναισθήματα στο project. Ψηφιακή κάμερα και κινητά επιστρατεύτηκαν να τα γίνουν 
τα «μάτια» του πρότζεκτ και να αποτυπώσουν στιγμές που διέφευγαν από την 
πλειοψηφία. Ο ρόλος τους ήταν ανεκτίμητος, γιατί οι φωτογραφίες γίνονταν μικρές 
ταινίες που σχολιάζονταν και αποτελούσαν εκπαιδευτικό υλικό για τα επόμενα βήματα 
της έρευνας. Όπως παρατηρεί η ομάδα : « Ο φακός φέρνει στην επιφάνεια 
λεπτομέρειες που μας διαφεύγουν, μέσα από αυτόν φαίνονται διαφορετικά τα 
αντικείμενα και οι άνθρωποι. Νιώσαμε ικανοποίηση που οι φωτογραφίες μας έχουν 
άποψη και είναι εκφραστικές. Σε πολλές από αυτές, πιάσαμε τους συμμαθητές μας να 
είναι στημένοι σα να βγήκαν από τα ποιήματα του Ελύτη. Κυρίως όμως συλλάβαμε τις 
δημιουργικές στιγμές των παιδιών για να μπορούν και οι άλλοι άνθρωποι να 
καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε. Φυσικά ο καθένας ήταν και 

φωτογράφος και μοντέλο, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.» 

Από την ομάδα ζητήθηκε να αναλύσουν και να παρουσιάσουν τη γνωστή 

φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη, παρμένη από το φίλο του ποιητή Αντρέα 
Εμπειρίκο, και να παρουσιαστεί στην τάξη: 

« Στη φωτογραφία, ο ποιητής 
δείχνει να είναι ένας 
πραγματικά σκεπτόμενος 

άνθρωπος. Δείχνει  
απομακρυσμένος από τη 

χρονική στιγμή, από τόπο και 
χρόνο. Η στάση του σώματός 
του φανερώνει χαλάρωση και 

οικειότητα με τον φωτογράφο 
του, το σώμα του βρίσκεται 
σταθερά σε ένα σημείο, αλλά η 

περιστροφή και το βλέμμα του 
που κοιτάει μακριά, δείχνει ότι θέλει να φύγει, έχει ήδη φύγει για αλλού. 

Μας έκανε εντύπωση η απλότητα του σκηνικού («το ελάχιστο θέλησα, αλλά 
με τιμώρησαν με το πολύ») καθώς και η παρουσία του στρογγυλού τραπεζιού 
στα δεξιά, που υποδηλώνει ερημιά, αλλά ο ποιητής κοιτάζει πέρα από 

αυτήν.» 
 
Την εβδομάδα 12-16 

Δεκεμβρίου ήρθε η κινητή 
έκθεση του ΕΚΕΒΙ με τα ταμπλώ 

που συγκέντρωναν πληροφορίες 
για τη ζωή και το έργο του 
ποιητή. Στο ισόγειο του σχολείο 

επικρατούσε δημιουργικός 
αναβρασμός. Μαθητές εκτός του 

project  και καθηγητές 
ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τι 
κάναμε, διάβαζαν τους πίνακες, 

συμμετείχαν στις δράσεις μας. 
Ετοιμάστηκε δημοσίευμα για τον 
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τοπικό τύπο και έγινε κάλεσμα των κοντινών σχολείων. Η κινητή έκθεση 

αποτέλεσε αφορμή να εφαρμοστούν ασκήσεις από την σελίδα 52 της 
Έκθεσης – Έκφρασης Α Λυκείου, όπου εξετάζουμε γλωσσικά και κειμενικά 

τους τρόπους διάχυσης μιας σχολικής εκδήλωσης.  

