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ΔΡΟΣΟΜΕΛΙΣΣΕΣ 

 Το συναίσθημα που μου προκάλεσε η ταινία «Ο 
ΨΥΛΛΟΣ»  ήταν  συγκίνηση και στεναχώρια αυτό 

έγινε γατί στην αρχή της ταινίας δεν τον είχαν ικανό 

για τίποτα και τον κοροϊδεύαν.  Σε όλη  την ταινία 
ένιωθα την αδικία προς το παιδί και πως δεν το  

καταλάβαιναν. Στο τέλος της ταινίας όμως έγινε 

πολύ δημοφιλής και όλο το χωριό άλλαξε  

συμπεριφορά προς αυτό.     
 

 

 

 

2) Πώς συνδέεται ο τίτλος της ταινίας με το 
περιεχόμενό της;  

 

Ο τίτλος της ταινίας  ταιριάζει με το περιεχόμενο της 
διότι  ο ψύλλος  είναι ένα ζώο πολύ μικρό που δεν 

το προσέχει κανείς. Έτσι κάνεις δεν δίνει σημασία 

στο παιδί και είναι σαν να μην τον προσέχουν.    

 

 

4) Ποια συναισθήματα σου δημιούργησε η 
παρακολούθηση της ταινίας «Ο Ψύλλος»; Να 

απαντήσετε στο τετράδιό σας τεκμηριωμένα σε 

μία παράγραφο. 
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«Ο Ψύλλος» 

1) Να συγκρίνετε ό,τι σχετίζεται με το σχολείο 

και τους μαθητές την εποχή της ταινίας, τέλη 

της δεκαετίας του ΄60 (περίπου πριν 50 
χρόνια) με τη σημερινή εποχή. Ομοιότητες 

και διαφορές. 

 

 
       

 

 

ΛΟ Γ ΟΤΕΧΝΙΑ  Κ Α Ι  Κ Ι Ν ΗΜΑΤΟ ΓΡΑΦΟΣ  

« Η  Ν Ε Α  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η »  Κ Α Ι  « Ο  Ψ Υ Λ Λ ΟΣ»  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

                                

• Ο δάσκαλος έδερνε με ράβδο 

• Φορούσαν στολές                                                                

• Έγραφαν με πένα  

• Έτρωγαν μέσα στην τάξη  
• Τα σχολεία ήταν πολύ πιο μικρά  

• Ήταν σημαντική η διαγωγή   

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

• Αναγκαστικό το δημοτικό  

• Αγόρια κορίτσια στην ίδια τάξη        

 

 

 

                                                                 

3) Να χαρακτηρίσετε τον δάσκαλο 

αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

 Δεν μου άρεσε η συμπεριφορά  του δάσκαλου γατί 

ήταν αυστηρός δεν τον υποστήριξε ποτέ σε 
τίποτα. Ο δάσκαλος δεν νοιαζόταν για τίποτα. 

Μόνο για να βάζει τις φωνές  και να τον δέρνει. 

Δεν έδωσε στον Ηλία δεύτερη ευκαιρία να 
επανορθώσει ή να εξηγήσει. Ο Ηλίας ένιωθε  πολύ 

αδικημένος.   
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Δροσομέλισσες 

 

5) Σου άρεσε η ταινία ή όχι; Να απαντήσεις σε 

μία παράγραφο επιχειρηματολογώντας. 
 

 

Η ταινία δεν μου άρεσε και τόσο, γατί μου 

προκάλεσε θυμό και θλίψη. Με θύμωσε γατί  
κάνεις από το χωριό δεν του έδωσε την ευκαιρία 

δείξει και κάνεις  πει αυτό που πραγματικά 

ήθελε να κάνει. Θα περίμενα από το δάσκαλο 
να υποστηρίξει τον Ηλία και να βοηθήσει.  Ηλία 

ταιριάζει και με τη δική μου ιστορία όταν  άρχισα 

το  μπάσκετ, αλλά οι  δικοί μου οι γονείς με 
υποστήριζαν.   

 

Δημιουργική γραφή: Διάβασες την 
εφημερίδα «Ο Ψύλλος» και γράφεις γράμμα 

στον Ηλία, τον συντάκτη της εφημερίδας 

(150 λέξεις). 

