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ΛΩΑΝΝΑ ΑΚΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΘΣ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑΣ
ΜΑΛΑ ΡΑΑΔΕΛΣΘ

1

Θ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΣΘΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟΥ
ΑΧΕΣ, ΣΤΟΧΟΛ, ΕΦΑΜΟΓΕΣ
Θ ειςαγωγι τθσ τζχνθσ του κινθματογράωου ςτο ςχολείο ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διεργαςίασ με τθ χριςθ ενόσ μζςου ςφγχρονου, ςφνκετου και ηωντανοφ, αλλά και
ςτθν όξυνςθ τθσ ικανότθτασ του μακθτι να χειρίηεται κριτικά και δθμιουργικά τθν πλθκϊρα των
οπτικοακουςτικϊν προϊόντων που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ του.
Πζςα από αυτό το πρίςμα επιχειροφμε εδϊ μια ςυνοπτικι ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν
δυνατοτιτων του μζςου και προτείνουμε τρόπουσ ζνταξισ του ςτο μακθςιακό περιβάλλον.1

1. Θ ιδιαιτερότθτα τθσ κινθματογραφικισ γραφισ
Χτθν εξελικτικι πορεία τθσ 7θσ τζχνθσ, που καλφπτει εκατό και πλζον χρόνια, ζχουν αναπτυχκεί
πολφ διαωορετικζσ προςεγγίςεισ τθσ κινθματογραωικισ γραωισ. Θ ραγδαία εξάπλωςθ και
εμπορευματοποίθςθ των οπτικοακουςτικϊν μζςων από τα μζςα του 20 ου αιϊνα, και δθ ςτισ ςτισ
δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ του, είχαν ςαν αποτζλεςμα κάποιεσ από αυτζσ τισ προςεγγίςεισ να
κακιερωκοφν ςαν ςυμβατικοί κϊδικεσ μαηικισ ψυχαγωγίασ, που ζχουν εφκολα περάςει ςτο ευρφ
κοινό. Αυτό που διακρίνει τον ςθμερινό ενεργό κεατι από τον πακθτικό καταναλωτι είναι θ
ικανότθτα να κατανοεί τον λόγο και τον τρόπο τθσ καταςκευισ του ζργου και να αναγνωρίηει τα
δομικά ςτοιχεία του, μ' άλλα λόγια να ξεκλειδϊνει τον εκφραςτικό του κϊδικα. Ζτςι, για τθν
αποτελεςματικι χριςθ τθσ κινθματογραωικισ γλϊςςασ ςαν εκπαιδευτικό εργαλείο είναι κατ'
αρχιν αναγκαία θ γνωριμία με τθ βαςικι γραμματικι τθσ.
Θ αφιγθςθ παραμζνει ζνα κυρίαρχο ςτοιχείο αυτισ τθσ γλϊςςασ (χωρίσ να υποτιμάμε εξζχοντα
δείγματα μθ-αωθγθματικϊν μορωϊν). Σι τρόποι τθσ αωιγθςθσ όμωσ διαωζρουν, εμωανίηοντασ
μια πολυμορωία ανάλογθ με το κζατρο και τθν λογοτεχνία (τζχνεσ που ιςτορικά "δάνειςαν"
ςθμαντικά ςτο αωθγθματικό ςινεμά). Θ υποκειμενικότθτα ι αντικειμενικότθτα του αφθγθτι, θ
προκαλοφμενθ ταφτιςθ ι μθ του κεατι με πρωταγωνιςτικοφσ χαρακτιρεσ, ο τρόποσ πλοκισ τθσ
δράςθσ, θ πικανι λφςθ μιασ τελικισ κάκαρςθσ (τυπικι ςτθν δθμοφιλι μορφι του happy-end
αλλά όχι μόνο), αποτελοφν κεμελιϊδεισ επιλογζσ πάνω ςτισ οποίεσ οικοδομείται ςεναριακά το
κινθματογραωικό ζργο.
Αν και οι περιςςότεροι αντιλαμβανόμαςτε το ςινεμά ωσ "κινοφμενθ εικόνα", λίγοι
ςυνειδθτοποιοφμε πόςο ςφνκετθ είναι θ εικαςτικι του διάςταςθ. Σι αναλογίεσ του κάδρου και
θ οργάνωςθ τθσ πλθροωορίασ μζςα ς' αυτό, θ γωνία τθσ κάμερασ, θ κλίμακα, θ προοπτικι, θ
ιςορροπία ωωτόσ-ςκιάσ, ο χειριςμόσ του χρϊματοσ, είναι όλα βαςικά ςτοιχεία τθσ ωωτογραωικισ
παλζτασ (βλ. πίνακα ςελ.2). Εδϊ το δάνειο προιλκε αρχικά από τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, με τθν
ουςιϊδθ διαωορά ότι ςτον κινθματογράωο θ ςφνκεςθ δεν είναι ςτατικι αλλά αρκρϊνεται ςτον
χρόνο, δθμιουργϊντασ ζτςι μια εικαςτικι παρτιτοφρα ανάλογθ τθσ μουςικισ. Αντίςτοιχοσ είναι
και ο πλοφτοσ των θχθτικϊν επιλογϊν: πζρα από τθν προωανι ανάδειξθ των διαλόγων, ςτον
βακμό που υπάρχουν, θ χριςθ ι μθ μουςικισ ωσ "επζνδυςθ" ι "αντίςτιξθ", θ φπαρξθ εκτόσ
δράςθσ ωωνισ ("voice-over"), θ απόδοςθ του ακουςτικοφ χϊρου.
Πποροφμε να ωανταςτοφμε το τελικό ςτάδιο τθσ καταςκευισ μιασ ταινίασ ςαν μια
ςυναρμολόγθςθ ψθφίδων καταγεγραμμζνου χρόνου ι "πλάνων" ςτθν κινθματογραωικι
ορολογία. Ξαι εδϊ το εφροσ των επιλογϊν είναι ςθμαντικό. Θ ζνωςθ δφο πλάνων μπορεί να γίνει,
για παράδειγμα, με κριτιριο τθν χρονικι / χωρικι ςυνζχεια ι τθν μεταξφ τουσ αντίκεςθ. Χτο
ςτάδιο αυτό, του μοντάη, κα δθμιουργθκεί ο ρυκμόσ τθσ ταινίασ, κατ' αναλογία και εδϊ του
ρυκμοφ ενόσ μουςικοφ ζργου. Επίςθσ, κα λθωκοφν οι τελικζσ αποωάςεισ ωσ προσ τθν φφανςθ

1

Ψο παρόν ζχει ειςαγωγικό και ςυνοπτικό χαρακτιρα. Χτο ςυνοδευτικό υλικό του προγράμματοσ κα βρείτε εκτενζςτερθ μελζτθ που
περιλαμβάνει α) τθν παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, β) ενδεικτικό κατάλογο ταινιϊν που κα ιταν ςκόπιμο
να ζχουν δεί οι μακθτζσ, ανά θλικιακι ομάδα, γ) ταινίεσ ι αποςπάςματα ταινιϊν που μποροφν να ενταχκοφν ςε ςυγκεκριμζνα
διδακτικά ςχζδια και οδθγό παρουςίαςισ τουσ ςτθν τάξθ, δ) προτάςεισ γιά ςυνεργαςία του ςχολείου με οπτικοακουςτικοφσ
πολιτιςτικοφσ ωορείσ και αξιοποίθςθ ςχετικϊν πθγϊν.
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του αφθγθματικοφ χρόνου (π.χ. γραμμικι ι μθ-γραμμικι αφιγθςθ, ςυνζχεια ι ελλειπτικότθτα)
με οδθγό το ςενάριο.
Θ ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΛΚΘ ΕΛΚΟΝΑ: ΜΕΛΚΑ ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΑΦΛΚΩΝ ΕΡΛΛΟΓΩΝ (*)
1. Οι αναλογίεσ του κάδρου. Ψο πιο "τετραγωνιςμζνο" κάδρο 1.33:1 (αριςτερά) ελκφει τθν
προςοχι του κεατι ςτο κζντρο. Αντίκετα, το πιο επίμθκεσ 2.35:1 (δεξιά) επιτρζπει /
προτρζπει ςε ζνα ταξίδι του ματιοφ, τονίηοντασ τθν οριηόντια ςφνκεςθ και ςυχνά
δθμιουργϊντασ πολλαπλζσ εςτίεσ προςοχισ. (**)

2. Θ δθλοφμενθ απόςταςθ από το κζμα. Ζνα "πολφ γενικό" πλάνο χρθςιμοποιείται κατά
κανόνα για μια ςυνολικι περιγραωι του κζματοσ. Ζνα "πολφ κοντινό", αντίκετα, τονίηει με
ζμωαςθ μια λεπτομζρεια. Σ δθμιουργόσ χρθςιμοποιεί τισ μεταξφ τουσ διαβακμίςεισ για να
κατευκφνει επιλεκτικά τθν ματιά του κεατι, ςυνκζτοντασ ζτςι τον οπτικό ρυκμό τθσ ταινίασ.
(***)

3. Θ γωνία λιψθσ. μια άλλθ ανεξάντλθτθ οπτικι εργαλειοκικθ. Πε βάςθ τθν κατακόρυωθ
γωνία τθσ κάμερασ, για παράδειγμα, το να βλζπουμε το κζμα από χαμθλά (προσ τα πάνω ι
"κοντρ-πλονηζ" ςτθν κινθματογραωικι ορολογία) του προςδίδει ιςχφ. Δείτε πϊσ
εκμεταλλεφεται αυτι τθν ςφμβαςθ κυριολεκτικά ο Χτάνλεϊ Ξιοφμπρικ για το πορτραίτο του
παρανοϊκοφ ςτρατθγοφ ςτθν ταινία "Dr. Strangelove" (αριςτερά) και ειρωνικά ο Τρςον
Συζλσ για τθν ςτιγμι τθσ ταπεινωτικισ ιττασ του πρωταγωνιςτι ςτθν ταινία "Υολίτθσ Ξζιν"
(δεξιά).

(*) Ψα ςυγκεκριμζνα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και προωανϊσ δεν εξαντλοφν το εφροσ
των ωωτογραωικϊν επιλογϊν ςτθν δθμιουργία μιασ ταινίασ.
(**) Εικόνεσ από τθν τθλεοπτικι και τθν κινθματογραωικι ζκδοςθ τθσ ταινίασ "Advise &
Consent" του Τττο Υρζμινγκερ (1962)
(***) Εικόνεσ από τθν ταινία "The Third Man" ("Σ Ψρίτοσ Άνκρωποσ") του Ξάρολ Φιντ (1949)
Ωπάρχουν πολλά "είδθ" ταινιϊν ανάλογα με το κζμα, τθν πλοκι, το φωοσ. Κα ςτακοφμε εδϊ
μόνο ςε μια ουςιαςτικι διάκριςθ, αυτι μεταξφ μυκοπλαςίασ και τεκμθρίωςθσ. Mια ταινία
μυκοπλαςίασ χαρακτθρίηεται από τθν διδαςκαλία θκοποιϊν (επαγγελματιϊν ι μθ) ςτθν
εκτζλεςθ μιασ προδιαγεγραμμζνθσ δράςθσ. Αντίκετα, ςε μια ταινία τεκμθρίωςθσ (ντοκιμαντζρ) ο
ςκθνοκζτθσ επιλζγει και καταγράωει αυκεντικι δράςθ, που εκτυλίςςεται μπροςτά από τον ωακό
χωρίσ ςκθνοκετικι κακοδιγθςθ. Ψα όρια είναι βζβαια ρευςτά και οι πολλζσ "ςχολζσ" και
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προςεγγίςεισ ςτο κάκε είδοσ κάνουν τθν διάκριςθ ςχετικι. Ξαλό κα είναι όμωσ να ζχουμε υπ'
όψιν αυτοφσ τουσ δφο διαωορετικοφσ προςανατολιςμοφσ για τθν κατανόθςθ ενόσ ζργου.

2. Ειςαγωγι του κινθματογράφου ςτθν διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ
Είναι γεγονόσ ότι παραδοςιακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει βαςιςτεί ςχεδόν αποκλειςτικά
ςτο γραπτό και προωορικό λόγο, με ςτόχο τθν ςυςςϊρευςθ γνϊςεων από πλευράσ του μακθτι
και τθν επίτευξθ ενόσ εγγραμματιςμοφ ςτα δφο αυτά μζςα. Χρθςιμοποιοφμε τθν ζννοια
"εγγραμματιςμόσ" ("literacy") ωσ τθν ικανότθτα κατανόθςθσ αλλά και επεξεργαςίασ
ςυγκεκριμζνων ςυμβόλων, ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αυτϊν που ςυνκζτουν το γραπτό
κείμενο ("print literacy"). Θ εξάπλωςθ τθσ οπτικοακουςτικισ πλθροφορίασ, όμωσ, ζχει εδϊ και
καιρό δϊςει βαρφνουςα κζςθ ςτο πολυτροπικό μινυμα, αυτό που περιλαμβάνει κείμενο, εικόνα
και ιχο. Ψα παιδιά ξζρουν αυτι τθ γλϊςςα γιατί εκτίκενται κακθμερινά ς' αυτιν, όπωσ ζνα παιδί
τθσ προςχολικισ θλικίασ ξζρει τθ μθτρικι του γλϊςςα, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι είναι
εγγράμματο ς' αυτιν. Δθμιουργείται ζτςι όλο και πιο επιτακτικά θ ανάγκθ το ςχολικό
πρόγραμμα να ςτοχεφςει ςε ζνα διαωορετικό, πιο ςφνκετο εγγραμματιςμό, καλλιεργϊντασ τθν
ικανότθτα των μακθτϊν να αναλφουν το οπτικοακουςτικό κείμενο, να ςυνειδθτοποιοφν το
εκωραςτικό του δυναμικό και να το χρθςιμοποιοφν δθμιουργικά, μ' άλλα λόγια ζναν
"οπτικοακουςτικό εγγραμματιςμό" ("audiovisual literacy"). Υοιό ρόλο μπορεί να παίξει ο
κινθματογράωοσ ς' αυτό το εγχείρθμα;
Χτθ ςχετικά ςφντομθ ιςτορία του, ο κινθματογράωοσ ζχει γίνει ωυτϊριο εξζλιξθσ διαωορετικϊν
τρόπων αωιγθςθσ (ι, ακριβζςτερα, ςφνκεςθσ) μζςω των εικόνων και των ιχων, αναπτφςςοντασ
ζτςι τουσ πρϊτουσ οπτικοακουςτικοφσ κϊδικεσ. Βοθκοφμενοσ από τθν δθμοωιλία και
εμπορικότθτά του ωσ "λαϊκό" κζαμα, κατάωερε να δθμιουργιςει μια γλϊςςα ηωντανι και
παγκόςμια, τροωοδοτϊντασ όλουσ τουσ, ςυγκριτικά, νεότευκτουσ οπτικοακουςτικοφσ χϊρουσ με
τισ δικζσ του τεχνικζσ, γραμματικι και ςυντακτικό. Υαρ' ό,τι ζςτθςε και ςυντθρεί μια βιομθχανία
μαηικοφ κεάματοσ, με όλεσ τισ ςυμβάςεισ που αυτό ςυνεπάγεται, θ 7θ τζχνθ υπιρξε ιςτορικά, και
παραμζνει, το βαςικό εργαςτιρι ζρευνασ και καινοτομίασ ςτον οπτικοακουςτικό τομζα.
Πε βάςθ τα παραπάνω, θ ζνταξθ του κινθματογράωου ςτο ςχολικό πρόγραμμα υπθρετεί δφο
ςτόχουσ, που κακορίηουν και τον τρόπο τθσ εωαρμογισ τθσ:
1. Ρα παρακινιςει τουσ μακθτζσ και να τουσ δϊςει τα εωόδια ϊςτε από πακθτικοί δζκτεσ
μθνυμάτων να γίνουν ενεργοί κεατζσ, ικανοί να ανακαλφψουν, κάτω από τον επιωανειακό
ςυγκινθςιακό μανδφα τθσ κυρίαρχθσ οπτικοακουςτικισ κουλτοφρασ, τουσ καταςκευαςτικοφσ τθσ
κϊδικεσ, οξφνοντασ ζτςι το προςωπικό τουσ βλζμμα.
2. Ρα εμπλουτίςει το ςχολικό πρόγραμμα με μια επίκαιρθ και ηωντανι γλϊςςα, που μζχρι τϊρα
κυριαρχεί ςτουσ διαδρόμουσ αλλά "επιςιμωσ" αγνοείται ςτθν τάξθ. Π' αυτό δεν εννοοφμε τθν
ειςαγωγι ενόσ επιπλζον μακιματοσ ςτο ιδθ ωορτωμζνο "αναλυτικό πρόγραμμα", αλλά τθν
ενςωμάτωςθ ςτθν μακθςιακι διεργαςία επιλεγμζνων κινθματογραωικϊν κειμζνων που ζχουν
άμεςθ ι ζμμεςθ ςυνάωεια προσ τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ φλθσ, προςωζροντασ ζτςι ςτουσ
μακθτζσ ζνα ςφνκετο και αποτελεςματικό εργαλείο κατανόθςθσ, ςυςχετιςμοφ και κριτικισ
ςκζψθσ που πυροδοτεί τθν ωανταςία και ενκαρρφνει τον διάλογο.

3. Καλζσ πρακτικζσ ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ
Θ ιδζα δεν είναι καινοφργια. Ζχουν υπάρξει ςτο παρελκόν ςυγκροτθμζνεσ προςπάκειεσ
ειςαγωγισ του κινθματογράωου ςτθν πρωτοβάκμια ι/και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, τα
αποτελζςματα των οποίων είναι χριςιμο να μελετθκοφν. Χτθν Ελλάδα, το "Ρρόγραμμα Μελίνα "
(1995-2004) και το "Ράμε Σινεμά;" (1999-2003) επιτζλεςαν ςθμαντικό ζργο και άωθςαν μια
πολφτιμθ παρακατακικθ γνϊςθσ και εμπειρίασ εωαρμοςμζνθσ ςτα δεδομζνα τθσ χϊρασ μασ.
Αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Θνωμζνο Βαςίλειο, Γαλλία, Δανία, Χουθδία
κ.α.) παραμζνουν ενεργζσ και ζχουν αποτελζςει καταλφτθ για τθν αναβάκμιςθ των
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τουσ. Υαρά τισ διαωορζσ ςτθ ωυςιογνωμία του κάκε προγράμματοσ
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και τισ ςυνκικεσ τθσ εωαρμογισ του, κοινό χαρακτθριςτικό αποτελεί θ διαπίςτωςθ ότι από το
ςχολικό πρόγραμμα του 21ου αιϊνα δεν μπορεί να απουςιάηει θ οπτικοακουςτικι παιδεία.

4. Επιλογι ταινιϊν αναφοράσ για τουσ μακθτζσ
Θ επαωι των μακθτϊν με ζργα του κινθματογράωου που ξεχϊριςαν ςτθν εξζλιξθ τθσ γραωισ του
μπορεί να ςυμβάλει με τρόπο άμεςο και πρακτικό ςτθν κατανόθςθ τθσ μζχρι τϊρα πορείασ και
των δυνατοτιτων τθσ οπτικοακουςτικισ γλϊςςασ. Κεωροφμε ζτςι χριςιμο εκπαιδευτικό
εργαλείο μια πρϊτθ ανκολόγθςθ των ταινιϊν που κα ιταν ςκόπιμο να ζχουν δει οι μακθτζσ,
ανά θλικιακι ομάδα.
Ψο βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι των ταινιϊν είναι θ γλωςςικι καινοτομία, ςε ςυνδυαςμό με
τθν εκφραςτικι τουσ οικονομία και αρτιότθτα. Σ κατάλογοσ καλφπτει αντιπροςωπευτικζσ τάςεισ
και "ςχολζσ" φωουσ από τθν εποχι του βωβοφ μζχρι ςιμερα, με διαωορετικά πολιτιςμικά
ςτίγματα και κεματολογία.
Χε ποιά θλικιακι ομάδα απευκφνεται θ κάκε ταινία; Ψο ερϊτθμα προωανϊσ είναι αρκετά πιο
περίπλοκο από ζναν απλοϊκό διαχωριςμό "καταλλθλότθτασ", κατά τθν τρζχουςα τθλεοπτικι
πρακτικι, με μόνο κριτιριο τθν φπαρξθ ςκθνϊν βίασ, ςεξ ι βωμολοχιϊν ςτουσ διαλόγουσ.
Λδιαίτερα για τισ μικρότερεσ θλικίεσ (προςχολικι, πρϊτεσ τάξεισ δθμοτικοφ) θ ουςιαςτικι αξία
ενόσ ζργου είναι θ ικανότθτά του να εμπλζξει το παιδί ςε ζνα ενεργό, εποικοδομθτικό παιχνίδι
εφευρετικότθτασ. Π' άλλα λόγια, οι βαςικζσ αρχζσ του Piaget για τθν ςχζςθ παιδιοφ περιβάλλοντοσ μποροφν κάλλιςτα να εωαρμοςτοφν ςτθ ςχζςθ παιδιοφ - κινθματογραωικοφ
ζργου. Πζςα από αυτό το παιχνίδι κα ανα-διαμορφωκοφν οι βάςεισ τθσ οπτικοακουςτικισ
αντίλθψθσ ι, αν κζλετε, κα βρεκεί το αντίδοτο ςτθν καταςκευι όμοιων μικρϊν καταναλωτϊν
που προωκείται από τθν πλειονότθτα των τυποποιθμζνων ςφγχρονων εμπορικϊν
οπτικοακουςτικϊν προϊόντων "για παιδιά".
Ασ ςθμειωκεί ότι το ίδιο ζργο μπορεί να ενδείκνυται για διαωορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ, με
δεδομζνθ τθν διαωορά τθσ επεξεργαςίασ του ανά περίπτωςθ. για παράδειγμα, θ ταινία
"Μοντζρνοι καιροί" του Ψςάρλυ Ψςάπλιν (ΘΥΑ, 1936) ι το "Ποφ είναι το ςπίτι του φίλου μου;"
του Αμπάσ Ξιαροςτάμι (Λράν, 1987) μποροφν να λειτουργιςουν εξ ίςου αποτελεςματικά ςτο
δθμοτικό και ςτο λφκειο, με διαωορετικι ωυςικά προςζγγιςθ προςαρμοςμζνθ ςτο αντίςτοιχο
γνωςτικό και γλωςςικό επίπεδο των μακθτϊν.

5. Ζνταξθ του κινθματογράφου ςτο μάκθμα
Ξατ' αρχιν, ασ κεωριςουμε δεδομζνο ότι κανζνα κινθματογραωικό ζργο τζχνθσ δεν ζχει γίνει για
να υπθρετιςει ζνα ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο και πικανότατα δεν ζχει μια κεματικι
εςτίαςθ "βολικι" για τθν διδαςκαλία ενόσ ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ι ενότθτασ φλθσ. Ψο ρόλο
αυτό ζχουν αναλάβει άλλα, αμιγϊσ εκπαιδευτικά οπτικοακουςτικά προϊόντα (βλ. εκπαιδευτικι
τθλεόραςθ), που όμωσ κατά κανόνα δεν διακρίνονται για τθν ζρευνα και καινοτομία ςτο επίπεδο
τθσ γλωςςικισ τουσ δομισ. Θ παιδευτικι αξία τθσ κινθματογραωικισ τζχνθσ δεν είναι να
διευκολφνει τουσ μακθτζσ να μάκουν, αλλά να τουσ μάκει πϊσ να μακαίνουν. Ρα τουσ δϊςει, μ'
άλλα λόγια, το κριτιριο και το κίνθτρο να χειριςτοφν οι ίδιοι τον τρόπο μετάδοςθσ τθσ
πλθροφορίασ ϊςτε από πακθτικοί δζκτεσ να γίνουν ενεργοί μζτοχοι. Ξαι αυτό ζχει ωυςικά άμεςθ
εωαρμογι ςτο ςχολικό μάκθμα, αναβακμίηοντάσ το από μια απλι διαδικαςία μετάγγιςθσ
γνϊςεων ςε ζνα πεδίο ηωντανοφ και δθμιουργικοφ διαλόγου.
Ζνα πρϊτο "κλειδί" για τθν ζνταξθ κινθματογραωικϊν ζργων ςε κάποιο μάκθμα είναι ωυςικά θ
κεματικι ςφνδεςι τουσ με τθν διδακτζα φλθ, που μπορεί να είναι περιςςότερο ι λιγότερο
προωανισ. Ασ εςτιάςουμε για παράδειγμα ςτον ρόλο τθσ βιομθχανίασ ςτο ςφγχρονο πολιτιςμό
("Ψεχνολογία Β' Γυμναςίου") χρθςιμοποιϊντασ δφο "κλαςικζσ" ταινίεσ που πραγματεφονται το
κζμα, με διαωορετικό τρόπο θ κάκε μία: "Μθτρόπολισ" του Φριτσ Οανγκ (Γερμανία, 1929) και
"Μοντζρνοι Καιροί" του Ψςάρλι Ψςάπλιν (ΘΥΑ, 1936) *από τον κατάλογο τθσ ενότθτασ 4+. Θ
κριτικι ματιά και των δφο δθμιουργϊν πάνω ςτισ ςχζςεισ εξουςίασ και τισ ςυνκικεσ τθσ
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βιομθχανικισ παραγωγισ κζτει με τρόπο απτό και άμεςο μια ςειρά προβλθματιςμϊν για το πϊσ
"υλικά, άνκρωποι, μθχανιματα, ενζργεια, χρόνοσ, πλθροφορίεσ εμπλζκονται με ςκοπό τθν
παραγωγι αγακϊν" ("Τεχνολογία Β' Γυμναςίου", ςελ. 11) και αποτελεί ζνα εξαιρετικό ζναυςμα
για ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ ςχετικά με το μοντζλο που καλοφνται να μελετιςουν και να
εωαρμόςουν οι μακθτζσ. Επί πλζον, θ ςφγκριςθ τθσ αναπαράςταςθσ τθσ βιομθχανικισ
παραγωγισ και του βιομθχανικοφ προϊόντοσ μεταξφ των δφο αυτϊν ζργων αλλά και ενόσ
ςθμερινοφ διαφθμιςτικοφ τθλεοπτικοφ ςπότ π.χ. μιασ γαλακτοβιομθχανίασ, μπορεί να γίνει
αωετθρία για τθν εμβάκυνςθ ςτον τρόπο που το οπτικοακουςτικό ζργο (ζνα άλλο "προϊόν" και
αυτό) απευκφνεται ςτον κεατι: τουσ ςτόχουσ, τισ μεκόδουσ παραγωγισ και το ςυντακτικό τθσ
γλϊςςασ του. Εκτόσ του ότι τα ηθτιματα αυτά ςυνδζονται κατ' ουςίαν με το γνωςτικό
αντικείμενο ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, προάγουν ευρφτερα τθν κριτικι ςκζψθ ςε ζνα
επίκαιρο και διαδεδομζνο μζςο μετάδοςθσ τθσ πλθροωορίασ.
Ανάλογεσ ςυνδζςεισ, ίςωσ λιγότερο προωανείσ αλλά εξ ίςου ςθμαντικζσ και αξιοποιιςιμεσ,
προκφπτουν από δευτερεφουςεσ κεματικζσ αναφορζσ αλλά ακόμα και από τα μορφολογικά
χαρακτθριςτικά του κάκε ζργου. Mια προςεκτικι ακτινογραωία των πιο πάνω ταινιϊν, για
παράδειγμα, επεκτείνει τθν κεματικι παλζτα τουσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα του περιβάλλοντοσ,
τθσ αγωγισ του πολίτθ, τθσ οικονομίασ, τθσ ιςτορίασ, τθσ λογοτεχνίασ, των φυςικϊν επιςτθμϊν.
Επίςθσ, οι μορωολογικζσ τουσ επιλογζσ μποροφν να πυροδοτιςουν τον ςτοχαςμό πάνω ςτθν
καταςκευι ςτερεοτφπων (επιςτιμονασ, τεχνοκράτθσ, βιομιχανοσ, εργάτθσ, καταναλωτισ κ.α.),
τθν αξία και μεκοδολογία τθσ ταφτιςθσ με τον "ιρωα", τον τρόπο απεικόνιςθσ τθσ ςχζςθσ
κοινωνίασ και ατόμου, ακόμα και τον τρόπο ερμθνείασ και διαχείριςθσ του (φιλμικοφ) χρόνου και
χϊρου που άπτεται ςυγγενϊν καλλιτεχνικϊν αντικειμζνων (μουςικι, εικαςτικά) αλλά και
ωιλοςοωικϊν και επιςτθμονικϊν κεωριϊν.
Τςο κεματικά ςυγγενισ με το μάκθμα και αν είναι μια ταινία, θ προβολι τθσ από μόνθ τθσ δεν
κα είχε κανζνα νόθμα χωρίσ μια ςυγκεκριμζνθ και μελετθμζνθ μζκοδο παρουςίαςισ τθσ ςτθν
τάξθ και εμπλοκισ των μακθτϊν ςε δθμιουργικό διάλογο. Ζτςι, κάκε ταινία ι απόςπαςμα ταινίασ
που προτείνεται για προβολι ςτθν τάξθ ςυνοδεφεται από ζνα ερωτθματολόγιο προσ τουσ
μακθτζσ, το οποίο χρθςιμεφει ςαν βάςθ εμψφχωςθσ τθσ ςυηιτθςθσ κατά τθν κρίςθ και τισ
επιλογζσ του εκπαιδευτικοφ. Σι ερωτιςεισ αυτζσ μποροφν να αωοροφν ςτο κζμα, τθν πλοκι και
τουσ χαρακτιρεσ ι ςτισ μορωολογικζσ επιλογζσ και τα δομικά χαρακτθριςτικά τθσ ταινίασ και
πάντωσ είναι ςθμαντικό να ενεργοποιοφν τον ςτοχαςμό των μακθτϊν και να τουσ προτρζπουν
τόςο ςε αναλυτικι / κριτικι ςκζψθ όςο και ςε ςυνκετικι / δθμιουργικι δραςτθριότθτα. Χτο
παράδειγμα που ακολουκεί περιγράωεται θ ταινία "τθν τφχθ, Μπαλταηάρ" του Φομπζρ
Ππρεςόν (1966), επιλζγονται αποςπάςματα για προβολι και προτείνεται το ςχετικό
ερωτθματολόγιο.
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ΣΤΘΝ ΤΥΧΘ, ΜΡΑΛΤΑΗΑ
Υρωτότυποσ τίτλοσ: AU HAZARD BALTHAZAR, Χκθνοκζτθσ: ROBERT BRESSON
Διάρκεια: 91 λεπτά, Ζτοσ παραγωγισ: 1966, Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία, Χουθδία
Πία ταινία με πρωταγωνιςτι ζνα γαϊδουράκι. Ψον Ππαλταηάρ παρακολουκοφμε κακϊσ
αλλάηει ςυνεχϊσ ςπίτια, αωεντικά και αςχολίεσ, από τθ γζννθςθ και τελετουργικι βάωτιςι του
από παιδιά ςτθν αρχι τθσ ταινίασ μζχρι τθν τραγικι κατάλθξι του ςτο τζλοσ. Αυτι θ
ςπονδυλωτι δομι με ςυνδετικό κρίκο τον Ππαλταηάρ δίνει τθν ευκαιρία ςτον Ππρεςόν να
κάνει μια βακειά τομι ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ επαρχιακισ Γαλλίασ τθσ εποχισ του, πολλζσ
ωορζσ με μεταωορικζσ και αλλθγορικζσ προεκτάςεισ. Ψο ςθμαντικό είναι ότι ο Ππαλταηάρ δεν
είναι απλϊσ ζνα "όχθμα" μετάβαςθσ από τθν μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ, αλλά ζνασ τραγικόσ
ιρωασ που παρατθρεί, αιςκάνεται και κρίνει τον κόςμο των ανκρϊπων. Θ ταινία
χαρακτθρίηεται από τθν εξαιρετικι εκωραςτικι οικονομία και τθν τυπικι ελλειπτικι αωιγθςθ
του Ππρεςόν, αποδίδοντασ τθν δράςθ μζςα από αποςπαςματικζσ ψθωίδεσ τισ οποίεσ καλείται
να ςυνκζςει ο κεατισ.
Θλικιακι ομάδα: 11+ / Επιλογι αποςπαςμάτων για προβολι ςτθν τάξθ: 1). 00:00 - 16:00, 2)
48:19 - 56:50, 3) 1:31:13 - 1:38:15 (ςυνοδεφονται από λεπτομερι περιγραφι του κάκε
αποςπάςματοσ)
Κζματα / ερωτιςεισ / ανάλυςθ
1. Ψί ςασ ζκανε εντφπωςθ ςτθν ταινία; Υοιό είναι το κζμα τθσ; Γιατί ο ςκθνοκζτθσ επζλεξε ζνα
γαϊδουράκι για τον κεντρικό ρόλο;
2. Υοιά χαρακτθριςτικά αποδίδονται ςυνικωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ηϊο και πϊσ αυτά
αναδεικνφονται ι ανατρζπονται ςτθν ταινία;
3. Αν ο Ππαλταηάρ ιταν άνκρωποσ, πϊσ κα περιγράωατε τον χαρακτιρα του;
4. Χκεωκείτε άλλεσ κινθματογραωικζσ ι τθλεοπτικζσ ταινίεσ που ζχετε δει με πρωταγωνιςτζσ
ηϊα. Χε τι μοιάηει και ςε τι διαωζρει ο Ππαλταηάρ;
5. Υεριγράψτε τον χαρακτιρα τθσ Παρί, του Ηεράρ, του Άρνολντ. Υοιόσ ςασ είναι πιο
ςυμπακισ και γιατί; Υοιόν αντιπακείτε και γιατί;
6. Ψι ςτοιχεία μασ δίνει θ ταινία για τθ ηωι των ανκρϊπων ςτθ γαλλικι επαρχία τθσ δεκαετίασ
του 1960;
7. Θ ειςαγωγι βιομθχανικϊν ειδϊν (αυτοκίνθτα, μθχανάκια, τρακτζρ, ραδιόωωνα) αλλάηει
τθν τοπικι κοινωνία που περιγράωεται ςτο ζργο; Πε ποιόν τρόπο;
8. Χτθ ςκθνι του τςίρκου, ο Ππαλταηάρ ηεμζνοσ ςτο κάρο αντικρίηει τα βλζμματα των
ωυλακιςμζνων ηϊων. Χχολιάςτε τθ ςκθνι. Αν τα ηϊα μιλοφςαν, τι κα ζλεγαν; Δείτε ξανά τθ
ςκθνι και γράψτε τουσ ωανταςτικοφσ διαλόγουσ.
9. Φτιάξτε μια ιςτορία με πρωταγωνιςτι ζνα αγαπθμζνο ςασ ηϊο και τθ ςχζςθ του με τουσ
ανκρϊπουσ που ςυναντά.
Ασ τονιςτεί ότι το προτεινόμενο ερωτθματολόγιο είναι ενδεικτικό μιασ μεκόδου και επ' ουδενί
δεν εξαντλεί τα πικανά κζματα. Εναπόκειται ςτον εκπαιδευτικό να το προςαρμόςει και να το
εμπλουτίςει ανάλογα με τθν θλικία και τισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν, τισ απαιτιςεισ του
μακιματοσ, τον διακζςιμο χρόνο αλλά και τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ. Χυνιςτάται πάντωσ κατά
κανόνα μια δεφτερθ κζαςθ του ζργου ι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων του ςτθν τάξθ, αυτι
τθ ωορά με τθν οξυμμζνθ κριτικι ματιά που κα προκφψει από τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ, για τθν
τεκμθρίωςθ των απόψεων, τθν δθμιουργία νζων ερωτθμάτων ι τθν επεξεργαςία των αρχικϊν. Θ
ςυνειςωορά των μακθτϊν μπορεί να επεκτακεί ςτθν εκπόνθςθ ομαδικϊν εργαςιϊν πάνω ςε
ζνα ςκθνοκζτθ, μια ταινία, μια ςχολι, τα ςτάδια καταςκευισ μιασ ταινίασ κλπ.
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Υροτάκθκε πιο πάνω θ προβολι αποςπαςμάτων ενόσ ζργου αντί του όλου. Θ ανάγκθ αυτι
πθγάηει από κακαρά πρακτικοφσ παράγοντεσ, δεδομζνου ότι θ τυπικι δίωρθ διάρκεια μιασ
μεγάλου μικουσ ταινίασ είναι δφςκολο ι και αδφνατο να ενταχκεί ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα,
ειδικά του γυμναςίου και του λυκείου. Mια τζτοια δι' αποςπαςμάτων "εκπροςϊπθςθ" του ζργου
είναι βζβαια καλλιτεχνικά ανορκόδοξθ, αλλά και εκπαιδευτικά προβλθματικι αν δεν δοκεί
ιδιαίτερθ προςοχι ςτον τρόπο που κα γίνει ο ςυςχετιςμόσ του μζρουσ με το όλο. Ψα
προτεινόμενα αποςπάςματα επιλζγονται με κριτιρια πλοκισ (αωοροφν κομβικά ςθμεία τθσ
αωιγθςθσ) ι μορφισ (είναι χαρακτθριςτικά του γλωςςικοφ ιδιϊματοσ τθσ ταινίασ) ϊςτε να είναι
κατά το δυνατόν αντιπροςωπευτικά. Υαρ' όλα αυτά είναι ςθμαντικό να τοποκετθκοφν με
ςαφινεια ςτον χάρτθ του ολοκλθρωμζνου ζργου κατά τθν ειςαγωγικι παρουςίαςθ /
περιγραωι τθσ ταινίασ από τον εκπαιδευτικό. Ξαι, προωανϊσ, κα ιταν ιδανικό να δοκεί ςτουσ
μακθτζσ το κίνθτρο και θ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ολόκλθρθ τθν ταινία ςε χρόνο εκτόσ
ςχολικοφ προγράμματοσ, κάτι που κακιςτά απαραίτθτθ τθν ςυνεργαςία του ςχολείου με
ςχετικοφσ πολιτιςτικοφσ φορείσ και τθν αξιοποίθςθ οπτικοακουςτικϊν πθγϊν (βλ. ςχετικι
ενότθτα ςτο ςυνοδευτικό υλικό).

6. Εν κατακλείδι
Θ γλϊςςα τθσ κινοφμενθσ εικόνασ κυριαρχεί ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Δεχόμαςτε κακθμερινά
ζναν καταιγιςμό οπτικοακουςτικϊν ερεκιςμάτων, ςυντεταγμζνων ςε πολφπλοκουσ κϊδικεσ που
ζχουν περάςει ςτο ςυλλογικό υποςυνείδθτο ςχεδόν ςαν αρχετυπικοί κανόνεσ ςκζψθσ και
ςυμπεριωοράσ, ςυντελϊντασ ζτςι ςτθν διαμόρωωςθ τθσ μαηικισ κουλτοφρασ τθσ εποχισ μασ.
Θ κατανόθςθ αυτϊν των κωδίκων και θ καλλιζργεια κριτικισ αντίλθψθσ και προςωπικοφ
βλζμματοσ είναι απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ ςθμερινισ μακθςιακισ διεργαςίασ. Θ δθμιουργία ενόσ
"οπτικοακουςτικοφ εγγραματιςμοφ" ("audiovisual literacy") προβάλλει ςτθν εποχι μασ ωσ
επιτακτικόσ ςτόχοσ ενόσ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Πε δεδομζνο τον ιςτορικό τθσ ρόλο ωσ εργαςτιριο ζρευνασ και καινοτομίασ ςτον
οπτικοακουςτικό τομζα, αλλά και το ςφγχρονο δυναμικό τθσ ωσ μαηικι ψυχαγωγία, θ τζχνθ του
κινθματογράωου προςωζρει ζνα πολφτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Θ
ειςαγωγι του κινθματογράωου ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο ςτθν
επικαιροποίθςθ των μεκόδων τθσ και τθν όξυνςθ τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ ικανότθτασ των
μακθτϊν.
Ξομβικι ςθμαςία ςτθν ςφγχρονθ αυτι πρόκλθςθ αποκτά ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ. Ξανζνασ
ςχεδιαςμόσ δεν μπορεί να αποδϊςει καρποφσ αν δεν εμωυτευκεί με προςοχι ςτον γόνιμο
πυρινα τθσ κακθμερινισ ςχολικισ πράξθσ, μζςα από τθν ειλικρινι επαωι με τουσ μακθτζσ.
Επιχειριςαμε εδϊ ςυνοπτικά μια πρϊτθ ανίχνευςθ των δυνατοτιτων του νζου αυτοφ εργαλείου
που, ςε ςυνδυαςμό με το ςυνοδευτικό υλικό, μπορεί να χρθςιμεφςει ςαν γνωςτικι αωετθρία και
πυξίδα πλοιγθςθσ. Θ τελικι εωαρμογι του επαωίεται ςτθν ωανταςία, τθν ευαιςκθςία, τθν
επιμονι και τθν τόλμθ του Δαςκάλου.
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Addendum

Ρροτεινόμενθ βιβλιογραφία
Α. Εμβάκυνςθ ςτθ κεωρία και τθν τεχνικι του κινθματογράφου
(απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ του Ουκείου)
'ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΨΕΧΡΘ ΨΣΩ ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΩ'
Χυγγραωείσ: David Bordwell, Kristin Thompson,
Εκδότθσ: Mορωωτικό Μδρυμα Εκνικισ Ψραπζηθσ (Ακινα, 2004)
'ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΚΕΩΦΛΑ ΨΣΩ ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΩ'
Χυγγραωζασ: Robert Stam
Εκδότθσ: Υατάκθσ (Ακινα, 2006)
'ΑΡΑΨΣΠΛΑ ΨΣΩ ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΩ'
Χυγγραωζασ: Bernard F. Dick
Εκδότθσ: Υατάκθσ (Ακινα, 2010)
'FILM HISTORY - AN INTRODUCTION'
Χυγγραωείσ: David Bordwell, Kristin Thompson
Εκδότθσ: Υατάκθσ (υπό ζκδοςθ, αναμζνεται το ωκινόπωρο του 2011)
Β. Ειςαγωγι ςτθν πράξθ τθσ κινθματογραφικισ δθμιουργίασ
(απευκφνεται ςε μακθτζσ)
'Θ ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΛΞΘ ΑΦΘΓΘΧΘ - μια ιςτορία με εικόνεσ και ιχουσ' - ΨΣΠΣΧ Α'
Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κινθματογραωικισ γλϊςςασ και τθσ οπτικοακουςτικισ
αωιγθςθσ για τουσ μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Εκδότθσ: Φεςτιβάλ Ξινθματογράωου Κεςςαλονίκθσ, ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ "Ράμε Σινεμά;" (Κεςςαλονίκθ, 2002)
'Θ ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΛΞΘ ΑΦΘΓΘΧΘ' - ΨΣΠΣΧ Β'
Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κινθματογραωικισ γλϊςςασ και τθσ οπτικοακουςτικισ
αωιγθςθσ για τουσ μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Εκδότθσ: Φεςτιβάλ Ξινθματογράωου Κεςςαλονίκθσ, ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ "Ράμε Σινεμά;" (Κεςςαλονίκθ, 2003)
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ΚΑΛΕΣ ΡΑΚΤΛΚΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΑ ΤΘΣ
ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΘΣ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΛΑ

Πια ενδεικτικι ανκολόγθςθ καλϊν πρακτικϊν ςτθν Ελλάδα και
διεκνϊσ που ςυνζβαλαν ςτθν προϊκθςθ και καλλιζργεια τθσ
κινθματογραωικισ και οπτικοακουςτικισ παιδείασ ςτα ςχολεία.
Υαρά τισ διαωορζσ ςτθ ωυςιογνωμία τθσ κάκε πρακτικισ και τισ
ςυνκικεσ τθσ εωαρμογισ τθσ, κοινό χαρακτθριςτικό αποτελεί θ
διαπίςτωςθ ότι ο οπτικοακουςτικόσ εγγραμματιςμόσ είναι
επιτακτικόσ ςτόχοσ ςτθν εκπαίδευςθ του 21ου αιϊνα. Σ
κατάλογοσ κα ενθμερϊνεται κατά τθν διάρκεια τθσ εωαρμογισ
του προγράμματοσ.
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1. Ρρόγραμμα «Μελίνα – Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ»
(Ελλάδα, 1995-2004)
Μςωσ θ πιο ευρεία, ολοκλθρωμζνθ ςα ςφλλθψθ και αποδοτικι ςαν - ζςτω και μερικι - εωαρμογι
προςπάκεια για τθν ειςαγωγι και αξιοποίθςθ των τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ που ζγινε ςτθ χϊρα
μασ ςτο πρόςωατο παρελκόν.
Φιλοςοφία, ςτόχοι και άξονεσ
Χχεδιάςτθκε ςαν ζνα καινοτόμο, μακροχρόνιο πρόγραμμα ςτρατθγικισ, αποβλζποντασ ςτθν
ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ διάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν αναηωογόνθςθ του ςχολικοφ
περιβάλλοντοσ με τθ δφναμθ των τεχνϊν. Ιταν το πρϊτο κοινό πρόγραμμα των υπουργείων
Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ, με εκνικι χρθματοδότθςθ και με κφριο άξονα τθν επιμόρωωςθ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν. Θ υλοποίθςι του βαςίςτθκε ςτθ ςυνδρομι όλων των
εμπλεκομζνων ωορζων τθσ εκπαίδευςθσ και του πολιτιςμοφ ςτο κζντρο και τθν περιωζρεια,
αλλά και ςτθν ενεργι ςυμμετοχι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και κοινωνίασ.
Χρονικό ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ
Σ αρχικόσ ςχεδιαςμόσ εκπονικθκε το 1994-95 από επιτροπζσ εμπειρογνωμόνων, προτείνοντασ
ζνα αρχικό χρονοδιάγραμμα δεκαετοφσ διάρκειασ που περιελάμβανε δράςεισ ςε όλεσ τισ
εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ (βλ. πίνακα).

Ακολοφκθςε εξαετισ πειραματικι εφαρμογι του προγράμματοσ ςτθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ, ςε 92 πιλοτικά ςχολεία τθσ Ελλάδασ και 2 τθσ Ξφπρου, βαςικι παράμετρο τθσ
οποίασ αποτελοφςε θ προοπτικι γενίκευςθσ του Υρογράμματοσ ςτο ςφνολο των Δθμοτικϊν
Χχολείων.
Ψο 2001, μετά τθν κετικι αξιολόγθςθ τθσ πειραματικισ εωαρμογισ, ξεκίνθςε θ πιλοτικι
εφαρμογι του ςχεδίου γενίκευςθσ ςτο ςφνολο των Δθμοτικϊν ςχολείων τθσ πόλθσ και των
περιαςτικϊν Διμων των Χανίων (2001-2003), ςε ςυνεργαςία με τθν τοπικι και νομαρχιακι
αυτοδιοίκθςθ. Είναι ςθμαντικό ότι εκτόσ από τθν διαδικαςία επιμόρωωςθσ, ςτθν οποία
ςυμμετείχε το 73.6% των υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν ςτθν πόλθ, το ςχζδιο ςτόχευςε και
πζτυχε τθν ενεργοποίθςθ των φορζων πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ μζςα
από ζνα ςυντονιςμζνο πλζγμα δράςεων, παρεμβαίνοντασ ςυνολικά ςτο πολιτιςμικό γίγνεςκαι
του τόπου και τθν ϊςμωςι του με τθν εκπαίδευςθ.
Πετά τθν επιτυχία του πειράματοσ των Χανίων, τόςο ωσ προσ τθν επιμόρωωςθ όςο και τισ
παρεμβάςεισ ςτθν τοπικι κοινωνία, αποωαςίςτθκε θ επζκταςθ του ςχεδίου γενίκευςθσ και ςε
άλλουσ νομοφσ που όμωσ δεν πρόλαβε να υλοποιθκεί. Ψο πρόγραμμα διακόπθκε ςτισ αρχζσ του
2004.
Θ δομι του μοντζλου επιμόρφωςθσ
Θ επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτο πρόγραμμα ΠΕΟΛΡΑ ιταν ςυνεχισ, πολφτεχνθ, είχε
εργαςτθριακι κυρίωσ μορωι και αρκρωνόταν ςε αλλεπάλλθλουσ επιμορωωτικοφσ κφκλουσ. Σι
εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν ςε 140 ϊρεσ επιμόρωωςθσ, ςε 11 διαωορετικζσ ςυναντιςεισ. Φόλοκλειδί ςτθν επιμόρωωςθ είχαν τα 5 Εργαςτιρια Τεχνϊν: Πουςικισ, Ξίνθςθσ-Χοροφ, Εικαςτικϊν,
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Κεατρικοφ Υαιχνιδιοφ και Σπτικοακουςτικισ Ζκωραςθσ, από τα οποία οι εκπαιδευτικοί
περνοφςαν κυκλικά ςε κάκε επιμορωωτικι ςυνάντθςθ. Ψα εργαςτιρια αυτά δεν ιταν ςτεγανά
αλλά λειτουργοφςαν ςε ςυνεχι διάλογο και αλλθλεπίδραςθ, δίνοντασ ζμωαςθ ςτον ολιςτικό
χαρακτιρα τθσ τζχνθσ και προωκϊντασ τθν διαρκι ζρευνα των δυνατοτιτων τθσ ωσ δθμιουργικό
και εκπαιδευτικό εργαλείο.
Θ αντίλθψθ για τθν Οπτικοακουςτικι Ραιδεία
Χτο πλαίςιο τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του μακθτι ςτθν αιςκθτικι των τεχνϊν, θ εξοικείωςι του με
τισ ςφγχρονεσ μορωζσ οπτικοακουςτικισ δθμιουργίασ (Φωτογραωία, Ξινθματογράωοσ,
Ψθλεόραςθ, Video-Art κ.α.) κεωρικθκε εξ αρχισ επιτακτικι ανάγκθ, δεδομζνθσ τθσ ευρείασ
διάδοςθσ τθσ οπτικοακουςτικισ επικοινωνίασ ςτθν εποχι μασ. Χτόχοσ ιταν θ κατανόθςθ του
μζςου και θ οικοδόμθςθ ενεργϊν ςυνειδιςεων, ικανϊν να ςτακοφν κριτικά απζναντι και ςτο
μζςο και ςτο μινυμα.
Σ επιμορωωμζνοσ εκπαιδευτικόσ είχε τθν ευκφνθ αλλά και τθ γνωςτικι επάρκεια να εντάξει ςτο
μάκθμα δραςτθριότθτεσ που, ενϊ εξυπθρετοφςαν τουσ επί μζρουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ,
προωκοφςαν παράλλθλα τον οπτικοακουςτικό εγγραμματιςμό των μακθτϊν. Υολφτιμο
χαρακτθριςτικό του προγράμματοσ ΠΕΟΛΡΑ είναι ότι οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ δεν περιορίηονταν
ςτθ μελζτθ και τθν κριτικι ανάλυςθ αλλά επεκτείνονταν ςτθν καλλιτεχνικι δθμιουργία
(παραγωγι οπτικοακουςτικϊν προϊόντων) από τουσ μακθτζσ, κάτι που υποςτθρίχκθκε
ςθμαντικά και από τθν ακολουκοφμενθ μζκοδο των "ςχεδίων εργαςίασ" (projects).
Ρθγζσ:
- Λςτοςελίδα του προγράμματοσ: http://www.prmelina.gr/intro.htm
- "Θ εμπειρία τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ςχεδίου γενίκευςθσ του προγράμματοσ ΜΕΛΙΝΑ
ςτο Νομό Χανίων", ειςιγθςθ του Βαςίλθ Κοςμόπουλου ςτο 1ο Διεκνζσ Συνζδριο για τθν
Οπτικοακουςτικι Ραιδεία (διοργάνωςθ: Ελλθνικι Ακαδθμία Κινθματογράφου & Σφνδεςμοσ
Υποτρόφων Ιδρφματοσ Ωνάςθ)
- "Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματοσ ΜΕΛΙΝΑ", ειςιγθςθ του Μζνθ Θεοδωρίδθ ςε
Συμπόςιο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
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2. Ρρόγραμμα «Ράμε ςινεμά;»
(Ελλάδα, 1999-2003)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωριμίασ των μακθτϊν με τον κινθματογράωο που ςχεδιάςτθκε από
το Φεςτιβάλ Ξινθματογράωου Κεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με τα υπουργεία Υαιδείασ και
Υολιτιςμοφ, ςτο πλαίςιο τθσ ειςαγωγισ των τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Ψο πρόγραμμα
εωαρμόςτθκε ςτθν Α/βάκμια (1999-2003) και ςτθν Β/βάκμια (2001-2003) εκπαίδευςθ,
ςυμβάλλοντασ ςτθν καλλιζργεια τθσ κινθματογραωικισ παιδείασ ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Χαρακτιρασ και ςτόχοι
Ψο "Υάμε Χινεμά;" ςχεδιάςτθκε με ςτόχο τθν ιδιαίτερθ επαφι των μακθτϊν με τθν Ζβδομθ
Σζχνθ και τθν κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ. Αναπτφχκθκαν
χωριςτά προγράμματα για τθν πρωτοβάκμια και τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, με κοινι δομι
και προςανατολιςμό. Χτουσ μακθτζσ των Γυμναςίων και των Ουκείων δινόταν επί πλζον θ
δυνατότθτα δθμιουργίασ ταινιϊν μικροφ μικουσ, μζςα από ομαδικι εργαςία και με τθν
κακοδιγθςθ επαγγελματιϊν του χϊρου, οι οποίεσ προβάλλονταν ςε Φεςτιβάλ Πακθτικϊν
Ψαινιϊν ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ. Ψο πρόγραμμα είχε διαρκι παρακολοφκθςθ από ομάδα
επιςτθμόνων, με ςτόχο τθν άντλθςθ ςυμπεραςμάτων για τθ ςχζςθ των παιδιϊν με τα
οπτικοακουςτικά μζςα και τθν βελτίωςθ των μεκόδων του.
Το "Ράμε Σινεμά;" ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ
Θ εωαρμογι του προγράμματοσ ςτα δθμοτικά ςχολεία περιελάμβανε:
- Ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν μζκοδο και τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ και
τθν δικι τουσ ςυμμετοχι ςε αυτό.
- Υροβολι ςτο ςχολείο τθσ ταινίασ "Ταξίδι ςτθ Mελόνια" και του ντοκιμαντζρ "Tο
κινοφμενο ςχζδιο: Τζχνθ και Τεχνικι", παραγωγισ του Φεςτιβάλ Ξινθματογράωου
Κεςςαλονίκθσ ειδικά για το πρόγραμμα.
- Διανομι ςτουσ μακθτζσ του βιβλίου "H κινθματογραφικι αφιγθςθ, μια ιςτορία με
εικόνεσ και ιχουσ, τόμοσ A", για επεξεργαςία ςτθν τάξθ με τθν κακοδιγθςθ των
δαςκάλων. Χτο βιβλίο παρουςιάηονται οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κινθματογραωικισ τζχνθσ,
μια αναωορά ςε ταινίεσ-ςτακμοφσ ςτθν ιςτορία του κινθματογράωου, μια ειςαγωγι ςτθν
τεχνικι τθσ καταςκευισ μιασ ταινίασ και ζνα γλωςςάρι ςχετικϊν όρων.
- Ειςιγθςθ πάνω ςτα κζματα του βιβλίου και προβολι τθσ ταινίασ "Το Τςίρκο" του Ψςάρλι
Ψςάπλιν, ςε κινθματογραωικι αίκουςα.
- Χυμπλιρωςθ "οδθγοφ μελζτθσ" από τουσ μακθτζσ και ερωτθματολογίου από κάκε
δάςκαλο για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ και τθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςισ
του.
Το "Ράμε Σινεμά;" ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
Θ εωαρμογι του προγράμματοσ ςτα γυμνάςια και λφκεια περιελάμβανε:
- Ενθμζρωςθ του διευκυντι και των κακθγθτϊν για τθν μζκοδο και τουσ ςτόχουσ του
προγράμματοσ και τθν δικι τουσ ςυμμετοχι ςε αυτό.
- Υροβολι ςτο ςχολείο μιασ ταινίασ για τθν ιςτορία του κινθματογράωου, παραγωγισ του
Φεςτιβάλ Ξινθματογράωου Κεςςαλονίκθσ ειδικά για το πρόγραμμα.
- Διανομι ςτουσ μακθτζσ του βιβλίου "H κινθματογραφικι αφιγθςθ, τόμοσ Β", ςτο οποίο
αναλφονται τα ςτάδια και οι τεχνικζσ τθσ καταςκευισ μιασ ταινίασ και εξοικειϊνονται οι
μακθτζσ με τα βαςικά εκωραςτικά μζςα τθσ ζβδομθσ τζχνθσ.
- Επεξιγθςθ των κεμάτων του βιβλίου και προβολι μιασ από τισ κορυωαίεσ ταινίεσ ςτθν
ιςτορία του κινθματογράωου, ςε κινθματογραωικι αίκουςα.
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- Δθμιουργία μιασ ταινίασ: ςε κάκε ςχολείο, μια ομάδα 10-15 παιδιϊν με τθ βοικεια ενόσ
επαγγελματία ςκθνοκζτθ και τα απαραίτθτα τεχνικά μζςα γράωουν, ςκθνοκετοφν και
γυρίηουν μια πεντάλεπτθ ταινία ςτο χϊρο του ςχολείου και του άμεςου περιβάλλοντόσ
τουσ. Σι κινθματογραωικζσ ειδικότθτεσ μοιράηονται ςε όλα τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ
κυκλικά, ζτςι ϊςτε όλα τα παιδιά να ζχουν μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα των εργαςιϊν του
γυρίςματοσ και του μοντάη. Σι ταινίεσ προβάλλονται ςτο Διαγωνιςτικό Φεςτιβάλ
Mακθτικϊν Ψαινιϊν "Υάμε Χινεμά;", ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ (βλ. πιο κάτω).
Χάρτθσ κάλυψθσ του προγράμματοσ

Διοργάνωςθ Φεςτιβάλ Μακθτικϊν Ταινιϊν
Tο "Υάμε Χινεμά;" ολοκλιρωνε κάκε χρόνο τθ δραςτθριότθτά του με τθ διοργάνωςθ του
Διαγωνιςτικοφ Φεςτιβάλ Πακθτικϊν Ψαινιϊν, ςτο οποίο προβάλλονταν όλεσ οι ταινίεσ που είχαν
γυρίςει οι μακθτζσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, δίνοντάσ τουσ ζτςι τθ δυνατότθτα να δουν τα
ζργα τουσ ςτθ μεγάλθ οκόνθ με τθν παρουςία κοινοφ. Ψο Φεςτιβάλ λάμβανε χϊρα ταυτόχρονα
ςτισ πρωτεφουςεσ των περιωερειϊν που είχε εωαρμοςτεί το πρόγραμμα και κατζλθγε με τθν
τελετι απονομισ των βραβείων, με τθ ςυμμετοχι θκοποιϊν, τραγουδιςτϊν, δορυωορικι
ςφνδεςθ μεταξφ των αικουςϊν και ηωντανι μετάδοςθ από τθν ΕΨ-1.
Ασ μασ επιτραπεί εδϊ μια κριτικι: Χωρίσ να αμωιςβθτοφμε ςτο ελάχιςτο τθν αξία του ωεςτιβάλ
ςαν forum προβολισ και επικοινωνίασ, κεωροφμε τον διαγωνιςτικό χαρακτιρα του εξαιρετικά
αμωίβολθσ παιδαγωγικισ και καλλιτεχνικισ ςκοπιμότθτασ, και δι ςτο πλαίςιο ενόσ
προγράμματοσ που μεταξφ άλλων ςτόχευςε ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυλλογικότθτασ και
ςυνεργατικότθτασ αντί του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των παιδιϊν.
Ρθγζσ:
- Ιςτοςελίδα του προγράμματοσ:
http://www.filmfestival.gr/educational_programmes/cinema.htm
- Εκδόςεισ του προγράμματοσ: "H κινθματογραφικι αφιγθςθ, μια ιςτορία με εικόνεσ και ιχουσ",
τόμοι Α' και Β' (για τθν Α-βάκμια και τθν Β-βάκμια εκπαίδευςθ αντίςτοιχα).
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3. Ρρόγραμμα «Making Movies Matter» (Θνωμζνο Βαςίλειο, 1999- )
Χαρακτιρασ, φιλοςοφία, χρονικό ςχεδιαςμοφ
Υρόκειται για ζνα ςφνκετο, μακροπρόκεςμο και καινοτόμο πρόγραμμα που ςχεδιάςτθκε κατ'
ανάκεςθ του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ του Θνωμζνου Βαςιλείου (DCMS), κατόπιν τθσ
εκπαιδευτικισ ανάγκθσ που διαπιςτϊκθκε από τθν Σμάδα Ξινθματογραωικισ Υολιτικισ το 1998.
Σ βαςικόσ ςτόχοσ ιταν θ προϊκθςθ του κινθματογραφικοφ εγγραμματιςμοφ (cine-literacy) ςε
ευρφτερα ςτρϊματα πλθκυςμοφ μζςω τθσ παιδείασ, με τθν ευρεία τθσ ζννοια, ςε όλεσ τισ θλικίεσ
και τα κοινωνικά επίπεδα. Βεβαίωσ, δόκθκε ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτο χϊρο του ςχολείου, όπου
δυνάμει διαμορωϊνεται το κινθματογραωικό κοινό αλλά και οι δθμιουργοί του μζλλοντοσ.
Θ Σμάδα Εργαςίασ Ξινθματογραωικισ Υολιτικισ, που αποτελείτο από 25 άτομα από τον χϊρο
τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ βιομθχανίασ, εργάςκθκε με τθν ςτιριξθ του Βρετανικοφ Λνςτιτοφτου
Ξινθματογράωου (BFI) και παρζδωςε τθν τελικι, ολοκλθρωμζνθ πρόταςι τθσ το 1999.
Θ ωιλοςοωία και οι κεντρικζσ ςτοχεφςεισ του προγράμματοσ Making Moving Matter (MMM)
ζκεταν προτεραιότθτα ςτθν επζνδυςθ ςτθν κινθματογραωικι παιδεία ςαν μία μακροπρόκεςμθ
ςτρατθγικι, ςυνδεδεμζνθ τόςο με τθν απόλαυςθ του κινθματογράωου όςο και με τθν ικανότθτα
κριτικισ αποτίμθςθσ και εγριγορςθσ. Βαςικό ςτοιχείο τθσ πρόταςθσ απετζλεςε θ ςυνεργαςία και
δικτφωςθ πολλϊν ωορζων και παραγόντων (εκνικό δίκτυο βιβλιοκθκϊν, τοπικά δίκτυα διανομισ,
εκπαιδευτικοί ωορείσ, οπτικοακουςτικά αρχεία, κινθματογραωικοί ςφλλογοι / λζςχεσ κ.α.).
Θ Σμάδα Εργαςίασ διατφπωςε ςυνολικά 22 προτάςεισ οι οποίεσ ςυγκροτοφν μία ςυνεκτικι
ςτρατθγικι για τθν επίτευξθ των αλλαγϊν που επιδιϊχκθκαν. H βαςικι ζμωαςθ δόκθκε ςτα
ςχολεία, αωοφ 9 τουλάχιςτον από τισ 22 προτάςεισ αωοροφςαν αυτόν τον τομζα. Σι προτάςεισ
αυτζσ περιελάμβαναν, μεταξφ άλλων, ςυςτθματικι εναςχόλθςθ με τον κινθματογράωο ςε όλεσ
τισ εκωάνςεισ τθσ παιδείασ - πθγζσ, βαςικι παιδεία, ζρευνα, καλλιτεχνικι πρακτικι (π.χ.
ςφμωωνα με τθν πρόταςθ αρ. 14: "Θ εκνικι ςτρατθγικι εγγραμματιςμοφ κα πρζπει να
παροτρφνει τουσ δαςκάλουσ να αναπτφςςουν τθν κινθματογραφικι και τθλεοπτικι εμπειρία των
παιδιϊν προωκϊντασ τθν κατανόθςι τθσ μζςω του διαλόγου ςτθν τάξθ και ςυνδζοντάσ τθν με το
εκάςτοτε κείμενο.")
Λδιαίτερθ προςοχι δόκθκε ςτισ ανάγκεσ των νεότερων μακθτϊν, μεριμνϊντασ να τουσ δοκοφν
ευκαιρίεσ και για καλλιτεχνικι-πρακτικι παραγωγι. Ωσ προσ τουσ μεγαλφτερθσ θλικίασ μακθτζσ,
δόκθκε ζμωαςθ ςτθν ακαδθμαϊκι μελζτθ μζςω κακιερωμζνων βαςικϊν κειμζνων.
Μζκοδοι εφαρμογισ
Σι μζκοδοι εωαρμογισ του προγράμματοσ περιλαμβάνουν:
1. Ψθν διανομι των εκδόςεων του BFI, ωορζα ο οποίοσ ενεπλάκθ ενεργά ςτθν πορεία του
προγράμματοσ και, μζςω τθσ ςειράσ των ειδικϊν εκδόςεϊν του, ζδωςε αποωαςιςτικι
ςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ του ΠΠΠ, παρζχοντασ ταυτόχρονα και εργαλεία εωαρμογισ του.
Ψο μοντζλο τθσ μελζτθσ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ που προτάκθκε μζςω του ΠΠΠ ζχει
δθμοςιευκεί ςε δφο τόμουσ και ζχει ωκάςει ςε χιλιάδεσ εκπαιδευτικοφσ μζςω κρατικισ
χρθματοδότθςθσ (βλ. τίτλουσ εκδόςεων ςτισ πθγζσ).
2. Ψισ βαςικζσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ, με βάςθ τθν αρχι ότι "κάκε ςτοιχείο μιασ
οπτικισ εικόνασ είναι φορζασ ςθμαςιϊν και οι οπτικζσ εικόνεσ μπορεί να διαβάηονται όπωσ
τα άλλα κείμενα" (BFI - Basic Teaching Techniques).
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Σι μακθτζσ εξοικειϊνονται παρακολουκϊντασ και ςυηθτϊντασ μζςα ςτθ ςχολικι αίκουςα (θ
αρχικι πρόβλεψθ αναωερόταν ςτθ χριςθ video). O διάλογοσ προωκείται μζςω διαωόρων
ερωτθμάτων π.χ. 'πϊσ το ωϊσ και το χρϊμα επιδροφν ςτο τελικό αποτζλεςμα που βλζπουμε',
'γιατί θ κάμερα ζχει τοποκετθκεί με ςυγκεκριμζνο τρόπο (γωνία λιψθσ)', 'τι κα ςυνζβαινε ςε
περίπτωςθ που υπιρχε διαωορετικι ςφνκεςθ των ςτοιχείων του κάδρου', 'ποιά είναι θ ςθμαςία
και το ειδικό βάροσ των ιχων, τθσ μουςικισ, τθσ ςιωπισ' κ.ο.κ.
Λδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτο δθμιουργικό μζροσ. Σι μακθτζσ ενκαρρφνονται να
επεξεργαςτοφν μία ανάλυςθ του ζργου / αποςπάςματοσ που παρακολοφκθςαν ςε storyboard,
αλλά και να δθμιουργιςουν νζεσ υποκετικζσ εκδοχζσ, δοκιμάηοντασ διαωορετικζσ επιλογζσ και
χριςεισ των διαωόρων ςτοιχείων. Χυνοπτικά, οι οδθγοί του BFI αναωζρονται ςχετικά ςτο
"πάγωμα του κάδρου" ("ςτοπ-καρζ") για εκπαιδευτικι μελζτθ, ςτθν ανάλυςθ του ιχου και τθσ
εικόνασ, ςτθν διάρκρωςθ των πλάνων, ςτθν καταςκευι των μφκων, ςτθν απιχθςθ ςτο κοινό,
ςτθν ςυγκριτικι μελζτθ των μζςων κλπ.
Ψρία είναι τα κφρια πεδία ενδιαωζροντοσ: 1. Θ γλϊςςα των κινοφμενων εικόνων, 2. Υαραγωγοί
και ακροατιρια, 3. Πθνφματα και αξίεσ.
Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ μεταβολι του τεχνολογικοφ τοπίου κατά τθν εξζλιξθ του
προγράμματοσ από το 1999 μζχρι ςιμερα ζδωςε νζα ϊκθςθ ςτουσ ςτόχουσ του, οι οποίοι
προςεγγίηονται πλζον από δρόμουσ που αρχικά δεν ιταν δυνατόν να προβλεωκοφν. Θ ψθωιακι
τεχνολογία, θ χριςθ του DVD και οι δυνατότθτεσ που προςωζρει το διαδίκτυο ςυνζβαλαν κετικά
ςτισ μεκόδουσ υλοποίθςισ του.
Επίςθσ, θ απόωαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ το 2000 να προωκιςει με μεγαλφτερθ ζνταςθ
και ςυνζπεια τον οπτικοακουςτικό εγγραματιςμό (audiovisual literacy / media literacy) μζςω του
Υρογράμματοσ MEDIA, λειτοφργθςε ςυνδυαςτικά με το Υρόγραμμα ΠΠΠ.
Χιμερα εκτιμάται ότι ζνασ αρικμόσ τουλάχιςτον 500.000 μακθτϊν το χρόνο ςτο Θνωμζνο
Βαςίλειο ωωελοφνται ςε ετιςια βάςθ από αυτι τθν ςθμαντικι πρωτοβουλία, θ οποία ζχει γίνει
ςθμείο αναωοράσ για τθν οπτικοακουςτικι παιδεία ςτα ςχολεία.
Ρθγζσ
- "Look Again. A Teaching Guide to Using Film and Television with Three- to Eleven-year olds", BFI
Education
- "Moving Images in the Classroom. A Secondary Teachers' Guide to Using Films and Television",
BFI Education, 2000
- "Making Movies Matter", Report of the Film Education Working Group, BFI, 1999.
- www.bfi.org.uk
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4. Ρρόγραμμα «Ciné Lycée» (Γαλλία, 2010-)
Υροςπάκεια ςυςτθματικισ ενςωμάτωςθσ τθσ 7θσ τζχνθσ ςτθ δευτεροβάκμια γαλλικι
εκπαίδευςθ.
Χρονικό ςχεδιαςμοφ και δομι του προγράμματοσ
Ψο πρόγραμμα ξεκίνθςε τον Χεπτζμβριο του 2010 με τθ ςυνεργαςία τθσ κρατικισ γαλλικισ
τθλεόραςθσ με το γαλλικό Ωπουργείο Εκνικισ Υαιδείασ. Υρόκειται για τθ δθμιουργία μιασ
διαδικτυακισ βάςθσ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.cinelycee.fr, που περιζχει 212
αριςτουργιματα τθσ 7θσ τζχνθσ επιλεγμζνα από ομάδα επιωανϊν κριτικϊν και ςκθνοκετϊν, με
ςκοπό τθν ζνταξι τουσ ςτο μάκθμα. Σι προβολζσ ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται από ζναν
ςυντονιςτι κακθγθτι που παίηει το ρόλο του «πολιτιςτικοφ υπεφκυνου», με τθ ςυνεργαςία 5
μακθτϊν, ςε μια προςπάκεια αναβίωςθσ τθσ ζννοιασ τθσ «κινθματογραωικισ λζςχθσ» ςε νζα,
ςχολικι παραλλαγι. Αυτό το μίνι ςυμβοφλιο προετοιμάηει τθν προβολι ςυλλζγοντασ όλεσ τισ
ςχετικζσ πλθροωορίεσ και κατευκφνει τθ ςυηιτθςθ μετά το πζρασ τθσ. Σ διαδικτυακόσ τόποσ
επιτρζπει τθν προβολι ολόκλθρθσ τθσ ταινίασ (streaming), δυνατότθτα που προςωζρεται μόνο
ςτον «πολιτιςτικό υπεφκυνο» βάςει κωδικοφ, είτε με download. Σι ταινίεσ διατίκενται ςε
πρωτότυπεσ κόπιεσ με υποτίτλουσ.
Σι ταινίεσ προβάλλονται αυτοφςιεσ ςτα μακιματα ιςτορίασ και λογοτεχνίασ ενϊ παράλλθλα
κεςμοκετείται θ μθνιαία προβολι μιασ ταινίασ μετά τθ λιξθ των μακθμάτων. Σ κατάλογοσ
περιλαμβάνει ταινίεσ μυκοπλαςίασ μεγάλου μικουσ από τθν περίοδο του βωβοφ μζχρι τθ
δεκαετία του 1980, ςε μια προςπάκεια εξοικείωςθσ του μακθτικοφ κοινοφ με τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά του 20ου αιϊνα. Ξάκε μινα υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ από 15 ταινίεσ (θ
διακεςιμότθτα του ςυνόλου του υλικοφ αποκλείςτθκε προσ αποωυγι πειρατείασ) εκ των οποίων
οι 5 αποτελοφν ζναν κφκλο (π.χ κφκλοσ ειςαγωγισ ςτθν 7θ τζχνθ, κφκλοσ αςτυνομικϊν ταινιϊν
κτλ.).
O διαδικτυακόσ τόποσ περιλαμβάνει τρία επίπεδα πλθροωοριϊν:
Α. Χτο πρϊτο οι μακθτζσ μποροφν να επιλζξουν ταινίεσ για προβολι, να δθλϊςουν ςυμμετοχι
και να κρατιςουν κζςεισ για τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ και τουσ ωίλουσ τουσ, να κάνουν
ςχόλια, να ψθωίςουν.
Β. Χτο δεφτερο υπάρχει το πρόγραμμα του μινα με όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροωορίεσ για τισ
ταινίεσ ς’ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνεται και θ δυνατότθτα κζαςθσ των trailer.
Γ. Χτο τρίτο υπάρχουν όλα τα νζα από τον κόςμο του κινθματογράωου (πλθροωορίεσ,
ςυνεντεφξεισ με κινθματογραωικοφσ ςυντελεςτζσ, το πρόγραμμα των αικουςϊν κτλ.) ςε μια
προςπάκεια ςφνδεςθσ του χτεσ με το ςιμερα.
Φιλοςοφία του προγράμματοσ
Ψο πρόγραμμα αποβλζπει ςε μια μετατροπι τθσ ατομικιςτικισ ςφγχρονθσ εμπειρίασ τθσ κζαςθσ
μιασ ταινίασ ςε ςυλλογικι διαδικαςία, ενκαρρφνοντασ τισ πρωτοβουλίεσ και τθ γενικότερθ
ςυμμετοχι των μακθτϊν κακϊσ και τθ δθμιουργία ςινεωίλ. Δεν αντιμετωπίηει τθν
κινθματογραωικι κουλτοφρα ςαν μια δυνθτικι επιλογι αλλά ςαν κακικον του ςχολείου
κεωρϊντασ τον κινθματογράωο όχι μόνο κεμζλιο του πολιτιςμοφ μασ αλλά και εργαλείο
κατανόθςθσ του ςφγχρονου κόςμου (ςτθν παρουςίαςθ του προγράμματοσ ο Ωπουργόσ
Υολιτιςμοφ Frédéric Mitterrand αναωζρκθκε ςτον Ρολίτθ Κζιν ωσ παράδειγμα κατανόθςθσ των
μθχανορραωιϊν τθσ εξουςίασ, των μθχανορραωιϊν τθσ ωιλοδοξίασ)∙ γι' αυτό και απευκφνεται
ςτο ςφνολο των 4.000 λυκείων (γενικϊν, επαγγελματικϊν, τεχνικϊν) τθσ χϊρασ, αποωεφγοντασ
ελιτίςτικουσ διαχωριςμοφσ.
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Χθμαντικι καινοτομία του προγράμματοσ αποτελεί το γεγονόσ ότι ο διαδικτυακόσ του τόποσ δεν
λειτουργεί απλϊσ ςαν πθγι πλθροωόρθςθσ και μζςο πρόςβαςθσ ςτισ ταινίεσ, αλλά ζχει
αναπτυχκεί ςαν ζνα ηωντανό forum ανταλλαγισ απόψεων μεταξφ των μακθτϊν όλων των
λυκείων τθσ χϊρασ, αξιοποιϊντασ ζτςι ζνα ιδιαίτερα προςωιλζσ τουσ μζςο όπωσ το διαδίκτυο ωσ
πφλθ κοινωνικοποίθςθσ και πεδίο διαλόγου πάνω ςτα ηθτιματα τθσ κινθματογραωικισ τζχνθσ.
Ρθγζσ
Δικτυακόσ τόποσ του προγράμματοσ: http://www.cinelycee.fr
http://www.education.gouv.fr/cid51684/presentation-de-la-plateforme-cine-lycee.html
http://www.cafepedagogique.net
http://www.commeaucinema.com
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ΕΡΛΛΟΓΘ ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΛΚΩΝ ΤΑΛΝΛΩΝ
ΑΝΑΦΟΑΣ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ
Πια πρϊτθ ανκολόγθςθ 43 ταινιϊν που κα ιταν ςκόπιμο να
ζχουν δει οι μακθτζσ, ανά θλικιακι ομάδα, επιλεγμζνων με
κριτιριο τθ γλωςςικι καινοτομία, ςε ςυνδυαςμό με τθν
εκφραςτικι τουσ οικονομία και αρτιότθτα. Σ κατάλογοσ, που
κα ςυμπλθρϊνεται κατά τθ διάρκεια τθσ εωαρμογισ του
προγράμματοσ, καλφπτει αντιπροςωπευτικζσ τάςεισ και
"ςχολζσ" φωουσ από τθν εποχι του βωβοφ μζχρι ςιμερα, με
διαωορετικά πολιτιςμικά ςτίγματα και κεματολογία.
Χθμείωςθ: Σι "λζξεισ-κλειδιά" ανά τίτλο ζχουν επιλεγεί για να
διευκολφνουν μια πρϊτθ διακεματικι ςφνδεςθ των
προτεινόμενων ζργων ςτθν ςυγκεκριμζνθ εωαρμογι και ωσ εκ
τοφτου είναι απλϊσ ενδεικτικζσ. Εξυπακοφεται ότι ο
κεματικόσ και γλωςςικόσ πλοφτοσ τθσ κάκε ταινίασ
υπερβαίνει κατά πολφ μια τζτοια αφαιρετικι κωδικοποίθςθ.
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ΤΑΛΝΛΕΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ (ΑΛΦΑΒΘΤΛΚΑ ΑΝΑ ΤΛΤΛΟ)

Ευρετιριο
ελλθνικόσ τίτλοσ

πρωτότυποσ τίτλοσ

ςκθνοκζτθσ

διάρκεια

ζτοσ
παραγ.

θλικία
από

ςελ.

ΦΛΟΛΥΥΣΧ ΞΣΩΨΧΑΦΨΘΧ
PIER PAOLO PASOLINI
ΚΣΔΩΦΣΧ
ΑΓΓΕΟΣΥΣΩΟΣΧ

87'
120'

2000
1961

9
16

22
22

110'

1970

16

23

DZIGA VERTOV

68'

1929

13

23

121'

1981

13

24

89'
119'

1934
1964

13
16

24
25

ΑΓΕΟΑΧΨΣΧ ΥΕΨΦΑ
ΑΞΑΨΣΡΕ

ΑΓΕΟΑΧΨΣΧ ΥΕΨΦΑ
ACCATONE

ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘ

ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘ

Σ ΑΡΚΦΩΥΣΧ ΠΕ
ΨΘΡ ΞΛΡ/ΦΛΞΘ
ΠΘΧΑΡΘ

CHELOVEK S KINOAPPARATOM

ΣΛ ΑΥΕΡΑΡΨΛ

ΣΛ ΑΥΕΡΑΡΨΛ

ΑΨΑΟΑΡΨΘ
ΓΕΦΨΦΣΩΔΘ
Θ ΓΕΩΧΘ ΨΣΩ
ΞΕΦΑΧΛΣΩ
ΔΕΧΠΩΨΘΧ ΨΣΩ
ΛΟΛΓΓΣΩ
Σ ΔΦΑΞΣΧ
Σ ΔΦΣΠΣΧ
Θ ΕΒΔΣΠΘ
ΧΦΦΑΓΛΔΑ
ΕΩΔΣΞΛΑ
Σ ΚΕΛΣΧ ΠΣΩ
ΣΛ ΚΦΩΟΣΛ ΨΣΩ
ΦΕΓΓΑΦΛΣΩ ΠΕΨΑ
ΨΘ ΒΦΣΧΘ
Θ ΚΩΧΛΑ
ΚΩΦΘΞΨΣ
ΥΣΨΕΠΞΛΡ

L' ATALANTE
GERTRUD

ΓΛΩΦΓΣΧ
ΥΑΡΣΩΧΣΥΣΩΟΣΧ
JEAN VIGO
CARL THEODOR DREYER

TA'M E GUILASS

ABBAS KIAROSTAMI

95'

1997

17

25

VERTIGO

ALFRED HITCHCOCK

128'

1958

16

26

Σ ΔΦΑΞΣΧ
LA STRADA

ΡΛΞΣΧ ΞΣΩΡΔΣΩΦΣΧ
FEDERICO FELLINI

105'
104'

1956
1954

14
13

26
27

DET SJUNDE INSEGLET

INGMAR BERGMAN

96'

1957

13

27

ΕΩΔΣΞΛΑ
MON ONCLE

ΑΟΕΘΧ ΔΑΠΛΑΡΣΧ
JACQUES TATI

99'
110'

1971
1958

16
10

28
28

UGETSU MONOGATARI KENJI MIZOGUCHI

94'

1953

10

29

OFFRET
BRONENOSETS
POTYOMKIN

ANDREI TARKOVSKI

143'

1986

16

29

SERGEI EISENSTEIN

75'

1925

9

30

Σ ΞANONAΧ ΨΣΩ
ΥΑΛΧΡΛΔΛΣΩ

LA REGLE DU JEU

JEAN RENOIR

110'

1939

16

30

ΞΟΕΦΨΕΧ
ΥΣΔΘΟΑΨΩΡ

LADRI DI BICICLETTE

VITTORIO DE SICA

85'

1948

10

31

ΞΣΞΞΛΡΘ ΕΦΘΠΣΧ

DESERTO ROSSO

MICHELANGELO
ANTONIONI

120'

1964

15

31

ΨΣ ΞΣΦΛΨΧΛ ΠΕ ΨΑ
ΠΑΩΦΑ
ΠΑΧΑΛΦΛ ΧΨΣ ΡΕΦΣ
ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΧ
ΠΣΡΨΕΦΡΣΛ ΞΑΛΦΣΛ
Σ ΡΑΡΣΩΞ ΨΣΩ
ΒΣΦΦΑ
Σ ΡΕΩΦΛΞΣΧ
ΕΦΑΧΨΘΧ

ΨΣ ΞΣΦΛΨΧΛ ΠΕ ΨΑ
ΠΑΩΦΑ
NOZ W WODZIE
METROPOLIS
MODERN TIMES
NANOOK OF THE
NORTH

ΠΛΧΑΟΘΧ ΞΑΞΣΓΛΑΡΡΘΧ

100'

1957

14

32

ROMAN POLANSKI
FRITZ LANG
CHARLIE CHAPLIN

94'
145'
87'

1962
1927
1936

16
13
9

32
33
33

ROBERT FLAHERTY

79'

1922

9

34

WOODY ALLEN

93'

1977

13

34

ANNIE HALL

20

ΥΑΝΗΑ
ΥΣΟΛΨΘΧ ΞΕΝΡ
ΨΣ ΥΦΣΕΡΛΣ ΨΘΧ
ΑΡΡΑΧ
ΧΨΘΡ ΨΩΧΘ,
ΠΥΑΟΨΑΗΑΦ
Σ ΧΨΦΑΨΘΓΣΧ
ΧΨΦΣΗΕΞ
ΨOKYO STORY
ΨΕΨΦΑΞΣΧΛΑ
ΧΨΩΥΘΠΑΨΑ
ΨΗΛΠΘΧ Σ ΨΛΓΦΘΧ
Σ ΨΦΕΟΣΧ ΥΛΕΦΣ
Σ ΦΣΒΣΧ ΨΦΩΕΛ ΨΑ
ΧΩΚΛΞΑ
ΦΩΨΛΑ,
ΥΩΦΣΧΒΕΧΨΕΧ
ΨΣ ΧΑΠΛΡΛ
ΧΛΦΣΧΛΠΑ ΑΓΑΥΘ
ΠΣΩ

PAISAN
CITIZEN KANE
ΨΣ ΥΦΣΕΡΛΣ ΨΘΧ
ΑΡΡΑΧ
AU HAZARD,
BALTHAZAR
THE GENERAL
STROSZEK
TOKYO MONOGATARI
LES QUATRE CENTS
COUPS
ΨΗΛΠΘΧ Σ ΨΛΓΦΘΧ
PIERROT LE FOU
ANGST ESSEN SEELE
AUF

ROBERTO ROSSELLINI
ORSON WELLES

120'
119'

1946
1941

13
13

35
35

ΥΑΡΨΕΟΘΧ ΒΣΩΟΓΑΦΘΧ

87'

1974

15

36

ROBERT BRESSON

91'

1966

13

36

BUSTER KEATON
WERNER HERZOG
YASUJIRO OZU

80'
115'
126'

1926
1977
1953

10
16
15

37
37
38

FRANCOIS TRUFFAUT

99'

1959

10

38

ΥΑΡΨΕΟΘΧ ΒΣΩΟΓΑΦΘΧ
JEAN LUC GODARD
RAINER WERN.
FASSBINDER

15'
110'

1966
1965

15
16

39
39

93'

1974

15

40

HORI, MA PANENKO

MLOS FORMAN

71'

1967

16

40

THE KID
HIROSHIMA MON
AMOUR

CHARLIE CHAPLIN

68'

1921

4

41

ALAIN RESNAIS

90'

1959

16

41

Θ ΧΣΦΩΔΛΑ

HAMSARAYAN

ABBAS KIAROSTAMI

16'

1982

4

42

NAN O KOUCHEH

ABBAS KIAROSTAMI

11'

1970

4

42

THE GOLD RUSH

CHARLIE CHAPLIN

95'

1925

6

43

ΨΣ ΨΩΠΛ ΞΑΛ ΨΣ
ΧΣΞΑΞΛ
Σ ΧΦΩΧΣΚΘΦΑΧ
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ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΡΕΤΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΑΓΕΟΑΧΨΣΧ ΥΕΨΦΑ

ΦΛΟΛΥΥΣΧ ΞΣΩΨΧΑΦΨΘΧ
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 87'
Χϊρα παραγωγισ: Ελλάδα
2000
Ελευςίνα, Ελευςίνια μυςτιρια, πολεοδομία, περιβάλλον, βιομθχανικι ρφπανςθ,
Οζξεισ-κλειδιά
ιςτορικι μνιμθ, ντοκιμαντζρ
Χτθν Αγζλαςτο Υζτρα κάκθςε θ κεά Διμθτρα όταν ζψαχνε τθν κόρθ τθσ Υερςεωόνθ. Χιμερα θ
Ελευςίνα, θ πόλθ των αρχαίων Πυςτϊν, ζχει βάναυςα μετατραπεί ςε μια από τισ πιο
υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ τθσ Αττικισ, παραδομζνθ ςτθν άναρχθ δόμθςθ και πνιγμζνθ ςτθ
βιομθχανικι ρφπανςθ. Ξι όμωσ, θ μνιμθ τθσ ιερότθτασ του τόπου κατοικεί ακόμθ ςτισ πζτρεσ και
το χϊμα, ςτα δρομάκια, τα πρόςωπα και τισ ιςτορίεσ τουσ. Τπωσ ο Υαναγιϊτθσ Φαρμάκθσ, ζνασ
άςτεγοσ "τρελόσ" που, ςαν ςθμερινόσ ιεροωάντθσ, ψάχνει μανιωδϊσ να διαςϊςει ό,τι κομματάκι
αρχαίασ πζτρασ απζμεινε, ι θ μαυροωορεμζνθ κυρία Ελζνθ που επιμζνει να ανάβει κάκε βράδυ
το καντθλάκι του δρόμου με ωόντο τθ ωλόγα των διυλιςτθρίων. Επί δζκα ολόκλθρα χρόνια ο
ωακόσ του Φίλιππου Ξουτςαωτι ιχνθλατοφςε αυτό το ιδιόμορωο τοπίο ανκρϊπων και χϊρων τθσ
Ελευςίνασ με ευλάβεια και υπομονι, ςυνκζτοντασ μια ποιθτικι πραγματεία πάνω ςτθ μνιμθ, τθ
ηωι, το κάνατο, τον μφκο, το χρόνο. Θ ωωνι του δθμιουργοφ διαxτίηει το κείμενο ςε ςυνεχι
διάλογο με τθν εικόνα, ςα ςελίδεσ από ζνα προςωπικό θμερολόγιο, αποκαλφπτοντάσ μασ ζναν
πρωτόγνωρο παλμό ηωισ κάτω από τισ βίαιεσ επιχωματϊςεισ τθσ ςφγχρονθσ λικθσ.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα 9+
ΑΚΑΤΟΝΕ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ACCATONE

PIER PAOLO PASOLINI
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 120'
Χϊρα παραγωγισ: Λταλία
1961
Οζξεισ-κλειδιά
υποπρολεταριάτο, περικϊριο, λαϊκι κουλτοφρα, γλϊςςα, ειρωνεία, βία
Ψο "Ακατόνε" μπορεί να ιδωκεί ςαν ςφλλθψθ ενόσ τρόπου ηωισ, δθλαδι μιασ κουλτοφρασ και
ταυτόχρονα ςαν εγχείρθμα κινθματογραωικισ ποιθτικισ γραωισ, επθρεαςμζνθσ από τθν άποψθ
του Υαηολίνι για τον κινθματογράωο ωσ γραπτι γλϊςςα τθσ πραγματικότθτασ. Εξιςτορϊντασ τισ
περιπζτειεσ του νεαροφ προλετάριου Ακατόνε (Franco Citti) και των ωίλων του, θ ταινία
παρακολουκεί τισ ηωζσ τουσ ςτθ Φϊμθ, τθν κοινωνικι και πολιτιςμικι απομόνωςι τουσ ςτο
περικϊριο τθσ πόλθσ αλλά και τισ πρακτικζσ βίασ και καταςτολισ με τισ οποίεσ τουσ αντιμετωπίηει
θ Αςτυνομία. Θ ςκθνι όπου ο Ακατόνε ονειρεφεται ξφπνιοσ τον κάνατο και τθν κθδεία του είναι
κεμελιακι. Λδιαίτερο ρόλο ςτθν αωιγθςθ παίηει θ χριςθ τθσ γλϊςςασ/αργκό των περικωριακϊν
νζων, αωοφ ο Υαηολίνι ειςχωρεί ςτθν ψυχι των θρϊων του και μετζχει τθσ «κοινωνιολογικισ τουσ
ςυνείδθςθσ» μζςω τθσ γλϊςςασ (τεχνικι του «ζμμεςου ελεφκερου λόγου»). Χφμωωνα με τον
δθμιουργό τθσ ταινίασ «Θ πραγματικότθτα αναπαριςτανόταν διαμζςου τθσ πραγματικότθτασ.
Εκείνα τα ςϊματα ιταν ζτςι ςτθ ηωι, όπωσ και ςτθν οκόνθ».
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα

16+
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ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΘ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘ

ΚΣΔΩΦΣΧ ΑΓΓΕΟΣΥΣΩΟΣΧ
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 110'
Χϊρα παραγωγισ: Ελλάδα
1970
Οζξεισ-κλειδιά
πατζρασ, μετανάςτευςθ, ταξίδι, επιςτροφι, φόνοσ, ερθμιά, ζρευνα, αλικεια
«Θ αναπαράςταςθ, ωσ απόπειρα αναςφνκεςθσ τθσ αλικειασ από τα κραφςματά τθσ. Σι μικρζσ
ιςτορίεσ, όπωσ αντανακλϊνται αλλά και κακορίηονται από τθ μεγάλθ Λςτορία. Σ πατζρασ ωσ
ςφμβολο, ωσ παρουςία και απουςία. Ψο ταξίδι, θ εξορία. Θ αιϊνια επιςτροωι» Αυτά είναι, με τα
λόγια του ίδιου του ςκθνοκζτθ, τα μεγάλα κζματα αυτισ τθσ ςθμαντικισ ταινίασ. Βαςιςμζνθ ςτθν
τραγωδία του Αιςχφλου Αγαμζμνων και ςε ζνα πραγματικό γεγονόσ που ςυνζβθ ςτα βουνά τθσ
Θπείρου, διθγείται τον ωόνο ενόσ μετανάςτθ από τθ Γερμανία που επιςτρζωει ςτο χωριό του, από
τθ γυναίκα του Ελζνθ (Ψοφλα Χτακοποφλου) και τον εραςτι τθσ. Θ ιςτορία παρουςιάηεται μζςα
απϋτον τριπλό διάλογο (ζρευνα τοφ ανακριτι, ζρευνα τθσ ομάδασ δθμοςιογράωων, άποψθ
αωθγθτι). Σ αυςτθρόσ ρεαλιςμόσ τθσ ταινίασ αποτυπϊνει με ζνα ςυγκλονιςτικό εςωτερικό ρυκμό
τθν ξερι και άγονθ γθ τθσ Ψυμωαίασ, τθν ερθμιά τθσ πζτρασ και του τόπου, αλλά και των
ανκρϊπων. Θ πρϊτθ μεγάλου μικουσ ταινία του δθμιουργοφ τθσ παραμζνει μία ςθμαντικι
κατάκεςθ ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ ανανζωςθσ του κινθματογράωου τθ δεκαετία του '70.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 16+
Ο ΑΝΚΩΡΟΣ ΜΕ ΤΘΝ ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΛΚΘ ΜΘΧΑΝΘ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

CHELOVEK S KINO APPARATOM
DZIGA VERTOV

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: ΕΧΧΔ
1929
ντοκιμαντζρ, μοντάη, πειραματικζσ τεχνικζσ, κινθματογραφιςτισ, κάμερα,
Οζξεισ-κλειδιά
ςοςιαλιςτικι κοινωνία
Χτθν ταινία αυτι παρακολουκοφμε ταυτόχρονα ζναν κινθματογραωιςτι να γυρίηει μια ταινία, τθν
ταινία που γυρίηει και τισ αντιδράςεισ των κεατϊν που παρακολουκοφν αυτιν τθν ταινία ςε μια
κινθματογραωικι αίκουςα. Κεωρϊντασ τθν κάμερα ζνα τζλειο «κινθματογραωικό μάτι» που
αποτυπϊνει επακριβϊσ τθν πραγματικότθτα και το μοντάη το απαραίτθτο μζςο διαμόρωωςθσ
αυτισ τθσ πραγματικότθτασ ς’ ζνα εκωραςτικό και πειςτικό ςφνολο, ο δθμιουργόσ τθσ
παρουςιάηει τθ δθμιουργία τθσ «νζασ ςοςιαλιςτικισ κοινωνίασ» μετατρζποντασ, με κακαρά
κινθματογραωικά μζςα, το κακθμερινό ςε καυμαςτό. Υρόκειται για το ςθμαντικότερο επίτευγμά
του ωανατικοφ πολζμιου τθσ μυκοπλαςίασ Ψηίγκα Βερτόω, όπου εξελίςςεται από
ντοκυμαντερίςτα ςε πραγματικό ποιθτι του κινθματογράωου, αποτίνοντασ ζναν πραγματικό
ωόρο τιμισ ςτθν ζβδομθ τζχνθ.
Π.Υ.
Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 68'

θλικιακι ομάδα

13+
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ΟΛ ΑΡΕΝΑΝΤΛ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΣΛ ΑΥΕΡΑΡΨΛ

ΓΛΩΦΓΣΧ ΥΑΡΣΩΧΣΥΣΩΟΣΧ
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 121'
Χϊρα παραγωγισ: Ελλάδα
1981
περικϊριο, μικροαςτιςμόσ, γάμοσ, τθλεςκόπιο, ερωτικι ςυνάντθςθ,
Οζξεισ-κλειδιά
ελλθνικι κοινωνία δεκαετίασ 1980
Ζνασ περικωριακόσ νζοσ παρακολουκεί κρυωά με τθλεςκόπιο τθ ηωι μιασ γοθτευτικισ ϊριμθσ
παντρεμζνθσ γυναίκασ που ηει απζναντί του. Σι τρόποι ηωισ των δφο θρϊων είναι διαμετρικά
αντίκετοι. Σ νεαρόσ που οι ωίλοι του αποκαλοφν «ωάνταςμα» προςπακεί να γεμίςει το
υπαρξιακό κενό του κάνοντασ «ςοφηεσ» τα βράδια ςτθν παραλιακι ενϊ εκείνθ ωροντίηει για
όλουσ και για όλα εκτόσ από τον εαυτό τθσ. «Απζναντι» ο ζνασ ςτθν άλλθ βρίςκονται εξίςου
εγκλωβιςμζνοι ςε «κενζσ» ηωζσ που κα αποκτιςουν νόθμα μόνο ςτθ μεταξφ τουσ ςφντομθ
ερωτικι ςυνάντθςθ. Σ Υανουςόπουλοσ, χρθςιμοποιϊντασ αριςτοτεχνικά το τθλεςκόπιο,
μετατρζπει το κεατι ςε θδονοβλεψία τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 1980,
παρουςιάηοντασ τθν ελάχιςτα ελκυςτικι εικόνα τθσ «βολεμζνθσ» μικροαςτικισ τάξθσ και τα
αδιζξοδα τθσ ανερμάτιςτθσ νζασ γενιάσ που προςπακεί να δϊςει νόθμα ςτθ ηωι τθσ με κάκε
μζςον.
Π.Υ.
θλικιακι ομάδα

13+

ΑΤΑΛΑΝΤΘ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

L’ATALANTE
JEAN VIGO

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία
1934
Οζξεισ-κλειδιά
λυριςμόσ, νεόνυμφοι, βάρκα, ζρωτασ, ταξίδι, ναυτικοί, παρεξιγθςθ
Σι εικόνεσ τθσ Αταλάντθσ που υπονοοφν πολφ περιςςότερα απ’ όςα δείχνουν μετατρζπουν τθν
ιςτορία δφο νεόνυμωων που ηουν ςε μια βάρκα ς’ ζναν φμνο για τον ζρωτα και τθ ηωι. Τπωσ και
ςτισ υπόλοιπεσ ταινίεσ του Βιγκό, ο χϊροσ (θ βάρκα) αποκτά μια εντελϊσ υποκειμενικι διάςταςθ
κακϊσ προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ και τισ ςυγκινιςεισ των ανκρϊπων που τον κατοικοφν:
μετατρζπεται ςε μια νθςίδα ελευκερίασ ςτο μζςον μιασ καταπιεςτικισ κοινωνίασ. Σι δυςκολίεσ
προςαρμογισ ςτθ ςυμβίωςθ παρουςιάηονται από το ςκθνοκζτθ μ’ ζνα προςωπικό φωοσ γεμάτο
λυριςμό, ποίθςθ και κάποια ςουρεαλιςτικά ςτοιχεία. Θ ποίθςθ τθσ Αταλάντθσ όπωσ και των
υπόλοιπων ταινιϊν του Βιγκό είναι οπτικι και όχι λεκτικι και οι λζξεισ, οι κόρυβοι και θ μουςικι
εμπλουτίηουν τισ ιδθ πλοφςιεσ ςε ςυγκινιςεισ εικόνεσ του. (Σ Βιγκό είναι μια μοναδικι
περίπτωςθ ςτθν ιςτορία του κινθματογράωου. Αν και πρόλαβε να κάνει μόνο τζςςερισ ταινίεσ (2
μικροφ μικουσ, 1 μεςαίου και 1 μεγάλου μικουσ), γιατί πζκανε μόλισ 29 χρόνων, κεωρείται ζνασ
από τουσ ςθμαντικότερουσ δθμιουργοφσ του).
Π.Υ.
Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 89'

θλικιακι ομάδα
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ΓΕΤΟΥΔΘ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

GERTRUD

CARL THEODOR DREYER
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 115'
Χϊρα παραγωγισ: Δανία
1964
γάμοσ, αποξζνωςθ, ζρωτασ, ελευκερία, αγάπθ, αντικομφορμιςμόσ, αξιοπρζπεια,
Οζξεισ-κλειδιά
μοναξιά
Χτθ Γερτροφδθ, τελευταία ταινία του μεγάλου Δανοφ ςκθνοκζτθ Carl Dreyer, βαςιςμζνθ ςε
κεατρικό ζργο, ο δθμιουργόσ χρθςιμοποιεί το κινθματογραωικό μζςο για να ειςζλκει ςτο χϊρο
των ςυναιςκθμάτων, τθσ ψυχισ, τθσ εςωτερικισ δράςθσ. Πζςα από τθν ιςτορία τθσ Γετροφδθσ
(Nina Rens Rode), μιασ περιωανθσ και αςυμβίβαςτθσ γυναίκασ των αρχϊν του αιϊνα, αναωζρεται
ςτθν αγάπθ και τον ζρωτα ςαν καταλυτικό ςυναίςκθμα. Amor omnia (θ αγάπθ είναι το πάν) είναι
το ςφνκθμα τθσ θρωίδασ ποφ αρνείται να ςυμωιλιωκεί με τθν αποξζνωςθ (ςφηυγοσ Ξάνιγκ), τθν
ζκπτωςθ των ςυναιςκθμάτων (νεαρόσ Ερλαντ), τθν απουςία του ζρωτα και τθσ αγάπθσ ( ποιθτισ
Γκάμπριελ). Εν τζλει επιλζγει τθν αξιοπρεπι αλλά οδυνθρι διζξοδο. Θ διεκδίκθςθ από πλευράσ
τθσ Γερτροφδθσ μιασ ςχζςθσ ιςότθτασ, αωοςίωςθσ και ελευκερίασ ορίηει ζνα διαωορετικό
πρότυπο ςχζςεων των ωφλων και προςδίδει επικαιρότθτα ςε αυτιν τθν ιδιαίτερθ ταινία, τομι
κινθματογραωικοφ κλαςικιςμοφ και νεωτερικότθτασ.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 16+

Θ ΓΕΥΣΘ ΤΟΥ ΚΕΑΣΛΟΥ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

TA'M E GUILASS

ABBAS KIAROSTAMI
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 95'
Χϊρα παραγωγισ: Λράν
1997
Οζξεισ-κλειδιά
ταφι, ταρίχευςθ, αυτοκτονία, ανταμοιβι, ηωι, φφςθ, περιβάλλον
Ζνασ ςφνκετοσ ςτοχαςμόσ πάνω ςτθ ηωι και το κάνατο με όχθμα τον Ππάντι, ζναν μεςιλικα που,
για άγνωςτουσ λόγουσ, ζχει αποωαςίςει να αυτοκτονιςει. Σδθγϊντασ το αυτοκίνθτό του ςτα
περίχωρα τθσ Ψεχεράνθσ, ο Ππάντι αναηθτά κάποιον για να τον κάψει, αν το εγχείρθμά του
πετφχει ι να τον ςϊςει, αν αποτφχει. Σι οδθγίεσ είναι ςαωείσ, τα χριματα που προςωζρει γι αυτι
τθν εργαςία πολλά. Πετά τθν άρνθςθ των πρϊτων υποψθωίων, ζνασ θλικιωμζνοσ ταριχευτισ
δζχεται απρόκυμα τθν προςωορά, από οικονομικι ανάγκθ και μόνο, προςπακεί όμωσ επίμονα να
μεταπείςει τον Ππάντι, εξυμνϊντασ του τθ ηωι και τθν ομορωιά που κρφβεται ςτισ πιο απλζσ
εκωάνςεισ τθσ. Θ επιηιτθςθ του κανάτου ςυνδζεται ζτςι με τθν αναηιτθςθ ενόσ λόγου για τθ ηωι.
Ψο άγονο, άνυδρο, ςχεδόν ςελθνιακό τοπίο που περιβάλλει τουσ ιρωεσ δίνει τον εικαςτικό τόνο ς'
αυτόν τον βακειά υπαρξιακό προβλθματιςμό, που ο Ξιαροςτάμι οικοδομεί χωρίσ
ςυναιςκθματικζσ εξάρςεισ, με τθν νθωαλιότθτα ενόσ μελετθτι και τθν χαρακτθριςτικι, εξαιρετικι
λιτότθτα τθσ γραωισ του.
Β.Ξ.

θλικιακι ομάδα
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ΔΕΣΜΩΤΘΣ ΤΟΥ ΛΛΛΓΓΟΥ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

VERTIGO

ALFRED HITCHCOCK
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 128'
Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ
1958
Οζξεισ-κλειδιά
φόβοσ, καταδίωξθ, εφιάλτθσ, φετιχιςμόσ, ενοχι, τιμωρία
Σ πρϊθν αςτυνομικόσ Χκόττι Φζργκιουςον (James Stewart), που πάςχει από υψοωοβία,
προςλαμβάνεται ωσ ιδιωτικόσ ντεντζκτιβ από τον ωίλο του για να παρακολουκιςει τθ γοθτευτικι
ςφηυγό του Πάντλεν, που υποτίκεται ότι ζχει καταλθωκεί από το πνεφμα μιασ νεκρισ γυναίκασ.
Υαρακολουκϊντασ τθν, ο Scottie ερωτεφεται τθν «τζλεια εικόνα ομορωιάσ και μυςτθρίου» που
εςαρκϊνει θ Πάντλεν (Kim Novak). Τταν θ τελευταία πζωτει από τθν κορυωι ενόσ καμπαναριοφ,
όπου ο Χκόττι δεν μπόρεςε να τθν ακολουκιςει λόγω τθσ υψοωοβίασ του, όλοι πιςτεφουν ότι
αυτοκτόνθςε κυριευμζνθ από τουσ εωιάλτεσ τθσ. Θ αωιγθςθ ανατρζπεται με τθν εμωάνιςθ τθσ
Ψηοφντι, μιασ γυναίκασ που μοιάηει εκπλθκτικά με τθν Πάντλεν. Ερωτευμζνοσ με τθν εικόνα τθσ
νεκρισ αγαπθμζνθσ του, o πρωταγωνιςτισ υποχρεϊνει τθ Ψηοφντι να τθσ μοιάςει απόλυτα,
επιβάλλοντάσ τθσ το ίδιο ντφςιμο, χτζνιςμα, ςυμπεριωορά με μια ωετιχιςτικι εμμονι. Θ ταινία
αποτελεί τυπικό παράδειγμα τθσ χαρακτθριςτικισ τεχνικισ του ςαςπζνσ που ανζπτυξε ο "μαιτρ
του μυςτθρίου" Χίτςκοκ, ενϊ θ εικαςτικι τθσ διάςταςθ και ιδιαίτερα οι καινοτόμοι ωωτογραωικζσ
τεχνικζσ τθσ ζχουν αωιςει εποχι ςτθν ιςτορία του κινθματογράωου.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα
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Ο ΔΑΚΟΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

Σ ΔΦΑΞΣΧ

ΡΛΞΣΧ ΞΣΩΡΔΣΩΦΣΧ
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 105'
Χϊρα παραγωγισ: Ελλάδα
1956
ανωνυμία, ταυτότθτα, μικροαςτικι τάξθ, περικϊριο, υπόκοςμοσ, μετεμφυλιακι
Οζξεισ-κλειδιά
Ελλάδα
Ζνασ αςιμαντοσ τραπεηικόσ υπάλλθλοσ ετοιμάηεται να περάςει μόνοσ του τισ γιορτζσ τθσ
Υρωτοχρονιάσ, όταν ξαωνικά ανακαλφπτει ότι μοιάηει εκπλθκτικά με ζναν αδίςτακτο κακοποιό
που οι εωθμερίδεσ αποκαλοφν "Σ Δράκοσ". Ζντρομοσ ςτθν αρχι, ςιγά-ςιγά κα επενδφςει ςτθν
αναπάντεχθ αυτι ομοιότθτα ςαν ζνα τρόπο να ξεωφγει από τθν αωόρθτθ ανωνυμία και μοναξιά
του, να "γίνει κάποιοσ". Θ νζα του ταυτότθτα προκαλεί τθν αδζξια εμπλοκι του με επαγγελματίεσ
απατεϊνεσ και κυκλϊματα τθσ νφχτασ, ενϊ ο ζρωτάσ του για μια χορεφτρια του καμπαρζ
διανκίηει αυτι τθν προςωρινι, "ψεφτικθ" ηωι του μζχρι τθν αναπόωευκτθ αποκάλυψθ τθσ
αλικειασ και το τραγικό του τζλοσ. Χτθν ταινία, ο Ξοφνδουροσ αντιπαραβάλλει το διάχυτο ωόβο
τθσ μετεμωυλιακισ Ελλάδασ με τθν ταυτόχρονθ ανάπτυξθ τθσ μικροαςτικισ τάξθσ, ςαν δφο
αντιωατικζσ ςυνιςτϊςεσ που ςωράγιςαν τθ νεοελλθνικι ςυνείδθςθ. Υαράλλθλα, μασ βυκίηει ςτο
παράλογο, καωκικό ςφμπαν του ανκρωπάκου-ιρωά του με ςαωείσ επιρροζσ από τον
νεορεαλιςμό, ζντονα εξπρεςςιονιςτικά ςτοιχεία αλλά και εικαςτικά δάνεια από το ωιλμ-νουάρ.
Βαςικό κεωάλαιο για τθν ταινία αποτελεί θ εκπλθκτικι ερμθνεία του πρωταγωνιςτικοφ ρόλου από
τον Ρτίνο Θλιόπουλο, κακϊσ και θ μουςικι του Πάνου Χατηιδάκι.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα 14+
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Ο ΔΟΜΟΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ
Χτοιχεία ταινίασ
Οζξεισ-κλειδιά

LA STRADA
FEDERICO FELLINI
Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: Λταλία
1954
ελευκερία, ςκλαβιά, περιπλάνθςθ, ελπίδα, νεορεαλιςμόσ, μεταπολεμικι Ιταλία
Διάρκεια: 104'

Θ ευαίςκθτθ, αωελισ Ψςεςολμίνα πουλιζται από τθ ωτωχι μθτζρα τθσ ςτον κτθνϊδθ πλανόδιο
ςαλτιμπάγκο Ηαμπανό (Άντονυ Ξουίν), τον οποίο ςυνοδεφει ςτθν περιπλάνθςι του ςτουσ
δρόμουσ, βοθκϊντασ όπωσ μπορεί ςτισ αυτοςχζδιεσ παραςτάςεισ του. Τταν ςυναντά τον 'Ψρελό',
ζνα ςυμπονετικό κλόουν-ακροβάτθ, θ ηωι τθσ παίρνει μια άλλθ διάςταςθ. "Τλα ζχουν ζνα ςκοπό,
ακόμα και ζνα βότςαλο", τθσ λζει, κι θ ςυμβουλι του τθσ δίνει για πρϊτθ ωορά αυτοπεποίκθςθ
και τθν τόλμθ να διεκδικιςει μια ελευκερία πρωτόγνωρθ ςτθ μζχρι τότε ηωι τθσ, με τραγικζσ
ςυνζπειεσ. Ψρία πρόςωπα, τρείσ διαωορετικζσ ςτάςεισ ηωισ που ςυντίκενται ςυγκρουόμενεσ.
Δανειηόμενοσ από το ιδίωμα του ιταλικοφ νεορεαλιςμοφ (βλ. 'Ξλζωτεσ ποδθλάτων'), ο Φελίνι εδϊ
υπερβαίνει τθ ρεαλιςτικι γραωι ωτιάχνοντασ ζνα λυρικό παραμφκι με χαρακτθριςτικά
παραβολισ. Θ εξαιρετικι ερμθνεία τθσ Ψηουλιζτα Παςίνα ςτο ρόλο τθσ Ψηεςολμίνα παραπζμπει
ςτθν αωελι, κωμικι υπερβολι του Ψςάρλι Ψςάπλιν.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα
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Θ ΕΒΔΟΜΘ ΣΦΑΓΛΔΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

DET SJUNDE INSEGLET

INGMAR BERGMAN
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 96'
Χϊρα παραγωγισ: Χουθδία
1957
Αποκάλυψθ του Ιωάννθ, Θεόσ, κάνατοσ, ςταυροφορίεσ, ιππότεσ, πλανόδιοσ κίαςοσ,
Οζξεισ-κλειδιά
πανϊλθ
"H αδιαωορία μου για τουσ ανκρϊπουσ με απζκλειςε. Ηω ςε ζνα κόςμο ωανταςμάτων, είμαι
ωυλακιςμζνοσ ονείρων. Κζλω ο Κεόσ να απλϊςει το χζρι του, να δείξει το πρόςωπό του, να μου
μιλιςει. Ψου ωωνάηω ςτο ςκοτάδι όμωσ δεν είναι κανείσ εκεί." : τα λόγια ανικουν ςτον ιππότθ
Αντόνιουσ Ππλόκ, κεντρικό ιρωα τθσ ταινίασ, και αντικατοπτρίηουν τθν ωιλοςοωικι αναηιτθςθ
του ζργου που δανείςτθκε τον τίτλο του από τθν Αποκάλυψθ του Λωάννθ. Ζχοντασ μόλισ
επιςτρζψει από τθ ωρίκθ των ςταυροωοριϊν, ο Ππλόκ βρίςκει τθ χϊρα του να μαςτίηεται από
τθν πανϊλθ. Υροκαλϊντασ τον Κάνατο ςε μια παρτίδα ςκακιοφ, από τθν ζκβαςθ τθσ οποίασ κα
εξαρτθκεί θ ηωι του, ξεκινά ζνα περιπετειϊδεσ οδοιπορικό προσ τον πφργο του, ςτο οποίο
εμπλζκονται μεταξφ άλλων ο αγνωςτικιςτισ ακόλουκόσ του, ζνασ πολφχρωμοσ περιπλανϊμενοσ
κίαςοσ αλλά και ο ίδιοσ ο Κάνατοσ που τελικά κα αποδειχκεί ανίκθτοσ. Ζνα ςκοτεινό, αλλθγορικό
ποίθμα που χαρακτθρίηει τον ςτοχαςμό του Ππζργκμαν πάνω ςτθν πίςτθ και τθν αμωιςβιτθςθ,
τθ ςιωπι του Κεοφ και τθν αγωνιϊδθ υπαρξιακι πάλθ του ανκρϊπου.
Β.Ξ.

θλικιακι ομάδα
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ΕΥΔΟΚΛΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΕΩΔΣΞΛΑ

ΑΟΕΘΧ ΔΑΠΛΑΡΣΧ
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 99'
Χϊρα παραγωγισ: Ελλάδα
1971
Οζξεισ-κλειδιά
ςτρατιϊτθσ, πόρνθ, κοινωνικζσ ςυμβάςεισ, γάμοσ, περικϊριο, λαϊκό μελόδραμα
Πια νεαρι πόρνθ, που ηει ςε μια αυτοςχζδια ςυνοικία ςτισ παρυωζσ τθσ πόλθσ κι ζνασ λοχίασ που
υπθρετεί ςτο γειτονικό ςτρατόπεδο, ερωτεφονται και παντρεφονται. Θ ςχζςθ τουσ παραβιάηει
τουσ κανόνεσ του κοινωνικοφ τουσ περίγυρου και τουσ αυςτθρά κακοριςμζνουσ ρόλουσ τουσ μζςα
ς' αυτόν: ωσ άβουλο ερωτικό εμπόρευμα θ πρϊτθ, ωσ εκωραςτισ τθσ άκαμπτθσ ςτρατιωτικισ
θκικισ και του πατριαρχικοφ ςτερεότυπου ο δεφτεροσ. Αν και προσ ςτιγμιν ο ζρωτασ ωαντάηει
ανίκθτοσ, θ επανάςταςι τουσ ςυνκθκολογείται από τισ ίδιεσ τισ αδυναμίεσ τουσ και τελικά
ςυντρίβεται από το παντοδφναμο κατεςτθμζνο. Ψο άμεςο, ανεπιτιδευτο, ςχεδόν τραχφ βλζμμα
του Δαμιανοφ υπερβαίνει τον επιωανειακό νατουραλιςμό τθσ ταινίασ και διειςδφει ςτο
προςωπικό δράμα των δφο θρϊων, ακολουκϊντασ τθν άνιςθ μάχθ τουσ με το ςφςτθμα αλλά και
τουσ ίδιουσ τουσ εαυτοφσ τουσ. Ψο λαϊκό μελόδραμα μετουςιϊνεται ζτςι ςε μια κατ' ουςίαν
επαναςτατικι, πολιτικι ταινία, με ςαωείσ απόθχουσ αρχαίου δράματοσ. Χθμαντικι ςυνειςωορά
ςτθν ταινία αποτελεί θ εξαιρετικι ερμθνεία των πρωταγωνιςτικϊν ρόλων από εραςιτζχνεσ
θκοποιοφσ, κακϊσ και θ μουςικι του Πάνου Οοΐηου.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα
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Ο ΚΕΛΟΣ ΜΟΥ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

MON ONCLE
JACQUES TATI

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία
1958
Οζξεισ-κλειδιά
αςτικι τάξθ, νεοπλουτιςμόσ, κίτσ, τεχνολογία, καταναλωτιςμόσ, παιδί, ςάτιρα
Σ κφριοσ Λλό, ζνασ απλόσ, ωιλιςυχοσ άνκρωποσ με μια απζχκεια για τθν τεχνολογία, επιςκζπτεται
τθν αδελωι του που ηεί με τον βιομιχανο άντρα τθσ κ. Αρπζλ και τον 9χρονο γιό τουσ Ηεράρ ςε
ζνα ιδιόμορωο ςπίτι ςε προάςτειο του Υαριςιοφ. Θ βίλα των Αρπζλ, ζνα κράμα γεωμετρικοφ
μοντερνιςμοφ, κακογουςτιάσ και επιδειξιομανίασ, ανακλά πιςτά τον προβλθματικό χαρακτιρα
των νεόπλουτων μεγαλοαςτϊν ενοίκων τθσ. Χτο αλλόκοτο αυτό περιβάλλον, θ παιδικι αγνότθτα
και αωζλεια του Λλό ωαντάηει εκτόσ τόπου και χρόνου και γίνεται αωετθρία κωμικϊν
ςυγκροφςεων. Πόνοσ ςφμμαχόσ του ο μικρόσ Ηεράρ, που κα βρει ςτο πρόςωπο του κείου του μια
ανζλπιςτθ διζξοδο από τθν εωιαλτικι του κακθμερινότθτα. Πε ςτοιχεία κωμικισ υπερβολισ που
κυμίηουν ταινίεσ του Ψςάπλιν (βλ. "Ποντζρνοι Ξαιροί'), ο Ηάκ Ψατί (που ερμθνεφει ο ίδιοσ τον
ρόλο του Λλό) βάηει ςτο ςτόχαςτρο τθν ανερχόμενθ αςτικι τάξθ των μζςων του εικοςτοφ αιϊνα,
ςυνκζτοντασ μια απολαυςτικά γελοιογραωικι ςάτιρα των ςυνθκειϊν και τθσ αιςκθτικισ τθσ.
Εκτόσ από τον περίτεχνο ςκθνικό τθσ χϊρο, θ ταινία διακρίνεται για τον δθμιουργικό χειριςμό του
ιχου.
Β.Ξ.
Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 110'

θλικιακι ομάδα
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ΟΛ ΚΥΛΟΛ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΘ ΒΟΧΘ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

UGETSU MONOGATARI

KENJI MIZOGUCHI
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 94'
Χϊρα παραγωγισ: Λαπωνία
1953
Οζξεισ-κλειδιά
δράμα, ςυμμετρία, πόλεμοσ, πλεονεξία, ματαιότθτα, κάνατοσ, λυριςμόσ
Ψζςςερισ βαςικοί χαρακτιρεσ – ζνασ αγγειοπλάςτθσ και θ γυναίκα του, ο αδελωόσ του και θ
γυναίκα του - παίρνουν διαωορετικοφσ δρόμουσ και ζχουν διαωορετικι κατάλθξθ. Σι άνδρεσ
κυνθγϊντασ τουσ ςακροφσ ςτόχουσ του χριματοσ, τθσ ωιμθσ και τθσ θδονισ ανακαλφπτουν τθ
ματαιότθτα των επιλογϊν τουσ, κυρίωσ επειδι οι γυναίκεσ τουσ - που είναι από πολλζσ απόψεισ
οι κφριοι χαρακτιρεσ - αωινονται ανυπεράςπιςτεσ και ζχουν κακό τζλοσ (θ μία ςκοτϊνεται από
ςτρατιϊτεσ, θ άλλθ καταλιγει πόρνθ). Από τισ κορυωαίεσ δθμιουργίεσ του Πιηογκοφτςι, ξεχωρίηει
για τθν κομψότθτα τθσ ςυμμετρικισ δομισ τθσ και τθν λαμπρι οπτικι τεχνικι τθσ, που δίνει ςτθ
ωφςθ μια μυςτικιςτικι διάςταςθ.
Π.Υ.
θλικιακι ομάδα
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Θ ΚΥΣΛΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

OFFRET

ANDREI TARKOVSKI
Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: Χουθδία, Θν. Βαςίλειο,
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 143'
1986
Γαλλία
Οζξεισ-κλειδιά
πυρθνικι καταςτροφι, κυςία, ςωτθρία, ματαιότθτα, ςυμβολιςμόσ, παραβολι
Θ εναρκτιρια ςκθνι τθσ ταινίασ δίνει ίςωσ τον τόνο του φωουσ και του προβλθματιςμοφ τθσ: ςε
μια ερθμικι παραλία ο Αλεξάντερ και ο "Πικρόσ Άνκρωποσ", πατζρασ και γιόσ, ωυτεφουν ζνα
ξερό δζντρο και το ποτίηουν. Σ Αλεξάντερ, ςυγγραωζασ και πρϊθν θκοποιόσ, ετοιμάηεται να
γιορτάςει τα πεντθκοςτά του γενζκλια με τουσ ωίλουσ και τθν οικογζνειά του ςτο απομονωμζνο
νθςί τθσ Βαλτικισ όπου ηει. Πικρά δυςοίωνα ςθμάδια κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ του
δείπνου προϊδεάηουν για το επερχόμενο κακό και επιβεβαιϊνονται ςφντομα: ο παγκόςμιοσ
πυρθνικόσ πόλεμοσ ζχει αρχίςει. Χτθν προοπτικι του επικείμενου τζλουσ τθσ ανκρωπότθτασ
κακζνασ από τουσ ιρωεσ αντιδρά διαωορετικά. Ξαι ο Αλεξάντερ, παρακινοφμενοσ από τον
μυςτθριϊδθ ταχυδρόμο Τττο, προςωζρεται να κυςιάςει όλα όςα του ανικουν πιςτεφοντασ ότι
ζτςι κα ςϊςει τον κόςμο. Ωιοκετϊντασ τθν ςυμβολικι ςυμπφκνωςθ μιασ παραβολισ, ο Ψαρκόωςκι
ςτθν τελευταία του αυτι ταινία αναπτφςςει μια ςφνκετθ ιςορροπία μεταξφ ρεαλιςμοφ και
μεταωυςικισ, ζνα χαρακτθριςτικό ιδίωμα που ανακλά τθν αγωνιϊδθ πνευματικι αναηιτθςθ του
ζργου του, υπθρετοφμενθ εδϊ εξαιρετικά από τθν ονειρικι ατμόςωαιρα τθσ ωωτογραωίασ του
Χβεν Ρίκβιςτ.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα 16+
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ΚΩΘΚΤΟ ΡΟΤΕΜΚΛΝ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΒRONENOSETS POTYOMKIN

SERGEI EISENSTEIN
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 75'
Χϊρα παραγωγισ: ΕΧΧΔ
1925
Οζξεισ-κλειδιά
εξζγερςθ, αντίκεςθ, διαλεκτικό μοντάη, ζνταςθ, ανατροπι
Ψα πζντε επειςόδια τθσ ταινίασ «Άνκρωποι και ςκουλικια», «Δράμα ςτο κατάςτρωμα τθσ
πρφμνθσ», «Θ ζκκλθςθ του νεκροφ», «Ψα ςκαλοπάτια τθσ Σδθςςοφ», «Χυνάντθςθ με το ςτόλο»
αποτείουν ωόρο τιμισ ςτθν αποτυχθμζνθ επανάςταςθ του 1905 (που προθγικθκε εκείνθσ του
1917) και ς’ ζνα από τα πιο κακοριςτικά γεγονότα εκείνθσ τθσ χρονιάσ: τθν ανταρςία ςτο
Κωρθκτό Υοτζμκιν. Τπωσ και οι υπόλοιπεσ ταινίεσ του Αϊηενςτάιν το Υοτζμκιν ανατρζπει όλουσ
τουσ κανόνεσ τθσ ςυμβατικισ αωιγθςθσ. Δεν κακορίηεται από γραμμικι πλοκι αλλά από ζνα
κζμα (θ ικανότθσ μιασ μόνθσ επαναςτατικισ πράξθσ ς’ ζνα κωρθκτό να ενϊςει ζναν ολόκλθρο
λαό). Αυτι όμωσ θ ζλλειψθ τθσ γραμμικισ δομισ δεν ςθμαίνει και τθν απουςία ζντονθσ δράςθσ ι
ενότθτασ φωουσ. Δεν ζχει ζνα πρωταγωνιςτι πάνω ςτον οποίο να βαςίηεται θ δράςθ (το ρόλο του
πρωταγωνιςτι παίηουν οι μάηεσ ) χωρίσ αυτό να ςθμαίνει τθν ζλλειψθ ξεχωριςτϊν ανκρϊπων ι
ςυναιςκθμάτων. Ξινθτιριοσ μοχλόσ τθσ δράςθσ είναι θ αντίκεςθ. Θ κάκε μια από τισ 5 ενότθτεσ
ανατρζπει το κλίμα τθσ προθγοφμενθσ. Απόγειο του διαλεκτικοφ μοντάη του Αϊηενςτάιν είναι θ
ςεκάνσ τθσ Σδθςςοφ (ςτθν πραγματικότθτα θ ςωαγι ςτθν Σδθςςό δεν ςυνζβθ ποτζ) όπου θ
δυναμικι κάκε πλάνου ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ δυναμικι όςων ακολουκοφν.
Π.Υ.
θλικιακι ομάδα 9+
Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΡΑΛΧΝΛΔΛΟΥ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

LA REGLE DU JEU
JEAN RENOIR

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία
1939
Οζξεισ-κλειδιά
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ, κφριοι & υπθρζτεσ, κυνιγι λαγοφ, ταξικζσ διαφορζσ
Πια ςειρά από παράλλθλεσ ερωτικζσ ιςτορίεσ ανάμεςα ςε δφο μικρο-κοινωνίεσ (αυτι των
πλοφςιων κυρίων που διαδραματίηονται ςτουσ πάνω ορόωουσ ενόσ πφργου και αυτι των
υπθρετϊν τουσ που μιμοφνται τισ ςυμπεριωορζσ των κυρίων τουσ ςτα υπόγεια) χρθςιμεφουν ωσ
μεταωορά τθσ κατάρρευςθσ τθσ παρακμαςμζνθσ αριςτοκρατίασ τθσ Ευρϊπθσ που βυκίηεται κάτω
ου
από το βάροσ των τεχνθτϊν και άψυχων ςυμβάςεϊν τθσ ςτισ παραμονζσ του 2 Υαγκόςμιου
πολζμου . Ξφριοι και υπθρζτεσ προτιμοφν τθν τιρθςθ των τφπων από τθν ειλικρίνεια και τθν
ανοικτι ζκωραςθ των ςυναιςκθμάτων και ςυγκινιςεων κφριοι και υπθρζτεσ γνωρίηουν πολφ καλά
τισ ταξικζσ διαωορζσ. Θ κατάλθξθ ανάμεςα ςτισ απαιτιςεισ των κοινωνικϊν τφπων και τισ
ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ είναι αναπόωευκτα ο κάνατοσ. Αλλά όπωσ ςυμβαίνει ςυχνά ςτο ζργο
του Φενουάρ, οι χορευτζσ αυτοφ του μακάβριου χοροφ είναι κομψοί, ευγενείσ και αδφναμοι
μπροςτά ςτισ πθγζσ του κακοφ που πρζπει να αναηθτθκοφν εν μζρει ςτισ απαιτιςεισ των
κοινωνικϊν ςυμβάςεων, εν μζρει ςτθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα, εν μζρει ςτθν ίδια τθ ωφςθ, εν
μζρει ςτθν ιςτορία που κζτει ςτουσ ανκρϊπουσ πιο δφςκολα προβλιματα απ’ αυτά που μποροφν
να επιλφςουν.
Π.Υ.
θλικιακι ομάδα 16+
Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 110'
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ΚΛΕΦΤΕΣ ΡΟΔΘΛΑΤΩΝ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

LADRI DI BICICLETTE

VITTORIO DE SICA
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 93'
Χϊρα παραγωγισ: Λταλία
1948
Οζξεισ-κλειδιά
παιδί, νεορεαλιςμόσ, εργατικι τάξθ, ανεργία, εξευτελιςμόσ, αβεβαιότθτα
Τλα τα χαρακτθριςτικά του ιταλικοφ νεορεαλιςμοφ, θ κάμερα ςτουσ δρόμουσ, θ καυμαςτι ερμθνεία
από μθ επαγγελματίεσ θκοποιοφσ, θ ποιθτικι παρουςία του παιδιοφ ςυνυπάρχουν ςτο αριςτοφργθμα
του De Sica «Ξλζωτεσ ποδθλάτων». Θ πλοκι αναωζρεται ςε ζνα τυχαίο ςυμβάν τθσ κακθμερινότθτασ
ενόσ εργάτθ. Σ ιρωασ περνά μία ολόκλθρθ μζρα αναηθτϊντασ μάταια μζςα ςτθ Φϊμθ το κλεμμζνο
του ποδιλατο – θ απϊλειά του ςθμαίνει ανεργία, αωοφ χωρίσ αυτό δεν μπορεί να προςλθωκεί ςτθ
δουλειά του αωιςςοκολλθτι ποφ με τόςο κόπο βρικε. Ξακϊσ πλθςιάηει θ νφχτα, μετά από ζρευνεσ
ολόκλθρθσ μζρασ χωρίσ αποτζλεςμα και αωοφ περιπλανιζται εξ ίςου μόνοσ και ενδεισ, τόςο ςτο
ςυνδικάτο όςο και ςτισ λαϊκζσ ςυνοικίεσ τθσ πόλθσ και ςτο χϊρο που βρίςκονται οι κακολικοί ιερείσ,
δοκιμάηει και αυτόσ με τθ ςειρά του να κλζψει ζνα ποδιλατο. Ψον ςυλλαμβάνουν μπροςτά ςτα μάτια
του μικροφ του γιου, αωινοντάσ τον τελικά εξευτελιςμζνο και χωρίσ το πολυπόκθτο ποδιλατο.
Υατζρασ και γιόσ προχωροφν χζρι-χζρι προσ το άγνωςτο, ςτθ ςκθνι του ανοιχτοφ τζλουσ. Ψο
κινθματογραωικό βλζμμα εςτιάηεται ςτουσ πραγματικοφσ ανκρϊπουσ αναδεικνφοντασ με λιτότθτα,
απλότθτα και ωυςικότθτα τθν εγγενι ποίθςθ τθσ κακθμερινότθτασ.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 10+
ΚΟΚΚΛΝΘ ΕΘΜΟΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

DESERTO ROSSO

MICHELANGELO ANTONIONI
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 120'
Χϊρα παραγωγισ: Λταλία
1964
κοινωνικι απομόνωςθ, περιβάλλον, βιομθχανικι ρφπανςθ, ψυχικι αςκζνεια,
Οζξεισ-κλειδιά
όνειρο, χρϊμα
Πζςα ςε ζνα εωιαλτικό βιομθχανικό τοπίο εκτυλίςςεται το προςωπικό δράμα τθσ Ψηουλιάνα
(Πόνικα Βίττι): Ζχοντασ περάςει μια ςοβαρι νευρολογικι κρίςθ, θ θρωίδα περιπλανιζται ςε ζνα
κόςμο αδιάωορο και ςυχνά εχκρικό, προςπακϊντασ να βρει διζξοδο ςτθν απόλυτθ μοναξιά τθσ.
Υαντρεμζνθ με ζνα βιομιχανο, κα ςτραωεί ςτον ςυνεργάτθ του άντρα τθσ Ξοράντο αναηθτϊντασ
να γεμίςει το αωόρθτο κενό με μια ερωτικι ςχζςθ. Αν και προσ ςτιγμι ωαίνεται να το πετυχαίνει,
ςτο τζλοσ και αυτι θ προςωρινι αναλαμπι ςβινει. Πζςα από αυτι τθν απλι πλοκι, ο Αντονιόνι
υωαίνει το υπαρξιακό αδιζξοδο μιασ κοινωνίασ αποκομμζνθσ από το ςυναίςκθμα, χωρίσ
ουςιαςτικι επαωι μεταξφ των ανκρϊπων. Ψο εικαςτικό μζροσ τθσ ταινίασ, και ιδιαίτερα θ χριςθ
του χρϊματοσ (είναι θ πρϊτθ ζγχρωμθ ταινία του ςκθνοκζτθ), παίηει κυρίαρχο ρόλο. Ψο μουντό,
πνιγμζνο ςτθν ομίχλθ και τθ μόλυνςθ βιομθχανικό περιβάλλον δεν είναι απλϊσ ωόντο αλλά
πρωταγωνιςτεί ςτθν ιςτορία ςαν ζνασ παντοδφναμοσ καμβάσ που ορίηει τισ τφχεσ των θρϊων. Χ'
αυτό τον καμβά, το μόνο που μποροφν να κάνουν οι τελευταίοι είναι να εναποκζτουν τισ
απεγνωςμζνεσ, εωιμερεσ κόκκινεσ πινελιζσ τθσ ηωισ τουσ.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα
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15+

ΤΟ ΚΟΛΤΣΛ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΨΣ ΞΣΦΛΨΧΛ ΠΕ ΨΑ ΠΑΩΦΑ

ΠΛΧΑΟΘΧ ΞΑΞΣΓΛΑΡΡΘΧ
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 100'
Χϊρα παραγωγισ: Ελλάδα
1957
καταπίεςθ, ςιωπι, ςυνενοχι, δοξαςίεσ, προκαταλιψεισ, φβρισ, τραγωδία, ζρωτασ,
Οζξεισ-κλειδιά
κάρροσ
Χτο εκτυωλωτικό ωωσ τθσ Ϊδρασ, ςτθν Ελλάδα τθσ δεκαετίασ του '50, ο Πιχάλθσ Ξακογιάννθσ
γυρίηει τθν τρίτθ του ταινία, προςωζροντασ μια ρεαλιςτικι ελεγεία πάνω ςτα καταπιεςτικά
ςτερεότυπα μιασ κλειςτισ παραδοςιακισ μεςογειακισ κοινωνίασ αλλά και μια ποιθτικι ματιά
πάνω ςτθ δφναμθ του ζρωτα να αωυπνίηει και να απελευκερϊνει, κριαμβεφοντασ πάνω ςτισ
κοινωνικζσ προκαταλιψεισ. Ξεντρικι θρωίδα του δράματοσ είναι θ κλιμμζνθ αλλά υπζροχθ
Παρίνα (Ζλλθ Οαμπζτθ). Τταν ςτο νθςί εμωανίηεται ο Υαφλοσ (Δθμιτρθσ Χόρν), νεαρόσ αςτόσ
Ακθναίοσ, οι δφο νζοι αιςκάνονται αμοιβαία ςυναιςκιματα, ςυναντϊντασ τθν κακόβουλθ και
εχκρικι αντίδραςθ του περίγυρου. Ψο τραγικό γεγονόσ τθσ βφκιςθσ τθσ βάρκασ και του πνιγμοφ
των παιδιϊν λειτουργεί ςαν καταλφτθσ για τθν εξζλιξθ τθσ ταινίασ. Πε ζντονεσ επιρροζσ τθσ
νεορεαλιςτικισ αιςκθτικισ, ο δθμιουργόσ αποδίδει με τθν λιτότθτα και αυςτθρότθτα τθσ
τραγωδίασ το ςκλθρό νθςιωτικό τοπίο και το ακόμθ ςκλθρότερο κοινωνικό περιβάλλον. Θ Παρίνα
ςπάει τον ωόβο και τθν ςιωπι που επιβάλλουν οι κϊδικεσ τθσ κλειςτισ παραδοςιακισ κοινωνίασ
και καταγγζλλει τθν υποκριςία «…Γιατί δεν είναι ντροπι ν' αγαπάει κανείσ, ντροπι είναι να λζει
ψζματα και να ωοβάται».
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 14+
ΜΑΧΑΛΛ ΣΤΟ ΝΕΟ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

NOZ W WODJIE

ROMAN POLANSKI
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 94'
Χϊρα παραγωγισ: Υολωνία
1962
ιςτιοπλοΐα, ωτοςτόπ, ανταγωνιςμόσ, ερωτικό τρίγωνο, μικρόκοςμοσ, ψυχολογικό
Οζξεισ-κλειδιά
κρίλερ
Χτο δρόμο για μια διιμερθ ιςτιοπλοϊκι κρουαηιζρα ςε μια λίμνθ τθσ Υολωνίασ, ο Αντρζι και θ
Ξριςτίνα, ζνα ηευγάρι μεςιλικων αςτϊν, παίρνει ςτο αυτοκίνθτό του ζνα νεαρό που κάνει
ωτοςτόπ. Πετά από πρόςκλθςθ του Αντρζι, ο νεαρόσ μπαίνει κι αυτόσ ςτο ςκάωοσ και
ςαλπάρουν. Θ αντιπαλότθτα μεταξφ των δφο ανδρϊν, εμωανισ από τθν πρϊτθ τουσ ςυνάντθςθ,
ςτο διιμερο που ακολουκεί κα εξελιχκεί ςε ζναν ζντονο ψυχολογικό πόλεμο με ςτόχο τθν
ταπείνωςθ του αντιπάλου και οιονεί τρόπαιο τθν όμορωθ Ξριςτίνα. Θ μάχθ εκτυλίςςεται ςχεδόν
εξ ολοκλιρου μζςα ςτον μικρόκοςμο του ςκάωουσ, που δθμιουργεί ζνα κλοιό προςταςίασ αλλά
και ωυλακισ γφρω από τουσ ιρωεσ, ςε ειρωνικι αντίκεςθ με τθν απεραντοςφνθ του τοπίου που
τουσ περιβάλλει. Σι αιχμθροί διάλογοι του ςεναρίου, ςαν κινιςεισ ςε μια παρτίδα ςκακιοφ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν αωαιρετικι, χειρουργικι ματιά τθσ κάμερασ δίνουν ςτθν πρϊτθ αυτι μεγάλου
μικουσ ταινία του Υολάνςκι τθν ατμόςωαιρα ενόσ ψυχολογικοφ κρίλερ, με ςαωείσ κοινωνικζσ και
πολιτικζσ προεκτάςεισ.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα

16+
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ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΠΕΨROPOLIS
FRITZ LANG

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: Γερμανία
1927
φανταςτικόσ κινθματογράφοσ, εξουςία, κοινωνικζσ τάξεισ, πολεοδομία,
Οζξεισ-κλειδιά
αρχιτεκτονικι
Πια απόδοςθ τθσ πόλθσ του μζλλοντοσ εν ζτει 1927, θ ταινία ζρχεται λίγο πριν τθν επικράτθςθ
του ωαςιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ ςαν μια δυςοίωνθ προωθτεία. Χτθ ωανταςτικι αυτι πόλθ, μια
ανϊτερθ κοινωνία εξουςιαςτϊν ηει το ουτοπικό τθσ όνειρο, βαςιηόμενθ ςτθν εργαςία μιασ
κατϊτερθσ τάξθσ που μοχκεί αόρατθ ςτα ζγκατα τθσ γθσ. Εςτιάηοντασ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των δφο
ςτεγανϊν αυτϊν κόςμων, ο Οάνγκ οικοδομεί ζνα ςφνκετο εξπρεςιονιςτικό ταμπλϊ με εικαςτικζσ
εμπνεφςεισ που κυμαίνονται από τθν αρχιτεκτονικι του Πανχάταν ωσ τθ ηωγραωικι του
Φλαμανδοφ Υζτερ Ππρφγκελ. Θ ταινία υπιρξε μια γιγαντιαία παραγωγι, με αςτρονομικό
προχπολογιςμό για τα τότε δεδομζνα και ζχει μείνει ςτθν ιςτορία του κινθματογράωου για τθν
καταςκευι του ωιλμικοφ τθσ χϊρου. Αν και επθρεάςτθκε από πολλζσ από τισ ιδζεσ
επαναςτατικϊν καλλιτεχνικϊν ρευμάτων τθσ εποχισ (εξπρεςιονιςμόσ, μοντερνιςμόσ, Bauhaus) θ
"Πθτρόπολισ" κατθγορικθκε από κάποιουσ για τθ μετατροπι ςφνκετων πολιτικϊν εννοιϊν ςε
ρομαντικι αιςκθματολογία. Ειρωνικά, υπιρξε μια από τισ αγαπθμζνεσ ταινίεσ του Αδόλωου
Χίτλερ - παρ' ότι θ άνοδοσ του τελευταίου ςτθν εξουςία ανάγκαςε τον Οανγκ να εγκαταλείψει τθ
χϊρα του.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα 13+
Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 145'

ΜΟΝΤΕΝΟΛ ΚΑΛΟΛ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

MODERN TIMES

CHARLIE CHAPLIN
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 87'
Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ
1936
εργοςτάςιο, μθχανι, αλλοτρίωςθ, ανεργία, πείνα, διαμαρτυρία, ςυντροφικότθτα,
Οζξεισ-κλειδιά
χιοφμορ, επιβίωςθ
Τλα τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά κζματα τθσ εποχισ τθσ νεωτερικότθτασ κίγονται με
προωθτικό τρόπο ςε αυτι τθν αριςτουργθματικι κωμωδία, λίγα χρόνια μετά το μεγάλο
οικονομικό κράχ. Εδϊ ο Αλιτθσ υποδφεται ζνα νεαρό εργάτθ ςτθν αλυςίδα παραγωγισ ενόσ
εργοςταςίου, που πακαίνει νευρικό κλονιςμό εξ αιτίασ τθσ εξαντλθτικισ μθχανοποίθςθσ που
επιβάλλει ςτον άνκρωπο το ςφςτθμα τθσ παραγωγισ. Αρνείται ωςτόςο να γίνει ζνα ακόμθ
γρανάηι τθσ μθχανισ. Υειναςμζνοσ και άνεργοσ, μάχεται με αιςιοδοξία και ψυχραιμία ακόμα και
όταν ςυλλαμβάνεται άδικα για ςυμμετοχι ςε εργατικζσ διαδθλϊςεισ. Θ όμορωθ, ορωανι κοπζλα
του λιμανιοφ που ξζρει να δίνει και αυτι τθν μάχθ τθσ επιβίωςθσ (Υωλζτ Γκοντάρ) κα
ςυμπορευτεί μαηί του παρά τισ δυςκολίεσ και τθν καταδίωξθ τθσ Αςτυνομίασ μζχρι το αβζβαιο
τζλοσ. Ψο κωμικό ςτοιχείο λειτουργεί ανατρεπτικά, κακϊσ παρουςιάηει κριτικά και ειρωνικά το
πεικαρχικό ςφςτθμα τθσ ωυλακισ και του εργοςταςίου και τισ μεταξφ τουσ ομοιότθτεσ, ενϊ θ
επιλογι του Ψςάπλιν να γυρίςει τθν ταινία βωβι (με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ ςε κάποια ςθμεία τθσ)
προςδίδει βάκοσ και μοναδικι εκωραςτικι δφναμθ ςτθν αωιγθςθ.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 9+
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Ο ΝΑΝΟΥΚ ΤΟΥ ΒΟΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

NANOOK OF THE NORTH

ROBERT FLAHERTY
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 79'
Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ
1922
Οζξεισ-κλειδιά
ντοκιμαντζρ, Εςκιμϊοι, χιονοκφελλα, αυκορμθτιςμόσ
Θ ταινία περιγράωει με χιοφμορ και τρυωερότθτα τθ ςκλθρι ηωι μιασ οικογζνειασ Εςκιμϊων ςτθν
Ξαναδικι Αρκτικι. Υρόκειται για τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ ανάμεςα ςτον «πολιτιςμζνο» κόςμο και
τουσ Εςκιμϊουσ ζξω από επαγγελματικοφσ εκνογραωικοφσ κφκλουσ. Θ ταινία εντυπωςιάηει με τθν
ομορωιά των παγωμζνων πεδιάδων τθσ και με τθν αμεςότθτα με τθν οποία αποκαλφπτει το είδοσ
τθσ ηωισ που ηουν εκεί. Ψο μεγαλφτερο ατοφ του Ρανοφκ είναι ο απόλυτοσ αυκορμθτιςμόσ του
μπροςτά ςτθν κάμερα: ηει κανονικά τθ ηωι του ενϊ ο Φλάερτυ τον κινθματογραωεί. Θ
πραγματικότθτα τθσ ταινίασ του Φλάερτυ αντανακλά τθν ίδια τθ ςκλθρότθτα τθσ ηωισ του
Ρανοφκ γιατί ο ςκθνοκζτθσ μποροφςε να τθν αποτυπϊςει μόνο αν ηοφςε μζςα ςτισ χιονοκφελλεσ
που κινθματογραωοφςε. Ζνα από τα ςθμαντικότερα ντοκιμαντζρ όλων των εποχϊν.
Π.Υ.

