
Ο Κινηµατογράφος ως εργαλείο µάθησης
«Ο Ψύλλος»

Βαρβάρα Ρεκλείτη *

Ιδέες και Πρακτικές

Σε µια προσπάθεια να
βρούµε ένα τρόπο να δουλέψουµε
µε τα παιδιά σηµαντικές δεξιότητες
ζωής όπως την συνεργατικότητα,
την έκφραση και το σεβασµό των
συναισθηµάτων, την αυτοεκτίµηση,
την καλλιέργεια της δηµιουργικό-
τητας, την ανάπτυξη κριτικής σκέ-
ψης κτλ. ανακαλύψαµε πως µε
εργαλείο κάποιες κινηµατογραφικές
ταινίες µπορούµε να δουλέψουµε
σε πολλά επίπεδα παράλληλα.

Ένας εκπαιδευτικός µπορεί
µε αφορµή µια ταινία να καθοδηγήσει τα παιδιά έτσι
ώστε σιγά σιγά να αρχίσουν να είναι ανοιχτά στο
διαφορετικό, να βλέπουν µε άλλο µάτι τις πληρο-
φορίες που παρελαύνουν µπροστά τους, να συνει-
δητοποιήσουν ότι ο κινηµατογράφος πέρα από
διασκέδαση είναι και µια µορφή τέχνης, ένας τρό-
πος έκφρασης και σε κάποιες περιπτώσεις και ένας
τρόπος διαµαρτυρίας και επανάστασης, να αρχίσουν
να βλέπουν κριτικά αλλά συγχρόνως και µε ανοιχτό
µυαλό τα προβλήµατα που προβάλλονται µπροστά
τους.

Έχοντας στο µυαλό µας όλα τα παραπάνω,
ξεκινήσαµε στον κινηµατογράφο Φιλιπ έναν κύκλο
εργαστηρίων για παιδιά. Προσπαθώντας να µειώ-
σουµε όσο γίνεται την συµπλοκότητα επιλέξαµε να
αρχίσουµε την δουλειά µε τα παιδιά µε µια Eλληνική
ταινία, τον «Ψύλλο» του ∆ηµήτρη Σπύρου.

Περιληψη

«Ψύλλος» είναι ο τίτλος µια χειρόγραφης
εφηµεριδούλας, που εκδίδει και συντάσσει ένας δω-
δεκάχρονος µαθητής, σ’ ένα αποµονωµένο χωριό
της ορεινής Ολυµπίας. ο Ηλίας Σεϊτανίδης. «Ψύλ-

λος» είναι όµως κι ο ίδιος ο µικρός
Ηλίας, γιατί είναι τόσο πολύ ταυτι-
σµένος µε την εφηµερίδα του, ώστε
κανείς πια να µην τον φωνάζει µε το
πραγµατικό του όνοµα. Κι όπως
γράφει ο ίδιος σ’ ένα φύλλο της
εφηµερίδας του, «ο Ψύλλος είναι
ένα όνειρο, τα ταξίδια που θέλω να
κάνω, είναι το σπάσιµο των συνό-
ρων του µικρού χωριού µου, είναι
τα φτερά που µε βοηθούν να πε-
τάξω µακριά...». Μια διεισδυτική
µατιά στην ελληνική επαρχία στα

τέλη της δεκαετίας του ‘60. Πολυβραβευµένη ταινία
σε παγκόσµιο επίπεδο, και πρώτη κινηµατογραφική
απόπειρα του σκηνοθέτη, µε απολαυστικές ερµη-
νείες.

