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Ο ΑΝΙΕΡΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

«Μπορείς ρίχνοντας νερό να γεμίσεις σαράντα στενόλαιμα μπουκάλια;» 

Π Η Γ Η: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ. (1986). Σύγχρονη Διδακτική. Λευκωσία:  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 



Project – Ερευνητική Εργασία 

ΤΑΞΗ: Β΄ Λυκείου 

ΘΕΜΑ: «Ο κινηματογράφος  

ως μορφή Τέχνης» 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Στο μάθημα έγινε μια σύντομη αναφορά στον κινηματογράφο.  

 Και σ’ ένα ειδικότερο πλαίσιο ασχολήθηκε με τα θρησκευτικά, 

κοινωνικά και οικονομικά στερεότυπα κλειστών στον εαυτό 

τους κοινωνιών, συγχρόνως και με τραυματικά ιστορικά 

γεγονότα (ναζισμός, φασισμός, Ολοκαύτωμα) της Νεώτερης 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας.  

 Γι’ αυτό προβλήθηκαν και συζητήθηκαν δύο ταινίες:  

 Η Λευκή Κορδέλα.  

 Η Εκλογή της Σόφι. 

 



ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Σκοπός του μαθήματος ήταν η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων 

όπου οι ίδιοι μαθητές, μέσω δύο κινηματογραφικών ταινιών,  

ενεπλάκησαν στην ουσιαστική προσέγγιση των παραπάνω στόχων, 

καταγράφοντας και τεκμηριώνοντας την ερευνητική τους εργασία.  

 Με το πέρας της διδασκαλίας οι μαθητές:  

 Εντόπισαν παραμέτρους σημαντικών γεγονότων (ναζισμός, φασισμός, 

Ολοκαύτωμα, θρησκευτικά στερεότυπα, κ.ά.), τα οποία ταλαιπώρησαν 

την Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα. 

 Αποκωδικοποίησαν σύμβολα και εικόνες τους. 

 Διατύπωσαν συλλογισμούς για ζητήματα ιδεολογιών, τέχνης, θρησκείας, 

κοινωνίας, οικονομίας, κ.λπ., τα οποία αφορούν τη Νεώτερη Ευρωπαϊκή 

Ιστορία. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Εντοπισμός και ερμηνεία βασικών στοιχείων των 

συγκλονιστικών γεγονότων που έζησε η Ευρώπη κατά το 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα (ναζισμός, φασισμός, Ολοκαύτωμα).  

 Ερμηνεία συμβόλων και εικόνων τους.  

 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.  

 



Η επιλογή του θέματος έγινε από τους ίδιους τους μαθητές 
 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ετήσιο· (Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019)· 1ο & 2ο 

τετράμηνο. 

 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 20-30. 

 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κινηματογράφος, Τέχνη, Στερεότυπα, Ναζισμός, 

Φασισμός, Ολοκαύτωμα.  

 



Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

 

 Γ Ε Ν Ι Κ Η : 

 ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ. (1998). Κοινωνιολογία του Κινηματογράφου. Αθήνα: 

Αιγόκερως.  

 Κ. ΜΠΛΑΘΡΑΣ. (2010). «Ο κινηματογράφος και η νέα ηθική του 20ου 

αιώνα», στο: Σύναξη. 116: 57-74. 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΕΙΟΣ. (1993). «Η εξέλιξη και οι μορφές της κινούμενης 

εικόνας. 1. Η εμφάνιση της κινούμενης εικόνας. Ο κινηματογράφος», 

στο: Κινούμενη εικόνα και καλλιτεχνική επικοινωνία. Αθήνα: Δελφίνι, σσ. 

113-152 [βλ. παρακάτω διαφάνειες, αρ. 9-11], 

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ. (1996). 12 Μαθήματα για τον Κινηματογράφο. 

Αθήνα: Αιγόκερως. 
 