θλικιακι ομάδα

6+

Ο ΝΕΥΛΚΟΣ ΕΑΣΤΘΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ANNIE HALL
WOODY ALLEN

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ
1977
Οζξεισ-κλειδιά
κομεντί, χιοφμορ, αναςφάλεια, φοβίεσ, δυςκολία ερωτικϊν ςχζςεων, Νζα Υόρκθ
Πζςα από τθν περιγραωι των δυςκολιϊν διατιρθςθσ μιασ ερωτικισ ςχζςθσ ανάμεςα ς’ ζναν
νευρωτικό αναςωαλι θκοποιό και μια διαχυτικι εξίςου αναςωαλι κοπζλα, ο W. Allen
αναδεικνφεται ςε παρατθρθτι και χρονικογράωο τθσ ηωισ ςτθ ςφγχρονθ αμερικάνικθ
μεγαλοφπολθ. Θ ταινία είναι διάςθμθ και για τουσ «διπλοφσ» τθσ διαλόγουσ: ενϊ ο κεατισ
παρακολουκεί τουσ διαλόγουσ του ηευγαριοφ, ςτθν οκόνθ αναγράωονται ςε υπότιτλουσ οι
κρυωζσ τουσ ςκζψεισ, θ εςωτερικι τουσ αλικεια, που ςυχνά βρίςκεται ςτον αντίποδα των όςων
δθλϊνουν. Υαράλλθλα με το χιοφμορ ςτθν ταινία αναδεικνφονται με ςαωινεια οι δυςκολίεσ των
ερωτικϊν ςχζςεων με τθν ςυχνά πολφπλοκθ και οδυνθρι πλευρά τουσ. Θ ταινία ςθματοδοτεί τθν
πιο ϊριμθ ωάςθ τθσ καριζρασ του δθμιουργοφ όπου αναδεικνφεται το προςωπικό του φωοσ που
εμπεριζχει αρκετοφσ πικροφσ τόνουσ.
Π.Υ.
Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 93'

θλικιακι ομάδα

13+
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ΡΑΪΗΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

PAISAN

ROBERTO ROSSELLINI
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 120'
Χϊρα παραγωγισ: Λταλία
1946
ιταλικόσ νεορεαλιςμόσ, πόλεμοσ, εξακλίωςθ, Ναηί, αντίςταςθ, καλόγεροι, κλοπι,
Οζξεισ-κλειδιά
κάνατοσ
Χε ζξι επειςόδια χαλαρά ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ απεικονίηεται θ πολφπλοκθ πολιτικι
κατάςταςθ που δθμιουργείται ςτθν Λταλία, από τθ Χικελία μζχρι τθν βόρεια κοιλάδα του ποταμοφ
Υο, μετά τθν κατάρρευςθ του Πουςολίνι. Πε ωόντο μια πολεμικι ατμόςωαιρα που κυριαρχείται
από τισ βιαιότθτεσ των Ραηί λίγο πριν τθν οριςτικι τουσ ιττα, περιγράωονται οι ςχζςεισ μεταξφ
κατακτθτϊν (κυρίωσ Αμερικανϊν) και ιταλικοφ λαοφ και διαγράωεται όλο το πλζγμα των ςχζςεων
από τθν αρχικι δυςπιςτία ωσ τθν τελικι οικειότθτα. Θ ταινία αποτελεί χαρακτθριςτικό δείγμα του
κινιματοσ του νεορεαλιςμοφ με τθ μίξθ κωμικοφ και τραγικοφ ςτοιχείου, τθ μινιμαλιςτικι
αιςκθτικι (χριςθ ωυςικϊν ςκθνικϊν και ωωτιςμοφ), τθν ευρεία χριςθ εραςιτεχνϊν θκοποιϊν. Θ
αυκεντικι παρουςίαςθ των κοινϊν ανκρϊπων που βρίςκονται παγιδευμζνοι ςτθν τρζλα και τθ
ωρίκθ του πολζμου κάνει το Υαϊηά να ιςχυροποιεί τθν ευρεία ανκρωπιςτικι οπτικι του
νεορεαλιςμοφ και επιβεβαιϊνει τθν αποτελεςματικότθτα των αυτοςχεδιαςτικϊν τεχνικϊν του.
Π.Υ.
θλικιακι ομάδα

13+

ΡΟΛΛΤΘΣ ΚΕΪΝ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

CITIZEN KANE
ORSON WELLES

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ
1941
Οζξεισ-κλειδιά
φιλοδοξία, εγωιςμόσ, Τφποσ, πολιτικι, δθμόςιο-ιδιωτικό, ιςχφσ, μοναξιά, ροδανκόσ
Θ ταινία αυτι αποτελεί ορόςθμο ςτθν εξζλιξθ τθσ κινθματογραωικισ γλϊςςασ και ζχει
ανακθρυχκεί το 1998 ωσ «θ καλφτερθ όλων των εποχϊν» από το Αμερικανικό Λνςτιτοφτο
Ξινθματογράωου. Ανικοντασ ςε περιςςότερα από ζνα είδθ (βιογραωία, αςτυνομικι,
δθμοςιογραωικι, ταινία μυςτθρίου), διθγείται τθν ιςτορία ηωισ του μεγιςτάνα του Ψφπου
Συίλλιαμ Φάντολω Χιρςτ (Ψςάρλσ Φόςτερ Ξζιν ςτθν ταινία), προτείνοντασ τθν ανατροπι τθσ
κλαςςικισ γραμμικισ αωιγθςθσ και τθν αναςφςταςθ τθσ αλικειασ από διαωορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ. Χτθ διάρκεια τθσ πλοκισ (χρόνοσ 2 εβδομάδων) παρακολουκοφμε τι ςυνζβθ ςτα 75 χρόνια
τθσ ηωισ του ιρωα (Orson Welles), μζςα από τισ πζντε διαωορετικζσ αωθγιςεισ προςϊπων που
ςυνδζκθκαν μαηί του (του ωίλου του, των ςυηφγων του, του υπαλλιλου του και του υπθρζτθ του).
Θ μόνθ ωορά που βλζπουμε απ' ευκείασ ςτον παρόντα χρόνο τον Ξζιν είναι θ ςτιγμι του
μοναχικοφ κανάτου του ςτον πφργο Xanadu, κακϊσ προωζρει τθ μυςτθριϊδθ λζξθ Rosebud
(ροδανκόσ). Σι αντιωάςεισ και το μυςτιριο τθσ ηωισ του χαρακτιρα παραμζνουν μζχρι το τζλοσ
άλυτα. Πε τθν ιδιοωυι ωωτογραωικι επιλογι του εκτεταμζνου βάκουσ πεδίου, ο ςκθνοκζτθσ
πετυχαίνει τθ ρεαλιςτικι αίςκθςθ ενόσ ενιαίου και ςυνεχοφσ δραματικοφ χϊρου, δθμιουργϊντασ
πολλαπλζσ εςτίεσ προςοχισ μζςα ςτο κινθματογραωικό κάδρο.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 13+
Χτοιχεία ταινίασ
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Διάρκεια: 119'

ΤΟ ΡΟΞΕΝΛΟ ΤΘΣ ΑΝΝΑΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΨΣ ΥΦΣΕΡΛΣ ΨΘΑ ΑΡΡΑΧ

ΥΑΡΨΕΟΘΧ ΒΣΩΟΓΑΦΘΧ
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 87'
Χϊρα παραγωγισ: Ελλάδα
1974
εξάρτθςθ, ςτοργι, εςωτερικότθτα, καταπίεςθ, μικροαςτικι οικογζνεια, ζξοδοσ,
Οζξεισ-κλειδιά
εγκλωβιςμόσ
Θ υπόκεςθ τθσ ταινίασ εξελίςςεται ςτθ διάρκεια ενόσ διιμερου. Θ Άννα, μια νζα κοπζλα από τθν
επαρχία, δουλεφει εςωτερικι υπθρζτρια ςε ζνα μεςοαςτικό ςπίτι ςτθν Ακινα. Σι υπθρεςίεσ τθσ
εξαςωαλίηουν μια τακτοποιθμζνθ και βολικι ηωι για όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ, τθ ςεβάςμια
θλικιωμζνθ κυρία του ςπιτιοφ, το ηευγάρι και τθ μικρι τουσ κόρθ. Τταν θ οικογζνεια ςε μια
προςωρινι ζκωραςθ μεγακυμίασ αποωαςίηει να τθν προξενζψει ςτον Ξοςμά, θ ντροπαλι και
ςιωπθλι Άννα γνωρίηει για ζνα βράδυ τθ χαρά τθσ ηωισ και του ερωτικοφ ςκιρτιματοσ,
εκωράηεται, ηωντανεφει. Ψθν επομζνθ όμωσ τα αωεντικά τθσ μετανιϊνουν για το προξενιό, ενϊ θ
άωιξθ τθσ μθτζρασ τθσ από το χωριό ολοκλθρϊνει τθν καταςτολι τθσ επικυμίασ τθσ. Θ Άννα
παραμζνει ψυχοκόρθ, θ ζξοδοσ προσ το κοινό μζλλον με τον Ξοςμά ματαιϊνεται. Χτο πλαίςιο τθσ
Ελλάδασ τθσ δικτατορίασ, θ επιλογι του Υ. Βοφλγαρθ να κζςει ςτο επίκεντρο τθσ αωιγθςθσ τθν
ιςτορία μιασ γυναίκασ, υπθρζτριασ και εςωτερικισ μετανάςτριασ, ζχει ιδιαίτερθ αξία. Θ
καταπίεςθ τθσ Άννασ είναι εκτόσ από ταξικι και πολιτιςτικι και ζμωυλθ. Σ ςκθνοκζτθσ προςωζρει
μια χαμθλόωωνθ εςωτερικι εικονογραωία τθσ Ελλάδασ των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του '70, ςε μία
ταινία ορόςθμο ςτθν ιςτορία του Ρζου Ελλθνικοφ Ξινθματογράωου.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 15+
ΣΤΘΝ ΤΥΧΘ, ΜΡΑΛΤΑΗΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

AU HAZARD BALTHAZAR

ROBERT BRESSON
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 91'
Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία, Χουθδία
1966
γάιδαροσ, κοινωνικι κριτικι, ακωότθτα, περιπλάνθςθ, ςπονδυλωτι δομι,
Οζξεισ-κλειδιά
ελλειπτικι αφιγθςθ, μεταφορά, αλλθγορία
Πιά ταινία με πρωταγωνιςτι ζνα γαϊδουράκι. Ψον Ππαλταηάρ παρακολουκοφμε κακϊσ αλλάηει
ςυνεχϊσ ςπίτια, αωεντικά και αςχολίεσ, από τθ γζννθςθ και τελετουργικι βάωτιςι του από
παιδιά ςτθν αρχι τθσ ταινίασ μζχρι τθν τραγικι κατάλθξι του ςτο τζλοσ. Αυτι θ ςπονδυλωτι
δομι με ςυνδετικό κρίκο τον Ππαλταηάρ δίνει τθν ευκαιρία ςτον Ππρεςόν να κάνει μια βακειά
τομι ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ επαρχιακισ Γαλλίασ τθσ εποχισ του, πολλζσ ωορζσ με μεταωορικζσ
και αλλθγορικζσ προεκτάςεισ. Ψο ςθμαντικό είναι ότι ο Ππαλταηάρ δεν είναι απλϊσ ζνα "όχθμα"
μετάβαςθσ από τθν μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ, αλλά ζνασ τραγικόσ ιρωασ που παρατθρεί,
αιςκάνεται και κρίνει τον κόςμο των ανκρϊπων. Θ ταινία χαρακτθρίηεται από τθν εξαιρετικι
εκωραςτικι οικονομία και τθν τυπικι ελλειπτικι αωιγθςθ του Ππρεςόν, αποδίδοντασ τθν δράςθ
μζςα από αποςπαςματικζσ ψθωίδεσ τισ οποίεσ καλείται να ςυνκζςει ο κεατισ.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα
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O ΣΤΑΤΘΓΟΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΨΘΕ GENERAL

BUSTER KEATON, CLYDE BRUCKMAN
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 75'
Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ
1926
Οζξεισ-κλειδιά
κωμικό ζποσ, αντιθρωϊςμόσ, παράλογο, τφχθ, πόλεμοσ, μθχανοδθγόσ, τραίνο
Ψο κορυωαίο δθμιοφργθμα του Ππάςτερ Ξιτον, όπου ερμθνεφει ζνα μθχανοδθγό που ζρχεται
αντιμζτωποσ με μια ςειρά από τεράςτια και προωανϊσ αξεπζραςτα προβλιματα: να ςϊςει τθν
αγαπθμζνθ του, τθν πατρίδα του και πάνω απ’ όλα τθν ατμομθχανι του από τα χζρια του εχκροφ
κατά τθ διάρκεια του αμερικάνικου εμωφλιου πόλεμου. Τπωσ ςε όλα τα κωμικά ζπθ υπάρχει μια
κωμικι ανεπάρκεια του πρωταγωνιςτι και μια διαωορά μεταξφ των δυνατοτιτων του και τθσ
αποςτολισ που ζχει να επιτελζςει. Είναι μια κλαςικι περίπτωςθ παράλογου και το κωμικό
αποτζλεςμα προζρχεται από τισ τολμθρζσ αλλά μάταιεσ προςπάκειεσ αυτοφ του ευάλωτου αλλά
καρραλζου ιρωα να ξεπεράςει το αξεπζραςτο ςτο οποίο αργότερα –και για εντελϊσ παράλογεσ
αιτίεσ κα επιτφχει. Αυτό που χαρακτθρίηει πάνω απ’ όλα τθν ταινία είναι θ δυςωιμιςθ του
θρωϊςμοφ κακϊσ ςτθν προςπάκειά του να ςϊςει το τραίνο του ο κεντρικόσ ιρωασ ςϊηει από τφχθ
τθν αγαπθμζνθ του και κερδίηει μια απίςτευτθ νίκθ για τθν πατρίδα του.
Π.Υ.
θλικιακι ομάδα
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ΣΤΟΗΕΚ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

STROSZEK

WERNER HERZOG
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 115'
Χϊρα παραγωγισ: Γερμανία
1977
Οζξεισ-κλειδιά
αμερικανικό όνειρο, περικϊριο, μετανάςτευςθ, ςάτιρα, παράλογο
Ζνασ αλκοολικόσ πρϊθν κατάδικοσ, μια νεαρι πόρνθ και ζνασ εκκεντρικόσ θλικιωμζνοσ αωινουν
τθν Βερολινζηικθ ωτωχογειτονιά τουσ για να αναηθτιςουν μια καλφτερθ τφχθ ςτο Συιςκόνςιν των
Θ.Υ.Α., τθ "χϊρα όπου όλοι πλουτίηουν" κατά τθν πεποίκθςι τουσ. Σ παράδειςοσ που
προςδοκοφν όμωσ απζχει πολφ από τθν νζα πραγματικότθτα, που πολφ ςφντομα αποδεικνφεται
ζνασ εωιάλτθσ για τθ ηωι και των τριϊν. Σ Χζρτςογκ υωαίνει τθν ιςτορία ςαν μια κωμωδία του
παραλόγου, μια παράξενθ μπαλάντα του περικωρίου, αποδομϊντασ το ςτερεότυπο του
"Αμερικανικοφ Σνείρου" με κριτικι ματιά, καυςτικό χιοφμορ και αγάπθ για τουσ ιρωζσ του. Θ
δφναμθ τθσ ταινίασ βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό και ςτθν ερμθνεία του πρωταγωνιςτικοφ ρόλου
από ζνα μι-επαγγελματία θκοποιό, τον Bruno S., μια χαριςματικι όςο και αλλόκοτθ
προςωπικότθτα που ταυτίηεται πλιρωσ με τον χαρακτιρα που ενςαρκϊνει.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα
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TOKYO STORY
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

TOKYO MONOGATARI
YASUJIRO OZU

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: Λαπωνία
1953
ςχζςθ γονζων-παιδιϊν, χάςμα γενεϊν, τρίτθ θλικία, αλλοτρίωςθ, αγνωμοςφνθ,
Οζξεισ-κλειδιά
παραδοςιακζσ αξίεσ, μεταπολεμικι Ιαπωνία
Ζνα θλικιωμζνο ηευγάρι επιςκζπτεται τα παιδιά του, που μζνουν με τισ οικογζνειζσ τουσ ςτο
Ψόκυο. Θ υποδοχι που τουσ επιωυλάςςεται όμωσ δεν είναι αυτι που περίμεναν.
Υροςαρμοςμζνοι ςτθ ωρενιρθ ηωι τθσ μεγαλοφπολθσ, αωοςιωμζνοι ςτο κυνιγι του χριματοσ, ο
γιόσ και θ κόρθ τουσ δεν ζχουν οφτε το χρόνο οφτε τθ διάκεςθ να τουσ δεχτοφν και επινοοφν τθ
βολικι λφςθ να τουσ ςτείλουν ςε ζνα ωτθνό ξενοδοχείο ενόσ πολυςφχναςτου τουριςτικοφ
κερζτρου. Απομονωμζνοι από όλουσ ς' αυτι τθν ιδιότυπθ "εξορία", οι γζροι γονείσ
ςυνειδθτοποιοφν πόςο ανεπικφμθτοι είναι. Υικραμζνοι, παίρνουν το δρόμο τθσ επιςτροωισ, με
τθν υγεία τθσ μθτζρασ ιδθ κλονιςμζνθ. Θ επόμενθ ςυνάντθςθ με τα παιδιά κα γίνει ςτθν κθδεία
τθσ. Θ απλι αυτι ιςτορία ςτα χζρια του Τηου αποκτά εκρθκτικζσ διαςτάςεισ. Πε εξαιρετικά λιτι
γραωι και χωρίσ καμιά προςπάκεια διδακτιςμοφ ι χειραγϊγθςθσ του κεατι, ο ςκθνοκζτθσ
παρατθρεί ιρεμα και διειςδυτικά το ανοίκειο που κρφβεται κάτω από οικείεσ επιωάνειεσ,
ςυνκζτοντασ μια ελεγεία πάνω ςτο αγεωφρωτο χάςμα των γενεϊν και τθν αλλοτρίωςθ των
παραδοςιακϊν αξιϊν ςτθν ραγδαία αναπτυςςόμενθ μεταπολεμικι Λαπωνία - και ίςωσ όχι μόνο...
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα 15+
Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 126'

ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΧΤΥΡΘΜΑΤΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

LES QUATRE CENTS COUPS

FRANCOIS TRUFFAUT
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 99'
Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία
1959
εφθβεία, επικυμία, παραβατικότθτα, αδιαφορία, καταςτολι, ςωφρονιςτικό
Οζξεισ-κλειδιά
ςφςτθμα, αναηιτθςθ, ελευκερία
Σ Αντουάν Ρτουανζλ, θ περςόνα άνδρασ-παιδί που ενςάρκωςε ιδανικά ο Ηάν Υιζρ Οεό, μασ
κλείνει το μάτι, κακϊσ ευάλωτοσ και παραβατικόσ ξεπροβάλλει από τα μαυρόαςπρα πλάνα.
Ελεγεία τθσ εωθβείασ, ανατρεπτικι για τθν εποχι τθσ, θ ταινία αωθγείται τθν ιςτορία του Αντουάν
που ηει «μζςα ς' ζνα εχκρικό κόςμο», ςτθ μίηερθ ςυνοικία του Υαριςιοφ Υιγκάλ,
αντιμετωπίηοντασ τον αυταρχιςμό του δαςκάλου του και τθν αδιαωορία των γονιϊν του.
Αχϊριςτοσ με το ωίλο του, κάνουν μαηί ςκαςιαρχείο από το ςχολείο, καταωεφγοντασ ςτο ςινεμά.
Εν τζλει θ αποτυχθμζνθ κλοπι μιασ γραωομθχανισ οδθγεί τον μικρό Αντουάν ςτα κρατθτιρια τθσ
αςτυνομίασ και ςτθ ςυνζχεια ςε αναμορωωτικό ίδρυμα. Χτο τελευταίο πλάνο, ο Αντουάν μασ
κοιτάηει κατάματα ενϊ πίςω ςτο κάδρο θ κάλαςςα ςυμβολίηει τθν ωυγι προσ τθν ελευκερία.
Απελευκζρωςθ, εμπλουτιςμόσ τθσ γλϊςςασ του κινθματογράωου, ελευκερία ςτον τρόπο
παραγωγισ, ελευκερία ςτθν τεχνικι, ελευκερία ςτθν αωιγθςθ. Χε μια εποχι ανατρεπτικότθτασ
και επαναςτατικισ διάκεςθσ, το παιδικό βλζμμα γίνεται θ κινθματογραωικι μετωνυμία ενόσ νζου
τρόπου να βλζπει κανείσ τον κόςμο, απόλυτα εναρμονιςμζνου με τθν αντικομωορμιςτικι οπτικι
των δθμιουργϊν του Γαλλικοφ νζου κφματοσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '60.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 10+
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ΤΗΛΜΘΣ Ο ΤΛΓΘΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΨΗΛΠΘΧ Σ ΨΛΓΦΘΧ

ΥΑΡΨΕΟΘΧ ΒΣΩΟΓΑΦΘΧ
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 15'
Χϊρα παραγωγισ: Ελλάδα
1965
Οζξεισ-κλειδιά
πόλθ, κοινό, πάλθ, ςεξουαλικότθτα, οικογζνεια, τιμι, αςτυνομία, ςυμβιβαςμόσ
Ψθ χρονιά 1965-1966 θ δυναμικι εμωάνιςθ μιασ ςειράσ ταινιϊν νζων Ελλινων
κινθματογραωιςτϊν ςθματοδοτεί ζνα κινθματογραωικό τόλμθμα που ανοίγει ζνα καινοφργιο
δρόμο ςτον εγχϊριο κινθματογράωο. Χτισ ταινίεσ «κατάκεςθσ ενόσ νζου προςϊπου»
περιλαμβάνεται και θ βραβευμζνθ μικροφ μικουσ ταινία «Ψηίμθσ ο Ψίγρθσ» του ςκθνοκζτθ
Υαντελι Βοφλγαρθ. Αλλθγορία και παραβολι ταυτόχρονα με νεορεαλιςτικά ςτοιχεία, θ ταινία
διθγείται τθν ιςτορία του υπαίκριου παλαιςτι Ψηίμθ (εξαιρετικι θ ερμθνεία του Χπφρου
Ξαλογιρου), κεντρικοφ ιρωα τθσ λαϊκισ πόλθσ. Ψο ειδφλλιό του με μια Γερμανίδα ωωτογράωο
μετατρζπεται άδοξα ςε «δράμα τιμισ» από το ςυγγενικό περίγυρο τθσ ςυηφγου του με τθ βοικεια
τθσ πανταχοφ παροφςασ αςτυνομίασ. Πε προωανείσ αναωορζσ ςτθν κοινωνικι και πολιτικι
πραγματικότθτα τθσ μετεμωυλιακισ Ελλάδασ, θ ταινία αποδίδει με απλότθτα και οικονομία
εκωραςτικϊν μζςων, τρυωερι ειρωνεία και νεωτερικι αιςκθτικι (αποδραματοποίθςθ) τθν
ατμόςωαιρα μιασ ςθμαντικισ περιόδου.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα 15+
Ο ΤΕΛΟΣ ΡΛΕΟ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

PIERROT LE FOU

JEAN LUC GODARD
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 110'
Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία
1965
αλλοτρίωςθ, τρελόσ ζρωτασ, ελευκερία, περιπλάνθςθ, απόγνωςθ, προδοςία,
Οζξεισ-κλειδιά
καταςτροφι
Εμβλθματικι ταινία του Γαλλικοφ Ρζου Ξφματοσ ςτον κινθματογράωο, όπου ο Γκοντάρ
παρουςιάηει μζςα από τθ ιςτορία του Φερντινάν (Ηαν Υωλ Ππελμοντό) και τθσ Παριάν (Άννα
Ξαρίνα) όλα τα μεγάλα ηθτιματα τθσ εποχισ του: τθν αλλοτρίωςθ τθσ αςτικισ κοινωνίασ μζςω τθσ
διαωιμιςθσ και του καταναλωτιςμοφ, τθν υποχϊρθςθ των αξιϊν μπροςτά ςτθ δφναμθ του
χριματοσ, τθν αμερικανικι ςτρατιωτικι επζμβαςθ ςτο Βιετνάμ, το ςυγκρουςιακό παιχνίδι των
δφο ωφλων. Ωιοκετϊντασ τθν ελευκερία και τον αυτοςχεδιαςμό ςτθν αωιγθςθ, παρακολουκεί
τθν απόδραςθ του ιρωα από τα όρια του ςπιτιοφ, τθσ οικογζνειασ και του ςυςτιματοσ ςτον
ου
κόςμο του τρελοφ ζρωτα, τθσ βίασ αλλά και τθσ ποιθτικισ ωανταςίασ (ρομαντιςμόσ του 19
αιϊνα, υψθλζσ πολιτιςμικζσ παραδόςεισ Βελάςκεκ, Ψηόυσ) μαηί με τθν μυςτθριϊδθ, ςαγθνευτικι
και καταςτροωικι Παριάν. Εκείνθ μοιάηει κατευκείαν βγαλμζνθ από τον κόςμο του ωιλμ νουάρ.
Σ ζρωτάσ τουσ και θ γοθτευτικι περιπλάνθςι τουσ ςτο ωωτεινό μεςογειακό τοπίο, εκτόσ τόπου
και χρόνου, δεν κα μπορζςουν να υπερβοφν τισ ςυνκικεσ που κακορίηουν τθν φπαρξι τουσ και ο
ιρωασ κα οδθγθκεί ςτθν τραγικι απόωαςθ του τζλουσ.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα
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Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΕΛ ΤΑ ΣΩΚΛΚΑ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ANGST ESSEN SEELE AUF

RAINER WERNER FASSBINDER
Ζτοσ παραγωγισ:
Χτοιχεία ταινίασ Διάρκεια: 93'
Χϊρα παραγωγισ: Γερμανία
1974
Οζξεισ-κλειδιά
μετανάςτευςθ, περικϊριο, κοινωνικζσ προκαταλιψεισ, ετερότθτα, μελόδραμα
Θ ςχζςθ ενόσ ηευγαριοφ πολφ διαωορετικοφ από τα κακιερωμζνα κινθματογραωικά ρομάντηα.
Εκείνθ: θλικιωμζνθ χιρα, κακαρίςτρια. Εκείνοσ: μετανάςτθσ από το Παρόκο, μθχανικόσ ςε
γκαράη και είκοςι χρόνια νεϊτερόσ τθσ. Δφο άτομα περικωριοποιθμζνα, για διαωορετικοφσ
λόγουσ το κακζνα, ερωτεφονται και παντρεφονται, προσ μεγάλθ αναςτάτωςθ του κοινωνικοφ τουσ
περίγυρου που αντιμετωπίηει τθ ςχζςθ τουσ με περιωρόνθςθ και χλευαςμό. Τμωσ θ πρόκλθςθ
δεν είναι μόνο εξωτερικι. Χφντομα βρίςκονται αντιμζτωποι και με τισ δικζσ τουσ προκαταλιψεισ,
ίςωσ το ουςιαςτικότερο εμπόδιο ςτθν ευτυχία τουσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ δφναμθ του
μελοδράματοσ (θ πλοκι βαςίηεται ςτθν ταινία 'All that Heaven Allows' του Douglas Sirk, ζνα
μελόδραμα του Χόλλυγουντ του 1955) ο Φαςμπίντερ ανατρζπει εδϊ τα ςτερεότυπα και ανατζμνει
ζνα ςφνκετο πλζγμα εδραιωμζνων διακρίςεων (ωυλισ, ωφλου, θλικίασ) και ςχζςεων εξουςίασ,
αποκαλφπτοντασ τθν υποκριςία και τισ αντιωάςεισ μιασ κοινωνίασ που δεν ανζχεται τθ
διαωορετικότθτα.
Β.Ξ.

θλικιακι ομάδα

15+

ΦΩΤΛΑ, ΡΥΟΣΒΕΣΤΕΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ

ΘΣRI, MA PANENKO
MILOS FORMAN

Ζτοσ παραγωγισ:
Χϊρα παραγωγισ: Ψςεχοςλοβακία
1967
Οζξεισ-κλειδιά
τςζχικο Νζο Κφμα, ςάτιρα, πυροςβζςτεσ, γιορτι, χορόσ, καλλιςτεία
εκινϊντασ από τα τραγελαωικά περιςτατικά που δθμιουργοφνται κατά τθν προετοιμαςία αλλά
και κατά τθ διάρκεια μιασ γιορτισ για να τιμθκεί ζνασ παλαίμαχοσ πυροςβζςτθσ από τουσ εν
ενεργεία ςυναδζλωουσ του, θ ταινία ςυμπυκνϊνει κάποια από τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά
του τςζχικου Ρζου Ξφματοσ: τθν ευαίςκθτθ προςζγγιςθ των εςωτερικϊν ανκρϊπινων
ςυγκινιςεων (με τθν κάμερα να πλθςιάηει κοντά ςτα ανκρϊπινα πρόςωπα που κατά κανόνα
ανικουν ςε εραςιτζχνεσ), ςε πραγματικοφσ χϊρουσ και ωυςικό τονικό ωωτιςμό που δίνει τθν
αίςκθςθ τθσ ωυςικότθτασ, αυκορμθτιςμοφ και απόλυτθσ αυκεντικότθτασ∙ τθ μίξθ κωμικοφ και
υπόρρθτου δραματικοφ ςτοιχείου που τθ μετατρζπει ςε αιχμθρι ςπουδι τθσ «ανκρϊπινθσ
κωμωδίασ». Θ ςάτιρα του Φόρμαν είναι λεπτι και «ςυμπονετικι» και όχι διαβρωτικι και
μοχκθρι.
Π.Υ.
Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 71'

θλικιακι ομάδα
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ΤΟ ΧΑΜΛΝΛ
Υρωτότυποσ τίτλοσ

THE KID

Χκθνοκζτθσ

CHARLIE CHAPLIN

Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 68'

Οζξεισ-κλειδιά

παιδί, εγκατάλειψθ, αλιτθσ, προςταςία, αλλθλεγγφθ, επιβίωςθ, αποχωριςμόσ

Ζτοσ παραγωγισ: 1921

Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ

Θ πρϊτθ ταινία μεγάλου μικουσ του Ψςάρλυ Ψςάπλιν, αυτι με τθν οποία πζραςε ςτο μεγάλο
κοινό θ ωιγοφρα του Αλιτθ, που είχε δθμιουργθκεί λίγα χρόνια νωρίτερα το 1914. Αναγνωρίςιμο
ςφμβολο του παγκόςμιου κινθματογράωου από εκατομμφρια ανκρϊπουσ τθν εποχι τθσ
εκρθκτικισ εξάπλωςθσ του μζςου, θ ωιγοφρα με τα ωαρδιά παντελόνια, τα τεράςτια παποφτςια,
το ςτενό ςακάκι και το αςτείο μικρό καπζλο ζγινε θ ενςάρκωςθ τθσ ανκρωπιάσ, τθσ δικαιοςφνθσ,
του κάρρουσ και του αγϊνα τθσ επιβίωςθσ. Χε αυτό το βακφτατα ουμανιςτικό ζργο
παρακολουκοφμε τον Αλιτθ (Ψςάρλι Ψςάπλιν) κακϊσ παίρνει υπό τθν προςταςία του ζνα μικρό
ορωανό παιδί (Ψηάκι Ξοφγκαν) το οποίο αναγκάςκθκε να εγκαταλείψει θ μθτζρα του. Παηί κα
δϊςουν ζνα δφςκολο αγϊνα επιβίωςθσ, αντιμετωπίηοντασ τισ δυςκολίεσ, τουσ κινδφνουσ τθσ ηωισ
ςτθν πόλθ και τθν κακία των ανκρϊπων. Θ ςυγκίνθςθ παράγεται από τθν αμεςότθτα και τθν
απλότθτα των ερμθνειϊν, τον αξεπζραςτο ςυνδυαςμό δραματικοφ και κωμικοφ ςτοιχείου και τθν
ποιθτικότθτα που εκπζμπει θ παρουςία του παιδιοφ. Θ ςυναιςκθματικι ωόρτιςθ ωκάνει ςτο
απόγειό τθσ με τθ ςυγκλονιςτικι ςκθνι του αποχωριςμοφ του Αλιτθ από το χαμίνι ςτο τζλοσ,
ςτοιχείο που ζχει ςυνδεκεί με ενδεχόμενεσ αυτοβιογραωικζσ αναωορζσ του δθμιουργοφ.
Λ.Α.
θλικιακι ομάδα

4+

ΧΛΟΣΛΜΑ ΑΓΑΡΘ ΜΟΥ
Υρωτότυποσ τίτλοσ

ΘIROSHIMA MON AMOUR

Χκθνοκζτθσ

ΑLAIN RESNAIS

Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 90'

Οζξεισ-κλειδιά

μίξθ ντοκιμαντζρ & μυκοπλαςίασ, πυρθνικι καταςτροφι, πόλεμοσ, ζρωτασ,
διαπόμπευςθ

Ζτοσ παραγωγισ: 1959

Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία

Χτθ διάρκεια τθσ αιωνίδιασ ερωτικισ ςυνάντθςθσ μιασ Γαλλίδασ θκοποιοφ και ενόσ Λάπωνα
αρχιτζκτονα «αντιπαρατίκεται» ζνα ςυλλογικό ς’ ζνα ατομικό δράμα: οι τρομερζσ ςυνζπειεσ από
τθν ατομικι καταςτροωι ςτθ Χιροςίμα με τθν κατάρρευςθ τθσ θρωίδασ κατά το δεφτερο
παγκόςμιο πόλεμο από το χαμό του αγαπθμζνου τθσ Γερμανοφ ςτρατιϊτθ και τθν επακόλουκθ
διαπόμπευςι τθσ. Θ ταινία μετατοπίηεται αιωνιδιαςτικά από τθν εν εξελίξει ερωτικι ιςτορία ςε
αποςπάςματα ντοκυμαντζρ, ςυνικωσ από τθν Χιροςίμα ι ςε πλάνα από τθ νεότθτα τθσ θκοποιοφ
ςτθ Γαλλία. Χε αντίκεςθ με ό,τι γινόταν μζχρι τότε, οι αλλαγζσ αυτζσ γίνονται με αιωνίδιο,
γριγορο και αποςπαςματικό τρόπο. Χε πολλζσ περιπτϊςεισ παραμζνουν ςε διωοροφμενθ
ιςορροπία ανάμεςα ςτθν μνιμθ και τθ ωανταςία. Θ ταινία, που βαςίηεται ςε ςενάριο τθσ
Παργκερίτ Ρτυράσ, υποβάλλει τθ κζςθ ότι θ δυςκολία του να γνωρίςει κανείσ πλιρωσ τθν
ιςτορικι αλικεια μοιάηει με τθν δυςκολία του να κατανοιςει ζνα άλλο ανκρϊπινο πλάςμα
δθμιοφργθςε αίςκθςθ για το χαμθλότονο ερωτιςμό με τον οποίο παρουςιάηονται οι ςκθνζσ τθσ
ςεξουαλικισ ςυνεφρεςθσ και τισ αωθγθματικζσ τεχνικζσ τθσ.
Π.Υ.
θλικιακι ομάδα

16+

Σι δφο τίτλοι που ακολουκοφν ζχουν επιλεγεί από μια ςειρά ταινιϊν που γφριςε ο ςκθνοκζτθσ για το
"Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults" του Λράν ςτθν δεκαετία του 1970
ωσ τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980. Πε παιδιά κατά κανόνα ςτουσ βαςικοφσ ρόλουσ, θ ςειρά χαρακτθρίηεται
από εξαιρετικι εκωραςτικι οικονομία, ςαωι κοινωνικά μθνφματα και τθν λυρικι ςυμπφκνωςθ τθσ
παραβολισ.
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ΤΟ ΨΩΜΛ ΚΑΛ ΤΟ ΣΟΚΑΚΛ
Υρωτότυποσ τίτλοσ

NAN O KOUCHEH

Χκθνοκζτθσ

ABBAS KIAROSTAMI

Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 11'

Οζξεισ-κλειδιά

ςχζςεισ εξουςίασ, ςκφλοσ, ιρανικό χωριό, παραβολι, ιρανικι κοινωνία του
1970

Ζτοσ παραγωγισ: 1970

Χϊρα παραγωγισ: Λράν

Χε ζνα χωριό ςτο Λράν του 1970, ζνα αγόρι επιςτρζωει ςτο ςπίτι του κρατϊντασ μια ωρατηόλα
ψωμί. Ψο ςυνθκιςμζνο αυτό δρομολόγιο διακόπτεται ξαωνικά όταν ζνασ αδζςποτοσ ςκφλοσ τοφ
κλείνει απειλθτικά το δρόμο. Σ μικρόσ οπιςκοχωρεί και, αμιχανοσ, ψάχνει για ςυμπαράςταςθ. Σι
λιγοςτοί περαςτικοί όμωσ νοιάηονται για τισ δουλειζσ τουσ και όχι για το δικό του πρόβλθμα.
Αντιμζτωποσ με το αντικείμενο του ωόβου του, ο μικρόσ δεν ζχει άλλθ επιλογι από το να
προςπακιςει να περάςει πάςθ κυςία. Ψρομαγμζνοσ, προςωζρει ςτο ςκφλο ζνα κομμάτι από το
ψωμί του. Ξαι να που αυτι του θ πράξθ μεταμορωϊνει τον κθριϊδθ εχκρό ςε ζναν ανζλπιςτο
ωίλο, που κα τον ςυνοδζψει προςτατευτικά μζχρι το ςπίτι του. Ψο τζλοσ κα βρεί τον ςκφλο
κλειςμζνο ζξω από τθν πόρτα του ωίλου του, να περιμζνει ςτο κατϊωλι τον επόμενο περαςτικό.
Μςωσ για να επαναλθωκεί θ ιςτορία.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα

4+

Θ ΧΟΩΔΛΑ
Υρωτότυποσ τίτλοσ

HAMSARAYAN

Χκθνοκζτθσ

ABBAS KIAROSTAMI

Χτοιχεία ταινίασ

Διάρκεια: 16'

Οζξεισ-κλειδιά

χάςμα γενεϊν, κόρυβοσ, ςιωπι, μοναξιά, ομαδικότθτα, ιςχφσ-εν-τθ-ενϊςει,
παραβολι

Ζτοσ παραγωγισ: 1982

Χϊρα παραγωγισ: Λράν

Ζνασ βαρικοοσ θλικιωμζνοσ ζχει βγει για ψϊνια ςτο πολυςφχναςτο παηάρι μιασ Λρανικισ πόλθσ. Σ
κόςμοσ γφρω του ωαίνεται να κινείται με μια ταχφτθτα ακατανόθτθ για τον ίδιο, που επιμζνει ςτουσ
αργοφσ, αβίαςτουσ ρυκμοφσ του. Ψόςο μάλιςτα που, όταν ο ιχοσ τθσ πολφβουθσ πόλθσ γίνεται
ενοχλθτικόσ, το μόνο που ζχει να κάνει είναι να αωαιρζςει το ακουςτικό βαρθκοΐασ για να βυκιςτεί
ςτθν πολφτιμθ ςιωπι του. Ψο ίδιο κάνει και αργότερα όταν, ζχοντασ επιςτρζψει ςτο ςπίτι του, ο ιχοσ
ενόσ κομπρεςζρ ειςβάλλει ξαωνικά από τον ζξω χϊρο. Ππορεί ζτςι να απολαφςει ιρεμα το τςάι και
το τςιγάρο του. Δεν μπορεί όμωσ να ακοφςει το κουδοφνι τθσ πόρτασ, οφτε και τθ ωωνι τθσ εγγονισ
του που, επιςτρζωοντασ από το ςχολείο, του ωωνάηει να ανοίξει. Θ τελευταία κα επιςτρατεφςει τθ
βοικεια κάποιων ςυμμακθτριϊν τθσ, μετά περιςςότερων και τελικά όλου ςχεδόν του ςχολείου που
εν χορϊ ωωνάηουν ςτον παπποφ να ανοίξει. Θ ομαδικι αυτι προςπάκεια τελικά κα καταωζρει να
ςπάςει τθν απομόνωςθ του παπποφ και θ πόρτα κα ανοίξει.
Β.Ξ.
θλικιακι ομάδα
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Ο ΧΥΣΟΚΘΑΣ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ
Χκθνοκζτθσ
Χτοιχεία ταινίασ
Οζξεισ-κλειδιά

THE GOLD RUSH
CHARLIE CHAPLIN
Ζτοσ
παραγωγισ:
Διάρκεια: 95'
Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ
1925
κυνιγι χρυςοφ, χιοφμορ, ςυγκίνθςθ, παντομίμα, κοινωνικι κριτικι, χιόνι

Θ για πολλοφσ μελετθτζσ κορυωαία δθμιουργία του Ψςάπλιν περιγράωει τισ κακουχίεσ που
υωίςταται ζνα χρυςοκιρασ ςτθν Αλάςκα ςτθν προςπάκειά του να βρει χρυςό για να γίνει
πλοφςιοσ από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ. Χε πζντε ξεχωριςτά επειςόδια (Υρόλογοσ - άωιξθ ςτθν
Αλάςκα, θ Ξαμπίνα, θ Αίκουςα χοροφ, θ Ξαμπίνα, Επίλογοσ - αναχϊρθςθ από τθν Αλάςκα για το
ςπίτι) θ ταινία διαγράωει τα ςχιμα του κφκλου καταγγζλλοντασ τισ ςυνζπειεσ που ζχει για τον
άνκρωπο το κυνιγι του χρυςοφ: μετατρζπει τα ανκρϊπινα όντα ςε απάνκρωπα. Ξάποιεσ από τισ
κωμικζσ ςκθνζσ τθσ ταινίασ ζχουν γίνει δικαιολογθμζνα διάςθμεσ. Χτθν Ξαμπίνα ζνασ
πειναςμζνοσ Ψςάρλυ μαγειρεφει τθ μπότα του και τθν τρϊει ςα γευςιγνϊςτθσ που απολαμβάνει
μια ςπεςιαλιτζ. Αυτόσ είναι ο Ψςάπλιν που μεταχειρίηεται ζνα αντικείμενο (ζνα παποφτςι) ςαν ζνα
άλλο (ωαγθτό). Αυτό είναι επίςθσ ζνα τζλειο παράδειγμα του αλιτθ ωσ τηζντλεμαν, το απόγειο
δθλαδι τθσ κωμικισ αντίκεςθσ. Θ ταινία παρουςιάηει ζναν εκπλθκτικό ςυνδυαςμό χιοφμορ και
ςυγκίνθςθσ αναδεικνφοντασ και τθν κωμικι ιδιοωυία του δθμιουργοφ τθσ και τθν ικανότθτά του
να αποδίδει το πάκοσ.
Π.Υ.
θλικιακι ομάδα
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6+

ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ ΣΕ ΔΛΔΑΚΤΛΚΑ ΣΧΕΔΛΑ
1. Ραρζμβαςθ ςτο διδακτικό ςχζδιο «Το φεγγάρι και θ ςυμβολιςτικι ποίθςθ»
(γϋγυμναςίου)
Γιά τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ του ςυγκεκριμζνου Χχεδίου Πακιματοσ προτείνουμε τα εξισ:
1. Κεωροφμε τα δφο παραδείγματα οπτικοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων ποιθμάτων ςτο "youtube" που προτείνονται (βλ. ενότθτα 1.3, ςελ. 2 & 2.1.β, ςελ. 5), απρόςωορα για τθν
επιδιωκόμενθ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςτθν οπτικοακουςτικι τζχνθ. (Θ κρίςθ μασ
αυτι αωορά ςτα ςυγκεκριμζνα δείγματα ωσ αυτοτελι οπτικοακουςτικά προϊόντα και όχι
ςτθν αξία τθσ μελοποίθςθσ και ερμθνείασ, για τθν οποία αρμόδιοι να αποωανκοφν είναι οι
ςυνάδελωοι τθσ μουςικισ.)
2. Αντ' αυτϊν, προτείνουμε τθ χριςθ επιλεγμζνων αποςπαςμάτων από τθν ιςτορία "Σο
πικάρι", από τθν ταινία "Χάοσ" των Υάολο & Βιττόριο Ψαβιάνι (Λταλία, 1984). Τπωσ κα δείτε
ςτο ςυνθμμζνο υλικό, θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι, εκτόσ του ότι αποτελεί χαρακτθριςτικό
δείγμα καινοτόμου γραωισ δφο ςκθνοκετϊν με αναγνωριςμζνο ςτίγμα ςτθν ιςτορία του
κινθματογράωου, ενδείκνυται τόςο για τθν κεματικι (ωεγγάρι) όςο και τθν μορωολογικι
(ςυμβολιςμόσ) ςυνάωειά τθσ με το αντικείμενο του μακιματοσ.
3. Πε βάςθ το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο, κα ιταν καλό να γίνει μια πρϊτθ προβολι των
αποςπαςμάτων αυτϊν (ςυνολικισ διάρκειασ 15') μεταξφ τθσ Α' και Β' Φάςθσ (2.1, ςελ. 4),
ϊςτε να αποτελζςει ζναυςμα γόνιμθσ ςυηιτθςθσ και επεξεργαςίασ κατά τθν δεφτερθ,
ςυνεργατικι διεργαςία. Θ μζκοδοσ που προτείνουμε περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια:
1. Ειςαγωγικι παρουςίαςθ τθσ ταινίασ, τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιςτορίασ και των επιλεγμζνων
αποςπαςμάτων τθσ από τον εκπαιδευτικό.
2. Υροβολι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων (από DVD, κατά προτίμθςθ ςε οκόνθ)
3. Εμψφχωςθ ςυηιτθςθσ πάνω ςτισ αρχικζσ εντυπϊςεισ.
4. Αναλυτικι προςζγγιςθ του ζργου και ςυςχετιςμόσ με τθν διδακτικι ενότθτα.
5. Δεφτερθ κζαςθ για τθν τεκμθρίωςθ των απόψεων, τθ δθμιουργία νζων ερωτθμάτων ι
τθν επεξεργαςία των αρχικϊν.
6. Χυνκετικι διεργαςία, δθμιουργικζσ παρεμβάςεισ των μακθτϊν.
4. Ωσ υποςτθρικτικό υλικό τθσ παραπάνω μεκόδου, επιςυνάπτουμε τα εξισ:
1. Χτοιχεία και περιγραωι τθσ ταινίασ
2. Υεριγραωι τθσ επιλεγμζνθσ ιςτορίασ
3. Υεριγραωι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων
4. Κζματα για ςυηιτθςθ (α. γενικά, β. μορωολογικζσ επιλογζσ, γ. πικανζσ ερωτιςεισ προσ
τουσ μακθτζσ - ςε ςυνάρτθςθ με 3. 3, 4, 6 ωσ άνω)
ΧΩΡΘΠΠΕΡΣ: 3 ΧΕΟΛΔΕΧ
ΥΑΦΕΧΕΨΑΛ ΑΡΨΛΓΦΑΦΣ DVD ΨΩΡ ΕΥΛΟΕΓΠΕΡΩΡ ΑΥΣΧΥΑΧΠΑΨΩΡ
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Α. Χτοιχεία & περιγραωι τθσ ταινίασ
ΧΑΟΣ
Υρωτότυποσ τίτλοσ: KAOS
Χκθνοκζτεσ: PAOLO & VITTORIO TAVIANI
Διάρκεια: 188 λεπτά
Ζτοσ παραγωγισ: 1984
Χϊρεσ παραγωγισ: Λταλία, Γαλλία
Πιά ςπονδυλωτι ταινία βαςιςμζνθ ςε διθγιματα του Οουίτηι Υιραντζλλο, με ωόντο τθν Χικελία
των αρχϊν του 20ου αιϊνα. Ζνα κοράκι που πετά μ' ζνα κουδοφνι δεμζνο ςτο λαιμό του (από τθν
ειςαγωγι "Ψο κοράκι του Πιτηάρο"), εποπτεφει από ψθλά τον κόςμο και γίνεται ο ςυνδετικόσ
κρίκοσ τεςςάρων διαωορετικϊν ιςτοριϊν ("Σ άλλοσ γιόσ", " Σ ωεγγαροχτυπθμζνοσ", "Ψο πικάρι",
"Φζκβιεμ") που κυμαίνονται από το τραγικό μζχρι το ωαρςικό και το παράδοξο. Ωσ επίλογοσ, θ
"Χυνομιλία με τθ μθτζρα" ωζρνει τον ςυγγραωζα Υιραντζλλο πίςω ςτθ γενζκλιά του Χικελικι γι,
ςε μια ςυνάντθςθ με τθν νεκρι μθτζρα του. Χτθν αωιγθςι τουσ, που χαρακτθρίηεται από τθν
απλότθτα του φωουσ λαϊκϊν παραμυκιϊν, οι αδελωοί Ψαβιάνι ςυνδυάηουν τθ ρεαλιςτικι ματιά
με ζντονα λυρικζσ αποχρϊςεισ αλλά και τον ςυμβολιςμό τθσ παραβολισ με ςαωείσ κοινωνικζσπολιτικζσ διαςτάςεισ. Υολλζσ ωορζσ θ διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ πραγματικοφ και ονειρικοφ,
λογικοφ και παράλογου, ωυςικοφ και μεταωυςικοφ, τάξθσ και χάουσ ςυγχζεται, ανακλϊντασ τθ
γραωι του Υιραντζλλο αλλά και τα ιδιαίτερα μυκοπλαςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Χικελικισ
παράδοςθσ.
Θλικιακι ομάδα: 15+
Ρθγι DVD: 1) Amazon.com, http://www.amazon.com/Kaos-Claudio-Bigagli/dp/B00124SNIO 2) με
ελλθνικοφσ υποτίτλουσ: αρχείο ΕΤ (cine+)
Β. Ρεριγραφι τθσ επιλεγμζνθσ ιςτορίασ
ΤΟ ΡΛΚΑΛ
Σ Δον-Οολό (Ciccio Ingrassia), πλοφςιοσ γαιοκτιμονασ, προμθκεφεται ζνα τεράςτιο πιλινο πικάρι
για να αποκθκεφςει το λάδι μιασ εξαιρετικά παραγωγικισ χρονιάσ. Ψο τοποκετεί ςε περίοπτο
βάκρο ςτο κζντρο τθσ αυλισ, γφρω από το οποίο μοχκεί το πλικοσ των εργατϊν του. Πια νφχτα
με πανςζλθνο και ενϊ ο Δον-Οολό κοιμάται, το πικάρι ςπάει ξαωνικά ςτα δφο κάτω από
μυςτθριϊδεισ ςυνκικεσ. Πόνθ ελπίδα είναι ο τεχνίτθσ Ρτίμα και θ μαγικι κόλλα του. Υράγματι ο
κείοσ Ρτίμα (Franco Franchi) αναλαμβάνει το ζργο και αναςτθλϊνει με επιτυχία το πικάρι, μόνο
που, από μια αβλεψία ςτθ διαδικαςία τθσ ςυγκόλλθςθσ, ωυλακίηεται μζςα του. Σ γαιοκτιμονασ
απαιτεί να βγεί από το πικάρι του δίχωσ να το ςπάςει, πράγμα αδφνατο. Ψου ρίχνει μζςα
μάλιςτα επιδεικτικά και το μεροκάματό του, ςίγουροσ ότι δεν κα μπορζςει να το αξιοποιιςει.
Τμωσ, ο καλόσ τεχνίτθσ ζχει ςτο μεταξφ κερδίςει τθ ςυμπάκεια των εργατϊν.
Επιλογι αποςπαςμάτων για προβολι:
Λ. 1:30:17 - 1:35:30
Ρφχτα. Ψο ωϊσ του ωεγγαριοφ αυξομειϊνεται κακϊσ περαςτικά ςφννεωα ςκιάηουν τον ωωτεινό
δίςκο. Χτθ διάρκεια μιασ τζτοιασ ςκοτεινισ ζκλειψθσ, το πικάρι ζχει ανεξιγθτα ςπάςει ςε δφο
κομμάτια. Ψο επόμενο πρωί, ο Δον-Οολό αναςτατωμζνοσ ρίχνει τθν ευκφνθ ςτουσ εργάτεσ.
Πάταια. Πόνθ λφςθ είναι ο κείοσ Ρτίμα, ξακουςτόσ κεραμοπλάςτθσ και μόνοσ κάτοχοσ τθσ
μαγικισ κόλλασ...
ΛI. 1:55:00 - 2:05:06
Σ κείοσ Ρτίμα, ωυλακιςμζνοσ ςτο πικάρι, δίνει ςτουσ εργάτεσ το πεντόλιρο τθσ αμοιβισ του.
Τταν νυχτϊνει, κάτω απ' το γεμάτο ωεγγάρι, οργανϊνεται ζτςι ζνα γλζντι τρικοφβερτο με
ωαγθτό και ποτό. Ζνασ χορόσ ανταρςίασ που ο Δον-Οολό δεν κα μπορζςει εν τζλει να ελζγξει και
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που καταλιγει ςτθν απελευκζρωςθ του Ρτίμα και τθ ςυντριβι του πολφτιμου πικαριοφ και του
αλαηόνα ιδιοκτιτθ του.
Γ. Κζματα για ςυηιτθςθ*
Γ1. Γενικά
1.
Θ καταλυτικι παρουςία του ωεγγαριοφ ςτθν ροι τθσ ιςτορίασ. Πεταωορά / ςυμβολιςμόσ.
2.
Ψο πικάρι ςα ςφμβολο α) ευθμερίασ, β) εξουςίασ, γ) ωφλαξθσ, δ) ωυλακισ
3.
Υαραλλθλιςμόσ με το πικάρι του Διογζνθ
4.
Άλλα ςφμβολα: α) θ νφχτα, β) το βάκρο, γ) θ μαγικι κόλλα, δ) το χριμα, ε) θ πόρτα του
Δον-Οολό, ςτ) θ πφλθ τθσ αυλισ
5.
Χχζςεισ ατόμου - ςυνόλου
6.
Χχζςεισ εξουςίασ: οι ρόλοι, θ διαπάλθ, οι αδυναμίεσ, οι ανατροπζσ
7.
Θ αυλι του Δον-Οολό ςα μικρόκοςμοσ
8.
Θ τελετι τθσ εξόδου: α) βακχικζσ αναωορζσ, β) τοπικζσ και ιςτορικζσ αναωορζσ, γ) θ
ςθμαςία τθσ ςτθν ιςτορία τθσ ταινίασ
Γ2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γ3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μορφολογικζσ επιλογζσ
Θ κωμικι υπερβολι και θ ζνταξι τθσ ςτο ωιλμικό κείμενο
Θ επιλογι ενόσ γνωςτοφ κωμικοφ διδφμου (Ciccio-Franco) ςτουσ πρωταγωνιςτικοφσ ρόλουσ
Θ επιλογι τθσ ταφτιςθσ με ζνα χαρακτιρα-ςφμβολο (Ρτίμα): Υϊσ οικοδομείται; Υοιά αξία
αποκτά ςτθν ιςτορία;
Υϊσ αντιμετωπίηονται οι δευτερεφοντεσ χαρακτιρεσ; (ο Δον-Οολό, θ γυναίκα του, οι
εργάτεσ)
Σ εγκλειςμόσ τθσ δράςθσ ςτθν αυλι του Δον-Οολό
Σ ωωτιςμόσ των νυχτερινϊν ςκθνϊν (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν). Υοιά είναι θ ωωτιςτικι
πθγι; Υϊσ δθλϊνεται;
Θ ποιότθτα τθσ μουςικισ επζνδυςθσ (του ςυνκζτθ Ρίκολα Υιοβάνι) και θ ςχζςθ τθσ με τα
δρϊμενα
Ρικανζσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ
Υοια είναι τα πρόςωπα του ζργου; Ψι εικόνα ζχετε ςχθματίςει για κακζνα από αυτά;
Ψι ςιμαινε το πικάρι για τον ιδιοκτιτθ του;
Γιατί και κάτω από ποιζσ ςυνκικεσ ζςπαςε το πικάρι τθν πρϊτθ ωορά;
Υοιά είναι θ ςχζςθ των εργατϊν με τον Δον-Οολό; Πε το κείο Ρτίμα;
Ψι ςτοιχεία μασ δίνει θ ταινία για τθν κοινωνία τθσ Χικελίασ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα;
Ψι προκαλεί το ωϊσ του ωεγγαριοφ ςτθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ μασ;
Χτθν τελευταία ςκθνι ο κείοσ Ρτίμα, εγκλωβιςμζνοσ ακόμα ςτο πικάρι, ηθτά από τουσ
εργάτεσ να τον μεταωζρουν ςε κζςθ που να μπορεί να βλζπει το γεμάτο ωεγγάρι. Γιατί;

*

Σι ενότθτεσ Γ1 & Γ2 δεν απευκφνονται άμεςα ςτοφσ μακθτζσ αλλά προτείνονται ςτον εκπαιδευτικό ςαν αωετθρία ςτοχαςμοφ πάνω
ςτα κεματικά και μορωολογικά χαρακτθριςτικά τθσ ταινίασ, γιά να υποςτθρίξουν τθν παρουςίαςι τθσ και να κατευκφνουν τθν
επεξεργαςία τθσ ςτο μάκθμα. Θ ενότθτα Γ3 απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ, αλλά με δεδομζνθ τθν κριτικι επιλογι και διαμεςολάβθςθ
του εκπαιδευτικοφ ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και τθν ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι εωαρμογι.
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8. Ζνασ εργάτθσ, κοιτάηοντασ το ωεγγάρι, ξεκινά ζνα τραγοφδι. Σι ςτίχοι του δεν ζχουν
μεταωραςτεί ςτουσ υποτίτλουσ τθσ ταινίασ. Ψι πιςτεφετε πωσ λζνε; Γράψτε εςείσ τουσ
ςτίχουσ που κα άρμοηαν ς' αυτό το τραγοφδι.
9. Υϊσ κα διθγιόταν τθν ιςτορία ο Δον-Οολό; Υϊσ ο κείοσ Ρτίμα;
10.Φτιάξτε μια μικρι ιςτορία με ζνα πικάρι και ζνα γεμάτο ωεγγάρι. Ανακζςτε ρόλουσ ςε
οικεία ςασ πρόςωπα από το ςχολικό περιβάλλον (κακθγθτζσ / κακθγιτριεσ, ςυμμακθτζσ /
ςυμμακιτριεσ κ.α.).

2. Ραρζμβαςθ ςτο διδακτικό ςχζδιο «Βοθκάμε το άλογο να αφθγθκεί τθ ιςτορία του»
Χτϋ δθμοτικοφ
Για τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ του ςυγκεκριμζνου Χχεδίου Πακιματοσ προτείνουμε τθν χριςθ
επιλεγμζνων αποςπαςμάτων από δφο κινθματογραωικζσ ταινίεσ: 'Σο άςπρο άλογο' του Αλμπζρ
Οαμορίσ (Γαλλία, 1953) και 'τθν τφχθ, Μπαλταηάρ' του Φομπζρ Ππρεςόν (Γαλλία-Χουθδία,
1966).
Άμεςα ςυναωισ με το κζμα του διδακτικοφ ςχεδίου, θ ταινία του Οαμορίσ εςτιάηει ςτθ ωιλία
μεταξφ ενόσ μικροφ αγοριοφ και ενόσ αλόγου και διακρίνεται για τον λυρικό νατουραλιςμό και
τθν εικαςτικι τθσ ομορωιά. Υιο ανοίκεια ίςωσ ςαν γραωι αλλά εξ ίςου απλι και άμεςθ, θ ταινία
του Ππρεςόν παρακολουκεί ζνα γαϊδουράκι που ηεί ςτον κόςμο των ανκρϊπων, παρατθρϊντασ
και κρίνοντασ τισ αλλοπρόςαλλεσ ςυνικειζσ τουσ.
Χφμωωνα με το διδακτικό ςενάριο, κρίνουμε ότι θ πλζον κατάλλθλθ κζςθ για τθν παρζμβαςθ
είναι ςτθν αρχι του 1ου δίωρου (υποενότθτα 1Α, ςελ. 6), κάτι που όμωσ κα προχπζκετε
ςθμαντικι αναδιάταξθ του χρονικοφ χάρτθ τθσ ενότθτασ. Θ μζκοδοσ που προτείνουμε
περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια:
α. Ειςαγωγικι παρουςίαςθ τθσ ταινίασ (ι ταινιϊν) και των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων τθσ
(τουσ) από τον εκπαιδευτικό.
β. Υροβολι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων (από DVD, κατά προτίμθςθ ςε οκόνθ)
γ. Εμψφχωςθ ςυηιτθςθσ πάνω ςτισ αρχικζσ εντυπϊςεισ.
δ. Αναλυτικι προςζγγιςθ του ζργου και ςυςχετιςμόσ με τθν διδακτικι ενότθτα.
ε. Δεφτερθ κζαςθ για τθν τεκμθρίωςθ των απόψεων, τθ δθμιουργία νζων ερωτθμάτων ι τθν
επεξεργαςία των αρχικϊν.
ςτ. Χυνκετικι διεργαςία, δθμιουργικζσ παρεμβάςεισ των μακθτϊν.
Δεδομζνου του χρονικοφ περιοριςμοφ, θ τελικι επιλογι του υλικοφ που κα προβλθκεί, κακϊσ
και θ ζκταςθ τθσ επεξεργαςίασ του από τουσ μακθτζσ (ςτάδια γ-ςτ), εναπόκεινται ςτθ κρίςθ των
εκπαιδευτικϊν.
Ωσ υποςτθρικτικό υλικό τθσ παραπάνω μεκόδου, επιςυνάπτουμε τα εξισ:
α. Χτοιχεία και περιγραωι των ταινιϊν
β. Υεριγραωι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων
γ. Κζματα για ςυηιτθςθ (α. γενικά, β. μορωολογικζσ επιλογζσ, γ. πικανζσ ερωτιςεισ προσ τουσ
μακθτζσ - ςε ςυνάρτθςθ με 3. γ, δ, ςτ ωσ άνω)
ΧΩΡΘΠΠΕΡΣ: 7 ΧΕΟΛΔΕΧ
ΥΑΦΕΧΕΨΑΛ ΑΡΨΛΓΦΑΦΣ DVD ΨΩΡ ΕΥΛΟΕΓΠΕΡΩΡ ΑΥΣΧΥΑΧΠΑΨΩΡ
Α1. Στοιχεία & περιγραφι τθσ ταινίασ-1
ΤΟ ΑΣΡΟ ΑΛΟΓΟ (γνωςτό και ωσ Ο ΑΣΡΟΧΑΛΤΘΣ)
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Υρωτότυποσ τίτλοσ: CRIN BLANC: LE CHEVAL SAUVAGE
Χκθνοκεςία: ALBERT LAMORISSE
Διάρκεια: 40 λεπτά
Ζτοσ παραγωγισ: 1953
Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία
Πια ταινία με πρωταγωνιςτι ζνα άλογο. Ψο Άςπρο Άλογο, όμορωο, περιωανο, δυνατό και
ανεξάρτθτο, είναι αρχθγόσ κοπαδιοφ αγρίων αλόγων ςτθν εξοχι Ξαμάργκ τθσ Γαλλίασ. Ξακϊσ
αρνείται να αιχμαλωτιςκεί από τουσ ανκρϊπουσ που το καταδιϊκουν, τρζχει ξζωρενα ανάμεςα
ςτα χωράωια και τθ κάλαςςα. Εκεί το ςυναντά ο μικρόσ ψαράσ Φολκό, που μεγαλϊνει κι αυτόσ
ελεφκερα ςτθν καλφβα του δίπλα ςτθ λίμνθ, μαηί με τον παπποφ και το μικρό του αδελωάκι.
Άλογο και παιδί κα γίνουν γριγορα αχϊριςτοι. Σ μικρόσ κα περιποιθκεί τισ πλθγζσ του και κα
περάςει μαηί του μζςα από τθ ωωτιά ςτθν ενζδρα που του ςτινουν οι διϊκτεσ του κτθνοτρόωοι.
Τμωσ οι άνκρωποι δεν τουσ αωινουν ιςυχουσ πουκενά, κι ζτςι οι δφο ωίλοι κα αναγκαςκοφν να
ταξιδζψουν μακριά. Σι δθμιουργοί τθσ ταινίασ μασ χαρίηουν ζξοχεσ ςτιγμζσ λυρικοφ
κινθματογράωου, ζναν φμνο ςτθν ομορωιά και τθ δφναμθ τθσ ωφςθσ, τθν αγάπθ προσ τθν
ελευκερία και τα αλθκινά ςυναιςκιματα, τθν αξία τθσ ωιλίασ. Θ ταινία κα μποροφςε να
διαβαςτεί και ςαν αλλθγορία ςτον απόθχο τθσ ναηιςτικισ κθριωδίασ και του τραφματοσ του Β'
παγκοςμίου πολζμου.
Θλικιακι ομάδα 8+
Ρθγι DVD 1) Audiovisual, (http://www.audiovisual.gr), 2) Αρχείο ΕΤ1
Β1. Επιλογι αποςπαςμάτων για προβολι ςτθν τάξθ:
Λ. 00.00 - 02:53
Θ Ελευκερία
Χτθν ζρθμθ περιοχι Ξαμάργκ τθσ Γαλλίασ ηοφν ελεφκερα άγρια άλογα ςε κοπάδια. Ψρζχουν
αγζρωχα ςτουσ αγροφσ, δίπλα ςτθ κάλαςςα. Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηει το Άςπρο Άλογο, ο αρχθγόσ
τουσ, δυνατόσ και περιωανοσ. Δεν εμπιςτεφεται τουσ ανκρϊπουσ, κεωρεί ότι απειλοφν τθν
ελευκερία του και κάποιεσ ωορζσ τα βάηει μαηί τουσ.
II. 05:25 - 08:13
Θ Αιχμαλωςία – Θ Απόδραςθ
Σι κτθνοτρόωοι τθσ περιοχισ αποωαςίηουν να πιάςουν τα άλογα και να εκμεταλλευκοφν τθ
δφναμι τουσ. Ψα κυνθγοφν και τα αναγκάηουν να μπουν ςτθ ωάρμα όπου τα εκπαιδεφουν να
υπακοφουν. Ψο άςπρο άλογο όμωσ αντιςτζκεται ςτθν αιχμαλωςία, ςπάει το ωράχτθ και
δραπετεφει.
ΛΛΛ. 16:28 - 25:44
Θ Εμπιςτοςφνθ
Σ μικρόσ Φολκό παρακολουκεί με αγωνία τθ νζα καταδίωξθ του αλόγου. Επικυμεί ςωοδρά να
γίνει δικό του το άλογο, κι όταν ςε κάποια ςτιγμι το ςυναντά του ρίχνει το λάςο. Ψο άλογο τρζχει
αωθνιαςμζνα ςζρνοντασ το μικρό αγόρι ςτο νερό και τισ λάςπεσ. Τταν γυρίηει το περιωανο
κεωάλι του πίςω, βλζπει ότι ο μικρόσ δεν ζχει αωιςει το ςχοινί, παρά τον κίνδυνο. Ψο παιδί το
χαϊδεφει απαλά και το πθγαίνει ςτθν καλφβα που ηει με τον παπποφ και τθν αδελωοφλα του. Ψο
άλογο επιςτρζωει ςτο κοπάδι του, αλλά εν τϊ μεταξφ ζχει πάρει τθν αρχθγία άλλο άλογο. Ψα δφο
ηϊα μάχονται ςε ζνα τρομερό αγϊνα επικράτθςθσ, το Άςπρο Άλογο πλθγϊνεται και επιςτρζωει
ςτθν καλφβα του Φολκό, όπου εκείνοσ περιποιείται τισ πλθγζσ και το ωροντίηει.
IV. 27:10 - 38:11
Το Ταξίδι
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Σι κτθνοτρόωοι ζχουν παγιδεφςει το άλογο ςε ζνα κφκλο ωωτιάσ ςτα χόρτα όπου κρφβεται. Ψο
ηϊο είναι ηαλιςμζνο και παραπαίει. Σ Φολκό ορμάει μζςα ςτουσ καπνοφσ και, ιππεφοντάσ το, το
οδθγεί ςε ιρεμο μζροσ. Τμωσ κι εκεί τουσ βρίςκουν οι διϊκτεσ τουσ. Θ ξζωρενθ πορεία του
αλόγου τοφσ οδθγεί ςτο ποτάμι και από εκεί ςτθ κάλαςςα. Μςωσ να κινδυνεφουν, όμωσ θ ωωνι
του αωθγθτι μασ εξιςτορεί πωσ το άλογο ιταν τόςο δυνατό που μαηί με το παιδί ταξίδεψαν
μακριά ςε μια υπζροχθ χϊρα.
Γ1. Κζματα για ςυηιτθςθ *
Γ1. 1 Γενικά
1. Ψο άλογο-πρωταγωνιςτισ, ςφμβολο ελευκερίασ και αντίςταςθσ ςτθ ςκλαβιά. Σι διϊκτεσ
κτθνοτρόωοι, ςφμβολα καταπίεςθσ, αυταρχιςμοφ και ζλλειψθσ ανκρωπιάσ.
2. Θ ταινία παραπζμπει, ςφμωωνα με κάποιεσ αναγνϊςεισ, ςτθν καταγγελία τθσ ναηιςτικισ
κθριωδίασ (αντιπαράκεςθ καταδίωξθσ - αντίςταςθσ). Θ αμωιςβιτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ
προσ τουσ ανκρϊπουσ ςυνδζεται με τθν κρίςθ του ανκρωπιςτικοφ ιδεϊδουσ μετά τα
εγκλιματα που διαπράχκθκαν ςτθ διάρκεια του Β' παγκοςμίου πολζμου.
3. Σ κόςμοσ των παιδιϊν είναι εγγφτερα ςτθ ωφςθ και τθν ελευκερία. Σ μικρόσ Φολκό
αντιλαμβάνεται καλφτερα τθν ψυχολογία του αλόγου, ςζβεται τθν αγάπθ του για
ελευκερία και γι' αυτό κερδίηει τθν εμπιςτοςφνθ του.
Γ1.2 Μορφολογικζσ επιλογζσ
1. Θ ζλλειψθ διαλόγων εντείνει τθ ςυγκζντρωςθ ςτθν εικόνα, θ οποία χαρακτθρίηεται από
εικαςτικι δφναμθ, ποιθτικότθτα και λυριςμό.
2. Θ ωωνι του αωθγθτι δεν περιγράωει τθν εικόνα αλλά τθσ προςδίδει μια νζα διάςταςθ π.χ. ςτθν αμωίςθμθ ζκβαςθ (ανοικτό τζλοσ), όπου ςτρζωει τον κεατι ςτθν ιδζα τθσ
αιςιόδοξθσ εκδοχισ.
3. Σ ωιλμικόσ χϊροσ περιλαμβάνει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζρθμα τοπία, ςυμβάλλοντασ ςτθν
αίςκθςθ τθσ αποξζνωςθσ και τθσ καταςτροωισ.
4. Ξοινά μορωολογικά ςτοιχεία παιδιοφ - αλόγου (άςπρο πουκάμιςο - άςπρο τρίχωμα,
μακριά μαλλιά - χαίτθ) δθμιουργοφν ζνα εικαςτικό ανάλογο ςτθν ομοιότθτα του ψυχιςμοφ
τουσ.
5. Σ ςαωισ διαχωριςμόσ των χαρακτιρων ςε "καλοφσ" και "κακοφσ", αντί για μια
πολυδιάςτατθ ανάπτυξι τουσ, παραπζμπει ςτουσ κϊδικεσ του παραμυκιοφ, αλλά και του
τυπικοφ western.
Γ1.3 Ρικανζσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ
Οι παρακάτω ερωτιςεισ μποροφν να ςυνδυαςτοφν με ςθμεία του διδακτικοφ ςχεδίου,
ςυγκεκριμζνα:
- ςυννεωάκια με ςκζψεισ του αλόγου
- ςφνδεςθ διαωορετικϊν επειςοδίων από τθ δράςθ του αλόγου
- απόδοςθ ςυναιςκθμάτων, ςκζψεων του ηϊου
- το άλογο αντιςτζκεται ςτθ ςκλαβιά (ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του)

*

Σι ενότθτεσ Γ1.1 & Γ1.2 δεν απευκφνονται άμεςα ςτοφσ μακθτζσ αλλά προτείνονται ςτον εκπαιδευτικό ςαν αωετθρία ςτοχαςμοφ
πάνω ςτα κεματικά και μορωολογικά χαρακτθριςτικά τθσ ταινίασ, γιά να υποςτθρίξουν τθν παρουςίαςι τθσ και να κατευκφνουν τθν
επεξεργαςία τθσ ςτο μάκθμα. Θ ενότθτα Γ1.3 απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ, αλλά με δεδομζνθ τθν κριτικι επιλογι και διαμεςολάβθςθ
του εκπαιδευτικοφ ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και τθν ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι εωαρμογι.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

- ανκρωπομορωιςμόσ (θ ωανταςία προςωζρει διζξοδο ςτον άνκρωπο που καταπιζηεται)
Υοια χαρακτθριςτικά αποδίδονται ςτο ςυγκεκριμζνο ηϊο και πϊσ αυτά αναδεικνφονται ι
ανατρζπονται ςτθν ταινία;
Υοια κοινά ςτοιχεία ζχουν το μικρό αγόρι τθσ ταινίασ και το Άςπρο Άλογο; Ωπάρχει και
μορωολογικι ομοιότθτα;
Ψι ςιμαινε το όνειρο του μικροφ Φολκό;
Ψι ςκζψεισ μπορεί να ζκανε το άλογο κακϊσ το κατεδίωκαν οι κτθνοτρόωοι;
Ψι ςυναιςκιματα πιςτεφετε πωσ είχε το άλογο όταν αιχμαλωτίςκθκε από τουσ ανκρϊπουσ
/ όταν πλθγϊκθκε ςτθ μάχθ για τθν αρχθγία του κοπαδιοφ / όταν δζχτθκε το μικρό αγόρι
ςαν ιππζα του;
Ψι γνϊμθ ζχετε για τουσ κτθνοτρόωουσ όπωσ εμωανίηονται ςτθν ταινία;
Υοφ ωαντάηεςτε ότι ταξίδεψαν το Άςπρο Άλογο και το μικρό αγόρι ωεφγοντασ ςτθ
κάλαςςα; Γράψτε μια δικι ςασ εκδοχι για τθ ςυνζχεια του ταξιδιοφ τουσ.

Α2. Στοιχεία & περιγραφι τθσ ταινίασ-2
ΣΤΘΝ ΤΥΧΘ, ΜΡΑΛΤΑΗΑ
Υρωτότυποσ τίτλοσ: AU HAZARD BALTHAZAR
Χκθνοκεςία: ROBERT BRESSON
Διάρκεια: 91 λεπτά
Ζτοσ παραγωγισ: 1966
Χϊρα παραγωγισ: Γαλλία, Χουθδία
Πιά ταινία με πρωταγωνιςτι ζνα γαϊδουράκι. Ψον Ππαλταηάρ παρακολουκοφμε κακϊσ αλλάηει
ςυνεχϊσ ςπίτια, αωεντικά και αςχολίεσ, από τθ γζννθςθ και τελετουργικι βάωτιςι του από
παιδιά ςτθν αρχι τθσ ταινίασ μζχρι τθν τραγικι κατάλθξι του ςτο τζλοσ. Αυτι θ ςπονδυλωτι
δομι με ςυνδετικό κρίκο το Ππαλταηάρ δίνει τθν ευκαιρία ςτον Ππρεςόν να κάνει μια βακειά
τομι ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ επαρχιακισ Γαλλίασ τθσ εποχισ του, πολλζσ ωορζσ με μεταωορικζσ
και αλλθγορικζσ προεκτάςεισ. Ψο ςθμαντικό είναι ότι ο Ππαλταηάρ δεν είναι απλϊσ ζνα "όχθμα"
μετάβαςθσ από τθν μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ, αλλά ζνασ τραγικόσ ιρωασ που παρατθρεί,
αιςκάνεται και κρίνει τον κόςμο των ανκρϊπων. Θ ταινία χαρακτθρίηεται από τθν εξαιρετικι
εκωραςτικι οικονομία και τθν τυπικι ελλειπτικι αωιγθςθ του Ππρεςόν, αποδίδοντασ τθν δράςθ
μζςα από αποςπαςματικζσ ψθωίδεσ τισ οποίεσ καλείται να ςυνκζςει ο κεατισ.
Θλικιακι ομάδα: 11+
Ρθγι DVD: 1) The Criterion Collection, http://www.criterion.com/films/455-au-hasard-balthazar
2) με ελλθνικοφσ υποτίτλουσ: αρχείο ΕΤ1
B2. Επιλογι αποςπαςμάτων για προβολι ςτθν τάξθ:
Λ. 00:00 - 16:00
Σ νεογζννθτοσ Ππαλταηάρ "υιοκετείται" και βαωτίηεται από τα παιδιά. Θ οικογζνεια του
γεωκτιμονα εγκαταλείπει το χωριό, χωρίηοντασ ζτςι τον μικρό Ηακ (γιο του γαιοκτιμονα) από
τθν αγαπθμζνθ του Παρί (κόρθ του δαςκάλου). Ψα χρόνια περνοφν, ο Ππαλταηάρ πεταλϊνεται
και χρθςιμοποιείται ςε αγροτικζσ δουλειζσ. Πζχρι που, μετά από μια αναπάντεχθ ανατροπι του
κάρου, δραπετεφει για να γυρίςει ςτο "πατρικό" του, όπου ξαναβρίςκει τθν Παρί, ζωθβθ πια.
Χτο μεταξφ πολλά ζχουν αλλάξει, θ γθ τϊρα οργϊνεται με τρακτζρ ενϊ τα αγόρια του χωριοφ,
μεταξφ αυτϊν και ο Ηεράρ που ζχει βάλει ςτο μάτι τθ Παρί, περιωζρονται με τα μθχανάκια τουσ
και ςκαρωίηονται τρόπουσ να προκαλζςουν ατυχιματα ςτα διερχόμενα αυτοκίνθτα. Θ Παρί
δθλϊνει τθν αγάπθ τθσ ςτο Ππαλταηάρ ςτολίηοντάσ τον με λουλοφδια ςε μια αυτοςχζδια τελετι,
ενϊ ο Ηεράρ, με τθν ςφμπραξθ των ωίλων του, γίνεται ολοζνα πιο επίμονοσ και επικετικόσ.
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ΛI. 48:19 - 56:50
Σ Ππαλταηάρ ζχει περάςει ςτα χζρια του Άρνολντ, ενόσ καλοκάγακου μεκφςτακα που όταν πίνει
γίνεται απρόςμενα επικετικόσ. Ξάποια ςτιγμι βρίςκει τθν ευκαιρία να δραπετεφςει,
καταλιγοντασ ςε ζνα περιοδεφον τςίρκο όπου αρχικά τον χρθςιμοποιοφν για μεταωορζσ,
ςφντομα όμωσ του ανακζτουν ζνα μάλλον αταίριαςτο ρόλο ςτο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Ζκκεμα πια ςε μια ωτθνι παράςταςθ, ο ιρωάσ μασ κα ανακαλφψει μια βραδιά με ζκπλθξι του
τον Άρνολντ με τθν μπουκάλα του ανάμεςα ςτο ακροατιριο και κα επιςτρζψει μοιρολατρικά ςτο
αλλοπρόςαλλο αωεντικό του.
ΛIΛ. 1:31:13 - 1:38:15
Σ Ηεράρ και θ παρζα του κλζβουν μια νφχτα τον, ανιμπορο πλζον, Ππαλταηάρ για να
κουβαλιςουν ζνα λακραίο ωορτίο από καλςόν, αρϊματα και χρυςζσ λίρεσ. Θ επιχείρθςθ ζχει
άδοξο τζλοσ, αωοφ τουσ εντοπίηει θ τελωνοωυλακι και πυροβολεί εναντίον τουσ. Σι νεαροί
τρζπονται ςε ωυγι. Ψο επόμενο πρωί βρίςκει τον Ππαλταηάρ ςτο βουνό μόνο του, χτυπθμζνο
από ςωαίρα. Ξαταωζρνει να ωτάςει ς' ζνα ξζωωτο, κάκεται. Ζνα κοπάδι πρόβατα τον
περιτριγυρίηει. Εκεί, ςτο κζντρο αυτοφ του παράξενου χοροφ των ηϊων, ηαλωμζνοσ ακόμα με τθν
αλλόκοτθ πραμάτεια των ανκρϊπων, κα αωιςει τθν τελευταία του πνοι.
Γ2. Κζματα για ςυηιτθςθ *
Γ2.1 Γενικά
1.
Χχζςεισ εξουςίασ / εκμετάλλευςθσ: ο Ππαλταηάρ, ςφμβολο ακωότθτασ και ανιδιοτζλειασ,
εντάςςεται βάναυςα ςτθν παραγωγικι διαδικαςία υπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ και
προςωπικζσ ωιλοδοξίεσ των διαωορετικϊν αωεντικϊν του.
2.
Θ ταινία ζχει αναγνωςτεί από κάποιουσ ςαν μια αλλθγορία τθσ ηωισ του Λθςοφ, από τθ
γζννθςθ ωσ τθ ςταφρωςθ. Ψο όνομα "Ππαλταηάρ" ανικει ςε ζναν από τουσ τρείσ μάγουσ
των Χριςτουγζννων.
3.
Σ κόςμοσ των παιδιϊν ςε ςχζςθ με τον κόςμο των μεγάλων. Θ ενθλικίωςθ ςαν
καταςτρατιγθςθ τθσ ελευκερίασ μζςα από τθν ιςτορία τθσ Παρί.
4.
Θ ςφνδεςθ του Ππαλταηάρ με άλλα ηϊα: α) Σ διάλογοσ με τα ωυλακιςμζνα ηϊα του
τςίρκου, β) ο τραγικόσ χορόσ των προβάτων ςτθν κατάλθξι του.
5.
Θ εκβιομθχάνιςθ ςαν καταλφτθσ κοινωνικϊν και οικονομικϊν αλλαγϊν ςτθν γαλλικι
επαρχία τθσ δεκαετίασ του 1960.
Γ2.2 Μορφολογικζσ επιλογζσ
1. Σ Ππαλταηάρ δεν μιλά αλλά ωαίνεται να αντιδρά, να ςκζπτεται, να ςυναιςκάνεται. Αυτό
επιτυγχάνεται με το μοντάη ενόσ προωανϊσ ανζκωραςτου γαϊδουράκου με το αντικείμενο
τθσ παρατιρθςισ του, που "ωορτίηει" ανάλογα τθν ζκωραςι του. Π' άλλα λόγια, το νόθμα
ενόσ πλάνου διαωοροποιείται ανάλογα με τθ ςφνδεςι του με το προθγοφμενο και το
επόμενό του.
2. Σ Ππρεςόν οικοδομεί το ζργο ςαν μια ςειρά από ψθωίδεσ χωρίσ πάντα χρονικι / χωρικι
ςυνζχεια, αωινοντασ τθ ςφνκεςι τουσ ςτο κεατι που καλείται να παίξει ζναν αςυνικιςτα
ενεργό ρόλο.

*

Σι ενότθτεσ Γ2.1 & Γ2.2 δεν απευκφνονται άμεςα ςτοφσ μακθτζσ αλλά προτείνονται ςτον εκπαιδευτικό ςαν αωετθρία ςτοχαςμοφ
πάνω ςτα κεματικά και μορωολογικά χαρακτθριςτικά τθσ ταινίασ, γιά να υποςτθρίξουν τθν παρουςίαςι τθσ και να κατευκφνουν τθν
επεξεργαςία τθσ ςτο μάκθμα. Θ ενότθτα Γ2.3 απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ, αλλά με δεδομζνθ τθν κριτικι επιλογι και διαμεςολάβθςθ
του εκπαιδευτικοφ ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και τθν ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι εωαρμογι.
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3. Ψα πλάνα τθσ ταινίασ είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ ςτατικά (δεν κινείται θ κάμερα),
αποκόπτοντασ ζνα τμιμα του χϊρου. Αυτό που δεν βλζπουμε (δράςθ εκτόσ κάδρου) είναι
εξ ίςου ςθμαντικό με αυτό που βλζπουμε.
Γ2.3 Ρικανζσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ
1. Ψι ςασ ζκανε εντφπωςθ ςτθν ταινία; Υοιο είναι το κζμα τθσ; Γιατί ο ςκθνοκζτθσ ζχει
επιλζξει ζνα γαϊδουράκι για τον κεντρικό ρόλο;
2. Υοιά χαρακτθριςτικά αποδίδονται ςυνικωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ηϊο και πϊσ αυτά
αναδεικνφονται ι ανατρζπονται ςτθν ταινία;
3. Αν ο Ππαλταηάρ ιταν άνκρωποσ, πϊσ κα περιγράωατε τον χαρακτιρα του;
4. Χκεωκείτε άλλεσ κινθματογραωικζσ ι τθλεοπτικζσ ταινίεσ που ζχετε δει με πρωταγωνιςτζσ
ηϊα. Χε τι μοιάηει και ςε τι διαωζρει ο Ππαλταηάρ;
5. Υεριγράψτε το χαρακτιρα τθσ Παρί, του Ηεράρ, του Άρνολντ. Υοιοσ ςασ είναι πιο
ςυμπακισ και γιατί; Υοιον αντιπακείτε και γιατί;
6. Ψι ςτοιχεία μασ δίνει θ ταινία για τθ ηωι των ανκρϊπων ςτθ γαλλικι επαρχία τθσ δεκαετίασ
του 1960;
7. Θ ειςαγωγι βιομθχανικϊν ειδϊν (αυτοκίνθτα, μθχανάκια, τρακτζρ, ραδιόωωνα) αλλάηει
τθν τοπικι κοινωνία που περιγράωεται ςτο ζργο; Πε ποιον τρόπο;
8. Χτθ ςκθνι του τςίρκου, ο Ππαλταηάρ ηεμζνοσ ςτο κάρο αντικρφηει τα βλζμματα των
ωυλακιςμζνων ηϊων. Χχολιάςτε τθ ςκθνι. Αν τα ηϊα μιλοφςαν, τι κα ζλεγαν; Δείτε ξανά τθ
ςκθνι και γράψτε τουσ ωανταςτικοφσ διαλόγουσ.
9. Φτιάξτε μια ιςτορία με πρωταγωνιςτι ζνα αγαπθμζνο ςασ ηϊο και τθ ςχζςθ του με τουσ
ανκρϊπουσ που ςυναντά.

3. Ραρζμβαςθ ςτο διδακτικό ςχζδιο «Οδυςςζασ και Τθλζμαχοσ: ςα δφο άγνωςτοι ςτο
καλφβι του Εφμαιου»
(Σμιρου Σδφςςεια – Αϋ Γυμναςίου)
Γιά τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ του ςυγκεκριμζνου Χχεδίου Πακιματοσ προτείνουμε τθν χριςθ
επιλεγμζνων αποςπαςμάτων από δφο κινθματογραωικζσ ταινίεσ: 'Οδφςςεια' του Αντρζι
Ξοντςαλόωςκι, (ΘΥΑ, 1997) και 'Παρίςι, Σζξασ' του Βιμ Βζντερσ (Γερμανία - Γαλλία, 1984).
Άμεςα ςυναωισ με το κζμα του διδακτικοφ ςχεδίου, θ ταινία του Ξοντςαλόωςκι (που γυρίςτθκε
για τθν τθλεόραςθ ςε παραγωγι του Φράνςισ Φόρντ Ξόππολα) αωθγείται το Σμθρικό ζποσ με
μεγαλοπρεπι υπερβολι και γλαωυρό πλιν απόλυτα ςυμβατικό τρόπο κατά τουσ τυπικοφσ
κϊδικεσ του Χόλλυγουντ. Υιο αωαιρετικι και καινοτόμοσ ςτθν γραωι τθσ, θ ταινία του Βζντερσ
εςτιάηει ςτα κζματα του νόςτου, τθσ περιπλάνθςθσ, τθσ απϊλειασ, τθσ μνιμθσ, τθσ αναγνϊριςθσ,
κζματα που κυριαρχοφν ςτο ςφνολο τθσ Σδφςςειασ και είναι ιδιαίτερα εμωανι ςτο επιλεγμζνο
κείμενο.
Χφμωωνα με το διδακτικό ςενάριο, κρίνουμε ότι θ πλζον κατάλλθλθ κζςθ για τθν παρζμβαςθ
είναι μεταξφ τθσ Β' και Γ' ωάςθσ διδαςκαλίασ (2.1.α, ςελ. 4), ϊςτε να ενταχκεί και το ωιλμικό
κείμενο ςτθν ομαδοςυνεργατικι διεργαςία τθσ τρίτθσ ωάςθσ. Αυτό ωυςικά προχποκζτει τθν
χρονικι αναδιάρκρωςθ του ςχεδίου κατά τθν κρίςθ ςασ και ίςωσ τθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ του
διάρκειασ. Θ μζκοδοσ που προτείνουμε περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια:
α. Ειςαγωγικι παρουςίαςθ τθσ ταινίασ (ι ταινιϊν) και των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων τθσ
(τουσ) από τον εκπαιδευτικό.
β. Υροβολι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων (από DVD, κατά προτίμθςθ ςε οκόνθ)
γ. Εμψφχωςθ ςυηιτθςθσ πάνω ςτισ αρχικζσ εντυπϊςεισ.
δ. Αναλυτικι προςζγγιςθ του ζργου και ςυςχετιςμόσ με τθν διδακτικι ενότθτα.
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ε. Δεφτερθ κζαςθ για τθν τεκμθρίωςθ των απόψεων, τθ δθμιουργία νζων ερωτθμάτων ι τθν
επεξεργαςία των αρχικϊν.
ςτ. Χυνκετικι διεργαςία, δθμιουργικζσ παρεμβάςεισ των μακθτϊν.
Δεδομζνου του χρονικοφ περιοριςμοφ, θ τελικι επιλογι του υλικοφ που κα προβλθκεί, κακϊσ
και θ ζκταςθ τθσ επεξεργαςίασ του από τουσ μακθτζσ (ςτάδια γ-ςτ), εναπόκεινται ςτθ κρίςθ των
εκπαιδευτικϊν.
Ωσ υποςτθρικτικό υλικό τθσ παραπάνω μεκόδου, επιςυνάπτουμε τα εξισ:
α. Χτοιχεία και περιγραωι των ταινιϊν
β. Υεριγραωι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων
γ. Κζματα για ςυηιτθςθ (1. γενικά, 2. μορωολογικζσ επιλογζσ, 3. πικανζσ ερωτιςεισ προσ τουσ
μακθτζσ - ςε ςυνάρτθςθ με γ, δ, ςτ ωσ άνω)
ΧΩΡΘΠΠΕΡΣ: 7 ΧΕΟΛΔΕΧ
ΥΑΦΕΧΕΨΑΛ ΑΡΨΛΓΦΑΦΣ DVD ΨΩΡ ΕΥΛΟΕΓΠΕΡΩΡ ΑΥΣΧΥΑΧΠΑΨΩΡ
Α1. Στοιχεία & περιγραφι τθσ ταινίασ-1
ΟΔΥΣΣΕΛΑ
Υρωτότυποσ τίτλοσ: ODYSSEY
Χκθνοκεςία: ANDREY KONCHALOVSKIY
Διάρκεια: 176 λεπτά
Ζτοσ παραγωγισ: 1997
Χϊρα παραγωγισ: ΘΥΑ
Ξεντρικό κζμα τθσ ταινίασ, όπωσ και του Σμθρικοφ ζπουσ ςτο οποίο βαςίηεται, είναι ο αγϊνασ
του βαςιλιά τθσ Λκάκθσ Σδυςςζα να επιςτρζψει με τουσ ςυντρόωουσ του από τον πόλεμο
εναντίον τθσ Ψροίασ και να ξανακερδίςει τον «κόςμο» του, τθ γυναίκα, τον γιο, τον οίκο και το
βαςίλειό του. Θ αωιγθςθ, που ακολουκεί τουσ κϊδικεσ του Χόλλυγουντ, εκτυλίςςεται
παράλλθλα. Από τθ μια, παρακολουκοφμε τισ περιπζτειεσ και τισ ςυμωορζσ του Σδυςςζα και των
ςυντρόωων του κακϊσ περιπλανϊνται ςτθ κάλαςςα και ςε μακρινζσ χϊρεσ ςτον ατελείωτο
δρόμο τθσ επιςτροωισ. Αντιμετωπίηουν τθν οργι του Υοςειδϊνα, αλλά και τουσ πειραςμοφσ που
κζλουν να κρατιςουν τον ιρωα για πάντα μακριά από τθν Λκάκθ. Από τθν άλλθ, ςτο παλάτι τθσ
Λκάκθσ, θ βαςίλιςςα Υθνελόπθ και ο γιόσ Ψθλζμαχοσ, που γνωρίηει τον πατζρα του μόνο από τισ
διθγιςεισ τρίτων, αγωνίηονται να ςυγκρατιςουν τουσ μνθςτιρεσ, περιμζνοντασ τθν επιςτροωι
του πατζρα βαςιλιά. Ψο τζλοσ είναι ο κρίαμβοσ τθσ επιβίωςθσ και τθσ δφναμθσ του νόςτου.
Θλικιακι ομάδα: 9+
Ρθγι DVD:Videosonic, http://www.videosonic.gr/default.asp
Β1. Επιλογι αποςπαςμάτων για προβολι ςτθν τάξθ
Επιλζγονται κομβικζσ ςκθνζσ που αωοροφν αναγνωρίςεισ ςτθν Σδφςςεια πριν τθ ςκθνι τθσ
τελικισ αναγνϊριςθσ. Υρόκειται για εςωτερικζσ αναγνωρίςεισ του πατζρα του από τον νεαρό
Ψθλζμαχο μζςω των διθγιςεων τρίτων.
Λ. 00.00 - 03:23
Θ γζννθςθ του Ψθλζμαχου ςτθν καλφβα του Εφμαιου, ςτθν αρχι τθσ ταινίασ. Θ Υθνελόπθ γεννά
με ωδίνεσ ςτα χζρια του Σδυςςζα, ενϊ ο Εφμαιοσ παρακολουκεί τθ ςκθνι. Σ χϊροσ τθσ καλφβασ
του πιςτοφ υπθρζτθ χοιροβοςκοφ ςθματοδοτεί από τθν αρχι τθσ αωιγθςθσ ζνα κομβικό ςθμείο
αναωοράσ και επιςτροωισ του ιρωα.
II. 1:32:51 - 1:34:55
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Σ Ψθλζμαχοσ ςκζπτεται ότι, αν ο πατζρασ του είναι ηωντανόσ, τον ζχει ξεχάςει. Θ Υθνελόπθ
αποκαλφπτει ςτο γιο τθσ τθν υπόςχεςθ που ζδωςε ςτον πατζρα του, ςφμωωνα με τθν οποία αν
δεν επιςτρζψει μζχρι ο Ψθλζμαχοσ να βγάλει γζνια, κα παντρευτεί ζναν από τουσ μνθςτιρεσ. Σι
διεκδικθτζσ τθσ εξουςίασ αρνοφνται να ωφγουν.
ΛΛΛ. 1:48:02 - 1:52:34
Ψο ξζςπαςμα του Ψθλζμαχου. Σ προςδιοριςμόσ τθσ ταυτότθτάσ του από τον πατζρα που ποτζ
δεν ζχει γνωρίςει από κοντά, μόνο από τισ διθγιςεισ τρίτων (τθσ μθτζρασ του, τθσ κεάσ Ακθνάσ,
του Εφμαιου): «Είςαι ο γιόσ του Σδυςςζα». Ξαλεί ςυνζλευςθ των γερόντων για να αντιμετωπίςει
τουσ μνθςτιρεσ. Αποωαςίηει να ταξιδζψει ςτθ Χπάρτθ, για να ςυναντιςει το βαςιλιά Πενζλαο
που πολζμθςε μαηί με τον χαμζνο πατζρα του ςτθν Ψροία.
IV. 2:09:37 - 2:12:12
Σ Πενζλαοσ μιλάει ςτον Ψθλζμαχο για τον πατζρα του. Ψον διαβεβαιϊνει ότι αποκλείεται να
ξεχνοφςε ποτζ εκείνον και τθ μθτζρα του, άρα θ μθ επιςτροωι του ςθμαίνει ότι είναι νεκρόσ.
V. 2:20:10 - 2:25:00
Κφρια ςκθνι αναγνϊριςθσ: Σ Σδυςςζασ ςτθν καλφβα του Εφμαιου. Ψο πρϊτο ςθμείο
επιςτροωισ ςτθν Λκάκθ. «Ψο τυρί μου, το κραςί μου»... Θ αναγνϊριςθ από τον πιςτό υπθρζτθ.
Χτο ίδιο ςθμείο, εκεί όπου γεννικθκε, επιςτρζωει και ο Ψθλζμαχοσ από το ταξίδι ςτθν Χπάρτθ.
Χυνάντθςθ πατζρα - γιοφ. Χτθν αρχι θ ςφγκρουςθ, φςτερα θ αναγνϊριςθ/ ςυμφιλίωςθ, αποδοχι.
Ψον υποδζχεται με ςπακί. Σ Εφμαιοσ πιςτοποιεί ότι ο ξζνοσ είναι ο Σδυςςζασ, είναι ο μάρτυρασ.
Σ Ψθλζμαχοσ δυςπιςτεί. Σ πατζρασ του τον ρωτά «Βλζπεισ τον εαυτό ςου ςτο πρόςωπό μου;»
Πετά κλαίει ςτθν αγκαλιά του. Από το ςθμείο αυτό και μζχρι το τζλοσ, μόνο αυτόσ, ο γιόσ του
ιρωα, και οι δφο πιςτοί υπθρζτεσ κα αναγνωρίηουν τθν παρουςία του Σδυςςζα.
VI. 2:43:55 - 2:48:06
Σ Σδυςςζασ ςτον κρόνο του. Σ Ψθλζμαχοσ μάχεται δίπλα του. Θ ςωαγι των μνθςτιρων. Υατζρασ
και γιοσ ςε ταφτιςθ και ςυνεργαςία αποκακιςτοφν τθν πατρικι και βαςιλικι εξουςία που είχε
διαταραχκεί με τον πόλεμο.
Γ1. Κζματα για ςυηιτθςθ *
Γ1. 1 Γενικά
1. Χκιαγράωθςθ των χαρακτιρων του Σδυςςζα, του Ψθλζμαχου, του Εφμαιου και τθσ
ςυμβολικισ ςθμαςίασ τουσ ςτο κείμενο.
2. Χχζςθ κεϊν και κνθτϊν, πατζρα και γιοφ, ρόλοι των ωφλων: θ κακοριςτικι ςθμαςία τουσ
ςτθν αωιγθςθ.
3. Ξοινωνικζσ και πολιτικζσ ανακατατάξεισ μετά τον Ψρωικό πόλεμο / αμωιςβιτθςθ τθσ
κλθρονομικισ βαςιλείασ.
Γ1.2 Μορφολογικζσ επιλογζσ
1. Θ υιοκζτθςθ των κωδίκων τθσ κλαςικισ αωιγθςθσ του Χόλλυγουντ για τθν απόδοςθ του
ομθρικοφ ζπουσ αλλά και των αξιακϊν βεβαιοτιτων που εμπεριζχονται ςτο πρόςωπο του
πατζρα, ςυηφγου και βαςιλιά. Υαραδείγματα: α) θ "επικι" θρωοποίθςθ του
πρωταγωνιςτι, β) θ χριςθ υποβλθτικισ, υποςτθρικτικισ μουςικισ επζνδυςθσ.
*

Σι ενότθτεσ Γ1.1 & Γ1.2 δεν απευκφνονται άμεςα ςτοφσ μακθτζσ αλλά προτείνονται ςτον εκπαιδευτικό ςαν αωετθρία ςτοχαςμοφ
πάνω ςτα κεματικά και μορωολογικά χαρακτθριςτικά τθσ ταινίασ, γιά να υποςτθρίξουν τθν παρουςίαςι τθσ και να κατευκφνουν τθν
επεξεργαςία τθσ ςτο μάκθμα. Θ ενότθτα Γ1.3 απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ, αλλά με δεδομζνθ τθν κριτικι επιλογι και διαμεςολάβθςθ
του εκπαιδευτικοφ ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και τθν ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι εωαρμογι.
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2. Θ επιλογι δυνατϊν γυναικείων προςωπικοτιτων: τθσ θκοποιοφ Ειρινθσ Υαππά
(ςκλθρότθτα, δφναμθ) ωσ μθτζρασ του Σδυςςζα και τθσ θκοποιοφ Γκρζτα Χκάκι (ομορωιά,
αξιοπρζπεια) ωσ πιςτισ ςυηφγου και βαςίλιςςασ. Σι ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ λειτουργοφν
ωσ αντίβαρο ςτθν ιςχυρι προςωπικότθτα του ιρωα και αναδεικνφουν τον ςθμαντικό ρόλο
των γυναικϊν ςτθν εποχι τθσ κλθρονομικισ βαςιλείασ.
3. Θ αντιδιαςτολι τθσ Υθνελόπθσ με τισ άλλεσ γυναίκεσ που προςπακοφν να κρατιςουν τον
ιρωα (Ξίρκθ, Ξαλυψϊ), οι οποίεσ αναπαρίςτανται με χαρακτθριςτικά τθν ζντονθ δφναμθ
και ςεξουαλικότθτα.
5. Θ επιλογι του χϊρου τθσ καλφβασ του Εφμαιου ωσ ςθμείου αναωοράσ και επιςτροωισ
(ζναρξθ, τελευταία πλάνα τθσ αωιγθςθσ).
6. Θ ζναρξθ τθσ αωιγθςθσ με τθ ςκθνι τθσ γζννασ δίνει μια τρωτι, ανκρϊπινθ διάςταςθ πίςω
από το επικό, θρωικό προςωπείο του πρωταγωνιςτι-πολεμιςτι.
Γ1.3 Ρικανζσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ
1. Υοια είναι θ ςθμαςία τθσ καλφβασ του Εφμαιου ςτθν αωιγθςθ; Υοιά ςθμαντικά γεγονότα
ςυμβαίνουν ς' αυτόν το χϊρο;
2. Υϊσ παρουςιάηεται θ ςχζςθ κεϊν και κνθτϊν ςτθν ταινία;
3. Υοια ςτοιχεία γνωρίηει ο Ψθλζμαχοσ για τον πατζρα του από τισ διθγιςεισ τρίτων (τθσ
μθτζρασ του Υθνελόπθσ, του Εφμαιου, του Πενζλαου, τθσ κεάσ Ακθνάσ);
4. Γιατί ο Ψθλζμαχοσ ςυγκροφεται με τον πατζρα του ςτθν αρχι τθσ ςυνάντθςισ τουσ; Πε
ποιά λόγια ο Σδυςςζασ προκαλεί τον Ψθλζμαχο να τον αναγνωρίςει;
5. Γράψτε τθν ιςτορία τθσ ςυνάντθςθσ ςαν να τθν αωθγείται α) ο Σδυςςζασ, β) ο Ψθλζμαχοσ.
6. Υοιεσ αξίεσ, αδυναμίεσ και αρετζσ αποδίδονται ςτο γυναικείο ωφλο μζςω τθσ Υθνελόπθσ
και ςτο αντρικό μζςω του Σδυςςζα;
7. Γιατί ο ςκθνοκζτθσ επζλεξε να "ντφςει" τθν δράςθ με τθν ςυγκεκριμζνθ μουςικι;
8. Υεριγράψτε μια ςυνάντθςι ςασ με ζνα πρόςωπο που είχατε πολλά χρόνια να δείτε. Ψι
περιμζνατε από τθ ςυνάντθςθ; Υοιά ιταν τα ςυναιςκιματά ςασ πριν και μετά από αυτιν;
Α2. Στοιχεία & περιγραφι τθσ ταινίασ-2
ΡΑΛΣΛ, ΤΕΞΑΣ
Υρωτότυποσ τίτλοσ: PARIS, TEXAS
Χκθνοκζτθσ: WIM WENDERS
Διάρκεια: 147 λεπτά
Ζτοσ παραγωγισ: 1984
Χϊρα παραγωγισ: Γερμανία, Γαλλία
Πετά από μακρόχρονθ εξαωάνιςθ, ο μεςιλικασ Ψράβισ βγαίνει από τθν ζρθμο ςε κατάςταςθ
ωυςικισ και ψυχικισ εξάντλθςθσ. Δεν ζχει επαωι με το περιβάλλον οφτε και μνιμθ τθσ μζχρι
τϊρα ηωισ του. Σ αδελωόσ του Συϊλτ τον βρίςκει και τον ωιλοξενεί ςτο ςπίτι του, όπου ςυναντά
για πρϊτθ ωορά μετά από 4 χρόνια τον Χάντερ, τον επτάχρονο γιό του. ζνοι ςτθν αρχι, πατζρασ
και γιόσ αναπτφςςουν διςτακτικά μια ςχζςθ ωιλίασ, κακϊσ ο Ψράβισ ςταδιακά ανακτά επαωι με
το παρελκόν ςυλλζγοντασ ψιγματα μνιμθσ. Πε το όνειρο να ξαναωτιάξουν τθν οικογζνειά τουσ,
ο Ψράβισ και ο μικρόσ Χάντερ ξεκινοφν ζνα ταξίδι ςτο άγνωςτο, αναηθτϊντασ τθν εξαωανιςμζνθ
μθτζρα. μια "ταινία δρόμου" ("road movie"), είδοσ ιδιαίτερα προςωιλζσ ςτον ςκθνοκζτθ Βιμ
Βζντερσ, ςε ςενάριο του Χαμ Χζπαρντ. Ζνα ποιθτικό, ελεγειακό ςχόλιο πάνω ςτθν αποξζνωςθ, τθ
μοναξιά, τθν αδυναμία των ανκρϊπινων ςχζςεων και τα ανεκπλιρωτα όνειρα ςε ζνα περιβάλλον
αωιλόξενο και εχκρικό, με ωόντο τα άγονα, αχανι τοπία τθσ αμερικανικισ Δφςθσ.
Θλικιακι ομάδα: 13+
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Ρθγι DVD: The Criterion Collection, http://www.criterion.com/films/1502-paris-texas
B2. Επιλογι αποςπαςμάτων για προβολι ςτθν τάξθ:
Λ. 36:50 - 38:43
Σ Ψράβισ και ο αδελωόσ του Συϊλτ ωτάνουν ςτο ςπίτι του τελευταίου. Θ ατμόςωαιρα είναι
ιδιαίτερα ωορτιςμζνθ. Σ μικρόσ Χάντερ ζχει ανατραωεί από τον Συϊλτ και τθ ςφηυγό του Ανν
από τότε που θ μθτζρα του τον εγκατζλειψε. Ψουσ κεωρεί γονείσ του κι εκείνοι τον αγαποφν και
τον ωροντίηουν ςαν παιδί τουσ. Θ ιςορροπία τθσ οικογζνειασ τϊρα απειλείται. Για πρϊτθ ωορά
μετά από τζςςερα χρόνια, ο Χάντερ κα βρεκεί μπροςτά ςτον αλθκινό του πατζρα που όλοι
κεωροφςαν χαμζνο.
ΛI. 50:24 - 1:02:01
Πιά παλιά εραςιτεχνικι ταινία ("home movie") από τισ διακοπζσ του Συϊλτ, τθσ Ανν, του Ψράβισ,
τθσ γυναίκασ του Ψηζιν και του μικροφ Χάντερ αναςφρει μνιμεσ μιασ περαςμζνθσ ευτυχίασ.
Βλζπουν, αντιδροφν, ανταλλάςςουν ςιωπθλά βλζμματα. Ψθν επόμενθ μζρα ο Ψράβισ,
αποωαςιςμζνοσ να αναλάβει το ρόλο του πατζρα, ντφνεται ςτθν τρίχα με ροφχα του Συϊλτ για
να πάρει τον Χάντερ από το ςχολείο. Ξαι αυτι τθ ωορά, ςε αντίκεςθ με τθν πρϊτθ απόπειρα
όπου είχε εμωανιςτεί με τα κανονικά του ροφχα, τα καταωζρνει. Σ μικρόσ τον εμπιςτεφεται, αν
και διςτακτικά, παίηουν μαηί κακϊσ περπατοφν από το ςχολείο ςτο ςπίτι και καταλιγουν ςτο
ςαλόνι του ςπιτιοφ να ξεωυλλίηουν άλμπουμ με οικογενειακζσ ωωτογραωίεσ. Πιλοφν για
αγαπθμζνα πρόςωπα, για τθν απϊλεια και, αναπόωευκτα, για τθ μαμά.
ΛIΛ. 1:10:06 - 1:16:38
Χτισ ςκαλωςιζσ εγκατάςταςθσ μιασ γιγαντοαωίςασ, ο Ψράβισ αναγγζλει ςτον Συϊλτ τθν πρόκεςι
του να ωφγει ςε αναηιτθςθ τθσ Ψηζιν. Εμωανίηεται ζξω από το ςχολείο του Χάντερ με ζνα παλιό
ωορτθγάκι και μαηί ξεκινοφν για το Χιοφςτον, όπου ςφμωωνα με πλθροωορίεσ βρίςκεται θ μαμά.
ΛV. 1:50:41 - 1:53:57
Σ Ψράβισ και ο Χάντερ βρίςκονται ςτο τζλοσ του ταξιδιοφ. Σ Ψράβισ ζχει βρεί τθ Ψηζιν, χωρίσ αυτι
να το ξζρει. Χυνειδθτοποιεί ότι το όνειρο είναι ανζωικτο. Παγνθτοωωνεί ς' ζνα καςετόωωνο μια
εξομολόγθςθ προσ τον γιό του: "Θ μεγαλφτερθ ελπίδα που είχα δεν μπορεί να
πραγματοποιθκεί"... Σ μικρόσ ακοφει το μινυμα μόνοσ του ς' ζνα δωμάτιο ξενοδοχείου με
ωόντο τουσ ουρανοξφςτεσ του Χιοφςτον.
V. 2:13:51 - 2:17:13
Θ Ψηζιν βρίςκει το γιό τθσ ςτο δωμάτιο που τθσ υπζδειξε ο Ψράβισ. Αγκαλιάηονται μετά από
τζςςερα χρόνια. Σ τελευταίοσ παρακολουκεί τθ ςκθνι από το πάρκινγκ του ξενοδοχείου, μπαίνει
ςτο ωορτθγάκι του και απομακρφνεται ςτουσ νυχτερινοφσ δρόμουσ τθσ μεγαλοφπολθσ. Μςωσ για
να εξαωανιςτεί και πάλι...
Γ2. Κζματα για ςυηιτθςθ *
Γ2.1 Γενικά
1. Ψο κζμα τθσ απϊλειασ: Τλα τα πρόςωπα του ζργου ζχουν βιϊςει κάποια απϊλεια ι/και
ωζρουν το βάροσ ενόσ ανεκλπιρωτου ονείρου.