Η εβδομάδα 12-16 Δεκεμβρίου 2011 ήταν για το 2ο ΓΕ.Λ. Χαλανδρίου 

"εβδομάδα Ελύτη". Με αφορμή την Κινητή Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 

για τον ποιητή, οι μαθητές της Α Λυκείου που φέτος πραγματοποιούν το 

project "Οδυσσέας Ελύτης: το ποίημα ως εικόνα, η εικόνα ως ποίημα" 

μπόρεσαν να εκθέσουν τα έργα τους, ποιητικά και εικαστικά, εμπνευσμένα 

από τον νομπελίστα μας, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για τη ζωή και το 

έργο του μέσα από τους έντεκα πίνακες του ΕΚΕΒΙ. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε 

από προβολές από το αρχείο της ΕΡΤ, δράσεις συμμετοχικές που ενέπλεξαν 

μαθητές και καθηγητές και μικρή έκθεση βιβλίου, όλα υπό τα ακούσματα των 

μελοποιημένων ποιημάτων του Ελύτη, δίνοντας ένα άλλο τόνο στο σχολείο 

μας. Εντύπωση μας έκανε η διάθεση και το ενδιαφέρον των μαθητών όλων των 

τάξεων, ενώ κρατήσαμε το σχόλιο: "Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν λάτρης του 

Ελύτη, αφού όμως ήρθα σε επαφή με το έργο του, κατάλαβα πόσο υπερήφανοι 

πρέπει να είμαστε που ένας παγκοσμίου φήμης ποιητής με τεράστιο έργο να 

τον ακολουθεί προέρχεται από την Ελλάδα". 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Στη δράση του ΕΚΕΒΙ, όπως 
εξάλλου και στις 

περισσότερες, την τιμητική 
της είχε η εικόνα. Η εικόνα 

ως νέο είδος ανάγνωσης και 
πρόσληψης της πληροφορίας, 
ακριβώς όπως το είχε 

εντοπίσει ο «προφήτης των 
μέσων» Marshall McLuhan, 

βρισκόταν μαζί με κείμενο στους πίνακες του ΕΚΕΒΙ, ως προβολή σε ταινίες 
δικής μας παραγωγής, αλλά και από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ για τον 
Ελύτη, στην παραγωγή συλλογικής αφίσας, που έγινε η χριστουγεννιάτικη 

κάρτα μας, βασισμένη σε ένα από τα γνωστότερα κολλάζ του Ελύτη, και σαν 
διαδοχή διαφανειών με την επίσκεψη στο ίδρυμα Θεοχαράκη. 
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Η φωτογραφική ομάδα αποτύπωσε ακούραστα 

τον παλμό της έκθεσης που ζωντάνεψε το 
σχολείο πριν από τις διακοπές των 

Χριστουγέννων. Ας σημειωθεί ότι πολλά μέλη της 
παιδαγωγικής ομάδας είχαν μαθήματα, αλλά οι 
καθηγητές τους έδωσαν άδεια να στηρίξουν τη 

σχολική εκδήλωση κι ότι στα διαλείμματα ήταν 
παρόντες για να βοηθήσουν σε ό,τι χρειαζόταν. 

Αποτιμώντας την εκδήλωση, γράφει η 
παιδαγωγική ομάδα: 
«Ο Ελύτης «επισκέφτηκε» το σχολείο μας μέσα 

από μια έκθεση που ήταν απόρροια του μέχρι 
τώρα ταξιδιού μας στον κόσμο του. Απέραντη χαρά μας κατέκλυσε καθώς 
εργαζόμασταν δημιουργικά για να φτιάξουμε κολλάζ ακολουθώντας την τεχνική 

του Ελύτη «η εικόνα ως ποίηση και η ποίηση ως εικόνα». Ακόμα η ποίηση 
φώλιασε μέσα μας δημιουργώντας πηγές έμπνευσης που ξεχύθηκαν με τη 

μορφή τρισδιάστατων κολλάζ, αφισών και δημιουργία χριστουγεννιάτικης 
κάρτας με τον γνωστό άγγελο του Ελύτη να ακροπατά στο νησιωτικό τοπίο. Με 
τη χρήση βιντεοπροβολέα φτιάξαμε προσωπογραφίες του ποιητή, στην Άνοιξη 

και τον Χειμώνα του. Αποδώσαμε την ποίηση εντός μας με εικόνες. Τέλος, οι 
φωτοτυπίες με τα ποιήματα του Ελύτη, που μελετούσαμε στην τάξη έγιναν 

χάρτινες βαρκούλες που έπλεαν σε χάρτινο πέλαγος, στολίζοντας την έκθεση.» 
 

