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Γ1. Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ  

ΑΡΥΔ, ΣΟΥΟΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
 

Δ εζζαβςβή ηδξ ηέπκδξ ημο ηζκδιαημβνάθμο ζημ ζπμθείμ ζημπεφεζ ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ δζενβαζίαξ ιε ηδ πνήζδ εκυξ ιέζμο ζφβπνμκμο, ζφκεεημο ηαζ γςκηακμφ, αθθά ηαζ 

ζηδκ υλοκζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο ιαεδηή κα πεζνίγεηαζ ηνζηζηά ηαζ δδιζμονβζηά ηδκ πθδεχνα ηςκ 

μπηζημαημοζηζηχκ πνμσυκηςκ πμο απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηάξ ημο. 

Μέζα απυ αοηυ ημ πνίζια επζπεζνμφιε εδχ ιζά ζοκμπηζηή ακίπκεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

δοκαημηήηςκ ημο ιέζμο ηαζ πνμηείκμοιε ηνυπμοξ έκηαλήξ ημο ζημ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ. 
1
 

1. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γξαθήο 

ηδκ ελεθζηηζηή πμνεία ηδξ 7
δξ

 ηέπκδξ, πμο ηαθφπηεζ εηαηυ ηαζ πθέμκ πνυκζα, έπμοκ 

ακαπηοπεεί πμθφ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ βναθήξ. Δ ναβδαία ελάπθςζδ 

ηαζ ειπμνεοιαημπμίδζδ ηςκ μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ απυ ηα ιέζα ημο 20
μο

 αζχκα, ηαζ δή ζηζξ 

ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο, είπακ ζακ απμηέθεζια ηάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ πνμζεββίζεζξ κα 

ηαεζενςεμφκ ζακ ζοιααηζημί ηχδζηεξ ιαγζηήξ ροπαβςβίαξ, πμο έπμοκ εφημθα πενάζεζ ζημ εονφ 

ημζκυ. Ώοηυ πμο δζαηνίκεζ ημκ ζδιενζκυ εκενβυ εεαηή απυ ημκ παεδηζηυ ηαηακαθςηή είκαζ δ 

ζηακυηδηα κα ηαηακμεί ημκ θυβμ ηαζ ημκ ηνυπμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ένβμο ηαζ κα ακαβκςνίγεζ ηα 

δμιζηά ζημζπεία ημο, ι' άθθα θυβζα κα μεθιεηδώλεη ηνλ εθθξαζηηθό ηνπ θώδηθα. Έηζζ, βζά ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ βθχζζαξ ζακ εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ είκαζ ηαη' 

ανπήκ ακαβηαία δ γλσξηκία κε ηε βαζηθή γξακκαηηθή ηεο. 

Δ αθήγεζε παναιέκεζ έκα ηονίανπμ ζημζπείμ αοηήξ ηδξ βθχζζαξ  (πςνίξ κα οπμηζιάιε 

ελέπμκηα δείβιαηα ιή-αθδβδιαηζηχκ ιμνθχκ). Οζ ηνυπμζ ηδξ αθήβδζδξ υιςξ δζαθένμοκ, 

ειθακίγμκηαξ ιζά πμθοιμνθία ακάθμβδ ιε ημ εέαηνμ ηαζ ηδκ θμβμηεπκία (ηέπκεξ πμο ζζημνζηά 

"δάκεζζακ" ζδιακηζηά ζημ αθδβδιαηζηυ ζζκειά). Ζ ππνθεηκεληθόηεηα ή αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ 

αθεγεηή, ε πξνθαινύκελε ηαύηηζε ή κή ηνπ ζεαηή κε πξσηαγσληζηηθνύο ραξαθηήξεο, ν ηξόπνο 

πινθήο ηεο δξάζεο, ε πηζαλή ιύζε κηάο ηειηθήο θάζαξζεο (ηππηθή ζηελ δεκνθηιή κνξθή ηνπ happy-

end αιιά όρη κόλν), απμηεθμφκ εειεθζχδεζξ επζθμβέξ πάκς ζηζξ μπμίεξ μζημδμιείηαζ ζεκανζαηά ημ 

ηζκδιαημβναθζηυ ένβμ. 

Ώκ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ ακηζθαιαακυιαζηε ημ ζζκειά ςξ "ηζκμφιεκδ εζηυκα", θίβμζ 

ζοκεζδδημπμζμφιε πυζμ ζφκεεηδ είκαζ ε εηθαζηηθή ηνπ δηάζηαζε. Οη αλαινγίεο ηνπ θάδξνπ θαη ε 

νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζ' απηό, ε γσλία ηεο θάκεξαο, ε θιίκαθα, ε πξννπηηθή, ε 

ηζνξξνπία θσηόο-ζθηάο, ν ρεηξηζκόο ηνπ ρξώκαηνο, είκαζ υθα ααζζηά ζημζπεία ηδξ θςημβναθζηήξ 

παθέηαξ (βι. πίλαθα ζει.2). Βδχ ημ δάκεζμ πνμήθεε ανπζηά απυ ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ, ιε ηδκ 

μοζζχδδ δζαθμνά υηζ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ δ ζφκεεζδ δεκ είκαζ ζηαηζηή αθθά ανενχκεηαζ ζημκ 

πνυκμ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζά εζηαζηζηή πανηζημφνα ακάθμβδ ηδξ ιμοζζηήξ. Ώκηίζημζπμξ είκαζ 

ηαζ ν πινύηνο ησλ ερεηηθώλ επηινγώλ: πένα απυ ηδκ πνμθακή ακάδεζλδ ηςκ δζαθυβςκ, ζημκ 

ααειυ πμο οπάνπμοκ, ε ρξήζε ή κε κνπζηθήο σο "επέλδπζε" ή "αληίζηημε", ε ύπαξμε εθηόο δξάζεο 

θσλήο ("voice-over"), ε απόδνζε ηνπ αθνπζηηθνύ ρώξνπ. 

Μπμνμφιε κα θακηαζημφιε ημ ηεθζηυ ζηάδζμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ιζάξ ηαζκίαξ ζακ ιζά 

ζπλαξκνιόγεζε ςεθίδσλ θαηαγεγξακκέλνπ ρξόλνπ ή "πθάκςκ" ζηδκ ηζκδιαημβναθζηή μνμθμβία. 

Καζ εδχ ημ εφνμξ ηςκ επζθμβχκ είκαζ ζδιακηζηυ. Ζ έλσζε δύν πιάλσλ ιπμνεί κα βίκεζ, βζά 

                                                 
1
 Σμ πανυκ έπεζ εζζαβςβζηυ ηαζ ζοκμπηζηυ παναηηήνα. ημ ζοκμδεοηζηυ οθζηυ ημο πνμβνάιιαημξ εα ανείηε εηηεκέζηενδ ιεθέηδ πμο 

πενζθαιαάκεζ α) ηδκ πανμοζίαζδ ηαθχκ πναηηζηχκ ζηδκ Βθθάδα ηαζ δζεεκχξ, α) εκδεζηηζηυ ηαηάθμβμ ηαζκζχκ πμο εα ήηακ ζηυπζιμ 

κα έπμοκ δεί μζ ιαεδηέξ, ακά δθζηζαηή μιάδα, β) ηαζκίεξ ή απμζπάζιαηα ηαζκζχκ πμο ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζε ζοβηεηνζιέκα 

δζδαηηζηά ζπέδζα ηαζ μδδβυ πανμοζίαζήξ ημοξ ζηδκ ηάλδ, δ) πνμηάζεζξ βζά ζοκενβαζία ημο ζπμθείμο ιε μπηζημαημοζηζημφξ 
πμθζηζζηζημφξ θμνείξ ηαζ αλζμπμίδζδ ζπεηζηχκ πδβχκ. 
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πανάδεζβια, ιε ηνζηήνζμ ηδκ ρξνληθή / ρσξηθή ζπλέρεηα ή ηδκ ιεηαλφ ημοξ αληίζεζε. ημ ζηάδζμ 

αοηυ, ημο κνληάδ, εα δδιζμονβδεεί μ ξπζκόο ηδξ ηαζκίαξ, ηαη' ακαθμβία ηαζ εδχ ημο νοειμφ εκυξ 

ιμοζζημφ ένβμο. Βπίζδξ, εα θδθεμφκ μζ ηεθζηέξ απμθάζεζξ ςξ πνμξ ηδκ ύθαλζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ 

ρξόλνπ (π.π. γξακκηθή ή κή-γξακκηθή αθήγεζε, ζπλέρεηα ή ειιεηπηηθόηεηα) ιε μδδβυ ημ ζεκάνζμ. 

 

 

Ζ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ: ΜΔΡΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ (*) 

 

1. Οη αλαινγίεο ηνπ θάδξνπ. Σμ πζυ "ηεηναβςκζζιέκμ" ηάδνμ 1.33:1 (ανζζηενά) εθηφεζ ηδκ 

πνμζμπή ημο εεαηή ζημ ηέκηνμ. Ώκηίεεηα, ημ πζυ επίιδηεξ 2.35:1 (δελζά) επζηνέπεζ / 

πνμηνέπεζ ζε έκα ηαλίδζ ημο ιαηζμφ, ημκίγμκηαξ ηδκ μνζγυκηζα ζφκεεζδ ηαζ ζοπκά 

δδιζμονβχκηαξ πμθθαπθέξ εζηίεξ πνμζμπήξ. (**) 

 

 
   

2. Ζ δεινύκελε απόζηαζε από ην ζέκα. Έκα "πμθφ βεκζηυ" πθάκμ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά 

ηακυκα βζά ιζά ζοκμθζηή πενζβναθή ημο εέιαημξ. Έκα "πμθφ ημκηζκυ", ακηίεεηα, ημκίγεζ ιε 

έιθαζδ ιζά θεπημιένεζα. Ο δδιζμονβυξ πνδζζιμπμζεί ηζξ ιεηαλφ ημοξ δζαααειίζεζξ βζά κα 

ηαηεοεφκεζ επζθεηηζηά ηδκ ιαηζά ημο εεαηή, ζοκεέημκηαξ έηζζ ημκ μπηζηυ νοειυ ηδξ ηαζκίαξ. 

(***) 

 

 
 

3. Ζ γσλία ιήςεο.  Μζά άθθδ ακελάκηθδηδ μπηζηή ενβαθεζμεήηδ. Με αάζδ ηδκ ηαηαηυνοθδ 

βςκία ηδξ ηάιεναξ, βζά πανάδεζβια, ημ κα αθέπμοιε ημ εέια απυ παιδθά (πνμξ ηα πάκς ή 

"ημκην-πθμκγέ" ζηδκ ηζκδιαημβναθζηή μνμθμβία) ημο πνμζδίδεζ ζζπφ. Αείηε πχξ 

εηιεηαθθεφεηαζ αοηή ηδκ ζφιααζδ ηονζμθεηηζηά μ ηάκθεσ Κζμφιπνζη βζά ημ πμνηναίημ ημο 

πανακμσημφ ζηναηδβμφ ζηδκ ηαζκία "Dr. Strangelove" (ανζζηενά) ηαζ εζνςκζηά μ νζμκ 

Οοέθξ βζά ηδκ ζηζβιή ηδξ ηαπεζκςηζηήξ ήηηαξ ημο πνςηαβςκζζηή ζηδκ ηαζκία "Πμθίηδξ Κέζκ" 

(δελζά). 

 

 
(*) Σα ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα είκαζ εκδεζηηζηά ηαζ πνμθακχξ δεκ ελακηθμφκ ημ εφνμξ 

ηςκ θςημβναθζηχκ επζθμβχκ ζηδκ δδιζμονβία ιζάξ ηαζκίαξ.  

(**) Βζηυκεξ απυ ηδκ ηδθεμπηζηή ηαζ ηδκ ηζκδιαημβναθζηή έηδμζδ ηδξ ηαζκίαξ "Advise & 

Consent" ημο ηημ Πνέιζκβηεν (1962) 

(***) Βζηυκεξ απυ ηδκ ηαζκία "The Third Man" ("Ο Σνίημξ Άκενςπμξ") ημο Κάνμθ Ρήκη 

(1949) 
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Τπάνπμοκ πμθθά "είδδ" ηαζκζχκ ακάθμβα ιε ημ εέια, ηδκ πθμηή, ημ φθμξ. Θα ζηαεμφιε εδχ 

ιυκμ ζε ιζά μοζζαζηζηή δζάηνζζδ, αοηή ιεηαλφ κπζνπιαζίαο ηαζ ηεθκεξίσζεο. Μζά ηαζκία 

ιοεμπθαζίαξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ δζδαζηαθία δεμπμζχκ (επαββεθιαηζχκ ή ιή) ζηδκ εθηέιεζε 

κηάο πξνδηαγεγξακκέλεο δξάζεο. Ώκηίεεηα, ζε ιζά ηαζκία ηεηιδνίςζδξ (κημηζιακηέν) μ 

ζηδκμεέηδξ επζθέβεζ ηαζ ηαηαβνάθεζ απζεληηθή δξάζε, πμο εηηοθίζζεηαζ ιπνμζηά απυ ημκ θαηυ 

ρσξίο ζθελνζεηηθή θαζνδήγεζε. Σα υνζα είκαζ αέααζα νεοζηά ηαζ μζ πμθθέξ "ζπμθέξ" ηαζ 

πνμζεββίζεζξ ζημ ηάεε είδμξ ηάκμοκ ηδκ δζάηνζζδ ζπεηζηή. Καθυ εα είκαζ υιςξ κα έπμοιε οπ' 

υρζκ αοημφξ ημοξ δφμ δζαθμνεηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ βζά ηδκ ηαηακυδζδ εκυξ ένβμο. 

2. Δηζαγσγή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο 

Βίκαζ βεβμκυξ υηζ παναδμζζαηά ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια έπεζ ααζζζηεί ζπεδυκ 

απμηθεζζηζηά ζημκ βναπηυ ηαζ πνμθμνζηυ θυβμ, ιε ζηυπμ ηδκ ζοζζχνεοζδ βκχζεςκ απυ πθεονάξ 

ημο ιαεδηή ηαζ ηδκ επίηεολδ εκυξ εββναιιαηζζιμφ ζηα δφμ αοηά ιέζα. Υνδζζιμπμζμφιε ηδκ 

έκκμζα "εγγξακκαηηζκόο" ("literacy") ςξ ηδκ ζηακυηδηα ηαηακυδζδξ αθθά ηαζ επελενβαζίαξ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζοιαυθςκ, ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ αοηχκ πμο ζοκεέημοκ ημ βναπηυ 

ηείιεκμ ("print literacy"). Δ ελάπθςζδ ηδξ νπηηθναθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο, υιςξ, έπεζ εδχ ηαζ 

ηαζνυ δχζεζ αανφκμοζα εέζδ ζημ πνιπηξνπηθό ιήκοια, αοηυ πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκμ, εζηυκα 

ηαζ ήπμ. Σα παζδζά λένμοκ αοηή ηδ βθχζζα βζαηί εηηίεεκηαζ ηαεδιενζκά ζ' αοηήκ, υπςξ έκα παζδί 

ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ λένεζ ηδ ιδηνζηή ημο βθχζζα, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ είκαζ 

εγγξάκκαην ζ' αοηήκ. Αδιζμονβείηαζ έηζζ υθμ ηαζ πζυ επζηαηηζηά δ ακάβηδ ημ ζπμθζηυ 

πνυβναιια κα ζημπεφζεζ ζε έκα δζαθμνεηζηυ, πζυ ζφκεεημ εββναιιαηζζιυ, ηαθθζενβχκηαξ ηδκ 

ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα ακαθφμοκ ημ μπηζημαημοζηζηυ ηείιεκμ, κα ζοκεζδδημπμζμφκ ημ 

εηθναζηζηυ ημο δοκαιζηυ ηαζ κα ημ πνδζζιμπμζμφκ δδιζμονβζηά, ι' άθθα θυβζα έκακ 

"νπηηθναθνπζηηθό εγγξακκαηηζκό" ("audiovisual literacy"). Πμζυ νυθμ ιπμνεί κα παίλεζ μ 

ηζκδιαημβνάθμξ ζ' αοηυ ημ εβπείνδια; 

ηδ ζπεηζηά ζφκημιδ ζζημνία ημο, μ ηζκδιαημβνάθμξ έπεζ βίκεζ θοηχνζμ ελέθζλδξ 

δζαθμνεηζηχκ ηνυπςκ αθήβδζδξ (ή, αηνζαέζηενα, ζφκεεζδξ) ιέζς ηςκ εζηυκςκ ηαζ ηςκ ήπςκ, 

ακαπηφζζμκηαξ έηζζ ημοξ πνχημοξ μπηζημαημοζηζημφξ ηχδζηεξ. ΐμδεμφιεκμξ απυ ηδκ δδιμθζθία 

ηαζ ειπμνζηυηδηά ημο ςξ "θασηυ" εέαια, ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ ιζά βθχζζα δσληαλή ηαζ 

παγθόζκηα, ηνμθμδμηχκηαξ υθμοξ ημοξ, ζοβηνζηζηά, κευηεοηημοξ μπηζημαημοζηζημφξ πχνμοξ ιε 

ηζξ δζηέξ ημο ηεπκζηέξ, βναιιαηζηή ηαζ ζοκηαηηζηυ. Παν' υ,ηζ έζηδζε ηαζ ζοκηδνεί ιζά αζμιδπακία 

ιαγζημφ εεάιαημξ, ιε υθεξ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο αοηυ ζοκεπάβεηαζ, δ 7
δ
 ηέπκδ οπήνλε ζζημνζηά, ηαζ 

παναιέκεζ, ημ βαζηθό εξγαζηήξη έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθό ηνκέα.  

Με αάζδ ηα παναπάκς, δ έκηαλδ ημο ηζκδιαημβνάθμο ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια οπδνεηεί δφμ 

ζηυπμοξ, πμο ηαεμνίγμοκ ηαζ ημκ ηνυπμ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ: 

1. Να παναηζκήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα ημοξ δχζεζ ηα εθυδζα χζηε από παζεηηθνί δέθηεο 

κελπκάησλ λα γίλνπλ ελεξγνί ζεαηέο, ζηακμί κα ακαηαθφρμοκ, ηάης απυ ημκ επζθακεζαηυ 

ζοβηζκδζζαηυ ιακδφα ηδξ ηονίανπδξ μπηζημαημοζηζηήξ ημοθημφναξ, ημοξ θαηαζθεπαζηηθνύο ηεο 

θώδηθεο, μλφκμκηαξ έηζζ ημ πνμζςπζηυ ημοξ αθέιια.  

2. Να ειπθμοηίζεζ ημ ζπμθζηυ πνυβναιια ιε ιζά επίηαζνδ ηαζ γςκηακή βθχζζα, πμο ιέπνζ 

ηχνα ηονζανπεί ζημοξ δζαδνυιμοξ αθθά "επζζήιςξ" αβκμείηαζ ζηδκ ηάλδ. Μ' αοηυ δεκ εκκμμφιε 

ηδκ εζζαβςβή εκυξ επζπθέμκ ιαεήιαημξ ζημ ήδδ θμνηςιέκμ "ακαθοηζηυ πνυβναιια", αθθά ηδκ 

εκζςιάηςζδ ζηδκ ιαεδζζαηή δζενβαζία επζθεβιέκςκ ηζκδιαημβναθζηχκ ηεζιέκςκ πμο έπμοκ 

άιεζδ ή έιιεζδ ζοκάθεζα πνμξ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηδξ φθδξ, πνμζθένμκηαξ έηζζ ζημοξ 

ιαεδηέξ έκα ζφκεεημ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ ενβαθείμ θαηαλόεζεο, ζπζρεηηζκνύ θαη θξηηηθήο 

ζθέςεο πμο πονμδμηεί ηδκ θακηαζία ηαζ εκεαννφκεζ ημκ δζάθμβμ. 

3. Καιέο πξαθηηθέο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο 

Δ ζδέα δεκ είκαζ ηαζκμφνβζα. Έπμοκ οπάνλεζ ζημ πανεθευκ ζοβηνμηδιέκεξ πνμζπάεεζεξ 

εζζαβςβήξ ημο ηζκδιαημβνάθμο ζηδκ πνςημαάειζα ή/ηαζ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ μπμίςκ είκαζ πνήζζιμ κα ιεθεηδεμφκ. ηδκ Βθθάδα, ημ "Πξόγξακκα Μειίλα " 

(1995-2004) ηαζ ημ "Πάκε ηλεκά;" (1999-2003) επζηέθεζακ ζδιακηζηυ ένβμ ηαζ άθδζακ ιζά 

πμθφηζιδ παναηαηαεήηδ βκχζδξ ηαζ ειπεζνίαξ εθανιμζιέκδξ ζηα δεδμιέκα ηδξ πχναξ ιαξ. 
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Ώκηίζημζπεξ πνςημαμοθίεξ ζε εονςπασηέξ πχνεξ (Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ, Γαθθία, Αακία, μοδδία 

η.α.) παναιέκμοκ εκενβέξ ηαζ έπμοκ απμηεθέζεζ ηαηαθφηδ βζά ηδκ ακααάειζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ ημοξ. Πανά ηζξ δζαθμνέξ ζηδ θοζζμβκςιία ημο ηάεε πνμβνάιιαημξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ 

ηδξ εθανιμβήξ ημο, ημζκυ παναηηδνζζηζηυ απμηεθεί δ δζαπίζηςζδ υηζ από ην ζρνιηθό πξόγξακκα 

ηνπ 21
νπ

 αηώλα δελ κπνξεί λα απνπζηάδεη ε νπηηθναθνπζηηθή παηδεία. 

4. Δπηινγή ηαηληώλ αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο 

Δ επαθή ηςκ ιαεδηχκ ιε ένβα ημο ηζκδιαημβνάθμο πμο λεπχνζζακ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ βναθήξ 

ημο ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ιε ηνυπμ άιεζμ ηαζ πναηηζηυ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ιέπνζ ηχνα πμνείαξ 

ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ βθχζζαξ. Θεςνμφιε έηζζ πνήζζιμ εηπαζδεοηζηυ 

ενβαθείμ ιζά πνχηδ ακεμθυβδζδ ηςκ ηαηληώλ πνπ ζα ήηαλ ζθόπηκν λα έρνπλ δεί νη καζεηέο, ακά 

δθζηζαηή μιάδα. 

Σμ ααζζηυ ηνζηήνζμ βζά ηδκ επζθμβή ηςκ ηαζκζχκ είκαζ δ γισζζηθή θαηλνηνκία, ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηδκ εθθξαζηηθή ηνπο νηθνλνκία θαη αξηηόηεηα. Ο ηαηάθμβμξ ηαθφπηεζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ 

ηάζεζξ ηαζ "ζπμθέξ" φθμοξ απυ ηδκ επμπή ημο αςαμφ ιέπνζ ζήιενα, ιε δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά 

ζηίβιαηα ηαζ εειαημθμβία. 

ε πμζά δθζηζαηή μιάδα απεοεφκεηαζ δ ηάεε ηαζκία; Σμ ενχηδια πνμθακχξ είκαζ ανηεηά πζυ 

πενίπθμημ απυ έκακ απθμσηυ δζαπςνζζιυ "ηαηαθθδθυηδηαξ", ηαηά ηδκ ηνέπμοζα ηδθεμπηζηή 

πναηηζηή, ιε ιυκμ ηνζηήνζμ ηδκ φπανλδ ζηδκχκ αίαξ, ζέλ ή αςιμθμπζχκ ζημοξ δζαθυβμοξ. 

Εδζαίηενα βζά ηζξ ιζηνυηενεξ δθζηίεξ (πνμζπμθζηή, πνχηεξ ηάλεζξ δδιμηζημφ) δ μοζζαζηζηή αλία 

εκυξ ένβμο είκαζ δ ζηακυηδηά ημο λα εκπιέμεη ην παηδί ζε έλα ελεξγό, επνηθνδνκεηηθό παηρλίδη 

εθεπξεηηθόηεηαο. Μ' άθθα θυβζα, μζ ααζζηέξ ανπέξ ημο Piaget βζά ηδκ ζπέζδ παζδζμφ - 

πενζαάθθμκημξ ιπμνμφκ ηάθθζζηα κα εθανιμζημφκ ζηδ ζπέζδ παζδζμφ - ηζκδιαημβναθζημφ 

ένβμο. Μέζα απυ αοηυ ημ παζπκίδζ εα αλα-δηακνξθσζνύλ νη βάζεηο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο 

αληίιεςεο ή, ακ εέθεηε, εα ανεεεί ημ ακηίδμημ ζηδκ ηαηαζηεοή υιμζςκ ιζηνχκ ηαηακαθςηχκ πμο 

πνμςεείηαζ απυ ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ηοπμπμζδιέκςκ ζφβπνμκςκ ειπμνζηχκ μπηζημαημοζηζηχκ 

πνμσυκηςκ "βζά παζδζά".  

Ώξ ζδιεζςεεί υηζ ημ ίδζμ ένβμ ιπμνεί κα εκδείηκοηαζ βζά δζαθμνεηζηέξ δθζηζαηέξ μιάδεξ, ιε 

δεδμιέκδ ηδκ δζαθμνά ηδξ επελενβαζίαξ ημο ακά πενίπηςζδ. Γζά πανάδεζβια, δ ηαζκία 

"Μνληέξλνη θαηξνί" ημο Σζάνθο Σζάπθζκ  (ΔΠΏ, 1936) ή ημ "Πνύ είλαη ην ζπίηη ηνπ θίινπ 

κνπ;" ημο Ώιπάξ Κζανμζηάιζ (Ενάκ, 1987) ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ελ ίζμο απμηεθεζιαηζηά 

ζημ δδιμηζηυ ηαζ ζημ θφηεζμ, ιε δζαθμνεηζηή θοζζηά πνμζέββζζδ πνμζανιμζιέκδ ζημ ακηίζημζπμ 

βκςζηζηυ ηαζ βθςζζζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ. 

5. Έληαμε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζην κάζεκα 

Καη' ανπήκ, αξ εεςνήζμοιε δεδμιέκμ υηζ ηακέκα ηζκδιαημβναθζηυ ένβμ ηέπκδξ δεκ έπεζ βίκεζ 

βζά κα οπδνεηήζεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ πζεακυηαηα δεκ έπεζ ιζά εειαηζηή 

εζηίαζδ "αμθζηή" βζά ηδκ δζδαζηαθία εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ιαεήιαημξ ή εκυηδηαξ φθδξ. Σμκ νυθμ 

αοηυ έπμοκ ακαθάαεζ άθθα, αιζβχξ εηπαζδεοηζηά μπηζημαημοζηζηά πνμσυκηα (αθ. εηπαζδεοηζηή 

ηδθευναζδ), πμο υιςξ ηαηά ηακυκα δεκ δζαηνίκμκηαζ βζά ηδκ ένεοκα ηαζ ηαζκμημιία ζημ επίπεδμ 

ηδξ βθςζζζηήξ ημοξ δμιήξ. Δ παζδεοηζηή αλία ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ ηέπκδξ δεκ είκαζ κα 

δζεοημθφκεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ιάεμοκ, αθθά κα ημοξ κάζεη πώο λα καζαίλνπλ. Να ημοξ δχζεζ, ι' 

άθθα θυβζα, ημ θξηηήξην ηαζ ημ θίλεηξν κα ρεηξηζηνύλ νη ίδηνη ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο χζηε απυ παεδηζημί δέηηεξ κα βίκμοκ εκενβμί ιέημπμζ. Καζ αοηυ έπεζ θοζζηά άιεζδ 

εθανιμβή ζημ ζπμθζηυ ιάεδια, ακαααειίγμκηάξ ημ απυ ιζά απθή δζαδζηαζία ιεηάββζζδξ 

βκχζεςκ ζε έκα πεδίμ δσληαλνύ θαη δεκηνπξγηθνύ δηαιόγνπ. 

Έκα πνχημ "ηθεζδί" βζά ηδκ έκηαλδ ηζκδιαημβναθζηχκ ένβςκ ζε ηάπμζμ ιάεδια είκαζ θοζζηά 

δ ζεκαηηθή ζφκδεζή ημοξ ιε ηδκ δζδαηηέα φθδ, πμο ιπμνεί κα είκαζ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ 

πνμθακήξ. Ώξ εζηζάζμοιε βζά πανάδεζβια ζημκ ξόιν ηεο βηνκεραλίαο ζην ζύγρξνλν πνιηηηζκό 

("Σεπκμθμβία ΐ' Γοικαζίμο") πνδζζιμπμζχκηαξ  δφμ "ηθαζζηέξ" ηαζκίεξ πμο πναβιαηεφμκηαζ ημ 

εέια, ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ δ ηάεε ιία: "Μεηξόπνιηο" ημο Φνζηξ Λακβη (Γενιακία, 1929) ηαζ 

"Μνληέξλνη Καηξνί" ημο Σζάνθζ Σζάπθζκ (ΔΠΏ, 1936) [απυ ημκ ηαηάθμβμ ηδξ εκυηδηαξ 4]. Δ 

ηνζηζηή ιαηζά ηαζ ηςκ δφμ δδιζμονβχκ πάκς ζηζξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ 
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αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ εέηεζ ιε ηνυπμ απηυ ηαζ άιεζμ ιζά ζεζνά πνμαθδιαηζζιχκ βζά ημ πχξ 

"πιηθά, άλζξσπνη, κεραλήκαηα, ελέξγεηα, ρξόλνο, πιεξνθνξίεο εκπιέθνληαη κε ζθνπό ηελ 

παξαγσγή αγαζώλ" ("Σερλνινγία Β' Γπκλαζίνπ", ζει. 11) ηαζ απμηεθεί έκα ελαζνεηζηυ έκαοζια 

βζά ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ ζπεηζηά ιε ημ ιμκηέθμ πμο ηαθμφκηαζ κα ιεθεηήζμοκ ηαζ κα εθανιυζμοκ 

μζ ιαεδηέξ. Βπί πθέμκ, δ ζύγθξηζε ηδξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ ηαζ ημο 

αζμιδπακζημφ πνμσυκημξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ ένβςκ αθθά ηαζ εκυξ ζεκεξηλνύ δηαθεκηζηηθνύ 

ηειενπηηθνύ ζπόη π.π. ιζάξ βαθαηημαζμιδπακίαξ, ιπμνεί κα βίκεζ αθεηδνία βζά ηδκ ειαάεοκζδ 

ζημκ ηνυπμ πμο ημ μπηζημαημοζηζηυ ένβμ (έκα άθθμ "πνμσυκ" ηαζ αοηυ) απεοεφκεηαζ ζημκ εεαηή: 

ημοξ ζηυπμοξ, ηζξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηαζ ημ ζοκηαηηζηυ ηδξ βθχζζαξ ημο. Βηηυξ ημο υηζ ηα 

γδηήιαηα αοηά ζοκδέμκηαζ ηαη' μοζίακ ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ, πνμάβμοκ εονφηενα ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ζε έκα επίηαζνμ ηαζ δζαδεδμιέκμ ιέζμ 

ιεηάδμζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ.  

Ώκάθμβεξ ζοκδέζεζξ, ίζςξ θζβυηενμ πνμθακείξ αθθά ελ ίζμο ζδιακηζηέξ ηαζ αλζμπμζήζζιεξ, 

πνμηφπημοκ απυ δεπηεξεύνπζεο ζεκαηηθέο αλαθνξέο αθθά αηυια ηαζ απυ ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ημο ηάεε ένβμο. Μζά πνμζεηηζηή αηηζκμβναθία ηςκ πζυ πάκς ηαζκζχκ, βζά 

πανάδεζβια, επεηηείκεζ ηδκ εειαηζηή παθέηα ημοξ ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ημο πεξηβάιινληνο, 

ηδξ αγσγήο ηνπ πνιίηε, ηδξ νηθνλνκίαο, ηδξ ηζηνξίαο, ηδξ ινγνηερλίαο, ηςκ θπζηθώλ επηζηεκώλ. 

Βπίζδξ, μζ ιμνθμθμβζηέξ ημοξ επζθμβέξ ιπμνμφκ κα πονμδμηήζμοκ ημκ ζημπαζιυ πάκς ζηδκ 

θαηαζθεπή ζηεξενηύπσλ (επζζηήιμκαξ, ηεπκμηνάηδξ, αζμιήπακμξ, ενβάηδξ, ηαηακαθςηήξ η.α.), ηδκ 

αμία θαη κεζνδνινγία ηεο ηαύηηζεο κε ηνλ "ήξσα", ημκ ηξόπν απεηθόληζεο ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο θαη 

αηόκνπ, αηυια ηαζ ημκ ηξόπν εξκελείαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ (θηικηθνύ) ρξόλνπ θαη ρώξνπ πμο 

άπηεηαζ ζοββεκχκ ηαθθζηεπκζηχκ ακηζηεζιέκςκ (ιμοζζηή, εζηαζηζηά) αθθά ηαζ θζθμζμθζηχκ ηαζ 

επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ. 

ζμ εειαηζηά ζοββεκήξ ιε ημ ιάεδια ηαζ ακ είκαζ ιζά ηαζκία, δ πνμαμθή ηδξ απυ ιυκδ ηδξ δεκ 

εα είπε ηακέκα κυδια πςνίξ ιζά ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ιεθεηδιέκδ κέζνδν παξνπζίαζήο ηεο ζηδκ 

ηάλδ ηαζ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ ζε δδιζμονβζηυ δζάθμβμ. Έηζζ, ηάεε ηαζκία ή απυζπαζια ηαζκίαξ 

πμο πνμηείκεηαζ βζά πνμαμθή ζηδκ ηάλδ ζοκμδεφεηαζ απυ έκα  εξσηεκαηνιόγην πνμξ ημοξ 

ιαεδηέξ, ημ μπμίμ πνδζζιεφεζ ζακ βάζε εκςύρσζεο ηεο ζπδήηεζεο ηαηά ηδκ ηνίζδ ηαζ ηζξ επζθμβέξ 

ημο εηπαζδεοηζημφ. Οζ ενςηήζεζξ αοηέξ ιπμνμφκ κα αθμνμφκ ζημ εέια, ηδκ πθμηή ηαζ ημοξ 

παναηηήνεξ ή ζηζξ ιμνθμθμβζηέξ επζθμβέξ ηαζ ηα δμιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζκίαξ ηαζ πάκηςξ 

είκαζ ζδιακηζηυ κα εκενβμπμζμφκ ημκ ζημπαζιυ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα ημοξ πνμηνέπμοκ ηυζμ ζε 

αλαιπηηθή / θξηηηθή ζθέςε υζμ ηαζ ζε ζπλζεηηθή / δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα. ημ 

πανάδεζβια πμο αημθμοεεί πενζβνάθεηαζ δ ηαζκία "ηελ ηύρε, Μπαιηαδάξ" ημο Ρμιπέν 

Μπνεζυκ (1966), επζθέβμκηαζ απμζπάζιαηα βζά πνμαμθή ηαζ πνμηείκεηαζ ημ ζπεηζηυ 

ενςηδιαημθυβζμ. 

 

ΣΖΝ ΣΤΥΖ, ΜΠΑΛΣΑΕΑΡ 

 

Πνςηυηοπμξ ηίηθμξ: AU HAZARD BALTHAZAR, ηδκμεέηδξ: ROBERT BRESSON 

Αζάνηεζα: 91 θεπηά, Έημξ παναβςβήξ: 1966, Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία, μοδδία 

 

Μζά ηαζκία ιε πνςηαβςκζζηή έκα βασδμονάηζ. Σμκ Μπαθηαγάν παναημθμοεμφιε ηαεχξ αθθάγεζ 

ζοκεπχξ ζπίηζα, αθεκηζηά ηαζ αζπμθίεξ, απυ ηδ βέκκδζδ ηαζ ηεθεημονβζηή αάθηζζή ημο απυ 

παζδζά ζηδκ ανπή ηδξ ηαζκίαξ ιέπνζ ηδκ ηναβζηή ηαηάθδλή ημο ζημ ηέθμξ. Ώοηή δ ζπμκδοθςηή 

δμιή ιε ζοκδεηζηυ ηνίημ ημκ Μπαθηαγάν δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ Μπνεζυκ κα ηάκεζ ιζά ααεεζά 

ημιή ζημκ ημζκςκζηυ ζζηυ ηδξ επανπζαηήξ Γαθθίαξ ηδξ επμπήξ ημο, πμθθέξ θμνέξ ιε 

ιεηαθμνζηέξ ηαζ αθθδβμνζηέξ πνμεηηάζεζξ. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ μ Μπαθηαγάν δεκ είκαζ 

απθχξ έκα "υπδια" ιεηάααζδξ απυ ηδκ ιία ηαηάζηαζδ ζηδκ άθθδ, αθθά έκαξ ηναβζηυξ ήνςαξ 

πμο παναηδνεί, αζζεάκεηαζ ηαζ ηνίκεζ ημκ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ. Δ ηαζκία παναηηδνίγεηαζ απυ 

ηδκ ελαζνεηζηή εηθναζηζηή μζημκμιία ηαζ ηδκ ηοπζηή εθθεζπηζηή αθήβδζδ ημο Μπνεζυκ, 

απμδίδμκηαξ ηδκ δνάζδ ιέζα απυ απμζπαζιαηζηέξ ρδθίδεξ ηζξ μπμίεξ ηαθείηαζ κα ζοκεέζεζ μ 

εεαηήξ. 

Δθζηζαηή μιάδα: 11+ / Βπζθμβή απμζπαζιάηςκ βζά πνμαμθή ζηδκ ηάλδ: 1). 00:00 - 16:00, 2) 
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48:19 - 56:50, 3) 1:31:13 - 1:38:15 (ζπλνδεύνληαη από ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ θάζε 

απνζπάζκαηνο) 

Θέκαηα / εξσηήζεηο / αλάιπζε 

1.  Σί ζαξ έηακε εκηφπςζδ ζηδκ ηαζκία; Πμζυ είκαζ ημ εέια ηδξ; Γζαηί μ ζηδκμεέηδξ επέθελε έκα 

βασδμονάηζ βζά ημκ ηεκηνζηυ νυθμ;  

2. Πμζά παναηηδνζζηζηά απμδίδμκηαζ ζοκήεςξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ γχμ ηαζ πχξ αοηά 

ακαδεζηκφμκηαζ ή ακαηνέπμκηαζ ζηδκ ηαζκία;  

3. Άκ μ Μπαθηαγάν ήηακ άκενςπμξ, πχξ εα πενζβνάθαηε ημκ παναηηήνα ημο;  

4. ηεθεείηε άθθεξ ηζκδιαημβναθζηέξ ή ηδθεμπηζηέξ ηαζκίεξ πμο έπεηε δεί ιε πνςηαβςκζζηέξ 

γχα. ε ηζ ιμζάγεζ ηαζ ζε ηζ δζαθένεζ μ Μπαθηαγάν;  

5. Πενζβνάρηε ημκ παναηηήνα ηδξ Μανί, ημο Γενάν, ημο Άνκμθκη. Πμζυξ ζαξ είκαζ πζυ 

ζοιπαεήξ ηαζ βζαηί; Πμζυκ ακηζπαεείηε ηαζ βζαηί;  

6. Σζ ζημζπεία ιαξ δίκεζ δ ηαζκία βζά ηδ γςή ηςκ ακενχπςκ ζηδ βαθθζηή επανπία ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1960;  

7. Δ εζζαβςβή αζμιδπακζηχκ εζδχκ (αοημηίκδηα, ιδπακάηζα, ηναηηέν, ναδζυθςκα) αθθάγεζ 

ηδκ ημπζηή ημζκςκία πμο πενζβνάθεηαζ ζημ ένβμ; Με πμζυκ ηνυπμ;  

8. ηδ ζηδκή ημο ηζίνημο, μ Μπαθηαγάν γειέκμξ ζημ ηάνμ ακηζηνφγεζ ηα αθέιιαηα ηςκ 

θοθαηζζιέκςκ γχςκ. πμθζάζηε ηδ ζηδκή. Άκ ηα γχα ιζθμφζακ, ηζ εα έθεβακ; Αείηε λακά ηδ 

ζηδκή ηαζ βνάρηε ημοξ θακηαζηζημφξ δζαθυβμοξ.  

9. Φηζάληε ιζά ζζημνία ιε πνςηαβςκζζηή έκα αβαπδιέκμ ζαξ γχμ ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημοξ 

ακενχπμοξ πμο ζοκακηά. 

 

Ώξ ημκζζηεί υηζ ημ πνμηεζκυιεκμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ελδεηθηηθό κηάο κεζόδνπ ηαζ επ' μοδεκί 

δεκ ελακηθεί ηα πζεακά εέιαηα. Βκαπυηεζηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα ημ πξνζαξκόζεη ηαζ κα ημ 

εκπινπηίζεη ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ, ηζξ απαζηήζεζξ ημο 

ιαεήιαημξ, ημκ δζαεέζζιμ πνυκμ αθθά ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζογήηδζδξ. οκζζηάηαζ πάκηςξ ηαηά 

ηακυκα ιζά δεύηεξε ζέαζε ηνπ έξγνπ ή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ ημο ζηδκ ηάλδ, αοηή ηδ 

θμνά ιε ηδκ μλοιιέκδ ηνζηζηή ιαηζά πμο εα πνμηφρεζ απυ ηδκ πνχηδ ζογήηδζδ, βζά ηδκ 

ηεηιδνίςζδ ηςκ απυρεςκ, ηδκ δδιζμονβία κέςκ ενςηδιάηςκ ή ηδκ επελενβαζία ηςκ ανπζηχκ. Δ 

ζοκεζζθμνά ηςκ ιαεδηχκ ιπμνεί κα επεηηαεεί ζηδκ εθπόλεζε νκαδηθώλ εξγαζηώλ πάκς ζε έκα 

ζηδκμεέηδ, ιζά ηαζκία, ιζά ζπμθή, ηα ζηάδζα ηαηαζηεοήξ ιζάξ ηαζκίαξ ηθπ. 

Πνμηάεδηε πζυ πάκς δ πνμαμθή απνζπαζκάησλ εκυξ ένβμο ακηί ημο υθμο. Δ ακάβηδ αοηή 

πδβάγεζ απυ ηαεανά πναηηζημφξ πανάβμκηεξ, δεδμιέκμο υηζ δ ηοπζηή δίςνδ δζάνηεζα ιζάξ 

ιεβάθμο ιήημοξ ηαζκίαξ είκαζ δφζημθμ ή ηαζ αδφκαημ κα εκηαπεεί ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια, 

εζδζηά ημο βοικαζίμο ηαζ ημο θοηείμο. Μζά ηέημζα δζ' απμζπαζιάηςκ "εηπνμζχπδζδ" ημο ένβμο 

είκαζ αέααζα ηαθθζηεπκζηά ακμνευδμλδ, αθθά ηαζ εηπαζδεοηζηά πνμαθδιαηζηή ακ δεκ δμεεί 

ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημκ ηνυπμ πμο εα βίκεζ μ ζπζρεηηζκόο ηνπ κέξνπο κε ην όιν. Σα 

πνμηεζκυιεκα απμζπάζιαηα επζθέβμκηαζ ιε ηνζηήνζα πινθήο (αθμνμφκ ημιαζηά ζδιεία ηδξ 

αθήβδζδξ) ή κνξθήο (είκαζ παναηηδνζζηζηά ημο βθςζζζημφ ζδζχιαημξ ηδξ ηαζκίαξ) χζηε κα είκαζ 

ηαηά ημ δοκαηυκ ακηζπνμζςπεοηζηά. Παν' υθα αοηά είκαζ ζδιακηζηυ κα ηνπνζεηεζνύλ κε 

ζαθήλεηα ζηνλ ράξηε ηνπ νινθιεξσκέλνπ έξγνπ ηαηά ηδκ εζζαβςβζηή πανμοζίαζδ / πενζβναθή 

ηδξ ηαζκίαξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Καζ, πνμθακχξ, εα ήηακ ζδακζηυ κα δμεεί ζημοξ ιαεδηέξ ημ 

θίλεηξν ηαζ δ δπλαηόηεηα κα παναημθμοεήζμοκ μθυηθδνδ ηδκ ηαζκία ζε πνυκμ εηηυξ ζπμθζημφ 

πνμβνάιιαημξ, ηάηζ πμο ηαεζζηά απαναίηδηδ ηδκ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ζρεηηθνύο 

πνιηηηζηηθνύο θνξείο ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ μπηζημαημοζηζηχκ πδβχκ (αθ. ζπεηζηή εκυηδηα ζημ 

ζοκμδεοηζηυ οθζηυ).  

6. Δλ θαηαθιείδη 

Δ βθχζζα ηδξ ηζκμφιεκδξ εζηυκαξ ηονζανπεί ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ. Αεπυιαζηε 

ηαεδιενζκά έκακ ηαηαζβζζιυ μπηζημαημοζηζηχκ ενεεζζιάηςκ, ζοκηεηαβιέκςκ ζε πμθφπθμημοξ 

ηχδζηεξ πμο έπμοκ πενάζεζ ζημ ζοθθμβζηυ οπμζοκείδδημ ζπεδυκ ζακ ανπεηοπζημί ηακυκεξ 

ζηέρδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ, ζοκηεθχκηαξ έηζζ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ ιαγζηήξ ημοθημφναξ ηδξ 

επμπήξ ιαξ. 
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Δ ηαηακυδζδ αοηχκ ηςκ ηςδίηςκ ηαζ δ ηαθθζένβεζα ηνζηζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ πνμζςπζημφ 

αθέιιαημξ είκαζ απαναίηδηα ζημζπεία ηδξ ζδιενζκήξ ιαεδζζαηήξ δζενβαζίαξ. Δ δδιζμονβία εκυξ 

"νπηηθναθνπζηηθνύ εγγξακαηηζκνύ" ("audiovisual literacy") πνμαάθθεζ ζηδκ επμπή ιαξ ςξ 

επζηαηηζηυξ ζηυπμξ εκυξ ζφβπνμκμο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ. 

Με δεδμιέκμ ημκ ζζημνζηυ ηδξ νυθμ ςξ ενβαζηήνζμ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ ζημκ 

μπηζημαημοζηζηυ ημιέα, αθθά ηαζ ημ ζφβπνμκμ δοκαιζηυ ηδξ ςξ ιαγζηή ροπαβςβία, δ ηέπκδ ημο 

ηζκδιαημβνάθμο πνμζθένεζ έκα πμθφηζιμ εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Δ 

εζζαβςβή ημο ηζκδιαημβνάθμο ζηδκ εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα παίλεζ θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ κεζόδσλ ηεο ηαζ ηδκ όμπλζε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 

καζεηώλ. 

Κμιαζηή ζδιαζία ζηδκ ζφβπνμκδ αοηή πνυηθδζδ απμηηά μ ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Κακέκαξ ζπεδζαζιυξ δεκ ιπμνεί κα απμδχζεζ ηανπμφξ ακ δεκ ειθοηεοεεί ιε πνμζμπή ζημκ 

γόληκν ππξήλα ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξάμεο, ιέζα απυ ηδκ εζθζηνζκή επαθή ιε ημοξ ιαεδηέξ. 

Βπζπεζνήζαιε εδχ ζοκμπηζηά ιζά πνχηδ ακίπκεοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο κέμο αοημφ ενβαθείμο 

πμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζοκμδεοηζηυ οθζηυ, ιπμνεί κα πνδζζιεφζεζ ζακ βκςζηζηή αθεηδνία ηαζ 

πολίδα πθμήβδζδξ. Δ ηεθζηή εθανιμβή ημο επαθίεηαζ ζηδκ θακηαζία, ηδκ εοαζζεδζία, ηδκ 

επζιμκή ηαζ ηδκ ηυθιδ ημο Γαζθάινπ. 
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ADDENDUM 

Πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία 

 

Α.  Δκβάζπλζε ζηε ζεσξία θαη ηελ ηερληθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

  (απεοεφκεηαζ ζε εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ ημο Λοηείμο) 

 

 'ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΣΒΥΝΔ ΣΟΤ ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΟΤ'  

 οββναθείξ: David Bordwell, Kristin Thompson,  

 Βηδυηδξ: Mμνθςηζηυ Ίδνοια Βεκζηήξ Σναπέγδξ (Ώεήκα, 2004) 

 

 'ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ ΣΟΤ ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΟΤ'  

 οββναθέαξ: Robert Stam 

 Βηδυηδξ: Παηάηδξ (Ώεήκα, 2006) 

 

 'ΏΝΏΣΟΜΕΏ ΣΟΤ ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΟΤ'  

 οββναθέαξ: Bernard F. Dick  

 Βηδυηδξ: Παηάηδξ (Ώεήκα, 2010) 

 

 'FILM HISTORY - AN INTRODUCTION'  

 οββναθείξ: David Bordwell, Kristin Thompson  

 Βηδυηδξ: Παηάηδξ (οπυ έηδμζδ, ακαιέκεηαζ ημ θεζκυπςνμ ημο 2011) 

 

Β.  Δηζαγσγή ζηελ πξάμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο δεκηνπξγίαο  
(απεοεφκεηαζ ζε ιαεδηέξ) 

 

 'Δ ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΕΚΔ ΏΦΔΓΔΔ - Μζά ζζημνία ιε εζηυκεξ ηαζ ήπμοξ' - ΣΟΜΟ Ώ'  

 Eζζαβςβή ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ 

αθήβδζδξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ πξσηνβάζκηαο εηπαίδεοζδξ  

 Βηδυηδξ: Φεζηζαάθ Κζκδιαημβνάθμο Θεζζαθμκίηδξ, ζηα πθαίζζα ημο εηπαζδεοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ "Πάκε ηλεκά;" (Θεζζαθμκίηδ, 2002) 

 

 'Δ ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΕΚΔ ΏΦΔΓΔΔ' - ΣΟΜΟ ΐ'  

 Eζζαβςβή ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ 

αθήβδζδξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ δεπηεξνβάζκηαο εηπαίδεοζδξ  

 Βηδυηδξ: Φεζηζαάθ Κζκδιαημβνάθμο Θεζζαθμκίηδξ, ζηα πθαίζζα ημο εηπαζδεοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ "Πάκε ηλεκά;" (Θεζζαθμκίηδ, 2003) 

 

ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ           

Ώεήκα, 31/03/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ 

εκηφπμο ΗΧΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ηαζ ΜΑΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΔΗΖ δδθχκμοιε  υηζ: 

1.  Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ "Ζ εθπαηδεπηηθή ζεκαζία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ - Αξρέο, 

ηόρνη, Δθαξκνγέο" είκαζ δζηυ ιαξ  πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε 

ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ. 