*

Σι ενότθτεσ Γ2.1 & Γ2.2 δεν απευκφνονται άμεςα ςτοφσ μακθτζσ αλλά προτείνονται ςτον εκπαιδευτικό ςαν αωετθρία ςτοχαςμοφ
πάνω ςτα κεματικά και μορωολογικά χαρακτθριςτικά τθσ ταινίασ, γιά να υποςτθρίξουν τθν παρουςίαςι τθσ και να κατευκφνουν τθν
επεξεργαςία τθσ ςτο μάκθμα. Θ ενότθτα Γ2.3 απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ, αλλά με δεδομζνθ τθν κριτικι επιλογι και διαμεςολάβθςθ
του εκπαιδευτικοφ ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και τθν ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι εωαρμογι.
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2. Ψο κζμα τθσ αναγνϊριςθσ: Τταν ο Συϊλτ αναγνωρίηει τον αδελωό του, ο Χάντερ τον
πατζρα του, θ Ψηζιν τον άντρα τθσ, κακζνασ ανακλά ςτο πρόςωπο του Ψράβισ τισ
προςωπικζσ του αδυναμίεσ, ωοβίεσ και επικυμίεσ.
3. Ψο κζμα τθσ μνιμθσ: Θ εξαωάνιςθ του Ψράβισ γίνεται ταυτόςθμθ με τθν απϊλεια τθσ
μνιμθσ του. Θ επιςτροωι του με τθν αποςπαςματικι αναςφνκεςι τθσ.
4. Ξάκε άωιξθ γίνεται αωορμι για μια νζα αναχϊρθςθ. Θ μοναχικι περιπλάνθςθ του Ψράβισ,
το ταξίδι ςτο ςπίτι με τον Συϊλτ, θ αναηιτθςθ τθσ Ψηζιν με τον Χάντερ, καταλιγουν όλα ςε
μια εωιμερθ Λκάκθ που δεν περιζχει τθν κάκαρςθ τθσ επιςτροωισ αλλά αντίκετα γίνεται
αωετθρία για μια νζα οδφςςεια.
Γ2.2 Μορφολογικζσ επιλογζσ
1. Σ εξωτερικόσ χϊροσ (τα αχανι τοπία του Ψζξασ, οι γιγαντοαωίςςεσ που καταςκευάηει ο
Συϊλτ, οι ουρανοξφςτεσ του Χιοφςτον) αποδίδεται ςε μια κολοςςιαία κλίμακα που
μειϊνει τθν ωυςικι οντότθτα των θρϊων.
2. Ψόςο θ εικαςτικι ςφνκεςθ όςο και θ μουςικι παραπζμπουν ςτα πρότυπα του ουζςτερν.
Χρθςιμοποιείται ζτςι μια παραδοςιακά "επικι" ωόρμα για να τονίςει εξ αντιδιαςτολισ
τουσ αντι-ιρωεσ πρωταγωνιςτζσ του ζργου.
3. Αντίκετα με μια ςυμβατικι "κάκαρςθ", το τζλοσ τθσ ταινίασ αωινει πολλά ερωτιματα
αναπάντθτα και υπαινίςςεται μια νζα εξαωάνιςθ του πρωταγωνιςτι.
Γ2.3 Ρικανζσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ
1. Ψί ςασ ζκανε εντφπωςθ ςτθν ταινία; Υοιό είναι το κζμα τθσ; Υοιά είναι τα βαςικά
πρόςωπα; Ψι επιδιϊκει το κακζνα;
2. Σ επτάχρονοσ Χάντερ ζχει ανατραωεί τα τελευταία 4 χρόνια από τον Συϊλτ και τθν Ανν,
που τουσ αποκαλεί "μπαμπά" και "μαμά". Ψι λζτε να νιϊκει όταν ξαωνικά βλζπει μπροςτά
του τον αλθκινό του πατζρα, που όλοι κεωροφςαν εξαωανιςμζνο; Ψι αναγνωρίηει ςτο
πρόςωπό του;
3. Γιατί νομίηετε ότι "εξαωανίςτθκε" ο Ψράβισ; Ψι λζτε να ζηθςε αυτά τα 4 χρόνια που ηοφςε
μόνοσ του; Γιατί ζχει χάςει τθ μνιμθ του; Ψι νιϊκει τϊρα που ξαναβρίςκεται με τον μικρό
του γιό; Ψι επιδιϊκει;
4. Υεριγράψτε τθν ςχζςθ του πατζρα (Ψράβισ) με τον γιό του (Χάντερ) όπωσ εξελίςςεται ςτθν
ταινία. Ψι ρόλο παίηει θ μθτζρα (Ψηζιν) ς' αυτι τθν εξζλιξθ;
5. Γράψτε τθν ιςτορία τθσ ταινίασ ςαν να τθν αωθγείται ο μικρόσ Χάντερ.
6. Χτθν αρχι τθσ ταινίασ ο Ψράβισ αρχίηει να κυμάται όταν βλζπει ζνα "home movie" αλλά και
ωωτογραωίεσ από το παρελκόν. Ψι αξία ζχουν για ςασ ωωτογραωίεσ ι βίντεο που ζχετε δει
από τθν παιδικι ςασ θλικία και τθ ηωι τθσ οικογζνειάσ ςασ;
7. Αν ωτιάχνατε τϊρα ζνα βίντεο με κζμα τθ ηωι ςτο ςχολείο, τι κα γυρίηατε και γιατί; Ψι κα
ςθμαίνει για ςασ αυτό το βίντεο μετά από δζκα χρόνια; Υϊσ ωαντάηεςτε τον εαυτό ςασ
τότε; Υϊσ κα ζχουν αλλάξει τα πρόςωπα, θ κοινωνία, το περιβάλλο

4. Ραρζμβαςθ ςτο διδακτικό ςχζδιο «Εργαςία και επιλογι επαγγζλματοσ»
Ρεοελλθνικι γλϊςςα – Βϋ Ουκείου
Γιά τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ του ςυγκεκριμζνου Χχεδίου Πακιματοσ προτείνουμε τθν χριςθ
επιλεγμζνων αποςπαςμάτων από τθν ταινία "Κλζφτεσ Ποδθλάτων" ("Ladri di Biciclette" τoυ
Βιττόριο Ρτε Χίκα (Λταλία, 1948).
Τπωσ κα δείτε ςτο ςυνθμμζνο υλικό, θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι ενδείκνυται κατ' αρχιν για τθν
προωανι κεματικι ςυνάωειά τθσ με το αντικείμενο του διδακτικοφ ςχεδίου. Υαράλλθλα, ωσ
εξζχον δείγμα του ιταλικοφ νεορεαλιςμοφ, ενόσ κινιματοσ που ανακατεφκυνε τόςο τθ γραωι
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όςο και τθ κεματολογία του κινθματογράωου ςτθν ανατομία τθσ κοινωνικισ πραγματικότθ-τασ,
προςωζρεται για τθ μελζτθ τθσ γλϊςςασ ςαν πολιτιςμικό ςτίγμα μιασ ιςτορικισ εποχισ.
Χφμωωνα με το διδακτικό ςενάριο, κρίνουμε ότι θ πλζον κατάλλθλθ κζςθ για τθν παρζμβαςθ
είναι ςτο τζλοσ τθσ Α' ωάςθσ διδαςκαλίασ, μετά το ποίθμα "Αγγελίεσ" τθσ Ξικισ Δθμουλά (2.1.α,
ςελ. 3), ϊςτε να ενταχκεί και το ωιλμικό κείμενο ςτθν ομαδοςυνεργατικι διεργαςία τθσ
δεφτερθσ ωάςθσ. Αυτό ωυςικά προχποκζτει τθν χρονικι αναδιάρκρωςθ του ςχεδίου κατά τθν
κρίςθ ςασ. Θ μζκοδοσ που προτείνουμε περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια:
1. Ειςαγωγικι παρουςίαςθ τθσ ταινίασ και των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων τθσ από τον
εκπαιδευτικό.
2. Υροβολι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων (από DVD, κατά προτίμθςθ ςε οκόνθ)
3. Εμψφχωςθ ςυηιτθςθσ πάνω ςτισ αρχικζσ εντυπϊςεισ.
4. Αναλυτικι προςζγγιςθ του ζργου και ςυςχετιςμόσ με τθν διδακτικι ενότθτα.
5. Δεφτερθ κζαςθ για τθν τεκμθρίωςθ των απόψεων, τθ δθμιουργία νζων ερωτθμάτων ι
τθν επεξεργαςία των αρχικϊν.
6. Χυνκετικι διεργαςία, δθμιουργικζσ παρεμβάςεισ των μακθτϊν.
Δεδομζνου του χρονικοφ περιοριςμοφ, θ τελικι επιλογι του υλικοφ που κα προβλθκεί, κακϊσ
και θ ζκταςθ τθσ επεξεργαςίασ του από τουσ μακθτζσ (ςτάδια γ-ςτ), εναπόκεινται ςτθ κρίςθ των
εκπαιδευτικϊν.
Ωσ υποςτθρικτικό υλικό τθσ παραπάνω μεκόδου, επιςυνάπτουμε τα εξισ:
1. Χτοιχεία και περιγραωι των ταινιϊν
2. Υεριγραωι των επιλεγμζνων αποςπαςμάτων
3. Κζματα για ςυηιτθςθ (1. γενικά, 2. μορωολογικζσ επιλογζσ, 3. πικανζσ ερωτιςεισ προσ
τουσ μακθτζσ - ςε ςυνάρτθςθ με 3, 4, 6 ωσ άνω)
ΧΩΡΘΠΠΕΡΣ: 4 ΧΕΟΛΔΕΧ
ΥΑΦΕΧΕΨΑΛ ΑΡΨΛΓΦΑΦΣ DVD ΨΩΡ ΕΥΛΟΕΓΠΕΡΩΡ ΑΥΣΧΥΑΧΠΑΨΩΡ

Α. Στοιχεία & περιγραφι τθσ ταινίασ
ΚΛΕΦΤΕΣ ΡΟΔΘΛΑΤΩΝ (γνωςτι και ωσ Ο ΚΛΕΦΤΘΣ ΤΩΝ ΡΟΔΘΛΑΤΩΝ)
Υρωτότυποσ τίτλοσ: LADRI DI BICICLETTE
Χκθνοκζτθσ: VITTORIO DE SICA
Διάρκεια: 85 λεπτά
Ζτοσ παραγωγισ: 1948
Χϊρεσ παραγωγισ: Λταλία
Κζμα τθσ ταινίασ είναι θ κλοπι ενόσ ποδθλάτου, απαραίτθτου για τθ ςυνζχιςθ τθσ εργαςίασ ενόσ
ωτωχοφ βιοπαλαιςτι που μόλισ βγικε από τθν ανεργία. Ψα γεγονότα που οδθγοφν ςτθν κλοπι
και θ απόπειρά του να το ξαναβρεί μαηί με το μικρό γιο του δθμιουργοφν αρκετι «πλοκι» για
ζνα ολοκλθρωμζνο και ςθμαντικό ζργο τζχνθσ που εμπεριζχει κοινωνικι και πολιτικι κριτικι. Θ
ταινία αποτελεί ζνα από τα κορυωαία δείγματα του κινιματοσ του νεορεαλιςμοφ που ανκίηει
ςτθν Λταλία τθν άμεςθ μεταπολεμικι περίοδο. Υρόκεςθ του κινιματοσ είναι θ αντικατάςταςθ
τθσ λαμπερισ κινθματογραωικισ «πραγματικότθτασ» του χολλυγουντιανοφ κινθματογράωου από
τον αγϊνα επιβίωςθσ των ςυνθκιςμζνων ανκρϊπων τθν περίοδο του δεφτερου παγκόςμιου
πόλεμου και των πρϊτων χρόνων που τον ακολοφκθςαν. Πζςα για τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ
του ςτόχου είναι θ άρνθςθ τθσ κινθματογραωικισ μυκοπλαςίασ χάριν των αςιμαντων
περιςτατικϊν τθσ κακθμερινότθτασ∙ θ αντικατάςταςθ των ςτοφντιο και των ντεκόρ από τον
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αυκεντικό περιβάλλοντα χϊρο που ωζρει ζντονα τα ίχνθ του πολζμου∙ θ αντικατάςταςθ του
περίτεχνου ωωτιςμοφ των ςτοφντιο από το ωυςικό ωωτιςμό∙ θ ευρεία χριςθ εραςιτεχνϊν
θκοποιϊν.
Θλικιακι ομάδα: 10+
Ρθγι DVD: Artfree, http://www.artfree.gr
Β. Επιλογι αποςπαςμάτων για προβολι ςτθν τάξθ:
Λ. 01:29 - 08:49
Σ κεντρικόσ ιρωασ Αντόνιο Φίτςι αποτελεί αντιπροςωπευτικι περίπτωςθ του αγϊνα επιβίωςθσ
των μθ προνομιοφχων ςτρωμάτων ςτθ Φϊμθ τα πρϊτα μεταπολεμικά χρόνια. Θ κάμερα δίνει
ζμωαςθ ςτισ ςυναιςκθματικζσ μεταπτϊςεισ του, ςτισ ουρζσ ςτο γραωείο ευρζςεωσ εργαςίασ και
το ενεχυροδανειςτιριο, ςτθν ζλλειψθ μζςων ςυγκοινωνίασ και ςτοιχειωδϊν οικιακϊν ανζςεων
ενϊ γίνεται και θ πρϊτθ γνωριμία του κεατι με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ οικογζνειασ Φίτςι.
ΛI. 15:00 - 24:30
Θ αιςιόδοξθ ζναρξθ, μζςα από τθν τρυωερι ςχζςθ πατζρα - γιοφ, τθσ πρϊτθσ μζρασ του Φίτςι ςτθ
δουλειά διακόπτεται απρόβλεπτα με τθν κλοπι του ποδθλάτου και τθν ζναρξθ τθσ απελπιςμζνθσ
αναηιτθςισ του.
ΛII. 1:08:47 - 1:16:30
Θ τυχαία ςυνάντθςθ με τον κλζωτθ όχι μόνο δεν λφνει το πρόβλθμα αλλά τείνει να επιδεινϊςει
τθν ιδθ δυςχερι κζςθ του Φίτςι, που βρίςκεται αντιμζτωποσ με τθν αλλθλεγγφθ που
προςωζρουν ςτον κλζωτθ θ οικογζνεια και οι γείτονζσ του∙ ταυτόχρονα «εκωράηει μια κζςθ
καυμαςτισ και αδυςϊπθτθσ απλότθτασ: μζςα ςτον κόςμο όπου αυτόσ ο εργάτθσ ηει, για να
επιβιϊνουν οι ωτωχοί πρζπει να κλζβουν ο ζνασ τον άλλον12».
ΛV. 1:20:00 - 1:25:41
Kακϊσ πλθςιάηει θ νφχτα ο Φίτςι αποωαςίηει μες' ςτθν απελπιςία του να κλζψει κι αυτόσ ζνα
ποδιλατο. Ψο εγχείρθμα αποτυγχάνει. Ψον πιάνουν και τελικά τον αωινουν χάρισ ςτθν φπαρξθ
του παιδιοφ του, χωρίσ ποδιλατο και με το ςτίγμα του κλζωτθ. Τμωσ, κακϊσ πατζρασ και γιοσ
παίρνουν το δρόμο τθσ επιςτροωισ με μάτια δακρυςμζνα, θ ςτιριξθ του ταπεινωμζνου πατζρα
από το παιδί του ανοίγει μια μικρι ωωτεινι χαραμάδα ςτθ αδυςϊπθτθ πραγματικότθτα τθσ
ταινίασ.
Γ. Κζματα για ςυηιτθςθ2
Γ1.
Γενικά
1. Σι απροςδόκθτεσ διαςτάςεισ που μπορεί να πάρει ο αγϊνασ για τθν επιβίωςθ.
2. Θ αδυναμία οριςμοφ του καλοφ και του κακοφ, του δίκαιου και του άδικου, του νόμιμου
και του παραβατικοφ, του ανικικου και του θκικοφ ςε περιόδουσ και καταςτάςεισ οριακζσ
για τθν επιβίωςθ.

1

Θ ωράςθ ανικει ςτον κεωρθτικό του κινθματογράωου Αντρζ Ππαηζν από το βιβλίο του ¨Ψι είναι ο κινθματογράωοσ: μια αιςκθτικι
του ρεαλιςμοφ και του νεορεαλιςμοφ» μετάωραςθ Ξϊςτα Χωικα, εκδόςεισ Αιγόκερωσ
2

Σι ενότθτεσ Γ1 & Γ2 δεν απευκφνονται άμεςα ςτοφσ μακθτζσ αλλά προτείνονται ςτον εκπαιδευτικό ςαν αωετθρία ςτοχαςμοφ πάνω
ςτα κεματικά και μορωολογικά χαρακτθριςτικά τθσ ταινίασ, γιά να υποςτθρίξουν τθν παρουςίαςι τθσ και να κατευκφνουν τθν
επεξεργαςία τθσ ςτο μάκθμα. Θ ενότθτα Γ3 απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ, αλλά με δεδομζνθ τθν κριτικι επιλογι και διαμεςολάβθςθ
του εκπαιδευτικοφ ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και τθν ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι εωαρμογι.
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3. Σι επιπτϊςεισ του πολζμου και τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτουσ ανκρϊπουσ που όχι μόνον
δεν τα προκάλεςαν αλλά και αδίκωσ τα υωίςτανται. Σμοιότθτεσ και διαωορζσ των
καταςτάςεων που παρουςιάηει θ ταινία και τθσ ςθμερινισ περιόδου οικονομικισ κρίςθσ.
4. Θ αδυναμία των κοινωνικϊν κεςμϊν και υπθρεςιϊν να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ των
κακθμερινϊν ανκρϊπων.
5. Θ ςθμαςία τθσ αγάπθσ και κατανόθςθσ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ και του
ευρφτερου κοινωνικοφ περίγυρου. Σ ρόλοσ του παιδιοφ ςτθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ.
Γ2.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Γ3.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Μορφολογικζσ επιλογζσ
Θ αυςτθρότθτα και λιτότθτα του κινθματογραωικοφ φωουσ που καταγράωει χωρίσ ίχνοσ
εξωραϊςμοφ τθ ςκλθρι πραγματικότθτα.
Θ ζλλειψθ κάκαρςθσ που ςτερεί από το κεατι τθν ανακοφωιςθ τθσ «αποκατάςταςθσ τθσ
τάξθσ» (όχι μόνο του "happy-end" αλλά και του οποιουδιποτε τζλουσ).
Θ φπαρξθ κακθμερινϊν θρϊων που βρίςκεται ςτον αντίποδα των εξαιρετικϊν θρϊων του
χολιγουντιανοφ και γενικότερα του κυρίαρχου κινθματογράωου. Ξακοριςτικι ςτουσ
Κλζφτεσ και γενικότερα ςτισ νεορεαλιςτικζσ ταινίεσ είναι θ προςπάκεια που γίνεται να
ςυγχωνευκοφν οι χαρακτιρεσ και το πρόβλθμα (οι ταινίεσ δεν δίνουν ζμωαςθ ςτθν
ανάπτυξθ τθσ πλοκισ και τθν παρουςίαςθ ατομικϊν ανκρϊπινων αρετϊν αλλά ςτθν
κοινωνικι, ανϊνυμθ πλευρά ενόσ προβλιματοσ).
Αν και οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται είναι εκείνεσ του ντοκιμαντζρ, ο ςυγκινθςιακόσ
πλοφτοσ τθσ ταινίασ βαςίηεται ςτα πορτραίτα του πατζρα και του γιου και τθ μεταξφ τουσ
ςχζςθ.
Χε αντίκεςθ με τθν κακιερωμζνθ ωσ τότε πρακτικι τθσ κινθματογράωθςθσ ςε ςτοφντιο με
καταςκευαςμζνα ςκθνικά, ο νεορεαλιςμόσ ζβγαλε τθν κάμερα ςτουσ δρόμουσ,
αποτυπϊνοντασ τα αυκεντικά τοπία τθσ ηωισ των πραγματικϊν θρϊων του.
Θ ταινία χαρακτθρίηεται από τθ "διακριτικι" χριςθ τθσ μουςικισ επζνδυςθσ, που ζχει
υποςτθρικτικό ρόλο χωρίσ να "υπαγορεφει" τθ ςυναιςκθματικι αντίδραςθ του κεατι.
Ρικανζσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ
Ψι ςυναιςκιματα και τι ςκζψεισ ςασ προκάλεςε θ ταινία;
Υοιό είναι το κζμα τθσ και πόςο ςυνθκιςμζνο είναι ςτο ςφγχρονο κινθματογράωο;
Χε τι διαωζρει το κινθματογραωικό φωοσ τθσ ταινίασ από α) τισ ταινίεσ που βλζπετε
ςυνικωσ ςτον κινθματογράωο, β) τισ ςφγχρονεσ τθλεοπτικζσ ςειρζσ;
Υεριγράψτε το χϊρο, το ωωτιςμό, τθ ςφνκεςθ τθσ εικόνασ, τθν εμωάνιςθ των θκοποιϊν, το
είδοσ των διαλόγων.
Υεριγράψτε τα κεντρικά πρόςωπα και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Υϊσ αντιδροφν ο άνδρασ
και θ γυναίκα ςτθν ζλλειψθ του ποδθλάτου; Υοιζσ είναι οι ςυναιςκθματικζσ μεταπτϊςεισ
του πατζρα ςτα απόςπαςματα που είδατε; Υϊσ εξελίςςεται θ ςχζςθ πατζρα - γιοφ;
Χυγκρίνετε τον τρόπο ηωισ των χαρακτιρων με το ςθμερινό. Βρείτε ομοιότθτεσ και
διαωορζσ ανάμεςα ςτθν μεταπολεμικι οικονομικι κρίςθ και τθ ςθμερινι.
Υϊσ κα εξιςτοροφςε τθ δράςθ που παρακολουκιςατε ο μικρόσ ιρωασ;
Γνωρίηετε πρόςωπα που προςπακοφν να βροφν δουλειά; Γράψτε μια ιςτορία με κεντρικό
ιρωα ζναν άνεργο.
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Γ2. Θ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΕΛΚΑΣΤΛΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ

ΕΟΕΡΘ ΓΦΑΦΑΞΣΩ
ΒΑΧΛΟΛΞΘ ΟΑΠΥΛΨΧΘ
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Θ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΣΘΜΑΣΛΑ ΤΩΝ ΕΛΚΑΣΤΛΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σι εικαςτικζσ τζχνεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ ωφςθσ ςε ατομικό και
ςυλλογικό επίπεδο. Ψα ζργα και οι εικόνεσ που ςυναντάμε ςε πινακοκικεσ, μουςεία αλλά και
ςτθν κακθμερινότθτά μασ ωανερϊνουν τθ κεμελιϊδθ ανάγκθ μασ να παράγουμε οπτικζσ
αναπαραςτάςεισ, να επικοινωνιςουμε «ποιοι και τι είμαςτε» μζςα από γραμμζσ, χρϊματα,
ωόρμεσ και ςυνκζςεισ.

1. Θ ιδιαιτερότθτα των εικαςτικϊν τεχνϊν
Χτθν κεωρία και πράξθ τθσ εκπαίδευςθσ του 21ου αιϊνα, ο όροσ εικαςτικζσ τζχνεσ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ωσ ζννοια ομπρζλα. Υεριλαμβάνει πολλζσ διαωορετικζσ μορωζσ και τεχνικζσ,
παραδοςιακζσ και νεότερεσ, τισ καλζσ και εωαρμοςμζνεσ τζχνεσ, αλλά και ζργα που
πραγματοποιοφνται με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ι εςτιάηουν ςτθ διαμόρωωςθ χϊρων.
Επιπλζον, αναωζρεται ςτισ ποικίλεσ εικόνεσ και προϊόντα τθσ ςφγχρονθσ τοπικισ και παγκόςμιασ
οπτικισ παραγωγισ και επικοινωνίασ, που λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και των μζςων
μαηικισ επικοινωνίασ, κατακλφηουν και διαμορωϊνουν τθν κακθμερινότθτά μασ και ςυνκζτουν
το ςθμερινό οπτικά προςδιοριςμζνο πολιτιςμό μασ (visual culture) (Freedman, 2003). Ζτςι,
ηωγραφικι, ςχζδιο, χαρακτικι και τφπωμα, κολλάη, πλαςτικι, γλυπτικι και πθλοπλαςτικι,
αγιογραφία και υφαντικι, εγκαταςτάςεισ και παρεμβάςεισ ςτο χϊρο, εικαςτικά δρϊμενα,
γελοιογραφία και κόμικσ, ςχεδιαςμόσ και καταςκευι μαςκϊν, μακετϊν και αφιςϊν,
εικονογράφθςθ εντφπων, εικόνεσ από το internet και από θλεκτρονικά ι μθ παιχνίδια και
γκράφιτι (graffiti), είναι μερικζσ μόνο από τισ οπτικζσ μορωζσ, τζχνεσ και τεχνικζσ που μποροφν
να γίνουν αντικείμενο κριτικισ μελζτθσ και πρακτικισ εργαςίασ ςτθν τάξθ.
Σι εικαςτικζσ τζχνεσ ζχουν τθ δικι τουσ «γλϊςςα». Θ οπτικι γλϊςςα είναι ζνα ιδιαίτερο
ςφςτθμα επικοινωνίασ που ςτθρίηεται ςε ζνα ςφνολο εξειδικευμζνων μζςων και κωδίκων. Χε
αναλογία με το γραπτό λόγο, οι εικαςτικζσ τζχνεσ ζχουν το δικό τουσ λεξιλόγιο, γραμματικι και
ςυντακτικό. Ψο λεξιλόγιο των εικόνων είναι το χρϊμα, θ γραμμι, ο τόνοσ, το μοτίβο, θ υφι το
ςχιμα, θ φόρμα, ο χϊροσ. Πε αυτά τα μορωολογικά και δομικά ςτοιχεία εργάηεται ο εικαςτικόσ.
Θ γραμματικι και το ςυντακτικό των εικαςτικϊν τεχνϊν είναι θ ςφνκεςθ. Χρϊματα, γραμμζσ,
ωόρμεσ και ςχιματα ςυνδυάηονται ςκόπιμα και ςυςτθματικά για να παραχκεί ζνα ζργο που ζχει
αναγνωρίςιμθ μορωι και επικοινωνεί ςυγκεκριμζνο νόθμα, για παράδειγμα ζνασ πίνακασ που
αναπαριςτά το πορτρζτο μίασ νεαρισ γυναίκασ ι μια διαωθμιςτικι γιγαντοαωίςα ενόσ ςπορ
αυτοκινιτου.
Θ οπτικι γλϊςςα επιτρζπει τθν επικοινωνία ιδεϊν, νοθμάτων, πλθροωοριϊν και ςυναιςκθμάτων
με τρόπουσ ιδιαίτερουσ που δεν μπορεί να μιμθκεί κανζνα άλλο ςφςτθμα ςυμβόλων. Χτθν ουςία,
μπορεί να επικοινωνεί ποιότθτεσ που καμιά άλλθ γλϊςςα δεν είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνθ να
κάνει. Για παράδειγμα, τo να ακοφμε τθ λζξθ μπλε διαωζρει ουςιαςτικά από το να βλζπουμε ζνα
βακφ κορεςμζνο μπλε χρϊμα (Kress και Leeuwen,1996). Επομζνωσ, οι εμπειρίεσ που
προςφζρουν οι εικαςτικζσ τζχνεσ είναι αναντικατάςτατεσ.

2. Οι εικαςτικζσ τζχνεσ και το παιδί
Ψα παιδιά είναι ενεργοί μζτοχοι των εικαςτικϊν τεχνϊν. Υαράγουν ποικίλεσ οπτικζσ μορωζσ,
όπωσ ςχζδια, καταςκευζσ ι τριςδιάςτατα ζργα από πλαςτελίνθ και μποροφν να ςχολιάηουν ζργα
που ςυναντοφν ςτο άμεςο περιβάλλον τουσ, για παράδειγμα πίνακεσ και εικονογραωιςεισ
παιδικϊν βιβλίων, πολφ πριν μάκουν να χειρίηονται το γραπτό λόγο. Λδιαίτερα, το ςχζδιο και θ
ηωγραφικι γίνεται βαςικό μζςο επικοινωνίασ των παιδιϊν από τθν θλικία των τεςςάρων ι
πζντε ετϊν. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το παιδί μπορεί να χρθςιμοποιεί οπτικά ςφμβολα που ζχουν
χαμθλό βακμό αωαιρετικότθτασ. Για παράδειγμα, το ςχζδιο ενόσ λουλουδιοφ κυμίηει ζνα
πραγματικό λουλοφδι πολφ περιςςότερο από τθ λζξθ «λουλοφδι». Επίςθσ, ζνα ςχζδιο ι μια
ηωγραωιά μπορεί να τροποποιθκεί και να ςυμπλθρωκεί με μεγάλθ ευκολία, μπορεί να
αναπαριςτά ταυτόχρονα ςυμβάντα που λαμβάνουν χϊρα ςε διαωορετικό χρόνο, ενϊ αποτελεί
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μια διλωςθ των επικοινωνιακϊν προκζςεων του παιδιοφ, που διατθρείται πολφ μετά από τθν
ολοκλιρωςι τθσ.
Ψο παιδικό ςχζδιο είναι ζνα πανίςχυρο μζςο διαπραγμάτευςθσ, αποτφπωςθσ και ζκωραςθσ των
ςυναιςκθμάτων, των ενδιαωερόντων, των ςκζψεων, των αωθγιςεων και των προςδοκιϊν των
δθμιουργϊν τουσ, ζνα παράκυρο ςτον εςωτερικό τουσ κόςμο (Anning και Ring, 2004). Πε τθν
αυκόρμθτθ ηωγραωικι τουσ δραςτθριότθτα τα παιδιά εκδθλϊνουν τθν αγάπθ τουσ προσ τα
κοντινά τουσ πρόςωπα, διαπραγματεφονται τθ κζςθ τουσ ςτθν οικογζνειά τουσ, χαρτογραωοφν
ωιλίεσ, ςυμπάκειεσ και αντιπάκειεσ με ςυμμακθτζσ και ςυνομθλίκουσ, επεξεργάηονται
επικυμίεσ, ωόβουσ και αναςωάλειεσ, διθγοφνται ςθμαντικζσ για τθ ηωι τουσ ιςτορίεσ, μακαίνουν
πϊσ να ςυνυπάρχουν με τον «άλλο».

3. Οι εικαςτικζσ τζχνεσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
Είναι αναμωιςβιτθτο ότι οι εικαςτικζσ τζχνεσ ςυνδζονται με τθν κακθμερινι ηωι των παιδιϊν
και αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι του οπτικοφ πολιτιςμοφ ςτον οποίο μετζχουν. Θ εικαςτικι
αγωγι ςυνειςωζρει πολλαπλά ςε ακαδθμαϊκό και προςωπικό επίπεδο και θ παροχι τθσ κακ’ όλθ
τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ επιλογι αλλά ωσ υποχρζωςθ.
Θ πρακτικι και κριτικι εικαςτικι διαδικαςία προχωρά μζςα από τθ διαρκι ανάδειξθ
προβλθμάτων και αναηιτθςθ πρωτότυπων λφςεων ςε αυτά. Δεν υπάρχουν ςωςτζσ και λάκοσ
απαντιςεισ και λφςεισ. Σι μακθτζσ ζρχονται αντιμζτωποι με πολλαπλζσ επιλογζσ επίλυςθσ ςτα
τεχνικά προβλιματα που παρουςιάηονται. Χωρίσ το ωόβο του λάκουσ, μποροφν να
πειραματιςτοφν με υλικά, τεχνικζσ και μζςα και να δϊςουν πολλζσ εναλλακτικζσ απαντιςεισ.
Επομζνωσ, κάκε εικαςτικι εργαςία ι ανταπόκριςθ ςε ζργο άλλων είναι διαωορετικι και
προςωπικι, ωζρνει ςτο προςκινιο κάτι από το ίδιο το παιδί.
Σι εικαςτικζσ τζχνεσ προςωζρουν πολφτιμεσ οπτικζσ, απτικζσ και εν γζνει αιςκθτικζσ εμπειρίεσ.
Ψα παιδιά μακαίνουν να διακρίνουν και κατά ςυνζπεια να απολαμβάνουν οπτικζσ ποιότθτεσ
και λεπτζσ διαφορζσ ςτα εικαςτικά ζργα και ςτισ εικόνεσ που ςυναντοφν ςτο ωυςικό και αςτικό
περιβάλλον τουσ. Θ προωανισ αγάπθ που ζχουν ςτθν εικαςτικι δραςτθριότθτα προζρχεται από
τθν εςωτερικι ικανοποίθςθ που τουσ προςωζρει θ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτιν. Τπωσ οι
επαγγελματίεσ καλλιτζχνεσ, ζτςι και οι μακθτζσ δραςτθριοποιοφνται εικαςτικά περιςςότερο για
τθν ποιότθτα τθσ εμπειρίασ και πολφ λιγότερο για εξωγενείσ απολαβζσ (Eisner, 2002).
Σι εικαςτικζσ τζχνεσ αξιοποιοφν και διευρφνουν τθ φανταςία, τθν εφευρετικότθτα και τθ
δθμιουργικότθτα των μακθτϊν. Χε αντίκεςθ με τθ ςυμβατικι ςχολικι διαδικαςία, όπου
τείνουμε να δίνουμε ζμωαςθ ςτθν πραγματιςτικι αντίλθψθ του κόςμου, ςτθν ορκότθτα και τθ
γραμμικότθτα τθσ γνϊςθσ, θ εικαςτικι εκπαίδευςθ μακαίνει ςτα παιδιά να αντιλαμβάνονται
αυτό που υπάρχει γφρω τουσ, αλλά να ενδιαωζρονται περιςςότερο γι’ αυτό που μπορεί να
προκφψει (Eisner, 2002). Χυνδυάηουν και αξιοποιοφν εμπειρίεσ, γνϊςεισ, μζςα, εργαλεία και
τεχνικζσ δεξιότθτεσ για να πραγματϊςουν αυτό που ζχουν ωανταςτεί, να δϊςουν μορωι τισ
ιδζεσ τουσ.
Σι εικαςτικζσ τζχνεσ ςυμβάλουν ςτθ διεφρυνςθ τθσ αντίλθψθσ των παιδιϊν και ςτθν απόκτθςθ
νζων γνϊςεων. Ψα βοθκοφν να κατανοιςουν τισ πολλαπλζσ πλευρζσ τθσ ηωισ, να μάκουν για
τον εαυτό τουσ και για τον κόςμο γφρω τουσ. Ζνα παιδί που ςχεδιάηει ζνα ποδιλατο κατανοεί
καλφτερα πϊσ αυτό είναι καταςκευαςμζνο και λειτουργεί. Αναπαριςτϊντασ ζνα παιχνίδι ι μια
ςκθνι ποδοςωαίρου, επιτρζπει ςτο δθμιουργό του να εμπεδϊςει τουσ κανόνεσ, τθ ωφςθ και το
είδοσ τθσ ςωματικισ άςκθςθσ που απαιτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.
Ξάκε εικαςτικι εργαςία ςυνεπάγεται γλωςςικι επικοινωνία και ανάπτυξθ. Ψα παιδιά
απολαμβάνουν να μιλοφν για τα ζργα τουσ ι να περιγράωουν εικαςτικά ζργα άλλων, ενϊ
παράλλθλα μακαίνουν να χρθςιμοποιοφν ζνα εξειδικευμζνο εικαςτικό λεξιλόγιο. Θ εναςχόλθςι
τουσ με ζργα πολυτροπικά (όπου ςυνδυάηονται διαωορετικά ςυςτιματα επικοινωνίασ), όπωσ
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εικονοβιβλία και κόμικσ, τα εξοικειϊνει με τισ ιδιαίτερεσ εκωραςτικζσ δυνατότθτεσ που ωζρει θ
ςυνφπαρξθ και θ διαπλοκι εικόνασ και γραπτοφ κειμζνου.
Υαρόλο που θ εικαςτικι εργαςία κεωρείται κατά βάςθ μοναχικι και ατομικι, μπορεί εφκολα να
λάβει ςυλλογικι-ςυνεργατικι μορωι. Ζνα ομαδικό κολλάη, θ ζκκεςθ των μακθτικϊν ζργων, αλλά
και θ από κοινοφ επίςκεψθ ςε μια πινακοκικθ, μακαίνουν ςτα παιδιά να ςυνυπάρχουν και να
ςυνεργάηονται και τουσ προςωζρουν τθ χαρά του ςυλλογικοφ επιτεφγματοσ. Επιπλζον, θ
εικαςτικι αγωγι ενκαρρφνει το άνοιγμα του ςχολείου ςτον κόςμο με επιςκζψεισ καλλιτεχνϊν
ςτθν τάξθ ι το αντίςτροωο και ςυμπράξεισ με τουσ μακθτζσ. Ψα παιδιά ςυναντοφν και
ςυνυπάρχουν δθμιουργικά με επαγγελματίεσ καλλιτζχνεσ και ςχεδιαςτζσ και εξοικειϊνονται
με εναλλακτικά επαγγελματικά μοντζλα.
H ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε ποιοτικά προγράμματα εικαςτικισ αγωγισ τα βοθκά να γνωρίςουν
με ςυςτθματικό τρόπο τα δομικά ςτοιχεία, τουσ κϊδικεσ και τισ τεράςτιεσ εκωραςτικζσεπικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ τθσ οπτικισ γλϊςςασ. Γίνονται ζτςι ςταδιακά ικανοί χειριςτζσ του
οπτικοφ λόγου. Αυτι θ ςφνκετθ ικανότθτα, που ορίηεται ωσ οπτικόσ εγγραματιςμόσ (visual
literacy), ζχει δφο εκωράςεισ. Ψα παιδιά (α) επικοινωνοφν με άνεςθ μζςα από τθ δθμιουργία
εικαςτικϊν και οπτικϊν μορωϊν και (β) γίνονται ενεργοί και κριτικοί αναγνϊςτεσ εικόνων. Σ
οπτικόσ εγγραματιςμόσ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα πλαίςια του ςφγχρονου πολιτιςμοφ που θ
επικοινωνία ζχει αυξανόμενα οπτικό χαρακτιρα. Επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να αξιολογοφν και να
χρθςιμοποιοφν επιλεκτικά τον τεράςτιο όγκο των οπτικϊν πλθροωοριϊν που δζχονται
κακθμερινά. Πακαίνουν να αντιλαμβάνονται και να ερμθνεφουν ζννοιεσ και νοιματα πζρα από
το προωανζσ και να προςεγγίηουν τισ προκζςεισ και τισ ςκοπιμότθτεσ των παραγωγϊν των
εικόνων που μελετοφν.

4. Καλζσ ελλθνικζσ και διεκνείσ πρακτικζσ
Θ δφναμθ και οι εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ των εικαςτικϊν τεχνϊν αξιοποιείται με ποικίλουσ
τρόπουσ από ςχολεία, εκπαιδευτικοφσ, καλλιτεχνικοφσ και τοπικοφσ ωορείσ, ςτθν Ελλάδα και
διεκνϊσ. Ψο Ρρόγραμμα «Μελίνα» αποτζλεςε για τθ χϊρα μασ ςτακμό ςτθν καλλιτεχνικι
εκπαίδευςθ. Θ ειςαγωγι των νζων διδακτικϊν πακζτων των Εικαςτικϊν για το Δθμοτικό και το
Γυμνάςιο υπιρξε ςθμαντικι προςπάκεια ςτθν αναβάκμιςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Επίςθσ,
θ αυξανόμενθ εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με τθ μζκοδο project και θ εωαρμογι πολιτιςτικϊν
και διακεματικϊν καινοτόμων προγραμμάτων προςωζρει γόνιμο ζδαωοσ για τθν ζνταξθ
ποιοτικϊν εικαςτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα ςχολεία.
Διεκνϊσ, οι καλζσ πρακτικζσ ςτθν εικαςτικι εκπαίδευςθ είναι αναρίκμθτεσ. Σργανωμζνεσ,
μακροχρόνιεσ ςυμπράξεισ εικαςτικϊν καλλιτεχνϊν και ςχολείων, εκνικισ κλίμακασ καμπάνιεσ,
πρωτοποριακζσ εκπαιδευτικζσ κινιςεισ και προγράμματα εμπλουτίηουν τθ ςχολικι ηωι και
προςωζρουν ποιοτικζσ ευκαιρίεσ για βιωματικι μάκθςθ, πολιτιςμικι και διαπολιτιςμικι
κατανόθςθ, αιςκθτικι και εικαςτικι καλλιζργεια. Αν και δεν αποτελοφν τθν κακθμερινότθτα ςε
κάκε ςχολείο, τζτοιεσ πρακτικζσ είναι ενδεικτικζσ των δυνατοτιτων, τθσ ευρφτθτασ περιεχομζνου
και των ωωελθμάτων τθσ εικαςτικισ εκπαίδευςθσ.
Επιπλζον, κυρίαρχθ τάςθ ςιμερα και κριτιριο αριςτείασ για μουςεία και πινακοκικεσ κεωρείται
θ εκπαιδευτικι τουσ δράςθ. Υολλοί εκκεςιακοί χϊροι ςε αςτικά κζντρα και ςτθν περιωζρεια,
διεκνϊσ και ςτθ χϊρα μασ, οργανϊνουν εκπαιδευτικά προγράμματα ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ για
παιδιά και εωιβουσ. Πε κεματικό άξονα ςυγκεκριμζνα εκκζματα του χϊρου,
πραγματοποιοφνται εικαςτικά εργαςτιρια, ςυηθτιςεισ, αναλφςεισ και κριτικι μελζτθ,
παιγνιϊδεισ και διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ. Χυνικωσ αυτζσ οι δράςεισ ςτοχεφουν
ςυγκεκριμζνεσ θλικιακζσ ομάδεσ και υλοποιοφνται από ειδικευμζνουσ εικαςτικοφσ και
μουςειακοφσ παιδαγωγοφσ.
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5. Επιλογι οπτικϊν εικαςτικϊν ζργων, οπτικϊν μορφϊν και εικόνων αναφοράσ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία
Ψο ρεπερτόριο των εικαςτικϊν ζργων, οπτικϊν μορωϊν και εικόνων που μπορεί να γίνει
αντικείμενο γόνιμθσ μελζτθσ και δθμιουργικισ μάκθςθσ ςτθν τάξθ είναι αναμωίβολα
ανεξάντλθτο. Ψα ενδεικτικά παραδείγματα που αναωζρονται παρακάτω περιλαμβάνουν πίνακεσ,
γλυπτά, χρθςτικά και κρθςκευτικά αντικείμενα, εικόνεσ τθσ ςφγχρονθσ κακθμερινότθτασ και
οπτικά εμπορικά προϊόντα και υπογραμμίηουν το εφροσ των επιλογϊν που ζχουν ςτθ διάκεςι
τουσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοί. Υροζρχονται από (α) τισ παραδοςιακζσ καλζσ τζχνεσ και τον
ευρφτερο οπτικό πολιτιςμό, (β) τθ ςφγχρονθ και ιςτορικζσ εποχζσ, (γ) τθν Ελλθνικι, Δυτικι και
μθ-Δυτικι πολιτιςμικι παράδοςθ. Σι επιλογζσ αυτζσ ανταποκρίνονται ςτθ κζαςθ τθσ εικαςτικισ
εκπαίδευςθσ του 21ου αι. ωσ μιασ αιςκθτικά πλουραλιςτικισ πρακτικισ που ςζβεται και εντάςςει
ςτο περιεχόμενό τθσ τθν πολλαπλότθτα και διαφορετικότθτα των εικόνων, ζργων και μορφϊν
που ςυνυπάρχουν ςτο ςφγχρονο οπτικό περιβάλλον μασ. Αναπαραγωγζσ οριςμζνων εξ αυτϊν
των ζργων εμωανίηονται ςτα ςχολικά βιβλία, ενϊ προτείνονται ενδεικτικζσ διακεματικζσ
ςυνδζςεισ με δραςτθριότθτεσ και γνωςτικά αντικείμενα από το Ρθπιαγωγείο ζωσ το Οφκειο.
Θ Guernica του Pablo Picasso αναωζρεται ςτο
βομβαρδιςμό τθσ πόλθσ Guernica, ςτθ χϊρα των
Βάςκων, ςτθν Λςπανία, το 1937, κατά τθ διάρκεια του
Λςπανικοφ εμωυλίου πολζμου (Εικ. 1). Ψο βακφτατα
ειρθνιςτικό και ανκρωπιςτικό αυτό ζργο μεταωζρει
όλθ τθν τραγωδία του πολζμου με ςυμβολικό τρόπο κι
εκωράηει παγκόςμια και διαχρονικά κάκε λαό που
ζνιωςε τθ ωρίκθ του. Αναπαραγωγι του βρίςκεται
ςτθν Ρεοελλθνικι Γλϊςςα Γϋ Γυμναςίου, Ξεωάλαιο
Υόλεμοσ και Ειρινθ (ςελ. 93).
Οι Σζςςερισ εποχζσ του Γιάννθ Τςαροφχθ (1969)
είναι ζνα ζργο που μεταωζρει εικόνεσ και
ςυμβολιςμοφσ από τθ ελλθνικι λαϊκι παράδοςθ και
ηωι, μζςα από μια κακθμερινι ςκθνι (Εικ. 2).
Πεταξφ άλλων, μπορεί να αξιοποιθκεί ςτα πλαίςια
τθσ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ των μικρότερων τάξεων
του Δθμοτικοφ αλλά και ςε κεματικά projects ςτο
Ρθπιαγωγείο.
Μελανόμορφα και ερυκρόμορφα αγγεία αποτελοφν
Εικόνα 2
ςπουδαία δείγματα τθσ αγγειοπλαςτικισ και
αγγειογραωικισ τζχνθσ και αιςκθτικά άρτιεσ οπτικζσ πθγζσ ςτιγμϊν τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν
Αρχαία Ελλάδα. Σι παραςτάςεισ τουσ αναωζρονται ςτθ ηωι μζςα και ζξω από το ςπίτι, ςτα
διάωορα επαγγζλματα που ςχετίηονταν άμεςα ι ζμμεςα με τα ςυγκεκριμζνα αγγεία, ςτθ κζςθ
τθσ γυναίκασ, ςτα ζκιμα, το τραγοφδι και τθν τζχνθ τθσ αρχαιότθτασ. Πε βάςθ το περιεχόμενό
τουσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτα πλαίςια πολλϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων. Βιβλία όλων των
βακμίδων (π.χ. Λςτορία Δϋ Δθμοτικοφ, Αρχαία Λςτορία Αϋ Γυμναςίου, Δραματικι ποίθςθ Γϋ
Γυμναςίου) περιζχουν πλοφςιο ωωτογραωικό υλικό από αμωορείσ, κρατιρεσ και άλλα είδθ
αγγείων.
Κυκλαδικά ειδϊλια (ςτο βιβλίο Αρχαίασ Λςτορίασ τθσ Αϋ Γυμναςίου), ζργα τθσ μοντζρνασ
γλυπτικισ, όπωσ το ζργο του Χζνρι Μουρ, Ξαπλωμζνθ φιγοφρα (Henry Moore, Reclining Figure,
1951) (Εικ. 3), γλυπτά τθσ Μπάρμπαρα Χζπγουορκ (Βarbara Hepworth) (Εικ. 4) και αρχαία
γιγαντιαία γλυπτά από το Νθςί του Πάςχα, ςτο Ρότιο Ειρθνικό (Εικ. 5) ςυγκροτοφν μια
ενδιαωζρουςα ενότθτα τριςδιάςτατων ζργων που αωοροφν τθν ανκρϊπινθ μορωι, ενϊ τα
νεότερα από αυτά ζχουν πθγι ζμπνευςθσ τον Ξυκλαδικό, Αωρικάνικο και Υροκολομβιανό
πολιτιςμό (κυρίωσ το ζργο του Πουρ). Ψα ζργα μποροφν να μελετθκοφν ςυγκριτικά ςτα πλαίςια
Εικόνα 1
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κεματικϊν ενοτιτων που αωοροφν τον άνκρωπο και τισ οικογενειακζσ ςχζςεισ, (π.χ. Ξείμενα
Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ Β' Γυμναςίου, ςελ. 42), ι ιςτορικοφσ πολιτιςμοφσ του κόςμου.

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Πια εικόνα γκράφιτι (graffiti), από τουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ, αποτελεί ςτοιχείο του οπτικοφ μασ
πολιτιςμοφ και μια εναλλακτικι επιλογι για μελζτθ που κζτει πολλοφσ προβλθματιςμοφσ (Εικ.
6). Ψα γκράωιτι, είναι ςφγχρονεσ οπτικζσ μορωζσ, που πζρα από τθν αιςκθτικι παρζμβαςθ που
κάνουν ςτο αςτικό τοπίο, ανταποκρίνονται ςτθ νεανικι κυρίωσ ανάγκθ για προςωπικι ζκωραςθ,
ζνα κζμα που αγγίηει άμεςα τουσ μακθτζσ τθσ εωθβικισ θλικίασ. Θ μελζτθ τουσ μπορεί να
ςυνδυαςτεί μεταξφ άλλων με εικαςτικι εργαςία μζςω υπολογιςτϊν και με κεματικζσ που
αωοροφν τθν τζχνθ (π.χ. 7θ Ενότθτα, Ρεότερθ και Χφγχρονθ Λςτορία Γϋ Γυμναςίου).
Ξακθμερινά δεχόμαςτε καταιγιςμό μθνυμάτων μζςα από
διαφθμίςεισ. Ξαταλαμβάνουν αναμωιςβιτθτα πολφ μεγάλο
μζροσ του οπτικοφ μασ πολιτιςμοφ, αωοφ ςε καμία άλλθ
κοινωνία και εποχι δεν υπιρξε αντίςτοιχθ ςυγκζντρωςθ
τζτοιων εικόνων (Εικ. 7). Θ επιλογι μιασ διαωθμιςτικισ
εικόνασ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, μπορεί να γίνει
αντικείμενο κριτικοφ ςτοχαςμοφ ωσ προσ το περιεχόμενό
τθσ, τθν επίδραςι τθσ ςτο ακροατιριο ςτο οποίο
απευκφνεται αλλά και των οπτικϊν ςυμβόλων και κωδίκων
που χρθςιμοποιεί. Θ Ξοινωνικι και Υολιτικι Αγωγι Γϋ
Εικόνα 7
Γυμναςίου, θ Λςτορία Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν Βϋ Ουκείου ι θ
Ξοινωνιολογία Γϋ Ουκείου είναι μερικά μόνο από τα βιβλία/γνωςτικά αντικείμενα με τα οποία
μπορεί να ςυςχετιςτεί αυτι θ μελζτθ.

6. Επίλογοσ
Θ εικαςτικι αγωγι είναι ζνα διακριτό γνωςτικό αντικείμενο με τουσ δικοφσ τθσ ςκοποφσ,
μεκόδουσ, τεχνικζσ και μζςα. Γι’ αυτό και δικαιοφται μια ιςότιμθ κζςθ ςτα αναλυτικά
προγράμματα τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Τμωσ, εικαςτικζσ μορωζσ
και δραςτθριότθτεσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ και ςτθ ςυνολικι εκπαιδευτικι διαδικαςία. Για
παράδειγμα, ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία, ζωσ 50% του αναλυτικοφ
προγράμματοσ διδάςκεται μζςα από εικόνεσ και εικαςτικά ζργα ι δραςτθριότθτεσ (Herne,1996).
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Ζρευνα ζχει δείξει ότι θ αξιοποίθςθ εικαςτικϊν ζργων, δραςτθριοτιτων και οπτικϊν μορωϊν ςτθ
γενικι εκπαίδευςθ βελτιϊνει τθ ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτο ςχολείο και ςυμβάλει ςτθ
ςυνολικι ςχολικι τουσ επιτυχία, με τθν προχπόκεςθ ότι τα προγράμματα ςτα οποία
ςυμμετζχουν είναι υψθλοφ επιπζδου (Bamford, 2006).
Χε κάκε περίπτωςθ, θ αγωγι ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ και μζςω αυτϊν ζχει τεράςτια εκπαιδευτικι
ςθμαςία. Χυνειςωζρει ουςιαςτικά ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν (αιςκθτικι,
δθμιουργικι, γνωςτικι, νοθτικι, ςυναιςκθματικι, κοινωνικι), τουσ βοθκά να ςυγκροτιςουν τθν
προςωπικότθτά τουσ και να αποδϊςουν νόθμα ςτον κόςμο μζςα και γφρω τουσ (Βάοσ, 2008).
Υαράλλθλα, προτείνει ζνα μοντζλο βιωματικισ και εμπειρικισ μάκθςθσ, ςε αντίκεςθ με τα
παραδοςιακά διδακτικά μοντζλα που κακιςτοφν το μακθτι πακθτικό δζκτθ πλθροωοριϊν.
Χτον 21ο αιϊνα, θ εικαςτικι εκπαίδευςθ οωείλει να περιλαμβάνει, αλλά και ταυτόχρονα να
ξεπερνά τα όρια των παραδοςιακϊν εικαςτικϊν τεχνϊν. Σι πολλαπλζσ και διαωορετικζσ ςτθ
μορωι, ςκοπό και προζλευςθ εικόνεσ που ςυνυπάρχουν και κοινοποιοφνται ςτο ςθμερινό οπτικό
πολιτιςμικό περιβάλλον δεν μποροφν να αγνοθκοφν. Χτόχοσ τθσ μελζτθσ αυτοφ του ετερόκλιτου
ςυνόλου είναι οι μακθτζσ να αναπτφξουν κριτικι και επιλεκτικι ματιά απζναντι ςτα οπτικά
προϊόντα του ςφγχρονου πολιτιςμοφ, να μποροφν να «διαβάηουν» τα νοιματα και τισ
ςκοπιμότθτεσ που εξυπθρετοφν, να διερευνοφν τισ κοινωνικζσ προεκτάςεισ και ςυνζπειζσ τουσ
και να παίρνουν υπεφκυνθ κζςθ απζναντί τουσ. Ζτςι προετοιμάηονται να ςυμμετάςχουν ςτο
πολιτιςμικό και κοινωνικό γίγνεςκαι ωσ ενθμερωμζνοι και ενεργοί πολίτεσ.
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ΚΑΛΕΣ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΚΑΛ ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΡΑΚΤΛΚΕΣ ΣΤΘΝ ΕΛΚΑΣΤΛΚΘ ΑΓΩΓΘ
Σι εικαςτικζσ τζχνεσ εμπλουτίηουν τθ ηωι των παιδιϊν, νοθματοδοτοφν και διευρφνουν τον
κόςμο τουσ, τα εξοικειϊνουν με τθν ιδιαίτερθ και ανεξάντλθτθ ςε επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ
οπτικι γλϊςςα. Θ αξιοποίθςι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι κακθμερινότθτα προςωζρει πολφτιμεσ
εικαςτικζσ και αιςκθτικζσ εμπειρίεσ, ενϊ διευκολφνει τθ μάκθςθ ςε όλο το ωάςμα του
αναλυτικοφ προγράμματοσ. Ψα δείγματα καλϊν πρακτικϊν αγωγισ ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ και
μζςω αυτϊν από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό που περιγράωονται παρακάτω είναι ενδεικτικά
και ςε καμιά περίπτωςθ δεν εξαντλοφν το κζμα. Ζχουν επιλεγεί από μια μεγάλθ δεξαμενι
ανάλογων πρακτικϊν με βάςθ τα εξισ κριτιρια: (α) είναι πρωτότυπα ι και πρωτοποριακά, (β)
χρθςιμοποιοφν ποικιλία μεκόδων και προςεγγίςεων, (γ) ζχουν διάρκεια και διάχυςθ ςε μεγάλο
μακθτικό πλθκυςμό και (δ) κετικι επίδραςθ ςτα εκπαιδευτικά δρϊμενα των χωρϊν, περιοχϊν ι
ςχολείων που τα εωάρμοςαν. Επίςθσ, (ε) ςτοιχεία τθσ ωιλοςοωίασ και του ςχεδιαςμοφ τουσ,
επιμζρουσ πρακτικζσ, ςυμπεράςματα, αλλά και το εκπαιδευτικό-επιμορωωτικό υλικό που τα
ςυνοδεφει μποροφν να αξιοποιθκοφν από εκπαιδευτικοφσ και ςχολεία ςτθν Ελλάδα.

1. Ρρόγραμμα «Μελίνα»: Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ
Ψο Υρόγραμμα Πελίνα ςτόχευςε ςτθν προϊκθςθ ενόσ μοντζλου αγωγισ μζςα από τον
πολιτιςμό και τισ τζχνεσ, και ειδικότερα τθ μουςικι, τα εικαςτικά, το χορό και τθν κίνθςθ, το
κεατρικό παιχνίδι και τθν οπτικοακουςτικι ζκωραςθ. Εςτίαςε ςτθν:
ανάπτυξθ δεξιοτιτων καλλιτεχνικισ ζκωραςθσ
ανάπτυξθ δεξιοτιτων διαπροςωπικισ επικοινωνίασ μζςα από τθν καλλιτεχνικι ζκωραςθ
ανάπτυξθ πολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ
Βαςικι αρχι του προγράμματοσ ιταν θ κζςθ ότι θ Aιςκθτικι Aγωγι πρζπει να αναπτυχκεί
δυναμικά ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και κατευκφνςεισ τθσ εκπαίδευςθσ και να προςεγγίςει όλο το
μακθτικό πλθκυςμό χωρίσ διακρίςεισ. Θ εναςχόλθςθ με τθν τζχνθ είναι πολιτιςμόσ, επειδι
ακριβϊσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτα πρόςωπα και τουσ λαοφσ να διερευνοφν, να εκωράηονται, να
επικοινωνοφν και να δθμιουργοφν. Ξομβικό ρόλο ςτο μοντζλο αγωγισ του προγράμματοσ είχε θ
άμεςθ και δθμιουργικι επαωι των παιδιϊν με χϊρουσ πολιτιςμικοφ ενδιαωζροντοσ, όπωσ
μουςεία, πινακοκικεσ και αρχαιολογικά μνθμεία, μετά από καλό προγραμματιςμό.
Ψο αρχικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματοσ ιταν δεκαετοφσ διάρκειασ (1995-2005) και
προζβλεπε δράςεισ ςε όλεσ τθσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Χτθν περίοδο 1995-2001, το
πρόγραμμα εωαρμόςτθκε ςε 92 Δθμοτικά Χχολεία ςτθν Ελλάδα και ςε δφο ςτθν Ξφπρο. Ψθν
ευκφνθ υλοποίθςισ του είχε θ Γενικι Γραμματεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, ςε ςυνεργαςία με τα
Ωπουργεία Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ. Ψο Πελίνα ιταν ουςιαςτικά ζνα πρόγραμμα διαρκοφσ,
πολφτεχνθσ και εργαςτθριακισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν. Εκτόσ από τισ νζεσ εμπειρίεσ
που απζκτθςαν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ προσ τον
παιδευτικό ρόλο των τεχνϊν και του πολιτιςμοφ, το πρόγραμμα άωθςε ωσ παρακατακικθ μια
πλοφςια τράπεηα ευζλικτου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για όλα τα μακιματα του αναλυτικοφ
προγράμματοσ και για τα μακιματα των τεχνϊν. Ψο υλικό για τα εικαςτικά περιλαμβάνει
ςφνκεςθ πολφτεχνων δραςτθριοτιτων, με ζμωαςθ ςτθν εικαςτικι δθμιουργία, μζςα από τρεισ
κεματικζσ ενότθτεσ που διερευνοφν βαςικά μορωικά ςτοιχεία: το χρϊμα, το ςθμείο, τθ γραμμι,
το ςχιμα, τθν υωι.
Βιβλιογραφία
Εκπαιδευτικό υλικό του Υρογράμματοσ Πελίνα.: «Θ ματιά των Εικαςτικϊν», Χυντονιςτισ ζργου:
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2. Επιςκζψεισ εικονογράφων ςτα ςχολεία: ΕΚΕΒΛ
Ψο Εκνικό Ξζντρο Βιβλίου (ΕΞΕΒΛ) προωκεί από το 2004 επιςκζψεισ εικονογράφων και
ςυγγραφζων παιδικϊν βιβλίων ςε Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια. Ψα ςχολεία
ζχουν να επιλζξουν από μια λίςτα πολλϊν ςυνεργαηόμενων εικονογράωων. Σ εκπαιδευτικόσ που
ςυντονίηει ςτο πρόγραμμα αναλαμβάνει να προετοιμάςει τθν επίςκεψθ του εικονογράωου, που
ςυνίςταται ςτο να αναηθτιςουν και να μελετιςουν οι μακθτζσ ζργα του καλλιτζχνθ. Χτο
πρόγραμμα ςυμμετζχει ζνα τμιμα ι μία τάξθ ενόσ ςχολείου (ζωσ 50 μακθτζσ), αρικμόσ που
διαςωαλίηει τθν αμεςότθτα και τθ γονιμότθτα τθσ επικοινωνίασ. Θ επίςκεψθ του εικονογράωου
ςτο ςχολείο περιλαμβάνει τρία ςτάδια:
προετοιμαςία τθσ επίςκεψθσ
δυναμικι τθσ επικοινωνίασ με τουσ μακθτζσ
δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν τθν επίςκεψθ
Ψο ΕΞΕΒΛ επιχορθγεί ετθςίωσ ζνα ποςοςτό επιςκζψεων ςε ςχολεία χάρθ ςτο οποίο καλφπτει το
κόςτοσ τθσ επίςκεψθσ. Τμωσ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ χρθματοδότθςθσ και του ηωθροφ
ενδιαωζροντοσ των ςχολείων, οι επιδοτοφμενεσ επιςκζψεισ ςυμπλθρϊνονται από τθν αρχι του
ςχολικοφ ζτουσ. Θ επιτυχία των επιςκζψεων ςτθρίηεται ςτθν καλι εκ των προτζρων οργάνωςθ
τθσ θμζρασ και εν μζρει ςτισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των καλεςμζνων. Υαρόλο που οι
επιςκζψεισ είναι βραχφχρονεσ, εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ και εργαςτιρια ςχετικά με το ζργο
του καλεςμζνου καλλιτζχνθ μποροφν να ακολουκιςουν και να μεγιςτοποιιςουν τα οωζλθ ςτουσ
μακθτζσ.
Λςτοςελίδα
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=150

3. Θ Καμπάνια για τθ Ηωγραφικι (The Campaign for Drawing)
Θ Ξαμπάνια για τθ Ηωγραωικι (The Campaign for Drawing) ξεκίνθςε το 2000 ςτθ Π. Βρετανία και
είχε ωσ αρχικι πθγι ζμπνευςθσ τον οραματιςτι βικτοριανό καλλιτζχνθ John Ruskin. Υρόκειται
για ζνα ανεξάρτθτο εκπαιδευτικό ωιλανκρωπικό ίδρυμα (educational charity) που υποςτθρίηει
ότι το ςχζδιο και θ ηωγραφικι (drawing) πρζπει να κεωρθκεί ωσ βαςικι δεξιότθτα για κάκε
άνκρωπο και τρόπο ηωισ, ωσ πολφτιμο εργαλείο για ςτοχαςμό, δθμιουργία, μάκθςθ,
ςυναιςκθματικι και διανοθτικι εξζλιξθ, ςυμμετοχι ςτα κοινωνικά και πολιτιςμικά δρϊμενα.
Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ Ξαμπάνιασ είναι να ενκαρρφνει παιδιά αλλά και ενιλικεσ, επαγγελματίεσ
καλλιτζχνεσ και μθ, να χρθςιμοποιοφν τθ ηωγραωικι για να βλζπουν, να ςκζωτονται, να
εωευρίςκουν και να αναλαμβάνουν δράςθ. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον
οποίο θ ηωγραωικι γίνεται αντιλθπτι από εκπαιδευτικοφσ και κοινό. Γι’ αυτό και εμωατικά
δθλϊνεται ότι θ Καμπάνια κα ολοκλθρωκεί όταν θ φράςθ «δε ξζρω να ηωγραφίηω» δεν υπάρχει
πια ςτο λεξιλόγιο. Θ Ξαμπάνια για τθ Ηωγραωικι ζχει δφο μεγάλεσ δράςεισ: (α) το Power Drawing
και (β) The Big Draw.
(α) Ψο Power Drawing είναι ζνα πρόγραμμα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ που ςτοχεφει μζςα από
ςεμινάρια να υποςτθρίξει εκπαιδευτικοφσ και άλλουσ επαγγελματίεσ που χρθςιμοποιοφν τθ
ηωγραωικι ςτθ δουλειά τουσ ςα δθμιουργικό εργαλείο για τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων
αντίλθψθσ, ςτοχαςμοφ, επινόθςθσ και δράςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ δράςθσ
είναι το ετιςιασ διάρκειασ πρόγραμμα Ενεργι Πάκθςθ (Active Learning), ςτο οποίο ςυμμετείχαν
δεκαπζντε Δθμοτικά Χχολεία του Διμου του Leeds. Χτθ διάρκεια του προγράμματοσ, οι
ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί διερεφνθςαν ςτθν πράξθ μαηί με τουσ μακθτζσ τουσ πϊσ θ
ηωγραωικι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα πλαίςια όλων των ςχολικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων.
Ζτςι, ςτο Δθμοτικό Χχολείο Robin Hood οι μακθτζσ τθσ Αϋ Ψάξθσ ιρκαν ςε επαωι μζςα από
ςυλλογικζσ ηωγραωιζσ με το ταξίδι του εξερευνθτι Scott ςτθν Ανταρκτικι και τα ςυναιςκιματα
που βίωςε ςτθ διάρκειά του. Χυνομιλικοί τουσ μακθτζσ ςτο Hawksworth C of E Δθμοτικό Χχολείο
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ηωντάνευαν τθ μαγικι ωαςολιά του Ψηακ από το ομϊνυμο παραμφκι, δθμιουργϊντασ ζνα
μεγάλθσ κλίμακασ ομαδικό ηωγραωικό ζργο που μεγάλωνε διαρκϊσ ζωσ ότου καλφψει τουσ
τοίχουσ τθσ τάξθσ και αωθγικθκαν εκ νζου τθν ιςτορία μζςα από αυτοςχζδια βιβλία
μινιατοφρεσ.
(β) The Big Draw μπορεί να κεωρθκεί ωσ το ετιςιο γεγονόσ-ναυαρχίδα τθσ Ξαμπάνιασ. Υρόκειται
για τθν ανάπτυξθ ενόσ δικτφου ανοιχτϊν ςυλλογικϊν εκδθλϊςεων ηωγραωικισ ςτθ Π. Βρετανία
και διεκνϊσ. Ξάκε χρόνο, ολόκλθρο το μινα Σκτϊβριο, οργανϊνονται ςε ςχολεία όλων των
βακμίδων, αλλά και ςε πανεπιςτιμια, μουςεία, πινακοκικεσ, τοπικζσ κοινότθτεσ και ανοιχτοφσ
χϊρουσ, περίπου 1.300 ςυλλογικζσ δραςτθριότθτεσ ηωγραφικισ γφρω από ζναν κοινό κεματικό
άξονα Σι δραςτθριότθτεσ αυτζσ υποςτθρίηονται, κακοδθγοφνται, αξιολογοφνται και οι πλζον
πρωτοποριακζσ βραβεφονται. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα βραβευμζνων δραςτθριοτιτων τθσ
δράςθσ είναι τα ακόλουκα:
Χτο Δθμοτικό Χχολείο St George’s Church of England, ςτο Worcester, ζνα project, που διιρκθςε
ενάμιςθ μινα, με τίτλο «Ξάνοντασ τα Πακθματικά καλλιτεχνικά» (Making Maths Arty), ζδωςε τθ
δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ όλων των τάξεων να δθμιουργιςουν ηωγραωιζσ, κολλάη, χαρακτικά
και γλυπτά ζργα με κζμα μακθματικζσ ζννοιεσ και ςφμβολα. Ψα ζργα τουσ ενςωματϊκθκαν ςε
ζνα πρωτότυπο και πνευματϊδεσ ωιλμ κινουμζνων ςχεδίων που ονομάςτθκε «Θ Ψελεία και θ
Γραμμι». Θ θρωίδα τθσ ιςτορίασ κοιμάται ςτθ διάρκεια ενόσ μακιματοσ Πακθματικϊν και μετά
από πολλζσ περιπζτειεσ ξυπνά και είναι ικανι να λφνει προβλιματα και αςκιςεισ μζςα από τθ
ηωγραωικι. Ψο ζργο ανζλαβαν οι μακθτζσ των Εϋ και ΧΨϋ Ψάξεων με τθ βοικεια ενόσ
επαγγελματία δθμιουργοφ κινουμζνων ςχεδίων. Ψζλοσ, για μία εβδομάδα, όλοι οι δάςκαλοι
χρθςιμοποίθςαν οπτικά και εικαςτικά μζςα για να διδάξουν όλα τα μακιματα των
Πακθματικϊν.
Χτθ Χιγκαποφρθ, το Πουςείο Υαιχνιδιοφ (The Play Museum) και εικαςτικοί καλλιτζχνεσ
ενκάρρυναν μακθτζσ όλων των θλικιϊν να ςυμμετάςχουν ςε παιγνιϊδεισ εικαςτικζσ εμπειρίεσ,
όπωσ θ δθμιουργία ενόσ τεράςτιου ςυλλογικοφ μπατίκ, θ καταςκευι μια πόλθσ με χαρτόνια και
χρϊματα και ενόσ γιγαντιαίου ιςτοφ που εμπλουτίςτθκε με αντικείμενα από το ωυςικό
περιβάλλον. Σι δραςτθριότθτεσ οργανϊκθκαν ςε ανοιχτοφσ αςτικοφσ και ωυςικοφσ χϊρουσ και
δθμόςια κτιρια, που λειτοφργθςαν και ωσ πθγζσ ζμπνευςθσ.
Θ Ξαμπάνια για τθ Ηωγραωικι χαίρει ςτιριξθσ πολλϊν κορυωαίων επαγγελματιϊν ςτο χϊρο των
εικαςτικϊν και εωαρμοςμζνων τεχνϊν. Ωπάρχει αυξανόμενο ενδιαωζρον από ςχολεία, μουςεία
και καλλιτζχνεσ ςε όλο τον κόςμο για τισ ιδζεσ και τθ ςτρατθγικι τθσ και αρκετζσ χϊρεσ ι πόλεισ
οργανϊνουν πλζον τισ δικζσ τουσ εκνικισ ι τοπικισ εμβζλειασ δράςεισ Big Draw. Θ εκπαιδευτικι
αξία τθσ ζγκειται κυρίωσ ςτα εξισ: προωκεί τθ κζςθ ότι θ ηωγραωικι (α) είναι όχθμα μζςα από το
οποίο ςκεωτόμαςτε, ανακαλφπτουμε και επικοινωνοφμε, (β) αωορά όλο τον μακθτικό πλθκυςμό
ανεξάρτθτα από ικανότθτα και όχι μια μικρι ομάδα ταλαντοφχων, (γ) αποτελεί πολφτιμο
εργαλείο μάκθςθσ ςε όλο το ωάςμα των ςχολικϊν αναλυτικϊν προγραμμάτων, (δ) μπορεί να
πάρει ςυλλογικι και ςυνεργατικι μορωι. Αν και οι ςθμαντικότερεσ δράςεισ τθσ τείνουν να ζχουν
περιοριςμζνθ διάρκεια και επετειακό χαρακτιρα και ωαίνεται ότι είναι αναγκαία θ ςφμπραξθ
εικαςτικϊν καλλιτεχνϊν ςτα ςχολεία για τθν πραγματοποίθςθ των πιο πρωτότυπων projects, θ
Καμπάνια καταφζρνει να κινθτοποιιςει δθμιουργικά χιλιάδεσ μακθτζσ, απ’ όλο τον κόςμο,
κάκε χρόνο, μζςα ςε εορταςτικι και ενκουςιϊδθ ατμόςφαιρα. Εν κατακλείδι, ζχει
δθμιουργιςει ζνα ςθμαντικό υποςτθρικτικό πλαίςιο για τθν αγωγι ςτα εικαςτικά και μζςω
αυτϊν, που είναι ανοιχτό προσ ςχολεία και εκπαιδευτικά ιδρφματα όλων των βακμίδων και
τφπων διεκνϊσ. Χτθν Ελλάδα, χαρακτθριςτικι είναι θ ςυμμετοχι του Χχολείου Δεφτερθσ
Ευκαιρίασ Άςςου-Οεχαίου με δφο projects.
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4. Καλλιτζχνεσ ςτα Σχολεία του Wigan (Artists in Wigan Schools)
Θ περιωζρεια και ο Διμοσ του Wigan με πλθκυςμό περίπου 300.000 βρίςκεται ςτθ Βορειοδυτικι
Αγγλία, κοντά ςτο Manchester. Ψο πρόγραμμα «Ξαλλιτζχνεσ ςτα Χχολεία του Wigan» (Artists in
Wigan Schools) ιταν μια πρωτοποριακι ςφμπραξθ των ςχολείων τθσ ομϊνυμθσ περιωζρειασ και
ενόσ τοπικοφ Ξζντρου Εικαςτικισ Αγωγισ και Υινακοκικθσ, του Drumcroon Education Art Centre
και Drumcroon Gallery, με τθν υποςτιριξθ τθσ τοπικισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και του τότε
ςυμβοφλου Εικαςτικισ Αγωγισ Rod Taylor. Ψο πρόγραμμα ξεκίνθςε το 1984, με ςκοπό να
τοποκετιςει εν ενεργεία εικαςτικοφσ καλλιτζχνεσ ςε κάκε ςχολείο πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (artists-in-residence).
Σι ςυμπράξεισ καλλιτεχνϊν και ςχολείων, που ςυχνά διαρκοφςαν ολόκλθρο το ςχολικό ζτοσ,
είχαν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Ξάκε ςυνεργαηόμενοσ καλλιτζχνθσ ζςτθνε ζνα πλιρεσ
εικαςτικό εργαςτιρι (studio) ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου. Ποίραηε ιςότιμα το χρόνο του
ανάμεςα ςτθν προςωπικι του εικαςτικι παραγωγι και ςτο ςυντονιςμό/κακοδιγθςθ ςχολικϊν
εικαςτικϊν προγραμμάτων εμπνευςμζνων από τισ τεχνικζσ και τθ κεματολογία του ζργου του.
Χτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ οργανωνόταν, ςυνικωσ ςτο Drumcroon, κοινι ζκκεςθ των ζργων
του καλλιτζχνθ και των μακθτϊν που είχαν παραχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμπραξθσ. Σι
εικαςτικοί ειδικεφονταν ςε μια μεγάλθ γκάμα διαωορετικϊν εικαςτικϊν τεχνικϊν και μεκόδων
που ενζπνευςαν αντίςτοιχθ ποικιλομορωία ςτθν εικαςτικι δραςτθριότθτα των μακθτϊν. Ζτςι,
μεταξφ άλλων, δθμιουργθκικαν από τισ μακθτζσ γιγάντια γλυπτά από παπιζ μαςζ, ζργα μπατίκ,
κοςτοφμια, πιλινα γλυπτά, ςχζδια εκ του ωυςικοφ, μεγάλα ςυλλογικά ηωγραωικά ζργα και
χαρακτικά.
Λδιαίτερο χαρακτθριςτικό του προγράμματοσ είναι το γεγονόσ ότι οι ςυμπράξεισ ζγιναν με νζουσ
ντόπιουσ καλλιτζχνεσ που είχαν αποωοιτιςει πρόςωατα από τοπικζσ ςχολζσ τζχνθσ και
αντιμετϊπιηαν πρακτικζσ και οικονομικζσ δυςκολίεσ ςτο να αςκιςουν τθν τζχνθ τουσ, και όχι με
παλαιότερουσ διακεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ. Ψα οωζλθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ καλλιτζχνεσ,
ςχολεία, μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ ιταν ςθμαντικά. Χτουσ καλλιτζχνεσ προςωερόταν θ
δυνατότθτα:
να αςκιςουν τθ τζχνθ τουσ
να προάγουν, παράγουν και εκκζςουν το προςωπικό εικαςτικό τουσ ζργο
να αναπτφξουν επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και κοινωνικι αυτοπεποίκθςθ
να αποκτιςουν εργαςιακι εμπειρία για μελλοντικζσ ανάλογεσ ςυμπράξεισ
Σι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία:
να κατανοιςουν καλφτερα εικαςτικζσ ιδζεσ και εργαςιακζσ μεκόδουσ
να αντιλθωκοφν πϊσ εξελίςςεται το ζργο ενόσ εικαςτικοφ καλλιτζχνθ ςτο πζραςμα του
χρόνου
να αποκτιςουν πρόςβαςθ και ενδιαωζρον για τισ εικαςτικζσ τζχνεσ
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να εξελιχκοφν οι ίδιοι εικαςτικά και να παράγουν ζργα ζξω από τισ ςυμβάςεισ τθσ
«ςχολικισ τζχνθσ»
Υαράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτοφςαν πολφτιμθ εμπειρία ςτθν εικαςτικι αγωγι και ο χϊροσ
του ςχολείου μεταμορωωνόταν και ηωντάνευε με τθ ωιλοξενία του εικαςτικοφ εργαςτθρίου και
τισ εκκζςεισ των ζργων.
Ψο πρόγραμμα δθμιοφργθςε μια παράδοςθ γόνιμθσ και διαρκοφσ ςφμπραξθσ εικαςτικϊν
καλλιτεχνϊν και ςχολείων που διατθρείται ζωσ ςιμερα ςτο Wigan. Ψο κζντρο Drumcroon
παραμζνει ο ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςε ντόπιουσ εικαςτικοφσ καλλιτζχνεσ και ςχολεία.
Χυντθρεί και ανατροωοδοτεί τθν παράδοςθ του προγράμματοσ με το να ωζρνει ςε επαωι
μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ με τθν ανεξάντλθτθ ποικιλομορωία των εικαςτικϊν τεχνϊν μζςα
από τισ εξισ δράςεισ: (α) Σργανϊνει εκκζςεισ ζργων ςφγχρονων καλλιτεχνϊν που ςυνδυάηονται
με εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίςθσ, (β) ςτο Drumcroon εγκακίςτανται και ςτινουν τα
εικαςτικά τουσ εργαςτιρια νζοι καλλιτζχνεσ, αωοφ περάςουν μια περίοδο επιμόρωωςθσ, για να
εξοικειωκοφν με ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με παιδιά. Σι καλλιτζχνεσ
εξελίςςουν τθν προςωπικι τουσ δουλειά, ενϊ ταυτόχρονα αναπτφςςουν διάλογο με το
εκπαιδευτικό τμιμα του Drumcroon και τα τοπικά ςχολεία, ζτςι ϊςτε να υποςτθρίξουν ςχολικά
εικαςτικά προγράμματα ςχετικά με τα κζματα και τισ τεχνικζσ που είναι ςτο κζντρο τθσ
εικαςτικισ εργαςίασ τουσ αλλά και με το εκκεςιακό πρόγραμμα και τισ μόνιμεσ ςυλλογζσ ζργων
τθσ πινακοκικθσ.
Ψο πρόγραμμα Artists in Wigan Schools ιταν θ πρϊτθ ςυςτθματικι προςπάκεια να
τοποκετθκοφν εικαςτικοί καλλιτζχνεσ ςε κάκε ςχολείο ςε μια ολόκλθρθ εκπαιδευτικι
περιωζρεια και επθρζαςε βακιά τθν εκπαίδευςθ γφρω από τισ εικαςτικζσ τζχνεσ ςτθ Π. Βρετανία
και διεκνϊσ. Υλζον, θ ιδζα είναι αποδεκτι και τα πολλαπλά οωζλθ τθσ ςε μακθτζσ,
εκπαιδευτικοφσ, ςχολεία και τουσ ίδιουσ τουσ καλλιτζχνεσ αναγνωρίηονται ευρζωσ. Ψο πείραμα
του Wigan ζδειξε ότι οι πιο επιτυχθμζνοι καλλιτζχνεσ ςτα ςχολεία είναι αυτοί που μποροφν:
να ςυνδυάςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ με τα αναλυτικά προγράμματα
να ςυνεργάηονται ςτενά και ιςότιμα με τουσ εκπαιδευτικοφσ
να επικοινωνοφν επαρκϊσ με τουσ μακθτζσ και να μποροφν να τουσ κινθτοποιιςουν
δθμιουργικά
να παράγουν το εικαςτικό τουσ ζργο ςε δθμόςιο χϊρο
Θ επιτυχθμζνθ ςφμπραξθ ςχολείων-εικαςτικϊν προχποκζτει ακόμθ:
τθν ενεργι ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε όλθ τθ διαδικαςία
τον προκαταβολικό ςχεδιαςμό προγραμμάτων με ξεκάκαρουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ
Χιμερα, λειτουργοφν ςε πολλζσ χϊρεσ γραωεία/οργανιςμοί που οργανϊνουν ςυμπράξεισ
εικαςτικϊν ςε ςχολεία. Αντίςτοιχα προγράμματα προωκοφνται και από πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ
εικαςτικϊν τεχνϊν, που μεςολαβοφν για τθν εγκατάςταςθ ςπουδαςτϊν τουσ και τθν προςωορά
εργαςίασ ςε ςχολεία. Ψζλοσ, εικαςτικά εργαςτιρια που προςομοιάηουν το μοντζλο του
Drumcroon ςυναντϊνται ςε πολλά μουςεία και πινακοκικεσ.
Βιβλιογραφία
Taylor, R. (1991) Artists in Wigan Schools, London: Galouste Gulbenkian Foundation.
Sharp, C. and Dust, K. (1997) Artists in Schools: A Handbook for Teachers and Artists, Slough:
NFER.
Λςτοςελίδα
http://www.drumcroon.org.uk/
Ενδεικτικζσ ιςτοςελίδεσ για τθν προϊκθςθ ςυμπράξεων εικαςτικϊν και ςχολείων διεκνϊσ
http://www.arts.ac.uk/young-at-art/4059.htm
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http://soa.anu.edu.au/artist-residence-program
http://www.gcac.org/arts-education/ais/
http://www.artsedge.dca.wa.gov.au/4_artists.asp
http://www.manchestergalleries.org/education/primary-ks2/artists-in-schools/
http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/artists-in-residence-the-school-looks-around

5. Ο Τόποσ μου Αςία Αυςτραλία (My Place Asia Australia)
Tο πρόγραμμα «Σ τόποσ μου Αςία Αυςτραλία» (My Place Asia Australia) είναι μια πρωτοποριακι
ανταλλαγι εικαςτικϊν και λογοτεχνικϊν εργαςιϊν ανάμεςα ςε μακθτζσ θλικίασ 8-15 ετϊν από
ςχολεία τθσ Αυςτραλίασ και ςυνομθλίκουσ τουσ από τθν Ξίνα, Λνδία, Λαπωνία, Ξορζα, Λνδονθςία
και Βιετνάμ. Ψο πρόγραμμα οργανϊκθκε από τθν Marg Stephens, αυςτραλι εικαςτικι
παιδαγωγό ςε ςυνεργαςία με το Υανεπιςτιμιο τθσ Πελβοφρνθσ και το The Asia Education
Foundation.
Σι μακθτζσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν πρϊτθ ωάςθ του προγράμματοσ δθμιοφργθςαν ηωγραωιζσ
που αναωζρονταν ςτισ εμπειρίεσ τουσ, τισ ιδζεσ και τα ςυναιςκιματα τουσ για ςθμαντικοφσ για
τισ ηωζσ τουσ τόπουσ και ζγραψαν μικρζσ ςυνοδευτικζσ ιςτορίεσ. Σι μεταωραςμζνεσ ιςτορίεσ
τουσ και τα εικαςτικά τουσ ζργα αναπαράχκθκαν ςε ςκλθρό πλαςτικοποιθμζνο χαρτί και
δθμιοφργθςαν μια ςειρά από εκκζςεισ, ενϊ παράλλθλα ςχεδιάςτθκαν δραςτθριότθτεσ που
μποροφςαν να πραγματοποιιςουν οι εκπαιδευτικοί όταν χρθςιμοποιοφςαν τισ ςυλλογζσ. Σι
ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν:
να καλλιεργθκεί διαπολιτιςμικι κατανόθςθ και να καταρριωκοφν ςτερεότυπα
να προαχκεί θ τοπικι και παγκόςμια περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ
να ακουςτοφν οι ωωνζσ των ίδιων των μακθτϊν
να καλλιεργθκεί ςεβαςμόσ και ανεκτικότθτα ςτθ διαωορετικότθτα
να δθμιουργθκοφν νζεσ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςε ςχολεία, εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ
Χτα τρία χρόνια που διιρκθςε το πρόγραμμα (2000-2003), ςυμμετείχαν πάνω από 4.000 μακθτζσ
από 1000 ςχολεία ςε 7 χϊρεσ, ενϊ ζγιναν επιμορωωτικά ςεμινάρια για τουσ εκπαιδευτικοφσ του
κάκε ςχολείου. Ψριάντα πζντε διεκνείσ εκκζςεισ ζλαβαν χϊρα ςε πρεςβείεσ, μουςεία, εμπορικά
κζντρα και πολλζσ περιςςότερεσ ςε ςχολεία. Ψο 2001 εκδόκθκε ζνα πακζτο τριάντα καρτϊν με
επιλεγμζνα ζργα μακθτϊν που ςτο πίςω μζροσ τουσ είχαν τυπωκεί οι ςυνοδευτικζσ ιςτορίεσ, ενϊ
το 2003 το πρόγραμμα επεκτάκθκε ςε γθγενείσ αυςτραλοφσ μακθτζσ αγροτικϊν περιοχϊν. Ψα
ζργα των μακθτϊν, οργανωμζνα ςε κεματικζσ κατθγορίεσ (π.χ. ακλιματα, οικογζνεια,
περιβάλλον, παραδόςεισ, διακοπζσ) είναι προςβάςιμα και μζςα από ιςτοςελίδα του Αsia
Education Foundation. Χυμπεριλαμβάνονται ερωτιςεισ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ για
μακθτζσ, οι οποίοι μεταξφ άλλων καλοφνται να εξετάςουν προςεκτικά, να διακρίνουν, να
αναγνωρίςουν, να ςυγκρίνουν, να περιγράψουν λεκτικά και να ηωγραωίςουν.
Σ Ψόποσ μου Αςία Αυςτραλία είναι ζνα καινοτόμο πρόγραμμα διαπολιτιςμικισ, γεωγραωικισ και
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ εικαςτικισ τζχνθσ και τθσ γραπτισ αωιγθςθσ. Θ
ιδιαιτερότθτά του ζγκειται ςτθν αυκεντικότθτα του υλικοφ αναωοράσ, αωοφ ζχει παραχκεί από
παιδιά. Αποδίδεται μεγάλθ αξία ςτθν παιδικι εικαςτικι παραγωγι που γίνεται αντιλθπτι ωσ
ωορζασ πολιτιςμικϊν εμπειριϊν και ιδεϊν. Σι μακθτζσ που ςυμμετζχουν γίνονται μζτοχοι του
κόςμου των ςυνομθλίκων τουσ από άλλεσ χϊρεσ και πολιτιςμικά περιβάλλοντα και
ενκαρρφνονται να καλλιεργιςουν πλουραλιςτικι ςυμπεριωορά και αναςτοχαςτικζσ δεξιότθτεσ.
Για τθν πραγματοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ χρειάςτθκε ςθμαντικι
χρθματοδότθςθ και καλόσ ςυντονιςμόσ, ενϊ θ ςτόχευςι του ςε Αυςτραλία και Ανατολικι Αςία
το κάνει λιγότερο ςχετικό με τθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Υαρόλα αυτά, οι αρχζσ και μζκοδοι
που ειςιγαγε μποροφν να υιοκετθκοφν για ανάλογεσ διαςχολικζσ-διαπολιτιςμικζσ
δραςτθριότθτεσ μικρισ ι μεγαλφτερθσ κλίμακασ.
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Λςτοςελίδα
http://www.asiaeducation.edu.au/sites/myplace/gallery/gallery.htm

6. Ρρόγραμμα «Σκζψου με τθν τζχνθ»
Ψο πρόγραμμα «Χκζψου με τθν τζχνθ» ξεκίνθςε αρχικά ςτθ Βενεηουζλα, ωσ εναλλακτικι
εκπαιδευτικι μζκοδοσ διδακτικισ τθσ τζχνθσ, από τον ιδιωτικό Υολιτιςτικό Σργανιςμό Colecciςn
Patricia Phelps de Cisneros (CPPC), μετά από 9 χρόνια υλοποίθςθσ και αξιολόγθςισ του ςτο
Υανεπιςτιμιο τθσ Βενεηουζλασ (Universidad Central de Venezuela). Ψο 2004 ο οργανιςμόσ
Fundaciónςn Cisneros ςτθ Ξόςτα Φίκα, ο οποίοσ ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ
Οατινικι Αμερικι, ζνταξε το ίδιο πρόγραμμα ςτο εκπαιδευτικό του τμιμα.
Ψο πρόγραμμα βαςίηεται ςτο «Visual Thinking Curriculum» (VTC) και το «Project Zero» του
Υανεπιςτθμίου του Harvard. Δίνει ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία διερευνθτικισ μάκθςθσ και βοθκά
τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν προςωπικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν καταςκευι νοθμάτων.
Χυνδυάηει διάωορεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διατφπωςθσ
ερωτιςεων και προτρζπει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να ενεργιςουν ωσ μεςολαβθτζσ των
ςυνομιλιϊν για τθ διευκόλυνςθ παραγωγισ νοθμάτων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Ενιςχφει
τισ νοθτικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κάνουν λεπτομερείσ
παρατθριςεισ, να αναλφουν, να διερευνοφν και να καταλιγουν ςε ερμθνείεσ με αντικείμενα
μελζτθσ ζργα τζχνθσ. Πζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ, τα παιδιά αναπτφςςουν επικοινωνιακζσ,
ςτοχαςτικζσ και κριτικζσ δεξιότθτεσ και κατανοοφν τθν τζχνθ ςτο πολιτιςμικό και ιςτορικό
πλαίςιό τθσ.
Από το 2007, ζχει υπογραωεί ςυμωωνία για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςε ςχολεία τθσ
Ξόςτα Φίκα κακϊσ και ςε μουςεία και ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ. Από το 2008 ζωσ ςιμερα γίνεται
ςυςτθματικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ. Πζχρι το 2009 (που ζχουμε επίςθμα ςτοιχεία),
ςυμμετείχαν πιλοτικά 13 ςχολεία και περίπου 2.500 μακθτζσ, ενϊ αποτελεί προτεραιότθτα θ
ζνταξι του ςε όλα τα ςχολεία και τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ τθσ Ξόςτα Φίκα. Γι’ αυτό το ςκοπό,
από το 2008, πραγματοποιοφνται ςυνεχι εργαςτιρια για προβλθματιςμό και επιμόρωωςθ των
εκπαιδευτικϊν. Σι αξιολογιςεισ του προγράμματοσ δείχνουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν
προαγωγι τθσ δθμιουργικότθτασ των παιδιϊν και ςτθν όξυνςθ τθσ παρατθρθτικότθτάσ τουσ,
ωςτόςο υπογραμμίηεται ότι τζτοιου είδουσ διαδικαςίεσ κα πρζπει να επαναλαμβάνονται ςε
καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ για να επθρεάςουν μακροχρόνια τθ ςκζψθ των παιδιϊν.
Αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ ςυναντάμε ςιμερα ςε πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ και μουςεία ςτθν
Λςπανία και το Θνωμζνο Βαςίλειο.
Λςτοςελίδεσ
http://www.accionarte.org/PiensaenArte.pdf
http://www.fundacion.cisneros.org/contact.html

7. Μζκοδοσ «Reggio Emilia»
Θ μζκοδοσ Reggio Emilia είναι μια προοδευτικι εκπαιδευτικι φιλοςοφία που εςτιάηει ςτθν
προςχολικι αγωγι. Υιρε το όνομά τθσ από το Reggio Emilia, μια πόλθ 1.700.000 κατοίκων ςτθν
επαρχία Emilia Romagna, κοντά ςτθν Ππολόνια τθσ Λταλίασ. Εκεί λειτουργεί ςιμερα ζνα
υποδειγματικό δίκτυο περίπου 30 κζντρων προςχολικισ αγωγισ για παιδιά ζωσ 6 ετϊν με τθν
αρωγι του Διμου. Θ κίνθςθ ξεκίνθςε πριν από 40 χρόνια από πρωτοβουλία των γονζων των
παιδιϊν τθσ πόλθσ και του πρϊτου διευκυντι των κζντρων και ςθμαντικοφ παιδαγωγοφ Loris
Malaguzzi.
Ψα πειραματικά κζντρα προςχολικισ αγωγισ του Reggio Emilia ςτθρίχτθκαν ςτθν αρχι ότι πρζπει
να δοκεί ςτα παιδιά ο ζλεγχοσ τθσ μάκθςισ τουσ, θ οποία κα προκφπτει μζςα από δθμιουργικι
δράςθ, ζρευνα, πειραματιςμό και ςυνεργαςία. Σι εικαςτικζσ-οπτικζσ τζχνεσ, οι νζεσ τεχνολογίεσ
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και θ ςυμβολικι τουσ γλϊςςα ζχουν κεντρικι κζςθ ςτθ μζκοδο. Σι χϊροι εργαςίασ είναι
διαμορωωμζνοι ωσ εργαςτιρια (ateliers) με ιδιαίτερα ωροντιςμζνεσ τισ αιςκθτικζσ τουσ
διαςτάςεισ και επαγγελματίεσ καλλιτζχνεσ (atelieristas) υποςτθρίηουν τθν εργαςία που
οργανϊνεται ςε μακράσ διάρκειασ projects, τα κζματα των οποίων προκφπτουν από τα
ενδιαωζροντα των ίδιων των παιδιϊν.
Ψο δίκτυο προςχολικισ αγωγισ του Reggio Emilia χαίρει διεκνοφσ ωιμθσ και το ζχουν επιςκεωτεί
δεκάδεσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί, επιςτιμονεσ και γονείσ απ’ όλο τον κόςμο. Ανάλογα κζντρα
προςχολικισ αγωγισ λειτουργοφν ςιμερα ςε πολλζσ χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ, Αςία, Αυςτραλία και
Βόρια Αμερικι. Φαίνεται ότι τα παιδιά που βίωςαν τθ μζκοδο Reggio Emilia αναπτφςςουν
ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και ςυνεχίηουν να αναηθτοφν απαντιςεισ ςτα
ερωτιματά τουσ μζςα από τθν προςωπικι ζρευνα και τθν ενεργι ςυμμετοχι. Τμωσ, ςε κάκε
περίπτωςθ θ πρωτοποριακι αγωγι που είχαν απολαφςει ωσ νιπια διακόπτεται απότομα, αωοφ
ωοιτοφν ςτα επόμενα ςχολικά χρόνια ςε ςυμβατικά δθμοτικά ςχολεία και γυμνάςια μιασ και δεν
υπάρχει αντιςτοιχία και ςυνζχεια τθσ αγωγισ Reggio Emilia ςτισ επόμενεσ βακμίδεσ.
Βιβλιογραφία
Vecchi, V. (2010) Art and Creativity in Reggio Emilia: Exploring the Role and Potential of Ateliers in
Early Childhood Education, London: Routledge.
Edwards, C., Gandini, L., and Forman, G. (Eds.) (1993) The Hundred Languages of Children: The
Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education. Norwood, NJ: Ablex.
Λςτοςελίδεσ
http://www.reggioemiliaapproach.net/
http://www.reggioalliance.org/

76

ΕΛΚΑΣΤΛΚΑ ΕΓΑ ΑΝΑΦΟΑΣ ΑΝΑ ΘΛΛΚΛΑΚΘ ΟΜΑΔΑ
Σ πλοφτοσ και θ ποικιλομορωία των εικαςτικϊν μορωϊν και οπτικϊν εικόνων που μπορεί να
αξιοποιθκεί ςτα πλαίςια μιασ αγωγισ ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ και μζςω αυτϊν είναι απεριόριςτόσ.
Ψα εικαςτικά ζργα που αναωζρονται και ςχολιάηονται παρακάτω, μόνο ωσ ενδεικτικά αυτοφ του
τεράςτιου ρεπερτορίου μποροφν να χαρακτθριςτοφν. Υροζρχονται από τθν Ελλάδα και τον
κόςμο. Αντιπροςωπεφουν και παραπζμπουν ςε διαωορετικζσ μορωζσ εικαςτικϊν,
εωαρμοςμζνων και λαϊκϊν τεχνϊν, παραδοςιακϊν και ςφγχρονων, χωρίσ ωυςικά να τισ
εξαντλοφν. Χυχνά κίγουν ηθτιματα και προβλθματιςμοφσ ατομικοφσ, κοινωνικοφσ,
πολιτιςμικοφσ, εκνικοφσ και περιβαλλοντικοφσ. Χχολιάηουν ςτερεότυπα και αναδεικνφουν τισ
πολλαπλζσ χριςεισ και λειτουργίεσ που μποροφν να ζχουν οι εικαςτικζσ τζχνεσ. Εν κατακλείδι,
παραπζμπουν ςτθ κζαςθ τθσ εικαςτικισ εκπαίδευςθσ του 21ου αι. ωσ μιασ αιςκθτικά και
κεματικά πλουραλιςτικισ πρακτικισ που ςζβεται και εντάςςει ςτο περιεχόμενό τθσ τθν
πολλαπλότθτα και διαφορετικότθτα ζργων και εικόνων που ςυνυπάρχουν ςτο οπτικό περιβάλλον
μασ.
Ξάκε περιγραωι ςυνοδεφεται από μια ζνδειξθ ςχετικά με τισ θλικίεσ των μακθτϊν που κα
μποροφςαν να ζρκουν ςε επαωι με το ςυγκεκριμζνο ζργο. Γίνεται διαχωριςμόσ ςε πζντε
θλικιακζσ ομάδεσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ εξισ:
από το Ρθπιαγωγείο
από Αϋ Δθμοτικοφ
από Δϋ Δθμοτικοφ
από Αϋ Γυμναςίου
από Αϋ Ουκείου
Σι προτεινόμενεσ θλικιακζσ ομάδεσ πρζπει να κεωρθκοφν ωσ ενδεικτικζσ και χρθςτικζσ και όχι
ωσ δεςμευτικζσ για τον εκπαιδευτικό. Άλλωςτε, ζνα ποιοτικό παιδικό εικονογραωθμζνο βιβλίο
ζχει να προςωζρει εικαςτικά και γνωςτικά ακόμα και ςε μακθτζσ Γυμναςίου, ενϊ ζνα ζργο Video
Art που αναωζρεται ςε ηθτιματα ωφλου, εργαςίασ και παράδοςθσ ςε μια χϊρα τθσ Ανατολικισ
Αςίασ μπορεί να γίνει αντικείμενο μελζτθσ και από εξάχρονουσ μακθτζσ, με κατάλλθλουσ για τθν
θλικία τουσ παιδαγωγικοφσ χειριςμοφσ και επεξθγιςεισ.

Ευρετιριο
Θλικιακι
ομάδα
(από)

Σελίδα

Ρθπιαγωγείο

79

1980

Ρθπιαγωγείο

80

Wassily
Kandinsky

1923

Ρθπιαγωγείο

81

Ψο ψάκινο
καπζλο

Ρικόλαοσ
Οφτρασ

1923
26

Ρθπιαγωγείο

82

Δζντρο

Arbre

Υαφλοσ
Διονυςόπουλοσ

1971

Ρθπιαγωγείο

83

6.

Ψα Ειςόδια τθσ
Κεοτόκου

Ψα Ειςόδια τθσ
Κεοτόκου

Πανουιλ
Υανςζλθνοσ

1290

Αϋ
Δθμοτικοφ

84

7.

Ψηοκόντα ι Πόνα
Οίηα

La Gioconda
(Monna Lisa)

Leonardo da
Vinci

1503
1506

Αϋ
Δθμοτικοφ

85

α/α
1.
2.
3.
4.
5.

77

Ελλθνικόσ τίτλοσ

Ρρωτότυποσ
τίτλοσ

Ξαραγκιόηθσ

Ξαραγκιόηθσ

Ψα Ελλθνάκια

Ψα Ελλθνάκια

Ευγενία
Φακίνου

Χφνκεςθ Ρο 8

Composition VIII

Ψο ψάκινο καπζλο

Δθμιουργόσ

Ζτοσ
παραγωγισ

-

-

8.

Ψο καρναβάλι του
Αρλεκίνου

Le Carnaval
d'Arlequin

Joan Miro

1924
25

9.

Ξφκλοσ τθσ
θραςίασ

Drought circle

Richard Long

Σ Θνίοχοσ

Σ Θνίοχοσ

H ςωαγι τθσ Χίου

10.
11.
12.

Ψο μεγάλο κφμα
του Kanagawa

-

Αϋ
Δθμοτικοφ

86

1989

Αϋ
Δθμοτικοφ

87

Άγνωςτοσ

480 π. Χ.

Δϋ
Δθμοτικοφ

88

Le massacre de
Chios

Eugène
Delacroix

1824

Δϋ
Δθμοτικοφ

89

Hokusai’s great
wave

Katsushika
Hokusai

1831

Δϋ
Δθμοτικοφ

90

13.

Χκεπτόμενοσ ι
Χτοχαςτισ

Le penseur

Auguste Rodin

1902

Δϋ
Δθμοτικοφ

91

14.

Θ κραυγι

The scream

Edvard Munch

1893

Δϋ
Δθμοτικοφ

92

15.

Ροφωαρα

Nénufars

Claude Monet

1920

Δϋ
Δθμοτικοφ

93

16.

Ψο μαγεμζνο
δάςοσ

The enchanted
forest

Jackson Pollock

1947

Δϋ
Δθμοτικοφ

94

17.

Marilyn’s Monroe
Αντίτυπα

Marilyn’s
Monroe prints

Andy Warhol

1967

Δϋ
Δθμοτικοφ

95

18.

Θ πλατεία,
νοφμερο 2

La place II

Alberto
Giacometti

1949

Αϋ
Γυμναςίου

96

19.

Χωρίσ τίτλο

Untitled

Kara Walker

1996

Αϋ
Γυμναςίου

97

20.

Πουςείο
Guggenheim,
Bilbao

Πουςείο
Guggenheim,
Bilbao

Αρχ. Frank O.
Gehry

1997

Αϋ
Γυμναςίου

98

21.

Υόλεισ ςε κίνθςθ

Cities on the
move

KimSooja

1997

Αϋ
Γυμναςίου

99

22.

Χινιάλα

Χινιάλα

ΨΑΞΛΧ
(Υαναγιϊτθσ
Βαςιλάκθσ)

1955

Αϋ Ουκείου

100

23.

Σνειροπόλθςθ

Reverie from 11
Pop Artists,
volume II

Roy Lichtenstein

1965

Αϋ Ουκείου

101

24.

Χωρίσ τίτλο

Χειρά Untitled
Film Still

Cindy Sherman

1976
80

Αϋ Ουκείου

102

25.

Βαλκανικό
Ππαρόκ 1

Balkan Baroque I

Marina
Abramovic

1997

Αϋ Ουκείου

103

–

78

1. Καραγκιόηθσ
Υρωτότυπο
σ τίτλοσ

Ξαραγκιόηθσ

ΠορωιΩλικό

Κζατρο ςκιϊν, ωιγοφρα από δζρμα ι χαρτόνι, με
ςπονδυλωτά άκρα, επιηωγραωιςμζνθ

Χϊρα
παραγωγισ

Ελλάδα

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Πουςείο Χπακάρθ, Πουςείο Ελλθνικισ Οαϊκισ
Ψζχνθσ, αλλά και αλλοφ.

Χχετικζσ
ιςτοςελίδεσ

http://www.karagiozismuseum.gr/genisi/index.ht
m
http://www.greekshadows.gr/

Οζξεισ
κλειδιά

κζατρο ςκιϊν, λαϊκι τζχνθ, ελλθνικι παράδοςθ,
κακθμερινι ηωι, αυτοςαρκαςμόσ, ωτϊχια

Ψο κζατρο ςκιϊν είναι ζνα ξεχωριςτό και πολφ ελκυςτικό είδοσ λαϊκισ τζχνθσ και ιδιότυπου
κεάτρου. Πελετθτζσ αποδίδουν τθν καταγωγι του ςε λαοφσ τθσ Ανατολισ, τον 4 ο αιϊνα,
κυρίωσ ςε περιοχζσ που επθρεάςτθκαν από τον Λνδικό πολιτιςμό, όπωσ θ Λνδονθςία και
ςυγκεκριμζνα θ Λάβα. Χτθν Ξίνα πρζπει να εμωανίςτθκε κατά τον 11ο αιϊνα. Χτθ ςυνζχεια
εξαπλϊκθκε ςε χϊρεσ τθσ Πζςθσ Ανατολισ και τθσ Πεςογείου, αποκτϊντασ ιδιαίτερο
χαρακτιρα ςε κάκε περιοχι. Ζτςι, ο Φωμιόσ Ξαραγκιόηθσ είναι άμεςα ςυνυωαςμζνοσ με τθν
ελλθνικι λαϊκι παράδοςθ και τθν κακθμερινι ηωι. Χυμβολίηει τον απλό, ωτωχό Ζλλθνα που
προςπακεί με κάκε πονθριά να επιβιϊςει ςτο αωιλόξενο περιβάλλον τθσ Ψουρκοκρατίασ.
Είναι ευωυισ, ετοιμόλογοσ, αςτείοσ και κυρίωσ αυτοςαρκάηεται, γι’ αυτό κι ζχει εξυψωκεί ςε
εφκυμθ ωιλοςοωικι ωιγοφρα τθσ ηωισ. Ξαμποφρθσ, ξυπόλυτοσ και με ωτωχικά ροφχα ηει με
τθν οικογζνειά του ςε μια παράγκα, απζναντι από το πλοφςιο ςεράι του Βεηφρθ.
Χαρακτθριςτικό είναι το εξαιρετικά ευκίνθτο και υπερβολικά μακρφ, για ςκθνικοφσ λόγουσ,
χζρι του που μπορεί να ξφνει τθν πλάτθ και το κεωάλι του, να χειρονομεί και να καρπαηϊνει.
Χαρακτιρεσ που τον πλαιςιϊνουν είναι ο Χατηθαβάτθσ, ο δουλοπρεπισ ωίλοσ του, τα τρία
παιδιά του (το Ξολλθτιρι, ο Ξοπρίτθσ και ο Πιρικόκοσ), ο Ππάρμπα-Γιϊργοσ,
ωουςτανελοωόροσ βουνίςιοσ Ζλλθνασ. Σι ωιγοφρεσ του Ξαραγκιόηθ, από δζρμα ι χαρτόνι,
ςπονδυλωτζσ και ευκίνθτεσ, χρωματιςμζνεσ με ζντονα χρϊματα και με μικρζσ εγκοπζσ για να
ωαίνονται καλφτερα πίςω από το ςεντόνι τθσ ςκθνισ, αποτελοφν ςθμαντικά δείγματα τθσ
ελλθνικισ λαϊκισ τζχνθσ και χειροτεχνίασ.
Θλικιακι
ομάδα

79

Από το Ρθπιαγωγείο

2. Τα Ελλθνάκια
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Ψα Ελλθνάκια

Δθμιουργόσ

Ευγενία Φακίνου

Ωλικό Διάςταςθ

Εικονογράωθςθ
παιδικοφ
ηωγραωικι ςε φωαςμα

Ζτοσ
παραγωγισ

1980

Χϊρα
παραγωγισ

Ελλάδα, Εκδόςεισ Ξζδροσ

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/writers
/fakinou.htm

Οζξεισ
κλειδιά

εικονογράωθςθ,
εικονοβιβλίο,
τουρκοκρατία,
κεντιματα,
υωαντά,
παραδοςιακι διακοςμθτικι τζχνθ

βιβλίου,

Θ Ευγενία Φακίνου (γεν.1945), ςυγγραωζασ, εικονογράωοσ και δθμιουργόσ του Ξουκλοκζατρου
«Ψενεκεδοφπολθ», ζχει γράψει και εικονογραωιςει Ψα Ελλθνάκια, ζνα κλαςικό ελλθνικό εικονοβιβλίο
(βιβλίο με οπτικι μορωι, μικρό κείμενο και εικονογράωθςθ που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αωιγθςθ
τθσ ιςτορίασ και ςτθ δθμιουργία ατμόςωαιρασ). Ψα Ελλθνάκια αωθγοφνται τθν ιςτορία δυο αδερωϊν,
του Γιϊργθ και τθσ Παρίασ, που λαμβάνει χϊρα ςτθν εποχι τθσ τουρκοκρατίασ. Θ καλλιτζχνθσ ζχει
εμπνευςτεί το κζμα και τισ εικόνεσ τθσ από τα κεντιματα, τα λικόγλυπτα και τα υωαντά τθσ ελλθνικισ
λαϊκισ τζχνθσ. Θ ηωγραωικι ζχει γίνει πάνω ςε μπεη φωαςμα, του παραπζμπει ςτθν παραδοςιακι
υωαντικι και το κζντθμα. Θ ςχεδιαςτικι τεχνοτροπία, οι ανκρϊπινεσ ωιγοφρεσ και τα κοςτοφμια τουσ,
οι περίτεχνεσ διακοςμιςεισ, θ παρατακτικι τοποκζτθςθ των μορωϊν ςτο φωαςμα και θ ζλλειψθ
οπτικϊν αναωορϊν ςε δεφτερο πλάνο, είναι ςτοιχεία που ςυναντάμε ςε πολλζσ εκωράςεισ τθσ
ελλθνικισ παραδοςιακισ διακοςμθτικισ τζχνθσ. Θ εικονογράωθςθ βιβλίων, είναι μια οπτικι
αωθγθματικι τζχνθ που ανικει ςτον ευρφτερο χϊρο των εωαρμοςμζνων τεχνϊν και ζχει αποκτιςει
ευρεία αναγνϊριςθ για τισ ςθμαντικζσ εικαςτικζσ εμπειρίεσ που προςωζρει ςτουσ κεατζσ τθσ, κυρίωσ
παιδιά. Ενςωματϊνει ποικιλία τεχνικϊν, αωοφ οι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ εκτφπωςθσ επιτρζπουν τθν
αναπαραγωγι κάκε οπτικοφ εωζ και δζχεται επιρροζσ από πολλζσ μορωζσ οπτικϊν και λαϊκϊν τεχνϊν.
Θλικιακι
ομάδα

Από το Ρθπιαγωγείο

80

3. Σφνκεςθ Νο 8
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Composition VIII

Δθμιουργόσ

Wassily Kandinsky

Ωλικό –
Διάςταςθ

140εκ. Χ 201εκ., Οάδι ςε καμβά

Ζτοσ
παραγωγισ

1923

Χϊρα
παραγωγισ

Φωςία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Solomon R. Guggenheim Museum, Ρζα
Ωόρκθ

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.glyphs.com/art/kandinsky/

Οζξεισ
κλειδιά

αωαιρετικι/μθ-παραςτατικι ηωγραωικι,
μουςικι
ςφνκεςθ,
ςυμβολιςμόσ
χρωμάτων, ςφνκεςθ, κφκλοσ, γραμμζσ

Σ Kandinsky (1866 – 1944), Φϊςοσ ηωγράωοσ, που ζηθςε μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ του ςτθ Γερμανία και τθ
Γαλλία, ανζπτυξε μια αωαιρετικι, μθ-παραςτατικι ηωγραωικι (κακαρι ηωγραωικι), που ςτθριηόταν ςτο
χρϊμα και τθ ωόρμα και παρζπεμπε ςτθ ςυναιςκθματικι δφναμθ τθσ μουςικισ ςφνκεςθσ. Δθμιοφργθςε
μια νζα ηωγραωικι γλϊςςα που αναωερόταν ςτθν εκωραςτικι, ψυχολογικι και ςυμβολικι ςθμαςία των
χρωμάτων και των ςχθμάτων, είτε μεμονωμζνων, είτε ςε αλλθλεπίδραςθ. Ψα χρϊματα για τον
καλλιτζχνθ είναι κερμά ι ψυχρά, ανάλογα κατά πόςο πλθςιάηουν το κίτρινο ι το μπλε και ωωτεινά ι
ςκοτεινά, ανάλογα με τθ ςχζςθ τουσ με το λευκό ι το μαφρο. Ψα κερμά τα κεωρεί εξωςτρεωι ενϊ τα
ψυχρά εςωςτρεωι. Ζτςι, το πράςινο είναι ςτατικό, πακθτικό και ξεκοφραςτο, το κόκκινο ζχει ενζργεια
και δφναμθ. Επίςθσ ςχετίηει το ανοιχτό μπλε με το ωλάουτο, το ςκοφρο με το τςζλο, το πράςινο με το
βιολί, το κόκκινο με τθν τρομπζτα, το πορτοκαλί με τθν καμπάνα, κ.α. Ακόμθ, βρίςκει ςχζςεισ ανάμεςα
ςε ςχιματα και χρϊματα. Για παράδειγμα, ταιριάηει τθν οξφτθτα του τριγϊνου με το κίτρινο, το μπλε με
τον κφκλο, το πράςινο με το τετράγωνο. Χτο ςυγκεκριμζνο ζργο του παρατθροφμε όλων των ειδϊν τισ
γραμμζσ, που ακολουκοφν πολλζσ κατευκφνςεισ δθμιουργϊντασ ζνα γεωμετρικό ρυκμό. Σ μεγάλοσ
κφκλοσ ςτθν αριςτερι πάνω γωνία ζρχεται ςε αντίκεςθ με το ςφνκετο πλζγμα των γραμμϊν ςτθ δεξιά
πλευρά. Ψα χρϊματα ςτο βάκοσ του πίνακα (μπλε κάτω, κίτρινο επάνω και λευκό ςτθ μζςθ)
δθμιουργοφν αντίκεςθ και ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτθ ςφνκεςθ ςτο πρϊτο πλάνο και ςτο χϊρο που αυτι
είναι τοποκετθμζνθ.
Θλικιακι
ομάδα

81

Από το Ρθπιαγωγείο

4. Το ψάκινο καπζλο
Υρωτότυποσ
Ψο ψάκινο καπζλο
τίτλοσ
Δθμιουργόσ

Ρικόλαοσ Οφτρασ

Ωλικό Διάςταςθ

86 εκ x 66 εκ., λάδι ςε μουςαμά

Ζτοσ
παραγωγισ

1923 – 26

Χϊρα
παραγωγισ

Ελλάδα

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Εκνικι Υινακοκικθ, Ακινα

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.hellenica.de/Griechenland/
Kunst/Modern/GR/NikolaosLytras.htm

Οζξεισ
κλειδιά

νεοελλθνικι ηωγραωικι, ανανζωςθ,
ελεφκερεσ πινελιζσ, ελλθνικό ωωσ,
καλοκαίρι, αιςιοδοξία, ενζργεια

Σ Ρικόλαοσ Οφτρασ (1883-1927), είναι διακεκριμζνοσ Ζλλθνασ καλλιτζχνθσ των αρχϊν του 20ου αι.
και γιοσ του επίςθσ ςθμαντικοφ ηωγράωου Ρικθωόρου Οφτρα. Ωπιρξε ανανεωτισ τθσ ηωγραωικισ
ςτθν Ελλάδα, όπου και ειςιγαγε τον μοντερνιςμό και ιδιαίτερα τον εξπρεςιονιςμό (εικαςτικό
κίνθμα που εςτιάηει ςτθ χριςθ ζντονων χρωματικϊν αντικζςεων και τθν αποτφπωςθ δυνατϊν
ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων). Θ προςωπικι του εικαςτικι γραωι χαρακτθρίηεται από τθ χριςθ
πλατιϊν ελεφκερων πινελιϊν και παχφρρευςτου χρϊματοσ. Δθμιουργεί τοπία και
προςωπογραωίεσ λουςμζνεσ ςτο ελλθνικό ωϊσ. Ψο ψάκινο καπζλο, αναπαριςτά ζνα νεαρό αγόρι
με πλατφγυρο ψάκινο καπζλο μπροςτά από ζνα κομμάτι ξθροφ νθςιωτικοφ τοπίου, ζνα
καλοκαιρινό μεςθμζρι. Υρόκειται για ζνα από τα πιο αγαπθμζνα ζργα τθσ νεοελλθνικισ
ηωγραωικισ, Θ δυναμικι εναλλαγι ωωτόσ και ςκιάσ, τα τολμθρά κίτρινα και θ προςωπικι γραωι
με τισ ωαρδιζσ ςτρϊςεισ πλοφςιου χρϊματοσ αποπνζουν αιςιοδοξία, ηωι και ενζργεια.
Θλικιακι
ομάδα

Από το Ρθπιαγωγείο

82

5. Δζντρο
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Arbre

Δθμιουργόσ

Υαφλοσ Διονυςόπουλοσ

Ωλικό Διάςταςθ

305 x 202 x 202 εκ., Ξομμζνο χαρτί, plexiglass.

Ζτοσ
παραγωγισ

1971

Χϊρα
παραγωγισ

Γαλλία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Λδιωτικι Χυλλογι

Χχετικι
ιςτοςελίδα

www.kapopoulosauctions.gr/auction_002/catalog_okt_2010.
pdf

Οζξεισ
κλειδιά

τριςδιάςτατεσ
καταςκευζσ,
επαναχρθςιμοποίθςθ,
χαρτί,
περιβάλλοντοσ, δζντρα

απόδοςθ
προςταςία

όγκου,
ωυςικοφ

Σ Ζλλθνασ εικαςτικόσ Υαφλοσ Διονυςόπουλοσ (γεν. 1930), χρθςιμοποίθςε ςαν υλικό για τισ
τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ του λουρίδεσ από αωίςεσ, τισ οποίεσ ζκοβε ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ με
μθχανι. Σ καλλιτζχνθσ επαναχρθςιμοποιεί ζνα κοινό υλικό, όχι ςαν επιωάνεια, αλλά ςτθν τομι
του, ωσ μζςο πολφχρωμο για τθ δθμιουργία ενόσ «οπτικοφ εωζ», αλλά και για να αποδϊςει τον
όγκο. Πε τθν πρωτότυπθ τεχνικι του ζωτιαξε τριςδιάςτατα δζντρα και αντικείμενα κακθμερινισ
χριςθσ, όπωσ καπζλα, γραβάτεσ, ωροφτα, ποτιρια, μπουκάλια κ.α. Ψα περίωθμα Δζντρα του
Υαφλου, κοςμοφν ιδιωτικζσ ςυλλογζσ και μουςεία και ανικουν ςτο γενικότερο ζργο του, το
«Δάςοσ», το οποίο παρουςίαςε το 1972, ςτο Φεςτιβάλ Ψζχνθσ του Υαριςιοφ ςτο Grand Palais. Ψα
χάρτινα Δζντρα του, που ποικίλουν ςε διαςτάςεισ, είναι εγκλωβιςμζνα ςε plexiglass και
παραπζμπουν ςτθν προςταςία του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Θλικιακι
ομάδα

83

Από το Ρθπιαγωγείο

6. Τα Ειςόδια τθσ Κεοτόκου
Υρωτότυπ
οσ τίτλοσ

Ψα Ειςόδια τθσ Κεοτόκου

Δθμιουργό
σ

Πανουιλ Υανςζλθνοσ

Ωλικό –
Διάςταςθ

Ψοιχογραωία

Ζτοσ
παραγωγι
σ

1290

Χϊρα
παραγωγι
σ

Ελλάδα

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Λερόσ Ραόσ του Υρωτάτου, Άγιο Τροσ

Χχετικι
http://www.eikastikon.gr/xristianika/panselinos/index_n
ιςτοςελίδα ext.html

Οζξεισ
κλειδιά

βυηαντινι αγιογραωία, Πακεδονικι Χχολι, Άγιο Τροσ,
πολυπρόςωπθ ςφνκεςθ, Υαναγία, αρμονία, κίνθςθ,
ζκωραςθ ςυναιςκθμάτων

Σ Πανουιλ Υανςζλθνοσ ιταν βυηαντινόσ αγιογράωοσ που ζηθςε τον 13ο με 14ο αι. ςτθ
Κεςςαλονίκθ και δθμιουργόσ τθσ «Πακεδονικισ Χχολισ» που χαρακτθρίηεται από ρεαλιςμό και
ελευκερία. Σι τοιχογραωίεσ του ςτο ναό του Υρωτάτου ςτο Άγιο Τροσ αποτελοφν κορυωαία
καλλιτεχνικι ζκωραςθ του βυηαντινοφ ελλθνιςμοφ και κεωροφνται ζνα από τα ςθμαντικότερα
ςφνολα τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Γι` αυτό ακριβϊσ το ζργο του, ο Υανςζλθνοσ
παραλλθλίςτθκε από πολλοφσ με τον Ψηιότο και το Φαωαιλ. Σι αγιογραωίεσ του διακρίνονται για
τθν ποιότθτα των χρωματιςμϊν τουσ, τθν ευρφτθτα του ςχεδίου και τθ μεγαλειϊδθ τουσ
ςφνκεςθ. Σι ρωμαλζεσ ωυςιογνωμίεσ των προςϊπων δονοφνται από ζνα ανκρϊπινο πάκοσ, το
οποίο προςκαλεί το κεατι να ςυμμεριςτεί τα αιςκιματα που εκπζμπουν. Ψα Ειςόδια τθσ
Κεοτόκου είναι μια αριςτουργθματικι πολυπρόςωπθ αωθγθματικι ςφνκεςθ. Υαρά τισ ωκορζσ
που ζχει υποςτεί, διατθρείται όλθ θ ηωντάνια του ζργου. Θ Υαναγία τριϊν ετϊν ειςζρχεται ςτο
Ραό απλϊνοντασ το χζρι τθσ ςτον προωιτθ Ηαχαρία. Υίςω τθσ ο Λωακείμ και θ Άννα και πλικοσ
λαμπαδθωόρων νεαρϊν γυναικϊν. Θ πολυπλοκότθτα τθσ ςφνκεςθσ (θ Υαναγία εμωανίηεται τρεισ
ωορζσ) και θ αρμονία τθσ, θ διάταξθ των μορωϊν, θ κατατομι των προςϊπων και θ κίνθςι των
ςωμάτων (όπωσ ωαίνεται ςτθ λεπτομζρεια του ζργου) μαρτυροφν τθν ικανότθτα του καλλιτζχνθ
να δθμιουργεί δυναμικζσ ςυνκζςεισ και ωορτιςμζνεσ ςυναιςκθματικά προςωπογραωίεσ.
Θλικιακι
ομάδα

Από Αϋ Δθμοτικοφ
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7. Τηοκόντα ι Μόνα Λίηα
Υρωτότυποσ
La Gioconda (Monna Lisa)
τίτλοσ
Δθμιουργόσ

Leonardo da Vinci

Ωλικό Διάςταςθ

77Χ53εκ., λάδι ςε καμβά

Ζτοσ
παραγωγισ

1503 – 1506

Χϊρα
παραγωγισ

Γαλλία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Πουςείο του Οοφβρου, Υαρίςι

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.louvre.fr/

Οζξεισ
κλειδιά

Αναγζννθςθ, πορτρζτο, τονικι διαβάκμιςθ,
τεχνικι sfumato, αινιγματικό χαμόγελο

Σ Leonardo da Vinci (1452 – 1519), ζγινε γνωςτόσ κυρίωσ για τα ηωγραωικά ζργα του, όμωσ
ςτθν ουςία υπιρξε μια μοναδικι και ςφνκετθ διάνοια. Ιταν ταυτόχρονα αρχιτζκτονασ,
γλφπτθσ, μθχανικόσ, εωευρζτθσ, ανατόμοσ, επιςτιμονασ. Ζηθςε τθν περίοδο τθσ Λταλικισ
Αναγζννθςθσ, τον 15ο αιϊνα, όπου διαδραματίςτθκαν πολλζσ ςθμαντικζσ εξελίξεισ και
αλλαγζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ. Θ τεχνικι ηωγραωικισ που ουςιαςτικά επινόθςε ο da
Vinci, ονομάηεται sfumato, ιταλικι λζξθ που ςθμαίνει «όπωσ ο καπνόσ που διαλφεται». Σι
ωόρμεσ παρουςιάηονται με απαλζσ τονικζσ διαβακμίςεισ, χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται ζντονα
περιγράμματα, ζτςι που να μοιάηουν ςα να ςβινουν θ μια μζςα ςτθν άλλθ. Ωσ αποτζλεςμα,
οι μορωζσ προβάλλουν κάπωσ αόριςτεσ, χωρίσ να είναι ςκλθρζσ και άκαμπτεσ. Φαίνονται ςα
να καλφπτονται με ομίχλθ κι αυτό τουσ προςδίδει μυςτιριο. Χφμωωνα με τθν περιγραωι του
Vasari, ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο απεικονίηεται μια νεαρι κοπζλα από τθ Φλωρεντία θ Monna
Lisa, ςφηυγοσ του Francesco Giocondo, γι’ αυτό γνωςτι και ωσ Ψηοκόντα. Σι απόψεισ όμωσ
διίςτανται. Ωπάρχει θ άποψθ, ότι ο da Vinci ηωγράωιςε πάνω από ζνα πορτρζτο που είχε
κάνει για τον εαυτό του, αωοφ και οι αναλογίεσ των χαρακτθριςτικϊν ωαίνεται να ταιριάηει
με αυτζσ του δικοφ του προςϊπου. Ψο μυςτιριο που καλφπτει το βλζμμα, το αινιγματικό
ανεπαίςκθτο χαμόγελο τθσ κοπζλασ, αλλά και το κολό, ονειρικό τοπίο ςτο βάκοσ, ανζδειξαν
το ζργο ωσ το πιο διάςθμο και αμωιλεγόμενο πορτρζτο του κόςμου.
Θλικιακι ομάδα
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8. Το καρναβάλι του Αρλεκίνου
Υρωτότυποσ
Le Carnaval d'Arlequin
τίτλοσ
Δθμιουργόσ

Joan Miro

Ωλικό Διάςταςθ

66 x 93εκ., Οάδι ςε μουςαμά

Ζτοσ
παραγωγισ

1924 – 25

Χϊρα
παραγωγισ

Λςπανία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Gallery Albrigh – Knox, N. Ωόρκθ

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.fundaciomirobcn.org/

Οζξεισ
κλειδιά

ςουρεαλιςμόσ,
ωανταςία,
χιοφμορ,
ευρθματικότθτα,
ρυκμόσ,
ςφνκεςθ,
βαςικά
χρϊματα, ςχιματα, γραμμζσ,
ωόρμεσ

Σ Joan Miro (1893 – 1983), ανικει ςτουσ ςουρεαλιςτζσ ηωγράωουσ, δθλαδι εκείνουσ που
προςπάκθςαν να αποτυπϊςουν μζςα ςτα ζργα τουσ τθν αλθκινι ωφςθ τθσ ςκζψθσ και του
ονειρικοφ κόςμου τουσ, όπωσ αυτά παράγονται αυκόρμθτα χωρίσ τθν επιρροι τθσ λογικισ,
τθσ αιςκθτικισ ι τθσ θκικισ. Ψο ζργο του διακρίνεται από λυριςμό, ποίθςθ, ωανταςία,
χιοφμορ, ευρθματικότθτα, τόλμθ και πολυμορωία, χαρακτθριςτικά ςτοιχεία που ταιριάηουν
με τον αυκορμθτιςμό τθσ παιδικισ θλικίασ. Ηωγραωίηει κάκε είδουσ ςχιματα, γραμμζσ και
ωόρμεσ, που ςυχνά επαναλαμβάνονται και αιωροφνται ςε ζνα ςχεδόν μονόχρωμο ωόντο. Ψα
ςχιματα αυτά δθμιουργοφν ρυκμό, κίνθςθ, ςιωπζσ ι εντάςεισ, χωρίσ όμωσ να εντάςςονται
ςε κάποια ωανερι ςφνκεςθ ι να εξυπθρετοφν ζναν εμωανι ςκοπό. Ψα χρϊματά του
περιορίηονται ςτα τρία βαςικά και ςτο άςπρο και μαφρο.

Θλικιακι
ομάδα

Από Αϋ Δθμοτικοφ
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9. Κφκλοσ τθσ ξθραςίασ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Drought circle

Δθμιουργόσ

Richard Long

Ωλικό Διάςταςθ

πζτρεσ, διάμετροσ 3μ. και 60εκ.

Ζτοσ
παραγωγισ

1989

Χϊρα
παραγωγισ

Χε πολλζσ χϊρεσ ςτον κόςμο

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.richardlong.org/

Οζξεισ κλειδιά

Land art (τζχνθ τθσ γθσ), εγκατάςταςθ,
γλυπτό ςτο πάτωμα, οικολογικι ςυνείδθςθ,
ωυςικά υλικά, πθγάδι, νερό

Σ Βρετανόσ Richard Long (γεν. 1945), είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ καλλιτζχνεσ τθσ
Land art (τζχνθ τθσ γθσ). Θ Land Art ςυνδζεται άμεςα με το αυξανόμενο αίςκθμα ωυγισ από
τισ πόλεισ, τθν οικολογικι ςυνείδθςθ και τθν ανάγκθ προςταςίασ και διάςωςθσ του
περιβάλλοντοσ. Επίςθσ, παραπζμπει ςτα αρχαιολογικά «καφματα» του παρελκόντοσ, όπωσ
το Stonehenge ςτθν Αγγλία ι οι Υροκολομβιανοί νεκρικοί τφμβοι. Ψο ζργο του Long
ςθματοδοτεί τισ διαδρομζσ που κάνει ο ίδιοσ περπατϊντασ ςε όλο τον κόςμο, μζςα ςτθ
ωφςθ, ςε εριμουσ, δάςθ, λόωουσ και βουνά. Ψα υλικά του είναι ωυςικά (ακατζργαςτεσ
πζτρεσ, χόρτα, ξυλαράκια, κ.α.) και τα βρίςκει μόνοσ του κακϊσ περπατά. Σ καλλιτζχνθσ
μεταωζρει τα ζργα του και μζςα ςτισ πινακοκικεσ, δθμιουργϊντασ εγκαταςτάςεισ-«γλυπτά
ςτο πάτωμα» (ωωτ. 2). Πε τισ εμωανείσ αναωορζσ του ςε προϊςτορικά μεγαλικικά μνθμεία,
καλεί το κεατι ςε μια νοθτι αντιπαράκεςθ και ςυςχζτιςθ πολιτιςμϊν μζςα ςτον ιςτορικό
χρόνο. Ξακϊσ τα περιςςότερα ζργα του δεν μποροφν να πουλθκοφν, πωλοφνται οι
ωωτογραωίεσ τουσ, που ο καλλιτζχνθσ κεωρεί αντίγραωα των πρωτότυπων και ςε βάκοσ
χρόνου αποτελοφν το μοναδικό αποδεικτικό ςτοιχείο τθσ φπαρξισ τουσ. Ψο ζργο του Σ
Ξφκλοσ τθσ θραςίασ, όπου μια ςειρά από ακατζργαςτεσ πζτρεσ δθμιουργοφν ζνα δακτφλιο
που περιχαρακϊνει ζνα κυκλικό κομμάτι γθσ, κυμίηει παραδοςιακά πθγάδια. Ψο ζργο
παραπζμπει ςτθ ξθραςία και τθν αγωνία του ανκρϊπου για το ηωτικό ςτοιχείο του νεροφ.
Πια αντίςτοιχθ με τθ ωωτογραωία εγκατάςταςθ υπάρχει ςτο Πουςείο Χφγχρονθσ Ψζχνθσ
Kiasma ςτο Ελςίνκι, ςτθ Φιλανδία.
Θλικιακι ομάδα

87

Από Αϋ Δθμοτικοφ

10. Ο Θνίοχοσ
Δθμιουργόσ

Άγνωςτοσ

Ωλικό Διάςταςθ

Ππροφτηοσ, φψοσ 1,8 μ.