5.5 Ο ΕΛΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 
Τι θα είχε να πει ο Ελύτης στη γενιά του facebook; Κι όμως εξακολουθεί και 
συγκινεί τόσο με τα γλωσσικά του εργαλεία, όσο με τη δύναμη της εικόνας, 

που με τρόπο πρωτοποριακό για τα ελληνικά γράμματα χρησιμοποίησε ως 
ποιητική πρώτη ύλη, για να ξεφύγει, όπως έλεγε, “από τους ήλους του 

σταυρού της γλώσσας”. Η χρήση των ψηφιακών μέσων στο project έγινε με 
δημιουργικό τρόπο και κατάφερε να εκσυγχρονίσει τον ακαδημαϊκό τρόπο 
διδασκαλίας. Με μέσα όπως τους υπολογιστές, την ψηφιακή κάμερα/κινητό, 

βιντεοπροβολέα, ψηφιακή κορνίζα ερευνήσαμε τη ζωή και το έργο του 
νομπελίστα ποιητή μας και παρουσιάσαμε με τρόπο ελκυστικό για τα παιδιά 

τις εργασίες και τις έρευνές μας. Όποτε χρειαζόταν, στέλναμε τις εργασίες 
μας και τις άφθονες φωτογραφίες μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 
καθηγήτριές μας. 

 
Παρ΄όλα αυτά ανατρέξαμε και σε παραδοσιακές μεθόδους, όπως η 
επίσκεψη εκθέσεως για τον Ελύτη, η έρευνα σε πηγές και η φιλοτέχνηση 

κολλάζ. 
 

Συγκεκριμένα παραδείγματα δημιουργικής χρήσης των ψηφιακών μέσων 
είναι: 

 Εικονογράφηση στίχων μας με τις δυνατότητες του Office Word 

 Χρήση βιντεοπροβολέα για δημιουργία συμμετοχικής αφίσας 

βασισμένης σε κολλάζ του Ελύτη 

 Χρήση βιντεοπροβολέα για την ιχνηλάτηση του περιγράμματος του 

Ελύτη, και δημιουργία αφίσας εύκολα και γρήγορα! 

 Χρήση ψηφιακής κάμερας για τη δημιουργία δυναμικών εικόνων για 

το λογότυπο της λέξης project. 
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Και οι γνωστικοί μας στόχοι πραγματοποιήθηκαν με: 

 

 Χρήση ψηφιακής κάμερας και κινητού για την ομαδικό βιογραφικό 

σημείωμα του Ελύτη, και επεξεργασία με τα εργαλεία του Office Word 

 Προβολές ταινιών για τον Ελύτη και της πορείας της έρευνάς μας, 

καθώς ολοκληρωνόταν κάθε δράση 

 Χρήση υπολογιστή για τη μουσική επένδυση των δράσεων και της 

ταινίας με μελοποιημένη ποίηση του Ελύτη. 