2.  Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά 

ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ 

ημ ςξ άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε 

πνυζθμνμ ιέζμ. 
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ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΣΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ 
 

 

 

 

 

 

 

Μζά εκδεζηηζηή ακεμθυβδζδ ηαθχκ πναηηζηχκ ζηδκ Βθθάδα ηαζ 

δζεεκχξ πμο ζοκέααθακ ζηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηαθθζένβεζα ηδξ 

ηζκδιαημβναθζηήξ ηαζ μπηζημαημοζηζηήξ παζδείαξ ζηα ζπμθεία. 

Πανά ηζξ δζαθμνέξ ζηδ θοζζμβκςιία ηδξ ηάεε πναηηζηήξ ηαζ ηζξ 

ζοκεήηεξ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ, ημζκυ πανα-ηηδνζζηζηυ απμηεθεί δ 

δζαπίζηςζδ υηζ μ μπηζημαημοζηζηυξ εββναιιαηζζιυξ είκαζ 

επζηαηηζηυξ ζηυπμξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ημο 21
μο

 αζχκα. Ο 

ηαηάθμβμξ εα εκδιενχκεηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ 

ημο πνμβνάιιαημξ. 

 

 

 

 

ΟΜΏΑΏ ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΟΤ 

Εςάκκα Ώεακαζάημο 

ΐαββέθδξ Καθαιπάηαξ 

Μανία Παναδείζδ 

 

Ώπνίθζμξ 2011 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΔΛΙΝΑ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ"  

(Βθθάδα, 1995-2004) 

Ίζςξ δ πζυ εονεία, μθμηθδνςιέκδ ζακ ζφθθδρδ ηαζ απμδμηζηή ζακ - έζης ηαζ ιενζηή - 

εθανιμβή πνμζπάεεζα βζά ηδκ εζζαβςβή ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ηεπκχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο έβζκε 

ζηδ πχνα ιαξ ζημ πνυζθαημ πανεθευκ. 

Φηινζνθία, ζηόρνη θαη άμνλεο 

πεδζάζηδηε ζακ έκα ημζκμηυιμ, ιαηνμπνυκζμ πνυβναιια ζηναηδβζηήξ, απμαθέπμκηαξ ζηδκ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλαδσνγόλεζε ηνπ ζρνιηθνύ 

πεξηβάιινληνο κε ηε δύλακε ησλ ηερλώλ. Ήηακ ημ πνχημ ημζκυ πνυβναιια ηςκ οπμονβείςκ 

Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ, ιε εεκζηή πνδιαημδυηδζδ ηαζ ιε ηφνζμ άλμκα ηδκ επζιυνθςζδ - 

εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Δ οθμπμίδζή ημο ααζίζηδηε ζηδ ζοκδνμιή υθςκ ηςκ 

ειπθεημιέκςκ θμνέςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ζημ ηέκηνμ ηαζ ηδκ πενζθένεζα, αθθά 

ηαζ ζηδκ εκενβή ζοιιεημπή ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ ημζκςκίαξ. 

Υξνληθό ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο 

Ο ανπζηυξ ζπεδζαζιυξ εηπμκήεδηε ημ 1994-95 απυ επζηνμπέξ ειπεζνμβκςιυκςκ, πνμηείκμκηαξ 

έκα ανπζηυ πνμκμδζάβναιια δεηαεημφξ δζάνηεζαξ πμο πενζεθάιαακε δνάζεζξ ζε υθεξ ηζξ 

εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ (αθ. πίκαηα). 

 

 
 

Ώημθμφεδζε ελαεηήξ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ημο πνμβνάιιαημξ ζηδκ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζε 92 πζθμηζηά ζπμθεία ηδξ Βθθάδαξ ηαζ 2 ηδξ Κφπνμο, ααζζηή πανάιεηνμ ηδξ 

μπμίαξ απμηεθμφζε δ πνμμπηζηή βεκίηεοζδξ ημο Πνμβνάιιαημξ ζημ ζφκμθμ ηςκ Αδιμηζηχκ 

πμθείςκ. 

Σμ 2001, ιεηά ηδκ εεηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ πεζναιαηζηήξ εθανιμβήξ, λεηίκδζε δ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ γελίθεπζεο ζημ ζφκμθμ ηςκ Αδιμηζηχκ ζπμθείςκ ηδξ πυθδξ ηαζ ηςκ 

πενζαζηζηχκ Αήιςκ ηςκ Υαλίσλ (2001-2003), ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ημπζηή ηαζ κμιανπζαηή 

αοημδζμίηδζδ. Βίκαζ ζδιακηζηυ υηζ εηηυξ απυ ηδκ δζαδζηαζία επζιυνθςζδξ, ζηδκ μπμία 

ζοιιεηείπε ημ 73.6% ηςκ οπδνεημφκηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ πυθδ, ημ ζπέδζμ ζηυπεοζε ηαζ 

πέηοπε ηδκ ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ πνιηηηζκνύ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ιέζα απυ 

έκα ζοκημκζζιέκμ πθέβια δνάζεςκ, πανειααίκμκηαξ ζοκμθζηά ζημ πμθζηζζιζηυ βίβκεζεαζ ημο 

ηυπμο ηαζ ηδκ χζιςζή ημο ιε ηδκ εηπαίδεοζδ. 

Μεηά ηδκ επζηοπία ημο  πεζνάιαημξ ηςκ Υακίςκ, ςξ πνμξ ηυζμ ηδκ επζιυνθςζδ υζμ ηαζ ηζξ 

πανειαάζεζξ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία, απμθαζίζηδηε δ επέηηαζδ ημο ζπεδίμο βεκίηεοζδξ ηαζ ζε 

άθθμοξ κμιμφξ πμο υιςξ δεκ πνυθααε κα οθμπμζδεεί. Σμ πνυβναιια δζαηυπδηε ζηζξ ανπέξ ημο 

2004. 

Ζ δνκή ηνπ κνληέινπ επηκόξθσζεο 

Δ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ πνυβναιια ΜΒΛΕΝΏ ήηακ ζοκεπήξ, πμθφηεπκδ, είπε 

ενβαζηδνζαηή ηονίςξ ιμνθή ηαζ ανενςκυηακ ζε αθθεπάθθδθμοξ επζιμνθςηζημφξ ηφηθμοξ. Οζ 

εηπαζδεοηζημί ζοιιεηείπακ ζε 140 χνεξ επζιυνθςζδξ, ζε 11 δζαθμνεηζηέξ ζοκακηήζεζξ. Ρυθμ-

ηθεζδί ζηδκ επζιυνθςζδ είπακ ηα 5 Δξγαζηήξηα Σερλώλ: Μμοζζηήξ, Κίκδζδξ-Υμνμφ, Βζηαζηζηχκ, 

Θεαηνζημφ Παζπκζδζμφ ηαζ Οπηζημαημοζηζηήξ Έηθναζδξ, απυ ηα μπμία μζ εηπαζδεοηζημί 

πενκμφζακ ηοηθζηά ζε ηάεε επζιμνθςηζηή ζοκάκηδζδ. Σα ενβαζηήνζα αοηά δεκ ήηακ ζηεβακά 

αθθά θεζημονβμφζακ ζε ζοκεπή δζάθμβμ ηαζ αθθδθεπίδναζδ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζημκ μθζζηζηυ 
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παναηηήνα ηδξ ηέπκδξ ηαζ πνμςεχκηαξ ηδκ δζανηή ένεοκα ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ ςξ δεκηνπξγηθό 

ηαζ εθπαηδεπηηθό ενβαθείμ.  

Ζ αληίιεςε γηά ηελ Οπηηθναθνπζηηθή Παηδεία 

ημ πθαίζζμ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ημο ιαεδηή ζηδκ αζζεδηζηή ηςκ ηεπκχκ, δ ελμζηείςζή ημο 

ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ιμνθέξ μπηζημαημοζηζηήξ δδιζμονβίαξ (Φςημβναθία, Κζκδιαημβνάθμξ, 

Σδθευναζδ, Video-Art η.α.) εεςνήεδηε ελ ανπήξ επζηαηηζηή ακάβηδ, δεδμιέκδξ ηδξ εονείαξ 

δζάδμζδξ ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ επζημζκςκίαξ ζηδκ επμπή ιαξ. ηυπμξ ήηακ δ ηαηακυδζδ ημο 

ιέζμο ηαζ δ μζημδυιδζδ εκενβχκ ζοκεζδήζεςκ, ζηακχκ κα ζηαεμφκ ηνζηζηά απέκακηζ ηαζ ζημ 

ιέζμ ηαζ ζημ ιήκοια. 

Ο επζιμνθςιέκμξ εηπαζδεοηζηυξ είπε ηδκ εοεφκδ αθθά ηαζ ηδ βκςζηζηή επάνηεζα κα εκηάλεζ 

ζημ ιάεδια δναζηδνζυηδηεξ πμο, εκχ ελοπδνεημφζακ ημοξ επζ ιένμοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ, 

πνμςεμφζακ πανάθθδθα ημκ νπηηθναθνπζηηθό εγγξακκαηηζκό ηςκ ιαεδηχκ. Πμθφηζιμ 

παναηηδνζζηζηυ ημο πνμβνάιιαημξ ΜΒΛΕΝΏ είκαζ υηζ μζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ δεκ 

πενζμνίγμκηακ ζηδ κειέηε ηαζ ηδκ θξηηηθή αλάιπζε αθθά επεηηείκμκηακ ζηδκ θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία (παναβςβή μπηζημαημοζηζηχκ πνμσυκηςκ) απυ ημοξ ιαεδηέξ, ηάηζ πμο οπμζηδνίπεδηε 

ζδιακηζηά ηαζ απυ ηδκ αημθμοεμφιεκδ ιέεμδμ ηςκ "ζπεδίςκ ενβαζίαξ" (projects). 

  

Πεγέο:  

- Ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: http://www.prmelina.gr/intro.htm 

- "Ζ εκπεηξία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ γελίθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΔΛΗΝΑ ζην 

Ννκό Υαλίσλ", εηζήγεζε ηνπ Βαζίιε Κνζκόπνπινπ ζην 1
ν
 Γηεζλέο πλέδξην γηά ηελ 

Οπηηθναθνπζηηθή Παηδεία (δηνξγάλσζε: Διιεληθή Αθαδεκία Κηλεκαηνγξάθνπ & ύλδεζκνο 

Τπνηξόθσλ Ηδξύκαηνο Ωλάζε) 

- "Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΔΛΗΝΑ", εηζήγεζε ηνπ Μέλε Θενδσξίδε ζε 

πκπόζην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΑΜΔ ΗΝΔΜΑ;" (Διιάδα, 1999-2003) 

Βηπαζδεοηζηυ πνυβναιια βκςνζιίαξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ημκ ηζκδιαημβνάθμ πμο ζπεδζάζηδηε 

απυ ημ Φεζηζαάθ Κζκδιαημβνάθμο Θεζζαθμκίηδξ ζε ζοκενβαζία ιε ηα οπμονβεία Παζδείαξ ηαζ 

Πμθζηζζιμφ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εζζαβςβήξ ηςκ ηεπκχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Σμ πνυβναιια 

εθανιυζηδηε ζηδκ Ώ-αάειζα (1999-2003) ηαζ ζηδκ ΐ-αάειζα (2001-2003) εηπαίδεοζδ, 

ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ παζδείαξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. 

Υαξαθηήξαο θαη ζηόρνη 

Σμ "Πάιε ζκειά;" ζπεδζάζηδηε ιε ζηυπμ ηδκ ηδηαίηεξε επαθή ησλ καζεηώλ κε ηελ Έβδνκε 

Σέρλε ηαζ ηδκ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αθήγεζεο. 

Ώκαπηφπεδηακ πςνζζηά πνμβνάιιαηα βζά ηδκ πνςημαάειζα ηαζ ηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, 

ιε ημζκή δμιή ηαζ πνμζακαημθζζιυ. ημοξ ιαεδηέξ ηςκ Γοικαζίςκ ηαζ ηςκ Λοηείςκ δζκυηακ επί 

πθέμκ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ηαζκζχκ ιζηνμφ ιήημοξ, ιέζα απυ μιαδζηή ενβαζία ηαζ ιε ηδκ 

ηαεμδήβδζδ επαββεθιαηζχκ ημο πχνμο, μζ μπμίεξ πνμαάθθμκηακ ζε Φεζηζαάθ Μαεδηζηχκ 

Σαζκζχκ ζημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ. Σμ πνυβναιια είπε δζανηή παναημθμφεδζδ απυ μιάδα 

επζζηδιυκςκ, ιε ζηυπμ ηδκ άκηθδζδ ζοιπεναζιάηςκ βζά ηδ ζπέζδ ηςκ παζδζχκ ιε ηα 

μπηζημαημοζηζηά ιέζα ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ιεευδςκ ημο. 

Σν "Πάκε ηλεκά;" ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
Δ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ζηα δδιμηζηά ζπμθεία πενζεθάιαακε: 

-  Βκδιένςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζά ηδκ ιέεμδμ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ 

ηδκ δζηή ημοξ ζοιιεημπή ζε αοηυ. 

-  Πνμαμθή ζημ ζπμθείμ ηδξ ηαζκίαξ "Tαμίδη ζηε Mειόληα" ηαζ ημο κημηζιακηέν "Tν 

θηλνύκελν ζρέδην: Tέρλε θαη Tερληθή", παναβςβήξ ημο Φεζηζαάθ Kζκδιαημβνάθμο 

Θεζζαθμκίηδξ εζδζηά βζα ημ πνυβναιια. 

-  Αζακμιή ζημοξ ιαεδηέξ ημο αζαθίμο "H θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε, κηα ηζηνξία κε εηθόλεο 

θαη ήρνπο, ηόκνο A", βζά επελενβαζία ζηδκ ηάλδ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ δαζηάθςκ. ημ 

αζαθίμ πανμοζζάγμκηαζ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ ηέπκδξ, ιζά ακαθμνά ζε 

http://www.prmelina.gr/intro.htm
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ηαζκίεξ-ζηαειμφξ ζηδκ ζζημνία ημο ηζκδιαημβνάθμο, ιζά εζζαβςβή ζηδκ ηεπκζηή ηδξ 

ηαηαζηεοήξ ιζάξ ηαζκίαξ ηαζ έκα βθςζζάνζ ζπεηζηχκ υνςκ. 

-  Βζζήβδζδ πάκς ζηα εέιαηα ημο αζαθίμο ηαζ πνμαμθή ηδξ ηαζκίαξ "Σν Σζίξθν" ημο Σζάνθζ 

Σζάπθζκ, ζε ηζκδιαημβναθζηή αίεμοζα. 

-  οιπθήνςζδ "μδδβμφ ιεθέηδξ" απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ενςηδιαημθμβίμο απυ ηάεε 

δάζηαθμ βζά ηδκ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ηδ δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ αεθηίςζήξ 

ημο.  

Σν "Πάκε ηλεκά;" ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Δ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ζηα βοικάζζα ηαζ θφηεζα πενζεθάιαακε: 

-  Βκδιένςζδ ημο δζεοεοκηή ηαζ ηςκ ηαεδβδηχκ βζά ηδκ ιέεμδμ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημο 

πνμβνάιιαημξ ηαζ ηδκ δζηή ημοξ ζοιιεημπή ζε αοηυ. 

-  Πνμαμθή ζημ ζπμθείμ ιζάξ ηαζκίαξ βζά ηδκ ζζημνία ημο ηζκδιαημβνάθμο, παναβςβήξ ημο 

Φεζηζαάθ Kζκδιαημβνάθμο Θεζζαθμκίηδξ εζδζηά βζα ημ πνυβναιια. 

-  Αζακμιή ζημοξ ιαεδηέξ ημο αζαθίμο "H θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε, ηόκνο Β", ζημ μπμίμ 

ακαθφμκηαζ ηα ζηάδζα ηαζ μζ ηεπκζηέξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ιζάξ ηαζκίαξ ηαζ ελμζηεζχκμκηαζ μζ 

ιαεδηέξ ιε ηα ααζζηά εηθναζηζηά ιέζα ηδξ έαδμιδξ ηέπκδξ. 

-  Βπελήβδζδ ηςκ εειάηςκ ημο αζαθίμο ηαζ πνμαμθή ιζάξ απυ ηζξ ημνοθαίεξ ηαζκίεξ ζηδκ 

ζζημνία ημο ηζκδιαημβνάθμο, ζε ηζκδιαημβναθζηή αίεμοζα. 

-  Αδιζμονβία ιζάξ ηαζκίαξ: ζε ηάεε ζπμθείμ, ιζά μιάδα 10-15 παζδζχκ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ 

επαββεθιαηία ζηδκμεέηδ ηαζ ηα απαναίηδηα ηεπκζηά ιέζα βνάθμοκ, ζηδκμεεημφκ ηαζ 

βονίγμοκ ιζα πεκηάθεπηδ ηαζκία ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο ηαζ ημο άιεζμο πενζαάθθμκηυξ 

ημοξ. Oζ ηζκδιαημβναθζηέξ εζδζηυηδηεξ ιμζνάγμκηαζ ζε υθα ηα ιέθδ ηδξ ηάεε μιάδαξ 

ηοηθζηά, έηζζ χζηε υθα ηα παζδζά κα έπμοκ ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηςκ ενβαζζχκ ημο 

βονίζιαημξ ηαζ ημο ιμκηάγ. Οζ ηαζκίεξ πνμαάθθμκηαζ ζημ Αζαβςκζζηζηυ Φεζηζαάθ 

Mαεδηζηχκ Tαζκζχκ "Πάιε ζκειά;", ζημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ (αθ. πζυ ηάης). 

 

Υάξηεο θάιπςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 
  

Γηνξγάλσζε Φεζηηβάι Μαζεηηθώλ Σαηληώλ 

Tμ "Πάιε ζκειά;" μθμηθήνςκε ηάεε πνυκμ ηδ δναζηδνζυηδηά ημο ιε ηδ δζμνβάκςζδ ημο 

Αζαβςκζζηζημφ Φεζηζαάθ Mαεδηζηχκ Tαζκζχκ, ζημ μπμίμ πνμαάθθμκηακ υθεξ μζ ηαζκίεξ πμο είπακ 

βονίζεζ μζ ιαεδηέξ ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ, δίκμκηάξ ημοξ έηζζ ηδ δοκαηυηδηα κα δμοκ ηα 

ένβα ημοξ ζηδ ιεβάθδ μευκδ ιε ηδκ πανμοζία ημζκμφ. Σμ Φεζηζαάθ θάιαακε πχνα ηαοηυπνμκα 

ζηζξ πνςηεφμοζεξ ηςκ πενζθενεζχκ πμο είπε εθανιμζηεί ημ πνυβναιια ηαζ ηαηέθδβε ιε ηδκ 

ηεθεηή απμκμιήξ ηςκ ανααείςκ, ιε ηδ ζοιιεημπή δεμπμζχκ, ηναβμοδζζηχκ, δμνοθμνζηή ζφκδεζδ 

ιεηαλφ ηςκ αζεμοζχκ ηαζ γςκηακή ιεηάδμζδ απυ ηδκ ΒΣ-1. 

Ώξ ιαξ επζηναπεί εδχ ιζά θξηηηθή: Υςνίξ κα αιθζζαδημφιε ζημ εθάπζζημ ηδκ αλία ημο 

θεζηζαάθ ζακ forum πνμαμθήξ ηαζ επζημζκςκίαξ, εεςνμφιε ημκ δηαγσληζηηθό παναηηήνα ημο 

ελαζνεηζηά αιθίαμθδξ παζδαβςβζηήξ ηαζ ηαθθζηεπκζηήξ ζημπζιυηδηαξ, ηαζ δή ζημ πθαίζζμ εκυξ 
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πνμβνάιιαημξ πμο ιεηαλφ άθθςκ ζηυπεοζε ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ ηαζ 

ζοκενβαηζηυηδηαξ ακηί ημο ακηαβςκζζιμφ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ. 

 

Πεγέο:  

- Ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: http://www.filmfestival.gr/educational_programmes/cinema.htm 

- Δθδόζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο: "H θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε, κηα ηζηνξία κε εηθόλεο θαη ήρνπο", 

ηόκνη Α' θαη Β' (γηά ηελ Α-βάζκηα θαη ηελ Β-βάζκηα εθπαίδεπζε αληίζηνηρα). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "MAKING MOVIES MATTER" (Ζλσκέλν Βαζίιεην, 1999- ) 

Υαξαθηήξαο, θηινζνθία, ρξνληθό ζρεδηαζκνύ 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκεεημ, ιαηνμπνυεεζιμ ηαζ ηαζκμηυιμ πνυβναιια πμο ζπεδζάζηδηε ηαη' 

ακάεεζδ ημο Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ ημο Δκςιέκμο ΐαζζθείμο (DCMS), ηαηυπζκ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ακάβηδξ πμο δζαπζζηχεδηε απυ ηδκ Οιάδα Κζκδιαημβναθζηήξ Πμθζηζηήξ ημ 1998. 

Ο ααζζηυξ ζηυπμξ ήηακ δ πνμχεδζδ ημο θηλεκαηνγξαθηθνύ εγγξακκαηηζκνύ (cine-literacy) ζε 

εονφηενα ζηνχιαηα πθδεοζιμφ ιέζς ηδξ παζδείαξ, ιε ηδκ εονεία ηδξ έκκμζα, ζε υθεξ ηζξ δθζηίεξ 

ηαζ ηα ημζκςκζηά επίπεδα. ΐεααίςξ, δυεδηε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ,  υπμο 

δοκάιεζ δζαιμνθχκεηαζ ημ ηζκδιαημβναθζηυ ημζκυ αθθά ηαζ μζ δδιζμονβμί ημο ιέθθμκημξ. 

Δ Οιάδα Βνβαζίαξ  Κζκδιαημβναθζηήξ Πμθζηζηήξ, πμο απμηεθείημ απυ 25 άημια απυ ημκ 

πχνμ ηδξ εθπαίδεπζεο ηαζ ηδξ βηνκεραλίαο, ενβάζεδηε ιε ηδκ ζηήνζλδ ημο ΐνεηακζημφ 

Εκζηζημφημο Κζκδιαημβνάθμο (BFI) ηαζ πανέδςζε ηδκ ηεθζηή, μθμηθδνςιέκδ  πνυηαζή ηδξ ημ 

1999.  

Δ θζθμζμθία ηαζ μζ ηεκηνζηέξ ζημπεφζεζξ ημο πνμβνάιιαημξ Making Moving Matter (MMM) 

έεεηακ πνμηεναζυηδηα ζηδκ επέκδοζδ ζηδκ ηζκδιαημβναθζηή παζδεία ζακ ιία ιαηνμπνυεεζιδ 

ζηναηδβζηή, ζοκδεδειέκδ ηυζμ ιε ηδκ απυθαοζδ ημο ηζκδιαημβνάθμο υζμ ηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηα 

ηνζηζηήξ απμηίιδζδξ ηαζ εβνήβμνζδξ. ΐαζζηυ ζημζπείμ ηδξ πνυηαζδξ απεηέθεζε δ ζπλεξγαζία ηαζ 

δηθηύσζε πμθθχκ θμνέςκ ηαζ παναβυκηςκ (εεκζηυ δίηηομ αζαθζμεδηχκ, ημπζηά δίηηοα δζακμιήξ, 

εηπαζδεοηζημί θμνείξ, μπηζημαημοζηζηά ανπεία, ηζκδιαημβναθζημί ζφθθμβμζ / θέζπεξ η.α.). 

Δ Οιάδα Βνβαζίαξ δζαηφπςζε ζοκμθζηά 22 πνμηάζεζξ μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκ ιία ζοκεηηζηή 

ζηναηδβζηή βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ αθθαβχκ πμο επζδζχπεδηακ. H ααζζηή έιθαζδ δυεδηε ζηα 

ζρνιεία, αθμφ 9 ημοθάπζζημκ απυ ηζξ 22 πνμηάζεζξ αθμνμφζακ αοηυκ ημκ ημιέα. Οζ  πνμηάζεζξ 

αοηέξ πενζεθάιαακακ, ιεηαλφ άθθςκ, ζοζηδιαηζηή εκαζπυθδζδ ιε ημκ ηζκδιαημβνάθμ ζε υθεξ 

ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ παζδείαξ  - πδβέξ, ααζζηή παζδεία, ένεοκα, ηαθθζηεπκζηή πναηηζηή (π.π. 

ζφιθςκα ιε ηδκ πνυηαζδ αν. 14: "Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή εγγξακκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη 

ηνπο δαζθάινπο λα αλαπηύζζνπλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή θαη ηειενπηηθή εκπεηξία ησλ παηδηώλ 

πξνσζώληαο ηελ θαηαλόεζή ηεο κέζσ ηνπ δηαιόγνπ ζηελ ηάμε θαη ζπλδένληάο ηελ κε ην εθάζηνηε 

θείκελν.")  

Εδζαίηενδ πνμζμπή δυεδηε ζηζξ ακάβηεξ ηςκ κευηενςκ ιαεδηχκ, ιενζικχκηαξ κα ημοξ δμεμφκ 

εοηαζνίεξ ηαζ βζα θαιιηηερληθή-πξαθηηθή παξαγσγή.  Χξ  πνμξ ημοξ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ ιαεδηέξ, 

δυεδηε έιθαζδ ζηδκ αηαδδιασηή ιεθέηδ ιέζς ηαεζενςιέκςκ ααζζηχκ ηεζιέκςκ. 

 

Μέζνδνη εθαξκνγήο 

Οζ ιέεμδμζ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ πενζθαιαάκμοκ: 

  1. Σδκ δζακμιή ηςκ εηδυζεςκ ημο BFI, θμνέα μ μπμίμξ εκεπθάηδ εκενβά ζηδκ πμνεία ημο 

πνμβνάιιαημξ ηαζ, ιέζς ηδξ ζεζνάξ ηςκ εζδζηχκ εηδυζεχκ ημο, έδςζε απμθαζζζηζηή ζηήνζλδ 

ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ΜΜΜ, πανέπμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ ενβαθεία εθανιμβήξ ημο. Σμ 

ιμκηέθμ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ ηζκμφιεκδξ εζηυκαξ πμο πνμηάεδηε ιέζς ημο ΜΜΜ έπεζ 

http://www.filmfestival.gr/educational_programmes/cinema.htm
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δδιμζζεοεεί ζε δφμ ηυιμοξ ηαζ έπεζ θεάζεζ ζε πζθζάδεξ εηπαζδεοηζημφξ ιέζς ηναηζηήξ 

πνδιαημδυηδζδξ (αθ. ηίηθμοξ εηδυζεςκ  ζηζξ πεγέο). 

 2. Σζξ ααζζηέξ ηεπκζηέξ δζδαζηαθίαξ ζηδκ ηάλδ, ιε αάζδ ηδκ ανπή υηζ "θάζε ζηνηρείν κηαο 

νπηηθήο εηθόλαο είλαη θνξέαο ζεκαζηώλ θαη νη νπηηθέο εηθόλεο κπνξεί λα δηαβάδνληαη όπσο ηα 

άιια θείκελα" (BFI - Basic Teaching Techniques) 

Οζ ιαεδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ παξαθνινπζώληαο θαη ζπδεηώληαο ιέζα ζηδ ζπμθζηή αίεμοζα (δ 

ανπζηή πνυαθερδ ακαθενυηακ ζηδ πνήζδ video). O δζάθμβμξ πνμςεείηαζ ιέζς δζαθυνςκ 

ενςηδιάηςκ π.π. 'πχξ ημ θχξ ηαζ ημ πνχια επζδνμφκ ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια πμο αθέπμοιε', 

'βζαηί δ ηάιενα έπεζ ημπμεεηδεεί ιε ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ (βςκία θήρδξ)', 'ηζ εα ζοκέααζκε ζε 

πενίπηςζδ πμο οπήνπε δζαθμνεηζηή ζφκεεζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο ηάδνμο', 'πμζά είκαζ δ ζδιαζία 

ηαζ ημ εζδζηυ αάνμξ ηςκ ήπςκ, ηδξ ιμοζζηήξ, ηδξ ζζςπήξ' η.μ.η. 

Εδζαίηενδ αανφηδηα δίκεηαζ ζημ δεκηνπξγηθό κέξνο. Οζ ιαεδηέξ εκεαννφκμκηαζ κα 

επελενβαζημφκ ιία ακάθοζδ ημο ένβμο / απμζπάζιαημξ πμο παναημθμφεδζακ ζε  storyboard, 

αθθά ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ κέεξ οπμεεηζηέξ εηδμπέξ, δμηζιάγμκηαξ δζαθμνεηζηέξ επζθμβέξ ηαζ 

πνήζεζξ ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ. οκμπηζηά, μζ μδδβμί ημο BFI ακαθένμκηαζ ζπεηζηά ζημ 

"πάβςια ημο ηάδνμο" ("ζημπ-ηανέ") βζά εηπαζδεοηζηή ιεθέηδ, ζηδκ ακάθοζδ ημο ήπμο ηαζ ηδξ 

εζηυκαξ, ζηδκ δζάνενςζδ ηςκ πθάκςκ, ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιφεςκ, ζηδκ απήπδζδ ζημ ημζκυ, 

ζηδκ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ ιέζςκ ηθπ.   

Σνία είκαζ ηα ηφνζα πεδία εκδζαθένμκημξ: 1. Δ βθχζζα ηςκ ηζκμφιεκςκ εζηυκςκ, 2. 

Παναβςβμί ηαζ αηνμαηήνζα, 3. Μδκφιαηα ηαζ αλίεξ. 

Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ιεηααμθή ημο ηεπκμθμβζημφ ημπίμο ηαηά ηδκ ελέθζλδ ημο 

πνμβνάιιαημξ απυ ημ 1999 ιέπνζ ζήιενα έδςζε κέα χεδζδ ζημοξ ζηυπμοξ ημο, μζ μπμίμζ 

πνμζεββίγμκηαζ πθέμκ απυ δνυιμοξ πμο ανπζηά δεκ ήηακ δοκαηυκ κα πνμαθεθεμφκ. Δ ρδθζαηή 

ηεπκμθμβία, δ πνήζδ ημο DVD ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ ημ δζαδίηηομ ζοκέααθακ εεηζηά 

ζηζξ ιεευδμοξ οθμπμίδζήξ ημο. 

  Βπίζδξ, δ απυθαζδ ηδξ Βονςπασηήξ Βπζηνμπήξ ημ 2000 κα πνμςεήζεζ ιε ιεβαθφηενδ έκηαζδ 

ηαζ ζοκέπεζα ημκ νπηηθναθνπζηηθό εγγξακαηηζκό (audiovisual literacy / media literacy) ιέζς ημο 

Πνμβνάιιαημξ MEDIA, θεζημφνβδζε ζοκδοαζηζηά ιε ημ Πνυβναιια ΜΜΜ.  

ήιενα εηηζιάηαζ υηζ έκαξ ανζειυξ ημοθάπζζημκ 500.000 ιαεδηχκ ημ πνυκμ ζημ Δκςιέκμ 

ΐαζίθεζμ ςθεθμφκηαζ ζε εηήζζα αάζδ απυ αοηή ηδκ ζδιακηζηή πνςημαμοθία, δ μπμία έπεζ βίκεζ 

ζδιείμ ακαθμνάξ βζα ηδκ μπηζημαημοζηζηή παζδεία ζηα ζπμθεία. 

 

Πεγέο  

- "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 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "CINÉ LYCÉE" (Γαιιία, 2010-) 

Πνμζπάεεζα ζοζηδιαηζηήξ εκζςιάηςζδξ ηδξ 7
δξ

 ηέπκδξ ζηδ δεοηενμαάειζα βαθθζηή εηπαίδεοζδ.  

Υξνληθό ζρεδηαζκνύ  θαη δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σμ πνυβναιια λεηίκδζε ημκ επηέιανζμ ημο 2010 ιε ηδ ζοκενβαζία ηδξ ηναηζηήξ βαθθζηήξ 

ηδθευναζδξ ιε ημ βαθθζηυ Τπμονβείμ Βεκζηήξ Παζδείαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ 

http://www.bfi.org.uk/
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δζαδζηηοαηήξ αάζδξ, ζηδκ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ www.cinelycee.fr, πμο πενζέπεζ 212 

ανζζημονβήιαηα ηδξ 7
δξ

 ηέπκδξ επζθεβιέκα απυ μιάδα επζθακχκ ηνζηζηχκ ηαζ ζηδκμεεηχκ, ιε 

ζημπυ ηδκ έκηαλή ημοξ ζημ ιάεδια. Οζ πνμαμθέξ ζπεδζάγμκηαζ ηαζ οθμπμζμφκηαζ απυ έκακ 

ζοκημκζζηή ηαεδβδηή πμο παίγεζ ημ νυθμ ημο «πμθζηζζηζημφ οπεφεοκμο», ιε ηδ ζοκενβαζία 5 

ιαεδηχκ, ζε ιζα πνμζπάεεζα ακααίςζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ «ηζκδιαημβναθζηήξ θέζπδξ» ζε κέα, 

ζπμθζηή παναθθαβή. Ώοηυ ημ ιίκζ ζοιαμφθζμ πνμεημζιάγεζ ηδκ πνμαμθή ζοθθέβμκηαξ υθεξ ηζξ 

ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηαηεοεφκεζ ηδ ζογήηδζδ ιεηά ημ πέναξ ηδξ. Ο δζαδζηηοαηυξ ηυπμξ 

επζηνέπεζ ηδκ πνμαμθή μθυηθδνδξ ηδξ ηαζκίαξ (streaming), δοκαηυηδηα πμο πνμζθένεηαζ ιυκμ 

ζημκ «πμθζηζζηζηυ οπεφεοκμ» αάζεζ ηςδζημφ, είηε ιε download. Οζ ηαζκίεξ  δζαηίεεκηαζ ζε 

πνςηυηοπεξ ηυπζεξ ιε οπμηίηθμοξ.  

Οζ ηαζκίεξ πνμαάθθμκηαζ αοημφζζεξ ζηα ιαεήιαηα ζζημνίαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ εκχ πανάθθδθα 

εεζιμεεηείηαζ δ ιδκζαία πνμαμθή ιζάξ ηαζκίαξ ιεηά ηδ θήλδ ηςκ ιαεδιάηςκ. Ο ηαηάθμβμξ 

πενζθαιαάκεζ ηαζκίεξ ιοεμπθαζίαξ ιεβάθμο ιήημοξ απυ ηδκ πενίμδμ ημο αςαμφ ιέπνζ ηδ 

δεηαεηία ημο 1980, ζε ιζα πνμζπάεεζα ελμζηείςζδξ ημο ιαεδηζημφ ημζκμφ ιε ηδκ πμθζηζζηζηή 

ηθδνμκμιζά ημο 20
μο 

 αζχκα. Κάεε ιήκα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα επζθμβήξ απυ 15 ηαζκίεξ (δ 

δζαεεζζιυηδηα ημο ζοκυθμο ημο οθζημφ απμηθείζηδηε πνμξ απμθοβή πεζναηείαξ) εη ηςκ μπμίςκ 

μζ 5 απμηεθμφκ έκακ ηφηθμ (π.π ηφηθμξ εζζαβςβήξ ζηδκ 7
δ
 ηέπκδ, ηφηθμξ αζηοκμιζηχκ ηαζκζχκ 

ηηθ.) 

O δζαδζηηοαηυξ ηυπμξ πενζθαιαάκεζ ηνία επίπεδα πθδνμθμνζχκ: 

Ώ.  ημ πνχημ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα  επζθέλμοκ ηαζκίεξ βζα πνμαμθή, κα δδθχζμοκ ζοιιεημπή 

ηαζ κα ηναηήζμοκ εέζεζξ βζα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ ηαζ ημοξ θίθμοξ ημοξ, κα ηάκμοκ 

ζπυθζα, κα ρδθίζμοκ. 

ΐ.  ημ δεφηενμ οπάνπεζ ημ πνυβναιια ημο ιήκα ιε υθεξ ηζξ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ 

ηαζκίεξ∙ ζ‟ αοηέξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ δοκαηυηδηα εέαζδξ ηςκ trailer. 

Γ.  ημ ηνίημ οπάνπμοκ υθα ηα κέα απυ ημκ ηυζιμ ημο ηζκδιαημβνάθμο (πθδνμθμνίεξ, 

ζοκεκηεφλεζξ ιε ηζκδιαημβναθζημφξ ζοκηεθεζηέξ, ημ πνυβναιια ηςκ αζεμοζχκ ηηθ.) ζε ιζα 

πνμζπάεεζα ζφκδεζδξ ημο πηεξ ιε ημ ζήιενα. 

Φηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σμ πνυβναιια απμαθέπεζ ζε ιζα ιεηαηνμπή ηδξ αημιζηζζηζηήξ ζφβπνμκδξ ειπεζνίαξ ηδξ 

εέαζδξ ιζάξ ηαζκίαξ ζε ζοθθμβζηή δζαδζηαζία, εκεαννφκμκηαξ ηζξ πνςημαμοθίεξ ηαζ ηδ βεκζηυηενδ 

ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ηαεχξ ηαζ ηδ δδιζμονβία ζζκεθίθ. Αεκ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ 

ηζκδιαημβναθζηή ημοθημφνα ζακ ιζα δοκδηζηή επζθμβή αθθά ζακ ηαεήημκ ημο ζπμθείμο 

εεςνχκηαξ ημκ ηζκδιαημβνάθμ υπζ ιυκμ εειέθζμ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ αθθά ηαζ ενβαθείμ 

ηαηακυδζδξ ημο ζφβπνμκμο ηυζιμο (ζηδκ πανμοζίαζδ ημο πνμβνάιιαημξ μ Τπμονβυξ 

Πμθζηζζιμφ Frederic Mitterand ακαθένεδηε ζημκ  Πνιίηε Κέηλ ςξ πανάδεζβια ηαηακυδζδξ ηςκ 

ιδπακμνναθζχκ ηδξ ελμοζίαξ, ηςκ ιδπακμνναθζχκ ηδξ θζθμδμλίαξ)∙ βζ' αοηυ ηαζ απεοεφκεηαζ ζημ 

ζφκμθμ ηςκ 4.000 θοηείςκ (βεκζηχκ, επαββεθιαηζηχκ, ηεπκζηχκ) ηδξ πχναξ, απμθεφβμκηαξ 

εθζηίζηζημοξ δζαπςνζζιμφξ. 

διακηζηή ηαζκμημιία ημο πνμβνάιιαημξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ μ δζαδζηηοαηυξ ημο ηυπμξ 

δεκ θεζημονβεί απθχξ ζακ πδβή πθδνμθυνδζδξ ηαζ ιέζμ πνυζααζδξ ζηζξ ηαζκίεξ, αθθά έπεζ 

ακαπηοπεεί ζακ έκα γςκηακυ forum ακηαθθαβήξ απυρεςκ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ υθςκ ηςκ 

θοηείςκ ηδξ πχναξ, αλζμπμζχκηαξ έηζζ έκα ζδζαίηενα πνμζθζθέξ ημοξ ιέζμ υπςξ ημ δζαδίηηομ ςξ 

πφθδ ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ πεδίμ δζαθυβμο πάκς ζηα γδηήιαηα ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ ηέπκδξ. 

 

Πεγέο  

Γηθηπαθόο ηόπνο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  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 

 

http://www.cinelycee.fr/
http://www.cinelycee.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid51684/presentation-de-la-plateforme-cine-lycee.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/05/CineLycee.aspx
http://www.commeaucinema.com/
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ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ 

Ώεήκα, 28/04/2011 

 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ εκηφπμο 

ΗΧΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ηαζ ΜΑΡΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΖ δδθχκμοιε  υηζ: 

1.  Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ "Καιέο πξαθηηθέο γηά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο ζηα 

ζρνιεία " είκαζ δζηυ ιαξ  πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ 

ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ. 

2.  Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά ηδκ απυθοηδ ηαζ 

εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ ημ ςξ άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ 

ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ. 
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ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΑΗΝΗΧΝ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ 
 

 

 

 

 

Μζά πνχηδ ακεμθυβδζδ 43 ηαηληώλ πνπ ζα ήηαλ ζθόπηκν λα 

έρνπλ δεί νη καζεηέο, ακά δθζηζαηή μιάδα, επζθεβιέκςκ ιε 

ηνζηήνζμ ηδ γισζζηθή θαηλνηνκία, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

εθθξαζηηθή ηνπο νηθνλνκία θαη αξηηόηεηα. Ο ηαηάθμβμξ, 

πμο εα ζοιπθδνχκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ ημο 

πνμβνάιιαημξ, ηαθφπηεζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηάζεζξ ηαζ 

"ζπμθέξ" φθμοξ απυ ηδκ επμπή ημο αςαμφ ιέπνζ ζήιενα, ιε 

δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά ζηίβιαηα ηαζ εειαημθμβία.  

 

διείςζδ: Οζ "θέλεζξ-ηθεζδζά" ακά ηίηθμ έπμοκ επζθεβεί βζά κα 

δζεοημθφκμοκ ιζά πνχηδ δζαεειαηζηή ζφκδεζδ ηςκ 

πνμηεζκυιεκςκ ένβςκ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή ηαζ ςξ εη 

ημφημο είκαζ απιώο ελδεηθηηθέο. Βλοπαημφεηαζ υηζ μ 

εειαηζηυξ ηαζ βθςζζζηυξ πθμφημξ ηδξ ηάεε ηαζκίαξ ππεξβαίλεη 

θαηά πνιύ κηά ηέηνηα αθαηξεηηθή θσδηθνπνίεζε. 

 

 

 

ΟΜΏΑΏ ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΟΤ 

Εςάκκα Ώεακαζάημο 

ΐαββέθδξ Καθαιπάηαξ 

Μανία Παναδείζδ 

 

Ώπνίθζμξ 2011 
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ΣΏΕΝΕΒ ΏΝΏΦΟΡΏ ΓΕΏ ΣΟΤ ΜΏΘΔΣΒ (ΏΛΦΏΐΔΣΕΚΏ ΏΝΏ ΣΕΣΛΟ) 

 

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α  /  Δ Τ Ρ Δ Σ Ζ Ρ Η Ο  

 

ειιεληθόο ηίηινο πξσηόηππνο ηίηινο ζθελνζέηεο δηάξθεηα 
έηνο 

παξαγ. 

ειηθία 

από 
ζει.

*
 

ΏΓΒΛΏΣΟ 

ΠΒΣΡΏ 

ΏΓΒΛΏΣΟ 

ΠΒΣΡΏ 

ΦΕΛΕΠΠΟ 

ΚΟΤΣΏΦΣΔ  
87' 2000 9 24/3 

ΏΚΏΣΟΝΒ ACCATONE 
PIER PAOLO 

PASOLINI  
120' 1961 16 24/3 

ΏΝΏΠΏΡΏΣΏΔ ΏΝΏΠΏΡΏΣΏΔ 
ΘΟΑΧΡΟ 

ΏΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟ  
110' 1970 16 25/4 

Ο ΏΝΘΡΧΠΟ ΜΒ 

ΣΔΝ ΚΕΝ/ΦΕΚΔ 

ΜΔΥΏΝΔ 

CHELOVEK S 

KINO-

APPARATOM 

DZIGA VERTOV  68' 1929 13 25/4 

ΟΕ ΏΠΒΝΏΝΣΕ ΟΕ ΏΠΒΝΏΝΣΕ 
ΓΕΧΡΓΟ 

ΠΏΝΟΤΟΠΟΤΛΟ  
121' 1981 13 26/5 

ΏΣΏΛΏΝΣΔ L' ATALANTE JEAN VIGO  89' 1934 13 26/5 

ΓΒΡΣΡΟΤΑΔ GERTRUD 
CARL THEODOR 

DREYER  
119' 1964 16 27/6 

Δ ΓΒΤΔ ΣΟΤ 

ΚΒΡΏΕΟΤ 
TA'M E GUILASS 

ABBAS 

KIAROSTAMI 
95' 1997 17 27/6 

ΑΒΜΧΣΔ ΣΟΤ 

ΕΛΕΓΓΟΤ 
VERTIGO 

ALFRED 

HITCHCOCK  
128' 1958 16 28/7 

Ο ΑΡΏΚΟ Ο ΑΡΏΚΟ 
ΝΕΚΟ 

ΚΟΤΝΑΟΤΡΟ  
105' 1956 14 28/7 

Ο ΑΡΟΜΟ LA STRADA FEDERICO FELLINI  104' 1954 13 29/8 

Δ ΒΐΑΟΜΔ 

ΦΡΏΓΕΑΏ 

DET SJUNDE 

INSEGLET 
INGMAR BERGMAN  96' 1957 13 29/8 

ΒΤΑΟΚΕΏ ΒΤΑΟΚΕΏ ΏΛΒΞΔ ΑΏΜΕΏΝΟ  99' 1971 16 30/9 

Ο ΘΒΕΟ ΜΟΤ MON ONCLE JACQUES TATI  110' 1958 10 30/9 

ΟΕ ΘΡΤΛΟΕ ΣΟΤ 

ΦΒΓΓΏΡΕΟΤ 

ΜΒΣΏ ΣΔ ΐΡΟΥΔ 

UGETSU 

MONOGATARI 
KENJI MIZOGUCHI  94' 1953 10 31/10 

Δ ΘΤΕΏ OFFRET 
ANDREI 

TARKOVSKI  
143' 1986 16 31/10 

ΘΧΡΔΚΣΟ 

ΠΟΣΒΜΚΕΝ 

BRONENOSETS 

POTYOMKIN 
SERGEI EISENSTEIN  75' 1925 9 32/11 

Ο ΚANONA ΣΟΤ 

ΠΏΕΥΝΕΑΕΟΤ 
LA REGLE DU JEU JEAN RENOIR  110' 1939 16 32/11 

ΚΛΒΦΣΒ 

ΠΟΑΔΛΏΣΧΝ 

LADRI DI 

BICICLETTE 
VITTORIO DE SICA  85' 1948 10 33/12 

ΚΟΚΚΕΝΔ 

ΒΡΔΜΟ 
DESERTO ROSSO 

MICHELANGELO 

ANTONIONI  
120' 1964 15 33/12 

ΣΟ ΚΟΡΕΣΕ ΜΒ ΣΟ ΚΟΡΕΣΕ ΜΒ ΜΕΥΏΛΔ 100' 1957 14 34/13 

                                                 
*
 Αρ. ζελίδας παρόνηος ενηύποσ / αρ. ζελίδας ασηοηελούς κειμένοσ Γ 
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ΣΏ ΜΏΤΡΏ ΣΏ ΜΏΤΡΏ ΚΏΚΟΓΕΏΝΝΔ  

ΜΏΥΏΕΡΕ ΣΟ 

ΝΒΡΟ 
NOZ W WODZIE ROMAN POLANSKI  94' 1962 16 34/13 

ΜΔΣΡΟΠΟΛΕ METROPOLIS FRITZ LANG  145' 1927 13 35/14 

ΜΟΝΣΒΡΝΟΕ 

ΚΏΕΡΟΕ 
MODERN TIMES CHARLIE CHAPLIN  87' 1936 9 35/14 

Ο ΝΏΝΟΤΚ ΣΟΤ 

ΐΟΡΡΏ 

NANOOK OF THE 

NORTH 
ROBERT FLAHERTY  79' 1922 9 36/15 

Ο ΝΒΤΡΕΚΟ 

ΒΡΏΣΔ 
ANNIE HALL WOODY ALLEN  93' 1977 13 36/15 

ΠΏΨΓΏ PAISAN 
ROBERTO 

ROSSELLINI  
120' 1946 13 37/16 

ΠΟΛΕΣΔ ΚΒΨΝ CITIZEN KANE ORSON WELLES  119' 1941 13 37/16 

ΣΟ ΠΡΟΞΒΝΕΟ 

ΣΔ ΏΝΝΏ 

ΣΟ ΠΡΟΞΒΝΕΟ 

ΣΔ ΏΝΝΏ 

ΠΏΝΣΒΛΔ 

ΐΟΤΛΓΏΡΔ  
87' 1974 15 38/17 

ΣΔΝ ΣΤΥΔ, 

ΜΠΏΛΣΏΓΏΡ 

AU HAZARD, 

BALTHAZAR 
ROBERT BRESSON  91' 1966 13 38/17 

Ο ΣΡΏΣΔΓΟ THE GENERAL BUSTER KEATON  80' 1926 10 39/18 

ΣΡΟΓΒΚ STROSZEK WERNER HERZOG  115' 1977 16 39/18 

ΣOKYO STORY 
TOKYO 

MONOGATARI 
YASUJIRO OZU  126' 1953 15 40/19 

ΣΒΣΡΏΚΟΕΏ 

ΥΣΤΠΔΜΏΣΏ 

LES QUATRE 

CENTS COUPS 

FRANCOIS 

TRUFFAUT  
99' 1959 10 40/19 

ΣΓΕΜΔ Ο ΣΕΓΡΔ ΣΓΕΜΔ Ο ΣΕΓΡΔ 
ΠΏΝΣΒΛΔ 

ΐΟΤΛΓΏΡΔ  
15' 1966 15 41/20 

Ο ΣΡΒΛΟ ΠΕΒΡΟ PIERROT LE FOU JEAN LUC GODARD  110' 1965 16 41/20 

Ο ΦΟΐΟ ΣΡΧΒΕ 

ΣΏ ΧΘΕΚΏ 

ANGST ESSEN 

SEELE AUF 

RAINER WERN. 

