
 

 

 

Πηγό: https://padlet.com/marmagaliou/u4u20xsnio8a79bh 

 

Σα παρϊθυρα προςφϋρουν θϋα ςτον ϋξω κόςμο. ε όμορφα ό λιγότερα όμορφα 

τοπύα, ςτα ςύννεφα, τον όλιο, τη βροχό ό το χιόνι, ςτουσ ανθρώπουσ, γνωςτούσ και 

αγνώςτουσ που περνούν βιαςτικού ό ςκεπτικού. Πολλϋσ φορϋσ γϋρνουμε ςτο περβϊζι και 

ατενύζουμε…. κεπτόμαςτε κϊτι που μασ απαςχολεύ, ό απλϊ κϊνουμε ςχϋδια για το 

μϋλλον. Ωλλεσ πϊλι φορϋσ ςτεκόμαςτε για να ακούςουμε ϋναν αγαπημϋνο όχο. Σην 

καμπϊνα τησ κοντινόσ εκκληςύασ, τα πουλιϊ που κελαηδούν ό το νιαούριςμα μιασ 

ναζιϊρασ γατούλασ από το απϋναντι ςπύτι. άςωσ και τισ όμορφεσ μελωδύεσ του 

κοριτςιού από την απϋναντι πολυκατοικύα που παύζει πιϊνο. Ωλλεσ φορϋσ πϊλι μασ 

τραβϊ προσ το παρϊθυρο η… μύτη μασ. Ιδύωσ όταν η γειτόνιςςα φτιϊχνει εκεύνα τα 

υπϋροχα κουλουρϊκια και όλη η γειτονιϊ πλημμυρύζει μυρωδιϋσ. Ϋ όταν το γλαςτρϊκι 

με το βαςιλικό αναδύει αυτό τη μυρωδιϊ που ςου τρυπϊ ευχϊριςτα τη μύτη.  

Τπϊρχουν και ςτιγμϋσ που από το δικό μασ ανοιχτό παρϊθυρο βλϋπουμε ϋνα 

κλειςτό παρϊθυρο κϊπου τριγύρω. Σότε η φανταςύα μασ μπορεύ να πϊρει φωτιϊ….. 

Ποιοσ να βρύςκεται ϊραγε από πύςω και τι να κϊνει; Μόπωσ νιώθει μοναξιϊ; Μόπωσ ϋχει 

ανϊγκη την παρϋα μασ και μια καλό κουβϋντα; Ϋ μόπωσ θϋλει να κρύψει ϋνα μυςτικό;   

Ακριβώσ επειδό τα παρϊθυρα ανούγουν δρόμουσ ςτισ αιςθόςεισ, ςτη φανταςύα 

και ςτο όνειρο ϋχουν εμπνεύςει πολλούσ καλλιτϋχνεσ: ζωγρϊφουσ, μουςικούσ, 

λογοτϋχνεσ.  

Ασ δούμε πώσ κϊποιοι διϊςημοι ζωγρϊφοι ϋχουν αποδώςει ςτον καμβϊ τουσ το  

παρϊθυρο κι ό,τι αυτό μπορεύ να ςηματοδοτεύ…..        
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Henri Matisse, «Flowers in front of a 
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 Ιδιωτική Συλλογή  

Henri Matisse, “Νϋα Γυναύκα ςτο 
παρϊθυρο, ηλιοβαςύλεμα”, 1921, 
Baltimore Museum of Αrt (BMA), 
Baltimore, MD, US 



 

Μπορεύτε επύςησ να επιςκεφθεύτε τισ ιςτοςελύδεσ κϊποιων μουςεύων και να 

αναζητόςετε τουσ παρακϊτω πύνακεσ:  

 ςτην Ιςτοςελύδα του Μουςεύου MoMa (Σhe Museum of Modern Art)  τησ Νϋασ 

Τόρκησ μπορεύτε να δεύτε τον πύνακα “Σο μπλε παρϊθυρο”, του Henri Matisse 

(https://www.moma.org/collection/works/79350)  

 ςτην Ιςτοςελύδα   τησ Εθνικόσ Γκαλερύ Σϋχνησ των ΗΠΑ, που βρύςκεται ςτην 

Washington τον πύνακα «Ωνεμοσ από τη θϊλαςςα» του Andrew Wyeth  

(https://www.nga.gov/collection/art-object-page.143926.html) 