 

 









Ο κινηματογράφος ως μορφή επικοινωνίας 

 

 «… ο κινηματογράφος είναι το πρώτο ιστορικό βήμα στην εξέλιξη της 

κινούμενης εικόνας ως συμβόλου – εμπορεύματος και ως μορφή 

καλλιτεχνικής επικοινωνίας». 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΕΙΟΣ. Αυτόθι, σ. 152. 

 

 

 

 





 Κ. ΜΠΛΑΘΡΑΣ. (2010). «Ο κινηματογράφος και η νέα ηθική του 

20ου αιώνα», στο: Σύναξη. 116: 63-64. 

 

 

 





 ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ. (1998). Κοινωνιολογία του Κινηματογράφου. 

Αθήνα: Αιγόκερως, σσ. 138, 142. 

 

 

 



Για τη «Η Λευκή Κορδέλα» 

 Θ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (2001). «Ο θεός προβοκάτορας, ο θεός 

ναζί και ο λυτρωτής Θεός», στο: Σύναξη. 119: 17-25. 

 MAX WEBER. (1988). Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του 

καπιταλισμού, μτφρ. Μ. Γ. Κυπραίου. Αθήνα: Gutenberg. 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΣ. (2014). «Βλέμμα στον φασισμό: Η Λευκή Κορδέλα 

του Μίκαελ Χάνακε», στο: https://tvxs.gr/news/sinema/blemma-

ston-fasismo-%C2%ABi-leyki-kordela%C2%BB-toy-mikael-xaneke 

[τελευταία ανάκτηση: 12/12/2018]. 
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Για την «Η Εκλογή της Σόφι [1] 

WILLIAM STYRON. (2005).  

Η Εκλογή της Σόφι,  

μτφρ. Παλμύρα Ισμιρίδου.  

Αθήνα: Ποταμός. 



Για την «Η Εκλογή της Σόφι» [2] 

 S. KRACEUER. (1983). Θεωρία του Κινηματογράφου. Η απελευθέρωση της φυσικής 

πραγματικότητας, μτφρ. Δημοσθένης Κούρτβικ. Αθήνα Κάλβος. [Ειδικότερα· 

«Παρένθεση: Κινηματογράφος και Μυθιστόρημα», σσ. 334-351].  

 Το μυθιστόρημα, όπως και ο κινηματογράφος, τείνει να αποδίδει σφαιρικά 

τη ζωή. 

 Το μυθιστόρημα, όπως και ο κινηματογράφος, φιλοδοξεί να εκφράσει το 

άπειρο. 

 «… τα μυθιστορήματα που κινούνται στον χώρο που μπορεί να αγκαλιάσει ο 

κινηματογράφος επιδέχονται κινηματογραφική διασκευή. Στην περίπτωση αυτών 

των μυθιστορημάτων, οι ομοιότητες ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το 

κινηματογραφικό μέσο τείνουν να υπερισχύσουν πάνω στις διάφορές ανάμεσα 

στους αντίστοιχους κόσμους», (σ. 345). 



Για την «Η Εκλογή της Σόφι» [3] 

 «Η Εκλογή της Σόφι», στο: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BA%CE%BB%

CE%BF%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF

%8C%CF%86%CE%B9 [τελευταία ανάκτηση: 22 / 01 / 2019]. 
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ΟΜΑΔΑ 1η  

Η Λευκή Κορδέλα 

«Ο θεός προβοκάτορας, ο θεός ναζί  

κι ο λυτρωτής Θεός» 



Ο «ΑΟΡΑΤΟΣ» ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ…  

 Σε κάποια ειδυλλιακή κωμόπολη της προπολεμικής Βόρειας Γερμανίας. Όπου η 

μισή, κλειστή κοινωνία σιτίζεται από του βαρόνου την κολοσσιαία περιουσία. 