FASSBINDER  
93' 1974 15 42/21 

ΦΧΣΕΏ, 

ΠΤΡΟΐΒΣΒ 

HORI, MA 

PANENKO 
MLOS FORMAN  71' 1967 16 42/21 

ΣΟ ΥΏΜΕΝΕ THE KID CHARLIE CHAPLIN  68' 1921 4 43/22 

ΥΕΡΟΕΜΏ ΏΓΏΠΔ 

ΜΟΤ 

HIROSHIMA MON 

AMOUR 
ALAIN RESNAIS  90' 1959 16 43/22 

Δ ΥΟΡΧΑΕΏ HAMSARAYAN 
ABBAS 

KIAROSTAMI  
16' 1982 4 44/23 

ΣΟ ΦΧΜΕ ΚΏΕ ΣΟ 

ΟΚΏΚΕ 
NAN O KOUCHEH 

ABBAS 

KIAROSTAMI  
11' 1970 4 44/23 

Ο ΥΡΤΟΘΔΡΏ THE GOLD RUSH CHARLIE CHAPLIN  95' 1925 6 45/24 
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ΑΓΔΛΑΣΟ ΠΔΣΡΑ       

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΏΓΒΛΏΣΟ ΠΒΣΡΏ 

ηδκμεέηδξ ΦΕΛΕΠΠΟ ΚΟΤΣΏΦΣΔ 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 87' 

Έημξ παναβςβήξ: 

2000 
Υχνα παναβςβήξ: Βθθάδα 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
Διεπζίλα, Διεπζίληα κπζηήξηα, πνιενδνκία, πεξηβάιινλ, βηνκεραληθή ξύπαλζε,  

ηζηνξηθή κλήκε, ληνθηκαληέξ 

 

ηδκ Ώβέθαζημ Πέηνα ηάεδζε δ εεά Αήιδηνα υηακ έραπκε ηδκ ηυνδ ηδξ Πενζεθυκδ. ήιενα δ 

Βθεοζίκα, δ πυθδ ηςκ ανπαίςκ Μοζηχκ, έπεζ αάκαοζα ιεηαηναπεί ζε ιζά απυ ηζξ πζυ 

οπμααειζζιέκεξ πενζμπέξ ηδξ Ώηηζηήξ, παναδμιέκδ ζηδκ άκανπδ δυιδζδ ηαζ πκζβιέκδ ζηδ 

αζμιδπακζηή νφπακζδ. Κζ υιςξ, δ ικήιδ ηδξ ζενυηδηαξ ημο ηυπμο ηαημζηεί αηυιδ ζηζξ πέηνεξ ηαζ 

ημ πχια, ζηα δνμιάηζα, ηα πνυζςπα ηαζ ηζξ ζζημνίεξ ημοξ. πςξ μ Πακαβζχηδξ Φανιάηδξ, έκαξ 

άζηεβμξ "ηνεθυξ" πμο, ζακ ζδιενζκυξ ζενμθάκηδξ, ράπκεζ ιακζςδχξ κα δζαζχζεζ υ,ηζ ημιιαηάηζ 

ανπαίαξ πέηναξ απέιεζκε, ή δ ιαονμθμνειέκδ ηονία Βθέκδ πμο επζιέκεζ κα ακάαεζ ηάεε ανάδο ημ 

ηακηδθάηζ ημο δνυιμο ιε θυκημ ηδ θθυβα ηςκ δζοθζζηδνίςκ. Βπί δέηα μθυηθδνα πνυκζα μ θαηυξ 

ημο Φίθζππμο Κμοηζαθηή ζπκδθαημφζε αοηυ ημ ζδζυιμνθμ ημπίμ ακενχπςκ ηαζ πχνςκ ηδξ 

Βθεοζίκαξ ιε εοθάαεζα ηαζ οπμιμκή, ζοκεέημκηαξ ιζά πμζδηζηή πναβιαηεία πάκς ζηδ ικήιδ, ηδ 

γςή, ημ εάκαημ, ημκ ιφεμ, ημ πνυκμ. Δ θςκή ημο δδιζμονβμφ δζαζηίγεζ ημ ηείιεκμ ζε ζοκεπή 

δζάθμβμ ιε ηδκ εζηυκα, ζακ ζεθίδεξ απυ έκα πνμζςπζηυ διενμθυβζμ, απμηαθφπημκηάξ ιαξ έκακ 

πνςηυβκςνμ παθιυ γςήξ ηάης απυ ηζξ αίαζεξ επζπςιαηχζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ θήεδξ. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
9+ 

 

ΑΚΑΣΟΝΔ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ACCATONE 

ηδκμεέηδξ PIER PAOLO PASOLINI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

120' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1961 
Υχνα παναβςβήξ: Εηαθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ππνπξνιεηαξηάην, πεξηζώξην, ιατθή θνπιηνύξα, γιώζζα, εηξσλεία, βία 

Σμ "Ώηαηυκε" ιπμνεί κα ζδςεεί ζακ ζφθθδρδ εκυξ ηνυπμο γςήξ, δδθαδή ιζαξ ημοθημφναξ ηαζ 

ηαοηυπνμκα ζακ εβπείνδια ηζκδιαημβναθζηήξ πμζδηζηήξ βναθήξ, επδνεαζιέκδξ απυ ηδκ άπμρδ 

ημο Παγμθίκζ βζα ημκ ηζκδιαημβνάθμ ςξ βναπηή βθχζζα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Βλζζημνχκηαξ ηζξ 

πενζπέηεζεξ ημο κεανμφ πνμθεηάνζμο Ώηαηυκε (Franco Citti) ηαζ ηςκ θίθςκ ημο, δ ηαζκία 

παναημθμοεεί ηζξ γςέξ ημοξ ζηδ Ρχιδ, ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζζιζηή απμιυκςζή ημοξ ζημ 

πενζεχνζμ ηδξ πυθδξ αθθά ηαζ ηζξ πναηηζηέξ αίαξ ηαζ ηαηαζημθήξ ιε ηζξ μπμίεξ ημοξ ακηζιεηςπίγεζ 

δ Ώζηοκμιία. Δ ζηδκή υπμο μ Ώηαηυκε μκεζνεφεηαζ λφπκζμξ ημκ εάκαημ ηαζ ηδκ ηδδεία ημο είκαζ 

εειεθζαηή. Εδζαίηενμ νυθμ ζηδκ αθήβδζδ  παίγεζ δ πνήζδ ηδξ γιώζζαο/αξγθό ηςκ πενζεςνζαηχκ 

κέςκ, αθμφ μ Παγμθίκζ εζζπςνεί ζηδκ ροπή ηςκ δνχςκ ημο ηαζ ιεηέπεζ ηδξ «ημζκςκζμθμβζηήξ 

ημοξ ζοκείδδζδξ» ιέζς ηδξ βθχζζαξ (ηεπκζηή ημο «έιιεζμο εθεφεενμο θυβμο»). φιθςκα ιε ημκ 

δδιζμονβυ ηδξ ηαζκίαξ «Δ πναβιαηζηυηδηα ακαπανζζηακυηακ δζαιέζμο ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Βηείκα ηα ζχιαηα ήηακ έηζζ ζηδ γςή, υπςξ ηαζ ζηδκ μευκδ». 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 16+ 
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μιάδα 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ  

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΏΝΏΠΏΡΏΣΏΔ 

ηδκμεέηδξ ΘΟΑΧΡΟ ΏΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟ 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

110' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1970 
Υχνα παναβςβήξ: Βθθάδα 

Λέλεζξ-ηθεζδζά παηέξαο, κεηαλάζηεπζε, ηαμίδη, επηζηξνθή, θόλνο, εξεκηά, έξεπλα, αιήζεηα 

 

«Δ ακαπανάζηαζδ, ςξ απυπεζνα ακαζφκεεζδξ ηδξ αθήεεζαξ απυ ηα εναφζιαηά ηδξ. Οζ ιζηνέξ 

ζζημνίεξ, υπςξ ακηακαηθχκηαζ αθθά ηαζ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδ ιεβάθδ Εζημνία. Ο παηέναξ ςξ 

ζφιαμθμ, ςξ πανμοζία ηαζ απμοζία. Σμ ηαλίδζ, δ ελμνία. Δ αζχκζα επζζηνμθή» Ώοηά είκαζ, ιε ηα 

θυβζα ημο ίδζμο ημο ζηδκμεέηδ, ηα ιεβάθα εέιαηα αοηήξ ηδξ ζδιακηζηήξ ηαζκίαξ. ΐαζζζιέκδ ζηδκ 

ηναβςδία ημο Ώζζπφθμο Αγακέκλσλ ηαζ ζε έκα πναβιαηζηυ βεβμκυξ πμο ζοκέαδ ζηα αμοκά ηδξ 

Δπείνμο, δζδβείηαζ ημκ θυκμ εκυξ ιεηακάζηδ απυ ηδ Γενιακία πμο επζζηνέθεζ ζημ πςνζυ ημο, απυ 

ηδ βοκαίηα ημο Βθέκδ (Σμφθα ηαεμπμφθμο) ηαζ ημκ εναζηή ηδξ. Δ ζζημνία πανμοζζάγεηαζ ιέζα 

απ΄ημκ ηνζπθυ δζάθμβμ (ένεοκα ημφ ακαηνζηή, ένεοκα ηδξ μιάδαξ δδιμζζμβνάθςκ, άπμρδ 

αθδβδηή). Ο αοζηδνυξ νεαθζζιυξ ηδξ ηαζκίαξ απμηοπχκεζ ιε έκα ζοβηθμκζζηζηυ εζςηενζηυ νοειυ 

ηδκ λενή ηαζ άβμκδ βή ηδξ Σοιθαίαξ, ηδκ ενδιζά ηδξ πέηναξ ηαζ ημο ηυπμο, αθθά ηαζ ηςκ 

ακενχπςκ. Δ πνχηδ ιεβάθμο ιήημοξ ηαζκία ημο δδιζμονβμφ ηδξ παναιέκεζ ιία ζδιακηζηή 

ηαηάεεζδ ζηα πθαίζζα ηδξ δζεεκμφξ ακακέςζδξ ημο ηζκδιαημβνάθμο ηδ δεηαεηία ημο '70. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

Ο ΑΝΘΡΧΠΟ ΜΔ ΣΖΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
CHELOVEK S KINO APPARATOM 

ηδκμεέηδξ DZIGA VERTOV 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 68' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1929 
Υχνα παναβςβήξ: ΒΑ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
ληνθηκαληέξ, κνληάδ, πεηξακαηηθέο ηερληθέο, θηλεκαηνγξαθηζηήο, θάκεξα,  

ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία 

 

ηδκ ηαζκία αοηή παναημθμοεμφιε ηαοηυπνμκα έκακ ηζκδιαημβναθζζηή κα βονίγεζ ιζα ηαζκία, ηδκ 

ηαζκία πμο βονίγεζ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ εεαηχκ πμο παναημθμοεμφκ αοηήκ ηδκ ηαζκία ζε ιζα 

ηζκδιαημβναθζηή αίεμοζα. Θεςνχκηαξ ηδκ ηάιενα έκα ηέθεζμ «ηζκδιαημβναθζηυ ιάηζ» πμο 

απμηοπχκεζ επαηνζαχξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημ ιμκηάγ ημ απαναίηδημ ιέζμ δζαιυνθςζδξ 

αοηήξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ζ‟ έκα εηθναζηζηυ ηαζ πεζζηζηυ ζφκμθμ, μ δδιζμονβυξ ηδξ 

πανμοζζάγεζ ηδ δδιζμονβία ηδξ «κέαξ ζμζζαθζζηζηήξ ημζκςκίαξ» ιεηαηνέπμκηαξ, ιε ηαεανά 

ηζκδιαημβναθζηά ιέζα, ημ ηαεδιενζκυ ζε εαοιαζηυ. Πνυηεζηαζ βζα ημ ζδιακηζηυηενμ επίηεοβιά 

ημο θακαηζημφ πμθέιζμο ηδξ ιοεμπθαζίαξ Σγίβηα ΐενηυθ υπμο ελεθίζζεηαζ απυ κημηοιακηενίζηα 

ζε πναβιαηζηυ πμζδηή ημο ηζκδιαημβνάθμο, απμηείμκηαξ έκακ πναβιαηζηυ θυνμ ηζιήξ ζηδκ 

έαδμιδ ηέπκδ.     

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 
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ΟΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΟΕ ΏΠΒΝΏΝΣΕ 

ηδκμεέηδξ ΓΕΧΡΓΟ ΠΏΝΟΤΟΠΟΤΛΟ 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

121' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1981 
Υχνα παναβςβήξ: Βθθάδα 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
πεξηζώξην, κηθξναζηηζκόο, γάκνο, ηειεζθόπην, εξσηηθή ζπλάληεζε,  

ειιεληθή θνηλσλία δεθαεηίαο 1980 

 

Έκαξ πενζεςνζαηυξ κέμξ παναημθμοεεί ηνοθά ιε ηδθεζηυπζμ ηδ γςή ιζαξ βμδηεοηζηήξ χνζιδξ 

πακηνειέκδξ βοκαίηαξ πμο γεζ απέκακηί ημο. Οζ ηνυπμζ γςήξ ηςκ δφμ δνχςκ είκαζ δζαιεηνζηά 

ακηίεεημζ. Ο κεανυξ πμο μζ θίθμζ ημο απμηαθμφκ «θάκηαζια» πνμζπαεεί κα βειίζεζ ημ οπανλζαηυ 

ηεκυ ημο ηάκμκηαξ «ζμφγεξ» ηα ανάδζα ζηδκ παναθζαηή εκχ εηείκδ θνμκηίγεζ βζα υθμοξ ηαζ βζα 

υθα εηηυξ απυ ημκ εαοηυ ηδξ. «Ώπέκακηζ» μ έκαξ ζηδκ άθθδ  ανίζημκηαζ ελίζμο εβηθςαζζιέκμζ ζε 

«ηεκέξ» γςέξ πμο εα απμηηήζμοκ κυδια ιυκμ ζηδ ιεηαλφ ημοξ ζφκημιδ ενςηζηή ζοκάκηδζδ. Ο 

Πακμοζυπμοθμξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ανζζημηεπκζηά ημ ηδθεζηυπζμ, ιεηαηνέπεζ ημ εεαηή ζε 

δδμκμαθερία ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, πανμοζζάγμκηαξ  ηδκ 

εθάπζζηα εθηοζηζηή εζηυκα ηδξ  «αμθειέκδξ» ιζηνμαζηζηήξ ηάλδξ  ηαζ ηα αδζέλμδα ηδξ 

ακενιάηζζηδξ κέαξ βεκζάξ πμο πνμζπαεεί κα δχζεζ κυδια ζηδ γςή ηδξ ιε ηάεε ιέζμκ. 

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

 

 

ΑΣΑΛΑΝΣΖ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
L‟ATALANTE 

ηδκμεέηδξ JEAN VIGO 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 89' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1934 
Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ιπξηζκόο, λεόλπκθνη, βάξθα, έξσηαο, ηαμίδη, λαπηηθνί, παξεμήγεζε 

 

Οζ εζηυκεξ ηδξ Ώηαθάκηδξ πμο οπμκμμφκ πμθφ πενζζζυηενα απ‟ υζα δείπκμοκ ιεηαηνέπμοκ ηδκ 

ζζημνία δφμ κευκοιθςκ πμο γμοκ ζε ιζα αάνηα ζ‟ έκακ φικμ βζα ημκ ένςηα ηαζ ηδ γςή. πςξ ηαζ 

ζηζξ οπυθμζπεξ ηαζκίεξ ημο ΐζβηυ, μ πχνμξ (δ αάνηα) απμηηά ιζα εκηεθχξ οπμηεζιεκζηή δζάζηαζδ 

ηαεχξ πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ ζοβηζκήζεζξ ηςκ ακενχπςκ πμο ημκ ηαημζημφκ: 

ιεηαηνέπεηαζ ζε ιζα κδζίδα εθεοεενίαξ ζημ ιέζμκ ιζαξ ηαηαπζεζηζηήξ ημζκςκίαξ. Οζ δοζημθίεξ 

πνμζανιμβήξ ζηδ ζοιαίςζδ πανμοζζάγμκηαζ απυ ημ ζηδκμεέηδ ι‟ έκα πνμζςπζηυ φθμξ βειάημ 

θονζζιυ, πμίδζδ ηαζ ηάπμζα ζμονεαθζζηζηά ζημζπεία. Δ πμίδζδ ηδξ Ώηαθάκηδξ υπςξ ηαζ ηςκ 

οπυθμζπςκ ηαζκζχκ ημο ΐζβηυ είκαζ μπηζηή ηαζ υπζ θεηηζηή ηαζ μζ θέλεζξ, μζ ευνοαμζ ηαζ δ ιμοζζηή 

ειπθμοηίγμοκ ηζξ ήδδ πθμφζζεξ ζε ζοβηζκήζεζξ εζηυκεξ ημο. (Ο ΐζβηυ είκαζ ιζα ιμκαδζηή 

πενίπηςζδ ζηδκ ζζημνία ημο ηζκδιαημβνάθμο. Ώκ ηαζ πνυθααε κα ηάκεζ ιυκμ ηέζζενζξ ηαζκίεξ (2 

ιζηνμφ ιήημοξ, 1 ιεζαίμο ηαζ 1 ιεβάθμο ιήημοξ), βζαηί  πέεακε ιυθζξ 29 πνυκςκ,  εεςνείηαζ έκαξ 

απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ δδιζμονβμφξ ημο).                                                                           Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 
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ΓΔΡΣΡΟΤΓΖ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
GERTRUD 

ηδκμεέηδξ CARL THEODOR DREYER 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

115' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1964 
Υχνα παναβςβήξ: Αακία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
γάκνο, απνμέλσζε, έξσηαο, ειεπζεξία, αγάπε, αληηθνκθνξκηζκόο, αμηνπξέπεηα, 

κνλαμηά 

 

ηδ Γεξηξνύδε, ηεθεοηαία ηαζκία ημο ιεβάθμο Αακμφ ζηδκμεέηδ Carl Dreyer, ααζζζιέκδ ζε 

εεαηνζηυ ένβμ, μ δδιζμονβυξ πνδζζιμπμζεί ημ ηζκδιαημβναθζηυ ιέζμ βζα κα εζζέθεεζ ζημ πχνμ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηδξ ροπήξ, ηδξ εζςηενζηήξ δνάζδξ. Μέζα απυ ηδκ ζζημνία ηδξ Γεηνμφδδξ 

(Nina Rens Rode), ιζάξ πενήθακδξ ηαζ αζοιαίααζηδξ βοκαίηαξ ηςκ ανπχκ ημο αζχκα, ακαθένεηαζ 

ζηδκ αβάπδ ηαζ ημκ ένςηα ζακ ηαηαθοηζηυ ζοκαίζεδια. Amor omnia (δ αβάπδ είκαζ ημ πάκ) είκαζ 

ημ ζφκεδια ηδξ δνςίδαξ πμφ ανκείηαζ κα ζοιθζθζςεεί ιε ηδκ απμλέκςζδ (ζφγοβμξ Κάκζβη), ηδκ 

έηπηςζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ (κεανυξ Βνθακη), ηδκ απμοζία ημο ένςηα ηαζ  ηδξ αβάπδξ ( πμζδηήξ 

Γηάιπνζεθ). Βκ ηέθεζ επζθέβεζ ηδκ αλζμπνεπή αθθά μδοκδνή δζέλμδμ. Δ δζεηδίηδζδ απυ πθεονάξ 

ηδξ Γενηνμφδδξ ιζαξ ζπέζδξ ζζυηδηαξ, αθμζίςζδξ ηαζ εθεοεενίαξ μνίγεζ έκα δζαθμνεηζηυ πνυηοπμ 

ζπέζεςκ ηςκ θφθςκ ηαζ πνμζδίδεζ επζηαζνυηδηα ζε αοηήκ ηδκ ζδζαίηενδ ηαζκία, ημιή 

ηζκδιαημβνα-θζημφ ηθαζζηζζιμφ ηαζ κεςηενζηυηδηαξ. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

Ζ ΓΔΤΖ ΣΟΤ ΚΔΡΑΗΟΤ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
TA'M E GUILASS 

ηδκμεέηδξ ABBAS KIAROSTAMI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 95' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1997 
Υχνα παναβςβήξ: Ενάκ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ηαθή, ηαξίρεπζε, απηνθηνλία, αληακνηβή, δσή, θύζε, πεξηβάιινλ  

 

Έκαξ ζφκεεημξ ζημπαζιυξ πάκς ζηδ γςή ηαζ ημ εάκαημ ιε υπδια ημκ Μπάκηζ, έκακ ιεζήθζηα 

πμο, βζά άβκςζημοξ θυβμοξ, έπεζ απμθαζίζεζ κα αοημηημκήζεζ. Οδδβχκηαξ ημ αοημηίκδηυ ημο ζηα 

πενίπςνα ηδξ Σεπενάκδξ, μ Μπάκηζ ακαγδηά ηάπμζμκ βζά κα ημκ εάρεζ, άκ ημ εβπείνδιά ημο 

πεηφπεζ, ή κα ημκ ζχζεζ ακ απμηφπεζ. Οζ μδδβίεξ είκαζ ζαθείξ, ηα πνήιαηα πμο πνμζθένεζ βζ αοηή 

ηδκ ενβαζία πμθθά. Μεηά ηδκ άνκδζδ ηςκ πνχηςκ οπμρδθίςκ, έκαξ δθζηζςιέκμξ ηανζπεοηήξ 

δέπεηαζ απνυεοια ηδκ πνμζθμνά, απυ μζημκμιζηή ακάβηδ ηαζ ιυκμ, πνμζπαεεί υιςξ επίιμκα κα 

ιεηαπείζεζ ημκ Μπάκηζ, ελοικχκηαξ ημο ηδ γςή ηαζ ηδκ μιμνθζά πμο ηνφαεηαζ ζηζξ πζυ απθέξ 

εηθάκζεζξ ηδξ. Δ επζγήηδζδ ημο εακάημο ζοκδέεηαζ έηζζ ιε ηδκ ακαγήηδζδ εκυξ θυβμο βζά ηδ γςή. 

Σμ άβμκμ, άκοδνμ, ζπεδυκ ζεθδκζαηυ ημπίμ πμο πενζαάθθεζ ημοξ ήνςεξ δίκεζ ημκ εζηαζηζηυ ηυκμ ζ' 

αοηυκ ημκ ααεεζά οπανλζαηυ πνμαθδιαηζζιυ, πμο μ Κζανμζηάιζ μζημδμιεί πςνίξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ελάνζεζξ, ιε ηδκ κδθαθζυηδηα εκυξ ιεθεηδηή ηαζ ηδκ παναηηδνζζηζηή, 

ελαζνεηζηή θζηυηδηα ηδξ βναθήξ ημο.   

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
17+ 
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ΓΔΜΧΣΖ ΣΟΤ ΗΛΗΓΓΟΤ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
VERTIGO 

ηδκμεέηδξ ALFRED HITCHCOCK 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

128' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1958 
Υχνα παναβςβήξ: ΔΠΏ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά θόβνο, θαηαδίσμε, εθηάιηεο, θεηηρηζκόο, ελνρή, ηηκσξία 

Ο πνχδκ αζηοκμιζηυξ ηυηηζ Φένβηζμοζμκ (James Stewart), πμο πάζπεζ απυ ορμθμαία,  

πνμζθαιαάκεηαζ ςξ ζδζςηζηυξ κηεκηέηηζα απυ ημκ θίθμ ημο βζα κα παναημθμοεήζεζ ηδ βμδηεοηζηή 

ζφγοβυ ημο Μάκηθεκ, πμο οπμηίεεηαζ υηζ έπεζ ηαηαθδθεεί απυ ημ πκεφια ιζαξ κεηνήξ βοκαίηαξ. 

Παναημθμοεχκηαξ ηδκ, μ Scottie ενςηεφεηαζ ηδκ «ηέθεζα εζηυκα μιμνθζάξ ηαζ ιοζηδνίμο» πμο 

εζανηχκεζ δ Μάκηθεκ (Kim Novak). ηακ δ ηεθεοηαία  πέθηεζ απυ ηδκ ημνοθή εκυξ 

ηαιπακανζμφ, υπμο μ ηυηηζ δεκ ιπυνεζε κα ηδκ αημθμοεήζεζ θυβς ηδξ ορμθμαίαξ ημο, υθμζ 

πζζηεφμοκ υηζ αοημηηυκδζε ηονζεοιέκδ απυ ημοξ εθζάθηεξ ηδξ. Δ αθήβδζδ ακαηνέπεηαζ ιε ηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ Σγμφκηζ, ιζαξ βοκαίηαξ πμο ιμζάγεζ εηπθδηηζηά ιε ηδκ Μάκηθεκ. Βνςηεοιέκμξ ιε 

ηδκ εζηυκα ηδξ κεηνήξ   αβαπδιέκδξ ημο, o πνςηαβςκζζηήξ οπμπνεχκεζ ηδ Σγμφκηζ κα ηδξ ιμζάζεζ 

απυθοηα,   επζαάθθμκηάξ ηδξ ημ ίδζμ κηφζζιμ, πηέκζζια, ζοιπενζθμνά ιε ιζά θεηζπζζηζηή ειιμκή. 

Δ ηαζκία απμηεθεί ηοπζηυ πανάδεζβια ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ηεπκζηήξ ημο ζαζπέκξ πμο ακέπηολε μ 

"ιαζην ημο ιοζηδνίμο" Υίηζημη, εκχ δ εζηαζηζηή ηδξ δζάζηαζδ ηαζ ζδζαίηενα μζ ηαζκμηυιμζ 

θςημβναθζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ έπμοκ αθήζεζ επμπή ζηδκ ζζημνία ημο ηζκδιαημβνάθμο. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

Ο ΓΡΑΚΟ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Ο ΑΡΏΚΟ 

ηδκμεέηδξ ΝΕΚΟ ΚΟΤΝΑΟΤΡΟ 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

105' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1956 
Υχνα παναβςβήξ: Βθθάδα 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
αλσλπκία, ηαπηόηεηα, κηθξναζηηθή ηάμε, πεξηζώξην, ππόθνζκνο, κεηεκθπιηαθή 

Διιάδα 

Έκαξ αζήιακημξ ηναπεγζηυξ οπάθθδθμξ εημζιάγεηαζ κα πενάζεζ ιυκμξ ημο ηζξ βζμνηέξ ηδξ 

Πνςημπνμκζάξ, υηακ λαθκζηά ακαηαθφπηεζ υηζ ιμζάγεζ εηπθδηηζηά ιε έκακ αδίζηαηημ ηαημπμζυ 

πμο μζ εθδιενίδεξ απμηαθμφκ "Ο Ανάημξ". Έκηνμιμξ ζηδκ ανπή, ζζβά-ζζβά εα επεκδφζεζ ζηδκ 

ακαπάκηεπδ αοηή μιμζυηδηα ζακ έκα ηνυπμ κα λεθφβεζ απυ ηδκ αθυνδηδ ακςκοιία ηαζ ιμκαλζά 

ημο, κα "βίκεζ ηάπμζμξ". Δ κέα ημο ηαοηυηδηα πνμηαθεί ηδκ αδέλζα ειπθμηή ημο ιε επαββεθιαηίεξ 

απαηεχκεξ ηαζ ηοηθχιαηα ηδξ κφπηαξ, εκχ μ ένςηάξ ημο βζά ιζά πμνεφηνζα ημο ηαιπανέ δζακείγεζ 

αοηή ηδκ πνμζςνζκή, "ρεφηζηδ" γςή ημο ιέπνζ ηδκ ακαπυθεοηηδ απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ημ 

ηναβζηυ ημο ηέθμξ. ηδκ ηαζκία, μ Κμφκδμονμξ ακηζπανααάθθεζ ημκ δζάποημ θυαμ ηδξ 

ιεηειθοθζαηήξ Βθθάδαξ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ ακάπηολδ ηδξ ιζηνμαζηζηήξ ηάλδξ, ζακ δφμ 

ακηζθαηζηέξ ζοκζζηχζεξ πμο ζθνάβζζακ ηδ κεμεθθδκζηή ζοκείδδζδ. Πανάθθδθα, ιαξ αοείγεζ ζημ 

πανάθμβμ, ηαθηζηυ ζφιπακ ημο ακενςπάημο-ήνςά ημο ιε ζαθείξ επζννμέξ απυ ημκ κεμνεαθζζιυ, 

έκημκα ελπνεζζζμκζζηζηά ζημζπεία αθθά ηαζ εζηαζηζηά δάκεζα απυ ημ θζθι-κμοάν. ΐαζζηυ 

ηεθάθαζμ βζά ηδκ ηαζκία απμηεθεί δ εηπθδηηζηή ενιδκεία ημο πνςηαβςκζζηζημφ νυθμο απυ ημκ 

Νηίκμ Δθζυπμοθμ, ηαεχξ ηαζ δ ιμοζζηή ημο Μάκμο Υαηγζδάηζ. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
14+ 



25 

 

 

 

Ο ΓΡΟΜΟ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
LA STRADA 

ηδκμεέηδξ FEDERICO FELLINI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

104' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1954 
Υχνα παναβςβήξ: Εηαθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ειεπζεξία, ζθιαβηά, πεξηπιάλεζε, ειπίδα, λενξεαιηζκόο, κεηαπνιεκηθή Ηηαιία 

 

Δ εοαίζεδηδ, αθεθήξ Σζεζμθιίκα πμοθζέηαζ απυ ηδ θηςπή ιδηένα ηδξ ζημκ ηηδκχδδ πθακυδζμ 

ζαθηζιπάβημ Γαιπακυ (Άκημκο Κμοίκ), ημκ μπμίμ ζοκμδεφεζ ζηδκ πενζπθάκδζή ημο ζημφξ 

δνυιμοξ, αμδεχκηαξ υπςξ ιπμνεί ζηζξ αοημζπέδζεξ παναζηάζεζξ ημο. ηακ ζοκακηά ημκ 'Σνεθυ', 

έκα ζοιπμκεηζηυ ηθυμοκ-αηνμαάηδ, δ γςή ηδξ παίνκεζ ιζά άθθδ δζάζηαζδ. "θα έπμοκ έκα 

ζημπυ, αηυια ηαζ έκα αυηζαθμ", ηδξ θέεζ, ηζ δ ζοιαμοθή ημο ηδξ δίκεζ βζά πνχηδ θμνά 

αοημπεπμίεδζδ ηαζ ηδκ ηυθιδ κα δζεηδζηήζεζ ιζά εθεοεενία πνςηυβκςνδ ζηδ ιέπνζ ηυηε γςή ηδξ, 

ιε ηναβζηέξ ζοκέπεζεξ. Σνία πνυζςπα, ηνείξ δζαθμνεηζηέξ ζηάζεζξ γςήξ πμο ζοκηίεεκηαζ 

ζοβηνμουιεκεξ. Αακεζγυιεκμξ απυ ημ ζδίςια ημο ζηαθζημφ κεμνεαθζζιμφ (αθ. 'Κθέθηεξ 

πμδδθάηςκ'), μ Φεθίκζ εδχ οπενααίκεζ ηδ νεαθζζηζηή βναθή θηζάπκμκηαξ έκα θονζηυ παναιφεζ ιε 

παναηηδνζζηζηά πανααμθήξ. Δ ελαζνεηζηή ενιδκεία ηδξ Σγμοθζέηα Μαζίκα ζημ νυθμ ηδξ 

Σγεζμθιίκα παναπέιπεζ ζηδκ αθεθή, ηςιζηή οπεναμθή ημο Σζάνθζ Σζάπθζκ. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

 

Ζ ΔΒΓΟΜΖ ΦΡΑΓΗΓΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
DET SJUNDE INSEGLET 

ηδκμεέηδξ INGMAR BERGMAN 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 96' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1957 
Υχνα παναβςβήξ: μοδδία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
Απνθάιπςε ηνπ Ησάλλε, Θεόο, ζάλαηνο, ζηαπξνθνξίεο, ηππόηεο, πιαλόδηνο ζίαζνο, 

παλώιε 

 

"H αδζαθμνία ιμο βζα ημοξ ακενχπμοξ ιε απέηθεζζε. Γς ζε έκα ηυζιμ θακηαζιάηςκ, είιαζ 

θοθαηζζιέκμξ μκείνςκ. Θέθς μ Θευξ κα απθχζεζ ημ πένζ ημο, κα δείλεζ ημ πνυζςπυ ημο, κα ιμο 

ιζθήζεζ. Σμο θςκάγς ζημ ζημηάδζ υιςξ δεκ είκαζ ηακείξ εηεί." : ηα θυβζα ακήημοκ ζημκ ζππυηδ 

Ώκηυκζμοξ Μπθυη, ηεκηνζηυ ήνςα ηδξ ηαζκίαξ, ηαζ ακηζηαημπηνί-γμοκ ηδκ θζθμζμθζηή ακαγήηδζδ 

ημο ένβμο πμο δακείζηδηε ημκ ηίηθμ ημο απυ ηδκ Ώπμηάθορδ ημο Εςάκκδ. Έπμκηαξ ιυθζξ 

επζζηνέρεζ απυ ηδ θνίηδ ηςκ ζηαονμθμνζχκ, μ Μπθυη ανίζηεζ ηδ πχνα ημο κα ιαζηίγεηαζ απυ ηδκ 

πακχθδ. Πνμηαθχκηαξ ημκ Θάκαημ ζε ιζά πανηίδα ζηαηζμφ, απυ ηδκ έηααζδ ηδξ μπμίαξ εα 

ελανηδεεί δ γςή ημο, λεηζκά έκα πενζπεηεζχδεξ μδμζπμνζηυ πνμξ ημκ πφνβμ ημο, ζημ μπμίμ 

ειπθέημκηαζ ιεηαλφ άθθςκ μ αβκςζηζηζζηήξ αηυθμοευξ ημο, έκαξ πμθφπνςιμξ πενζπθακχιεκμξ 

είαζμξ αθθά ηαζ μ ίδζμξ μ Θάκαημξ πμο ηεθζηά εα απμδεζπεεί ακίηδημξ. Βκα ζημηεζκυ, αθθδβμνζηυ 

πμίδια πμο παναηηδνίγεζ ημκ ζημπαζιυ ημο Μπένβηιακ πάκς ζηδκ πίζηδ ηαζ ηδκ αιθζζαήηδζδ, 

ηδ ζζςπή ημο Θεμφ ηαζ ηδκ αβςκζχδδ οπανλζαηή πάθδ ημο ακενχπμο. 

ΐ.Κ. 
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δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

 

ΔΤΓΟΚΗΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΒΤΑΟΚΕΏ 

ηδκμεέηδξ ΏΛΒΞΔ ΑΏΜΕΏΝΟ 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 99' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1971 
Υχνα παναβςβήξ: Βθθάδα 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ζηξαηηώηεο, πόξλε, θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, γάκνο, πεξηζώξην, ιατθό κειόδξακα 

 

Μζά κεανή πυνκδ, πμο γεί ζε ιζά αοημζπέδζα ζοκμζηία ζηζξ πανοθέξ ηδξ πυθδξ ηζ έκαξ θμπίαξ πμο 

οπδνεηεί ζημ βεζημκζηυ ζηναηυπεδμ, ενςηεφμκηαζ ηαζ πακηνεφμκηαζ. Δ ζπέζδ ημοξ πανααζάγεζ 

ημοξ ηακυκεξ ημο ημζκςκζημφ ημοξ πενίβονμο ηαζ ημοξ αοζηδνά ηαεμνζζιέκμοξ νυθμοξ ημοξ ιέζα 

ζ' αοηυκ: ςξ άαμοθμ ενςηζηυ ειπυνεοια δ πνχηδ, ςξ εηθναζηήξ ηδξ άηαιπηδξ ζηναηζςηζηήξ 

δεζηήξ ηαζ ημο παηνζανπζημφ ζηενευηοπμο μ δεφηενμξ. Ώκ ηαζ πνμξ ζηζβιήκ μ ένςηαξ θακηάγεζ 

ακίηδημξ, δ επακάζηαζή ημοξ ζοκεδημθμβείηαζ απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ αδοκαιίεξ ημοξ ηαζ ηεθζηά 

ζοκηνίαεηαζ απυ ημ πακημδφκαιμ ηαηεζηδιέκμ. Σμ άιεζμ, ακεπζηήδεοημ, ζπεδυκ ηναπφ αθέιια 

ημο Ααιζακμφ οπενααίκεζ ημκ επζθακεζαηυ καημοναθζζιυ ηδξ ηαζκίαξ ηαζ δζεζζδφεζ ζημ πνμζςπζηυ 

δνάια ηςκ δφμ δνχςκ, αημθμοεχκηαξ ηδκ άκζζδ ιάπδ ημοξ ιε ημ ζφζηδια αθθά ηαζ ημοξ ίδζμοξ 

ημοξ εαοημφξ ημοξ. Σμ θασηυ ιεθυδναια ιεημοζζχκεηαζ έηζζ ζε ιζά ηαη' μοζίακ επακαζηαηζηή, 

πμθζηζηή ηαζκία, ιε ζαθείξ απυδπμοξ ανπαίμο δνάιαημξ. διακηζηή ζοκεζζθμνά ζηδκ ηαζκία 

απμηεθεί δ ελαζνεηζηή ενιδκεία ηςκ πνςηαβςκζζηζηχκ νυθςκ απυ εναζζηέπκεξ δεμπμζμφξ, ηαεχξ 

ηαζ δ ιμοζζηή ημο Μάκμο ΛμΎγμο. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

Ο ΘΔΗΟ ΜΟΤ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
MON ONCLE 

ηδκμεέηδξ JACQUES TATI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

110' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1958 
Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά αζηηθή ηάμε, λενπινπηηζκόο, θίηο, ηερλνινγία, θαηαλαισηηζκόο, παηδί, ζάηηξα 
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Ο ηφνζμξ Εθυ, έκαξ απθυξ, θζθήζοπμξ άκενςπμξ ιε ιζά απέπεεζα βζά ηδκ ηεπκμθμβία, επζζηέπηεηαζ 

ηδκ αδεθθή ημο πμο γεί ιε ημκ αζμιήπακμ άκηνα ηδξ η. Ώνπέθ ηαζ ημκ 9πνμκμ βζυ ημοξ Γενάν ζε 

έκα ζδζυιμνθμ ζπίηζ ζε πνμάζηεζμ ημο Πανζζζμφ. Δ αίθα ηςκ Ώνπέθ, έκα ηνάια βεςιεηνζημφ 

ιμκηενκζζιμφ, ηαημβμοζηζάξ ηαζ επζδεζλζμιακίαξ, ακαηθά πζζηά ημκ πνμαθδιαηζηυ παναηηήνα 

ηςκ κευπθμοηςκ ιεβαθμαζηχκ εκμίηςκ ηδξ. ημ αθθυημημ αοηυ πενζαάθθμκ, δ παζδζηή αβκυηδηα 

ηαζ αθέθεζα ημο Εθυ θακηάγεζ εηηυξ ηυπμο ηαζ πνυκμο ηαζ βίκεηαζ αθεηδνία ηςιζηχκ 

ζοβηνμφζεςκ. Μυκμξ ζφιιαπυξ ημο μ ιζηνυξ Γενάν, πμο εα ανεί ζημ πνυζςπμ ημο εείμο ημο ιζά 

ακέθπζζηδ δζέλμδμ απυ ηδκ εθζαθηζηή ημο ηαεδιενζκυηδηα. Με ζημζπεία ηςιζηήξ οπεναμθήξ πμο 

εοιίγμοκ ηαζκίεξ ημο Σζάπθζκ (αθ. "Μμκηένκμζ Καζνμί'), μ Γάη Σαηί (πμο ενιδκεφεζ μ ίδζμξ ημκ 

νυθμ ημο Εθυ) αάγεζ ζημ ζηυπαζηνμ ηδκ ακενπυιεκδ αζηζηή ηάλδ ηςκ ιέζςκ ημο εζημζημφ αζχκα, 

ζοκεέημκηαξ ιζά απμθαοζηζηά βεθμζμβναθζηή ζάηζνα ηςκ ζοκδεεζχκ ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ ηδξ. 

Βηηυξ απυ ημκ πενίηεπκμ ζηδκζηυ ηδξ πχνμ, δ ηαζκία δζαηνίκεηαζ βζά ημκ δδιζμονβζηυ πεζνζζιυ 

ημο ήπμο.  

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
10+ 

 

 

 

ΟΗ ΘΡΤΛΟΗ ΣΟΤ ΦΔΓΓΑΡΗΟΤ ΜΔΣΑ ΣΖ ΒΡΟΥΖ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
UGETSU MONOGATARI  

ηδκμεέηδξ KENJI MIZOGUCHI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 94' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1953 
Υχνα παναβςβήξ: Εαπςκία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά δξάκα, ζπκκεηξία, πόιεκνο, πιενλεμία, καηαηόηεηα, ζάλαηνο, ιπξηζκόο 

 

Σέζζενζξ ααζζημί παναηηήνεξ Ŕ έκαξ αββεζμπθάζηδξ ηαζ δ βοκαίηα ημο, μ αδεθθυξ ημο ηαζ δ 

βοκαίηα ημο - παίνκμοκ δζαθμνεηζημφξ δνυιμοξ ηαζ έπμοκ δζαθμνεηζηή ηαηάθδλδ. Οζ άκδνεξ 

ηοκδβχκηαξ ημοξ ζαενμφξ ζηυπμοξ ημο πνήιαημξ, ηδξ θήιδξ ηαζ ηδξ δδμκήξ ακαηαθφπημοκ ηδ 

ιαηαζυηδηα ηςκ επζθμβχκ ημοξ, ηονίςξ επεζδή μζ βοκαίηεξ ημοξ - πμο είκαζ απυ πμθθέξ απυρεζξ μζ 

ηφνζμζ παναηηήνεξ - αθήκμκηαζ ακοπενάζπζζηεξ ηαζ έπμοκ ηαηυ ηέθμξ (δ ιία ζημηχκεηαζ απυ 

ζηναηζχηεξ, δ άθθδ ηαηαθήβεζ πυνκδ). Ώπυ ηζξ ημνοθαίεξ δδιζμονβίεξ ημο Μζγμβημφηζζ, 

λεπςνίγεζ βζα ηδκ ημιρυηδηα ηδξ ζοιιεηνζηήξ δμιήξ ηδξ ηαζ ηδκ θαιπνή μπηζηή ηεπκζηή ηδξ, πμο 

δίκεζ ζηδ θφζδ ιζα ιοζηζηζζηζηή δζάζηαζδ. 

Μ.Π.     

δθζηζαηή 

μιάδα 
10+ 

 

Ζ ΘΤΗΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
OFFRET 

ηδκμεέηδξ ANDREI TARKOVSKI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

143' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1986 

Υχνα παναβςβήξ: μοδδία, Δκ. ΐαζίθεζμ, 

Γαθθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ππξεληθή θαηαζηξνθή, ζπζία, ζσηεξία, καηαηόηεηα, ζπκβνιηζκόο, παξαβνιή 
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Δ εκανηηήνζα ζηδκή ηδξ ηαζκίαξ δίκεζ ίζςξ ημκ ηυκμ ημο φθμοξ ηαζ ημο πνμαθδιαηζζιμφ ηδξ: ζε 

ιζά ενδιζηή παναθία μ Ώθελάκηεν ηαζ μ "Μζηνυξ Άκενςπμξ", παηέναξ ηαζ βζυξ, θοηεφμοκ έκα 

λενυ δέκηνμ ηαζ ημ πμηίγμοκ. Ο Ώθελάκηεν, ζοββναθέαξ ηαζ πνχδκ δεμπμζυξ, εημζιάγεηαζ κα 

βζμνηάζεζ ηα πεκηδημζηά ημο βεκέεθζα ιε ημοξ θίθμοξ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημο ζημ απμιμκςιέκμ 

κδζί ηδξ ΐαθηζηήξ υπμο γεί. Μζηνά δοζμίςκα ζδιάδζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμεημζιαζίαξ ημο 

δείπκμο πνμσδεάγμοκ βζά ημ επενπυιεκμ ηαηυ ηαζ επζαεααζχκμκηαζ ζφκημια: μ παβηυζιζμξ 

πονδκζηυξ πυθειμξ έπεζ ανπίζεζ. ηδκ πνμμπηζηή ημο επζηείιεκμο ηέθμοξ ηδξ ακενςπυηδηαξ 

ηαεέκαξ απυ ημοξ ήνςεξ ακηζδνά δζαθμνεηζηά. Καζ μ Ώθελάκηεν, παναηζκμφιεκμξ απυ ημκ 

ιοζηδνζχδδ ηαποδνυιμ ηημ, πνμζθένεηαζ κα εοζζάζεζ υθα υζα ημο ακήημοκ πζζηεφμκηαξ υηζ 

έηζζ εα ζχζεζ ημκ ηυζιμ. Τζμεεηχκηαξ ηδκ ζοιαμθζηή ζοιπφηκςζδ ιζάξ πανααμθήξ, μ 

Σανηυθζηζ ζηδκ ηεθεοηαία ημο αοηή ηαζκία ακαπηφζζεζ ιζά ζφκεεηδ ζζμννμπία ιεηαλφ νεαθζζιμφ 

ηαζ ιεηαθοζζηήξ, έκα παναηηδνζζηζηυ ζδίςια πμο ακαηθά ηδκ αβςκζχδδ πκεοιαηζηή ακαγήηδζδ 

ημο ένβμο ημο, οπδνεημφιεκδ εδχ ελαζνεηζηά απυ ηδκ μκεζνζηή αηιυζθαζνα ηδξ θςημβναθίαξ ημο 

αεκ Νίηαζζη. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

ΘΧΡΖΚΣΟ ΠΟΣΔΜΚΗΝ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΐRONENOSETS POTYOMKIN 

ηδκμεέηδξ SERGEI EISENSTEIN 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 75' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1925 
Υχνα παναβςβήξ: ΒΑ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά εμέγεξζε, αληίζεζε, δηαιεθηηθό κνληάδ, έληαζε, αλαηξνπή 

Σα πέκηε επεζζυδζα ηδξ ηαζκίαξ «Άκενςπμζ ηαζ ζημοθήηζα», «Ανάια ζημ ηαηάζηνςια ηδξ 

πνφικδξ», «Δ έηηθδζδ ημο κεηνμφ», «Σα ζηαθμπάηζα ηδξ Οδδζζμφ», «οκάκηδζδ ιε ημ ζηυθμ» 

απμηείμοκ θυνμ ηζιήξ ζηδκ απμηοπδιέκδ επακάζηαζδ ημο 1905 (πμο πνμδβήεδηε εηείκδξ ημο 

1917)  ηαζ ζ‟ έκα απυ ηα πζμ ηαεμνζζηζηά βεβμκυηα εηείκδξ ηδξ πνμκζάξ: ηδκ ακηανζία ζημ 

Θςνδηηυ Πμηέιηζκ. πςξ ηαζ μζ οπυθμζπεξ ηαζκίεξ ημο Ώσγεκζηάζκ ημ Πμηέιηζκ ακαηνέπεζ υθμοξ 

ημοξ ηακυκεξ ηδξ ζοιααηζηήξ αθήβδζδξ. Αεκ ηαεμνίγεηαζ απυ βναιιζηή πθμηή αθθά απυ έκα 

εέια (δ ζηακυηδξ ιζαξ ιυκδξ επακαζηαηζηήξ πνάλδξ ζ‟ έκα εςνδηηυ κα εκχζεζ έκακ μθυηθδνμ 

θαυ). Ώοηή υιςξ δ έθθεζρδ ηδξ βναιιζηήξ δμιήξ δεκ ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ απμοζία έκημκδξ δνάζδξ ή 

εκυηδηαξ φθμοξ. Αεκ έπεζ έκα πνςηαβςκζζηή πάκς ζημκ μπμίμ κα ααζίγεηαζ δ δνάζδ (ημ νυθμ ημο 

πνςηαβςκζζηή παίγμοκ μζ ιάγεξ ) πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ ηδκ έθθεζρδ λεπςνζζηχκ ακενχπςκ ή 

ζοκαζζεδιάηςκ. Κζκδηήνζμξ ιμπθυξ ηδξ δνάζδξ είκαζ δ ακηίεεζδ. Δ ηάεε ιζα απυ ηζξ 5 εκυηδηεξ 

ακαηνέπεζ ημ ηθίια ηδξ πνμδβμφιεκδξ. Ώπυβεζμ ημο δζαθεηηζημφ ιμκηάγ ημο Ώσγεκζηάζκ είκαζ δ 

ζεηάκξ ηδξ Οδδζζμφ (ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δ ζθαβή ζηδκ Οδδζζυ δεκ ζοκέαδ πμηέ) υπμο δ 

δοκαιζηή ηάεε πθάκμο ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ δοκαιζηή υζςκ αημθμοεμφκ. 

  Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
9+ 

 

Ο ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
LA REGLE DU JEU 

ηδκμεέηδξ JEAN RENOIR 

ημζπεία Αζάνηεζα: Έημξ παναβςβήξ: Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία 
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ηαζκίαξ 110' 1939 

Λέλεζξ-ηθεζδζά θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, θύξηνη & ππεξέηεο, θπλήγη ιαγνύ, ηαμηθέο δηαθνξέο 

Μζα ζεζνά απυ πανάθθδθεξ ενςηζηέξ ζζημνίεξ ακάιεζα ζε δφμ ιζηνμ-ημζκςκίεξ (αοηή ηςκ 

πθμφζζςκ ηονίςκ πμο δζαδναιαηίγμκηαζ ζημοξ πάκς μνυθμοξ εκυξ πφνβμο ηαζ αοηή ηςκ 

οπδνεηχκ ημοξ πμο ιζιμφκηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ ηονίςκ ημοξ ζηα οπυβεζα)  πνδζζιεφμοκ ςξ 

ιεηαθμνά ηδξ ηαηάννεοζδξ ηδξ παναηιαζιέκδξ ανζζημηναηίαξ ηδξ Βονχπδξ πμο αοείγεηαζ ηάης 

απυ ημ αάνμξ ηςκ ηεπκδηχκ ηαζ άροπςκ ζοιαάζεχκ ηδξ ζηζξ παναιμκέξ ημο 2
μο

 Παβηυζιζμο.  

Κφνζμζ ηαζ οπδνέηεξ πνμηζιμφκ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηφπςκ απυ ηδκ εζθζηνίκεζα ηαζ ηδκ ακμζηηή 

έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ζοβηζκήζεςκ∙ ηφνζμζ ηαζ οπδνέηεξ βκςνίγμοκ πμθφ ηαθά ηζξ 

ηαλζηέξ δζαθμνέξ. Δ ηαηάθδλδ ακάιεζα ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ημζκςκζηχκ ηφπςκ ηαζ ηζξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακάβηεξ είκαζ ακαπυθεοηηα μ εάκαημξ. Ώθθά υπςξ ζοιααίκεζ ζοπκά ζημ ένβμ 

ημο Ρεκμοάν, μζ πμνεοηέξ αοημφ ημο ιαηάανζμο πμνμφ είκαζ ημιρμί, εοβεκείξ ηαζ αδφκαιμζ 

ιπνμζηά ζηζξ πδβέξ ημο ηαημφ πμο πνέπεζ κα ακαγδηδεμφκ εκ ιένεζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ζοιαάζεςκ, εκ ιένεζ ζηδκ ακενχπζκδ πνμζςπζηυηδηα, εκ ιένεζ ζηδκ ίδζα ηδ θφζδ, εκ 

ιένεζ ζηδκ ζζημνία πμο εέηεζ ζημοξ ακενχπμοξ πζμ δφζημθα πνμαθήιαηα απ‟ αοηά πμο ιπμνμφκ 

κα επζθφζμοκ.   

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+  

 

ΚΛΔΦΣΔ ΠΟΓΖΛΑΣΧΝ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
LADRI DI BICICLETTE 

ηδκμεέηδξ VITTORIO DE SICA 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 93' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1948 
Υχνα παναβςβήξ: Εηαθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά παηδί,  λενξεαιηζκόο,  εξγαηηθή ηάμε, αλεξγία, εμεπηειηζκόο, αβεβαηόηεηα 

θα ηα παναηηδνζζηζηά ημο ζηαθζημφ κεμνεαθζζιμφ, δ ηάιενα ζημοξ δνυιμοξ, δ εαοιαζηή ενιδκεία 

απυ ιδ επαββεθιαηίεξ δεμπμζμφξ, δ πμζδηζηή πανμοζία ημο παζδζμφ ζοκοπάνπμοκ ζημ ανζζημφνβδια 

ημο De Sica «Κθέθηεξ πμδδθάηςκ». Δ πθμηή ακαθένεηαζ ζε έκα ηοπαίμ ζοιαάκ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ 

εκυξ ενβάηδ. Ο ήνςαξ πενκά ιία μθυηθδνδ ιένα ακαγδηχκηαξ ιάηαζα ιέζα ζηδ Ρχιδ ημ ηθειιέκμ 

ημο πμδήθαημ Ŕ δ απχθεζά ημο ζδιαίκεζ ακενβία, αθμφ πςνίξ αοηυ δεκ ιπμνεί κα πνμζθδθεεί ζηδ 

δμοθεζά ημο αθζζζμημθθδηή πμφ ιε ηυζμ ηυπμ ανήηε. Καεχξ πθδζζάγεζ δ κφπηα, ιεηά απυ ένεοκεξ 

μθυηθδνδξ ιέναξ πςνίξ απμηέθεζια ηαζ αθμφ πενζπθακζέηαζ ελ ίζμο ιυκμξ ηαζ εκδεήξ, ηυζμ ζημ 

ζοκδζηάημ υζμ ηαζ ζηζξ θασηέξ ζοκμζηίεξ ηδξ πυθδξ ηαζ ζημ πχνμ πμο ανίζημκηαζ μζ ηαεμθζημί ζενείξ, 

δμηζιάγεζ ηαζ αοηυξ ιε ηδ ζεζνά ημο κα ηθέρεζ έκα πμδήθαημ. Σμκ ζοθθαιαάκμοκ ιπνμζηά ζηα ιάηζα 

ημο ιζηνμφ ημο βζμφ, αθήκμκηάξ ημκ ηεθζηά ελεοηεθζζιέκμ ηαζ πςνίξ ημ πμθοπυεδημ πμδήθαημ. 

Παηέναξ ηαζ βζυξ πνμπςνμφκ πένζ-πένζ πνμξ ημ άβκςζημ, ζηδ ζηδκή ημο ακμζπημφ ηέθμοξ. Σμ 

ηζκδιαημβναθζηυ αθέιια εζηζάγεηαζ ζημοξ πναβιαηζημφξ ακενχπμοξ ακαδεζηκφμκηαξ ιε θζηυηδηα, 

απθυηδηα ηαζ θοζζηυηδηα ηδκ εββεκή πμίδζδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ . 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
10+ 
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ΚΟΚΚΗΝΖ ΔΡΖΜΟ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
DESERTO ROSSO 

ηδκμεέηδξ MICHELANGELO ANTONIONI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

120' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1964 
Υχνα παναβςβήξ: Εηαθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
θνηλσληθή απνκόλσζε, πεξηβάιινλ, βηνκεραληθή ξύπαλζε, ςπρηθή αζζέλεηα, όλεηξν, 

ρξώκα 

 

Μέζα ζε έκα εθζαθηζηυ αζμιδπακζηυ ημπίμ εηηοθίζζεηαζ ημ πνμζςπζηυ δνάια ηδξ Σγμοθζάκα 

(Μυκζηα ΐίηηζ): Βπμκηαξ πενάζεζ ιζά ζμαανή κεονμθμβζηή ηνίζδ, δ δνςίδα πενζπθακζέηαζ ζε έκα 

ηυζιμ αδζάθμνμ ηαζ ζοπκά επενζηυ, πνμζπαεχκηαξ κα ανεί δζέλμδμ ζηδκ απυθοηδ ιμκαλζά ηδξ. 

Πακηνειέκδ ιε έκα αζμιήπακμ, εα ζηναθεί ζημκ ζοκενβάηδ ημο άκηνα ηδξ Κμνάκημ ακαγδηχκηαξ 

κα βειίζεζ ημ αθυνδημ ηεκυ ιε ιζά ενςηζηή ζπέζδ. Ώκ ηαζ πνμξ ζηζβιή θαίκεηαζ κα ημ πεηοπαίκεζ, 

ζημ ηέθμξ ηαζ αοηή δ πνμζςνζκή ακαθαιπή ζαήκεζ. Μέζα απυ αοηή ηδκ απθή πθμηή, μ Ώκημκζυκζ 

οθαίκεζ ημ οπανλζαηυ αδζέλμδμ ιζάξ ημζκςκίαξ απμημιιέκδξ απυ ημ ζοκαίζεδια, πςνίξ 

μοζζαζηζηή επαθή ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ. Σμ εζηαζηζηυ ιένμξ ηδξ ηαζκίαξ, ηαζ ζδζαίηενα δ πνήζδ 

ημο πνχιαημξ (είκαζ δ πνχηδ έβπνςιδ ηαζκία ημο ζηδκμεέηδ), παίγεζ ηονίανπμ νυθμ. Σμ ιμοκηυ, 

πκζβιέκμ ζηδκ μιίπθδ ηαζ ηδ ιυθοκζδ αζμιδπακζηυ πενζαάθθμκ δεκ είκαζ απθχξ θυκημ αθθά 

πνςηαβςκζζηεί ζηδκ ζζημνία ζακ έκαξ πακημδφκαιμξ ηαιαάξ πμο μνίγεζ ηζξ ηφπεξ ηςκ δνχςκ. ' 

αοηυ ημκ ηαιαά, ημ ιυκμ πμο ιπμνμφκ κα ηάκμοκ μζ ηεθεοηαίμζ είκαζ κα εκαπμεέημοκ ηζξ 

απεβκςζιέκεξ, εθήιενεξ ηυηηζκεξ πζκεθζέξ ηδξ γςήξ ημοξ. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
15+ 

 

ΣΟ ΚΟΡΗΣΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΤΡΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΣΟ ΚΟΡΕΣΕ ΜΒ ΣΏ ΜΏΤΡΏ 

ηδκμεέηδξ ΜΕΥΏΛΔ ΚΏΚΟΓΕΏΝΝΔ 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

100' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1957 
Υχνα παναβςβήξ: Βθθάδα 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
θαηαπίεζε, ζησπή, ζπλελνρή, δνμαζίεο, πξνθαηαιήςεηο, ύβξηο, ηξαγσδία, έξσηαο, 

ζάξξνο 
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ημ εηηοθθςηζηυ θςξ ηδξ Όδναξ, ζηδκ Βθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '50, μ Μζπάθδξ Καημβζάκκδξ 

βονίγεζ ηδκ ηνίηδ ημο ηαζκία, πνμζθένμκηαξ ιζα νεαθζζηζηή εθεβεία πάκς ζηα ηαηαπζεζηζηά 

ζηενευηοπα ιζαξ ηθεζζηήξ παναδμζζαηήξ ιεζμβεζαηήξ ημζκςκίαξ αθθά ηαζ ιζα πμζδηζηή ιαηζά 

πάκς ζηδ δφκαιδ ημο ένςηα κα αθοπκίγεζ ηαζ κα απεθεοεενχκεζ, ενζαιαεφμκηαξ πάκς ζηζξ 

ημζκςκζηέξ πνμηαηαθήρεζξ. Κεκηνζηή δνςίδα ημο δνάιαημξ είκαζ δ εθζιιέκδ αθθά οπένμπδ 

Μανίκα (Έθθδ Λαιπέηδ). ηακ ζημ κδζί ειθακίγεηαζ μ Παφθμξ (Αδιήηνδξ Υυνκ), κεανυξ αζηυξ 

Ώεδκαίμξ, μζ δφμ κέμζ αζζεάκμκηαζ αιμζααία ζοκαζζεήιαηα, ζοκακηχκηαξ ηδκ ηαηυαμοθδ ηαζ 

επενζηή ακηίδναζδ ημο πενίβονμο. Σμ ηναβζηυ βεβμκυξ ηδξ αφεζζδξ ηδξ αάνηαξ ηαζ ημο πκζβιμφ 

ηςκ παζδζχκ θεζημονβεί ζακ  ηαηαθφηδξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηαζκίαξ. Με έκημκεξ επζννμέξ ηδξ 

κεμνεαθζζηζηήξ αζζεδηζηήξ, μ δδιζμονβυξ απμδίδεζ ιε ηδκ θζηυηδηα ηαζ αοζηδνυηδηα ηδξ 

ηναβςδίαξ ημ ζηθδνυ κδζζςηζηυ ημπίμ ηαζ ημ αηυιδ ζηθδνυηενμ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ. Δ 

Μανίκα ζπάεζ ημκ θυαμ ηαζ ηδκ ζζςπή πμο επζαάθθμοκ μζ ηχδζηεξ ηδξ ηθεζζηήξ παναδμζζαηήξ 

ημζκςκίαξ ηαζ ηαηαββέθθεζ ηδκ οπμηνζζία «…Γζαηί δεκ είκαζ κηνμπή κ' αβαπάεζ ηακείξ, κηνμπή 

είκαζ κα θέεζ ρέιαηα ηαζ κα θμαάηαζ».  

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
14+ 

 

 

ΜΑΥΑΗΡΗ ΣΟ ΝΔΡΟ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
NOZ W WODJIE 

ηδκμεέηδξ ROMAN POLANSKI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 94' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1962 
Υχνα παναβςβήξ: Πμθςκία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
ηζηηνπινΐα, σηνζηόπ, αληαγσληζκόο, εξσηηθό ηξίγσλν, κηθξόθνζκνο, ςπρνινγηθό 

ζξίιεξ 

 

ημ δνυιμ βζά ιζά δζήιενδ ζζηζμπθμσηή ηνμοαγζένα ζε ιζά θίικδ ηδξ Πμθςκίαξ, μ Ώκηνέζ ηαζ δ 

Κνζζηίκα, έκα γεοβάνζ ιεζήθζηςκ αζηχκ, παίνκεζ ζημ αοημηίκδηυ ημο έκα κεανυ πμο ηάκεζ 

ςημζηυπ. Μεηά απυ πνυζηθδζδ ημο Ώκηνέζ, μ κεανυξ ιπαίκεζ ηζ αοηυξ ζημ ζηάθμξ ηαζ 

ζαθπάνμοκ. Δ ακηζπαθυηδηα ιεηαλφ ηςκ δφμ ακδνχκ, ειθακήξ απυ ηδκ πνχηδ ημοξ ζοκάκηδζδ, 

ζημ δζήιενμ πμο αημθμοεεί εα ελεθζπεεί ζε έκακ έκημκμ ροπμθμβζηυ πυθειμ ιε ζηυπμ ηδκ 

ηαπείκςζδ ημο ακηζπάθμο ηαζ μζμκεί ηνυπαζμ ηδκ υιμνθδ Κνζζηίκα. Δ ιάπδ εηηοθίζζεηαζ ζπεδυκ 

ελ μθμηθήνμο ιέζα ζημκ ιζηνυημζιμ ημο ζηάθμοξ, πμο δδιζμονβεί έκα ηθμζυ πνμζηαζίαξ αθθά 

ηαζ θοθαηήξ βφνς απυ ημοξ ήνςεξ, ζε εζνςκζηή ακηίεεζδ ιε ηδκ απενακημζφκδ ημο ημπίμο πμο 

ημοξ πενζαάθθεζ. Οζ αζπιδνμί δζάθμβμζ ημο ζεκανίμο, ζακ ηζκήζεζξ ζε ιζά πανηίδα ζηαηζμφ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αθαζνεηζηή, πεζνμονβζηή ιαηζά ηδξ ηάιεναξ δίκμοκ ζηδκ πνχηδ αοηή ιεβάθμο 

ιήημοξ ηαζκία ημο Πμθάκζηζ ηδκ αηιυζθαζνα εκυξ ροπμθμβζημφ ενίθεν, ιε ζαθείξ ημζκςκζηέξ ηαζ 

πμθζηζηέξ πνμεηηάζεζξ. 

 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΜΒΣROPOLIS 

ηδκμεέηδξ FRITZ LANG 
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ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

145' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1927 
Υχνα παναβςβήξ: Γενιακία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά θαληαζηηθόο θηλεκαηνγξάθνο, εμνπζία, θνηλσληθέο ηάμεηο, πνιενδνκία, αξρηηεθηνληθή 

 

Μζά απυδμζδ ηδξ πυθδξ ημο ιέθθμκημξ εκ έηεζ 1927, δ ηαζκία ένπεηαζ θίβμ πνζκ ηδκ επζηνάηδζδ 

ημο θαζζζιμφ ζηδκ Βονχπδ ζακ ιζά δοζμίςκδ πνμθδηεία. ηδκ θακηαζηζηή αοηή πυθδ ιζά 

ακχηενδ ημζκςκία ελμοζζαζηχκ γεί ημ μοημπζηυ ηδξ υκεζνμ, ααζζγυιεκδ ζηδκ ενβαζία ιζάξ 

ηαηχηενδξ ηάλδξ πμο ιμπεεί αυναηδ ζηα έβηαηα ηδξ βήξ. Βζηζάγμκηαξ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ ζηεβακχκ αοηχκ ηυζιςκ, μ Λάκβη μζημδμιεί έκα ζφκεεημ ελπνεζζμκζζηζηυ ηαιπθχ ιε 

εζηαζηζηέξ ειπκεφζεζξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο Μακπάηακ ςξ ηδ γςβναθζηή 

ημο Φθαιακδμφ Πέηεν Μπνφβηεθ. Δ ηαζκία οπήνλε ιζά βζβακηζαία παναβςβή, ιε αζηνμκμιζηυ 

πνμτπμθμβζζιυ βζα ηα ηυηε δεδμιέκα ηαζ έπεζ ιείκεζ ζηδκ ζζημνία ημο ηζκδιαημβνάθμο βζά ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο θζθιζημφ ηδξ πχνμο. Ώκ ηαζ επδνεάζηδηε απυ πμθθέξ απυ ηζξ ζδέεξ 

επακαζηαηζηχκ ηαθθζηεπκζηχκ νεοιάηςκ ηδξ επμπήξ (ελπνεζζμκζζιυξ, ιμκηενκζζιυξ, Bauhaus) δ 

"Μδηνυπμθζξ" ηαηδβμνήεδηε απυ ηάπμζμοξ βζά ηδ ιεηαηνμπή ζφκεεηςκ πμθζηζηχκ εκκμζχκ ζε 

νμιακηζηή αζζεδιαημθμβία. Βζνςκζηά, οπήνλε ιζα απυ ηζξ αβαπδιέκεξ ηαζκίεξ ημο Ώδυθθμο 

Υίηθεν - παν' υηζ δ άκμδμξ ημο ηεθεοηαίμο ζηδκ ελμοζία ακάβηαζε ημκ Λακβη κα εβηαηαθείρεζ ηδ 

πχνα ημο. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

 

ΜΟΝΣΔΡΝΟΗ ΚΑΗΡΟΗ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
MODERN TIMES 

ηδκμεέηδξ CHARLIE CHAPLIN 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 87' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1936 
Υχνα παναβςβήξ: ΔΠΏ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
εξγνζηάζην, κεραλή, αιινηξίσζε, αλεξγία, πείλα, δηακαξηπξία, ζπληξνθηθόηεηα, 

ρηνύκνξ,    επηβίσζε 

 

θα ηα ιεβάθα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά εέιαηα ηδξ επμπήξ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ είβμκηαζ ιε 

πνμθδηζηυ ηνυπμ ζε αοηή ηδκ ανζζημονβδιαηζηή ηςιςδία, θίβα πνυκζα ιεηά ημ ιεβάθμ 

μζημκμιζηυ ηνάπ. Βδχ μ Ώθήηδξ οπμδφεηαζ έκα κεανυ ενβάηδ ζηδκ αθοζίδα παναβςβήξ εκυξ 

ενβμζηαζίμο, πμο παεαίκεζ κεονζηυ ηθμκζζιυ ελ αζηίαξ ηδξ ελακηθδηζηήξ ιδπακμπμίδζδξ πμο 

επζαάθθεζ ζημκ άκενςπμ ημ ζφζηδια ηδξ παναβςβήξ. Ώνκείηαζ ςζηυζμ κα βίκεζ έκα αηυιδ 

βνακάγζ ηδξ ιδπακήξ. Πεζκαζιέκμξ ηαζ άκενβμξ, ιάπεηαζ ιε αζζζμδμλία ηαζ ροπναζιία αηυια ηαζ 

υηακ ζοθθαιαάκεηαζ άδζηα βζα ζοιιεημπή ζε ενβαηζηέξ δζαδδθχζεζξ. Δ υιμνθδ, μνθακή ημπέθα 

ημο θζιακζμφ πμο λένεζ κα δίκεζ ηαζ αοηή ηδκ ιάπδ ηδξ επζαίςζδξ (Πςθέη Γημκηάν) εα 

ζοιπμνεοηεί ιαγί ημο πανά ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηδκ ηαηαδίςλδ ηδξ Ώζηοκμιίαξ ιέπνζ ημ ααέααζμ 

ηέθμξ. Σμ ηςιζηυ ζημζπείμ θεζημονβεί ακαηνεπηζηά, ηαεχξ πανμοζζάγεζ ηνζηζηά ηαζ εζνςκζηά ημ 

πεζεανπζηυ ζφζηδια ηδξ θοθαηήξ ηαζ ημο ενβμζηαζίμο ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ μιμζυηδηεξ, εκχ δ 

επζθμβή ημο Σζάπθζκ κα βονίζεζ ηδκ ηαζκία αςαή (ιε εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ ζε ηάπμζα ζδιεία ηδξ) 

πνμζδίδεζ αάεμξ ηαζ ιμκαδζηή εηθναζηζηή δφκαιδ ζηδκ αθήβδζδ. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
9+ 
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Ο ΝΑΝΟΤΚ ΣΟΤ ΒΟΡΡΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
NANOOK OF THE NORTH 

ηδκμεέηδξ ROBERT FLAHERTY 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 79' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1922 
Υχνα παναβςβήξ: ΔΠΏ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ληνθηκαληέξ, Δζθηκώνη, ρηνλνζύειια, απζνξκεηηζκόο 

 

Δ ηαζκία πενζβνάθεζ ιε πζμφιμν ηαζ ηνοθενυηδηα ηδ ζηθδνή γςή ιζαξ μζημβέκεζαξ Βζηζιχςκ 

ζηδκ Κακαδζηή Ώνηηζηή. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνχηδ ζοκάκηδζδ ακάιεζα ζημκ «πμθζηζζιέκμ» 

ηυζιμ ηαζ ημοξ Βζηζιχμοξ έλς απυ επαββεθιαηζημφξ εεκμβναθζημφξ ηφηθμοξ. Δ ηαζκία 

εκηοπςζζάγεζ ιε ηδκ μιμνθζά ηςκ παβςιέκςκ πεδζάδςκ ηδξ ηαζ ιε ηδκ αιεζυηδηα ιε ηδκ μπμία 

απμηαθφπηεζ ημ είδμξ ηδξ γςήξ πμο γμοκ εηεί. Σμ ιεβαθφηενμ αημφ ημο Νακμφη είκαζ μ απυθοημξ 

αοεμνιδηζζιυξ ημο ιπνμζηά ζηδκ ηάιενα: γεζ ηακμκζηά ηδ γςή ημο εκχ μ Φθάενηο ημκ 

ηζκδιαημβναθεί. Δ πναβιαηζηυηδηα ηδξ ηαζκίαξ ημο Φθάενηο ακηακαηθά ηδκ ίδζα ηδ ζηθδνυηδηα 

ηδξ γςήξ ημο Νακμφη βζαηί μ ζηδκμεέηδξ ιπμνμφζε κα ηδκ απμηοπχζεζ ιυκμ ακ γμφζε ιέζα ζηζξ 

πζμκμεφεθθεξ πμο ηζκδιαημβναθμφζε. Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα κημηζιακηέν υθςκ ηςκ επμπχκ.  

 

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
6+ 

 

Ο ΝΔΤΡΗΚΟ ΔΡΑΣΖ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ANNIE HALL 

ηδκμεέηδξ WOODY ALLEN  

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 93' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1977 
Υχνα παναβςβήξ: ΔΠΏ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά θνκεληί, ρηνύκνξ, αλαζθάιεηα, θνβίεο, δπζθνιία εξσηηθώλ ζρέζεσλ, Νέα Τόξθε 

 

Μέζα απυ ηδκ πενζβναθή  ηςκ δοζημθζχκ δζαηήνδζδξ ιζαξ ενςηζηήξ ζπέζδξ ακάιεζα ζ‟ έκακ 

κεονςηζηυ ακαζθαθή δεμπμζυ ηαζ ιζα δζαποηζηή ελίζμο ακαζθαθή ημπέθα, μ W. Allen 

ακαδεζηκφεηαζ ζε παναηδνδηή ηαζ πνμκζημβνάθμ ηδξ γςήξ ζηδ ζφβπνμκδ αιενζηάκζηδ 

ιεβαθμφπμθδ. Δ ηαζκία είκαζ δζάζδιδ ηαζ βζα ημοξ «δζπθμφξ» ηδξ δζαθυβμοξ: εκχ μ εεαηήξ 

παναημθμοεεί ημοξ δζαθυβμοξ ημο γεοβανζμφ, ζηδκ μευκδ ακαβνάθμκηαζ ζε οπυηζηθμοξ μζ ηνοθέξ 

ημοξ ζηέρεζξ, δ εζςηενζηή ημοξ αθήεεζα, πμο ζοπκά ανίζηεηαζ ζημκ ακηίπμδα ηςκ υζςκ 

δδθχκμοκ. Πανάθθδθα ιε ημ πζμφιμν ζηδκ ηαζκία ακαδεζηκφμκηαζ ιε ζαθήκεζα μζ δοζημθίεξ ηςκ 

ενςηζηχκ ζπέζεςκ ιε ηδκ ζοπκά πμθφπθμηδ ηαζ μδοκδνή πθεονά ημοξ. Δ ηαζκία ζδιαημδμηεί ηδκ 

πζμ χνζιδ θάζδ ηδξ ηανζέναξ ημο δδιζμονβμφ υπμο ακαδεζηκφεηαζ ημ πνμζςπζηυ ημο φθμξ πμο 

ειπενζέπεζ ανηεημφξ πζηνμφξ ηυκμοξ. 

 

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

 

ΠΑΨΕΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
PAISAN 
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ηδκμεέηδξ ROBERTO ROSSELLINI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

120' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1946 
Υχνα παναβςβήξ: Εηαθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
ηηαιηθόο λενξεαιηζκόο, πόιεκνο, εμαζιίσζε, Ναδί, αληίζηαζε, θαιόγεξνη, θινπή, 

ζάλαηνο 

 

ε έλζ επεζζυδζα παθανά ζοκδεδειέκα ιεηαλφ ημοξ απεζημκίγεηαζ δ πμθφπθμηδ πμθζηζηή 

ηαηάζηαζδ πμο δδιζμονβείηαζ ζηδκ Εηαθία,  απυ ηδ ζηεθία ιέπνζ ηδκ αυνεζα ημζθάδα ημο 

πμηαιμφ Πμ, ιεηά ηδκ ηαηάννεοζδ ημο Μμοζμθίκζ. Με θυκημ ιζα πμθειζηή αηιυζθαζνα πμο 

ηονζανπείηαζ απυ ηζξ αζαζυηδηεξ ηςκ Ναγί θίβμ πνζκ ηδκ μνζζηζηή ημοξ ήηηα, πενζβνάθμκηαζ μζ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ηαηαηηδηχκ (ηονίςξ Ώιενζηακχκ) ηαζ ζηαθζημφ θαμφ ηαζ δζαβνάθεηαζ υθμ ημ 

πθέβια ηςκ ζπέζεςκ απυ ηδκ ανπζηή δοζπζζηία ςξ ηδκ ηεθζηή μζηεζυηδηα. Δ ηαζκία απμηεθεί 

παναηηδνζζηζηυ δείβια ημο ηζκήιαημξ ημο κεμνεαθζζιμφ ιε  ηδ ιίλδ ηςιζημφ ηαζ ηναβζημφ 

ζημζπείμο, ηδ ιζκζιαθζζηζηή αζζεδηζηή (πνήζδ θοζζηχκ ζηδκζηχκ ηαζ θςηζζιμφ), ηδκ εονεία 

πνήζδ εναζζηεπκχκ δεμπμζχκ. Δ αοεεκηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ημζκχκ ακενχπςκ πμο ανίζημκηαζ 

παβζδεοιέκμζ ζηδκ ηνέθα ηαζ ηδ θνίηδ ημο πμθέιμο ηάκεζ ημ Πασγά κα ζζπονμπμζεί ηδκ εονεία 

ακενςπζζηζηή μπηζηή ημο κεμνεαθζζιμφ ηαζ επζαεααζχκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ 

αοημζπεδζαζηζηχκ ηεπκζηχκ ημο. 

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

 

ΠΟΛΗΣΖ ΚΔΨΝ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
CITIZEN KANE 

ηδκμεέηδξ ORSON WELLES 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

119' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1941 
Υχνα παναβςβήξ: ΔΠΏ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά θηινδνμία, εγσηζκόο, Σύπνο, πνιηηηθή, δεκόζην-ηδησηηθό, ηζρύο, κνλαμηά, ξνδαλζόο 

 

Δ ηαζκία αοηή απμηεθεί μνυζδιμ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ βθχζζαξ ηαζ έπεζ 

ακαηδνοπεεί ημ 1998 ςξ «δ ηαθφηενδ υθςκ ηςκ επμπχκ» απυ ημ Ώιενζηακζηυ Εκζηζημφημ 

Κζκδιαημβνάθμο. Ώκήημκηαξ ζε πενζζζυηενα απυ έκα είδδ (αζμβναθία, αζηοκμιζηή, 

δδιμζζμβναθζηή, ηαζκία ιοζηδνίμο), δζδβείηαζ ηδκ ζζημνία γςήξ ημο ιεβζζηάκα ημο Σφπμο 

Οοίθθζαι Ράκημθθ Υήνζη (Σζάνθξ Φυζηεν Κέζκ ζηδκ ηαζκία), πνμηείκμκηαξ ηδκ ακαηνμπή ηδξ 

ηθαζζζηήξ βναιιζηήξ αθήβδζδξ ηαζ ηδκ ακαζφζηαζδ ηδξ αθήεεζαξ απυ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ 

βςκίεξ.  ηδ δζάνηεζα ηδξ  πθμηήξ (πνυκμξ 2 εαδμιάδςκ) παναημθμοεμφιε ηζ ζοκέαδ ζηα 75 

πνυκζα ηδξ γςήξ ημο ήνςα (Orson Welles), ιέζα απυ ηζξ πέκηε δζαθμνεηζηέξ αθδβήζεζξ πνμζχπςκ 

πμο ζοκδέεδηακ ιαγί ημο (ημο θίθμο ημο, ηςκ ζογφβςκ ημο, ημο οπαθθήθμο ημο ηαζ ημο οπδνέηδ 

ημο). Δ ιυκδ θμνά πμο αθέπμοιε απ' εοεείαξ ζημκ πανυκηα πνυκμ ημκ Κέζκ είκαζ δ ζηζβιή ημο 

ιμκαπζημφ εακάημο ημο ζημκ πφνβμ Xanadu, ηαεχξ πνμθένεζ ηδ ιοζηδνζχδδ θέλδ Rosebud 

(νμδακευξ). Οζ ακηζθάζεζξ ηαζ ημ ιοζηήνζμ ηδξ γςήξ ημο παναηηήνα παναιέκμοκ ιέπνζ ημ ηέθμξ 

άθοηα. Με ηδκ ζδζμθοή θςημβναθζηή επζθμβή ημο εηηεηαιέκμο αάεμοξ πεδίμο, μ ζηδκμεέηδξ 

πεηοπαίκεζ ηδ νεαθζζηζηή αίζεδζδ εκυξ εκζαίμο ηαζ ζοκεπμφξ δναιαηζημφ πχνμο, δδιζμονβχκηαξ 

πμθθαπθέξ εζηίεξ πνμζμπήξ ιέζα ζημ ηζκδιαημβναθζηυ ηάδνμ. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 
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ΣΟ ΠΡΟΞΔΝΗΟ ΣΖ ΑΝΝΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΣΟ ΠΡΟΞΒΝΕΟ ΣΔΏ ΏΝΝΏ 

ηδκμεέηδξ ΠΏΝΣΒΛΔ ΐΟΤΛΓΏΡΔ 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 87' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1974 
Υχνα παναβςβήξ: Βθθάδα 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
εμάξηεζε, ζηνξγή, εζσηεξηθόηεηα, θαηαπίεζε, κηθξναζηηθή νηθνγέλεηα, έμνδνο, 

εγθισβηζκόο 

 

Δ οπυεεζδ  ηδξ ηαζκίαξ ελεθίζζεηαζ ζηδ δζάνηεζα εκυξ δζήιενμο. Δ Άκκα, ιζα κέα ημπέθα απυ ηδκ 

επανπία, δμοθεφεζ εζςηενζηή οπδνέηνζα ζε έκα ιεζμαζηζηυ ζπίηζ ζηδκ Ώεήκα. Οζ οπδνεζίεξ ηδξ 

ελαζθαθίγμοκ ιζα ηαηημπμζδιέκδ ηαζ αμθζηή γςή βζα υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηδ ζεαάζιζα 

δθζηζςιέκδ ηονία ημο ζπζηζμφ, ημ γεοβάνζ ηαζ ηδ ιζηνή ημοξ ηυνδ. Οηακ δ μζημβέκεζα ζε ιζα 

πνμζςνζκή έηθναζδ ιεβαεοιίαξ απμθαζίγεζ κα ηδκ πνμλεκέρεζ ζημκ Κμζιά, δ κηνμπαθή ηαζ 

ζζςπδθή Άκκα βκςνίγεζ βζα έκα ανάδο ηδ πανά ηδξ γςήξ ηαζ ημο ενςηζημφ ζηζνηήιαημξ, 

εηθνάγεηαζ, γςκηακεφεζ. Σδκ επμιέκδ υιςξ ηα αθεκηζηά ηδξ ιεηακζχκμοκ βζα ημ πνμλεκζυ, εκχ δ 

άθζλδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ απυ ημ πςνζυ μθμηθδνχκεζ ηδκ ηαηαζημθή ηδξ επζεοιίαξ ηδξ. Δ Άκκα 

παναιέκεζ ροπμηυνδ, δ έλμδμξ πνμξ ημ ημζκυ ιέθθμκ ιε ημκ Κμζιά ιαηαζχκεηαζ. ημ πθαίζζμ ηδξ 

Βθθάδαξ ηδξ δζηηαημνίαξ, δ επζθμβή ημο Π. ΐμφθβανδ κα εέζεζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ αθήβδζδξ ηδκ 

ζζημνία ιζάξ βοκαίηαξ, οπδνέηνζαξ ηαζ εζςηενζηήξ ιεηακάζηνζαξ, έπεζ ζδζαίηενδ αλία. Δ 

ηαηαπίεζδ ηδξ Άκκαξ είκαζ εηηυξ απυ ηαλζηή ηαζ πμθζηζζηζηή ηαζ έιθοθδ. Ο ζηδκμεέηδξ 

πνμζθένεζ ιζα παιδθυθςκδ εζςηενζηή εζημκμβναθία ηδξ Βθθάδαξ ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

'70, ζε ιία ηαζκία μνυζδιμ ζηδκ ζζημνία ημο Νέμο Βθθδκζημφ Κζκδιαημβνάθμο. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
15+ 

 

ΣΖΝ ΣΤΥΖ, ΜΠΑΛΣΑΕΑΡ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
AU HAZARD BALTHAZAR 

ηδκμεέηδξ ROBERT BRESSON 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 91' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1966 
Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία, μοδδία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
γάηδαξνο, θνηλσληθή θξηηηθή, αζσόηεηα, πεξηπιάλεζε, ζπνλδπισηή δνκή,  

ειιεηπηηθή αθήγεζε, κεηαθνξά, αιιεγνξία 

 

Μζά ηαζκία ιε πνςηαβςκζζηή έκα βασδμονάηζ. Σμκ Μπαθηαγάν παναημθμοεμφιε ηαεχξ αθθάγεζ 

ζοκεπχξ ζπίηζα, αθεκηζηά ηαζ αζπμθίεξ, απυ ηδ βέκκδζδ ηαζ ηεθεημονβζηή αάθηζζή ημο απυ παζδζά 

ζηδκ ανπή ηδξ ηαζκίαξ ιέπνζ ηδκ ηναβζηή ηαηάθδλή ημο ζημ ηέθμξ. Ώοηή δ ζπμκδοθςηή δμιή ιε 

ζοκδεηζηυ ηνίημ ημκ Μπαθηαγάν δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ Μπνεζυκ κα ηάκεζ ιζά ααεεζά ημιή ζημκ 

ημζκςκζηυ ζζηυ ηδξ επανπζαηήξ Γαθθίαξ ηδξ επμπήξ ημο, πμθθέξ θμνέξ ιε ιεηαθμνζηέξ ηαζ 

αθθδβμνζηέξ πνμεηηάζεζξ. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ μ Μπαθηαγάν δεκ είκαζ απθχξ έκα "υπδια" 

ιεηάααζδξ απυ ηδκ ιία ηαηάζηαζδ ζηδκ άθθδ, αθθά έκαξ ηναβζηυξ ήνςαξ πμο παναηδνεί, 

αζζεάκεηαζ ηαζ ηνίκεζ ημκ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ. Δ ηαζκία παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ελαζνεηζηή 

εηθναζηζηή μζημκμιία ηαζ ηδκ ηοπζηή εθθεζπηζηή αθήβδζδ ημο Μπνεζυκ, απμδίδμκηαξ ηδκ δνάζδ 

ιέζα απυ απμζπαζιαηζηέξ ρδθίδεξ ηζξ μπμίεξ ηαθείηαζ κα ζοκεέζεζ μ εεαηήξ. 

ΐ.Κ. 
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δθζηζαηή 

μιάδα 
13 + 

 

O ΣΡΑΣΖΓΟ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΣΔΒ GENERAL 

ηδκμεέηδξ BUSTER KEATON, CLYDE BRUCKMAN  

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 75' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1926 
Υχνα παναβςβήξ: ΔΠΏ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά θσκηθό έπνο, αληηεξστζκόο, παξάινγν, ηύρε, πόιεκνο, κεραλνδεγόο, ηξαίλν 

 

Σμ ημνοθαίμ δδιζμφνβδια ημο Μπάζηεν Κήημκ, υπμο ενιδκεφεζ έκα ιδπακμδδβυ πμο ένπεηαζ 

ακηζιέηςπμξ ιε ιζα ζεζνά απυ ηενάζηζα ηαζ πνμθακχξ αλεπέναζηα πνμαθήιαηα: κα ζχζεζ ηδκ 

αβαπδιέκδ ημο, ηδκ παηνίδα ημο ηαζ πάκς απ‟ υθα ηδκ αηιμιδπακή ημο απυ ηα πένζα ημο επενμφ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αιενζηάκζημο ειθφθζμο πυθειμο. πςξ ζε υθα ηα ηςιζηά έπδ οπάνπεζ ιζα 

ηςιζηή ακεπάνηεζα ημο πνςηαβςκζζηή ηαζ ιζα δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο ηαζ ηδξ 

απμζημθήξ πμο έπεζ κα επζηεθέζεζ. Βίκαζ ιζα ηθαζζηή πενίπηςζδ πανάθμβμο ηαζ ημ ηςιζηυ 

απμηέθεζια πνμένπεηαζ απυ ηζξ ημθιδνέξ αθθά ιάηαζεξ πνμζπάεεζεξ αοημφ ημο εοάθςημο αθθά 

εανναθέμο ήνςα κα λεπενάζεζ ημ αλεπέναζημ ζημ μπμίμ ανβυηενα Ŕηαζ βζα εκηεθχξ πανάθμβεξ 

αζηίεξ εα επζηφπεζ. Ώοηυ  πμο παναηηδνίγεζ πάκς απ‟ υθα ηδκ ηαζκία είκαζ δ δοζθήιζζδ ημο 

δνςσζιμφ ηαεχξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ζχζεζ ημ ηναίκμ ημο μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ ζχγεζ απυ ηφπδ 

ηδκ αβαπδιέκδ ημο ηαζ ηενδίγεζ ιζα απίζηεοηδ κίηδ βζα ηδκ παηνίδα ημο. 

 Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
9+ 

 

ΣΡΟΕΔΚ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
STROSZEK 

ηδκμεέηδξ WERNER HERZOG 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

115' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1977 
Υχνα παναβςβήξ: Γενιακία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ακεξηθαληθό όλεηξν, πεξηζώξην, κεηαλάζηεπζε, ζάηηξα, παξάινγν 

 

Έκαξ αθημμθζηυξ πνχδκ ηαηάδζημξ, ιζά κεανή πυνκδ ηαζ έκαξ εηηεκηνζηυξ δθζηζςιέκμξ αθήκμοκ 

ηδκ ΐενμθζκέγζηδ θηςπμβεζημκζά ημοξ βζά κα ακαγδηήζμοκ ιζά ηαθφηενδ ηφπδ ζημ Οοζζηυκζζκ 

ηςκ Δ.Π.Ώ., ηδ "πχνα υπμο υθμζ πθμοηίγμοκ" ηαηά ηδκ πεπμίεδζή ημοξ. Ο πανάδεζζμξ πμο 

πνμζδμημφκ υιςξ απέπεζ πμθφ απυ ηδκ κέα πναβιαηζηυηδηα, πμο πμθφ ζφκημια απμδεζηκφεηαζ 

έκαξ εθζάθηδξ βζά ηδ γςή ηαζ ηςκ ηνζχκ. Ο Υένηζμβη οθαίκεζ ηδκ ζζημνία ζακ ιζά ηςιςδία ημο 

παναθυβμο, ιζά πανάλεκδ ιπαθάκηα ημο πενζεςνίμο, απμδμιχκηαξ ημ ζηενευηοπμ ημο 

"Ώιενζηακζημφ Οκείνμο" ιε ηνζηζηή ιαηζά, ηαοζηζηυ πζμφιμν ηαζ αβάπδ βζά ημοξ ήνςέξ ημο. Δ 

δφκαιδ ηδξ ηαζκίαξ ααζίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ ζηδκ ενιδκεία ημο πνςηαβςκζζηζημφ νυθμο 

απυ έκα ιή-επαββεθιαηία δεμπμζυ, ημκ Bruno S., ιζά πανζζιαηζηή υζμ ηαζ αθθυημηδ 

πνμζςπζηυηδηα πμο ηαοηίγεηαζ πθήνςξ ιε ημκ παναηηήνα πμο εκζανηχκεζ.  

ΐ.Κ. 
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δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

TOKYO STORY 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
TOKYO MONOGATARI 

ηδκμεέηδξ YASUJIRO OZU 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

126' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1953 
Υχνα παναβςβήξ: Εαπςκία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
ζρέζε γνλέσλ-παηδηώλ, ράζκα γελεώλ, ηξίηε ειηθία, αιινηξίσζε, αγλσκνζύλε, 

παξαδνζηαθέο αμίεο, κεηαπνιεκηθή Ηαπσλία 

 

Έκα δθζηζςιέκμ γεοβάνζ επζζηέπηεηαζ ηα παζδζά ημο, πμο ιέκμοκ ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ζημ 

Συηομ. Δ οπμδμπή πμο ημοξ επζθοθάζζεηαζ υιςξ δεκ είκαζ αοηή πμο πενίιεκακ. Πνμζανιμζιέκμζ 

ζηδ θνεκήνδ γςή ηδξ ιεβαθμφπμθδξ, αθμζζςιέκμζ ζημ ηοκήβζ ημο πνήιαημξ, μ βζυξ ηαζ δ ηυνδ 

ημοξ δεκ έπμοκ μφηε ημ πνυκμ μφηε ηδ δζάεεζδ κα ημοξ δεπημφκ ηαζ επζκμμφκ ηδ αμθζηή θφζδ κα 

ημοξ ζηείθμοκ ζε έκα θηδκυ λεκμδμπείμ εκυξ πμθοζφπκαζημο ημονζζηζημφ εενέηνμο. 

Ώπμιμκςιέκμζ απυ υθμοξ ζ' αοηή ηδκ ζδζυηοπδ "ελμνία", μζ βένμζ βμκείξ ζοκεζδδημπμζμφκ πυζμ 

ακεπζεφιδημζ είκαζ. Πζηναιέκμζ, παίνκμοκ ημ δνυιμ ηδξ επζζηνμθήξ, ιε ηδκ οβεία ηδξ ιδηέναξ 

ήδδ ηθμκζζιέκδ. Δ επυιεκδ ζοκάκηδζδ ιε ηα παζδζά εα βίκεζ ζηδκ ηδδεία ηδξ. Δ απθή αοηή 

ζζημνία ζηα πένζα ημο γμο απμηηά εηνδηηζηέξ δζαζηάζεζξ. Με ελαζνεηζηά θζηή βναθή ηαζ πςνίξ 

ηαιιία πνμζπάεεζα δζδαηηζζιμφ ή πεζναβχβδζδξ ημο εεαηή, μ ζηδκμεέηδξ παναηδνεί ήνεια ηαζ 

δζεζζδοηζηά ημ ακμίηεζμ πμο ηνφαεηαζ ηάης απυ μζηείεξ απζθάκεζεξ, ζοκεέημκηαξ ιζά εθεβεία πάκς 

ζημ αβεθφνςημ πάζια ηςκ βεκεχκ ηαζ ηδκ αθθμηνίςζδ ηςκ παναδμζζαηχκ αλζχκ ζηδκ ναβδαία 

ακαπηοζζυιεκδ ιεηαπμθειζηή Εαπςκία - ηαζ ίζςξ υπζ ιυκμ... 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
15+ 

 

ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΥΣΤΠΖΜΑΣΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
LES QUATRE CENTS COUPS 

ηδκμεέηδξ FRANCOIS TRUFFAUT 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 99' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1959 
Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά 
εθεβεία, επηζπκία, παξαβαηηθόηεηα, αδηαθνξία, θαηαζηνιή, ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα, 

αλαδήηεζε, ειεπζεξία 
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Ο Ώκημοάκ Νημοακέθ, δ πενζυκα άκδναξ-παζδί πμο εκζάνηςζε ζδακζηά μ Γάκ Πζέν Λευ, ιαξ 

ηθείκεζ ημ ιάηζ, ηαεχξ εοάθςημξ ηαζ παναααηζηυξ λεπνμαάθθεζ απυ ηα ιαονυαζπνα πθάκα. 

Βθεβεία ηδξ εθδαείαξ, ακαηνεπηζηή βζα ηδκ επμπή ηδξ, δ ηαζκία αθδβείηαζ ηδκ ζζημνία ημο 

Ώκημοάκ πμο γεί «ιέζα ζ' έκα επενζηυ ηυζιμ», ζηδ ιίγενδ ζοκμζηία ημο Πανζζζμφ Πζβηάθ, 

ακηζιεηςπίγμκηαξ ημκ αοηανπζζιυ ημο δαζηάθμο ημο ηαζ ηδκ αδζαθμνία ηςκ βμκζχκ ημο. 

Ώπχνζζημξ ιε ημ θίθμ ημο, ηάκμοκ ιαγί ζηαζζανπείμ απυ ημ ζπμθείμ, ηαηαθεφβμκηαξ ζημ ζζκειά. 

Βκ ηέθεζ δ απμηοπδιέκδ ηθμπή ιζαξ βναθμιδπακήξ μδδβεί ημκ ιζηνυ Ώκημοάκ ζηα ηναηδηήνζα ηδξ 

αζηοκμιίαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε ακαιμνθςηζηυ ίδνοια. ημ ηεθεοηαίμ πθάκμ, μ Ώκημοάκ ιαξ 

ημζηάγεζ ηαηάιαηα εκχ πίζς ζημ ηάδνμ δ εάθαζζα ζοιαμθίγεζ ηδκ θοβή πνμξ ηδκ εθεοεενία. 