Ζτοσ
παραγωγισ
Χϊρα
παραγωγισ

Πάλλον Ελλάδα

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Αρχαιολογικό Πουςείο Δελωϊν

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.ancientgreece.org/art/chiarioteer.html

Οζξεισ κλειδιά

μπροφτηινο γλυπτό, Παντείο Δελωϊν,
αρχαϊκι-κλαςςικι γλυπτικι, ςφνκεςθ,
άρμα, ινία, λεπτομερείσ πτυχϊςεισ,
ςυγκρατθμζνθ ζκωραςθ

Σ Θνίοχοσ βρζκθκε το 1896, ςτισ αναςκαωζσ που γίνονταν ςτουσ Δελωοφσ. Υρόκειται για
μπροφντηινο άγαλμα νεαροφ άντρα ςε ωυςικό μζγεκοσ, ςχεδό. Ζχει γυμνά πόδια, χιτϊνα
ηωςμζνο ψθλά ςτθ μζςθ και ταινία, όπωσ αυτζσ που ωοροφςαν οι νικθτζσ αμαξθλάτεσ ςτο
κεωάλι. Πε τα δυο του χζρια κρατοφςε θνία, αωοφ αρχικά αποτελοφςε μζροσ μιασ
μεγαλφτερθσ ςφνκεςθσ, ενόσ άρματοσ με τζςςερα άλογα (τζκριππο), από τα οποία ςϊκθκαν
μόνο μερικά μικρά κομμάτια. Είχε αωιερωκεί ςτον Απόλλωνα από τον Υολφηαλο, τον
Ψφραννο τθσ Γζλασ ςτθ Χικελία, το 478 π.Χ. μετά από νίκθ του ςε αρματοδρομίεσ. Ψο όνομα
του γλφπτθ είναι άγνωςτο, αλλά για ςτιλιςτικοφσ λόγουσ πιςτεφεται ότι καταςκευάςτθκε
ςτθν Ακινα. Χρονικά θ καταςκευι του τοποκετείται ςτθν πρϊιμθ κλαςικι εποχι. Ψο άγαλμα
είναι πιο ρεαλιςτικό από τουσ αρχαϊκοφσ κοφρουσ. Θ κεωαλι ζχει μια ελαωριά κλίςθ και ςε
αντίκεςθ με το αρχαϊκό μειδίαμα, το πρόςωπο ζχει μια ςυγκρατθμζνθ ζκωραςθ και
εςωτερικότθτα. Αλλά θ ςτάςθ είναι ακόμθ αρκετά ςωιχτι ςε ςφγκριςθ με τα ζργα τθσ
κλαςςικισ περιόδου. Σι λεπτομερείσ πτυχϊςεισ ςτο χιτϊνα, θ ηωντάνια των ζνκετων ματιϊν,
θ ευδιάκριτθ ωλζβα του χεριοφ που κρατάει τα θνία, θ ςεμνότθτα, θ ςιγουριά και θ ιρεμθ
ζκωραςθ του νικθτι που απολαμβάνει τισ επευωθμίεσ του πλικουσ, κατατάςςουν τον Θνίοχο
ανάμεςα ςτα αριςτουργιματα τθσ αρχαίασ γλυπτικισ τζχνθσ. Σλόκλθρθ θ ςφνκεςθ κα
πρζπει να ιταν ζνα από τα εντυπωςιακότερα ζργα τθσ αρχαιότθτασ.
Θλικιακι
ομάδα

Από Δϋ Δθμοτικοφ
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11. H ςφαγι τθσ Χίου
Υρωτότυπο
σ τίτλοσ

Le massacre de Chios

Δθμιουργόσ

Eugène Delacroix

Ωλικό Διάςταςθ

Οάδι ςε μουςαμά

Ζτοσ
παραγωγισ

1824

Χϊρα
παραγωγισ

Γαλλία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Πουςείο του Οοφβρου, Υαρίςι

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8
ne
_Delacroix

Οζξεισ
κλειδιά

Φομαντιςμόσ, καταςτροωι
δραματικι
ςκθνι,
βία,
απελπιςία

τθσ Χίου,
εριμωςθ,

Σ Eugène Delacroix (1798-1863), υπιρξε ο κφριοσ εκπρόςωποσ τθσ γαλλικισ ρομανικισ
ςχολισ. Χτα ζργα του ζδωςε ζμωαςθ ςτο χρϊμα και τθν κίνθςθ και μελζτθςε κζματα από τθν
Ανατολι και τθ Βόρεια Αωρικι, «εξωτικζσ» για εκείνθ τθν εποχι περιοχζσ. Χε αυτό το ζργο
αναωζρεται ςτο ιςτορικό γεγονόσ τθσ ςωαγισ 20.000 Ελλινων από τουσ Ψοφρκουσ ςτθ Χίο, το
1822, κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ. Χυγκινθμζνοσ από τισ αγριότθτεσ κατά
των καταδυναςτευμζνων Ελλινων, ο ηωγράωοσ δθμιοφργθςε μια δραματικι ςκθνι
μεγαλοπρζπειασ, βίασ και απελπιςίασ. Αποτφπωςε τθν τραγωδία και τον πόνο ςτα πρόςωπα,
τα θμίγυμνα ςϊματα και τισ ςτάςεισ των Ελλινων αντρϊν, γυναικϊν και παιδιϊν ςτο κζντρο
και τθν αριςτερι πλευρά του πίνακα. Αντίκετα, τον Ψοφρκο κατακτθτι τον παρουςιάηει
ςκλθρό, υπεροπτικό και κυρίαρχο, με πολυτελι ανατολίτικα ενδφματα, πάνω ςτο
αναςθκωμζνο άλογό του. Σι εναλλαςςόμενεσ κθλίδεσ ωωτόσ – ςκιάσ δίνουν ζμωαςθ ςτθν
αποκαλυπτικι ςκθνι μετά τθ μάχθ, ενϊ οι κολζσ πινελιζσ ενιςχφουν τθν εντφπωςθ τθσ
εριμωςθσ και τθσ απελπιςίασ.
Θλικιακι
ομάδα
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12. Το μεγάλο κφμα του Kanagawa
Υρωτότυπο
σ τίτλοσ

Hokusai’s great wave

Δθμιουργόσ

Katsushika Hokusai

Ωλικό Διάςταςθ

25,4 X 37εκ., ξυλογραωία

Ζτοσ
παραγωγισ

Υερίπου 1831

Χϊρα
παραγωγισ

Λαπωνία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Πουςείο Hakone ςτθν Λαπωνία

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.katsushikahokusai.or
g/

Οζξεισ
κλειδιά

Λαπωνία, όροσ Fuji, τρικυμία,
παραδοςιακζσ βάρκεσ, κάρροσ,
αντοχι

Σ Λάπωνασ Katsushika Hokusai (1760 – 1869), δθμιοφργθςε μια δυνατι εικόνα τρικυμίασ και
ζνα ςφμβολο του χαρακτιρα του ιαπωνικοφ λαοφ. Χε πρϊτο πλάνο κυριαρχοφν και
κακορίηουν τθ ςφνκεςθ τεράςτια αωριςμζνα κφματα. Ανάμεςά τουσ βάρκεσ και ςτο βάκοσ το
όροσ Fuji χιονιςμζνο. Θ ονομαςία του ζργου παραπζμπει ςτθν περιοχι Kanagawa, ενϊ το
όροσ Fuji, που ςτθν Λαπωνία κεωρείται ιερό χρθςιμοποιείται ωσ ςφμβολο τθσ εκνικισ
ταυτότθτασ του καλλιτζχνθ και του ζργου του. Σι παραδοςιακζσ βάρκεσ που απεικονίηονται
να παλεφουν ςτα κφματα, χρθςιμοποιοφνται ςτθν Λαπωνία ςτθ μεταωορά ωρζςκων και
αποξθραμζνων ψαριϊν από νωρίσ το πρωί ςτισ αγορζσ. Χε αυτό το ζργο δίνεται ζμωαςθ ςτθ
δφναμθ και το μεγαλείο τθσ ωφςθσ, που αντιπαρατίκεται με το αδφναμο ανκρϊπινο ςτοιχείο.
Τμωσ, παρά τθν απρόβλεπτθ εξζλιξθ των ωυςικϊν δυνάμεων, ο άνκρωποσ παρουςιάηεται να
δίνει με κάρροσ και αντοχι τθ δικι του μάχθ. Ψο ζργο γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο, ςιμερα,
μετά από τθν πρόςωατθ καταςτροωι από τα ςειςμικά κφματα τςουνάμι ςτισ ανατολικζσ
ακτζσ τθσ χϊρασ.
Θλικιακι
ομάδα
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13. Σκεπτόμενοσ ι Στοχαςτισ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Le penseur

Δθμιουργόσ

Auguste Rodin

Ωλικό Διάςταςθ

Ππροφντηοσ και μάρμαρο, περίπου 2μ.
φψοσ

Ζτοσ
παραγωγισ

1902 (από το 1880 υπιρχε ζνα μικρότερο
ζργο χωρίσ να εκτεκεί ποτζ)

Χϊρα
παραγωγισ

Γαλλία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Πουςείο Rodin (Γαλλία)

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Thinker

Οζξεισ
κλειδιά

Γλυπτικι 20ου αι., αλλθγορία, Κεία
Ξωμωδία του ∆άντθ, ςκεπτόμενοσ
άνκρωποσ, αντίγραωα-μελζτεσ

O Auguste Rodin (1840 – 1917), ιταν Γάλλοσ γλφπτθσ που επθρζαςε ςε μεγάλο βακμό τθ
γλυπτικι τζχνθ του 20ου αιϊνα και κεωρικθκε πρόδρομοσ του μοντερνιςμοφ. Ψα ζργα του,
που είναι ςυχνά αλλθγορικά, απεικονίηουν το ανκρϊπινο ςϊμα με ρεαλιςμό και
εςωτερικότθτα.. Εκωράηουν ζνα ευρφ ωάςμα ανκρϊπινων ςυναιςκθμάτων και καταςτάςεων,
όπωσ θ ιττα, ο πόνοσ και θ κλίψθ. Ψο ςυγκεκριμζνο ζργο απεικονίηει ζνα ςκεπτόμενο άνδρα
που ωαίνεται να βρίςκεται ςε ιςχυρι εςωτερικι πάλθ. Πε αρχικό τίτλο «Σ Υοιθτισ», το
γλυπτό προοριηόταν να αποτελζςει µζροσ µίασ παραγγελίασ του Πουςείου ∆ιακοςµθτικϊν
Ψεχνϊν του Υαριςιοφ για µία µνθµειϊδθ πόρτα, εµπνευςµζνθ από τθ «Κεία Ξωμωδία» του
∆άντθ, χωρίσ ποτζ όμωσ αυτό να πραγματοποιθκεί. Ψο γλυπτό είναι γυμνό και παραπζμπει
ςτισ θρωικζσ ωιγοφρεσ του Michelangelo. Ψαυτόχρονα, παραπζμπει ςτθ διανόθςθ, τθ
ωιλοςοωικι ςκζψθ και τον ςκεπτόμενο άνκρωπο και κεωρείται ςφμβολο τθσ ανκρϊπινθσ
ςυγκίνθςθσ και χαρακτιρα. Ωπάρχουν ακόμα είκοςι γνιςια αντίγραωα του ζργου ςε όλο τον
κόςμο κακϊσ και πολλζσ άλλεσ εκδόςεισ και μελζτεσ, που ωανερϊνουν τθν εμμονι του
γλφπτθ ςτο κζμα, αλλά και τθν επίμονθ και μακροχρόνια προςπάκεια που ςυνεπάγεται θ
εικαςτικι δθμιουργία.
Θλικιακι
ομάδα
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14. Θ κραυγι
Υρωτότυποσ
The scream
τίτλοσ
Δθμιουργόσ

Edvard Munch

Ωλικό Διάςταςθ

91εκ. Χ 73,5εκ. λάδι, τζμπερα, παςτζλ ςε
χαρτόνι

Ζτοσ
παραγωγισ

1893

Χϊρα
παραγωγισ

Ρορβθγία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Εκνικι Υινακοκικθ του Τςλο (Ρορβθγία)

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch

Οζξεισ
κλειδίά

ζκρθξθ θωαιςτείου Ξρακατόα,
εξπρεςιονιςμόσ, αγωνία, παραμόρωωςθ,
δραματικά χρϊματα

Χφμωωνα με τουσ μελετθτζσ του ζργου του Ρορβθγοφ Edvard Munch (1863 – 1944), ο
πίνακασ αποτυπϊνει τθν ανάμνθςθ μιασ ηοωερισ ςτιγμισ ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ,
εκείνθσ τθσ ζκρθξθσ του θωαιςτείου Ξρακατόα ςτθν Λνδονθςία, το 1883, όπου εξαωανίςτθκαν
τα 2/3 του νθςιοφ. Σ αρχικόσ τίτλοσ που δόκθκε ςτον πίνακα από τον ίδιο τον Munch ιταν
«Σ λυγμόσ τθσ ωφςθσ». Σ ηωγράωοσ ζχει καταγράψει για το ζργο του: «Ο ουρανόσ ξαφνικά
βάφτθκε κόκκινοσ ςαν τθ φωτιά. Σταμάτθςα, αιςκανόμουν εξουκενωμζνοσ και ακοφμπθςα
ςτο φράχτθ. Είδα τα ςφννεφα ςαν φλόγεσ, ςαν αίμα και ζνα ςπακί. Ραντοφ αίμα και πφρινεσ
φλόγεσ πάνω από τα γκρίηα φιόρδ και τθν πόλθ. Οι φίλοι μου ςυνζχιςαν να περπατοφν. Εγϊ
ζμεινα εκεί, τρζμοντασ από αγωνία. Αιςκανόμουν ζνα μεγάλο και ατζλειωτο ουρλιαχτό να
φτάνει ς' εμζνα μζςα από τθ φφςθ». Σ πίνακασ αυτόσ ζχει κατά καιροφσ χαρακτθριςτεί και
ωσ ςφμβολο τθσ αγωνίασ του ςφγχρονου ανκρϊπου. Σ καλλιτζχνθσ απεικονίηει μια
ανκρϊπινθ μορωι με ζντονα εξπρεςιονιςτικά ςτοιχεία. Ψο πρόςωπο είναι παραμορωωμζνο
και μοιάηει με κρανίο. Θ ζκωραςι του είναι τραγικι και γεμάτθ απόγνωςθ απζναντι ςε μια
ορατι αλλά απροςδιόριςτθ απειλι, που τονίηεται από τθ δραματικι χρωματικι αντίκεςθ
κόκκινου και μαφρου.
Θλικιακι
ομάδα
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15. Νοφφαρα
Υρωτότυπο
σ τίτλοσ

Nénufars

Δθμιουργόσ

Claude Monet

Ωλικό Διάςταςθ

200Χ427εκ., λάδι ςε μουςαμά

Ζτοσ
παραγωγισ

1920

Χϊρα
παραγωγισ

Γαλλία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Εκνικι Υινακοκικθ Οονδίνου

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.nationalgallery.org.uk/
server.php?search_word=monet&x
=
21&y=5&change=SearchResults&
changeNav=1

Οζξεισ
κλειδιά

Λμπρεςιονιςμόσ, εξωτερικοί χϊροι,
ωωσ, αντανακλάςεισ, λιμνοφλα,
γριγορεσ πινελιζσ

Σ Claude Monet (1840 – 1926), ιταν ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ εκπροςϊπουσ του
κινιματοσ του Λμπρεςιονιςμοφ, καλλιτεχνικοφ ρεφματοσ που αναπτφχκθκε ςτο δεφτερο μιςό
του 19ου αιϊνα. Ξφριο χαρακτθριςτικό του Λμπεςιονιςμοφ ςτθ ηωγραωικι είναι θ ζμωαςθ
ςτθν αναπαράςταςθ του ωωτόσ ςε διαωορετικζσ ςτιγμζσ τθσ θμζρασ, οι ςυνκζςεισ ςε
εξωτερικοφσ χϊρουσ και θ αποτφπωςθ τθσ άμεςθσ εντφπωςθσ που προκαλεί ζνα αντικείμενο
ι μια κακθμερινι εικόνα. Σ Monet, επί ςχεδόν τριάντα χρόνια ηωγράωιηε ςτθ λιμνοφλα του
ςπιτιοφ του μια ςειρά αριςτουργθματικϊν ζργων με κζμα τα νοφωαρα, καταωζρνοντασ να
αποκεϊςει τθ διαωάνεια του ωωτόσ και τισ μαγευτικζσ αντανακλάςεισ του ςτο νερό. Ψα νερά
τθσ λίμνθσ και τα νοφωαρα ωαίνονται αχνά, με αποτζλεςμα το ζργο να βρίςκεται κάπου
ενδιάμεςα ςτο κακοριςμζνο και το ακακόριςτο. Σι ανακλάςεισ του ουρανοφ ςτο νερό, των
δζντρων από τισ όχκεσ τθσ λίμνθσ και τα νοφωαρα δεν παίρνουν ποτζ ςαωι και
ολοκλθρωμζνθ μορωι, δεν αποτελοφν ακριβι περιγραωι αυτοφ που βλζπει το μάτι. Ψο ζργο
του Monet χαρακτθρίηεται από γριγορεσ πινελιζσ, ενϊ τελικά το ουςιαςτικό του κζμα
γίνεται θ πανδαιςία των χρωμάτων και θ ίδια θ πινελιά.
Θλικιακι
ομάδα
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16. Το μαγεμζνο δάςοσ
Υρωτότυπο
σ τίτλοσ

The enchanted forest

Δθμιουργόσ

Jackson Pollock

Ωλικό Διάςταςθ

221 Χ 114εκ, λάδι ςε μουςαμά

Ζτοσ
παραγωγισ

1947

Χϊρα
παραγωγισ

Θ.Υ.Α.

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Solomon R. Guggenheim Foundation, Peggy
Guggenheim Collection, Θ.Υ.Α.

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.guggenheim.org/newyork/collections/collection-online/showfull/piece/?search=Enchanted%20Forest&pag
e
=&f=Title&object=76.2553.151

Οζξεισ
κλειδιά

Αμερικάνικθ μεταπολεμικι τζχνθ, τεχνικι του
dripping, γραμμζσ, ςταξίματα, κθλίδεσ, κίνθςθ

O Jackson Pollock (1912 – 1956), ζχει γίνει το παγκόςμιο ςφμβολο τθσ νζασ αμερικάνικθσ
μεταπολεμικισ τζχνθσ. Πε τουσ πίνακζσ του ζπαψε να ιςχφει θ ιδζα τθσ ηωγραωικισ ωσ
αντικειμζνου αυτόνομου και απομονωμζνου από το κεατι, όπωσ ςυνζβαινε με το καβαλζτο.
Ξοιτάηοντασ το ζργο του, ζχουμε τθν αίςκθςθ ότι μασ μαγνθτίηει και μασ απορροωά. Σι
γραμμζσ του δθμιουργοφν τθν ψευδαίςκθςθ μιασ ςυνεχοφσ παλινδρομικισ κίνθςθσ μζςα ςτο
ενιαίο βάκοσ του πεδίου του πίνακα. Θ ηωγραωικι του από το 1947 και μετά, βαςίηεται
αποκλειςτικά ςε ζνα λαβυρινκϊδεσ δίκτυο από γραμμζσ, ςταξίματα και κθλίδεσ, που
δθμιουργοφςε με ςμάλτο, αλουμίνιο και λάδι. Σι κθλίδεσ άλλοτε γίνονταν με το χζρι και
άλλοτε με ζνα ξφλο ι μια τρυπθμζνθ κονςζρβα μζςα από τθν οποία πεταγόταν το χρϊμα
κακϊσ τθν περιζωερε πάνω από το πανί που ιταν απλωμζνο ςτο πάτωμα (τεχνικι του
dripping = ςτάξιμο του χρϊματοσ ςτο τελάρο χωρίσ χριςθ πινζλου).
Θλικιακι
ομάδα
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17. Marilyn’s Monroe αντίτυπα
Υρωτότυποσ
Marilyn’s Monroe prints
τίτλοσ
Δθμιουργόσ

Andy Warhol

Ωλικό Διάςταςθ

Πεταξοτυπία

Ζτοσ
παραγωγισ

1967

Χϊρα
παραγωγισ

Θ.Υ.Α.

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.webexhibits.org/colorart/
marilyns.html

Οζξεισ
κλειδιά

Υοπ Αρτ (Pop Art), διαωιμιςθ,
καταναλωτιςμόσ, Π.Π.Ε., δθμοωιλι
πρόςωπα, επανάλθψθ

Σ Andy Warhol (1928 – 1987), είναι ίςωσ ο διαςθμότεροσ εκπρόςωποσ του κινιματοσ τθσ
Υοπ Αρτ (Pop Art), θ οποία άνκθςε ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ κατά τθ δεκαετία του ϋ60 και
ςυνδζεται με τθν παραγωγικότθτα, τθν υλικι αωκονία, τθν μεταπολεμικι υπερκατανάλωςθ,
τθ διαωιμιςθ, τθν κυριαρχία τθσ εικόνασ τθσ τθλεόραςθσ και των άλλων Π.Π.Ε. Ψο
κυριότερο ςτοιχείο του ζργου του είναι θ επανάλθψθ των προϊόντων μιασ οριςμζνθσ μάρκασ
(π.χ. Coca Cola), παρουςιαςμζνα ςε ςειρζσ, όπωσ τα βρίςκουμε ςτα ράωια των
καταςτθμάτων, κακϊσ και με επαναλαμβανόμενεσ εικόνεσ Αμερικανϊν δθμοωιλϊν θρϊων
του κινθματογράωου, τθσ ροκ μουςικισ, τθσ διεκνοφσ πολιτικισ. Ψόςο τα καταναλωτικά
προϊόντα, όςο και οι ιρωεσ, αποτελοφν μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ και θ επανάλθψι τουσ
μπορεί να δθλϊςει ζννοιεσ όπωσ θ πλθκϊρα των προϊόντων, θ ζμωαςθ τθσ κοινωνίασ ςτον
καταναλωτιςμό, αλλά και μια βίαιθ επζμβαςθ ςτον προςωπικό μασ κόςμο, ζνα είδοσ
«πλφςθσ εγκεωάλου» προσ όωελοσ του καταναλωτικοφ αντικειμζνου. Ζνα επίςθσ
χαρακτθριςτικό είναι θ «κακοτυπωμζνθ» εικόνα, που προςομοιάηει αυτζσ που βρίςκουμε
ςτα ωκθνά περιοδικά, ςε αωίςεσ και εωθμερίδεσ. Σ Warhol είχε πει το γνωςτό «ςτθν εποχι
μασ όλοι κα γίνονται διάςθμοι για 15ϋ», τονίηοντασ τθν παροδικότθτα και τθ ματαιότθτα των
αξιϊν που εναλλάςςονται με μεγάλθ ταχφτθτα, κακϊσ και τθν ανεξζλεγκτθ εξουςία των
Π.Π.Ε.
Θλικιακι
ομάδα
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18. Θ πλατεία, νοφμερο 2
Υρωτότυποσ
La place II
τίτλοσ
Δθμιουργόσ

Alberto Giacometti

Ωλικό Διάςταςθ

Χαλκόσ

Ζτοσ
παραγωγισ

1949

Χϊρα
παραγωγισ

Γαλλία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Λδιωτικι ςυλλογι

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_
civ_100102_20/06/2008_274598

Οζξεισ
κλειδιά

Γλυπτικι του 20ου ιαι., ιςχνζσ ωιγοφρεσ, μικρό
μζγεκοσ, χϊροσ, μοναχικότθτα

Σ Ελβετόσ Alberto Giacometti (1901 – 1966), κεωρείται ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ
γλφπτεσ του 20ου αιϊνα. Σι ψιλόλιγνεσ, μοναχικζσ, ιςχνζσ ωιγοφρεσ του, που ςτζκονται
ακίνθτεσ ι περπατοφν μαγνθτιςμζνεσ προσ τθ μοίρα τουσ, δεν είναι παρά μια μαφρθ
μεταλλικι γραμμι ςτο πάχοσ ενόσ μολυβιοφ. Σ χϊροσ που βρίςκονται είναι ςτθν ουςία
αωιλόξενοσ, απομονωμζνοσ και ακακόριςτοσ. Αυτζσ οι μικροκαμωμζνεσ κομματιαςμζνεσ,
μορωζσ είναι ςα να ζχουν βγει από θωαιςτειακό τοπίο. Ζχουν μια πολφ ζντονθ «εςωτερικι»
παρουςία που τισ κάνει να μαγνθτίηουν το βλζμμα και, παρά το μικρό μζγεκοσ και τθν
ελάχιςτθ φλθ τουσ, μοιάηουν να ζχουν μνθμειακζσ διαςτάςεισ. Ξάκε μια από τισ μορωζσ ζχει
το δικό τθσ ςκοπό ι ακολουκεί τθ δικι τθσ κατεφκυνςθ, αλλά το ςφνολο των κινιςεϊν τουσ
ςυνκζτει μια πλοκι μζςα ςτο χϊρο. Σι άνκρωποι είναι ανερμινευτοι, ςφνκετοι και
αβάςταχτα μόνοι.
Θλικιακι
ομάδα
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19. Χωρίσ τίτλο
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Untitled

Δθμιουργόσ

Kara Walker

Ωλικό Διάςταςθ

Ξολάη

Ζτοσ
παραγωγισ

1996

Χϊρα
παραγωγισ

Ξαλιωόρνια, Θ.Υ.Α.

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.metmuseum.org/

Οζξεισ κλειδιά

Αωρο – αμερικανι καλλιτζχνθσ, ωυλι,
λευκό και μαφρο, τυωϊνασ, μεγάλο
μζγεκοσ

Kara Walker γεννικθκε το 1969 ςτθν Ξαλιωόρνια. Χιμερα ηει και εργάηεται ςτθ Ρζα Ωόρκθ.
Είναι μια ςφγχρονθ αωρο – αμερικανι καλλιτζχνθσ, όπου μζςα από τα ζργα τθσ εξερευνά το
ωφλο, τθ ωυλι, τθ ςεξουαλικότθτα, τθ βία, το κεςμό τθσ δουλείασ και τθν ταυτότθτα. Είναι
περιςςότερο γνωςτι για τισ μεγάλου μεγζκουσ μαφρεσ ωιγοφρεσ ωτιαγμζνεσ από χαρτί,
κολλθμζνεσ ςε λευκό τοίχο, ζτςι ϊςτε ακόμα και μόνο με τα υλικά τθσ να δίνει ζμωαςθ ςε
κζματα ρατςιςμοφ και διαωορετικότθτασ. Ψο ςυγκεκριμζνο ζργο παρουςιάςτθκε ςε ζκκεςθ
με ςυλλογι ζργων τθσ ιδίασ, ςτο Πθτροπολιτικό Πουςείο τθσ Ρ. Ωόρκθσ το 2006, με τον τίτλο
«Πετά τον κατακλυςμό», φςτερα από τον καταςτροωικό τυωϊνα Katrina ςτθν περιοχι τθσ Ρ.
Σρλεάνθσ το 2005. Θ καλλιτζχνθσ διερευνά τθ διαςφνδεςθ του κζματοσ τθσ καταςτροωισ με
τθ κάλαςςα, τθ ωυλι και τθ ωτϊχεια. Σι καλοςχεδιαςμζνεσ ωιγοφρεσ τθσ και οι μεγάλεσ
διαςτάςεισ των ζργων τθσ, που μποροφν να καλφψουν και ολόκλθρουσ τοίχουσ,
παραπζμπουν ςε μια ωαινομενικά μαγικι ςκθνογραωία. Υαρατθρϊντασ όμωσ κανείσ
προςεκτικά, ανακαλφπτει τα οδυνθρά κζματα που τθν απαςχολοφν.
Θλικιακι
ομάδα
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20. Μουςείο Guggenheim ςτο Bilbao
Υρωτότυποσ
Museo Guggenheim Bilbao
τίτλοσ
Δθμιουργόσ

Αρχ. Frank O. Gehry

Ωλικό Διάςταςθ

Πεταλλικόσ
ςκελετόσ,
γυαλί,
επικάλυψθ με ωφλλο τιτανίου,
24,000m2.

Ζτοσ
παραγωγισ

1997

Χϊρα

Λςπανία

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.guggenheimbilbao.es/index.php?idioma=en

Οζξεισ
κλειδιά

Πουςείο, αρχιτεκτονικι 20ου αι.,
καινοτόμοσ
ςχεδιαςμόσ,
αντανάκλαςθ ωωτόσ, ελεφκερο φωοσ

Ψο μουςείο Guggenheim ςτο Bilbao, ςχεδιαςμζνο από τον αρχιτζκτονα Frank O. Gehry
(γεν.1929) από το Toronto του Ξαναδά, αποτελεί ζνα καυμάςιο παράδειγμα αρχιτεκτονικισ
του τζλουσ 20ου αιϊνα. Θ ςφνκεςι του ζχει καινοτόμο ςχεδιαςμό με ελεφκερο γλυπτικό
φωοσ, αποτελοφμενθ από καμπφλεσ γραμμζσ ντυμζνεσ από ωφλλα τιτανίου που επιτρζπουν
μια «ιςυχθ» αντανάκλαςθ του ωωτόσ όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ. Ψο ςχζδιο ζχει λεχκεί ότι
κυμίηει μεταλλικό λουλοφδι ι πλοίο. Ψο ςίγουρο είναι ότι το μουςείο ζχει ενταχκεί πλιρωσ
ςτο αςτικό τοπίο τθσ πόλθσ Bilbao και κυμίηει τθν βιομθχανικι ηωτικότθτά του. Ψο ίδιο το
κτιριο αποτελεί ζνα μοναδικό ςαγθνευτικό ςκθνικό για τα ζργα ςφγχρονθσ τζχνθσ που
ωιλοξενεί. Χτο εςωτερικό του, ο πλοφτοσ και θ ποικιλία των χϊρων, κακιςτά το μουςείο
εξαιρετικά ευζλικτο.
Θλικιακι
ομάδα
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21. Ρόλεισ ςε κίνθςθ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Cities on the move

Δθμιουργόσ

Kim Sooja

Ωλικό Διάςταςθ

Video – Δρϊμενο 11 θμερϊν

Ζτοσ
παραγωγισ

1997

Χϊρα
παραγωγισ

Ρότιοσ Ξορζα

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.kimsooja.com

Οζξεισ
κλειδιά

Ρ. Ξορζα, video art, εικαςτικό δρϊμενο,
πολφχρωμοι
υωαςμάτινοι
μπόγοι
(bottari), ταξίδι, μετανάςτευςθ, γυναίκα

Θ Kim Sooja γεννικθκε το 1957 ςτο Taegu τθσ Ρ. Ξορζασ. Χιμερα ηει και εργάηεται ςτισ ΘΥΑ.
Αεικίνθτθ, δθμιουργεί εγκαταςτάςεισ, δρϊμενα (performances), βίντεο και ωωτογραωικά
ζργα παρατθρϊντασ και αντιπαρακζτοντασ ςτοιχεία από διαωορετικοφσ πολιτιςμοφσ και
ανκρϊπινεσ καταςτάςεισ. Χτο ζργο τθσ, 2727 χλμ. υωάςματοσ, ςχθματίηουν μικρζσ δζςμεσ –
μπόγουσ (bottari) και ταξιδεφουν για ζντεκα θμζρεσ ςτθν Ξορζα, πάνω ςτθν καρότςα ενόσ
ωορτθγοφ, ενϊ θ καλλιτζχνθσ είναι κακιςμζνθ ςτθν κορυωι του ςωροφ, ζτςι ϊςτε να
βλζπουμε τθν πλάτθ τθσ. Πζςα από αυτό το ταξίδι περιπλανιόμαςτε μαηί τθσ, ςαν νομάδεσ,
από άκρθ ςε άκρθ τθσ χϊρασ, όπωσ και οι κάτοικοι τθσ Ξορζασ που ςυχνά αναγκάηονται να
εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονισ του λόγω του πολζμου, ι να μεταναςτεφουν για
αναηιτθςθ καλφτερων όρων ηωισ και εργαςίασ. Ψα πολφχρωμα υωάςματα που χρθςιμοποιεί,
ςυνδζονται άμεςα με τθν κακθμερινότθτα και τθν παράδοςθ του τόπου καταγωγισ τθσ,
μεταωζροντασ ςυμβολιςμοφσ που ζχουν να κάνουν με τισ αςχολίεσ αλλά και τθ κζςθ των
γυναικϊν ςτθν αςιατικι κοινωνία.
Θλικιακι
ομάδα
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22. Σινιάλα
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Χινιάλα

Δθμιουργόσ

ΨΑΞΛΧ (Υαναγιϊτθσ Βαςιλάκθσ)

Ωλικό Διάςταςθ

Αλουμίνιο, χάλυβασ, ςίδερο

Ζτοσ
παραγωγισ

1955

Χϊρα
παραγωγισ

Γαλλία

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Πουςεία και πλατείεσ ςτον κόςμο

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.eikastikon.gr/glyptiki/takis_mavrotas.h
tml

Οζξεισ
κλειδιά

Ξινθτικι Ψζχνθ (Kinetic Art), θλεκτρομαγνθτιςμόσ,
ραντάρ, μεταλλικζσ ράβδοι, αρχζγονα ςφμβολα

Σ Ζλλθνασ γλφπτθσ ΨΑΞΛΧ (γεν. 1925), ςυγκαταλζγεται ανάμεςα ςτουσ ςθμαντικότερουσ
εκπροςϊπουσ τθσ Ξινθτικισ Ψζχνθσ (Kinetic Art). Υρόκειται για ζργα ηωγραωικισ ι γλυπτικισ,
όπου βαςικό ςτοιχείο είναι θ ειςαγωγι τθσ κίνθςθσ με μοτζρ, αζρα ι άλλουσ τρόπουσ. Θ
κινθτιρια δφναμθ ςτα Χινιάλα είναι ο θλεκτρομαγνθτιςμόσ, μια δφναμθ όπου πρϊτοσ
ανακάλυψε ο ωιλόςοωοσ Καλισ ο Πιλιςιοσ, τον 6ο αι. π.Χ. Σ θλεκτρομαγνθτιςμόσ λειτουργεί
ζτςι, ϊςτε τα αντίκετα μαγνθτιςμζνα αντικείμενα να κινοφνται ςτο ρυκμό ενόσ «χοροφ» που
δεν υπακοφει ςτουσ νόμουσ τθσ βαρφτθτασ, αλλά ςτουσ νόμουσ τθσ ζλξθσ και τθσ απϊκθςθσ,
ςαν ποιθτικι μεταωορά των αόρατων δυνάμεων που ενεργοφν ςτο ςφμπαν. Σ Ψάκθσ
οδθγικθκε ςτον θλεκτρομαγνθτιςμό, ακολουκϊντασ το παράδειγμα των ραντάρ. Ψα ραντάρ
μαγνθτίηονται αντιδρϊντασ ςτα ςιματα που εκπζμπονται από διάωορα μεταλλικά ςϊματα
τα οποία κινοφνται μζςα ςτο διάςτθμα. Ψα γλυπτά του είναι ουςιαςτικά μεταλλικζσ ράβδοι
που θ βάςθ τουσ βρίςκεται ςτο ζδαωοσ, ενϊ οι μορωζσ και τα ςχιματα ςτθν κορυωι τουσ
παραπζμπουν ςε αρχζγονα ςφμβολα. Σ καλλιτζχνθσ ςε πολλά από τα μαγνθτικά γλυπτά του
ςυνδφαςε τον ιχο με το ωωσ και τθν κίνθςθ.
Θλικιακι
ομάδα

Από Αϋ Ουκείου
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23. Ονειροπόλθςθ
Υρωτότυποσ
τίτλοσ

Reverie from 11 Pop Artists, volume II

Δθμιουργόσ

Roy Lichtenstein

Ωλικό Διάςταςθ

68εκ. x58εκ.

Ζτοσ
παραγωγισ

1965

Χϊρα
παραγωγισ

Θ.Υ.Α.

Χϊροσ
ζκκεςθσ

Πουςείο Ποντζρνασ Ψζχνθσ Ρ.Ωόρκθ

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.moma.org/collection/browse_result
s.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A3542&page_nu
mber=7&template_id=1&sort_order=1

Οζξεισ
κλειδια

Ποντζρνα τζχνθ, pop art, κόμικσ, επίπεδα
χρϊματα, μνθμειοποίθςθ κακθμερινϊν εικόνων,
ειρωνεία, επιπολαιότθτα

Σ Roy Lichtenstein (1923–1997), κεωρείται ωσ ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ καλλιτζχνεσ τθσ
Ποντζρνασ και ποπ τζχνθσ (pop art). Πεταωζρει εικόνεσ κόμικσ ςε μεγάλα τελάρα, ζτςι ϊςτε θ
αρχικι εικόνα ςυχνά να γίνεται αγνϊριςτθ, λόγω τθσ μεγζκυνςθσ, του νζου καδραρίςματοσ, τθσ
εξουδετζρωςθσ των λεπτομερειϊν και τθσ αλλαγισ των χρωμάτων. Ψο ςχζδιό του είναι ακριβζσ, τα
χρϊματά του επίπεδα και περιοριςμζνα (χρθςιμοποιεί τα βαςικά, το άςπρο και το μαφρο). Σι
εικόνεσ που δθμιουργεί με τζτοιο επίπεδο τρόπο, εξομοιϊνουν τισ «υψθλζσ τζχνεσ» με τθν
εμπορικι τζχνθ και τθν κακθμερινότθτα. Θ ςθμαςία και θ καινοτομία του ζργου του ζγκειται ςτθ
μνθμειοποίθςθ κακθμερινϊν εικόνων, όπωσ αυτζσ των κόμικσ, που τισ μετατρζπει ςε κοινωνικά
ςχόλια, ανάμεικτα με ειρωνεία, επιπολαιότθτα και ςυναιςκθματικι αποςταςιοποίθςθ.
Θλικιακι
ομάδα
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24. Χωρίσ τίτλο
Υρωτότυποσ
Χειρά Untitled Film Still
τίτλοσ
Δθμιουργόσ

Cindy Sherman

Ωλικό Διάςταςθ

0,20 Χ0,25εκ., ωωτογραωία

Ζτοσ
παραγωγισ

1976 – 80

Χϊρα
παραγωγισ

Θ.Υ.Α.

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://en.wikipedia.org/wiki/Cindy_Sherman

Οζξεισ
κλειδιά

Φωτογραωία, ςκθνοκεςία, μεταμωίεςθ,
γυναικεία ςτερεότυπα, ρόλοι, ταυτότθτα,
νοικοκυρά

Θ Cindy Sherman (γ.1954), είναι από τισ ςθμαντικότερουσ ςφγχρονουσ εκπροςϊπουσ τθσ
τζχνθσ τθσ ωωτογραωίασ. Πε το ζργο τθσ ζχει ςυμβάλλει ςτο να κεωρείται ςιμερα
αυτονόθτθ θ κζςθ τθσ ωωτογραωίασ ωσ εκωραςτικοφ μζςου των ςφγχρονων εικαςτικϊν
τεχνϊν. Θ Sherman δθμιουργεί «αυκεντικζσ εικόνεσ», δανειηόμενθ ςτοιχεία από τα Π.Π.Ε.,
τον κινθματογράωο και τθν τζχνθ του παρελκόντοσ. Χκθνοκετεί, μεταμωιζηει και
ωωτογραωίηει τον εαυτό τθσ ςε διάωορουσ ρόλουσ, άλλοτε ςαν νοικοκυρά, άλλοτε ςαν ςταρ
του ςινεμά, παραπζμποντασ ςε γυναικεία ςτερεότυπα που αναπαράγουν περιοδικά, ταινίεσ
και θ τθλεόραςθ. Ωσ κεατζσ, παρατθροφμε ςτο ζργο τθσ τθ γυναίκα ςε πολλαπλοφσ ρόλουσ
που μασ ιταν ωσ τϊρα πολφ οικείοι για να τουσ επανεξετάςουμε. Ψο ζργο τθσ Sherman
παραπζμπει επίςθσ, ςτθ διαχρονικι ανκρϊπινθ ανάγκθ να παίηουμε διαωορετικοφσ ρόλουσ,
που αποκαλφπτουν και ταυτόχρονα ςυγκαλφπτουν τθ δικι μασ ταυτότθτα, ςτθν
απελευκζρωςθ που νιϊκουμε μζςα από τθ μεταμωίεςθ και ςτα παραδοςιακά δρϊμενα
μεταμωίεςθσ και ςτισ αποκριζσ. Τπωσ δθλϊνει θ ίδια, νιϊκει ανϊνυμθ μζςα από τισ
ωωτογραωίεσ τθσ. Ψα ςυγκεκριμζνα ζργα ανικουν ςτθ ςειρά Untitled Film Stills (1977–1980)
που περιλαμβάνει 69 μαυρόαςπρεσ ωωτογραωίεσ που παραπζμπουν ςε αμερικάνικεσ ταινίεσ
του 40, του 50 και του 60. Θ καλλιτζχνθσ δεν τουσ δίνει τίτλουσ, εντείνοντασ ζτςι τα
διωοροφμενα νοιματα που επικοινωνοφν.
Θλικιακι
ομάδα
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25. Βαλκανικό Μπαρόκ 1
Υρωτότυπο
σ τίτλοσ

Balkan Baroque I

Δθμιουργόσ Marina Abramovic
Ωλικό –
Διάςταςθ

Εικαςτικό-Κεατρικό Δρϊμενο – ωωτογραωία

Ζτοσ
παραγωγισ

1997

Χϊρα
παραγωγισ

Υραγματοποιικθκε ςτθ Biennale τθσ Βενετίασ το 1997

Χχετικι
ιςτοςελίδα

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/oct/03/int
erview-marina-abramovic-performance-artist

Οζξεισ
κλειδιά

Εικαςτικό-Κεατρικό δρϊμενο (Performans Art), Χερβία,
πνευματικι αντοχι, ςωματικά όρια, πόλεμοσ, πόνοσ

Χτθ δεκαετία του 1970, πολλοί καλλιτζχνεσ εξαςκοφν εικαςτικά και κεατρικά Δρϊμενα
(Performances) και Body Art (Ψζχνθ του Χϊματοσ), κακιςτϊντασ το ςϊμα τουσ πεδίο
ζκωραςθσ των ωόβων, τθσ επικετικότθτασ, του πόνου, τθσ βίασ, τθσ αυτοκαταςτροωισ και
τθσ παράνοιασ τθσ εποχισ μασ. Θ Marina Abramovic από το Βελιγράδι τθσ πρϊθν
Γιουγκοςλαβίασ (γεν. 1946), κεωρείται θ ςθμαντικότερθ καλλιτζχνθσ τθσ Performance Art.
Ψα κζματά τθσ ζχουν να κάνουν με τθ ηωι ςτα άκρα, με το ςϊμα ςτα όριά του. Χτόχοσ τθσ
είναι θ εξερεφνθςθ ακραίων και μοναδικϊν καταςτάςεων ςυναιςκθματικισ και πνευματικισ
εμπειρίασ, που μζςα από τθν υπεροχι τθσ πνευματικισ αντοχισ απζναντι ςτο ςωματικό
πόνο, οδθγεί, όπωσ πιςτεφει, τόςο τθν ίδια και το κοινό τθσ, ςτθν κάκαρςθ. Χτο ςυγκεκριμζνο
δρϊμενο, που πραγματοποιικθκε ςτθ Biennale τθσ Βενετίασ, θ καλλιτζχνθσ για τζςςερισ
θμζρεσ ζπλενε επί ζξι ϊρεσ 1.500 οςτά αγελάδων κλαίγοντασ και τραγουδϊντασ τραγοφδια
και ιςτορίεσ από τθν πατρίδα τθσ. Ψο δρϊμενο τθσ παραπζμπει ςτον πρόςωατο πόλεμο και
κατακερματιςμό τθσ χϊρασ τθσ, ςτον πόνο, ςτθ κλίψθ και τον κάνατο που αυτόσ ζχει
προκαλζςει. Θ ίδια αναωζρει: «όταν με ρωτοφν από που είμαι δε λζω από τθ Σερβία, αλλά
από μια χϊρα που δεν υπάρχει πια».
Θλικιακι
ομάδα
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ΓΛΩΣΣΑΛ ΕΛΚΑΣΤΛΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Αγγειογραφία: Θ ηωγραωικι πάνω ςε αγγεία με ςκοπό τθ διακόςμθςι τουσ. Άνκιςε ςτθν Αρχαία
Ελλάδα, με το μαφρο και το βακυκόκκινο να χρθςιμοποιοφνται ωσ βαςικοί χρωματιςμοί.
Αγιογραφία: Θ απεικόνιςθ κρθςκευτικϊν ςκθνϊν και ιερϊν προςϊπων. Χτθν ορκόδοξθ
βυηαντινι παράδοςθ, θ αγιογραωία παίρνει τθ μορωι τοιχογραωιϊν, ωορθτϊν εικόνων,
ψθωιδωτϊν και μικρογραωιϊν. Χαρακτθριςτικά γνωρίςματά τθσ είναι θ ζλλειψθ προοπτικισ, θ
πνευματικότθτα των μορωϊν, ο ςυμβολιςμόσ και θ αωθγθματικότθτα.
Αιςκθτικι: Ξλάδοσ τθσ ωιλοςοωίασ που εςτιάηει ςτθ ωφςθ του ωραίου, τθσ τζχνθσ και του
γοφςτου, ςτθ δθμιουργία και εκτίμθςθ τθσ ομορωιάσ. Σ όροσ χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ ωορά
τον 18ο αιϊνα και προζρχεται από τθν «αίςκθςθ», τθν εμπειρία που προςλαμβάνουμε μζςω των
αιςκιςεων.
Αναγζννθςθ: Αωορά τθν πολιτιςμικι και καλλιτεχνικι επανάςταςθ που ξεκίνθςε τον 15 ο αιϊνα,
ςτθν Λταλία. Θ αναγεννθςιακι τζχνθ επωωελείται από τθν ανάπτυξθ νζων τεχνικϊν (π.χ. χριςθ
λαδιοφ ςτθ ηωγραωικι), ςτρζωεται κεματολογικά και ςτιλιςτικά ςτθν αρχαιότθτα, αξιοποιεί τθ
νζα γνϊςθ γφρω από τθν ανκρϊπινθ ανατομία και αναβακμίηει τον καλλιτζχνθ ωσ δθμιουργό.
Απόχρωςθ: Θ παραλλαγι ι διαβάκμιςθ ενόσ χρϊματοσ που προκφπτει με τθ μείξθ του με
ποςότθτα άλλου χρϊματοσ.
Αρχιτεκτονικι: Αωορά το ςχεδιαςμό (μελζτθ και γραωικό ςχζδιο) ενόσ χϊρου ι κτθρίου.
Αφαιρετικι ι αφθρθμζνθ τζχνθ: Εμωανίηεται ωσ όροσ, τόςο ςτθ ηωγραωικι όςο και ςτθ
γλυπτικι ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. Αναωζρεται ςτθν παράκαμψθ τθσ αναπαράςταςθσ του
αιςκθτοφ κόςμου. Χτθρίηεται ςτθν κακαρι χριςθ των πρωταρχικϊν μορωολογικϊν ςτοιχειϊν,
όπωσ το χρϊμα, θ γραμμι και το ςχιμα, τα οποία αυτονομοφνται από τθν υποχρζωςθ
απεικόνιςθσ παραςτατικοφ κζματοσ.
Αφίςα: Υρόκειται για ζντυπο χαρτί που αναρτάται ςε τοίχουσ ι άλλεσ επιωάνειεσ ςε δθμόςιουσ
χϊρουσ και εξυπθρετεί ανάγκεσ διαωιμιςθσ, ενθμζρωςθσ, προπαγάνδασ ι διαμαρτυρίασ.
Χυνδυάηει οπτικά-εικαςτικά ςτοιχεία και κείμενο.
Βίντεο-τζχνθ (video art): Χτθρίηεται ςτθν κινοφμενθ εικόνα και λαμβάνει χϊρα μζςα ςτο χρόνο,
χωρίσ να υιοκετεί κατ’ ανάγκθ τισ ςυμβάςεισ του κινθματογράωου. Βαςικά ςτοιχεία τθσ είναι θ
ζμωαςθ ςτα εικαςτικά χαρακτθριςτικά τθσ εικόνασ, ο πειραματιςμόσ και θ επικοινωνία
προβλθματιςμϊν, ςυνικωσ κοινωνικϊν.
Γκράφιτι (graffiti): Ηωγραωικι (ςυνικωσ με χρϊματα ςπρζι) ςε τοίχουσ και άλλεσ επιωάνειεσ
δθμοςίων χϊρων, όπωσ βαγόνια τρζνων. Εμωανίηει επιρροζσ από τθ γραωιςτικι και τθν τζχνθ
των καρτοφν. Χυχνά με το περιεχόμενο των γκράωιτι αςκείται κοινωνικι και πολιτικι κριτικι.
Γλυπτικι: Θ τζχνθ τθσ δθμιουργίασ τριςδιάςτατων μορωϊν.
Γραμμι: Είναι το ορατό ίχνοσ που αωινει το μολφβι, το πινζλο, ι άλλο γραωικό μζςο όταν
ςφρεται πάνω ςτθ ηωγραωικι επιωάνεια.
Διαφιμιςθ: Θ διαδικαςία προβολισ ενόσ προϊόντοσ ι μιασ εταιρίασ επί πλθρωμι. Σι μορωζσ, τα
μζςα και θ γλϊςςα των εικαςτικϊν και οπτικϊν τεχνϊν κυριαρχοφν για τθν καλφτερθ
επικοινωνία και προϊκθςθ των διαωθμιςτικϊν μθνυμάτων.
Εγκατάςταςθ: Χφγχρονθ ζκωραςθ εικαςτικισ δθμιουργίασ, μόνιμθσ ι προςωρινισ, που ςτοχεφει
ςτθ διαμόρωωςθ ενόσ χϊρου.
Ειδϊλιο: Χυνικωσ μικροφ μεγζκουσ τριςδιάςτατο ομοίωμα μορωισ ανκρϊπου, ηϊου ι
αντικειμζνου.
Εικαςτικζσ τζχνεσ: Υεριλαμβάνουν πολλζσ διαωορετικζσ εικαςτικζσ και οπτικζσ μορωζσ και
τεχνικζσ, παραδοςιακζσ (π.χ. κζατρο ςκιϊν) και νεότερεσ, δυτικζσ και μθ-δυτικζσ, τισ καλζσ και
εωαρμοςμζνεσ τζχνεσ (π.χ. ηωγραωικι, γλυπτικι, αρχιτεκτονικι, εικονογράωθςθ), ζργα που
πραγματοποιοφνται με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν (π.χ. ψθωιακι εικόνα, video art) ι εςτιάηουν
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ςτθ διαμόρωωςθ χϊρων (π.χ. εγκαταςτάςεισ). Επιπλζον, αναωζρονται ςτισ ποικίλεσ εικόνεσ και
αντικείμενα που ςυνκζτουν το ςφγχρονο οπτικά προςδιοριςμζνο πολιτιςμό μασ (π.χ.
διαωιμιςθ).
Εικαςτικι αγωγι: Θ μακθςιακι διαδικαςία, μζςα από τθν οποία μακθτζσ διαωορετικϊν
θλικιακϊν ομάδων γνωρίηουν και κατανοοφν τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, ωσ δθμιουργοί και
ενθμερωμζνοι κεατζσ. Θ εικαςτικι αγωγι ςυνειςωζρει ςτθν ολόπλευρθ καλλιζργεια τθσ
προςωπικότθτάσ των νζων ανκρϊπων.
Εικαςτικό (-κεατρικό) δρϊμενο (performans art): Αναωζρεται ςε μθ ςυμβατικι κεατρικι δράςθ
ι παράςταςθ. Χυνδζεται με τθν εννοιολογικι τζχνθ, ςυνδυάηει τθν εικαςτικι, δραματικι και
μουςικι τζχνθ και ςτοχεφει ςτον κοινωνικό προβλθματιςμό των κεατϊν.
Εικονοβιβλίο: Βιβλίο, ςυνικωσ για παιδιά, με οπτικι μορωι, μικρό κείμενο και εικονογράωθςθ
που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αωιγθςθ τθσ ιςτορίασ και τθ δθμιουργία ατμόςωαιρασ.
Εικονογράφθςθ: Σι εικόνεσ και άλλα οπτικά ςτοιχεία που ςυνοδεφουν και ςυμπλθρϊνουν ζνα
κείμενο, ζνα βιβλίο ι άλλο ζντυπο. Υρόκειται για μια κατά βάςθ αωθγθματικι τζχνθ.
Εννοιολογικι τζχνθ: Ξαλλιτεχνικό κίνθμα που εμωανίηεται ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ϋ60.
Αμωιςβθτεί τθν παραδοςιακι αιςκθτικι ωσ προτεραιότθτα ςτθν τζχνθ. Χτθρίηεται ςε μια ιδζαζννοια και χρθςιμοποιεί εικόνεσ, ι αντικείμενα ωορτιςμζνα ςυναιςκθματικά για να τθν
επικοινωνιςει. Σ κεατισ καλείται να ςυμμετάςχει νοθτικά για τθν κατανόθςθ του ζργου.
Εξπρεςιονιςμόσ: Ξαλλιτεχνικό κίνθμα τθσ μοντζρνασ ηωγραωικισ που εμωανίηεται από τισ αρχζσ
του 20ου αιϊνα. Χαρακτθρίηεται από τθν ζμωαςθ ςτθν ζκωραςθ του ψυχικοφ κόςμου και τθσ
ανκρϊπινθσ αγωνίασ, τθν αδιαωορία προσ τθν πιςτι αναπαράςταςθ τθσ πραγματικότθτασ, τθν
τάςθ για παραμόρωωςθ και δραματικότθτα ςτθν απόδοςθ των χρωμάτων.
Ηωγραφικι: Θ τζχνθ τθσ αναπαράςταςθσ μιασ εικόνασ με μια ςυνικωσ επίπεδθ επιωάνεια.
Κζατρο ςκιϊν: Είναι ζνα από τα παλαιότερα είδθ λαϊκοφ κεατρικοφ κεάματοσ. Φιγοφρεσ από
χαρτί, δζρμα ι άλλα θμιδιάωανα υλικά δρουν πίςω από λευκι οκόνθ που ωωτίηεται. Σ
Ξαραγκιόηθσ αντιπροςωπεφει τθν ελλθνικι ζκωραςθ του κεάτρου ςκιϊν.
Λμπρεςιονιςμόσ: Ξαλλιτεχνικό ρεφμα που αναπτφχκθκε ςτο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα. Ξφρια
χαρακτθριςτικά του ςτθ ηωγραωικι είναι οι ςυνκζςεισ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, θ ζμωαςθ ςτθν
απόδοςθ του ωωτόσ ςε διαωορετικζσ ςτιγμζσ τθσ θμζρασ και θ αποτφπωςθ τθσ άμεςθσ
εντφπωςθσ που προκαλεί ζνα αντικείμενο ι μια κακθμερινι εικόνα.
Κινθτικι Τζχνθ (kinetic art): Υρόκειται για μια ςφγχρονθ τάςθ τθσ ηωγραωικισ ι γλυπτικισ, όπου
βαςικό ςτοιχείο τθσ είναι θ ειςαγωγι τθσ κίνθςθσ ςτο εικαςτικό ζργο με τθ βοικεια μοτζρ, του
ανζμου ι με άλλουσ τρόπουσ.
Κολλάη: Kαλλιτεχνικι ςφνκεςθ που ζχει γίνει με τθν τεχνικι τθσ επικόλλθςθσ διάωορων υλικϊν,
ςυχνά χαρτιοφ, επάνω ςε μία επιωάνεια. Περικζσ ωορζσ ςυνδυάηεται με ςτοιχεία ηωγραωιςμζνα
ι ςχεδιαςμζνα.
Κόμικσ: Λςτορίεσ που αποδίδονται ςε ςειρά εικόνων, ςυνικωσ με τθ μορωι ςκίτςων, και
ςυνοδεφονται από ςφντομα επεξθγθματικά κείμενα και οπτικοποιθμζνουσ διαλόγουσ.
Κυβιςμόσ: Εικαςτικι τεχνοτροπία θ οποία εκδθλϊνεται ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, ςφμωωνα με
τθν οποία τα εικονιηόμενα πρόςωπα και αντικείμενα αναλφονται ςε γεωμετρικζσ ωόρμεσ και
παρουςιάηονται να προςομοιάηουν με πολφεδρα γεωμετρικά ςτερεά.
Λαϊκι τζχνθ: Είναι θ τζχνθ που δθμιουργείται αυκόρμθτα και ανεπιτιδευτα από μζλθ, ςυνικωσ
ανϊνυμα, μιασ ομάδασ, κοινότθτασ ι λαοφ. Αωορά πολλζσ διαωορετικζσ εικαςτικζσ εκωράςεισ
και χειροτεχνικζσ πρακτικζσ (π.χ. ηωγραωικι, αγγειοπλαςτικι, κζντθμα, υωαντικι) και ςυνικωσ
ζχει χρθςτικι μορωι. Θ λαϊκι τζχνθ κάκε λαοφ διαμορωϊνει, αντικατοπτρίηει και διαςϊηει
ςτοιχεία του πολιτιςμοφ του παρόντοσ και του παρελκόντοσ του.
Μακζτα: Πικρό τριςδιάςτατο προςχζδιο ενόσ γλυπτοφ, αρχιτεκτονικοφ ζργου ι άλλου
εικαςτικοφ ζργου.
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Μοντερνιςμόσ: Εμωανίςτθκε ςτα μζςα του 19ου αιϊνα ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ. Βαςίηεται ςτθν ιδζα
ότι οι «παραδοςιακζσ» μορωζσ τζχνθσ, θ κρθςκευτικι πίςτθ, θ κοινωνικι οργάνωςθ και θ
κακθμερινι ηωι ακολουκοφςαν ξεπεραςμζνα πρότυπα. Ακολουκεί τισ καινοτομίεσ και τουσ
νεωτεριςμοφσ τθσ εποχισ.
Μορφολογικά ςτοιχεία: Πε αυτό τον όρο αναωερόμαςτε ςτα γραωικά και δομικά ςτοιχεία των
εικαςτικϊν τεχνϊν, όπωσ το ςθμείο, θ γραμμι, το χρϊμα, θ υωι, θ ωόρμα., ο τόνοσ, το μοτίβο,
με τα οποία ςυνκζτονται τα εικαςτικά ζργα.
Μοτίβο: Υρόκειται για ςτοιχείο, ςχιμα ι μορωι που επαναλαμβάνεται ςε ζνα εικαςτικό ζργο.
Μουςειακι αγωγι: Αωορά τθν ουςιαςτικι και λειτουργικι προςζγγιςθ των μουςειακϊν
αντικειμζνων μζςα από εκπαιδευτικζσ δράςεισ. Βαςίηεται ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από εκπαιδευτικοφσ ι μουςειακοφσ ωορείσ, που ςυνικωσ ζχουν
ωσ ςθμείο ζναρξθσ ςυγκεκριμζνα εκκζματα ενόσ μουςείου ι πινακοκικθσ και απευκφνονται ςε
διαωορετικζσ ομάδεσ του κοινοφ.
Οπτικόσ εγγραμματιςμόσ: Θ ςφνκετθ ικανότθτα του ατόμου (α) να επικοινωνεί με άνεςθ μζςα
από τθν παραγωγι οπτικϊν μορωϊν και (β) να αποκωδικοποιεί και να κρίνει εικόνεσ που
παράγουν άλλοι.
Οπτικόσ πολιτιςμόσ: Αωορά όλα τα ζργα, προϊόντα και αντικείμενα που παράγονται ςτο
πολιτιςμικό περιβάλλον μασ με ςκοπό να γίνουν αντιλθπτά μζςα από τθν αίςκθςθ τθσ όραςθσ.
Ραραμόρφωςθ: Αναωζρεται ςτθν παραποίθςθ ςτοιχείων τθσ πραγματικότθτασ, μζςα από τθν
αλλοίωςθ και τθν υπερβολι. Θ παραμόρωωςθ ωσ εικαςτικό εργαλείο χρθςιμοποιείται ςυχνά
ςτον εξπρεςιονιςμό, αλλά και ςτθ γελοιογραωία.
Ραραςτατικι τζχνθ: Αωορά τθν εικαςτικι αναπαράςταςθ περιεχομζνου που παραπζμπει οπτικά
ςε κάτι αναγνωρίςιμο, όπωσ πρόςωπα, αντικείμενα ι χϊρουσ. Χτον αντίποδά τθσ παρατακτικισ
βρίςκεται θ αωαιρετικι ι αωθρθμζνθ τζχνθ.
Ρλαςτικι τζχνθ: Αωορά το χειριςμό εφπλαςτων υλικϊν, όπωσ ο πθλόσ, για τθ δθμιουργία
τριςδιάςτατων εικαςτικϊν ζργων.
Ροπ Αρτ (pop art): Ξαλλιτεχνικό κίνθμα που άνκθςε ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ τθ δεκαετία του ϋ60
και ςυνδζεται με τθ διαωιμιςθ και τθν κυριαρχία τθσ εικόνασ ςτα Π.Π.Ε. Υροβάλει ςφμβολα του
καταναλωτιςμοφ και απλά αντικείμενα και ςυγχζει τα όρια ανάμεςα ςτθν εμπορικι και τισ καλζσ
τζχνεσ.
Ρορτρζτο: Ηωγραωικι απεικόνιςθ των εξωτερικϊν χαρακτθριςτικϊν αλλά και ςτοιχείων τθσ
προςωπικότθτασ ενόσ ςυγκεκριμζνου προςϊπου.
Ρροοπτικι: Υρόκειται για τθν τεχνικι τθσ προβολισ μιασ τριςδιάςτατθσ εικόνασ και τθσ
δθμιουργίασ τθσ αίςκθςθσ του βάκουσ ςε μια επίπεδθ επιωάνεια. Εμωανίςτθκε ςτθ ηωγραωικι
τον 15ο αι. κατά τθν περίοδο τθσ Αναγζννθςθσ.
εαλιςμόσ: Ξαλλιτεχνικό ρεφμα που αναπτφχκθκε ςτα μζςα του 19ου αιϊνα. Σι ρεαλιςτζσ
ηωγράωοι επιδιϊκουν τθν πιςτι απεικόνιςθ τθσ ηωισ και τθσ πραγματικότθτασ.
ομαντιςμόσ: Ξαλλιτεχνικό ρεφμα που αναπτφχκθκε ςτα τζλθ του 18ου αιϊνα. Σι ρομαντικοί
ηωγράωοι δίνουν ζμωαςθ ςτο ςυναίςκθμα αντί τθσ λογικισ και ςτοχεφουν ςτθν πρόκλθςθ
ιςχυρισ ςυγκίνθςθσ, κυρίωσ μζςα από τθ κεματολογία τουσ, τθ χριςθ του ωωτόσ και του
χρϊματοσ και τθν ελευκερία ςτθ ωόρμα.
Σκίτςο: Είναι θ γριγορθ απεικόνιςθ ενόσ προςϊπου, αντικειμζνου ι άλλου κζματοσ με μολφβι ι
άλλο ςχεδιαςτικό μζςο. Χυνικωσ δεν αποςκοπεί ςτθν πιςτι απόδοςθ του προσ αναπαράςταςθ
κζματοσ, αλλά ςτθν αποτφπωςθ κάποιων ουςιωδϊν χαρακτθριςτικϊν του.
Σουρεαλιςμόσ: Ξαλλιτεχνικό ρεφμα που αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. Επεδίωκε τθ
διερεφνθςθ του αςυνείδθτου και τθν απελευκζρωςθ τθσ ωανταςίασ με τθν απουςία κάκε
ελζγχου από τθ λογικι.
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Συμβολιςμόσ: Ωσ καλλιτεχνικό ρεφμα αναπτφχκθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ.
Αωορά τθ ςυςτθματικι χριςθ ςυμβόλων και οπτικϊν ςυμβάςεων για τθν ζκωραςθ αλλθγορικϊν
και δευτερογενϊν νοθμάτων που υπερβαίνουν τθ ρεαλιςτικι απόδοςθ τθσ πραγματικότθτασ.
Σφνκεςθ: Σ ςυνδυαςμόσ και θ ςυνζνωςθ εικαςτικϊν μορωολογικϊν ςτοιχείων (όπωσ χρϊματα,
γραμμζσ, ωόρμεσ) ςε ζνα ενιαίο, λειτουργικό και αναγνωρίςιμο ςφνολο.
Σχζδιο: Χτισ εικαςτικζσ τζχνεσ αωορά τθν αναπαράςταςθ μιασ ιδζασ ι αντικειμζνου με γραμμζσ ι
και γραμμοςκιάςεισ. Χυχνά χρθςιμοποιείται ωσ το πρϊτο ςτάδιο τθσ δθμιουργίασ εικαςτικϊν
ζργων.
Σχιμα: Θ οριοκζτθςθ μιασ επιωάνειασ που δθμιουργείται από γραμμζσ, πολλζσ πινελιζσ ι
κθλίδεσ μαηί.
Τζχνθ τθσ γθσ (land art): Υρόκειται για ςφγχρονθ κίνθςθ ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ, όπου τα ζργα
παράγονται αποκλειςτικά με υλικά που υπάρχουν ςτθ ωφςθ. Χυνδζεται άμεςα με το αυξανόμενο
αίςκθμα ωυγισ από τισ πόλεισ, τθν οικολογικι ςυνείδθςθ και τθν ανάγκθ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
Τόνοσ: Είναι θ διαβάκμιςθ ενόσ χρϊματοσ από το ωωτεινό ςτο ςκοτεινό και αντίκετα. Ρζοι τόνοι
παράγονται με τθν προςκικθ λευκοφ ι μαφρου ςε ζνα χρϊμα.
Τφπωμα: Υρόκειται για τθν αναπαραγωγι ενόσ εικαςτικοφ ζργου ι κειμζνου με τθ μζκοδο τθσ
τυπογραωίασ.
Υφι: Υρόκειται για τθν αίςκθςθ που προκαλεί θ επαωι (απτικι ι οπτικι) με τθν επιωάνεια ενόσ
εικαςτικοφ ζργου.
Φόντο: Σ χϊροσ που περιβάλλει το κεντρικό κζμα ενόσ πίνακα ι άλλου διςδιάςτατου εικαςτικοφ
ζργου.
Φόρμα: Ωσ μορωολογικό ςτοιχείο ςτθν εικαςτικι γλϊςςα αναωζρεται ςτθν τριςδιάςτατθ
ωιγοφρα ενόσ εικαςτικοφ αντικειμζνου ι ςτο ςχιμα του όταν πρόκειται για ζργο δφο
διαςτάςεων. Πια ωόρμα μπορεί να είναι ςυγκεκριμζνθ και περιγραωικι ι αςαωισ και
αωθρθμζνθ.
Φωτογραφία: Είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ οπτικϊν εικόνων μζςω τθσ καταγραωισ και
αποτφπωςθσ του ωωτόσ με τθ χριςθ ωωτογραωικισ μθχανισ.
Φωτοςκίαςθ: Ψεχνικι που εωαρμόηεται για να αποδοκεί το ωωσ και θ ςκιά και να δθμιουργθκεί
θ ψευδαίςκθςθ του όγκου και του βάκουσ ςε ζνα ςχζδιο ι ηωγραωικό ζργο.
Χαρακτικι: Είναι θ τζχνθ τθσ εγχάραξθσ ενόσ ςχεδίου ςε μια ςκλθρι επιωάνεια, που ςτθ
ςυνζχεια χρθςιμεφει ωσ πλάκα για τθν εκτφπωςθ αντιτφπων (χαρακτικϊν) ςε χαρτί, φωαςμα ι
άλλο μζςο. Ανάλογα με το υλικό τθσ πλάκασ, θ τεχνικι ονομάηεται ξυλογραωία (χαρακτικι ςε
ξφλο), χαλκογραωία (χαρακτικι ςε χαλκό) ι λικογραφία (χαρακτικι ςε πζτρα).
Χρϊμα: Βαςικό μορωολογικό ςτοιχείο των εικαςτικϊν τεχνϊν. Διακρίνονται τρία βαςικά
χρϊματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε) και τρία ςυμπλθρωματικά (πορτοκαλί, πράςινο, μωβ), τα οποία
προκφπτουν από μείξεισ των βαςικϊν χρωμάτων ανά δφο. Ψα χρϊματα μποροφν να διακρικοφν
επίςθσ ςε αντίκετα (π.χ. μπλε-πορτοκαλί), ςε κερμά (π.χ. κόκκινο, πορτοκαλί) και ψυχρά (π.χ.
μπλε, μωβ).
Χϊροσ: Είναι θ διάςταςθ ςτθν οποία αναπτφςςονται τα εικαςτικά ζργα. Θ ηωγραωικι, θ
ωωτογραωία και άλλεσ διςδιάςτατεσ τζχνεσ χρθςιμοποιοφν το ςυμβολικό χϊρο μιασ επίπεδθσ
επιωάνειασ. Θ γλυπτικι, θ πλαςτικι ι θ αρχιτεκτονικι καταλαμβάνουν τριςδιάςτατο χϊρο.
Ψθφιακι εικόνα: Υροχποκζτει τθ ψθωιακι λιψθ μιασ εικόνασ, ςτατικισ ι κινοφμενθσ. Θ
ψθωιοποίθςθ είναι ο τρόποσ με τον οποίο μια εικόνα μετατρζπεται ςε μια ςειρά ψθωίων. Ψο
αποτζλεςμα μπορεί να εκτυπωκεί ι να παρουςιαςτεί ςε οκόνθ.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ: ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΣΘΜΑΣΛΑ – ΤΟΡΟΛ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘΣ
Θ λογοτεχνία δεν μασ βοθκάει να βαδίηουμε,
αλλά να αναπνζουμε καλφτερα.
ROLAND BARTHES
Qu’est-ce que la critique ?
Από όλεσ τισ μορωζσ τζχνθσ που καλοφνται να ςυνδράμουν ςτο Επιμορωωτικό Ωλικό για τθν
Αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθν Εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο μιασ Εγκάρςιασ Δράςθσ, θ Οογοτεχνία είναι
εκ πρϊτθσ όψεωσ θ λιγότερο αυτονόθτθ, δεδομζνου ότι ςυνιςτά ιδθ δομθμζνο μάκθμα,
ενταγμζνο ςτισ βαςικζσ ςπουδζσ τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Είναι πολφ δφςκολο, λοιπόν, για ζνα μακθτι –κυρίωσ, τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που
ζχει τθν εμπειρία πολλαπλϊν ςχετικϊν γραπτϊν ι/και προωορικϊν εξετάςεων και, ςυνεπϊσ, ζχει
ςυνθκίςει να μετατοπίηει (ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα) τθ ςθμαςία του εν λόγω μακιματοσ από το
λογοτεχνικό κείμενο ωσ ζργο τζχνθσ ςτθ βακμολογικι αξιολόγθςι του από τον εκάςτοτε
κακθγθτι/βακμολογθτι του– να απεγκλωβιςτεί από τισ αναπόωευκτεσ (εκπαιδευτικζσ)
ςυνδθλϊςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μακθςιακισ εμπειρίασ και να επιςτρζψει ανεπθρζαςτοσ και
«κακαρόσ» ςτο πρωτογενζσ κειμενικό ςϊμα. Υολλϊ μάλλον όταν ζχει αναπτφξει ζνα ςφςτθμα
«νοθτικϊν ςυνθκειϊν» –για να υιοκετιςω τον όρο του Jack Mezirow, αμερικανοφ ςτοχαςτι τθσ
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ξόκκοσ, 2010, ς. 76),– που προδιακζτει το προςωπικό του ενδιαωζρον
ζναντι τθσ λογοτεχνίασ αυτισ κακαυτισ και, ςυνεπϊσ, κακορίηει τθν αξία που ζχει ςτθ ηωι του
βάςει του βακμοφ αξιολόγθςθσ των δεξιοτιτων του ωσ προσ τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων ςτο πλαίςιο των εγκφκλιων ςπουδϊν του.
Υϊσ είναι δυνατόν, λοιπόν, να προβεί ζνασ μακθτισ ς’ ζναν «ριηικό μεταςχθματιςμό τθσ
άποψισ» του για τθ Οογοτεχνία ωσ μορωι Ψζχνθσ, επανεξετάηοντασ κριτικά «ολόκλθρο το
ςφςτθμα των *ςχετικϊν+ νοθτικϊν ςυνθκειϊν» του; (Υαραπζμπω εκ νζου εδϊ ςε μια βαςικι
αρχι τθσ «κεωρίασ τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ» του Mezirow, (Ξόκκοσ, ό.π., ς. 78.))

1. Επαναξιολόγθςθ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ Τζχνθσ
Θζλω να μιλιςω για τθν αίρεςθ τθσ διδαςκαλίασ, που ςζρνει από κοντά, ςυνεπακόλουκά τθσ
αναπόφευχτα, τισ αιρζςεισ του πάκουσ, τθσ αλικειασ, τθσ θκικισ. Ζνα ςωρό κόςμοσ φαντάηεται
πωσ ςκοπόσ τθσ ποίθςθσ είναι μια οποιαδιποτε διδαςκαλία κι ότι πρζπει πότε να τονϊνει τθ
ςυνείδθςθ, πότε να τελειοποιεί τα ικθ και πότε ν' αποδείχνει κάτι ωφζλιμο…
Πε αυτά τα λόγια αρχίηει ο γάλλοσ ποιθτισ Charles Baudelaire το κεωρθτικό του κείμενο με τίτλο
«Σι αρχζσ τθσ ποίθςθσ». Ξαι ςυνεχίηει:
*…+ Θ Ροίθςθ – φτάνει μόνο να κατεβοφμε μζςα μασ λιγάκι, να ρωτιςουμε τθν ψυχι μασ, ν'
ανακαλζςουμε ςτθ μνιμθ τουσ ενκουςιαςμοφσ μασ – άλλο ςκοπό δεν ζχει από τον Εαυτό τθσ. Δεν
μπορεί, δεν γίνεται να ’χει άλλον, και κανζνα ποίθμα δεν κα ’ναι τόςο μεγάλο, τόςο ευγενικό,
τόςο άξιο να λζγεται ποίθμα, όςο εκείνο που κα ’χει γραφτεί για μόνθ τθν θδονι να γράψουμε
ζνα ποίθμα.
Δε κζλω να πω πωσ δεν εξευγενίηει θ ποίθςθ τα ικθ *…+. Λζω πωσ, αν ο ποιθτισ κυνθγιςει
κάποιον θκικό ςκοπό, λιγόςτεψε πολφ τθν ποιθτικι του δφναμθ. *…+ Θ ποίθςθ δεν μπορεί – με
κίνδυνο να πεκάνει ι να ξεπζςει – να ςυγχωνευτεί με τθν Επιςτιμθ και τθν Θκικι. Δεν ζχει τθν
Αλικεια για αντικείμενό τθσ, ζχει μόνο τον Εαυτό τθσ. *…+
Για να καταλιξει:
Ζτςι ο ςκοπόσ τθσ ποίθςθσ είναι, αυςτθρά κι απλά, θ ανκρϊπινθ λαχτάρα για κάποια ανϊτερθ
ομορφιά. Κι θ εκδιλωςθ αυτοφ του ςκοποφ βρίςκεται ς' ζναν ενκουςιαςμό, ς' ζναν ερεκιςμό τθσ
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ψυχισ – ενκουςιαςμό εντελϊσ ανεξάρτθτο από το πάκοσ που είναι θ μζκθ τθσ καρδιάσ, κι απ’ τθν
αλικεια που είναι θ βοςκι του λογικοφ. (Baudelaire, 1999, ςς. 111-113.)
Υϊσ μπορεί να νιϊςει, άραγε, ζνασ μακθτισ τον ενκουςιαςμό ενόσ «εξ αποκαλφψεωσ
παραδείςου» (Baudelaire, ό.π.) και, ςυγχρόνωσ, να διαιςκανκεί ςτθν επαωι του με ζνα
λογοτεχνικό κείμενο τθ «μετάδοςθ κάποιασ νζασ εμπειρίασ, *…+, ι *τθν+ ζκωραςθ κάποιου
πράγματοσ που ζχουμε ηιςει αλλά δεν το ζχουμε εκωράςει με λζξεισ και το οποίο διευρφνει τθ
ςυνείδθςι μασ ι εξευγενίηει τθν αιςκαντικότθτά μασ» ; (Eliot, 1983, ς. 193.) Υϊσ μπορεί,
δθλαδι, «εκτόσ από τθν απόλαυςθ», να νιϊςει αυτό «το είδοσ αλλαγισ που ωζρνει *θ ποίθςθ+
ςτθ ηωι μασ» ; (ό.π.)
«Ασ γίνουμε βάρβαροι *δθλαδι, αγροίκοι και απολίτιςτοι+ για να αντιλθωκοφμε αυτό που ακόμθ
κι εκείνοι κα μποροφςαν να αποκομίςουν διαβάηοντασ τθν Princesse de Clèves», προτείνει με
προκλθτικό πνεφμα ο Yves Citton, ελβετόσ ςτοχαςτισ και κεωρθτικόσ τθσ λογοτεχνίασ. (Citton,
2007.) Σ νουσ πθγαίνει αβίαςτα ςτθν πιο ακραία εκδοχι αγροίκου που εκπροςωπεί το
τερατϊδεσ δθμιοφργθμα του Φρανκενςτάϊν όταν, βρίςκοντασ τυχαία ζνα δερμάτινο μπαοφλο με
μερικά βιβλία, ρίχνεται με βουλιμία ςτθν ανάγνωςθ του Χαμζνου Ραραδείςου του Milton και του
Βζρκερου του Goethe: «Δυςκολεφομαι να ςου περιγράψω τθν επίδραςθ που είχαν αυτά τα
βιβλία επάνω μου», ομολογεί ςτον Δθμιουργό του, βιϊνοντασ τθν ανάγνωςθ τθσ λογοτεχνίασ
ςαν «αςτείρευτθ πθγι διαλογιςμϊν κι εκπλιξεων». (Shelley, 2007, ςς. 148-149.)
Εάν, όμωσ, κατά τον Citton, το ενδιαωζρον τθσ αναγνωςτικισ εμπειρίασ ενόσ άξεςτου αγροίκου –
ωσ κατεξοχιν κιαςϊτθ και, ςυγχρόνωσ, προδότθ τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ– ζγκειται ςτουσ
νζουσ ορίηοντεσ ςτοχαςμϊν και πρακτικϊν εωαρμογϊν που διανοίγει, ανατρζποντασ «τισ
υπάρχουςεσ ςχζςεισ μεταξφ του otium (αργίασ και ανάπαυςθσ) του αιςκθτι και του negotium
(αςχολίασ, εργαςίασ) μιασ εμπορευματοποιθμζνθσ κοινωνίασ» (Citton, ό.π.), το ουςιαςτικό
ερϊτθμα που εγείρει είναι κατά πόςον οι υπάρχουςεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ
είναι ικανζσ να εντάξουν τθν εναςχόλθςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ τζχνθ ςτθν καρδιά τθσ
κακθμερινισ δράςθσ ενόσ ατόμου –μακθτι ι αναγνϊςτθ–, αποςπϊντασ τθν ipso facto από μια
αργόςχολθ ι/και περικωριακι εναςχόλθςθ όπου περιορίηεται ςυνικωσ. Ξι ακόμθ περιςςότερο,
κατά πόςον θ λογοτεχνικι ανάγνωςθ δφναται να νοθκεί ωσ εναλλακτικι μορωι ενεργοφσ δράςθσ
και ενςυνείδθτθσ αντί-δραςθσ ςτισ δυςλειτουργικζσ δομζσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, μζςω του
κριτικοφ ςτοχαςμοφ που εγείρει.
Υερί μεκοδολογίασ ο λόγοσ, αναπόωευκτα, μόνθσ ικανισ να προςαρμόςει τθν πραγμάτευςθ ενόσ
λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτισ ανθςυχίεσ και τα ενδιαωζροντα του ςφγχρονου μακθτι και
ςπουδαςτι.

2. Ανακεϊρθςθ των τρόπων/ μεκόδων προςζγγιςθσ τθσ Λογοτεχνίασ
Εάν οι υπαρκτζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ και προςζγγιςθσ τθσ λογοτεχνίασ κεωροφνται εν πολλοίσ
παρωχθμζνεσ, ζργο τθσ διδακτικισ κοινότθτασ δεν είναι μόνο να εωεφρει νζουσ τρόπουσ
κεϊρθςθσ και διεφρυνςθσ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων τθσ με γνϊμονα τθν εξελικτικι πορεία
τθσ κοινωνίασ όπου εντάςςεται θ εν λόγω διδαςκαλία, αλλά, πρωτίςτωσ, να μεταβάλει και να
ποικίλει τον τρόπο κζαςθσ και, ςυνεπϊσ, προςζγγιςθσ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου.
Ξατά τον Jean-Louis Dufays, κακθγθτι Γαλλικισ Οογοτεχνίασ και Διδακτικισ ςτο Ξακολικό
Υανεπιςτιμιο τθσ Louvain, θ ερμθνευτικι προςζγγιςθ τθσ λογοτεχνίασ μζςω μιασ
«εκςυγχρονιςτικισ ανάγνωςισ» τθσ (lecture actualisante) ελζγχεται απολφτωσ ικανι να
εκςυγχρονίςει τθν αναγνωςτικι πράξθ, εντάςςοντασ ζνα λογοτεχνικό κείμενο ςτο ςφγχρονο
κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο, με τθ ςειρά του, εμπλουτίηει το πρϊτο με «νοιματα a
posteriori» (Dufays, 1994, ς. 103), άςχετα, ίςωσ, από τισ αρχικζσ προκζςεισ και τισ ιδεολογικζσ
βλζψεισ ενόσ ςυγγραωζα. Σ ςκόπιμοσ αναχρονιςμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αναγνωςτικισ οπτικισ
δεν εςτιάηεται, άρα, ςε αυτό που ικελε να πει (όντωσ) ζνασ ςυγγραωζασ, αλλά επιδιϊκει να
διαωωτίςει τθν παροφςα κατάςταςθ του εκάςτοτε αναγνϊςτθ, προςδίδοντασ, εκ των
πραγμάτων, ςτο λογοτεχνικό κείμενο μια διαχρονικι αξία που, ενίοτε, το υπερβαίνει. Πε άλλα
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λόγια, μζςω τθσ «εκςυγχρονιςτικισ ανάγνωςθσ», ζνα κείμενο ςυνεχίηει να ηει όχι για όςα λζει,
αλλά για όςα μπορεί να πει ςτον ςφγχρονο αναγνϊςτθ, αωυπνίηοντασ μζςα του ςφνκετεσ
ςυνειδθςιακζσ λειτουργίεσ και, ςυνεπϊσ, νζεσ ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ.
Εφλογα τίκεται εδϊ το ερϊτθμα των πλζον ενδεικνυόμενων διδακτικϊν μεκόδων, που δφνανται
να ενςτερνιςτοφν τθν «εκςυγχρονιςτικι ερμθνεία» (Dufays, ς. 104) ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου.
Δεν υπάρχει αμωιβολία ότι θ διακεματικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ ελζγχεται απολφτωσ κατάλλθλθ
για να ενεργοποιιςει μια παρόμοια ερμθνευτικι πρακτικι, πυροδοτϊντασ ςυγχρόνωσ ζνα
γόνιμο διάλογο μεταξφ τθσ λογοτεχνίασ και των άλλων τεχνϊν ι, ακόμθ καλφτερα, μεταξφ τθσ
λογοτεχνίασ –ωσ μορωισ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ– και των άλλων μακθμάτων που
εντάςςονται ςτον υποχρεωτικό κορμό των εγκφκλιων ςπουδϊν. Υρωτίςτωσ, όμωσ, –και ασ μου
επιτραπεί να το κεωρϊ πιο ςθμαντικό– θ διακεματικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ προτάςςει αω’
εαυτισ ζνα γόνιμο διάλογο μεταξφ διδάςκοντοσ και διδαςκομζνου, εγείροντασ, εκ των
πραγμάτων, τθν ανάγκθ μιασ ςυλλογικισ μακθτείασ μζςω ενόσ λόγου πολυωωνικοφ, που δεν
αναιρεί μόνο τον κακϊσ εννοοφμενο από κακζδρασ μονόλογο του κακθγθτι, αλλά, κυρίωσ, μυεί
τον διδαςκόμενο και τον διδάςκοντα ς’ ζναν εν ίςοισ όροισ πλουραλιςτικό –πειραματικό ι
αυτοςχεδιαςτικό– τρόπο προςζγγιςθσ του προσ διδαςκαλία μακιματοσ μζςω τθσ λογοτεχνίασ
και αντιςτρόωωσ.
Ασ ςτακοφμε λίγο ςτο εν ίςοισ όροισ για να καταςτεί περιςςότερο ςαωισ θ αμοιβαία
πλουραλιςτικι και διαωωτιςτικι προςζγγιςθ λογοτεχνίασ και αλλότριου μακιματοσ που
προανζωερα: Τταν, επί παραδείγματι, ζνασ μακθματικόσ ςτο Οφκειο μπορζςει να διανκίςει μια
κοπιϊδθ ϊρα διδαςκαλίασ του με τθν ανάγνωςθ ενόσ εξαιρετικά ςφντομου (1 ςελίδασ) και
εφλθπτου διθγιματοσ, όπου θ μακιτρια ενόσ «λυπθμζνου μακθματικοφ, *κακϊσ+ ζλεγαν πωσ
του είχε πεκάνει ζνα παιδί», αναλαμβάνει «τθν ευκφνθ να του δίν*ει+ κάκε μζρα μια μικρι χαρά,
γιατί τθν είχε μεγάλθ ανάγκθ», με το να λφνει πρόκυμα όλεσ τισ δφςκολεσ αςκιςεισ που τθσ
αωινει εκείνοσ ςτο κρανίο ωεφγοντασ, θ ανάγνωςθ του εν λόγω διθγιματοσ (Χτάϊκου, 2009,
ς.52) δεν εμπλουτίηει μόνο τθν ϊρα των μακθματικϊν –εκ προοιμίου μάκθμα ψυχρισ
καρτεςιανισ λογικισ– με μια ευωρόςυνθ διάςταςθ αμοιβαίασ προςωοράσ διδάςκοντοσ και
διδαςκομζνου (διότι και τθσ μακιτριασ το θκικό αναπτερϊνεται επειδι ο κακθγθτισ τισ
εμπιςτεφεται δφςκολεσ αςκιςεισ), αλλά, επιπλζον, ςτρζωει τθν προςοχι διδάςκοντοσ και
διδαςκομζνου προσ ζνα καλλιτεχνικό πεδίο ανοίκειο με το γνωςτικό αντικείμενο διδαςκαλίασ,
που αποδεικνφεται, όμωσ, ικανό να τουσ ενϊςει εν ίςοισ όροισ: «Σι άλλοι νόμιηαν πωσ αγαποφςα
τα μακθματικά. Δεν ιταν τόςο αυτό, όςο ότι ζμακα πωσ μπορείσ να πολεμάσ τθ λφπθ μ’ αυτά»
(Χτάϊκου, ό.π.), αποωαίνεται θ μακιτρια ςτο τζλοσ.
Θ διακεματικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ, όμωσ, δεν επαρκεί αω’ εαυτισ εάν δεν ςυνδυαςτεί με τθ
νεϊτερθ κεωρία για τθ διακειμενικι φφςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου, θ οποία δεν επιδζχεται
μονοςιμαντεσ αναγνϊςεισ και ερμθνείεσ.
*…+ Ζνα κείμενο δεν είναι ωτιαγμζνο από μια γραμμι λζξεων, από όπου αναδφεται μια ζννοια
μοναδικι, κατά κάποιο τρόπο κεολογικι (θ οποία κα ιταν «μινυμα» του «Χυγγραωζα–Κεοφ»),
αλλά ζνασ χϊροσ με πολλαπλζσ διαςτάςεισ, όπου παντρεφονται και αλλθλοαμωιςβθτοφνται
ποικίλεσ γραωζσ, από τισ οποίεσ καμιά δεν είναι αρχικι. Ψο κείμενο είναι ζνα πλζγμα αναωορϊν
προερχόμενων από τισ χίλιεσ τόςεσ εςτίεσ πολιτιςμοφ (Barthes, 1988, ς. 141),
αποωαίνεται ο γνωςτόσ γάλλοσ δοκιμιογράωοσ, ςθμειολόγοσ και κριτικόσ R. Barthes. Ξαι αλλοφ
επεξθγεί, υιοκετϊντασ τον όρο του ρϊςου ωορμαλιςτι Mikhaïl Bakhtine:
*…+ Κάκε κείμενο είναι ζνα διακείμενο· άλλα κείμενα είναι παρόντα μζςα ς’ αυτό, ςε διάφορα
επίπεδα, κάτω από μορφζσ λίγο πολφ αναγνωρίςιμεσ: τα κείμενα του πολιτιςμοφ που
προθγικθκε και τα κείμενα του περιβάλλοντοσ πολιτιςμοφ. Κάκε *…+ διακείμενο είναι ζνα πεδίο
γενικό από *…+ αςφνειδα ι αυτόματα παρακζματα, που καταγράφονται χωρίσ ειςαγωγικά.
(Barthes, 1973, ς. 1015.)
Θ πολυςθμία που χαρακτθρίηει το «διακειμενικό υπόςτρωμα» κάκε λογοτεχνικοφ κειμζνου δεν
υπαγορεφει μόνο τθν αναγκαιότθτα πρόςλθψθσ και αξιολόγθςισ του μζςω ποικίλων
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ερμθνευτικϊν προςεγγίςεων –αςφμβατων με κάκε ανελαςτικά μονοςιμαντθ μζκοδο ανάγνωςθσ
και ερμθνείασ του–, αλλά, επιπλζον, προχποκζτει επιτακτικά τθ δθμιουργικι ςυμμετοχι του
αναγνϊςτθ για τθν ανάδειξθ του πλζγματοσ πολλαπλϊν αναωορϊν που ενζχει ι εγείρει εριμθν
του.
Υϊσ είναι δυνατόν να ςυνδυαςτοφν θ εκςυγχρονιςτικι και διακεματικι μελζτθ τθσ λογοτεχνίασ
με τθ διακειμενικι υπόςταςι τθσ, εγγράωοντασ το ςφνολο τισ εν λόγω πολφπλοκθσ
ερμθνευτικισ διαδικαςίασ ς’ ζνα γενικότερο πολιτιςτικό πλζγμα, που κάκε λογοτεχνικό κείμενο
επικαλείται δυνάμει μζςω τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ του αναγνϊςτθ ι ςπουδαςτι ;

3. Από το Διακείμενο ςτο Υπερκείμενο Σχζδιο γόνιμθσ ζνταξθσ τθσ λογοτεχνίασ ςε μια
πολυφωνικι ερμθνευτικι πράξθ
Δεδομζνου ότι «κάκε λογοτεχνικι λζξθ ςυνιςτά ςθμείο διαςταφρωςθσ κειμενικϊν επιωανειϊν,
ζνα διάλογο *δθλαδι+ ποικίλων διαδοχικϊν γραωϊν: του ςυγγραωζα, του αναγνϊςτθ, του
ςφγχρονου ι πρότερου πολιτιςμικοφ πλαιςίου όπου εντάςςεται» (Kristeva, 1969, ς. 144), κάκε
λογοτεχνικό κείμενο εγγράωεται ς’ ζνα είδοσ διακειμενικοφ διαλογιςμοφ, μζςω του οποίου δεν
παραπζμπει μόνον επ’ άπειρον ς’ ζνα ςφνολο ετερογενϊν κειμενικϊν ςωμάτων (μια εωθμερίδα,
ζνα θμερολόγιο ι τθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ και του υπολογιςτι), αλλά, πρωτίςτωσ, ς’ ζνα
νοθτό παλίμψθςτο όπου είναι εγγεγραμμζνα όλα τα λογοτεχνικά κείμενα –πρότερα ι φςτερα–
με τα οποία ςυνδιαλζγεται διακειμενικά.
Χυνεπϊσ, οιοδιποτε κείμενο (ποιθτικό ι πεηό) τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ δεν είναι δυνατόν
να αποςπαςτεί από τθ ςωαιρικι χαρτογράωθςθ του ςυνόλου των λογοτεχνικϊν ιδιωμάτων
όπου, εκ των πραγμάτων, ανάγεται –γεγονόσ που κακιςτά κεμιτι τθ ςταδιακι εξοικείωςθ του
ζλλθνα μακθτι με τθν αντίλθψθ μιασ ευρφτερθσ ξενόγλωςςθσ λογοτεχνίασ (ευρωπαϊκισ ι
παγκόςμιασ), όπου εντάςςεται θ λογοτεχνία τθσ χϊρασ του– οφτε από το ςφνολο των
ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν (από τθν Λςτορία ϊσ τθ Φιλοςοωία και τθν Ψυχολογία ι τα
Κρθςκευτικά, τθν Λςτορία τθσ Ψζχνθσ και τθν Ξοινωνιολογία), όπου παραπζμπει, κατά το μάλλον
ι ιττον, –γεγονόσ που κακιςτά εξίςου κεμιτι τθ διακεματικι διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ι τθν
εγκάρςια ζνταξι τθσ ςε περιςςότερο ι λιγότερο ςυγγενείσ μακθςιακζσ ενότθτεσ.
Υοιοσ διδακτικόσ μθχανιςμόσ, όμωσ, είναι ικανόσ να βοθκιςει ζνα μακθτι τθσ Υρωτοβάκμιασ ι
τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να ςυλλάβει τθν ζνταξθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ς’ ζνα
ευρφτερο λογοτεχνικό ι μακθςιακό ςϊμα, όπου –εν είδει αςτικοφ χϊρου– κάκε λογοτεχνικό /
καλλιτεχνικό ρεφμα ι κάκε μακθςιακι ενότθτα ςυνιςτοφν μια ςυνοικία που επιτρζπει ςυχνζσ
επιςκζψεισ ςτισ άλλεσ ςυνοικίεσ, με τισ οποίεσ ςυν(γ)-κοινωνεί ςτο πλαίςιο μιασ ολόκλθρθσ
πόλθσ ;
Είναι ςε όλουσ μασ γνωςτό ότι ο καλφτεροσ τρόποσ να πλθςιάςεισ ζνα μακθτι (ζωθβο ι παιδί)
και, κυρίωσ, να τον πείςεισ να ςυμμετάςχει ενεργϊσ ςε μια δραςτθριότθτα είναι το παιχνίδι.
Είναι, επίςθσ, ςε όλουσ μασ εξίςου γνωςτό ότι το παιχνίδι που ζλκει κατεξοχιν τον ςφγχρονο
μακθτι είναι τα θλεκτρονικά παιχνίδια και, πρωτίςτωσ, ο υπολογιςτισ του. Υλείςτοι, δε, γονείσ
παραπονοφνται ςυχνά ότι το παιδί τουσ ςπαταλάει άπειρεσ ϊρεσ κακθμερινά παίηοντασ ςτον
υπολογιςτι του ι ςυνομιλϊντασ ςτο Facebook. Πιπωσ είναι δυνατόν να μετατρζψουμε μζςω
του υπολογιςτι το «ατφχθμα» ςε «ευτφχθμα», μεταλλάςςοντασ ϊσ ζνα βακμό τθ χριςθ του και
κακιςτϊντασ τον ςθμαντικι πθγι ζρευνασ και παραγωγισ γνϊςθσ ;
Θ εξ αντικειμζνου προςωπικι εναςχόλθςι μου με τθν εξ Αποςτάςεωσ διδαςκαλία τθσ
λογοτεχνίασ και, ςυγχρόνωσ, θ ενεργόσ ςυμμετοχι μου ςτθν ερευνθτικι ομάδα openLit/Ανοιχτι
Λογοτεχνία (βλ. Βιβλιογραωία) τθσ Χχολισ Ανκρωπιςτικϊν Χπουδϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Υανεπιςτθμίου (ΕΑΥ), με ζπειςαν πολφ νωρίσ για τθν επιτυχι ζκβαςθ του εγχειριματοσ. Υιο
ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ για τθν ζμπρακτθ εωαρμογι καινοτόμων μεκόδων εξ
Αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ και τθν Ανάπτυξθ Εναλλακτικοφ Διδακτικοφ Ωλικοφ
ςτο ΕΑΥ (για περιςςότερθ ενθμζρωςθ βλ. ενότθτα β. που ζπεται), μζλθ τθσ εν λόγω ομάδασ
δθμιοφργθςαν ζνα CD-ROM για τθ Κεματικι Ενότθτα «Γράμματα ΛΛ: Ρεοελλθνικι Φιλολογία
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(19οσ και 20όσ αι.)», όπου ςχολιάηονται εκτενϊσ με τθ μορωι Yπερκειμζνου (Hypertext)
λογοτεχνικά ζργα των Χολωμοφ, Ξαβάωθ και Ξαρυωτάκθ (Βλ. Βιβλιογραωία).
Πζςα από ζνα πλοφςιο διδακτικό υλικό –ερμθνευτικό, πραγματολογικό και εικονογραωικό–, που
προκρίνει τθ διακειμενικι φφςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων με τθ χριςθ ενεργϊν δεςμϊν (links),
και μια ςειρά αςκιςεων κλειςτοφ τφπου για εξατομικευμζνθ εκγφμναςθ κάκε ςπουδαςτι, το εν
λόγω CD-ROM δρομολογεί μια ανοικτι πορεία ανάγνωςθσ και μελζτθσ, ςε ςχζςθ με τθν
παραδοςιακι ευκφγραμμθ των διδακτικϊν εγχειριδίων, και ωκεί τον ςπουδαςτι να
αυτενεργιςει υιοκετϊντασ δυναμικι ςτάςθ ζναντι ενόσ ςφνκετου υλικοφ, που κεντρίηει το
ενδιαωζρον του, ακονίηει τθν κρίςθ του, εξαςκεί τισ ερμθνευτικζσ του ικανότθτεσ, οξφνει το
αιςκθτικό του κριτιριο, εντείνει τθ «λογοτεχνικι μνιμθ» του και ενιςχφει τθν αναγνωςτικι του
επάρκεια.
Αυτι θ πολυωωνικι ερμθνευτικι προςζγγιςθ ενόσ λογοτεχνικοφ διακειμζνου μζςω
υπερκειμζνου, δθλαδι, μζςω μιασ διαδικαςίασ ςυνεχοφσ ανατροωοδότθτθσ τθσ αυτόνομθσ
μελζτθσ και αυτο-αξιολόγθςθσ, παραπζμπει ευκζωσ ςτο εκπαιδευτικό πρότυπο τθσ
«αυτοκατευκυνόμενθσ δια βίου μάκθςθσ», που εδράηεται ςτον κριτικό ςτοχαςμό και τθ
μεταςχθματίηουςα μάκθςθ (Mezirow) για μια «αυτοκατευκυνόμενθ» μακθςιακι λειτουργία.
(Ξαλογρίδθ, 2010, ςς. 128-129.)
Σ μακθτισ των εγκφκλιων ςπουδϊν δεν είναι ενιλικασ, βεβαίωσ. Υλθν όμωσ, – δεδομζνου ότι
γνωςτικό ηθτοφμενο τθσ μελζτθσ τθσ λογοτεχνίασ «δεν είναι τόςο *…+ θ πρωτοβάκμια εξοικείωςθ
με γραμματολογικζσ και άλλεσ ςυναωείσ πλθροωορίεσ *εγκυκλοπαιδικοφ τφπου+, όςο θ
παραγωγι κριτικοφ και ερμθνευτικοφ λόγου επί, βάςει ι δια των δεδομζνων» (Ξαγιαλισ, 2005,
ς. 484), – θ εγκάρςια διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ωσ τζχνθσ μζςω Υπερκειμζνου μετατρζπει τθν
οκόνθ του υπολογιςτι ς’ ζνα είδοσ πολυεργαλείου (ελβετικοφ ςουγιά), με το οποίο καλείται ο
μακθτισ –ωσ άλλοσ πολυμιχανοσ Σδυςςζασ– να επαναπροςδιορίςει τθ ςχζςθ του με τον
ζντεχνο λόγο, ενεργοποιϊντασ αυτοβοφλωσ ζνα μθχανιςμό μακθςιακισ χειραωζτθςθσ,
προςωπικοφ πλουτιςμοφ και γόνιμου αναςτοχαςμοφ, ο οποίοσ υποκινεί τθν πρωτοβουλία του,
ιςχυροποιεί τθν αυτοπεικαρχία του και υποδαυλίηει τθ ωανταςία του, ςε μια θλικία ικανι να
μετατρζψει τθ ςφνκετθ απόλαυςθ που τοφ προξενεί θ επαωι με ζνα λογοτεχνικό ζργο ςε ζνα
είδοσ ωωζλιμθσ βιωματικισ εμπειρίασ και πνευματικισ παρακατακικθσ για το μζλλον του.
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ΣΥΝΔΕΣΘ ΤΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑΣ ΩΣ ΤΕΧΝΘΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ –
ΚΑΛΕΣ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΚΑΛ ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΡΑΚΤΛΚΕΣ
1. Εν αρχι θν ο λόγοσ: Πταν οι κακθγθτζσ του Γυμναςίου ζρχονται αντιμζτωποι με τισ
δυςκολίεσ τθσ ανάγνωςθσ
Ψο ωκινόπωρο του 2009, θ Γαλλικι Ακαδθμία τθσ Ξρετζιγ (Créteil) ςτο Υαρίςι – που αντιςτοιχεί
ςτθ Διεφκυνςθ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, αλλά με μεγαλφτερο εφροσ επίβλεψθσ
ςχολικϊν μονάδων και αρμοδιοτιτων – αποωάςιςε να δοκιμάςει μια καινοτόμο μζκοδο για να
βοθκιςει και, ει δυνατόν, να εξαλείψει τα προβλιματα κατανόθςθσ του γραπτοφ λόγου ςτθν 1θ
τάξθ του γαλλικοφ Ξολεγίου, που αντιςτοιχεί ςτθν Αϋ Γυμναςίου τθσ ελλθνικισ Πζςθσ
Εκπαίδευςθσ, αλλά, βάςει των ετϊν ςπουδϊν, ςτθν Χτϋ Δθμοτικοφ. Εμπνευςτισ τισ εν λόγω
καινοτόμου πειραματικισ ζρευνασ ιταν θ εγνωςμζνων ικανοτιτων Valérie Frydman, Γενικι
Επικεωριτρια Οογοτεχνίασ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ ςτο Υαρίςι, κεωρϊντασ ότι «είναι απολφτωσ
ωυςικό να υπάρχουν παιδιά ςτθν Αϋ Ξολεγίου (Χτϋ Δθμοτικοφ, δθλαδι) που παρουςιάηουν
αδυναμίεσ ςτθν κατανόθςθ του γραπτοφ λόγου, χωρίσ να ςθμαίνει ότι οι δάςκαλοι του
Δθμοτικοφ δεν ζκαναν ςωςτά τθ δουλειά τουσ· απλϊσ, θ εξάςκθςι τουσ και θ απόκτθςθ
γνϊςεων πρζπει να ςυνεχιςτεί ςυςτθματικά και ςτο Γυμνάςιο».
Πε τθν υποςτιριξθ του Υρφτανθ τθσ Ακαδθμίασ τθσ Ξρετζιγ, δεν δίςταςε να ξεκινιςει τον
Χεπτζμβριο του 2009 ςε όλεσ τισ τάξεισ τθσ Αϋ Ξολεγίου (Χτϋ Δθμοτικοφ) του νομοφ Val de Marne
(που υπάγεται εκπαιδευτικά ςτθν Ακαδθμία τθσ Ξρετζιγ) μια τεράςτια ζρευνα αξιολόγθςθσ τθσ
κατανόθςθσ του γραπτοφ λόγου, αλλά με μία ουςιϊδθ ιδιαιτερότθτα: θ ζρευνα αφοροφςε ςε
όλουσ τουσ κακθγθτζσ, μθδζ των κακθγθτϊν των Μακθματικϊν και τθσ Λςτορίασ
εξαιρουμζνων.
Χκοπόσ τθσ ζρευνασ, κατά τθ Γενικι Επικεωριτρια Valérie Frydman, ιταν «να αποκτιςουν ςαωι
εικόνα οι κακθγθτζσ τοφ τί ςθμαίνει διαβάηω και κατανοϊ ζνα κείμενο». Ξαι επίςθσ, «να
ενςτερνιςτοφν τθν άποψθ ότι θ κατανόθςθ του γραπτοφ λόγου και οι μζκοδοι που μποροφν να
τθ βελτιϊςουν αωοροφν άμεςα ςτθν επαγγελματικι επιμόρωωςθ των κακθγθτϊν ςτθ Πζςθ
Εκπαίδευςθ. Ψο Φυλλάδιο Αξιολόγθςθσ βοθκοφςε, λοιπόν, και ςτθ μφθςθ των κακθγθτϊν,
παρζχοντασ τθ δυνατότθτα λεπτομεροφσ μελζτθσ / ανάλυςθσ των αςκιςεων αξιολόγθςθσ, αλλά
και προτείνοντασ παιδαγωγικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ / κεραπείασ του προβλιματοσ.
Χε ςχετικι ςυνζντευξθ που ζδωςε θ Valérie Frydman ωσ προσ τα κίνθτρα που υπαγόρευςαν τθν
εν λόγω ζρευνα, απαντά ότι «το ςχολείο ςυνιςτά βαςικό δομικό ςτοιχείο τθσ ζνταξθσ ενόσ
ατόμου ςτθν κοινωνία και, ςυνεπϊσ, πρϊτιςτθ αποςτολι του είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν
με τθν κοινωνικι αντίλθψθ, μζςω τθσ διάδοςθσ μιασ γλϊςςασ και μιασ παιδείασ κοινισ για
όλουσ, οι οποίεσ προχποκζτουν τθν κατάκτθςθ δεξιοτιτων ςτον γραπτό λόγο που δεν είναι
δεδομζνεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ. Ξατά τθν Frydman, «το να μθν είναι ζνασ μακθτισ επαρκισ
αναγνϊςτθσ ςτθν Αϋ Ξολεγίου (Χτϋ Δθμοτικοφ) δεν αποτελεί πρόβλθμα παρά μόνο εάν το
Γυμνάςιο δεν ςυμμετζχει ςτθ διδαςκαλία κατανόθςθσ του γραπτοφ λόγου και ανάπτυξθσ των
αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων του». Θ εν λόγω ςυμμετοχι του Γυμναςίου, προχποκζτει, όμωσ, «τθ
βοικεια/επιμόρωωςθ των κακθγθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι διορίηονται
με μοναδικό κριτιριο τισ γνϊςεισ τουσ ςε ζνα μάκθμα και ςτεροφνται απολφτωσ βοθκθμάτων
ικανϊν να τουσ δείξουν/μάκουν τον τρόπο ανάπτυξθσ δεξιοτιτων για τθν κατανόθςθ και τθν
παραγωγι γραπτοφ λόγου βάςει γραπτϊν κειμζνων, ιςτορικϊν ντοκουμζντων, πινάκων,
ςχθμάτων, γραωικϊν ςχεδίων, κ.τλ. για τθ διδαςκαλία του μακιματόσ τουσ». Χυνεπϊσ, «θ
πρωτοβουλία διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ των δεξιοτιτων κατανόθςθσ ενόσ γραπτοφ κειμζνου
ςτθν Αϋ τάξθ του Ξολεγίου (Χτϋ Δθμοτικοφ) επιτρζπει ςε κάκε διδάςκοντα να αποκτιςει ςαωι
εικόνα τοφ τι είναι θ ανάγνωςθ για τουσ μακθτζσ και, κυρίωσ, του παρζχει τθ δυνατότθτα να
ςυμμετάςχει ο ίδιοσ ςτουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ των αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων, διδάςκοντασ
ςυγχρόνωσ τθν προγραμματιςμζνθ φλθ του μακιματόσ του και τθν κατανόθςθ του γραπτοφ
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λόγου», δεδομζνου ότι θ κατοχι μιασ μθτρικισ γλϊςςασ αποκτάται ςταδιακά ςε όλα τα ςτάδια
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, δθλαδι ςτισ τάξεισ του Ξολεγίου (Γυμναςίου για τθν Ελλάδα). Θ
ανάπτυξθ των αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν ςυνιςτά, άρα, ευκφνθ που πρζπει να
μοιραςτοφν θ Υρωτοβάκμια και θ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
Ζχουμε ςυνθκίςει, όμωσ, να κεωροφμε ότι θ εξάςκθςθ ςτον γραπτό λόγο αωορά κυρίωσ ςτον
κακθγθτι γλϊςςασ. Υϊσ κατάωερε θ Frydman να πείςει όλουσ τουσ κακθγθτζσ να
ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα; «Τλεσ οι ερευνθτικζσ αξιολογιςεισ που πραγματοποίθςαν οι
Ακαδθμίεσ τθσ Πζςθσ γαλλικισ Εκπαίδευςθσ από το 1989 ζωσ το 2008 ζδειξαν ότι οι μακθτζσ,
όταν ωτάνουν ςτο Γυμνάςιο, δφνανται να πάρουν από ζνα κείμενο πλθροωορίεσ για ζνα
πράγμα, που αωορά ςε ζνα ςτοιχείο ενόσ ςυνόλου (κειμζνου, πίνακα ι ιςτορικοφ
ντοκουμζντου), αλλά δυςκολεφονται να ςυνδζςουν αυτζσ τισ πλθροωορίεσ μεταξφ τουσ ι να
καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα που δεν διατυπϊνονται ρθτϊσ ςϋ ζνα κείμενο», απαντά θ
Frydman, εξθγϊντασ ζτςι γιατί επζλεξε να περιορίςει τθν ζρευνα αξιολόγθςθσ ςε επίπεδο
κατανόθςθσ ενόσ κειμζνου και να μθν τθν επεκτείνει ςε επίπεδο χριςθσ των εργαλείων μιασ
γλϊςςασ (γραμματικισ και ςυντακτικισ ανάλυςθσ) ι παραγωγισ γραπτοφ λόγου. Για να
εμπλζξει, όμωσ, όλουσ τουσ κακθγθτζσ ςτθν εν λόγω ζρευνα, επζλεξε υλικό από πολλά
μακιματα (γλϊςςασ, μακθματικϊν, ιςτορίασ, γεωγραωίασ, τεχνολογίασ, ωυςικισ ιςτορίασ),
καταςκευάηοντασ πζντε ςτάδια αξιολόγθςθσ.
Πε τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ (26/08/2009), παρουςίαςε τα πρωτόκολλα
αξιολόγθςθσ ςτουσ διευκυντζσ των ςχολείων και ςτισ εκπαιδευτικζσ ομάδεσ των Ξολεγίων (1423/09/09). Θ ζρευνα αξιολόγθςθσ πραγματοποιικθκε από τισ 12 ζωσ τισ 18/09/09 ςε
διαωορετικά μακιματα (μία αξιολόγθςθ τθν θμζρα) με τθ βοικεια μιασ ομάδασ επιμορωωτϊν
για τθν πραγματοποίθςθ ομαδικϊν διορκϊςεων των γραπτϊν των μακθτϊν. Θ όλθ διαδικαςία
ανζτρεψε ζτςι τον διαχωριςμό των μακθμάτων τθσ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ μεταξφ τουσ και κλόνιςε
τισ διδακτικζσ ςυνικειεσ των κακθγθτϊν. Υρωτίςτωσ, όμωσ, γκρζμιςε τθν παγιωμζνθ αντίλθψθ
ότι θ διδαςκαλία τθσ ανάγνωςθσ/κατανόθςθσ ενόσ κειμζνου αωορά αποκλειςτικά ςτθν
Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και επικουρικά τον κακθγθτι γλϊςςασ τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, αλλά επουδενί τουσ κακθγθτζσ άλλων μακθμάτων.
Ψα αποτελζςματα δόκθκαν μζςω του ιςτότοπου τθσ Ακαδθμίασ τθσ Ξρετζιγ ςτισ 6/11/09,
επιτρζποντασ να ςχθματίςει κανείσ ςαωι εικόνα για κάκε ςχολείο, κάκε τάξθ και κάκε μακθτι
ωσ προσ το επίπεδο απόκτθςθσ βαςικϊν δεξιοτιτων κατανόθςθσ ενόσ γραπτοφ κειμζνου. Ψα
αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ αδυνατοφν πριν τθν Χτϋ Δθμοτικοφ να
ςυνδζςουν μεταξφ τουσ τισ ρθτζσ και ςαωείσ πλθροωορίεσ που τουσ δίνει ζνα κείμενο
καταλιγοντασ ςε πλθροωορίεσ που εξυπακοφονται ι υπονοοφνται. (Ρα ςυμπεράνουν, επί
παραδείγματι, ότι μια επιςτολι υπογράωεται από μια γυναίκα βάςει των κθλυκϊν μετοχϊν που
υπάρχουν ςτο κείμενο.) Ξατά τθν Frydman, ο κακθγθτισ Πακθματικϊν ι Λςτορίασ δφναται να
εξαλείψει αυτι τθ δυςκολία των μακθτϊν επεξεργαηόμενοσ εκ των προτζρων τα κείμενα που
τουσ μοιράηει και προλαμβάνοντασ τυχόν δυςκολίεσ κατανόθςθσ, προκειμζνου να βοθκιςει
τουσ μακθτζσ να τισ ξεπεράςουν. Π’ αυτό τον τρόπο, διαςαωθνίηει τθ ςτρατθγικι κατανόθςθσ
που χρθςιμοποιεί κάκε εξειδικευμζνοσ αναγνϊςτθσ. Αξίηει να προςτεκεί ότι για τθν εν λόγω
ζρευνα υπιρξε διαρκισ βοικεια μζςω διαδικτφου από τθν Ακαδθμία τθσ Ξρετζιγ για τουσ
κακθγθτζσ όλων των μακθμάτων, με τον ςυμβουλευτικό ρόλο μιασ ομάδασ επιμορωωτϊν, που
ζδιναν απαντιςεισ ι υποκινοφςαν τουσ κακθγθτζσ για νζεσ δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ και
κατανόθςθσ ςτα μακιματα τθσ ειδικότθτάσ τουσ.
Συμπζραςμα: Υαρόλο που θ εν λόγω ζρευνα δεν άπτεται άμεςα τθσ λογοτεχνίασ ωσ τζχνθσ,
ελζγχεται λίαν ενδιαωζρουςα γιατί ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ και, πρωτίςτωσ, τουσ
κακθγθτζσ όλων των ειδικοτιτων ωσ προσ τα βαςικά ςτάδια πρόςβαςθσ, δθλαδι ανάγνωςθσ και
κατανόθςθσ ενόσ γραπτοφ κειμζνου. Αν θ λογοτεχνία ςυνιςτά ζνα είδοσ «χοροφ» ςτον γραπτό
λόγο, θ ικανότθτα κατανόθςθσ και οικείωςισ τθσ προχποκζτει ςίγουρα τθν εξοικείωςθ ενόσ
μακθτι με τον ορκό «βθματιςμό» του γραπτοφ λόγου· ζνα βθματιςμό που αωορά, άρα, ςε
οιοδιποτε είδοσ γραπτοφ λόγου.
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Θλεκτρονικι διεφκυνςθ άντλθςθσ δεδομζνων και περαιτζρω ςτοιχείων:
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2009/107_difficultesdelectur.aspx

2. Από τουσ ςυγγραφείσ ςτουσ ςυγγράφοντεσ: Θ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν τάξθ
διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διάρκεια του 20οφ αιϊνα, οι ςυγγραωείσ πζραςαν ςταδιακά από το χειρόγραωο ςτθ
γραωομθχανι και ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι τουσ, κατόπιν. Περικοί ςυνικιςαν να
χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι ςαν ζνα είδοσ τελειοποιθμζνθσ γραωομθχανισ, επιωζροντασ
εφκολα και γριγορα διορκωτικζσ επεμβάςεισ ςτα κείμενά τουσ. Άλλοι πάλι διζβλεψαν μια
αρνθτικι επιρροι ςτθν εν λόγω ευκολία, προςάπτοντάσ τθσ μια επιπολαιότθτα ι, αντικζτωσ, μια
περιττι πολυπλοκότθτα ςτθ ςφνταξθ του γραπτοφ τουσ λόγου. Υολλοί υπιρξαν, όμωσ, ζνκερμοι
υποςτθρικτζσ τθσ ςυγγραωισ με τθ χριςθ υπολογιςτι, όπωσ ο γνωςτόσ ιταλόσ ςυγγραωζασ και
δοκιμιογράωοσ Συμπζρτο Ζκο, που διαπιςτϊνει με ενκουςιαςμό ότι «για πρϊτθ ωορά ςτθν
ιςτορία των Γραμμάτων, θ ταχφτθτα τθσ ςυγγραωισ μπορεί να ταυτιςτεί με τθν ταχφτθτα τθσ
ςκζψθσ ενόσ ςυγγραωζα, εν είδει “αυτόματθσ γραωισ” των υπερρεαλιςτϊν».
Τπωσ και να ζχει, θ χριςθ του υπολογιςτι για τθ ςυγγραφι ενόσ λογοτεχνικοφ ζργου ανζδειξε
ωσ πρωτεφουςα μια ιδιότθτα του λογοτεχνικοφ κειμζνου που δεν ιταν ορατι ςτο τυπωμζνο
βιβλίο: τον δυνθτικό χαρακτιρα του λογοτεχνικοφ λόγου, τισ δυνατότθτεσ δθλαδι μικρϊν ι
ουςιωδϊν επεμβάςεων που ενζχει, τροποποιϊντασ ζτςι όχι μόνο τθ ςχζςθ του ςυγγραωζα με το
ζργο του, αλλά και τθ ςχζςθ του αναγνϊςτθ με τα λογοτεχνικά κείμενα που διαβάηει.
Συςιαςτικι ςυνζπεια του δυνθτικοφ χαρακτιρα ενόσ λογοτεχνικοφ ζργου είναι θ άρςθ τθσ
οριςτικισ εκδοχισ του, που τροποποιεί τθ ςχζςθ του αναγνϊςτθ μαηί του, κακϊσ το
λογοτεχνικό κείμενο βρίςκεται ςε διαρκι κίνθςθ και επιδζχεται τθν κατά βοφλθςιν επζμβαςθ
του εκάςτοτε αναγνϊςτθ του.
Εάν αλθκεφει ότι ο μφκοσ τθσ ςυγγραωικισ ζμπνευςθσ αντιςτζκεται ακόμθ ςτισ νζεσ
τεχνολογίεσ, είναι εξίςου αλθκζσ ότι θ χριςθ τουσ ωσ προσ τισ δυνάμει ποικίλεσ εκδοχζσ ενόσ
λογοτεχνικοφ κειμζνου μπορεί να ζχει πολφ χριςιμα αποτελζςματα ςε επίπεδο διδαςκαλίασ
του γραπτοφ λόγου.
Υιο ςυγκεκριμζνα, ο Jean Clément, κακθγθτισ Γαλλικισ Οογοτεχνίασ ςτο Υανεπιςτιμιο Paris 8,
εςτιάηοντασ ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηει κάκε κακθγθτισ γλϊςςασ προκειμζνου να βρει
ζναν αποτελεςματικό τρόπο επζμβαςθσ ςτθ διαδικαςία εξοικείωςθσ κάκε μακθτι με τον
γραπτό λόγο – όχι μόνο ςε επίπεδο ανάγνωςθσ αλλά, κυρίωσ, ςε επίπεδο γραωισ –, προτείνει τθ
μακθςιακι αυτονομία του μακθτι μζςω τθσ ςυνδυαςτικισ χριςθσ ενόσ προςωπικοφ
υπολογιςτι και ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου: Σ προςωπικόσ υπολογιςτισ, ωσ εφχρθςτο και
ευζλικτο εργαλείο, διευκολφνει το πζραςμα από τθ χειρόγραωθ ςτθν τυπογραωικι ςελίδα, που
αρμόηει ςε μια πραγματικι επικοινωνία των μακθτϊν μεταξφ τουσ (μζςω τθσ ςυγγραωισ ενόσ
θμερολογίου του ςχολείου, μιασ εωθμεριδοφλασ, εντυπϊςεων από εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ, κτλ.). Από τθν άλλθ, θ χριςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ωσ βάςθσ για
περαιτζρω επεξεργαςία αναιρεί το άγχοσ τθσ «λευκισ ςελίδασ» και παροτρφνει τον μακθτι να
αναλάβει πρωτοβουλία αποςταςιοποίθςθσ από το αρχικό κείμενο, καλλιεργϊντασ ςυγχρόνωσ
(περιςςότερο ι λιγότερο ςυνειδθτά) το γλωςςικό του αιςκθτιριο ωσ προσ τθν επιλογι λζξεων
και τθ ςφνταξθ του δικοφ του κειμζνου.
Σ Clément προτείνει μια επιτυχι διδακτικι εφαρμογι ςυνδυαςτικισ χριςθσ προςωπικοφ
υπολογιςτι και λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν τάξθ, που ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, εκ μζρουσ
των μακθτϊν, ενόσ κειμζνου Β βάςει ςαωϊν επεμβατικϊν υποδείξεων, με δεδομζνο ζνα
λογοτεχνικό κείμενο Α. Δίνει ςχετικά τα εξισ δφο παραδείγματα βάςει τθσ δικισ του εμπειρίασ:
α) Σ κακθγθτισ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ το ποίθμα ςε πεηό του Ππωντλαίρ (Beaudelaire) «Ψο
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λιμάνι» («Le port ») και τουσ ηθτά να αντικαταςτιςουν με αςτεράκια (*) όλεσ τισ λζξεισ που
ανικουν ςτον κεματικό χϊρο τθσ κάλαςςασ. (Χτθ κζςθ του ποιιματοσ του Ππωντλαίρ κα
μποροφςε ζνα ελλθνικό ποίθμα για ζνα λιμάνι.) Ξατόπιν, τουσ ηθτά να αντικαταςτιςουν τα
αςτεράκια με λζξεισ που ανικουν ς’ ζναν άλλο κεματικό χϊρο. Σι μακθτζσ ευαιςκθτοποιοφνται
με τθν ζννοια του κεματικοφ χϊρου (champ lexical) και αυτενεργοφν κεαματικά εγγράωοντασ
τον προςωπικό τουσ λόγο πάνω ςτον ποιθτικό λόγο του Ππωντλαίρ.
β) Σ κακθγθτισ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ μια ςελίδα πεηογραωίασ με μακροπερίοδεσ ωράςεισ
από το μυκιςτόρθμα Σαλαμπϊ (Salammbô) του Φλωμπζρ (Flaubert), μετατρζποντασ ενϊπιόν
τουσ τισ μακροπερίοδεσ ςε μικρζσ ωράςεισ, που δεν αποτελοφν περίλθψθ του αρχικοφ κειμζνου.
Ξατόπιν ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςυντάξουν ζνα κείμενο, διατθρϊντασ ςτθν αρχικι του κζςθ
όλο το λεκτικό υλικό που κράτθςε. Σι μακθτζσ ςυντάςςουν χωρίσ αναςτολζσ δικά τουσ κείμενα
που απομακρφνονται κατά πολφ από το πρωτότυπο, αλλά διατθροφν ανεπίγνωςτα το
λογοτεχνικό φωοσ του ςυγγραωζα. (Χτθ κζςθ του κειμζνου του Φλωμπζρ, κα μποροφςε να είναι
ζνα περιγραωικό κείμενο ζλλθνα ςυγγραωζα με μακροπερίοδεσ ωράςεισ.)
Συμπζραςμα: Θ ςυνδυαςτικι χριςθ προςωπικοφ υπολογιςτι και λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν
τάξθ δεν ενεργοποιεί μόνο τθν αυτόνομθ μακθςιακι ικανότθτα ενόσ μακθτι, αλλά, πρωτίςτωσ,
ευαιςκθτοποιεί το γλωςςικό του αιςκθτιριο, ωκϊντασ τον ςυγχρόνωσ να αναλάβει τθν
πρωτοβουλία ςυνειδθτισ επεξεργαςίασ του προςωπικοφ του λόγου με βάςθ ζνα λογοτεχνικό
κείμενο, που δεν λειτουργεί δεςμευτικά αλλά απλϊσ «του κρατάει το χζρι» για να αυτενεργιςει
εκ του αςωαλοφσ υπερβαίνοντασ το πρωτότυπο εν είδει προτφπου.
Θλεκτρονικι διεφκυνςθ άντλθςθσ δεδομζνων και ςχετικι Βιβλιογραωία: www.cciccerisy.asso.fr/enseignlittTM71.html
Jean Clément, « Les écrivains, les écrivants et l’ordinateur », in Écrire avec l’ordinateur – Cahiers
pédagogiques No 311, Υαρίςι, Φεβρουάριοσ 1993, ςς. 14-15.

118

3. Από το Διακείμενο ςτο Υπερκείμενο: Ζνασ πλουραλιςτικόσ τρόποσ διδαςκαλίασ και
ενεργθτικισ μάκθςθσ
Πια άλλθ ουςιαςτικι ςυνζπεια του δυνθτικοφ χαρακτιρα ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου που
προαναωζραμε είναι θ διαπίςτωςθ τθσ διακειμενικισ ςχζςθσ που το ςυνδζει με άλλα κείμενα –
περιςςότερο ι λιγότερο ορατά και αναγνωρίςιμα, προγενζςτερα ι ςφγχρονά του – που ανικουν
ςτον περιβάλλοντα πολιτιςμό του (βλ. ςχετικά κεωρία του Roland Barthes και τθσ Julia Kristeva
ςτθ Γενικι Ειςαγωγι). Ψο λογοτεχνικό κείμενο, ωσ διακείμενο, παραπζμπει άρα ευκζωσ ς’ ζνα
ςφνολο υπερκειμζνων, δθλαδι ς’ ζνα ςφνολο δανείων από τθν παγκόςμια λογοτεχνία που
οικειοποιείται κάκε ςυγγραωζασ περιςςότερο ι λιγότερο ςυνειδθτά.
Θ διακειμενικι υπόςταςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου υπαγορεφει, ςυνεπϊσ, τθν αναγκαιότθτα
μιασ πολφπλοκθσ ερμθνευτικισ διαδικαςίασ ικανισ να καταδείξει το ςφνολο των ετερογενϊν
κειμενικϊν ςωμάτων με τα οποία ςυνδιαλζγεται διακειμενικά. Σ μόνοσ διδακτικόσ μθχανιςμόσ
που είναι ικανόσ να βοθκιςει ζνα μακθτι τθσ Δευτεροβάκμιασ κυρίωσ εκπαίδευςθσ να
ςυλλάβει τθν ζνταξθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε ζνα ευρφτερο λογοτεχνικό ι/και μακθςιακό
πεδίο είναι ο ςχολιαςμόσ του με τθν μορωι Yπερκειμζνου (Hypertext).
Τπωσ αναωζραμε και ςτθ Γενικι Ειςαγωγι, ενδιαωζρουςα εωαρμογι υπερκειμζνου για τθ
μελζτθ τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ ςυνιςτά το CD-ROM εν είδει εναλλακτικοφ διδακτικοφ
υλικοφ ςε πλαίςιο Ανοικτισ και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ, που επιμελικθκαν τρεισ
κακθγθτζσ-ςφμβουλοι ςτθ Κεματικι Ενότθτα «Γράμματα ΛΛ: Ρεοελλθνικι Φιλολογία (19οσ και
20όσ αιϊνασ» του Υρογράμματοσ Χπουδϊν «Χπουδζσ ςτον Ελλθνικό Υολιτιςμό» του Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου (ΕΑΥ). Ψο εν λόγω CD-ROM περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα των
Διονυςίου Χολωμοφ, Ξωνςταντίνου Ξαβάωθ και Ξ. Γ. Ξαρυωτάκθ, τα οποία ςχολιάηονται
διεξοδικά μζςω Ωπερκειμζνου.
Πε τον όρο «Ωπερκείμενο», εννοοφμε μια δυναμικι μορφι θλεκτρονικοφ κειμζνου, θ οποία
επιτρζπει τθν ειςαγωγι άλλων κειμζνων, εικόνων, αρχείων ιχου, ακόμθ και μικρϊν ταινιϊν,
που ενεργοποιοφνται ωσ παράλλθλα παράκυρα ςε διάωορα ςθμεία/λζξεισ του προσ ανάλυςιν
κειμζνου με τθ μορωι ενεργϊν δεςμϊν (links). Θ λογικι που διζπει τθ λειτουργία του
Ωπερκειμζνου εκμεταλλεφεται, άρα, όλεσ τισ δυνατότθτεσ που παρζχει θ ςφγχρονθ τεχνολογία
και ςυνάδει με τθ λογοτεχνικι κεωρία περί διακειμενικισ υπόςταςθσ κάκε λογοτεχνικοφ
κειμζνου. Χυνεπϊσ, δεν είναι μόνο ςυμβατι με τθ ςφνκετθ ωφςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων
αυτϊν κακαυτϊν, αλλά και με το πνεφμα που διζπει τισ λογοτεχνικζσ ςπουδζσ, κακϊσ παρζχει
ςε ζνα ςπουδαςτι – μζςω ενεργϊν δεςμϊν – ζνα ςφνολο ερμθνευτικϊν προςεγγίςεων,
αναλφςεων, ςχολίων γφρω από ηθτιματα εκδοτικά ι φωουσ και μζτρου, πραγματολογικζσ
πλθροωορίεσ ι χωρία από άλλα λογοτεχνικά ζργα (προγενζςτερα, ςφγχρονα ι μεταγενζςτερα),
με τα οποία ςυνδιαλζγεται διακειμενικά το λογοτεχνικό κείμενο (ποίθμα ι πεηό) που μελετάει.
Υιο ςυγκεκριμζνα, με τθν επιλογι μιασ εκ των τριϊν εικόνων του Χολωμοφ, του Ξαβάωθ ι του
Ξαρυωτάκθ, που αποτελοφν ενεργά ςθμεία και οδθγοφν ςε αντίςτοιχεσ ενότθτεσ, εμωανίηεται
ςτο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι μια μπάρα με οκτϊ ςυνδζςμουσ, οι οποίοι
παραπζμπουν με τθ ςειρά τουσ ςε: α) μια Γενικι Ειςαγωγι, με οδθγίεσ προσ τον ωοιτθτι για το
υλικό που περιζχει θ ενότθτα και τον τρόπο διαχείριςισ του β) κατάλογο των ποιθμάτων του
εκάςτοτε ποιθτι που περιλαμβάνει το CD-ROM γ) κατάλογο με διακζςιμεσ ωωτογραωίεσ από
χειρόγραωα του ποιθτι δ) κατάλογο με λεηάντεσ από εικονογραωικό υλικό (ενόσ τετράδραχμου,
επί παραδείγματι, με αωορμι το ποίθμα «Σλοωζρνθσ» του Ξαβάωθ) ε) γενικό κατάλογο των
βιβλιογραωικϊν πθγϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνταξθ κάκε ενότθτασ ςτ) αςκιςεισ
κλειςτοφ τφπου, δθλαδι πολλαπλϊν επιλογϊν, με αιτιολόγθςθ ςε περίπτωςθ εςωαλμζνθσ
απάντθςθσ του ςπουδαςτι η) ςφντομα γραπτά ςχόλια για τισ αςκιςεισ και θ) παράλλθλα
λογοτεχνικά κείμενα με τα οποία ςυνδιαλζγεται το προσ μελζτθν ποίθμα. Ψζλοσ, μζςω ενεργϊν
ςυνδζςμων που υπάρχουν ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ, ο ςπουδαςτισ μπορεί να προχωριςει τθ
μελζτθ του ςε επόμενο ποίθμα, να επιςτρζψει ςε προθγοφμενο ποίθμα ι ςτθν αρχικι ςελίδα
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του CD-ROM, προκειμζνου να επιλζξει μια άλλθ ενότθτα για μελζτθ.
Συμπζραςμα: Θ εν λόγω πολυφωνικι ερμθνευτικι προςζγγιςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου
μζςω Υπερκειμζνου, δθλαδι μζςω μιασ διαρκοφσ διαδικαςίασ ανατροωοδότθςθσ τθσ μελζτθσ
και αυτο-αξιολόγθςθσ του ςπουδαςτι, προχποκζτει μια δθμιουργικι προςζγγιςθ του υλικοφ
προκειμζνου να λειτουργιςει, ενεργοποιϊντασ ζτςι το εκπαιδευτικό πρότυπο μιασ
αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ, θ οποία μετατρζπει με τθ ςειρά τθσ τθ ςφνκετθ λειτουργία τθσ
μελζτθσ ςε γόνιμο πεδίο αυτενζργειασ και μακθςιακισ χειραωζτθςθσ.