Παραγωγή: Ελληνική (1990)
Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Σπύρου
Πρωταγωνιστούν: ∆ήµητρα Χατούπη, Νίκος Κο-
λοβός, Παντελής Τριβιζάς, Αµαλία Γκίζα, ∆ηµήτρης
Σπύρου, Κωστούλα Τσέλου

Τα κύρια θέµατα που µπορέσαµε να δουλέψουµε µε
τα παιδιά µε αφορµή τον «Ψύλλο» ήταν:

1. Προετοιµασία για να παρακολουθήσουµε κάτι
διαφορετικό (πριν την προβολή)
2. Αναγνώριση και έκφραση συναισθηµάτων
3. Πορεία προς την υλοποίηση στόχων
4. Ταξίδι στον χρόνο (Ιστορία) – Πως ήταν η
ζωή στην Ελλάδα του 60
5. ∆ηµιουργικότητα – Χειροποίητα παιχνίδια

Παράλληλα, καθ’ όλη την διάρκεια της δουλειάς µε
τα παιδιά δώσαµε µεγάλη έµφαση στο πώς δουλεύ-
ουµε οµαδικά, σεβόµαστε όλες τις απόψεις και δεν
ακυρώνουµε κανέναν.
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1. Προετοιµασία για να παρακολουθήσουµε
κάτι διαφορετικό

Ο Ψύλλος είναι µια ταινία που οι ρυθµοί
της διαφέρουν αρκετά από τις ταινίες που έχουν
συνηθίσει να παρακολουθούν τα περισσότερα παι-
διά στην τηλεόραση γι’ αυτό τον λόγο είναι σηµα-
ντικό να προετοιµαστούν κατάλληλα πριν την
προβολή.

Ένα πρακτικό τρόπο που βρήκαµε για να
προετοιµάσουµε τα παιδιά ήταν να τα χωρίσουµε
σε 3 οµάδες «την γρήγορη», «την µεσαία» και την
«αργή». Στόχος των οµάδων ήταν να βγουν στο
προαύλιο και να καταγράψουν τι γίνεται γύρω
τους. Η πρώτη οµάδα έπρεπε να τα κάνει όλα τρέ-
χοντας και σε µικρό χρονικό διάστηµα, η δεύτερη
οµάδα είχε λίγο περισσότερο χρόνο και δεν χρεια-
ζόταν να τρέχει (πχ 10 λεπτά) και η τρίτη οµάδα είχε
πολύ περισσότερο χρόνο από τις άλλες δύο (πχ. 15
λεπτά). Και οι 3 οµάδες έπρεπε να εξαντλήσουν το
χρονικό όριο που τους δόθηκε.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν:
1. Nα εξηγήσει στα παιδιά ότι δεν υπάρχει σωστό
και λάθος και ότι αυτό που κάνουν είναι ένα πεί-
ραµα για να µην µπουν στο άγχος του – «πρέπει να
τα καταγράψω όλα και δεν προλαβαίνω».
2. Nα παροτρύνει την 1η οµάδα να κάνει όσο πιο
γρήγορα γίνεται
3. Σε περίπτωση που η 3η οµάδα αρχίσει να παρα-
πονιέται ότι βαριέται ή ότι τελείωσε πιο γρήγορα να
τους καθοδηγήσει. Να τονίσει ότι δεν είναι εύκολο
αυτό που κάνουν γιατί καλούνται να δουν τα πράγ-
µατα σε βάθος. Να τους βοηθήσει να εστιάσουν στις
λεπτοµέρειες όπως π.χ. στην συναλλαγή µεταξύ των
περαστικών, στα έντοµα στο έδαφος, στα φυτά κτλ.
4. Να βρει έναν τρόπο να απασχολήσει την πρώτη
και την δεύτερη οµάδα όση ώρα η τρίτη οµάδα ψά-
χνει. (π.χ. να ψάξουν πληροφορίες για την ταινία,
να τακτοποιούν τον χώρο που θα δουλέψουν µετά
κτλ)

Ολοµέλεια:
Όταν και οι 3 οµάδες ολοκλήρωσαν την

δουλειά τους παρουσίασαν τις παρατηρήσεις τους
στην ολοµέλεια. Εστιάσαµε κυρίως στο πως όταν
κάνουµε κάτι πολύ γρήγορα µπορεί από την µια να
χαιρόµαστε και να διασκεδάζουµε αλλά απ’ την άλλη
δεν µας δίνεται η δυνατότητα να παρατηρούµε µε
προσοχή τα πράγµατα . Ενώ όταν κάνουµε κάτι
αργά καµιά φορά µπορεί να βαριόµαστε αλλά αν
καταφέρουµε και βγούµε από την κούραση και την
«βαρεµάρα» µας δίνεται η ευκαιρία να δούµε και µια
άλλη πλευρά της πραγµατικότητας και να έρθουµε

σε επαφή µε τα συναισθήµατα µας κάτι που πιο δύ-
σκολα κάνουµε όταν είµαστε βιαστικοί.