 Χρήση ψηφιακής κορνίζας για την προβολή της δράσης μας στην την 

εβδομάδα Ελύτη 

 Ηχογράφηση στίχων και φωτογράφηση των φάσεων της έρευνας, για 

τη δημιουργία τελικής ταινίας 

 Αποστολή πρόσκλησης, αφίσας για την εβδομάδα Ελύτη στον τοπικό 

τύπο με ηλεκτρικό ταχυδρομείο και ανάρτηση της εργασίας στην 
ιστοσελίδα του σχολείου μας. 
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Στο project αυτό καταπιαστήκαμε με έναν ποιητή-μύθο για τη νεότερη 
Ελλάδα, αλλά εστιάσαμε σε μια πιο δημιουργική προσέγγισή του.  Με τη σκέψη 
και τον αρχικό προσανατολισμό πως η εργασία μας είχε επίκεντρο την ποιητική 

δημιουργία όχι ως φιλολογική σκευή, όχι ως ακαδημαϊκή ανάλυση, αλλά ως 
μέσο για να αντιληφθούμε τον ποιητικό κόσμο του νομπελίστα ποιητή με 

εικόνες, καταφέραμε να δουλέψουμε ομαδικά και δημιουργικά. Όλες οι 
επιμέρους δραστηριότητες στόχευαν στην ανάδειξη της προβληματικής του 
τίτλου, στη σύνδεση του ποιητικού λόγου με την εικόνα που εκπέμπει και πώς 

από την άλλη η εικόνα, ένας άρρητος λόγος, μπορεί να αποκτήσει φωνή 
ποιητική, να γίνει φθεγγόμενη. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θέσαμε καλύφθηκαν και απαντήθηκαν 

εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους μαθητές.  
Συγκεκριμένα οι μαθητές επέλεξαν στίχους που «μιλούσαν» σε αυτούς και 

αναζήτησαν τρόπους αναπαράστασής τους. Στη διάρκεια αυτής  της αναζήτησης 
εντόπισαν στοιχεία μέσα στα ποιήματα που είναι απτά, καθημερινά και, όμως, 
ποιητικά. 

Εν συνεχεία, η επίσκεψη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη κινητοποίησε τη φαντασία 
τους, επειδή ήρθαν σε επαφή με εικόνες – πίνακες- κολλάζ που φιλοτέχνησε ο 

ίδιος ο ποιητής και αναγνώρισαν τον άξονα που διατρέχει ποίηση και εικαστική 
δημιουργία. Μάλιστα με αντίστοιχες δικές τους δημιουργίες απέδειξαν ότι το 
ποιητικό έργο είναι κομμάτι καλλιτεχνικό που μπορεί να εκφραστεί και με 

άλλους τρόπους. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβληματισμό προκάλεσε η επαφή με έργα 

άλλων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το έργο του Ελύτη και έδωσαν δικές 

τους πρωτότυπες δημιουργίες. Η επικοινωνία των μαθητών με αυτές ανέδειξε 
και τον τρόπο που προσλαμβάνουμε την ποίηση, ο καθένας από τη δική 

πλευρά. Σε πολλές δραστηριότητες συμμετείχαν και γονείς και συμμαθητές των 
παιδιών, ενώ καθηγητές βοήθησαν ποικιλοτρόπως, είτε δίνοντας την αρχική 
ιδέα, είτε φέρνοντας τα δικά τους βιβλία για τον Ελύτη, είτε παραχωρώντας την 

αίθουσα πολυμέσων. Γι΄αυτό το λόγο τους ευχαριστούμε θερμά, καθώς και τον 
διευθυντή κο Αλεβίζο για το προσωπικό ενδιαφέρον που έδειξε την εβδομάδα 

της έκθεσης ΕΚΕΒΙ. 
Αντιλαμβανόμαστε πως και άλλες δραστηριότητες θα μπορούσαν να 

συνεισφέρουν ουσιαστικά στην έρευνά μας. Ιδιαίτερα δε η επαφή και συνομιλία 

με έναν ειδήμονα του έργου του Ελύτη θα άνοιγε δρόμους για περαιτέρω 
προβληματισμό. Όμως, γραφειοκρατική δυσκαμψία και εγγενείς αδυναμίες της 
ελληνικής σχολικής πραγματικότητας αποτέλεσαν εμπόδια στην επίτευξή της. 