Περίπου σαν να λέμε η γερμανική κοινωνία να τραμπαλίζεται μεταξύ 

καπιταλισμού και φεουδαρχίας. Εκεί, λοιπόν, μια σειρά από περίεργα και 

απρόβλεπτα περιστατικά ταρακουνούν τις ισορροπίες των πολιτών. Ο γιατρός 

γκρεμοτσακίζεται από το άλογό του, καθώς εκείνο με φόρα πέφτει σ΄ ένα 

συρματόσχοινο, τοποθετημένο με πρόθεση να προκαλέσει ατύχημα θανατηφόρο. 

Αυτή η αρχή. Η συνέχεια ακόμα πιο σκληρή. Εργατικό ατύχημα προκαλεί 

οικογενειακή οργή. Ένας από τους συγγενείς από εκδίκηση μετατρέπει τον 

λαχανόκηπο της βαρόνης σε τενεκέ σκουπιδιών. Και καθώς από ταραχή 

πλημμυρίζει η περιοχή, ο γιος του βαρόνου εξαφανίζεται και την επομένη τον 

βρίσκουν με αίματα από  σκληρούς ραβδισμούς. Ακόμα ένα άλλο παιδί βασανίζεται, 

ενώ ο γιατρός του χωριού με τη μικρή του κόρη ηδονίζεται και ένας εργάτης από 

την απελπισία του αυτοκτονεί.  



ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ… Ο ΧΙΤΛΕΡ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ…! 

 Αυστηρή η σκηνοθεσία.  

 Το ίδιο η αρχιτεκτονική.  

 Το ίδιο η ταξική διαχωριστική γραμμή.  

 Το ίδιο και η θρησκεία.  

 Παρέα όλα μαζί.  

 Από κάτω και η ψυχολογία.  

 Οι κυρίαρχες δυνάμεις επωάζουν το αυγό του φιδιού.  

 Ένας παραμορφωμένος Χριστιανισμός, συνταιριασμένος απόλυτα με τη δικτατορία 

του πουριτανισμού καταλήγουν στο βασανισμό, τα βίτσια, τη διαστροφή, την 

αιμομιξία και την άκρα του τάφου σιωπή.  

 Αυτοί  είναι οι πυλώνες της κολοσσιαίας τοιχογραφίας της ταινίας. 

 Μια μικρογραφία του επερχόμενου φασισμού. 



 Λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την υπόθεση της ταινίας που είδατε,  

να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ποιοι ήταν οι υπαίτιοι των ατυχημάτων;  

2. Ποιες οι αιτίες; 

3. Ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί; 

4. Ποιοι οι συνεργοί;  

5. Υπάρχουν σήμερα κοινωνίες δίχως ηθικούς προβληματισμούς;  

6. Μπορεί ο άνθρωπος εμπειρικά να διαπιστώσει, ότι η ηθική συνείδηση παρακινεί 

στην τέλεση καλών και αποτρέπει από την τέλεση κακών πράξεων; 

7. Μπορεί ο συνειδητά ελεύθερος άνθρωπος μέσα του να διατηρεί το φόβο της 

τιμωρίας; 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



Απαντάτε εδώ 

 …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



Οι μαθητές γράφουν  

 Στην ταινία, όπως αποκαλύπτεται, πίσω απ’ όλα τα ατυχήματα βρίσκονταν τα παιδιά του 

πάστορα, του ιερέα της μικρής γερμανικής κωμόπολης. Αυτός, με την ηθικολογία του είχε 

δημιουργήσει στα παιδιά μια ένοχη συνείδηση, η οποία εν τέλει, τα οδήγησε στο να 

διαπράττουν ή να στηρίζουν τα εγκλήματα.  

 Άρα, μπορούμε να θεωρήσουμε τον πάστορα, αλλά και τον γιατρό ως ηθικούς αυτουργούς. 

 Σήμερα κοινωνίες χωρίς τέτοιους ηθικούς προβληματισμούς δεν υφίστανται. Με το 

πέρασμα, όμως, του χρόνου πολλές αντιλήψεις αλλάζουν. Τι ωστόσο είναι η ηθική 

συνείδηση, πως αυτή διαμορφώνεται μέσα από θρησκευτικά, κοινωνικά και οικονομικά 

στερεότυπα, αυτό εξαρτάται από την κοσμοθεωρία του κάθε ανθρώπου. Συνεπώς, άλλοτε 

μπορεί να τον ωθεί σε πράξεις κι άλλοτε να τον αποτρέπει από πράξεις βιαιότητας, που 

πίσω τους, βέβαια, κρύβουν θρησκευτικά, κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα.  