Στην συνέχεια είπαµε ότι υπάρχουν πολλών
ειδών ταινίες και πολλοί τρόποι για να τις κατηγο-
ριοποιήσουµε. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένας
τρόπος να κατηγοριοποιήσουµε τις ταινίες είναι σε
«γρήγορες» που εστιάζουν συνήθως στη δράση,
την ταχύτητα και την αύξηση της αδρεναλίνης και
σε πιο «αργές» ταινίες που εστιάζουν στο συναί-
σθηµα και στην συναλλαγή των ανθρώπων µεταξύ
τους και µε τη φύση. Οι πρώτες µας προκαλούν
ένταση και ευθυµία γιατί όλα γίνονται γρήγορα και
µε πολλά εφέ, στις δεύτερες µπορεί καµιά φορά να
κουραζόµαστε, αν όµως κατορθώσουµε να ξεπερά-
σουµε την κούραση µας θα ανακαλύψουµε πολλά
«µυστικά» που η ταινία προσπαθεί να µας πει. Με
αυτόν τον τρόπο καλέσαµε τα παιδιά να «εξερευ-
νήσουν» τον διαφορετικό απ’ τα συνηθισµένα,
κόσµο του «Ψύλλου».

Καλό θα ήταν να µην προσπαθήσουµε να
απορρίψουµε ένα είδος ταινιών και να εκθειάσουµε
κάποιο άλλο. Τα παιδιά καθηµερινά βλέπουν διαφο-
ρές ταινίες και σειρές στην τηλεόραση και έχουν ήδη
αναπτύξει τα δικά τους κριτήρια. ∆εν θέλουµε να
«καταργήσουµε» την δική τους κριτική σκέψη και
αισθητική. Θέλουµε να τα βοηθήσουµε να δουν και
κάτι διαφορετικό , να το κατανοήσουν και να µπο-
ρέσουν σιγά σιγά, βασισµένοι στα δικά τους βιώ-
µατα, να το εκτιµήσουν.

2. Αναγνώριση και έκφραση συναισθηµάτων

Στις µέρες µας, ιδίως στις µεγάλες πόλεις
που οι ρυθµοί είναι πολύ γρήγοροι πολλές φορές
«ξεχνάµε» ή δεν ξέρουµε πώς να νιώσουµε. Ένας
απ’ τους κύριους στόχους µας όταν δουλεύουµε µε
παιδιά είναι να εστιάζουµε στο συναίσθηµα, να τα
βοηθάµε να το εντοπίσουν, να το εκφράσουν και να
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το σεβαστούν, είτε είναι ευχάριστο (π.χ. χαρά, εν-
θουσιασµός, συγκίνηση) είτε δυσάρεστο (πχ θυµός,
λύπη, βαρεµάρα).

Μετά την προβολή του «Ψύλλου» που είναι
µια έντονα συνθηµατική ταινία, ζητήσαµε από τα
παιδιά να χωριστούν στις αρχικές τους οµάδες και
να βρουν ένα δηµιουργικό τρόπο να εκφράσουν τα
συναισθήµατα τους, αυτό θα µπορούσε να είναι µια
ζωγραφιά, ένα µικρό θεατρικό σκετσάκι, µια χειρο-
τεχνία κτλ.
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο
στην κάθε οµάδα χωριστά για :
1. να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το πόσο ση-
µαντικό και µερικές φορές δύσκολο είναι να εντοπί-
σουν το συναίσθηµά τους, να το σεβαστούν - ακόµα
και αν δεν είναι ευχάριστο – και να βρουν έναν
τρόπο να το παρουσιάσουν στους υπόλοιπους.
2. να επισηµάνει πόσο σηµαντικό είναι όλα τα µέλη
της οµάδας να εκφράσουν αυτό που νιώθουν
3. να τονίσει ότι πρέπει στο τελικό τους έργο να
εµπεριέχονται όλα τα συναισθήµατα που εξέφρασαν
τα µέλη της οµάδας
Ολοµέλεια:

Αφού παρουσίασαν οι µικρές οµάδες κά-
ναµε µια συζήτηση πάνω στο περιεχόµενο της ται-
νίας άλλα και στο πώς ένα ερέθισµα µπορεί να
προκαλέσει πολλά διαφορετικά συναισθήµατα σε
διαφορετικούς ανθρώπους χωρίς να σηµαίνει αυτό
ότι κάποιος έχει δίκιο και κάποιος άδικο. Επίσης δό-
θηκε έµφαση στα ωραία πράγµατα που κανείς µπο-
ρεί να δηµιουργήσει όταν αποφασίσει να µην
απορρίψει κανένα συναίσθηµα αλλά να τα χρησιµο-
ποιήσει όλα για να φτιάξει µια οµαδική σύνθεση.

3. Σηµασία του να βάζουµε στόχους και να κα-
ταφέρουµε να τους υλοποιήσουµε

Θεωρούµε ότι ένα από τα σηµαντικότερα
πράγµατα που µπορούν να διδαχτούν τα παιδιά
µέσα από την ταινία είναι πώς κανείς βάζει ένα
στόχο και καταφέρνει στην συνέχεια να τον υλο-
ποιήσει.
Ανάλυση:

Ο µικρός Ηλίας έχει ένα όνειρο (ένα στόχο)
«να δω…να ακούσω… να αναπνεύσω… να αγ-
γίξω…να νιώσω» για να το καταφέρει έφτιαξε µια
µικρή εφηµερίδα «τον Ψύλλο» που για τον Ηλία
«…δεν είναι µια εφηµερίδα είναι ένα όνειρο, είναι τα
ταξίδια που θέλω να κάνω» είναι δηλαδή το µέσο
που τον βοηθάει να φτάσει στο στόχο του. Με αυτό
τον τρόπο καταφέρνει να «.. σπάσει τα σύνορα του
µικρού χωριού, είχα βγάλει φτερά και πέταγα µα-
κριά, όχι για να χαθώ όπως πιστεύει ο πατέρας µου
…». Όµως για να καταφέρει να υλοποιήσει το όνειρο

του έπρεπε να αγωνιστεί, να πάει κόντρα σε όλα όσα
πίστευε η οικογένεια και το µικρό χωριό του µέχρι
κάποιος να αναγνωρίσει τον αγώνα και την προσπά-
θεια του, και από ένας αδιάφορος µαθητής να γίνει
«το παιδί θαύµα».

Αλλά στόχος του Ηλία δεν ήταν να γίνει
παιδί θαύµα και να αποκτήσει δηµοσιότητα αλλά να
ταξιδέψει, για αυτό - µε σεβασµό στο όνειρο του -
όταν εξωτερικοί παράγοντες προσφέρθηκαν να χρη-
µατοδοτήσουν την εφηµερίδα του ο Ηλίας κατά-
λαβε ότι αν η εφηµερίδα γινόταν τόσο µεγάλη δεν
θα υπηρετούσε πια το δικό του όνειρο (τον στόχο
του) και έτσι έβαλε τα όρια του και είπε «µου φαί-
νεται ότι ο Ψύλλος µου γίνεται ελέφαντας. Εγώ την
εφηµερίδα µου την θέλω ψύλλο και όχι ελέφαντα.
Εσείς χρειάζεστε έναν ελέφαντα, φτιάχτε τον µόνοι
σας».

Τέλος, όταν πια η εφηµερίδα ως µέσο είχε
κάνει τον κύκλο ο Ηλίας αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα
να κάνει το επόµενο βήµα έτσι λοιπόν η πορεία του
µε την εφηµερίδα τον προετοίµασε για το επόµενο
βήµα που ήταν το ταξίδι του στην πόλη. Ένα βήµα
που εµπεριείχε τον πόνο του αποχωρισµού και τον
φόβο του καινούργιου. Κρυνιώ: «… ∆εν φοβάσαι να
πας µόνος σου στα ξένα» Ηλίας: «φοβάµαι αλλά θα
πάω».