Ώπεθεοεένςζδ, ειπθμοηζζιυξ ηδξ βθχζζαξ ημο ηζκδιαημβνάθμο, εθεοεενία ζημκ ηνυπμ 

παναβςβήξ, εθεοεενία ζηδκ ηεπκζηή, εθεοεενία ζηδκ αθήβδζδ. ε ιζα επμπή ακαηνεπηζηυηδηαξ 

ηαζ επακαζηαηζηήξ δζάεεζδξ, ημ παζδζηυ αθέιια βίκεηαζ δ ηζκδιαημβναθζηή ιεηςκοιία εκυξ κέμο 

ηνυπμο κα αθέπεζ ηακείξ ημκ ηυζιμ, απυθοηα εκανιμκζζιέκμο ιε ηδκ ακηζημιθμνιζζηζηή μπηζηή 

ηςκ δδιζμονβχκ ημο Γαθθζημφ κέμο ηφιαημξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '60. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
10+ 

 

ΣΕΗΜΖ Ο ΣΗΓΡΖ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΣΓΕΜΔ Ο ΣΕΓΡΔ 

ηδκμεέηδξ ΠΏΝΣΒΛΔ ΐΟΤΛΓΏΡΔ 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 15' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1965 
Υχνα παναβςβήξ: Βθθάδα 

Λέλεζξ-ηθεζδζά πόιε, θνηλό, πάιε, ζεμνπαιηθόηεηα, νηθνγέλεηα, ηηκή, αζηπλνκία, ζπκβηβαζκόο 

 

Σδ πνμκζά 1965-1966 δ  δοκαιζηή ειθάκζζδ ιζαξ ζεζνάξ ηαζκζχκ κέςκ Βθθήκςκ 

ηζκδιαημβναθζζηχκ ζδιαημδμηεί έκα ηζκδιαημβναθζηυ ηυθιδια πμο ακμίβεζ έκα ηαζκμφνβζμ 

δνυιμ ζημκ εβπχνζμ ηζκδιαημβνάθμ. ηζξ ηαζκίεξ «ηαηάεεζδξ εκυξ κέμο πνμζχπμο» 

πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ ανααεοιέκδ ιζηνμφ ιήημοξ ηαζκία «Σγίιδξ μ Σίβνδξ» ημο ζηδκμεέηδ 

Πακηεθή ΐμφθβανδ. Ώθθδβμνία ηαζ πανααμθή ηαοηυπνμκα ιε  κεμνεαθζζηζηά ζημζπεία, δ ηαζκία 

δζδβείηαζ ηδκ ζζημνία ημο οπαίενζμο παθαζζηή Σγίιδ (ελαζνεηζηή δ ενιδκεία ημο πφνμο 

Καθμβήνμο), ηεκηνζημφ ήνςα ηδξ θασηήξ πυθδξ. Σμ εζδφθθζυ ημο ιε ιζα Γενιακίδα θςημβνάθμ 

ιεηαηνέπεηαζ άδμλα ζε «δνάια ηζιήξ» απυ ημ ζοββεκζηυ πενίβονμ ηδξ ζογφβμο ημο ιε ηδ αμήεεζα 

ηδξ πακηαπμφ πανμφζαξ αζηοκμιίαξ. Με πνμθακείξ ακαθμνέξ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηδξ ιεηειθοθζαηήξ Βθθάδαξ, δ ηαζκία απμδίδεζ ιε απθυηδηα ηαζ μζημκμιία 

εηθναζηζηχκ ιέζςκ, ηνοθενή εζνςκεία ηαζ κεςηενζηή αζζεδηζηή (απμδναιαημπμίδζδ) ηδκ 

αηιυζθαζνα ιζαξ ζδιακηζηήξ πενζυδμο. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
15+ 

 

Ο ΣΡΔΛΟ ΠΗΔΡΟ  

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
PIERROT LE FOU 

ηδκμεέηδξ JEAN LUC GODARD 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 

Αζάνηεζα: 

110' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1965 
Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία 
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Λέλεζξ-ηθεζδζά 
αιινηξίσζε, ηξειόο έξσηαο, ειεπζεξία, πεξηπιάλεζε, απόγλσζε, πξνδνζία, 

θαηαζηξνθή 

 

Βιαθδιαηζηή ηαζκία ημο Γαθθζημφ Νέμο Κφιαημξ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ, υπμο μ Γημκηάν 

πανμοζζάγεζ ιέζα απυ ηδ ζζημνία ημο Φενκηζκάκ (Γακ Πςθ Μπεθιμκηυ) ηαζ ηδξ Μανζάκ (Άκκα 

Κανίκα) υθα ηα ιεβάθα γδηήιαηα ηδξ επμπήξ ημο: ηδκ αθθμηνίςζδ ηδξ αζηζηήξ ημζκςκίαξ ιέζς 

ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ ημο ηαηακαθςηζζιμφ, ηδκ οπμπχνδζδ ηςκ αλζχκ ιπνμζηά ζηδ δφκαιδ ημο 

πνήιαημξ, ηδκ αιενζηακζηή ζηναηζςηζηή επέιααζδ ζημ ΐζεηκάι, ημ ζοβηνμοζζαηυ παζπκίδζ ηςκ 

δφμ θφθςκ. Τζμεεηχκηαξ ηδκ εθεοεενία ηαζ ημκ αοημζπεδζαζιυ ζηδκ αθήβδζδ, παναημθμοεεί ηδκ 

απυδναζδ ημο ήνςα απυ ηα υνζα ημο ζπζηζμφ, ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ ζημκ ηυζιμ 

ημο ηνεθμφ ένςηα, ηδξ αίαξ αθθά ηαζ ηδξ πμζδηζηήξ θακηαζίαξ (νμιακηζζιυξ ημο 19
μο

 αζχκα, 

ορδθέξ πμθζηζζιζηέξ παναδυζεζξ ΐεθάζηεε, Σγυοξ) ιαγί ιε ηδκ ιοζηδνζχδδ, ζαβδκεοηζηή ηαζ 

ηαηαζηνμθζηή Μανζάκ. Βηείκδ ιμζάγεζ ηαηεοεείακ αβαθιέκδ απυ ημκ ηυζιμ ημο θζθι κμοάν. Ο 

ένςηάξ ημοξ ηαζ δ βμδηεοηζηή πενζπθάκδζή ημοξ ζημ θςηεζκυ ιεζμβεζαηυ ημπίμ, εηηυξ ηυπμο ηαζ 

πνυκμο, δεκ εα ιπμνέζμοκ κα οπεναμφκ ηζξ ζοκεήηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ φπανλή ημοξ  ηαζ μ 

ήνςαξ εα μδδβδεεί ζηδκ ηναβζηή απυθαζδ ημο ηέθμοξ. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

Ο ΦΟΒΟ ΣΡΧΔΗ ΣΑ ΧΘΗΚΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ANGST ESSEN SEELE AUF 

ηδκμεέηδξ RAINER WERNER FASSBINDER 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 93' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1974 
Υχνα παναβςβήξ: Γενιακία 

Λέλεζξ-ηθεζδζά κεηαλάζηεπζε, πεξηζώξην, θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο, εηεξόηεηα, κειόδξακα 

 

Δ ζπέζδ εκυξ γεοβανζμφ πμθφ δζαθμνεηζημφ απυ ηα ηαεζενςιέκα ηζκδιαημβναθζηά νμιάκηγα. 

Βηείκδ: δθζηζςιέκδ πήνα, ηαεανίζηνζα. Βηείκμξ: ιεηακάζηδξ απυ ημ Μανυημ, ιδπακζηυξ ζε 

βηανάγ ηαζ είημζζ πνυκζα κεχηενυξ ηδξ. Αφμ άημια πενζεςνζμπμζδιέκα, βζά δζαθμνεηζημφξ θυβμοξ 

ημ ηαεέκα, ενςηεφμκηαζ ηαζ πακηνεφμκηαζ, πνμξ ιεβάθδ ακαζηάηςζδ ημο ημζκςκζημφ ημοξ 

πενίβονμο πμο ακηζιεηςπίγεζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε πενζθνυκδζδ ηαζ πθεοαζιυ. ιςξ δ πνυηθδζδ δεκ 

είκαζ ιυκμ ελςηενζηή. φκημια ανίζημκηαζ ακηζιέηςπμζ ηαζ ιε ηζξ δζηέξ ημοξ πνμηαηαθήρεζξ, 

ίζςξ ημ μοζζαζηζηυηενμ ειπυδζμ ζηδκ εοηοπία ημοξ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδ δφκαιδ ημο 

ιεθμδνάιαημξ (δ πθμηή ααζίγεηαζ ζηδκ ηαζκία 'All that Heaven Allows' ημο Douglas Sirk, έκα 

ιεθυδναια ημο Υυθθοβμοκη ημο 1955) μ Φαζιπίκηεν ακαηνέπεζ εδχ ηα ζηενευηοπα ηαζ ακαηέικεζ 

έκα ζφκεεημ πθέβια εδναζςιέκςκ δζαηνίζεςκ (θοθήξ, θφθμο, δθζηίαξ) ηαζ ζπέζεςκ ελμοζίαξ, 

απμηαθφπημκηαξ ηδκ οπμηνζζία ηαζ ηζξ ακηζθάζεζξ ιζάξ ημζκςκίαξ πμο δεκ ακέπεηαζ ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηα. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
15+ 

 

ΦΧΣΗΑ, ΠΤΡΟΒΔΣΔ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΔΟRI, MA PANENKO 

ηδκμεέηδξ MILOS FORMAN 

ημζπεία Αζάνηεζα: 71' Έημξ παναβςβήξ: Υχνα παναβςβήξ: Σζεπμζθμααηία 
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ηαζκίαξ 1967 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ηζέρηθν Νέν Κύκα, ζάηηξα, ππξνζβέζηεο, γηνξηή, ρνξόο, θαιιηζηεία 

 

Ξεηζκχκηαξ απυ ηα ηναβεθαθζηά πενζζηαηζηά πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία αθθά 

ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ βζμνηήξ βζα κα ηζιδεεί έκαξ παθαίιαπμξ πονμζαέζηδξ απυ ημοξ εκ 

εκενβεία ζοκαδέθθμοξ ημο, δ ηαζκία ζοιποηκχκεζ ηάπμζα απυ ηα ζδιακηζηυηενα παναηηδνζζηζηά 

ημο ηζέπζημο Νέμο Κφιαημξ: ηδκ εοαίζεδηδ πνμζέββζζδ ηςκ εζςηενζηχκ ακενχπζκςκ 

ζοβηζκήζεςκ (ιε ηδκ ηάιενα κα πθδζζάγεζ ημκηά ζηα ακενχπζκα πνυζςπα πμο ηαηά ηακυκα 

ακήημοκ ζε εναζζηέπκεξ), ζε πναβιαηζημφξ πχνμοξ ηαζ θοζζηυ ημκζηυ θςηζζιυ πμο δίκεζ ηδκ 

αίζεδζδ ηδξ θοζζηυηδηαξ, αοεμνιδηζζιμφ ηαζ απυθοηδξ αοεεκηζηυηδηαξ∙ ηδ ιίλδ ηςιζημφ ηαζ 

οπυννδημο δναιαηζημφ ζημζπείμο πμο ηδ ιεηαηνέπεζ ζε αζπιδνή ζπμοδή ηδξ «ακενχπζκδξ 

ηςιςδίαξ». Δ ζάηζνα ημο Φυνιακ είκαζ θεπηή ηαζ «ζοιπμκεηζηή» ηαζ υπζ δζαανςηζηή  ηαζ 

ιμπεδνή.  

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

ΣΟ ΥΑΜΗΝΗ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
THE KID 

ηδκμεέηδξ CHARLIE CHAPLIN 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 68' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1921 
Υχνα παναβςβήξ: ΔΠΏ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά παηδί, εγθαηάιεηςε, αιήηεο, πξνζηαζία, αιιειεγγύε, επηβίσζε, απνρσξηζκόο 

 

Δ πνχηδ ηαζκία ιεβάθμο ιήημοξ ημο Σζάνθο Σζάπθζκ, αοηή ιε ηδκ μπμία πέναζε ζημ ιεβάθμ 

ημζκυ δ θζβμφνα ημο Ώθήηδ, πμο είπε δδιζμονβδεεί θίβα πνυκζα κςνίηενα ημ 1914. Ώκαβκςνίζζιμ 

ζφιαμθμ ημο παβηυζιζμο ηζκδιαημβνάθμο απυ εηαημιιφνζα ακενχπμοξ  ηδκ  επμπή ηδξ 

εηνδηηζηήξ ελάπθςζδξ ημο ιέζμο, δ θζβμφνα ιε ηα θανδζά πακηεθυκζα, ηα ηενάζηζα παπμφηζζα, 

ημ ζηεκυ ζαηηάηζ ηαζ ημ αζηείμ ιζηνυ ηαπέθμ έβζκε δ εκζάνηςζδ ηδξ ακενςπζάξ, ηδξ 

δζηαζμζφκδξ, ημο εάννμοξ ηαζ ημο αβχκα ηδξ επζαίςζδξ. ε αοηυ ημ ααεφηαηα μοιακζζηζηυ ένβμ 

παναημθμοεμφιε ημκ Ώθήηδ (Σζάνθζ Σζάπθζκ) ηαεχξ παίνκεζ οπυ ηδκ πνμζηαζία ημο έκα ιζηνυ 

μνθακυ παζδί (Σγάηζ Κμφβηακ) ημ μπμίμ ακαβηάζεδηε κα εβηαηαθείρεζ δ ιδηένα ημο. Μαγί εα 

δχζμοκ έκα δφζημθμ αβχκα επζαίςζδξ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ηζξ δοζημθίεξ, ημοξ ηζκδφκμοξ ηδξ γςήξ 

ζηδκ πυθδ ηαζ ηδκ ηαηία ηςκ ακενχπςκ. Δ ζοβηίκδζδ πανάβεηαζ απυ ηδκ αιεζυηδηα ηαζ ηδκ 

απθυηδηα ηςκ ενιδκεζχκ, ημκ αλεπέναζημ ζοκδοαζιυ δναιαηζημφ ηαζ ηςιζημφ ζημζπείμο ηαζ ηδκ 

πμζδηζηυηδηα πμο εηπέιπεζ δ πανμοζία ημο παζδζμφ. Δ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ θεάκεζ ζημ 

απυβεζυ ηδξ ιε ηδ ζοβηθμκζζηζηή ζηδκή ημο απμπςνζζιμφ ημο Ώθήηδ απυ ημ παιίκζ ζημ ηέθμξ, 

ζημζπείμ πμο έπεζ ζοκδεεεί ιε εκδεπυιεκεξ αοημαζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ημο δδιζμονβμφ. 

Ε.Ώ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
4+ 

 

ΥΗΡΟΗΜΑ ΑΓΑΠΖ ΜΟΤ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ΔIROSHIMA MON AMOUR 

ηδκμεέηδξ ΏLAIN RESNAIS 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 90' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1959 
Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία 
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Λέλεζξ-ηθεζδζά 
κίμε ληνθηκαληέξ & κπζνπιαζίαο, ππξεληθή θαηαζηξνθή, πόιεκνο, έξσηαο, 

δηαπόκπεπζε 

 

ηδ δζάνηεζα ηδξ αζθκίδζαξ ενςηζηήξ ζοκάκηδζδξ ιζαξ Γαθθίδαξ δεμπμζμφ ηαζ εκυξ Εάπςκα 

ανπζηέηημκα «ακηζπαναηίεεηαζ» έκα ζοθθμβζηυ ζ‟ έκα αημιζηυ δνάια: μζ ηνμιενέξ ζοκέπεζεξ απυ 

ηδκ αημιζηή ηαηαζηνμθή ζηδ Υζνμζίια ιε ηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ δνςίδαξ ηαηά ημ δεφηενμ 

παβηυζιζμ πυθειμ απυ ημ παιυ ημο αβαπδιέκμο ηδξ Γενιακμφ ζηναηζχηδ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ 

δζαπυιπεοζή ηδξ. Δ ηαζκία ιεηαημπίγεηαζ αζθκζδζαζηζηά απυ ηδκ εκ ελεθίλεζ ενςηζηή ζζημνία ζε 

απμζπάζιαηα κημηοιακηέν, ζοκήεςξ απυ ηδκ Υζνμζίια ή ζε πθάκα απυ ηδ κευηδηα ηδξ δεμπμζμφ 

ζηδ Γαθθία. ε ακηίεεζδ ιε υ,ηζ βζκυηακ ιέπνζ ηυηε, μζ αθθαβέξ αοηέξ βίκμκηαζ ιε αζθκίδζμ, 

βνήβμνμ ηαζ απμζπαζιαηζηυ ηνυπμ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ παναιέκμοκ ζε δζθμνμφιεκδ 

ζζμννμπία ακάιεζα ζηδκ ικήιδ ηαζ ηδ θακηαζία. Δ ηαζκία, πμο ααζίγεηαζ ζε ζεκάνζμ ηδξ 

Μανβηενίη Νηονάξ, οπμαάθθεζ ηδ εέζδ υηζ δ δοζημθία ημο κα βκςνίζεζ ηακείξ πθήνςξ ηδκ 

ζζημνζηή αθήεεζα ιμζάγεζ ιε ηδκ δοζημθία ημο κα ηαηακμήζεζ έκα άθθμ ακενχπζκμ πθάζια∙ 

δδιζμφνβδζε αίζεδζδ βζα ημ παιδθυημκμ ενςηζζιυ ιε ημκ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ μζ ζηδκέξ ηδξ 

ζελμοαθζηήξ ζοκεφνεζδξ ηαζ ηζξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ.  

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

 

Οζ δφμ ηίηθμζ πμο αημθμοεμφκ έπμοκ επζθεβεί απυ ιζά ζεζνά ηαζκζχκ πμο βφνζζε μ ζηδκμεέηδξ βζά 

ημ "Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults" ημο Ενάκ ζηδκ 

δεηαεηία ημο 1970 ςξ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980. Με παζδζά ηαηά ηακυκα ζημοξ  ααζζημφξ 

νυθμοξ, δ ζεζνά παναηηδνίγεηαζ απυ ελαζνεηζηή εηθναζηζηή μζημκμιία, ζαθή ημζκςκζηά 

ιδκφιαηα ηαζ ηδκ θονζηή ζοιπφηκςζδ ηδξ πανααμθήξ. 

 

 

ΣΟ ΦΧΜΗ ΚΑΗ ΣΟ ΟΚΑΚΗ  

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
NAN O KOUCHEH 

ηδκμεέηδξ ABBAS KIAROSTAMI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 11' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1970 
Υχνα παναβςβήξ: Ενάκ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ζρέζεηο εμνπζίαο, ζθύινο, ηξαληθό ρσξηό, παξαβνιή, ηξαληθή θνηλσλία ηνπ 1970 

 

ε έκα πςνζυ ζημ Ενάκ ημο 1970, έκα αβυνζ επζζηνέθεζ ζημ ζπίηζ ημο ηναηχκηαξ ιζά θναηγυθα 

ρςιί. Σμ ζοκδεζζιέκμ αοηυ δνμιμθυβζμ δζαηυπηεηαζ λαθκζηά υηακ έκαξ αδέζπμημξ ζηφθμξ ημφ 

ηθείκεζ απεζθδηζηά ημ δνυιμ. Ο ιζηνυξ μπζζεμπςνεί ηαζ, αιήπακμξ, ράπκεζ βζά ζοιπανάζηαζδ. Οζ 

θζβμζημί πεναζηζημί υιςξ κμζάγμκηαζ βζά ηζξ δμοθεζέξ ημοξ ηαζ υπζ βζά ημ δζηυ ημο πνυαθδια. 

Ώκηζιέηςπμξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυαμο ημο, μ ιζηνυξ δεκ έπεζ άθθδ επζθμβή απυ ημ κα 

πνμζπαεήζεζ κα πενάζεζ πάζδ εοζία. Σνμιαβιέκμξ, πνμζθένεζ ζημ ζηφθμ έκα ημιιάηζ απυ ημ 

ρςιί ημο. Καζ κα πμο αοηή ημο δ πνάλδ ιεηαιμνθχκεζ ημκ εδνζχδδ επενυ ζε έκακ ακέθπζζημ 

θίθμ, πμο εα ημκ ζοκμδέρεζ πνμζηαηεοηζηά ιέπνζ ημ ζπίηζ ημο. Σμ ηέθμξ εα ανεί ημκ ζηφθμ 

ηθεζζιέκμ έλς απυ ηδκ πυνηα ημο θίθμο ημο, κα πενζιέκεζ ζημ ηαηχθθζ ημκ επυιεκμ πεναζηζηυ. 

Ίζςξ βζά κα επακαθδθεεί δ ζζημνία. 

ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
4+ 
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Ζ ΥΟΡΧΓΗΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
HAMSARAYAN 

ηδκμεέηδξ ABBAS KIAROSTAMI 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 16' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1982 
Υχνα παναβςβήξ: Ενάκ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά ράζκα γελεώλ, ζόξπβνο, ζησπή, κνλαμηά, νκαδηθόηεηα, ηζρύο-ελ-ηε-ελώζεη, παξαβνιή 

 

Έκαξ αανήημμξ δθζηζςιέκμξ έπεζ αβεί βζά ρχκζα ζημ πμθοζφπκαζημ παγάνζ ιζάξ Ενακζηήξ πυθδξ. 

Ο ηυζιμξ βφνς ημο θαίκεηαζ κα ηζκείηαζ ιε ιζά ηαπφηδηα αηαηακυδηδ βζά ημκ ίδζμ, πμο επζιέκεζ 

ζημοξ ανβμφξ, ααίαζημοξ νοειμφξ ημο. Συζμ ιάθζζηα πμο, υηακ μ ήπμξ ηδξ πμθφαμοδξ πυθδξ 

βίκεηαζ εκμπθδηζηυξ, ημ ιυκμ πμο έπεζ κα ηάκεζ είκαζ κα αθαζνέζεζ ημ αημοζηζηυ αανδημΎαξ βζά κα 

αοεζζηεί ζηδκ πμθφηζιδ ζζςπή ημο. Σμ ίδζμ ηάκεζ ηαζ ανβυηενα υηακ, έπμκηαξ επζζηνέρεζ ζημ ζπίηζ 

ημο, μ ήπμξ εκυξ ημιπνεζέν εζζαάθθεζ λαθκζηά απυ ημκ έλς πχνμ. Μπμνεί έηζζ κα απμθαφζεζ 

ήνεια ημ ηζάζ ηαζ ημ ηζζβάνμ ημο. Αεκ ιπμνεί υιςξ κα αημφζεζ ημ ημοδμφκζ ηδξ πυνηαξ, μφηε ηαζ 

ηδ θςκή ηδξ εββμκήξ ημο πμο, επζζηνέθμκηαξ απυ ημ ζπμθείμ, ημο θςκάγεζ κα ακμίλεζ. Δ 

ηεθεοηαία εα επζζηναηεφζεζ ηδ αμήεεζα ηάπμζςκ ζοιιαεδηνζχκ ηδξ, ιεηά πενζζζυηενςκ ηαζ 

ηεθζηά υθμο ζπεδυκ ημο ζπμθείμο πμο εκ πμνχ θςκάγμοκ ζημκ παππμφ κα ακμίλεζ. Δ μιαδζηή 

αοηή πνμζπάεεζα ηεθζηά εα ηαηαθένεζ κα ζπάζεζ ηδκ απμιυκςζδ ημο παππμφ ηαζ δ πυνηα εα 

ακμίλεζ. 

 ΐ.Κ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
4+ 

 

Ο ΥΡΤΟΘΖΡΑ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
THE GOLD RUSH 

ηδκμεέηδξ CHARLIE CHAPLIN 

ημζπεία 

ηαζκίαξ 
Αζάνηεζα: 95' 

Έημξ παναβςβήξ: 

1925 
Υχνα παναβςβήξ: ΔΠΏ 

Λέλεζξ-ηθεζδζά θπλήγη ρξπζνύ, ρηνύκνξ, ζπγθίλεζε, παληνκίκα, θνηλσληθή θξηηηθή, ρηόλη 

 

Δ βζα πμθθμφξ ιεθεηδηέξ ημνοθαία δδιζμονβία ημο Σζάπθζκ πενζβνάθεζ ηζξ ηαημοπίεξ πμο 

οθίζηαηαζ έκα πνοζμεήναξ ζηδκ Ώθάζηα ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ανεζ πνοζυ βζα κα βίκεζ 

πθμφζζμξ απυ ηδ ιζα ζηζβιή ζηδκ άθθδ. ε πέκηε λεπςνζζηά επεζζυδζα (Πνυθμβμξ - άθζλδ ζηδκ 

Ώθάζηα, δ Καιπίκα, δ Ώίεμοζα πμνμφ, δ  Καιπίκα, Βπίθμβμξ - ακαπχνδζδ απυ ηδκ Ώθάζηα βζα 

ημ ζπίηζ) δ ηαζκία δζαβνάθεζ ηα ζπήια ημο ηφηθμο ηαηαββέθθμκηαξ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο έπεζ βζα ημκ 

άκενςπμ ημ ηοκήβζ ημο πνοζμφ: ιεηαηνέπεζ ηα ακενχπζκα υκηα ζε απάκενςπα. Κάπμζεξ απυ ηζξ 

ηςιζηέξ ζηδκέξ ηδξ ηαζκίαξ έπμοκ βίκεζ δζηαζμθμβδιέκα δζάζδιεξ. ηδκ Καιπίκα έκαξ 

πεζκαζιέκμξ Σζάνθο ιαβεζνεφεζ ηδ ιπυηα ημο ηαζ ηδκ ηνχεζ ζακ βεοζζβκχζηδξ πμο απμθαιαάκεζ 

ιζα ζπεζζαθζηέ. Ώοηυξ είκαζ μ Σζάπθζκ πμο ιεηαπεζνίγεηαζ έκα ακηζηείιεκμ (έκα παπμφηζζ) ζακ 

έκα άθθμ (θαβδηυ). Ώοηυ είκαζ επίζδξ έκα ηέθεζμ πανάδεζβια ημο αθήηδ ςξ ηγέκηθειακ, ημ 

απυβεζμ δδθαδή ηδξ ηςιζηήξ ακηίεεζδξ. Δ ηαζκία πανμοζζάγεζ έκακ εηπθδηηζηυ ζοκδοαζιυ 

πζμφιμν ηαζ ζοβηίκδζδξ ακαδεζηκφμκηαξ ηαζ ηδκ ηςιζηή ζδζμθοία ημο δδιζμονβμφ ηδξ ηαζ ηδκ 

ζηακυηδηά ημο κα απμδίδεζ ημ πάεμξ.  

Μ.Π. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
6+ 
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ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ                   

Ώεήκα, 28/04/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ 

εκηφπμο ΗΧΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ηαζ ΜΑΡΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΖ 

δδθχκμοιε  υηζ: 

1.  Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ "Δπηινγή θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ αλαθνξάο γηά ηνπο καζεηέο" 

είκαζ δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ 

ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ. 

2.  Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά ηδκ 

απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ ημ ςξ άκς 

ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ. 
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ  

"ΣΟ ΦΔΓΓΑΡΗ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΗΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ" 

(Γ' ΓΤΜΝΑΗΟΤ) 
 

Γζά ημοξ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πεδίμο Μαεήιαημξ πνμηείκμοιε ηα ελήξ: 

 

1. Θεςνμφιε ηα δφμ παναδείβιαηα μπηζημπμίδζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πμζδιάηςκ ζημ "you-

tube" πμο πνμηείκμκηαζ (αθ. εκυηδηα 1.3, ζεθ. 2 & 2.1.α, ζεθ. 5), απνυζθμνα βζά ηδκ 

επζδζςηυιεκδ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ μπηζημαημοζηζηή ηέπκδ. (Δ ηνίζδ ιαξ 

αοηή αθμνά ζηα ζοβηεηνζιέκα δείβιαηα ςξ αοημηεθή μπηζημαημοζηζηά πνμσυκηα ηαζ υπζ ζηδκ 

αλία ηδξ ιεθμπμίδζδξ ηαζ ενιδκείαξ, βζά ηδκ μπμία ανιυδζμζ κα απμθακεμφκ είκαζ μζ 

ζοκάδεθθμζ ηδξ ιμοζζηήξ.) 

2. Ώκη' αοηχκ, πνμηείκμοιε ηδ πνήζδ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ απυ ηδκ ζζημνία "Σν 

πηζάξη", απυ ηδκ ηαζκία "Υάνο" ηςκ Πάμθμ & ΐζηηυνζμ Σααζάκζ (Εηαθία, 1984). πςξ εα 

δείηε ζημ ζοκδιιέκμ οθζηυ, δ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή, εηηυξ ημο υηζ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ 

δείβια ηαζκμηυιμο βναθήξ δφμ ζηδκμεεηχκ ιε ακαβκςνζζιέκμ ζηίβια ζηδκ ζζημνία ημο 

ηζκδιαημβνάθμο, εκδείηκοηαζ ηυζμ βζά ηδκ εειαηζηή (θεββάνζ) υζμ ηαζ ηδκ ιμνθμθμβζηή 

(ζοιαμθζζιυξ) ζοκάθεζά ηδξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο ιαεήιαημξ. 

3. Με αάζδ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζπέδζμ, εα ήηακ ηαθυ κα βίκεζ ιζά πνχηδ πνμαμθή ηςκ 

απμζπαζιάηςκ αοηχκ (ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ 15') ιεηαλφ ηδξ Ώ' ηαζ ΐ' Φάζδξ (2.1, ζεθ. 4), 

χζηε κα απμηεθέζεζ έκαοζια βυκζιδξ ζογήηδζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ηαηά ηδκ δεφηενδ, 

ζοκενβαηζηή δζενβαζία. Δ ιέεμδμξ πμο πνμηείκμοιε πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ ζηάδζα: 

 α.  Βζζαβςβζηή πανμοζίαζδ ηδξ ηαζκίαξ, ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζζημνίαξ ηαζ ηςκ επζθεβιέκςκ 

απμζπαζιάηςκ ηδξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. 

 α.  Πνμαμθή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ (απυ DVD, ηαηά πνμηίιδζδ ζε μευκδ)  

 β.  Βιρφπςζδ ζογήηδζδξ πάκς ζηζξ ανπζηέξ εκηοπχζεζξ.  

 δ.  Ώκαθοηζηή πνμζέββζζδ ημο ένβμο ηαζ ζοζπεηζζιυξ ιε ηδκ δζδαηηζηή εκυηδηα.  

 ε.  Αεφηενδ εέαζδ βζά ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ απυρεςκ, ηδ δδιζμονβία κέςκ ενςηδιάηςκ ή 

ηδκ επελενβαζία ηςκ ανπζηχκ.  

 ζη. οκεεηζηή δζενβαζία, δδιζμονβζηέξ πανειαάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. 

4. Χξ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ ηδξ παναπάκς ιεευδμο, επζζοκάπημοιε ηα ελήξ: 

 

 α.  ημζπεία ηαζ πενζβναθή ηδξ ηαζκίαξ 

 α.  Πενζβναθή ηδξ επζθεβιέκδξ ζζημνίαξ 

 β.  Πενζβναθή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ 

 δ.  Θέιαηα βζά ζογήηδζδ (α. βεκζηά, α. ιμνθμθμβζηέξ επζθμβέξ, β. πζεακέξ ενςηήζεζξ πνμξ 

ημοξ ιαεδηέξ - ζε ζοκάνηδζδ ιε 3. β, δ, ζη ςξ άκς) 

Βίιαζηε ζηδ δζάεεζδ ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο έπμοκ ακαθάαεζ ηδκ εθανιμβή ημο ζπεδίμο βζά 

μπμζαδήπμηε δζεοηνίκζζδ ή άθθδ ζοκεζζθμνά ηοπυκ πνεζαζηεί. 

 

Δ μιάδα ημο Κζκδιαημβνάθμο 

 

Εςάκκα Ώεακαζάημο 

ΐαββέθδξ Καθαιπάηαξ 

Μανία Παναδείζδ 

 

ΤΝΔΜΜΒΝΟ: 3 ΒΛΕΑΒ 

ΠΏΡΒΥΒΣΏΕ ΏΝΣΕΓΡΏΦΟ DVD ΣΧΝ ΒΠΕΛΒΓΜΒΝΧΝ ΏΠΟΠΏΜΏΣΧΝ  
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Α. ηνηρεία & πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο 

 

ΥΑΟ 

Πνςηυηοπμξ ηίηθμξ: KAOS 

ηδκμεέηεξ: PAOLO & VITTORIO TAVIANI 

Αζάνηεζα: 188 θεπηά 

Έημξ παναβςβήξ: 1984 

Υχνεξ παναβςβήξ: Εηαθία, Γαθθία 

 

Μζά ζπμκδοθςηή ηαζκία ααζζζιέκδ ζε δζδβήιαηα ημο Λμοίηγζ Πζνακηέθθμ, ιε θυκημ ηδκ 

ζηεθία ηςκ ανπχκ ημο 20
μο

 αζχκα. Έκα ημνάηζ πμο πεηά ι' έκα ημοδμφκζ δειέκμ ζημ θαζιυ ημο 

(απυ ηδκ εζζαβςβή "Σμ ημνάηζ ημο Μζηγάνμ"), επμπηεφεζ απυ ρδθά ημκ ηυζιμ ηαζ βίκεηαζ μ 

ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ηεζζάνςκ δζαθμνεηζηχκ ζζημνζχκ ("Ο άθθμξ βζυξ", " Ο θεββανμπηοπδ-ιέκμξ", 

"Σμ πζεάνζ", "Ρέηαζει") πμο ηοιαίκμκηαζ απυ ημ ηναβζηυ ιέπνζ ημ θανζζηυ ηαζ ημ πανάδμλμ. Χξ 

επίθμβμξ, δ "οκμιζθία ιε ηδ ιδηένα" θένκεζ ημκ ζοββναθέα Πζνακηέθθμ πίζς ζηδ βεκέεθζά ημο 

ζηεθζηή βή, ζε ιζά ζοκάκηδζδ ιε ηδκ κεηνή ιδηένα ημο. ηδκ αθήβδζή ημοξ, πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ απθυηδηα ημο φθμοξ θασηχκ παναιοεζχκ, μζ αδεθθμί Σααζάκζ 

ζοκδοάγμοκ ηδ νεαθζζηζηή ιαηζά ιε έκημκα θονζηέξ απμπνχζεζξ αθθά ηαζ ημκ ζοιαμθζζιυ ηδξ 

πανααμθήξ ιε ζαθείξ ημζκςκζηέξ-πμθζηζηέξ δζαζηάζεζξ. Πμθθέξ θμνέξ δ δζαπςνζζηζηή βναιιή 

ιεηαλφ πναβιαηζημφ ηαζ μκεζνζημφ, θμβζημφ ηαζ πανάθμβμο, θοζζημφ ηαζ ιεηαθοζζημφ, ηάλδξ ηαζ 

πάμοξ ζοβπέεηαζ, ακαηθχκηαξ ηδ βναθή ημο Πζνακηέθθμ αθθά ηαζ ηα ζδζαίηενα ιοεμπθαζηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ζηεθζηήξ πανάδμζδξ. 

 

Ηιηθηαθή νκάδα: 15+ 

 

Πεγή DVD: 1) Amazon.com,  http://www.amazon.com/Kaos-Claudio-Bigagli/dp/B00124SNIO   2) 

κε ειιεληθνύο ππνηίηινπο: αξρείν ΔΡΣ (cine+) 

 

Β. Πεξηγξαθή ηεο επηιεγκέλεο ηζηνξίαο 

 

ΣΟ ΠΗΘΑΡΗ 

Ο Αμκ-Λμθυ (Ciccio Ingrassia), πθμφζζμξ βαζμηηήιμκαξ, πνμιδεεφεηαζ έκα ηενάζηζμ πήθζκμ 

πζεάνζ βζά κα απμεδηεφζεζ ημ θάδζ ιζάξ ελαζνεηζηά παναβςβζηήξ πνμκζάξ. Σμ ημπμεεηεί ζε 

πενίμπημ αάενμ ζημ ηέκηνμ ηδξ αοθήξ, βφνς απυ ημ μπμίμ ιμπεεί ημ πθήεμξ ηςκ ενβαηχκ ημο. 

Μζά κφπηα ιε πακζέθδκμ ηαζ εκχ μ Αμκ-Λμθυ ημζιάηαζ, ημ πζεάνζ ζπάεζ λαθκζηά ζηα δφμ ηάης 

απυ ιοζηδνζχδεζξ ζοκεήηεξ. Μυκδ εθπίδα είκαζ μ ηεπκίηδξ Νηίια ηαζ δ ιαβζηή ηυθθα ημο. 

Πνάβιαηζ μ εείμξ Νηίια (Franco Franchi) ακαθαιαάκεζ ημ ένβμ ηαζ ακαζηδθχκεζ ιε επζηοπία ημ 

πζεάνζ, ιυκμ πμο, απυ ιζά ααθερία ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοβηυθθδζδξ, θοθαηίγεηαζ ιέζα ημο. Ο 

βαζμηηήιμκαξ απαζηεί κα αβεί απυ ημ πζεάνζ ημο δίπςξ κα ημ ζπάζεζ, πνάβια αδφκαημ. Σμο νίπκεζ 

ιέζα ιάθζζηα επζδεζηηζηά ηαζ ημ ιενμηάιαηυ ημο, ζίβμονμξ υηζ δεκ εα ιπμνέζεζ κα ημ 

αλζμπμζήζεζ. ιςξ, μ ηαθυξ ηεπκίηδξ έπεζ ζημ ιεηαλφ ηενδίζεζ ηδ ζοιπάεεζα ηςκ ενβαηχκ... 
 
Δπηινγή απνζπαζκάησλ γηά πξνβνιή: 

Η. 1:30:17 - 1:35:30 

Νφπηα. Σμ θχξ ημο θεββανζμφ αολμιεζχκεηαζ ηαεχξ πεναζηζηά ζφκκεθα ζηζάγμοκ ημκ θςηεζκυ 

δίζημ. ηδ δζάνηεζα ιζαξ ηέημζαξ ζημηεζκήξ έηθεζρδξ, ημ πζεάνζ έπεζ ακελήβδηα ζπάζεζ ζε δφμ 

ημιιάηζα. Σμ επυιεκμ πνςί, μ Αμκ-Λμθυ ακαζηαηςιέκμξ νίπκεζ ηδκ εοεφκδ ζημοξ ενβάηεξ. 

Μάηαζα. Μυκδ θφζδ είκαζ μ εείμξ Νηίια, λαημοζηυξ ηεναιμπθάζηδξ ηαζ ιυκμξ ηάημπμξ ηδξ 

ιαβζηήξ ηυθθαξ... 

ΗI. 1:55:00 - 2:05:06 

Ο εείμξ Νηίια, θοθαηζζιέκμξ ζημ πζεάνζ, δίκεζ ζημοξ ενβάηεξ ημ πεκηυθζνμ ηδξ αιμζαήξ ημο. ηακ 

κοπηχκεζ, ηάης απ' ημ βειάημ θεββάνζ, μνβακχκεηαζ έηζζ έκα βθέκηζ ηνζημφαενημ ιε θαβδηυ ηαζ 

πμηυ. Έκαξ πμνυξ ακηανζίαξ πμο μ Αμκ-Λμθυ δεκ εα ιπμνέζεζ εκ ηέθεζ κα εθέβλεζ ηαζ πμο 

http://www.amazon.com/Kaos-Claudio-Bigagli/dp/B00124SNIO
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ηαηαθήβεζ ζηδκ απεθεοεένςζδ ημο Νηίια ηαζ ηδ ζοκηνζαή ημο πμθφηζιμο πζεανζμφ ηαζ ημο 

αθαγυκα ζδζμηηήηδ ημο.  

 

Γ. Θέκαηα γηά ζπδήηεζε
*
 

 

Γ1.  Γεληθά 

1. Δ ηαηαθοηζηή πανμοζία ημο θεββανζμφ ζηδκ νμή ηδξ ζζημνίαξ. Μεηαθμνά / ζοιαμθζζιυξ. 

2. Σμ πζεάνζ ζακ ζφιαμθμ α) εοδιενίαξ, α) ελμοζίαξ, β) θφθαλδξ, δ) θοθαηήξ 

3. Παναθθδθζζιυξ ιε ημ πζεάνζ ημο Αζμβέκδ 

4. Άθθα ζφιαμθα: α) δ κφπηα, α) ημ αάενμ, β) δ ιαβζηή ηυθθα, δ) ημ πνήια, ε) δ πυνηα ημο 

Αμκ-Λμθυ, ζη) δ πφθδ ηδξ αοθήξ 

5. πέζεζξ αηυιμο - ζοκυθμο 

6. πέζεζξ ελμοζίαξ: μζ νυθμζ, δ δζαπάθδ, μζ αδοκαιίεξ, μζ ακαηνμπέξ 

7. Δ αοθή ημο Αμκ-Λμθυ ζακ ιζηνυημζιμξ 

8. Δ ηεθεηή ηδξ ελυδμο: α) ααηπζηέξ ακαθμνέξ, α) ημπζηέξ ηαζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ, β) δ 

ζδιαζία ηδξ ζηδκ ζζημνία ηδξ ηαζκίαξ 

 

Γ2.  Μνξθνινγηθέο επηινγέο 

1. Δ ηςιζηή οπεναμθή ηαζ δ έκηαλή ηδξ ζημ θζθιζηυ ηείιεκμ 

2. Δ επζθμβή εκυξ βκςζημφ ηςιζημφ δζδφιμο (Ciccio-Franco) ζημοξ πνςηαβςκζζηζημφξ 

νυθμοξ 

3. Δ επζθμβή ηδξ ηαφηζζδξ ιε έκα παναηηήνα-ζφιαμθμ (Νηίια): Πχξ μζημδμιείηαζ; Πμζά αλία 

απμηηά ζηδκ ζζημνία;  

4. Πχξ ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ δεοηενεφμκηεξ παναηηήνεξ; (μ Αμκ-Λμθυ, δ βοκαίηα ημο, μζ 

ενβάηεξ)  

5. Ο εβηθεζζιυξ ηδξ δνάζδξ ζηδκ αοθή ημο Αμκ-Λμθυ 

6. Ο θςηζζιυξ ηςκ κοπηενζκχκ ζηδκχκ (εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ). Πμζά είκαζ δ θςηζζηζηή 

πδβή; Πχξ δδθχκεηαζ;  

7. Δ πμζυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ επέκδοζδξ (ημο ζοκεέηδ Νίημθα Πζμαάκζ) ηαζ δ ζπέζδ ηδξ ιε ηα 

δνχιεκα 

 

Γ3.  Πηζαλέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο 

1. Πμζά είκαζ ηα πνυζςπα ημο ένβμο; Σζ εζηυκα έπεηε ζπδιαηίζεζ βζά ηαεέκα απυ αοηά;  

2. Σζ ζήιαζκε ημ πζεάνζ βζά ημκ ζδζμηηήηδ ημο;  

3. Γζαηί ηαζ ηάης απυ πμζέξ ζοκεήηεξ έζπαζε ημ πζεάνζ ηδκ πνχηδ θμνά;  

4. Πμζά είκαζ δ ζπέζδ ηςκ ενβαηχκ ιε ημκ Αμκ-Λμθυ; Με ημ εείμ Νηίια;  

5. Σζ ζημζπεία ιαξ δίκεζ δ ηαζκία βζά ηδκ ημζκςκία ηδξ ζηεθίαξ ζηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα;  

6. Σζ πνμηαθεί ημ θχξ ημο θεββανζμφ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ζζημνίαξ ιαξ;  

7. ηδκ ηεθεοηαία ζηδκή μ εείμξ Νηίια, εβηθςαζζιέκμξ αηυια ζημ πζεάνζ, γδηά απυ ημοξ 

ενβάηεξ κα ημκ ιεηαθένμοκ ζε εέζδ πμο κα ιπμνεί κα αθέπεζ ημ βειάημ θεββάνζ. Γζαηί;  

8. Έκαξ ενβάηδξ, ημζηάγμκηαξ ημ θεββάνζ, λεηζκά έκα ηναβμφδζ. Οζ ζηίπμζ ημο δεκ έπμοκ 

ιεηαθναζηεί ζημοξ οπμηίηθμοξ ηδξ ηαζκίαξ. Σζ πζζηεφεηε πςξ θέκε; Γνάρηε εζείξ ημοξ 

ζηίπμοξ πμο εα άνιμγακ ζ' αοηυ ημ ηναβμφδζ.  

9. Πχξ εα δζδβυηακ ηδκ ζζημνία μ Αμκ-Λμθυ; Πχξ μ εείμξ Νηίια;  

10. Φηζάληε ιζά ιζηνή ζζημνία ιε έκα πζεάνζ ηαζ έκα βειάημ θεββάνζ. Ώκαεέζηε νυθμοξ ζε 

μζηεία ζαξ πνυζςπα απυ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ (ηαεδβδηέξ / ηαεδβήηνζεξ, ζοιιαεδηέξ / 

ζοιιαεήηνζεξ η.α.). 

 

                                                 
*
 Οζ εκυηδηεξ Γ1 & Γ2 δεκ απεοεφκμκηαζ άιεζα ζημφξ ιαεδηέξ αθθά πνμηείκμκηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ζακ αθεηδνία ζημπαζιμφ πάκς 

ζηα εειαηζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζκίαξ,  βζά κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ πανμοζίαζή ηδξ ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 
επελενβαζία ηδξ ζημ ιάεδια. Δ εκυηδηα Γ3 απεοεφκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ιε δεδμιέκδ ηδκ ηνζηζηή επζθμβή ηαζ δζαιεζμθάαδζδ 

ημο εηπαζδεοηζημφ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηαζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή εθανιμβή. 
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ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ  Ώεήκα, 31/03/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ 

εκηφπμο ΗΧΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ηαζ ΜΑΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΔΗΖ δδθχκμοιε  υηζ: 

1.  Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ " Παξέκβαζε ζην ζρέδην καζήκαηνο 'Σν θεγγάξη θαη ε 

ζπκβνιηζηηθή πνίεζε' (Γ' γπκλαζίνπ)"  είκαζ δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ 

δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ. 

2.  Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά 

ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ 

ημ ςξ άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε 

πνυζθμνμ ιέζμ. 
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ  

"ΒΟΖΘΑΜΔ ΣΟ ΑΛΟΓΟ ΝΑ ΑΦΖΓΖΘΔΗ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ" 

(Σ' ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ) 
Γζά ημοξ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πεδίμο Μαεήιαημξ πνμηείκμοιε ηδκ 

πνήζδ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ απυ δφμ ηζκδιαημβναθζηέξ ηαζκίεξ: 'Σν άζπξν άινγν' ημο 

Ώθιπέν Λαιμνίξ (Γαθθία, 1953) ηαζ 'ηελ ηύρε, Μπαιηαδάξ' ημο Ρμιπέν Μπνεζυκ (Γαθθία-

μοδδία, 1966).  

Άιεζα ζοκαθήξ ιε ημ εέια ημο δζδαηηζημφ ζπεδίμο, δ ηαζκία ημο Λαιμνίξ εζηζάγεζ ζηδ θζθία 

ιεηαλφ εκυξ ιζηνμφ αβμνζμφ ηαζ εκυξ αθυβμο ηαζ δζαηνίκεηαζ βζά ημκ θονζηυ καημοναθζζιυ ηαζ 

ηδκ εζηαζηζηή ηδξ μιμνθζά. Πζυ ακμίηεζα ίζςξ ζακ βναθή αθθά ελ ίζμο απθή ηαζ άιεζδ, δ ηαζκία 

ημο Μπνεζυκ παναημθμοεεί έκα βασδμονάηζ πμο γεί ζημκ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ, παναηδνχκηαξ 

ηαζ ηνίκμκηαξ ηζξ αθθμπνυζαθθεξ ζοκήεεζέξ ημοξ. 

φιθςκα ιε ημ δζδαηηζηυ ζεκάνζμ, ηνίκμοιε υηζ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ εέζδ βζά ηδκ πανέιααζδ 

είκαζ ζηδκ ανπή ημο 1
μο

 δίςνμο (οπμεκυηδηα 1
Ώ
, ζεθ. 6), ηάηζ πμο υιςξ εα πνμτπέεεηε ζδιακηζηή 

ακαδζάηαλδ ημο πνμκζημφ πάνηδ ηδξ εκυηδηαξ. Δ ιέεμδμξ πμο πνμηείκμοιε πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ 

ζηάδζα: 

 

α.  Βζζαβςβζηή πανμοζίαζδ ηδξ ηαζκίαξ (ή ηαζκζχκ) ηαζ ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ ηδξ 

(ημοξ) απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. 

α.  Πνμαμθή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ (απυ DVD, ηαηά πνμηίιδζδ ζε μευκδ)  

β.  Βιρφπςζδ ζογήηδζδξ πάκς ζηζξ ανπζηέξ εκηοπχζεζξ.  

δ.  Ώκαθοηζηή πνμζέββζζδ ημο ένβμο ηαζ ζοζπεηζζιυξ ιε ηδκ δζδαηηζηή εκυηδηα.  

ε.  Αεφηενδ εέαζδ βζά ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ απυρεςκ, ηδ δδιζμονβία κέςκ ενςηδιάηςκ ή ηδκ 

επελενβαζία ηςκ ανπζηχκ.  

ζη. οκεεηζηή δζενβαζία, δδιζμονβζηέξ πανειαάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. 

 

Αεδμιέκμο ημο πνμκζημφ πενζμνζζιμφ, δ ηεθζηή επζθμβή ημο οθζημφ πμο εα πνμαθδεεί, ηαεχξ 

ηαζ δ έηηαζδ ηδξ επελενβαζίαξ ημο απυ ημοξ ιαεδηέξ (ζηάδζα β-ζη), εκαπυηεζκηαζ ζηδ ηνίζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. 

Χξ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ ηδξ παναπάκς ιεευδμο, επζζοκάπημοιε ηα ελήξ: 

 

α.  ημζπεία ηαζ πενζβναθή ηςκ ηαζκζχκ 

α.  Πενζβναθή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ 

β.  Θέιαηα βζά ζογήηδζδ (α. βεκζηά, α. ιμνθμθμβζηέξ επζθμβέξ, β. πζεακέξ ενςηήζεζξ πνμξ ημοξ 

ιαεδηέξ - ζε ζοκάνηδζδ ιε 3. β, δ, ζη ςξ άκς) 

 

Βίιαζηε ζηδ δζάεεζδ ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο έπμοκ ακαθάαεζ ηδκ εθανιμβή ημο ζπεδίμο βζά 

μπμζαδήπμηε δζεοηνίκζζδ ή άθθδ ζοκεζζθμνά ηοπυκ πνεζαζηεί. 