 ςτην Ιςτοςελύδα τησ Πινακοθόκησ Tate (Tate Gallery), που βρύςκεται ςτο 

Λονδύνο,  τον πύνακα: «Σο παρϊθυρο» του Pierre Bonnard»   

https://www.tate.org.uk/art/artworks/bonnard-the-window-n04494) 

 την Ιςτοςελύδα τησ Εθνικόσ Πινακοθόκησ τησ Αθόνασ τον πύνακα του 

Ουμβϋρτου Αργυρού «Κοντϊ ςτο παρϊθυρο» 

https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/guro-

sto-1900/epibioseis-tou-impresionismou/konta-sto-parathuro.html )  

Μπορεύτε να επιλϋξετε ϋναν από τουσ παραπϊνω 11 πύνακεσ και: 

 να δημιουργόςετε μύα δικό ςασ ςύντομη φανταςτικό ιςτορύα με αφορμό αυτό 

που απεικονύζει 

 να γρϊψετε ϋνα μικρό πούημα γι’ αυτόν.  

Για να φτιϊξετε τισ ιςτορύεσ και τα ποιόματϊ ςασ μπορεύτε να εςτιϊςετε ςε ςτοιχεύα 

που εύναι εμφανό ςτον πύνακα (αντικεύμενα, χρώματα, πρόςωπα, τοπύα, κτλ.) αλλϊ 

μπορεύτε να ενεργοποιόςετε και την ευρηματικότητϊ ςασ, ειςϊγοντασ ςτοιχεύα που 

εςεύσ φαντϊζεςτε (π.χ. πώσ ϊραγε νιώθει και τι μπορεύ να ςκϋφτεται το 

εικονιζόμενο πρόςωπο, ςε τι εύδουσ ςπύτι βρύςκεται αυτό το παρϊθυρο και ποιοι 

κατοικούν εκεύ).    

Αυτό το μικρό πούημα για ποιον πύνακα λϋτε να γρϊφτηκε; 

Χρώματα ροζ και μωβ τησ προκαλούν μελαγχολύα  

φαύνεται θλιμμϋνη η νεαρό κυρύα  

από το τζϊμι την πόλη κοιτϊ  

κι ο νουσ τησ για λύγο ςταματϊ. 

Το παραθυρόφυλλο θα ανούξει δειλϊ 

και η δροςιϊ του δειλινού θα την χαώδϋψει απαλϊ. 

Τότε ύςωσ φύγει η μελαγχολύα  

από τη θλιμμϋνη νεαρό κυρύα. 

 

Και αυτό η μικρό ιςτορύα;  

Η κυρία και ο κύριοσ Λαρούσ έμεναν ςε ένα όμορφο ςπίτι ςτο κέντρο του 

Παριςιού. Σο ςπίτι τουσ ήταν όμορφα διακοςμημένο και τα παράθυρά του ήταν 

ςτολιςμένα με δαντελένιεσ κουρτίνεσ ςτη μέςα μεριά και βαριέσ, 

https://www.moma.org/collection/works/79350
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.143926.html
https://www.tate.org.uk/art/artworks/bonnard-the-window-n04494
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https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/guro-sto-1900/epibioseis-tou-impresionismou/konta-sto-parathuro.html


αριςτοκρατικέσ, βελούδινεσ κουρτίνεσ, δεμένεσ ςτο πλάι ςτην έξω μεριά. 

Βελούδινεσ πολυθρόνεσ, απόλυτα ταιριαςτέσ με τισ κουρτίνεσ βρίςκονταν 

κοντά ςτα παράθυρα. Όλα ήταν τακτοποιημένα και ςυγυριςμένα ςτην εντέλεια.  

Κάθε απόγευμα ο κύριοσ Λαρούσ διάβαζε την εφημερίδα του. Ήθελε να 

είναι πάντα ενήμεροσ για τα τελευταία νέα. Εκείνο το απόγευμα τα μάτια του 

έπεςαν ςε μία είδηςη που του τράβηξε αμέςωσ το ενδιαφέρον.  