 

Αγαπητέ  Ηλία  
 

Εντυπωσιάστηκα με την εφημερίδα σου και 

αποφάσισα να σου στείλω αυτό  το γράμμα για να 
μοιραστώ μαζί σου τις σκέψεις μου. Διαβάζοντας 

τα παραμύθια και βλέποντας τις σκιτσογραφίες σου  

γέλασα  πολύ, ενώ οι ιστορίες  σου  με ταξίδεψαν, 
με έκαναν να ονειρευτώ και να ταυτιστώ μαζί σου. 
    

 
 
Οι ιστορίες  σου  με ταξίδεψαν, με έκαναν  
να ονειρευτώ και να ταυτιστώ μαζί σου. 
    

 

 

 

Η διδασκαλία στα παλιά χρόνια ήταν διαφορετική 

από τον σημερινό τρόπο διδασκαλίας. Ο  δάσκαλος 

στην ταινία είναι αυστηρός, έχει σκληρή φωνή και 
εξουσιάζει. Σήμερα, αντίθετα, οι δάσκαλοι έχουν 

φιλική φωνή. είναι πιο υπομονετικοί και συζητούν 

φιλικά με τους μαθητές.  Την παλαιότερη εποχή οι 
μαθητές άκουγαν ήσυχοι και προσεχτικοί την 

παράδοση και όταν ήταν άτακτοι ή δεν ήταν 

διαβασμένοι, υπήρχε ένα αντικείμενο, η βίτσα , με 
το οποίο οι καθηγητές χτυπούσαν τα παιδιά. Στην 

σύγχρονη εποχή οι μαθητές είναι πιο κοινωνικοί, 

φιλικοί και πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο μάθημα 
και οι δάσκαλοι είναι πιο ανεκτικοί με όσους κάνουν 

φασαρία και τους κάνουν μόνο παρατήρηση. Τέλος, 

ο τότε αυταρχικός δάσκαλος ήταν αδιάφορος για 
τους μαθητές του, κατηγορούσε  συνέχεια τον Ηλία 

και ποτέ δεν τον ενθάρρυνε. Οι δικοί μας δάσκαλοι 

συνήθως συνεργάζονται, μοιράζονται τις ιδέες τους 
και είναι πρόθυμοι να μας  βοηθήσουν.  

 

 

6) Αναγνωστική ανταπόκριση: Συγκρίνοντας τη 

σημερινή εκπαίδευση με εκείνη της ταινίας, να 
γράψεις τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί. 

Κείμενο 150 λέξεων. 

 

   Σε θαυμάζω που προσπαθείς για κάτι που 

αγαπάς τόσο πολύ, ενώ οι συγχωριανοί σου σε  
χλευάζουν και ο δάσκαλος σου σου 

συμπεριφέρεται σκληρά  αντί  να σε ενθαρρύνει.  

Να συνεχίσεις το πολύτιμο αυτό έργο σου.   
   Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σου 

εκμυστηρευτώ    ότι Το δικό μου όνειρο είναι το 

μπάσκετ και παρόλο που θεωρώ ότι είμαι πολλοί 
κάλος σ’ αυτό και το σκέφτομαι συνέχεια, πολλοί 

μου λένε πως αμελώ λίγο τα μαθήματα μου  για 

ένα άθλημα, που, για να γίνεις τρανός και 
ένδοξος, πρέπει να είσαι πολύ ικανός  και 

τυχερός.  Εμένα, όμως, το μόνο που μ’ 

ενδιαφέρει είναι το ότι νιώθω χαρούμενος και 
ζωντανός τρέχοντας στο γήπεδο με την μπάλα 

μου προσπαθώντας να γινώ καλύτερος. θέλω να 

ξέρεις πως είσαι πρότυπο για όλα τα παιδιά, γιατί 
τα ενθαρρύνεις να μην διστάζουν και να 

κυνηγούν το όνειρό  τους. 

   Σ’ ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να 
μοιραστώ μαζί σου το όνειρο μου. Περιμένω με 

ανυπομονησία το επόμενο τεύχος του 

«Ψύλλου». 
 

Αλέξανδρος Ζαμάνης 