 

Δ μιάδα ημο Κζκδιαημβνάθμο 

 

Εςάκκα Ώεακαζάημο 

ΐαββέθδξ Καθαιπάηαξ 

Μανία Παναδείζδ 

ΤΝΔΜΜΒΝΟ: 7 ΒΛΕΑΒ 

ΠΏΡΒΥΒΣΏΕ ΏΝΣΕΓΡΏΦΟ DVD ΣΧΝ ΒΠΕΛΒΓΜΒΝΧΝ ΏΠΟΠΏΜΏΣΧΝ  



49 

 

Α1. ηνηρεία & πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο-1 

 

ΣΟ ΑΠΡΟ ΑΛΟΓΟ ( βκςζηυ ηαζ ςξ Ο ΑΠΡΟΥΑΗΣΖ) 

 

Πνςηυηοπμξ ηίηθμξ: CRIN BLANC: LE CHEVAL SAUVAGE 

ηδκμεεζία:  ALBERT LAMORISSE 

Αζάνηεζα: 40 θεπηά  

Έημξ παναβςβήξ:  1953 

Υχνα παναβςβήξ:  Γαθθία  

 

Μζά ηαζκία ιε πνςηαβςκζζηή έκα άθμβμ. Σμ Άζπνμ Άθμβμ, υιμνθμ, πενήθακμ, δοκαηυ ηαζ 

ακελάνηδημ, είκαζ ανπδβυξ ημπαδζμφ αβνίςκ αθυβςκ ζηδκ ελμπή Καιάνβη ηδξ Γαθθίαξ. Καεχξ 

ανκείηαζ κα αζπιαθςηζζεεί απυ ημοξ ακενχπμοξ πμφ ημ ηαηαδζχημοκ, ηνέπεζ λέθνεκα ακάιεζα 

ζηα πςνάθζα ηαζ ηδ εάθαζζα. Βηεί ημ ζοκακηά μ ιζηνυξ ρανάξ Φμθηυ, πμφ ιεβαθχκεζ ηζ αοηυξ 

εθεφεενα ζηδκ ηαθφαα ημο δίπθα ζηδ θίικδ, ιαγί ιε ημκ παππμφ ηαζ ημ ιζηνυ ημο αδεθθάηζ. 

Άθμβμ ηαζ παζδί εα βίκμοκ βνήβμνα απχνζζημζ. Ο ιζηνυξ εα πενζπμζδεεί ηζξ πθδβέξ ημο ηαζ  εα 

πενάζεζ ιαγί ημο ιέζα απυ ηδ θςηζά ζηδκ εκέδνα πμφ ημο ζηήκμοκ  μζ δζχηηεξ ημο ηηδκμηνυθμζ . 

ιςξ μζ άκενςπμζ δεκ ημοξ αθήκμοκ ήζοπμοξ πμοεεκά, ηζ έηζζ μζ δφμ θίθμζ εα ακαβηαζεμφκ κα 

ηαλζδέρμοκ ιαηνζά. Οζ δδιζμονβμί ηδξ ηαζκίαξ ιαξ πανίγμοκ έλμπεξ ζηζβιέξ θονζημφ 

ηζκδιαημβνάθμο, έκακ φικμ ζηδκ μιμνθζά ηαζ ηδ δφκαιδ ηδξ θφζδξ, ηδκ αβάπδ πνμξ ηδκ 

εθεοεενία ηαζ ηα αθδεζκά ζοκαζζεήιαηα, ηδκ αλία ηδξ θζθίαξ. Δ ηαζκία εα ιπμνμφζε κα δζαααζηεί 

ηαζ ζακ αθθδβμνία ζημκ απυδπμ ηδξ καγζζηζηήξ εδνζςδίαξ ηαζ ημο ηναφιαημξ ημο ΐ' παβημζιίμο 

πμθέιμο.   

 

Ηιηθηαθή νκάδα  8+ 

Πεγή DVD 1) Audiovisual,  (http://www.audiovisual.gr), 2) Αξρείν ΔΣ1 

 

Β1. Δπηινγή απνζπαζκάησλ γηα πξνβνιή ζηελ ηάμε: 

Η. 00.00 - 02:53 

Ζ Διεπζεξία 

ηδκ ένδιδ πενζμπή Καιάνβη ηδξ Γαθθίαξ γμφκ εθεφεενα άβνζα άθμβα ζε ημπάδζα. Σνέπμοκ 

αβένςπα ζημοξ αβνμφξ, δίπθα ζηδ εάθαζζα. Ώκάιεζά ημοξ λεπςνίγεζ ημ Άζπνμ Άθμβμ, μ 

ανπδβυξ ημοξ, δοκαηυξ ηαζ πενήθακμξ. Αεκ ειπζζηεφεηαζ ημοξ ακενχπμοξ, εεςνεί υηζ απεζθμφκ 

ηδκ εθεοεενία ημο ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ηα αάγεζ ιαγί ημοξ. 

 

II. 05:25 - 08:13 

Ζ Αηρκαισζία – Ζ Απόδξαζε  

Οζ ηηδκμηνυθμζ ηδξ πενζμπήξ απμθαζίγμοκ κα πζάζμοκ ηα άθμβα ηαζ κα εηιεηαθθεοεμφκ ηδ 

δφκαιή ημοξ. Σα ηοκδβμφκ ηαζ ηα ακαβηάγμοκ κα ιπμφκ ζηδ θάνια υπμο ηα εηπαζδεφμοκ κα 

οπαημφμοκ. Σμ άζπνμ άθμβμ υιςξ ακηζζηέηεηαζ ζηδκ αζπιαθςζία, ζπάεζ ημ θνάπηδ ηαζ 

δναπεηεφεζ. 

 

ΗΗΗ. 16:28 - 25:44 

Ζ Δκπηζηνζύλε  

Ο ιζηνυξ Φμθηυ παναημθμοεεί ιε αβςκία ηδ κέα ηαηαδίςλδ ημο αθυβμο. Βπζεοιεί ζθμδνά κα 

βίκεζ δζηυ ημο ημ άθμβμ, ηζ υηακ ζε ηάπμζα ζηζβιή ημ ζοκακηά ημο νίπκεζ ημ θάζμ. Σμ άθμβμ ηνέπεζ 

αθδκζαζιέκα ζένκμκηαξ ημ ιζηνυ αβυνζ ζημ κενυ ηαζ  ηζξ θάζπεξ. ηακ βονίγεζ ημ πενήθακμ 

http://www.audiovisual.gr/
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ηεθάθζ ημο πίζς, αθέπεζ υηζ μ ιζηνυξ δεκ έπεζ αθήζεζ ημ ζπμζκί, πανά ημκ ηίκδοκμ. Σμ παζδί ημ 

πασδεφεζ απαθά ηαζ ημ πδβαίκεζ ζηδκ ηαθφαα πμφ γεί ιε ημκ παππμφ ηαζ ηδκ αδεθθμφθα ημο. Σμ 

άθμβμ επζζηνέθεζ ζημ ημπάδζ ημο, αθθά εκ ηχ ιεηαλφ έπεζ πάνεζ ηδκ ανπδβία άθθμ άθμβμ. Σα δφμ 

γχα ιάπμκηαζ ζε έκα ηνμιενυ αβχκα επζηνάηδζδξ, ημ Άζπνμ Άθμβμ πθδβχκεηαζ ηαζ επζζηνέθεζ 

ζηδκ ηαθφαα ημο Φμθηυ, υπμο εηείκμξ πενζπμζείηαζ ηζξ πθδβέξ ηαζ ημ θνμκηίγεζ. 

  

IV. 27:10 - 38:11 

Σν Σαμίδη  

Οζ  ηηδκμηνυθμζ έπμοκ παβζδεφζεζ ημ άθμβμ ζε έκα ηφηθμ θςηζάξ ζηα πυνηα υπμο ηνφαεηαζ. Σμ 

γχμ είκαζ γαθζζιέκμ ηαζ παναπαίεζ. Ο Φμθηυ μνιάεζ ιέζα ζημοξ ηαπκμφξ ηαζ, ζππεφμκηάξ ημ, ημ 

μδδβεί ζε ήνειμ ιένμξ. ιςξ ηζ εηεί ημοξ ανίζημοκ μζ δζχηηεξ ημοξ. Δ λέθνεκδ πμνεία ημο 

αθυβμο ημοξ μδδβεί ζημ πμηάιζ ηαζ απυ εηεί ζηδ εάθαζζα. Ίζςξ κα ηζκδοκεφμοκ, υιςξ δ θςκή 

ημο αθδβδηή ιαξ ελζζημνεί πςξ ημ άθμβμ ήηακ ηυζμ δοκαηυ πμο ιαγί ιε ημ παζδί ηαλίδερακ 

ιαηνζά ζε ιζα οπένμπδ πχνα. 

 

Γ1. Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 
*
 

 

Γ1. 1 Γεληθά 

1.  Σμ άθμβμ-πνςηαβςκζζηήξ, ζφιαμθμ εθεοεενίαξ ηαζ ακηίζηαζδξ ζηδ ζηθααζά. Οζ δζχηηεξ 

ηηδκμηνυθμζ, ζφιαμθα ηαηαπίεζδξ, αοηανπζζιμφ ηαζ έθθεζρδξ ακενςπζάξ. 

2.  Δ ηαζκία παναπέιπεζ, ζφιθςκα ιε ηάπμζεξ ακαβκχζεζξ, ζηδκ ηαηαββεθία ηδξ καγζζηζηήξ 

εδνζςδίαξ (ακηζπανάεεζδ ηαηαδίςλδξ - ακηίζηαζδξ). Δ αιθζζαήηδζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ 

πνμξ ημοξ ακενχπμοξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηνίζδ ημο ακενςπζζηζημφ ζδεχδμοξ ιεηά ηα 

εβηθήιαηα πμο δζαπνάπεδηακ ζηδ δζάνηεζα ημο ΐ' παβηoζιίμο πμθέιμο. 

3.  Ο ηυζιμξ ηςκ παζδζχκ είκαζ εββφηενα ζηδ θφζδ ηαζ ηδκ εθεοεενία. Ο ιζηνυξ Φμθηυ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηαθφηενα ηδκ ροπμθμβία ημο αθυβμο, ζέαεηαζ ηδκ αβάπδ ημο βζα εθεοεενία 

ηαζ βζ' αοηυ ηενδίγεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο.  

  

Γ1.2  Μνξθνινγηθέο επηινγέο 

1.  Δ έθθεζρδ δζαθυβςκ εκηείκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ζηδκ εζηυκα, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ 

εζηαζηζηή δφκαιδ, πμζδηζηυηδηα ηαζ θονζζιυ.  

2.  Δ θςκή ημο αθδβδηή δεκ πενζβνάθεζ ηδκ εζηυκα αθθά ηδξ πνμζδίδεζ ιζά κέα δζάζηαζδ - π.π. 

ζηδκ αιθίζδιδ έηααζδ (ακμζηηυ ηέθμξ), υπμο ζηνέθεζ ημκ εεαηή ζηδκ ζδέα ηδξ αζζζυδμλδξ 

εηδμπήξ.  

3.  Ο θζθιζηυξ πχνμξ πενζθαιαάκεζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ένδια ημπία, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ 

αίζεδζδ ηδξ απμλέκςζδξ ηαζ ηδξ ηαηαζηνμθήξ.  

4.  Κμζκά ιμνθμθμβζηά ζημζπεία παζδζμφ - αθυβμο (άζπνμ πμοηάιζζμ - άζπνμ ηνίπςια, ιαηνζά 

ιαθθζά - παίηδ) δδιζμονβμφκ έκα εζηαζηζηυ ακάθμβμ ζηδκ μιμζυηδηα ημο ροπζζιμφ ημοξ.  

5. Ο ζαθήξ δζαπςνζζιυξ ηςκ παναηηήνςκ ζε "ηαθμφξ" ηαζ "ηαημφξ", ακηί βζά ιζά 

πμθοδζάζηαηδ ακάπηολή ημοξ, παναπέιπεζ ζημοξ ηχδζηεξ ημο παναιοεζμφ, αθθά ηαζ ημο 

ηοπζημφ western. 

 

Γ1.3  Πηζαλέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο 

 Οη παξαθάησ εξσηήζεηο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε ζεκεία ηνπ δηδαθηηθνύ ζρεδίνπ, 

ζπγθεθξηκέλα:  

 -  ζοκκεθάηζα ιε ζηέρεζξ ημο αθυβμο 

 -  ζφκδεζδ δζαθμνεηζηχκ επεζζμδίςκ απυ ηδ δνάζδ ημο αθυβμο 

 -  απυδμζδ ζοκαζζεδιάηςκ, ζηέρεςκ ημο γχμο 

                                                 
*
 Οζ εκυηδηεξ Γ1.1 & Γ1.2 δεκ απεοεφκμκηαζ άιεζα ζημφξ ιαεδηέξ αθθά πνμηείκμκηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ζακ αθεηδνία ζημπαζιμφ 

πάκς ζηα εειαηζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζκίαξ, βζά κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ πανμοζίαζή ηδξ ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 

επελενβαζία ηδξ ζημ ιάεδια. Δ εκυηδηα Γ1.3 απεοεφκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ιε δεδμιέκδ ηδκ ηνζηζηή επζθμβή ηαζ δζαιεζμθάαδζδ 

ημο εηπαζδεοηζημφ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηαζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή εθανιμβή. 
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 -  ημ άθμβμ ακηζζηέηεηαζ ζηδ ζηθααζά (ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ημο) 

 -  ακενςπμιμνθζζιυξ (δ θακηαζία πνμζθένεζ δζέλμδμ ζημκ άκενςπμ πμο ηαηαπζέγεηαζ) 

1. Πμζά παναηηδνζζηζηά απμδίδμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ γχμ ηαζ πχξ αοηά ακαδεζηκφμκηαζ ή 

ακαηνέπμκηαζ ζηδκ ηαζκία;  

2. Πμζά ημζκά ζημζπεία έπμοκ ημ ιζηνυ αβυνζ ηδξ ηαζκίαξ ηαζ ημ Άζπνμ Άθμβμ; Τπάνπεζ ηαζ 

ιμνθμθμβζηή μιμζυηδηα;  

3. Σζ ζήιαζκε ημ υκεζνμ ημο ιζηνμφ Φμθηυ;  

4. Σζ ζηέρεζξ ιπμνεί κα έηακε ημ άθμβμ ηαεχξ ημ ηαηεδίςηακ μζ ηηδκμηνυθμζ;  

5. Σζ ζοκαζζεήιαηα πζζηεφεηε πχξ είπε ημ άθμβμ υηακ αζπιαθςηίζεδηε απυ ημοξ ακενχπμοξ / 

υηακ πθδβχεδηε ζηδ ιάπδ βζα ηδκ ανπδβία ημο ημπαδζμφ / υηακ δέπηδηε ημ ιζηνυ αβυνζ ζακ 

ζππέα ημο;  

6. Σζ βκχιδ έπεηε βζα ημοξ ηηδκμηνυθμοξ υπςξ ειθακίγμκηαζ ζηδκ ηαζκία;  

7. Πμφ θακηάγεζηε υηζ ηαλίδερακ ημ Άζπνμ Άθμβμ ηαζ ημ ιζηνυ αβυνζ θεφβμκηαξ ζηδ 

εάθαζζα; Γνάρηε ιζά δζηή ζαξ εηδμπή βζα ηδ ζοκέπεζα ημο ηαλζδζμφ ημοξ. 

 

Α2. ηνηρεία & πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο-2 

 

ΣΖΝ ΣΤΥΖ, ΜΠΑΛΣΑΕΑΡ 

 

Πνςηυηοπμξ ηίηθμξ: AU HAZARD BALTHAZAR 

ηδκμεεζία: ROBERT BRESSON 

Αζάνηεζα: 91 θεπηά 

Έημξ παναβςβήξ: 1966 

Υχνα παναβςβήξ: Γαθθία, μοδδία 

 

Μζά ηαζκία ιε πνςηαβςκζζηή έκα βασδμονάηζ. Σμκ Μπαθηαγάν παναημθμοεμφιε ηαεχξ 

αθθάγεζ ζοκεπχξ ζπίηζα, αθεκηζηά ηαζ αζπμθίεξ, απυ ηδ βέκκδζδ ηαζ ηεθεημονβζηή αάθηζζή ημο 

απυ παζδζά ζηδκ ανπή ηδξ ηαζκίαξ ιέπνζ ηδκ ηναβζηή ηαηάθδλή ημο ζημ ηέθμξ. Ώοηή δ 

ζπμκδοθςηή δμιή ιε ζοκδεηζηυ ηνίημ ημκ Μπαθηαγάν δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ Μπνεζυκ κα ηάκεζ 

ιζά ααεεζά ημιή ζημκ ημζκςκζηυ ζζηυ ηδξ επανπζαηήξ Γαθθίαξ ηδξ επμπήξ ημο, πμθθέξ θμνέξ ιε 

ιεηαθμνζηέξ ηαζ αθθδβμνζηέξ πνμεηηάζεζξ. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ μ Μπαθηαγάν δεκ είκαζ απθχξ 

έκα "υπδια" ιεηάααζδξ απυ ηδκ ιία ηαηάζηαζδ ζηδκ άθθδ, αθθά έκαξ ηναβζηυξ ήνςαξ πμο 

παναηδνεί, αζζεάκεηαζ ηαζ ηνίκεζ ημκ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ. Δ ηαζκία παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

ελαζνεηζηή εηθναζηζηή μζημκμιία ηαζ ηδκ ηοπζηή εθθεζπηζηή αθήβδζδ ημο Μπνεζυκ, απμδίδμκηαξ 

ηδκ δνάζδ ιέζα απυ απμζπαζιαηζηέξ ρδθίδεξ ηζξ μπμίεξ ηαθείηαζ κα ζοκεέζεζ μ εεαηήξ. 

 

Ηιηθηαθή νκάδα: 11+ 

 

Πεγή DVD: 1) The Criterion Collection,  http://www.criterion.com/films/455-au-hasard-balthazar  

2) κε ειιεληθνύο ππνηίηινπο: αξρείν ΔΣ1 

 

B2. Δπηινγή απνζπαζκάησλ γηά πξνβνιή ζηελ ηάμε: 

 

Η. 00:00 - 16:00 

Ο κεμβέκκδημξ Μπαθηαγάν "οζμεεηείηαζ" ηαζ ααθηίγεηαζ απυ ηα παζδζά. Δ μζημβέκεζα ημο 

βεςηηήιμκα εβηαηαθείπεζ ημ πςνζυ, πςνίγμκηαξ έηζζ ημκ ιζηνυ Γάη (βζυ ημο βεςηηήιμκα) απυ 

ηδκ αβαπδιέκδ ημο Μανί (ηυνδ ημο δαζηάθμο). Σα πνυκζα πενκμφκ, μ Μπαθηαγάν πεηαθχκεηαζ 

ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζε αβνμηζηέξ δμοθεζέξ. Μέπνζ πμο, ιεηά απυ ιζά ακαπάκηεπδ ακαηνμπή ημο 

ηάνμο, δναπεηεφεζ βζά κα βονίζεζ ζημ "παηνζηυ" ημο, υπμο λακαανίζηεζ ηδκ Μανί, έθδαδ πζά. ημ 

ιεηαλφ πμθθά έπμοκ αθθάλεζ, δ βή ηχνα μνβχκεηαζ ιε ηναηηέν εκχ ηα αβυνζα ημο πςνζμφ, ιεηαλφ 

αοηχκ ηαζ μ Γενάν πμο έπεζ αάθεζ ζημ ιάηζ ηδκ Μανί, πενζθένμκηαζ ιε ηα ιδπακάηζα ημοξ ηαζ 

ζηανθίγμκηαζ ηνυπμοξ κα πνμηαθέζμοκ αηοπήιαηα ζηα δζενπυιεκα αοημηίκδηα. Δ Μανί δδθχκεζ 

http://www.criterion.com/films/455-au-hasard-balthazar
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ηδκ αβάπδ ηδξ ζημκ Μπαθηαγάν ζημθίγμκηάξ ημκ ιε θμοθμφδζα ζε ιζά αοημζπέδζα ηεθεηή, εκχ μ 

Γενάν, ιε ηδκ ζφιπναλδ ηςκ θίθςκ ημο, βίκεηαζ μθμέκα πζυ επίιμκμξ ηαζ επζεεηζηυξ. 

 

ΗI. 48:19 - 56:50 

Ο Μπαθηαγάν έπεζ πενάζεζ ζηα πένζα ημο Άνκμθκη, εκυξ ηαθμηάβαεμο ιεεφζηαηα πμο υηακ 

πίκεζ βίκεηαζ απνυζιεκα επζεεηζηυξ. Κάπμζα ζηζβιή ανίζηεζ ηδκ εοηαζνία κα δναπεηεφζεζ, 

ηαηαθήβμκηαξ ζε έκα πενζμδεφμκ ηζίνημ υπμο ανπζηά ημκ πνδζζιμπμζμφκ βζά ιεηαθμνέξ, ζφκημια 

υιςξ ημο ακαεέημοκ έκα ιάθθμκ αηαίνζαζημ νυθμ ζημ ηαθθζηεπκζηυ πνυβναιια. Έηεεια πζά ζε 

ιζά θηδκή πανάζηαζδ, μ ήνςάξ ιαξ εα ακαηαθφρεζ ιζά αναδζά ιε έηπθδλή ημο ημκ Άνκμθκη ιε 

ηδκ ιπμοηάθα ημο ακάιεζα ζημ αηνμαηήνζμ ηαζ εα επζζηνέρεζ ιμζνμθαηνζηά ζημ αθθμπνυζαθθμ 

αθεκηζηυ ημο.  

 

ΗIΗ. 1:31:13 - 1:38:15 

Ο Γενάν ηαζ δ πανέα ημο ηθέαμοκ ιζά κφπηα ημκ, ακήιπμνμ πθέμκ, Μπαθηαγάν βζά κα 

ημοααθήζμοκ έκα θαεναίμ θμνηίμ απυ ηαθζυκ, ανχιαηα ηαζ πνοζέξ θίνεξ. Δ επζπείνδζδ έπεζ 

άδμλμ ηέθμξ, αθμφ ημοξ εκημπίγεζ δ ηεθςκμθοθαηή ηαζ πονμαμθεί εκακηίμκ ημοξ. Οζ κεανμί 

ηνέπμκηαζ ζε θοβή. Σμ επυιεκμ πνςί ανίζηεζ ημκ Μπαθηαγάν ζημ αμοκυ ιυκμ ημο, πηοπδιέκμ 

απυ ζθαίνα. Καηαθένκεζ κα θηάζεζ ζ' έκα λέθςημ, ηάεεηαζ. Έκα ημπάδζ πνυααηα ημκ 

πενζηνζβονίγεζ. Βηεί, ζημ ηέκηνμ αοημφ ημο πανάλεκμο πμνμφ ηςκ γχςκ, γαθςιέκμξ αηυια ιε ηδκ 

αθθυημηδ πναιάηεζα ηςκ ακενχπςκ, εα αθήζεζ ηδκ ηεθεοηαία ημο πκμή. 

 

Γ2. Θέκαηα γηά ζπδήηεζε 
*
 

 

Γ2.1 Γεληθά 

 

1.  πέζεζξ ελμοζίαξ / εηιεηάθθεοζδξ: μ Μπαθηαγάν, ζφιαμθμ αεςυηδηαξ ηαζ ακζδζμηέθεζαξ, 

εκηάζζεηαζ αάκαοζα ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία οπδνεηχκηαξ ηζξ ακάβηεξ ηαζ 

πνμζςπζηέξ θζθμδμλίεξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ αθεκηζηχκ ημο.  

2. Δ ηαζκία έπεζ ακαβκςζηεί απυ ηάπμζμοξ ζακ ιζά αθθδβμνία ηδξ γςήξ ημο Εδζμφ, απυ ηδ 

βέκκδζδ ςξ ηδ ζηαφνςζδ. Σμ υκμια "Μπαθηαγάν" ακήηεζ ζε έκακ απυ ημοξ ηνείξ ιάβμοξ 

ηςκ Υνζζημοβέκκςκ.  

3. Ο ηυζιμξ ηςκ παζδζχκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ ιεβάθςκ. Δ εκδθζηίςζδ ζακ 

ηαηαζηναηήβδζδ ηδξ εθεοεενίαξ ιέζα απυ ηδκ ζζημνία ηδξ Μανί.  

4. Δ ζφκδεζδ ημο Μπαθηαγάν ιε άθθα γχα: α) Ο δζάθμβμξ ιε ηα θοθαηζζιέκα γχα ημο 

ηζίνημο, α) μ ηναβζηυξ πμνυξ ηςκ πνμαάηςκ ζηδκ ηαηάθδλή ημο.  

5. Δ εηαζμιδπάκζζδ ζακ ηαηαθφηδξ ημζκςκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ αθθαβχκ ζηδκ βαθθζηή 

επανπία ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960. 

 

Γ2.2 Μνξθνινγηθέο επηινγέο 

 

1.  Ο Μπαθηαγάν δεκ ιζθά αθθά θαίκεηαζ κα ακηζδνά, κα ζηέπηεηαζ, κα ζοκαζζεάκεηαζ. Ώοηυ 

επζηοβπάκεηαζ ιε ημ ιμκηάγ εκυξ πνμθακχξ ακέηθναζημο βασδμονάημο ιε ημ ακηζηείιεκμ 

ηδξ παναηήνδζήξ ημο, πμο "θμνηίγεζ" ακάθμβα ηδκ έηθναζή ημο. Μ' άθθα θυβζα, ημ κυδια 

εκυξ πθάκμο δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηδ ζφκδεζή ημο ιε ημ πνμδβμφιεκμ ηαζ ημ 

επυιεκυ ημο. 

2. Ο Μπνεζυκ μζημδμιεί ημ ένβμ ζακ ιζά ζεζνά απυ ρδθίδεξ πςνίξ πάκηα πνμκζηή / πςνζηή 

ζοκέπεζα, αθήκμκηαξ ηδ ζφκεεζή ημοξ ζημκ εεαηή πμο ηαθείηαζ κα παίλεζ έκακ αζοκήεζζηα 

εκενβυ νυθμ.  

                                                 
*
 Οζ εκυηδηεξ Γ2.1 & Γ2.2 δεκ απεοεφκμκηαζ άιεζα ζημφξ ιαεδηέξ αθθά πνμηείκμκηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ζακ αθεηδνία ζημπαζιμφ 

πάκς ζηα εειαηζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζκίαξ,  βζά κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ πανμοζίαζή ηδξ ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 

επελενβαζία ηδξ ζημ ιάεδια. Δ εκυηδηα Γ2.3 απεοεφκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ιε δεδμιέκδ ηδκ ηνζηζηή επζθμβή ηαζ δζαιεζμθάαδζδ 

ημο εηπαζδεοηζημφ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηαζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή εθανιμβή. 
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3. Σα πθάκα ηδξ ηαζκίαξ είκαζ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ ζηαηζηά (δεκ ηζκείηαζ δ ηάιενα), 

απμηυπημκηαξ έκα ηιήια ημο πχνμο. Ώοηυ πμο δεκ αθέπμοιε (δνάζδ εηηυξ ηάδνμο) είκαζ 

ελ ίζμο ζδιακηζηυ ιε αοηυ πμο αθέπμοιε. 

 

Γ2.3 Πηζαλέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο 

 

1.  Σί ζαξ έηακε εκηφπςζδ ζηδκ ηαζκία; Πμζυ είκαζ ημ εέια ηδξ; Γζαηί μ ζηδκμεέηδξ έπεζ 

επζθέλεζ έκα βασδμονάηζ βζά ημκ ηεκηνζηυ νυθμ;  

2. Πμζά παναηηδνζζηζηά απμδίδμκηαζ ζοκήεςξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ γχμ ηαζ πχξ αοηά 

ακαδεζηκφμκηαζ ή ακαηνέπμκηαζ ζηδκ ηαζκία;  

3. Άκ μ Μπαθηαγάν ήηακ άκενςπμξ, πχξ εα πενζβνάθαηε ημκ παναηηήνα ημο;  

4. ηεθεείηε άθθεξ ηζκδιαημβναθζηέξ ή ηδθεμπηζηέξ ηαζκίεξ πμο έπεηε δεί ιε πνςηαβςκζζηέξ 

γχα. ε ηζ ιμζάγεζ ηαζ ζε ηζ δζαθένεζ μ Μπαθηαγάν;  

5. Πενζβνάρηε ημκ παναηηήνα ηδξ Μανί, ημο Γενάν, ημο Άνκμθκη. Πμζυξ ζαξ είκαζ πζυ 

ζοιπαεήξ ηαζ βζαηί; Πμζυκ ακηζπαεείηε ηαζ βζαηί;  

6. Σζ ζημζπεία ιαξ δίκεζ δ ηαζκία βζά ηδ γςή ηςκ ακενχπςκ ζηδ βαθθζηή επανπία ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1960;  

7. Δ εζζαβςβή αζμιδπακζηχκ εζδχκ (αοημηίκδηα, ιδπακάηζα, ηναηηέν, ναδζυθςκα) αθθάγεζ 

ηδκ ημπζηή ημζκςκία πμο πενζβνάθεηαζ ζημ ένβμ; Με πμζυκ ηνυπμ;  

8. ηδ ζηδκή ημο ηζίνημο, μ Μπαθηαγάν γειέκμξ ζημ ηάνμ ακηζηνφγεζ ηα αθέιιαηα ηςκ 

θοθαηζζιέκςκ γχςκ. πμθζάζηε ηδ ζηδκή. Άκ ηα γχα ιζθμφζακ, ηζ εα έθεβακ; Αείηε λακά 

ηδ ζηδκή ηαζ βνάρηε ημοξ θακηαζηζημφξ δζαθυβμοξ.  

9. Φηζάληε ιζά ζζημνία ιε πνςηαβςκζζηή έκα αβαπδιέκμ ζαξ γχμ ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημοξ 

ακενχπμοξ πμο ζοκακηά. 

 

 

ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ Ώεήκα, 31/03/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ 

εκηφπμο ΗΧΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ηαζ ΜΑΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΔΗΖ δδθχκμοιε  υηζ: 

1.  Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ " Παξέκβαζε ζην ζρέδην καζήκαηνο 'Βνεζάκε ην Άινγν λα 

αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ' (Σ'  Γεκνηηθνύ)" είκαζ δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια 

ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ  ηνίηςκ. 

2.  Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά 

ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ 

ημ ςξ άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε 

πνυζθμνμ ιέζμ. 
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ  

"ΟΓΤΔΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΥΟ: ζαλ δύν άγλσζηνη ζην θαιύβη ηνπ Δύκαηνπ" 

(ΟΜΖΡΟΤ ΟΓΤΔΗΑ - Α' ΓΤΜΝΑΗΟΤ) 
 

Γζά ημοξ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πεδίμο Μαεήιαημξ πνμηείκμοιε ηδκ 

πνήζδ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ απυ δφμ ηζκδιαημβναθζηέξ ηαζκίεξ: 'Οδύζζεηα' ημο Ώκηνέζ 

Κμκηζαθυθζηζ, (ΔΠΏ, 1997) ηαζ 'Παξίζη, Σέμαο' ημο ΐζι ΐέκηενξ (Γενιακία - Γαθθία, 1984).  

Άιεζα ζοκαθήξ ιε ημ εέια ημο δζδαηηζημφ ζπεδίμο, δ ηαζκία ημο Κμκηζαθυθζηζ (πμο 

βονίζηδηε βζά ηδκ ηδθευναζδ ζε παναβςβή ημο Φνάκζζξ Φυνκη Κυππμθα) αθδβείηαζ ημ Οιδνζηυ 

έπμξ ιε ιεβαθμπνεπή οπεναμθή ηαζ βθαθονυ πθήκ απυθοηα ζοιααηζηυ ηνυπμ ηαηά ημοξ ηοπζημφξ 

ηχδζηεξ ημο Υυθθοβμοκη. Πζυ αθαζνεηζηή ηαζ ηαζκμηυιμξ ζηδκ βναθή ηδξ, δ ηαζκία ημο ΐέκηενξ 

εζηζάγεζ ζηα εέιαηα ημο κυζημο, ηδξ πενζπθάκδζδξ, ηδξ απχθεζαξ, ηδξ ικήιδξ, ηδξ ακαβκχνζζδξ, 

εέιαηα πμο ηονζανπμφκ ζημ ζφκμθμ ηδξ Οδφζζεζαξ ηαζ είκαζ ζδζαίηενα ειθακή ζημ επζθεβιέκμ 

ηείιεκμ. 

φιθςκα ιε ημ δζδαηηζηυ ζεκάνζμ, ηνίκμοιε υηζ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ εέζδ βζά ηδκ πανέιααζδ 

είκαζ ιεηαλφ ηδξ ΐ' ηαζ Γ' θάζδξ δζδαζηαθίαξ (2.1.α, ζεθ. 4), χζηε κα εκηαπεεί ηαζ ημ θζθιζηυ 

ηείιεκμ ζηδκ μιαδμζοκενβαηζηή δζενβαζία ηδξ ηνίηδξ θάζδξ. Ώοηυ θοζζηά πνμτπμεέηεζ ηδκ 

πνμκζηή ακαδζάνενςζδ ημο ζπεδίμο ηαηά ηδκ ηνίζδ ζαξ ηαζ ίζςξ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ ημο 

δζάνηεζαξ. Δ ιέεμδμξ πμο πνμηείκμοιε πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ ζηάδζα: 

 

α.  Βζζαβςβζηή πανμοζίαζδ ηδξ ηαζκίαξ (ή ηαζκζχκ) ηαζ ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ ηδξ 

(ημοξ) απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. 

α.  Πνμαμθή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ (απυ DVD, ηαηά πνμηίιδζδ ζε μευκδ)  

β.  Βιρφπςζδ ζογήηδζδξ πάκς ζηζξ ανπζηέξ εκηοπχζεζξ.  

δ.  Ώκαθοηζηή πνμζέββζζδ ημο ένβμο ηαζ ζοζπεηζζιυξ ιε ηδκ δζδαηηζηή εκυηδηα.  

ε.  Αεφηενδ εέαζδ βζά ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ απυρεςκ, ηδ δδιζμονβία κέςκ ενςηδιάηςκ ή ηδκ 

επελενβαζία ηςκ ανπζηχκ.  

ζη. οκεεηζηή δζενβαζία, δδιζμονβζηέξ πανειαάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. 

 

Αεδμιέκμο ημο πνμκζημφ πενζμνζζιμφ, δ ηεθζηή επζθμβή ημο οθζημφ πμο εα πνμαθδεεί, ηαεχξ 

ηαζ δ έηηαζδ ηδξ επελενβαζίαξ ημο απυ ημοξ ιαεδηέξ (ζηάδζα β-ζη), εκαπυηεζκηαζ ζηδ ηνίζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. 

 

Χξ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ ηδξ παναπάκς ιεευδμο, επζζοκάπημοιε ηα ελήξ: 

 

α.  ημζπεία ηαζ πενζβναθή ηςκ ηαζκζχκ 

α.  Πενζβναθή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ 

β.  Θέιαηα βζά ζογήηδζδ (1. βεκζηά, 2. ιμνθμθμβζηέξ επζθμβέξ, 3. πζεακέξ ενςηήζεζξ πνμξ ημοξ 

ιαεδηέξ - ζε ζοκάνηδζδ ιε β, δ, ζη ςξ άκς) 

 

Βίιαζηε ζηδ δζάεεζδ ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο έπμοκ ακαθάαεζ ηδκ εθανιμβή ημο ζπεδίμο βζά 

μπμζαδήπμηε δζεοηνίκζζδ ή άθθδ ζοκεζζθμνά ηοπυκ πνεζαζηεί. 

 

Δ μιάδα ημο Κζκδιαημβνάθμο 

 

Εςάκκα Ώεακαζάημο 

ΐαββέθδξ Καθαιπάηαξ 

Μανία Παναδείζδ 

ΤΝΔΜΜΒΝΟ: 7 ΒΛΕΑΒ 

ΠΏΡΒΥΒΣΏΕ ΏΝΣΕΓΡΏΦΟ DVD ΣΧΝ ΒΠΕΛΒΓΜΒΝΧΝ ΏΠΟΠΏΜΏΣΧΝ  
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Α1. ηνηρεία & πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο-1 

 

ΟΓΤΔΗΑ 

 

Πνςηυηοπμξ ηίηθμξ: ODYSSEY 

ηδκμεεζία:  ANDREY KONCHALOVSKIY  

Αζάνηεζα: 176 θεπηά  

Έημξ παναβςβήξ:  1997 

Υχνα παναβςβήξ:  ΔΠΏ  

 

Κεκηνζηυ εέια ηδξ ηαζκίαξ, υπςξ ηαζ  ημο Οιδνζημφ έπμοξ ζημ μπμίμ ααζίγεηαζ, είκαζ μ 

αβχκαξ ημο ααζζθζά ηδξ Εεάηδξ Οδοζζέα κα επζζηνέρεζ ιε ημοξ ζοκηνυθμοξ ημο απυ ημκ πυθειμ 

εκακηίμκ ηδξ  Σνμίαξ ηαζ κα λακαηενδίζεζ ημκ «ηυζιμ» ημο, ηδ βοκαίηα, ημκ βζυ, ημκ μίημ ηαζ ημ 

ααζίθεζυ ημο. Δ αθήβδζδ, πμο αημθμοεεί ημοξ ηχδζηεξ ημο Υυθθοβμοκη, εηηοθίζζεηαζ 

πανάθθδθα. Ώπυ ηδ ιζα, παναημθμοεμφιε ηζξ πενζπέηεζεξ ηαζ ηζξ ζοιθμνέξ ημο Οδοζζέα ηαζ ηςκ 

ζοκηνυθςκ ημο ηαεχξ πενζπθακχκηαζ ζηδ εάθαζζα ηαζ ζε ιαηνζκέξ πχνεξ ζημκ αηεθείςημ δνυιμ 

ηδξ επζζηνμθήξ. Ώκηζιεηςπίγμοκ ηδκ μνβή ημο Πμζεζδχκα, αθθά ηαζ ημοξ πεζναζιμφξ πμο εέθμοκ 

κα ηναηήζμοκ ημκ ήνςα βζα πάκηα ιαηνζά απυ ηδκ Εεάηδ. Ώπυ ηδκ άθθδ, ζημ παθάηζ ηδξ Εεάηδξ, 

δ ααζίθζζζα Πδκεθυπδ ηαζ μ βζυξ Σδθέιαπμξ, πμο βκςνίγεζ ημκ παηένα ημο ιυκμ απυ ηζξ 

δζδβήζεζξ ηνίηςκ, αβςκίγμκηαζ κα ζοβηναηήζμοκ ημοξ ικδζηήνεξ, πενζιέκμκηαξ ηδκ επζζηνμθή 

ημο παηένα ααζζθζά. Σμ ηέθμξ είκαζ μ ενίαιαμξ ηδξ επζαίςζδξ ηαζ ηδξ δφκαιδξ ημο κυζημο.   

 

Ηιηθηαθή νκάδα:  9+ 

Πεγή DVD:Videosonic, http://www.videosonic.gr/default.asp 

 

Β1. Δπηινγή απνζπαζκάησλ γηα πξνβνιή ζηελ ηάμε 

Βπζθέβμκηαζ ημιαζηέξ ζηδκέξ πμο αθμνμφκ αλαγλσξίζεηο ζηδκ Οδφζζεζα πνζκ ηδ ζηδκή ηδξ 

ηεθζηήξ ακαβκχνζζδξ. Πνυηεζηαζ βζα εζςηενζηέξ ακαβκςνίζεζξ ημο παηένα ημο απυ ημκ κεανυ 

Σδθέιαπμ ιέζς ηςκ δζδβήζεςκ ηνίηςκ. 

 

Η. 00.00 - 03:23 

Δ βέκκδζδ ημο Σδθέιαπμο ζηδκ ηαθφαα ημο Βφιαζμο, ζηδκ ανπή ηδξ ηαζκίαξ. Δ Πδκεθυπδ 

βεκκά ιε ςδίκεξ ζηα πένζα ημο Οδοζζέα, εκχ μ Βφιαζμξ παναημθμοεεί ηδ ζηδκή. Ο πχνμξ ηδξ 

ηαθφααξ ημο πζζημφ οπδνέηδ πμζνμαμζημφ ζδιαημδμηεί απυ ηδκ ανπή ηδξ  αθήβδζδξ έκα ημιαζηυ 

ζδιείμ ακαθμνάξ ηαζ επζζηνμθήξ ημο ήνςα. 

 

II. 1:32:51 - 1:34:55 

Ο Σδθέιαπμξ ζηέπηεηαζ υηζ, ακ μ παηέναξ ημο είκαζ γςκηακυξ, ημκ έπεζ λεπάζεζ. Δ Πδκεθυπδ 

απμηαθφπηεζ ζημκ βζυ ηδξ ηδκ οπυζπεζδ πμο έδςζε ζημκ παηένα ημο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία  ακ 

δεκ επζζηνέρεζ ιέπνζ μ Σδθέιαπμξ κα αβάθεζ βέκεζα, εα πακηνεοηεί έκακ απυ ημοξ ικδζηήνεξ. Οζ 

δζεηδζηδηέξ ηδξ ελμοζίαξ ανκμφκηαζ κα θφβμοκ. 

 

ΗΗΗ. 1:48:02 - 1:52:34 

Σμ λέζπαζια ημο Σδθέιαπμο. Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο απυ ημκ παηένα πμο πμηέ 

δεκ έπεζ βκςνίζεζ απυ ημκηά, ιυκμ απυ ηζξ δζδβήζεζξ ηνίηςκ (ηδξ ιδηέναξ ημο, ηδξ εεάξ Ώεδκάξ, 

ημο Βφιαζμο): «Βίζαζ μ βζυξ ημο Οδοζζέα». Καθεί ζοκέθεοζδ ηςκ βενυκηςκ βζα κα ακηζιεηςπίζεζ 

ημοξ ικδζηήνεξ. Ώπμθαζίγεζ κα ηαλζδέρεζ ζηδ πάνηδ, βζα κα ζοκακηήζεζ ημ ααζζθζά Μεκέθαμ 

πμο πμθέιδζε ιαγί ιε ημκ παιέκμ παηένα ημο ζηδκ Σνμία.  

 

IV. 2:09:37 - 2:12:12 

Ο Μεκέθαμξ ιζθάεζ ζημκ Σδθέιαπμ βζα ημκ παηένα ημο. Σμκ δζααεααζχκεζ υηζ απμηθείεηαζ κα 

λεπκμφζε πμηέ εηείκμκ ηαζ ηδ ιδηένα ημο, άνα δ ιδ επζζηνμθή ημο ζδιαίκεζ υηζ είκαζ κεηνυξ.  

 

http://www.videosonic.gr/default.asp
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V. 2:20:10 - 2:25:00 

  

Κύξηα ζθελή αλαγλώξηζεο: Ο Οδοζζέαξ ζηδκ ηαθφαα ημο Βφιαζμο. Σμ πνχημ ζδιείμ 

επζζηνμθήξ ζηδκ Εεάηδ.  «Σμ ηονί ιμο, ημ ηναζί ιμο»... Δ ακαβκχνζζδ απυ ημκ πζζηυ οπδνέηδ. 

ημ ίδζμ ζδιείμ, εηεί υπμο βεκκήεδηε,  επζζηνέθεζ ηαζ μ Σδθέιαπμξ απυ ημ ηαλίδζ ζηδκ πάνηδ. 

οκάκηδζδ παηένα - βζμφ. ηδκ ανπή δ ζύγθξνπζε, ύζηεξα ε αλαγλώξηζε/ ζπκθηιίσζε, απνδνρή. 

Σμκ οπμδέπεηαζ ιε ζπαεί.  Ο Βφιαζμξ πζζημπμζεί υηζ μ λέκμξ είκαζ μ Οδοζζέαξ, είκαζ μ κάξηπξαο. 

Ο Σδθέιαπμξ δοζπζζηεί. Ο παηέναξ ημο ημκ νςηά «Βιέπεηο ηνλ  εαπηό ζνπ ζην πξόζσπό κνπ;» 

Μεηά ηθαίεζ ζηδκ αβηαθζά ημο. Ώπυ ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ, ιυκμ αοηυξ, μ βζυξ ημο 

ήνςα, ηαζ μζ δφμ πζζημί οπδνέηεξ εα αλαγλσξίδνπλ ηδκ πανμοζία ημο Οδοζζέα.  

 

VI. 2:43:55 - 2:48:06  

Ο Οδοζζέαξ ζημκ ενυκμ ημο. Ο Σδθέιαπμξ ιάπεηαζ δίπθα ημο. Δ ζθαβή ηςκ ικδζηήνςκ. 

Παηέναξ ηαζ βζυξ ζε ηαφηζζδ ηαζ ζοκενβαζία απμηαεζζημφκ ηδκ παηνζηή ηαζ ααζζθζηή ελμοζία 

πμο είπε δζαηαναπεεί ιε ημκ πυθειμ. 

 

Γ1. Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 
*
 

 

Γ1. 1 Γεληθά 

  

1.  ηζαβνάθδζδ ηςκ παναηηήνςκ ημο Οδοζζέα, ημο Σδθέιαπμο, ημο Βφιαζμο ηαζ ηδξ 

ζοιαμθζηήξ ζδιαζίαξ ημοξ ζημ ηείιεκμ. 

2.  πέζδ εεχκ ηαζ εκδηχκ, παηένα ηαζ βζμφ, νυθμζ ηςκ θφθςκ: δ ηαεμνζζηζηή ζδιαζία ημοξ 

ζηδκ αθήβδζδ. 

3. Κμζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ακαηαηαηάλεζξ ιεηά ημκ Σνςζηυ πυθειμ / αιθζζαήηδζδ ηδξ 

ηθδνμκμιζηήξ ααζζθείαξ. 

 

Γ1.2  Μνξθνινγηθέο επηινγέο 

 

1.  Δ οζμεέηδζδ ηςκ ηςδίηςκ ηδξ ηθαζζηήξ αθήβδζδξ ημο Υυθθοβμοκη βζα ηδκ απυδμζδ ημο 

μιδνζημφ έπμοξ αθθά ηαζ ηςκ αλζαηχκ αεααζμηήηςκ πμο ειπενζέπμκηαζ ζημ πνυζςπμ ημο 

παηένα, ζογφβμο ηαζ ααζζθζά. Παναδείβιαηα: α) δ "επζηή" δνςμπμίδζδ ημο πνςηαβςκζζηή, 

α) δ πνήζδ οπμαθδηζηήξ, οπμζηδνζηηζηήξ ιμοζζηήξ επέκδοζδξ. 

2.  Δ επζθμβή δοκαηχκ βοκαζηείςκ πνμζςπζημηήηςκ: ηδξ δεμπμζμφ Βζνήκδξ Παππά 

(ζηθδνυηδηα, δφκαιδ) ςξ ιδηέναξ ημο Οδοζζέα ηαζ ηδξ δεμπμζμφ Γηνέηα ηάηζ (μιμνθζά, 

αλζμπνέπεζα) ςξ πζζηήξ ζογφβμο ηαζ ααζίθζζζαξ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ επζθμβέξ θεζημονβμφκ 

ςξ ακηίαανμ ζηδκ ζζπονή πνμζςπζηυηδηα ημο ήνςα ηαζ ακαδεζηκφμοκ ημκ ζδιακηζηυ νυθμ 

ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ επμπή ηδξ ηθδνμκμιζηήξ ααζζθείαξ. 

3.  Δ ακηζδζαζημθή ηδξ Πδκεθυπδξ ιε ηζξ άθθεξ βοκαίηεξ πμο πνμζπαεμφκ κα ηναηήζμοκ ημκ 

ήνςα (Κίνηδ, Καθορχ), μζ μπμίεξ ακαπανίζηακηαζ ιε παναηηδνζζηζηά ηδκ έκημκδ δφκαιδ 

ηαζ ζελμοαθζηυηδηα.  

5. Δ επζθμβή  ημο πχνμο ηδξ ηαθφααξ ημο Βφιαζμο ςξ ζδιείμο ακαθμνάξ ηαζ επζζηνμθήξ 

(έκανλδ, ηεθεοηαία πθάκα ηδξ αθήβδζδξ).  

6. Δ έκανλδ ηδξ αθήβδζδξ ιε ηδ ζηδκή ηδξ βέκκαξ δίκεζ ιζά ηνςηή, ακενχπζκδ δζάζηαζδ πίζς 

απυ ημ επζηυ, δνςζηυ πνμζςπείμ ημο πνςηαβςκζζηή-πμθειζζηή.  