«Αγαπητή μου…. άκου τι γράφει εδώ», είπε ςτη γυναίκα του.  

 “την οδό Καριγιόν 22 πρόκειται να ανεγερθεί ένα νέο πολυτελέσ θέατρο 

από τουσ αδελφούσ Ρομιγύ. Θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο θέατρο του Παριςιού, 

καθώσ θα έχει χωρητικότητα 1500 θεατών. Τπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο ςε 

έναν περίπου χρόνο”…  

Πω πω δόξεσ που περιμένουν τη γειτονιά μασ!» αναφώνηςε. 

Η κυρία Λαρούσ, που πάντα τησ άρεςε να κοιτά από το παράθυρο και να 

χαζεύει τουσ περαςτικούσ χαμογέλαςε. Κοίταξε απέναντι ςτο νούμερο 22, εκεί 

που τώρα βριςκόταν αυτό το γραφικό καφέ τησ οδού Καριγιόν, που όμωσ 

τελευταία είχε χάςει την πελατεία του. Καθώσ ο άντρασ τησ διάβαζε τα νέα 

έκλειςε τα μάτια τησ και προςπάθηςε να φανταςτεί τη νέα θέα του παραθύρου 

τησ. Κοπέλεσ με φανταχτερά φουςτάνια και μοδάτα καπέλα, κύριοι 

καλοντυμένοι να τισ ςυνοδεύουν, φωτεινέσ επιγραφέσ και δημοςιογράφοι που 

καταφθάνουν να κάνουν ρεπορτάζ για την πρεμιέρα. Για μια ςτιγμή 

φαντάςτηκε τον εαυτό τησ πρωταγωνίςτρια πάνω ςτη ςκηνή με όλα τα φώτα 

να πέφτουν πάνω τησ και τον κόςμο να την χειροκροτά με ενθουςιαςμό. Είχε 

ήδη βρει το θέμα για το επόμενό τησ μυθιςτόρημα. 

Έκλειςε το παράθυρο και τισ κουρτίνεσ, πήρε την πένα τησ και χαρτί και 

ξεκίνηςε να γράφει…. 

 

 Θα μπορούςατε ακόμη να αντλόςετε ϋμπνευςη από τουσ πύνακεσ για να 

δημιουργόςετε κι εςεύσ ϋνα δικό ςασ εικαςτικό ϋργο που να απεικονύζει ϋνα παρϊθυρο 

και τη θϋα του (με μαρκαδόρουσ, ξυλομπογιϋσ, πινϋλα, χαρτόνια  ό όποια υλικϊ ϋχετε 

ςτο ςπύτι). Μπορεύ να εύναι το αγαπημϋνο παρϊθυρο του ςπιτιού ςασ ό ϋνα φανταςτικό 

παρϊθυρο, ύςωσ και το παρϊθυρο  που βλϋπετε ςτα όνειρϊ ςασ.  

 

Όμωσ και οι ποιητϋσ και οι λογοτϋχνεσ ϋχουν εμπνευςτεύ από τα παρϊθυρα. 

Παρακϊτω ςασ δύνουμε δύο αποςπϊςματα από ποιόματα δύο μεγϊλων μασ ποιητών 

του Οδυςςϋα Ελύτη και του Γιϊννη Ρύτςου: 
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Ασ ςκεφτούμε όμορφεσ λϋξεισ και ςτύχουσ που εκφρϊζουν αυτϊ που αιςθανόμαςτε, 

βλϋπουμε, ακούμε, ονειρευόμαςτε από το παρϊθυρό μασ. άςωσ θα μπορούςαμε να  

βϊλουμε τισ λϋξεισ και τουσ ςτύχουσ ςε μύα φανταςτικό βαλύτςα και να τα ϋχουμε πϊντα 

μαζύ μασ. Αλόθεια, εςύ ποιεσ λϋξεισ  και ςτύχουσ θα ϋβαζεσ ςτη δικό ςου βαλύτςα 

πούηςησ;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνοιξε τα παράθυρα 

να δεισ το ςύμπαν ανθιςμένο 

μ' όλεσ τισ παπαρούνεσ του αίματόσ μασ 

- να μάθεισ να χαμογελάσ. 