Επίσης, καλό θα ήταν να βρεθεί τρόπος ώστε τα αποτελέσματα της 
δημιουργικής προσέγγισης των μαθητών να γνωστοποιηθούν στο Ίδρυμα 

Θεοχαράκη ως ένα είδος διάδρασης. 
Συνολικά, αναστοχαζόμενοι την επιλογή του θέματος και όλη τη διαδικασία, 

καταλήγουμε πως δεν επρόκειτο για ένα «ανώδυνο» προς πραγμάτευση θέμα. 

Απαιτούσε δημιουργική αντιμετώπιση από τους μαθητές και υπό αυτή την 
έννοια μόνο με εσωτερικά κίνητρα θα ήταν δυνατό να δραστηριοποιηθούν. Η 
πράξη απέδειξε πως η εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία μάθησης οδηγεί σε 

δυναμική αντιμετώπιση της μαθησιακής διαδικασίας. 
 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Η ευελιξία, δημιουργικότητα και η ίδια η φύση του project του επιτρέπει να 

αναπροσαρμόζεται και να επαναπροσδιορίζει τους επιμέρους στόχους και τα 
μέσα που χρησιμοποιεί, αν είναι αποτέλεσμα προτάσεων που προκύπτουν 

από την ίδια την παιδαγωγική ομάδα, τις ανάγκες της και τις ιδέες της. Έτσι, 
κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της εργασίας έγιναν οι εξής προτάσεις, που δεν 
μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης χρόνου προετοιμασίας 

φέτος, την πρώτη χρονιά του θεσμού: 
 

Α. ομιλία από ειδικό για τον Ελύτη 
Β. συνέντευξη από άνθρωπο που έχει εμπνευστεί από τον Ελύτη 
Γ. βραδιά Ελύτη: μια ποιητική βραδιά για γονείς και παιδιά στο σχολείο 

(προτείνεται να καθιερωθεί την ημέρα των γενεθλίων του, 2 Νοεμβρίου) 
Δ. θεατρικό βασισμένο σε ποίημα του Ελύτη 
Ε. ένας περίπατος στη ρεματιά Χαλανδρίου για να φωτογραφίσουμε την ποίηση 

της φύσης 
ΣΤ. δική μας μελοποίηση των ποιημάτων του 

 
 
 

7. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Εξάλλου, μια φωτογραφία 
τραβηγμένη από μαθήτρια 
έγινε αφορμή να ψάξουμε την 

ποίηση που λανθάνει στην 
καθημερινότητά μας. Θα 
μπορούσε να γίνει αφόρμηση 

για έκθεση φωτογραφίας. Εδώ 

βλέπετε μερικά παραδείγματα: 
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3 μήνες μετά… «πέτυχα και ευχαριστήθηκα» 
 

8. ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
 

1. Σε ποια ομάδα ανήκεις; Κύκλωσε: 

Α.  της βιογραφίας 

Β.  των υπολογιστών 

Γ.  της φωτογραφίας 

Δ.  της ποίησης (μελοποιημένης και μη) 
Ε.  του κολλάζ/ζωγραφικής 

 

2. Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο project;  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Τι περίμενες από το project; 

 
 

 

 

 

 

 
4. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σου; Κύκλωσε: 

 

Α. πολύ 

Β. αρκετά 

Γ. λίγο 
Δ. καθόλου 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
φίλοι 

άλλο 

Ελύτης 

δεξιότητες 

ενδιαφέρο
ν 

Πάνω από τα μισά παιδιά διάλεξαν το project λόγω του Ελύτη, για να μάθουν κάτι παραπάνω για τον 
ποιητή του Νόμπελ. Το ίδιο, αλλά σαν δεύτερο λόγο είπαν ακόμα δύο μαθητές.  Αμέσως μετά έρχεται η 
απάντηση ότι το βρήκαν πιο ελκυστικό από τα άλλα προτεινόμενα θέματα, ίσως λόγω της αφίσας που 
το διαφήμισε, μερικά ήθελαν να ασκήσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που εμπεριέχονταν (μουσική, 
φωτογραφία), δύο παιδιά θέλησαν να είναι με τους φίλους τους από άλλο τμήμα και τρεις απαντήσεις 
ποίκιλαν («ήθελα να δω τι είναι ποίηση», «για τις καθηγήτριες», και ένα αναπάντητο) 