Θλεκτρονικι διεφκυνςθ άντλθςθσ δεδομζνων και ςχετικι Βιβλιογραωία: openLit/Ανοιχτι
Λογοτεχνία: http://www.openlit.gr/default.aspx
Χριςτοσ Δανιιλ, «Πια εωαρμογι Ωπερκειμζνου για τθ Πελζτθ τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ ςε
πλαίςιο Ανοικτισ και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ: Χολωμόσ–Ξαβάωθσ–Ξαρυωτάκθσ», ςτο 3rd
International Conference on Open and Distance Learning – Applications of Pedagogy and
Technology, editor A. Lionarakis, Υροπομπόσ, τ. Β, Ακινα 2005, ςς. 536-559.

4. Το Υπερκείμενο ωσ τράπεηα δεδομζνων: εκδοχζσ γόνιμθσ ζρευνασ και αςίγαςτθσ
περιζργειασ
Χφμωωνα με τθν Hélène Hustache-Godinet, γαλλίδα κακθγιτρια ςε παριςινό Οφκειο, το ίδιο
μακθςιακό μοντζλο διδαςκαλίασ τθσ Οογοτεχνίασ μζςω Ωπερκειμζνου μπορεί να λειτουργιςει
εξαιρετικά και ςε μικρότερθ κλίμακα απαιτιςεων για τθν Υρωτοβάκμια ι τθ Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ.
Θ Hustache-Godinet αναωζρει χαρακτθριςτικά τθν φπαρξθ ενόσ CD-ROM Γαλλικισ Λογοτεχνίασ
εν είδει τράπεηασ κειμενικϊν δεδομζνων, που περιζχει 800 ζργα 380 γάλλων ςυγγραωζων από
τον Πεςαίωνα ζωσ τον 19ο αιϊνα, και ενόσ δεφτερου CD-ROM που περιλαμβάνει 579
λογοτεχνικά κείμενα από το 1927 ζωσ το 1923. Ψα εν λόγω CD-ROM παρζχουν ποικίλεσ
δυνατότθτεσ ςτουσ μακθτζσ τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για κεματικοφ
τφπου ζρευνα, κακϊσ και για τθ ςφςταςθ διαωορετικϊν corpus κειμζνων βάςει ςυγκεκριμζνθσ
ζρευνασ: αναωζρει ενδεικτικά τθν καταγραωι όλων των κειμζνων του γάλλου ποιθτι Οαμαρτίν
(Lamartine) που περιζχουν τθ λζξθ «μοναξιά» ι όλων των ποιθμάτων από το 1560 ζωσ το 1590
που περιζχουν τθ λζξθ «τριαντάωυλλο». Θ εν λόγω ζρευνα δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
πλθροωορικισ από τουσ μακθτζσ, κακϊσ κάκε τράπεηα δεδομζνων ςυνοδεφεται από ζνα
πρόγραμμα οργανωμζνων κριτθρίων ζρευνασ.
Υαρόμοιεσ τράπεηεσ δεδομζνων μποροφν να λειτουργιςουν ωσ χριςιμα εργαλεία του κακθγθτι
για τθν προετοιμαςία του μακιματόσ του, αλλά ςυγχρόνωσ να μυιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν
ερευνθτικι διεργαςία, καταγράωοντασ διαωορετικζσ κεματικζσ, εντοπίηοντασ ςυχνζσ χριςεισ
μιασ ςφνταξθσ ι μιασ λζξθσ, επιλζγοντασ ςυντακτικζσ δομζσ, ποικίλουσ τρόπουσ χειριςμοφ του
λόγου, εν τζλει, ικανοφσ να τουσ εξαςκιςουν τον γραπτό λόγο τουσ.
Χτο ίδιο πνεφμα μάκθςθσ μζςω Υπερκειμζνου εγγράωεται, κατά τθν Hustache-Godinet, και θ
χριςθ θλεκτρονικοφ λεξικοφ από τουσ μακθτζσ, το οποίο δφναται να το ςυμβουλευτεί κανείσ
πολφ εφκολα, χωρίσ να διακόψει επί τθσ ουςίασ το δθμιουργικό ςτάδιο ςυγγραωισ μιασ
εργαςίασ, κακϊσ, βάςει ζρευνασ, διαπιςτϊκθκε ότι θ προςωυγι ς’ ζνα εγκυκλοπαιδικοφ τφπου
λεξικό τθ ςτιγμι ςφνταξθσ ενόσ χειρογράωου διακόπτει εν πολλοίσ τθ ςυγγραωικι πράξθ.
Αντικζτωσ, το θλεκτρονικό λεξικό δφναται να ενταχκεί ςτθν ίδια ςελίδα τθσ οκόνθσ του
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υπολογιςτι, πείκοντασ και τουσ πλζον απρόκυμουσ να το χρθςιμοποιιςουν.
Επιςτρζωοντασ ςτο Υπερκείμενο (Hypertexte) ωσ τράπεηα δεδομζνων προςβάςιμων από κάκε
μακθτι μζςω μιασ εςωτερικισ πλοιγθςθσ του τφπου που περιγράψαμε ανωτζρω, θ εν λόγω
κακθγιτρια ςτζκεται ιδιαίτερα ςτισ ποικίλεσ ςυνδυαςτικζσ εκδοχζσ μελζτθσ που ενεργοποιεί το
Ωπερκείμενο ςε ςχζςθ με τθ γραμμικι ανάγνωςθ ενόσ ςυμβατικοφ εγχειριδίου, κακιςτϊντασ τθ
μακθςιακι διαδικαςία δυναμικό πεδίο αςίγαςτθσ περιζργειασ του μακθτι.
Κεωρεί, όμωσ, εξίςου χριςιμθ τθ δθμιουργία απλϊν υπερκειμζνων από ζνα μακθτι ωσ
μακθςιακό ςτάδιο ικανό να τον περάςει από τθ κζςθ του αναγνϊςτθ ςτθ κζςθ του δθμιουργοφ
που αυτονομείται ςτιγμιαία, χρθςιμοποιϊντασ το υπερκείμενο ωσ εργαλείο δυναμικισ αυτοαξιολόγθςισ του και γόνιμθσ οργάνωςθσ των κεκτθμζνων γνϊςεϊν του.
Συμπζραςμα: Θ προςωυγι του μακθτι τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε
τράπεηεσ δεδομζνων με τθ μορωι CD-ROM και θ δυναμικι πλοιγθςθ τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ με τθ χριςθ Ωπερκειμζνου, αωυπνίηουν γόνιμα τθν ζμωυτθ περιζργειά του,
πολλαπλαςιάηουν τα πεδία του ενδιαωζροντόσ του και ενεργοποιοφν τισ οργανωτικζσ του
ικανότθτεσ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ζρευνασ ι τθσ μάκθςισ του.
Βιβλιογραωία άντλθςθσ δεδομζνων : Hélène Hustache-Godinet, « L’hypertexte au lycée », in
Écrire avec l’ordinateur – Cahiers pédagogiques No 311, Υαρίςι, Φεβρουάριοσ 1993, ςς. 26-27.

5. Από το λογοτεχνικό κείμενο ςτον λογοτζχνθ: Θ μαγεία τθσ προςωπικισ επαφισ και
ςυνομιλίασ
Τςοι αςχολοφνται με τθν Υρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ γνωρίηουν τθ
ςθμαςία και τον ρόλο των Σχολικϊν Βιβλιοκθκϊν ΕΡΕΑΕΚ, που ιδρφκθκαν τθ διετία 1999-2000
με ςυγχρθματοδότθςθ από το 2ο Ξοινοτικό Υλαίςιο Χτιριξθσ και εκνικοφσ πόρουσ (ιδρφκθκαν
499 Χχολικζσ Βιβλιοκικεσ που λειτουργοφν ζκτοτε ςε ςχολικζσ μονάδεσ όλθσ τθσ χϊρασ) και
ςυνεχίηουν να ιδρφονται ςτθν παροφςα διετία από το 3ο Ξοινοτικό Υλαίςιο Χτιριξθσ (πρόκειται
για άλλεσ 171 Χχολικζσ Βιβλιοκικεσ). Γνωρίηουν, επίςθσ, τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν (εκτόσ
από ικανοποιθτικό αρικμό βιβλίων, οπτικοακουςτικό υλικό και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, οι Χ.Β. –
ωσ πολφτιμοι ςφμμαχοι των εκπαιδευτικϊν – οργανϊνουν εκκζςεισ, αωιερϊματα, κεατρικζσ
παραςτάςεισ, επιςκζψεισ λογοτεχνϊν και επιςτθμόνων, αναγνωςτικζσ ομάδεσ, ενϊ
ςυμμετζχουν και ςε ευρωπαϊκά προγράμματα ι πρωτοβουλίεσ κοινισ δράςθσ μεταξφ τουσ),
αλλά και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν κακϊσ κακυςτερεί ι δεν καταβάλλεται θ ετιςια
επιχοριγθςθ ςτιριξισ τουσ. Σι Χ.Β., καλλιεργϊντασ ςυςτθματικά τθ ωιλαναγνωςία και το
πνεφμα τθσ δια βίου μάκθςθσ, παρζχουν ποικίλα εξωςχολικά βιβλία για τισ ανάγκεσ των
εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν τουσ, πλοφςια ψθωιακι ςυλλογι και δυνατότθτα δικτφωςθσ με
άλλεσ βιβλιοκικεσ, ενϊ επανδρϊνονται από ειδικευμζνο προςωπικό (ενίοτε, δε, ωιλολόγουσ ςε
απόςπαςθ), ικανό να αντεπεξζλκει ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του ζργου και του αναγνωςτικοφ
κοινοφ τουσ.
Μςωσ είναι, όμωσ, λιγότερο γνωςτι θ αξιζπαινθ πρωτοβουλία του Εκνικοφ Κζντρου Βιβλίου
(ΕΚΕΒΛ) να ξεκινιςει από το 2004 ςτενι ςυνεργαςία με το ςφνολο των Χχολικϊν Βιβλιοκθκϊν
ΕΥΕΑΕΞ ςτθν Ελλάδα, με τθν αποςτολι βιβλίων, τθν οργάνωςθ εκκζςεων, εκπαιδευτικϊν
ςεμιναρίων, κ.τλ. Πία από τισ πλζον ενδιαωζρουςεσ πρωτοβουλίεσ του ΕΞΕΒΛ ςτθν εν λόγω
ςυνεργαςία του με τισ Χ.Β. είναι θ οργάνωςθ επιςκζψεων λογοτεχνϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ
όπου λειτουργοφν Χχολικζσ Βιβλιοκικεσ.
Ξάτω από τον γενικό τίτλο «Συγγραφείσ και Εικονογράφοι ςτα Σχολεία», το ΕΞΕΒΛ ζχει
οργανϊςει ποικίλεσ ςχετικζσ επιςκζψεισ που αωοροφν ςε διαωορετικζσ τάξεισ τθσ
Υρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και εξακτινϊνονται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ
μονάδεσ τθσ Ελλάδασ: Χταχυολογϊ ενδεικτικά από τθν τελευταία διετία, τθν επίςκεψθ τθσ
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Βοφλασ Πάςτορθ ςτο 2ο Δθμοτικό Χχολείο Κιβασ (14/04/11), του Ψάςου Ξαλοφτςα ςτο 1ο
Οάππειο Γυμνάςιο Ράουςασ, του Πιχάλθ Γκανά ςτο 8ο Γενικό Οφκειο Λωαννίνων (8/04/11), του
Ξϊςτα Ακρίβου ςτο 5ο Οφκειο Βζροιασ (14/03/11), τθσ Άλκθσ Ηζθ ςτο 3ο Γυμνάςιο
Πεταμόρωωςθσ, του Υζτρου Ψςατςόπουλου ςτο Οφκειο Πυγδονίασ (17/03/11), του Κανάςθ
Βαλτινοφ ςτο 1ο Γενικό Οφκειο Ευόςμου (15/03/11), τθσ Ψηζνθσ Παςτοράκθ ςτο Γενικό Οφκειο
Οεωνιδίου (7/02/11), του Λερϊνυμου Υολλάτου ςτο Οφκειο Χκφδρασ (17/12/10), του Ψάκθ
Κεοδωρόπουλου ςτο 3ο Γενικό Οφκειο Γιαννιτςϊν (29/11/10), του Αντϊνθ Φωςτιζρθ ςτο Γενικό
Οφκειο Ψυμπακίου Ξριτθσ (4/12/09), κτλ.
Υριν τθν επίςκεψθ κάκε λογοτζχνθ, οι μακθτζσ μελετοφν περιςςότερα του ενόσ βιβλία του,
εντρυωϊντασ ςτο ζργο και ςτον τρόπο ςκζψθσ του, και ςυντάςςουν μικρά δοκίμια παρουςίαςθσ
του ζργου του ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ετοιμάηουν μικρά οπτικοακουςτικά αωιερϊματα μζςω
ςχετικοφ υλικοφ που αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο ι παρουςιάηουν μικρά δρϊμενα βαςιςμζνα ςε
κείμενό του, ςε ςυνεργαςία με τον εκάςτοτε υπεφκυνο τθσ Χ.Β. και τον δάςκαλο ι τον κακθγθτι
τθσ τάξθσ τουσ, πολλϊ μάλλον εάν δεν είναι ωιλόλογοσ ο υπεφκυνοσ τθσ Χχολικισ Βιβλιοκικθσ.
Συμπζραςμα: Σι εν λόγω επιςκζψεισ ςυγγραφζων ελζγχονται πολφτιμεσ για τουσ μακθτζσ,
κακϊσ τουσ παρζχουν τθ δυνατότθτα να ζλκουν ςε άμεςθ επαωι με ςυγγραωείσ που
περιλαμβάνονται ςτα ςχολικά τουσ Ανκολόγια, ακοφγοντάσ τουσ να ςχολιάηουν διαωωτιςτικά
όψεισ και πτυχζσ του ζργου τουσ, αναπτφςςοντασ μαηί τουσ γόνιμο διάλογο, κζτοντασ
ερωτιματα ι κατακζτοντασ καίριεσ παρατθριςεισ που εντυπωςιάηουν, ενίοτε, τουσ ίδιουσ τουσ
ςυγγραωείσ, τολμϊντασ εν τζλει, να οικειωκοφν τον λογοτεχνικό λόγο και να τον αποδϊςουν –
μζςα από τισ επιςθμάνςεισ τουσ – αναγεννθμζνο. Μςωσ γι αυτό, ςφμωωνα με τα λεγόμενα τθσ
ποιιτριασ Ψηζνθσ Παςτοράκθ, παρόμοιεσ επιςκζψεισ αποβαίνουν περιςςότερο πολφτιμεσ για
τουσ λογοτζχνεσ, που ξορκίηουν τθ μοναξιά τθσ ςυγγραωισ με τθ μαγεία μιασ κερμισ και εν
πολλοίσ «ςυνζνοχθσ» ςυνομιλίασ.
Θλεκτρονικι διεφκυνςθ άντλθςθσ δεδομζνων και περαιτζρω ςτοιχείων:
http://greekschoolibs.blogspot.com/p/blog-page.html
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40 ΕΓΑ ΤΘΣ ΡΑΓΚΟΣΜΛΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑΣ ΚΑΛ ΓΛΩΣΣΑΛ
(όπου * ςε λζξεισ κλειδιά παραπζμπει ςε Γλωςςάρι)

Ευρετιριο
Ελλθνικόσ τίτλοσ

Τίτλοσ πρωτοτφπου

Συγγραφζασ

Ζτοσ
ζκδοςθσ

Ο Ρίκοσ και θ Ρίκα

Ο Ρίκοσ και θ Ρίκα

Γιϊργοσ
ΛΩΑΡΡΣΩ

1986

Ο Ρετροτςουλοφφθσ ι
εφκυμεσ ιςτορίεσ και αςτείεσ
εικόνεσ

Der Struwwelpeter oder
Lustige Geschichten und
drollige Bilder

Dr.Heinrich
HOFFMANN

1845

Ματίλντα

Matilda

Roald DAHL

1989

Το βιβλίο τθσ ηοφγκλασ

The Jungle Book

Rudyard
KIPLING

1893-4

Charles DICKENS

1837-8

Rudolf
RASPE

1895

Πλιβερ Τουίςτ
Οι περιπζτειεσ του Βαρόνου
Μυνχάουηεν
Οι περιπζτειεσ του Τομ Σόγιερ

Oliver Twist: The Parish Boy’s
Progress
The Surprising Adventures of
Baron Munchhausen
The Adventures of Tom
Sawyer

Erich

Mark TWAIN
Charlotte
ΒΦΣΡΨË
James Matthew
BARRIE
Robert
Louis
STEVENSON
A.
Joseph
CRONIN

1876

Τηζιν Ζιρ

Jane Eyre

1847

Ριτερ Ραν

Peter Pan

Το νθςί των κθςαυρϊν

Treasure Island

Τα άγουρα χρόνια

The Green Years

Τα ταξίδια του Γκάλλιβερ

Travels into Remote Nations
of the World, by Captain
Lemuel Gulliver

Jonathan SWIFT

1726

Κουβζντεσ

Paroles

Jacques PRÉVERT

1946

Θ φάρμα των ηϊων

The animal farm

George ORWELL

1945

1911
1881-2
1944

Ζνα δζντρο μεγαλϊνει ςτο
Μπροφκλιν
Θ κυρία με το ςκυλάκι και
άλλα διθγιματα

A tree grows in Brooklyn

Betty SMITH

1943

«ДаМа с собаЧкой» И
Другие рассказы

Α. Чехов

1885

Ο μεγάλοσ Μωλν

Le Grand Meaulnes

Alain FOURNIER

1913

Eroïca

Eroïca

Ξοςμάσ ΥΣΟΛΨΘΧ

1937

Ο φφλακασ ςτθ ςίκαλθ

Catcher in the Rye

J. D. SALINGER

1951

Γενναίοσ νζοσ κόςμοσ

Brave New World

Aldous HUXLEY

1932

Γράμματα ς’ ζνα νζο ποιθτι

Briefe an einen jungen Dichter

Rainer
RILKE

1929
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Maria

Θλικιακι
ςελ.
ομάδα
Αϋ Βϋ
Δθμοτικοφ
Αϋ Βϋ
Δθμοτικοφ
Αϋ Βϋ
Δθμοτικοφ
Βϋ Γϋ
Δθμοτικοφ
Βϋ Γϋ
Δθμοτικοφ
Γϋ Δϋ
Δθμοτικοφ
Δϋ Εϋ
Δθμοτικοφ
Δϋ Εϋ
Δθμοτικοφ
Δϋ Εϋ
Δθμοτικοφ
ΕϋΧτϋ
Δθμοτικοφ
ΕϋΧτϋ
Δθμοτικοφ
Χτϋ
Δθμοτικοφ
Αϋ
Γυμναςίου
Αϋ Βϋ
Γυμναςίου
Αϋ Βϋ
Γυμναςίου
Αϋ Βϋ
Γυμναςίου
Βϋ
Γυμναςίου
Βϋ
Γυμναςίου
Βϋ Γϋ
Γυμναςίου
Γϋ
Γυμναςίου
Γϋ
Γυμναςίου

125

125

126
126
127
127
128
128
129
129
130

130

131
131
132
132
133
133
134
134
135

Μπαρμπα-Γκοριό

Le Père Goriot

Honoré de
BALZAC

1834

Το πορτραίτο του Ντόριαν
Γκραίυ

The Picture of Dorian Gray

Oscar WILDE

1891

Γϋ
Γυμναςίου
Γϋ
Γυμναςίου
Αϋ Ουκείου
Γϋ
Γυμναςίου

135

136

Ευρωπαϊκι κθτεία

Éducation européenne

Romain GARY

1945

136

Ο Δον Κιχϊτθσ, τ. Αϋ& Βϋ

El ingenioso hidago don
Quijote de la Mancha

1605,
1615

Αϋ Ουκείου

137

Καλθμζρα κλίψθ

Bonjour tristesse

Miguel de
CERVANTES
Françoise
SAGAN

1954

Αϋ Ουκείου

137

Τα πάκθ του νεαροφ
Βζρκερου

Die leiden des jungen Werther

J. W. GŒTHE

1774

Αϋ Ουκείου

138

Διθγιματα τθσ Μπεκάτςασ

Contes de la bécasse

1884

Αϋ Ουκείου

138

Δουβλινζηοι
Μαρκοβάλντο ι Οι εποχζσ
ςτθν πόλθ

The Dubliners
Marcovaldo, overro Le
stagioni in città

1914

Αϋ Ουκείου

139

Italo CALVINO

1963

Αϋ Ουκείου

139

Θ μεταμόρφωςθ

Die Verwandlung

Franz KAFKA

1915

Ο Ξζνοσ

L’étranger

Albert CAMUS

1942

Θ μελαγχολία του Ραριςιοφ –
Μικρά πεηά ποιιματα
Νάντια

Les Petits Poèmes en prose –
Le Spleen de Paris
Nadja

1855-66,
1869
1928

Μαντάμ Μποβαρφ

Madame Bovary

Ζγκλθμα και τιμωρία

Пресmупленuе u нaкaзaнuе

Charles
BAUDELAIRE
André BRETON
Gustave
FLAUBERT
Fedor
DOSTOJEVSKIJ

Τα πράγματα

Les Choses

Georges PEREC

1965

Αδριανοφ απομνθμονεφματα

Mémoires d’Hadrien

Στο φάρο

To the Lighthouse

Αςκιςεισ φφουσ

Exercices de style

Αϋ Ουκείου

ΓΛΩΣΣΑΛ

Guy de
MAUPASSANT
JOYCE

Marguerite
YOURCENAR
Virginia WOOLF
Raymond
QUENEAU

ΑϋΒϋ
Ουκείου
ΑϋΒϋ
Ουκείου

140
140

Βϋ Ουκείου

141

Βϋ Ουκείου

141

1856

Βϋ Ουκείου

142

1866

Βϋ Ουκείου

142

1927

ΒϋΓϋ
Ουκείου
ΒϋΓϋ
Ουκείου
Γϋ Ουκείου

1947

Γϋ Ουκείου

1951

143
143
144
144

145
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Ο ΡΛΚΟΣ ΚΑΛ Θ ΡΛΚΑ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου

Ο Ρίκοσ και θ Ρίκα

Χυγγραωζασ

Γιϊργοσ ΛΩΑΡΡΣΩ (Γεϊργιοσ ΧΣΦΣΟΣΥΘΧ)

Ζτοσ ζκδοςθσ

1986

Χϊρα ζκδοςθσ

Ελλάδα

Οζξεισ κλειδιά

πουλιά – αδελωικι αγάπθ – απϊλεια – επίμονθ αναηιτθςθ

Ψο τρυωερό παραμφκι για παιδιά Ο Ρίκοσ και θ Ρίκα ανικει – μαηί με τθν Ρρωτεφουςα των
προςφφγων – ςτα τελευταία κείμενα που ζγραψε ο γνωςτόσ ποιθτισ και πεηογράωοσ Γιϊργοσ Λωάννου
(1927-1985) πριν τον αδόκθτο κάνατό του. Ψο παραμφκι περιγράωει με ιδιαίτερθ χάρθ και
τρυωερότθτα τθν αλθκινι ιςτορία δφο μικρϊν πουλιϊν, που ςτθν πορεία ανακαλφπτουν ότι είναι
αδελωάκια (αρςενικό και κθλυκό) καρακαξάκια. Σ Λωάννου, υιοκετϊντασ με αωοπλιςτικι
πειςτικότθτα τθν οπτικι γωνία του αρςενικοφ από τα δφο πουλιά, καταωζρνει να παραςφρει τον μικρό
(και τον μεγάλο) αναγνϊςτθ του ςε ζνα γοθτευτικό παιχνίδι μεταξφ αλικειασ και ψευδαίςκθςθσ, όπου
ακόμθ και ο κρινοσ τθσ απϊλειασ ενόσ εκ των δφο πουλιϊν ακοφγεται ςαν υπόςχεςθ παντοτινισ
αγάπθσ και διαρκϊσ ανανεοφμενθ ελπίδα εφρεςθσ του άλλου πζρα από κάκε ιςοπεδωτικι ανκρϊπινθ
λογικι.
Γιϊργοσ Λωάννου, Ο Ρίκοσ και θ Ρίκα, ηωγραωιζσ Χοωία Φόρτωμα, εκδ. Γνϊςθ 1986. Επανεκδόκθκε το
2003 από τισ εκδ. Ξζδροσ με εικονογράωθςθ τθσ Ξατερίνασ Βεροφτςου
Θλικιακι ομάδα

Αϋ & Βϋ Δθμοτικοφ

Ο ΡΕΤΟΤΣΟΥΛΟΥΦΘΣ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου

Der Struwwelpeter oder Lustige Geschichten und drollige Bilder

Χυγγραωζασ

Dr. Heinrich HOFFMANN

Ζτοσ ζκδοςθσ

1845

Χϊρα ζκδοςθσ

Γερμανία

Οζξεισ κλειδιά

διδακτικό παραμφκι – κεματικόσ πλοφτοσ – εικονογραωιςεισ

Υρόκειται για τισ ιςτορίεσ του Struwwelpeter (Χτροφβελπζτερ: προςθγορικό όνομα ςτισ γερμανικζσ
διαλζκτουσ του Φινου που ςθμαίνει αναμαλλιαςμζνοσ, ξεχτζνιςτοσ), τον οποίο απζδωςε ευρθματικά
ςτα ελλθνικά θ προικιςμζνθ μεταωράςτρια ωσ Υετροτςουλοφωθ. Είναι το πιο διάςθμο
εικονογραωθμζνο παραμφκι όλων των εποχϊν, που ο προοδευτικόσ ψυχίατροσ Ερρίκοσ Χόωμαν
(1809-1894) αποωάςιςε να γράψει τα Χριςτοφγεννα του 1844 για τον τρίχρονο γιο του,
διαπιςτϊνοντασ ότι όλα τα βιβλία που υπιρχαν ςτθν αγορά τθσ Φραγκωοφρτθσ ιταν «ςχοινοτενι
αωθγιματα και άνοςτεσ ιςτοριοφλεσ». Πε αυτι τθν πρόκεςθ, ο Χόωμαν ζγραψε ζνα διδακτικό
παραμφκι ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα, με απρόςμενεσ και ξεκαρδιςτικζσ ενίοτε αωθγιςεισ,
περιπαικτικοφσ ςτίχουσ και εικονογραωιςεισ λεπτοφ γοφςτου, που περιγράωει τα «εγκλιματα» των
παιδιϊν και τισ τιμωρίεσ που επιςφρουν άνωκεν. Σ Ρετροτςουλοφφθσ άγγιξε τθν παιδικι ψυχι και
ςθμείωςε εξαρχισ τεράςτια εκδοτικι επιτυχία, ξεςθκϊνοντασ κφμα μιμιςεων και παρωδιϊν ςε όλο
τον κόςμο (γνωςτζσ με τον όρο ςτρουβελπετριάδεσ), ενϊ το 1998 ζγινε όπερα από τουσ Tiger Lillies.
Κεωρείται ζνα από τα ωραιότερα παιδικά βιβλία του κόςμου.
Δόκτοροσ Ερρίκου Χόωμαν, Ο Ρετροτςουλοφφθσ ι εφκυμεσ ιςτορίεσ και αςτείεσ εικόνεσ, μτωρ. Ψηζνθ
Παςτοράκθ, εκδ. Γράμματα, Ακινα 2003
Θλικιακι ομάδα
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Αϋ & Βϋ Δθμοτικοφ

ΜΑΤΛΛΝΤΑ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου

Matilda

Χυγγραωζασ

Roald DAHL

Ζτοσ ζκδοςθσ

1989

Χϊρα ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

διάνοια – βιβλιοωαγία – καταπίεςθ – καυματουργζσ δυνάμεισ

Θ Πατίλντα είναι ζνα κοριτςάκι με ανεπτυγμζνθ νοθμοςφνθ, που μακαίνει ανάγνωςθ από τριϊν ετϊν,
λατρεφει τθ λογοτεχνία και κάνει περίπλοκουσ μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ. Κα καταπιεςτεί, όμωσ,
τόςο από τουσ γονείσ τθσ – που εκτιμοφν μόνο τα τθλεοπτικά προγράμματα και το εφκολο χριμα –
όςο, αργότερα, και από τθ διευκφντρια του ςχολείου τθσ, που μιςεί τα παιδιά και παρεμβαίνει άτςαλα
ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν. Θ μόνθ που αναγνωρίηει τισ ξεχωριςτζσ ικανότθτζσ τθσ είναι θ δαςκάλα
τθσ ςτθν πρϊτθ τάξθ. Ωςτόςο, οι καταπιεςμζνεσ πνευματικζσ δυνάμεισ τθσ Πατίλντα κα βρουν εν
τζλει μια απροςδόκθτθ διζξοδο, παρζχοντάσ τθσ τα όπλα για να διεκδικιςει τον ςεβαςμό και τθν
αγάπθ που χρειάηεται. Σ Φόαλντ Ρταλ (1916-1990), από τουσ διαςθμότερουσ ςυγγραωείσ παιδικϊν
βιβλίων, πλάκει εδϊ ζνα μαγικό ςφμπαν μζςα ςε ζνα ρεαλιςτικό ωόντο, και ςυνδυάηει ευωυϊσ τθν
ευαιςκθςία και το γκροτζςκο, ςε ζνα βιβλίο που υμνεί τθν ίδια τθν αγάπθ για τθ ανά-γνωςθ.

Φόαλντ Ρταλ, Ματίλντα, μτωρ. Ξϊςτασ Ξοντολζων, εκδ. Ψυχογιόσ, Ακινα 1990
Θλικιακι ομάδα

Αϋ & Βϋ Δθμοτικοφ

ΤΟ ΒΛΒΛΛΟ ΤΘΣ ΗΟΥΓΚΛΑΣ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου

The Jungle Book

Χυγγραωζασ

Rudyard KIPLING

Ζτοσ ζκδοςθσ

1893-4

Χϊρα ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

ωφςθ – κάρροσ – αυτογνωςία – ωιλία

Σ βραβευμζνοσ με Ρόμπελ Φάντγιαρ Ξίπλινγκ (1865-1936) αντλεί ζμπνευςθ από τα ταξίδια του ςτισ
τότε βρετανικζσ αποικίεσ – κυρίωσ ςτθ Λνδία, όπου γεννικθκε, και επίςθσ ςτο Αωγανιςτάν και τθ
Βερίγγειο Κάλαςςα – και μεταωζρει τον αναγνϊςτθ ςε μακρινά και ανοίκεια μζρθ, χρθςιμοποιϊντασ
οικεία και απλι γλϊςςα για να περιγράψει αλλότρια ικθ και ζκιμα. Βαςικόσ πρωταγωνιςτισ του ο
Πόγλθσ, ζνα χαμζνο παιδί που ανατράωθκε από λφκουσ και μπορεί να ςυνομιλιςει με όλα τα ηϊα τθσ
ηοφγκλασ. Κα κλθκεί να προςτατεφςει τουσ ωίλουσ του και τον εαυτό του από πολλοφσ κινδφνουσ, με
ςθμαντικότερο τον αδίςτακτο τίγρθ Χιρ Χαν. Πζςα από τισ περιπζτειεσ τοφ Πόγλθ ξεδιπλϊνεται ζνα
ταξίδι ωρίμανςθσ και αυτογνωςίασ, με ζμωαςθ ςε παγκόςμιεσ και διαχρονικζσ αξίεσ όπωσ το κάρροσ,
θ επιμονι, θ αποωαςιςτικότθτα και ο ςεβαςμόσ ςτουσ δεςμοφσ ωιλίασ.

Φάντγιαρ Ξίπλινγκ, Το βιβλίο τθσ ηοφγκλασ, μτωρ. Οουκάσ Κεοδωρακόπουλοσ, εκδ. Ρεωζλθ,
Ακινα 1992
Θλικιακι ομάδα
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ΟΛΛΒΕ ΤΟΥΛΣΤ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου

Oliver Twist: The Parish Boy’s Progress

Χυγγραωζασ

Charles DICKENS

Ζτοσ ζκδοςθσ

1837-1838

Χϊρα ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

ορωάνια – ωτϊχεια – ζγκλθμα – τιμωρία – αςτικόσ ρεαλιςμόσ

Σ Τλιβερ Ψουίςτ αποτελεί ζναν από τουσ διαςθμότερουσ και χαρακτθριςτικότερουσ ιρωεσ του
Ξαρόλου Ρτίκενσ (1812-1870). Χτθν ιςτορία του βρίςκουμε με χαρακτθριςτικό τρόπο όλα τα κυρίαρχα
ςτοιχεία που διαπνζουν το ςφνολο του ζργου τοφ μεγάλου κλαςικοφ: ζνα ορωανό αγόρι, που καλείται
να αντεπεξζλκει ςτα αλλεπάλλθλα κτυπιματα τθσ μοίρασ με μόνο όπλο το μυαλό και τθν αγνι καρδιά
του· ςτο δρόμο του κα βρει καλοκάγακουσ ανκρϊπουσ που κα το ςυντρζξουν, αλλά και αδίςτακτουσ
εγκλθματίεσ που κα προςπακιςουν να το εκμεταλλευτοφν. Υιο ενδιαωζροντεσ παραμζνουν ωςτόςο οι
αμωιλεγόμενοι χαρακτιρεσ, οι μικροαπατεϊνεσ που ταλαντεφονται ανάμεςα ςτο καλό και το κακό,
και δείχνουν περιςςότερο κφματα των ςυνκθκϊν παρά διαμορωωτζσ τουσ. Από τα γοθτευτικότερα
ςτοιχεία του βιβλίου αποτελεί θ ζντονθ παρουςία τζτοιων προςϊπων. Τπωσ ςε κάκε ζργο, ζτςι κι εδϊ
το καλό κα νικιςει, όχι όμωσ δίχωσ κάποιο τίμθμα.

Ξάρολοσ Ρτίκενσ, Πλιβερ Τουίςτ, μτωρ. Υ. Χτρατίκθσ, εκδ. Άγκυρα, Ακινα 21996
Θλικιακι ομάδα

Βϋ & Γϋ Δθμοτικοφ

ΟΛ ΡΕΛΡΕΤΕΛΕΣ ΤΟΥ ΒΑΟΝΟΥ ΜΥΝΧΑΟΥΗΕΝ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου

The Surprising Adventures of Baron Munchhausen

Χυγγραωζασ

Rudolf Erich RASPE

Ζτοσ ζκδοςθσ

1895

Χϊρα ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

ψζμα – υπερβολι – ωανταςία

Σ βαρόνοσ Φον Πυνχάουηεν (1720-1797) υπιρξε αλθκινό πρόςωπο. Ευγενισ γεννθμζνοσ ςτθ
Βαδεμβάρδθ, είχε πολεμιςει με τον ρωςικό ςτρατό εναντίον των Σκωμανϊν, ζμεινε όμωσ διάςθμοσ
κυρίωσ για τθν αμετροζπεια και τισ ζντονεσ δόςεισ υπερβολισ όταν εξιςτοροφςε περιςτατικά από τθ
ηωι του. Σι αωθγιςεισ του ζχουν αποτυπωκεί ςε διάωορεσ εκδόςεισ, με διαςθμότερθ τθν αγγλόωωνθ
εκδοχι που ο Φάςπε (1736 –1794) δθμοςίευςε το 1895. Ενιςχφοντασ το πρωτότυπο με εξωτερικά
δάνεια και επιτείνοντασ το ςτοιχείο του χιοφμορ και τθσ υπερβολισ, ο Φάςπε δθμιουργεί ζνα
ξεκαρδιςτικό ςατιρικό αωιγθμα. Σ πρωταγωνιςτισ του παρουςιάηει τισ πιο εξωωρενικζσ καταςτάςεισ
και τα πιο απίςτευτα κατορκϊματα με τον ωυςικότερο τρόπο, μθν παραλείποντασ παράλλθλα να
διατρανϊςει πολλάκισ τθ βακιά περιωρόνθςι του για τουσ ψεφτεσ και τουσ αερολόγουσ…

Φοφντολω Ζριχ Φάςπε, Οι περιπζτειεσ του Βαρόνου Μυνχάουηεν, μτωρ. Γεωργία Ψαρςοφλθ,
εκδ. Ρίκασ / Ελλθνικι Υαιδεία Α.Ε., Ακινα 2006
Θλικιακι ομάδα
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Γϋ & Δϋ Δθμοτικοφ

ΟΛ ΡΕΛΡΕΤΕΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΛΕ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου

The Adventures of Tom Sawyer

Χυγγραωζασ

Mark TWAIN

Ζτοσ ζκδοςθσ

1876

Χϊρα
ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

ξενοιαςιά – αταξία – νοςταλγία

Σ Ψομ Χόγιερ είναι ζνα παιδί που μεγαλϊνει ςε μια ωανταςτικι πόλθ των Θνωμζνων Υολιτειϊν, τθν
οποία ο Παρκ Ψουζιν (1835-1910) εμπνεφςτθκε από τθ δικι του γενζτειρα ςτο Πιςοφρι. Τπωσ θ πόλθ,
οι ιρωεσ και τα γεγονότα του βιβλίου είναι εμπνευςμζνοι από πραγματικά πρόςωπα και περιςτατικά.
Τπωσ ζγραψε ο ίδιοσ ο ςυγγραωζασ, «οι περιςςότερεσ περιπζτειεσ που καταγράωονται ςτο βιβλίο
ςυνζβθςαν ςτ’ αλικεια· μια-δυο προζρχονται από δικζσ μου εμπειρίεσ *…+ ο Ψομ Χόγιερ *…+ ςυνδυάηει
τα χαρακτθριςτικά τριϊν γνωςτϊν μου αγοριϊν». Σ Ψομ είναι θ ενςάρκωςθ τθσ ανζμελθσ και
ςυναρπαςτικισ ηωισ ενόσ αγοριοφ ςτθν προεμωυλιακι Αμερικι. Υαρά τισ ςυχνζσ ςκανταλιζσ και τισ
χοντροκομμζνεσ ωάρςεσ του, παραμζνει πάντα ζνα αγαπθμζνο παιδί ςτθν οικογζνεια και τθν
κοινότθτά του, χάρθ ςτθν καλοςφνθ και το ςπινκθροβόλο πνεφμα του. Σ Ψουζιν, γνωςτόσ για τα
ευκφβολα καυςτικά του ςχόλια, ςατιρίηει ςυχνά τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ τθσ εποχισ, χωρίσ να
χάνεται ποτζ από τθν αωιγθςι του θ τρυωερότθτα και θ νοςταλγία για τθν παιδικι θλικία.

Παρκ Ψουζιν, Οι περιπζτειεσ του Τομ Σόγιερ, μτωρ. Φϊντασ Ξονδφλθσ, εκδ. Ξαςτανιϊτθ,
Ακινα 1987
Θλικιακι
ομάδα

Δϋ & Εϋ Δθμοτικοφ

ΤΗΕΛΝ ΕΪ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου

Jane Eyre

Χυγγραωζασ

Charlotte ΒΦΣΡΨË

Ζτοσ ζκδοςθσ

1847

Χϊρα ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

ενθλικίωςθ – χειραωζτθςθ – κοινωνικό ςχόλιο – γοτκικό μυκιςτόρθμα*

Θ Χάρλοτ Ππροντζ (1816-1855) δθμιοφργθςε μια θρωίδα με δυνατό και αποωαςιςτικό χαρακτιρα, θ
οποία βαςίηεται πάντα ςτισ δικζσ τθσ δυνάμεισ για να αντιμετωπίςει τισ πολλαπλζσ αντιξοότθτεσ που
ςυναντά. Ζχοντασ χάςει τουσ γονείσ τθσ, δε βρίςκει ςτουσ ςυγγενείσ τθσ τθν τρυωερότθτα που
αποηθτά, κακϊσ το άχαρο παρουςιαςτικό τθσ δεν ανταποκρίνεται ςτα πρότυπα τθσ εποχισ. Ξαταλιγει
ςε ορωανοτροωείο και αργότερα εργάηεται ωσ γκουβερνάντα. Υλθν όμωσ, θ επίμονθ ωφςθ τθσ και θ
βακιά τθσ πίςτθ, ςε ςυνδυαςμό με το κριτικό τθσ πνεφμα, τθ βοθκοφν να ωτάςει ςτθν προςωπικι
ολοκλιρωςθ και ευτυχία. Ψο διάςθμο αυτό ζργο ςυνδυάηει ςτοιχεία από το μυκιςτόρθμα
ενθλικίωςθσ, τθν κοινωνικι μελζτθ και κριτικι, αλλά και τθ ςκοτεινι ατμόςωαιρα του γοτκικοφ
μυκιςτοριματοσ. Οόγω τθσ δυνατισ και ανεξάρτθτθσ πρωταγωνίςτριάσ του, κατατάςςεται από
πολλοφσ ςτα πρϊιμα ωεμινιςτικά ζργα.

Χαρλότ Ππροντζ, Τηζιν Ζιρ, μτωρ. Υόλυ Ποςχοποφλου, εκδ. Ξάκτοσ, Ακινα 1991
Θλικιακι ομάδα
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ΡΘΤΕ ΡΑΝ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου

Peter Pan

Χυγγραωζασ

sir James Matthew BARRIE

Ζτοσ ζκδοςθσ

1911

Χϊρα ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

αιϊνιο παιδί – ωυγι – ωανταςτικό – περιπζτεια

Σ Υιτερ Υαν γράωτθκε και ερμθνεφτθκε αρχικά το 1904 ωσ κεατρικό, με εναλλακτικό τίτλο Το αγόρι
που δεν ικελε να μεγαλϊςει. Χε αυτό οωείλει πικανότατα τον πρωτότυπο – κυρίωσ για τθν εποχι του
– τρόπο με τον οποίο ο αωθγθτισ απευκφνεται ευκζωσ ςτουσ αναγνϊςτεσ ςαν ςε ζνα ηωντανό κοινό.
Σ ομϊνυμοσ ιρωασ κατορκϊνει να παραμζνει για χρόνια παιδί, απλϊσ μζςω τθσ πείςμονοσ άρνθςισ
του να μεγαλϊςει. Τταν γνωρίηει τυχαία τθ μικρι Γουζντι, γίνονται ωίλοι και τθν καλεί μαηί με τα δφο
μικρότερα αδζλωια τθσ να τον ακολουκιςει ςτον δικό του κόςμο: τθ μαγευτικι Χϊρα του Υοτζ, όπου
νεράιδεσ και γοργόνεσ ςυνυπάρχουν με πειρατζσ και ινδιάνουσ. Εκεί θ Γουζντι κα αναλάβει ενιλικα
κακικοντα ωσ «μθτζρα» των Χαμζνων Υαιδιϊν, τθσ ακολουκίασ του Υιτερ Υαν, και κα αντιμετωπίςει
ςοβαροφσ κινδφνουσ και διλιμματα. Σ Ππάρι (1860-1937) ζγινε διάςθμοσ με αυτό το ζργο, που
αγαπικθκε πολφ από κεατζσ και αναγνϊςτεσ κάκε θλικίασ, χάρθ ςτθν πρωτότυπθ μίξθ ωανταςτικοφ
και περιπζτειασ, και ςε ζναν από τουσ εμβλθματικότερουσ και γοθτευτικότερουσ ιρωεσ παιδικϊν
ζργων.

J. M. Barrie, Ριτερ Ραν, μτωρ. Ελίνα Ππουγλοφ, εκδ. Πφκοσ – Οιβάνθ, Ακινα 1991
Θλικιακι ομάδα

Δϋ & Εϋ Δθμοτικοφ

ΤΟ ΝΘΣΛ ΤΩΝ ΚΘΣΑΥΩΝ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου

Treasure Island

Χυγγραωζασ

Robert Louis STEVENSON

Ζτοσ ζκδοςθσ

1881-2

Χϊρα ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

μυκιςτόρθμα διάπλαςθσ* – περιπζτεια – πειρατεία

Σ ςκοτςζηοσ ποιθτισ και μυκιςτοριογράωοσ Φόμπερτ Οοφισ Χτιβενςον (1850-1894), διάςθμοσ από το
μυκιςτόρθμα τρόμου Θ παράξενθ περίπτωςθ του δόκτορα Τηζκυλ και του κυρίου Χάιντ (The Strange
case of Doctor Jekyll and Mr. Hude, 1885), δθμοςίευςε Το νθςί των κθςαυρϊν ςε παιδικό περιοδικό με
το ψευδϊνυμο Ραφαρχοσ Ψηορτη Ρορκ. Κεωρείται κλαςικό μυκιςτόρθμα ενθλικίωςθσ, μζςα ςε ζνα
ςυναρπαςτικό κόςμο με πειρατζσ, τροπικά νθςιά και κρυμμζνουσ κθςαυροφσ. Σ νεαρόσ
πρωταγωνιςτισ Ψηιμ Χϊκινσ είναι γιοσ πανδοχζα ς’ ζνα παρακαλάςςιο αγγλικό χωριό. Σι περιπζτειεσ
του Ψηιμ αρχίηουν όταν ςτο πανδοχείο του πατζρα του ωκάνει ζνασ γερο-ναυτικόσ που παςχίηει να
κρφψει ζνα μεγάλο μυςτικό. Κα βρεκεί να ςαλπάρει ςε ζνα πλοίο ςε αναηιτθςθ ενόσ καμμζνο
κθςαυροφ, και ςτθν πορεία κα πάρει πολλά μακιματα για τθν ανκρϊπινθ ωφςθ. Ψο βιβλίο αποτελεί
ςυγχρόνωσ ζνα ςχόλιο πάνω ςτθ διωοροφμενθ ζννοια τθσ θκικισ – πράγμα αςυνικιςτο ςτα παιδικά
βιβλία τθσ εποχισ – όπωσ απεικονίηεται ςτο πρόςωπο του αρχιπειρατι Ψηων Χίλβερ.

Φόμπερτ Οοφισ Χτιβενςον, Το νθςί των κθςαυρϊν, μτωρ. Παργαρίτα Ουμπεράκθ, εκδ.
Ξαςτανιϊτθ, Ακινα 1984
Θλικιακι ομάδα

129

Εϋ & ΧΨϋ Δθμοτικοφ

ΤΑ ΑΓΟΥΑ ΧΟΝΛΑ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου

The Green Years

Χυγγραωζασ

Archibald Joseph CRONIN

Ζτοσ ζκδοςθσ

1944

Χϊρα ζκδοςθσ

Αγγλία

Οζξεισ κλειδιά

ορωάνια – μυκιςτόρθμα διάπλαςθσ* – προκαταλιψεισ – ζρωτασ

Σ γιατρόσ και μυκιςτοριογράωοσ Ξρόνιν (1896-1981) αωθγείται τθν ιςτορία του μικροφ Φόμπερτ
Χάνον, ενόσ εςωςτρεωοφσ ορωανοφ Λρλανδοφ που πθγαίνει να ηιςει ςτθ Χκοτία, ςτουσ γονείσ τθσ
μθτζρασ του. Ψο βιβλίο τον ακολουκεί ϊσ και τθν ενθλικίωςι του, ςε ζνα εν πολλοίσ εχκρικό
περιβάλλον – ωσ κακολικόσ, δεν τυγχάνει ωιλικισ αντιμετϊπιςθσ ςτο πρεςβυτεριανό περιβάλλον όπου
βρίςκεται. Σ τίτλοσ, εξάλλου, που ςε κατά λζξθ μετάωραςθ ςθμαίνει Τα πράςινα χρόνια, δεν
αναωζρεται μόνο ςτο άγουρο τθσ παιδικισ θλικίασ και τθσ εωθβείασ, αλλά επίςθσ ςτθν ιρλανδζηικθ
καταγωγι του πρωταγωνιςτι, που τον ωζρνει αντιμζτωπο με κρθςκευτικζσ και εκνοτικζσ
προκαταλιψεισ και διακρίςεισ, και τζλοσ ςτθν αγάπθ του για τθ ωφςθ. Ψο βιβλίο περιγράωει επίςθσ
τθν εναγϊνια προςπάκεια του νεαροφ να εξαςωαλίςει το επαγγελματικό μζλλον που ονειρεφεται, τα
ςκιρτιματα τθσ πρϊτθσ αγάπθσ, αλλά και τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ ςτοργισ και ςυνενοχισ που αναπτφςςει
με τον αντιςυμβατικό παπποφ του.

Α. Ψη. Ξρόνιν, Τα άγουρα χρόνια, μτωρ. Χοωία Παυροειδι – Υαπαδάκθ, εκδ. Αςτιρ, Ακινα
1990
Θλικιακι ομάδα

Εϋ & ΧΨϋ Δθμοτικοφ

ΤΑ ΤΑΞΛΔΛΑ ΤΟΥ ΓΚΑΛΛΛΒΕ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Travels into Remote Nations of the World, by Captain Lemuel Gulliver
Jonathan SWIFT
1726
Αγγλία
περιπζτεια – ωανταςτικό – κοινωνικι ςάτιρα – ανκρϊπινθ ωφςθ

Αν και είναι παγκοςμίωσ γνωςτό ωσ ςυναρπαςτικό ωανταςτικό παραμφκι, το βιβλίο Τα ταξίδια του
Γκάλλιβερ (ι Γκιοφλιβερ όπωσ παραδοςιακά αποδίδεται ςτα ελλθνικά), αποτελεί ζνα μεγάλο και
πολυεπίπεδο ζργο, που ζχει αδίκωσ καταχωρθκεί ςτο ςυλλογικό υποςυνείδθτο ωσ παιδικό βιβλίο. Σ
ιρλανδόσ ςυγγραωζασ και κλθρικόσ Χουίωτ (1667-1745) είναι άλλωςτε γνωςτόσ για τθ ζντονα καυςτικι
κριτικι του ςτθν κοινωνία τθσ εποχισ του και τθν ανελζθτθ ςάτιρα και ειρωνεία του. Χτο εν λόγω
βιβλίο, μζςα από τισ ςυναρπαςτικζσ περιπλανιςεισ του πρωταγωνιςτι ςε αλλόκοτεσ χϊρεσ που
κατοικοφνται από νάνουσ, γίγαντεσ ι ομιλοφντα άλογα, ο ςυγγραωζασ μελετά ςτθν ουςία διάωορεσ
μορωζσ διακυβζρνθςθσ και κοινωνικά ςυςτιματα, ςυγκρίνοντάσ τα με τα αντίςτοιχα τθσ ςφγχρονισ
του Ευρϊπθσ. Θ κοινωνικι μελζτθ και ςάτιρα ςυνδυάηονται με τθν ανατομία τθσ ανκρϊπινθσ ωφςθσ,
με κεντρικό ερϊτθμα το κατά πόςον ο άνκρωποσ ωκείται ςτθν κακία ι γεννιζται κακόσ. Σ ίδιοσ ο
Γκάλλιβερ εξελίςςεται ωσ χαρακτιρασ ςτον ρου του ζργου – ςτο τελευταίο κεωάλαιο είναι πλζον ζνασ
άνκρωποσ τελείωσ διαωορετικόσ από τον πρόςχαρο και αιςιόδοξο χαρακτιρα που ςυναντάμε ςτθν
αρχι του βιβλίου.

Ψηόνακαν Χουίωτ, Τα ταξίδια του Γκάλλιβερ, μτωρ. Π. Φραγκόπουλοσ, (εκδ. Ξρφςταλλο
1982), εκδ. Ϊψιλον, Ακινα 21993
Θλικιακι ομάδα
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ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Paroles
Jacques PRÉVERT
1946
Γαλλία
υπερρεαλιςμόσ* – καυςτικι ςάτιρα – εφροσ ςτιγμιότυπων – απουςία ςτίξθσ

Θ ποιθτικι ςυλλογι Κουβζντεσ του γάλλου ποιθτι και ςεναριογράωου Ηακ Υρεβζρ (1900-1977) είναι
το πρϊτο του βιβλίο, παρόλο που ςυνεργάςτθκε από το 1924 με τουσ υπερρεαλιςτζσ, γοθτεφοντάσ
τουσ με τθν ευγλωττία του και τθν εφςτροωθ ετοιμολογία του. Ψο ίδιο ευκφβολα ετοιμόλογοσ είναι και
ο ποιθτικόσ λόγοσ του, όπου το ποιθτικό εγϊ εξαλείωεται πίςω από μια πνευματϊδθ ωανταςία κι ζνα
καυςτικό χιοφμορ οικείο ςε κάκε αναγνϊςτθ. Θ τεράςτια εκδοτικι επιτυχία τθσ ςυλλογισ του
Κουβζντεσ ζγκειται ςτο εφροσ των ςτιγμιότυπων και ςυγκινιςεων τθσ κακθμερινισ ηωισ που
ςταχυολογεί και εκκζτει μ’ ζνα λόγο απζριττο, τολμθρό και ευμετάβλθτο, που, από κατθγορθτιριο τθσ
κοινωνικισ αδικίασ των ευκατάςτατων ζναντι των αδυνάτων και καταγγελία του πολζμου,
μετατρζπεται αιωνίδια ςε τραγοφδι των πουλιϊν, φμνο του ζρωτα και εγκϊμιο τθσ τζχνθσ, κυρίωσ τθσ
ηωγραωικισ (με ςαωείσ αναωορζσ ςτον προςωπικό ωίλο του Υικάςο). Επιπλζον, θ παντελισ απουςία
ςθμείων ςτίξθσ ςτθ ςυλλογι, χαρίηει ςτον αναγνϊςτθ τθ δυνατότθτα να βυκιςτεί ελεφκερα ςτο
κειμενικό ςϊμα, επιλζγοντασ τισ ανάςεσ και τισ παφςεισ που του ταιριάηουν.

Ηακ Υρεβζρ, Κουβζντεσ, μτωρ. Πιχάλθ Πεϊμάρθ (1973), Ξαςτανιϊτθσ, Ακινα (1986) 2000
Θλικιακι
ομάδα

Αϋ Γυμναςίου

Θ ΦΑΜΑ ΤΩΝ ΗΩΩΝ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

The animal farm
George ORWELL
1945
Αγγλία
δυςτοπία* – αλλθγορία* – ολοκλθρωτιςμόσ – καταπίεςθ – εκμετάλλευςθ

Σ Ψηορτ Τργουελ (1903-1950) είναι διάςθμοσ για το εμβλθματικό μυκιςτόρθμά του 1984. Ψα κφρια
υλικά που κατζςτθςαν το εν λόγω ζργο κλαςικό βρίςκονται εξίςου ςτθν προγενζςτερθ Φάρμα των
ηωϊν, όπου διατυπϊνονται με τρόπο απλοφςτερο, ςυναρπαςτικό και ευςφνοπτο, όπωσ αρμόηει ςε μια
αλλθγορία. Ψα ηϊα μιασ ωάρμασ επαναςτατοφν ενάντια ςτθν καταπίεςθ και τθν εκμετάλλευςθ που
υωίςτανται από τουσ ανκρϊπουσ, και αναλαμβάνουν τα ίδια τθ διαχείριςθ του υποςτατικοφ.
Χταδιακά, όμωσ, οι πρωτεργάτεσ τθσ εξζγερςθσ αρχίηουν να παίρνουν ςτα χζρια τουσ όλο και
περιςςότερεσ εξουςίεσ, υποςκάπτοντασ τα κεμζλια τθσ επανάςταςθσ και επαναωζροντασ εν τζλει τον
ηυγό που αποτίναξαν. Υροεικονίηοντασ το περιβάλλον δυςτοπίασ του 1984, ο Τργουελ καταωζρεται
εναντίον κάκε μορωισ ολοκλθρωτιςμοφ, τον οποίο εξάλλου πολζμθςε ςε όλθ τθ ηωι του: εκελοντισ
αγωνιςτισ κατά του ωαςιςμοφ ςτον Λςπανικό Εμωφλιο, γνϊριςε παράλλθλα, ωσ αναρχικόσ, τον
αποκλειςμό και τισ διϊξεισ εκ μζρουσ του Ξομμουνιςτικοφ Ξόμματοσ.

Ψηορτη Τργουελ, Θ φάρμα των ηϊων, μτωρ. Χοωία Ανδρεοποφλου, εκδ. Αναςταςιάδθ, Ακινα
1996
Θλικιακι
Αϋ & Βϋ Γυμναςίου
ομάδα
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ΕΝΑ ΔΕΝΤΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΛ ΣΤΟ ΜΡΟΥΚΛΛΝ
Ψίτλοσ
A tree grows in Brooklyn
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Betty SMITH
Ζτοσ ζκδοςθσ 1943
Χϊρα
Θ.Υ.Α.
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά μυκιςτόρθμα διάπλαςθσ* – μετανάςτευςθ – ωτϊχεια – χειραωζτθςθ
Ξλαςικό μυκιςτόρθμα διάπλαςθσ, το Ζνα δζντρο μεγαλϊνει ςτο Μπροφκλιν τθσ Ππζτυ Χμικ
(1896-1972) αωθγείται τθν ιςτορία τθσ Φράνςι Ρόλαν, ενόσ εντεκάχρονου κοριτςιοφ που
μεγαλϊνει ςτο Ππροφκλιν με τον μικρότερο αδελωό τθσ, ςτισ αρχζσ του 20 ου αιϊνα. Σι
γονείσ τθσ είναι μετανάςτεσ δεφτερθσ γενιάσ, και θ οικογζνεια υποωζρει από μεγάλθ
οικονομικι ςτενότθτα, εξαιτίασ και του αλκοολιςμοφ του πατζρα, ςτον οποίο ωςτόςο θ
Φράνςι τρζωει ιδιαίτερθ αδυναμία και τρυωερότθτα. Σι ςυνκικεσ γίνονται ακόμθ
δυςκολότερεσ όταν ο πατζρασ πεκαίνει. Τμωσ θ πρωταγωνίςτρια, περιπακισ αναγνϊςτρια
και οπλιςμζνθ με δίψα για γνϊςθ και ανεξαρτθςία, κα μπορζςει να χαράξει τθν δικι τθσ
πορεία εν μζςω μικρϊν και μεγάλων εμποδίων. Ψο βιβλίο, ςε μεγάλο βακμό
αυτοβιογραωικό, μεταωζρει τισ κακθμερινζσ αγωνίεσ αλλά και χαρζσ μιασ ζωθβθσ και του
περιβάλλοντόσ τθσ, ενϊ αποτελεί και μια οξυδερκι κριτικι ςτισ κοινωνικζσ τάςεισ και νόρμεσ
τθσ εποχισ.
Ππζτυ Χμικ, Ζνα δζντρο μεγαλϊνει ςτο Μπροφκλιν, μτωρ. Δζςποινα Δετηϊρτηθ, εκδ.
Ηαχαρόπουλοσ Χ. Λ., Ακινα 1999
Θλικιακι
Αϋ & Βϋ Γυμναςίου
ομάδα
Θ ΚΥΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΛ ΚΑΛ ΑΛΛΑ ΔΛΘΓΘΜΑΤΑ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

«ДаМа с собаЧкой» И Другие рассказы
Α. Чехов
1885
Φωςία
ρωςικόσ ρεαλιςμόσ – ωτϊχεια – ανκρωπιςμόσ – ςφντομθ αωιγθςθ

Ψα διθγιματα και οι νουβζλεσ του ρϊςου ςυγγραωζα Αντόν Ψςζχωω (1860-1904) ανεβάηουν επί
ςκθνισ ςυμπακθτικά και ευαίςκθτα πρόςωπα τθσ επαρχιακισ ι μικροαςτικισ ρωςικισ κοινωνίασ,
αποδίδοντασ με ςτοργι τθ μουντι κακθμερινότθτα τισ άχρωμθσ ηωισ τουσ. Σ ψυχογραωικόσ
ρεαλιςμόσ του αωθγθματικοφ λόγου του δεν πραγματεφεται ςπουδαία πρόςωπα ι ςυνταρακτικά
γεγονότα, αλλά εςτιάηεται ςτισ χαμθλόωωνεσ κουβζντεσ απλϊν κακθμερινϊν θρϊων, που βιϊνουν
εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ μζςα από τισ οποίεσ αναδφονται απρόβλεπτεσ όψεισ τθσ ηωισ. Ψο τρυωερό
και ανάλαωρο χιοφμορ του Ψςζχωω μαλακϊνει τισ δραματικζσ εντάςεισ και χρωματίηει με διακριτικι
αιςιοδοξία τθν πλθκτικι ηωι των θρϊων του.

Αντόν Ψςζχωω, Θ κυρία με το ςκυλάκι και άλλα διθγιματα, μετάωραςθ–πρόλογοσ Ρίκοσ
Υαπανδρζου, εκδ. Φάντουγκα, ΕΧΔΔ 1990
Θλικιακι
Αϋ & Βϋ Γυμναςίου
ομάδα
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΩΛΝ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Le Grand Meaulnes
Alain FOURNIER
1913
Γαλλία
εωθβικόσ ζρωτασ - αυτοβιογραωία – ωιλία – ονειρικι πραγματικότθτα

Ψο μυκιςτόρθμα Ο μεγάλοσ Μωλν του γάλλου ποιθτι και πεηογράωου Αλαίν Φουρνιζ (1886-1904)
είναι ζνα από τα πιο πολυδιαβαςμζνα ζργα τθσ παγκόςμιασ λογοτεχνίασ. Υλθν όμωσ, πρόκειται για
ζνα ζργο γεμάτο ςυμβολιςμοφσ, θ πλοκι του οποίου κλιμακϊνεται μεταξφ ονείρου και
πραγματικότθτασ, κακϊσ εςτιάηεται ςτθν αναηιτθςθ του ζρωτα που αποκτά μυκικζσ διαςτάςεισ. Σ
πρωτοπρόςωποσ αωθγθτισ, γιοσ δαςκάλων, είναι ζνα ιρεμο και ντροπαλό παιδί που– ωσ alter ego
του ίδιου του ςυγγραωζα – διθγείται τθ μεγάλθ ανατροπι που επζωερε ςτθ ηωι του ο ερχομόσ ςτο
ςχολείο τθσ Αγίασ Αγάκθσ ενόσ νζου οικότροωου και μετζπειτα ωίλου του, τοφ Ωγκυςτζν Πωλν ι
Πεγάλου Πωλν, όπωσ τον αποκαλοφν οι ςυμμακθτζσ του. Σ αλλθγορικά ποιθτικόσ λόγοσ του εν λόγω
μυκιςτοριματοσ, που προςιδιάηει με αυτοβιογραωικι αωιγθςθ αλλά και μυκιςτόρθμα περιπζτειασ,
προςδίδει μοναδικι γοθτεία ςτον Μεγάλο Μωλν, που ςυγκαταλζγεται ςτα αριςτουργιματα τθσ
κλαςικισ λογοτεχνίασ.

Αλαίν Φουρνιζ, Ο μεγάλοσ Μωλν, μτωρ. Υαφλοσ Πάτεςισ, εκδ. Ξαςτανιϊτθσ, 1999
Θλικιακι
ομάδα

Βϋ Γυμναςίου

ΕROïCA
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Eroïca
Ξοςμάσ ΥΣΟΛΨΘΧ (Υάρισ ΨΑΒΕΟΣΩΔΘΧ)
1937
Ελλάδα
εωθβικόσ ζρωτασ – ςυμβολιςμόσ* – εποποιΐα – ποιθτικόσ λόγοσ

Ψο μυκιςτόρθμα Eroïca του Ξοςμά Υολίτθ (1888-1974) – ενόσ από τουσ ςθμαντικότερουσ
εκπροςϊπουσ τθσ γενιάσ του ’30 – είναι μια εποποΐα τθσ εωθβείασ που μυείται τελετουργικά ςτον
κόςμο των ενθλίκων μζςα από τθ γνωριμία τθσ με τον ζρωτα και τον κάνατο. Πυθμζνοσ νωρίσ ςτισ
αρχζσ του ςυμβολιςμοφ, ο ςυγγραωζασ περιγράωει τθν ιςτορία μιασ ομάδασ εωιβων ςε μια ανϊνυμθ
ελλθνικι επαρχιακι πολιτεία, οι οποίοι, παίηοντασ τουσ πυροςβζςτεσ ςτο μαγικό περιβόλι των
ονείρων, βιάηονται να γευκοφν τον καρπό τθσ γνϊςθσ (τον ζρωτα, τθ ωιλία, τθν ομορωιά, τθν ανδρεία,
τθν ωρίμανςθ) με τίμθμα τθν εμπειρία του πόνου τθσ ηωισ και τθσ τραγικισ μοίρασ του ανκρϊπου:
τον κάνατο. Σ Υολίτθσ ςυνκζτει αυτό το μίγμα αντιωατικϊν ςυναιςκθμάτων τθσ ηωισ με γοθτευτικοφσ
διαλόγουσ κι ζνα λόγο υποβλθτικά λυρικό, ικανό να αποδϊςει τον επικό καλπαςμό μιασ
«αξεκφμαςτθσ εωθβείασ». Εάν ο Μεγάλοσ Μωλν του Αλαίν Φουρνιζ είναι το μόνο πεηογράωθμα ενόσ
ποιθτι, θ Eroïca του Ξοςμά Υολίτθ – «το μόνο πεηογράωθμα τθσ μεταπολεμικισ (ελλθνικισ)
λογοτεχνίασ που κα μποροφςε να ςυνταχκεί ςε ομοιοκατάλθκτουσ ςτίχουσ» κατά τον Α. Ξαραντϊνθ –
είναι το ποίθμα ενόσ πεηογράωου που υπερβαίνει κατά πολλοφσ το πρότυπό τθσ.

Ξοςμάσ Υολίτθσ, Eroïca, επιμζλεια Peter Mackridge, εκδ. Ερμισ, ςειρά Ρζα Ελλθνικι
Βιβλιοκικθ, Ακινα (1982) 21988, Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, Ακινα 1995
Θλικιακι
Βϋ Γυμναςίου
ομάδα
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Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΘ ΣΛΚΑΛΘ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Catcher in the Rye
J. D. SALINGER
1951
Θ.Υ.Α.
εωθβεία – αποξζνωςθ – αναηιτθςθ ταυτότθτασ – ροι τθσ ςυνείδθςθσ*

Σ Φφλακασ ςτθ ςίκαλθ ανικει ςτα διαςθμότερα ζργα τθσ ςφγχρονθσ δυτικισ λογοτεχνίασ. Σ
αρχετυπικόσ αντιιρωασ Χόλντεν Ξόλωθλντ και θ ιδιαίτερθ γλϊςςα του υπιρξαν ςθμείο αναωοράσ για
πολλοφσ εωιβουσ. Σ Χάλιντηερ (1919 – 2010) ακολουκεί τον νεαρό πρωταγωνιςτι ςτθ ωυγι του από
το ςχολείο όπου είναι εςωτερικόσ, αωοφ ζχει αποβλθκεί λόγω των κακϊν του επιδόςεων ςτα
μακιματα, και ςτθ ςφντομθ περιπλάνθςι του προτοφ αποωαςίςει να γυρίςει ςπίτι του. Θ
πρωτοπρόςωπθ αωιγθςθ γίνεται αποκλειςτικά από τθν οπτικι γωνία του πρωταγωνιςτι και
καταγράωει με ακρίβεια τισ ςκζψεισ του, ακολουκϊντασ τθ ροι τθσ ςυνείδθςθσ· αναπαράγει δε πιςτά
τον τρόπο ομιλίασ των νζων τθσ εποχισ. Τπωσ δθλϊνει θ Ψηζνθ Παςτοράκθ, ποιιτρια και
μεταωράςτρια του ζργου ςτα ελλθνικά, «*…+ ο Χόλντεν μεγάλωςε γενιζσ μεγάλων και παιδιϊν,
αγαπικθκε από επαναςτατθμζνουσ μακθτζσ, μεςόκοπεσ νοικοκυρζσ και ψυχοπακείσ δολοωόνουσ,
ζγινε ςχολικό ανάγνωςμα, απαγορεφτθκε, κακυβρίςτθκε, αποκεϊκθκε, κι ζχει ακόμα μπροςτά του μια
μακριά και περιπετειϊδθ ηωι».

Ψη. Ρτ. Χάλιντηερ, Ο φφλακασ ςτθ ςίκαλθ, μτωρ. Ψηζνθ Παςτοράκθ, εκδ. Επίκουροσ,1978
Θλικιακι ομάδα
Βϋ - Γϋ Γυμναςίου
ΓΕΝΝΑΛΟΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Brave New World
Aldous HUXLEY
1932
Αγγλία
δυςτοπία* – επιςτθμονικι ωανταςία – μαηικι κουλτοφρα – εξαμερικανιςμόσ

Σ Γενναίοσ νζοσ κόςμοσ πιρε το όνομά του από ζνα ςτίχο τθσ Καταιγίδασ του Χαίξπθρ. Χε αντίςτιξθ με
το ρεφμα τθσ εποχισ του, όπου θ βιομθχανικι επανάςταςθ γεννοφςε όνειρα για ζνα καλφτερο μζλλον
που ενζπνεαν κόςμουσ ουτοπικοφσ, ο Χάξλευ (1894-1963) δθμιουργεί τθν πρϊτθ διάςθμθ δυςτοπία
(«αρνθτικι ουτοπία» τθν αποκαλεί ο ίδιοσ), εκκινϊντασ από μια, εν μζρει, ςυντθρθτικι θκικά αλλά
ςυγχρόνωσ πρωτοποριακι οπτικι του κόςμου. Τπωσ υπογραμμίηει ο Ρθλ Υόςτμαν ςτο ζργο του
Διαςκεδάηοντασ μζχρι κανάτου, ο Τργουελ ςτο (μεταγενζςτερο) 1984 δείχνει πϊσ μποροφν να μασ
καταςτρζψουν όςα μιςοφμε (ο ζλεγχοσ, θ καταπίεςθ). Σ Χάξλευ μασ δίνει μια τρομακτικότερθ εκδοχι:
το πϊσ μποροφν να μασ καταςτρζψουν όςα μασ αρζςουν, δθλαδι θ διαςκζδαςθ, θ μαηικι κουλτοφρα,
θ ευκολία και θ ελευκεριότθτα. Εκωράηει δε παράλλθλα τουσ ωόβουσ του για τθν εξζλιξθ τθσ
τεχνολογίασ και τθ – διαωαινόμενθ τότε – παγκόςμια κυριαρχία τθσ Αμερικισ. Θ πλοκι τοποκετείται
ςτο 2540 μ.Χ., που πλζον αποκαλείται «632 μ.Φ.», δθλαδι «μετά Φορντ». Θ γθ ζχει μετατραπεί ςε ζνα
παγκόςμιο κράτοσ. Θ τεχνολογία ζχει αλλάξει πλζον όχι μόνο τθ μζκοδο παραγωγισ, αλλά και
αναπαραγωγισ, κακϊσ και μάκθςθσ. Σι άνκρωποι γεννιοφνται γενετικά προγραμματιςμζνοι να
ανικουν ςε μία από τισ πζντε κάςτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το οικονομικό και κοινωνικό ςφςτθμα, και
ωκοφνται ςε ζνα ρθχό και τρυωθλό τρόπο ηωισ. Τταν ς’ αυτόν τον κόςμο ωκάνει ο Άγριοσ, ζνασ νζοσ
μεγαλωμζνοσ μακριά από τθν εποχι του, θ ςφγκρουςθ κα είναι αναπόωευκτθ και δριμφτατθ.

Άλντουσ Χάξλεχ, Γενναίοσ νζοσ κόςμοσ, μτωρ. Πανϊλθσ Χαιρετάκθσ, εκδ. Γρθγόρθ,1971
Θλικιακι
ομάδα

Γϋ Γυμναςίου
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ΓΑΜΜΑΤΑ Σ’ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΟΛΘΤΘ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Briefe an einen jungen Dichter
Rainer Maria RILKE
1929
Γερμανία
ποιθτικι – θκικι – ςοωία ηωισ – ςυμβουλευτικι διάκεςθ

Ψα Γράμματα ς’ ζνα νζο ποιθτι του γερμανόωωνου λυρικοφ Φάινερ Παρία Φίλκε (1875-1926) είναι
δζκα επιςτολζσ που ο Φίλκε ζςτειλε από το 1903 ζωσ το 1908 ςτον νζο ποιθτι Φραντσ άωερ Ξάπουσ,
μακθτι τότε τθσ Χτρατιωτικισ Χχολισ και αργότερα ανκυπολοχαγό του αυτοκρατορικοφ ςτρατοφ τθσ
Αυςτροουγγαρίασ, ο οποίοσ εγκατζλειψε, όμωσ, τθ ςτρατιωτικι ςταδιοδρομία για να αωοςιωκεί ςτθ
λογοτεχνία. Ψα γράμματα του Φίλκε δίνουν μια ςφντομθ αλλά αρκοφντωσ αποκαλυπτικι εικόνα τθσ
ποιθτικισ και τθσ θκικισ του, κακϊσ ςκφβει με ςυγκινθτικι τρυωερότθτα και κζρμθ πάνω από τον
εφελπι νζο μεταλαμπαδεφοντασ τουσ προβλθματιςμοφσ και τθ ςοωία τθσ ηωισ του. Σι εν λόγω
επιςτολζσ εγγράωονται ςε μια μακρά παράδοςθ επιςτολϊν ποιθτϊν ι ςυγγραωζων προσ νζουσ, όπωσ
είναι το Γράμμα ς’ ζνα νζο ποιθτι τθσ Βιρτηίνια Γουλω (1932), τα Γράμματα ς’ ζνα νζο ςτοχαςτι του
Ξϊςτα Αξελοφ (1996) και οι Επιςτολζσ ς’ ζνα νζο ςυγγραφζα του Πάριο Βάργκασ Γιόςα (1997).

Rainer Maria Rilke, Γράμματα ς’ ζνα νζο ποιθτι, μτωρ. Πάριοσ Υλωρίτθσ, εκδ. Μκαροσ, Ακινα
(1973) 132005
Θλικιακι
Γϋ Γυμναςίου
ομάδα
ΜΡΑΜΡΑ-ΓΚΟΛΟ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Le Père Goriot
Honoré de BALZAC
1834
Γαλλία
ρεαλιςμόσ* – πατρικό μαρτφριο – αριβιςμόσ – παριςινι κοινωνία

Χτο μυκιςτόρθμα Μπαρμπα-Γκοριό του Σνορζ ντε Ππαληάκ (1799-1850) εμωανίηονται για πρϊτθ
ωορά τα βαςικότερα πρόςωπα τθσ Ανκρϊπινθσ κωμωδίασ (Comédie Humaine, 1842-1848), που, ωσ
πρϊτο ολοκλθρωμζνο ζργο του ρεαλιςμοφ, αντλεί όλθ τθν αωθγθματικι του δφναμθ μζςα από τθ
ςυςτθματικι αναπαράςταςθ των θκϊν τθσ εποχισ του. Εξάλλου, ςτισ πρϊτεσ γραμμζσ του ΜπαρμπαΓκοριό, ο Ππαληάκ διατυπϊνει μια κεμελιϊδθ αρχι του ρεαλιςμοφ ιςχυριηόμενοσ ότι ςτθν ιςτορία
που αωθγείται «όλα είναι αλθκινά». Πζςα από τισ λεπτομερείσ περιγραωζσ του μυκιςτορθματικοφ
λόγου, το διειςδυτικό βλζμμα του γάλλου ρεαλιςτι απογυμνϊνει τθ διαωκορά και τα πάκθ τθσ
παριςινισ κοινωνίασ (το πατρικό μαρτφριο του ομϊνυμου ιρωα για χάρθ των δφο κυγατζρων του που
τον ζχουν εγκαταλείψει, τθν αςίγαςτθ ωιλοδοξία του νεαροφ Ευγζνιου ντε Φαςτινιάκ, τον αριβιςμό
του Βωτρζν), αςκϊντασ αμείλικτθ κριτικι ςτθν αςτικι κοινωνία του 19ου αιϊνα.

Σνορζ ντε Ππαληάκ, Μπαρμπα-Γκοριό, μτωρ. Ακακία Ξορδόςθ, Ξαςτανιϊτθσ, ςειρά Ξλαςικι
Βιβλιοκικθ, Ακινα 1999
Θλικιακι
Γϋ Γυμναςίου
ομάδα
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ΤΟ ΡΟΤΑΛΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΛΑΝ ΓΚΑΛΥ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

The Picture of Dorian Gray
Oscar WILDE
1891
Αγγλία
αιςκθτιςμόσ* – αιϊνια νεότθτα – «ωαουςτικό ςφμωωνο» – παραδοξολογία

Ψο μυκιςτόρθμα Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκραίυ του Τςκαρ Συάιλντ (1854-1900) – διάςθμου
εκωραςτι των αρχϊν του αιςκθτιςμοφ ςτθ Βρετανία – δραματοποιεί κατά κάποιον τρόπο τθ βαςικι
κεωρία του αιςκθτιςμοφ ότι θ τζχνθ είναι το πλζον ενδεδειγμζνο μζςο διαβίωςθσ, κακϊσ εντείνει τα
πάκθ και επιμθκφνει τθ ηωι. Επθρεαςμζνοσ από τισ κεωρίεσ περί ομορωιάσ, αιϊνιασ νεότθτασ και
«νζου θδονιςμοφ» που αναπτφςςει ςτο μυκιςτόρθμα ο Οόρδοσ Χζνρυ Γουότον ωσ εκπρόςωποσ του
αιςκθτιςμοφ και ςυνεπαρμζνοσ από το εξαιρετικά όμορωο πορτραίτο που του ωιλοτεχνεί ο ηωγράωοσ
Ππάηιλ Χόλγουορντ, ο ομϊνυμοσ ιρωασ Ρτόριαν Γκραίυ ςυνάπτει ζνα είδοσ «ωαουςτικοφ
ςυμωϊνου» και πουλάει τθν ψυχι του με αντάλλαγμα τθ διατιρθςθ τθσ αιϊνιασ νεότθτασ και του
κάλλουσ του. Υαραδομζνοσ ςε μια ακόλαςτθ ηωι που κρατά κρυωι από τθν υψθλι κοινωνία,
διαπιςτϊνει τθ ςταδιακι παραμόρωωςθ του πορτραίτου του που ωζρει τα ςθμάδια τθσ θλικιακισ
ωκοράσ και του θκικοφ ξεπεςμοφ του, ενϊ ο ιρωασ παραμζνει εξωτερικά απαράλλαχτα γοθτευτικόσ
και νζοσ ϊσ τθν ϊρα τθσ τελικισ αυτοτιμωρίασ του. Χε αυτό το εντόνωσ αμωιλεγόμενο και αμωίςθμο
ζργο, πρωταγωνιςτισ αναδεικνφεται τελικά θ ίδια θ τζχνθ.

Τςκαρ Συάϊλντ, Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκραίυ, μτωρ. Δθμιτρθσ Γ. Ξίκιηασ, εκδ. Χμίλθ
Ακινα 2000
Θλικιακι
Γϋ Γυμναςίου & Αϋ Ουκείου
ομάδα
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΚΘΤΕΛΑ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Éducation européenne
Romain GARY (Roman KACEW)
1945
Γαλλία
πολεμικό μυκιςτόρθμα – ελευκερία – εωθβεία – μυκιςτόρθμα διάπλαςθσ*

Ψο μυκιςτόρθμα Ευρωπαϊκι κθτεία του ρωςικισ καταγωγισ γαλλόωωνου ςυγγραωζα Φομαίν Γκαρφ
(1914-1980) οωείλει τον ευρθματικό τίτλο του ςτα ελλθνικά ςτον προικιςμζνο μεταωραςτι Ράςο
Δετηϊρτηθ που, ςε αντίκεςθ με τθν απόδοςθ του τίτλου ωσ Ευρωπαϊκι αγωγι ι εκπαίδευςθ από τον
ελλθνικό τφπο, επζλεξε τθ λζξθ «κθτεία», κεωρϊντασ ότι αποδίδει πιο πιςτά τον τίτλο του
πρωτοτφπου, δεδομζνου ότι, ςτο εν λόγω πολεμικό μυκιςτόρθμα, όλοι αυτοί οι άνκρωποι που
παρουςιάηει ο Γκαρφ να πάςχουν, να ανδραγακοφν και να πεκαίνουν, κάνουν μια κθτεία, «τθ κθτεία
τουσ ςτο αίτθμα και ςτθν ιδζα μιασ Ευρϊπθσ ωριμότερθσ, ςυνεπζςτερθσ προσ τισ αξίεσ που ανζδειξε ο
πολιτιςμόσ τθσ και πιο ςφμμετρθσ με τθν αξία που λζγεται Άνκρωποσ». Ψο μυκιςτόρθμα
πραγματεφεται τον πόλεμο ςτθν Υολωνία το 1945, ενϊ ιδιαίτερα τρυωερόσ και ποιθτικόσ είναι ο
ζρωτασ που ανκίηει ανάμεςα ςτον Γιάνεκ, ζνα εβραιόπουλο που μάχεται με τουσ παρτιηάνουσ, και τθν
Ηόςια, μια λίγο μεγαλφτερι του κοπελίτςα που αναγκάηεται να πάει με τουσ γερμανοφσ ςτρατιϊτεσ
για να τουσ αποςπάςει πλθροωορίεσ.

Romain Gary, Ευρωπαϊκι κθτεία, μτωρ. Ράςοσ Δετηϊρτηθσ, (Σι Φίλοι του Βιβλίου 1947), εκδ.
Γκοβόςτθ, Ακινα 2007
Θλικιακι
Γϋ Γυμναςίου & Αϋ Ουκείου
ομάδα
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Ο ΔΟΝ ΚΛΧΩΤΘΣ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

El ingenioso hidago don Quijote de la Mancha
Miguel de CERVANTES
1605 (Αϋ τόμοσ), 1615 (Βϋ τόμοσ)
Λςπανία
ιπποτικό αωιγθμα – παρωδία – ιδαλγόσ – δονκιχωτιςμόσ*

Ψο μυκιςτόρθμα Ο πολυμιχανοσ ιππότθσ Δον Κιχϊτθσ τθσ Μάντςα του ιςπανοφ λογοτζχνθ, ποιθτι και
κεατρικοφ ςυγγραωζα Πιγκζλ ντε Κερβάντεσ Χααβζδρα (1547-1616) είναι το διαςθμότερο
μυκιςτόρθμά του και ςυγκαταλζγεται ςτα κλαςικά ζργα τθσ παγκόςμιασ λογοτεχνίασ. Σ ομϊνυμοσ
ιρωασ είναι ζνασ ιδαλγόσ, δθλαδι ζνασ ιςπανόσ ευγενισ κατϊτερθσ βακμίδασ και μικρόσ
γαιοκτιμονασ του χωριοφ τθσ Πάντςα, που, ωσ ωανατικόσ αναγνϊςτθσ ιπποτικϊν αωθγθμάτων,
ταυτίηει τον κόςμο των αναγνωςμάτων του με τθν πραγματικότθτα και ενςτερνίηεται τθν αποςτολι να
βοθκιςει τουσ αδικθμζνουσ και αδφναμουσ προκειμζνου να ςτακεί άξιοσ του ζρωτα τθσ
εξιδανικευμζνθσ αγαπθμζνθσ του Δουλτςινζασ. Ψο μυκιςτόρθμα παρακολουκεί τισ διάωορεσ
περιπζτειεσ και περιπλανιςεισ του καβάλα ςτο άρρωςτο άλογό του και ςυντροωιά με τον ιπποκόμο
του Χάντςο Υάντςα. Ψο βιβλίο αποτελεί παρωδία των ιπποτικϊν αωθγθμάτων, που είχαν μεγάλθ
επιτυχία ςτο ευρωπαϊκό αναγνωςτικό κοινό τθσ εποχισ.

Πιχ. Κερβάντεσ, Ο Δον Κιχϊτθσ, τ. Αϋ, μετάωραςθ– πρόλογοσ Ξ. Ξαρκαίοσ, (Εςτία 1964)
Υατάκθσ, Ακινα 22005 & τ. Βϋ, μτωρ. Ξ. Ξαρκαίοσ – Αγακι Δθμθτροφκα, (Εςτία χχ), εκδ.
Υατάκθ, Ακινα 2007.
Θλικιακι
Αϋ Ουκείου
ομάδα
ΚΑΛΘΜΕΑ ΚΛΛΨΘ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Bonjour tristesse
Françoise SAGAN
1954
Γαλλία
κακομακθμζνθ εωθβεία – ςυναιςκθματικι κρίςθ – ψυχολογικό μυκιςτόρθμα

Θ τρομερι επιτυχία που ςθμειϊνει εξαρχισ το μυκιςτόρθμα Καλθμζρα κλίψθ, πρϊτο βιβλίο τθσ
γαλλίδασ πεηογράωου Φρανςουάη Χαγκάν (1935-2004), ωζρει ςτο προςκινιο των γαλλικϊν
γραμμάτων ζνα νζο φωοσ ελαωριάσ, λαμπερισ και αναιδοφσ γραωισ, που ζρχεται να αντιταχκεί ςτθν
αυτάρεςκθ ιδιαιτερότθτα του γαλλικοφ Νζου Μυκιςτοριματοσ τθσ δεκαετίασ του ’50, υπεραςπιηόμενο
τθν επιςτροωι ςτισ παραδοςιακζσ μυκιςτορθματικζσ ωόρμεσ. Ψο μυκιςτόρθμα αωθγείται τθν ιςτορία
τθσ κακομακθμζνθσ δεκαεπτόχρονθσ Χεςίλ που, μεγαλωμζνθ ς’ ζνα περιβάλλον ανεφκυνθσ
αςυδοςίασ, περνά ανζμελεσ καλοκαιρινζσ διακοπζσ ς’ ζνα μεςογειακό ακρογιάλι μαηί με τον
διαηευγμζνο πατζρα τθσ κι ζνα νεαρό ωοιτθτι που ερωτεφεται, ϊσ τθ ςτιγμι που κα μπει ςτθ ηωι του
πατζρα τθσ θ όμορωθ και ςυγκροτθμζνθ ϋΑννα, ανατρζποντασ τθν τάξθ των πραγμάτων. Θ Χαγκάν
αναπαριςτά χωρίσ καμιά διάκεςθ εξωραϊςμοφ τον κφκλο των μεγαλοαςτϊν μποζμ, όπου μεγάλωςε
και θ ίδια, αποδίδοντασ με κλινικι ακρίβεια τθ ςυναιςκθματικι κρίςθ τθσ νεαρισ θρωίδασ. Πε το
Καλθμζρα κλίψθ, θ Χαγκάν ςυνεχίηει τθν παράδοςθ του ψυχολογικοφ μυκιςτοριματοσ.

Φρανςουάη Χαγκάν, Καλθμζρα κλίψθ, μτωρ. Βαγγζλθσ Ξατςάνθσ, Ηαχαρόπουλοσ Χ.Λ., Ακινα
1995
Θλικιακι
Αϋ Ουκείου
ομάδα
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ΤΑ ΡΑΚΘ ΤΟΥ ΝΕΑΟΥ ΒΕΚΕΟΥ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Die leiden des jungen Werther
Johann Wolfgang GŒTHE
1774
Γερμανία
Κφελλα και Σρμι* – επιςτολικό μυκιςτόρθμα – αρρϊςτια του αιϊνα*

Ψο νεανικό επιςτολικό μυκιςτόρθμα Τα πάκθ του νεαροφ Βζρκερου του Γκαίτε (1749-1832)
παραπζμπει ςτο λογοτεχνικό κίνθμα Sturm Und Drang (Κφελλα και Σρμι) – πρόδρομο του
Φομαντιςμοφ – και ςυμπυκνϊνει τθν απόλυτθ ζκωραςθ ευαιςκθςίασ και αναηιτθςθσ τθσ ελευκερίασ
του «εγϊ» μζςα από τθ ςφγκρουςθ ενόσ παράωορου πάκουσ με τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ. Σ
Βζρκεροσ ερωτεφεται περιπακϊσ τθ Οόττε, μνθςτι και μετζπειτα γυναίκα του ωίλου του, τθν
εξιδανικεφει και, αδυνατϊντασ να τθν κατακτιςει, βυκίηεται ςτθν εμβλθματικι μελαγχολία τθσ
«αρρϊςτιασ του αιϊνα» και επιδιϊκει τθν ελευκερία του κανάτου. Σ Βζρκεροσ γνϊριςε τεράςτια
εκδοτικι επιτυχία, μεταωράςτθκε ςε πολλζσ γλϊςςεσ, άςκθςε μεγάλθ επίδραςθ ςτουσ νζουσ τθσ
εποχισ και ζμεινε ςτθν ιςτορία των γραμμάτων ωσ ο μζγασ μυκιςτορθματικόσ αυτόχειρασ του
ρομαντιςμοφ.

Γκαίτε, Τα πάκθ του νεαροφ Βζρκερου, μτωρ. Χτζλλα Γ. Ρικολοφδθ, εκδ. Άγρα, Ακινα (1994)
2
1999
Θλικιακι
Αϋ Ουκείου
ομάδα
ΔΛΘΓΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΜΡΕΚΑΤΣΑΣ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα
ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Contes de la bécasse
Guy de MAUPASSANT
1884
Γαλλία
διιγθμα – κυνθγετικι ιςτορία – ωανταςτικι ιςτορία – εξωπραγματικό

Χτθ ςυλλογι διθγθμάτων Διθγιματα τθσ Μπεκάτςασ, ο Γκυ ντε Πωπαςςάν (1850-1893) ςυγκεντρϊνει
μια ςειρά κυνθγετικϊν ιςτοριϊν, που ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ «όμορωθσ ιςτορίασ μετά το
δείπνο». Υλθν όμωσ, παρόλο που ο Πωπαςςάν μυικθκε εξ αρχισ ςτα αιςκθτικά ιδεϊδθ και τισ αρχζσ
τθσ ρεαλιςτικισ γραωισ, τα ςυγκεκριμζνα διθγιματα ανικουν επίςθσ ςτθν κατθγορία των
ωανταςτικϊν ιςτορικϊν μυςτθρίου και τρόμου, όπου ζνασ ςυνδαιτυμόνασ αωθγείται ςτθν ομιγυρθ –
ωσ αυτόπτθσ ι αυτικοοσ μάρτυρασ– μια τρομακτικι και, ςυγχρόνωσ, απολφτωσ αλθκινι περιπζτεια
ωόβου και τρόμου, θ οποία δθμιουργεί ζκπλθξθ και ταραχι ςτον ακροατι / αναγνϊςτθ, κακϊσ δεν
παραπζμπει ςε ζνα εξωπραγματικό πλαίςιο αλλά παρειςδφει ςε μια πραγματικότθτα κακ’ όλα πεηι
και κακθμερινι.

Γκυ ντε Πωπαςςάν, Επίλεκτα διθγιματα, ειςαγωγι–μετάωραςθ–ςθμειϊςεισ–χρονολόγιο
Φοίβοσ Λ. Υιομπίνοσ, εκδ. Μκαροσ, Ακινα 2005
Θλικιακι
Αϋ Ουκείου
ομάδα
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ΟΛ ΔΟΥΒΛΛΝΕΗΟΛ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

The Dubliners
JOYCE
1914
Λρλανδία
διιγθμα – μοντερνιςμόσ* – ελλειπτικι γραωι – παράλυςθ

Ψο πεηογραωικό ζργο του ιρλανδοφ ςυγγραωζα Ψηζθμσ Ψηόυσ (1882-1941) κεωρείται υπόδειγμα
μοντερνιςτικισ γραωισ λόγω τθσ πλθκϊρασ των τεχνικϊν και γλωςςικϊν καινοτομιϊν που ενζχει. Θ
ςυλλογι διθγθμάτων του Οι δουβλινζηοι αποτελεί πρωτόλειο ζργο, όπου ο Ψηόυσ δοκιμάηει τα όρια τθσ
ρεαλιςτικισ γραωισ με αωθγιςεισ που υπονομεφουν τθ γραμμικι χρονικι ακολουκία, μεταπθδϊντασ
διαρκϊσ μζςω ςυμβολιςμϊν από τον εςωτερικό ςτον εξωτερικό κόςμο, τον οποίο περιγράωει με
ελλειπτικι γραωι. Ψα δεκαπζντε ςφντομα διθγιματα των Δουβλινζηων πραγματεφονται ςυμβολικζσ
αρρϊςτιεσ των ςυμπατριωτϊν του – όπωσ θ παράλυςθ, θ ςφφιλθ και θ αιμορραγία – ςε μια ενςυνείδθτθ
προςπάκεια του ιρλανδοφ ςυγγραωζα να ςτθλιτεφςει τθ διανοθτικι και θκικι παράλυςθ των κατοίκων
μιασ επαρχιακισ πόλθσ που τον απορρίπτει και τον αποδιϊχνει. Σ Ψηόυσ κα παραμείνει αυτοεξόριςτοσ ςε
όλθ τθ ηωι του.

Ψηζθμσ Ψηόυσ, Δουβλινζηοι, ειςαγωγι–μετάωραςθ–ςθμειϊςεισ Παντϊ Αραβαντινοφ, εκδ.
Θριδανόσ, Ακινα (1977) 2004
Θλικιακι
Αϋ Ουκείου
ομάδα
ΜΑΚΟΒΑΛΝΤΟ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Marcovaldo, overro Le stagioni in città
Italo CALVINO
1963
Λταλία
νεορεαλιςμόσ – μετανάςτευςθ – βιομθχανικι πόλθ – χιοφμορ

Ψο ςφντομο μυκιςτόρθμα Μαρκοβάλντο ι Οι εποχζσ ςτθν πόλθ του ιταλοφ πεηογράωου και
δοκιμιογράωου Μταλο Ξαλβίνο (1923-1985) ανικει ςτθ νεορεαλιςτικι ςυγγραωικι περίοδο του
ςυγγραωζα και ςυναρμόηεται από είκοςι ιςτορίεσ, θ κάκε μία από τισ οποίεσ αςχολείται με μία εποχι. Σ
ομϊνυμοσ ιρωασ είναι ζνασ ταπεινόσ αχκοωόροσ, πατζρασ μιασ πολυμελοφσ οικογζνειασ, ζνασ ςυμπακισ
απλόσ ανκρωπάκοσ που ηει ςαν μετανάςτθσ ςε μια βιομθχανικι μεγαλοφπολθ αγωνιηόμενοσ να
επιβιϊςει. Ψα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, εξίςου αςτεία και ςυμπακι, μοιάηουν επίςθσ μετανάςτεσ ς’ ζναν
ανοίκειο κόςμο από τον οποίο αδυνατοφν να δραπετεφςουν. Ψο βιβλίο μπορεί να διαβαςτεί από εωιβουσ
ι μεγάλουσ, κακϊσ ο ςυγγραωζασ κατορκϊνει να εκωράςει με χιοφμορ και μζςα από απλζσ
αωθγθματικζσ δομζσ που κυμίηουν παιδικά διθγιματα όλεσ τισ αντιωατικζσ πτυχζσ τθσ περίπλοκθσ
ςφγχρονθσ πραγματικότθτασ.

Μταλο Ξαλβίνο, Μαρκοβάλντο ι Οι εποχζσ ςτθν πόλθ,
Ξαςτανιϊτθσ, Ακινα (1989) 22005
Θλικιακι
Αϋ Ουκείου
ομάδα
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μτωρ. Ζωθ Ξαλλιωατίδθ, εκδ.

Θ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Die Verwandlung
Franz KAFKA
(1912) 1915
Γερμανία
αλλθγορία* – παράλογο* – αποξζνωςθ – εωιαλτικόσ κόςμοσ

Θ νουβζλα του Φραντσ Ξάωκα (1883-1924) Θ μεταμόρφωςθ, που πρωτοδθμοςιεφτθκε το 1915, αωθγείται
με αλλθγορικό τρόπο τισ ςυνζπειεσ τθσ αιωνίδιασ και απολφτωσ ανεξιγθτθσ μεταμόρωωςθσ του κεντρικοφ
ιρωα Γκρζγκορ Χάμςα ςε ςκακάρι. Ζγκλειςτοσ ς’ ζνα ςκλθρό και εχκρικό εωιαλτικό κόςμο, που ςυνδζει
άρρθκτα το αλλόκοτο με τθ ρεαλιςτικι πραγματικότθτα, ο Χάμςα κα επιδοκεί ςε μια εναγϊνια
προςπάκεια ςυμβίωςθσ με το παράλογο, γεμάτοσ αιςκιματα ενοχισ ζναντι των υπόλοιπων μελϊν τθσ
οικογζνειάσ του, που εξαρτϊνται οικονομικά από αυτόν αλλά τον βδελφςςονται. Χτθν εν λόγω νουβζλα, θ
αινιγματικι γραωι του τςζχου ςυγγραωζα ςτθλιτεφει τθν υποκριςία που χαρακτθρίηει τισ ανκρϊπινεσ
ςχζςεισ και προωθτεφει υπαινικτικά τθν αποξζνωςθ του ατόμου ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.

Franz Kafka, Θ μεταμόρφωςθ, μετάωραςθ–επίμετρο Δθμ. Χτ. Διμου, Φοζσ, Ακινα 32001
Θλικιακι
ομάδα
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Ο ΞΕΝΟΣ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
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Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

L’étranger
Albert CAMUS
1942
Γαλλία
παράλογο* – δικαιοςφνθ – αποξζνωςθ – κανατικι ποινι

Χτο μυκιςτόρθμα του Αλμπζρ Ξαμφ (1913-1960) Ο Ξζνοσ, ο αλγερινόσ υπάλλθλοσ Περςϊ αναλφει με
απζριττο λόγο ςε αϋ πρόςωπο ενικοφ, υπό μορωι θμερολογιακισ γραωισ, τθν κακθμερινι ηωι του μετά
τον κάνατο τθσ μθτζρασ του. Υαρόλο που θ εν λόγω απϊλεια δεν του κόςτιςε πολφ (είναι χαρακτθριςτικι
θ εναρκτιρια ωράςθ του: «Χιμερα πζκανε θ μαμά. Ππορεί και χκεσ. Δεν ξζρω.»), κα διαδραματίςει
παραδόξωσ αποωαςιςτικισ ςθμαςίασ ρόλο ςτθ ηωι του. Οίγεσ μζρεσ μετά, ο αδιάωοροσ ζναντι τθσ
προςωπικισ ευτυχίασ του ι τθσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ του Περςϊ, τυωλωμζνοσ από τον
ανελζθτο ιλιο και τθν αωόρθτθ ηζςτθ, κα ςκοτϊςει ζναν άραβα ςε μια ερθμικι παραλία.
Υαρακολουκϊντασ τθ δίκθ του με τθν αποςταςιοποίθςθ ενόσ ξζνου παρατθρθτι, κα διαπιςτϊςει
ζκκαμβοσ τον παράλογο μθχανιςμό τθσ δικαιοςφνθσ που κα τον καταδικάςει ςε κάνατο «επειδι ζκαψε
τθ μθτζρα του με τθν καρδιά ενόσ (εκ προμελζτθσ) δολοωόνου». Πόνοσ ζναντι μιασ κοινωνίασ που τον
απορρίπτει ςαν ξζνο ςϊμα, ο αντιιρωασ Περςϊ κα υπεραςπιςτεί με ςκζνοσ τθν αλικεια του και κα
αποδεχτεί το επικείμενο τζλοσ του, ανοίγοντασ τα χζρια του αγκαλιά – ςαν ςφγχρονοσ «Χριςτόσ που μασ
αξίηει» – ςτθν τρυωερι αδιαωορία του κόςμου.

Αλμπζρ Ξαμφ, Ο Ξζνοσ, μτωρ. Ρίκθ Ξαρακίτςου-Ρτουηζ, Παρία Ξαςαμπάλογλου-Φομπλζν, εκδ.
Ξαςτανιϊτθσ, Ακινα 1998
Θλικιακι
Αϋ & Βϋ Ουκείου
ομάδα
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Θ ΜΕΛΑΓΧΟΛΛΑ ΤΟΥ ΡΑΛΣΛΟΥ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Les Petits Poèmes en prose – Le Spleen de Paris
Charles BAUDELAIRE
1855-1866, 1869
Γαλλία
ποίθςθ ςε πεηό – μελαγχολία – πλικοσ – αςτικό τοπίο

Ψα Μικρά ποιιματα ςε πεηό – Θ μελαγχολία του Ραριςιοφ – που εκδίδονται μετά τον κάνατο του Χαρλ
Ππωντλαίρ (1821-1867), κακϊσ τα δθμοςιεφει διαδοχικά (το 1855, το 1857 και το 1862) ςε λογοτεχνικά
περιοδικά τθσ εποχισ του – δεν ζρχονται ςε ριξθ με τθν ζμμετρθ ποίθςθ τθσ πρϊτθσ ςυλλογισ του Τα
άνκθ του κακοφ (Les Fleurs du mal, 1857), αλλά ςυνιςτοφν παράλλθλθ ποιθτικι δθμιουργία, όπωσ
μαρτυρεί θ όςμωςθ κεμάτων και ιδεϊν ςτισ δφο ςυλλογζσ. Θ προςωυγι του Ππωντλαίρ ςτθν ποίθςθ ςε
πεηό δεν αποτελεί προςπάκεια χειραωζτθςθσ από τουσ περιοριςμοφσ τθσ προςωδίασ, αλλά απόπειρα
απόδοςθσ «τθσ μοντζρνασ ηωισ» και τθσ μελαγχολίασ τθσ παριςινισ μεγαλοφπολθσ μζςα από ζνα
ποιθτικό λόγο ςε πεηό, ικανό να περιγράψει με επάρκεια πρόςωπα και περιςτατικά του αςτικοφ χϊρου,
και να εκωράςει τουσ ωιλοςοωικοφσ και αιςκθτικοφσ ςτοχαςμοφσ του γάλλου ποιθτι.

Χαρλ Ππωντλαίρ, Θ μελαγχολία του Ραριςιοφ – Μικρά πεηά ποιιματα, μετάωραςθ–ςθμειϊςεισ
Χτζργιοσ Βαρβαροφςθσ, εκδ. Ερατϊ, Ακινα 1985
Θλικιακι
Βϋ Ουκείου
ομάδα
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Nadja
André BRETON
1928
Γαλλία
υπερρεαλιςμόσ* – ενόραςθ – αςτικό τοπίο

Ψο αωιγθμα Νάντια του γάλλου υπερρεαλιςτι Αντρζ Ππρετόν (1896-1966) ςυνιςτά κατεξοχιν
παράδειγμα ςφηευξθσ τθσ πραγματικότθτασ και τθσ ωανταςίασ ςε μια υπερπραγματικότθτα (surréalité). Σ
πρωτοπρόςωποσ αωθγθτισ περιδιαβαίνει τθν παριςινι πόλθ αναηθτϊντασ μια τυχαία ζμπνευςθ, ικανι να
του αποκαλφψει το νόθμα τθσ ηωισ, και ςυναντά μια άγνωςτθ μυςτθριϊδθ γυναίκα που τον μαγνθτίηει. Θ
Nadja (που ςτα ρωςικά ςθμαίνει ελπίδα) – ωσ περιπλανϊμενθ ψυχι – τον παραςφρει ςτον λαβφρινκο τθσ
πόλθσ, μετατρζποντασ ςαν Αριάδνθ, μζςω τθσ ενορατικισ τθσ ζμπνευςθσ, τισ νυχτερινζσ διαδρομζσ τουσ
ςε αλλεπάλλθλα ςτάδια αποκρυπτογράωθςθσ των αινιγματικϊν ςθμείων που ςτίηουν το αςτικό τοπίο,
μεταβάλλοντάσ το ς’ ζνα δάςοσ ςθμείων / ςυμβόλων.

Ανδρζασ Ππρετόν, Νάντια, μτωρ. Χτ. Ρ. Ξουμανοφδθσ, εκδ. Ϊψιλον, Ακινα 1981
Θλικιακι
Βϋ Ουκείου
ομάδα
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ΜΑΝΤΑΜ ΜΡΟΒΑΥ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ

Madame Bovary
Gustave FLAUBERT

Ζτοσ ζκδοςθσ

1856

Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Γαλλία
επαρχιακι κοινωνία – ονειροπόλθμα – μποβαρυςμόσ* – ρεαλιςμόσ*

Ξαι μόνο ο υπότιτλοσ «επαρχιακά ικθ» του μυκιςτοριματοσ Μαντάμ Μποβαρφ του Γκυςτάβ Φλωμπζρ
(1821-1880) αρκεί για να καταδείξει πόςο επθρεάςτθκε από το αιςκθτικό ιδεϊδεσ του πρεςβφτερου
ρεαλιςτι Ππαληάκ. Χτο εν λόγω μυκιςτόρθμα, θ ομϊνυμθ θρωίδα Ζμμα Πποβαρφ, αςωυκτιϊντασ από
τθν πνιγθρι ατμόςωαιρα μιασ επαρχιακισ πόλθσ τθσ Ρορμανδίασ όπου ηει με τον ςφηυγό τθσ Χαρλ ςτα
μζςα του 19ου αιϊνα, κα προςπακιςει να δραπετεφςει από τθ ςτενόμυαλθ μικροαςτικι νοοτροπία του
περίγυρου για να ηιςει τθ γοθτευτικι μζκθ των ονειροπολθμάτων των νεανικϊν αναγνωςμάτων τθσ.
Υλθν όμωσ, κα παραςυρκεί από τθν ανελζθτθ χίμαιρα ενόσ διπλοφ ερωτικοφ πάκουσ που κα τθ ωκείρει
ψυχικά και υλικά, ωκϊντασ τθν βίαια ςτθν απονενοθμζνθ διζξοδο τθσ αυτοχειρίασ. Ψο ακόρεςτο αίςκθμα
αδικαίωτου που ςπαράςςει τθν θρωίδα και ο ψευδαιςκθτικόσ κόςμοσ όπου εμμζνει να ηει ςυνιςτοφν τα
ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του όρου μποβαρυςμόσ (bovarysme).

Gustave Flaubert, Μαντάμ Μποβαρφ, ειςαγωγι–μετάωραςθ–επίμετρο Ππάμπθσ Ουκοφδθσ,
εκδ. Εξάντασ, ςειρά Χφγχρονθ Ξλαςικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 1989
Θλικιακι
Βϋ Ουκείου
ομάδα
ΕΓΚΛΘΜΑ ΚΑΛ ΤΛΜΩΛΑ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Пресmупленuе u нaкaзaнuе
Fedor Michajlovic DOSTOJEVSKIJ
1866
Φωςία
ψυχολογικόσ ρεαλιςμόσ* – ενδοςκόπθςθ – ενοχι – ευςπλαχνία

Αν και το ζργο του ρϊςου μυκιςτοριογράωου Φιοντόρ Ρτοςτογιζωςκι (1821-1881) ανικει ςτον ρεαλιςμό,
εντοφτοισ τον υπερβαίνει, κακϊσ δίνει περιςςότερθ ζμωαςθ ςτθν ψυχολογικι παρατιρθςθ και
ενδοςκόπθςθ των θρϊων του παρά ςτθν αωιγθςθ μιασ ιςτορίασ. Χτο πολυδιαβαςμζνο μυκιςτόρθμά του
Ζγκλθμα και τιμωρία, οι δφο αγεωφρωτοι κόςμοι τθσ απζραντθσ καλοςφνθσ και τθσ απζραντθσ κακίασ –
που ςυνιςτοφν ςτερεότυπο μθχανιςμό ςτο ζργο του – εξαντλοφν τα όριά τουσ, οδθγϊντασ τθ ςυνείδθςθ
ςε αδιζξοδο. Σ ωτωχόσ και απελπιςμζνοσ ωοιτθτισ Φαςκόλνικωω αποωαςίηει να ςκοτϊςει με μπαλτά τθ
γριά ςαράωιςςα Αλιόνα Λβάνοβνα για να τισ πάρει τα χριματα και να βοθκιςει ζνα πλικοσ
δυςτυχιςμζνων. Υλθν όμωσ, θ αντιπαράκεςθ του ιεροφ του ςκοποφ και τθσ αποτρόπαιθσ πράξθσ του
γεννά ερωτιματα θκικισ ωφςθσ που διογκϊνουν μζςα του τθν αίςκθςθ ενοχισ για το ζγκλθμά του. Σ
πόνοσ των δυςτυχιςμζνων μετατρζπεται ςε θκικό νόμο που τον δικάηει και τον καταδικάηει. Ψα επϊδυνα
διλιμματα και θ οδυνθρι διάψευςθ του Φαςκόλνικωω τον οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο μόνοσ δρόμοσ
εν μζςω ενόσ αμαρτωλοφ κόςμου είναι ο δρόμοσ τθσ ευςπλαχνίασ και τθσ αδελωικισ αγάπθσ.

Φ. Ρτοςτογιζβςκθ, Ζγκλθμα και τιμωρία, μτωρ. Άρθσ Αλεξάνδρου, εκδ. Γκοβόςτθσ, 1990
Θλικιακι
Βϋ Ουκείου
ομάδα
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ΤΑ ΡΑΓΜΑΤΑ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Les Choses
Georges PEREC
1965
Γαλλία
υλικι ευτυχία – καταναλωτικι κοινωνία – κοινωνιολογικι ανάλυςθ

Πε τθ δθμοςίευςθ του πρϊτου μυκιςτοριματοσ του Ηωρη Υερζκ (1936-1982) Τα πράγματα – με τον
υπότιτλο Μια ιςτορία τθσ δεκαετίασ του ’60 – το ζργο ζγινε δεκτό με ενκουςιαςμό από το γαλλικό
αναγνωςτικό κοινό, που βιάςτθκε να τον χαρακτθρίςει «κοινωνιολόγο» του θκικοφ και ςυναιςκθματικοφ
κόςμου των ανκρϊπων τθσ γενιάσ του, ο οποίοσ τόλμθςε να προςδϊςει μυκιςτορθματικι μορωι ςτα
δεινά τθσ ςφγχρονθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ· αρκετοί, δε, τον ταφτιςαν με τον ςυμπατριϊτθ του
Γκυςτάβ Φλωμπζρ, που, ζναν αιϊνα πριν, κατζγραψε με διειςδυτικι παρατθρθτικότθτα τα ικθ τθσ
γαλλικισ επαρχιακισ κοινωνίασ. Ψο μυκιςτόρθμα περιγράωει τθν κακθμερινι ηωι δφο νεαρϊν
παριηιάνων, του Ηερόμ και τθσ Χυλβί, οι οποίοι ονειρεφονται το μζλλον τουσ ςφμωωνα με μια εικόνα
υλικισ ευτυχίασ που επιτάςςει θ καταναλωτικι κοινωνία όπου ηουν, αλλά αντιλαμβάνονται ότι θ εικόνα
ευτυχίασ που ζχουν ςχθματίςει τουσ είναι απρόςιτθ, κακϊσ είναι ςυνδεδεμζνθ με τα πράγματα ςτα οποία
οωείλουν να υποδουλωκοφν για να τθν αποκτιςουν.

Georges Perec, Τα πράγματα – Μια ιςτορία τθσ δεκαετίασ του ’60, μτωρ. Δζςποινα Ψάλλθ, εκδ.
Χατηθνικολι 1988
Θλικιακι
Βϋ & Γϋ Ουκείου
ομάδα
ΑΔΛΑΝΟΥ ΑΡΟΜΝΘΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Ψίτλοσ πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Mémoires d’Hadrien
Marguerite YOURCENAR
1951
Γαλλία
ιςτορικό μυκιςτόρθμα – αυτοβιογραωικόσ λόγοσ – ρωμαϊκι αυτοκρατορία

Ψο μυκιςτόρθμα Αδριανοφ απομνθμονεφματα είναι ζργο ηωισ τθσ βελγικισ καταγωγισ ποιιτριασ και
πεηογράωου Παργκερίτ Γιουρςενάρ (1903-1987) που, ωσ μυκιςτοριοποιθμζνθ αυτοβιογραωία του
ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανοφ (76-138 μ.Χ.), γνϊριςε παγκόςμια αναγνωςτικι επιτυχία. Χτα εξιντα του
χρόνια, ο αυτοκράτορασ Αδριανόσ, νιϊκοντασ τισ ςωματικζσ δυνάμεισ του να τον εγκαταλείπουν και τον
κάνατο να πλθςιάηει, επιδίδεται ς’ ζνα βακιά ανκρϊπινο απολογιςμό τθσ ηωισ και του ζργου του, ο
οποίοσ παίρνει τθ μορωι εκτενοφσ επιςτολισ που απευκφνει ςτον υιοκετθμζνο διάδοχό του
ΠάρκοΑυριλιο. Πζςα από τον αυτοβιογραωικό λόγο του πιο «Ζλλθνα» από τουσ ρωμαίουσ αυτοκράτορεσ,
θ Γιουρςενάρ επιδίδεται ςε μια λεπτομερι αναςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότων τθσ ηωισ του,
εκκζτοντασ διεξοδικά όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ πολιτικισ αλλά και ανκρϊπινθσ υπόςταςισ του.
Απογυμνωμζνοσ από τον εγωιςμό και τισ ψευδαιςκιςεισ τθσ αλλοτινισ παντοδυναμίασ του, ο Αδριανόσ
καταγράωει με διαφγεια πνεφματοσ και αωοπλιςτικι ειλικρίνεια τθ ςαρκικι ευτυχία του ζρωτα, τισ
μεταωυςικζσ αναηθτιςεισ τθσ ψυχισ, τθν εναγϊνια προςπάκεια τθσ τζχνθσ να διατθριςει ηωντανι ςτθ
μνιμθ τθ μορωι του αγαπθμζνου του Αντίνοου που κυςιάςτθκε γι αυτόν αυτοκτονϊντασ.

Marguerite Yourcenar, Αδριανοφ απομνθμονεφματα, μτωρ. Λωάννα Δ. Χατηθνικολι, εκδ.
Χατηθνικολι (1976) 172009
Θλικιακι ομάδα Βϋ & Γϋ Ουκείου
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ΣΤΟ ΦΑΟ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

To the Lighthouse
Virginia WOOLF
1927
Αγγλία
μοντερνιςμόσ* – ποικίλθ εςωτερικι εςτίαςθ* – ροι τθσ ςυνείδθςθσ*

Ψο μυκιςτόρθμα Στο φάρο τθσ αγγλίδασ πεηογράωου και δοκιμιογράωου Βιρτηίνια Γουλω (1882-1941),
βαςικισ εκπροςϊπου του αγγλικοφ μοντερνιςμοφ και προδρόμου τθσ ωεμινιςτικισ ιδεολογίασ,
καταγράωει αποςπαςματικά και υπαινικτικά τισ ςκζψεισ και τισ ςχζςεισ των μελϊν τθσ οικογζνειασ Φάμηυ
ςτθν παρακαλάςςια κατοικία τουσ πριν και μετά τον Αϋ Υαγκόςμιο πόλεμο. Θ ελλειπτικι γραωι τθσ
Γουλω, μζςα από ςυνειρμικζσ αωθγιςεισ ποικίλθσ εςωτερικισ εςτίαςθσ, προκρίνει τθν ενδοςκοπικι
τεχνικι του εςωτερικοφ μονολόγου μζςω τθσ ροισ τθσ ςυνείδθςθσ, ςκιαγραωϊντασ πολυπριςματικά τισ
ςκζψεισ των προςϊπων μεταξφ τουσ και εντείνοντασ τον αινιγματικό τουσ χαρακτιρα.

Βιρτηίνια Γουλω, Στο φάρο, μτωρ. Άρθσ Ππερλισ, (Ξρφςταλο 1982), Ϊψιλον 1995
Θλικιακι
ομάδα

Γϋ Ουκείου

ΑΣΚΘΣΕΛΣ ΥΦΟΥΣ
Ψίτλοσ
πρωτοτφπου
Χυγγραωζασ
Ζτοσ ζκδοςθσ
Χϊρα ζκδοςθσ
Οζξεισ κλειδιά

Exercices de style
Raymond QUENEAU
1947
Γαλλία
παρωδία – παιγνιϊδεσ φωοσ – λογοπαίγνιο – χιοφμορ – OuLiPo*

Ψο χιοφμορ, θ ροπι προσ το λογοπαίγνιο και θ αρικμοςοωία, ςυνκζτουν το προςωπικό ιδίωμα του γάλλου
ςυγγραωζα Φαιθμόν Ξενϊ (1903-1976), μανιϊδουσ μελετθτι τθσ ωιλοςοωίασ, των μακθματικϊν και τθσ
λογοτεχνίασ. Ψο ςφνολο του ποιθτικοφ, πεηογραωικοφ και δοκιμιακοφ ζργου του πραγματεφεται τθ χριςθ
τθσ γλϊςςασ αυτισ κακαυτισ, εναλλάςςοντασ φωθ γραωισ και παρωδϊντασ παραδοςιακά ςχιματα
λόγου. Χτο βιβλίο του Αςκιςεισ φφουσ, ο Ξενϊ επιχειρεί να διθγθκεί ζνα ανοφςιο επειςόδιο τθσ
κακθμερινότθτασ με 99 διαωορετικοφσ τρόπουσ, εωευρίςκοντασ κάκε ωορά νζεσ εκδοχζσ διατφπωςθσ που
προςδίδουν μαγικζσ διαςτάςεισ ςτθν κοινότοπθ πραγματικότθτα. Σ Ξενϊ βρικε ςτθ γαλλικι ομάδα τθσ
OuLiPo («Εργαςτιριο δυνθτικισ λογοτεχνίασ») πρόςωορο ζδαωοσ για παιγνιϊδθ εξερεφνθςθ των
εκωραςτικϊν δυνατοτιτων τθσ γλϊςςασ.