 

Γ. Ρίτςοσ, από την Εαρινή υμφωνία  XXVII 

 

' όλα τα ςπίτια ς' όλα τα παράθυρα 

δάφνεσ και κουμαριέσ και φοινικόκλαρα 

 

' ένα μακρύ τραπέζι κόκκινο κραςί 

    νέοι και γέροι κι άντρεσ ξεμανίκωτοι 

 

Πάρτε μεράκι φλόγα λόγο μάλαμα 

    πάρτε μικρό λαγούτο πάρτε μπαγλαμά 

 

Ν' αρχίςει το τραγούδι ν' ανεβεί ο καημόσ 

    να πάρει και να δώςει ο νουσ κι ο λογιςμόσ 

Οδ. Ελύτησ, από τον «Ήλιο τον ηλιάτορα»  



Αν όμωσ και οι ποιητϋσ εύχαν μια τϋτοια βαλύτςα και ϋβαζαν μϋςα τισ δικϋσ τουσ λϋξεισ 

και ςτύχουσ για τισ αγαπημϋνεσ τουσ μυρωδιϋσ, χρώματα, ςκϋψεισ, όνειρα, επιθυμύεσ και 

ςυναιςθόματα;  

Οι ςυντελεςτϋσ του ηλεκτρονικού περιοδικού bookbook.gr εμπνεύςτηκαν τη μαγικό 

βαλύτςα τησ πούηςησ του Γιϊννη Ρύτςου, επιλϋγοντασ λϋξεισ και ςτύχουσ από ποιόματϊ 

του. Μπορεύσ να την δεισ ΕΔΨ.  Σι θα ϋλεγεσ να ανακατϋψεισ  ςτύχουσ από τη δικό ςου 

βαλύτςα πούηςησ και από τη βαλύτςα πούηςησ του Γ. Ρύτςου; Εύμαςτε ςύγουροι ότι θα 

προκύψει ϋνα μοναδικό πούημα. άςωσ θα εύχε ενδιαφϋρον να αρχύςεισ ό να τελειώςεισ το 

πούημϊ ςου με τον ςτύχο: το παρϊθυρο ανοιχτό.  Για προςπϊθηςε….    

 

 

 

 

 

 

 

 Οι φύλοι μασ των μεγαλύτερων τϊξεων μπορούν να ανακαλύψουν ςτο παρακϊτω 

απόςπαςμα από το ϋργο «Υεγγϊρι και Gnac» του ιταλού ςυγγραφϋα άταλο 

Καλβύνο πώσ μύα φωτεινό επιγραφό που φαινόταν από το παρϊθυρο τησ ςοφύτασ 

τησ οικογϋνειασ Μακροβϊλντο γινόταν αφορμό για να βλϋπουν τη γειτονιϊ τουσ με 

ϊλλο μϊτι κϊθε βρϊδυ. 

Ίταλο Καλβύνο 

ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ GNAC 

Η ΝΤΦΣΑ ΚΡΑΣΟΤΕ ΕΙΚΟΙ ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ, κι εύκοςι δευτερόλεπτα το GNAC. Για 

εύκοςι δευτερόλεπτα φαινόταν ο μπλε ουρανόσ διανθιςμϋνοσ με μαύρα ςύννεφα, το 

επύχρυςο δρεπϊνι του φεγγαριού, κυκλωμϋνο από ϋνα ανεπαύςθητο φωτοςτϋφανο, κι 

ϋπειτα τ' ϊςτρα που, όςο περιςςότερο τα κούταζεσ, τόςο πύκνωναν ςαν καρφύτςεσ, ωσ 

τη ςκόνη του Γαλαξύα. Όλα αυτϊ τα ϋβλεπε κανεύσ βιαςτικϊ, κϊθε λεπτομϋρεια όπου 

ςταματούςε το μϊτι όταν το ςημεύο ενόσ ςυνόλου που ϋςβηνε απότομα, γιατύ τα εύκοςι 

δευτερόλεπτα τϋλειωναν αμϋςωσ κι ϊρχιζε το GNAC. 