Με άλλα λόγια η ταινία µας λέει ότι:
1. Βάζω έναν στόχο
2. Βρίσκω το µέσο για να τον υλοποιήσω
3. ∆εν αποπροσανατολίζοµαι από εξωτερικούς πα-
ρ ά γ ο ν τ ε ς .
Πάντα έχω
στον µυαλό
µου αν αυτό
που κάνω υπη-
ρετεί τον
στόχο µου ή
αν µε αποπρο-
σανατολίζει
4. Όταν ένα
µέσο ολοκλη-
ρώσει τον
λόγο ύπαρξης
του προχωράω
στο επόµενο βήµα και βρίσκω και άλλα µέσα που θα
µε βοηθήσουν να πάω πιο κοντά στο στόχο
5. Αυτή η διαδροµή προς την υλοποίηση του ονεί-
ρου (στόχου) έχει δυσκολίες, πόνο και φόβο γι’ αυτό
πρέπει να έχω πολύ ξεκάθαρο µέσα µου που θέλω
να φτάσω και γιατί

Αυτό το κοµµάτι δουλεύτηκε µέσα από ερωτή-
σεις που κάναµε στα παιδιά για το ποιος ήταν ο στό-
χος του πρωταγωνιστή και πως κατάφερε να τον
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υλοποιήσει.
Τέλος τους ζητήσαµε να βάλουν έναν δικό τους

οµαδικό στόχο (τα παιδιά ακόµα βρίσκονταν στις µι-
κρές τους οµάδες), να φτιάξουν ένα πλάνο για το
πώς θα υλοποιήσουν τον στόχο τους και να προχω-
ρήσουν στην υλοποίηση τους.

4. Ταξίδι στον χρόνο (Ιστορία) – Πως ήταν η
ζωή στην Ελλάδα του 60

Μια ταινία, ανάλογα µε το περιεχόµενο της,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν µια µηχανή του
χρόνου. Ο «Ψύλλος» δίνει τη δυνατότητα στους θε-
ατές να «ταξιδέψουν» στην Ελληνική επαρχία του
60. Τα παιδιά παίρνουν µια γεύση του πώς ζούσαν οι
άνθρωποι τότε, βλέπουν µια εποχή πολύ διαφορε-
τική από την δική τους και ίσως πιο κοντά στα βιώ-
µατα των γονέων ή των παππούδων τους.

Τα παιδιά µπορούν – χωρισµένα σε οµάδες
- να βγάλουν ερωτήσεις βασισµένες σε πράγµατα
που είδαν στην ταινία και τους έκαναν εντύπωση.
Στη συνέχεια να ψάξουν συγγενείς ή οικογενειακούς
φίλους µεγάλης ηλικίας που έχουν ζήσει σε χωριά
για να τους πάρουν συνέντευξη.
Με αυτό το τρόπο θα µπορούσε η τάξη να κάνει

ένα βιωµατικό ταξίδι σε µια άλλη εποχή, να δουν
έναν άλλο τρόπο ζωής και ίσως µέσα από της ιστο-
ρίες των ανθρώπων να συνδυάσουν το µάθηµα της
ιστορία µε το βίωµα των ανθρώπων.

Τέλος θα µπορούσε να γίνει ένας παραλλη-
λισµός του µέσου που είχε ο Ψύλλος για να «ταξι-
δέψει» µε τα «µέσα» που έχουµε σήµερα. Αν ο
Ηλίας ζούσε στον 21ο αιώνα µε ποιόν τρόπο θα τα-
ξίδευε; Με µια εφηµερίδα ή µήπως θα ήταν πιο εύ-
κολο να χρησιµοποιούσε το Internet. Τι αλλαγές
έχουν υπάρξει µέσα σ’ αυτά τα 50 χρόνια και αν γυ-
ρίζαµε αυτή την ταινία στο σήµερα τι θα αλλάζαµε;