Τα περισσότερα παιδιά περίμεναν προβολές και εργασίες κατά ομάδες και ατομικά, προσδοκούσαν να 
μάθουν κάτι παραπάνω για τον ποιητή και το έργο του μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, κάποιο 
περίμενε ένα «δημιουργικό» μάθημα, δύο σχόλια ήταν ενθουσιώδη «δεν το περίμενα τόσο 
ενδιαφέρον», και δύο ήταν αναπάντητα. 

πολύ 

αρκετά 
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Οπτικά 
ποιήματ
α  

εικονογράφηση  

 

 

 

5. Τι δοκίμασες για πρώτη φορά σε αυτό το project; 

 

 
 

 

 

 

6. Τι θα θυμάσαι από το project; 

 
 

 

 

 

 
7. Τι πρωτοβουλίες πήρες σχετικά με αυτό το project; 

 

 

 

 

 
 

8. Τι θα πρότεινες ακόμα να γινόταν αν επαναλαμβανόταν το ίδιο project; 

 

 

 
 

 

 

 

 

9. Κύκλωσε τη σωστή κατά τη γνώμη σου πρόταση: 
Α. Ο Ελύτης 

εικονογράφησε τα 

ποιήματά του 

κάνοντας πίνακες και 

κολλάζ 
Β. Τα κολλάζ του 

Ελύτη είναι οπτικά 

ποιήματα 

Γ. Τα κολλάζ του 

Ελύτη δεν έχουν 

σχέση με την ποίησή 
του, είναι εικαστικές 

δημιουργίες αυτόνομες. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

«Δοκίμασα να γράψω στίχους και να κάνω κολλάζ» είπαν αρκετά παιδιά, επίσης αρκετά είπαν ότι 
βοήθησαν να στηθεί μια έκθεση (ΕΚΕΒΙ), ότι συνεργάστηκαν για ένα κοινό αποτέλεσμα, έκαναν έρευνα, 
βιβλιογραφική καταγραφή, έκαναν ηχογράφηση, δημιούργησαν αφίσα. Μια μαθήτρια έγραψε ότι 
έμαθε να «διαβάζει» καλύτερα πίνακες. «Πέτυχα και ευχαριστήθηκα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας 
μαθητής. 

Πρώτη σε απάντηση έρχεται η έκθεση του ΕΚΕΒΙ για τον Ελύτη, που η ομάδα έστησε στο ισόγειο του 
σχολείου. Μετά ακολουθεί η επίσκεψη μια Κυριακή του Νοεμβρίου με τις καθηγήτριες και γονείς στην 
έκθεση του Ιδρύματος Θεοχαράκη. Τα παιδιά θα θυμούνται εξίσου τις συνεργασίες και τις δημιουργίες 
τους στα πλαίσια αυτού του project. 

Πολλά παιδιά δήλωσαν ότι έκαναν προτάσεις εργασίας στην ομάδα τους που υιοθετήθηκαν, έδωσαν 
τις ιδέες τους για την έκθεση ΕΚΕΒΙ και κατά την επίσκεψη στο ίδρυμα Θεοχαράκη, έφεραν επιπλέον 
πληροφορίες και υλικό, βοήθησαν σε διάφορες φάσεις του project, καθώς επίσης διάβασαν τους 
στίχους τους μπροστά στην τάξη και φωτογράφησαν με τον δικό τους στυλ.  