Φαιθμόν Ξενϊ, Αςκιςεισ φφουσ, μτωρ. Αχιλλζασ Ξυριακίδθσ, εκδ. Ϊψιλον, Ακινα 1984
Θλικιακι
Γϋ Ουκείου
ομάδα
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Γλωςςάρι ζργων λογοτεχνίασ
Αιςκθτιςμόσ: Ξαλλιτεχνικό ρεφμα κατά το 2ο ιμιςυ του 19ου αιϊνα, ςφμωωνα με το οποίο
μοναδικόσ ςκοπόσ τθσ τζχνθσ είναι θ ζκωραςθ του ίδιου του εαυτοφ τθσ. Χυνεπϊσ, κάκε
καλλιτζχνθσ οωείλει να παρακάμπτει τισ αρχζσ τθσ αλικειασ και τθσ θκικισ και να
αωοςιϊνεται ςτθν τζχνθ ωσ μορωι, υπθρετϊντασ το αιςκθτικό δόγμα τθσ «τζχνθσ για τθν
τζχνθ» (l’art pour l’art).
Αρρϊςτια του αιϊνα: Δεςπόηουςα ζκωραςθ του Φομαντιςμοφ κατά το πρϊτο ιμιςυ του
19ου αιϊνα, που αωορά ςε ακραίεσ εκωάνςεισ υπαρξιακισ αγωνίασ των ρομαντικϊν
καλλιτεχνϊν για επιβεβαίωςθ του Εγϊ και ςυνιςτά φψιςτθ ζκωραςθ τθσ απόλυτθσ
μελαγχολίασ που τουσ κυριεφει. Θ «αρρϊςτια του αιϊνα» παρατείνεται με το spleen του
γάλλου ποιθτι Χαρλ Ππωντλαίρ (Charles Baudelaire) και ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα
επανεμωανίηεται μζςω των καλλιτεχνϊν τθσ Υαρακμισ (Décadence), αγγίηοντασ τα όρια του
«νοςθροφ» και «κακοφ».
Αλλθγορία: λογοτεχνικό αωιγθμα που προςδίδει ςυμβολικζσ διαςτάςεισ ςε ωανταςτικοφσ
χαρακτιρεσ και ςτισ πράξεισ τουσ, καλϊντασ τον αναγνϊςτθ να διαβλζψει τα νοιματα που
κρφβει ο μεταωορικόσ λόγοσ του.
Γοτκικό μυκιςτόρθμα: μυκιςτορθματικό είδοσ που αναπτφχκθκε ςτα τζλθ του 18ου και τισ
αρχζσ του 19ου αιϊνα, με διπλό ςτόχο να προκαλζςει το ςυναίςκθμα του ωόβου ςτον
αναγνϊςτθ αλλά και να τον γαλθνζψει οδθγϊντασ τον ςτθν τελικι κάκαρςθ. Ψο γοτκικό
μυκιςτόρθμα χαρακτθρίηεται από μια μελαγχολικι και απειλθτικι ατμόςωαιρα, όπου
νυχτερινζσ καταιγίδεσ, απζραντοι ωκεανοί και απειλθτικοί όγκοι ςκοτεινϊν βουνϊν
επιτείνουν τον τρόμο του αναγνϊςτθ. Βαςικοί εκπρόςωποι του είδουσ είναι θ Ανν Φάντκλιω
(Ann Radcliffe), ο Πάκιου Οιοφισ (Matthew Lewis) και θ Παίρθ Χζλλεχ (Mary Shelley).
Δονκιχωτιςμόσ: ο όροσ προζρχεται από τον διάςθμο ιρωα Δον Ξιχϊτθ του Κερβάντεσ και
δθλϊνει μια ςτάςθ αλαωροΐςκιωτθ και ονειροπαρμζνθ ζναντι τθσ πραγματικότθτασ, ενίοτε
δε και αλαηονικι, κακϊσ όποιοσ τθν ενςτερνίηεται νιϊκει ςαν ιρωασ που όλοσ ο κόςμοσ
προςμζνει να ωανεί. Υλθν όμωσ, ο ίδιοσ όροσ χαρακτθρίηει επίςθσ ζναν ιδεαλιςτι, που
ωορτίηει τα πράγματα με περιςςι ςθμαςία ι αωοςιϊνεται ς’ ζνα ςκοπό χωρίσ προςωπικό
κζρδοσ ι υςτεροωθμία.
Δυςτοπία: αωορά ς’ ζνα ωανταςτικό μελλοντικό κόςμο, εν είδει προωθτείασ, με επικίνδυνεσ
ι εωιαλτικζσ διαςτάςεισ. (Χυνιςτά το αντίκετο τθσ ουτοπίασ.)
Εςωτερικι εςτίαςθ: αωορά ςε μια αωιγθςθ όπου θ οπτικι γωνία του αωθγθτι ταυτίηεται
(εςτιάηεται) με τθν οπτικι γωνία ενόσ λογοτεχνικοφ χαρακτιρα και, ςυνεπϊσ, δεν περιγράωει
παρά ό,τι αντιλαμβάνεται, κατανοεί ι ερμθνεφει ο ςυγκεκριμζνοσ χαρακτιρασ. Θ εν λόγω
εςωτερικι εςτίαςθ μπορεί να μθν παραμζνει ςτακερι, αλλά να μετατοπίηεται υιοκετϊντασ
τθν οπτικι γωνία ενόσ άλλου λογοτεχνικοφ χαρακτιρα. Χτθν περίπτωςθ αυτι, μιλάμε για
ποικίλθ εςωτερικι εςτίαςθ.
Κφελλα και Ορμι: Υρορομαντικό λογοτεχνικό κίνθμα ςτθ Γερμανία κατά το 2ο ιμιςυ του
18ου αιϊνα, που οωείλει το όνομά του (Sturm und Drang) ςε κεατρικό ζργο του Φρίντρθχ
Ξλίνγκερ (Friedrich Klinger) και δθμιουργείται ωσ αντίδραςθ ςτον ραςιοναλιςμό του
Διαωωτιςμοφ. Ξφριο γνϊριςμα του κινιματοσ είναι ο επαναςτατικόσ του χαρακτιρασ – με
ςαωι πολιτικι χροιά για κοινωνικι δικαιοςφνθ – και κεμελιϊδεισ αρχζσ του είναι θ
απόρριψθ των κοινωνικϊν ςυμβάςεων, θ άρνθςθ κάκε μζτρου και λογικισ, θ δφναμθ τθσ
ιδιοωυΐασ του ποιθτικοφ υποκειμζνου και θ αυτονομία τθσ τζχνθσ. Βαςικοί εκπρόςωποι του
κινιματοσ είναι οι γερμανοί ςυγγραωείσ Χζρντερ (Johann Gottfried Herder) και Γκαίτε
(Johann Wolfgang von Gœthe).
Μοντερνιςμόσ: Ψο ρεφμα του μοντερνιςμοφ – που κυοωορείται από το 1890 και
κορυωϊνεται κατά τθ δεκαετία του 1920 – ςυνιςτά τθν αιςκθτικι ζκωραςθ τθσ
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νεωτερικότθτασ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, προκρίνει το αίτθμα τθσ πρωτοτυπίασ και τθσ
ριηικισ ανανζωςθσ ςε όλο το ωάςμα των τεχνϊν. Υλθν όμωσ, ωσ ρεφμα δεν είναι ενιαίο και
μονοςιμαντο, κακϊσ διακλαδϊνεται ςε ποικίλεσ εκωάνςεισ που εκπροςωποφνται είτε από
ςυγκεκριμζνεσ καλλιτεχνικζσ ομάδεσ και κινιματα (τισ λεγόμενεσ πρωτοπορίεσ – avantgardes) είτε από μεμονωμζνουσ ςυγγραωείσ, τα ζργα των οποίων εμωανίηουν ωςτόςο
οριςμζνα βαςικά κοινά γνωρίςματα.
Μποβαρυςμόσ: Σ όροσ αποδόκθκε αρχικά ςτθν θρωίδα Ζμμα Πποβαρφ του Γκυςτάβ
Φλωμπζρ, παραπζμποντασ ςτο ακόρεςτο αίςκθμα αδικαίωτου που τθν ςπαράςςει και τθν
κρατά δζςμια ενόσ κόςμου ψευδαιςκθτικοφ, ο οποίοσ υπερβαίνει κατά πολφ τισ ψυχικζσ /
ωυςικζσ τθσ δυνατότθτεσ, αλλά και τθν υλικι πραγματικότθτα που τθν περιβάλλει. Σ όροσ
αποδόκθκε ζκτοτε ςε πολλζσ λογοτεχνικζσ θρωίδεσ για να χαρακτθρίςει το τυραννικό
αίςκθμα ανικανοποίθτου που τισ κατατρφχει και τισ κρατά ζμμονα προςκολλθμζνεσ ςτα
πρότυπα μιασ ανϊτερθσ κοινωνικισ τάξθσ και ενόσ υψθλότερου επιπζδου ηωισ.
Μυκιςτόρθμα διάπλαςθσ: πρόκειται για το περίωθμο roman d’apprentissage, που
αναπτφχκθκε ωσ είδοσ τον 18ο αιϊνα και παρακολουκεί τθν κοινωνικι και ςυναιςκθματικι
διαπαιδαγϊγθςθ ενόσ νζου ανκρϊπου. Χτθν ανάπτυξθ του μυκιςτοριματοσ διάπλαςθσ
επζδραςε ο εμπειριςμόσ του Ψηον Οοκ (John Locke), που εξετάηει τον άνκρωπο με γνϊμονα
τισ προςωπικζσ του εμπειρίεσ και τθν πορεία του ςτθ ηωι, ενϊ πρϊτα δείγματα του είδουσ
κεωροφνται ο Ηιλ Μπλασ του Οεςάη (Lesage) και θ Μανόν Λεςκϊ του Αββά Υρεβϊ (Abbé
Prévot).
OuLiPo: Εργαςτιριο Δυνθτικισ Οογοτεχνίασ (Ouvroir de Littérature Potentielle), όπου γάλλοι
λογοτζχνεσ, κυρίωσ, υποκινοφμενοι από ερευνθτικι αλλά και παιγνιϊδθ διάκεςθ,
προςπάκθςαν να εωεφρουν περιοριςτικοφσ καταναγκαςμοφσ, ικανοφσ να λειτουργιςουν ωσ
παράγοντεσ ζμπνευςθσ και αποκάλυψθσ των άδθλων δυνατοτιτων του ανκρϊπινου λόγου.
Βαςικοί εκπρόςωποι του OuLiPo είναι οι γάλλοι ςυγγραωείσ Φαιθμόν Ξενϊ (Raymond
Queneau) και Ηωρη Υερζκ (Georges Perec).
Ραράλογο: α. οτιδιποτε ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν κοινι λογικι και τουσ νόμουσ που τθ
διζπουν. β. ωιλοςοωικό και λογοτεχνικό δόγμα που πραγματεφεται τθν ζλλειψθ
ςυνεννόθςθσ και επικοινωνίασ των ανκρϊπων, το παράλογο τθσ ηωισ και το μάταιο του
κόςμου.
εαλιςμόσ: λογοτεχνικό ρεφμα των αρχϊν του 19ου αιϊνα που επιδιϊκει τθν αντικειμενικι
αλικεια ωσ αιςκθτικό ιδεϊδεσ και τθν πιςτι αναπαράςταςθ τθσ περιρρζουςασ
πραγματικότθτασ, που παραπζμπει ςε μια αςτικι κοινωνία. Σι ρεαλιςτζσ ςυγγραωείσ
προκρίνουν το αξίωμα τθσ αλθκοφάνειασ, το οποίο προχποκζτει τθν προςεκτικι
παρατιρθςθ τθσ κοινωνικισ και υλικισ πραγματικότθτασ που τουσ περιβάλλει, κακϊσ και τθν
εξίςου λεπτομερι αναπαράςταςι του μζςω ενόσ αντικειμενικοφ και αμερόλθπτου φωουσ.
οι τθσ ςυνείδθςθσ: Ωσ όροσ αναωζρεται ςτθ ρζουςα εμπειρία τθσ ςυνείδθςθσ, όπωσ
αποδόκθκε από τον ψυχολόγο και ωιλόςοωο Συίλλιαμ Ψηζθμσ (William James), είτε ςτθν
τεχνικι αναπαράςταςθ τθσ διαρκοφσ κατάςταςθσ κίνθςθσ του νου. (Υαραπζμπει ςτθν
τεχνικι του μοντάη, δθλαδι ςτθ διαδοχι και αντιπαράκεςθ αςφνδετων εικόνων που
καταργοφν τθν αίςκθςθ ενότθτασ ενόσ νοιματοσ.) Θ ροι τθσ ςυνείδθςθσ, ωσ ιδίωμα του
μοντερνιςμοφ, δθμιουργεί ελλειπτικζσ και αποςπαςματικζσ απεικονίςεισ του εςωτερικοφ
κόςμου ενόσ αλλοτριωμζνου, ςυνικωσ, ατόμου, που ηει ςε μια ρευςτι, πολυδιάςτατθ και
απροςδιόριςτθ πραγματικότθτα.
Συμβολιςμόσ: Ξαλλιτεχνικό κίνθμα κατά το 2ο ιμιςυ του 19ου αιϊνα, που δθμιουργικθκε
ωσ αντίδραςθ ςτον ρεαλιςμό και τον νατουραλιςμό, αρνοφμενο τθν πιςτι αναπαράςταςθ
τθσ εξωτερικισ πραγματικότθτασ και προκρίνοντασ τθν ζμμεςθ προςζγγιςθ τθσ αλικειασ. Χε
λογοτεχνικό επίπεδο, ο ςυμβολιςμόσ ςυνκζτει μια ποίθςθ διανοθτικι και ερμθτικι μζςω τθσ
ςυςτθματικισ προςωυγισ ςτθ ωανταςία, τθ μεταωορά και τθ μουςικότθτα του λόγου.
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Βαςικόσ εκπρόςωποσ του Χυμβολιςμοφ είναι ο γάλλοσ ποιθτισ Παλλαρμζ (Stéphane
Mallarmé).
Υπερρεαλιςμόσ: το πλζον επαναςτατικό και μακροβιότερο λογοτεχνικό και εν γζνει
καλλιτεχνικό κίνθμα τθσ πρωτοπορίασ (avant-garde) ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, που
προκρίνει τθν αυτόματθ γραφι ωσ επαναςτατικό μζςο για τθν κάκαρςθ τθσ λογοτεχνικισ
γραωισ από τισ ορκολογικζσ, θκικζσ και αιςκθτικζσ αρχζσ που τθ διζπουν, με ςκοπό τθν
ανανζωςθ του νοιματοσ του κόςμου. Ψο όνειρο, ωσ ιδιαίτεροσ ψυχικόσ αυτοματιςμόσ, δεν
απζχει πολφ από τθν ιδζα τθσ επανάςταςθσ, ωσ ρθξικζλευκθσ απόπειρασ αλλαγισ του
κόςμου, ενϊ το μαφρο χιοφμορ ςυνιςτά βαςικό εργαλείο πρόκλθςθσ που βιϊνεται από τουσ
υπερρεαλιςτζσ ωσ κακολικι ανυποταξία.
Ψυχολογικόσ ρεαλιςμόσ: αωορά ςε ρεαλιςτζσ ςυγγραωείσ όπωσ ο Ρτοςτογιζωςκι (Fyodor
Dostoevsky), όπου θ ενδελεχισ παρατιρθςθ εςτιάηεται ςτον ψυχικό κόςμο των θρϊων και,
κυρίωσ, ςτισ πιο ακραίεσ και παροξυμμζνεσ εκωάνςεισ του.
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ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ ΣΕ ΔΛΔΑΚΤΛΚΑ ΣΧΕΔΛΑ
1. Ραρζμβαςθ ςτο διδακτικό ςενάριο με τίτλο: «Βοθκάμε το άλογο να αφθγθκεί τθν
ιςτορία του»
(Χτϋ Δθμοτικοφ)

1. ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΕΓΚΑΣΛΑΣ ΔΑΣΘΣ – ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ
ΑΝΤΛΓΟΝΘ ΒΛΑΒΛΑΝΟΥ
1.1 Τίτλοσ (Κζμα) ΕΓΚΑΣΛΑΣ ΔΑΣΘΣ)
Αναωζρεται ο τίτλοσ τθσ εγκάρςιασ δράςθσ:
«Αντίςτροωθ πορεία: Ζνασ άνκρωποσ καταωεφγει να αωθγθκεί τον πόνο του ς’ ζνα άλογο»
1.2 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ
Γνωςτικό/-ά αντικείμενο/-α Εγκάρςιασ Δράςθσ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ Τζχνθσ):
Γλϊςςα Χτ’ Δθμοτικοφ
Ενότθτα ζνταξθσ: Επαωίεται ςτθν επιλογι του Δαςκάλου
1.3 Σκοπόσ & Στόχοι τθσ Λογοτεχνίασ ωσ Εγκάρςιασ Δράςθσ
Γενικόσ Σκοπόσ
Σι μακθτζσ να εξοικειωκοφν μ’ ζνα ζργο ξζνθσ λογοτεχνίασ, αναπτφςςοντασ παράλλθλα ζνα ςτοιχειϊδθ
ςυγκριτικό διαλογιςμό.
Επιμζρουσ Στόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία.
ε επίπεδο γνϊςεων:
1. Σι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν το είδοσ κειμζνου: ςφντομθ αφιγθςθ – διιγθμα.
2. Σι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν μια ςφντομθ αωιγθςθ.
3. Σι μακθτζσ να ζλκουν ςε επαωι μ’ ζνα ζργο ξζνθσ λογοτεχνίασ και, ςυγχρόνωσ, μ’ ζνα ςθμαντικό
ρϊςο ςυγγραωζα (Ψςζχωω).
4. Σι μακθτζσ να μυθκοφν ς’ ζνα ςτοιχειϊδθ ςυγκριτικό διαλογιςμό.
ε επίπεδο ικανοτιτων:
1. Σι μακθτζσ να μποροφν εφκολα να εντοπίςουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά μιασ ςφντομθσ
αωιγθςθσ.
2. Σι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να παρατθροφν με προςοχι ζνα λογοτεχνικό κείμενο, εξαςκϊντασ τθν
κριτικι ςκζψθ τουσ.
3. Σι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να τεκμθριϊνουν με επάρκεια ζνα ςτοιχειϊδθ ςυγκριτικό διαλογιςμό.
4. Σι μακθτζσ να δφνανται να ενεργοποιοφν τθ ωανταςία και τθν εωευρετικότθτά τουσ,
επεμβαίνοντασ ςτον τίτλο ι το περιεχόμενο μιασ ςφντομθσ αωιγθςθσ, ςε επίπεδο ατομικισ ι
ςυλλογικισ εργαςίασ.
ε επίπεδο ςτάςεων:
Σι μακθτζσ να εκτιμιςουν τθν ιδιαιτερότθτα και, ςυγχρόνωσ, τθν ικανότθτα μιασ ςφντομθσ αωιγθςθσ ςε
περιοριςμζνο χωρο-χρόνο.
Σι μακθτζσ να προςεγγίςουν το λογοτεχνικό ζργο ενόσ ςθμαντικοφ ρϊςου ςυγγραωζα (Ψςζχωω) και να
ενκαρρυνκοφν να αναηθτιςουν άλλα διθγιματά του, διευρφνοντασ τουσ αναγνωςτικοφσ ορίηοντζσ τουσ.
Σι μακθτζσ να ζλκουν (τόςο μόνον) ςε επαωι με τον (αναπόωευκτο) ανκρϊπινο πόνο και τισ
διακυμάνςεισ του (κλίψθ, πίκρα, απόγνωςθ), κακϊσ και με τθ ςθμαςία τθσ απϊλειασ ενόσ αγαπθμζνου
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προςϊπου.
1. Σι μακθτζσ να ευαιςκθτοποιθκοφν με τθν ανκρϊπινθ μοναξιά και τισ διαςτάςεισ που μπορεί να
πάρει θ αλλοτρίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ.
2. Σι μακθτζσ να ευαιςκθτοποιθκοφν, επίςθσ, με τισ διαςτάςεισ «ανκρϊπινθσ επαωισ» που μπορεί να
αποκτιςει θ ςτενι ςχζςθ με ζνα (κατοικίδιο) ηϊο.
3. Σι μακθτζσ να προςεγγίςουν τθν κακθμερινι ηωι ενόσ άγνωςτου τόπου, αποκτϊντασ ςυνείδθςθ
τθσ πολιτιςμικισ διαωορετικότθτασ των λαϊν, αλλά και ενόσ ανκρϊπινου πυρινα κοινοφ ςε όλουσ.
Σι μακθτζσ να απολαφςουν τθν ελεφκερθ εξάςκθςθ τθσ παρατθρθτικότθτάσ τουσ και τθσ κριτικισ τουσ
ςκζψθσ ςε επίπεδο κοινωνικισ κριτικισ.
Σθμειϊςτε αν αξιοποιοφνται εκπαιδευτικά λογιςμικά και υπθρεςίεσ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ
και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ)
Χτο ςενάριο αξιοποιοφνται ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τθσ τάξθσ ι ο βιντεοπροβολζασ για να
προβλθκοφν: το ςφντομο αωιγθμα του Ψςζχωω κι ζνα πορτραίτο του ςυγγραωζα (ςυνθμμζνα). Χε
περίπτωςθ ανυπαρξίασ και των δφο, το ςυνολικό υλικό μπορεί να διανεμθκεί ςε ωωτοαντίγραωα.
1.4 Ρροτεινόμενθ Εκπαιδευτικι μζκοδοσ
Υεραιτζρω εκπαίδευςθ μζςα από τθν Ψζχνθ
Χτοχευμζνεσ ερωτιςεισ – Απαντιςεισ
Χυηιτθςθ
Σμαδικι και Ατομικι Εργαςία
•
•

1.5 Εκτιμϊμενθ διάρκεια
Ώρα ζναρξθσ: Πετά τθν ανάγνωςθ (ι/και μελζτθ) του ςφντομου αωθγιματοσ «Ψο άρρωςτο
άλογο» του Ηαχαρία Υαπαντωνίου (Ανκολόγιο Λογοτεχνικϊν Κειμζνων Ε’ & ΣΤ’ Δθμοτικοφ, ς. 271).
Διάρκεια:
Πία διδακτικι ϊρα των 90’ & μία των 60’ τθν επομζνθ μζρα, ει δυνατόν, προκειμζνου να
εξαςωαλιςτεί θ ενότθτα τθσ παρζμβαςθσ.
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ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ ΕΓΚΑΣΛΑΣ ΔΑΣΘΣ ΤΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑΣ

2.1 Γενικι Ρεριγραφι
(1θ Διδακτικι ϊρα)
Ψο διιγθμα «Κλίψθ» (1886) του Ψςζχωω προζρχεται από τθ ςυλλογι διθγθμάτων Θ κυρία με το ςκυλάκι
και άλλα διθγιματα (μετάωραςθ–πρόλογοσ Ρίκοσ Υαπανδρζου, εκδ. Χφγχρονθ Εποχι, Ακινα 1990, ςς.
119-125) και περιγράωει μια χιονιςμζνθ νφχτα ςτθν Αγία Υετροφπολθ όπου ζνασ γζροσ αμαξθλάτθσ, ο
Λόνα Υοτάποω, προςπακεί μάταια να βρει ζναν άνκρωπο (πελάτθ για μεταωορά ι κάποιον περαςτικό) να
πει τον καθμό του για τον αδόκθτο κάνατο του γιου του. υλιαςμζνοσ κάτω από το πυκνό χιονόνερο που
πζωτει, διπλωμζνοσ ς’ ζναν αβάςταχτο πόνο που κανείσ δεν είναι πρόκυμοσ να ακοφςει, καταωεφγει να
μιλιςει ςτο άλογό του, που τον ακοφει κοιτϊντασ τον με μάτια υγρά και του χαρίηει λίγθ ηεςταςιά… Ψο
διιγθμα προςωζρεται για γόνιμο διάλογο και προβλθματιςμό ςυγκρίνοντασ αντίκετεσ καταςτάςεισ με
βάςθ ζνα κοινό παρονομαςτι: τισ ανκρϊπινεσ ικανότθτεσ του αλόγου να μιλιςει και να ωανταςτεί ςτθν α’
περίπτωςθ (Υαπαντωνίου) – να ακοφςει τον ανκρϊπινο πόνο και να ςυμπονζςει ςτθ β’ περίπτωςθ
(Ψςζχωω).
Χτθν ειςαγωγικι ωάςθ πριν τθν ανάγνωςθ του κειμζνου, δίνουμε μερικά ςτοιχειϊδθ γραμματολογικά
ςτοιχεία για τον Ψςζχωω (ρϊςοσ ςυγγραωζασ του 19ου αιϊνα, που ζγραψε πολλά διθγιματα και
ςθμαντικά κεατρικά ζργα), προβάλλοντασ ςυγχρόνωσ ζνα ηωγραωικό πορτραίτο του (βλ. ςυνθμμζνο
αρχείο). Ξατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ του κειμζνου (βλ. ςυνθμμζνο αρχείο pdf), επεξθγοφμε μερικζσ
λζξεισ ι εκωράςεισ, που είναι (μάλλον) ανοίκειεσ ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να μπορζςουν να
παρακολουκιςουν απρόςκοπτα τθν αωιγθςθ και να κατανοιςουν περιςςότερο εφκολα τα νοιματά τθσ:
κάνω ςεφτζ (ς. 119): κάνω τθν πρϊτθ πϊλθςθ τθσ θμζρασ ι είμαι ο πρϊτοσ πελάτθσ κάποιου (τουρκικισ
προζλευςθσ)· κεφλισ (ς. 122): κεωιλισ, ο ευδιάκετοσ, ο κεωάτοσ· λιανοτρζμω: τρζμω ανεπαίςκθτα,
ελαωρά· ακοφω βερεςζ (ς. 123): δεν λαμβάνω ςοβαρά υπ’ όψιν κάτι, δεν το υπολογίηω (τουρκικισ
προζλευςθσ)· μνθμοφρι: το μνιμα (λατινικισ προζλευςθσ)· τροκ (ς. 124): ο τροχαςμόσ του αλόγου, ταχφσ
βθματιςμόσ, πιο γριγοροσ από βάδιςθ και πιο αργόσ από καλπαςμό (γαλλικισ προζλευςθσ)· λερι:
ρυπαρι, ακάκαρτθ· αγϊι (ς. 125): θ επ’ αμοιβι μεταωορά ωορτίου από ηϊο ι όχθμα, θ μεταωορά
ωορτίου (και αγϊγι – από το ριμα άγω)· χουχουλίηω: ηεςταίνω με τθν ανάςα μου (ι χουχουλιάηω:
ονοματοποιθμζνθ λζξθ με αναδιπλαςιαςμό, από τον ιχο τθσ εκπνοισ).
Πετά το τζλοσ τθσ ανάγνωςθσ και μια πρϊτθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το λεξιλόγιο του κειμζνου, τουσ
ηθτάμε να διατρζξουν βιαςτικά τισ ςελίδεσ τθσ αωιγθςθσ και –αξιοποιϊντασ τθ διδακτικι τεχνικι των
ερωταπαντιςεων– επιχειροφμε (ανεπίγνωςτα για τουσ μακθτζσ) μια ειδολογικι προςζγγιςθ του
κειμζνου. Πε ςτοχευμζνεσ ερωτιςεισ (ποφ εκτυλίςςεται θ ιςτορία; ζχουμε ανοιχτό ι κλειςτό χϊρο; ποια
ϊρα τθσ μζρασ; ποια είναι θ χρονικι τθσ διάρκεια; πόςα κεντρικά πρόςωπα πρωταγωνιςτοφν; είναι
πρόςωπα ξεχωριςτά ι κακθμερινοί (ςυνθκιςμζνοι) τφποι (ανκρϊπου και ηϊου, εν προκειμζνω); ςε τί
ςτάδιο τθσ ηωισ τουσ βρίςκονται; ποιο αίςκθμα μεγεκφνεται παίρνοντασ πελϊριεσ διαςτάςεισ; πϊσ
τελειϊνει θ ιςτορία; ανατρζπει κάτι από τα δεδομζνα; τί εντφπωςθ τουσ προκάλεςε; περίμεναν αυτι τθν
κατάλθξθ ι τουσ προξζνθςε ζκπλθξθ;), αναδφονται μζςα από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ζνα ζνα τα
ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ δομισ ενόσ διθγιματοσ: εκτυλίςςεται ςε μια χειμωνιάτικθ και κρφα πόλθ,
όπου όλα είναι ςκεπαςμζνα από χιόνι => άνκρωποι και δρόμοι κάβονται/ςβινουν κάτω από το χιόνι,
δθμιουργϊντασ μια αίςκθςθ αωόρθτθσ πίεςθσ και περιοριςμοφ ςτον ανοιχτό χϊρο, αλλά εκτυλίςςεται και
ςε κλειςτό χϊρο (χάνι, ςταφλοσ)· «πζωτει κιόλασ το ςκοτάδι τθσ νφχτασ» (ς. 119) => γεγονόσ που
περιορίηει περιςςότερο τθν αίςκθςθ του ανοιχτοφ χϊρου· περιοριςμζνθ χρονικι διάρκεια: από το
ςοφρουπο ϊσ το βράδυ (επιςτρζωοντασ ςτο χάνι βρίςκει τουσ άλλουσ αμαξάδεσ «κοιμιςμζνουσ», ς. 124)·
δφο πρόςωπα κεντρικά: ο γερο-αμαξάσ και το άλογό του (οι άλλοι ζρχονται και ωεφγουν ι λειτουργοφν
ςαν κομπάρςοι (κοιμιςμζνοι αμαξάδεσ)· ο αμαξάσ είναι ζνασ ςυνθκιςμζνοσ τφποσ αμαξθλάτθ, όπωσ και το
κουραςμζνο αλογάκι του που, αν και ςκζωτεται, μοιάηει με «παλιάλογο» ςτα μάτια του κόςμου· ο αμαξάσ
βρίςκεται ςε τραγικό ςτάδιο τθσ ηωισ του: ζχαςε αιωνίδια τον γιο του «ετοφτθ τθ βδομάδα» (ς. 122)· το
άλογό του είναι γζρικο, ξυλιαςμζνο, ανίκανο να τρζξει γριγορα («ψοωίμι», ς. 123)· ο πόνοσ του αμαξά
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διογκϊνεται από τθν αδιαωορία του κόςμου («*…+ ο κόςμοσ τρζχει, δίχωσ να παίρνει χαμπάρι οφτε αυτόν
τον ίδιο, οφτε και τον πόνο του. Ζνα πόνο πελϊριο, που δεν ξζρει ςφνορα. *…+ μζςα του θ κλίψθ τόςθ, που
κα μποροφςε να πλθμμυρίςει τον κόςμο ολάκερο, *…+, ςς. 123-124)· θ ιςτορία τελειϊνει με μια δόςθ
ηεςταςιάσ και ανακοφωιςθσ: θ ψυχι του γερο-αμαξά βρίςκει επιτζλουσ ηεςταςιά ςτο «χουχοφλιςμα» του
αλόγου «και τα ιςτοράει ςτο άλογό του όλα…» (ς. 125)· το τζλοσ ανατρζπει ϊσ ζνα βακμό τα δεδομζνα
τθσ ιςτορίασ: ο αμαξάσ βρίςκει κάποιον να πει τον καθμό του (βλ. και μότο «Χε ποιον να πω τον καχμό
μου;», ς. 119) και να ανακουωιςτεί από τον «αβάςταχτο» πόνο (ς. 125)· το τζλοσ τθσ αωιγθςθσ προκαλεί
ζκπλθξθ, ανακουωίηει τον αναγνϊςτθ και ςυγκινεί.
Ξακϋ όλθ τθ διάρκεια των ερωταπαντιςεων – ςτισ οποίεσ παρακινοφμε όλουσ τουσ μακθτζσ να
ςυμμετάςχουν – γράωουμε ςυνοπτικά ςτον πίνακα τισ διαδοχικζσ τουσ απαντιςεισ, τθ μία κάτω από τθν
άλλθ. Ϊςτερα, ςαν ςε μακθματικι εξίςωςθ, πάμε δίπλα ςε κάκε απάντθςθ και γράωουμε επιγραμματικά
1-2 λζξεισ κλειδιά:
Υεριοριςμζνοσ χϊροσ
Υεριοριςμζνοσ χρόνοσ
Ελάχιςτα πρόςωπα (ζνα ι δφο το πολφ)
Χυνθκιςμζνοι / αντιπροςωπευτικοί τφποι θρϊων
Αίςκθμα ςε παροξυςμό (εδϊ: πόνοσ)
Ανατροπι του τζλουσ
Ζκπλθξθ

 Ψα παιδιά διατφπωςαν από μόνα τουσ όλα τα βαςικά δομικά χαρακτθριςτικά μιασ ςφντομθσ
αωιγθςθσ: του διθγιματοσ. Χτο εξισ, κα γνωρίηουν τα «κλειδιά» για να «ξεκλειδϊςουν» κάκε
ςφντομθ αωιγθςθ που κα διαβάςουν.
Για να εντείνουμε τθν ικανοποίθςι τουσ, αλλά και τθν απόλαυςθ άμεςθσ εωαρμογισ τισ γνϊςθσ τουσ,
επιςτρζωουμε ςτο ςφντομο αωιγθμα του Υαπαντωνίου και επικυρϊνουμε εάν ιςχφουν κι εκεί τα ίδια
δεδομζνα: περιοριςμζνοσ χωροχρόνοσ («κάτου απ’ τθ λεφκα ςτθν αγορά του Χαββάτου, όςο διαρκεί θ
αωιγθςθ του «κουραςμζν*ου+ αλόγ*ου+»), ζνα κεντρικό πρόςωπο (το «κόκκινο άλογο»), επίςθσ
ςυνθκιςμζνο (τθ διάκριςθ που του προςδίδει το «κόκκινο» χρϊμα τθν αναιρεί το «κοκαλιάρικο» ςϊμα
του), αίςκθμα ςε παροξυςμό (αναπολεί τα «καυμάςια ταξίδια» και τισ «δόξεσ» που ζηθςε και, παρότι
είναι άρρωςτο, «μιλ*άει+ ϊρα πολλι»), ανατροπι του τζλουσ τθσ αωιγθςθσ (θ παράδοξθ αντίωαςθ: το
«άρρωςτο και κοκαλιάρικο άλογο *που+ δοκίμας*ε+ δόξεσ» ανατρζπεται από ζνα μεγαλφτερο παράδοξο:
είχε «δεμζνα τα μάτια», αλλά ζβλεπε με τα μάτια τθσ «ωανταςία*σ+»), ζκπλθξθ (ο Κεόσ που εμωανίηεται
να «τιμωριςει» ι να «χαρί*ςει+»).
(2θ Διδακτικι ϊρα)
Πε τθν ζναρξθ του δεφτερθσ ϊρασ, ηθτάμε από τα παιδιά να χωριςτοφν ςε 6 ομάδεσ (ανά τζςςερα κρανία
για να εργαςτοφν καλφτερα ςυλλογικά και με περιςςότερθ ςφμπνοια) και να επεξεργαςτοφν τα δφο
αωθγιματα (Υαπαντωνίου και Ψςζχωω) ςυγκριτικά, ςθμειϊνοντασ ς’ ζνα λευκό χαρτί (κάκε ομάδα κα ζχει
ζνα γραμματζα) βαςικζσ ομοιότθτεσ (1θ ομάδα) ι διαωορζσ (2θ ομάδα) μεταξφ των δφο κειμζνων. Θ
εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα δφο κείμενα βοθκά να ευοδωκεί θ γόνιμθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ ανά
ομάδεσ και οι δφο πρϊτεσ ομάδεσ να κατακζςουν ςφντομα τα ςυμπεράςματά τουσ (εν ςυντομία, υπό
μορωι πικανϊν τίτλων), τα οποία ςθμειϊνουν με προςοχι οι γραμματείσ των άλλων 4 ομάδων, προτοφ
πάρουν τθ ςκυτάλθ. Επί παραδείγματι:
Βαςικζσ ομοιότθτεσ: το άρρωςτο / κοκαλιάρικο άλογο (Υαπαντωνίου) – το γεραςμζνο άλογο / ψοωίμι
(Ψςζχωω)· θ ακινθςία και των δφο αλόγων (αρχι διθγιματοσ Ψςζχωω)· το άλογο που μιλάει – το άλογο
που ςκζωτεται (ς. 119) ι ακοφει (ανκρϊπινεσ ιδιότθτεσ)· το άρρωςτο άλογο – θ άρρωςτθ ψυχι (του
αμαξά)· και οι δφο (άλογο και αμαξάσ) επικυμοφν ςωόδρα να μιλιςουν.
Βαςικζσ διαφορζσ: το κόκκινο άλογο (μια ηεςτι μζρα, μάλλον) – το λευκό άλογο ( κάτω απ’ το χιόνι)· το
άλογο που μιλάει «με το κεωάλι χαμθλά» – το άλογο που ακοφει κοιτϊντασ με «μάτια που
λαμποκοποφν»· ο κακόσ καβαλάρθσ, που δζνει τα μάτια του αλόγου – ο καλόσ αμαξθλάτθσ που αρνείται
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να χτυπιςει το άλογο και το ταΐηει με τρυωερότθτα.
Πε βάςθ τα ςυμπεράςματα και τουσ τίτλουσ των 2 πρϊτων ομάδων, ηθτάμε από τουσ μακθτζσ τθσ 3θσ
ομάδασ να ςυνοψίςουν ουςιαςτικζσ ομοιότθτεσ ι αντικζςεισ των δφο κειμζνων βαςιηόμενοι ςε πιο
αωθρθμζνεσ ζννοιεσ, όπωσ είναι θ ωανταςία και θ ψυχι. Επί παραδείγματι: Θ ωανταςία (του αλόγου) που
καλπάηει – θ ψυχι (του αμαξά) που «διπλϊνεται και παραδίνεται ςτον πόνο»· θ χορτάτθ ωανταςία – θ
πειναςμζνθ ψυχι· ο υπζροχοσ κόςμοσ τθσ ωανταςίασ (τα «παρκζνα χιόνια» όπου βυκίηονται τα πζταλα
του αλόγου ςαν ςε βελοφδο) – θ κλιβερι εικόνα τθσ πραγματικότθτασ (το χιόνι ςκεπάηει το ξυλιαςμζνο
αλογάκι κι εκείνο βυκίηεται ςε «κάποια ςκζψθ», ς. 119).
Εδϊ ξαναπαίρνουμε εμείσ τθ ςκυτάλθ και, με βάςθ τισ βαςικζσ ομοιότθτεσ & διαωορζσ μεταξφ των δφο
κειμζνων που ζχουν ακοφςει όλοι οι μακθτζσ, τουσ ενκαρρφνουμε να περάςουν ςε πιο γενικά
ςυμπεράςματα, εξαςκϊντασ τθν κριτικι τουσ ςκζψθ. Κεμιτι θ βοικειά μασ, μζςω ςτοχευμζνων
ερωτιςεων, προκειμζνου να ςυλλάβουν τθ δυνατότθτα ενόσ πράγματοσ να αποκτιςει ςυμβολικι
ςθμαςία, όπωσ είναι οι παρωπίδεσ. Πε ερωταπαντιςεισ, οδθγοφμε τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν ζνα
ςυμβολικό παραλλθλιςμό: οι παρωπίδεσ του άρρωςτου αλόγου (Υαπαντωνίου) – οι παρωπίδεσ των
αδιάωορων ανκρϊπων (Ψςζχωω).
Ξατόπιν ενκαρρφνουμε τουσ μακθτζσ τθσ 4θσ και τθσ 5θσ ομάδασ να ςτοχαςτοφν και να αναδιατυπϊςουν
εντυπωςιακζσ αντικζςεισ και παράδοξα, αντίςτοιχα, που να αωοροφν ςτο ζνα από τα δφο ι και ςτα δφο
αωθγιματα. Επί παραδείγματι:
Εντυπωςιακζσ αντικζςεισ / αντιφάςεισ: Τμορωα τοπία τθσ ωανταςίασ – ψυχροί, λεροί και αωιλόξενοι
τόποι τθσ πραγματικότθτασ· ςτον Ψςζχωω οι άνκρωποι κωωεφουν – το άλογο αωουγκράηεται τον
ανκρϊπινο πόνο· ςτον Υαπαντωνίου τθ λφςθ τθ δίνει ο Κεόσ – ςτον Ψςζχωω τθ δίνει ζνα απλό αλογάκι·
ςτον Υαπαντωνίου, ο Κεόσ τιμωρεί τον άνκρωπο (καβαλάρθ) – ενϊ χαρίηει ςτο άλογο τθ ωανταςία· ο
κάνατοσ «λακεφει» και αρπάηει τον γιο αντί για τον αμαξά πατζρα (ς. 123).
Ραράδοξα: ςτον Υαπαντωνίου, το άλογο, παρά τα δεμζνα μάτια του, βλζπει με τα μάτια τθσ ωανταςίασ·
τα άλογα ςυνομιλοφν ςτθν αγορά – ενϊ οι άνκρωποι δεν ςυνομιλοφν ςτθν πόλθ ι ςτο χάνι· ο κακόσ
καβαλάρθσ του άρρωςτου αλόγου εξωραΐηεται ςτθ ωανταςία του αλόγου – ενϊ ο καλόσ γερο-αμαξάσ
μζνει απελπιςτικά μόνοσ (υπάρχει, βζβαια, εδϊ ζνασ παράλλθλοσ εξωραϊςμόσ: ο αμαξάσ αποκαλεί
«κεωλιδεσ» τουσ 3 μεκυςμζνουσ νεαροφσ και χαίρεται ςχεδόν με τα χοντροκομμζνα χωρατά τουσ)· παρά
τθν ακινθςία του άρρωςτου αλόγου, θ ωανταςία του καλπάηει.
Ανακζτουμε, τζλοσ, ςτα παιδιά τθσ 6θσ ομάδασ να ςκεωτοφν και να πουν τί ςτοιχείο προςκζτει ο
Υαπαντωνίου που δεν υπάρχει ςτον Ψςζχωω (τον Κεό) και, αντιςτρόωωσ, τί ςτοιχείο υπάρχει ςτον Ψςζχωω
που δεν υπάρχει ςτον Υαπαντωνίου, τουλάχιςτον όχι ωσ βίωμα (ο κάνατοσ, θ οδυνθρι απϊλεια ενόσ
αγαπθμζνου προςϊπου). Ψα παιδιά τθσ 6θσ ομάδασ, ςκζωτονται επίςθσ και προτείνουν ποιο άλλο ηϊο κα
είχαν βάλει ςτθ κζςθ του άρρωςτου αλόγου (ζνα γαϊδουράκι;) και ποιο ςτθ κζςθ του αλόγου που ακοφει
τον πόνο του αωεντικοφ του (ζνα ςκφλο;)
Ξλείνουμε τθ 2θ διδακτικι ϊρα, παροτρφνοντασ τουσ μακθτζσ να ςτοχαςτοφν το τζλοσ του αωθγιματοσ
του Ψςζχωω και προτείνουμε ςε όποιον επικυμεί να ςυντάξει ζνα μικρό κείμενο (ςτο μζγεκοσ τθσ
αωιγθςθσ του Υαπαντωνίου) όπου να διθγείται μια ςυγκινθτικι ιςτορία αγάπθσ ανκρϊπου και ηϊου
(κατοικίδιου;), που ζχει ηιςει, ζχει δει ι ζχει ακοφςει.

 Σι ερωταπαντιςεισ μζςω ςτοχευμζνων ερωτιςεων και θ εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ Εγκάρςιασ Δράςθσ, βοθκοφν τουσ μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τισ αρετζσ μιασ
ςφντομθσ αωιγθςθσ (που ολοκλθρϊνει μια ιςτορία ςε λίγεσ αράδεσ ι ςελίδεσ), να προςεγγίςουν
το ζργο ενόσ ςθμαντικοφ ρϊςου ςυγγραωζα παγκόςμιασ αναγνϊριςθσ, να ανατροωοδοτιςουν
τον προβλθματιςμό τουσ πάνω ςτθ μοναξιά των ανκρϊπων τθσ μεγαλοφπολθσ, κακϊσ και τισ
τραγικζσ (ενίοτε) αντιωάςεισ τθσ ηωισ, να ευαιςκθτοποιθκοφν ωσ προσ τθ ςθμαςία μιασ καλισ
κουβζντασ ι λίγθσ γνιςιασ προςοχισ μπροσ ςτον ανκρϊπινο πόνο, να αναγνωρίςουν ότι «και τα
ηϊα ζχουν ψυχι», κ.λπ.
Ακολουκεί ζνα ςχζδιο / ςκελετόσ τθσ εγκάρςιασ παρζμβαςθσ τθσ λογοτεχνίασ, όπου αποτυπϊνονται
ςχθματικά – για να καταςτοφν περιςςότερο ςαωείσ – οι βαςικζσ παράμετροι τθσ διδαςκαλίασ και τθσ
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γόνιμθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε μια ςυγκριτικι μελζτθ των κειμζνων.

Στάδια τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ
1θ διδακτικι ϊρα (90’)
α/
α

Κζματα/Ωποενότθτεσ

Διάρκεια ςε

Εκπαιδευτικι διαδικαςία και

Χυμμετοχι

Πζκοδοι

των

λεπτά
1

Α. Πε αωορμι τθν ανάγνωςθ
(ι/και μελζτθ) του ςφντομου
αωθγιματοσ «Ψο άρρωςτο
άλογο» του Ηαχαρία
Υαπαντωνίου (Ανκολόγιο Ε’ΧτϋΨάξθσ Δθμοτικοφ, ς. 271),
προβολι του διθγιματοσ «Θ
κλίψθ» του Ψςζχωω ςε μορωι
pdf (ι ςε ωωτοτυπικά
αντίγραωα, ςς. 119-125)

40'

Υεραιτζρω επεξεργαςία και
κατανόθςθ του κειμζνου
ειδολογικι προςζγγιςθ του
κειμζνου ωσ διθγιματοσ
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μακθτϊν
Εξοικείωςθ των μακθτϊν με
το ζργο του Ψςζχωω (19οσ αι.),
μζςω μερικϊν ςτοιχειωδϊν
γραμματολογικϊν ςτοιχείων.

Τλοι οι
μακθτζσ τθσ
τάξθσ

Ανκολόγιο
Λογοτεχνικϊν
Κειμζνων –
Θ/Ω ι βιντεοπροβολζασ,
όπου κα
προβλθκοφν: το
διιγθμα κι ζνα
πορτραίτο του
Ψςζχωω

Β. Διακριτικι αναωορά ςτουσ
διδακτικοφσ ςτόχουσ
(ςφγκριςθ δφο ςφντομων
αωθγιςεων, άςκθςθ κριτικισ
ςκζψθσ) και προςζγγιςθ του
κειμζνου
2

Εκπαιδευτικά
μζςα

Χιωπθρι ανάγνωςθ και
επεξιγθςθ μερικϊν λζξεων ι
εκωράςεων ανοίκειων ςτουσ
μακθτζσ

30ϋ

Εκπαίδευςθ μζςα από τθ
διδακτικι τεχνικι
ςτοχευμζνων ερωτιςεων και
απαντιςεων: ποφ
εκτυλίςςεται θ ιςτορία;
ζχουμε ανοιχτό ι κλειςτό
χϊρο; ποια ϊρα τθσ μζρασ;
πόςο διαρκεί χρονικά; πόςα
κεντρικά πρόςωπα
πρωταγωνιςτοφν; είναι
πρόςωπα ξεχωριςτά ι
ςυνθκιςμζνοι τφποι
(ανκρϊπου και ηϊου); ςε τί
ςτάδιο τθσ ηωισ τουσ
βρίςκονται; ποιο αίςκθμα
μεγεκφνεται παίρνοντασ
μεγάλεσ διαςτάςεισ; πϊσ
τελειϊνει θ ιςτορία;
ανατρζπει κάτι από τα
δεδομζνα; τί εντφπωςθ
προκαλεί; θ κατάλθξθ ιταν
αναμενόμενθ ι προξενεί
ζκπλθξθ;

Ψο κείμενο
Τλοι οι
μακθτζσ τθσ
τάξθσ

ςε βιντεοπροβολζα
ι ωωτοτυπικά
αντίγραωα και
ο πίνακασ, όπου
αναγράωονται
επιγραμματικά οι
απαντιςεισ των
μακθτϊν

Διαδοχικι διατφπωςθ των
βαςικϊν δομικϊν ςτοιχείων
του διθγιματοσ με λζξεισκλειδιά και επιςτροωι ςτο
διιγθμα του Υαπαντωνίου
για επικφρωςθ τθσ ορκότθτασ
των απαντιςεων

10’

10’

Ψελικά ςυμπεράςματα βάςει
τθσ ςφγκριςθσ των δφο
αωθγθμάτων, και
επιβράβευςθ των εφςτοχων
απαντιςεων των μακθτϊν

Ανκολόγιο
Οογοτεχνικϊν
Ξειμζνων τθσ ΧΨ’,
το διιγθμα
του Ψςζχωω,
πίνακασ &
κιμωλία

Χυηιτθςθ και επεξιγθςθ
τυχόν αποριϊν

2θ διδακτικι ϊρα (60’)
1

Εςτίαςθ ςτισ βαςικζσ
ομοιότθτεσ ι διαφορζσ των
δφο κειμζνων (πρακτικι
εξάςκθςθ)

05’

Διδακτικι τεχνικι
ςτοχευμζνων ερωτιςεων και
απαντιςεων για παραγωγι
λόγου και κατάκεςθ

Διαχωριςμόσ των
μακθτϊν τθσ
τάξθσ
ςε 6 ομάδεσ:
εργαςία 2
πρϊτων
ομάδων

απόψεων ςε επίπεδο ομάδων

Ψα δφο
λογοτεχνικά
κείμενα
(Ανκολόγιο & pdf
ι ωωτοτυπία) –
Πολφβια και
μερικζσ λευκζσ
ςελίδεσ

2

Χφνοψθ βαςικϊν ομοιοτιτων
και αντικζςεων ςε επίπεδο
αωθρθμζνων εννοιϊν
(ωανταςία, ψυχι)

05’

Υαίρνει τθ
ςκυτάλθ θ
3θ ομάδα
εργαςίασ

3

Εξάςκθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ
των παιδιϊν για πιο γενικά
ςυμπεράςματα (θ ςυμβολικι
ςθμαςία οριςμζνων
πραγμάτων, πχ. παρωπίδεσ)

10’

Χυμμετζχουν όλοι οι
μακθτζσ τθσ
τάξθσ

4

Χτοχαςμόσ για τθν
αναδιατφπωςθ
εντυπωςιακϊν
αντικζςεων/αντιωάςεων και
παραδόξων, που να αωοροφν
ςτο ζνα από τα δφο
αωθγιματα ι και ςτα δφο

10’

Υαίρνουν τθ
ςκυτάλθ οι
μακθτζσ τθσ
4θσ & τθσ
5θσ ομάδασ
εργαςίασ

5

Υροςεκτικι παρατιρθςθ των
δφο κειμζνων για τον
εντοπιςμό ουςιωδϊν
ςτοιχείων που προςκζτει ζνασ
ςυγγραωζασ ςε ςχζςθ με το
κείμενο του άλλου

10’

Υαίρνει τθ
ςκυτάλθ θ
6θ ομάδα
εργαςίασ
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6

7

8

Χτοχαςμόσ ωσ προσ τθ
ςυμπεριωορά των ηϊων
(ανάγκθ αγάπθσ, ευαιςκθςία
που δεν διαωαίνεται πάντα
εφκολα) και προςπάκεια
ωανταςτικισ αντικατάςταςισ
τουσ από άλλα ηϊα (ςκφλο,
γαϊδουράκι, αγελάδα, κ.λπ.)

10’

Υαρότρυνςθ των μακθτϊν να
ςτοχαςτοφν το τζλοσ του
αωθγιματοσ του Ψςζχωω και
να ςυντάξουν (προαιρετικά
ςτο ςπίτι) ζνα μικρό κείμενο,
διθγοφμενοι μια ςυγκινθτικι
ιςτορία αγάπθσ ανκρϊπου
και ηϊου, που ζχουν ηιςει, δει
ι ακοφςει.

05’

Χυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για
περαιτζρω ςκζψεισ /
εντυπϊςεισ

05’

Διδακτικι τεχνικι
ερωταπαντιςεων για
παραγωγι λόγου
και κατάκεςθ
απόψεων ςε επίπεδο ομάδων,
αλλά και ςε ατομικό επίπεδο

Θ 6θ ομάδα
εργαςίασ,
κυρίωσ,
επικουροφμενθ από
τουσ
μακθτζσ των
άλλων
ομάδων
Τλοι οι
μακθτζσ τθσ
τάξθσ

Τποιοσ
μακθτισ
επιικυμεί

2.2 Υλικοτεχνικι Υποδομι

Τπωσ ωαίνεται ςτον παραπάνω πίνακα, για τθν υποςτιριξθ τθσ Εγκάρςιασ Δράςθσ τθσ Οογοτεχνίασ ωσ
Ψζχνθσ αξιοποιοφνται ο πίνακασ τθσ τάξθσ, ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ι ζνασ βιντεοπροβολζασ και,
εν απουςία τουσ, ωωτοαντίγραωα.
2.3 Βιβλιογραφία
1. Το Διιγθμα ςτθν ελλθνικι και τισ ξζνεσ λογοτεχνίεσ, Θεωρία – Γραφι – Ρρόςλθψθ, επιμζλεια–
ειςαγωγι Ε. Υολίτου-Παρμαρινοφ, Χοωία Ρτενίςθ, Gutenberg, 2009.
2. Α. Βλαβιανοφ, «Ψο διιγθμα ςτθν καμπι του 19ου αιϊνα – Από τθν κλαςικι αρτιότθτα ςτισ πρϊτεσ
καινοτόμεσ αποκλίςεισ», Θ Συγκριτικι Γραμματολογία ςτθν Ελλάδα – Σφγχρονεσ τάςεισ, επιμζλεια: Ε.
Ξουτριάνου, Ελλθνικά Γράμματα, 2005, ςς. 199-222).
3. Δ. Δθμθτράκοσ, Μζγα Λεξικόν όλθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςθσ, 15 τ., Αςθμακόπουλοσ, 1964.
4. Γ. Ππαμπινιϊτθσ, Λεξικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Ξζντρο Οεξικολογίασ, 1998.
2.4 Συνθμμζνα αρχεία
1. Αρχείο με ηωγραωικό πορτραίτο του Ψςζχωω.
2. Ψο κείμενο τθσ ελλθνικισ μετάωραςθσ του διθγιματοσ «Κλίψθ» ςε μορωι PDF.
ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ

Ξατά τθ διάρκεια εωαρμογισ του ςχεδίου εγκάρςιασ δράςθσ, μζςω ερωταπαντιςεων για γόνιμο
προβλθματιςμό (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ), αλλά και πριν το τζλοσ τθσ, μζςω μιασ εξίςου γόνιμθσ και
αναςτοχαςτικισ ανακεωαλαίωςθσ των επιμζρουσ βαςικότερων προβλθματιςμϊν και ςυμπεραςμάτων
(τελικι αξιολόγθςθ).
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2. Υαρζμβαςθ ςε ςχζδιο διδαςκαλίασ τθσ χθμείασ: Σξζα - Βάςεισ
(ςχζδιο τθσ Ε. Χταυρίδου για τθ Χθμεία τθσ Γ' Γυμναςίου)

ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΕΓΚΑΣΛΑΣ ΔΑΣΘΣ – ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ
ΑΝΤΛΓΟΝΘ ΒΛΑΒΛΑΝΟΥ
1.1 Τίτλοσ μακιματοσ όπου κα γίνει παρζμβαςθ: Οξζα – Βάςεισ (1ο μζροσ)
Διδαςκαλία των εννοιϊν Σξζα και Βάςεισ, με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ γνϊςεων και τθν ανάπτυξθ
ικανοτιτων και ςτάςεων από μακθτζσ και μακιτριεσ ςε ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ.
1.2 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ
Γνωςτικό αντικείμενο:
Χθμεία Γ’ Γυμναςίου
Λδιαίτερθ Ρεριοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου
Σξζα – Βάςεισ
Συμβατότθτα με το ΑΡΣ & το ΔΕΡΡΣ (ςε ποια ενότθτα του ΑΥΧ εντάςςεται ο κεντρικόσ άξονασ του
κζματοσ και ποια είναι θ ςχζςθ του με το ΔΕΥΥΧ)
Διδάςκεται ςτθν Γ’ Γυμναςίου
1.3 Σκοπόσ & Στόχοι τθσ παρζμβαςθσ ςτο ςχζδιο διδαςκαλίασ
Γενικόσ Σκοπόσ
Αωοφ οικοδομιςουν οι μακθτζσ τισ ζννοιεσ των Σξζων και των Βάςεων (ςτο 1 ο μζροσ του
μακιματοσ), είναι κεμιτό να εςτιάςουν – μζςω τθσ ανάγνωςθσ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου – ςε
δφο επιμζρουσ ςτόχουσ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο, που αναωζρονται ρθτϊσ ςτο ςχζδιο
μακιματοσ. Υρόκειται για τουσ δφο τελευταίουσ ςτόχουσ, με αρίκμθςθ 8. και 9. αντιςτοίχωσ
ςτθν αρχικι αρίκμθςθ του Χχεδίου:
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αναπτφξουν τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και
ςτάςεισ:
1. να χρθςιμοποιοφν τισ ιδιότθτεσ των οξζων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ
ηωισ.
2. να ςυνειδθτοποιιςουν ότι πολλζσ χθμικζσ ουςίεσ είναι επικίνδυνεσ για τον ανκρϊπινο
οργανιςμό και για το λόγο αυτό δεν τισ φζρνουμε ποτζ ςε άμεςθ επαφι με το ςϊμα μασ.
Υαράλλθλα, μζςω τθσ αναγνωςτικισ παρζμβαςθσ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτο ςυγκεκριμζνο
μάκθμα Χθμείασ τθσ Γ’ Γυμναςίου, οι μακθτζσ κα βοθκθκοφν να αναπτφξουν περαιτζρω τισ
κοινωνικζσ τουσ ικανότθτεσ, όπωσ διατυπϊνονται ςτο αρχικό ςχζδιο με αρικμό αρίκμθςθσ 3:
1. Κοινωνικζσ ικανότθτεσ - ικανότθτεσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ (διατφπωςθ επιχειρθμάτων,
αποδοχι τθσ διαφορετικισ άποψθσ, διαχείριςθ προβλθμάτων και ςυγκροφςεων ςτθν ομάδα,
αλλθλοβοικεια, κλπ.)
Χυνεπϊσ, κα είναι περιςςότερο ικανοί κατόπιν, ςφμωωνα με το αρχικό ςχζδιο διδαςκαλίασ να:
1. να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτον επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ και εργαςίασ
2. να ςζβονται τθν προςωπικότθτα και τθ διαφορετικότθτα του άλλου
1.4 Ρροτεινόμενθ Εκπαιδευτικι μζκοδοσ
Αναφζρεται θ Εκπαιδευτικι Μζκοδοσ – Τεχνικι που κα χρθςιμοποιθκεί
Θ εν λόγω αναγνωςτικι παρζμβαςθ τθσ Οογοτεχνίασ ωσ Ψζχνθσ ελζγχεται απολφτωσ ικανι να
αναδείξει το πνεφμα «κοινωνικοφ εποικοδομθτιςμοφ» που επικαλείται το αρχικό Χχζδιο
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Διδαςκαλίασ, οικοδομϊντασ ςταδιακά τθ γνϊςθ των μακθτϊν βάςει τθσ προχπάρχουςασ
εμπειρίασ τθσ αωθγιτριασ ςτο λογοτεχνικό κείμενο, θ οποία μονολογεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
αωιγθςθσ.
Θ εν λόγω ανάγνωςθ του κειμζνου μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτο τζλοσ του μακιματοσ Χθμείασ
για τα Σξζα και τισ Βάςεισ ςτο πλαίςιο μιασ «ςυνεργατικισ μάκθςθσ», όπωσ προτείνει και το
αρχικό Χχζδιο Διδαςκαλίασ, ενεργοποιϊντασ ζνα γόνιμο διάλογο των μακθτϊν μεταξφ τουσ και με
τον κακθγθτι τουσ, μζςω ερωτιςεων και απαντιςεων που κα εγείρει θ ανάγνωςθ του
λογοτεχνικοφ κειμζνου.
Σ εκπαιδευτικόσ μπορεί να οργανϊνει εφκολα τθν αναγνωςτικι διαδικαςία και, κατά τθ διάρκεια
τθσ παρζμβαςθσ, να κρατιςει ςτθν τάξθ ζνα ρόλο ςυμβουλευτικό και υποβοθκθτικό του
προβλθματιςμοφ και τθσ ςυηιτθςθσ των μακθτϊν μεταξφ τουσ. Επιπλζον, ζγκειται ςτθ διακριτικι
ευχζρεια του κακθγθτι να ςυνδυάςει – με περιςςότερθ ι λιγότερθ ςαωινεια – το ςυγκεκριμζνο
ανάγνωςμα με πραγματικό ωμό γεγονόσ που ςυνζβθ ςτθν Ακινα τον χειμϊνα του 2008,
ευαιςκθτοποιϊντασ τουσ μακθτζσ ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ ςτθν
Ακινα και ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ οριςμζνων.
1.5 Εκτιμϊμενθ διάρκεια
Διάρκεια: Θ αναγνωςτικι παρζμβαςθ δφναται να μθν υπερβεί τα 30’ με 45’, εάν ο κακθγθτισ
ελζγξει διακριτικά το εφροσ των ερωτιςεων και εςτιάςει τθν προςοχι των παιδιϊν ςτα
ςυγκεκριμζνα αποςπάςματα από το λογοτεχνικό ζργο, τα οποία επελζγθςαν με προςοχι,
οφτωσ ϊςτε να ςυντθροφν τον λογικό ειρμό του γυναικείου μονολόγου χωρίσ να
υποχρεϊςουν τον κακθγθτι να αναωερκεί ςτο πραγματικό γεγονόσ εάν δεν το επικυμεί και,
πρωτίςτωσ, χωρίσ να δθμιουργιςουν καμία ψυχολογικι ζνταςθ ςτουσ νεαροφσ μακθτζσ.
ΑΝΑΡΤΥΞΘ τθσ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ ςτο ΣΧΕΔΛΟ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ τθσ ΧΘΜΕΛΑΣ Γϋ
Γυμναςίου
2.1 Γενικι Ρεριγραφι
Αρχικά ο κακθγθτισ μοιράηει ςε ωωτοτυπικά αντίγραωα το λογοτεχνικό κείμενο (4 ςελίδων)
που επιςυνάπτεται. Ππορεί να μοιραςτεί ζνα αντίτυπο ανά δφο μακθτζσ ςε κάκε κρανίο ι να
προβλθκεί το κείμενο ςτον τοίχο μζςω τθσ οκόνθσ υπολογιςτι ι χριςθσ βιντεοπροβολζα.
Υρόκειται για τον λογοτεχνικό μονόλογο μιασ βουλγάρασ κακαρίςτριασ ςτο υπόγειο μετρό τθσ
Ακινασ, τα αποςπάςματα του οποίου προζρχονται από το ολιγοςζλιδο αωιγθμα του
ςφγχρονου ζλλθνα ςυγγραωζα Πιςζλ Φάισ με τίτλο: Το κίτρινο ςκυλί (εκ. Υατάκθ, Ακινα
2009). Σ κακθγθτισ τθσ Χθμείασ μπορεί – εωόςον το επικυμεί – να κάνει μια ςφντομθ
ειςαγωγικι αναωορά, ενθμερϊνοντασ τουσ μακθτζσ ότι ο λογοτζχνθσ εμπνεφςτθκε τθ
ςυγγραωι του ςυγκεκριμζνου μονολόγου από ζνα ωμό γεγονόσ που ςυνζβθ ςτθν Ακινα τθν
παραμονι των Χριςτουγζννων του 2008, όπου άγνωςτοι επιτζκθκαν ςε μετανάςτρια
κακαρίςτρια βουλγαρικισ καταγωγισ που εργαηόταν ςτουσ ΘΧΑΥ και τθσ πζταξαν καυςτικό
υγρό ςτο πρόςωπο και ςτο ςϊμα, εξαναγκάηοντάσ τθν να καταπιεί μεγάλθ ποςότθτα κατόπιν.
(Υρόκειται για τθν Ξωνςταντίνα Ξοφνεβα, που νοςθλεφτθκε πολλοφσ μινεσ ςτον Ευαγγελιςμό,
υπζςτθ ςειρά εγχειριςεων ςτο πρόςωπο και τον οιςοωάγο, ενϊ ζχαςε τθν όραςι τθσ από το
ζνα μάτι.)
1. Χτθ ςυνζχεια, ο κακθγθτισ ηθτάει από εκελοντζσ μακθτζσ να διαβάςουν διαδοχικά τα
αποςπάςματα του μονολόγου. Σι αγκφλεσ με τρεισ τελείεσ, που υποδθλϊνουν τα αποςπάςματα
που απαλείωκθκαν για να μειωκεί θ ζκταςθ τθσ λογοτεχνικισ παρζμβαςθσ, ςυνιςτοφν ικανι
αωορμι εναλλαγισ τθσ ανάγνωςθσ από τουσ μακθτζσ, ενϊ ο κακθγθτισ μπορεί να κρατιςει τον
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ρόλο του ςυγγραωζα, διαβάηοντασ μεγαλόωωνα τα πλάγια γράμματα, που αντιςτοιχοφν ςτθ
λεγόμενθ «διδαςκαλία» ςτθ κεατρικι ορολογία και αωοροφν ςε ςκθνοκετικζσ υποδείξεισ του
ςυγγραωζα.
2. Πετά τθν πρϊτθ ανάγνωςθ του κειμζνου, ο κακθγθτισ μπορεί να λφςει οριςμζνεσ βαςικζσ
απορίεσ των μακθτϊν – θ προςκικθ υποςθμειϊςεων (που δεν υπάρχουν ςτο πρωτότυπο κείμενο)
κα βοθκιςει τον κακθγθτι να λφςει απορίεσ των μακθτϊν για άγνωςτα ονόματα πόλεων ι ενόσ
πυρθνικοφ ςτακμοφ τθσ Βουλγαρίασ, που αναωζρονται ςτο κείμενο. Ψο ίδιο ιςχφει και για τθν
υποςθμείωςθ που αωορά ςτον ολλανδό ηωγράωο Βαν Γκογκ (τον αναωζρει θ θρωίδα ςτον
μονόλογό τθσ), ενϊ ο πίνακασ με τα θλιοτρόπια του Βαν Γκογκ ςτο τζλοσ του κειμζνου
παραπζμπει ςτο κίτρινο χρϊμα του τίτλου του ζργου, αλλά και ςε ρθτι αναωορά τθσ θρωίδασ
ςτον μονόλογό τθσ ςτα κίτρινα χρυςάνκεμα του Βαν Γκογκ.
3. Αωοφ λφςει οριςμζνεσ βαςικζσ απορίεσ των μακθτϊν, ο κακθγθτισ μπορεί να τουσ ηθτιςει να
ξαναδιαβάςουν ςιωπθλά τον λογοτεχνικό μονόλογο με ζνα μολυβάκι ςτο χζρι και να
ςυνεργαςτοφν ανά τζςςερισ (ανά δφο κρανία, άρα), απαντϊντασ αρχικά ςτισ εξισ απλζσ
ερωτιςεισ:
Υοιοσ μιλάει ςτον μονόλογο; Άντρασ; Γυναίκα; Υαιδί;
Υοφ βρίςκεται θ γυναίκα που μονολογεί; Χτο ςπίτι τθσ; Χτον δρόμο; Χτον χϊρο εργαςίασ
τθσ; Αλλοφ;
Ψι επαγγζλλεται και ποφ εργάηεται; Ροικοκυρά; Ξακαρίςτρια; Χε κάποιο νοςοκομείο; Χτο
μετρό; Χτο δρόμο;
Υοφ απευκφνεται; Χτον εαυτό τθσ; Χε κάποιον γνωςτό; Χε ζνα νοερό ακροατιριο; (όπωσ
πιςτοποιεί και θ χριςθ του 2ου πλθκυντικοφ προςϊπου)
 Πετά τισ πρϊτεσ γενικζσ ερωτιςεισ που αωοροφν ςτον μεκοδολογικό ςτόχο τθσ εν λόγω
λογοτεχνικισ παρζμβαςθσ, ο κακθγθτισ τθσ Χθμείασ δφναται απολφτωσ να εςτιάςει τθν
προςοχι των μακθτϊν ςε δφο βαςικά ςτοιχεία του μονολόγου, ορατά από όλουσ:
1. Χτθ διαωορά μεταξφ όρκιων και πλάγιων γραμμάτων: τα όρκια γράμματα
αντιςτοιχοφν ςτον μονόλογο τθσ θρωίδασ (που παραμζνει ανϊνυμθ ςτα
ςυγκεκριμζνα αποςπάςματα), ενϊ τα πλάγια γράμματα αωοροφν ςε «ςκθνοκετικά
ςχόλια» του ςυγγραωζα (επί παραδείγματι: Γονατίηει. Επιμζνει ςϋ ζνα λεκζ, ς. 2
επάνω) ι ςε λόγια άλλων προςϊπων που εντάςςει θ θρωίδα ςτον μονόλογό τθσ
(επί παραδείγματι: Ράρτε λεβαντοφλα για τθν ντουλάπα ςασ. Ράρτε μελιςςόχορτο
για τθ ςτενοχϊρια. Θυμάρι Ταΰγετοσ, ς. 1. επάνω).
2. Χτθν ψυχικι κατάςταςθ τθσ θρωίδασ που μονολογεί: είναι ιρεμθ και γαλινια;
Πιπωσ οι κινιςεισ τθσ προδίδουν κάποια ταραχι; Ξι αν ναι, ςυμπαραςφρει κι ζνα
αίςκθμα οργισ θ ταραχι τθσ;
1. Πε τθν ολοκλιρωςθ του μεκοδολογικοφ ςτόχου, ο κακθγθτισ πρζπει να εςτιάςει τθν προςοχι
των παιδιϊν ςτο εξισ βαςικό ερϊτθμα: ποια ςχζςθ ζχει το κείμενο που διαβάςαμε με το
ςυγκεκριμζνο μάκθμα Χθμείασ για τα Οξζα και τισ Βάςεισ;
 Ππαίνοντασ ςτο δεφτερο ςτάδιο μελζτθσ του κειμζνου, που αωορά ςτον γνωςτικό ςτόχο
τθσ λογοτεχνικισ παρζμβαςθσ, οι μακθτζσ καλοφνται – με τθ βοικεια του κακθγθτι τουσ
και κατάλλθλεσ ερωτιςεισ – να διαπιςτϊςουν / διακρίνουν διαδοχικά:
1. Πια ςχζςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου με το ςυγκεκριμζνο μάκθμα Χθμείασ ςε
επίπεδο κυριολεκτικό, το οποίο ζχει διττι υπόςταςθ, όμωσ, κακϊσ από τθ μία
αωορά ςτο μάκθμα Χθμείασ αυτό κακαυτό, με τθν αναωορά ςτο τεςτ Χθμείασ που
ζγραψε ο γιοσ τθσ θρωίδασ, Εμάνουελ (ςς. 2-3) και, από τθν άλλθ, αωορά ςτο οξφ
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που ζριξε κάποιοσ άγνωςτοσ ςτο «άςπρο μπαςταρδάκι γκριωόν» του δρόμου, το
«κίτρινο ςκυλί» του τίτλου (ςς. 3-4).
2.



Πια ςχζςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου με το ςυγκεκριμζνο μάκθμα Χθμείασ ςε
επίπεδο μεταωορικό, που αωορά ςτθ δραςτικι δφναμθ τθσ αγάπθσ, θ οποία
χαρακτθρίηεται ωσ «δυνατότερο οξφ», μόνο ικανό να κακαρίςει τθν «ιδιωτικι
βρομιά» (ς. 2).

Ωσ προσ τθ ςχζςθ ςε επίπεδο κυριολεκτικό, οι μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν ςτο
κείμενο μια κετικι εωαρμογι χριςθσ οξζοσ, όπου δθλαδι οι ιδιότθτζσ του
χρθςιμοποιοφνται για τθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ ηωισ:

«*…+ Που ανζβθκε το αίμα ςτο κεωάλι. Ψο νιτρικό. Ψο νιτρικό οξφ! Πλα τα γανϊνω.
Γανωματισ. Αγόρι μου, ξζχαςεσ το γφωτο που περνοφςε μία ωορά το μινα από τθ γειτονιά μασ,
ζξω από το ςπίτι μασ ςτθ Χιλίςτρα; Γανωματιθθσ. Παφροσ, κατράμι, κακόταν ςταυροπόδι
μπροςτά ςτθν πυροςτιά και τυλιγόταν ςτισ ανακυμιάςεισ και ςτουσ καπνοφσ; Πθ με κοιτάσ ςαν
χάνοσ, απάντθςε. Χε ςζνα δεν ζδινε θ γιαγιά το χάλκινο ταψί μασ να του το πασ να το γανϊςει; Ψί
ζριχνε πάνω ςτα μπακίρια για να ωφγει θ πραςινίλα, θ μοφχλα του χαλκοφ;
Αρχίηει να ςφουγγαρίηει.
Ψί ζριχνε; Πε ρωτάει. Που ’ρκε να του ξεριηϊςω τ’ αυτιά. Πε κοροϊδεφεισ, παιδί μου;
Βιτριόλι δεν ζριχνε; Κεϊκό οξφ δεν ζριχνε; *…+» (ς. 3)
 αλλά και μια αρνθτικι εωαρμογι χριςθσ οξζοσ, προκειμζνου να ςυνειδθτοποιιςουν ότι
πολλζσ χθμικζσ ουςίεσ είναι επικίνδυνεσ για τον ανκρϊπινο οργανιςμό και για το λόγο
αυτό δεν τισ φζρνουμε ποτζ ςε άμεςθ επαφι με το ςϊμα μασ:
«*…+ Ζχετε δει ποτζ κίτρινο ςκυλί; Ξίτρινο ςαν τα χρυςάνκεμα του Βαν Γκογκ όταν ζκοβε το
αυτί του. Εγϊ είδα και δε κζλω να ξαναδϊ. Ξίτρινο ςαν τον αζρα που ωυςοφςε ςτο Ππελζνε και
ςτο Οόβετσ. Υοτζ. Τχι λαμπραντόρ, που γλυκά χρυςίηει. Υοτζ μθν ξαναδϊ. Ζνα άςπρο
μπαςταρδάκι γκριωόν. *…+Ζνα ςκυλάκι ζτρεχε και γάβγιηε. Υιο κίτρινο κι απ’ το κίτρινο ηαωείρι ςτο
χαμόγελο του Διαβόλου ιταν θ Ηουηοφ. Δεν ιταν τρζξιμο αυτό, δεν ιταν γάβγιςμα. Πια
αργόςυρτθ αςτραπι με μουςοφδι ιταν. Κα το πάτθςε κανζνα αυτοκίνθτο, ςκζωτθκα. Ψο κεωάλι
του κόχλαηε. *…+ Μθν το αγγίξεισ, μου ωϊναξε θ περιπτεροφ και άδειαςε πάνω του τρία
μπουκάλια Οουτρακίου. Ζτρεξα, πιρα το λάςτιχο και το ζβρεξα. Μθν το αγγίξεισ! *…+» (ςς. 3-4)
 Ωσ προσ τθ ςχζςθ ςε επίπεδο μεταωορικό, οι μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν τισ
ωράςεισ του κειμζνου που παρομοιάηουν μεταωορικά τθν καταλυτικι δφναμθ τθσ αγάπθσ
με τθν κακαρτιρια (δθλαδι, εξιλεωτικι και εξαγνιςτικι) δφναμθ ενόσ παντοδφναμου
οξζοσ:
«*…+ Ξανζνα Άηαξ με αμμωνιαηόλ, καμία Χλωρίνθ με λεμόνι, κανζνα Ηιω με αμμωνία δεν
κακαρίηει τθν ιδιωτικι βρομιά. Πόνο θ Αγάπθ. Θ Αγάπθ είναι το δυνατότερο οξφ. Ππροςτά τθσ το
βιτριόλι κυμίηει ανζκδοτο για παιδιά. *…+» (ς. 2)
1. Πζςα από τθ μεταωορικι ςφνδεςθ κακθμερινϊν εμπορικϊν προϊόντων κακαριότθτασ (Άηαξ με
αμμωνιαηόλ, Χλωρίνθ με λεμόνι, Ηιω με αμμωνία) με το υπζρτατο αγακό τθσ Αγάπθσ (ς. 2) και τθ
διαδοχικι κυριολεκτικι ςφνδεςθ του κεϊκοφ οξζοσ με δφο αναδρομικά ςτιγμιότυπα καλισ και
ολζκριασ εωαρμογισ – όπου, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ ανάμνθςθ ςυνοδεφεται από τθν αχλφ που
τυλίγει τθν εικόνα του γανωματι ςτθν παιδικι θλικία (ς. 3) και, ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, θ
ανάμνθςθ ςυνοδεφεται από τισ εωιαλτικζσ ανακυμιάςεισ και το απελπιςμζνο γάβγιςμα του
μικροφ ςκφλου που κοχλάηει (ς. 4) – οι μακθτζσ κα είναι ςε απόλυτθ κζςθ να κατανοιςουν τισ
κοινωνικζσ διαςτάςεισ που μπορεί να αποκτιςει θ ορκι ι μθ χριςθ ενόσ οξζοσ, διατυπϊνοντασ τα
επιχειριματά τουσ περί αποδοχισ, ςεβαςμοφ τθσ διαωορετικότθτασ και αλλθλοβοικειασ, είτε
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αωορά ςε ζνα ηωάκι είτε ςε ζναν άνκρωπο που είναι απλϊσ μετανάςτθσ. (Χτθ διακριτικι ευχζρεια
του κακθγθτι ζγκειται θ αναωορά ι μθ ςτο πραγματικό και αποτρόπαιο γεγονόσ που ςυνζβθ ςτθν
Ξωνςταντίνα Ξοφνεβα, μετανάςτρια κακαρίςτρια από τθ Βουλγαρία, τα Χριςτοφγεννα του 2008
και υπιρξε ουςιαςτικι αωορμι ζμπνευςθσ του ςυγγραωζα για τθ ςυγγραωι του εν λόγω
ολιγοςζλιδου μονόλογου.)
2. Πζνει, εν είδει επιλόγου, το απόςπαςμα από το κείμενο που αναωζρεται ςτον ωωτογράωο από
το Βζλγιο, ο οποίοσ ωωτογραωίηει επί πζντε ϊρεσ τα παποφτςια αγνϊςτων περαςτικϊν ςτο μετρό.
Ωπάρχει μια ωράςθ / ςχόλιο ςτον μονόλογο τθσ κακαρίςτριασ, που μπορεί να γίνει αωορμι για
περαιτζρω διάλογο με τουσ μακθτζσ και γόνιμο προβλθματιςμό:
«*…+Αλλάηει ο κόςμοσ. Αωιςαμε τα πρόςωπα, τα τοπία και τα μνθμεία και πιάςαμε τα παποφτςια.
*…+» (ς. 2)
Πιπωσ αυτι θ ωράςθ ελζγχεται ικανι να εξθγιςει και τθν αρνθτικι κοινωνικι χριςθ ενόσ οξζοσ;
Ξάκε μακθτισ, με τθ βοικεια του κακθγθτι του ι κατά μόνασ, δφναται να ςτοχαςτεί και να
ςχολιάςει – προωορικά ι γραπτϊσ – το ερϊτθμα αυτό. (Κα ιταν κεμιτι θ ςυνεργαςία του
κακθγθτι Χθμείασ με τον Φιλόλογο τθσ τάξθσ, προκειμζνου να ςυντάξουν οι μακθτζσ μια ζκκεςθ
ιδεϊν με το ερϊτθμα αυτό.)

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία και πθγζσ ςτο διαδίκτυο
1. Πιςζλ Φάισ, Το κίτρινο ςκυλί, μονόλογοσ, εκ. Υατάκθ, Ακινα 2009
2. Πιςζλ Φάισ, «Θ Ξοφνεβα που κρφβουμε μζςα μασ»,
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=266302, 03.05.2011, 3:22
3. Βαγγζλθσ Χατηθβαςιλείου, «Πιςζλ Φάισ – Σ μονόλογοσ τθσ οργισ»,
http://www.critique.gr/index.php?&page=article&id=327, 03.05.2011, 3:28
4. Ρίκοσ Ξουρμουλισ, «Χτριωογυρίηει ςαν ςαμάνοσ γφρω από τθ ςκιά του»,
http://www.fais.gr/?N%F9%F0%FC_%EC%E5%EB%DC%ED%E9, 03.05.2011, 3:34
2.2 Υλικοτεχνικι Υποδομι
Θ απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανάγνωςθσ από
τουσ μακθτζσ είναι απλά ωωτοτυπικά αντίγραωα ι ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ι ζνασ
βιντεοπροβολζασ. Βλ. Ψο επιςυναπτόμενο αρχείο με αποςπάςματα από το λογοτεχνικό κείμενο
τθσ παρζμβαςθσ.
ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ
Θ αξιολόγθςθ τθσ αναγνωςτικισ παρζμβαςθσ γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ εναςχόλθςθσ με το
λογοτεχνικό κείμενο και βάςει των απαντιςεων των μακθτϊν ςτισ ερωτιςεισ του κακθγθτι ι των
περαιτζρω ερωτιςεων και του προβλθματιςμοφ τουσ ωσ προσ τθν αικθ χριςθ καυςτικϊν υγρϊν
για επίκεςθ εναντίον ανκρϊπων και ηϊων. Είναι απολφτωσ κεμιτι θ ευαιςκθτοποίθςθ των
μακθτϊν ωσ προσ τισ ςυνκικεσ εργαςίασ πολλϊν μεταναςτϊν ςτθ χϊρα μασ και τουσ κινδφνουσ
που διατρζχουν από όςουσ τουσ αντιμετωπίηουν ωσ παιδιά ενόσ κατϊτερου Κεοφ. Είναι επίςθσ
πολφ ςθμαντικι θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ζναντι των αδζςποτων ηϊων που ηουν ανάμεςά
μασ ςτθν πόλθ, ςτα οποία οωείλουμε μια ςτοιχειϊδθ ωροντίδα και ζναν εξίςου ςτοιχειϊδθ
ςεβαςμό, αν όχι αγάπθ.
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Γ4. Θ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΟΥ ΚΕΑΤΟΥ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ

ΜΑΛΑ ΦΑΓΚΘ
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Θ αναγκαιότθτα του κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ - Το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ3
1. Θ αιςκθτικι αγωγι και το κζατρο
Ψο κζατρο είναι εδϊ και χιλιετίεσ μια δθμοωιλισ μορωι λαϊκισ τζχνθσ. Χυνδυάηοντασ τθν
κοινωνικι ςυναναςτροωι, τθ διαςκζδαςθ και τθν καλλιζργεια, αρκετά πρόςωατα διεκδίκθςε τθ
κζςθ του ςτθ ςχολικι πρακτικι και ςτθ κεραπεία. Αυτι θ διαπίςτωςθ ζχει ωκιςει τουσ
αρμόδιουσ ςε αποωάςεισ που ενιςχφουν διαρκϊσ και με διάωορουσ τρόπουσ τθν ζνταξθ του
κεάτρου ςτθν αιςκθτικι αγωγι. Θ Αριςτοτελικι κεϊρθςθ για τθν θδονι που προςωζρει θ
δραματικι ποίθςθ ςυναντά ςτον εικοςτό αιϊνα τθν Πποαλικι προςζγγιςθ τθσ αωφπνιςθσ
ςυνειδιςεων και «εγγραμματιςμοφ». Χτισ μζρεσ μασ, βάηοντασ ςτόχο ζνα αειωόρο, ενταξιακό και
πρωτοπόρο ςχολείο, το κζατρο μπορεί να εκλθωκεί ωσ καλλιτεχνικι ωόρμα, τρόποσ εξοικείωςθσ
με μια γνϊςθ, κεραπευτικό και εκτονωτικό μζςο, γνωςτικό και εκωραςτικό εργαλείο, τρόποσ
ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ μζςα και ζξω από το ςχολείο. Ψο Ρζο Χχολείο ζχει μεταξφ άλλων,
ωσ κφρια επιδίωξθ τθ ςυναιςκθματικι ιςορροπία του νζου ανκρϊπου και τθν ζνταξι του ςε ζνα
διεκνοποιθμζνο, πολυπολιτιςμικό περιβάλλον. Θ παιδαγωγικι τείνει ςτθν ενςωμάτωςθ τόςο των
νζων μορωϊν επικοινωνίασ και πλθροωορίασ, όςο και ςτθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ των ψυχικϊν,
διανοθτικϊν και αιςκθτικϊν κλίςεων του μακθτι.
Χτθν πραγματικότθτα το κζατρο δε χρειάηεται να αποδείξει κάτι για τον πολιτιςμικό του ρόλο ςε
μια κοινωνία. Θ ηωντανι αωιγθςθ ςε ζνα πλικοσ ατόμων, ςε ζνα παρόν και ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο αλθκινό τόπο, μόνο με μια εν δυνάμει άςκθςθ ηωισ μπορεί να παρομοιαςκεί. Ξαι
για να επαλθκεφςουμε ι να αξιολογιςουμε τθν ποιότθτα μιασ κεατρικισ παράςταςθσ δεν
χρειάηεται τίποτα περιςςότερο από τθν προςωπικι απάντθςθ που δίνουμε ςτα ερωτιματα: Πε
ςυγκίνθςε; Είχα κάποια ευχαρίςτθςθ από τθν παρακολοφκθςι τθσ; Που ζμακε κάτι καινοφργιο;
Αν αυτά τα τρία ερωτιματα τα κζςουμε και για το μάκθμα ςτθν τάξθ, τότε κα ειςπράξουμε
άμεςα όχι μόνο τθν απάντθςθ για το κζατρο αλλά και για το ίδιο το ςχολείο, ςτθν ιδανικι του
μορωι.
Θ ιδανικι μορωι εδϊ δεν ζχει κακολικι αλλά εξατομικευμζνθ αξία και ς’ αυτιν μπορεί να
οδθγθκεί το παιδί είτε μζςα από το βιωματικό ςτάδιο (κζατρο ςτθν τάξθ ), είτε με τθν κζαςι του
από απόςταςθ (ωσ κοινό κεατρικισ παράςταςθσ),ηϊντασ τθν κοινι ςυγκίνθςθ και τθν ζνταξθ που
του προςωζρει.
Ψο ςχολείο του κεατι είναι ςχολείο ενθλικίωςθσ, δθμιουργικότθτασ και ςυνεργαςίασ.

2. Θ Γζννθςθ του Θεάτρου
Ξάκε κοινωνία κάνει το κζατρό τθσ. Τλοι γνωρίηουμε πια ότι μζςα από ςυμμετοχικζσ
τελετουργίεσ που διαμορωϊκθκαν ςε δρϊμενα, αναπτφχκθκε θ κεατρικι μορωι 4. Χτθν πορεία
είναι τα γνωςτά ωσ τότε δρϊμενα που ζδωςαν τθν ιδζα τθσ παράςταςθσ, δθλαδι τθσ ςκθνικισ
πια αωιγθςθσ μιασ ιςτορίασ από ζνα κίαςο, ενϊπιον τθσ κοινότθτασ. Δθμιουργικθκαν ζτςι τα
μαγικοκρθςκευτικά δρϊμενα, με κεματολογία από τουσ κφκλουσ κεϊκϊν και μυκολογικϊν
προςϊπων, τα οποία παρακολουκοφςαν οι πιςτοί. Θ εξζλιξθ αυτϊν είναι το δράμα, το γνωςτό
μασ ςιμερα κζατρο. Ψο ενδιαωζρον είναι ότι αυτι θ εξελικτικι πορεία απαντάται ςε όλουσ τουσ
πολιτιςμοφσ.5

3

Ξϊςτασ Αξελόσ «…ίςωσ να αωυπνίςουμε τα παιδιά ςτρζωοντάσ τα ςτο ίδιο το παιχνίδι, που ενοικεί ςε κάκε τι: δείχνοντάσ τουσ πωσ
τα πάντα υπόκεινται ςε κανόνεσ κι ακόμθ μακαίνοντάσ τουσ πωσ τα παιχνίδια δεν είναι αμετάβλθτα. Μακαίνω ςτο παιδί να παίηει
ποιθτικά, ςφμφωνα με κανόνεσ, ςθμαίνει ότι το παιδί ςυνθκίηει να αμφιςβθτεί τουσ κανόνεσ, να τουσ μεταμορφϊνει.»
4

Ξατερίνα Ξακοφρθ, Υροαιςκθτικζσ Πορωζσ Κεάτρου, Ακινα, Εςτία, (1946), 1998. Θ γενετικι του κεάτρου, Ακινα, Παυρομμάτθσ
&Χία,1987
5

Barba Eugenio, L’énergie qui danse. L'art secret de l’acteur, Bouffonneries 32-33-ISTA-1995
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3. Ο Μφκοσ
Χτον πυρινα του δρϊμενου και του δράματοσ, ανευρίςκουμε το μφκο, μια αωθγθματικι μορωι
που εμπεριζχει μια αποκρυςταλλωμζνθ ςυλλογικι πίςτθ. Αυτι τθν επικι μορωι δραματοποιοφν
οι ποιθτζσ και «δθμιουργοφν» το δράμα με το δικό τουσ τρόπο οικειοποίθςθσ του μεταωυςικοφ,
του υπερδφναμου και οποιουδιποτε ακατανόθτου για τθν ανκρϊπινθ ωφςθ ωαινομζνου που
ςυχνά είναι κρθςκευτικισ ποιότθτασ. Επί παραδείγματι θ ωωτιά, ωσ κινθτιρια δφναμθ και
μζγιςτθσ ςθμαςίασ ωαινόμενο, ανικε ςε «κεϊκό κόςμο» και γι’ αυτό μόνο «υπερμεγζκεισ» ιρωεσ
μπορεί να τθν ζκλεψαν για χάρθ των ανκρϊπων, ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ. Σι μφκοι για τθν
ζλευςθ τθσ ωωτιάσ ςτα ανκρϊπινα χζρια είναι χαρακτθριςτικοί ςε κάκε μζροσ τθσ γθσ6, ενϊ θ
κεατρικι τθσ απόδοςθ ςτθν ελλθνικι τραγωδία, δραματοποιεί καλφτερα από κάκε άλλο τθν
ανκρϊπινθ μοίρα, μζςα από τθν γνωςτι μασ τριλογία γφρω από τον Υρομθκζα7.

4. Θ Σζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ
Ψα παιδιά υπιρξαν πάντα το κζντρο ενδιαωζροντοσ κάκε κοινωνίασ και θ διαμόρωωςθ των
μελλοντικϊν πολιτϊν ςτθρίχτθκε πολφ ςυχνά ςε μεκόδουσ και παιδαγωγικζσ οι οποίεσ
περιελάμβαναν τθν τζχνθ. Χτθν μεταπολεμικι εποχι κυρίωσ παρατθροφμε να εντάςςεται ςτθν
αιςκθτικι αγωγι και το δραματικό είδοσ. Τπωσ αναωζρει θ Nellie McCaslin «το κζατρο εμπλζκει
τον ςυμμετζχοντα με τον πλθρζςτερο από όλεσ τισ τζχνεσ τρόπο: νοθτικά, ςυγκινθςιακά,
ςωματικά, γλωςςικά, κοινωνικά»8.
Πζςα από τισ κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο ςχολείο, τα παιδιά ςυνθκίηουν να βιϊνουν τθν
ενςυναίςκθςθ και να κατανοοφν ό,τι είναι διαωορετικό, άλλο. Πακαίνουν να ςυνεργάηονται για
ζνα κοινό ζργο και κατανοοφν τθν αξία που ζχει θ ςυμβολι του κακενόσ για το ςφνολο.
Χτο κζατρο ο μικρόσ και ο ζωθβοσ μακθτισ, κα ζρκουν ςε επαωι με τθν ηωντανι δθμιουργία, με
ενεργθτικό και «διαδραςτικό» τρόπο. Θ παράςταςθ δεν ςυγκρίνεται- και είναι λάκοσ να
ςυμβαίνει κάτι τζτοιο- με ςυγγενείσ καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ, όπωσ είναι ο κινθματογράωοσ.
Χτο κζατρο υπάρχει ηωντανι, εν εξελίξει δθμιουργία και επικοινωνία. Ψο κοινό μπορεί να
παρζμβει… είτε διακριτικά, είτε κορυβωδϊσ.

5. Ορολογία
Για να αποςαωθνίςουμε μια ορολογία που ακόμθ περιπλζκει πολλοφσ κι’ εκείνοι με τθ ςειρά
τουσ άλλουσ, κα ςτθριχτοφμε τόςο ςε πθγζσ όςο και ςτθ εμπειρία μασ τα τελευταία είκοςι
χρόνια. Τταν γίνεται αναωορά ςτο Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ςυνικωσ ακολουκεί μια ςειρά
εννοιϊν που περιζχουν ςτοιχεία τα οποία αποτελοφν μζροσ μόνον του αντικειμζνου.

5.1. Δραματοποίθςθ
Είναι χριςιμο να γνωρίηουμε ότι κάκε μεταωορά από ζνα άλλο αωθγθματικό είδοσ ςε εκείνο του
δράματοσ είναι κατά ζνα μζροσ δραματοποίθςι του. Υαραδείγματοσ χάριν αν γίνει κεατρικό
ζργο το «Υόλεμοσ και Ειρινθ»,τότε ζχουμε ςε μορωι διαλόγου, με ςχετικζσ περικοπζσ και
διαμορωϊςεισ, το γνωςτό μυκιςτόρθμα. Ψονίηουμε ωςτόςο το "μερικό" διότι αν παραβλζψουμε
τθ διαδικαςία και κεωριςουμε ότι ζνασ ςυγγραωζασ μεταωζρει ςε δραματικι μορωι ζνα πεηό
κείμενο (διιγθμα, μυκιςτόρθμα),τότε μιλάμε για διαςκευι του εν λόγω κειμζνου. Υολλζσ ωορζσ
μάλιςτα αν το παράγωγο κείμενο ζχει αποκλίςεισ (ςε πλοκι, χρόνο, πρόςωπα κ.λ.π.), ο
διαςκευαςτισ μπορεί να πει ότι ςυνζγραψε βαςιηόμενοσ πάνω ςε μια ιδζα από το αρχικό
κείμενο. Ζτςι λοιπόν διαπιςτϊνουμε εκ πρϊτθσ όψεωσ ότι δεν κα μασ χρειαηόταν ζνασ νζοσ όροσ
για το χαρακτθριςμό αυτισ τθσ ςχολικισ δραςτθριότθτασ.

6

Υζτροσ Πουγιακάκοσ, Αντιγόνθ Πϊρου, Χριςτοσ Υαπαδθμοφλθσ, Παρία Φραγκι, Κεατρικι αγωγι Εϋκαι Χτϋ Δθμοτικοφ, Σ.Ε.Δ.Β.,
2006, Βλζπε :Ο κεόσ τθσ φωτιάσ και θ κεά του καπνοφ, ςτο Βιβλίο Πακθτι ςελ.56, Βιβλίο Δαςκάλου ςελ.118
7

Αλζξθσ Διαμαντόπουλοσ, Υρομθκζασ Δεςμϊτθσ και Ουόμενοσ του Αιςχφλου,Εκδ.Υαπαδιμα,1992

8

Nellie McCaslin, Creative drama in the classroom, LONGMAN 1990/PLAYERS PRESS, ISBN 0-88734-604-9
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Τταν όμωσ μακθτζσ ι οποιαδιποτε κεατρικι ομάδα γνωρίηουν ζνα αρχικό υλικό ςε μθ κεατρικι
μορωι, το αναλφουν βρίςκοντασ και μελετϊντασ όλεσ τισ υπάρχουςεσ δραματικζσ δομζσ του, το
ηωντανεφουν με τισ προτάςεισ τουσ και το κάνουν παραςτάςιμο, τότε δραματοποιοφν. Ωπάρχει
δθλαδι ζνα ενδιάμεςο ςτάδιο επεξεργαςίασ που ςτθρίηεται ςτθν ομαδικι δουλειά,
εμπλουτίηεται από προτάςεισ και αυτοςχεδιαςμό και καταγράωεται ςτο τελικό του ςτάδιο με
ςκοπό να παιχτεί.

5.2. Εργαςτιρι γραφισ
Εωόςον κυμοφνται όλοι το ζργο, είναι δυνατόν να το παίξουν, χωρίσ το ενδιάμεςο ςτάδιο του
εργαςτθρίου γραωισ (ειδικά ςτο νθπιαγωγείο). Για το ςχολικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον
όμωσ, το εργαςτιρι γραωισ είναι ζνα ςθμαντικό και επίπονο ςτάδιο εξζλιξθσ και ολοκλιρωςθσ
τθσ δραματοποίθςθσ. Τςο για τισ λογοτεχνικζσ αξιϊςεισ ς’ αυτό το ςτάδιο, είναι ιδιαίτερα
υψθλζσ αωοφ αωοροφν τθν ποιθτικι γλϊςςα του κεάτρου, γεμάτθ ςθμαςίεσ και επικοινωνιακά
ςτοιχεία που κεμελιϊνουν τον κεατρικό λόγο. Αυτι θ ποίθςθ ωςτόςο, ειδικά ςτο κλαςςικό
κζατρο, είναι και θ αιτία που παραμζνει εςωαλμζνα ςτθν αντίλθψθ πολλϊν το κζατρο ωσ
λογοτεχνία.

5.3. Σο κεατρικό παιχνίδι
Αυτι είναι μια εκωραςτικι άςκθςθ, ςτθριγμζνθ ςτθ ωανταςία, που μοιάηει τόςο με το ελεφκερο
παιχνίδι των παιδιϊν, όςο και με τισ ςυςτθματικζσ αςκιςεισ ψυχοτεχνικισ και αυτοςχεδιαςμοφ
του επαγγελματικοφ κεάτρου. Δφναμι του είναι θ ςφλλθψθ και θ αντίδραςθ τθσ ςτιγμισ. Ππορεί
να μθν ζχει ςυγκεκριμζνθ ωόρμα, αρχι, μζςθ και τζλοσ. Ανάλογα με τον εμψυχωτι και το ςτόχο,
μπορεί να δίνονται κατευκφνςεισ ι να γίνεται μόνο χριςθ κάποιων ερεκιςμάτων. Χυχνά μζςα
από τθ δραςτθριότθτα αυτι τα μικρότερα παιδιά «ομολογοφν» ζνα προςωπικό κζμα, ορατό από
τον τρόπο που το επεξεργάηονται μζςα ςτο παιχνίδι.
Αν προχωριςει ςε ζνα επόμενο ςτάδιο ο εμψυχωτισ με τθν ομάδα, τότε μποροφμε να μιλάμε
για δθμιουργικό κεατρικό παιχνίδι, όπου υπάρχει ςτάδιο διαμόρωωςθσ μιασ ιςτορίασ, που
αρκρϊνεται ςε ςτοιχειϊδθ διαλογικι μορωι. Εδϊ θ παρζμβαςθ είναι εμωανισ και ο ςτόχοσ του
παιδαγωγοφ είναι ακριβισ. Χε αυτι τθν εκδοχι το κεατρικό παιχνίδι μοιάηει πολφ με τθ
δθμιουργικι ωάςθ τθσ προετοιμαςίασ μιασ παράςταςθσ, όταν τθν εμπλουτίηουν οι ομαδικοί και
ατομικοί αυτοςχεδιαςμοί.

5.4. Σο δράμα / κζατρο
Για τθν αγγλοςαξονικι ςχολι το δράμα ςτθν εκπαίδευςθ(D.I.E.) είναι ζνασ τρόποσ να μακαίνεισ,
να κατανοείσ και χρθςιμοποιείται πολφ ωσ μζκοδοσ διδακτικισ άλλων αντικειμζνων9. Σ όροσ
«δράμα» ςτθν αγγλικι γλϊςςα μεταωζρει εννοιολογικά όςα ςτθ ελλθνικι αποδίδουμε ςιμερα
με τθ λζξθ κζατρο. Ψο δράμα είναι τόςο ο δραματικόσ λόγοσ (ποίθςθ) όςο και θ ςκθνικι πράξθ.
Άρα είναι εφχρθςτο ςτο ςχολικό περιβάλλον για τθ δυνατότθτα που προςωζρει να μελετθκεί ωσ
κείμενο αλλά και ωσ δραςτθριότθτα. Θ αγγλοςαξονικι τάςθ κεωρεί πωσ μπορεί να το
χρθςιμοποιιςει για τθν διδαςκαλία οιουδιποτε αντικειμζνου, με ζμωαςθ ςτθν κατανόθςθ του
αντικειμζνου και όχι ςτθν κακαυτό κεατρικι δθμιουργία. Ψο κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ- κατά τθν
ίδια τάςθ- είναι ζνα «παιδαγωγικό εργαλείο» με ςτόχο τον προβλθματιςμό των νζων μακθτϊν,
ανεξάρτθτα από τθν διαςκζδαςι τουσ10. Χτθν γαλλικι πρόταςθ το κζατρο και θ εμψφχωςθ
9

Cecily O’Neill,Alan Lambert,Drama Structures,U.S.A.,Heinemann Educational Books,1991

10

-Nellie McCaslin, Creative drama in the classroom, LONGMAN 1990/PLAYERS PRESS, ISBN 0-88734-604-9,ς.10
-Heathcote Dorothy- Bolton Gavin, Drama for learning. D. Heathcote's Mantle of the Expert –Approach to Education,

London, Heinemann,1995.
-Way Brian, Development through Drama, London, Longman, 1967.
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(animation) ζχουν ςτόχο τθν διερεφνθςθ όλων των δυνατοτιτων του παιδιοφ με ζμωαςθ ςτο
χϊρο τθσ ωανταςίασ.11
Χτθ δραςτθριότθτα όπωσ τθν εννοοφμε ςτθν Ελλάδα και επιδιϊκουμε να τθν καλλιεργιςουμε
ςυμβάλλουν: θ ςυμμετοχι μζςω τθσ ωανταςίασ, θ λογικι τθσ αλλθλουχίασ, θ καλλιζργεια του
λόγου και θ δθμιουργία ςκθνικισ γλϊςςασ. Δεν υπάρχει τίποτα ανολοκλιρωτο ωσ προσ τθ
κεατρικι μορωι γιατί όλθ θ διαδικαςία αναπτφςςεται παιδαγωγικά και καλλιτεχνικά
ταυτοχρόνωσ. Θ μόνθ παράμετροσ που δεν ολοκλθρϊνεται ςτισ παραπάνω ωάςεισ, είναι θ τελικι
μορωι παράςταςθσ. Αυτό γίνεται ςε επόμενο ςτάδιο, μπροςτά ςε ζνα άλλο κοινό, ξζνο από τθν
ομάδα που δθμιουργεί.

5.5. Σο παιχνίδι ρόλων
Σ όροσ χρθςιμοποιείται κακ’ υπερβολιν, αποδίδοντασ τθ ςφνκεςθ ενόσ διαλόγου, τον οποίο
καλοφνται να δθμιουργιςουν δφο ι περιςςότεροι μακθτζσ με ζναν ςκοπό ξζνο προσ τθν
ζκωραςθ και τθ δθμιουργία. Χ’ ζνα κεατρικό παιχνίδι (ςτο αρχικό του ςτάδιο), ςε ζνα μάκθμα
γλϊςςασ (μθτρικισ ι ξζνθσ), ςε ζνα ςτάδιο διερεφνθςθσ ενόσ κοινωνικοφ ωαινομζνου, μπορεί να
δθμιουργθκεί ζνασ διάλογοσ. Δεν είναι ςε καμιά περίπτωςθ ςυνειδθτι προςπάκεια δθμιουργίασ
ενόσ καλλιτεχνικοφ αποτελζςματοσ. Ωσ εκ τοφτου το παιχνίδι ρόλων δεν ςυνδζεται, ςε αυτι τθ
μορωι, με το κζατρο ωσ τζχνθ. Ψο ίδιο ιςχφει για τθν δραματοκεραπεία, όπου αναπτφςςεται μια
κεατρόμορωθ τεχνικι που χρθςιμοποιείται για κεραπευτικοφσ ι διαγνωςτικοφσ ςκοποφσ. Δεν
αποκλείεται και θ μια και θ άλλθ ωάςθ του παιχνιδιοφ ρόλων να ζχει ενδιαωζροντα καλλιτεχνικά
αποτελζςματα, αλλά αυτά είναι ςυμπτωματικά και τυχαία, δεν επαναλαμβάνονται και κυρίωσ
δεν ζχουν απϊτερο ςτόχο τθ ςκθνι.
Σ λόγοσ που οι ανωτζρω εκδοχζσ τθσ κεατρικισ ζκωραςθσ ενδιαωζρουν ιδιαιτζρωσ ςιμερα είναι
θ ςοβαρότερθ προςζγγιςθ του κεάτρου που γίνεται με παιδιά ι εκείνου που απευκφνεται ς’
αυτά, ζπειτα από βακιά γνϊςθ και εξοικείωςθ με τθ ςκθνικι ζκωραςθ12. Από τθν τακτικι τθσ
προςαρμογισ ςε ζνα επετειακό ςκθνικό ςτιγμιότυπο ζωσ τθ ςυμμετοχι ςε ζναν κεατρικό όμιλο
ςτο πλαίςιο του ςχολείου, όλα πρζπει να γίνουν με υποψιαςμζνουσ μακθτζσ και εξοικειωμζνουσ
εκπαιδευτικοφσ.

6. Ποιο είδοσ ενδιαφζρει ςιμερα;
Θ κεατρικι κωδικοποίθςθ, πλοφςια ςε ποιοτικι προετοιμαςία, ζκωραςθ και πολυςθμία, μπορεί
να γίνει ζνασ ιςχυρόσ λόγοσ, απζναντι ςτθν αφαςία τθσ ςφγχρονθσ κακθμερινότθτασ και ςτθν
ακινθςία του τρόπου επικοινωνίασ που βιϊνουμε πια.
Τλεσ οι επικοινωνιακζσ πρακτικζσ που εωαρμόηονται ςτθν εκπαίδευςθ ζχουν τθ βάςθ τουσ ςτθν
Ψζχνθ του Κεάτρου. Από αυτιν εκπορεφονται είτε ςτο επίπεδο τθσ ςωματικισ ζκωραςθσ, είτε
ςτθν ςυγγραωικι ωάςθ είτε ςτθν διαδραςτικότθτα που χαρακτθρίηει τθν παράςταςθ. Πεγάλθ
ςυμβολι ς’ αυτό το κζατρο που αναπτφχκθκε μζςα ςτθν εκπαίδευςθ είχε ο Α. Ππόαλ 13, ο
οποίοσ δθμιοφργθςε ζνα ςφςτθμα αςκιςεων που προζρχονται από τθν εκπαίδευςθ του
θκοποιοφ, με ςκοπό να τισ αξιοποιιςει για επιμορωωτικοφσ λόγουσ, βοθκϊντασ και
αωυπνίηοντασ ιδεολογικά υποβακμιςμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ τθσ Οατινικισ Αμερικισ. Αυτό το
ςφςτθμα εξελίχκθκε από τον ίδιο14 αλλά ιταν πολφτιμο και για άλλουσ που το μετζτρεψαν,
κωδικοποιϊντασ το, ςε ζνα εργαλείο για τθν επίτευξθ εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων.

11

Roger Deldime, Κζατρο για τθν παιδικι και νεανικι θλικία, Ακινα, τυπωκιτω, 1996

12

Θélène Beauchamp,Tα παιδιά και το δραματικό παιχνίδι, τυπωκιτω, Ακινα,1998

13

Αουγκοφτο Ππόαλ, Ψο κζατρο του καταπιεςμζνου,Εκδ.Κεωρία,1981

14

Αugusto Boal, The Rainbow of Desire. New York, Routledge Press, 1995.
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7. Θζατρο για παιδιά και νζουσ
Θ κεατρικι παραγωγι που απευκφνεται από τθν αρχι ωσ το τζλοσ ςε παιδικό κοινό και παίηεται
από ζναν κίαςο, είναι εξαιρετικά διαδεδομζνθ τακτικι προςζγγιςθσ του κεάτρου εκτόσ
ςχολείου. Αυτόσ ο χϊροσ ζχει δϊςει ςπουδαία ζργα ςε όλο τον κόςμο και τα τελευταία χρόνια
ζχει γίνει και ςτθν Ελλάδα ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αιςκθτικι καλλιζργεια του
μικροφ παιδιοφ. Θ τακτικι παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων είναι ο πλζον
ενδεδειγμζνοσ τρόποσ να αποκομίςει οωζλθ ο μακθτισ και να καλλιεργιςει αξίεσ και τομείσ
γνϊςθσ και δεξιοτιτων με ευχάριςτο τρόπο.

8. Πϊσ καλλιεργεί το κζατρο το μακθτι;
Ανάλογα με το επίπεδο και τθν θλικία, το κζατρο τροωοδοτεί τον άνκρωπο διαρκϊσ και
ποικιλοτρόπωσ ωσ καλλιτεχνικό προϊόν, ωσ κοινωνικι πράξθ και ωσ τόποσ διακίνθςθσ ιδεϊν. Δεν
μπορεί να ιδωκεί παρά μόνο ςτθν τριςδιάςτατθ υπόςταςι του και πάντα ςτο χωροχρονικό
πλαίςιό του. Περικζσ αξίεσ ζχουν ιδιαίτερο ενδιαωζρον για τθν εκπαίδευςθ και είναι γνωςτό ότι
ςτθν καλλιζργειά τουσ αποςκοποφν όλεσ οι μζκοδοι που ζχουν ςχζςθ με το κζατρο.Αρχίηοντασ
από τθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ κα δοφμε ότι το κζατρο ενιςχφει και χτίηει ςταδιακά τα
παρακάτω ςτοιχεία:
Φανταςία
Χκζψθ (ανάλυςθ-ςφνκεςθ)
Σμαδοςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ
Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κοινωνικά κζματα
Γνϊςθ και ζλεγχοσ του ςυναιςκθματικοφ κόςμου
Χριςθ τθσ προωορικότθτασ και γνϊςθ του λόγου
Αιςκθτικι αντίλθψθ και καλλιτεχνικι κλίςθ
Ψυχαγωγία
Ζνταξθ όλων των ιδιαίτερων/διαωορετικϊν ατόμων ςτο ςφνολο.
Χε ζνα επόμενο ςτάδιο/βακμίδα (Γυμνάςιο-Οφκειο) μποροφμε να κεωριςουμε πωσ το κζατρο
ενιςχφει και καλλιεργεί τθ γνϊςθ τθσ ανκρϊπινθσ ωφςθσ, των κοινωνικϊν δομϊν, τθν
κοινωνικοποίθςθ των εωιβων, τθν εναςχόλθςθ με τουσ κϊδικεσ τθσ τζχνθσ αλλά και το
επιςτθμονικό ενδιαωζρον.
Αν κεωριςουμε ότι το κζατρο χαρακτθρίηεται από πλουραλιςμό και εξωςτρζωεια ωσ αιςκθτικό
γεγονόσ, τότε θ πρακτικι του, εντόσ και εκτόσ του ςχολείου, αωορά ιδιαίτερα τα παιδιά και τουσ
εωιβουσ. Χτο Βιβλίο «Κεατρικι Αγωγι» για τισ Εϋ και Χτϋ τάξεισ (2006)15 προτείνεται μια ολιςτικι,
μεκοδικι και ανοιχτι προςζγγιςθ τθσ τζχνθσ αυτισ μζςα από όλεσ τισ ενδεχόμενεσ οπτικζσ που
κα μποροφςαν να αωοροφν το παιδί του δθμοτικοφ (ζκωραςθ, επικοινωνία, αυτοςχεδιαςμόσ,
δραματοποίθςθ, κεατρικι παράςταςθ).
Αυτοί οι τομείσ εξελιςςόμενοι, παρακολουκϊντασ τθν θλικία και τα ιδιαίτερα ενδιαωζροντα των
εωιβων, μπορεί να οδθγιςουν ςτθν καλλιζργεια όλων των πλευρϊν του ωαινομζνου:
υποκριτικι, ςυγγραωι, ςκθνοκεςία και να διεγείρουν το ενδιαωζρον για τθν καλλιτεχνικι
δθμιουργία (παραγωγι), τθν κριτικι παρατιρθςθ και τθν αναλυτικι ςκζψθ (πρόςλθψθ).

15

Πουγιακάκοσ Υ., Πϊρου Α.,Υαπαδθμοφλθσ Χ.,Φραγκι Π., Κεατρικι Αγωγι Εϋ και Χτϋ, Ακινα, Σ.Ε.Δ.Β, 2006,
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Θ διπλι εναςχόλθςθ με το αντικείμενο από τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, ωσ
δθμιουργοί και μαηί ωσ κεατζσ, είναι θ μόνθ ζγκυρθ οδόσ για τθν επιτυχι αξιοποίθςθ του
κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ.

9. Θ δθμιουργία – «Κάνω μια παράςταςθ»
Θ αιςκθτθριακι αντίλθψθ κατά βάςθ ςυντελεί ςτθν πλθρότθτα τθσ βιωμζνθσ αίςκθςθσ και
κατ' επζκταςθ τθσ γνϊςθσ του εαυτοφ μασ. Ανταποκρινόμενοι δθλαδι ςτισ ανάγκεσ τθσ ίδιασ
τθσ ηωισ αντιλαμβανόμαςτε και αντιδροφμε ςτο περιβάλλον και γι' αυτό είναι κυρίαρχθσ
ςθμαςίασ θ λειτουργία των αιςκιςεων.
Ζνα ανζβαςμα κεατρικισ παράςταςθσ, με οποιαδιποτε αωετθρία αιςκθτοποιεί κα λζγαμε, ζναν
μθ πραγματικό κόςμο. Θ ςυμμετοχι δεν επιβάλλεται και θ πεικαρχία δεν ζρχεται με ζξωκεν
πιζςεισ. Διαπιςτϊνει γριγορα κανείσ ότι αυτά προκφπτουν από τισ ανάγκεσ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ
ζκωραςθσ του κακενόσ, από τθν πρόκεςι του να γίνει ςαωισ και να διευκολφνει τθ ςαωινεια
του ςυνόλου. Ψο επίτευγμα είναι ταυτόχρονα ςυνολικό αλλά και προςωπικό. Χτο κεατρικό
δθμιοφργθμα θ επιτυχία είναι υποπροϊόν, όπωσ αναωζρει Φ. Ρτράϊκορσ16, ζρχεται χωρίσ να
ςτοχεφουμε ς' αυτιν.

10. Θ πρόςλθψθ – «Βλζπω μια παράςταςθ»
Ψο κζατρο ολοκλθρϊνεται επί ςκθνισ και δεν αποτελεί απόδοςθ του κακθμερινοφ τρόπου
επικοινωνίασ γιατί είναι μια μορωι τζχνθσ- παραςτατικισ τζχνθσ. Σ ρόλοσ τθσ αναπαράςταςθσ
του διαλόγου ςτθ ςκθνι είναι « να αίρει αρχικά τισ αμωιςθμίεσ » 17 διατθρϊντασ αλϊβθτθ τθν
ποιθτικι πολυςθμία του.
Σ ςκθνικόσ λόγοσ είναι οικείοσ, γιατί αποτελεί γνϊριςμα των ανκρϊπινων ςχζςεων. Χτο κζατρο
όταν είμαςτε το κοινό, παρακολουκοφμε μια « μορωι επικοινωνίασ» ςτθν οποία ςυμμετζχουμε,
χωρίσ να μποροφμε να παρζμβουμε, αποδεχόμενοι αυτι τθ ςφμβαςθ τθσ ςκθνισ. Χ' αυτό ζχουμε
το δικό μασ ρόλο, να είμαςτε κεατζσ και εν δυνάμει κριτζσ του ςκθνικοφ λόγου.
Σ κεατρικόσ διάλογοσ τθν ίδια ςτιγμι αποτελείται από μια ςειρά διατυπϊςεων με αιςκθτικι
αξία, κι’ ζτςι όλα γίνονται ςαν να ιταν ταυτόχρονα μια πραγματικι επικοινωνία και ζνα
δθμιοφργθμα, προϊόν αιςκθτικισ αντίλθψθσ. Π’ αυτό τον τρόπο, τον ειςπράττουμε με κάποια
ςυγκινθςιακι και κριτικι απόςταςθ, αν και τθν ίδια ςτιγμι μοιάηει τόςο αλθκινόσ, όςο και το
ςτόμα του θκοποιοφ που μιλάει. Ψο κζατρο ζχει δφο ωφςεισ, είναι αλθκινό και ταυτόχρονα
αιςκθτικό αποτζλεςμα, κρφβοντασ τον τεχνθτό χαρακτιρα του. Χε μια ςυηιτθςθ τθσ πραγματικισ
ηωισ μπορεί να μθν ςυμβεί κάτι ιδιαίτερο αλλά ς’ ζνα κεατρικό διάλογο θ κάκε διατφπωςθ είναι
και εν δυνάμει δράςθ. Αυτι θ «δράςθ του κεατρικοφ λόγου» είναι το κεντρικό υλικό
επεξεργαςίασ και αποτίμθςθσ για το μακθτι/κεατι18:Υαρακολουκεί γνωρίηοντασ ότι ο
«ςωαγμζνοσ ιρωασ» ςε λίγο κα υποκλικεί μπροςτά ςτο κοινό του κεάτρου, κι’ αυτό του
επιτρζπει να δει πιο αποςταςιοποιθμζνα τθν τραγωδία, ενϊ ταυτόχρονα θ γνϊςθ αυτι δεν του
αωαιρεί τίποτα από τθ ωυςικι περιζργεια, το ενδιαωζρον, τθ ςυγκίνθςθ και τθν ενςυναίςκθςθ.
Αυτι θ ςυνείδθςθ λειτουργεί κακθςυχαςτικά και ενιςχφει τθν πολυεπίπεδθ ςκζψθ. Ζτςι θ ςκθνι
κα εκπαιδεφςει το μακθτι ςε ζνα υποκετικό ςχζδιο ηωισ, αωοφ αυτιν εν τζλει κζλουμε να
εννοιςει και να βιϊςει κετικά ο νζοσ άνκρωποσ.

16

Φ.Ρτράϊκορσ-Υ.Ξάςελ: Υζτα μακριά το ραβδί ςου,Κυμάρι,1978,ςελ.80

17

R. Jacobson, Essais de linguistique générale, Paris, Εditions de Minuit, 1963

18

Ubersfeld Anne, Lire le Théâtre ΛΛΛ, Le Dialogue de théâtre, Paris, Ed.Belin Sup, 1996
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"Αν κζλουμε να εξυπθρετιςει το κζατρο τθν εκπαίδευςθ, πρϊτα πρζπει να μάκουμε τθν ςωςτι
"χριςθ" του. Αυτι αωορά....τθν ανακάλυψθ από τον κακζνα τθσ δικισ του αλικειασ μζςα από
μια διερεφνθςθ των δυναμικϊν του ριματοσ, τθν ςτιγμι που εγγράωεται ς' ζνα ςϊμα....Το
κζατρο δεν είναι παιχνίδι. ...Θ πιο ηωντανι τόλμθ, θ πλζον κατάδθλθ ελευκερία, θ πιο
προςωπικι ευχαρίςτθςθ του εγϊ, κερδίηονται ςτθν πράξθ του παιχνιδιοφ, μζςω τθσ πιο μεγάλθσ
κοινωνικότθτασ. Θ ηωι του πολίτθ μπορεί να αρχίηει από' δω, χωρίσ ανιαρζσ, ςτείρεσ
επαναλιψεισ οφτε καταπιεςτικζσ απειλζσ, αλλά από τθν αναγνϊριςθ του άλλου και τθν
ςυμμετοχι ςε μια κοινι προοπτικι". 19

19

Φομπζρ Αμπιραςζντ,Ψο πορτραίτο του θκοποιοφ παιδαγωγοφ,ςτο περιοδ. Εκπαιδευτικι Ξοινότθτα, Ρο 56, Ροζμβριοσ 2000Λανουάριοσ 2001.
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ΚΑΛΕΣ ΕΛΛΘΝΛΚΕΣ ΚΑΛ ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΡΑΚΤΛΚΕΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘ ΣΥΝΔΕΣΘ ΚΕΑΤΟΥ
& ΣΧΟΛΕΛΟΥ
« Θ τζχνθ είναι θ τελευταία μασ ελπίδα»20
Θ αρχικι ζρευνα για τθν Εκπαίδευςθ και το Κζατρο του Ε.Υ.Υ.Χ.21 περιελάμβανε τα
Υρογράμματα Χπουδϊν για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ςε άλλεσ χϊρεσ. Διακρίνουμε λοιπόν ότι
«οι ςθμαντικότερεσ κατευκφνςεισ ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ του Κεάτρου, που εκωράηονται από
τα αντίςτοιχα ευρωπαϊκά Υρογράμματα Χπουδϊν, είναι οι εξισ:
Α. Θ αγγλοςαξονικι (Αγγλία, Ξαναδάσ, Θ.Υ.Α.), όπου το Κζατρο ωσ Δράμα εμωανίηεται κυρίωσ
ςτθν παιδαγωγικι-διδακτικι του διάςταςθ, που ςτοχεφει ςτθν ανκρϊπινθ ςυμπεριωορά, ςτθν
ικανότθτα να ακοφσ τον άλλο και να προςαρμόηεςαι ςτθν ομάδα, και πολφ λιγότερο ωσ
καλλιτεχνικι δθμιουργία. Χτθν Αγγλία μάλιςτα το Δράμα διδάςκεται ιδθ από το Δθμοτικό
ςχολείο ςε ςυνδυαςμό με τθ Πουςικι και το Χορό, αλλά και όπου θ διδακτικι μεκοδολογία το
κρίνει απαραίτθτο ωσ μζςο για τθν περαιτζρω προςζγγιςθ άλλων διδακτικϊν αντικειμζνων του
προγράμματοσ (Cross Curriculum), όπωσ τθσ Γλϊςςασ, τθσ Λςτορίασ, κ. ά.. Από δεκατεςςάρων ζωσ
δεκαζξι χρονϊν το Κζατρο διδάςκεται ςυςτθματικά (επίπεδο GCSE) και αωορά κυρίωσ τθν
πρακτικι ικανότθτα των μακθτϊν ςτο Δράμα. Θ διδαςκαλία του Δράματοσ εδϊ περιλαμβάνει
τρία ςτάδια: το Making plays, δθλαδι το ςτάδιο τθσ Δθμιουργίασ με ςτόχο τθν εξερεφνθςθ και
επικοινωνία ιδεϊν και αιςκθμάτων, κακϊσ και τθν ανίχνευςθ των μορωϊν δραματικισ ζκωραςθσ
(αυτοςχεδιαςμόσ, role-playing κ.ά). Ψο Performing plays, το ςτάδιο τθσ Υαράςταςθσ, αωορά τθν
ολοκλθρωμζνθ κεατρικι δραςτθριότθτα (αποςπαςμάτων ζργων ι άρτιων κεατρικϊν ζργων)μαηί
με τθ γνϊςθ των απαραίτθτων τεχνικϊν κεάτρου (χϊροσ, ςυντελεςτζσ παράςταςθσ, ςκθνικά
ςτοιχεία, ωωτιςμόσ κλπ). Ψζλοσ, το Responding, τθσ Ξριτικισ, κλείνει τον κφκλο του Δράματοσ με
τθν κριτικι ανάλυςθ, τθ ςυηιτθςθ, τθ ςφγκριςθ, επανάλθψθ και αξιολόγθςθ τόςο του διδακτικοφ
αντικειμζνου όςο και του τρόπου εργαςίασ των μακθτϊν κλπ. Υαρόμοια κατεφκυνςθ
ακολουκοφν ο Αγγλόωωνοσ Ξαναδάσ και οι Θ.Υ.Α. Ωσ προσ τον Ξαναδά, τόςο ςτο Δθμοτικό όςο
και ςτθ μζςθ Εκπαίδευςθ, προβλζπεται διδαςκαλία του κεάτρου μαηί με τισ άλλεσ τζχνεσ (Χορόσ,
Πουςικι, Σπτικζσ Ψζχνεσ). Ψο Κζατρο κατθγοριοποιείται ςτα παρακάτω πεδία:
α) Perception - Αντίλθψθ,
β) Exploration - Εξερεφνθςθ των εκωραςτικϊν μζςων,
γ) Actualisation - Δραςτθριοποίθςθ και
δ) Retroaction – Ανάλυςθ / Ξριτικι.
Θ δραματικι γλϊςςα εδϊ αντιμετωπίηεται ωσ μζςο όξυνςθσ τθσ αντίλθψθσ και τθσ ευαιςκθςίασ
του μακθτι, αλλά και για να του δϊςει εωόδια να επικοινωνιςει με τουσ άλλουσ.
Ψζλοσ ςτισ Θ.Υ.Α. το Κζατρο, παρόλο που υπάρχει ςτο πρόγραμμα, δεν είναι ακριβϊσ
κακοριςμζνο. Χε γενικζσ γραμμζσ, διδάςκεται όπωσ ςτον Ξαναδά μαηί με τισ άλλεσ τζχνεσ
(Πουςικι, Χορόσ, Υλαςτικζσ Ψζχνεσ) μζςα ςτα ίδια πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ
του μακθτι. Ψα ςφγχρονα μζςα διδαςκαλίασ εδϊ επιτρζπουν τθν ζρευνα και ςφνδεςθ των
τεχνϊν μεταξφ τουσ (διεπιςτθμονικά – διαπολιτιςμικά).
Β. Θ γαλλικι με επίκεντρο τθν καλλιτεχνικι-αιςκθτικι διάςταςθ του Κεάτρου: θ διδαςκαλία του,
ςτο Δθμοτικό καταρχιν, αωορά κυρίωσ το δραματικό παιχνίδι και πραγματοποιείται με τθ μορωι
του partenariat (ςυνεργαςία παιδαγωγοφ και καλλιτζχνθ). Χτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ το
Κζατρο ζχει ωσ άξονεσ α) τθν προςωπικι ζκωραςθ και το δραματικό παιχνίδι, β) τθν ειςαγωγι
20

Drama in schools, Second Edition, Arts Council, England, 2003
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Πϊρου Αντιγ, Φραγκι Παρ., ςτο Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, Θεατρικι Αγωγι,
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ςτθ κεατρικι γλϊςςα (χϊροσ, ςυντελεςτζσ παράςταςθσ, κ.ά.), γ) τθ ςυνάντθςθ με τθ ηωντανι
δθμιουργία του κεάτρου και δ) (ςτο ανϊτερο επίπεδο) τθ ςυνάντθςθ με τουσ άλλουσ τομείσ τθσ
Αιςκθτικισ - Ψζχνθσ. Σ μακθτισ καλλιεργεί, πρακτικά κυρίωσ, τόςο τθν ατομικι του
δθμιουργικότθτα (αυτοςχεδιαςμόσ, ανάγνωςθ δραματικοφ ι αωθγθματικοφ κειμζνου κ.ά.), όςο
και τθν ομαδικι ζκωραςθ μζςα από κανόνεσ του κεάτρου (π.χ. ςχζςθ με παρτενζρ). Ψζλοσ
προςεγγίηει τθ ςκθνικι πραγματικότθτα, τισ κεατρικζσ μορωζσ, ςτθν ιςτορικι τουσ εξζλιξθ αλλά
και τθν ποικιλία τθσ ςθμερινισ τουσ εωαρμογισ ςτο ςφγχρονο κζατρο.
Γ. Θ Λςπανία προςεγγίηει αρκετά τθ γαλλικι κατεφκυνςθ ςτθ διδαςκαλία του Κεάτρου ςτο
ςχολείο. Χτο Δθμοτικό το Κζατρο είναι ενςωματωμζνο ςτο πρόγραμμα με τισ Υλαςτικζσ Ψζχνεσ
και τθ Πουςικι και περιλαμβάνει ςωματικι ζκωραςθ, παντομίμα, Κζατρο Χκιϊν κ.ά. Χτο
Γυμνάςιο (12 – 16 χρονϊν) δεν είναι ανεξάρτθτο αντικείμενο αλλά διδάςκεται ωσ μζροσ τθσ
Φιλολογίασ από τθ μια (Κεωρία) και ωσ ωυςικι άςκθςθ ςτθ Γυμναςτικι από τθν άλλθ
(Υρακτικι). Χτο Οφκειο πλζον διδάςκεται αυτόνομα, ωσ καλλιτεχνικό αντικείμενο. Θ ςφνκεςθ
πρακτικισ και κεωρθτικισ κατάρτιςθσ των μακθτϊν οδθγεί ςτθ κεατρικι παράςταςθ ι άλλθ
ςυλλογικι εργαςία ι ζρευνα πάνω ςε τεχνικζσ κεάτρου κ.ά. H ςωματικι / κινθςιολογικι
ζκωραςθ όςο και θ αιςκθτικι δθμιουργία ζχουν το προβάδιςμα.
Δ. Θ γερμανικι, που ζχει κοινά ςθμεία με τθν αγγλοςαξονικι: εδϊ το Κζατρο παίρνει τθ μορωι
του jeu pedagogique, δθλαδι κεωρείται ωσ πθγι παιδείασ και ανάπτυξθσ των νζων. Βζβαια, δεν
διδάςκεται ςε όλα τα ςχολεία, αωοφ μάλιςτα θ εκπαίδευςθ ςτθ Γερμανία δεν είναι ενιαία.
Υάντωσ προσ το τζλοσ των ςχολικϊν ςπουδϊν, όςοι μακθτζσ επικυμοφν να αςχολθκοφν πιο
ςυςτθματικά με το Κζατρο μποροφν να το κάνουν ςτα πλαίςια μιασ εραςιτεχνικισ πρακτικισ,
ιδωμζνθσ πάντα ςτθν παιδαγωγικι τθσ διάςταςθ».
Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν για το Κζατρο22 των Ε.Υ.Υ.Χ (1999) και Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.(2003) επεδίωξαν να
υπάρχει ιςορροπία ςτισ δφο βαςικζσ κατευκφνςεισ διδαςκαλίασ του Κεάτρου, παιδαγωγικι και
καλλιτεχνικι, «αναγνωρίηοντασ το ξεχωριςτό ρόλο τθσ κακεμιάσ ςτθ διαμόρωωςθ τθσ
προςωπικότθτασ του μακθτι, αλλά και τθ ςυνκετικι ωφςθ τθσ τζχνθσ του Κεάτρου που
επιτρζπει ςτο νζο να ανακαλφψει μζςα από το ίδιο αντικείμενο διαωορετικζσ ματιζσ και
απόψεισ, οργανικά ενταςςόμενο μζςα ςτα πλαίςια τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ».23
Χτα Υρογράμματα Χπουδϊν είναι ωανερι θ πρόκεςθ να ενταχκεί το Κζατρο, περιςςότερο ι
λιγότερο, οργανικά ςτθν εκπαίδευςθ, με ςτόχουσ ςυναωείσ με εκείνουσ των άλλων αντικειμζνων.
Εδϊ κα κζλαμε να αναωζρουμε πωσ μετά από εξιντα χρόνια εναςχόλθςθσ παγκοςμίωσ με το
ηιτθμα, κεωρείται πια πωσ όςο πιο ανεξάρτθτθ παρουςιάηεται ςε ζνα project θ τζχνθ του
Κεάτρου, τόςο πιο ουςιαςτικό και επικερδζσ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι το
αποτζλεςμά τθσ. Τπωσ αναωζραμε και ςτο προθγοφμενο ειςαγωγικό κείμενο, το κζατρο ςτθν
εκπαίδευςθ ζχει πολφ βακιζσ ρίηεσ, ζχει ιςτορία τόςο ςτθν Ανατολι όςο και ςτθ Δφςθ αλλά τα
τελευταία χρόνια υπιρξε μια μεγάλθ τροωοδότθςι του από τισ αςκιςεισ που πρϊτοσ
διαμόρωωςε και χρθςιμοποίθςε ο Α.Ππόαλ (βλ.βιβλιογραωία). Σ γιοσ του, Ψηοφλιαν Ππόαλ,
ιςτορικόσ και ςυνεχιςτισ του ζργου του,βλζπει με αρκετό ςκεπτικιςμό τθν αποκοπι του κεάτρου
από τθν ίδια του τθ ωφςθ και κεωρεί ότι αυτζσ οι αςκιςεισ ζχουν ςτόχο να εμπλζξουν βιωματικά
τουσ ςυμμετζχοντεσ παρά να τουσ κάνουν ζνα «μάκθμα».
«Υωσ ςου ωαίνεται όμωσ όλθ θ υπερ-χρθςιμοποίθςθ από το drama in education του κεάτρου
του καταπιεςμζνου;
-Κα απαντιςω με μια ωράςθ του Α. Βιτζη που λζει περίπου αυτό «Αλίμονο αν τα παιδιά ιταν
καταδικαςμζνα να βλζπουν μόνο κουκλοκζατρο κι’ αλίμονο αν το κουκλοκζατρο ιταν

22

Παρία Φραγκι, Θ τζχνθ του κεάτρου ςτο αναλυτικό πρόγραμμα, ςτο Σ Εκπαιδευτικόσ και το Αναλυτικό
Υρόγραμμα(επιμ. Γ.Ππαγάκθσ),Εκδ. ΠΕΨΑΛΧΠΛΣ, Ακινα, 2004, ς.454-460
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Πϊρου Α., Φραγκι Π., Σπ.π. ς.9
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καταδικαςμζνο να βλζπεται μόνο από παιδιά» Ψο κζατρο του καταπιεςμζνου πάει πολφ πιο
μακριά από ζνα εκπαιδευτικό αναλυτικό πρόγραμμα». 24
Εκτιμϊντασ το πλαίςιο ςτο οποίο αναπτφχκθκε και εξελίχκθκε θ εκπαίδευςθ με πρωτοπόρεσ
κεατρικζσ δράςεισ, παρακζτουμε κάποια επιλεγμζνα παραδείγματα με κριτιριο επιλογισ τόςο
τθν επιτυχία τουσ όςο και τθν πλουραλιςτικι διάςταςθ που δίνουν ςτθν ζννοια «Κεατρικι
αγωγι»

1. L’ Enfant Spectateur 25
Ψο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα (1993-1995) υποςτιριξε θ Γενικι Διεφκυνςθ Υολιτιςτικϊν
Ωποκζςεων και ο Εκπαιδευτικόσ Ψομζασ τθσ Υεριοχισ των 24 και 29 ςχολείων, που πιραν μζροσ
πιλοτικά μζςα ςε δφο χρόνια, ςε 3 υποβακμιςμζνα διαμερίςματα του Υαριςιοφ. Ψο εγχείρθμα
τιτλοωορικθκε: «Θ τζχνθ του να είςαι κεατισ» και αωοροφςε τελευταίεσ τάξεισ του δθμοτικοφ
ςχολείου και πρϊτεσ του γυμναςίου.
Χυνεργάτθσ ςτο partenariat ιταν το «Κζατρο των Ρζων Κεατϊν», ενϊ ςυμμετείχαν πολλζσ
κεντρικζσ ςκθνζσ του Υαριςιοφ με τισ παραςτάςεισ τουσ ( ςυνολικά 18).
Σ ςτόχοσ είναι ςαωισ από τον τίτλο του προγράμματοσ και αωορά τθν μφθςθ των μακθτϊν ςτθν
κεατρικι τζχνθ. Τλοι οι μακθτζσ ςτο τζλοσ κάκε χρόνου είχαν δει τουλάχιςτον μία (ςυχνά και
άλλεσ) παράςταςθ ςτο κζατρο και άλλθ μια (ίςωσ και πιο πολλζσ ) ςτο ςχολείο. Διαπιςτϊνοντασ
τθ ςπάνια ι και ανφπαρκτθ προςζλευςθ των παιδιϊν ςε παραςτάςεισ, όταν είναι εκτόσ
ςχολείου, πρϊτο βιμα του προγράμματοσ ιταν να «ξαναμποφν» τα παιδιά ςτο κζατρο.
Α. Θ γνωριμία με το κζατρο ζγινε ςτουσ παρακάτω τομείσ:
Κεατρικι γραωι
Δραματουργικι ανάλυςθ
Χκθνοκεςία
Ωποκριτικι
Χκθνογραωία
Ενδυματολογία
Φωτιςμόσ
Θχθτικά
Τλα τα παραπάνω ιταν αντικείμενο ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν με ειδικοφσ για κάκε
τομζα, με επιςκζψεισ και πειραματιςμοφσ ςε κζατρα, μουςεία, εργαςτιρια κ.α.
Β. Θ γνωριμία με τθ κεατρικι παραγωγι ζγινε με τισ παρακάτω εξειδικευμζνεσ παρεμβάςεισ για:
Ψθν ιςτορία του γαλλικοφ κεάτρου
Ψθν υπόςταςθ και λειτουργία ενόσ Δραματικοφ Ξζντρου
Ψθν οικονομία του κεάματοσ
Σι μακθτζσ γνϊριςαν τθν Κεατρικι Αποκζντρωςθ, τθν Υαραγωγι, τθ Διαωιμιςθ.
Χτα πρϊτα ςτάδια ζγινε μια επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν (πιραν μζροσ περί τουσ 30 από
διαωορετικά ςχολεία),οι οποίοι δεν ιταν απαραίτθτα με «ειδικότθτα» τζχνθσ. Ψο βαςικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ ιταν περίπου ςαράντα ωρϊν για κάκε χρόνο και
24

Παρία Φραγκι, To κζατρο του καταπιεςμζνου, ςτο Χτίηοντασ Γζφυρεσ (επιμ. Ν.Γκόβασ),
Εκδ. ΠΕΨΑΛΧΠΛΣ-ΔΛΞΨΩΣ ΚΕΑΨΦΣ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ, Ακινα, 2003, ς.208-215
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B.Bertin-P.Giros, L'enfant spectateur, Théâtre et classes pilotes, CDN de
Montreuil, ISBN 2905459255
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για όςουσ το επικυμοφςαν ζγινε ζνα Υρόγραμμα «δια βίου μάκθςθσ» κακ’ όλο το διάςτθμα των
2 χρόνων. Ζτςι οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί γνϊριςαν τθ γλϊςςα του κεάτρου, τθσ ςκθνισ,
τθσ παραγωγισ, τθσ κριτικισ.
Γ. Ψο πρϊτο ςτάδιο που επιχειρικθκε με τουσ μακθτζσ ιταν θ γνωριμία, με τθ δθμιουργία μζςα
από ςυναντιςεισ με ειδικοφσ, μζςα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα (τρίωρθ απαςχόλθςθ),
Υϊσ γράωεται ζνα κείμενο/ ι πϊσ διαςκευάηεται (Δραματουργικι ανάλυςθ και
δραματοποίθςθ ι διαςκευι) ;
Υϊσ γίνεται θ ςκθνοκεςία;
Υϊσ ςυνκζτουμε τθ ςκθνογραωία, τον ιχο, το ωωσ;
Υϊσ παίηουμε ζνα ρόλο;
Δ. Χτθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν, πολφ ςθμαντικόσ είναι ο οικογενειακόσ και κοινωνικόσ
περίγυροσ. Για το λόγο αυτό ζγιναν «ειςθγιςεισ» και ςε γονείσ, ενϊ καλλιεργικθκε και θ ιδζα
τθσ επίςκεψθσ ςτο κζατρο μαηί με τουσ γονείσ των παιδιϊν.
Αςωαλϊσ εδϊ το ωράριο δεν είναι πια το αυςτθρά ςχολικό. Ιταν ςθμαντικό το δείγμα
ςυμμετοχισ (από 700 παιδιά ςτο ςφνολο, 205 οικογζνειεσ ςυνόδευςαν τα παιδιά ςε παρατάςεισ
κατά τθ διάρκεια των δφο χρόνων ενϊ 128 είχαν ιδθ πάει με τα παιδιά ςε παραςτάςεισ από
πριν).
Χτοχεφοντασ μζςα από τθν παραπάνω χαρακτθριςτικι, καλι πρακτικι που εωαρμόηει το γαλλικό
κράτοσ για τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ, βλζπουμε ότι αυτό περνάει μζςα από τθν
«ευαιςκθτοποίθςθ» όλθσ τθσ κοινωνίασ για να ωτάςει ςτο παιδί.
ΕΦΑΦΠΣΓΘ-ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ: Οφκειο Louise Michel με το Maison de la Culture 93 (MC93)
Υιο εξειδικευμζνα κα μποροφςαμε να παρακολουκιςουμε το πρόγραμμα «Κζατρο», που
υλοποιείται ς’ ζνα Οφκειο τθσ ίδιασ περιοχισ.
Λφκειο Louise Michel ςε ςυνεργαςία με ζνα Εκνικό Θζατρο όπωσ είναι το Maison de la Culture 93
(MC93), ςτθν περιοχι που υπάρχει και το ςχολείο.
Άλλοι πικανοί ςυνεργάτεσ μπορεί να είναι το Nouveau théâtre de Montreuil (Montreuil 93) και το
Μουςικό Κζντρο Canal 93 (Bobigny).
Πάκθμα: Θζατρο / Θεατρικι Ζκφραςθ(προαιρετικό)
[Option facultative théâtre- expression dramatique pour les Premières et Terminales.
Enseignement d’exploration théâtre pour les élèves de Seconde].
Χυμμετζχουν: Εκπαιδευτικοί με ειδίκευςθ ςτο κζατρο, πζραν τθσ βαςικισ τουσ παιδείασ και
κατεφκυνςθσ, αςχολοφνται με αυτό το μάκθμα (option théâtre: Ismini Vlavianou και Anne
Mériaux)
Υάντα ςυμμετζχει ζνασ καλλιτζχνθσ (ςκθνοκζτθσ, θκοποιόσ) από το κζατρο με το οποίο γίνεται θ
ςυνεργαςία.
Ψα μακιματα γίνονται κάκε Ψετάρτθ 14.00 -17.00 Τταν ωτάςει θ πρεμιζρα τθσ παράςταςθσ, που
πάντα γίνεται ςτο κζατρο, τότε γίνονται και πρόβεσ ςτο χϊρο, εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου.
Χκοπόσ τθσ εναςχόλθςθσ με τθ κεατρικι πράξθ είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν (15-19 ετϊν) με
τθν τζχνθ και τα επαγγζλματα του κεάτρου. Ψο Υ.Χ. ζχει 2 ςχετικά αντικείμενα επιλογισ, όπωσ
και για τισ άλλεσ τζχνεσ. Θ διδαςκαλία γίνεται από τουσ εξειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ μαηί με
τουσ καλλιτζχνεσ και ςτο όλο πρόγραμμα (ςυνικωσ ετιςιασ υλοποίθςθσ) εμπλζκονται ωορείσ
του Δθμοςίου (Κζατρο) και Λδιωτικοφ τομζα (Ξαλλιτζχνεσ, Χορθγοί).
Ψο περιεχόμενο των ζργων είναι ςχετικό με τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ και των ςτόχων τθσ, ενϊ
βλζπουμε μια ζμωαςθ ςτθν αρχαιοελλθνικι ςκζψθ και τζχνθ (Τμθροσ, Ψραγικοί κ.ο.κ.)
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http://www.anrat.asso.fr/
http://llmb93.info/27-28-avril-La-guerre-du.html,
http://llmb93.info/Des-etrangers-plus-mobiles-que-les,1041.html

2. Drama in Schools
Θ πιο πρόςωατθ αγγλικι ματιά ςτο κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ, εςτιάηει ςτθν αυτονομία του
κϊδικα και τθσ μεκοδολογίασ τθσ τζχνθσ αυτισ. Ζτςι το αρχικό Drama in Schools (1992) που
πρότεινε και ζνα Υλαίςιο Υρογράμματοσ, εξελίχκθκε και προτείνει εωεξισ μια πιο ϊριμθ,
ςφγχρονθ άποψθ για το Κζατρο.
Θ ζμωαςθ δίνεται ςτθν εωαρμογι τθσ κεατρικισ αγωγισ ςτο ςχολείο ςε ςυνδυαςμό με τθν
ευαιςκθτοποίθςθ ςτο επαγγελματικό κζατρο, το οποίο κεωρείται πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι
του «αντικειμζνου». Ζτςι και ςτθν περίπτωςθ του Εκνικοφ Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ τθσ
Αγγλίασ, θ επίςκεψθ του μακθτι ςτο κζατρο ι ενόσ κιάςου ςτο ςχολείο, βοθκάει ςτθ καλφτερθ
κατανόθςθ και βακφτερθ ςχζςθ με τθν τζχνθ του κεάτρου, αξιοποιϊντασ το αποτελεςματικότερα
και για τθν ουςιαςτικι παιδεία του μζλλοντοσ.
Ζτςι ςτα ςχολεία τθσ Αγγλίασ, ανάλογα με τθν θλικία υπάρχει ςταδιακά ζνα επίπεδο κεατρικισ
μφθςθσ :
Αωιγθςθ, προωορικότθτα, γλϊςςα
Ροθματικι απόδοςθ και κατανόθςθ
Εμπλουτιςμόσ λόγου με κινιςεισ, χειρονομίεσ, εκωράςεισ
Οογικι αωφπνιςθ και επίλυςθ προβλθμάτων
Χφνκετθ προςζγγιςθ τεχνϊν μζςα από το κζατρο, ειδικά ςτισ μικρζσ τάξεισ
Εξοικείωςθ με διαωορετικά «κζατρα» π.χ. ςκιϊν, κοφκλασ κ.ο.κ
Γνωριμία με το χϊρο του κεάτρου και τουσ επαγγελματίεσ του
Θ διαχείριςθ τθσ δθμιουργικισ ωανταςίασ μζςω του κεάτρου (ερμθνεία, γραωι,
ςκθνοκεςία κ.α.)
Θ διδαςκαλία κάποιων μακθμάτων επιτυγχάνεται με κεατρικζσ πρακτικζσ π.χ. Λςτορία,
Αγωγι του πολίτθ κ.λ.π.
Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ χϊρασ μπορεί να ζχει μεγάλθ αξιοποίθςθ μζςα από το
κζατρο όπωσ π.χ. το ζργο του Χαίξπθρ και το κζατρό του (Globe)
H διαπολιτιςμικι διάςταςθ που βιϊνουν τα παιδιά ςε όλθ θ χϊρα, βρίςκει μζςα από τθ
κεατρικι πράξθ τθ δθμιουργικι τθσ εκτόνωςθ και ςυχνά το καλλιτεχνικό αποτζλεςμα
είναι πολφ ςθμαντικό.
Χτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία παίηει ςθμαντικό ρόλο και ο Επαγγελματικόσ Υροςανατολιςμόσ,
αωοφ περίπου 12.000 με 15.000 μακθτζσ κάκε χρόνο κατευκφνονται ςτισ ςπουδζσ κεάτρου.
Ψα τοπικά κζατρα ζχουν ςυνεργαςίεσ με τα ςχολεία δθμιουργϊντασ και ζνα ενθμερωμζνο κοινό.
Ψα μεγάλα κζατρα κάνουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και είναι ςχεδόν κακθμερινά
γεμάτα από μακθτζσ κάκε θλικίασ.
Αν κεωριςουμε πωσ θ Δθμιουργία και θ Υαράςταςθ είναι οι δυο βαςικοί τομείσ που
καλλιεργοφνται ςτα ςχολεία, θ Υρόςλθψθ/ Ανταπόκριςθ ςτο κεατρικό γεγονόσ, είναι ο απϊτεροσ
ςτόχοσ. Υάντα ςτοχεφει ςτθν ανατροωοδότθςθ και ςτον αναςτοχαςμό θ διδακτικι ενόσ τζτοιου
αντικειμζνου, αωοφ πρόκειται για μια τζχνθ τόςο ευρεία και διαχρονικι που κα ακολουκεί τον
κακζνα ςε όλθ τθ ηωι του.
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http://www.artscouncil.org.uk/publication_archive/drama-in-schools-second-edition/
Ακολουκεί μια ελλθνικι πρακτικι ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν
ςτο Αρχαίο Δράμα.