To GNAC όταν μϋροσ τησ φωτεινόσ επιγραφόσ SPAAK-COGNAC ςτην απϋναντι ςτϋγη, 

που ϋμενε αναμμϋνη εύκοςι δευτερόλεπτα κι εύκοςι δευτερόλεπτα ςβηςμϋνη, κι όταν 

ϊναβε τύποτα πια δεν φαινόταν. Σο φεγγϊρι ξεθώριαζε ξαφνικϊ, ο ουρανόσ γινόταν 

ολόκληροσ μαύροσ και λεύοσ, τα ϊςτρα ϋχαναν τη λϊμψη τουσ, κι οι γϊτοι και οι γϊτεσ 

που επύ δϋκα δευτερόλεπτα αντϊλλαςςαν ερωτικϊ νιαουρύςματα πληςιϊζοντασ 

νωχελικϊ ο ϋνασ τον ϊλλο δύπλα ςτα λούκια και ςτ' ακροκϋραμα, τώρα, με το GNAC, 

κολλούςαν ςτα κεραμύδια με ςηκωμϋνο τρύχωμα ςτο εκτυφλωτικό φωσ του νϋον. 

Ακουμπιςμϋνη ςτα παρϊθυρα τησ ςοφύτασ όπου κατοικούςε, η οικογϋνεια 

Μαρκοβϊλντο αιςθανόταν να τη διαπερνούν αντιφατικϊ ρεύματα ςκϋψεων. Ϋταν 

http://www.bookbook.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/606-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82


νύχτα και η Ιζολύνα, που τώρα πια όταν μεγϊλο κορύτςι, ϋνιωθε ζαλιςμϋνη από το 

φεγγαρόφωτο, η καρδιϊ τησ ϋλιωνε, κι ακόμα και το πιο αςθενικό ςτρύγκλιςμα του 

ραδιοφώνου από τα κϊτω πατώματα τησ ϋφτανε ςαν μελωδύα μιασ καντϊδασ˙ ϊναβε το 

GNAC και το ρϊδιο φαινόταν να παύρνει ϋναν ϊλλο ρυθμό, ϋνα ρυθμό τζαζ, και η Ιζολύνα 

ςκεφτόταν τισ ντιςκοτϋκ τισ γεμϊτεσ φώτα, κι αυτό η καημενούλα εκεύ πϊνω μόνη. Ο 

Πετρούτςιο κι ο Μικελύνο γούρλωναν τα μϊτια μϋςα ςτη νύχτα κι ϊφηναν να τουσ 

κατακλύζει ϋνασ ζεςτόσ και τρυφερόσ φόβοσ πωσ όταν περικυκλωμϋνοι από δϊςη 

γεμϊτα ληςτϋσ˙ ϋπειτα το GNAC! και πυροβολούςαν με τεντωμϋνα δϊχτυλα ο ϋνασ τον 

ϊλλον: - Χηλϊ τα χϋρια! Εύμαι ο Νϋμπο Κιντ! Η Δομιτύλα, η μητϋρα, ςε κϊθε ςβόςιμο 

ςκεφτόταν: «Πρϋπει να πϊρω μϋςα τα παιδιϊ. Κϊνει ψύχρα, μπορεύ να πϊθουν τύποτα. 

Και η Ιζολύνα ςτο παρϊθυρο τϋτοια ώρα, δεν εύναι ςωςτό!» Όμωσ ϋπειτα τα πλημμύριζε 

όλα πϊλι το ηλεκτρικό, και μϋςα όπωσ κι ϋξω, και η Δομιτύλα ϋνιωθε ςαν να βριςκόταν 

ςε επύςκεψη ς' ϋνα πολύ καθωςπρϋπει ςπύτι. 

Ο Υιορνταλύτζι, απεναντύασ, που όταν παιδύ μελαγχολικό, κϊθε φορϊ που ϋςβηνε το 

GNAC ϋβλεπε να εμφανύζεται μϋςα από τον δακτύλιο του G το αδύνατα φωτιςμϋνο 

παραθυρϊκι μιασ μικρόσ ςοφύτασ, και πύςω από το τζϊμι το πρόςωπο μιασ κοπϋλασ με 

το χρώμα του φεγγαριού, με το χρώμα του ηλεκτρικού μϋςα ςτη νύχτα, ϋνα ςτόμα 

ςχεδόν παιδικό ακόμα, που μόλισ αυτόσ τησ χαμογελούςε ςϊλευε ανεπαύςθητα και 

φαινόταν ν' ανούγει ς' ϋνα χαμόγελο, όταν ξαφνικϊ από το ςκοτϊδι πεταγόταν εκεύνο το 