 Θεατρικό επάνω στον Ελύτη 

 Γιορτή για τον Ελύτη 

 Συνέντευξη με άτομο που επηρεάστηκε από τον ποιητή/γνώρισε τον ποιητή 

 Περίπατο στη ρεματιά Χαλανδρίου για να δούμε την ποίηση της φύσης 

 Περισσότερες προβολές 

Η παιδαγωγική ομάδα απαρτίστηκε από τους: 

Ανδρινοπούλου Νάσια, Βαρέττας Γιάννη, Βερούχη Φωτεινή, Βουρλή Θεοδώρα, 
Γιαννοπούλου Ηλέκτρα, Γκερλέ Δέσποινα, Γκίνη Ιωάννα, Δουσμανάκη Φωτεινή, 
Ζαφειριάδη Στέφανο, Καραμάνο Αντώνη, Καραμολέγκου Αντωνία, Κατωπόδη 
Ταξιάρχη, Κοτταρίδη Γιώργο, Λουκιανού Δέσποινα, Λύκου Βάσια, Μανιάτης 
Βασίλης, Μπατή Ισαβέλλα,  Μουτσούλα Μαρίνα, Τούσα Χρίστος, Χότζα Άτζελα 

και συντονίστηκε από  τις φιλολόγους Καραβανίδου Ελένη και Λαδιέλλη Μαρία. 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=649 

 

Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ.3, Εκδοτική 

Αθηνών, 1990 

 
Ελύτης Οδυσσέας, Αυτοπροσωπογραφία σε λόγο προφορικό, Ύψιλον, Αθήνα, 2000 

 

7ΗΜΕΡΕΣ, εφ.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24-3-1996, “Οδυσσέας Ελύτης” 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1996/03/24031996.pdf 

 
7ΗΜΕΡΕΣ, εφ.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 1997 “Σεφέρης-Ελύτης, Τα ελληνικά Νόμπελ” 

 

Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία 

http://www.koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=625%3A-1911-

1996&catid=16%3A2010-07-12-21-15-46&Itemid=12&lang=el 

 
Ίδρυμα Θεοχαράκη, Ο κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη: Ποίηση και ζωγραφική 

http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=8&eventid=176 

 

Κουκουλομμάτης Δημ., Νεοελληνική Λογοτεχνία – Ποίηση (Σταθμοί – Εκπρόσωποι), 

Παπαδήμας, Αθήνα, 1988 
 

Λαμπράκος Γιώργος, “Μονάχα ο χρόνος δεν γελιέται” για τον κόσμο του Οδυσσέα Ελύτη 

http://lamprakos.wordpress.com/ 

 

 Μερακλής Μ., Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία 1945-1980, Μέρος πρώτο: Ποίηση, Πατάκης, 

Αθήνα, 1987 
 

Netschoolbook 

http://www.netschoolbook.gr/b1-log-elytis.html 

 

Ο Ελύτης διαβάζει Ελύτη: Το Άξιον Εστί,cd, Ίκαρος, 1996 
 

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 

http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=9 

 

Σοφιανού – Γεωργούση Δήμητρα, Οδυσσέας Ελύτης, Στη Σχολή των Ανέμων, των βράχων και 

των άστρων, τ.Γ΄, Φιλιππότης, Αθήνα, 1997 
 

Στάμου Σοφία, Σηματολόγιο Οδυσσέα Ελύτη 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxB4ipHyMvM 

 

Συλλογικό έργο, Ο κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη : Ποίηση και ζωγραφική, Ίδρυμα Εικαστικών 
Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Αθήνα, 2011. 