3. Δθμόδωροσ. Μια μζρα ςτο Αρχαίο Κζατρο
Είδοσ-Ξατθγορία χριςθσ: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογιςμικό: Υολυμεςικι παρουςίαςθ,
Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορζασ υλοποίθςθσ-Υαραγωγόσ: Μδρυμα Πελίνα Περκοφρθ, Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο
Κεςςαλονίκθσ κ.ά. ("Υρόγραμμα Πελίνα Γ.Γ.Ο.Ε.")
Αποδζκτεσ: Πακθτζσ-Εκπαιδευτικοί Γυμναςίου-Ουκείου, Ρζοι, Φοιτθτζσ
Γλϊςςα: Ελλθνικι, Αγγλικι
Χτοιχεία ζκδοςθσ: 1999
Υλθροωορίεσ: Γενικι Γραμματεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, Υρόγραμμα "Πελίνα - Εκπαίδευςθ
και Υολιτιςμόσ" (τθλ. 210 2525999)
Ψο πακζτο αποτελεί μια ειςαγωγι ςτον κόςμο του αρχαίου ελλθνικοφ κεάτρου, θ οποία
αναςυνκζτει και προςομοιϊνει ποικίλεσ ιςτορικζσ όψεισ αυτοφ του ςφνκετου κεςμοφ.
Χυγκροτείται γφρω από μια ωανταςτικι ιςτορία για τθν πρϊτθ κεατρικι εμπειρία ενόσ
δωδεκάχρονου Ακθναίου, του Δθμόδωρου, θ οποία παρουςιάηεται ςε μορωι κινοφμενων
ςχεδίων, και από μια ςειρά εκπαιδευτικϊν διαδραςτικϊν παιχνιδιϊν, μζςα από τα οποία ο
μακθτισ ανακαλφπτει πλικοσ ςτοιχεία για τθ δραματικι τζχνθ ςτθν Ακινα του 5ου αι. π.Χ. και
τον πολιτιςμό που τθ γζννθςε. Ψο ςενάριο βαςίηεται ςτο αωιγθμα του Ρ. Χουρμουηιάδθ "Ζνασ
Ακθναίοσ κεατισ ςτα εν άςτει Διονφςια", το οποίο, κθςαυρίηοντασ πλικοσ ςτοιχείων από τθν
ιςτορία του κλαςικοφ κεάτρου και από τον ιδιωτικό και δθμόςιο βίο των αρχαίων Ακθναίων,
προςδίδει ςτθν ιςτορικι γνϊςθ τθν υωι τθσ απτισ πραγματικότθτασ.
Ψο λογιςμικό προκρίνει τθ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ δραματικισ τζχνθσ και διακζτει χάρθ
ςτον μυκοπλαςτικό πυρινα και ςτον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό του πρωτότυπεσ κεματικζσ και
μεκόδουσ πρόςλθψθσ και επεξεργαςίασ του γνωςτικοφ υλικοφ.
Υεριεχόμενα:Σδθγίεσ, Διαδραςτικζσ οκόνεσ (= διαλογικζσ ςκθνζσ) 1-12 (1. Σίκοσ, 2. Αγορά, 3.
Ψζμενοσ, 4. Ξοίλον, 5. Ψραγωδία α', 6. Ψραγωδία β', 7. Ψραγωδία γ', 8. Διάλειμμα, 9. Ξωμωδία, 10.
Ψζχνθ, 11. Χυμπόςιο, 12. 20 χρόνια μετά), Υαιχνίδια 1-10
Τρόποσ οργάνωςθσ και κατάταξθσ τθσ πλθροφορίασ
Θ πορεία τθσ πλοιγθςθσ ςε κάκε μικροπεριβάλλον είναι προκακοριςμζνθ. Σ χριςτθσ, αωοφ
επιλζξει διαλογικι ςκθνι ι παιχνίδι, ακολουκεί το ςενάριο πλοιγθςθσ. Δεν υπάρχουν κεματικοί
κατάλογοι ι χάρτεσ πλοιγθςθσ ςτο πλθροωοριακό ι εικονογραωικό υλικό.
Διαδραςτικότθτα-Μορφι διάταξθσ του υλικοφ
Θ διάταξθ του υλικοφ είναι απλι και θ πλοιγθςθ εφκολθ με τθ χριςθ κουμπιϊν (backwardforward).
- Σ χριςτθσ μπορεί να επιλζξει να ακοφςει μια ολιγόλεπτθ διαλογικι ςκθνι ι να πλοθγθκεί ςτα
ελεγκτικοφ τφπου μικροπεριβάλλοντα των παιχνιδιϊν, όπου θ διάδραςθ είναι εκ μζρουσ του
δεδομζνθ: απαντά ςε κουίη ι αςκιςεισ και εμβακφνει ταυτόχρονα τισ γνϊςεισ του, κακϊσ τα
ςυνδεδεμζνα κείμενα και το ωωτογραωικό υλικό άλλοτε αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ πλοιγθςθσ και άλλοτε επιβράβευςθ για τθν επίτευξθ του ςτόχου.
Γενικά, τα κείμενα είναι περιεκτικά και ςυνδζονται με τισ εικόνεσ με τθν τεχνικι του
υπερκειμζνου. Ξυριαρχεί θ εικόνα (ςτατικι ι κινοφμενθ) και ο ιχοσ (αωιγθςθ, διάλογοσ και
μουςικι). Χάρτεσ, ωωτογραωικό υλικό και βίντεο με ςκθνζσ από ςφγχρονεσ παραςτάςεισ
εμπλουτίηουν τθν παρουςίαςθ. Σ ςχεδιαςμόσ του διδακτικοφ υλικοφ, των κινοφμενων ςχεδίων
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και των διαδραςτικϊν οκονϊν είναι υψθλισ ποιότθτασ. Σ όγκοσ των δεδομζνων είναι μεγάλοσ,
αλλά ο τρόποσ παρουςίαςισ τουσ επιτρζπει τθν εφκολθ και ευχάριςτθ αωομοίωςθ. Σ
ςχεδιαςμόσ του διδακτικοφ υλικοφ είναι πρωτότυποσ, οι παρεχόμενεσ πλθροωορίεσ δίνονται με
ακρίβεια και ςαωινεια.
Ππορεί να αξιοποιθκεί κατά τθ διδαςκαλία του Αρχαίου ελλθνικοφ δράματοσ (Γ' τάξθ
Γυμναςίου), κατά τθν διδαςκαλία τθσ Κεατρικισ Αγωγισ ςτισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ
και τθσ Κεατρολογίασ ςτθν Αϋ Ουκείου
Σ ΔΘΠΣΔΩΦΣΧ προτείνει ζνα μοντζλο ενεργθτικισ μάκθςθσ με τθ χριςθ των νζων
τεχνολογιϊν. Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο ατομικά όςο και ομαδικά (α) για τθ διδαςκαλία
τθσ ειςαγωγισ ςτο αρχαιοελλθνικό δράμα, (β) κατά τθ ςυνολικι κεϊρθςθ και (γ) για τθ ςφνκεςθ
εργαςιϊν.
Συνοδευτικό υλικό
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό με τίτλο: ΔΘΠΣΔΩΦΣΧ: Πια μζρα ςτο Αρχαίο Κζατρο. Σ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να πάρει αρκετζσ ιδζεσ και να δθμιουργιςει ςενάρια και εκπαιδευτικζσ
δράςεισ πιο κοντά ςτισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του.
Δικτυακόσ τόποσ http://www.prmelina.gr/a4/demodoros/index.html

4. Φιλαναγνωςία: Δθμιουργικι γραφι, κζατρο, Animation
7ο ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΛΑΨΣΩ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ
ΧΧΣΟΛΞΑ ΕΨΘ: 2007-2008, 2008-2009
ΨΑΕΛΧ : Γϋ, Δϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ
ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΑΛΔΛΩΡ :22
ΩΥΕΩΚΩΡΘ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ : ΨΗΕΡΘ ΥΑΦΑΧΞΕΩΣΥΣΩΟΣΩ
ΧΨΣ ΠΑΚΘΠΑ : ΕΩΕΟΛΞΨΘ ΗΩΡΘ
Ψθν πρϊτθ χρονιά το πρόγραμμα επικεντρϊκθκε ςτθ δθμιουργία μιασ βιβλιοκικθσ και ςτθν
ανάγνωςθ. Πζςα από τθ διαδικαςία τθσ δθμιουργικισ γραωισ οι μακθτζσ ζγραψαν το παραμφκι
‘ΠΑΞΘΧ Σ ΒΛΒΟΛΑΦΑΞΘΧ’, το οποίο εικονογράωθςαν και ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ εκδόκθκε. Χε
επόμενθ ωάςθ τα παιδιά ζχοντασ καλι γνϊςθ του κειμζνου τουσ το δραματοποίθςαν,
επιλζγοντασ τα μζρθ που είχαν ςκθνικό ενδιαωζρον. Ξατόπιν ζγινε κανονικι κεατρικι
παράςταςθ που παρουςιάςτθκε ςτουσ γονείσ ςτο τζλοσ του χρόνου.
Ψον επόμενο χρόνο τα ίδια παιδιά αςχολικθκαν με τθν οπτικοακουςτικι και εμβάκυναν ςτθν
μζκοδο animation με απλά μζςα.
ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ:
ΦΩΨΣΓΦΑΦΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ, ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘΧ ΠΕ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ POWER POINT, ΒΛΡΨΕΣΞΑΠΕΦΑ,
ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΛΞΣ ΞΑΧΕΨΣΦΩΡΣ ΞΑΛ ΔΛΑΦΣΦΑ ΩΟΛΞΑ ΑΥΣ ΨΘ ΦΩΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣ ΨΣ ΞΑΟΑΚΛ ΨΘΧ
ΧΕΛΦΣΨΕΧΡΛΑΧ.
ΧΨΑΔΛΑ ΥΦΑΓΠΑΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ :
1. ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ ΧΕΡΑΦΛΣΩ
2. ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΦΛΓΣΩΦΩΡ ΞΑΛ ΧΞΘΡΛΞΣΩ
3. ΦΩΨΣΓΦΑΦΛΧΘ
4. ΘΧΣΓΦΑΦΘΧΘ
5. ΒΛΡΨΕΣΧΞΣΥΘΧΘ
6. ΠΣΡΨΑΗ – ΨΕΟΛΞΘ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ
ΥΣΦΕΛΑ :
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Πε βάςθ το κείμενο που είχαν δραματοποιιςει τα παιδιά προχϊρθςαν ςτθν δθμιουργία
ςεναρίου.
Ψο ίδιο ζγινε και με τθν εικονογράωθςθ για τθ δθμιουργία ωιγοφρασ. Τλοι οι ιρωεσ είχαν
τρεισ διαωορετικζσ ωιγοφρεσ για τθν απόδοςθ τθσ "ηωντανισ" ομιλίασ.
Ακολοφκθςε θ ωωτογράωθςθ ςε ςκθνικό που δθμιουργικθκε ειδικά για το ςκοπό αυτό.
Τλα ζγιναν με πρωτοβουλίεσ, ιδζεσ και δράςθ των μακθτϊν. Ψο υλικό τθσ ωωτογράωθςθσ
πζραςε όλο ςτον υπολογιςτι. Ακολοφκθςε θ θχογράωθςθ με υλικό που αυτοςχεδίαςαν και
δθμιοφργθςαν τα παιδιά(χτφποι χεριϊν, ρφηι που πζωτει, τρίψιμο ξερϊν ωφλλων κ.ο.κ.),μαηί
με τισ ωωνζσ τουσ. Ψο αποτζλεςμα ιταν- μετά από κουραςτικζσ προςπάκειεσ- πολφ
ενδιαωζρον και παρουςιάςτθκε ςτουσ γονείσ, ςε προβολι που ζγινε με το τζλοσ τθσ χρονιάσ.
Ζτςι όλοι γνϊριςαν τθν πορεία του Πάκθ Βιβλιαράκθ από τθ βιβλιοκικθ ςτα χζρια τθσ
ωίλθσ του κι' από κει κάτω από το βάροσ ενόσ χοντροφ κυρίου και ςτθ δροςιά τθσ
ωκινοπωρινισ βροχισ. Τταν γφριςε ςτθ βιβλιοκικθ του ιταν περιωανοσ που γνϊριςε τον
ζξω κόςμο κι' ασ τςαλαπατικθκε λιγάκι.
Μορφζσ και προδιαγραφζσ που μπορεί να πάρει θ ςχζςθ του ςχολείου με πολιτιςτικζσ πθγζσ
(φορείσ, καλλιτζχνεσ, πθγζσ ςτο διαδίκτυο κλπ.).
Ψα τελευταία χρόνια οι Διευκυντζσ των Εκνικϊν και Δθμοτικϊν Υεριωερειακϊν Κεάτρων ςτθν
Ελλάδα, ζχουν ςυμπεριλάβει ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ και τομείσ που εμπίπτουν ςτα
εκπαιδευτικά κζματα.
Επαγγελματίεσ από τον καλλιτεχνικό και επιςτθμονικό χϊρο, με κοινό ενδιαωζρον τθν ποιοτικι,
αιςκθτικι αγωγι των νζων και των παιδιϊν, ςυγκεντρϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ και δθμιουργοφν
ζναν ωορζα παιδείασ και πολιτιςμοφ ςτο κζατρο τθσ πόλθσ.
Χυνικωσ θ πρόταςθ του ΔΘ.ΥΕ.ΚΕ. με το προτεινόμενο πρόγραμμα ςτθν εκπαίδευςθ είναι:
1. Ρα καλφψει τθν ςφγχρονθ απαίτθςθ του ανοιχτοφ ςτισ τζχνεσ ςχολείου.
2. Ρα ςυνεργαςτεί με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε «ςυνεργατικά» προγράμματα ζνταξθσ του
κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ
3. Ρα δοκεί μια ςφγχρονθ «αιςκθτικι» ςτο κζατρο για παιδιά, με νζα ζργα, πρωτότυπεσ
ςκθνοκεςίεσ και διαωορετικζσ/ εναλλακτικζσ μορωζσ κεατρικισ δράςθσ.
4. Ρα ενιςχφςει τθν δθμιουργικότθτα των νζων και να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ενόσ
ωιλικοφ περιβάλλοντοσ γι' αυτό.
Υιο αναλυτικά τα βιματα τθσ δουλειάσ ςε ςυνεργαςία με το ςχολείο μπορεί να είναι:
Α. Ψο κζατρο δίνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ωάκελο με επιλεγμζνα κείμενα για
κεατρικι δράςθ (το υλικό τθσ κάκε παράςταςθσ, π. χ. «Θ ηωγραωιά τθσ Χριςτίνασ » Ε. Ψριβιηά –
«Θ νοςταλγόσ » Α. Υαπαδιαμάντθ κ. ά.). Σι εκπαιδευτικοί αποωαςίηουν πϊσ κα τα εντάξουν ςτθ
δουλειά τουσ (ωσ project, ωσ υλικό για το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ, για τθν ϊρα τθσ Ψζχνθσ ι ςε
άλλεσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ κλπ).
Β. Χτθ ςυνζχεια, οργανϊνονται δραςτθριότθτεσ από κοινοφ με τουσ εκπαιδευτικοφσ, πριν από
τθν κάκε παράςταςθ ςτο ςχολείο. Ψζτοιεσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να είναι εργαςτιρι γραωισ και
ερμθνείασ πάνω ςτα κείμενα, δθμιουργία άλλων κειμζνων από τουσ μακθτζσ (μονόλογοι,
ποιιματα κ. ά), προτάςεισ εικαςτικζσ, μουςικζσ, χορευτικζσ με αωορμι πάντα τα κείμενα.
Γ. Ακολουκεί θ παράςταςθ ςτο μακθτικό κοινό, με ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ και ανατροωοδότθςθ.
Δ. Πετά τθν παράςταςθ προτείνονται δράςεισ μζςα από τισ οποίεσ οι μακθτζσ κάνουν τισ δικζσ
τουσ κεατρικζσ προτάςεισ ι εμπεδϊνουν τισ κεατρικζσ τουσ γνϊςεισ. Ενδεικτικά αναωζρουμε
κάποιεσ δράςεισ:
Δραματοποίθςθ των παιδιϊν με κζμα του ζργου.
Εργαςτιρι γραωισ και δθμιουργία ενόσ άλλου ζργου από τουσ μακθτζσ
176

Ξαταςκευι ςκθνικοφ με εωαρμογζσ (κακθγθτισ καλλιτεχνικϊν – ςκθνογράωοσ)
Ξαταςκευι μάςκασ(κακθγθτισ καλλιτεχνικϊν – ςκθνογράωοσ)
Πάκθμα ωωτιςμοφ (κακθγθτισ – ωωτογράωοσ/ ωωτιςτισ)
Δθμιουργία τραγουδιϊν, οπτικοποιθμζνου υλικοφ, ταινίασ κ.α.
Σ ωορζασ (ΔΘ.ΥΕ.ΚΕ., Εκνικό Κζατρο, άλλοσ ωορζασ) μπορεί να διακζτει και κινθτι μονάδα26
που να αποτελείται από 3-4 θκοποιοφσ που κα παίηουν ςε κάκε ςχολείο τα ζργα, ανάλογα με τθν
βακμίδα που απευκφνονται. Θ κάκε ςχολικι μονάδα κα επιλζξει τουσ τρόπουσ που κα επιτφχει
τουσ ςτόχουσ τθσ και για το λόγο αυτό ειδικά ςτθν περιωζρεια, ζνα ΔΘ.ΥΕ.ΚΕ κα μποροφςε να
ςυνδράμει ςε αυτό το κζμα πολφ αποτελεςματικά. Επιπλζον οι άνκρωποι που κα ςχεδιάςουν τα
«εκπαιδευτικά» προγράμματα κεάτρου και τζχνθσ, μποροφν να προετοιμάςουν τουσ
εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ με εργαςτιρια προετοιμαςίασ τθσ κεματικισ του ζργου π.χ.
Κζατρο Χκιϊν, Ξαραγκιόηθσ, Πουςικι, Φωτιςμοί. Πετά τθν παράςταςθ επίςθσ μπορεί να
ακολουκιςει ςυνεργαςία με το ςχολείο π.χ. εργαςτιρι γραωισ ςτο φωοσ ι ςτο κζμα του ζργου
π.χ. Γράωουμε ζνα μονόπρακτο Ξαραγκιόηθ με δικό μασ κζμα.
Ακολουκεί ζνα παράδειγμα τζτοιασ ςυνεργαςίασ του ΔΘ.ΥΕ.ΚΕ Υάτρασ με τθν ομάδα
εκπαιδευτικϊν ωγμι και άλλων παραγόντων όπωσ είναι το Υανεπιςτιμιο Υατρϊν κ.λ.π. και
δίνουμε κάποια ςτοιχεία τθσ κοινισ δράςθσ

4. Δίκτυο Arts School Patras – ωγμι «Ο Μικρόσ Ρρίγκιπασ Ταξιδεφει…»
Θ ομάδα εκπαιδευτικϊν ωγμι, ανεβάηει τθν 1/5/2011 τθν πρϊτθ τθσ παράςταςθ "Σ Πικρόσ
Υρίγκιπασ ταξιδεφει...".
Τλα τα ςτοιχεία βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ομάδασ www.rogmi.weebly.com.
Χθμαντικό είναι και το δίκτυο που ζχουν κάνει με τθ ςφμπραξθ: Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ
Υαν/μιου Υατρϊν - ΔΘ.ΥΕ.ΚΕ. - Υρωτοβάκμιασ Εκ/ςθσ για τθ προϊκθςθ τθσ τζχνθσ ςτα ςχολεία.
Αυτι τθ ςτιγμι γίνονται επιμορωωτικά ςεμινάρια ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων
αξιοποιϊντασ και καλλιτζχνεσ. Χτο τζλοσ τθσ χρονιάσ κα γίνει ζνα ωεςτιβάλ με δθμιουργίεσ
(μικρά κεατρικά, εικαςτικά, μουςικι... ) από ςχολεία τθσ περιοχισ.
Ραρουςίαςθ του προγράμματοσ για τθν Τζχνθ ςτα ςχολεία
Θ πλατωόρμα καλλιτεχνϊν και επιςτθμόνων παιδαγωγϊν που οργανϊνει και ςυντονίηει
ςυηθτιςεισ, πράξεισ και δράςεισ για τθν διερεφνθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Ψζχνθσ ςτο ςφγχρονο
ελλθνικό δθμοτικό ςχολείο, είναι μια πρωτοβουλία του Υ.Ψ.Δ.Ε. Υανεπιςτθμίου Υατρϊν, του
ΔΘΥΕΚΕ Υάτρασ και εκπαιδευτικϊν τθσ Α/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ με δράςεισ:
1. Διοργάνωςθ κφκλου εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων ,κυρίωσ βιωματικϊν- για τθν Ψζχνθ ςτθν
εκπαίδευςθ με κζμα «Υολφτεχνο ςτο ςχολείο - όταν οι τζχνεσ ςυνεργοφν», για τθν
εκπαίδευςθ των δαςκάλων ςτθν Ψζχνθ, τθν κατανόθςθ τθσ οργανικισ και δομικισ ςχζςθσ
ανάμεςα ςτθν δθμιουργία και τθ διδαςκαλία, που κα οδθγιςει ςε ποιοτικζσ αλλαγζσ ςτο
τρόπο με τον οποίο οι προκζςεισ παιδαγωγϊν υλοποιοφνται και μορωοποιοφνται: είτε ςε
τρόπο κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ ,Υράξθ διδαςκαλίασ- είτε ςε καλλιτεχνικι δθμιουργία
μζςα ςτο ςχολείο ,Υράξθ Ψζχνθσ2. Οειτουργία «Χυμβουλευτικοφ ςτακμοφ» από τθν ομάδα καλλιτεχνϊν – παιδαγωγϊν, με
εβδομαδιαίο ςτακερό χρόνο και τόπο ςυνάντθςθσ, θ οποία εξαςωαλίηει επικουρία ςτον
δάςκαλο για τθν πρακτικι εωαρμογι τθσ τζχνθσ ςτο πλαίςιο τθσ διδακτικισ πράξθσ ι τθν
προετοιμαςία τθσ ςχολικισ γιορτισ ι υποςτιριξθ ςτθν αναηιτθςθ νζων δράςεων και
τρόπων για τθ διακίνθςθ τθσ τζχνθσ ςτο ςχολείο και ςτο ευρφτερο περιβάλλον τθσ
ςυνοικίασ του ςχολείου.

26

Ψο 2010-2011 To Εκνικό Κζατρο ζκανε αυτό το πρόγραμμα με τθν «Αντιγόνθ» του
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3. Χυναντιςεισ μελϊν τθσ ςυμβουλευτικισ ομάδασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν
αποωαςίςει πρόγραμμα Ψζχνθσ με τουσ μακθτζσ τουσ, ςτο χϊρο του ςχολείου, για
επιπλζον ςτιριξθ και βοικεια.
4. Θμερίδα με κζμα «Θ λειτουργίασ τθσ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ».
5. Υικανι διοργάνωςθ Χχολικοφ Φεςτιβάλ τον μινα Λοφνιο (low budget school fest
“L.B.S.F”) ι ςυναντιςεισ δράςεων τζχνθσ από τουσ μακθτζσ, όμορων ςχολείων, ςε
τόπουσ ιςτορικοφ ενδιαωζροντοσ.
Άλλεσ δράςεισ/ διαλζξεισ κλπ.:
Α. Για το αρχαίο ελλθνικό δράμα ςτο ελλθνικό δθμοτικό ςχολείο. Ειςιγθςθ του καλλιτεχνικοφ
Διευκυντι του ΔΘ.ΥΕ.ΚΕ, Γ.Βόγλθ.
Β. Υράξθ Ψζχνθσ ,Ρολφτεχνο: ζνασ τόποσ ςυνάντθςθσ των ΨεχνϊνΚεωρθτικι παρουςίαςθ τθσ πρόταςθσ για πολφτροπθ εμπειρία τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ, και
ςυνζργια των τεχνϊν κακϊσ και τεκμθρίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ για ςυνεργαςία
α. δαςκάλων και εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων τζχνθσ
β. δαςκάλων και καλλιτεχνϊν
Χορόσ, Χοροκεατρικι ςφνκεςθ.
Δράςεισ, happening, performance
Σριςτικι δθμιουργία, θ ςυνζργια των τεχνϊν ,όλοι οι διδάςκοντεσ -.
Γ. Θ τζχνθ ωσ πράξθ διδαςκαλίασ μπορεί να μεταβάλει το ςτερεότυπο, πακθτικό τρόπο τθσ
διδαςκαλίασ ςε ηωντανι, ευχάριςτθ και δθμιουργικι, διαδραςτικι διαδικαςία.
Υεριςςότερα ςτοιχεία :
www.artschoolpatras.weebly.com
www.rogmi.weebly.com
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Ρροτεινόμενα ζργα ανά θλικιακι ομάδα
Τπωσ είδαμε ςτο κεωρθτικό κείμενο για το κζατρο (Βλ. ΨΣ ΚΕΑΨΦΣ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ), θ τζχνθ
αυτι ζχει ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά και δθμιουργεί ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα- πάντα
εξατομικευμζνα- εξ’ αιτίασ τθσ διπλισ εκπομπισ μθνυμάτων, που αποδίδεται ςκθνικά. Ψο παιδί
κεατισ βλζπει μια ωανταςτικι αωιγθςθ/ υπόκεςθ/ ιςτορία, αλλά ζχει τθν άμεςθ αιςκθτικι
εμπειρία του ςκθνικοφ κϊδικα, κυρίωσ δια μζςου των ηωντανϊν ςχζςεων που βλζπει να
ξεδιπλϊνονται μπροςτά του. Για το λόγο αυτό ακολουκιςαμε τθν επιλογι που παρακζτουμε ςτθ
ςυνζχεια(Υαράρτθμα),με τθν πεποίκθςθ ότι:
1.Ψο κζατρο είναι ηωντανι παράςταςθ. Θ κάκε κινθματογραωθμζνθ εκδοχι του είναι
χριςιμθ μόνο μουςειακά, αναωορικά και ιςτορικά, π.χ. Για να μάκουμε (από ωιλμ τθσ
εποχισ) πϊσ προςπάκθςε να αναβιϊςει το αρχαίο ελλθνικό δράμα θ Εφα και ο Άγγελοσ
Χικελιανόσ ςτισ Δελωικζσ Γιορτζσ.
2.Ψο κζατρο ςτο ςχολείο είναι διπλισ ωφςθσ αντικείμενο, ςτο οποίο ο μακθτισ
ευαιςκθτοποιείται α)παίρνοντασ μζροσ ςε κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ και β) ωσ κεατισ
κεατρικϊν παραςτάςεων. Πόνον θ παρατιρθςθ του κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ, αποτελεί
μθ ολοκλθρωμζνθ ςχζςθ μ’ αυτό και ξεπεραςμζνθ δραςτθριότθτα παιδαγωγικά.
3.Χτο Γυμνάςιο και πολφ περιςςότερο ςτο Οφκειο, ο μακθτισ μπορεί να ειςαχκεί ςτθν
κεατρολογικι επιςτιμθ, όπου θ ιςτορία κεάτρου, οι αναλφςεισ παραςτάςεων και θ
υωολογικι προςζγγιςι τουσ, παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον τρόπο που αντιλαμβάνεται
τθν ςφνκετθ αυτι τζχνθ.
4.Σι επιλογζσ μασ είναι βαςιςμζνεσ ςτθν παγκόςμια δραματουργία και αγγίηουν τόςο το
κλαςςικό ρεπερτόριο όςο και το ςφγχρονο κζατρο.
5.Σ ελλθνικόσ ςκθνικόσ λόγοσ, ακολουκϊντασ τθν αγωνία τθσ ελλθνικισ λαλιάσ, ιταν μζςα
ςτα κφρια ενδιαωζροντά μασ. Πζςα από αυτι τθ διαδρομι ο μακθτισ μπορεί να ξαναδεί
τθν πορεία τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ και τθν αξία τθσ δίπλα ςε όλεσ τισ άλλεσ
ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ κακϊσ και ςτθν αρχαία ελλθνικι.
6.Σι επιλογζσ μασ είναι εν τζλει κείμενα, που ανταποκρίνονται θλικιακά ςε κάκε βακμίδα/
τάξθ και μποροφν να γίνουν αωορμι για κεατρικι ανάγνωςθ μζςα ςτθν τάξθ, ϊςτε κατά
κάποιο τρόπο να επιτευχκεί θ πιο ωυςικι αξιοποίθςθ τθσ παρατιρθςθσ τθσ κεατρικισ
τζχνθσ.
7.Από τθν πλευρά τθσ ειδικότθτασ, ζχουμε να υποςτθρίξουμε πωσ κάκε αωορμι για
ηωντανι παρουςία των μακθτϊν ςτο κζατρο ι για επίςκεψθ κεατρικισ ομάδασ ςτο
ςχολείο, είναι ο ιδανικόσ τρόποσ να ζρκει ο μακθτισ ςε επαωι με το ΚΕΑΨΦΣ.
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ΚΕΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΠΑΚΘΨΕΧ (ΑΟΦΑΒΘΨΛΞΑ ΑΡΑ ΨΛΨΟΣ)

Ευρετιριο
ελλθνικόσ τίτλοσ

μεταφραςτισ

διάρ
κεια

ςυγγρ.
ζκδος

Θλικ.

ςελ.

Αλζξθσ Χολομόσ

90'

1947-8 /1995

16

194

120'

405π.Χ./1980

16

195

120'

1908/1980

10

188

Ευγζνιοσ Ψριβιηάσ

90'

1995

13

190

Λάκωβοσ Ξαμπανζλλθσ

90'

1956/1998

16

193

ςυγγραφζασ

Θ Αντιγόνθ του
Χοωοκλι

Ππζρτολντ Ππρζχτ

Σι Βάτραχοι

Αριςτοωάνθσ

Ψο γαλάηιο πουλί
Ψα γουρουνάκια
κουμπαράδεσ
Θ ζβδομθ μζρα τθσ
δθμιουργίασ
Σ Εξθνταβελόνθσ

Πωρίσ Πζτερλινγκ

Ξωνςταντίνοσ Σικονόμοσ

120'

1816/1970

16

195

Ξαλθνφχτα Παργαρίτα

Γεράςιμοσ Χταφρου

60'

1967/2000

14

192

Σ Ξαραγκιόηθσ

Πόλλασ,Φϊτασ,Χπακάρθσ

30'

1984 κ.α.

13

190

Σ Ξεραμιδοτρζχαλοσ

Άλκθ Ηζθ

90'

1992

8

186

Γρθγόρθσ
Γρθγορίου

120'

1772-5/1998

16

194

Λουλία Λατρίδθ

60'

1920

9

187

80'

1996

10

188

Ευγζνιοσ Ψριβιηάσ

60'

Χ.θ.

4

184

Δθμιτριοσ
Ξαμποφρογλου

90'

1894/1925

16

193

120'

1595-6/1997

12

189

Ξϊςτασ
Ψαχτςισ
Υζτροσ Χάρθσ

Σ κουρζασ τθσ Χεβίλλθσ

Ππωμαρςαί

Ψα μάγια τθσ
πεταλοφδασ
Σ Πικρόσ Υρίγκιπασ
Θ Πυρτϊ και το
κουνουπάκι
Θ Ρεράιδα του
Ξάςτρου
Τνειρο καλοκαιρινισ
νφχτασ
Θ παράξενθ νφχτα

Φεντερίκο Γκαρκία
Οόρκα
Πίμθσ Ξουγιουμτηισ

Ηωι Βαλάςθ

60'

1995

4

184

Ψα ροφχα του βαςιλιά

Γ.Ξαλατηόπουλοσ

90'

1987

9

187

Ψο ςκλαβί

ζνια Ξαλογεροποφλου

100'

2000

8

186

Θ τφχθ τθσ Παροφλασ

Δθμιτριοσ Ξορομθλάσ

90'

1889/1981

12

189

Σ Φανταςμζνοσ
Σ ωφλακασ των
χαλικιϊν
Θ χϊρα του τίποτα

Ηωρη Χαρρι

60'

1988/2003

4

185

183

Συΐλιαμ Χαίξπθρ

Βαςίλθσ Φϊτασ

Χυλβί Πονλαψκ

Παρία Φραγκι

90'

2000/2001

13

191

Ραταλί Υαπζν

Παρία Φραγκι

60'

2002

8

185

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ
1.Θ Μυρτϊ και το κουνουπάκι
Ψίτλοσ

Θ Πυρτϊ και το κουνουπάκι (Ηουηουηό και ηουηουηί)

Χυγγραωζασ

Ευγζνιοσ Ψριβιηάσ

Διάρκεια

60ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

χ.θ.

Γλϊςςα/
χϊρα

Ελλθνικά

Θ Πυρτϊ παρακερίηει ς’ ζνα νθςί. Εκεί ζχει τθν ευκαιρία να αγκαλιάςει το πιο μεγάλο κφμα
και να βρει τον πιο μικρό αςτερία. Θ νφχτα, ο ιλιοσ και θ κάλαςςα είναι οι ςφντροωοί τθσ.
Ϊςπου εμωανίηεται ςτθ ηωι τθσ ζνασ βραδινόσ, κακθμερινόσ επιςκζπτθσ:το κουνουπάκι.
Αωοφ περάςουν μια περιπετειϊδθ γνωριμία με τςιμπιματα και άλλα αναγνωριςτικά
επειςόδια, γίνονται ωίλοι. Ψόςο ωίλοι που κοιμοφνται μαηί και υπόςχονται να
ξαναςυναντθκοφν το άλλο καλοκαίρι.
θλικιακι
ομάδα

4+

Οζξεισ κλειδιά

Φιλία,ετερότθτα,κφκλοσ τθσ ηωισ, απϊλεια

2.Θ παράξενθ νφχτα
Ψίτλοσ

Θ παράξενθ νφχτα

Χυγγραωζασ

Ηωι Βαλάςθ, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα

Διάρκεια

60ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

1995

Γλϊςςα
/χϊρα

Ελλθνικά

Ψρεισ μοναχικοί άνκρωποι ηουν ςε μια γειτονιά, ο κακζνασ αωοςιωμζνοσ ςτθ τζχνθ του : ο
Παςτρο Υριόνθσ ο ξυλουργόσ, θ κυρά Γαηία θ μοδίςτρα και ο Δον Υινζλο ο ηωγράωοσ. Σ
πρϊτοσ ωτιάχνει μια κοφκλα να τθν ζχει για παιδί του, ο Δον Υινζλο τθσ δίνει μορωι και θ
κυρά-Γαηία τθν ντφνει. Τμωσ και οι τρεισ τθν κζλουν για δικό τουσ παιδί. Ψίνοσ είναι τελικά το
παιδί;
θλικιακι
ομάδα

4+

Οζξεισ κλειδιά

Σικογζνεια,ωιλία,προςωορά

184

3.Ο Φανταςμζνοσ
Ψίτλοσ

Σ Φανταςμζνοσ

Χυγγραωζασ

Ηωρη Χαρρι, Ψο τρακ, εκδ.Υατάκθ 2003

Διάρκεια

60ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

1988

Γλϊςςα
/χϊρα

Ελλθνικά

Σ Φανταςμζνοσ γεννικθκε ς’ ζνα παλάτι, από γονείσ που τον μεγάλωναν κρατϊντασ ζνα
μυςτικό. Δεν ιξερε ότι θ μφτθ του ιταν αωφςικα μεγάλθ. Ζτςι πζραςαν τα χρόνια ϊςπου
ανακάλυψε τθν αλικεια και εμπιςτεφτθκε τθν ειλικρίνεια των ανκρϊπων.
θλικιακι
ομάδα

4+

Οζξεισ κλειδιά

Oικογζνεια, υποκριςία, ςυμπάκεια, ειλικρίνεια, διαωορετικότθτα

Αϋ-Βϋ Δθμοτικοφ
1.Θ χϊρα του τίποτα
Ψίτλοσ

Le pays de Rien

Χυγγραωζασ

Nathalie Papin, εκδ. L’ école des loisirs, Πετάωραςθ: Παρία Φραγκι

Διάρκεια

60ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

2002

Γλϊςςα/
χϊρα

Γαλλικά/Ελλθνικά

H χϊρα του Ψίποτα ζχει τον βαςιλιά τθσ. Αυτόσ, όπωσ κάκε ςωςτόσ βαςιλιάσ, κάνει πολζμουσ
και ωροντίηει για τθν τάξθ ςτο βαςίλειό του. Υολεμάει κάκε κραυγι, κάκε δάκρυ, κάκε
χρϊμα και όνειρο. Πόλισ τα νικιςει, τα κλειδϊνει ςε κλουβιά. Ζτςι ςιγά-ςιγά ερθμϊνει τον
τόπο του. Αδειάηουν τα πάντα. Χτο βαςίλειο του “τίποτα” δεν κατοικεί τίποτα άλλο παρά
μόνο θ πριγκίπιςςα, που δεν αντζχει να γίνει διάδοχοσ ςτθ χϊρα αυτι. Πια μζρα, ζνα αγόρι
εμωανίηεται και τθν βάηει ςε ςκζψεισ. Χτθν αρχι ωοβάται να παραβεί τουσ νόμουσ του
πατζρα τθσ, αλλά τελικά κα το κάνει, δίνοντασ χϊρο ςτα παιδιά που δεν είχαν ποφ ν’
ακουμπιςουν τα όνειρά τουσ.
θλικιακι
ομάδα

8+

Οζξεισ κλειδιά

Χυναιςκιματα, ωιλία, μοναξιά, απαγόρευςθ, κάνατοσ

185

2.Το ςκλαβί
Ψίτλοσ

Ψο ςκλαβί

Χυγγραωζασ

ζνια Ξαλογεροποφλου, Εκδόςεισ Ξζδροσ

Διάρκεια

100ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

2000

Γλϊςςα
/χϊρα

Ελλθνικά

Πια ωορά κι’ ζναν καιρό γεννικθκαν ς’ ζνα βαςίλειο δυο αγόρια. Είχαν πατζρα το βαςιλιά
και ιταν αχϊριςτοι πάντα. Ψο βαςιλόπουλο ιταν χαϊδεμζνο και το ςκλαβί δεν του χάλαγε
χατίρι ποτζ. Ϊςπου πιγε να βρει για χάρθ του τθν Τμορωθ του κόςμου, που τθν αγάπθςε κι’
αυτόσ. Εκείνθ αωοφ τουσ περνάει από τισ απαραίτθτεσ δοκιμαςίεσ δζχεται να παντρευτεί το
βαςιλόπουλο. Ψότε το ςκλαβί, για να τουσ προςτατζψει, ςκοτϊνει το δράκο αλλά πατάει
ζναν όρκο και μαρμαρϊνει. Πε τον καιρό και τθ κυςία τθσ βαςιλοποφλασ, το ςκλαβί
ξεμαρμάρωςε και ζηθςαν όλοι καλά.
θλικιακι
ομάδα

8+

Οζξεισ κλειδιά

Ζρωτασ,ωιλία,τιμιότθτα,απαγόρευςθ,ςυντροωικότθτα

3.Ο Κεραμιδοτρζχαλοσ
Ψίτλοσ

Σ κεραμιδοτρζχαλοσ

Χυγγραωζασ

Άλκθ Ηζθ, από το ζργο «Σ Ξάρλςον πάνω ςτθ ςτζγθ» τθσ Αςτ.Οίντγκρεν

Διάρκεια

90ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1992, Εκδόςεισ Ξζδροσ

Γλϊςςα/ χϊρα

Ελλθνικά

Σ Ππόμπιρασ ζχει πολφ απαςχολθμζνουσ ςυγγενείσ. Τμωσ ζνα αλλιϊτικο ον, ο Χτίκθσ ο
Ξεραμιδοτρζχαλοσ μπαίνει από το παράκυρο και τον μυεί ςτον κόςμο που βλζπει κανείσ από
ψθλά. Από τθ ςτζγθ ο Ππόμπιρασ γνωρίηει τον κόςμο με άλλο τρόπο. Πακαίνει νζουσ,
χριςιμουσ κανόνεσ για τθ ηωι του μζςα από τα παιχνίδια με τον Χτίκθ, και όταν ζρχεται θ
ςτιγμι, ςϊνει ζνα πάρκο από τισ μπουλντόηεσ. Πε τθ βοικεια του αόρατου για όλουσ τουσ
άλλουσ Χτίκθ, ο Ππόμπιρασ καταωζρνει να ηει καλά με τα δικά του ενδιαωζροντα.
θλικιακι ομάδα

8+

Οζξεισ κλειδιά

Ποναξιά, ζνταξθ, αποδοχι, περιβάλλον, παράβαςθ

186

Γϋ-Δϋ Δθμοτικοφ
1.Τα μάγια τθσ πεταλοφδασ
Ψίτλοσ

Ψα μάγια τθσ πεταλοφδασ, από διιγθμα του Γκρ.Παρτίνεκ Χιζρρα

Χυγγραωζασ

Φεντερίκο Γκαρκία Οόρκα, Πετάωραςθ Λουλία Λατρίδθ, εκδ. Δωδϊνθ,χ.θ.

Διάρκεια

60ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

1920(πρϊτθ παράςταςθ)

Γλϊςςα
/χϊρα

Λςπανικά

Χ’ζνα λιβάδι, τα ζντομα ζχουν χτυποκάρδια ….Θ Χφλβια αγαπάει τον γιο τθσ Δόνιασ
Χκακαρίνασ. Εκείνοσ όμωσ ερωτεφεται τθν Υεταλοφδα που ξεπζωτει ςτθ ωωλιά τουσ γιατί
ζχει ςπαςμζνο ωτερό. Χτο τζλοσ όταν γίνει καλά, κα ωφγει κι’ εκείνθ για να τον αωιςει μόνο
κι’ απελπιςμζνο.
θλικιακι
ομάδα

9+

Οζξεισ κλειδιά

Σμορωιά, ελευκερία,επικυμία,ζρωτασ

2.Τα ροφχα του βαςιλιά
Ψίτλοσ

Ψα ροφχα του βαςιλιά

Χυγγραωζασ

Γ. Ξαλατηόπουλοσ- Χ. Ξ. Άντερςεν, εκδ. Ξαςτανιϊτθ

Διάρκεια

90ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

1987

Γλϊςςα
/χϊρα

Ελλθνικά

Σ Πάπασ κι’ ο Ππαγάςασ είναι δυο απατεϊνεσ. Πε τθν μαεςτρία τουσ πείκουν το βαςιλιά
και τθ βαςίλιςςα πωσ είναι οι καλφτεροι μετρ ραπτικισ.
Ψα καταωζρνουν και ςτο τζλοσ πετυχαίνουν να παρουςιάςουν το βαςιλιά γυμνό ςτθν
παρζλαςθ, μπροςτά ςε όλο το λαό τθσ Χαρτουρίασ.
θλικιακι
ομάδα

9+

Οζξεισ κλειδιά

Εξουςία, εγωϊςμόσ, ματαιοδοξία, εικόνα

187

3.Το γαλάηιο πουλί
Ψίτλοσ

Ψο γαλάηιο πουλί

Χυγγραωζασ

Πωρ. Πζτερλινγκ, Πετάωραςθ Υζτροσ Χάρθσ, 1980, εκδ.Χχ.Πωραΐτθ

Διάρκεια

120ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1908

Γλϊςςα /χϊρα

Ελλθνικά

Ψα δυο αδζλωια, ο Ψυλτφλ και θ Πυτφλ, πρζπει να κάνουν ζνα μακρφ ταξίδι για να
ςυναντιςουν το Γαλάηιο Υουλί. εκινοφν μαηί με το Φωσ, το Ρερό, το Ψωμί, τθ Φωτιά, τθ
Ηάχαρθ, το Γάλα, το Χκφλο και τθ Γάτα για να ωτάςουν…. ςτο παρελκόν, όπου βλζπουν τουσ
προγόνουσ και τα πεκαμζνα αδζλωια τουσ. Ζπειτα επιςκζπτονται το Υαλάτι τθσ Ρφχτασ, που
τουσ ξεναγεί ςτα μυςτικά τθσ. Αναηθτϊντασ το Γαλάηιο Υουλί ωτάνουν ακόμθ και ςτο
Βαςίλειο του Πζλλοντοσ αλλά οφτε και εκεί το βρίςκουν. Ψελικά επιςτρζωουν χωρίσ αυτό.
Ζνα καυμαςτό ταξίδι ςτθν ποίθςθ και ςτθ γνϊςθ του εαυτοφ τουσ …… που τον ανακαλφπτουν
ςαν το Γαλάηιο πουλί.
θλικιακι ομάδα

10+

Οζξεισ κλειδιά

Φφςθ, ηϊα, οικογζνεια, κοινωνικι ανιςότθτα, ελπίδα, ηωι, κάνατοσ

Εϋ-ΣτϋΔθμοτικοφ
1. Ο μικρόσ πρίγκιπασ
Ψίτλοσ

Σ μικρόσ πρίγκιπασ, από το ομϊνυμο ζργο του Χαιντ Εξυπερφ(1943)

Χυγγραωζασ

Π.Ξουγιουμτηισ- Αντουάν Ρτε Χαιντ Εξυπερφ, εκδ.Ξαςτανιϊτθ

Διάρκεια

80ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1996

Γλϊςςα/ χϊρα

Ελλθνικά

Σ Αωθγθτισ, ζνα ευωάνταςτο αγόρι, ταξιδεφει αδιάκοπα με κάκε αωορμι. Χ’ ζνα από τα
ωανταςτικά του ταξίδια κα ςυναντιςει ζναν Πικρό Υρίγκιπα που προερχόταν από τον
αςτεροειδι Β -612.Σι διαδρομζσ και οι επιςκζψεισ του Πικροφ Υρίγκιπα ςτο ςφμπαν, μασ
κάνουν γνωςτζσ τισ παραξενιζσ των λουλουδιϊν και τισ ιδιαιτερότθτεσ των ανκρϊπων και
των ηϊων. Γνωρίηουμε πϊσ γίνονται ωίλοι κάποιοι, αλλά και πωσ κάποιοι άλλοι δεν το
αντζχουν.Σ μικρόσ Αωθγθτισ του ζργου δυςκολεφεται να αποχωριςτεί το ωίλο του όταν
ζρχεται θ ϊρα, αλλά εκείνοσ τον διαβεβαιϊνει πωσ κα τον βλζπει από το αςτζρι του ψθλά,
για πάντα.
θλικιακι ομάδα

10+

Οζξεισ κλειδιά

Φιλία,μοναξιά,πρωτοτυπία,παιδί και ενιλικοι

188

2.Πνειρο Καλοκαιρινισ Νφχτασ
Ψίτλοσ

Τνειρο Ξαλοκαιρινισ Ρφχτασ

Χυγγραωζασ

Συίλιαμ Χαίξπθρ, Πετάωραςθ Βαςίλθσ Φϊτασ, εκδ. Επικαιρότθτα, 1997

Διάρκεια

120ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1595-1596

Γλϊςςα /χϊρα

Αγγλικά/Ελλθνικά

Χε μια μυκικι Ακινα πρόκειται να τελεςτοφν οι γάμοι του βαςιλιά Κθςζα με τθν Λππολφτθ.
Για το λόγο αυτό οι μαςτόροι ετοιμάηουν ζνα ζργο που ελπίηουν να ςυγκινιςει τουσ
καλεςμζνουσ. Χτο γάμο κα παρευρεκοφν και οι ωίλοι του ηευγαριοφ, ο Τμπερον και θ Ψιτάνια
που είναι ζνα τςακωμζνο ηευγάρι. Αυτοί είναι ζξω από τα ανκρϊπινα και τα ςυνθκιςμζνα ςε
όλα τουσ, γιατί πρόκειται για μυκικά όντα που κυβερνάνε τον κόςμο των ξωτικϊν. Δυςτυχϊσ
ςτθ μζςθ του καυγά τουσ πζωτουν δυο νεαρά ηευγάρια που κζλουν ν’ αποωφγουν τον ζλεγχο
των μεγάλων αλλά ωεφγοντασ, μζςα ςτο ςκοτεινό δάςοσ, μπερδεφονται περιςςότερο.
Βοθκόσ του Τμπερον ςε κάκε κατεργαριά ι… και καλι πράξθ είναι το δαιμόνιο Υουκ. Χτο
τζλοσ όλα τελειϊνουν αίςια και οι καλεςμζνοι διαςκεδάηουν με το κεατρικό ζργο που
ετοίμαςαν οι μαςτόροι.
θλικιακι ομάδα

12+

Οζξεισ κλειδιά

Αναγζννθςθ,ποίθςθ,ωφςθ,ζρωτασ,δφναμθ

3.Θ τφχθ τθσ Μαροφλασ
Ψίτλοσ

Θ τφχθ τθσ Παροφλασ

Χυγγραωζασ

Δθμιτριοσ Ξορομθλάσ, ςτο Το κωμειδφλλιο, Ψόμ.Βϋ, Ερμισ, 1981

Διάρκεια

90ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1889

Γλϊςςα/ χϊρα

Ελλθνικά με ιδιωματιςμοφσ

Θ Παροφλα είναι μια κοπζλα από τθν Άνδρο που ζρχεται ςτθν Ακινα να βρει δουλειά ςε ζνα
ςπίτι. Σ μάγειρασ τθν ερωτεφεται αλλά εκείνθ ζχει ςτο μυαλό τθσ ζναν υπερόπτθ αμαξά, τον
Ξωςταντι. Σ πατζρασ τθσ ο Ππαρμπα-Οινάρδοσ, ζρχεται γεμάτοσ αγωνία ςτθν Ακινα γιατί
βρικε μια αρχαία πζτρα ςτο χωράωι του. Αν και δεν ωαίνεται να είναι αξίασ, το αωεντικό τθσ
Παροφλασ τθν αγοράηει και προικίηει τθν κοπζλα, ϊςτε κι’ εκείνθ με τθ ςειρά τθσ να πάρει
τελικά τον καλό και τίμιο μάγειρα.
θλικιακι ομάδα

12+

Οζξεισ κλειδιά

Ελλθνικότθτα,επαρχία,αρχαιοκαπθλία,αςτυωιλία,κωμειδφλλιο

189

Γυμνάςιο
1.Τα γουρουνάκια κουμπαράδεσ
Ψίτλοσ

Ψα γουρουνάκια κουμπαράδεσ

Χυγγραωζασ

Ευγζνιοσ Ψριβιηάσ, εκδ.Ξαςτανιϊτθ

Διάρκεια

90ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1995

Γλϊςςα/ χϊρα

Ελλθνικά

Δφο ωτωχά γουρουνάκια -κουμπαράδεσ είναι ωίλοι και μοιράηονται τα πάντα. Χτθ ηωι τουσ
δεν ζτυχε καμιά νομιςματοβροχι και ζτςι ςκζωτονται ςοβαρά να ξενιτευτοφν για να
επιηιςουν. Σ Γουργουριςτόσ όμωσ δεν κζλει να γίνει μετανάςτθσ και πείκει το Φουκαριάρθ
να κάνουν υπομονι ωσ τθν επόμενθ βροχι που ζρχεται ανζλπιςτα. Σ Γουργουριςτόσ που
είναι εκεί γεμίηει, πλουτίηει, αγοράηει το πιο ακριβό ςπίτι και τρϊει τα πιο απίκανα γλυκά
του κόςμου. Πόλισ ωτάνει ο Φουκαριάρθσ και βλζπει όλθ τθν αλλαγι του παλιοφ ωίλου του,
παίρνει τθν απόωαςθ να ρίξει μαφρθ πζτρα πίςω του.
Σι μετανάςτεσ όμωσ γίνονται λφκοι ςτο ΥΑΡΔΣΧΕΛΣ ΨΘΧ ΥΛΞΦΘΧ ΕΟΥΛΔΑΧ. Σ Φουκαριάρθσ
και ο Γουργουριςτόσ μακαίνουν από τθν περιπζτεια που ζηθςαν, πωσ οι μεταμορωϊςεισ δεν
είναι μαγικζσ, αλλά τροωοδοτοφνται από τθ πίκρα, τθ ςτζρθςθ και τθν απόγνωςθ.
θλικιακι ομάδα

13+

Οζξεισ κλειδιά

Φιλία, ωτϊχεια, πλουτιςμόσ, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, μετανάςτευςθ,
ταυτότθτα, ετερότθτα, αλλθλεγγφθ

2.Ο Καραγκιόηθσ
Ψίτλοσ

«Ξαραγκιόηικα» (και «Ψο χάνι του Ππαρμπαγιϊργου» Α.Πόλλα,
ςτο Ξείμενα Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ, Αϋ Γυμναςίου)

Χυγγραωζασ

Βαςίλθσ Φϊτασ, 1984, εκδ. Πποφρα

Διάρκεια

30ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

χ. θ.

Γλϊςςα
/χϊρα

Ελλθνικά

190

Σ ιρωασ τθσ ελλθνικισ παράδοςθσ, γνωςτόσ ςτα παιδιά του ςχολείου από τα πρϊτα χρόνια
τουσ, προςωζρεται για να γνωρίςουν τόςο το κζατρο ςκιϊν, όςο και τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ
του είδουσ, παράλλθλα με τθν ιςτορία του ζκνουσ. Υροτείνουμε εδϊ μικρι βιβλιογραωία και
τθν επίςκεψθ τθσ τάξθσ ςε ζνα χϊρο όπου παίηεται Ξαραγκιόηθσ και αν είναι εωικτό ςε
Πουςείο με ςχετικό υλικό π.χ. Ε. Χπακάρθ, ςτο Παροφςι.
Βιβλιογραφία
Ξαπλάνογλου Παριάνκθ: Σ Ξαραγκιόηθσ ςτο ςχολείο: ιςτορικοί όροι τθσ ειςαγωγισ του
κεάτρου ςκιϊν ςτθν εκπαίδευςθ. "Διαδρομζσ" 59, 2000, 175-181. Πόλλασ, Α.: Οίγο απ' όλα.
Ξωμωδία με πρόλογο. "Κζατρο" 10, 1963, 64-75., Πόλλασ, Αντϊνθσ: Σ Ξαραγκιόηθσ.
"Κζατρο" 10, 1963, 62., Χπακάρθσ Ευγζνιοσ: Σ Ξαραγκιόηθσ προωιτθσ. "Κεατρικά" 1, 1971,
425-437. Χπακάρθσ Ευγζνιοσ: Σ Ξαραγκιόηθσ. "Ηυγόσ" 35, 1958, 16-17. Χατηθπανταηισ
Κεόδωροσ: α) Θ ειςβολι του Ξαραγκιόηθ ςτθν Ακινα του 1890. "Ο Ρολίτθσ" 49, 1982, 6487. β) Υροςαρμογι λόγιων κειμζνων ςτο δραματολόγιο του Ξαραγκιόηθ. Χτον
τόμο: Επιςτθμονικι Επετθρίδα τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Αριςτοτζλειου. Υαράρτθμα αρ. 5
(1994). γ) Αναηθτϊντασ τον Γιάννθ Ππράχαλθ. Σι όροι και τα όρια τθσ προωορικισ ιςτορίασ
ςτθν περίπτωςθ του ελλθνικοφ Κεάτρου Χκιϊν. Χτον τόμο:Στζφανοσ. Τιμθτικι προςφορά
ςτον Β. Ροφχνερ. Επιμ. Λωςιω Βιβλιάκθσ, Εκδ. "Ergo - Ψμιμα Κεατρικϊν Χπουδϊν
Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν", Ακινα 2007, 1337-1345.
θλικιακι
ομάδα

13+

Οζξεισ κλειδιά

Κζατρο ςκιϊν,ωιγοφρα,ωωτιςμόσ,κωμικό,λαϊκό

3.Ο φφλακασ των χαλικιϊν
Ψίτλοσ

Σ ωφλακασ των χαλικιϊν

Χυγγραωζασ

Χυλβί Πονλαψκ, Πετάωραςθ: Παρία Φραγκι, εκδ.Ξοάν

Διάρκεια

90ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

2001

Γλϊςςα/
χϊρα

Ελλθνικά

Σ ωφλακασ ενόσ αρχαίου ελλθνικοφ κεάτρου- τθσ Επιδαφρου- μζςα από τθ ςυνάντθςι του με
μια ζωθβθ «τουρίςτρια»,διδάςκει και μακαίνει να εμπιςτεφεται όςα θ διαίςκθςθ και θ πείρα
του είχαν δείξει. Θ μικρι Βαλεντίνθ δεν αντζχει τθν οικογζνειά τθσ και το ενδιαωζρον όλων
που εςτιάηεται ςτον μικρό αδελωό τθσ. Θ οικογενειακι ιςτορία και θ προςωπικι απελπιςία
του ενόσ και του άλλου μπλζκονται για να γίνουν ςτο χϊρο του αρχαίου κεάτρου ζνα
ςφγχρονο ζργο για τον άνκρωπο και για ό,τι τον κάνει «τραγικό».
θλικιακι
ομάδα

13+

Οζξεισ κλειδιά

Εωθβεία, κατανόθςθ, τραγωδία, αρχαίο κζατρο, οικογζνεια, ταωικά ζκιμα
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4.Καλθνφχτα Μαργαρίτα
Ψίτλοσ

Ξαλθνφχτα Παργαρίτα, από το διιγθμα του Δ.Χατηι, Μαργαρίτα Ρερδικάρθ

Χυγγραωζασ

Γεράςιμοσ Χταφρου,εκδ.Ξζδροσ,2000

Διάρκεια

60ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

1967

Γλϊςςα/
χϊρα

Ελλθνικά

Θ Παργαρίτα, δαςκάλα νεοδιόριςτθ, ζρχεται ςτθν επαρχιακι πόλθ που γεννικθκε. Θ
οικογζνειά τθσ είναι ξεπεςμζνθ πια και όλοι προςπακοφν με κάκε μζςο να διατθριςουν τθν
παλιά αριςτοκρατικι αίγλθ τουσ, αλλά αυτό απογοθτεφει τθν νζα κοπζλα. Γίνεται μζλοσ τθσ
εκνικισ αντίςταςθσ κατά των γερμανϊν και οι ςυγγενείσ τθσ τθν προδίδουν. Θ Παργαρίτα
βαςανίηεται και πεκαίνει για τα ιδανικά τθσ, ξζνθ από τθν ίδια τθν οικογζνειά τθσ.
θλικιακι
ομάδα

14+

Οζξεισ κλειδιά

Αντίςταςθ,αςτικι τάξθ,προδοςία,κοινωνικοί αγϊνεσ

192

Λφκειο
1.Θ νεράιδα του Κάςτρου
Ψίτλοσ

Θ νεράιδα του Ξάςτρου

Χυγγραωζασ

Δθμιτριοσ Ξαμποφρογλου, εκδ. Δθμθτράκου, 1925

Διάρκεια

90ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1894

Γλϊςςα /χϊρα

Ελλθνικά (κακαρεφουςα)

Σ Πιχαιλ είναι πολιτικόσ, δθμογζροντασ Ακθναίοσ, πακιαςμζνοσ με τθν ςυνεχιηόμενθ
ελλθνικι υποταγι ςτον Ψουρκικό ηυγό. Ψισ νφχτεσ ακοφει τθ ωωνι τθσ Ξαρυάσ, τθσ μιασ
Ξαρυάτιδασ, που άρπαξε ο Ζλγιν. Ψο άγαλμα ηωντανεφει, ερωτεφονται και παντρεφονται.
Τταν εκείνοσ αρνείται ςτουσ Ψοφρκουσ να μπουν ςτθν πόλθ, αυτοί τον ςκοτϊνουν. Ψότε θ
νεράιδα Ξαρυά ηθτάει να τον ωιλιςει νεκρό, για τελευταία ωορά.Ζτςι παίρνει πίςω το
μαγνάδι τθσ και χάνεται, ενϊ θ ωωνι τθσ ακοφγεται να κλαίει για πάντα απ’ τθν Ακρόπολθ
θλικιακι ομάδα

16+

Οζξεισ κλειδιά

Ψουρκοκρατία, ελλθνιςμόσ, υποδοφλωςθ, αρχαιοκαπθλία, κρφλοσ

2.Θ ζβδομθ μζρα τθσ δθμιουργίασ
Ψίτλοσ

Θ ζβδομθ μζρα τθσ δθμιουργίασ, Εκδ. Ξζδροσ, 1998

Χυγγραωζασ

Λάκωβοσ Ξαμπανζλλθσ

Διάρκεια

90ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1956

Γλϊςςα/ χϊρα

Ελλθνικά

Σ νζοσ ιρωασ, ονειροπόλοσ και ωιλόδοξοσ, προςπακεί να ξεπεράςει τθ μετριότθτα τθσ ηωισ του
αλλά θ αλικεια είναι ότι δεν ζχει τον τρόπο. Ξάνει όνειρα και παραςφρει τουσ ςυγγενείσ του,
που είναι εφπιςτοι. Τταν μζνει χωρίσ ελπίδα για επαγγελματικι εξζλιξθ καταωεφγει ςτα ψζματα
κι’ εξακολουκεί να ωεφγει από το ςπίτι, για να πάει δικεν ςτθ δουλειά. Χτθν ανεδαωικι
μεγαλομανία του, το τζλοσ ζρχεται ςαν ςε «νεοελλθνικι τραγωδία».
_______________________________________________
Ξινθματογραωικό
ΕΛΔΣΧ Ελλθνικι ταινία - Δράμα
ΔΛΑΦΞΕΛΑ 135 λεπτά
ΧΞΘΡΣΚΕΨΘΧ/ΕΧ Βαςίλθ Γεωργιάδθ
ΥΑΦΑΓΩΓΘ Ελλθνικι
θλικιακι ομάδα

16+

Οζξεισ κλειδιά

Ξοινωνικά αδιζξοδα, ψευδαιςκιςεισ, αυταπάτεσ, περικϊριο
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3. Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ
Ψίτλοσ

Σ κουρζασ τθσ Χεβίλλθσ

Χυγγραωζασ

Ππωμαρςζ, Πετάωραςθ: Γρθγόρθσ Γρθγορίου, εκδ.Δωδϊνθ,1998

Διάρκεια

120ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1772-1775

Γλϊςςα /χϊρα

Γαλλικά/Ελλθνικά

Σ νεαρόσ κόμθσ Αλμαβίβα, είναι τρελά ερωτευμζνοσ με τθν όμορωθ Φοηίνα.
Σ Ρτον Ππάρτολο όμωσ κζλει να τθν παντρευτεί, ενϊ ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανατροωισ τθσ και
τθσ διαχείριςθσ τθσ περιουςίασ τθσ.
Πε τθ βοικεια του ικανότατου για όλα κουρζα, Φίγκαρο, το νεαρό ηευγάρι του ανατρζπει τα
ςχζδια.
Σ ζρωτασ των νζων είναι νικθτισ γιατί ακολουκεί τθ ωφςθ και τθ δίκαιθ κοινωνικι ηωι αντίκετα
ςτισ ςτρεβλϊςεισ που δθμιουργοφν οι ανιςότθτεσ και θ ωιλαργυρία.
_______________________________________________
Τπερα
Πουςικι Ψηοακίνο Φοςςίνι(1816)
Υοιθτικό κείμενο Ψςζηαρε Χτερμπίνι, βαςιςμζνο ςτο ζργο του Ππωμαρςζ
θλικιακι ομάδα

16+

Οζξεισ κλειδιά

Φιλαργυρία, ερωτικι αντιδικία, εωευρετικότθτα, Τπερα, Αςτικι τάξθ

4. Αντιγόνθ
Υρωτότυποσ Ψίτλοσ

Θ Αντιγόνθ του Χοωοκλι

Χυγγραωζασ

Ππζρτολντ Ππρζχτ, Πετάωραςθ Αλζξθσ Χολομόσ,εκδ.Δωδϊνθ,1995

Διάρκεια

90ϋ

Ζτοσ ςυγγραωισ

1947-1948

Γλϊςςα/ χϊρα

Ελλθνικά

1945-Βερολίνο. Δυο αδελωζσ ανακαλφπτουν ζξω απ’ τθν πόρτα τουσ, κρεμαςμζνο από τα Εσ Εσ,
το νεκρό ςϊμα του αδελωοφ τουσ. Θ αναγνϊριςθ του νεκροφ πνίγεται κάτω απ’ το ωόβο. Τπωσ
ακριβϊσ για τθν Λςμινθ/ θκοποιό και τθν Αντιγόνθ/ θκοποιό, που κα παίξουν ςε λίγο το γνωςτό
ζργο του Χοωοκλι.
θλικιακι ομάδα

16+

Οζξεισ κλειδιά

Φαςιςμόσ,πόλεμοσ,κράτοσ και βία,ανκρϊπινα δικαιϊματα
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5.Οι Βάτραχοι
Ψίτλοσ

Σι Βάτραχοι

Χυγγραωζασ

Αριςτοωάνθσ, Πετάωραςθ Ξϊςτα Ψαχτςι, εκδ.Ερμισ, 1980

Διάρκεια

120ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

405 π.Χ.

Γλϊςςα /χϊρα Αρχαία Ελλθνικά/Ρζα Ελλθνικά
Σ κεόσ Διόνυςοσ μαηί με τον δοφλο του ανκία ξεκινοφν ταξίδι προσ τον Ξάτω Ξόςμο με ςκοπό
να ωζρουν πίςω τον καλφτερο τραγικό ποιθτι για να βοθκιςει τθν πόλθ να ξαναβρεί τθν
αλλοτινι τθσ ποιότθτα. Χτον Άδθ, ο Ευριπίδθσ διεκδικεί από τον Αιςχφλο τθ κζςθ του καλφτερου
τραγικοφ ποιθτι. Σ Διόνυςοσ καλείται ςε ρόλο κριτι του αγϊνα και τελικά αναδεικνφεται
νικθτισ ο Αιςχφλοσ.
θλικιακι
ομάδα

16+

Οζξεισ κλειδιά

Κζατρο και παιδεία,Αρχαίο Δράμα, Διονυςιακι Οατρεία, Υοίθςθ, Ξοινωνία

6. Ο Εξθνταβελόνθσ
Ψίτλοσ

Σ Εξθνταβελόνθσ

Χυγγραωζασ

Ξωνςταντίνοσ Σικονόμοσ εξ Σικονόμων, 1970, εκδ.Ερμισ

Διάρκεια

120ϋ

Ζτοσ
ςυγγραωισ

1816

Γλϊςςα/ χϊρα

Ελλθνικά

Σ γνωςτόσ ιρωασ του Πολιζρου ςε ελλθνικι εκδοχι, είναι ζνασ τςιγκοφνθσ που δεν ζχει καμιά
άλλθ αξία υπζρτερθ τθσ καςζλασ με τα χρυςά του. Πια απόπειρα προςαρμογισ ςτα ικθ τθσ
προεπαναςτατικισ κοινωνίασ, ο Εξθνταβελόνθσ, ο ζλλθνασ ωιλάργυροσ, δεν είναι μόνο ο
δυνάςτθσ ςε οικογενειακι κλίμακα, αλλά ο εχκρόσ του Διαωωτιςμοφ και του ελεφκερου
πνεφματοσ.
θλικιακι
ομάδα

16+

Οζξεισ κλειδιά

Φιλαργυρία, Φιλελευκεριςμόσ,Σικογζνεια,Ανκρωπιςμόσ,Διαωωτιςμόσ
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Γλωςςάρι
Αν: Είναι προχπόκεςθ για να κάνεισ κζατρο, να παίξεισ, να ονειρευτείσ. Ψίποτα από όλα αυτά δεν
είναι αλικεια όμωσ αν ιταν. Ψο ζργο του καλλιτζχνθ-θκοποιοφ ςτθρίηεται πάνω ςτο μαγικό ΑΡ.
Αλθκοφάνεια: Για μεγάλο διάςτθμα παιδεφτθκαν οι δθμιουργοί του κεάτρου με τθν
αλθκοωάνεια, γιατί ικελαν να μοιάηει όλο και περιςςότερο το κζατρο με τθ ηωι και ξεχνοφςαν
ότι είναι τζχνθ, δθλαδι πολφ κοντά ςτο παιχνίδι και όχι ςτθν πραγματικότθτα.
Αυλαία: Ζνα χϊριςμα, ςυνικωσ από φωαςμα, που βρίςκεται ςαν κουρτίνα ανάμεςα ςτθ ςκθνι
και ςτθν πλατεία. Ψο χρθςιμοποιοφν ςτα ζργα που αλλάηουν ςκθνικά ανάμεςα ςτισ εικόνεσ ι τισ
ςκθνζσ. Επειδι εξυπθρετεί μόνο ειδικζσ μορωζσ αρχιτεκτονικισ και δραματουργίασ, δεν τθν
ςυναντάμε πολφ ςυχνά πλζον.
Διάλογοσ: Χυηιτθςθ ανάμεςα ςτουσ ιρωεσ ενόσ ζργου. Αυτι πάντα αποτελεί ζνα μζροσ τθσ
ςυμπεριωοράσ των θρϊων γι’ αυτό δεν είναι αρκετό να προςπακοφμε να παίξουμε ι να
κατανοιςουμε ζνα κεατρικό ζργο από τον διάλογό του μόνο. Ψο κζατρο υπάρχει και χωρίσ αυτόν
π.χ. το κζατρο τθσ παντομίμασ.
Δράςθ: Τλα όςα κάνει ζνασ ιρωασ αλλά και οι υπόλοιποι άνκρωποι που υπάρχουν ςτθ ηωι του,
όταν προςπακεί να ωτάςει ζνα ςτόχο που κζλει. Θ δράςθ μπορεί να είναι κοινι, δθλ. πολλϊν
ανκρϊπων με κοινό ςτόχο. Θ δράςθ είναι πολφ χαρακτθριςτικι για τθν τζχνθ του κεάτρου
επειδι αυτιν παρακολουκοφμε κατά τθ διάρκεια μιασ παράςταςθσ.
Δράμα: Ψο κεατρικό ζργο. Θ λζξθ από τα αρχαία ελλθνικά δίνει και τθν ανάλογθ βαρφτθτα ςτο
είδοσ ςαν απόρροια τθσ δράςθσ των θρϊων. Ανάλογα με τον τρόπο δράςθσ και με το
περιεχόμενό τουσ οι αρχαίοι χϊριηαν το δράμα ςε τραγικό, κωμικό και ςατυρικό
Θκοποιόσ: Σ επαγγελματίασ τθσ ςκθνικισ τζχνθσ. Αυτόσ που ξεκινϊντασ από το ρόλο, δθμιουργεί
ζνα ηωντανό ςκθνικό πρόςωπο με βάςθ τθν υποκριτικι του δεξιοτεχνία
Ιρωασ: Ζνα πρόςωπο ςε ζνα κεατρικό ζργο
Κζατρο: Θ τζχνθ που δθμιουργείται και υπάρχει όταν ηωντανοί θκοποιοί παίηουν ςε ζνα χϊρο
(που ονομάηεται κι’ αυτόσ κζατρο) ενϊ κάποιοι ηωντανοί άνκρωποι (οι κεατζσ ) τουσ
παρακολουκοφν.
Κείμενο: Τλα όςα λζγονται από τουσ θκοποιοφσ ςτθ διάρκεια μιασ παράςταςθσ. Ψο κείμενο
γράωεται από ζναν ι πολλοφσ ςυγγραωείσ. Ππορεί να γίνει παράςταςθ χωρίσ κείμενο ζτοιμο
από πριν. Ψότε οι θκοποιοί αυτοςχεδιάηουν.
Κοινό: Ξοινό και κεατισ, είναι δυο λζξεισ που ζχουν απαςχολιςει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ του
κεάτρου από τον ςυγγραωζα ωσ τον ωωτιςτι ι τον αρχιτζκτονα. Θ παρουςία του κοινοφ
ολοκλθρϊνει τθν παράςταςθ και τθσ δίνει το τελικό τθσ φωοσ και νόθμα. Κα μποροφςαμε να
παρομοιάςουμε το κζατρο με ζνα διαωορετικό ςχολείο, όπου οι μακθτζσ-κεατζσ «μακαίνουν»,
με μζκοδο τθν ψυχαγωγία.
Λόγοσ: Σ λόγοσ ςτο κζατρο είναι πολφ ςθμαντικόσ επειδι ανικει ςτθ ςυμπεριωορά των θρϊων
και ωανερϊνει το ικοσ. Από το λόγο ςυμπεραίνουμε πολλά και κατανοοφμε καλφτερα τισ
πράξεισ των θρϊων.
Μάςκα ( προςωπείον, προςωπίδα): Ζνα κάλυμμα του προςϊπου του θκοποιοφ με διάωορα
υλικά(πανιά, ξφλο, γφψοσ),που ωοριζται από πολφ παλιά με ςκοπό τθν μεταμόρωωςθ. Θ μάςκα
αποτελεί ςτοιχείο τθσ τελετουργίασ, τθσ κρθςκείασ και του καρναβαλιοφ.
Μφκοσ: Πια ωανταςτικι ιςτορία, όπου δίνεται ςυνικωσ ςυμβολικά θ εξιγθςθ ωαινομζνων τθσ
ηωισ π.χ. Σ μφκοσ τθσ κλεμμζνθσ Υερςεωόνθσ. Χτο αρχαίο δράμα «μφκοσ» ςθμαίνει και τθν
υπόκεςθ. Τταν τα μυκικά πρόςωπα γίνονται δρϊντα πρόςωπα, μπροςτά ςτο κοινό, τότε
γεννιζται το κζατρο.
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Ππερα: Ψο κζατρο που ςυνδυάηει κείμενο (λιμπρζτο) με ανάλογθ μουςικι και όπου παίηουν
τραγουδιςτζσ τουσ ρόλουσ. Άλλα μουςικά είδθ κεάτρου είναι το κωμειδφλλιο,θ οπερζτα,το
μιοφςικαλ κ.ο.κ.
Ραντομίμα: Θ τζχνθ των μίμων, των ςιωπθλϊν θκοποιϊν που λζνε τα πάντα με τθν κίνθςθ και
τθν ζκωραςθ του προςϊπου. Πια διεκνισ τζχνθ.
Ραράςταςθ: Θ οργανωμζνθ από επαγγελματίεσ ι εραςιτζχνεσ θκοποιοφσ παρουςίαςθ τθσ
δράςθσ των προςϊπων ενόσ ζργου ςτθ ςκθνι.
Ραρτενζρ: Σ παρτενζρ είναι θ πθγι των αντιδράςεων κάκε θκοποιοφ πάνω ςτθ ςκθνι. Υάντα
παίηουμε μαηί και δθμιουργοφμε ςκθνικζσ ςχζςεισ που προτείνονται από το ςυγγραωζα και το
ςκθνοκζτθ
Ρλοκι: Σ τρόποσ που ςυνκζτει κανείσ (ςυγγραωζασ, ςκθνοκζτθσ κ.α.) τα γεγονότα ενόσ ζργου. Θ
ςειρά που εξελίςςεται θ δράςθ.
Ρρόγραμμα: Ψο αγοράηουμε ςτθν είςοδο του κεάτρου μετά από το ειςιτιριο και πριν από τθν
ζναρξθ. Είναι γεμάτο από τισ πλθροωορίεσ γφρω από τθν παράςταςθ. Είναι ςαν ζνα δελτίο
ταυτότθτάσ τθσ.
όλοσ: Ψο μζροσ του κεατρικοφ κειμζνου(λόγια) που αωορά ζναν ιρωα, μαηί με όλα τα ςτοιχεία
από τισ οδθγίεσ του ςυγγραωζα. Σ ρόλοσ ηωντανεφει και παίρνει προεκτάςεισ όταν παίηεται από
τον θκοποιό
Σκθνι: Σ χϊροσ όπου εκτυλίςςεται θ παράςταςθ και βλζπουμε τουσ θκοποιοφσ. Χτα ελλθνικά
ςυνθκίηεται και θ λζξθ «ςανίδι» για τθν ζννοια τθσ ςκθνισ, επειδι ςυνικωσ είναι ζνα πατάρι,
όπου παίηουν οι θκοποιοί. Χκθνι ονομάηεται και ζνα δραματικό μζροσ του ζργου, ζνα επειςόδιο.
Σκθνοκζτθσ: Σ οραματιςτισ και οργανωτισ μιασ κεατρικισ παράςταςθσ.
Σκθνικό: Σ εικαςτικόσ χϊροσ και τα αντικείμενα, που αποδίδουν το περιβάλλον του ζργου.
Διαμορωϊνεται από τον ςκθνογράωο.
Συμπεριφορά: Σ τρόποσ που επιλζγει κάκε ωορά ο ιρωασ για να δράςει. Αυτιν μελετά ο
θκοποιόσ για να αποδϊςει ζναν ρόλο.
Φφοσ: Σ τρόποσ με τον οποίο κάνουμε ι λζμε κάτι. Χτο κζατρο το φωοσ δεν είναι ανεξάρτθτο από
το ςφνολο τθσ πρόταςθσ, οφτε γίνεται να υιοκετεί κάποιοσ αυκαίρετα ζνα ςτυλ(φωοσ).Ακόμθ και
το κείμενο τθσ παράςταςθσ προτείνει ζνα φωοσ που πρζπει να το μελετιςουμε.
Φϊτα-φωτιςμόσ: Σι λφςεισ που βρίςκουμε για να γίνουν ορατοί (ι όχι),οι άνκρωποι, τα
αντικείμενα, οι κοφκλεσ πάνω ςτθ ςκθνι. Πποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το ωωσ και για τθν
δθμιουργία ςκιάσ, όπωσ κάνουμε για το κζατρο Σκιϊν.
Χειροκρότθμα: Επιβράβευςθ και ζνδειξθ ικανοποίθςθσ του κοινοφ που ανικει ςτθν ςθμειολογία
τθσ πρόςλθψθσ. Θ ζλλειψι του μπορεί να δθμιουργιςει μεγάλθ απογοιτευςθ.
Ψζμα: Ψο τζλοσ του παιχνιδιοφ και του κεάτρου.
Ωδείο: Χτθν αρχαιότθτα το ωδείο, που μοιάηει με αρχαίο κζατρο, ιταν ζνασ χϊροσ όπου
προετοιμάηονταν οι μουςικζσ θ κεατρικζσ παραςτάςεισ. Χτθν εποχι μασ είναι μουςικζσ ( θ
δραματικζσ ) ςχολζσ.
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Γ5. Θ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΜΟΥΣΛΚΘΣ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΓΛΟΣ Δ. ΜΡΛΚΟΣ
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Θ ΣΥΓΧΟΝΘ ΚΕΣΘ ΤΘΣ ΜΟΥΣΛΚΘΣ
ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ
1. Ειςαγωγικά
Θ ςφγχρονθ παιδαγωγικι ςκζψθ δεν εςτιάηει πλζον ςτθν αναγκαιότθτα τθσ Πουςικισ ςτθν
Εκπαίδευςθ, που κεωρείται δεδομζνθ, αλλά ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ Πουςικισ ςτθν
εκπαίδευςθ. Χτο κείμενο που ακολουκεί κα επιςθμάνουμε βαςικά ςτοιχεία για τθ χριςθ τθσ
Πουςικισ ςε κάκε διδακτικό αντικείμενο από κάκε εκπαιδευτικό. Αρχικά όμωσ κα αναωερκοφμε
ςτισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ που ςχετίηονται με τθ χριςθ τθσ μουςικισ ςτθν εκπαίδευςθ. Ζτςι, κα
οδθγθκοφμε ςε μια πρϊτθ καταγραωι των κυριότερων πρακτικϊν, που ςυμβάλλουν ςτθν
αξιοποίθςθ τθσ μουςικισ ςτθ διδαςκαλία. Χε επόμενα κείμενα που κα ακολουκιςουν το παρόν
κα καλυωκοφν διεξοδικά ηθτιματα μουςικϊν παραδειγμάτων και εργογραωίασ, δόμθςθσ
ςχεδίων μακιματοσ, βιβλιογραωίασ και άλλων κεμάτων υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ.
2. Μια ςφντομθ αναδρομι ςτισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ
2.1. Θ ςυνειςφορά τθσ μουςικισ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων
Θ μουςικι ςυνδζεται με κάκε κακθμερινι δραςτθριότθτα (διαςκζδαςθ, εκδθλϊςεισ, χορόσ,
εργαςία, ταξίδι, ατομικόσ χρόνοσ κ.λπ.), με κάκε δραςτθριότθτα επικοινωνίασ, με κάκε
πολιτιςμικό ςτοιχείο του ατόμου ι τθσ ομάδασ. Χε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ μουςικι
προςωζρει ψυχικι ευχαρίςτθςθ, καλαιςκθςία, ανάταςθ του ατόμου και τθσ ομάδασ, χάρθ ςτον
ιδιαίτερο χαρακτιρα τθσ, που βαςίηεται ςτον ιχο, τθν κίνθςθ, τθ ςυναιςκθματικι και
ψυχοκινθτικι διζγερςθ, τθ ςυμμετοχικότθτα. Λδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ θ τεχνολογία ζχει
πολλαπλαςιάςει τθν παρουςία τθσ μουςικισ ςτθν κακθμερινότθτά μασ, με αποτζλεςμα θ
μουςικι να βρίςκεται πια παντοφ, ςε κάκε χϊρο και ςτιγμι.
Ζχει ιδθ καταγραωεί πωσ το ρυκμικό και μουςικό αιςκθτιριο είναι εδραιωμζνα ςτον άνκρωπο
από τθ γζννθςι του. Γνωρίηουμε τισ επιδράςεισ του ιχου και τθσ μουςικισ ςτο ζμβρυο και τισ
χρθςιμοποιοφμε κακϋ όλθ τθ ηωι του ανκρϊπου για ποικίλεσ χριςεισ ανάλογα με το
επιςτθμονικό πεδίο. Από τθ χριςθ τθσ μουςικισ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ ωαίνεται ότι θ
μουςικι ψυχαγωγεί, καλλιεργεί αιςκθτικά, γνωςτικά, πνευματικά και ψυχικά τον άνκρωπο,
δθμιουργεί ιδιαίτερεσ γζωυρεσ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, τισ ομάδεσ, τισ κουλτοφρεσ όλου του
κόςμου, αποτελεί διζξοδο για πολλζσ εκωάνςεισ τθσ ανκρϊπινθσ κακθμερινότθτασ. Ωσ μια τόςο
πολυδιάςτατθ δραςτθριότθτα, θ μουςικι αςκείται από πολλζσ ομάδεσ ανκρϊπων ςε διάωορα
επαγγζλματα και ςυνδζεται πολφ ενεργά με τθν οικονομικι ηωι, κακϊσ ςυςχετίηεται με αυτι με
διάωορουσ τρόπουσ.
Σι εωαρμογζσ του ιχου και τθσ μουςικισ εξελίςςονται διαρκϊσ ςε πάρα πολλοφσ τομείσ, για
ιατρικοφσ, κεραπευτικοφσ, ψυχαγωγικοφσ, διαωθμιςτικοφσ, επικοινωνιακοφσ, ερευνθτικοφσ,
ακόμθ και αμυντικοφσ ςκοποφσ. Υαράλλθλα, ο ιχοσ ωσ «υλικό» και «εργαλείο» χρθςιμοποιείται
ςε ατζλειωτουσ τομείσ μθχανικισ, ωυςικισ, ιατρικισ, ναυπθγικισ, γεωπονίασ, γεωλογίασ ακόμθ
και αςτρονομίασ.
2.2. Θ ςφγχρονθ κοινωνικι και πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ μουςικισ και το ςχολείο
2.2.1.Κριτικι ακρόαςθ και κατανόθςθ. Αν και θ μουςικι διαχρονικά ςυνδζεται με τθν
πνευματικι και κοινωνικι ηωι του ανκρϊπου, μόλισ ςτο δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα, οι
επιςτιμεσ του ανκρϊπου άρχιςαν να παρατθροφν μεκοδικότερα τισ ςυνδζςεισ αυτζσ. Πουςικζσ
λαϊν που κεωροφνταν «υποδεζςτεροι» και αωθγιςεισ από τθ ςωαίρα του μφκου ιρκαν ςτο
προςκινιο ςε πολλά επιςτθμονικά πεδία, όροι όπωσ θ «ανκρϊπινθ μουςικότθτα» και
«κοινωνικό - πολιτιςμικό πλαίςιο» (μζςα ςτο οποίο υπάρχει μια μουςικι) ακοφγονται όλο και
ςυχνότερα. Ζτςι τα παιδιά διδάςκονται ςτισ μζρεσ μασ μουςικζσ από όλεσ τισ κουλτοφρεσ, τουσ
τόπουσ και τισ εποχζσ. Θ διάκριςθ πλζον δεν αφορά ςε «καλζσ» και «κακζσ» μουςικζσ, αλλά
ςτθν ενεργθτικι, κριτικι ακρόαςθ και κατανόθςθ των πολιτιςμικϊν λειτουργιϊν τθσ μουςικισ,
που ζτςι κι αλλιϊσ μπορεί να ακοφςει ςτθν κακθμερινότθτά του ο μακθτισ. Αξιοποιοφμε
ενεργά ςτθν εκπαίδευςθ και τθν «μακθτικι κουλτοφρα», τισ ιδζεσ και δυνατότθτεσ των παιδιϊν,
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που αποδεικνφονται πολφ δθμιουργικά ζχοντασ πολλά ερεκίςματα αλλά και τεχνολογικά μζςα
(media), χάρθ ςτθν κακθμερινι πλθροωορικι τεχνολογία.
2.2.2. Γραμματιςμόσ. Ψα πολλαπλά μουςικά ερεκίςματα όχι μόνο από θχθτικά αλλά και από
οπτικοακουςτικά ζργα αγγίηουν τισ αιςκιςεισ του κακενόσ μασ. Υαράλλθλα θ Πουςικι
διδάςκεται για πολλζσ δεκαετίεσ και ςτο εγχϊριο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Αυτό ζχει ωσ
αποτζλεςμα να εξοικειωνόμαςτε με τουσ κϊδικεσ και τα νοιματα τθσ μουςικισ κουλτοφρασ, και
ςυνεπϊσ, να γινόμαςτε δζκτεσ ενόσ «γραμματιςμοφ» (literacy). Χτισ μζρεσ μασ κάνουμε λόγο για
«μουςικό γραμματιςμό» (music literacy), ο οποίοσ ςτο δυτικό κόςμο ςχετίηεται κυρίωσ με τουσ
κϊδικεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ ευρωπαϊκισ μουςικισ. Ψα μουςικά εγγράμματα ςτοιχεία
διαωοροποιοφνται ςτισ ποικίλεσ μουςικζσ κουλτοφρεσ, γι’ αυτό εναπόκειται ςτον εκπαιδευτικό
να κατανοιςει αυτι τθ δυνατότθτα «γραμματιςμοφ» και να τθ διαχειριςτεί ςτθν τάξθ. Ο
ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ δε χρειάηεται τισ λεγόμενεσ «γνϊςεισ μουςικισ», αλλά μια ςτάςθ
υπεφκυνθ και κριτικι ςτθν οποία αξιοποιεί τα οικεία ςτθν τάξθ μουςικά ακοφςματα. Ζχει ςτθ
διάκεςι του τα μουςικά παραδείγματα – αποςπάςματα, που βρίςκει πλζον εφκολα χάρθ ςτο
διαδίκτυο, το προςωιλζσ ςε όλουσ μασ τραγοφδι και τθν κριτικι, δθμιουργικι του ωανταςία. Σι
μουςικοί γραμματιςμοί υπάρχουν ςε πολλά επίπεδα, κακϊσ, χάρθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ είναι
ακόμθ πιο εφκολο να είναι κανείσ ακροατισ, δθμιουργόσ, ι και εκτελεςτισ μουςικισ. Ζτςι ο
μακθτισ μπορεί να ζρκει ςτθ κζςθ του δθμιουργοφ. Πε τον τρόπο αυτό κα κατανοιςει
καλφτερα τα βακφτερα αίτια και τουσ ςκοποφσ δθμιουργίασ του ζργου, καλλιεργϊντασ ζτςι ζναν
«κριτικό γραμματιςμό».
2.2.3. Το «υλικό» τθσ μουςικισ. Σ ρυκμόσ, θ μελωδία, οι ιχοι, τα όργανα, οι ωωνζσ, θ
εκωραςτικότθτα, τα λόγια, οι κινιςεισ, οι ςτιγμζσ και οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ, θ μαηικότθτα ι θ
ατομικότθτα ςτθν ακρόαςθ, οι πολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ και οι κοινότθτεσ που ςυγκροτοφνται,
όλα μαηί ςυναρτθμζνα ςε ζνα πολιτιςμικό πλαίςιο, ωζρουν ζνα πυκνό και πλοφςιο ωορτίο ιδεϊν,
αντιλιψεων, γνϊςεων και πεποικιςεων, που με δθμιουργικό τρόπο μπορεί να γίνει ζναυςμα για
δθμιουργία, βίωμα αλλά και γνϊςθ ι εκπαίδευςθ. Χτον 20ο αιϊνα το υλικό αυτό διευρφνκθκε,
κακϊσ ακόμθ και οι περιβαλλοντικοί ιχοι μπόρεςαν να οργανωκοφν μουςικά. Για πρϊτθ ωορά
γίνεται αναωορά ςτο θχθτικό τοπίο, ςτο ςφνολο δθλαδι των ιχων που αλλθλεπιδροφν με τον
άνκρωπο ςτο περιβάλλον του. Επίςθσ αναπτφχκθκε περαιτζρω θ ζννοια του «κορφβου» και τθσ
«ςιωπισ». Ζτςι ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να αναηθτά το μουςικό υλικό του όπου υπάρχει ιχοσ,
μουςικότθτα, ανακαλφπτοντασ τθ μουςικι και πζρα από τα ςθμεία ςτα οποία αναφζρεται
τυπικά ότι αυτι υπάρχει. Είναι αξιοςθμείωτο ότι οι ςφγχρονεσ επιςτιμεσ τθσ «προωορικότθτασ»
και του «γραμματιςμοφ», εντοπίηουν τθ μουςικι ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ που ο ιχοσ
απουςιάηει. Επιςθμαίνουν επίςθσ τα μθ προωορικά ςτοιχεία, ςε περιπτϊςεισ με ιχο και κακόλου
γραωι. Ψα ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ δθμιουργοφν νζεσ πρωτόγνωρεσ μορωζσ
προωορικότθτασ. Ψα μουςικά κείμενα (παρτιτοφρεσ) αξιοποιοφν περιςςότερο τουσ οπτικοφσ,
εικαςτικοφσ κϊδικεσ. Σι Ψζχνεσ «ςυνομιλοφν» μεταξφ τουσ δθμιουργϊντασ νζεσ ωόρμεσ,
πολφτεχνα ζργα, «εγκαταςτάςεισ», «θχθτικά γλυπτά» και άλλα ζργα. Επίςθσ, κάνουν τθν
εμωάνιςι τουσ νζα μουςικά όργανα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ψθωιακϊν, αναπτφςςεται θ
ζννοια του αυτοςχεδιαςμοφ (ωσ μια ςφνκεςθ ελευκεριϊν αλλά και κανόνων), ενϊ και θ μουςικι
παιδαγωγικι δθμιουργεί μια ςθμαντικι παρακατακικθ υλικοφ για τθν εκπαίδευςθ. Θ
εκπαίδευςι μασ, που από νωρίσ αναγνϊριςε τθν αξία του μακιματοσ τθσ Πουςικισ, ωρόντιςε
για τθν επάνδρωςι τθσ με ειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ. Ζτςι διακζτει πλζον τθ δυνατότθτα με
τουσ εκπαιδευτικοφσ αυτοφσ να καλφπτει ςτο απαιτοφμενο βάκοσ τθν πρόςβαςθ και κατανόθςθ
του μακθτι ςτο υλικό και τθν αξία τθσ μουςικισ.
2.2.4. Μεταγνϊςθ, μεταμάκθςθ και αναςτοχαςμόσ. Οόγω τθσ αμεςότερθσ πρόςβαςθσ ςτθ
γνϊςθ, ςε μια ςτιγμι όπου τα δεδομζνα και οι πλθροωορίεσ αυξάνονται με πρωτόγνωρουσ
ρυκμοφσ, δθμιουργικθκε θ ανάγκθ μιασ «γνϊςθσ» για το «πωσ γνωρίηουμε», δθλαδι για μία
«μεταγνϊςθ». «Πακαίνοντασ πϊσ να μακαίνουμε», αςκοφμε μια άλλθ δεξιότθτα που είναι θ
«μεταμάκθςθ». Ψα ςτοιχεία αυτά που χαρακτθρίηουν τθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ ςυνδζονται με
τθν τάςθ τθσ επιςτιμθσ να αναςτοχάηεται για το περιεχόμενο και τισ λειτουργίεσ τθσ. Είναι μια
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ακόμθ απόρροια τθσ αφξθςθσ του υλικοφ που προαναωζραμε. Ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ που
κα χρθςιμοποιιςει τθ μουςικι ςτο μάκθμά του, ζχει πολλζσ μεταγνωςτικζσ διδακτικζσ
μεκόδουσ να χρθςιμοποιιςει. Άλλεσ από αυτζσ θ εκπαίδευςθ τισ ζχει κατακτιςει, και άλλεσ τισ
δθμιουργεί ςε ζνα ραγδαία εξελιςςόμενο, πολιτιςμικά και τεχνολογικά, περιβάλλον. Από τθν
αναηιτθςθ υλικοφ ςτο διαδίκτυο, που πρζπει να είναι άμεςθ, κριτικι, αποτελεςματικι, μζχρι μια
μορωολογικι ανάλυςθ ενόσ καλλιτεχνικοφ ζργου ςτθν τάξθ, θ μουςικι ζχει πολλά να προςωζρει
ςτον εκπαιδευτικό. Σι αωθγιςεισ, θ μορωι, οι εντάςεισ, οι τόνοι, οι διακειμενικζσ ςυνδζςεισ, τα
επεξθγθματικά διαγράμματα, ςυναντοφνται ςε όλεσ τισ τζχνεσ και ανοίγουν νζουσ ορίηοντεσ
«γνϊςθσ» για τθν «απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ», που υπερβαίνουν τα πλαίςια του αντικειμζνου τθσ
Πουςικισ. Θ Πουςικι, ζνα αντικείμενο με εξαιρετικά διευρυμζνο υλικό ςτισ μζρεσ μασ,
προςωζρεται ωσ μοναδικι δυνατότθτα, χάρθ ςτθν φπαρξθ τθσ ωσ ξεχωριςτό διδακτικό
αντικείμενο, να αξιοποιθκεί από το ςφνολο τθσ εκπαίδευςθσ. Γι’ αυτό εωαρμόηεται θ
διακεματικότθτα, θ ςφνδεςθ των κεμάτων ςε ςχζδια εργαςίασ με τουσ μακθτζσ – ερευνθτζσ να
ανακαλφπτουν και να δθμιουργοφν. Υαράλλθλα ο εκπαιδευτικόσ ςυνειςωζρει με το κριτικό
«επιλζγειν», και τθν οργάνωςθ τθσ ερευνθτικισ – ανακαλυπτικισ αυτισ διαδικαςίασ.
3. Θ εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ
3.1. Γενικά ςτοιχεία
Χτο ερϊτθμα «τι είναι μουςικι», ζχουν δοκεί πολλζσ απαντιςεισ, που ποικίλουν ανάλογα με τθν
εποχι και τον πολιτιςμό. Πια περιεκτικι απάντθςθ είναι ότι «μουςικι είναι θ τζχνθ των ιχων»
που ςθμαίνει ότι μουςικι είναι οποιαδιποτε χριςθ ι αντιμετϊπιςθ των ιχων με αιςκθτικι
πρόκεςθ. Θ προςζγγιςθ αυτι μάλιςτα ανοίγει δρόμουσ για δθμιουργικι αξιοποίθςθ τθσ
μουςικισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Γνωςτοί τρόποι αξιοποίθςθσ τθσ μουςικισ ςτθν
εκπαίδευςθ είναι ο εμπλουτιςμόσ και θ υποςτιριξθ των ςχολικϊν εκδθλϊςεων, θ
χρθςιμοποίθςι τθσ ωσ μζςο απελευκζρωςθσ ςυναιςκθμάτων, ωσ μζςο ζκωραςθσ τθσ ατομικισ
και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, ωσ μζςο ενδυνάμωςθσ τθσ ομαδικότθτασ, ωσ ψυχικι πνευματικι
καλλιζργεια, αλλά και ωσ μζςο ανάπτυξθσ νοθτικϊν και δθμιουργικϊν δεξιοτιτων.
Υζρα από τισ πρακτικζσ αυτζσ, θ μουςικι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ παραγωγι γνϊςθσ, ςε
όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Πόλισ ο εκπαιδευτικόσ εντοπίςει τθ «μουςικι», ι το μουςικό
ςτοιχείο που κα χρθςιμοποιιςει ςτο μάκθμά του, κα μπορζςει με κατάλλθλο ςχεδιαςμό να ζχει
μια διδαςκαλία ευχάριςτθ, περιςςότερο βιωματικι, με ψυχικι τζρψθ, βαςιςμζνθ ςε
κοινωνιογνωςτικζσ διεργαςίεσ μάκθςθσ, κακϊσ το βίωμα, θ εμπειρία, ακόμθ και ο βακμόσ
ενςυναίςκθςθσ, κα αυξθκοφν αναλόγωσ. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι το διδακτικό αντικείμενο τθσ
Πουςικισ με τθν κατάλλθλθ χρονικι του διεφρυνςθ – κακϊσ κατά παράδοςθ ιταν περιοριςμζνο
χρονικά ςτο ςυνολικό διδακτικό ωράριο – μπορεί να είναι θ κατάλλθλθ δυνατότθτα ενίςχυςθσ
του ζργου όλων, μζςα από τθν ειδίκευςθ και τθν προςωορά του εκπαιδευτικοφ τθσ Πουςικισ.
Υοφ βρίςκεται λοιπόν αυτι θ «μουςικι»; Χε κάκε διδακτικό πεδίο υπάρχουν «ςυγγζνειεσ» με το
χϊρο τθσ μουςικισ, είτε γιατί υπάρχει ιχοσ, είτε γιατί υπάρχει «προωορικότθτα», ρυκμικότθτα,
κίνθςθ, ωόρμα, αλλά και πολλζσ από τισ ζννοιεσ που προαναωζραμε κεωρϊντασ ότι ςχετίηονται
με τθ μουςικι τζχνθ. Πάλιςτα πολλζσ ωορζσ γίνεται λόγοσ για τθ «μουςικότθτα», που μπορεί να
διζπει ζνα ζργο τζχνθσ που δεν είναι απαραίτθτα θχθτικό. Αναωζρουμε ενδεικτικοφσ άξονεσ
«ςυγγενειϊν» ςτθ διδακτζα φλθ.
3.1.1. Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία. Γλϊςςα και μουςικι, ιςτορικά πορεφτθκαν για αιϊνεσ
ςχεδόν ταυτόςθμα (μζχρι να εμωανιςτεί θ κακαρά οργανικι μουςικι). Σι δεςμοί είναι
εξαιρετικά ςτενοί, όπωσ μαρτυροφν τα ίδια τα δομικά ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ, όπωσ θ προςωδία, ο
τονιςμόσ, το μζτρο, θ μορωολογία των ζργων, αλλά και κάποια άλλα τθσ γνωρίςματα, όπωσ θ
ςφνδεςι τθσ με τθν «αωιγθςθ», ο τρόποσ καταγραωισ τθσ μζςω ςυμβόλων - ςθμείων και οι
τρόποι αναπαραγωγισ τθσ (βλ. π.χ. τον κακοριςτικό ρόλο τθσ ωωνισ και του ςτόματοσ ωσ
θχογόνου ςϊματοσ, τόςο ςτθν περίπτωςθ τθσ εκωοράσ του γλωςςικοφ λόγου, όςο και του
μουςικοφ είδουσ που αποκαλοφμε τραγοφδι. Θ γλϊςςα είναι από μόνθ τθσ μια μουςικι -όπωσ
βζβαια και θ μουςικι είναι μια «γλϊςςα» (με τθν ευρφτερα ςθμειολογικι και επικοινωνιολογικι
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ζννοια του όρου). Γι’ αυτό και πολλοί όροι των μακθμάτων τθσ γλϊςςασ, μζροσ τθσ κεωρίασ τθσ
γλϊςςασ, τθσ γραμματικισ και του ςυντακτικοφ, ταυτίηονται με αυτοφσ τθσ μουςικισ κεωρίασ.
3.1.2. Ξζνεσ Γλϊςςεσ. Ξακϊσ θ γλϊςςα ζχει μια ιςχυρι ςχζςθ με τθ μουςικι, οι ξζνεσ γλϊςςεσ,
που προζρχονται από τισ οικείεσ τουσ κουλτοφρεσ, ζχουν και αυτζσ αντίςτοιχθ μουςικι που
μπορεί να αποτελζςει διδακτικό εργαλείο. Θ μουςικι τθσ διδαςκόμενθσ γλϊςςασ εξάλλου (βλ.
«ξζνθ μουςικι»), ςυμβάλλει ςτθν κριτικι κατανόθςθ του πολιτιςμοφ με τον οποίο ζρχεται ςε
επαωι ο μακθτισ. Αυτό άλλωςτε αποτελεί μια δεδομζνθ πραγματικότθτα για τουσ μακθτζσ που
ψυχαγωγοφνται με αλλόγλωςςα μουςικά και πολιτιςμικά ζργα ςτθν κακθμερινότθτά τουσ.
3.1.3. Μακθματικά. Χε ζναν από τουσ πιο πολυςυηθτθμζνουσ – από τθν αρχαιότθτα –
ςυςχετιςμό, ο κόςμοσ των αρικμϊν είναι άρρθκτα δεμζνοσ με κάκε μουςικι καταςκευι
(κλίμακεσ, ρυκμοί, μζτρα, μορωζσ, όργανα, ςυνκζςεισ, κείμενα κ.ά.). Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα ςτθ
μουςικι του δυτικοφ κόςμου. Χε πολλζσ περιπτϊςεισ «θ μουςικι είναι μακθματικά».
Αντιςτρόωωσ, θ ζμπνευςθ των κετικϊν επιςτθμόνων αναδεικνφει τθ «μουςικι» των
μακθματικϊν και τθσ ωφςθσ, με πρωτοωανείσ μάλιςτα ανακαλφψεισ, όπωσ θ πρόςωατθ «κεωρία
των χορδϊν», από τθν οποία εκκινεί θ ίδια θ φπαρξθ τθσ φλθσ.
3.1.4. Ρεριβάλλον, Φυςικζσ Επιςτιμεσ και Τεχνολογία. Ωσ επζκταςθ του βακιά μακθματικοφ
τθσ χαρακτιρα, θ μουςικι ςυνδζεται άρρθκτα με τθν τεχνολογία, επειδι επιπλζον τθ
χρθςιμοποιεί για να παραχκεί. Θ ωυςικι κατάςταςθ τθσ φλθσ ςυνδζεται με τθν θχθτικότθτά τθσ.
Θ Φυςικι, και ιδιαίτερα θ Ακουςτικι, ςυνδζεται με το τελικό θχθτικό αποτζλεςμα που ωτάνει
ςτα αυτιά μασ. Πζςα από περιβαλλοντικζσ προςεγγίςεισ, όλοι οι ιχοι μικρισ και μεγάλθσ
κλίμακασ, μεμονωμζνοι ι ωσ ζνα «θχθτικό τοπίο» ςε διάδραςθ με τον άνκρωπο είναι
αντικείμενο μελζτθσ και κατανόθςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Ξαι αυτό βζβαια δεν αωορά μόνο τθν
Αιςκθτικι, αλλά και τθν Υεριβαλλοντικι Αγωγι, όπωσ και τθν Αγωγι Ωγείασ.
3.1.5. Σπουδζσ του Ανκρϊπου και τθσ Κοινωνίασ. Θ μουςικι μιασ ομάδασ αντανακλά τθν
πολιτιςμικι, οικονομικι και κοινωνικι τθσ οργάνωςθ. Σ τρόποσ οργάνωςθσ των ομάδων, οι
κακθμερινζσ πρακτικζσ και οι ιδζεσ τουσ επιδροφν ςτθ μουςικι που παράγουν ωσ άτομα και ωσ
κοινότθτα, ςτθν ψυχαγωγία αλλά και ςε άλλεσ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και καταςτάςεισ που
ςυνοδεφονται από μουςικι. Ζτςι, προςεγγίηοντασ μια μουςικι, μποροφμε να δείξουμε τα
ςτοιχεία αυτά, εξετάηοντασ το κριτικό και πολιτιςμικό πλαίςιο που προαναωζρκθκε.
3.1.6. Ρολιτιςμόσ και δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ. Θ διαχρονικι ςφνδεςθ τθσ Πουςικισ με τισ Ψζχνεσ
ζχει ςτισ μζρεσ μασ διευρυνκεί χάρθ ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και των υλικϊν. Ψα πολφτεχνα
ζργα που δθμιουργοφνται ςτο ςχολείο, δεν περιζχουν απαραίτθτα αμιγϊσ «διδακτικό υλικό»,
αλλά ειςάγουν μζςα από το δικό τουσ οπτικοακουςτικό αωιγθμα εμπειρίεσ μάκθςθσ. Θ
μακθτικι ομάδα μπορεί να μετατραπεί ςε μια δθμιουργικι ομάδα με διακριτοφσ ρόλουσ ςτθν
παραγωγι ενόσ ζργου, πολφτεχνου, οπτικοακουςτικοφ, μιασ εκδιλωςθσ, μια παρουςίαςθσ,
κεματικισ ζκκεςθσ, ςυλλογισ, καταςκευισ, δρϊμενου ι άλλθσ πολιτιςμικισ δραςτθριότθτασ.
3.1.7. Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι. Ψο ςχολείο ωσ ηωντανό κφτταρο τθσ τοπικισ κοινωνίασ,
δθμιουργεί πολιτιςμικζσ δράςεισ για τθν ςχολικι ι τθν ευρφτερθ κοινότθτα. Θ ειςαγωγι τθσ
μουςικισ για το ςκοπό αυτό μπορεί να γίνει από κάκε εκπαιδευτικό και να λάβει αωορμζσ για
κεματικι ανάπτυξθ όχι μόνο από τθ διδακτζα φλθ, αλλά και από τθν τοπικι πολιτιςμικι
κλθρονομιά. Θ παρουςία τθσ μουςικισ ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ και βίωςθ τθσ τοπικισ
κουλτοφρασ εμπλουτίηοντασ τθν πολιτιςμικι και κοινωνικι ηωι.
3.1.8. Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.). Σι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ζωεραν τθ
Πουςικι πιο κοντά μασ. Ψο ςχολείο, θ τάξθ ι ο μακθτισ ζχουν τθ δυνατότθτα να είναι
δθμιουργοί μουςικισ και να τθ διακζςουν μαηικά, χάρθ ςτο διαδίκτυο. Ξυρίωσ όμωσ υπάρχει θ
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να χρειάηεται θ καλλιζργεια μεταγνωςτικϊν
δεξιοτιτων, για τθ διαχείριςθ των λογιςμικϊν και των βάςεων δεδομζνων. Ζτςι εκτόσ από τθ
λειτουργικι διάςταςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ μουςικισ μζςα από τισ Ψ.Υ.Ε., χρειάηεται και θ κριτικι
κατανόθςθ του τοπίου που διαμορωϊνεται για το ςφγχρονο «καταναλωτι» των μουςικϊν και
πολιτιςμικϊν ζργων. Θ κριτικι παρατιρθςθ τθσ παρουςίασ τθσ Πουςικισ μζςα από το
καινοφργιο αυτό ψθωιακό τοπίο, ςυμβάλλει προσ τθ γνϊςθ αυτι.
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3.2. Αναηθτϊντασ καλζσ πρακτικζσ
Θ μουςικι ζχει χρθςιμοποιθκεί μζχρι ςιμερα, ςτο πλαίςιο διάωορων εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων, τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτο εξωτερικό, για ποικίλουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ.
Ξαι ζχει αξιοποιθκεί διδακτικά, αωενόσ χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ προσ τισ ιδζεσ και τα μζςα και,
αωετζρου, με κριτικι ςυνζπεια και αναςτοχαςτικι διάκεςθ. Είναι γνωςτό π.χ. το πρόγραμμα
«Πελίνα - Εκπαίδευςθ και Υολιτιςμόσ» (www.prmelina.gr), που αναωζρεται ςτισ τζχνεσ με τρόπο
όμωσ που ανοίγει ευρφτερουσ ορίηοντεσ ςτθ μουςικι τζχνθ κακιςτϊντασ τθν εκπαιδευτικό
εργαλείο για όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Ψόςο λοιπόν ς’ αυτό το πρόγραμμα, όςο και ςε
προγράμματα πολλϊν πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν ωορζων, όπωσ μουςεία (με τα
μουςειοπαιδαγωγικά προγράμματα), βιβλιοκικεσ (με τον τρόπο εμπλουτιςμοφ και ανάδειξθσ
του υλικοφ τουσ) κ.ά., θ χριςθ τθσ μουςικισ διευρφνκθκε προκειμζνου να απολαφςει το κοινό τθ
γνϊςθ και το βίωμά τθσ. Θ ςφγχρονθ αυτι αντίλθψθ καλλιεργείται και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ (όπωσ π.χ. θ Αγγλία, θ Γαλλία κι θ Γερμανία) και αντανακλάται ςτον τρόπο οργάνωςθσ
των αναλυτικϊν τουσ προγραμμάτων και τθσ οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ.
4. Επιλογικά
Χτισ μζρεσ μασ θ Πουςικι αξιοποιείται πολλαπλά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία χάρθ ςτα
ςφγχρονα εκπαιδευτικά μζςα, αλλά και λόγω των πολιτιςμικϊν αλλαγϊν που ςυμβαίνουν. Θ
μακροχρόνια παρουςία τθσ Πουςικισ ωσ διδακτικό αντικείμενο μπορεί να λειτουργιςει ωσ
εωαλτιριο ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ να αξιοποιιςει τα κάκε είδουσ μουςικά ζργα που κεωρεί
πρόςωορα, ςτθ διδαςκαλία τθσ οποίασ ενότθτασ του γνωςτικοφ του αντικειμζνου.
Ξαι μια τζτοια εξζλιξθ των διδακτικϊν μζςων, των διδακτικϊν τεχνικϊν, αλλά και τθσ ίδιασ τθσ
διδακτικισ μεκοδολογίασ, δεν μπορεί παρά να ωωελιςει τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ
κατακτά ζνα χαρακτιρα καινοτόμο που αντεπεξζρχεται ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ, διακζτοντασ
μάλιςτα ζναν χαρακτιρα, όχι μόνο μεταγνωςτικό – αναςτοχαςτικό, αλλά και αειωόρο. Ξαι θ
αειωορία του αυτι, ζγκειται ςτθν ικανότθτά του, από τθ μια να ενδυναμϊνει τθ διατιρθςθ των
δομικϊν υλικϊν και πνευματικϊν ςτοιχείων του πολιτιςμοφ μασ, και από τθν άλλθ να ζχει ζναν
χαρακτιρα βακιά ενταξιακό, ο οποίοσ απορρζει από τθν κατανόθςθ και τθν αποδοχι τθσ
κουλτοφρασ τθσ κάκε διαωορετικισ κοινωνικισ ομάδασ που ςυναποτελεί τθ ςφγχρονθ
πολυπολιτιςμικι μασ κοινωνία.
Χτο ειςαγωγικό μασ λοιπόν αυτό κείμενο, εςτιάςαμε ςτισ δυνατότθτεσ που ζχουμε όλοι οι
εκπαιδευτικοί να διαχειριςτοφμε ςτο πλαίςιο του κακθμερινοφ διδακτικοφ μασ ζργου, μια
πλθκϊρα ερεκιςμάτων, πλθροωοριϊν και βάςεων δεδομζνων, προερχόμενων από τον χϊρο τθσ
μουςικισ, και να επιλζξουμε κριτικά κάποια αποςπάςματα μουςικϊν ζργων (ι κάποια μικρισ
διάρκειασ μουςικά ζργα), προκειμζνου να τα χρθςιμοποιιςουμε ωσ επικουρικά μζςα ςτθ
διδαςκαλία του όποιου αντικειμζνου εμπίπτει ςτο πεδίο τθσ ειδικότθτάσ μασ.
Ξαι ασ μθν λθςμονοφμε ότι, ο καταλφτθσ που κα κάνει αποτελεςματικό το όποιο διδακτικό μζςο,
δεν είναι άλλοσ από τον ίδιον τον εκπαιδευτικό.
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ΚΑΛΕΣ ΡΑΚΤΛΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΜΟΥΣΛΚΘΣ
ΜΕ ΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΡΑΞΘ

Χτισ ςελίδεσ που ακολουκοφν υπάρχουν αναωορζσ καλϊν
πρακτικϊν που ςυνζβαλαν τόςο ςτθ λειτουργικι ζνταξθ τθσ
μουςικισ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ όςο και ςτθν αναβάκμιςθ τθσ
διδαςκαλίασ και του ρόλου τθσ μουςικισ μζςα από καινοτομικζσ
προςεγγίςεισ, που μποροφν να εωαρμοςτοφν και από
εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων.
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1. Ρρόγραμμα Μελίνα – Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ
1.1 Ειςαγωγικά
Μςωσ θ πιο εκτεταμζνθ εωαρμογι ςτθν Ελλάδα καλισ πρακτικισ ςφνδεςθσ τθσ μουςικισ με τθ
ςχολικι πράξθ να είναι ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «ΠΕΟΛΡΑ – Εκπαίδευςθ και Υολιτιςμόσ».
Ψο Υρόγραμμα "ΠΕΟΛΡΑ-Εκπαίδευςθ και Υολιτιςμόσ" ξεκίνθςε το 1994 ςτο πλαίςιο τθσ
Ελλθνικισ Υροεδρίασ τθσ Ε.Ε., ωσ ιδζα τθσ Πελίνασ Περκοφρθ, και προσ τιμιν τθσ πιρε το όνομά
τθσ μετά το κάνατό τθσ. Ωιοκετικθκε από τα Ωπουργεία Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ κακϊσ και τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Χτόχοσ του ιταν θ αναβάκμιςθ του ρόλου των
Ψεχνϊν και του Υολιτιςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αναδεικνφοντασ τθν πολιτιςτικι
δυναμικι ςτθ ςχολικι πράξθ.
Θ ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ δυναμικισ τθσ εκπαίδευςθσ ωιλοδόξθςε να αποκαταςτιςει μια
αυκεντικι επικοινωνία του παιδιοφ με το ιςτορικο-κοινωνικό και πολιτιςμικό του περιβάλλον.
Χτο πλαίςιο αυτό θ διδαςκόμενθ φλθ δεν αντιμετωπίςτθκε απλά ωσ πλθροωορία, αλλά ωσ
καταγραμμζνθ ανκρϊπινθ εμπειρία και ωσ ερζκιςμα τελικϊν ςυγκινιςεων. Ζτςι ϊςτε το ςχολείο
να μθν καταρτίηει μόνο, να μθν πλθροωορεί απλϊσ, αλλά να οδθγεί τον μακθτι ςε μια γνωςτικι
και ςυναιςκθματικι ςχζςθ με κάκε αντικείμενο.
Πια δεφτερθ ςθμαντικι καινοτομία του προγράμματοσ ιταν θ πεποίκθςθ ότι θ τζχνεσ και ο
πολιτιςμόσ δεν πρζπει να περιορίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ αλλά να διαχζονται
ςτθν όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία υποςτθρίηοντασ και εμπλουτίηοντασ όλα τα αντικείμενα.
Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου εωαρμόςτθκε μια τρίτθ καινοτομικι προςζγγιςθ:
Αποωαςίςτθκε ότι κα πρζπει να επιμορωωκοφν εκτενϊσ ςτισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό όλοι οι
εκπαιδευτικοί των ςχολείων που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα (ςυμπεριλαμβανομζνων και των
διευκυντϊν), ζτςι ϊςτε να μποροφν να τα εωαρμόςουν ςτθν πράξθ.
Άλλθ ςθμαντικι καινοτομία για τα δεδομζνα τθσ εποχισ ςτθν επιμόρωωςθ, ιταν θ κατάργθςθ
τθσ μετωπικισ διδαςκαλίασ και αντικατάςταςι τθσ με αποκλειςτικά βιωματικι.
Ψζλοσ άλλθ καινοτομικι προςζγγιςθ ιταν θ οργάνωςθ επιςκζψεων κλιμακίων καλλιτεχνϊν ςτα
ςχολεία κακϊσ και ενεργοποίθςθ των μακθτϊν ςε επιςκζψεισ ςε χϊρουσ πολιτιςτικισ αναωοράσ
(μουςεία, καλλιτεχνικζσ ομάδεσ κ.ο.κ.). Για το λόγο αυτό μάλιςτα οι χϊροι πολιτιςτικισ
αναωοράσ ενεργοποιικθκαν, οι περιςςότεροι για πρϊτθ ωορά, να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό
και ςχεδιάςουν εκπαιδευτικά προγράμματα.
Χτο ξεκίνθμά του το Υρόγραμμα όριςε επιτροπζσ για κάκε τζχνθ καλϊντασ τεσ να ςυνεργαςτοφν
για ζνα χρόνο και να ςυντάξουν ζνα ςϊμα προτάςεων για τθν αναβάκμιςθ τθσ τζχνθσ τουσ ςτο
ςχολείο, ζνα μοντζλο επιμόρωωςθσ εκπαιδευτικϊν και μοντζλα πολιτιςτικϊν δράςεων.
Ψο πρόγραμμα εωαρμόςτθκε αρχικά ωσ πιλότοσ ςε 100 ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα και τθν
Ξφπρο. Από το 2001 ξεκίνθςε θ εξακτίνωςι του επιμορωϊνοντασ όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ανά
νομό με ςτόχο να καλφψει ςταδιακά όλουσ του νομοφσ ςτθν Ελλάδα. Ψο πρόγραμμα τθσ
εξακτίνωςθσ περιλάμβανε 8 κφκλουσ ςεμιναρίων που πραγματοποιοφνταν ςε δφο χρόνια και είχε
εωαρμοςτεί ιδθ ςε τζςςερισ νομοφσ (Χανιά, Ηάκυνκοσ, Ξαβάλα, Δράμα). Ψο Πάρτιο 2004 μετά
από 10 χρόνια λειτουργίασ ςταμάτθςε θ χρθματοδότθςθ και κατά ςυνζπεια και θ διαδικαςία
επιμόρωωςθσ.
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1.2 Θ μουςικι ςτο Πρόγραμμα «Μελίνα»
Χτον τομζα τθσ μουςικισ θ ομάδα εργαςίασ βαςίςτθκε ςτθν ιδθ υπάρχουςα μελζτθ για τθν
αναβάκμιςθ του ρόλου τθσ μουςικισ ςτθν εκπαίδευςθ που είχαν εκπονιςει το 1985 με εντολι
του τότε Ωωυπουργείου Ρζασ Γενιάσ οι Γ. Ξουρουπόσ, Δ. Παραγκόπουλοσ, Ρ. Ξυπουργόσ και Π.
Γρθγορίου. Ψα καινοτομικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ αυτισ για τθν εποχι ιταν μεταξφ άλλων ότι:
Ωποςτιριξε τθ βιωματικι διαδικαςία ςτθν μουςικοπαιδαγωγικι πράξθ
Ειςιγαγε τθν αντιμετϊπιςθ του ιχου ωσ βαςικοφ δομικοφ υλικοφ τθσ μουςικισ, μζςα
από τθν ακρόαςθ και παρατιρθςθ ιχων του περιβάλλοντοσ αλλά και μζςα από
θχοϊςτορίεσ
Διεφρυνε το αντικείμενο τθσ μουςικισ αντιμετωπίηοντασ όλεσ τισ εκωάνςεισ τθσ μουςικισ
ιςότιμα, ςυμπεριλαμβάνοντασ υλικό από το χϊρο του ζντεχνου, του λαϊκοφ, του
ρεμπζτικου και του παραδοςιακοφ τραγουδιοφ κακϊσ και από δθμοωιλείσ μουςικζσ του
κόςμου.
(Θ μελζτθ αυτι αποτυπϊκθκε εν μζρει ςτο βιβλίο του Π. Γρθγορίου «Πουςικι για μικροφσ και
για ζξυπνουσ μεγάλουσ»)
Θ ομάδα τθσ μουςικισ βαςιςμζνθ ςτθν πιο πάνω μελζτθ, κατ αρχιν διαπίςτωςε ότι το βαςικό
ςωάλμα που γίνεται ςτα διάωορα μουςικοπαιδαγωγικά ςυςτιματα είναι ότι αυτά γίνονται ςυχνά
ο αυτοςκοπόσ και όχι το μζςον. Χυνεπϊσ, κεωρικθκε ςθμαντικό να διερευνθκοφν κατ' αρχιν οι
επιηθτοφμενεσ κατευκφνςεισ και ςτόχοι που κα όωειλε να εξυπθρετιςει θ μουςικοπαιδαγωγικι
διαδικαςία.
Ακολουκϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ του προγράμματοσ «Πελίνα», θ ομάδα (αρχικά με υπεφκυνο
τον Γ. Ξουρουπό που ςφντομα τον διαδζχτθκε ο Ξ. Πόςχοσ), αναηιτθςε μεκόδουσ που αωενόσ
κα ςυμβάλουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και καλλιζργεια του μακθτι, αωετζρου κα του παρζχουν
εωόδια για τθν ηωι του ωσ αυριανοφ ενιλικου πολίτθ.
Χτόχοσ λοιπόν τθσ μουςικισ αγωγισ ςτο ςχολείο τζκθκε κατ’ αρχιν να καλλιεργιςει το παιδί α)
ωσ ωιλότεχνο και β) ωσ δθμιουργό. Χυμπλθρωματικά και ωσ performer (εκτελεςτι).
Χτο πλαίςιο αυτό ωσ επιμζρουσ ςτόχοι τθσ μουςικισ αγωγισ τζκθκαν:
Ρα ευαιςκθτοποιιςει και καλλιεργιςει το αυτί του
Ρα καλλιεργιςει τθν ωωνι του και τθν εκτελεςτικι του ικανότθτα
Ρα εκωράηεται ατομικά ι ομαδικά
Ρα αναπτφξει τθ δθμιουργικότθτά του
Ρα μάκει να παρατθρεί το μουςικό ζργο και τα ποιοτικά του χαρακτθριςτικά
Ρα γνωρίςει τον εκνικό μουςικό πολιτιςμό και ταυτότθτα
Ρα ζρκει ςε επαωι βιωματικά με τουσ μουςικοφσ πολιτιςμοφσ τθσ ανκρωπότθτασ
(ιςτορικοφσ, λόγιουσ, παραδοςιακοφσ, δθμοωιλείσ)
Ρα γίνει ενθμερωμζνοσ φιλότεχνοσ και ςυνειδθτόσ «καταναλωτισ» του μουςικοφ
πολιτιςμοφ
Ρα ενεργοποιθκεί ςτθν διαδικαςία των ςφγχρονων αιςκθτικϊν αναηθτιςεων
Ρα ζχει εωόδια και ενθμζρωςθ για ενδεχόμενθ μελλοντικι εμπεριςτατωμζνθ
εναςχόλθςθ με τθ μουςικι.
Σι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςταχυολογοφν κάποια ςτοιχεία από τισ ζωσ τϊρα γνωςτζσ
μουςικοπαιδαγωγικζσ τεχνικζσ και εμπειρίεσ επεκτείνονται όμωσ και ςε νζεσ κατευκφνςεισ.
Ξφριο μζλθμα ςτισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ιταν:
Ρα προςεγγίηει τθ μουςικι ςτθν ουςία τθσ και τθν αντιμετωπίηει βιωματικά και όχι
γνωςιολογικά
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Ρα αντιμετωπίηει το παιδί ωσ δυνάμει ενιλικο, αποωεφγοντασ τα απλοϊκά και
παιδαριϊδθ
Ρα οδθγεί το παιδί ςτθν ςταδιακι «ανακάλυψθ» τθσ μουςικισ
Ρα καλφπτει όλα τα είδθ και εκωράςεισ τθσ μουςικισ ζωσ ςιμερα

1.3 Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ μουςικισ αγωγισ
Σι δραςτθριότθτεσ αποτυπϊκθκαν ςτο εκπαιδευτικό υλικό που παράχκθκε το οποίο όμωσ είχε
τισ εξισ ιδιαιτερότθτεσ:
Τλεσ οι δραςτθριότθτεσ κεϊρθςαν δεδομζνο ότι μποροφν να εωαρμοςτοφν από εκπαιδευτικοφσ
μθ μουςικοφσ.
Σι δραςτθριότθτεσ δεν ιταν χωριςμζνεσ ςε θλικιακζσ ομάδεσ αλλά απευκφνονταν ςε όλεσ και οι
εκπαιδευτικοί επιμορωϊκθκαν πϊσ να τισ προςαρμόηουν ςε κάκε θλικιακι ομάδα.
Θ αναωορζσ ιταν ενδεικτικζσ και ςυνοπτικζσ (με τίτλο, περιγραωι και παιδαγωγικζσ οδθγίεσ) με
ςτόχο να αποτελοφν μόνο υπόδειγμα για να αναπτφςςουν οι εκπαιδευτικοί τισ δικζσ τουσ.
Δόκθκε μεγάλο βάροσ ςτθ δθμιουργικότθτα που είναι ζνα αςκενζσ ςθμείο ςτθ μουςικι
παιδαγωγικι.
Σι δραςτθριότθτεσ χωρίηονται ςτισ παρακάτω ενότθτεσ:
Ιχοσ και θχθτικό περιβάλλον - Θχοϊςτορίεσ
Ακροάςεισ ιχων, γνωριμία με το θχθτικό περιβάλλον, δθμιουργία θχοϊςτοριϊν
Ο εκπαιδευτικόσ βοθκά τουσ μακθτζσ να παρατθροφν τουσ κακθμερινοφσ ι προθχογραφθμζνουσ
ιχουσ. Ραρατθροφν μαηί τθ χροιά τουσ, τισ ποιότθτζσ τουσ, τρόπο που παράγονται, τα
ςυναιςκιματα που ενεργοποιοφν, τθν δομι τουσ. Θχογραφοφν ιχουσ και καταςκευάηουν θχθτικά
ςενάρια και ιςτορίεσ.
Τι είναι μουςικι
Γνωριμία με τθν τζχνθ τθσ μουςικισ, και τθ ςχζςθ τθσ με τθν κοινωνία.
Ο εκπαιδευτικόσ μζςα από θχθτικά παραδείγματα ςυηθτά με τουσ μακθτζσ τι είναι μουςικι, τισ
μορφζσ και τα ιδθ τθσ μουςικισ ςτθν κοινωνία μασ και ςε άλλεσ κοινωνίεσ, τουσ τρόπουσ που
αςχολείται κανείσ με τθ μουςικι, τθ λειτουργικότθτά τθσ τον τρόπο που μασ επθρεάηει, τθν
αιςκθτικι (π.χ. ποιεσ μουςικζσ μασ αρζςουν περιςςότερο και γιατί;) κ.ο.κ.
Θχογόνα ςϊματα – Μουςικά όργανα
Γνωριμία με τισ θχθτικζσ πθγζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για μουςικι δθμιουργία και
εκτζλεςθ. Ξαταςκευζσ αυτοςχζδιων οργάνων. Γνωριμία με τα όργανα όλων των πολιτιςμϊν.
Μουςικά παιχνίδια
Δραςτθριότθτεσ με μορωι παιχνιδιοφ που ςτοχεφουν ςτθν καλλιζργεια του αυτιοφ και τθσ
ωωνισ, τθ γνωριμία με τισ μουςικζσ παραμζτρουσ και τθ ςφνδεςθ τθσ μουςικισ με τθν κίνθςθ.
Τραγοφδι
Εκμάκθςθ τραγουδιϊν όλα τα είδθ τθσ μουςικισ, καλλιζργεια τθσ ωωνισ, καλλιζργεια τθσ
ατομικισ και ομαδικισ εκτελεςτικισ δεξιότθτασ. Χτο τραγοφδι αποωεφχκθκαν τα «παιδικά»
τραγοφδια και προτιμικθκαν καταξιωμζνα παραδοςιακά ι ζντεχνα τραγοφδια μζτριασ ι
χαμθλισ δυςκολίασ.
Γνωριμία με τουσ ρυκμοφσ
Φυκμικά παιχνίδια, με ςτο τθν ανάπτυξθ τθσ ρυκμικισ εκτελεςτικι δεξιότθτασ. Εκμάκθςθ απλϊν
γνωςτϊν ρυκμϊν «με το αυτί» από όλα τα μουςικά ιδθ. Φυκμικοί αυτοςχεδιαςμοί.
Μουςικζσ εξιςτοριςεισ – μικρζσ ςυνκζςεισ – δθμιουργικόσ αυτοςχεδιαςμόσ
Υάνω ςε ζνα δοςμζνο ζναυςμα (ζνασ μφκο, ζννοιεσ, ζνασ πίνακα ηωγραωικισ) οι μακθτζσ
δθμιουργοφν μικρζσ θχθτικζσ ςυνκζςεισ που αποτυπϊνουν με γραωικι παρτιτοφρα.
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Μουςικζσ ακροάςεισ
Κεματικά και ςτιλιςτικά επιλεγμζνεσ ακροάςεισ μικρισ διάρκειασ (ζωσ 3’) με ςτόχο τθ μουςικι
παρατιρθςθ, τθν αιςκθτικι απόλαυςθ τθ γνωριμία με τα διάωορα είδθ, τεχνοτροπίεσ και ςτιλ.
Ακολουκείται ωσ μζκοδοσ θ ενεργθτικι ακρόαςθ δθλαδι οι μακθτζσ καλοφνται να
παρατθριςουν και να αναγνωρίςουν τθ δομι, τθν υωι τισ εναλλαγζσ, τθν αίςκθςθ που απορρζει
κ.ο.κ. ι να δθμιουργιςουν δικζσ τουσ ιςτορίεσ βαςιςμζνεσ ςτθν ακρόαςθ.
Μελοποίθςθ ποιθμάτων
Είναι ζνα χριςιμο εργαλείο γιατί μπορεί μεταξφ άλλων να ςυνδυαςτεί με το μάκθμα τθσ
γλϊςςασ. Σι μακθτζσ ζχουν ζμωυτθ τάςθ μελοποίθςθσ. Σ εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ
μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν διάωορουσ ρυκμοφσ που ζχουν μάκει, ςτυλ, δόμθςθ ςε ωράςεισ και
ςτροωζσ εμπλουτίηοντασ ζτςι το δθμιοφργθμα.
Μουςικι καταγραφι
Θ μουςικι καταγραωι αντιμετωπίηεται ωσ χρθςτικό εργαλείο και όχι ωσ γνωςτικό. εκινά με
γραωικζσ παρτιτοφρεσ και να εξελίςςεται μόνο ςε μεγαλφτερεσ τάξεισ ωσ εργαλείο αναγνϊριςθσ
και καταγραωισ απλϊν μελωδικϊν γραμμϊν ςτο πεντάγραμμο, ενϊ μπορεί να ςυνδυαςτεί με τα
κλάςματα ςτα μακθματικά (½, ¼, 1/8 κ.ο.κ.).
Μουςικι/πολφτεχνθ παράςταςθ.
Χυνδυαςμόσ όλων των τεχνικϊν για τθ δθμιουργία μιασ μουςικισ παράςταςθσ.
Σ εκπαιδευτικόσ μαηί με τουσ μακθτζσ επιλζγουν το κζμα, διαμορωϊνουν τθ δομι, γράωουν
κάποιο ςενάριο αν απαιτείται και αποωαςίηουν τον τρόπο τθσ μουςικισ δθμιουργίασ κάκε
ενότθτασ και καταγράωουν ςε γραωικι παρτιτοφρα το αποτζλεςμα. Ϊςτερα καλλιεργοφν τθν
εκτελεςτικι απόδοςθ. Χε ςυνεργαςία με άλλα μακιματα (χορό-κίνθςθ, κεατρικι αγωγι,
εικαςτικά) μπορεί θ παράςταςθ να γίνει πολφτεχνθ.
Επιςκζψεισ (μουςικϊν ςτθν τάξθ – τάξθσ ςε μουςικοφσ)
Σ εκπαιδευτικόσ ςυνεννοείται με μουςικοφσ τθσ περιοχισ (εκτελεςτζσ, δθμιουργοφσ, διευκυντζσ
ςυνόλων, μικρά ςφνολα) να κάνουν επίςκεψθ τθν τάξθ και να παρουςιάςουν διαλεκτικά τθν
ειδικότθτά τουσ ςτουσ μακθτζσ. Σ εκπαιδευτικόσ κάνει πρϊτα τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία και
υποςτθρίηει παιδαγωγικά τθ παρουςία του μουςικοφ ςτθν τάξθ και τζλοσ μεριμνά για δράςεισ
μετά τθν επίςκεψθ.
Αντίςτοιχθ διαδικαςία είναι και για επιςκζψεισ τθσ τάξθσ ςε χϊρουσ εκτόσ ςχολείου όπου είναι
δυνατό (πρόβεσ ςυνόλων, studio, εργαςτιρια καταςκευισ οργάνων, μουςικζσ ςχολζσ κ.ο.κ.).
Χθμαντικό και εδϊ είναι θ προετοιμαςία, και θ επεξεργαςία των πλθροωοριϊν και εμπειριϊν.