αμεύλικτο G και το πρόςωπο ϋχανε τισ γραμμϋσ του, μεταμορφωνόταν ςε μιαν αχνό 

ανοιχτόχρωμη ςκιϊ, κι ο Υιορνταλύτζι δεν όξερε αν το ςτόμα του κοριτςιού εύχε 

απαντόςει ςτο χαμόγελό του. 

Μϋςα ς' αυτό τη θύελλα των παθών ο Μαρκοβϊλντο προςπαθούςε να διδϊξει ςτα 

παιδιϊ τη θϋςη των ουρϊνιων ςωμϊτων……. 

Απόςπαςμα: άταλο Καλβύνο, Υεγγϊρι και GNAC, μτφρ: Νϊςοσ Βαγενϊσ  

Πηγό: Ο.Ε.Δ.Β. (1998). Νεότερη Ευρωπαΰκή Λογοτεχνία (Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο & 

Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, Ιςτοςελύδα «Πύλη για την ελληνικό γλώςςςα»  

(http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/european/75.html ) 

 

Αφού διαβϊςετε το απόςπαςμα μπορεύτε να :  

 Ζωγραφύςετε το παρϊθυρο τησ οικογϋνειασ Μαρκοβϊλντο, όπωσ το 

φαντϊζεςτε.  

 Ζωγραφύςετε τα μϋλη τησ οικογϋνειασ Μαρκοβϊλντο: την Ιζολύνα, τον 

Πετρούτςιο και τον Μικελύνο,  τη μαμϊ-Δομιτύλα και τον Υιορνταλύτζι και 

βϋβαια τον μπαμπϊ, τον κύριο Μαρκοβϊλντο.  

 Αντιγρϊψετε όλη την ιςτορύα ό ϋνα μϋροσ τησ και να την εικονογραφόςετε 

με τισ ζωγραφιϋσ ςασ.  

 Γρϊψετε μύα ςελύδα από το ημερολόγιο ενόσ από τα παιδιϊ τησ ιςτορύασ, τησ 

μητϋρασ τουσ ό του πατϋρα τουσ, όπου οι όρωεσ  θα αναφϋρονται ςτο τι 

νιώθουν ό ςκϋφτονται  καθώσ αγναντεύουν το φεγγϊρι και τη φωτεινό 

επιγραφό από το παρϊθυρό τουσ.      

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/european/75.html


 Σι θα λϋγατε να προςπαθούςαμε να γρϊψουμε την ιςτορύα από την πλευρϊ 

τησ οικογϋνειασ τησ κοπϋλασ που βλϋπει ο Υιορνταλύτζι ςτο απϋναντι 

παρϊθυρο;   

Ασ φανταςτούμε….. 

 Πώσ να λένε άραγε την κοπέλα; 

 Έχει αδέρφια και πόςα; Πώσ τα λένε; 

 Σι βλέπει εκείνη και η οικογένειά τησ από το δικό τουσ παράθυρο κάθε 

βράδυ;  

 Άραγε βλέπει κι εκείνη τον Φιορνταλίτζι και του χαμογελά ςτ’ αλήθεια ;   

Αφού ϋχετε αποφαςύςει ποιοι θα εύναι οι πρωταγωνιςτϋσ και ποιοσ ο 

χαρακτόρασ του καθενόσ γρϊψτε τη δικό ςασ ιςτορύα για την οικογϋνεια του 

κοριτςιού και το τι βιώνει κϊθε βρϊδυ μπροςτϊ ςτο δικό τησ μικρό φεγγύτη. 

 Επειδό αυτό η δραςτηριότητα εύναι λύγο απαιτητικό για τουσ μικρότερουσ 

φύλουσ μασ τουσ προτεύνουμε να γύνουν κι εκεύνοι μικρού ςυγγραφεύσ με ϋναν 

πιο εύκολο τρόπο:  

κεφτεύτε ϋνα ςύντομο παραμύθι ό ιςτορύα που θα αρχύζει με τη φρϊςη: 

«Καθόμουν αφηρημϋνοσ μπροςτϊ ςτο παρϊθυρο, όταν ξαφνικϊ ϋνα 

τερϊςτιο κόκκινο μπαλόνι φϊνηκε μπροςτϊ μου……..»   