 Πάντως, ο φόβος που ήταν διάχυτος σε πάρα πολλές σκηνές της ταινίας, σίγουρο είναι 

πως καλλιέργησε και βοήθησε στην άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη, κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

 Με προκάλυμμα άλλοτε θρησκευτικών κι άλλοτε κοινωνικών και οικονομικών θεωριών. 



Έκδηλη αρρωστημένη θρησκευτικότητα  

 Στο πλαίσιο της εκκόλαψης του ολοκληρωτισμού, της απάνθρωπης σκυθρωπής 

θρησκευτικότητας, της δαιμονιώδους αυτοπεποίθησης ηθικής καθαρότητας και της 

λύσσας για επιβολή της, θα προσέξατε ότι μια εκ των οδυνηρότερων, κορυφαίων 

στιγμών της ταινίας ήταν ο άγριος βασανισμός του διανοητικά καθυστερημένου 

αγοριού από δράστες που παρέμειναν άγνωστοι. Στους ψίθυρους της μικρής 

κοινωνίας της μικρής κωμόπολης φαινόταν ότι ο μικρός ήταν καρπός παράνομου 

δεσμού, κι έτσι όλοι τους το βίωναν ως ένα ανυπόφορο γεγονός· μια «καθαρή» 

κοινωνία να έχει ένα τέτοιο μέλος στους κόλπους της; Το αγοράκι, τελικά, βρέθηκε 

δεμένο σ’ ένα δέντρο με ένα ανυπόγραφο σημείωμα πάνω του, που έγραφε ότι «για 

την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ως την τρίτη και την 

τέταρτη γενιά». Αν και στους υπότιτλους δεν καταγράφεται η προέλευση της φράσης 

αυτής, ο οποιοσδήποτε θεατής, αν έχει οξυμένα αισθητήρια, θα αντιληφθεί ότι η 

συγκεκριμένη φράση επιχειρεί την έκθεση μιας συγκεκριμένης θρησκευτικής 

αντίληψης, έκδηλης άλλωστε σ’ ολόκληρη την ταινία. 

 



«Είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε στην οδοιπορία που φανερώνει ότι οι θρησκευτικές ταυτότητες 

δεν είναι συμπαγείς, στατικές οντότητες, αλλά πράγματα που πλάθονται  

και αναπλάθονται μέσω της ερμηνείας»; 

 Πράγματι, η φράση που  βρέθηκε γραμμένη στο  ανυπόγραφο σημείωμα 

επάνω στο κορμάκι του μικρού αγοριού, είναι απόσπασμα από την Παλαιά 

Διαθήκη, όπου και εμφανίζεται ως λόγος του ίδιου του Θεού, (Γέν. 20: 5) 

 Ωστόσο, στην αποπνικτική ατμόσφαιρα του συνεχούς ποινολογίου, με την 

οποία είναι εμποτισμένη η ταινία, εκείνο που οφείλουμε να τονίσουμε, για την 

παραπάνω φράση είναι ότι η κατά γράμμα ερμηνεία της μπορεί να 

δημιουργήσει εσφαλμένες ερμηνείες, όπως λόγου χάριν ότι κάθε εντολή του 

Θεού, πρέπει να εκλαμβάνεται ως θρησκευτικό θέσφατο, το οποίο δεν μπορεί 

να το αρνηθεί κανείς. Είναι η εύκολη λύση άλλωστε, για τέτοιου είδους 

απλουστεύσεις.  

 Όμως, ο Χριστός πάνω απ’ όλα είναι ελευθερωτής από κάθε τυραννία,  

ασχέτως αν κάποιοι «τον κόβουν και τον ράβουν στα μέτρα τους».   