Κάποια από τα στοιχειά που µας δίνει η ταινία είναι:
1. Σε όλη την ταινία βλέπουµε µόνο δύο αυτοκίνητα
το ένα που φέρνει τον νοµάρχη και το άλλο που έρ-
χεται η δηµοσιογράφος. ∆εν υπάρχουν αυτοκίνητα
στο χωριό και οι άνθρωποι κυκλοφορούν µε τα ζώα.
2. Ο ταχυδρόµος πάει µε άλογο στο χωριό.
3. Οι γυναίκες µαζεύονται και δουλεύουν στον αρ-
γαλειό ενώ οι άντρες µαζεύονται στο καφενείο και
απ’ τα λεγόµενα τους καταλαβαίνουµε ότι δουλεύ-
ουν σε κτήµατα .
4. Οι γυναίκες βάφουν µονές τους τα υφάσµατα
στην όχθη του ποταµού.
5. Στο σχολείο τα κορίτσια φοράνε ποδιά και κά-
θονται όλα στη µία πλευρά της τάξης ενώ τα αγόρια
κάθονται στην άλλη πλευρά .
6. Ο δάσκαλος χρησιµοποιεί ως µέσο συµµόρφωσης

τη βέργα και το ξύλο.
7. Ο Ηλίας δεν έχει στυλό, γράφει µε µια πένα.
8. ∆εν είχαν βρύση µε νερό µέσα στα σπίτι. Το νερό
το έπαιρναν από την βρύση του χωριού µε την στά-
µνα.
9. Στο χωριό δεν υπάρχουν τηλεοράσεις και ο µόνος
τρόπος επικοινωνίας µε τον υπόλοιπο κόσµο είναι η
εφηµερίδα.
10. Οι σηµαντικές πληροφορίες µεταδίδονται στο
χωριό µε τελάλη.
11. Τα παιδιά παίζουν κυρίως µε χειροποίητα παι-
χνίδια.

5. ∆ηµιουργικότητα – Χειροποίητα παιχνίδια

Στην ταινία βλέπουµε ότι τα παιδιά παίζουν κυρίως
µε παιχνίδια που έχουν φτιάξει µόνα τους. Κάποια
από αυτά είναι:
- τα ξυλοπόδαρα
- οι ξύλινοι τροχοί
- σκοινάκι
- ένα µουσικό όργανο (κιθάρα) που έφτιαξε ο Ηλίας
από καλάµια
- ο δίσκος του Νεύτωνα (που όταν τον γυρίζει κα-
νείς βλέπει όλα τα χρώµατα τις ίριδος)
- οι καµπάνες για τα πρόβατα που ο Γαλαξίας χρη-
σιµοποιεί σαν µουσικό όργανο

Θα µπορούσαν τα παιδιά - πάντα χωρισµένα σε
οµάδες - να σκεφτούν µόνα τους παιχνίδια που θα
ήθελαν να φτιάξουν. Να βάλουν ένα πλάνο, τι παι-
χνίδι θα φτιάξουν; θα είναι κάτι εντελώς καινούριο
ή κάτι απ’ αυτά που είδαν στην ταινία; Σε ποιες ηλι-
κίες θα απευθύνεται, τι σκοπό θα έχει; τι θα είναι
αυτό που θα το κάνει διασκεδαστικό; τι υλικά χρει-
άζονται για να το φτιάξουν; Πρέπει να φτιάξουν και
οδηγίες χρήσης;

Έχει πολύ µεγάλη σηµασία σε αυτό το κοµµάτι
να δώσουµε έµφαση στη χαρά της δηµιουργίας και
στο πόσο διαφορετικά σεβόµαστε και φροντίζουµε
κάτι όταν έχουµε κοπιάσει να το φτιάξουµε. Ένα κί-
νητρο παραπάνω για τα παιδιά θα ήταν τα παιχνίδια
που θα φτιάξουν να δοθούν αργότερα σε κάποιον
οργανισµό ή µέσω της Unicef να σταλούν σε παιδιά
φτωχότερων χωρών.

* Ψυχολόγος,MSc

Για προβολή της ταινίας
“Ο Ψύλλος” σε σχολεία,

µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
Νεανικό Πλάνο στο τηλ: 210 8664470
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