Ϊπειτα γρϊψτε το παραμύθι/ την ιςτορύα μόνοι ςασ ό με τη βοόθεια των 

γονιών ςασ και αν θϋλετε εικονογραφόςτε το.    

 

 

Και τώρα μουςικό ….  νότεσ βγαλμϋνεσ από μελωδικϊ παρϊθυρα…. 

Ασ ακούςουμε κι ασ τραγουδόςουμε:  

 το τραγούδι με τύτλο: «Άνοιξε το παρϊθυρο» ςε ςτύχουσ Ερρύκου 

Θαλαςςινού και μουςικό Γιώργου Φατζηνϊςιου:  

https://www.youtube.com/watch?v=o4326RVQSQ8 

 το τραγούδι με τύτλο: «Παρϊθυρο ςτο φωσ»   ςε ςτύχουσ Φϊρη και 

Πϊνου Κατςιμύχα: https://www.youtube.com/watch?v=kSfIJQLli4c 

https://www.youtube.com/watch?v=o4326RVQSQ8
https://www.youtube.com/watch?v=kSfIJQLli4c


Ασ θυμηθούμε όμωσ και το πολυτραγουδιςμϋνο παρϊθυρο του δημοτικού μασ 

τραγουδιού  «Βαςιλικόσ θα γύνω»:  

«Έβγα ςτο παραθύρι   

κρυφά απ’ τη μάνα ςου  

και κάνε πωσ ποτίζεισ  

τη μαντζουράνα ςου» 

https://www.youtube.com/watch?v=UXvX5giFHyI 

Κϊποιοι ύςωσ ξϋρετε και να το χορεύετε.    

Αν ανούξετε κι εςεύσ το παρϊθυρό ςασ και κλεύςετε τα μϊτια ςασ ύςωσ ακούςετε 

κϊτι ενδιαφϋρον, κϊτι μελωδικό. Θα μπορούςε να εύναι το τραγούδι των 

πουλιών, ο όχοσ του αϋρα ό τησ ανοιξιϊτικησ βροχόσ  ό τα νιαουρύςματα ενόσ … 

γατοδιαλόγου… Μπορεύτε να ηχογραφόςετε αν θϋλετε τουσ όχουσ αυτούσ. Ασ 

μην ξεχνϊμε ότι οι όχοι που ακούμε γύρω μασ ϋχουν εμπνεύςει ςυνθϋτεσ όλων 

των εποχών να γρϊψουν υπϋροχα μουςικϊ κομμϊτια.  

Λϋτε να εμπνεύςτηκε και ο ιταλόσ ςυνθϋτησ Rossini το 

διϊςημο κομμϊτι του «Ντουϋτο των δύο γϊτων» από ϋναν 

γατοδιϊλογο που ϊκουςε από το παρϊθυρό του 

(https://www.youtube.com/watch?v=QNyR6rsGDyg );  

Ακούςτε το κομμϊτι, ςτο οπούο δύο γυναικεύεσ φωνϋσ 

ςυνομιλούν «μουςικϊ» … νιαουρύζοντασ.  

Σι μπορεύ να λϋνε η μια γϊτα ςτην ϊλλη; Υανταςτεύτε ϋναν 

ςύντομο  διϊλογο ανϊμεςϊ τουσ και γρϊψτε τον. Μπορεύτε ακόμη να 

ζωγραφύςετε τισ δυο γϊτεσ που ςυνομιλούν.   

 

Κϊπου εδώ το ταξύδι μασ ςτον μαγικό κόςμο των παραθύρων με όχημα την 

τϋχνη ϋφταςε ςτο τϋλοσ του.  

Ελπίζουμε να το απολαύςατε! 

 

Edith Perry  at the window, 
Lila Cabot Perry 

https://www.youtube.com/watch?v=UXvX5giFHyI
https://www.youtube.com/watch?v=QNyR6rsGDyg