 



MAX WEBER. (1997).  

Η προτεσταντική ηθική  

και το πνεύμα του καπιταλισμού,  

μτφρ. Μ. Γ. Κυπραίου,  

πρόλογος Β. Φίλιας,  

Αθήνα: Gutenberg. 



 

 Η κατεύθυνση της εκπαίδευσης που καθορίζεται από τη θρησκευτική ατμόσφαιρα 

της ιδιαίτερης πατρίδας και της οικογενειακής εστίας, (σ. 34). 

 Η ηθική διδασκαλία, οδηγός συμπεριφοράς του μέσου ανθρώπου της 

προκαπιταλιστικής εποχής, με την έλλογη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου και την 

καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας, (σ. 51). 

 Το πνεύμα του καπιταλισμού και η έννοια του καθορισμένου κανόνα ζωής που 

απαιτεί ηθική κύρωση, (αυτόθι). 

 

 

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ… 

 ΤΟ «ΠΝΕΥΜΑ» ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ… 

 

 



 Θρησκευτικές 

παραστάσεις μιας 

αποστολής «δοσμένης» 

από το Θεό… 

 



ΟΜΑΔΑ 2η   

Η Εκλογή της Σόφι 



Η πιο σημαντική στιγμή της ταινίας: [εδώ] 

 

 Η σκηνή της επιλογής είναι αυτή που θα μπορούσε να παίζει 

για ώρες σε μια αίθουσα και να σου κονιορτοποιεί κάθε 

κομμάτι καρδιάς και ψυχής.  

 Η Meryl Streep στέκεται μπροστά στον στρατιώτη των Ναζί με 

τα δυό της παιδιά, ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι.  

 Εκείνος της λέει ότι θα πρέπει να κρατήσει μόνο ένα.  

 Το άλλο θα της το πάρουν.  

 Πρέπει να επιλέξει, δηλαδή, ποιο από τα δύο θα αποχωριστεί 

για πάντα. 

https://www.youtube.com/watch?v=R2Dxx3_iF14


Οι μαθητές γράφουν  

 Βλέποντας την ταινία διαπιστώσαμε πως το μελανότερο σημείο της ήταν η 

σκηνή της εκλογής της Σόφι, ανάμεσα στα δύο παιδιά της, που κρατούσε 

στην αγκαλιά της.  

 Και μόνο αυτή η σκηνή δείχνει πως ο ναζισμός, ως ιδεολογία και πράξη, 

υπήρξε εκείνη η θηριωδία, που συνιστά την απανθρωπία του δικαιώματος 

να ζει κανείς ή να μη ζει. 

 Οι διώξεις των Εβραίων, με την ονομασία Τελική Λύση, αφορούσε τη 

συστηματική δολοφονία τους, τόσο στη Γερμανία όσο και στις περιοχές που 

κατακτήθηκαν από αυτή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου ήταν το Ολοκαύτωμα, το οποίο 

στοίχισε στις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης, περίπου 6.000.000 νεκρούς 

άνδρες, γυναίκες και παιδιά, μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82


Μια άποψη… που αξίζει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη σήμερα, όπου 

οι νεοναζιστικές ιδεολογίες θεριεύουν στην Ευρώπη… 

 

 «Δεν υπάρχουν περιούσιοι λαοί στην ανθρώπινη ιστορία, ούτε εθνικές 

“ουσίες” αμιγείς και αναλλοίωτες στον ιστορικό χώρο και χρόνο. 

Παντού οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με την ίδια οξύτητα τις κοινές 

τους ανάγκες, και κάτω από παρόμοιες συνθήκες τείνουν να 

προσφεύγουν σε παρόμοιες λύσεις». 

ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ. (1997). Μελέτες για το Ιερό.  

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 262. 

 

 



Σ α ς   ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε   γ ι α   τ η ν   π ρ ο σ ο χ ή   σ α ς …   
 