 

Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ, Εποχές και Συγγραφείς, Οδυσσέας Ελύτης 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=8512&autostart=0 

 

Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ, Σεφέρης – Ελύτης, 2 Νόμπελ – 2 εποχές 
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=74903&tsz=0 

 

 

 
 

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=649
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1996/03/24031996.pdf
http://www.koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=625%3A-1911-1996&catid=16%3A2010-07-12-21-15-46&Itemid=12&lang=el
http://www.koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=625%3A-1911-1996&catid=16%3A2010-07-12-21-15-46&Itemid=12&lang=el
http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=8&eventid=176
http://lamprakos.wordpress.com/
http://www.netschoolbook.gr/b1-log-elytis.html
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=9
http://www.youtube.com/watch?v=ZxB4ipHyMvM
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=8512&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=74903&tsz=0
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Ε2.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ – ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΒΗΜΑ 1ο: Αντιγράψτε τους αγαπημένους στίχους σας από τις εικόνες (πατήστε PgDn). 
Πείτε από ποιο ποίημα είναι. Στο σπίτι θα βρείτε από ποια ποιήματα/συλλογές είναι. 
π.χ. Google,ελύτης+πρώτη+σταγόνα+βροχής.  
 
ΒΗΜΑ 2ο: Αφού παρακολουθήσετε την ταινία «Στίχοι», περιγράψτε την άσκηση 
οπτικοποίησης των αγαπημένων σας στίχων. Τι φέρατε, πώς στήθηκαν, τι αποτέλεσμα 
υπήρξε; Να αναφέρετε τα αγαπημένα αντικείμενα που είχε ο Ελύτης στο γραφείο του. 
Πώς συνδέονται με το έργο του; 
 
ΒΗΜΑ 3ο: Πώς θα περιγράφατε   σε κάποιον που δεν ήταν παρών την άσκηση  
σύνθεσης δικών σας στιχουργημάτων από επιλεγμένες λέξεις του Ελύτη; Τι σας 
άρεσε/δυσκόλεψε/σας έκανε εντύπωση; Που έγινε έκθεσή τους; 
Πώς έγινε η μετάβαση από τη λέξη στην εικόνα; Βλ. σελίδες 4-5 
 
ΒΗΜΑ 4ο: «Εμένα η φιλοδοξία μου είναι να αισθάνομαι τρυπωμένος με τη μορφή 
βιβλίων στη τσάντα κάποιου νέου ή κάποιας κοπέλας, σε ώρας μοναξιάς.  Η μυστική 
επικοινωνία είναι το παν. Και η διάρκεια.» (Συνέντευξη του Οδ. Ελύτη στον Γιάννη 
Φλέσα,Το  ΒΗΜΑ της Κυριακής, 26/12/78) 
Γράψτε ένα νοερό γράμμα στον ποιητή, αφού διαβάσατε αυτή τη φράση, μιλώντας του 

για τη μοναξιά, τον έρωτα, τις αναζητήσεις και τις ανησυχίες σας. 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΒΗΜΑ 5ο : Ο κόσμος ο μικρός ο μέγας του Ελύτη.  
Τι θα προσθέτατε στην υδρόγειό σας μετά από τρεις μήνες ενασχόλησης με τον 

κόσμο του Ελύτη; Συμπληρώστε τον παρακάτω κύκλο με τις λέξεις που θα 
συγκεντρώσετε. Μπορείτε να κάνετε copy του πλαισίου και να το ενώσετε σαν 
ακτίνα στον κύκλο. Ομαδοποιήστε. 

 

 
 
 
 

 
 

ΒΗΜΑ 6ο : Τώρα συνθέστε σε κείμενο τον τρόπο που προσεγγίσαμε την ποίηση 
του Ελύτη, τις διαφορές από ένα «κανονικό» μάθημα στην τάξη, και τα βήματα 
που σας οδήγησαν σταδιακά από τη λέξη στην εικόνα. Να αξιοποιήσετε όλες τις 

παραπάνω ασκήσεις. Να αναφέρετε που ακούστηκαν μελοποιημένα ποιήματα 
του Ελύτη (δείτε παρακάτω λίστα), όπως στην φωτογράφηση με το Σηματολόγιο.  

Αποθηκεύστε στο usb της καθηγήτριάς σας, και στείλτε το αρχείο με 
συμπληρωμένη την άσκηση 1 στο elka@sch.gr;mlad@yahoo.com μέχρι 
Τετάρτη βράδυ. 

 
 
 

 