1.4 Κφκλοι επιμόρφωςθσ
Θ επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν τυποποιικθκε ςε 4 ςεμινάρια των 5 ωρϊν. Ψο κάκε
επιμορωωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 ϊρεσ επιμόρωωςθσ, 3 ϊρεσ «ςφνκεςθ» πάνω ςε
κάποιο δοςμζνο κζμα και εκτζλεςι τθσ ςτθν ολομζλεια.
Αντικείμενα κφκλου ςεμιναρίων
Χεμινάριο 1: Ψι είναι μουςικι, Ιχοσ και θχθτικό περιβάλλον, Αυτοςχζδια μουςικά
όργανα, Πουςικά παιχνίδια, Πουςικζσ εξιςτοριςεισ, Γραωικι παρτιτοφρα
Σφνκεςθ 1: Σθμείο, Γραμμι, Επιφάνεια
Χεμινάριο 2: Ενεργθτικι Ακρόαςθ, Φυκμικά παιχνίδια, Βαςικοί παραδοςιακοί ρυκμοί,
Πελοποίθςθ ποιιματοσ
Σφνκεςθ 2: Θρεμία, Ξάφνιαςμα, Ανάπτυξθ
Χεμινάριο 3: Πουςικζσ του κόςμου, μουςικοί τρόποι, δθμιουργικόσ αυτοςχεδιαςμόσ,
δόμθςθ, μελωδία-ρυκμόσ- χορόσ
Σφνκεςθ 3: Μονάδα, Ομάδα, Διάλογοσ
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Χεμινάριο 4: Σι μουςικζσ αναηθτιςεισ του 20ου αιϊνα (ςειραϊςμόσ, ατονικότθτα,
μινιμαλιςμόσ), δθμοωιλείσ μουςικζσ, μουςικι τεχνολογία, μουςικι παράςταςθ
Σφνκεςθ 4: Μουςικι παράςταςθ μιασ ιςτορίασ

1.5 Αποτελζςματα
Ψα αποτελζςματα, ςφμωωνα με τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά: θ –
προαιρετικι- ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ξεπερνοφςε το 95% ενϊ τόςο θ διδαςκαλία τουσ,
όςο και ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των μακθτϊν αναβακμίςτθκαν κεαματικά.
Χτθ διεκνι ςυνάντθςθ καινοτόμων καλλιτεχνικϊν προγραμμάτων ςτθν εκπαίδευςθ, που
πραγματοποιικθκε το 2002 με ςυμμετοχι 17 χωρϊν, το «Πελίνα» κεωρικθκε ωσ το πιο
«προχωρθμζνο» (advanced) πρόγραμμα κυρίωσ διότι ιταν το μόνο που είχε εντάξει όλουσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςτθν καλλιτεχνικι επιμόρωωςθ.
Ψζλοσ θ τεράςτια προςτικζμενθ αξία του προγράμματοσ είναι θ αλλαγι νοοτροπίασ ςτθ
εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, που πζραςε ςταδιακά, μια και ςτθ δεκάχρονθ λειτουργία του
επιμορωϊκθκαν εκτενϊσ περί τουσ 3.000 εκπαιδευτικοί. Για παράδειγμα θ διακεματικότθτα που
αποτελεί από τθν αρχι του προγράμματοσ βαςικι αρχι, ςιμερα είναι κοινόσ τόποσ ςτθν
εκπαίδευςθ. Αντίςτοιχα ςτθ μουςικι ι ζνταξθ διευρυμζνου ρεπερτορίου ςτθ διδαςκαλία,
καταςκευζσ αυτοςχζδιων μουςικϊν οργάνων, οι δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ κ.α. ιδθ
εωαρμόηονται εκτεταμζνα.
Λςτοςελίδεσ
http://www.prmelina.gr/
http://www.iema.gr/soundofmusic

2. Δραςτθριότθτα ςφνδεςθσ γεωγραφίασ και μουςικισ «Ταξιδεφοντασ ςτθ Μεςόγειο»
Ψο εκπαιδευτικό υλικό τθσ ενότθτασ "Ψαξιδεφοντασ ςτθ Πεςόγειο" αναωζρεται ςτθ ςχζςθ
ανκρϊπου, περιβάλλοντοσ, πολιτιςμοφ και ςτισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ. Θ δράςθ αυτι ςυνδζει τθ
Πουςικι με το μάκθμα τθσ Γεωγραωίασ (και Λςτορίασ) κεωρϊντασ ότι θ γνωριμία με μια χϊρα,
είναι ςθμαντικό να επεκτείνεται ςτθν πολιτιςμικι τθσ ταυτότθτα και ιδιαιτερότθτα. Ωσ
ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ επιλζχκθκαν πζντε χϊρεσ τθσ λεκάνθσ τθσ Πεςογείου, κάκε μια από τισ
οποίεσ αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα ιδιαίτερθσ γεωγραωικισ και πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ. Σι χϊρεσ αυτζσ είναι:
το Παρόκο (για τθ διαφορετικι μορφολογία του εδάφουσ του - Ιερι μουςικι και μουςικι
των Βερβζρων),
θ Αίγυπτοσ (για τθν υδρογραφία τθσ – Μουςικοί του Νείλου, αςτικι μουςικι τθσ
διαςκζδαςθσ),
θ Ξροατία (για τθ μορφι των ακτϊν τθσ – παράκτια και ορεινι μουςικι),
θ Λταλία (για τθ διαφοροποίθςθ από Βορρά προσ το Νότο – μουςικι του Βορρά και
μουςικι του Νότου)
θ Λςπανία (για τθν ποικιλία του κλίματοσ – ποικιλία μουςικϊν ρευμάτων).
Χτο ςενάριο τθσ μουςικισ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ είναι ςφνεδροι ςε ζνα υποτικζμενο
ςυνζδριο, όπου ςυμμετζχουν οι χϊρεσ τισ Πεςογείου. Σι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ
παίρνουν το ρόλο των εκπροςϊπων κάποιασ χϊρασ και αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ ςε
ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό να επικοινωνιςουν ςτουσ άλλουσ «ςυνζδρουσ» τον ιδιαίτερο
μουςικό πολιτιςμό τθσ «χϊρασ» τουσ αλλά και να αναηθτιςουν πικανζσ ςυγγζνειεσ των
μουςικϊν πολιτιςμϊν των χωρϊν.
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Σ «εκπρόςωποσ» κάκε χϊρασ παίηει τισ μουςικζσ από το CD και ςυνεργάηεται με τον
εκπαιδευτικό, ςτθν παρουςίαςθ τθσ μουςικισ ταυτότθτασ και τθν πραγματοποίθςθ
δραςτθριοτιτων που ζχουν ιδθ προετοιμάςει. Υριν από τθν κάκε ακρόαςθ ο εκπαιδευτικόσ και
ο εκπρόςωποσ αξιοποιϊντασ τισ πλθροωορίεσ που δίνονται για τθ μουςικι ταυτότθτα κάκε
χϊρασ, κα εξθγιςουν ςτουσ άλλουσ μακθτζσ τι πρόκειται να ακοφςουν και πϊσ το κάκε μουςικό
παράδειγμα ςυνδζεται με τθ χϊρα από τθν οποία προζρχεται.
Για κάκε χϊρα ςτο υλικό υπάρχει μια μικρι ειςαγωγι ςτθ μουςικι τθσ ταυτότθτα, τισ επιρροζσ
που ζχει δεχτεί και τα κφρια όργανα που χρθςιμοποιοφνται. Σ ςτόχοσ εδϊ δεν είναι γνωςτικόσ
και οι πλθροωορίεσ ζχουν περιοριςτεί ς' αυτζσ που βοθκοφν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ
μουςικισ ιδιαιτερότθτασ του υλικοφ. Σ εκπαιδευτικόσ μπορεί να ςυνδζςει τισ πλθροωορίεσ εκτόσ
από τθ Γεωγραωία και με ςτοιχεία του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ (αραβικζσ επιδρομζσ κ.ο.κ.).
Θ εωαρμογι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ δεν απαιτεί μουςικζσ γνϊςεισ από τον
εκπαιδευτικό. Σι βαςικζσ πλθροωορίεσ για κάκε χϊρα και κάκε κομμάτι, δφνονται ςτο
ςυνοδευτικό υλικό. Σι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ επίςθσ είναι απλζσ:
Παραδείγματα προτεινόμενων δραςτθριοτιτων
Με ντζφια και κρουςτά, δοκιμάςτε να ακολουκιςετε ρυκμικά το κομμάτι.
Συηθτιςτε ςτθν τάξθ τι κυμίηει το άκουςμα.
Συνοδζψτε ρυκμικά τον αυτοςχεδιαςμό.
Ρροςπακιςτε να αναγνωρίςετε τθ δομι του κομματιοφ.
Αναγνωρίηετε το ρυκμό; Ρροςπακιςτε να τον χορζψετε ςτθν τάξθ.
Συνοδζψτε το κομμάτι με κτυπιματα των χεριϊν
Καταγράψτε όλα τα φωνιματα που ακοφγονται ςτο κομμάτι και παρατθρείςτε τθν
εξζλιξθ τουσ
Φτιάξτε δικοφσ ςασ απλοφσ ςτίχουσ και τραγουδιςτε τα τραγοφδια.
Θ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα αυτι ςχεδιάςτθκε ωσ υπόδειγμα πϊσ μπορεί να ςυνδυαςτεί θ
μουςικι με άλλα γνωςτικά αντικείμενα.
Εωαρμόςτθκε και αξιολογικθκε κετικά ςε πολλά ςχολεία που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα
Πελίνα ενϊ οδιγθςε εκπαιδευτικοφσ να δθμιουργιςουν δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ.
Χχεδιαςμόσ: Ξϊςτασ Πόςχοσ – Πζνθσ Κεοδωρίδθσ
Λςτότοποσ
http://www.iema.gr/melinamediteranean/

3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Enfants d’ Ici – Contes d’ Ailleurs (Culture 2000)
Ωποπρόγραμμα: Πουςικι των Ψςιγγάνων και των Ξοφρδων
Πουςικι - Γεωγραωία - Οογοτεχνία
Θ μουςικι δράςθ αυτι ιταν ενταγμζνθ ςτο ευρφτερο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Culture 2000
«Enfants d’ ici – Contes d’ ailleurs» (Ξοντινά παιδιά – Πακρινά παραμφκια) και αωοροφςε παιδιά
μεταναςτϊν και τθ ςχζςθ τουσ με το πολιτιςμό καταγωγισ τουσ.
Ψο μουςικό υποπρόγραμμα αωοροφςε τθ μουςικι των Ψςιγγάνων και των Ξοφρδων.
Για παράδειγμα, όςον αωορά του Ψςιγγάνουσ ςχεδιάςτθκε ζνα μουςικό οδοιπορικό που
«επιςκζπτεται» μουςικζσ περιοχζσ όπου μζνουν μεγάλεσ μειονότθτεσ Φομ: Υελοπόννθςο,
Ιπειρο, Πακεδονία, Κράκθ, Βόρεια Βαλκάνια και Λςπανία.
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Χε κάκε περιοχι παίηονται ςτθν τάξθ τα ιδιαίτερα τραγοφδια τθσ περιοχισ με προτίμθςθ αυτά
που ςυνδζονται με μφκουσ, ιςτορίεσ και παραμφκια.
Χε κάκε περιοχι τα παιδιά καλοφνται να τθν εντοπίςουν γεωγραωικά και να εντοπίςουν τθν
ιδιαίτερθ μουςικι ταυτότθτά τουσ και τα όργανα που χρθςιμοποιοφν ςυγκρίνοντασ τισ περιοχζσ.
Ακολοφκωσ πραγματοποιοφν δραςτθριότθτεσ με αωορμι τα μουςικά κομμάτια.
Σι δραςτθριότθτεσ είναι απλζσ και μποροφν να υλοποιθκοφν από εκπαιδευτικοφσ μθ μουςικοφσ.
Υ.χ.
Τα παιδιά ακοφνε το πρϊτο λεπτό τθσ μουςικισ και ςυηθτοφν για το φφοσ τθσ κάνοντασ
ςυγκρίςεισ και αναφορζσ ςε δικζσ τουσ εμπειρίεσ.
Ακοφνε πάλι το πρϊτο λεπτό του μουςικοφ παραδείγματοσ με τθν προτροπι να
ςθκϊςουν το χζρι ψθλά όταν, και για όςθ ϊρα, ακοφςουν τον ιχο τθσ φλογζρασ να
ξεχωρίηει «πολφ».
Με παράλλθλθ ακρόαςθ ολόκλθρου του μουςικοφ κομματιοφ αυτι τθ φορά, τα παιδιά
κινοφνται ςτο χϊρο, παριςτάνοντασ τουσ καβαλάρθδεσ. Μια μικρι ομάδα ζχει αναλάβει
να κουνάει ζνα κόκκινο πανί όταν ακοφγεται θ φλογζρα.
Τα παιδιά ακοφνε το κομμάτι, ςυηθτοφν για το φφοσ του και με τθ βοικεια του δάςκαλου
εντοπίηουν τον ιχο του βιολιοφ και τθσ φλογζρασ που εναλλάςςονται.
Τα παιδιά μοιράηονται τουσ ρόλουσ των μουςικϊν οργάνων δθλ. ζνα παιδί ζχει χρεωκεί
το βιολί και ζνα θ φλογζρα. Τα υπόλοιπα παιδιά ζχουν τον ρόλο των υπόλοιπων οργάνων
τθσ ορχιςτρασ. Τα παιδιά «ορχιςτρα» χορεφουν περιμετρικά αφινοντασ ελεφκερο χϊρο
ςτθ μζςθ. Πποτε ακοφγεται το βιολί ι θ φλογζρα το αντίςτοιχο παιδί χορεφει ςτο μζςον
του κφκλου. Πταν θ ορχιςτρα ςταματάει τα παιδιά του κφκλου ακινθτοποιοφνται.
Συηθτοφν για το φφοσ του τραγουδιοφ, ςυγκρίνοντάσ το με τα προθγοφμενα μουςικά
παραδείγματα, αλλά και με άλλα ελλθνικά τραγοφδια που ζχουν ακοφςει.
Τςον αωορά τθ μουςικι των Ξοφρδων θ προςζγγιςθ ιταν λίγο διαωορετικι. Ψα επιλεγμζνα
τραγοφδια προζρχονταν κατ’ ευκείαν από τθ χϊρα καταγωγισ ςκιαγραωϊντασ τθν πολιτιςτικι
ταυτότθτά τουσ. Σι δραςτθριότθτεσ όμωσ ιταν παρόμοιεσ.
Σι δράςθ αυτι εωαρμόςτθκε μεταωραςμζνθ ςε 5 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που ςυμμετείχαν ςτο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αξιολογικθκαν κετικά.
Χχεδιαςμόσ: Yehudi Menuhin Foundation, Ράνςθ Ψουμπακάρθ
Λςτοςελίδεσ
http://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/tsigganoi_kourdoi.htm
http://www.menuhin-foundation.com/enfants-d-ici-contes-d-ailleurs/

4. Επιςτθμοφπολθ - Ζνα φεςτιβάλ επιςτθμϊν μζςα ςτο ςχολείο
Σαυτότθτα ζργου
Θ Επιςτθμοφπολθ είναι ζνα μικρό «αυτοςχζδιο» ωεςτιβάλ επιςτθμϊν που οργανϊνεται μζςα
ςτο ςχολείο για μία βδομάδα, προσ το τζλοσ τθσ χρονιάσ. Ψο αμωικζατρο του ςχολείου
μεταμορωϊνεται ςε μια «πόλθ». Σι καρζκλεσ και τα κρανία χρθςιμοποιοφνται για να
διαχωρίςουν τισ δραςτθριότθτεσ οδθγϊντασ τον επιςκζπτθ ςε κάκε μία από αυτζσ με μια
ςχεδιαςμζνθ από πριν διαδρομι.
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Θ πρϊτθ επιςτθμοφπολθ διοργανϊκθκε ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα τθσ Υρϊτθσ Χερρϊν τον Πάιο
του 2010, ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ εμβζλειασ διοργάνωςθσ «Πακθτιάδα» (www.mathitiada.gr).
Φιλοξζνθςε εκατοντάδεσ μακθτζσ επιςκζπτεσ τθσ διοργάνωςθσ, όλων των θλικιϊν, κακϊσ και
τουσ μακθτζσ τθσ περιοχισ. Θ Επιςτθμοφπολθ ζχει ςαν βαςικι τθσ αρχι να μετατρζπει το
ςχολείο ςε κζντρο ευχάριςτθσ μάκθςθσ και ζρευνασ, με τουσ μακθτζσ να πρωταγωνιςτοφν,
κακϊσ αναλαμβάνουν ρόλουσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ. Υαράλλθλα, ςτοχεφει ςτθν
«αναπλαιςίωςθ» των ςχολικϊν πόρων: οι χϊροι, τα υλικά, μεταλλάςςονται δθμιουργικά και
καινοτόμα. Ψα άχρθςτα πράγματα τθσ αποκικθσ βγαίνουν για να ηωντανζψουν ςαν ζνα ςχολικό
μουςείο εκπαίδευςθσ. Χτοιβαγμζνα βιβλία, κρανία, καρζκλεσ, απαξιωμζνα εποπτικά μζςα και
άλλοσ «ςτάςιμοσ» εξοπλιςμόσ γίνονται εικαςτικά υλικά με βάςθ τθ ωανταςία των δθμιουργϊν,
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Υεριςςότερα για τθν Επιςτθμοφπολι που αποτζλεςε το πρϊτο
μοντζλο ανάπτυξθσ, κακϊσ και τουσ ςυντελεςτζσ τθσ βρίςκουμε ςτο διαδίκτυο
(www.cmc.gr/sciencecity/) κακϊσ και ςτθ ςελίδα τθσ διοργάνωςθσ τθσ Πακθτιάδασ
(http://www.mathitiada.gr/neaepistimes.html ). Υαρουςιάηουμε τισ βαςικζσ ιδζεσ δραςτθριότθτεσ που αωοροφν ςτθν αξιοποίθςθ τθσ μουςικισ.
Δραςτθριότθτεσ
1. Σχολικι ζκκεςθ. Αποωαςίηεται μια κεματικι για τθν οποία κα ςυλλζξουμε αντικείμενα
(μουςειακι ζκκεςθ) και κα τα εκκζςουμε ςε ωοριαμό/ωοριαμοφσ με τηαμαρία (εκκετιριο).
Ενδεικτικζσ εκκζςεισ: μουςικά όργανα, αυτοςχζδια μουςικά όργανα, θχθτικά αντικείμενα,
κεματικά θχθτικά αντικείμενα (π.χ. κουδοφνια, αποκριάτικα παιχνίδια, παιχνίδια με ιχο,
παιχνίδια – μουςικά όργανα). Φτιάχνουμε καρτζλεσ για τα εκκζματα, ερευνϊντασ τισ χριςεισ,
τθν ιςτορία και άλλα ςτοιχεία.
2. Εργαςτιριο καταςκευισ. Αποωαςίηεται θ ομαδικι καταςκευι κάποιασ θχθτικισ καταςκευισ
(μουςικό όργανο, μουςικό ι θχθτικό παιχνίδι, ακουςτικά παρατιρθςθσ ιχων («θχοςκόπια) κ.λπ.
Ψα υλικά υπάρχουν διακζςιμα και τακτοποιθμζνα για να υποδεχτοφν τισ ομάδεσ που κα
καταςκευάςουν. Πακθτζσ που «εκπαιδεφονται» κατάλλθλα βοθκοφν τισ ομάδεσ να μάκουν και
να δράςουν.
3. Ζκκεςθ μουςικισ και θχθτικισ τεχνολογίασ. Επιλεγμζνεσ καταςκευζσ από τα εργαςτιρια ι και
άλλεσ πρωτότυπεσ καταςκευζσ που μπορεί να προζρχονται από «διαγωνιςμό» τεχνολογικισ
καινοτομίασ, εκτίκενται ςε ειδικά διαμορωωμζνο χϊρο με μικρζσ λεηάντεσ που εξθγοφν τα
εκκζματα.
4. Μουςείο επιςτιμθσ. Δθμιουργοφμε μια μικρι περιιγθςθ με καρτζλεσ μιασ κεματικισ (π.χ. θ
ιςτορία ενόσ μουςικοφ οργάνου, θ ιςτορία μιασ μουςικισ τεχνολογίασ, ενόσ ζργου, ενόσ
καλλιτζχνθ, ενόσ μουςικοφ είδουσ κ.λπ.). Χυλλζγουμε εικόνεσ από το διαδίκτυο κακϊσ και
πλθροωορίεσ και ςυνκζτουμε τα δικά μασ «εικονικά» εκκζματα που ακολουκοφν μια αωιγθςθ.
Ψα κολλάμε ςτον τοίχο. Αν ζχουμε κάποιο ςχετικό ζκκεμα, το κζτουμε από κάτω από τθν / τισ
ςχετικζσ καρτζλεσ ςε ζνα κρανίο.
5. Εργαςτιρια αυτοςχζδιασ μουςικισ. Ψα παιδιά επιςκζπτονται ςε μικρζσ ομάδεσ μια «γωνιά
τθσ ορχιςτρασ» (μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ςκθνι του αμωικεάτρου) και πραγματοποιοφν με
τθ ςυνδρομι ενόσ εμψυχωτι (εκπαιδευτικόσ ι καταρτιςμζνοσ μακθτισ) μικρά δρϊμενα
αυτοςχζδια μουςικισ, που παίρνουν και τθ μορωι μικρισ ςυναυλίασ.

5. Μουςείο Αυτοςχζδιων Μουςικϊν Οργάνων
Ψο πρϊτο «μουςείο αυτοςχζδιων μουςικϊν οργάνων» (museum of homemade instruments)
δθμιουργικθκε ςτθν Υρϊτθ Χερρϊν το 2009. Είναι ζνασ χϊροσ με μουςικά όργανα ωτιαγμζνα
από κακθμερινά αντικείμενα που προζρχονται από λαϊκζσ παραδόςεισ ςε όλο τον κόςμο. Υολλά
από αυτά είναι ιδθ ευρζωσ γνωςτά: ποτθρόωωνο, κουτάλια, πριόνι με δοξάρι κ.λπ. Ωςτόςο
παρουςιάηονται πολλά ακόμθ εκκζματα με τισ ςχετικζσ «λεηάντεσ» και τισ επεξθγιςεισ.
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Παιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ
Σι επιςκζπτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα:
να επιςκεωτοφν το μουςείο και να δουν τον τρόπο που κακθμερινά αντικείμενα και υλικά
αποκτοφν θχθτικι και μουςικι υπόςταςθ.
να ςυμμετζχουν ςε μικρά εργαςτιρια κακϊσ επιςκζπτονται το μουςείο και να
καταςκευάηουν μικρά όργανα
να παίηουν και να εξερευνοφν τθ μουςικι, τα όργανα και τουσ ιχουσ.
Σ χϊροσ του μουςείο αποτζλεςε ζνα «μοντζλο» που μπορεί να αναπαραχκεί ςε κάκε ςχολείο,
με απλά αντικείμενα, ςε ζναν κοινόχρθςτο χϊρο (διάδρομο) ι μια αίκουςα, και να αποτελζςει
τόπο δραςτθριοποίθςθσ για τθ μελζτθ τθσ κουλτοφρασ και τθσ μουςικισ, με επίκεντρο τισ
χειρονακτικζσ δεξιότθτεσ και τθ ωανταςία.
Υεριςςότερεσ πλθροωορίεσ για τον τρόπο οργάνωςθσ κακϊσ και τουσ ςυντελεςτζσ βρίςκονται
ςτον ιςτότοπο http://www.cmc.gr/museum.

ΕΡΛΛΕΓΜΕΝΑ ΒΑΣΛΚΑ ΕΓΑ ΓΛΑ ΤΘ ΜΟΥΣΛΚΘ
Είναι πολφ δφςκολο να ςυμπεριλάβει κανείσ όλεσ τισ μουςικζσ παραδόςεισ ςε μια μικρι επιλογι
ζργων. Υαρατίκεται χρονολογικά ζνασ κατάλογοσ επιλογισ κάποιων μουςικϊν ζργων από τθ
λόγια δυτικι μουςικι παράδοςθ, με κάποιεσ προςκικεσ από τθ διεκνι δθμοωιλι μουςικι κακϊσ
και τθν ελλθνικι μουςικι που πιςτεφουμε είναι χριςιμα να ακουςτοφν από τουσ μακθτζσ.
Ξριτιριο επιλογισ των ζργων ιταν
α) θ ποιότθτα
β) θ ςθμαντικότθτα,
γ) θ αντιπροςωπευτικότθτά
γ) θ διάρκεια. Ειδικά όςον αωορά τθ διάρκεια ζχει γίνει προςπάκεια τα ζργα να είναι
ςφντομα. Πε τισ μικρζσ διάρκειεσ αωενόσ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ξαναπαίξει τα
κομμάτια και να ςυηθτιςει με τουσ μακθτζσ ςτο πλαίςιο μιασ «ενεργθτικισ ακρόαςθσ»,
αωετζρου ενιςχφεται θ προςοχι ςτο μάκθμα, μια και οι μακθτζσ αδυνατοφν ςυνικωσ να
ςυγκεντρωκοφν και να παρακολουκιςουν προςεκτικά μουςικά ζργα μεγάλθσ διάρκειασ
ιδιαίτερα αν τουσ είναι άγνωςτα.
Τπωσ κα προςζξει ο εκπαιδευτικόσ δεν δθλϊνονται θλικίεσ για τισ οποίεσ είναι κατάλλθλα τα
παραδείγματα. Ψα μουςικά ζργα (ςε αντίκεςθ με άλλεσ τζχνεσ) επειδι δεν βαςίηονται ςτο λόγο,
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εφκολα ςε όλεσ τισ θλικίεσ. Αυτό που αλλάηει είναι θ παιδαγωγικι
προςζγγιςθ. Υ.χ. για το ίδιο ζργο ςε μικρζσ θλικίεσ μποροφμε να ηθτιςουμε να ωανταςτοφν και
να δθμιουργιςουν μια ιςτορία πάνω ςτο κομμάτι ι να το ηωγραωίςουν, ενϊ ςε μεγαλφτερεσ να
παρατθριςουν τθ μουςικι του εξζλιξθ και δομι ι να ςυηθτιςουμε τισ κοινωνικζσ και αιςκθτικζσ
του παραμζτρουσ.
Ξάκε αναωορά είναι με μορωι καρτζλασ όπου εκτόσ από τα ςτοιχεία που ταυτοποιοφν το
κομμάτι, για να διευκολφνουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ ζχουμε προςκζςει:
α) ζνα πεδίο με ζννοιεσ κλειδιά που μποροφν να βοθκιςουν ςτθ ςφνδεςθ του κομματιοφ
με άλλα αντικείμενα και
β) υπερςυνδζςεισ προσ εκτελζςεισ που υπάρχουν ςτο youtube κακϊσ και προσ τθ
βικιπζδια (ελλθνικι αν ιταν διακζςιμθ αλλιϊσ αγγλικι).
Επίςθσ ςε κάκε κομμάτι προςκζτουμε ζνα μικρό ςχόλιο ςχετικά με τθν ιςτορία του κομματιοφ,
κακϊσ και μουςικζσ και αιςκθτικζσ παρατθριςεισ.
Πετά τισ επιλογζσ ακολουκεί ζνα ςυνοπτικό γλωςςάρι που επεξθγεί μουςικοφσ όρουσ με τουσ
οποίουσ πικανόν να μθν είναι εξοικειωμζνοσ ο εκπαιδευτικόσ.
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Ψζλοσ επιςθμαίνουμε ότι ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ζχουν μοιραςτεί δφο Πουςικά Ανκολόγια
(Δθμοτικοφ και Γυμναςίου), που ςυνοδεφονται από CD ιχου και περιλαμβάνουν ςχολιαςμζνα
περί τα 300 κομμάτια από όλα τα είδθ τθσ μουςικισ. Σ εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρωματικά μπορεί
να ανατρζξει και ς’ αυτά.
Ευρετιριο
Ρρωτότυποσ τίτλοσ

Ελλθνικι απόδοςθ

Σελ

Sumer is icumen in

Ιρκε το καλοκαίρι
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Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae
Constantinopoletanae

Κρινοσ για τθν Αγία Πθτζρα Εκκλθςία τθσ
Ξωνςταντινοφπολθσ
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Lamento Di Arianna

Κρινοσ τθσ Αριάδνθσ

217

Canon in D major

Ξανόνασ ςε ρε μείηονα

217

Air

Άρια (από τθν 3θ Χουίτα του Bach)

218

Eine kleine Nachtmusik

Πικρι Ρυχτερινι Πουςικι

218

Ode an die freude

Ωδι ςτθ Χαρά

219

Ave Maria

Χαίρε Παρία

219

Υερίπατοσ

220

Die Walküre

Θ Βαλκυρία

220

Υρωινι διάκεςθ

Υρωινι διάκεςθ

221

L'amour est un oiseau rebelle

Σ ζρωτασ είναι ζνα ατίκαςο πουλί

221

Σ κφκνοσ

Σ κφκνοσ

222

Bolero

Ππολερό

222

Alabama song

Ψραγοφδι τθσ Αλαμπάμα

223

Ελλθνικοί Χοροί - Ξρθτικόσ

223

Φωμαίοσ και Λουλιζτα

224

Summertime

Χάμερτάιμ – περίοδοσ καλοκαιριοφ

224

Ψαξίμ Ηεϊμπζκικο

225

Ψα καβουράκια
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4’ 33”

226

Ζξι λαϊκζσ ηωγραωιζσ – Χυννεωιαςμζνθ Ξυριακι

226

Ψα ματόκλαδά ςου λάμπουν

227

Stand by me

Χτάςου δίπλα μου

Ψο βαλσ των χαμζνων ονείρων
Oye Como Va
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Ε! τι κάνεισ;

Άςμα αςμάτων

228
229

Riders on the storm

Ξαβαλάρθδεσ ςτθν καταιγίδα

229

Imagine

Φαντάςου

230

Clapping Music

Πουςικι με παλαμάκια

230
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Mikka «S» pour violon

Πίκκα «S» για βιολί
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Άκρα του τάωου ςιωπι
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Ξανείσ εδϊ δεν τραγουδά
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Another Brick in the wall

Άλλο ζνα τοφβλο ςτον τοίχο
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Glassworks
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Χαςάπικο Υολίτικο

234

215

Α/Α

1

Ψίτλοσ

Sumer is icumen in (Ιρκε το καλοκαίρι)

Χυνκζτθσ

Ανϊνυμοσ

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1240

Διάρκεια

1’ 58”

Ξατθγορία

Πεςαιωνικι ωωνθτικι μουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

Πεςαιωνικά Αγγλικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Ξανόνασ, καλοκαίρι, παλαιά αγγλικά, Πεςαίωνασ, κανόνασ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Υεριλαμβάνεται ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Γυμναςίου
http://www.youtube.com/watch?v=GJvF9xucG90
ου

Κανόνασ που γράωτθκε το β’ μιςό του 13 αιϊνα και είναι το παλαιότερο κομμάτι κοςμικισ μουςικισ που
ζχει βρεκεί. Ψο κείμενο είναι ςε παλιά αγγλικά (ςτο ανκολόγιο υπάρχει και απόδοςθ ςτα ελλθνικά). Σ
κανόνασ είναι εξάωωνοσ και γι’ αυτό πρωτοποριακόσ για τθν εποχι του διότι τότε πολυωωνικζσ ςυνκζςεισ
με δυο ι τρεισ ωωνζσ κεωροφνταν ιδθ πολφ προοδευτικζσ. Σι τζςςερισ πρϊτεσ ωωνζσ μπαίνουν ανά δυο
μζτρα ενϊ θ πζμπτθ και θ ζκτθ λειτουργοφν ωσ βάςιμο και μποροφν να μπουν κατευκείαν.

Α/Α

2

Ψίτλοσ
Χυνκζτθσ

Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopoletanae (Θρινοσ για τθν Αγία
Μθτζρα Εκκλθςία τθσ Κωνςταντινοφπολθσ)
Guillaume Dufay

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1453

Διάρκεια

4’

Ξατθγορία

Αναγεννθςιακι ωωνθτικι μουςικι

Γλϊςςα
ςτίχων

Οατινικά

Ζννοιεσ
κλειδιά

Ξωνςταντινοφπολθ, Άλωςθ, Κρινοσ, Γαλλο-Φλαμανδικι ςχολι

Υρόςβαςθ ςτο
υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Lamentatio_sanctae_matris_ecclesiae_Constantinopolitanae
http://www.youtube.com/watch?v=ky9ovtBLAFw
http://www.youtube.com/watch?v=lQndSQPO--A

Υρόκειται για ζνα μοτζτο που ζγραψε ο γνωςτόσ Γαλλο-Φλαμανδόσ ςυνκζτθσ για τθν πτϊςθ τθσ
Ξωνςταντινοφπολθσ. Σ Dufay είχε ιδιαίτερθ ςυμπάκεια για τθν Ξωνςταντινοφπολθ και ζγραψε άλλουσ
τρεισ κρινουσ για τθν Άλωςθ εκωράηοντασ τθν προςωπικι του λφπθ για το γεγονόσ. Υρόκειται για ζνα
μοναδικό δείγμα που ςυνδζει τουσ δφο Ευρωπαϊκοφσ πολιτιςμοφσ τθσ εποχισ. Πουςικά, είναι ενδιαωζρον
είναι να παρατθριςει κανείσ τθν α) αργι αλλά ςφνκετθ πλοκι των ωωνϊν και β) το αρμονικό άκουςμα
που ίςωσ ξενίηει ςτο αυτί μασ διότι το μουςικό ςφςτθμα τθσ εποχισ ιταν διαωορετικό από τα νεότερα,
χρθςιμοποιϊντασ μουςικοφσ τρόπουσ.
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Α/Α

3

Ψίτλοσ

Lamento Di Arianna (Θρινοσ τθσ Αριάδνθσ)

Χυνκζτθσ

Claudio Monteverdi

Χτιχουργόσ

Ottavio Rinuccini

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1608

Διάρκεια

2’ 06”

Ξατθγορία

Υρϊιμο Ππαρόκ

Γλϊςςα ςτίχων

Λταλικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Αριάδνθ, Ράξοσ, Λταλία, εγκατάλειψθ, κάνατοσ, Κθςζασ, Οαβφρινκοσ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=8VTdERr7LAs
http://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arianna#Il_lamento_d.27Arianna

Υρόκειται για άρια από τθν όπερα Ariana (Αριάδνθ) που εξιςτορεί τθν εγκατάλειψθ τθσ Αριάδνθσ από τον
Κθςζα ςτθ Ράξο. Χφμωωνα με το μφκο θ Αριάδνθ κόρθ του Πίνωα και τθ Υαςιωάθσ λόγω του ζρωτά τθσ
για τον Κθςζα του δίνει ζνα κουβάρι κλωςτι (μίτο) με τθ βοικεια του οποίου αωοφ ςκότωςε τον
Πινϊταυρο, βρικε τθν ζξοδο ςτο Οαβφρινκο. Θ Αριάδνθ ακολουκεί το Κθςζα ςτθ ωυγι του, ωτάνοντασ
όμωσ ςτθ Ράξο αυτόσ με εντολι του κεοφ Διόνυςου τθν εγκαταλείπει εκεί. Χτθν άρια του Monteverdi θ
Αριάδνθ εγκαταλειμμζνθ τραγουδά το κρινο «Αωιςτε με να πεκάνω». Θ όπερα Ariana είναι ζνα
εξαιρετικό δείγμα του πρϊιμου Ππαρόκ. Ειδικά θ άρια εκωράηει αιςκαντικά μζςα από τθ μελωδικι τθσ
γραμμι απόλυτα τθν παραίτθςθ τθσ Αριάδνθσ από τθ ηωι.

Α/Α

4

Ψίτλοσ

Canon in D major (Κανόνασ ςε ρε μείηονα)

Χυνκζτθσ

Johann Pachelbel

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1694

Διάρκεια

4’ 48’’

Ξατθγορία

Ππαρόκ

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Ξανόνασ, μπαρόκ, οςτινάτο, αντίςτιξθ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Pachelbel_canon
http://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0

Σ κανόνασ του Υάχελμπελ είναι το πιο, και ίςωσ το μόνο γνωςτό του κομμάτι. Τπωσ ςυνζβθ και με άλλα
ζργα τθσ εποχισ του χάκθκε και ξαναβρζκθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, οπότε και ζγινε πολφ
δθμοωιλισ. Αρχικά είχε γραωτεί για 3 βιολιά με ςυνοδεία ςυνεχοφσ βάςιμου (μπάςο κοντίνουο). Χε κανόνα
(δθλαδι με διαδοχικι επανάλθψθ τθσ ίδιασ μελωδίασ ςε κάκε ωωνι) παίηουν μόνο οι 3 πάνω ωωνζσ, ενϊ
το μπάςο παίηει ζνα διαρκϊσ επαναλαμβανόμενο μελωδικό-ρυκμικό ςχιμα. Τπωσ ςυμβαίνει με τα
δθμοωιλι ζργα παίηεται με διάωορουσ ςυνδυαςμοφσ οργάνων.
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Α/Α

5

Ψίτλοσ

Air (άρια) από τθν 3θ Χουίτα του Bach

Χυνκζτθσ

Johann Sebastian Bach

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

(1717-1723)

Διάρκεια

5ϋ

Ξατθγορία

Ππαρόκ

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Άρια, μπαρόκ, ςουίτα, θρεμία, ανάπτυξθ, ζνταςθ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Orchestral_suites_%28Bach%29
http://www.youtube.com/watch?v=NlT8yeEYbMs

Υρόκειται για ζνα από τα γνωςτότερα κομμάτια του μπαρόκ. Είναι γραμμζνο για ορχιςτρα μπαρόκ αλλά
ζγινε πολφ γνωςτό ςε μια μεταγραωι του βιολονίςτα August Wilhelmj για βιολί και πιάνο τισ αρχζσ του
20ου αιϊνα με τθ ονομαςία «Άρια για χορδι Χολ» (επειδι παίηεται κυρίωσ ςτθ χορδι Χολ του βιολιοφ).
Χιμερα παίηεται ςε μεταγραωζσ για διάωορα όργανα. H Air (άρια) είναι τυποποιθμζνο μζροσ τθσ μπαρόκ
ςουίτασ. Χε εξαίρεςθ με τα άλλα μζρθ τθσ ςουίτασ δεν είναι χορευτικό αλλά πιο ελεφκερο και μελωδικό,
ςαν τραγοφδι. Θ ςυγκεκριμζνθ κινείται ελεφκερα με αργά βιματα που τονίηονται από το μπάςο κοντίνουο.
Σι κινιςεισ αυτζσ δθμιουργοφν ιρεμεσ καταςτάςεισ που οδθγοφν ςε εντάςεισ οι οποίεσ πάλι
εξομαλφνονται. Ψο κομμάτι ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ ςιμα, μουςικι διαωθμίςεων και άλλεσ περιπτϊςεισ
που το ζχουν αναγάγει ςε «ςιμα κατατεκζν».

Α/Α

6

Ψίτλοσ

Eine kleine Nachtmusik (Μικρι νυχτερινι μουςικι)

Χυνκζτθσ

Wolfgang Amadeus Mozart

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1787

Διάρκεια

3ϋ 26ϋϋ

Ξατθγορία

Ξλαςικι μουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Ρφχτα, δυναμιςμόσ, επεξεργαςία, κζμα, αντίκεςθ, κλαςικιςμόσ, Αυςτρία

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Eine_kleine_Nachtmusik
http://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I

Θ πρωτότυπθ ονομαςία που ζδωςε ο Mozart ςτο ζργο είναι «Χερενάτα Αρ. 13 για ζγχορδα». Αργότερα ο
ίδιοσ ςε ζνα κατάλογο των ζργων του ςθμείωςε δίπλα τθν ονομαςία με τθν οποία είναι το ζργο γνωςτό
ςιμερα. Κεωρείται το πιο γνωςτό κομμάτι του και ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε διάωορεσ ευκαιρίεσ. Υαίηεται
μόνο από όργανα τθσ οικογζνειασ του βιολιοφ. Ζχει μορωι που μοιάηει με τθ ωόρμα ςονάτα. Υαρατθριςτε
το πρϊτο δυναμικό κζμα που ακολουκείται ςε λίγο από ζνα δεφτερο πιο ιπιο. Ππορείτε να παρατθριςετε
επίςθσ τα ςθμεία που γίνεται επανάλθψθ τθσ ζκκεςθσ των δφο κεμάτων, τα ςθμεία που γίνεται
επεξεργαςία τουσ και τζλοσ τθν τελικι επανζκκεςθ και το κλείςιμο.
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Α/Α

7

Ψίτλοσ

Ode an die freude (Ωδι ςτθ Χαρά)

Χυνκζτθσ

Ludwig van Beethoven

Χτιχουργόσ

Friedrich Schiller

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1824

Διάρκεια

4’

Ξατθγορία

Χυμωωνικι Πουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

Γερμανικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Beethoven, Schiller, Ευρϊπθ, Ευρωπαϊκι Ξουλτοφρα, Φόρμα, Χυμωωνία,
Χαρά, Ϊμνοσ, Ευρωπαϊκό Λδεϊδεσ, Ενωμζνθ Ευρϊπθ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Πουςικό Ανκολόγιο Δθμοτικοφ
Διςκογραωθμζνο και ωιλμογραωθμζνο. Διακζςιμο και διαδικτυακά ςε πολλζσ
εκδοχζσ, με αναηιτθςθ. Ενδεικτικά:
http://www.youtube.com/watch?v=qkcaLk5sweI

Θ «Ωδι ςτθ Χαρά», περιλαμβάνεται ςτθν 9θ (και τελευταία) Συμφωνία του Ππετόβεν. Σ Ππετόβεν με τισ
ςυνεχείσ του αναηθτιςεισ ςτο κζμα τθσ μορωισ δθμιουργεί μια ςυμωωνία τθν οποία διευρφνει προσ τθν
κατεφκυνςθ του ορατορίου, με τθ χριςθ μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ, ςολίςτ και χορωδίασ. Σ Ππετόβεν
ςυνζκεςε ολόκλθρο το ζργο όταν είχε πλζον χάςει εντελϊσ τθν ακοι του. Από το 1986 χρθςιμοποιείται ωσ
φμνοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχει ταυτιςτεί με το Ευρωπαϊκό αιςιόδοξο πνεφμα. Είναι ζνα απλό αλλά
και ουςιαςτικό ωσ προσ τθ μορωι του δθμιοφργθμα. Θ αρχικι ωράςθ περιλαμβάνει δφο μζρθ λιτά και
ςυμπλθρωματικά, τα οποία ζχουν χρθςιμοποιθκεί πολλζσ ωορζσ για παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ. (Δείτε ςτο
Ανκολόγιο απόδοςθ του κειμζνου ςτα Ελλθνικά)

Α/Α

8

Ψίτλοσ

Ave Maria (Χαίρε Μαρία)

Χυνκζτθσ

Franz Schubert

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1825

Διάρκεια

3ϋ46ϋϋ

Ξατθγορία

Ξλαςικι

Γλϊςςα ςτίχων

Οατινικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Χαίρε Παρία, Υαναγία, κλαςικιςμόσ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=bPvAQxZsgpQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria_%28Schubert%29

Είναι ζνα ίςωσ το πιο γνωςτό κομμάτι του Schubert και ζνα από τα δθμοωιλζςτερα τθσ κλαςικισ μουςικισ.
Σι ςτίχοι είναι το «Χαίρε Παρία κεχαριτωμζνθ» ςτα λατινικά. Αρχικά ο Schubert το ζγραψε πάνω ςε
αγγλικοφσ ςτοίχουσ με εντελϊσ άλλο περιεχόμενο («Θ κυρία τθσ λίμνθσ»). Θ προςαρμογι του Ave Maria
ζγινε πολφ αργότερα από άλλον, αλλά ζτυχε να γίνει το κομμάτι ζτςι γνωςτό διεκνϊσ και παραμζνει αυτι
θ παρεξιγθςθ ζωσ ςιμερα. Ζχει τραγουδθκεί από πολλοφσ εκτελεςτζσ και ςε πολλζσ ενορχθςτρϊςεισ.
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Α/Α

9

Ψίτλοσ

Περίπατοσ (εικόνεσ από μια ζκκεςθ)

Χυνκζτθσ

Modest Mussorgsky (μεταγραωι Maurice Ravel)

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1847

Διάρκεια

1ϋ40ϋϋ

Ξατθγορία

Χυμωωνικι Πουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Φωςία, πίνακεσ ηωγραωικισ, ζκκεςθ, ζργα τζχνθσ, μεγαλοπρζπεια, ςυνάντθςθ
τεχνϊν, λαϊκά ςτοιχεία ρϊςικθσ ηωισ, περίπατοσ, πνευςτά, μεταγραωι ζργων,
μνιμθ.

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=R1GwvPzzK1k
http://en.wikipedia.org/wiki/Pictures_at_an_Exhibition#Promenade_2

Ζνα από τα πιο γνωςτά ζργα του Mussorgsky, που γράωτθκε αρχικά για πιάνο. Ζγινε ευρζωσ γνωςτό από
τθ μεταγραφι για ορχιςτρα του Ravel γι’ αυτό το τελικό αποτζλεςμα καταλογίηεται και ςτουσ δφο.
Υρόκειται για το πρϊτο μζροσ από μια ςειρά από μικρζσ μουςικζσ μινιατοφρεσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε
ζνα ηωγραωικό πίνακα θ κάκε μία. Σ Mussorgsky εμπνεφςτθκε τθ ςφνκεςθ αυτι μετά από μια επίςκεψθ
ςε μια ζκκεςθ ενόσ ωίλου του (Viktor Hartmann) που είχε πεκάνει ξαωνικά και αωιζρωςε τα κομμάτια
αυτά ςτθ μνιμθ του.

Α/Α

10

Ψίτλοσ

Die Walküre (H Βαλκυρία)

Χυνκζτθσ

Richard Wagner

Χτιχουργό
σ

-

Ζτοσ
Χφνκεςθσ

1870

Διάρκεια

5ϋ25ϋϋ

Ξατθγορία

Φομαντικι (όπερα)

Γλϊςςα
ςτίχων

Γερμανικά

Ζννοιεσ
κλειδιά

Πυκολογία, όπερα, Γερμανία, εκνικιςμόσ, ανυπακοι, ανκρωπιςμόσ

Υρόςβαςθ
ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=1aKAH_t0aXA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE
%B1

«Θ Βαλκυρία» ι και «Θ επζλαςθ τθσ Βαλκυρίασ» είναι ίςωσ θ πιο γνωςτι όπερα του Βάγκνερ. Ανικει ςτθν
τετραλογία «Ψο ξίωοσ του Ριμπελοφγκεν» που αντλεί το υλικό τθσ από τθ Γερμανικι και Χκανδιναβικι
μυκολογία. Σι Βαλκυρίεσ ιταν Χκανδιναβικζσ κεότθτεσ που επζλαυναν πάνω ςε λφκουσ μετά τθ μάχθ,
μαηεφοντασ τουσ ςκοτωμζνουσ, με προτίμθςθ τουσ πιο ιρωεσ, για τουσ μεταωζρουν ςτθ μυκικι πόλθ
Βαλχάλα. Χτθ «Βαλκυρία» ο Βάγκνερ χρθςιμοποιεί ωσ πρωταγωνίςτρια μια βαλκυρία με το όνομα
Ππρουνχίλντα (Βρουνχίλδθ), θ οποία κατά τθ διάρκεια του κακικοντόσ τθσ λόγω ενόσ καταραμζνου
δακτυλιδιοφ αλλά και τθσ ςυμπάκειασ τθσ ςτουσ ανκρϊπουσ, παρακοφει τισ κεϊκζσ επιταγζσ και
τιμωρείται. Σ Βάγκνερ εδϊ αωενόσ προςπακεί να τονίςει τον εκνικό χαρακτιρα του νεοςφςτατου
ενωμζνου γερμανικοφ κράτουσ, αωετζρου ειςάγει μια πρωτόγνωρθ μεγαλοπρζπεια που κα
χρθςιμοποιθκεί αργότερα ακόμθ και ωσ soundtrack.
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Α/Α

11

Ψίτλοσ

Πρωινι διάκεςθ από το Peer Gynt (Suite No.1.2C Op.46)

Χυνκζτθσ

Grieg Edvard

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1875

Διάρκεια

4’

Ξατθγορία

Χυμωωνικι Χκθνικι Πουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Υρωινό, ανατολι θλίου, παραμφκι, ωανταςία, κζατρο, Ρορβθγία, Ερρίκοσ
Μψεν, αναβλθτικότθτα, εγωιςμόσ, εςωςτρζωεια

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
http://www.youtube.com/watch?v=PAbwMGZtIsY

Πουςικι με ιδιαίτερο άκουςμα που ςυνδζεται με το ομϊνυμο Ρορβθγικό παραμφκι, από το οποίο
εμπνεφςτθκε ο Μψεν να γράψει κεατρικό ζργο που επζνδυςε μουςικά ο Grieg. Θ ιςτορία είναι ζνα ονειρικό
παραμφκι με νάνουσ και βαςιλιάδεσ ςτο οποίο ιρωασ είναι ο Peer Gynt ζνασ αναβλθτικόσ και ανεφκυνοσ
χαρακτιρασ. Κεωρείται ότι απεικονίηει και ςατιρίηει τον εγωιςτικό, ςτενόμυαλο και αλαηονικό χαρακτιρα
των Ρορβθγϊν. Θ μουςικι του Grieg ζχει τθ μορωι ςουίτασ ενϊ παίηεται και αυτόνομα, χωρίσ το κεατρικό
ζργο. Ψο ςυγκεκριμζνο μζροσ περιγράωει μουςικά τθν ανατολι του ιλιου και τθ ςυναιςκθματικι
ατμόςωαιρα που δθμιουργείται. Κεωρείται μαηί με το μζροσ «Χτθν αίκουςα του Βαςιλιά των Βουνϊν» το
πιο γνωςτό κομμάτι του Grieg και ζχει χρθςιμοποιθκεί πολφ ωσ μουςικι επζνδυςθ ςε διαωθμίςεισ, τον
κινθματογράωο και κινοφμενα ςχζδια.
Α/Α

12

Ψίτλοσ

L'amour est un oiseau rebelle (Habanera) – Carmen, Ο ζρωτασ είναι ζνα
ατίκαςο πουλί (Χαμπανζρα) – Κάρμεν

Χυνκζτθσ

Georges Bizet

Χτιχουργόσ

Herni Meilhac

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1875

Διάρκεια

4’ 40’’

Ξατθγορία

Τπερα

Γλϊςςα ςτίχων

Γαλλικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Ζρωτασ, nομάδεσ, τςιγγάνοι, ανεξαρτθςία, πάκοσ, ηιλια, πόλεμοσ, κοινωνικοί
κανόνεσ, Λςπανία

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Carmen
http://www.youtube.com/watch?v=djsuP0uta7s
θ
Θ ςυγκεκριμζνθ άρια, είναι πολφ γνωςτι κυρίωσ γιατί ζχει (1 ςτροωι)
Σ
ζρωτασ, τρελό πουλί
χρθςιμοποιθκεί ωσ αυτόνομο κομμάτι. Υαρ’ όλα αυτά είναι μζροσ
Υου
δεν το θμζρεψε κανείσ,
τθσ Τπερασ του Ππιηζ «Ξάρμεν». Ψο ζργο ζχει μαγνθτοςκοπθκεί και
Ξι άδικα εςφ τον προκαλείσ,
ωιλμογραωθκεί πολλζσ ωορζσ. Υεριγράωει τον ελεφκερο και
Αν τον βολεφει να αρνθκεί.
ατίκαςο χαρακτιρα τθσ θρωίδασ, μιασ τςιγγάνασ που ηει τθ νιότθ
Πάταια ικετεφουν ι απειλοφν,
τθσ, παράλλθλα με τα πολεμικά γεγονότα τθσ εποχισ. Χτθν άρια Σ ζνασ μιλάει, ο άλλοσ ςιωπά.
εξυμνείται ο ζρωτασ, που είναι ζνα «ατίκαςο» πουλί.
Πα κάποιον άλλο προτιμϊ,
Ψα λόγια, ςτα Ελλθνικά, ςε ποιθτικι προςαρμογι ςτθ μελωδία
είναι:
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Π’αρζςει και ασ μθ μου μιλά.
Σ ζρωτασ, ο ζρωτασ...
Σ ζρωτασ, τςιγγάνων γιοσ,
Ρόμο δεν γνϊριςε ποτζ…

Α/Α

13

Ψίτλοσ

Ο κφκνοσ

Χυνκζτθσ

Camille Saint-Saens

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1886

Διάρκεια

2ϋ 35ϋϋ

Ξατθγορία

Φομαντιςμόσ

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Ξφκνοσ, ηϊα, ρομαντιςμόσ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=zNbXuFBjncw
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_cygne

Ανικει ςτθ Σουίτα «Ψο Ξαρναβάλι των Ηϊων» με 14 μζρθ όπου κάκε μζροσ αντιςτοιχεί και ςε ζνα ηϊο. Σ
«κφκνοσ» όμωσ (13ο μζροσ) που κεωρείται ζνα από τα πολφ όμορωα κομμάτια τθσ ρομαντικισ περιόδου,
ζχει αυτονομθκεί ωσ ζργο και παίηεται μόνο του. Αρχικά ζχει γραωτεί για πιάνο και βιολοντςζλο αλλά
όπωσ ςυμβαίνει με όλα τα δθμοωιλι κομμάτια, ζχει ενορχθςτρωκεί για διάωορουσ ςυνδυαςμοφσ. Χτθν
πρωτότυπι του μορωι πρωταγωνιςτικό ρόλο παίηει το βιολοντςζλο, που με τισ μελωδικζσ τουσ κινιςεισ
προςπακεί να απεικονίςει τισ κινιςεισ ενόσ κφκνου, ενϊ θ άρπα που ςυνοδεφει διαμορωϊνει ζνα θχθτικό
περιβάλλον απεικονίηοντασ το ωανταςτικό περιβάλλον ςτο οποίο κινείται ο κφκνοσ.
Α/Α

14

Ψίτλοσ

Bolero (Μπολερό)

Χυνκζτθσ

Maurice Ravel

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1928

Διάρκεια

15’

Ξατθγορία

Χυμωωνικι Χκθνικι Πουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Λςπανία, χορόσ, πολυωωνία, ςφνκεςθ ωωνϊν, κλιμάκωςθ, μουςικά όργανα,
πλοκι, εξζλιξθ, κορφωωςθ, κοινι πορεία.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro
http://www.youtube.com/watch?v=LWcpw3GAAms&

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Ψο μπολερό (ι μπολζρο) είναι ζνα ορχθςτρικό ζργο με ζνα μόνο μζροσ, το πιο γνωςτό ίςωσ του ςυνκζτθ.
Γράωτθκε ωσ ςκθνικι μουςικι για χορογραωία, αλλά παίηεται και ωσ αυτόνομο ορχθςτρικό ζργο. Είναι
χαρακτθριςτικι θ ιδιαίτερθ κλιμακωτι πορεία του, που καταλιγει ςε μια εξαιρετικι κορφφωςθ. Σ Ravel
χρθςιμοποιεί μια μόνο μουςικι ωράςθ που επαναλαμβάνεται ςυνεχϊσ ςχεδόν αυτοφςια, μόνο που ςε
κάκε νζα επανάλθψθ μπαίνουν διαδοχικά νζα όργανα οδθγϊντασ ςε μια τελικι κεαματικι κορφφωςθ. Χτο
υπόβακρο υπάρχει ζνα διαρκζσ ταμποφρο (ςτρατιωτικό τφμπανο) που παίηει τον ιςπανικό ρυκμό μπολζρο.
Θ μορωι αυτι που χρθςιμοποίθςε ο Ravel ιταν πρωτόγνωρθ για τθν εποχι του και προοιωνίηει τθν
μετζπειτα μινιμαλιςτικι μουςικι.
Σ τρόποσ που τα μουςικά όργανα και οι ωωνζσ «πλζκονται» διαδοχικά ςτθν κλιμάκωςθ είναι πολφ
χριςιμοσ παιδαγωγικά για τθν παρουςίαςθ όλθσ αυτισ τθσ μορωολογικισ και οργανολογικισ εξζλιξθσ. Ζχει
χρθςιμοποιθκεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ και αποτελεί «ορόςθμο» τθσ δυτικισ ευρωπαϊκισ μουςικισ. Θ
χριςθ του ςτθν ταινία «10» (1979) παραλλιλιςε τθν κορφωωςθ του ζργου με αυτιν τθσ ερωτικισ πράξθσ.
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Α/Α

15

Ψίτλοσ

Alabama song (Τραγοφδι τθσ Αλαμπάμα)

Χυνκζτθσ

Kurt Weil

Χτιχουργόσ

Bertolt Brecht

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1930

Διάρκεια
Ξατθγορία

Πουςικό κζατρο

Γλϊςςα ςτίχων

Αγγλικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Ξαμπαρζ, προπολεμικι Γερμανία, ουτοπία, παρανομία, αλκοόλ, μπαρ,
Αλαμπάμα, ωεγγάρι, μθτζρα, κλίψθ, παραίτθςθ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Υεριλαμβάνεται ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Γυμναςίου
http://www.youtube.com/watch?v=mJLlIYAKsLs

Ψο τραγοφδι περιλαμβάνεται ςτο ζργο “Άνοδοσ και πτϊςθ τθσ πολιτείασ του Παχαγκόνυ” που
πρωτοπαρουςιάςτθκε το 1930. Σι Ξουρτ Βάιλ και Ππζρτολντ Ππρεχτ δθμιοφργθςαν μια μορωι μουςικοφ
κεάτρου που ςυνδφαηε ςτοιχεία καμπαρζ, με επιδράςεισ από τθ τηαη, τθ λαϊκι, αλλά και τθ λόγια δυτικι
μουςικι με ζμωαςθ ςτθν όπερα. Σι δυο δθμιουργοί διζκεταν βακιά κοινωνικι ςυνείδθςθ και άςκθςαν
μζςα από τα ζργα τουσ ζντονθ πολιτικι και κοινωνικι κριτικι.
Θ ιςτορία τθν όποια αωθγείται το ζργο είναι ςυμβολικι: περιγράωει τρεισ ωυγάδεσ του νόμου που
ιδρφουν τθν πολιτεία Παχαγκόνυ, όπου κανείσ δε δουλεφει. Εκεί επικρατεί το χαρτοπαίγνιο, το αλκοόλ και
το παράνομο χριμα. Ψο τραγοφδι, θ πρϊτθ ςτροωι του οποίου παρατίκεται εδϊ, τραγουδιζται από τθν
θρωίδα Ψηζθν. Ψα λόγια του λζνε: “Δείξε μασ το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ με ουίςκι. Σου λζω πρζπει
να πεκάνουμε! Ω φεγγάρι τθσ Αλαμπάμα, ιρκε θ ϊρα να ποφμε αντίο. Χάςαμε τθ μθτζρα μασ και πρζπει
να πιοφμε ουίςκι. Ξζρεισ καλά γιατί.”

Α/Α

16

Ψίτλοσ

Ελλθνικοί Χοροί – Κρθτικόσ

Χυνκζτθσ

Ρίκοσ Χκαλκϊτασ

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1931 – 36

Διάρκεια

2’ 30’’

Ξατθγορία

Χυμωωνικι Πουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Δθμοτικι μουςικι, Χυμωωνικι Πουςικι, πολιτιςμικι ταυτότθτα, εκνικι
οσ
ταυτότθτα, 20 αιϊνασ, τοπικζσ κουλτοφρεσ, χορόσ, Ευρϊπθ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Ενδεικτικά: http://www.youtube.com/watch?v=yR1caiJsCxs

Σι Ελλθνικοί Χοροί του Ρίκου Χκαλκϊτα ανζρχονται ςε 36 αυτόνομεσ ςυνκζςεισ που γράωτθκαν ςε
διάςτθμα πζντε περίπου χρόνων. Αποτελοφν ζνα ςπάνιο ςυνδυαςμό του λαϊκοφ ακοφςματοσ με τθ
ςυνκετικι τεχνικι τθσ εποχισ. Ψο ζργο μπορεί ζτςι να λειτουργιςει ωσ αωορμι μελζτθσ ςυνάντθςθσ τθσ
ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ με τθ ςυμωωνικι. Επειδι οι χοροί αναωζρονται ςε περιοχζσ από όλθ
τθν Ελλάδα, μποροφν να ςυνδυαςτοφν με κζματα που ςυνδζονται με τθ γεωγραωία, τθν κουλτοφρα, τθν
ιςτορία και άλλα ςτοιχεία του κάκε τόπου. Σ Ξρθτικόσ είναι ζνα τζτοιο παράδειγμα. Σ Χκαλκϊτασ εδϊ
χρθςιμοποιεί ωσ βαςικι μελωδία ζνα κρθτικό χορό τθν οποία ενορχθςτρϊνει με «τολμθρι» αρμονία,
αντίςτοιχα όπωσ ζκανε λίγο παλαιότερα ο Χτραβίνςκι με ρϊςικουσ χοροφσ.
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Α/Α

17

Ψίτλοσ

Ρωμαίοσ και Ιουλιζτα

Χυνκζτθσ

Sergei Prokofiev

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1935

Διάρκεια

3’ 24’’

Ξατθγορία

Πουςικι για μπαλζτο

Γλϊςςα ςτίχων
Ζννοιεσ κλειδιά

Ππαλζτο, ζρωτασ, Χαίξπθρ, ΕΧΧΔ, τζχνθ και πολιτικι, κοινωνικζσ τάξεισ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=ZB3sd2BAxys
http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet_%28Prokofiev%29

Γράωτθκε ωσ χορευτικι μουςικι για τα μπαλζτα του Kirov ςε διαςκευι του ομϊνυμου ζργου του Χαίξπθρ
από τον χορογράωο Α. Piotrovsky, ο οποίοσ μάλιςτα τροποποίθςε και το τζλοσ από δραματικό ςε
ευχάριςτο (happy end). Δεν ανζβθκε όμωσ ςτθ Πόςχα όπωσ είχε προγραμματιςτεί διότι ο χορογράωοσ
ζπεςε ςε δυςμζνεια από το κακεςτϊσ λόγω του υπερβολικοφ μοντερνιςμοφ του, οπότε παίχτθκε μόνο ωσ
ςουίτα με τρία μζρθ και ανζβθκε αργότερα εκτόσ ΕΧΧΔ. Ψο απόςπαςμα ςτο παράδειγμα είναι από το
ενδιάμεςο μζροσ του ζργου. Σι αργζσ βαριζσ κινιςεισ και οι τολμθρζσ αρμονίεσ κα μποροφςε κανείσ να
πει ότι εκωράηουν τθν ταξικι ςφγκρουςθ που υπάρχει ςτο Χεξπθρικό ζργο.

Α/Α

18

Ψίτλοσ

Summertime (Ρερίοδοσ καλοκαιριοφ)

Χυνκζτθσ

George Gershwin

Χτιχουργόσ

Dubose Heyward

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1935

Διάρκεια

4’ 43’’

Ξατθγορία

Jazz

Γλϊςςα ςτίχων

Αγγλικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Αωροαμερικάνοι,
μιοφηικαλ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Υεριλαμβάνεται ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Γυμναςίου

Αμερικανικόσ

Ρότοσ,

τςιγγάνοσ,

ζρωτασ,

καλοκαίρι,

http://en.wikipedia.org/wiki/Porgy_and_Bess
http://www.youtube.com/watch?v=MIDOEsQL7lA
Ψραγοφδι από τθν όπερα-μιοφηικαλ “Porgy and Bess” που ζκανε τθν πρεμιζρα του ςτθ Βοςτόνθ των Θ.Υ.Α.
θ
τθν 30 Χεπτεμβρίου του 1935. Ψο κζμα τθσ διαδραματίηεται ςτθ Ρ. Ξαρολίνα και είναι θ προςπάκεια του
ανάπθρου μαφρου τςιγγάνου Porgy να ςϊςει τθν Bess από τα χζρια του βίαιου εραςτι τθσ. Υαρόλο που θ
πρεμιζρα δεν ζτυχε κερμισ αποδοχισ το ςυγκεκριμζνο τραγοφδι υπιρξε ζνα από τα πιο διάςθμα του
ςυνκζτθ και ςτθ ςυνζχεια διαςκευάςτθκε κι από πολλοφσ άλλουσ καλλιτζχνεσ. Ψα λόγια μιλοφν για το
ηεςτό καλοκαίρι του αμερικανικοφ Ρότου.
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Α/Α

19

Ψίτλοσ

Σαξίμ Ηεϊμπζκικο

Χυνκζτθσ

Πάρκοσ Βαμβακάρθσ

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1937 (πρϊτθ εκτζλεςθ)

Διάρκεια

3’ 15’’

Ξατθγορία

Οαϊκι Πουςικι, Φεμπζτικο

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Ππουηοφκι, λαϊκι μουςικι, πολιτιςμικι ταυτότθτα, αυτοςχεδιαςμόσ,
ηεϊμπζκικο, ρεμπζτικο, κακθμερινότθτα αρχϊν 20ου αιϊνα, κοινωνικζσ τάξεισ.

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=Hm2U9oVqtdY

Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ, ο Πάρκοσ Βαμβακάρθσ κάνει ζναν αυτοςχεδιαςμό
(ταξίμι) και παίηει «οργανικά» τον «Πάγκα ςτο Βοτανικό» ςε μια μνθμειϊδθ θχογράωθςθ. Ψο απλό
διαυγζσ τρίχορδο μπουηοφκι, ο ηεϊμπζκικοσ και θ χαρακτθριςτικι «πενιά» του Πάρκου ςυνκζτουν ζνα
εκνικό μασ άκουςμα. Υαράλλθλα μποροφν να γίνουν όλεσ οι ςχετικζσ ςυνδζςεισ με τθν εποχι, τθν
κοινωνικι και πολιτιςμικι κατάςταςθ που ταυτίηονται με τθ μουςικι αυτι. Πουςικά μποροφμε να
παρατθριςουμε το ειςαγωγικό αυτοςχεδιαςτικό ταξίμι που οδθγεί ςτο κυρίωσ τραγοφδι ςε ρυκμό
ηεϊμπζκικο.

Α/Α

20

Ψίτλοσ

Σα καβουράκια

Χυνκζτθσ

Βαςίλθσ Ψςιτςάνθσ

Χτιχουργόσ

Βαςίλθσ Ψςιτςάνθσ

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1951

Διάρκεια

3ϋ10ϋϋ

Ξατθγορία

Φεμπζτικο

Γλϊςςα ςτίχων

Ελλθνικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Σικογενειακζσ ςχζςεισ, αλλθγορία, ηωικό βαςίλειο, κοινωνικζσ ςχζςεισ,
ρεμπζτικο, ρεμπζτικθ κουλτοφρα, διαςκζδαςθ, γριγορο ηεϊμπζκικο,
ςυνκιματα, γιαλόσ, Φαωινα

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Υεριλαμβάνεται ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Δθμοτικοφ
http://www.youtube.com/watch?v=V-zUCn7idAk

Θ μελωδία «κι όλο κλαίνε τα καβουράκια» ζχει χρθςιμοποιθκεί για ςυνκιματα ςε μεγάλεσ ςτιγμζσ του
ακλθτιςμοφ. Είναι ζνα ςθμάδι του βάκουσ με το οποίο ζχει εντυπωκεί το κομμάτι αυτό ςτθν κουλτοφρα
μασ. Ψο κομμάτι είναι διαχρονικό ςφμβολο διαςκζδαςθσ και οι αλλθγορικοί του ςτίχοι ςυναρπάηουν,
κακϊσ αωθγοφνται μια κοινωνικι ιςτορία μεταωερμζνθ ςτο βαςίλειο τθσ κάλαςςασ. Γιϋ αυτό το κομμάτι
μπορεί να αποτελζςει πολλαπλι αωορμι για ςυηθτιςεισ. Πουςικά το κομμάτι ακολουκεί ρυκμό
καρςιλαμά (2+2+2+3) και εντυπωςιάηει το γεγονόσ ότι, παρόλο που το κείμενο περιγράωει μια μάλλον
λυπθτερι ιςτορία, το τραγοφδι ζχει ζναν εφκυμο χαρακτιρα.
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21

Ψίτλοσ

4ϋ 33ϋϋ

Χυνκζτθσ

John Cage

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1952

Διάρκεια

4’ 33’’

Ξατθγορία

Υρωτοπορία του 20ου αιϊνα

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Χιωπι, κοινό, ιχοι περιβάλλοντοσ, κοινωνικό πλαίςιο, πολιτιςμικό πλαίςιο,
αναςτοχαςμόσ, υλικά δθμιουργίασ, πρωτοπορία

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/4%E2%80%B233%E2%80%B3
http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E

Από τα πιο πολυςυηθτθμζνα ζργα. Βαςίηεται ςτθν ιδζα του ςυνυπολογιςμοφ των περιβαλλοντικϊν,
κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν παραγόντων ςτθν παραγωγι ενόσ ζργου. Θ παρτιτοφρα περιλαμβάνει
γραπτζσ οδθγίεσ, ςφμωωνα με τισ οποίεσ ο μουςικόσ μζνει άπρακτοσ ςτθ ςκθνι ςε τρία μζρθ ςυνολικισ
ου
διάρκειασ 4:33. Ψο ζργο ειςάγει ςτον αναςτοχαςμό του 20 αιϊνα για τα «ςυςτατικά ςτοιχεία» τθσ
δθμιουργίασ και μπορεί να ςυνδεκεί με τον γενικότερο προβλθματιςμό τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, για τουσ
πραγματικοφσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο των ανκρϊπινων ζργων. Σ ίδιοσ ο Cage ςχολιάηει ότι αυτό που
τον ενδιαωζρει παράλλθλα είναι να ευαιςκθτοποιθκεί το αυτί των ακροατϊν και να ακοφςει όλα τα
θχθτικά ςυμβάντα που ςυνυπάρχουν ςε μια εκτζλεςθ (βθξίματα, αναπνοζσ, εξαεριςμόσ κ.ο.κ.). Ψο 4ϋ 33ϋϋ
μπορεί να εκτελεςτεί εφκολα και μζςα ςτο ςχολείο.

Α/Α

22

Ψίτλοσ

Ζξι λαϊκζσ ηωγραφιζσ – υννεφιαςμζνθ Κυριακι

Χυνκζτθσ

Πάνοσ Χατηιδάκισ

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1954

Διάρκεια

4’

Ξατθγορία

Ζντεχνθ Ελλθνικι Πουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Οαϊκι μουςικι, Οόγια μουςικι, Ελλθνικι Ξακθμερινότθτα 20ου αιϊνα,
Ζρωτασ, Εκνικι ταυτότθτα, πολιτιςμικι ταυτότθτα, Γενιά του 30, ρεμπζτικο,
ςυνδυαςμόσ τεχνϊν

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=zYdrvBIzUW4

Ζνα πολφ γνωςτό ζργο του Πάνου Χατηιδάκι που ςυνδυάηει τθ λαϊκι μουςικι (ρεμπζτικο) με τθ λόγια
μουςικι τζχνθ του πιάνου. Αποτελεί ζτςι μια θχθτικι εκδοχι τθσ ςυνάντθςθσ των δφο αυτϊν πολιτιςμϊν
που ςυντελζςτθκε ςτθ χϊρα μασ τθν εποχι εκείνθ. Ππορεί να αξιοποιθκεί ποικιλοτρόπωσ: από ζργο
θχθτικισ υποςτιριξθσ ςε δραςτθριότθτεσ μικρότερων τάξεων, ζωσ αωορμι για προβλθματιςμό πάνω ςτθν
πολιτιςμικι μασ ταυτότθτα (εκνικι – ευρωπαϊκι) ςε μεγαλφτερεσ τάξεισ. Πουςικά μποροφμε να
παρατθριςουμε α) πϊσ ο ςυνκζτθσ μιμείται τον ιχο του μπουηουκιοφ με τρίλιεσ ςτο πιάνο και β) πϊσ θ
διαςκευι ςτο πιάνο διαμόρωωςε ζνα μάλλον ζντονα λυπθτερό τραγοφδι που είναι το πρωτότυπο ςε ζνα
ιρεμο παιχνιδιάρικο πιανιςτικό.
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Α/Α

23

Ψίτλοσ

Σα ματόκλαδά ςου λάμπουν

Χυνκζτθσ

Πάρκοσ Βαμβακάρθσ

Χτιχουργόσ

Πάρκοσ Βαμβακάρθσ

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1959 (πρϊτθ εκτζλεςθ)

Διάρκεια

3’

Ξατθγορία

Φεμπζτικο

Γλϊςςα ςτίχων

Ελλθνικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Ζρωτασ, καυμαςμόσ, λαϊκά δίςτιχα, ηεϊμπζκικο, ςυναίςκθμα, απλι ωόρμα,
Ελλάδα του 20ου αιϊνα, ελλθνικόσ κινθματογράωοσ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Υεριλαμβάνεται ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Γυμναςίου.
http://www.youtube.com/watch?v=HJeB6zAsKx0

Θ ςφνκεςθ λαϊκϊν διςτίχων, ο ηεϊμπζκικοσ ρυκμόσ, τα ευγενικά ςυναιςκιματα ςτο λόγο και τθ ςφνκεςθ,
εκωράηονται ξεκάκαρα ςε αυτό το τραγοφδι. Ζχει διαςκευαςτεί και από τον Πάνο Χατηιδάκι (ενδεικτικά:
http://www.youtube.com/watch?v=hFH1Wx8ucpM).
Ππορεί να ςυνδεκεί με τθν ποίθςθ, τθ λογοτεχνία, το ςυναίςκθμα ςτθν τζχνθ, όπωσ εκωράςτθκε ςτθν
ελλθνικι πραγματικότθτα του 20ου αιϊνα. Πουςικά μποροφμε να παρατθριςουμε ςτθν πρωτότυπθ
εκτζλεςθ το ειςαγωγικό ταξίμι όπωσ ςυνικιηε ο Βαμβακάρθσ, που οδθγεί ςτο τραγοφδι ςε απλό
ηειμπζκικο. Πποροφμε επίςθσ να παρατθριςουμε τθν απλι κίνθςθ του τραγουδιοφ που είναι παράκεςθ
ςτροωϊν χωρίσ ρεωραίν και εκτελοφνται με τθν τραχιά ωωνι του ςυνκζτθ. Επιπλζον μποροφμε να
αντιπαραβάλουμε τισ εκδοχι του Χατηιδάκι και να παρατθριςουμε τθν αλλαγι του φωουσ.

Α/Α

24

Ψίτλοσ

Stand by me (Στάςου δίπλα μου)

Χυνκζτθσ

Ben E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller

Χτιχουργόσ

Ben E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1961

Διάρκεια

5’30”

Ξατθγορία

Rock

Γλϊςςα ςτίχων

Αγγλικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Αλτρουϊςμόσ,
αλλθλοβοικεια,
κοινότθτα,
κοινωνικι
ςυνφπαρξθ,
οικουμενικότθτα, ανκρωπιςμόσ, μουςικι ωσ γλϊςςα και επικοινωνία

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Stand_by_Me_%28song%29
http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

Ψο τραγοφδι γράωτθκε το 1961. Ψραγουδικθκε ςε εκατοντάδεσ εκτελζςεισ και επανεκτελζςεισ. Υρόςωατα
παρουςιάςτθκε ςε μια παραγωγι όπου ςυμμετείχαν ταυτόχρονα καλλιτζχνεσ από διάωορα μζρθ του
κόςμου μζςω διαδικτυακισ επικοινωνίασ (βλζπε βίντεο παραδείγματοσ). Ωςτόςο είναι γνωςτό από
πολλοφσ διάςθμουσ καλλιτζχνεσ ςυμπεριλαμβανομζνου του John Lennon. Είναι μια αωορμι για όλα τα
ιδανικά τθσ αλλθλοχποςτιριξθσ, τθσ αρμονικισ ςυνφπαρξθσ και τθσ ανκρωπιάσ που αρμόηει ςτο είδοσ μασ.
Πουςικά αποτελείται από μια μόνο ςτροωι που παίηεται ςε επαναλιψεισ με παραλλαγζσ.
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Α/Α

25

Ψίτλοσ

Σο βαλσ των χαμζνων ονείρων

Χυνκζτθσ

Πάνοσ Χατηιδάκισ

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1961

Διάρκεια

5’

Ξατθγορία

Σρχθςτρικι – Ζντεχνθ ελλθνικι μουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Υολιτιςμικι ταυτότθτα, ανάμνθςθ, παιδικά χρόνια, βαλσ, ακωότθτα, γειτονιά,
ελλαδικι κοινωνία μζςων 20ου αιϊνα, αςτικι κουλτοφρα

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=5q9H2cd36RU

Από το δίςκο του Χατηιδάκι «30 νυχτερινά». Υρωτακοφςτθκε ςτθν ταινία του Αλζκου Χακελλάριου
«Χαμζνα όνειρα» (1961) όπου ςτο κλζιςιμο του ταινίασ οι πρωταγωνιςτζσ χορεφουν ζνα βαλσ(
http://www.youtube.com/watch?v=EpDX41cKhVU). Σ Χατηιδάκισ ςτο ζργο αυτό μιμείται τον ιχο τθσ
λατζρνασ, πολφ γνϊριμο για τθν εποχι εκείνθ και τον ςυνδζει με το βαλσ, αγαπθτό χορό τθσ αςτικισ τάξθσ
τθσ εποχισ μζςα από μια απλι και νοςταλγικι μελωδία. Ψο ζργο μπορεί να ςυνδεκεί πολλζσ αναωορζσ
ςτθν ελλθνικι και αςτικι πραγματικότθτα τθσ εποχισ.

Α/Α

26

Ψίτλοσ

Oye Como Va (Ε! Τι κάνεισ;)

Χυνκζτθσ

Tito Puente

Χτιχουργόσ

Tito Puente

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1963

Διάρκεια

4’ 30”

Ξατθγορία

Latin

Γλϊςςα ςτίχων

Λςπανικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Οάτιν κουλτοφρα, χορόσ, διαςκζδαςθ, ρυκμόσ, αυτοςχεδιαςμόσ, κικάρα,
μουςικά όργανα, λάτιν κρουςτά

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Oye_Como_Va
http://www.youtube.com/watch?v=Lj_XxBKG53g
http://www.youtube.com/watch?v=v13JAf6Oohc

Ψο κομμάτι είναι είναι ςτο λατινοαμερικάνικο ρυκμό cha-cha-cha. Ζγινε ιδιαίτερα γνωςτό από τθν
θχογράωθςθ του Carlos Santana με το χαρακτθριςτικό ιχο τθσ κικάρασ, του αρμονίου και τθσ μπάντασ του
το 1970 (LatinRock). Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ υλικό για δρϊμενα ι κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ
και ωσ μια ειςαγωγι ςτθν λάτιν κουλτοφρα και τθ μουςικι τθσ. Πια κουλτοφρα που ςυνδζεται όχι μόνο με
ζνα μεγάλο γεωγραωικό κομμάτι του πλανιτθ μασ αλλά και με ζναν διαωορετικό τρόπο ηωισ. Πουςικά
μπορείτε να παρατθριςετε ςτθν εκτζλεςε του Puente τον ρόλο των διαωόρων οργάνων κακϊσ και τισ
εναλλαγζσ μελωδικϊν ςτροωϊν και ελεφκερου αυτοςχεδιαςμοφ πάνω ςε ζνα ςτακερό ρυκμό.
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27

Ψίτλοσ (-οι)

Άςμα αςμάτων

Χυνκζτθσ

Πίκθσ Κεοδωράκθσ

Χτιχουργόσ

Λάκωβοσ Ξαμπανζλλθσ

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1966

Διάρκεια

5’

Ξατθγορία

Ζντεχνο Ψραγοφδι

Γλϊςςα ςτίχων

Ελλθνικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Ραηιςτικι κατοχι, ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ, επζτειοσ 28 Σκτωβρίου, Β’
παγκόςμιοσ πόλεμοσ, ωαςιςμόσ, μειονότθτεσ, αντιςθμιτιςμόσ, ζρωτασ,
αναηιτθςθ, απϊλεια

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

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

θσ

Αποτελεί μζροσ του ποιθτικοφ κφκλου «Πάουτχάουηεν», όπου ο Λ. Ξαμπανζλλθσ περιγράωει τα προςωπικά
του βιϊματα από τον εγκλειςμό του ςτο ναηιςτικό ςτρατόπεδο Παουτχάουηεν τθσ Αυςτρίασ (1943 – 1945).
Χτο ςυγκεκριμζνο ποίθμα γίνεται αναωορά ςε μια κοπζλα εβραϊκισ καταγωγισ με τθν οποία αγαπικθκαν
με τα μάτια πίςω από τα ςφρματα του ςτρατοπζδου. Ψο τραγοφδι μπορεί να ςυνδυαςτεί με ιςτορία,
επετείουσ και κοινωνικά κζματα. Πουςικά παρατθρείςτε πωσ ο ςυνκζτθσ αποδίδει το περιεχόμενο τθσ
ποίθςθσ αναμειγνφοντασ το ερωτικό ςυναίςκθμα με το ςυναίςκθμα τθσ απϊλειασ αλλά και το
καταγγελτικό μινυμα κατά των ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ των ναηί.

Α/Α

28

Ψίτλοσ

Riders on the storm (Ξαβαλάρθδεσ ςτθν καταιγίδα)

Χυνκζτθσ

The Doors

Χτιχουργόσ

The Doors

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1970

Διάρκεια

5ϋ ι 7ϋ

Ξατθγορία

Rock

Γλϊςςα ςτίχων

Αγγλικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Υεριπζτεια, κοινωνικόσ περίγυροσ και ενςωμάτωςθ, βροχι, καταιγίδα,
ατμοςωαιρικι μουςικι, κίνδυνοσ, αμερικάνικθ κουλτοφρα 20ου αιϊνα, rock
μουςικι, επανάςταςθ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://en.wikipedia.org/wiki/Riders_On_The_Storm
http://www.youtube.com/watch?v=DKbPUzhWeeI

Ψο ςυγκρότθμα «Doors», με τραγουδιςτι και κφριο εμπνευςτι ιδιαίτερα των ςτίχων, τον Jim Morrison,
χαρακτθρίηεται από τουσ ποιθτικοφσ ςτίχουσ και τθν εκλεπτυςμζνθ ροκ μουςικι. Ψο ςυγκεκριμζνο
κομμάτι, από τα πιο κλαςςικά και πολυακουςμζνα είναι ςε jazz δϊριο τρόπο και περιλαμβάνει ςολιςτικά
μζρθ, πλοφςιο θχθτικό μζροσ με ωυςικά θχθτικά εωζ (βροχι – καταιγίδα) και εωζ βροχισ από
ςυνκεςάιηερ. Εκτόσ από τθ διεφρυνςθ των ακουςμάτων των μακθτϊν μπορεί να προςωζρει πολλζσ
ςυνδζςεισ με τθ ςφγχρονθ ηωι ςτισ μεγαλουπόλεισ, τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων και τουσ τρόπουσ
επικοινωνίασ τθσ νεαρισ θλικίασ που βιϊνει τισ δικζσ τθσ αμωιςβθτιςεισ. Πουςικά, παρατθριςτε τον
τρόπο που ςυνδζονται οι ςτροωζσ του τραγουδιοφ με ελεφκερα αυτοςχεδιαςτικά μζρθ πάνω ςε ζνα
ςτακερό ρυκμό, ςτα οποία παρειςωρζουν και τα θχθτικά εωζ.
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29

Ψίτλοσ

Imagine (Φαντάςου)

Χυνκζτθσ

John Lennon

Χτιχουργόσ

John Lennon

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1971

Διάρκεια

3’ 30’’

Ξατθγορία

Pop – Rock

Γλϊςςα ςτίχων

Αγγλικά
ου

Ζννοιεσ κλειδιά

Λδανικά, ιδεαλιςμόσ, τζλοσ 20 αιϊνα, ελευκερία, δθμοκρατία, ανεξικρθςκία,
ανιδιοτζλεια, ουτοπιςμόσ
Υρόςβαςθ ςτο υλικό
Υεριλαμβάνεται ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Γυμναςίου
http://en.wikipedia.org/wiki/Imagine_%28song%29
http://www.youtube.com/watch?v=-b7qaSxuZUg
Ζνα από τα πλζον μνθμειϊδθ κομμάτια του John Lennon, πρϊθν Beatle, που ζχει αποτελζςει «φμνο» για
μια γενιά. Εξυμνεί ζναν ωανταςτικό ιδανικό κόςμο. Αποτελεί αωορμι για πολλζσ ςυηθτιςεισ για τθν
ου
πορεία του κόςμου ςτο τζλοσ του 20 αιϊνα κακϊσ και τισ ιδζεσ του.
Φαντάςου να μθν υπάρχει παράδειςοσ
είναι εφκολο εάν εςφ προςπακιςεισ.
Καμία κόλαςθ κάτω από εμάσ
πάνω από εμάσ μόνο ουρανόσ.
Φαντάςου όλουσ τουσ ανκρϊπουσ
να ηουν για το ςιμερα.
Φαντάςου να μθν υπάρχουν χϊρεσ
δεν είναι δφςκολο να το κάνεισ.
Τίποτα για να ςκοτϊςεισ ι για να πεκάνεισ
και καμία κρθςκεία επίςθσ.
Φαντάςου όλουσ τουσ ανκρϊπουσ
να ηουν με ειρινθ.

Κςωσ πεισ πωσ είμαι ονειροπόλοσ
αλλά δεν είμαι μόνο ζνασ.
Ελπίηω κάποια μζρα εςφ κα μασ ενϊςεισ
και ο κόςμοσ κα ηει ςαν ζνασ.
Φαντάςου να μθν υπάρχει ιδιοκτθςία
απορϊ αν εςφ μπορείσ.
Καμία ανάγκθ για απλθςτία ι πείνα.
Μία αδελφοςφνθ.
Φαντάςου όλουσ τουσ ανκρϊπουσ
να μοιράηονται όλο το κόςμο.
Κςωσ πεισ πωσ είμαι ονειροπόλοσ…
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Ψίτλοσ

Clapping Music (Μουςικι με Ραλαμάκια)

Χυνκζτθσ

Steve Reich

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1972

Διάρκεια

3’

Ξατθγορία

Πουςικι minimal – Body Percussion

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Body Percussion, μίνιμαλ, ωόρμα, μοντερνιςμόσ, ςϊμα, κίνθςθ, παλαμάκι,
εικοςτόσ αιϊνασ, κόρυβοσ, μουςικι, κρότοσ
http://www.stevereich.com/multimedia/clappingMedProg.html

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Ψο clapping music (μουςικι με παλαμάκια) είναι ζνα μινιμαλιςτικό ζργο. Σ Steve Reich κεωρείται
πρωτοπόροσ του μινιμαλιςμοφ, και ιδιαίτερα ςτθ μορωι τθσ «επαναλθπτικισ μουςικισ». Εμπνευςμζνοσ
από τθν επαναλθπτικότθτα ςτισ παραδοςιακζσ μουςικζσ, δθμιοφργθςε μια νζα απλότθτα, θ οποία όμωσ
μζςα από τισ αλλαγζσ ωάςθσ ςτθν επανάλθψθ οδθγεί ςε περίπλοκα αποτελζςματα. Ωσ κρουςτό όργανο
εδϊ χρθςιμοποιείται το ςϊμα. Θ τεχνικι αυτι (body percussion) που υπάρχει ςυχνά ςε παραδοςιακοφσ
πολιτιςμοφσ χρθςιμοποιείται ςε πολλά μουςικά είδθ και δραςτθριότθτεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
«μουςικοκινθτικισ αγωγισ».
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Ψίτλοσ

Mikka “S” για βιολί (Μίκκα «S»)

Χυνκζτθσ

Iάννθσ ενάκθσ

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1976

Διάρκεια

5’

Ξατθγορία

Σρχθςτρικι – Ζντεχνθ ελλθνικι μουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Υρωτοπορία 20ου αιϊνα, βιολί, θχθτικοί όγκοι, άκουςμα, αίςκθμα, ιχοσ,
κίνθςθ, μικρζσ τονικζσ αλλαγζσ, εκωραςτικότθτα, μοντερνιςμόσ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=-8APf1gwP0k

Σ Λάννθσ (Γιάννθσ) ενάκθσ είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ ςυνκζτεσ παγκοςμίωσ με κφριο
χαρακτθριςτικό τθν ςφνδεςθ τθσ μουςικισ με τθν αρχιτεκτονικι και τισ κετικζσ επιςτιμεσ. Χτο ζργο του θ
μουςικι αποδομείται και αποκτά καινοφργιεσ διαςτάςεισ διευρφνοντασ τουσ θχθτικοφσ και ακουςτικοφσ
μασ ορίηοντεσ. Ψο ζργο Πίκκα «Χ» για ςόλο βιολί είναι αωιερωμζνο ςτθν κόρθ τοφ εκδότθ του Mikka
Salabert. Χτο ζργο αυτό ο ςυνκζτθσ χρθςιμοποιεί μία πολφ αγαπθτι του τεχνικι, που μάλιςτα τον
ταυτοποιεί: μελωδικά γλιςτριματα (glissandi), που εδϊ με τθ μικρι τουσ κίνθςθ δίνουν τθν αίςκθςθ ενόσ
παραπόνου. Χτθ ςυνζχεια γίνονται πιο ζντονα δίνοντασ τθν αίςκθςθ ενόσ κλάματοσ ι λυγμοφ. Χτο ζργο
αυτό, όπωσ και ςε άλλα του ενάκθ θ ζννοια τθσ μελωδία και ρυκμοφ αποκτοφν εντελϊσ άλλθ διάςταςθ
ανοίγοντασ νζεσ καινοτομικζσ προοπτικζσ ςτθ μουςικι δθμιουργία.
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Ψίτλοσ

Άκρα του τάφου ςιωπι

Χυνκζτθσ

Διονφςιοσ Χολωμόσ

Χτιχουργόσ

Γιάννθσ Παρκόπουλοσ

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1977

Διάρκεια

4ϋ5ϋϋ

Ξατθγορία

Ελλθνικι ζντεχνθ μουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

Ελλθνικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Πεςολόγγι, ελευκερία, ιςτορία, επανάςταςθ 1821, Χουλιϊτεσ, Χολωμόσ,
εκνικι ταυτότθτα, εκνικόσ ποιθτισ, ςχεδίαςμα, επζτειοσ, αντοχι, ςτζρθςθ,
αγϊνασ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Υεριλαμβάνεται
ςτο
Πουςικό
Ανκολόγιο
http://www.youtube.com/watch?v=Mp4ke24ZxGo

Γυμναςίου.

Ζνα ςχεδίαςμα του Διονυςίου Χολωμοφ μελοποιθμζνο και τραγουδιςμζνο δεκαετίεσ μετά από
ςθμαντικοφσ ζλλθνεσ μουςικοφσ. Εμπνζει ιδζεσ και ςυηθτιςεισ ωσ ποίθμα, με τον μελετθμζνο και
παραςτατικό τρόπο αωιγθςισ του. Πουςικά ο Παρκόπουλοσ εδϊ ςυνκζτει το παραδοςιακό φωοσ (ωωνϊν
και οργάνων) με τον επικό ιχο τθσ πολυωωνικισ χορωδίασ διαμορωϊνοντασ ζτςι μια ιδιαίτερθ γλϊςςα
που τον χαρακτθρίηει.
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Ψίτλοσ

Κανείσ εδϊ δεν τραγουδά (Σο μπαγλαμαδάκι)

Χυνκζτθσ

Ρίκοσ Υαπάηογλου

Χτιχουργόσ

Ψάκθσ Χιμϊτασ

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1978

Διάρκεια

3’ 9’’

Ξατθγορία

Οαϊκό

Γλϊςςα ςτίχων

Ελλθνικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Ποναξιά, μπαγλαμαδάκι (μουςικό όργανο), κλίψθ, εςωςτρζωεια, ομαδικι
διαςκζδαςθ, λαϊκι μουςικι, ζρωτασ, ανάμνθςθ, αναπόλθςθ, τυχαιότθτα,
αγάπθ, ςυςτολι

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=ZnaPoVeKV-s

Ψο κομμάτι γράωθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’70, αγαπικθκε πολφ και τραγουδιζται διαρκϊσ. Ψο 2011
ο ςυνκζτθσ του Ρίκοσ Υαπάηογλου απεβίωςε ζχοντασ αωιςει πίςω του παρακατακικθ τισ μουςικζσ και τισ
ιδζεσ του ςε όλουσ μασ. Εκτόσ από τθν παρουςία των λαϊκϊν ςτοιχείων (μπαγλαμαδάκι ςε βαςικό ρόλο,
ςτίχοσ, ρυκμόσ και ςφνκεςθ που ςυγκινοφν) το κομμάτι διακρίνεται από τθν εςωτερικι ευαιςκθςία, μια
μουςικι απλότθτα που επιτρζπει ςτον ςτίχο να αναδυκεί και να εκωράςει ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ
όπωσ εςωςτρζωεια, ςτοχαςμό, αγάπθ κ.ο.κ.. Είναι μια αωορμι για ςυηιτθςθ γφρω από τθν ομαδικότθτα,
τθν αίςκθςθ τθσ κοινότθτασ και το ρόλο τθσ μουςικισ ςε αυτι.
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Ψίτλοσ

Another Brick in the wall (Άλλο ζνα τοφβλο ςτον τοίχο)

Χυνκζτθσ

Pink Floyd (μουςικό ςυγκρότθμα) – Roger Waters

Χτιχουργόσ

Roger Waters

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1979

Διάρκεια

3’

Ξατθγορία

Progressive Rock

Γλϊςςα ςτίχων

Αγγλικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Εκπαίδευςθ, ςχολικι ηωι, νεολαία, επανάςταςθ, μεταπολεμικόσ δυτικόσ
κόςμοσ, κοινωνικι και πολιτιςμικι πραγματικότθτα, δθμιουργικότθτα,
ωανταςία

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Διακζςιμο ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Γυμναςίου
http://www.youtube.com/watch?v=VZbM_MIz4RM

Ζνα κομμάτι από τθ ςυλλογι «The wall» (χαρακτθρίηεται «ροκ όπερα»), που ςυνοδεφτθκε από τθν
ομϊνυμθ ταινία. Ξαυτθριάηοντασ τα τεκταινόμενα ςτο μεταπολεμικό δυτικό κόςμο, περιλαμβάνει μζςα
και από αυτό το κομμάτι ζναν ζντονο ςχολιαςμό τθσ αποτυχίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να προάγει
τθ δθμιουργικότθτα και το κριτικό πνεφμα των νζων ανκρϊπων.
Ψο κομμάτι μπορεί να αποτελζςει αωορμι για γόνιμο αναςτοχαςμό ςτθν ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ
γνϊςθσ, τθσ μάκθςθσ και τθσ ςχζςθσ τουσ με το κοινωνικό ςτοιχείο. Πουςικά οι Pink Floyd εδϊ εμπλζκουν
θχογραωθμζνουσ ιχουσ και ambient ςτοιχεία με το χαρακτθριςτικι τουσ ροκ μουςικι γλϊςςα. Χτο κομμάτι
μποροφμε να παρατθριςουμε ωσ βαςικά ςτοιχεία τθν εναλλαγι ωωνθτικϊν μερϊν με οργανικά όπου
επικρατεί το ςόλο τθσ θλεκτρικι κικάρασ πάνω ςε ζνα ρυκμικό ςχιμα από τα ντραμσ, που πλαιςιϊνεται με
μακρείσ ιχουσ από τα πλικτρα.
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Ψίτλοσ

Glassworks (Γυάλινα ζργα)

Χυνκζτθσ

Philip Glass

Χτιχουργόσ

-

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1982

Διάρκεια

4’ 25’’

Ξατθγορία

Πουςικι minimal

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Minimal, μίνιμαλ, δομι, επανάλθψθ, μοντερνιςμόσ, ατμοςωαιρικι μουςικι,
μοτίβο, πιάνο, οικουμενικότθτα, κινθματογράωοσ, soundtrack

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Ενδεικτικά: http://www.youtube.com/watch?v=imbwn6iVryQ

Ψο «Glassworks» (Γυάλινα ζργα) είναι ζνα λογοπαίγνιο που κάνει ο Glass με το όνομά του και αποτελεί το
πρϊτο του μινιμαλιςτικό ζργο που εξζδωςε. Χτο επιλεγμζνο παράδειγμα είναι το πρϊτο μζροσ του ζργου
(opening). Σ μινιμαλιςμόσ (ελαχιςτοποιθμζνθ μουςικι) είναι μια από τισ καλλιτεχνικζσ τάςεισ του
εικοςτοφ αιϊνα που αναηθτά τθν απλότθτα ςτθν μουςικι κίνθςθ. Χτο ςυγκεκριμζνο ζργο θ μουςικι
εξζλιξθ είναι ελαχιςτοποιθμζνθ επαναλαμβάνοντασ τα ίδια μουςικά μοτίβα, που χαρακτθρίηονται με μια
ιδιόρρυκμθ ρυκμικι αντίκεςθ: το δεξί χζρι παίηει τρίςθμο ρυκμό ενϊ τα αριςτερό δίςθμο. Χτόχοσ είναι
μζςα από αυτιν τθν «ςφνκετθ» απλότθτα να δθμιουργθκεί μια ατμόςωαιρα θρεμίασ και ςυγκζντρωςθσ.
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Ψίτλοσ

Ζλα απόψε ςτου Θωμά

Χυνκζτθσ

Χταφροσ αρχάκοσ

Χτιχουργόσ

Ξϊςτασ Φζρρθσ

Ζτοσ Χφνκεςθσ

1983

Διάρκεια

4’

Ξατθγορία

Φεμπζτικο (ςφγχρονθ δθμιουργία)

Γλϊςςα ςτίχων

Ελλθνικά

Ζννοιεσ κλειδιά

Διαςκζδαςθ, ορχιςτρα, ρεμπζτικο, μουςικά όργανα ρεμπζτικθσ κομπανίασ,
Ελλάδα αρχϊν 20ου αιϊνα, κινθματογράωοσ, αυτοβιογραωία.

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Υεριλαμβάνεται ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Γυμναςίου
http://www.youtube.com/watch?v=XyKKdxManAg

Ζνα κομμάτι από αυτά που γράωτθκαν για τθν ταινία «Φεμπζτικο» και αποτελεί μια εξαιρετικι
προςπάκεια του αρχάκου να δθμιουργιςει ζνα κομμάτι που κα μποροφςε να είναι πρωτότυπο
ρεμπζτικο. Είναι ςε ρυκμό καρςιλαμά (2+2+2+3) και ζχει χαρακτθριςτικό άκουςμα παλιάσ ρεμπζτικθσ
κομπανίασ (μπουηοφκια, μπαγλαμαδάκια, βιολί, ντζωι) ςτο οποίο προςτίκεται και ζνα οφτι.
Χυνδζεται με τισ διαςκεδάςεισ, τθν ρεμπζτικθ κομπανία τθσ εποχισ αλλά και τα κοινωνικά και πολιτιςμικά
δρϊμενα. Ππορεί να ςυνδυαςτεί με τθν αωιγθςθ τθσ ταινίασ και να αποτελζςει και μια ιςτορικι μελζτθ.
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Ψίτλοσ

Καλθνφφτα

Χυνκζτθσ

Οαϊκό Ξάτω Λταλίασ

Χτιχουργόσ

Οαϊκό Ξάτω Λταλίασ

Ζτοσ Χφνκεςθσ

Υαραδοςιακό

Διάρκεια

5’

Ξατθγορία

Οαϊκό

Γλϊςςα ςτίχων

Γλωςςικό ιδίωμα Ξαλαβρίασ

Ζννοιεσ κλειδιά

Ζρωτασ, αγάπθ, αίςκθμα, λαϊκι μουςικι, ελλθνικι γλϊςςα, γιορτι, χορόσ,
μετανάςτευςθ πολιτιςμϊν, ζλλθνεσ (γκρεκάνοι) κάτω Λταλίασ

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

http://www.youtube.com/watch?v=htKsZVDVNEs
http://stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=8217

Ξομμάτι διαδεδομζνο ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χάρθ ςτθν ιδιαίτερθ μελωδία του αλλά και τθ
γλϊςςα που είναι ζνα ελλθνικό ιδίωμα που μιλιζται ςτθν Ξάτω Λταλία. Ευχάριςτο κομμάτι για διδαςκαλία
(τα λόγια βρίςκονται εφκολα ςτο διαδίκτυο) για ομαδικό τραγοφδιςμα αλλά και για ςυηιτθςθ πάνω ςε
πολλά ωαινόμενα τθσ γλϊςςασ αλλά και ςτθν διάδοςι τθσ. Πουςικά ακολουκεί τθν Λταλικι παράδοςθ με
εναλλαγι αργϊν και γριγορων χορευτικϊν μερϊν.
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Ψίτλοσ

Χαςάπικο Πολίτικο

Χυνκζτθσ

Οαϊκό

Χτιχουργόσ

Υαραδοςιακό

Ζτοσ Χφνκεςθσ

Οαϊκό

Διάρκεια

3’

Ξατθγορία

Πικραςιάτικο – λαϊκι Πουςικι

Γλϊςςα ςτίχων

-

Ζννοιεσ κλειδιά

Χαςάπικοσ χορόσ, λαϊκι διαςκζδαςθ, απλι ωόρμα, μικραςιάτικθ κουλτοφρα,
διάδοςθ μελωδιϊν, μουςικζσ του τόπου, άνκρωποι του τόπου,
Ξωνςταντινοφπολθ, προςωυγιά

Υρόςβαςθ ςτο υλικό

Υεριλαμβάνεται ςτο Πουςικό Ανκολόγιο Γυμναςίου
http://www.youtube.com/watch?v=yH4NCKCi9Oo&

Υολφ γνωςτόσ χορόσ που ωζρνει ςε επαωι με το αίςκθμα, το άκουςμα και τθν κίνθςθ του χαςάπικου.
Υαρόλο που ζχει ςυνδεκεί με ςυνκζτεσ (π.χ. Γιάννθ Υαπαϊωάννου), είναι παλιόσ παραδοςιακόσ χορόσ τθσ
Υόλθσ. Ψο χαςάπικο ωσ χορόσ ανάγεται ςτθν βυηαντινι περίοδο και κεωρείται ότι ιταν ςυντεχνιακόσ χορόσ
των χαςάπθδων τθσ Υόλθσ, που χόρευαν ςτθ ςειρά κρατϊντασ μαχαίρια και λικνίηοντασ το ςϊμα τουσ ςτον
χαρακτθριςτικό δίςθμο αυτό ρυκμό. Χτθ γριγορθ μορωι του λζγεται χαςαποςζρβικοσ από όπου
προζκυψε και το μεταγενζςτερο ςυρτάκι.
Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με τθν κίνθςθ και το χορό και ωσ ςφνδεςθ με ςτοιχεία του
λαϊκοφ και μικραςιάτικου πολιτιςμοφ.
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Γλωςςάρι μουςικϊν όρων
Ακολουκεί ζνα ςυνοπτικό γλωςςάρι βαςικϊν μουςικϊν όρων, που ςτοχεφει να βοθκιςει τον
εκπαιδευτικό ςε κάποιεσ ορολογίεσ, με τισ οποίεσ πικανόν δεν είναι εξοικειωμζνοσ. Χτα κείμενα
των παραδειγμάτων όροι που επεξθγοφνται ςτο γλωςςάρι ςθμειϊνονται πλάγια. Χτο τζλοσ
υπάρχει αναωορά ςε διαδικτυακζσ ςυνδζςεισ που παραπζμπουν ςε ιςτοςελίδεσ με μουςικι
ορολογία.
Ορολογία
Αλζγκρο: Χαροφμενο, ςχετικά γριγορο παίξιμο.
Άμπιεντ: Χυνκετικι τεχνοτροπία όπου οι μελωδικζσ και ρυκμικζσ κινιςεισ είναι πολφ αργζσ
ζωσ ανφπαρκτεσ, δίνοντασ τθν αίςκθςθ ενόσ θχθτικοφ περιβάλλοντοσ.
Αντίςτιξθ: Θ ςχζςθ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςε δυο ι περιςςότερεσ παράλλθλεσ αλλά
ανεξάρτθτεσ μελωδίεσ.
Αρμονία: Θ ςχζςθ των ςυνθχιςεων ςτο τονικό μουςικό ςφςτθμα.
Άρπιςμα: Διαδοχικό παίξιμο των ωκόγγων μιασ ςυγχορδίασ
Ατονικότθτα: Πουςικό ςφςτθμα όπου δεν υπάρχει ςαωζσ τονικό κζντρο.
Βιμπράτο: Ελαωρφ επαναλαμβανόμενο ανεβοκατζβαςμα (δόνθςθ) του ιχου
Γζφυρα: Ενδιάμεςο ςθμείο μια ςφνκεςθσ που οδθγεί από μια κατάςταςθ ςε μια άλλθ.
Γκλιςάντο: Γλίςτρθμα ιχου από ζναν ωκόγγο ςε ζναν άλλο.
Γραφικι παρτιτοφρα: Αποτφπωςθ τθσ μουςικισ με γραωιματα αντί για ωκογγόςθμα
Διαςκευι: Πεταγραωι ενόσ κομματιοφ με τροποποιιςεισ ςφμωωνα με το γοφςτο του
διαςκευαςτι. Σριςμζνα κομμάτια είναι πιο γνωςτά ςτισ διαςκευζσ τουσ παρά ςτθν
πρωτότυπθ μορωι.
Διάςτθμα: Θ απόςταςθ μεταξφ δυο ωκόγγων.
Δίςθμοσ: Φυκμόσ που ζχει περίοδο δφο παλμϊν.
Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Ψρόποσ ακρόαςθσ ιχων ι μουςικισ που ςυνοδεφεται με επιςταμζνθ
παρατιρθςθ.
Επαναλθπτικι μουςικι (repetitive): Είναι υποκατθγορία του μινιμαλιςμοφ και χαρακτθρίηεται
από διαρκι επανάλθψθ μικρϊν μουςικϊν ωράςεων που ςυνικωσ εξελίςςονται
ςιγά-ςιγά ςτο χρόνο δθμιουργϊντασ μια ιδιότυπθ ςυνκετότθτα.
Επειςόδιο: Ενδιάμεςο μζροσ ενόσ ζργου με κεματικό υλικό δευτερεφουςασ ςθμαςίασ.
Κζμα: Βαςικι μουςικι ιδζα ενόσ κομματιοφ που ςυνικωσ επιδζχεται επεξεργαςίασ.
Θλεκτρονικι μουςικι: Πουςικι όπου ό ιχοσ δθμιουργείται με θλεκτρονικά μζςα.
Θλετροακουςτικι μουςικι: Πουςικι όπου το θχθτικό υλικό προκφπτει από επεξεργαςμζνουσ
θλεκτρονικοφσ ι ωυςικοφ ιχουσ.
Θχόχρωμα: Θ χροιά του ιχου.
Θχθτικι επιφάνεια: Υεριπτϊςεισ όπου δεν υπάρχουν αναγνωρίςιμεσ μελωδικζσ γραμμζσ ι
ρυκμικά ςχιματα και το θχθτικό αποτζλεςμα δίνει αίςκθςθ μιασ ςτατικισ ι
κινοφμενθσ θχθτικισ μάηασ.
Θχθτικό Τοπίο: α) Θ αντίλθψθ όλων των περιβαλλοντικϊν ιχων ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο με
αιςκθτικό νόθμα. β) Χυνκζςεισ που δθμιουργοφν μια αίςκθςθ ενόσ εικαςτικοφ
ωανταςτικοφ τοπίου (πρβλ. άμπιεντ).
Κανόνασ: Υολυωωνικι μουςικι μορωι όπου οι ωωνζσ/όργανα επαναλαμβάνονται αυτοφςιεσ
με κάποια χρονικι κακυςτζρθςθ.
Κλίμακα: Διαδοχι από ωκόγγουσ (νότεσ) ςε ανιοφςα ι κατιοφςα βθματικι κίνθςθ.
Κοντςζρτο: α) Χυναυλία β) Πουςικι ςφνκεςθ για ορχιςτρα και ζνα όργανο ςόλο. Ψα κοντςζρτα
αποτελοφνται ςυχνά από τρία μζρθ.
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Κορφφωςθ: Ψο ςθμείο που ζνα κομμάτι ζχει τθ μεγαλφτερθ ζνταςθ.
Κοντςερτάντε: α) Πουςικό ζργο για μεγάλο μουςικό ςφνολο με ζντονθ ςολιςτικι παρουςία β)
Εκτζλεςθ μουςικοφ ζργου αρχικά γραμμζνου ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ τζχνεσ, χωρίσ
αυτζσ.
Κρεςζντο: Θ προοδευτικι αφξθςθ τθσ ζνταςθσ του ιχου ςε μια μουςικι ωράςθ.
Μακροδομι: Θ ςυνολικι εξζλιξθ τθσ μορωισ ενόσ μουςικοφ ζργου, ςαν να το παρατθροφμε
από μακριά.
Λάργκο: Αργό παίξιμο
Μεταγραφι: Πεταγραωι ενόσ κομματιοφ για άλλα όργανα από τθν πρωτότυπθ μορωι.
Διαωζρει από τθ «διαςκευι» ςτο γεγονόσ ότι εδϊ γίνονται τροποποιιςεισ μόνο αν
το απαιτεί το όργανο. Πεταγραωζσ γίνονται ςυχνά ςε δθμοωιλι κομμάτια ι όταν
δεν είναι δυνατό να βρεκοφν τα πρωτότυπα όργανα.
Μινιμαλιςμόσ (ελαχιςτοποιθμζνθ μουςικι): Ψεχνοτροπία που χρθςιμοποιεί ελαχιςτοποιθμζνα
ι διαρκϊσ επαναλαμβανόμενα με μικρζσ αλλαγζσ (επαναλθπτικι μουςικι) μουςικά
ςτοιχεία.
Μορφι (φόρμα): Σ τρόποσ που ςυνδζονται τα διάωορα μζρθ ενόσ μουςικοφ ζργου. Ωπάρχουν
τυποποιθμζνεσ μορωζσ όπωσ ροντό, ςονάτα, ωοφγκα κ.ο.κ.
Μοτζτο: Ψυποποιθμζνθ πολυωωνικι ςφνκεςθ του Πεςαίωνα και τθσ Αναγζννθςθσ ςτθ δυτικι
μουςικι. Χυνικωσ τραγουδιζται με ωωνζσ με θ χωρίσ ςυνοδεία οργάνου.
Μοτίβο: Ψο μικρότερο αναγνωρίςιμο μελωδικό - ρυκμικό ςχιμα.
Μουςικι δωματίου: Χυνκζςεισ για μικρό ςφνολο οργάνων.
Μουςικό ςφνολο: Σμάδα αρκετϊν μουςικϊν που παίηουν μαηί.
Μπαλάντα: α) τυποποιθμζνθ μουςικι μορωι τθσ μεςαιωνικισ μουςικισ (Α-α-Β) με τθν οποία
μελοποιοφςαν τισ ποιθτικζσ μπαλάντεσ β) είδοσ ςτο ςφγχρονο τραγοφδι που
χαρακτθρίηεται με ιρεμο παίξιμο, ςυνικωσ με κικάρα, ςυχνά χωρίσ επωδό
(ρεωραίν).
Μπαρόκ: Υερίοδοσ τθσ ιςτορίασ τθσ δυτικισ μουςικισ που χαρακτθρίηεται από τθν αυξθμζνθ
χριςθ μελωδικϊν ποικιλμάτων (ςτολιδιϊν) και από ανεξάρτθτθ κίνθςθ των ωωνϊν.
Μπάςο κοντίνουο (Συνεχζσ βάςιμο): Είναι χαρακτθριςτικι τεχνικι του μπαρόκ όπου κάποια
μπάςα (βακιά) όργανα παίηουν ζνα διαρκζσ υπόβακρο που ςτθρίηει τθν μελωδικι
κίνθςθ των άλλων ωωνϊν.
Οκτάβα: Ψο διάςτθμα μεταξφ δφο ωκόγγων διπλάςιασ ςυχνότθτασ.
Ππερα: Πουςικό είδοσ με ςκθνικι δράςθ που ςυνοδεφεται με ηωντανι μουςικι και όπου οι
θκοποιοί τραγουδοφν
Ορατόριο: Δραματικι μουςικι ωόρμα, χωρίσ ςκθνικι δράςθ
Ορχιςτρα: Σργανικό μουςικό ςφνολο. Χυνικθ είδθ: α) Χυμωωνικι ορχιςτρα: μεγάλθ ορχιςτρα
με τυποποιθμζνο ςυνδυαςμό οργάνων β) Δωματίου: 10-15 όργανα γ) Μδιασ ομάδασ
οργάνων π.χ. εγχόρδων, πνευςτϊν δ) λαϊκι ορχιςτρα 5-10 εκτελεςτζσ λαϊκϊν
οργάνων
Οςτινάτο: διαρκϊσ επαναλαμβανόμενο μελωδικό-ρυκμικό ςχιμα.
Ουβερτοφρα (ειςαγωγι): Ειςαγωγικό μζροσ μιασ ςφνκεςθσ. Χυνικωσ ςε όπερεσ.
Ραλμόσ (κτφποσ): Χειρά ςτακερϊν κτφπων (beat) πάνω ςτα οποία δομείται και μετριζται ο
ρυκμόσ.
Ραρτιτοφρα: Θ καταγραωι τθσ μουςικισ ςτο χαρτί. Χτθν ςχετικά πρόςωατθ ιςτορία τθσ δυτικισ
μουςικισ ζχει τυποποιθκεί με ωκογγόςθμα που ςθμειϊνονται ςε πεντάγραμμα.
Ωπάρχουν όμωσ και παρτιτοφρεσ άλλων μορωϊν: με νεφματα, ςφμβολα, γράμματα,
γραωικζσ κ.ο.κ.
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Ρεντάγραμμο: Χφςτθμα πζντε γραμμϊν όπου ςθμειϊνονται τα ωκογγόςθμα ςε δφο άξονεσ:
ςτον κάκετο ανάλογα με το τονικό τουσ φψοσ και ςτον οριηόντιο ςε ςχζςθ με τθ ροι
του χρόνου.
Ροίκιλμα: Πικρό μουςικό «ςτολίδι» ςτθν εξζλιξθ μιασ μελωδίασ. Υ.χ. γριγορο
ανεβοκατζβαςμα τθσ μελωδικισ γραμμισ.
Ρρελοφδιο (προοίμιο): Ειςαγωγικό μζροσ ενόσ ζργου.
Ρρζςτο: Υολφ γριγορο παίξιμο.
ετςιτατίβο: Πελωδικι απαγγελία. Χυναντάται ςυνικωσ ςε όπερεσ και ορατόρια
οντό (ι ρόντο): Ψυποποιθμζνθ μουςικι μορωι με ςυνικθ μορωι με εναλλαγι ενόσ ςτοιχείου
με διαδοχικά άλλα: Α-β-Α-γ-Α-δ-Α κ.ο.κ.
υκμικι αγωγι (τζμπο): Θ ταχφτθτα με τθν οποία εκτελείται ζνα κομμάτι. Πετριζται ςε
παλμοφσ ανά δευτερόλεπτο ι υποδθλϊνεται με κάποιον χαρακτθριςμό π.χ
αλζγκρο, λάργκο, πρζςτο.
υκμόσ: Θ οργάνωςθ του χρόνου μζςω τθσ δόμθςθσ των παλμϊν ςε επαναλαμβανόμενα
ςχιματα. Ωπάρχουν ςυμμετρικοί ρυκμοί (π.χ. 4/4) και αςφμμετροι (π.χ. 5/8, 7/8).
Χρθςιμοποιοφνται επίςθσ και τυποποιθμζνα ρυκμικά ςχιματα με ςυγκεκριμζνεσ
ονομαςίεσ που ςυχνά είναι ςυνϊνυμα με χοροφσ (π.χ. bolero, τςάμικο,
καλαματιανό, βαλσ).
Σονάτα: α) Ψυποποιθμζνθ μορωι μουςικοφ ζργου με 3 ι 4 μζρθ β) Ψυποποιθμζνο μορωι
μζρουσ μουςικοφ ζργου («forma sonata») με χαρακτθριςτικά: Ζκκεςθ α’ και β’
κζματοσ, επεξεργαςία, επανζκκεςθ, coda (κλείςιμο). Θ ςονάτα ωσ μορωι μζρουσ
χρθςιμοποιείται ωσ πρϊτο μζροσ ςτισ ςονάτεσ και ςυμωωνίεσ.
Στακάτο: Υαίξιμο των ωκόγγων διακεκομμζνα. Χυμβολίηεται με μια τελεία πάνω ςτο
ωκογγόςθμο.
Σολίςτ: Εκτελεςτισ που παίηει μόνοσ του θ με ςυνοδεία μουςικοφ ςυνόλου.
Σόλο: =Πόνο. Χαρακτθριςμόσ για ζργα που ζχουν ζναν εκτελεςτι (πικανόν και ςυνοδεία
ςυνόλου)
Σουίτα: Πουςικά κομμάτια που αποτελοφνται από πολλά αυτόνομα μζρθ. Αρχικά τα μζρθ ιταν
πάνω ςε γνωςτοφσ χοροφσ τθσ εποχισ.
Συγχορδία: Ψρεισ ι περιςςότεροι ωκόγγοι που παίηονται ταυτόχρονα.
Συγκεκριμζνθ μουςικι (musique concrete): Είδοσ τθσ θλεκτρονικισ μουςικισ που βαςίηεται ςε
θχογραωθμζνουσ και επεξεργαςμζνουσ υπαρκτοφσ ιχουσ.
Συμφωνία: ορχθςτρικι ςφνκεςθ που αποτελείται ςυνικωσ από τζςςερα μζρθ. Ψο πρϊτο ζχει
κατά κανόνα ωόρμα ςονάτασ
Συνεχζσ βάςιμο: βλ. Μπάςο Κοντίνουο
Ταξίμι: Αυτοςχεδιαςτικι ειςαγωγι ςτθν λαϊκι μουςικι. Χκοπόσ του ταξιμιοφ είναι να ειςάγει
τον μουςικό «δρόμο» του τραγουδιοφ που κα ακολουκιςει.
Τονικότθτα: α) Πουςικό ςφςτθμα που χαρακτθρίηεται από τθν κυριαρχία ενόσ ωκόγγου
(τονικοφ κζντρου) επί των υπολοίπων βακμίδων μιασ κλίμακασ. β) Ψο τονικό κζντρο
ενόσ κομματιοφ.
Τρίςθμοσ: Φυκμόσ με περίοδο τριϊν παλμϊν
Τροπικότθτα: Πουςικό ςφςτθμα όπου ςτθρίηεται ςτθ χριςθ διάωορων ανόμοιων κλιμάκων
(τρόπουσ)
Τρόποσ: Πουςικι κλίμακα με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που τθν ταυτοποιοφν
Τρίλια: Γριγορθ επαναλαμβανόμενθ εναλλαγι δφο γειτονικϊν μουςικϊν ωκόγγων.
Φκόγγοσ: Ιχοσ με αναγνωρίςιμο τονικό φψοσ. Ρότα.
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Φκογγόςθμο: Θ γραωικι απεικόνιςθ ενόσ ωκόγγου/νότασ
Φράςθ: ζνα μικρό μουςικό τμιμα μου δίνει τθν αίςκθςθ κάποιασ αυτονομίασ.

Διαδικτυακζσ αναφορζσ μουςικισ ορολογίασ
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&sid=973
http://sfrang.com/selides/musorg/3orologia.htm
http://www.markato.com.gr/music.php
http://thesaurus.iema.gr/thesaurus_a.php?lang=el&alpha=name
http://el.wikipedia.org
http://www.classical-orchestra.gr/el/glossary/
http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA/glwssari/index.htm
http://www.musipedia.gr/
http://www.naxos.com/education/glossary.asp
http://simplythebest.net/music/glossary/music_glossary.html
http://members.fortunecity.com/classicguide/dict-a-n.html
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