 

Γ1.3  Πηζαλέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο 

  

                                                 
*
 Οζ εκυηδηεξ Γ1.1 & Γ1.2 δεκ απεοεφκμκηαζ άιεζα ζημφξ ιαεδηέξ αθθά πνμηείκμκηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ζακ αθεηδνία ζημπαζιμφ 

πάκς ζηα εειαηζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζκίαξ, βζά κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ πανμοζίαζή ηδξ ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 

επελενβαζία ηδξ ζημ ιάεδια. Δ εκυηδηα Γ1.3 απεοεφκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ιε δεδμιέκδ ηδκ ηνζηζηή επζθμβή ηαζ δζαιεζμθάαδζδ 

ημο εηπαζδεοηζημφ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηαζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή εθανιμβή. 
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1. Πμζά είκαζ δ ζδιαζία ηδξ ηαθφααξ ημο Βφιαζμο ζηδκ αθήβδζδ; Πμζά ζδιακηζηά βεβμκυηα 

ζοιααίκμοκ ζ' αοηυκ ημ πχνμ;  

2. Πχξ πανμοζζάγεηαζ δ ζπέζδ εεχκ ηαζ εκδηχκ ζηδκ ηαζκία;  

 

3. Πμζά ζημζπεία βκςνίγεζ μ Σδθέιαπμξ βζα ημκ παηένα ημο απυ ηζξ δζδβήζεζξ ηνίηςκ (ηδξ 

ιδηέναξ ημο Πδκεθυπδξ, ημο Βφιαζμο, ημο Μεκέθαμο, ηδξ εεάξ Ώεδκάξ);  

4. Γζαηί μ Σδθέιαπμξ ζοβηνμφεηαζ ιε ημκ παηένα ημο ζηδκ ανπή ηδξ ζοκάκηδζήξ ημοξ; Με 

πμζά θυβζα μ Οδοζζέαξ πνμηαθεί ημκ Σδθέιαπμ κα ημκ ακαβκςνίζεζ;  

5. Γνάρηε ηδκ ζζημνία ηδξ ζοκάκηδζδξ ζακ κα ηδκ αθδβείηαζ α) μ Οδοζζέαξ, α) μ Σδθέιαπμξ.  

6. Πμζέξ αλίεξ, αδοκαιίεξ ηαζ ανεηέξ απμδίδμκηαζ ζημ βοκαζηείμ θφθμ ιέζς ηδξ Πδκεθυπδξ 

ηαζ ζημ ακηνζηυ ιέζς ημο Οδοζζέα;  

7. Γζαηί μ ζηδκμεέηδξ επέθελε κα "κηφζεζ" ηδκ δνάζδ ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιμοζζηή; 

8. Πενζβνάρηε ιζά ζοκάκηδζή ζαξ ιε έκα πνυζςπμ πμο είπαηε πμθθά πνυκζα κα δείηε. Σζ 

πενζιέκαηε απυ ηδ ζοκάκηδζδ; Πμζά ήηακ ηα ζοκαζζεήιαηά ζαξ πνζκ ηαζ ιεηά απυ αοηήκ; 

 

Α2. ηνηρεία & πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο-2 

 

ΠΑΡΗΗ, ΣΔΞΑ 

 

Πνςηυηοπμξ ηίηθμξ: PARIS, TEXAS 

ηδκμεέηδξ: WIM WENDERS 

Αζάνηεζα: 147 θεπηά 

Έημξ παναβςβήξ: 1984 

Υχνα παναβςβήξ: Γενιακία, Γαθθία 

 

Μεηά απυ ιαηνυπνμκδ ελαθάκζζδ, μ ιεζήθζηαξ Σνάαζξ αβαίκεζ απυ ηδκ ένδιμ ζε ηαηάζηαζδ 

θοζζηήξ ηαζ ροπζηήξ ελάκηθδζδξ. Αεκ έπεζ επαθή ιε ημ πενζαάθθμκ μφηε ηαζ ικήιδ ηδξ ιέπνζ 

ηχνα γςήξ ημο. Ο αδεθθυξ ημο Οοχθη ημκ ανίζηεζ ηαζ ημκ θζθμλεκεί ζημ ζπίηζ ημο, υπμο ζοκακηά 

βζά πνχηδ θμνά ιεηά απυ 4 πνυκζα ημκ Υάκηεν, ημκ επηάπνμκμ βζυ ημο. Ξέκμζ ζηδκ ανπή, παηέναξ 

ηαζ βζυξ ακαπηφζζμοκ δζζηαηηζηά ιζά ζπέζδ θζθίαξ, ηαεχξ μ Σνάαζξ ζηαδζαηά ακαηηά επαθή ιε 

ημ πανεθευκ ζοθθέβμκηαξ ρήβιαηα ικήιδξ. Με ημ υκεζνμ κα λακαθηζάλμοκ ηδκ μζημβέκεζά ημοξ, 

μ Σνάαζξ ηαζ μ ιζηνυξ Υάκηεν λεηζκμφκ έκα ηαλίδζ ζημ άβκςζημ, ακαγδηχκηαξ ηδκ ελαθακζζιέκδ 

ιδηένα. Μζά "ηαζκία δνυιμο" ("road movie"), είδμξ ζδζαίηενα πνμζθζθέξ ζημκ ζηδκμεέηδ ΐζι 

ΐέκηενξ, ζε ζεκάνζμ ημο αι έπανκη. Έκα πμζδηζηυ, εθεβεζαηυ ζπυθζμ πάκς ζηδκ απμλέκςζδ, ηδ 

ιμκαλζά, ηδκ αδοκαιία ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ ηαζ ηα ακεηπθήνςηα υκεζνα ζε έκα πενζαάθθμκ 

αθζθυλεκμ ηαζ επενζηυ, ιε θυκημ ηα άβμκα, απακή ημπία ηδξ αιενζηακζηήξ Αφζδξ.  

 

Ηιηθηαθή νκάδα: 13+ 

Πεγή DVD: The Criterion Collection,  http://www.criterion.com/films/1502-paris-texas    

 

B2. Δπηινγή απνζπαζκάησλ γηά πξνβνιή ζηελ ηάμε: 

 

Η. 36:50 - 38:43 

Ο Σνάαζξ ηαζ μ αδεθθυξ ημο Οοχθη θηάκμοκ ζημ ζπίηζ ημο ηεθεοηαίμο. Δ αηιυζθαζνα είκαζ 

ζδζαίηενα θμνηζζιέκδ. Ο ιζηνυξ Υάκηεν έπεζ ακαηναθεί απυ ημκ Οοχθη ηαζ ηδ ζφγοβυ ημο Ώκκ 

απυ ηυηε πμο δ ιδηένα ημο ημκ εβηαηέθεζρε. Σμοξ εεςνεί βμκείξ ημο ηζ εηείκμζ ημκ αβαπμφκ ηαζ 

ημκ θνμκηίγμοκ ζακ παζδί ημοξ. Δ ζζμννμπία ηδξ μζημβέκεζαξ ηχνα απεζθείηαζ. Γζά πνχηδ θμνά 

ιεηά απυ ηέζζενα πνυκζα, μ Υάκηεν εα ανεεεί ιπνμζηά ζημκ αθδεζκυ ημο παηένα πμο υθμζ 

εεςνμφζακ παιέκμ. 

 

ΗI. 50:24 - 1:02:01 

Μζά παθζά εναζζηεπκζηή ηαζκία ("home movie") απυ ηζξ δζαημπέξ ημο Οοχθη, ηδξ Ώκκ, ημο 

Σνάαζξ, ηδξ βοκαίηαξ ημο Σγέζκ ηαζ ημο ιζηνμφ Υάκηεν ακαζφνεζ ικήιεξ ιζάξ πεναζιέκδξ 

http://www.criterion.com/films/1502-paris-texas?q=autocomplete
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εοηοπίαξ. ΐθέπμοκ, ακηζδνμφκ, ακηαθθάζζμοκ ζζςπδθά αθέιιαηα. Σδκ επυιεκδ ιένα μ Σνάαζξ, 

απμθαζζζιέκμξ κα ακαθάαεζ ημ νυθμ ημο παηένα, κηφκεηαζ ζηδκ ηνίπα ιε νμφπα ημο Οοχθη βζά κα 

πάνεζ ημκ Υάκηεν απυ ημ ζπμθείμ. Καζ αοηή ηδ θμνά, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνχηδ απυπεζνα υπμο 

είπε ειθακζζηεί ιε ηα ηακμκζηά ημο νμφπα, ηα ηαηαθένκεζ. Ο ιζηνυξ ημκ ειπζζηεφεηαζ, ακ ηαζ 

δζζηαηηζηά, παίγμοκ ιαγί ηαεχξ πενπαημφκ απυ ημ ζπμθείμ ζημ ζπίηζ ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημ ζαθυκζ 

ημο ζπζηζμφ κα λεθοθθίγμοκ άθιπμοι ιε μζημβεκεζαηέξ θςημβναθίεξ. Μζθμφκ βζά αβαπδιέκα 

πνυζςπα, βζά ηδκ απχθεζα ηαζ, ακαπυθεοηηα, βζά ηδ ιαιά.  

 

ΗIΗ. 1:10:06 - 1:16:38 

ηζξ ζηαθςζζέξ εβηαηάζηαζδξ ιζάξ βζβακημαθίζαξ, μ Σνάαζξ ακαββέθεζ ζημκ Οοχθη ηδκ 

πνυεεζή ημο κα θφβεζ ζε ακαγήηδζδ ηδξ Σγέζκ. Βιθακίγεηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ ημο Υάκηεν ιε 

έκα παθζυ θμνηδβάηζ ηαζ ιαγί λεηζκμφκ βζά ημ Υζμφζημκ, υπμο ζφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ 

ανίζηεηαζ δ ιαιά.  

 

ΗV. 1:50:41 - 1:53:57 

Ο Σνάαζξ ηαζ μ Υάκηεν ανίζημκηαζ ζημ ηέθμξ ημο ηαλζδζμφ. Ο Σνάαζξ έπεζ ανεί ηδ Σγέζκ, πςνίξ 

αοηή κα ημ λένεζ. οκεζδδημπμζεί υηζ ημ υκεζνμ είκαζ ακέθζηημ. Μαβκδημθςκεί ζ' έκα ηαζεηυθςκμ 

ιζά ελμιμθυβδζδ πνμξ ημκ βζυ ημο: "Ζ κεγαιύηεξε ειπίδα πνπ είρα δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί"...  Ο ιζηνυξ αημφεζ ημ ιήκοια ιυκμξ ημο ζ' έκα δςιάηζμ λεκμδμπείμο ιε θυκημ 

ημοξ μονακμλφζηεξ ημο Υζμφζημκ.  

 

V. 2:13:51 - 2:17:13 

Δ Σγέζκ ανίζηεζ ημ βζυ ηδξ ζημ δςιάηζμ πμο ηδξ οπέδεζλε μ Σνάαζξ. Ώβηαθζάγμκηαζ ιεηά απυ 

ηέζζενα πνυκζα. Ο ηεθεοηαίμξ παναημθμοεεί ηδ ζηδκή απυ ημ πάνηζκβη ημο λεκμδμπείμο, ιπαίκεζ 

ζημ θμνηδβάηζ ημο ηαζ απμιαηνφκεηαζ ζημοξ κοπηενζκμφξ δνυιμοξ ηδξ ιεβαθμφπμθδξ. Ίζςξ βζά 

κα ελαθακζζηεί ηαζ πάθζ... 

 

Γ2. Θέκαηα γηά ζπδήηεζε 
*
 

 

Γ2.1 Γεληθά 

1.  Σμ εέια ηδξ απχθεζαξ: θα ηα πνυζςπα ημο ένβμο έπμοκ αζχζεζ ηάπμζα απχθεζα ή/ηαζ 

θένμοκ ημ αάνμξ εκυξ ακεηθπήνςημο μκείνμο. 

2. Σμ εέια ηδξ ακαβκχνζζδξ: ηακ μ Οοχθη ακαβκςνίγεζ ημκ αδεθθυ ημο, μ Υάκηεν ημκ 

παηένα ημο, δ Σγέζκ ημκ άκηνα ηδξ, ηαεέκαξ ακαηθά ζημ πνυζςπμ ημο Σνάαζξ ηζξ 

πνμζςπζηέξ ημο αδοκαιίεξ, θμαίεξ ηαζ επζεοιίεξ. 

3. Σμ εέια ηδξ ικήιδξ: Δ ελαθάκζζδ ημο Σνάαζξ βίκεηαζ ηαοηυζδιδ ιε ηδκ απχθεζα ηδξ 

ικήιδξ ημο. Δ επζζηνμθή ημο ιε ηδκ απμζπαζιαηζηή ακαζφκεεζή ηδξ.   

4.  Κάεε άθζλδ βίκεηαζ αθμνιή βζά ιζά κέα ακαπχνδζδ. Δ ιμκαπζηή πενζπθάκδζδ ημο Σνάαζξ, 

ημ ηαλίδζ ζημ ζπίηζ ιε ημκ Οοχθη, δ ακαγήηδζδ ηδξ Σγέζκ ιε ημκ Υάκηεν, ηαηαθήβμοκ υθα 

ζε ιζά εθήιενδ Εεάηδ πμο δεκ πενζέπεζ ηδκ ηάεανζδ ηδξ επζζηνμθήξ αθθά ακηίεεηα βίκεηαζ 

αθεηδνία βζά ιζά κέα μδφζζεζα. 

 

Γ2.2 Μνξθνινγηθέο επηινγέο 

 

1.  Ο ελςηενζηυξ πχνμξ (ηα απακή ημπία ημο Σέλαξ,  μζ βζβακημαθίζζεξ πμο ηαηαζηεοάγεζ μ 

Οοχθη, μζ μονακμλφζηεξ ημο Υζμφζημκ) απμδίδεηαζ ζε ιζά ημθμζζζαία ηθίιαηα πμο ιεζχκεζ 

ηδκ θοζζηή μκηυηδηα ηςκ δνχςκ. 

                                                 
*
 Οζ εκυηδηεξ Γ2.1 & Γ2.2 δεκ απεοεφκμκηαζ άιεζα ζημφξ ιαεδηέξ αθθά πνμηείκμκηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ζακ αθεηδνία ζημπαζιμφ 

πάκς ζηα εειαηζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζκίαξ,  βζά κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ πανμοζίαζή ηδξ ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 

επελενβαζία ηδξ ζημ ιάεδια. Δ εκυηδηα Γ2.3 απεοεφκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ιε δεδμιέκδ ηδκ ηνζηζηή επζθμβή ηαζ δζαιεζμθάαδζδ 

ημο εηπαζδεοηζημφ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηαζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή εθανιμβή. 
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2. Συζμ δ εζηαζηζηή ζφκεεζδ υζμ ηαζ δ ιμοζζηή παναπέιπμοκ ζηα πνυηοπα ημο μοέζηενκ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ έηζζ ιζά παναδμζζαηά "επζηή" θυνια βζά κα ημκίζεζ ελ ακηζδζαζημθήξ ημοξ 

ακηζ-ήνςεξ πνςηαβςκζζηέξ ημο ένβμο. 

3. Ώκηίεεηα ιε ιζά ζοιααηζηή "ηάεανζδ", ημ ηέθμξ ηδξ ηαζκίαξ αθήκεζ πμθθά ενςηήιαηα 

ακαπάκηδηα ηαζ οπαζκίζζεηαζ ιζά κέα ελαθάκζζδ ημο πνςηαβςκζζηή. 

 

Γ2.3 Πηζαλέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο 

 

1.  Σί ζαξ έηακε εκηφπςζδ ζηδκ ηαζκία; Πμζυ είκαζ ημ εέια ηδξ; Πμζά είκαζ ηα ααζζηά 

πνυζςπα; Σζ επζδζχηεζ ημ ηαεέκα; 

2. Ο επηάπνμκμξ Υάκηεν έπεζ ακαηναθεί ηα ηεθεοηαία 4 πνυκζα απυ ημκ Οοχθη ηαζ ηδκ Ώκκ, 

πμο ημοξ απμηαθεί "ιπαιπά" ηαζ "ιαιά". Σζ θέηε κα κζχεεζ υηακ λαθκζηά αθέπεζ ιπνμζηά 

ημο ημκ αθδεζκυ ημο παηένα, πμο υθμζ εεςνμφζακ ελαθακζζιέκμ; Σζ ακαβκςνίγεζ ζημ 

πνυζςπυ ημο; 

3. Γζαηί κμιίγεηε υηζ "ελαθακίζηδηε" μ Σνάαζξ; Σζ θέηε κα έγδζε αοηά ηα 4 πνυκζα πμο γμφζε 

ιυκμξ ημο; Γζαηί έπεζ πάζεζ ηδ ικήιδ ημο; Σζ κζχεεζ ηχνα πμο λακαανίζηεηαζ ιε ημκ ιζηνυ 

ημο βζυ; Σζ επζδζχηεζ; 

4. Πενζβνάρηε ηδκ ζπέζδ ημο παηένα (Σνάαζξ) ιε ημκ βζυ ημο (Υάκηεν) υπςξ ελεθίζζεηαζ ζηδκ 

ηαζκία. Σζ νυθμ παίγεζ δ ιδηένα (Σγέζκ) ζ' αοηή ηδκ ελέθζλδ; 

5. Γνάρηε ηδκ ζζημνία ηδξ ηαζκίαξ ζακ κα ηδκ αθδβείηαζ μ ιζηνυξ Υάκηεν. 

6. ηδκ ανπή ηδξ ηαζκίαξ μ Σνάαζξ ανπίγεζ κα εοιάηαζ υηακ αθέπεζ έκα "home movie" αθθά ηαζ 

θςημβναθίεξ απυ ημ πανεθευκ. Σζ αλία έπμοκ βζά ζαξ θςημβναθίεξ ή αίκηεμ πμο έπεηε δεί 

απυ ηδκ παζδζηή ζαξ δθζηία ηαζ ηδ γςή ηδξ μζημβέκεζάξ ζαξ; 

7.  Ώκ θηζάπκαηε ηχνα έκα αίκηεμ ιε εέια ηδ γςή ζημ ζπμθείμ, ηζ εα βονίγαηε ηαζ βζαηί; Σζ εα 

ζδιαίκεζ βζά ζαξ αοηυ ημ αίκηεμ ιεηά απυ δέηα πνυκζα; Πχξ θακηάγεζηε ημκ εαοηυ ζαξ 

ηυηε; Πχξ εα έπμοκ αθθάλεζ ηα πνυζςπα, δ ημζκςκία, ημ πενζαάθθμ 

 

 

 

ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ     Ώεήκα, 28/04/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ 

εκηφπμο ΗΧΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ηαζ ΜΑΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΔΗΖ δδθχκμοιε  υηζ: 

1.  Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ "Παξέκβαζε ζην ζρέδην καζήκαηνο 'Οδπζζέαο θαη 

Σειέκαρνο: ζαλ δύν άγλσζηνη ζην  θαιύβη ηνπ Δύκαηνπ' (Οκήξνπ Οδύζζεηα - Α' 

Γπκλαζίνπ)" είκαζ δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε  ηακέκα 

δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ. 

2.  Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά 

ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ 

ημ ςξ άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε 

πνυζθμνμ ιέζμ. 
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

"ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ" 

(ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ Β' ΛΤΚΔΗΟΤ) 
 

Γζά ημοξ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πεδίμο Μαεήιαημξ πνμηείκμοιε ηδκ 

πνήζδ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ απυ ηδκ ηαζκία "Κιέθηεο Πνδειάησλ" ("Ladri di Biciclette" 

ηoο ΐζηηυνζμ Νηε ίηα (Εηαθία, 1948).  

πςξ εα δείηε ζημ ζοκδιιέκμ οθζηυ, δ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή εκδείηκοηαζ ηαη' ανπήκ βζά ηδκ 

πνμθακή εειαηζηή ζοκάθεζά ηδξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο δζδαηηζημφ ζπεδίμο. Πανάθθδθα, ςξ 

ελέπμκ δείβια ημο ζηαθζημφ κεμνεαθζζιμφ, εκυξ ηζκήιαημξ πμο ακαηαηεφεοκε ηυζμ ηδ βναθή υζμ 

ηαζ ηδ εειαημθμβία ημο ηζκδιαημβνάθμο ζηδκ ακαημιία ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδ-ηαξ, 

πνμζθένεηαζ βζά ηδ ιεθέηδ ηδξ βθχζζαξ ζακ πμθζηζζιζηυ ζηίβια ιζάξ ζζημνζηήξ επμπήξ.  

φιθςκα ιε ημ δζδαηηζηυ ζεκάνζμ, ηνίκμοιε υηζ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ εέζδ βζά ηδκ πανέιααζδ 

είκαζ ζημ ηέθμξ ηδξ Ώ' θάζδξ δζδαζηαθίαξ, ιεηά ημ πμίδια "Ώββεθίεξ" ηδξ Κζηήξ Αδιμοθά (2.1.α, 

ζεθ. 3), χζηε κα εκηαπεεί ηαζ ημ θζθιζηυ ηείιεκμ ζηδκ μιαδμζοκενβαηζηή δζενβαζία ηδξ δεφηενδξ 

θάζδξ. Ώοηυ θοζζηά πνμτπμεέηεζ ηδκ πνμκζηή ακαδζάνενςζδ ημο ζπεδίμο ηαηά ηδκ ηνίζδ ζαξ. Δ 

ιέεμδμξ πμο πνμηείκμοιε πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ ζηάδζα: 

 

1. Βζζαβςβζηή πανμοζίαζδ ηδξ ηαζκίαξ ηαζ ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ ηδξ απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ. 

2. Πνμαμθή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ (απυ DVD, ηαηά πνμηίιδζδ ζε μευκδ)  

3. Βιρφπςζδ ζογήηδζδξ πάκς ζηζξ ανπζηέξ εκηοπχζεζξ.  

4. Ώκαθοηζηή πνμζέββζζδ ημο ένβμο ηαζ ζοζπεηζζιυξ ιε ηδκ δζδαηηζηή εκυηδηα.  

5. Αεφηενδ εέαζδ βζά ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ απυρεςκ, ηδ δδιζμονβία κέςκ ενςηδιάηςκ ή ηδκ 

επελενβαζία ηςκ ανπζηχκ.  

6. οκεεηζηή δζενβαζία, δδιζμονβζηέξ πανειαάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. 

 

Αεδμιέκμο ημο πνμκζημφ πενζμνζζιμφ, δ ηεθζηή επζθμβή ημο οθζημφ πμο εα πνμαθδεεί, ηαεχξ 

ηαζ δ έηηαζδ ηδξ επελενβαζίαξ ημο απυ ημοξ ιαεδηέξ (ζηάδζα β-ζη), εκαπυηεζκηαζ ζηδ ηνίζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. 

Χξ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ ηδξ παναπάκς ιεευδμο, επζζοκάπημοιε ηα ελήξ: 

 

1. ημζπεία ηαζ πενζβναθή ηςκ ηαζκζχκ 

2. Πενζβναθή ηςκ επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ 

3. Θέιαηα βζά ζογήηδζδ (1. βεκζηά, 2. ιμνθμθμβζηέξ επζθμβέξ, 3. πζεακέξ ενςηήζεζξ πνμξ 

ημοξ ιαεδηέξ - ζε ζοκάνηδζδ ιε β, δ, ζη ςξ άκς) 

 

Βίιαζηε ζηδ δζάεεζδ ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο έπμοκ ακαθάαεζ ηδκ εθανιμβή ημο ζπεδίμο βζά 

μπμζαδήπμηε δζεοηνίκζζδ ή άθθδ ζοκεζζθμνά ηοπυκ πνεζαζηεί. 

 

Δ μιάδα ημο Κζκδιαημβνάθμο 

 

Εςάκκα Ώεακαζάημο 

ΐαββέθδξ Καθαιπάηαξ 

Μανία Παναδείζδ 

 

 

ΤΝΔΜΜΒΝΟ: 4 ΒΛΕΑΒ 

ΠΏΡΒΥΒΣΏΕ ΏΝΣΕΓΡΏΦΟ DVD ΣΧΝ ΒΠΕΛΒΓΜΒΝΧΝ ΏΠΟΠΏΜΏΣΧΝ  
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Α. ηνηρεία & πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο 

 

ΚΛΔΦΣΔ ΠΟΓΖΛΑΣΧΝ (βκςζηή ηαζ ςξ Ο ΚΛΔΦΣΖ ΣΧΝ ΠΟΓΖΛΑΣΧΝ) 

Πνςηυηοπμξ ηίηθμξ: LADRI DI BICICLETTE 

ηδκμεέηδξ: VITTORIO DE SICA 

Αζάνηεζα: 85 θεπηά 

Έημξ παναβςβήξ: 1948 

Υχνεξ παναβςβήξ: Εηαθία 

 

Θέια ηδξ ηαζκίαξ είκαζ δ ηθμπή εκυξ πμδδθάημο, απαναίηδημο βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ ενβαζίαξ 

εκυξ θηςπμφ αζμπαθαζζηή πμο ιυθζξ αβήηε απυ ηδκ ακενβία. Σα βεβμκυηα πμο μδδβμφκ ζηδκ 

ηθμπή ηαζ δ απυπεζνά ημο κα ημ λακαανεί ιαγί ιε ημ ιζηνυ βζυ ημο δδιζμονβμφκ ανηεηή «πθμηή» 

βζα έκα μθμηθδνςιέκμ ηαζ ζδιακηζηυ ένβμ ηέπκδξ πμο ειπενζέπεζ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή 

ηνζηζηή. Δ ηαζκία απμηεθεί έκα απυ ηα ημνοθαία δείβιαηα ημο ηζκήιαημξ ημο κεμνεαθζζιμφ πμο 

ακείγεζ  ζηδκ Εηαθία ηδκ άιεζδ ιεηαπμθειζηή πενίμδμ. Πνυεεζδ ημο ηζκήιαημξ είκαζ δ 

ακηζηαηάζηαζδ ηδξ θαιπενήξ ηζκδιαημβναθζηήξ «πναβιαηζηυηδηαξ» ημο πμθθοβμοκηζακμφ 

ηζκδιαημβνάθμο απυ ημκ αβχκα επζαίςζδξ ηςκ ζοκδεζζιέκςκ ακενχπςκ  ηδκ πενίμδμ ημο 

δεφηενμο παβηυζιζμο πυθειμο ηαζ ηςκ πνχηςκ πνυκςκ πμο ημκ αημθμφεδζακ. Μέζα βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ αοημφ ημο ζηυπμο είκαζ δ άνκδζδ ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ ιοεμπθαζίαξ πάνζκ ηςκ 

αζήιακηςκ πενζζηαηζηχκ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ∙  δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ζημφκηζμ ηαζ  ηςκ κηεηυν 

απυ ημκ αοεεκηζηυ πενζαάθθμκηα πχνμ πμο θένεζ έκημκα ηα ίπκδ ημο πμθέιμο∙ δ ακηζηαηάζηαζδ 

ημο πενίηεπκμο θςηζζιμφ ηςκ ζημφκηζμ απυ ημ θοζζηυ θςηζζιυ∙ δ εονεία πνήζδ εναζζηεπκχκ 

δεμπμζχκ. 

 

Ηιηθηαθή νκάδα: 10+ 

Πεγή DVD: Artfree, http://www.artfree.gr 

 

Β. Δπηινγή απνζπαζκάησλ γηά πξνβνιή ζηελ ηάμε: 

 

Η. 01:29 - 08:49 

Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ Ώκηυκζμ Ρίηζζ απμηεθεί ακηζπνμζςπεοηζηή πενίπηςζδ ημο αβχκα 

επζαίςζδξ ηςκ ιδ πνμκμιζμφπςκ ζηνςιάηςκ ζηδ Ρχιδ ηα πνχηα ιεηαπμθειζηά πνυκζα. Δ 

ηάιενα δίκεζ έιθαζδ ζηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ιεηαπηχζεζξ ημο, ζηζξ μονέξ ζημ βναθείμ εονέζεςξ 

ενβαζίαξ ηαζ ημ εκεπονμδακεζζηήνζμ, ζηδκ έθθεζρδ ιέζςκ ζοβημζκςκίαξ ηαζ ζημζπεζςδχκ 

μζηζαηχκ ακέζεςκ εκχ βίκεηαζ ηαζ δ πνχηδ βκςνζιία ημο εεαηή ιε ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ Ρίηζζ. 

 

ΗI. 15:00 - 24:30 

Δ αζζζυδμλδ έκανλδ, ιέζα απυ ηδκ ηνοθενή ζπέζδ παηένα  - βζμφ, ηδξ πνχηδξ ιέναξ ημο Ρίηζζ 

ζηδ δμοθεζά δζαηυπηεηαζ απνυαθεπηα ιε ηδκ ηθμπή ημο πμδδθάημο ηαζ ηδκ έκανλδ ηδξ 

απεθπζζιέκδξ ακαγήηδζήξ ημο. 

 

 

ΗII. 1:08:47 - 1:16:30 

Δ ηοπαία ζοκάκηδζδ ιε ημκ ηθέθηδ υπζ ιυκμ δεκ θφκεζ ημ πνυαθδια αθθά ηείκεζ κα 

επζδεζκχζεζ ηδκ ήδδ δοζπενή εέζδ ημο Ρίηζζ, πμο ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ηδκ αθθδθεββφδ πμο 

πνμζθένμοκ ζημκ ηθέθηδ δ μζημβέκεζα ηαζ μζ βείημκέξ ημο∙ ηαοηυπνμκα  «εηθνάγεζ ιζα εέζδ 

http://www.artfree.gr/
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εαοιαζηήξ ηαζ αδοζχπδηδξ απθυηδηαξ: ιέζα ζημκ ηυζιμ υπμο αοηυξ μ ενβάηδξ γεζ, βζα κα 

επζαζχκμοκ μζ θηςπμί πξέπεη λα θιέβνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ
2
». 

 

ΗV. 1:20:00 - 1:25:41 

Kαεχξ πθδζζάγεζ δ κφπηα μ Ρίηζζ απμθαζίγεζ ιεζ' ζηδκ απεθπζζία ημο κα ηθέρεζ ηζ αοηυξ έκα 

πμδήθαημ. Σμ εβπείνδια απμηοβπάκεζ. Σμκ πζάκμοκ ηαζ ηεθζηά ημκ αθήκμοκ πάνζξ ζηδκ φπανλδ 

ημο παζδζμφ ημο, πςνίξ πμδήθαημ ηαζ ιε ημ ζηίβια ημο ηθέθηδ. ιςξ, ηαεχξ παηέναξ ηαζ βζμξ 

παίνκμοκ ημ δνυιμ ηδξ επζζηνμθήξ ιε ιάηζα δαηνοζιέκα, δ ζηήνζλδ ημο ηαπεζκςιέκμο παηένα 

απυ ημ παζδί ημο ακμίβεζ ιζα ιζηνή θςηεζκή παναιάδα ζηδ αδοζχπδηδ πναβιαηζηυηδηα ηδξ 

ηαζκίαξ. 

 

Γ. Θέκαηα γηά ζπδήηεζε
2
 

 

Γ1.  Γεληθά 

 

1. Οζ απνμζδυηδηεξ δζαζηάζεζξ πμο ιπμνεί κα πάνεζ μ αβχκαξ βζα ηδκ επζαίςζδ. 

2. Δ αδοκαιία μνζζιμφ ημο ηαθμφ ηαζ ημο ηαημφ, ημο δίηαζμο ηαζ ημο άδζημο, ημο 

κυιζιμο ηαζ ημο παναααηζημφ, ημο ακήεζημο ηαζ ημο δεζημφ ζε πενζυδμοξ ηαζ 

ηαηαζηάζεζξ μνζαηέξ βζα ηδκ επζαίςζδ. 

3. Οζ επζπηχζεζξ ημο πμθέιμο ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζημοξ ακενχπμοξ πμο υπζ 

ιυκμκ δεκ ηα πνμηάθεζακ αθθά ηαζ αδίηςξ ηα οθίζηακηαζ. Οιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ 

ηςκ ηαηαζηάζεςκ πμο πανμοζζάγεζ δ ηαζκία ηαζ ηδξ ζδιενζκήξ πενζυδμο μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ. 

4. Δ αδοκαιία ηςκ ημζκςκζηχκ εεζιχκ ηαζ οπδνεζζχκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ 

ηςκ ηαεδιενζκχκ ακενχπςκ. 

5. Δ ζδιαζία ηδξ αβάπδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο 

εονφηενμο ημζκςκζημφ πενίβονμο. Ο νυθμξ ημο παζδζμφ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. 

 

Γ2.  Μνξθνινγηθέο επηινγέο 

 

1. Δ αοζηδνυηδηα ηαζ θζηυηδηα ημο ηζκδιαημβναθζημφ φθμοξ πμο ηαηαβνάθεζ πςνίξ 

ίπκμξ ελςνασζιμφ ηδ ζηθδνή πναβιαηζηυηδηα. 

2. Δ έθθεζρδ ηάεανζδξ πμο ζηενεί απυ ημ εεαηή ηδκ ακαημφθζζδ ηδξ 

«απμηαηάζηαζδξ ηδξ ηάλδξ» (υπζ ιυκμ ημο "happy-end" αθθά ηαζ ημο 

μπμζμοδήπμηε ηέθμοξ). 

3. Δ φπανλδ ηαεδιενζκχκ δνχςκ πμο ανίζηεηαζ ζημκ ακηίπμδα ηςκ ελαζνεηζηχκ 

δνχςκ ημο πμθζβμοκηζακμφ ηαζ βεκζηυηενα ημο ηονίανπμο ηζκδιαημβνάθμο. 

Καεμνζζηζηή ζημοξ Κιέθηεο ηαζ βεκζηυηενα ζηζξ κεμνεαθζζηζηέξ ηαζκίεξ είκαζ δ 

πνμζπάεεζα πμο βίκεηαζ κα ζοβπςκεοεμφκ μζ παναηηήνεξ ηαζ ημ πνυαθδια (μζ 

ηαζκίεξ δεκ δίκμοκ έιθαζδ ζηδ ακάπηολδ ηδξ πθμηήξ ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ αημιζηχκ 

ακενχπζκςκ ανεηχκ αθθά ζηδκ ημζκςκζηή, ακχκοιδ πθεονά εκυξ πνμαθήιαημξ).  

4. Ώκ ηαζ μζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ εηείκεξ ημο κημηζιακηέν, μ 

ζοβηζκδζζαηυξ πθμφημξ ηδξ ηαζκίαξ ααζίγεηαζ ζηα πμνηναίηα ημο παηένα ηαζ ημο 

βζμο ηαζ ηδ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ.  

                                                 
2
  Δ θνάζδ ακήηεζ ζημκ εεςνδηζηυ ημο ηζκδιαημβνάθμο Ώκηνέ Μπαγέκ  απυ ημ αζαθίμ ημο ¨Σζ είκαζ μ ηζκδιαημβνάθμξ: ιζα αζζεδηζηή 

ημο νεαθζζιμφ ηαζ ημο κεμνεαθζζιμφ» ιεηάθναζδ Κχζηα θήηα, εηδυζεζξ Ώζβυηενςξ 

 
2
  Οζ εκυηδηεξ Γ1 & Γ2 δεκ απεοεφκμκηαζ άιεζα ζημφξ ιαεδηέξ αθθά πνμηείκμκηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ζακ αθεηδνία ζημπαζιμφ πάκς 

ζηα εειαηζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζκίαξ,  βζά κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ πανμοζίαζή ηδξ ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 

επελενβαζία ηδξ ζημ ιάεδια. Δ εκυηδηα Γ3 απεοεφκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ιε δεδμιέκδ ηδκ ηνζηζηή επζθμβή ηαζ δζαιεζμθάαδζδ 

ημο εηπαζδεοηζημφ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηαζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή εθανιμβή. 
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5. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηαεζενςιέκδ ςξ ηυηε πναηηζηή ηδξ ηζκδιαημβνάθδζδξ ζε 

ζημφκηζμ ιε ηαηαζηεοαζιέκα ζηδκζηά, μ κεμνεαθζζιυξ έαβαθε ηδκ ηάιενα ζημοξ 

δνυιμοξ, απμηοπχκμκηαξ ηα αοεεκηζηά ημπία ηδξ γςήξ ηςκ πναβιαηζηχκ δνχςκ 

ημο. 

6. Δ ηαζκία παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ "δζαηνζηζηή" πνήζδ ηδξ ιμοζζηήξ επέκδοζδξ, πμο 

έπεζ οπμζηδνζηηζηυ νυθμ πςνίξ κα "οπαβμνεφεζ" ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ακηίδναζδ ημο 

εεαηή. 

 

Γ3.  Πηζαλέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο 

 

1. Σζ ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζ ζηέρεζξ ζαξ πνμηάθεζε δ ηαζκία;  

2. Πμζυ είκαζ ημ εέια ηδξ ηαζ πυζμ ζοκδεζζιέκμ είκαζ ζημ ζφβπνμκμ ηζκδιαημβνάθμ;  

3. ε ηζ δζαθένεζ ημ ηζκδιαημβναθζηυ φθμξ ηδξ ηαζκίαξ απυ α) ηζξ ηαζκίεξ πμο αθέπεηε 

ζοκήεςξ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ, α) ηζξ ζφβπνμκεξ ηδθεμπηζηέξ ζεζνέξ;  

4. Πενζβνάρηε ημ πχνμ, ημ θςηζζιυ, ηδ ζφκεεζδ ηδξ εζηυκαξ, ηδκ ειθάκζζδ ηςκ 

δεμπμζχκ, ημ είδμξ ηςκ δζαθυβςκ.  

5. Πενζβνάρηε ηα ηεκηνζηά πνυζςπα ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ. Πχξ ακηζδνμφκ μ 

άκδναξ ηαζ δ βοκαίηα ζηδκ έθθεζρδ ημο πμδδθάημο; Πμζέξ είκαζ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ιεηαπηχζεζξ ημο παηένα ζηα απυζπαζιαηα πμο είδαηε; Πχξ ελεθίζζεηαζ δ ζπέζδ 

παηένα - βζμφ;  

6. οβηνίκεηε ημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ παναηηήνςκ ιε ημ ζδιενζκυ. ΐνείηε μιμζυηδηεξ ηαζ 

δζαθμνέξ ακάιεζα ζηδκ ιεηαπμθειζηή μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ ηδ ζδιενζκή.  

7. Πχξ εα ελζζημνμφζε ηδ δνάζδ πμο παναημθμοεήζαηε μ ιζηνυξ ήνςαξ;  

8. Γκςνίγεηε πνυζςπα πμο πνμζπαεμφκ κα ανμφκ δμοθεζά; Γνάρηε ιζά ζζημνία ιε 

ηεκηνζηυ ήνςα έκακ άκενβμ.  

 

 

 

 

 

ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ  Ώεήκα, 28/04/2011 

 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ 

εκηφπμο ΗΧΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ηαζ ΜΑΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΔΗΖ δδθχκμοιε  υηζ: 

1.  Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ " Παξέκβαζε ζην ζρέδην καζήκαηνο 'Δξγαζία θαη επηινγή 

επαγγέικαηνο' (Νενειιεληθή  Γιώζζα Β' Λπθείνπ)" είκαζ δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ 

δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ  ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ. 

2.  Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά 

ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ ημ 

ςξ άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε 

πνυζθμνμ ιέζμ. 
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Γ2. Ζ  ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Οζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ ζε αημιζηυ ηαζ 

ζοθθμβζηυ επίπεδμ. Σα ένβα ηαζ μζ εζηυκεξ πμο ζοκακηάιε ζε πζκαημεήηεξ, ιμοζεία αθθά ηαζ 

ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ θακενχκμοκ ηδ ζεκειηώδε αλάγθε καο λα παξάγνπκε νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, κα επζημζκςκήζμοιε «πμζμζ ηαζ ηζ είιαζηε» ιέζα απυ βναιιέξ, πνχιαηα, 

θυνιεξ ηαζ ζοκεέζεζξ.  

1. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ  

ηδκ εεςνία ηαζ πνάλδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο 21
μο

 αζχκα, μ υνμξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ έκκμζα μιπνέθα. Πενζθαιαάκεζ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ηαζ ηεπκζηέξ, 

παναδμζζαηέξ ηαζ κευηενεξ, ηζξ ηαθέξ ηαζ εθανιμζιέκεξ ηέπκεξ, αθθά ηαζ ένβα πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ή εζηζάγμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ πχνςκ. 

Βπζπθέμκ, ακαθένεηαζ ζηζξ πμζηίθεξ εζηυκεξ ηαζ πνμσυκηα ηδξ ζφβπνμκδξ ημπζηήξ ηαζ παβηυζιζαξ 

μπηζηήξ παναβςβήξ ηαζ επζημζκςκίαξ, πμο θυβς ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ ιέζςκ 

ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ, ηαηαηθφγμοκ ηαζ δζαιμνθχκμοκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ ηαζ ζοκεέημοκ ημ 

ζδιενζκυ νπηηθά πξνζδηνξηζκέλν πνιηηηζκό ιαξ (visual culture) (Freedman, 2003). Έηζζ, 

δσγξαθηθή, ζρέδην, ραξαθηηθή θαη ηύπσκα, θνιιάδ, πιαζηηθή, γιππηηθή θαη πεινπιαζηηθή, 

αγηνγξαθία θαη πθαληηθή, παξεκβάζεηο ζην ρώξν, γεινηνγξαθία θαη θόκηθο, ζρεδηαζκόο θαη 

θαηαζθεπή καζθώλ, καθεηώλ θαη αθηζώλ, εηθνλνγξάθεζε εληύπσλ, εηθόλεο από ην internet θαη από 

ειεθηξνληθά ή κε παηρλίδηα θαη γθξάθηηη (graffiti), είκαζ ιενζηέξ ιυκμ απυ ηζξ μπηζηέξ ιμνθέξ, 

ηέπκεξ ηαζ ηεπκζηέξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακηζηείιεκμ ηνζηζηήξ ιεθέηδξ ηαζ πναηηζηήξ ενβαζίαξ 

ζηδκ ηάλδ.       

Οζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ έπμοκ ηδ δζηή ημοξ «βθχζζα». Δ νπηηθή γιώζζα είκαζ έκα ζδζαίηενμ 

ζφζηδια επζημζκςκίαξ πμο ζηδνίγεηαζ ζε έκα ζφκμθμ ελεζδζηεοιέκςκ ιέζςκ ηαζ ηςδίηςκ. ε 

ακαθμβία ιε ημ βναπηυ θυβμ, μζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ έπμοκ ημ δζηυ ημοξ θελζθυβζμ, βναιιαηζηή ηαζ 

ζοκηαηηζηυ. Σμ θελζθυβζμ ηςκ εζηυκςκ είκαζ ημ ρξώκα, δ γξακκή, μ ηόλνο, ημ κνηίβν, δ πθή ημ 

ζρήκα, δ θόξκα, μ ρώξνο. Με αοηά ηα ιμνθμθμβζηά ηαζ δμιζηά ζημζπεία ενβάγεηαζ μ εζηαζηζηυξ. 

Δ βναιιαηζηή ηαζ ημ ζοκηαηηζηυ ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ είκαζ δ ζύλζεζε. Υνχιαηα, βναιιέξ, 

θυνιεξ ηαζ ζπήιαηα ζοκδοάγμκηαζ ζηυπζια ηαζ ζοζηδιαηζηά βζα κα παναπεεί έκα ένβμ πμο έπεζ 

ακαβκςνίζζιδ ιμνθή ηαζ επζημζκςκεί ζοβηεηνζιέκμ κυδια, βζα πανάδεζβια έκαξ πίκαηαξ πμο 

ακαπανζζηά ημ πμνηνέημ ιίαξ κεανήξ βοκαίηαξ ή ιζα δζαθδιζζηζηή βζβακημαθίζα εκυξ ζπμν 

αοημηζκήημο. 

Δ μπηζηή βθχζζα επζηνέπεζ ηδκ επζημζκςκία ζδεχκ, κμδιάηςκ, πθδνμθμνζχκ ηαζ 

ζοκαζζεδιάηςκ ιε ηνυπμοξ ζδζαίηενμοξ πμο δεκ ιπμνεί κα ιζιδεεί ηακέκα άθθμ ζφζηδια 

ζοιαυθςκ. ηδκ μοζία, ιπμνεί κα επζημζκςκεί πμζυηδηεξ πμο ηαιζά άθθδ βθχζζα δεκ είκαζ 

ηαηάθθδθα ελμπθζζιέκδ κα ηάκεζ. Γζα πανάδεζβια, ηo κα αημφιε ηδ θέλδ ιπθε δζαθένεζ 

μοζζαζηζηά απυ ημ κα αθέπμοιε έκα ααεφ ημνεζιέκμ ιπθε πνχια (Kress ηαζ Leeuwen,1996). 

Βπμιέκςξ, νη εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη αλαληηθαηάζηαηεο.  

2. Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ην παηδί 

Σα παζδζά είκαζ εκενβμί ιέημπμζ ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ. Πανάβμοκ πμζηίθεξ μπηζηέξ ιμνθέξ, 

υπςξ ζπέδζα, ηαηαζηεοέξ ή ηνζζδζάζηαηα ένβα απυ πθαζηεθίκδ ηαζ ιπμνμφκ κα ζπμθζάγμοκ ένβα 

πμο ζοκακημφκ ζημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημοξ, βζα πανάδεζβια πίκαηεξ ηαζ εζημκμβναθήζεζξ 

παζδζηχκ αζαθίςκ, πμθφ πνζκ ιάεμοκ κα πεζνίγμκηαζ ημ βναπηυ θυβμ. Εδζαίηενα, ην ζρέδην θαη ε 

δσγξαθηθή γίλεηαη βαζηθό κέζν επηθνηλσλίαο ησλ παηδηώλ απυ ηδκ δθζηία ηςκ ηεζζάνςκ ή 

πέκηε εηχκ. Ώοηυ ζοιααίκεζ βζαηί ημ παζδί ιπμνεί κα πνδζζιμπμζεί μπηζηά ζφιαμθα πμο έπμοκ 

παιδθυ ααειυ αθαζνεηζηυηδηαξ. Γζα πανάδεζβια, ημ ζπέδζμ εκυξ θμοθμοδζμφ εοιίγεζ έκα 

πναβιαηζηυ θμοθμφδζ πμθφ πενζζζυηενμ απυ ηδ θέλδ «θμοθμφδζ». Βπίζδξ, έκα ζπέδζμ ή ιζα 

γςβναθζά ιπμνεί κα ηνμπμπμζδεεί ηαζ κα ζοιπθδνςεεί ιε ιεβάθδ εοημθία, ιπμνεί κα ακαπανζζηά 
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ηαοηυπνμκα ζοιαάκηα πμο θαιαάκμοκ πχνα ζε δζαθμνεηζηυ πνυκμ, εκχ απμηεθεί ιζα δήθςζδ ηςκ 

επζημζκςκζαηχκ πνμεέζεςκ ημο παζδζμφ, πμο δζαηδνείηαζ πμθφ ιεηά απυ ηδκ μθμηθήνςζή ηδξ.      

Σμ παζδζηυ ζπέδζμ είκαζ έκα παλίζρπξν κέζν δηαπξαγκάηεπζεο, απνηύπσζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ελδηαθεξόλησλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ αθεγήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ 

δεκηνπξγώλ ηνπο, έκα πανάεονμ ζημκ εζςηενζηυ ημοξ ηυζιμ (Anning ηαζ Ring, 2004). Με ηδκ 

αοευνιδηδ γςβναθζηή ημοξ δναζηδνζυηδηα ηα παζδζά εηδδθχκμοκ ηδκ αβάπδ ημοξ πνμξ ηα 

ημκηζκά ημοξ πνυζςπα, δζαπναβιαηεφμκηαζ ηδ εέζδ ημοξ ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ, πανημβναθμφκ 

θζθίεξ, ζοιπάεεζεξ ηαζ ακηζπάεεζεξ ιε ζοιιαεδηέξ ηαζ ζοκμιδθίημοξ, επελενβάγμκηαζ επζεοιίεξ, 

θυαμοξ ηαζ ακαζθάθεζεξ, δζδβμφκηαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδ γςή ημοξ ζζημνίεξ, ιαεαίκμοκ πχξ κα 

ζοκοπάνπμοκ ιε ημκ «άθθμ». 

3. Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Βίκαζ ακαιθζζαήηδημ υηζ μζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ παζδζχκ 

ηαζ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ημο μπηζημφ πμθζηζζιμφ ζημκ μπμίμ ιεηέπμοκ. Δ εζηαζηζηή 

αβςβή ζοκεζζθένεζ πμθθαπθά ζε αηαδδιασηυ ηαζ πνμζςπζηυ επίπεδμ ηαζ δ πανμπή ηδξ ηαε‟ υθδ 

ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ δεκ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ επζθμβή αθθά ςξ οπμπνέςζδ. 

Δ πναηηζηή ηαζ ηνζηζηή εζηαζηζηή δζαδζηαζία πνμπςνά ιέζα απυ ηδ δζανηή αλάδεημε 

πξνβιεκάησλ θαη αλαδήηεζε πξσηόηππσλ ιύζεσλ ζε αοηά. Αεκ οπάνπμοκ ζςζηέξ ηαζ θάεμξ 

απακηήζεζξ ηαζ θφζεζξ. Οζ ιαεδηέξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε πμθθαπθέξ επζθμβέξ επίθοζδξ ζηα 

ηεπκζηά πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ. Υςνίξ ημ θυαμ ημο θάεμοξ, ιπμνμφκ κα 

πεζναιαηζζημφκ ιε οθζηά, ηεπκζηέξ ηαζ ιέζα ηαζ κα δχζμοκ πμθθέξ εκαθθαηηζηέξ απακηήζεζξ. 

Βπμιέκςξ, ηάεε εζηαζηζηή ενβαζία ή ακηαπυηνζζδ ζε ένβμ άθθςκ είκαζ δζαθμνεηζηή ηαζ 

πνμζςπζηή, θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ ηάηζ απυ ημ ίδζμ ημ παζδί. 

Οζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ πνμζθένμοκ πμθφηζιεξ μπηζηέξ, απηζηέξ ηαζ εκ βέκεζ αζζεδηζηέξ 

ειπεζνίεξ. Σα παζδζά καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα απνιακβάλνπλ νπηηθέο 

πνηόηεηεο θαη ιεπηέο δηαθνξέο ζηα εζηαζηζηά ένβα ηαζ ζηζξ εζηυκεξ πμο ζοκακημφκ ζημ θοζζηυ 

ηαζ αζηζηυ πενζαάθθμκ ημοξ. Δ πνμθακήξ αβάπδ πμο έπμοκ ζηδκ εζηαζηζηή δναζηδνζυηδηα 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε πμο ημοξ πνμζθένεζ δ ζοιιεημπή ημοξ ζε αοηήκ. 

πςξ μζ επαββεθιαηίεξ ηαθθζηέπκεξ, έηζζ ηαζ μζ ιαεδηέξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ εζηαζηζηά 

πενζζζυηενμ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ πμθφ θζβυηενμ βζα ελςβεκείξ απμθααέξ (Eisner, 

2002).  

Οζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ αμηνπνηνύλ θαη δηεπξύλνπλ ηε θαληαζία, ηελ εθεπξεηηθόηεηα θαη ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ. ε ακηίεεζδ ιε ηδ ζοιααηζηή ζπμθζηή δζαδζηαζία, υπμο 

ηείκμοιε κα δίκμοιε έιθαζδ ζηδκ πναβιαηζζηζηή ακηίθδρδ ημο ηυζιμο, ζηδκ μνευηδηα ηαζ ηδ 

βναιιζηυηδηα  ηδξ βκχζδξ, δ εζηαζηζηή εηπαίδεοζδ ιαεαίκεζ ζηα παζδζά κα ακηζθαιαάκμκηαζ 

αοηυ πμο οπάνπεζ βφνς ημοξ, αθθά κα εκδζαθένμκηαζ πενζζζυηενμ βζ‟ αοηυ πμο ιπμνεί κα 

πνμηφρεζ (Eisner, 2002). οκδοάγμοκ ηαζ αλζμπμζμφκ ειπεζνίεξ, βκχζεζξ, ιέζα, ενβαθεία ηαζ 

ηεπκζηέξ δελζυηδηεξ βζα κα πναβιαηχζμοκ αοηυ πμο έπμοκ θακηαζηεί, κα δχζμοκ ιμνθή ηζξ ζδέεξ 

ημοξ. 

Οζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ ζοιαάθμοκ ζηε δηεύξπλζε ηεο αληίιεςεο ησλ παηδηώλ θαη ζηελ 

απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ. Σα αμδεμφκ κα ηαηακμήζμοκ ηζξ πμθθαπθέξ πθεονέξ ηδξ γςήξ, κα 

ιάεμοκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ βζα ημκ ηυζιμ βφνς ημοξ. Έκα παζδί πμο ζπεδζάγεζ έκα πμδήθαημ 

ηαηακμεί ηαθφηενα πχξ αοηυ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ηαζ θεζημονβεί. Ώκαπανζζηχκηαξ έκα παζπκίδζ 

ή ιζα ζηδκή πμδμζθαίνμο, επζηνέπεζ ζημ δδιζμονβυ ημο κα ειπεδχζεζ ημοξ ηακυκεξ, ηδ θφζδ ηαζ 

ημ είδμξ ηδξ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ πμο απαζηεί δ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα.  

Κάεε εζηαζηζηή ενβαζία ζοκεπάβεηαζ γισζζηθή επηθνηλσλία θαη αλάπηπμε. Σα παζδζά 

απμθαιαάκμοκ κα ιζθμφκ βζα ηα ένβα ημοξ ή κα πενζβνάθμοκ εζηαζηζηά ένβα άθθςκ, εκχ 

πανάθθδθα ιαεαίκμοκ κα πνδζζιμπμζμφκ έκα εμεηδηθεπκέλν εηθαζηηθό ιεμηιόγην. Δ εκαζπυθδζή 

ημοξ ιε έξγα πνιπηξνπηθά (υπμο ζοκδοάγμκηαζ δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα επζημζκςκίαξ), υπςξ 

εζημκμαζαθία ηαζ ηυιζηξ, ηα ελμζηεζχκεζ ιε ηζξ ζδζαίηενεξ εηθναζηζηέξ δοκαηυηδηεξ πμο θένεζ δ 

ζοκφπανλδ ηαζ δ δζαπθμηή εζηυκαξ ηαζ βναπημφ ηεζιέκμο.  

Πανυθμ πμο δ εζηαζηζηή ενβαζία εεςνείηαζ ηαηά αάζδ ιμκαπζηή ηαζ αημιζηή, ιπμνεί εφημθα 

κα θάαεζ ζοθθμβζηή-ζοκενβαηζηή ιμνθή. Έκα μιαδζηυ ημθθάγ, δ έηεεζδ ηςκ ιαεδηζηχκ ένβςκ, 
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αθθά ηαζ δ απυ ημζκμφ επίζηερδ ζε ιζα πζκαημεήηδ, ιαεαίκμοκ ζηα παζδζά λα ζπλππάξρνπλ θαη 

λα ζπλεξγάδνληαη ηαζ ημοξ πνμζθένμοκ ηδ πανά ημο ζοθθμβζημφ επζηεφβιαημξ. Βπζπθέμκ, δ 

εζηαζηζηή αβςβή εκεαννφκεζ ημ άκμζβια ημο ζπμθείμο ζημκ ηυζιμ ιε επζζηέρεζξ ηαθθζηεπκχκ 

ζηδκ ηάλδ ή ημ ακηίζηνμθμ ηαζ ζοιπνάλεζξ ιε ημοξ ιαεδηέξ. Σα παζδζά ζπλαληνύλ θαη 

ζπλππάξρνπλ δεκηνπξγηθά  κε επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο θαη ζρεδηαζηέο θαη εμνηθεηώλνληαη κε 

ελαιιαθηηθά επαγγεικαηηθά κνληέια. 

H ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ζε πμζμηζηά πνμβνάιιαηα εζηαζηζηήξ αβςβήξ ηα αμδεά κα 

βκςνίζμοκ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ ηα δμιζηά ζημζπεία, ημοξ ηχδζηεξ ηαζ ηζξ ηενάζηζεξ 

εηθναζηζηέξ-επζημζκςκζαηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ μπηζηήξ βθχζζαξ. Γίκμκηαζ έηζζ ζηαδζαηά ηθαλνί 

ρεηξηζηέο ηνπ νπηηθνύ ιόγνπ. Ώοηή δ ζφκεεηδ ζηακυηδηα, πμο μνίγεηαζ ςξ νπηηθόο εγγξακαηηζκόο 

(visual literacy), έπεζ δφμ εηθνάζεζξ. Σα παζδζά (α) επζημζκςκμφκ ιε άκεζδ ιέζα απυ ηδ 

δδιζμονβία εζηαζηζηχκ ηαζ μπηζηχκ ιμνθχκ ηαζ (α) βίκμκηαζ ελεξγνί θαη θξηηηθνί αλαγλώζηεο 

εηθόλσλ. Ο μπηζηυξ εββναιαηζζιυξ απμηηά ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηα πθαίζζα ημο ζφβπνμκμο 

πμθζηζζιμφ πμο δ επζημζκςκία έπεζ αολακυιεκα μπηζηυ παναηηήνα. Βπζηνέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ κα 

αλζμθμβμφκ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ επζθεηηζηά ημκ ηενάζηζμ υβημ ηςκ μπηζηχκ πθδνμθμνζχκ πμο 

δέπμκηαζ ηαεδιενζκά. Μαεαίκμοκ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ κα ενιδκεφμοκ έκκμζεξ ηαζ κμήιαηα 

πένα απυ ημ πνμθακέξ ηαζ κα πνμζεββίγμοκ ηζξ πνμεέζεζξ ηαζ ηζξ ζημπζιυηδηεξ ηςκ παναβςβχκ 

ηςκ εζηυκςκ πμο ιεθεημφκ.   

4. Καιέο ειιεληθέο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο  

Δ δφκαιδ ηαζ μζ εηπαζδεοηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ αλζμπμζείηαζ ιε πμζηίθμοξ 

ηνυπμοξ απυ ζπμθεία, εηπαζδεοηζημφξ, ηαθθζηεπκζημφξ ηαζ ημπζημφξ θμνείξ, ζηδκ Βθθάδα ηαζ 

δζεεκχξ. Σμ Πξόγξακκα «Μειίλα» απμηέθεζε βζα ηδ πχνα ιαξ ζηαειυ ζηδκ ηαθθζηεπκζηή 

εηπαίδεοζδ. Δ εζζαβςβή ηςκ κέςκ δζδαηηζηχκ παηέηςκ ηςκ Βζηαζηζηχκ βζα ημ Αδιμηζηυ ηαζ ημ 

Γοικάζζμ οπήνλε ζδιακηζηή πνμζπάεεζα ζηδκ ακααάειζζδ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο. Βπίζδξ, 

δ αολακυιεκδ ελμζηείςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε ηδ ιέεμδμ project ηαζ δ εθανιμβή πμθζηζζηζηχκ 

ηαζ δζαεειαηζηχκ ηαζκμηυιςκ πνμβναιιάηςκ πνμζθένεζ βυκζιμ έδαθμξ βζα ηδκ έκηαλδ πμζμηζηχκ 

εζηαζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηα ζπμθεία.  

Αζεεκχξ, μζ ηαθέξ πναηηζηέξ ζηδκ εζηαζηζηή εηπαίδεοζδ είκαζ ακανίειδηεξ. Οξγαλσκέλεο, 

καθξνρξόληεο ζπκπξάμεηο εηθαζηηθώλ θαιιηηερλώλ θαη ζρνιείσλ, εζληθήο θιίκαθαο θακπάληεο, 

πξσηνπνξηαθέο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο θαη πξνγξάκκαηα ειπθμοηίγμοκ ηδ ζπμθζηή γςή ηαζ 

πνμζθένμοκ πμζμηζηέξ εοηαζνίεξ βζα αζςιαηζηή ιάεδζδ, πμθζηζζιζηή ηαζ δζαπμθζηζζιζηή 

ηαηακυδζδ, αζζεδηζηή ηαζ εζηαζηζηή ηαθθζένβεζα. Ώκ ηαζ δεκ απμηεθμφκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ζε 

ηάεε ζπμθείμ, ηέημζεξ πναηηζηέξ είκαζ εκδεζηηζηέξ ηςκ δοκαημηήηςκ, ηδξ εονφηδηαξ πενζεπμιέκμο 

ηαζ ηςκ ςθεθδιάηςκ ηδξ εζηαζηζηήξ εηπαίδεοζδξ.  

Βπζπθέμκ, ηονίανπδ ηάζδ ζήιενα ηαζ ηνζηήνζμ ανζζηείαξ βζα κνπζεία θαη πηλαθνζήθεο 

εεςνείηαζ δ εηπαζδεοηζηή ημοξ δνάζδ. Πμθθμί εηεεζζαημί πχνμζ ζε αζηζηά ηέκηνα ηαζ ζηδκ 

πενζθένεζα, δζεεκχξ ηαζ ζηδ πχνα ιαξ, μνβακχκμοκ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ζηζξ εζηαζηζηέξ 

ηέπκεξ ηαζ ιέζς αοηχκ, βζα παζδζά ηαζ εθήαμοξ. Με εειαηζηυ άλμκα ζοβηεηνζιέκα εηεέιαηα ημο 

πχνμο, πναβιαημπμζμφκηαζ εηθαζηηθά εξγαζηήξηα, ζπδεηήζεηο, αλαιύζεηο θαη θξηηηθή κειέηε, 

παηγληώδεηο θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. οκήεςξ αοηέξ μζ δνάζεζξ ζημπεφμοκ ζοβηεηνζιέκεξ 

δθζηζαηέξ μιάδεξ ηαζ οθμπμζμφκηαζ απυ εζδζηεοιέκμοξ εζηαζηζημφξ ηαζ ιμοζεζαημφξ 

παζδαβςβμφξ. 

5. Δπηινγή νπηηθώλ εηθαζηηθώλ έξγσλ, νπηηθώλ κνξθώλ θαη εηθόλσλ αλαθνξάο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

Σμ νεπενηυνζμ ηςκ εζηαζηζηχκ ένβςκ, μπηζηχκ ιμνθχκ ηαζ εζηυκςκ πμο ιπμνεί κα βίκεζ 

ακηζηείιεκμ βυκζιδξ ιεθέηδξ ηαζ δδιζμονβζηήξ ιάεδζδξ ζηδκ ηάλδ είκαζ ακαιθίαμθα 

ακελάκηθδημ. Σα εκδεζηηζηά παναδείβιαηα πμο ακαθένμκηαζ παναηάης πενζθαιαάκμοκ πίκαηεξ, 

βθοπηά, πνδζηζηά ηαζ ενδζηεοηζηά ακηζηείιεκα, εζηυκεξ ηδξ ζφβπνμκδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ 

μπηζηά ειπμνζηά πνμσυκηα ηαζ οπμβναιιίγμοκ ημ εφνμξ ηςκ επζθμβχκ πμο έπμοκ ζηδ δζάεεζή 

ημοξ ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημί. Πνμένπμκηαζ απυ (α) ηζξ παναδμζζαηέξ ηαθέξ ηέπκεξ ηαζ ημκ 

εονφηενμ μπηζηυ πμθζηζζιυ, (α) ηδ ζφβπνμκδ ηαζ ζζημνζηέξ επμπέξ, (β) ηδκ Βθθδκζηή, Αοηζηή ηαζ 



67 

 

ιδ-Αοηζηή πμθζηζζιζηή πανάδμζδ. Οζ επζθμβέξ αοηέξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ ζέαζε ηεο εηθαζηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ 21
νπ

 αη. σο κηαο αηζζεηηθά πινπξαιηζηηθήο πξαθηηθήο πνπ ζέβεηαη θαη εληάζζεη ζην 

πεξηερόκελό ηεο ηελ πνιιαπιόηεηα θαη δηαθνξεηηθόηεηα ησλ εηθόλσλ, έξγσλ θαη κνξθώλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζην ζύγρξνλν νπηηθό πεξηβάιινλ καο. Ώκαπαναβςβέξ μνζζιέκςκ ελ αοηχκ ηςκ 

ένβςκ ειθακίγμκηαζ ζηα ζπμθζηά αζαθία, εκχ πνμηείκμκηαζ εκδεζηηζηέξ δζαεειαηζηέξ ζοκδέζεζξ ιε 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ βκςζηζηά ακηζηείιεκα απυ ημ Νδπζαβςβείμ έςξ ημ Λφηεζμ. 

 

Δ Guernica ηνπ Pablo Picasso  ακαθένεηαζ ζημ 

αμιαανδζζιυ ηδξ πυθδξ Guernica, ζηδ πχνα ηςκ 

ΐάζηςκ, ζηδκ Εζπακία, ημ 1937, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Εζπακζημφ ειθοθίμο πμθέιμο (Βζη. 1). Σμ ααεφηαηα 

εζνδκζζηζηυ ηαζ ακενςπζζηζηυ αοηυ ένβμ ιεηαθένεζ 

υθδ ηδκ ηναβςδία ημο πμθέιμο ιε ζοιαμθζηυ ηνυπμ ηζ 

εηθνάγεζ παβηυζιζα ηαζ δζαπνμκζηά ηάεε θαυ πμο 

έκζςζε ηδ θνίηδ ημο. Ώκαπαναβςβή ημο ανίζηεηαζ 

ζηδκ Νεμεθθδκζηή Γθχζζα Γ΄ Γοικαζίμο, Κεθάθαζμ 

Πυθειμξ ηαζ Βζνήκδ (ζεθ. 93). 

 

Οη Σέζζεξηο επνρέο ημο Γηάλλε Σζαξνύρε 

(1969) είκαζ έκα ένβμ πμο ιεηαθένεζ εζηυκεξ ηαζ 

ζοιαμθζζιμφξ απυ ηδ εθθδκζηή θατηή πανάδμζδ ηαζ 

γςή, ιέζα απυ ιζα ηαεδιενζκή ζηδκή (Βζη. 2). 

Μεηαλφ άθθςκ, ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ζηα πθαίζζα 

ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ ηςκ ιζηνυηενςκ ηάλεςκ 

ημο Αδιμηζημφ αθθά ηαζ ζε εειαηζηά   projects ζημ 

Νδπζαβςβείμ.  

 

Μειαλόκνξθα θαη εξπζξόκνξθα αγγεία απμηεθμφκ 

ζπμοδαία δείβιαηα ηδξ  αββεζμπθαζηζηήξ ηαζ αββεζμβναθζηήξ ηέπκδξ ηαζ αζζεδηζηά άνηζεξ μπηζηέξ 

πδβέξ ζηζβιχκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα. Οζ παναζηάζεζξ ημοξ ακαθένμκηαζ 

ζηδ γςή ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπίηζ, ζηα δζάθμνα επαββέθιαηα πμο ζπεηίγμκηακ άιεζα ή έιιεζα 

ιε ηα ζοβηεηνζιέκα αββεία, ζηδ εέζδ ηδξ βοκαίηαξ, ζηα έεζια, ημ ηναβμφδζ ηαζ ηδκ ηέπκδ ηδξ 

ανπαζυηδηαξ. Με αάζδ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ ζηα πθαίζζα πμθθχκ 

βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. ΐζαθία υθςκ ηςκ ααειίδςκ (π.π. Εζημνία Α΄ Αδιμηζημφ, Ώνπαία Εζημνία 

Ώ΄ Γοικαζίμο, Αναιαηζηή πμίδζδ Γ΄ Γοικαζίμο) πενζέπμοκ πθμφζζμ θςημβναθζηυ οθζηυ απυ 

αιθμνείξ, ηναηήνεξ ηαζ άθθα είδδ αββείςκ. 

 

Κπθιαδηθά εηδώιηα (ζημ αζαθίμ Ώνπαίαξ Εζημνίαξ ηδξ  Ώ΄ Γοικαζίμο), ένβα ηδξ ιμκηένκαξ 

βθοπηζηήξ, υπςξ ημ ένβμ ημο Υέλξη Μνπξ, Ξαπισκέλε θηγνύξα (Henry Moore, Reclining Figure, 

1951) (Βζη. 3), γιππηά ηδξ Μπάξκπαξα Υέπγνπνξζ (ΐarbara Hepworth) (Βζη. 4) ηαζ αξραία 

γηγαληηαία γιππηά από ην Νεζί ηνπ Πάζρα, ζημ Νυηζμ Βζνδκζηυ (Βζη. 5) ζοβηνμημφκ ιζα 

εκδζαθένμοζα εκυηδηα ηνζζδζάζηαηςκ ένβςκ πμο αθμνμφκ ηδκ ακενχπζκδ ιμνθή, εκχ ηα κευηενα 

απυ αοηά έπμοκ πδβή έιπκεοζδξ ημκ Κοηθαδζηυ, Ώθνζηάκζημ ηαζ Πνμημθμιαζακυ πμθζηζζιυ 

(ηονίςξ ημ ένβμ ημο Μμον). Σα ένβα ιπμνμφκ κα ιεθεηδεμφκ ζοβηνζηζηά ζηα πθαίζζα εειαηζηχκ 

εκμηήηςκ πμο αθμνμφκ ημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, (π.π. Κείιεκα Νεμεθθδκζηήξ 

Λμβμηεπκίαξ ΐ' Γοικαζίμο, ζεθ. 42), ή ζζημνζημφξ πμθζηζζιμφξ ημο ηυζιμο. 

 

Δηθόλα 1 

Δηθόλα 2 
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Μζα εζηυκα γθξάθηηη (graffiti), απυ ημοξ δνυιμοξ ηδξ πυθδξ, απμηεθεί ζημζπείμ ημο μπηζημφ 

ιαξ πμθζηζζιμφ ηαζ ιζα εκαθθαηηζηή επζθμβή βζα ιεθέηδ πμο εέηεζ πμθθμφξ πνμαθδιαηζζιμφξ 

(Βζη. 6). Σα βηνάθζηζ, είκαζ ζφβπνμκεξ μπηζηέξ ιμνθέξ, πμο πένα απυ ηδκ αζζεδηζηή πανέιααζδ 

πμο ηάκμοκ ζημ αζηζηυ ημπίμ, ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ κεακζηή ηονίςξ ακάβηδ βζα πνμζςπζηή 

έηθναζδ, έκα εέια πμο αββίγεζ άιεζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εθδαζηήξ δθζηίαξ. Δ ιεθέηδ ημοξ ιπμνεί 

κα ζοκδοαζηεί ιεηαλφ άθθςκ ιε εζηαζηζηή ενβαζία ιέζς οπμθμβζζηχκ ηαζ ιε εειαηζηέξ πμο 

αθμνμφκ ηδκ ηέπκδ (π.π. 7
δ
 Βκυηδηα, Νευηενδ ηαζ φβπνμκδ Εζημνία Γ΄ Γοικαζίμο). 

 

Καεδιενζκά δεπυιαζηε ηαηαζβζζιυ ιδκοιάηςκ ιέζα απυ 

δηαθεκίζεηο. Καηαθαιαάκμοκ ακαιθζζαήηδηα πμθφ ιεβάθμ 

ιένμξ ημο μπηζημφ ιαξ πμθζηζζιμφ, αθμφ ζε ηαιία άθθδ 

ημζκςκία ηαζ επμπή δεκ οπήνλε ακηίζημζπδ ζοβηέκηνςζδ 

ηέημζςκ εζηυκςκ (Βζη. 7). Δ επζθμβή ιζαξ δζαθδιζζηζηήξ 

εζηυκαξ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ, ιπμνεί κα βίκεζ 

ακηζηείιεκμ ηνζηζημφ ζημπαζιμφ ςξ πνμξ ημ 

πενζεπυιεκυ ηδξ, ηδκ επίδναζή ηδξ ζημ αηνμαηήνζμ ζημ 

μπμίμ απεοεφκεηαζ αθθά ηαζ ηςκ μπηζηχκ ζοιαυθςκ ηαζ 

ηςδίηςκ πμο πνδζζιμπμζεί. Δ Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή 

Ώβςβή Γ΄ Γοικαζίμο, δ Εζημνία Κμζκςκζηχκ Βπζζηδιχκ ΐ΄ Λοηείμο ή δ Κμζκςκζμθμβία Γ΄ 

Λοηείμο είκαζ ιενζηά ιυκμ απυ ηα αζαθία/βκςζηζηά ακηζηείιεκα ιε ηα μπμία ιπμνεί κα 

ζοζπεηζζηεί αοηή δ ιεθέηδ.   

6. Δπίινγνο 

Δ εζηαζηζηή αβςβή είκαζ έκα δηαθξηηό γλσζηηθό αληηθείκελν ιε ημοξ δζημφξ ηδξ ζημπμφξ, 

ιεευδμοξ, ηεπκζηέξ ηαζ ιέζα. Γζ‟ αοηυ ηαζ δζηαζμφηαζ ιζα ηζόηηκε ζέζε ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. ιςξ, εζηαζηζηέξ ιμνθέξ ηαζ 

δναζηδνζυηδηεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ηαζ ζηδ ζοκμθζηή εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Γζα 

πανάδεζβια, ζηδκ πνμζπμθζηή ηαζ πνχηδ ζπμθζηή δθζηία, έςξ 50% ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ δζδάζηεηαζ ιέζα απυ εζηυκεξ ηαζ εζηαζηζηά ένβα ή δναζηδνζυηδηεξ (Herne,1996). 

Ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ δ αλζμπμίδζδ εζηαζηζηχκ ένβςκ, δναζηδνζμηήηςκ ηαζ μπηζηχκ ιμνθχκ ζηδ 

Δηθόλα 3                                                  Δηθόλα 4                                            Δηθόλα 5 

Δηθόλα 7 

Δηθόλα 6 
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βεκζηή εηπαίδεοζδ αεθηζχκεζ ηδ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζοιαάθεζ ζηδ 

ζοκμθζηή ζπμθζηή ημοξ επζηοπία, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ηα πνμβνάιιαηα ζηα μπμία ζοιιεηέπμοκ 

είκαζ ορδθμφ επζπέδμο (Bamford, 2006).  

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ αγσγή  ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη κέζσ απηώλ έπεζ ηενάζηζα 

εηπαζδεοηζηή ζδιαζία. οκεζζθένεζ μοζζαζηζηά ζηδκ νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηώλ 

(αζζεδηζηή, δδιζμονβζηή, βκςζηζηή, κμδηζηή, ζοκαζζεδιαηζηή, ημζκςκζηή), ημοξ αμδεά κα 

ζοβηνμηήζμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ ηαζ λα απνδώζνπλ λόεκα ζηνλ θόζκν κέζα θαη γύξσ 

ηνπο (ΐάμξ, 2008). Πανάθθδθα, πξνηείλεη έλα κνληέιν βησκαηηθήο θαη εκπεηξηθήο κάζεζεο, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα παναδμζζαηά δζδαηηζηά ιμκηέθα πμο ηαεζζημφκ ημ ιαεδηή παεδηζηυ δέηηδ 

πθδνμθμνζχκ. 

ημκ 21
μ
 αζχκα, δ εζηαζηζηή εηπαίδεοζδ μθείθεζ κα πενζθαιαάκεζ, αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα κα 

λεπενκά ηα υνζα ηςκ παναδμζζαηχκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ. Οζ πμθθαπθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ ζηδ 

ιμνθή, ζημπυ ηαζ πνμέθεοζδ εζηυκεξ πμο ζοκοπάνπμοκ ηαζ ημζκμπμζμφκηαζ ζημ ζδιενζκυ μπηζηυ 

πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ δεκ ιπμνμφκ κα αβκμδεμφκ. ηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ αοημφ ημο εηενυηθζημο 

ζοκυθμο είκαζ μζ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ θξηηηθή θαη επηιεθηηθή καηηά απέλαληη ζηα νπηηθά 

πξντόληα ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ, κα ιπμνμφκ κα «δζααάγμοκ» ηα κμήιαηα ηαζ ηζξ 

ζημπζιυηδηεξ πμο ελοπδνεημφκ, κα δζενεοκμφκ ηζξ ημζκςκζηέξ πνμεηηάζεζξ ηαζ ζοκέπεζέξ ημοξ ηαζ 

κα παίνκμοκ οπεφεοκδ εέζδ απέκακηί ημοξ. Έηζζ πνμεημζιάγμκηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημ 

πμθζηζζιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ ςξ ελεκεξσκέλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο.   
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ΚΑΛΔ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

ΣΖΝ ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 
 

Οζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ εκπινπηίδνπλ ηε δσή ησλ παηδηώλ, λνεκαηνδνηνύλ θαη δηεπξύλνπλ ηνλ 

θόζκν ηνπο, ηα εμνηθεηώλνπλ κε ηελ ηδηαίηεξε θαη αλεμάληιεηε ζε επηθνηλσληαθέο δπλαηόηεηεο 

νπηηθή γιώζζα. Δ αλζμπμίδζή ημοξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ηαεδιενζκυηδηα πνμζθένεζ πμθφηζιεξ 

εζηαζηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ ειπεζνίεξ, εκχ δζεοημθφκεζ ηδ ιάεδζδ ζε υθμ ημ θάζια ημο 

ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Σα δείβιαηα ηαθχκ πναηηζηχκ αβςβήξ ζηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ ηαζ 

ιέζς αοηχκ απυ ηδκ Βθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ πμο πενζβνάθμκηαζ παναηάης είκαζ εκδεζηηζηά ηαζ 

ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ ελακηθμφκ ημ εέια.  Έπμοκ επζθεβεί απυ ιζα ιεβάθδ δελαιεκή ακάθμβςκ 

πναηηζηχκ ιε αάζδ ηα ελήξ ηνζηήνζα: (α) είκαζ πνςηυηοπα ή ηαζ πνςημπμνζαηά, (α) 

πνδζζιμπμζμφκ πμζηζθία ιεευδςκ ηαζ πνμζεββίζεςκ, (β) έπμοκ δζάνηεζα ηαζ δζάποζδ ζε ιεβάθμ 

ιαεδηζηυ πθδεοζιυ ηαζ (δ) εεηζηή επίδναζδ ζηα εηπαζδεοηζηά δνχιεκα ηςκ πςνχκ, πενζμπχκ ή 

ζπμθείςκ πμο ηα εθάνιμζακ. Βπίζδξ, (ε) ζημζπεία ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ημο ζπεδζαζιμφ ημοξ, 

επζιένμοξ πναηηζηέξ, ζοιπενάζιαηα, αθθά ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ-επζιμνθςηζηυ οθζηυ πμο ηα 

ζοκμδεφεζ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ απυ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ζπμθεία ζηδκ Βθθάδα. 

1. Πξόγξακκα «Μειίλα»: Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκόο  

Σμ Πνυβναιια Μεθίκα ζηυπεοζε ζηδκ πξνώζεζε ελόο κνληέινπ αγσγήο κέζα από ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηηο ηέρλεο, ηαζ εζδζηυηενα ηδ ιμοζζηή, ηα εζηαζηζηά, ημ πμνυ ηαζ ηδκ ηίκδζδ, ημ 

εεαηνζηυ παζπκίδζ ηαζ ηδκ μπηζημαημοζηζηή έηθναζδ. Βζηίαζε ζηδκ: 

 ακάπηολδ δελζμηήηςκ ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ 

 ακάπηολδ δελζμηήηςκ δζαπνμζςπζηήξ επζημζκςκίαξ ιέζα απυ ηδκ ηαθθζηεπκζηή έηθναζδ 

 ακάπηολδ πμθζηζζιζηήξ ζοκείδδζδξ 

 

ΐαζζηή ανπή ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ δ εέζδ υηζ δ Aζζεδηζηή Aβςβή πνέπεζ κα ακαπηοπεεί 

δοκαιζηά ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ κα πνμζεββίζεζ υθμ ημ 

ιαεδηζηυ πθδεοζιυ πςνίξ δζαηνίζεζξ. Δ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ ηέπκδ είκαζ πμθζηζζιυξ, επεζδή 

αηνζαχξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηα πνυζςπα ηαζ ημοξ θαμφξ κα δζενεοκμφκ, κα εηθνάγμκηαζ, κα 

επζημζκςκμφκ ηαζ κα δδιζμονβμφκ. Κμιαζηυ νυθμ ζημ ιμκηέθμ αβςβήξ ημο πνμβνάιιαημξ είπε δ 

άιεζδ ηαζ δδιζμονβζηή επαθή ηςκ παζδζχκ ιε πχνμοξ πμθζηζζιζημφ εκδζαθένμκημξ, υπςξ 

ιμοζεία, πζκαημεήηεξ ηαζ ανπαζμθμβζηά ικδιεία, ιεηά απυ ηαθυ πνμβναιιαηζζιυ. 

Σμ ανπζηυ πνμκμδζάβναιια ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ δεηαεημφξ δζάνηεζαξ (1995-2005) ηαζ 

πνμέαθεπε δνάζεζξ ζε υθεξ ηδξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. ηδκ πενίμδμ 1995-2001, ημ 

πνυβναιια εθανιυζηδηε ζε 92 Αδιμηζηά πμθεία ζηδκ Βθθάδα ηαζ ζε δφμ ζηδκ Κφπνμ. Σδκ 

εοεφκδ οθμπμίδζήξ ημο είπε δ Γεκζηή Γναιιαηεία Βηπαίδεοζδξ Βκδθίηςκ, ζε ζοκενβαζία ιε ηα 

Τπμονβεία Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ. Σμ Μεθίκα ήηακ μοζζαζηζηά έκα πξόγξακκα δηαξθνύο, 

πνιύηερλεο θαη εξγαζηεξηαθήο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Βηηυξ απυ ηζξ κέεξ ειπεζνίεξ 

πμο απέηηδζακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εηπαζδεοηζημί ηαζ ηδκ εοαζζεδημπμίδζή ημοξ πνμξ ημκ 

παζδεοηζηυ νυθμ ηςκ ηεπκχκ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ, ημ πνυβναιια  άθδζε ςξ παναηαηαεήηδ ιζα 

πινύζηα ηξάπεδα επέιηθηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ βζα υθα ηα ιαεήιαηα ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ ηαζ βζα ηα ιαεήιαηα ηςκ ηεπκχκ. Σμ οθζηυ βζα ηα εζηαζηζηά πενζθαιαάκεζ 

ζφκεεζδ πμθφηεπκςκ δναζηδνζμηήηςκ, ιε έιθαζδ ζηδκ εζηαζηζηή δδιζμονβία, ιέζα απυ ηνεζξ 

εειαηζηέξ εκυηδηεξ πμο δζενεοκμφκ ααζζηά ιμνθζηά ζημζπεία: ημ πνχια, ημ ζδιείμ, ηδ βναιιή, ημ 

ζπήια, ηδκ οθή.  

 

Βηβιηνγξαθία 

Βηπαζδεοηζηυ οθζηυ ημο Πνμβνάιιαημξ Μεθίκα.: «Ζ καηηά ησλ Δηθαζηηθώλ», οκημκζζηήξ ένβμο: 

Μοηανά, Υ., Πνχημ έημξ εθανιμβήξ: 1996. 

 

Ηζηνζειίδα 

http://www.prmelina.gr/ 
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2. Δπηζθέςεηο εηθνλνγξάθσλ ζηα ζρνιεία: ΔΚΔΒΗ 

Σμ Βεκζηυ Κέκηνμ ΐζαθίμο (ΒΚΒΐΕ) πνμςεεί απυ ημ 2004 επηζθέςεηο εηθνλνγξάθσλ θαη 

ζπγγξαθέσλ παηδηθώλ βηβιίσλ ζε Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Λύθεηα. Σα ζπμθεία 

έπμοκ κα επζθέλμοκ απυ ιζα θίζηα 68 ζοκενβαγυιεκςκ εζημκμβνάθςκ. Ο εηπαζδεοηζηυξ πμο 

ζοκημκίγεζ ζημ πνυβναιια ακαθαιαάκεζ κα πνμεημζιάζεζ ηδκ επίζηερδ ημο εζημκμβνάθμο, πμο 

ζοκίζηαηαζ ζημ κα ακαγδηήζμοκ ηαζ κα ιεθεηήζμοκ μζ ιαεδηέξ ένβα ημο ηαθθζηέπκδ. ημ 

πνυβναιια ζοιιεηέπεζ έκα ηιήια ή ιία ηάλδ εκυξ ζπμθείμο έςξ 50 άημια, ανζειυξ πμο 

δζαζθαθίγεζ ηδκ αιεζυηδηα ηαζ ηδ βμκζιυηδηα ηδξ επζημζκςκίαξ. Δ επίζηερδ ημο εζημκμβνάθμο 

ζημ ζπμθείμ πενζθαιαάκεζ ηνία ζηάδζα:  

 πνμεημζιαζία ηδξ επίζηερδξ  

 δοκαιζηή ηδξ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ ιαεδηέξ  

 δναζηδνζυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ ηδκ επίζηερδ 

Σμ ΒΚΒΐΕ επζπμνδβεί εηδζίςξ έκα πμζμζηυ επζζηέρεςκ ζε ζπμθεία πάνδ ζημ μπμίμ ηαθφπηεζ 

ημ ηυζημξ ηδξ επίζηερδξ. ιςξ θυβς ηδξ πενζμνζζιέκδξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ ημο γςδνμφ 

εκδζαθένμκημξ ηςκ ζπμθείςκ, μζ επζδμημφιεκεξ επζζηέρεζξ ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ηδκ ανπή ημο 

ζπμθζημφ έημοξ. Δ επζηοπία ηςκ επζζηέρεςκ ζηδνίγεηαζ ζηδκ θαιή εθ ησλ πξνηέξσλ νξγάλσζε ηεο 

εκέξαο ηαζ εκ ιένεζ ζηζξ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ ηςκ ηαθεζιέκςκ. Πανυθμ πμο μζ επζζηέρεζξ 

είκαζ αναπφπνμκεξ, εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ενβαζηήνζα ζπεηζηά ιε ημ ένβμ ημο 

ηαθεζιέκμο ηαθθζηέπκδ ιπμνμφκ κα αημθμοεήζμοκ ηαζ κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηα μθέθδ ζημοξ 

ιαεδηέξ.  

 

Ηζηνζειίδα 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=150 

3. Ζ Κακπάληα γηα ηε Εσγξαθηθή (The Campaign for Drawing) 

Δ Καιπάκζα βζα ηδ Γςβναθζηή (The Campaign for Drawing) λεηίκδζε ημ 2000 ζηδ Μ. 

ΐνεηακία ηαζ είπε ςξ ανπζηή πδβή έιπκεοζδξ ημκ μναιαηζζηή αζηημνζακυ ηαθθζηέπκδ John 

Ruskin. Πνυηεζηαζ βζα έκα ακελάνηδημ εηπαζδεοηζηυ θζθακενςπζηυ ίδνοια (educational charity) 

πμο οπμζηδνίγεζ υηζ ην ζρέδην θαη ε δσγξαθηθή (drawing) πξέπεη λα ζεσξεζεί σο βαζηθή 

δεμηόηεηα γηα θάζε άλζξσπν θαη ηξόπν δσήο, σο πνιύηηκν εξγαιείν γηα ζηνραζκό, δεκηνπξγία, 

κάζεζε, ζπλαηζζεκαηηθή θαη δηαλνεηηθή εμέιημε, ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

δξώκελα. ΐαζζηυξ ζημπυξ ηδξ Καιπάκζαξ είκαζ κα εκεαννφκεζ παζδζά αθθά ηαζ εκήθζηεξ, 

επαββεθιαηίεξ ηαθθζηέπκεξ ηαζ ιδ, κα πνδζζιμπμζμφκ ηδ γςβναθζηή βζα κα αθέπμοκ, κα 

ζηέθημκηαζ, κα εθεονίζημοκ ηαζ κα ακαθαιαάκμοκ δνάζδ. Ώπχηενμξ ζηυπμξ είκαζ κα αθθάλεζ ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ γςβναθζηή βίκεηαζ ακηζθδπηή απυ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημζκυ. Γζ‟ αοηυ ηαζ 

ειθαηζηά δδθχκεηαζ υηζ ε Κακπάληα ζα νινθιεξσζεί όηαλ ε θξάζε «δε μέξσ λα δσγξαθίδσ» δελ 

ππάξρεη πηα ζην ιεμηιόγην. Δ Καιπάκζα βζα ηδ Γςβναθζηή έπεζ δφμ ιεβάθεξ δνάζεζξ: (α) ημ Power 

Drawing ηαζ (α) The Big Draw.  

(α) Σμ Power Drawing είκαζ έκα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζηνρεύεη κέζα από 

ζεκηλάξηα λα ππνζηεξίμεη εθπαηδεπηηθνύο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε 

δσγξαθηθή ζηε δνπιεηά ηνπο ζα δεκηνπξγηθό εξγαιείν γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αληίιεςεο, 

ζηνραζκνύ, επηλόεζεο θαη δξάζεο. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ δνάζδξ είκαζ ημ 

εηήζζαξ δζάνηεζαξ πνυβναιια Βκενβή Μάεδζδ (Active Learning), ζημ μπμίμ ζοιιεηείπακ 

δεηαπέκηε Αδιμηζηά πμθεία ημο Αήιμο ημο Leeds. ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ, μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ εηπαζδεοηζημί δζενεφκδζακ ζηδκ πνάλδ ιαγί ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ πχξ δ 

γςβναθζηή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηα πθαίζζα υθςκ ηςκ ζπμθζηχκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. 

Έηζζ, ζημ Αδιμηζηυ πμθείμ Robin Hood μζ ιαεδηέξ ηδξ Ώ΄ Σάλδξ ήνεακ ζε επαθή ιέζα απυ 

ζοθθμβζηέξ γςβναθζέξ ιε ημ ηαλίδζ ημο ελενεοκδηή Scott ζηδκ Ώκηανηηζηή ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα 

πμο αίςζε ζηδ δζάνηεζά ημο. οκμιήθζημί ημοξ ιαεδηέξ ζημ Hawksworth C of E Αδιμηζηυ 

πμθείμ γςκηάκεοακ ηδ ιαβζηή θαζμθζά ημο Σγαη απυ ημ μιχκοιμ παναιφεζ, δδιζμονβχκηαξ έκα 

ιεβάθδξ ηθίιαηαξ μιαδζηυ γςβναθζηυ ένβμ πμο ιεβάθςκε δζανηχξ έςξ υημο ηαθφρεζ ημοξ 

ημίπμοξ ηδξ ηάλδξ ηαζ αθδβήεδηακ εη κέμο ηδκ ζζημνία ιέζα απυ αοημζπέδζα αζαθία ιζκζαημφνεξ. 
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(α) The Big Draw ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ημ εηήζζμ βεβμκυξ-καοανπίδα ηδξ Καιπάκζαξ. 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ δζηηφμο ακμζπηχκ ζοθθμβζηχκ εηδδθχζεςκ γςβναθζηήξ ζηδ Μ. 

ΐνεηακία ηαζ δζεεκχξ. Κάεε πνυκμ, μθυηθδνμ ημ ιήκα Οηηχανζμ, μνβακχκμκηαζ ζε ζπμθεία υθςκ 

ηςκ ααειίδςκ, αθθά ηαζ ζε πακεπζζηήιζα, ιμοζεία, πζκαημεήηεξ, ημπζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ 

ακμζπημφξ πχνμοξ, πενίπμο 1.300 ζπιινγηθέο δξαζηεξηόηεηεο δσγξαθηθήο βφνς απυ έκακ ημζκυ 

εειαηζηυ άλμκα Οζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ οπμζηδνίγμκηαζ, ηαεμδδβμφκηαζ, αλζμθμβμφκηαζ ηαζ μζ 

πθέμκ πνςημπμνζαηέξ ανααεφμκηαζ. Υαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα ανααεοιέκςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ δνάζδξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

ημ Αδιμηζηυ πμθείμ St George‟s Church of England, ζημ Worcester, έκα  project, πμο 

δζήνηδζε εκάιζζδ ιήκα, ιε ηίηθμ «Κάκμκηαξ ηα Μαεδιαηζηά ηαθθζηεπκζηά» (Making Maths 

Arty), έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ υθςκ ηςκ ηάλεςκ κα δδιζμονβήζμοκ γςβναθζέξ, 

ημθθάγ, παναηηζηά ηαζ βθοπηά ένβα ιε εέια ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ηαζ ζφιαμθα. Σα ένβα ημοξ 

εκζςιαηχεδηακ ζε έκα πνςηυηοπμ ηαζ πκεοιαηχδεξ θζθι ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ πμο μκμιάζηδηε 

«Δ Σεθεία ηαζ δ Γναιιή». Δ δνςίδα ηδξ ζζημνίαξ ημζιάηαζ ζηδ δζάνηεζα εκυξ ιαεήιαημξ 

Μαεδιαηζηχκ ηαζ ιεηά απυ πμθθέξ πενζπέηεζεξ λοπκά ηαζ είκαζ ζηακή κα θφκεζ πνμαθήιαηα ηαζ 

αζηήζεζξ ιέζα απυ ηδ γςβναθζηή. Σμ ένβμ ακέθααακ μζ ιαεδηέξ ηςκ Β΄ ηαζ Σ΄ Σάλεςκ ιε ηδ 

αμήεεζα εκυξ επαββεθιαηία δδιζμονβμφ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ. Σέθμξ, βζα ιία εαδμιάδα, υθμζ μζ 

δάζηαθμζ πνδζζιμπμίδζακ μπηζηά ηαζ εζηαζηζηά ιέζα βζα κα δζδάλμοκ υθα ηα ιαεήιαηα ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ.  

ηδ ζβηαπμφνδ, ημ Μμοζείμ Παζπκζδζμφ (The Play Museum) ηαζ εζηαζηζημί ηαθθζηέπκεξ 

εκεάννοκακ ιαεδηέξ υθςκ ηςκ δθζηζχκ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε παζβκζχδεζξ εζηαζηζηέξ ειπεζνίεξ, 

υπςξ δ δδιζμονβία εκυξ ηενάζηζμο ζοθθμβζημφ ιπαηίη, δ ηαηαζηεοή ιζα πυθδξ ιε πανηυκζα ηαζ 

πνχιαηα ηαζ εκυξ βζβακηζαίμο ζζημφ πμο ειπθμοηίζηδηε ιε ακηζηείιεκα απυ ημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ μνβακχεδηακ ζε ακμζπημφξ αζηζημφξ ηαζ θοζζημφξ πχνμοξ ηαζ 

δδιυζζα ηηήνζα, πμο θεζημφνβδζακ ηαζ ςξ πδβέξ έιπκεοζδξ.  

Δ Καιπάκζα βζα ηδ Γςβναθζηή παίνεζ ζηήνζλδξ πμθθχκ ημνοθαίςκ επαββεθιαηζχκ ζημ πχνμ 

ηςκ εζηαζηζηχκ ηαζ εθανιμζιέκςκ ηεπκχκ. Τπάνπεζ αολακυιεκμ εκδζαθένμκ απυ ζπμθεία, 

ιμοζεία ηαζ ηαθθζηέπκεξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ βζα ηζξ ζδέεξ ηαζ ηδ ζηναηδβζηή ηδξ ηαζ ανηεηέξ πχνεξ 

ή πυθεζξ μνβακχκμοκ πθέμκ ηζξ δζηέξ ημοξ εεκζηήξ ή ημπζηήξ ειαέθεζαξ δνάζεζξ Big Draw. Δ 

εηπαζδεοηζηή αλία ηδξ έβηεζηαζ ηονίςξ ζηα ελήξ: πνμςεεί ηδ εέζδ υηζ δ γςβναθζηή (α) είκαζ 

υπδια ιέζα απυ ημ μπμίμ ζηεθηυιαζηε, ακαηαθφπημοιε ηαζ επζημζκςκμφιε, (α) αθμνά υθμ ημκ 

ιαεδηζηυ πθδεοζιυ ακελάνηδηα απυ ζηακυηδηα ηαζ υπζ ιζα ιζηνή μιάδα ηαθακημφπςκ, (β) 

απμηεθεί πμθφηζιμ ενβαθείμ ιάεδζδξ ζε υθμ ημ θάζια ηςκ ζπμθζηχκ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ, (δ) ιπμνεί κα πάνεζ ζοθθμβζηή ηαζ ζοκενβαηζηή ιμνθή. Ώκ ηαζ μζ 

ζδιακηζηυηενεξ δνάζεζξ ηδξ ηείκμοκ κα έπμοκ πενζμνζζιέκδ δζάνηεζα ηαζ επεηεζαηυ παναηηήνα 

ηαζ θαίκεηαζ υηζ είκαζ ακαβηαία δ ζφιπναλδ εζηαζηζηχκ ηαθθζηεπκχκ ζηα ζπμθεία βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ηςκ πζμ πνςηυηοπςκ projects, ε Κακπάληα θαηαθέξλεη λα θηλεηνπνηήζεη 

δεκηνπξγηθά ρηιηάδεο καζεηέο, απ’ όιν ηνλ θόζκν, θάζε ρξόλν, κέζα ζε ενξηαζηηθή θαη 

ελζνπζηώδε αηκόζθαηξα. Βκ ηαηαηθείδζ, έπεζ δδιζμονβήζεζ έκα ζδιακηζηυ οπμζηδνζηηζηυ 

πθαίζζμ βζα ηδκ αβςβή ζηα εζηαζηζηά ηαζ ιέζς αοηχκ, πμο είκαζ ακμζπηυ πνμξ ζπμθεία ηαζ 

εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα υθςκ ηςκ ααειίδςκ ηαζ ηφπςκ δζεεκχξ. ηδκ Βθθάδα, παναηηδνζζηζηή 

είκαζ δ ζοιιεημπή ημο πμθείμο Αεφηενδξ Βοηαζνίαξ Άζζμο-Λεπαίμο ιε δφμ projects.   

  

Βηβιηνγξαθία 

Ώdams, E. (2002) Start Drawing, The Campaign for Drawing. 

Ώdams, E. (2003) Power Drawing Notebooks, The Campaign for Drawing. 

Ώdams, E. (2009) Power Drawing: Active Learning, The Campaign for Drawing.  

 

Ηζηνζειίδεο 

http://www.campaignfordrawing.org/home/index.aspx  

http://www.drawingcenter.org/events_bigdraw.cfm  

http://www.thebigdrawla.org/ 
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4. Καιιηηέρλεο ζηα ρνιεία ηνπ Wigan (Artists in Wigan Schools 

Δ πενζθένεζα ηαζ μ Αήιμξ ημο Wigan ιε πθδεοζιυ πενίπμο 300.000 ανίζηεηαζ ζηδ 

ΐμνεζμδοηζηή Ώββθία, ημκηά ζημ Manchester. Σμ πνυβναιια «Καθθζηέπκεξ ζηα πμθεία ημο 

Wigan» (Artists in Wigan Schools) ήηακ ιζα πνςημπμνζαηή ζφιπναλδ ηςκ ζπμθείςκ ηδξ 

μιχκοιδξ πενζθένεζαξ ηαζ εκυξ ημπζημφ Κέκηνμο Βζηαζηζηήξ Ώβςβήξ ηαζ Πζκαημεήηδξ, ημο 

Drumcroon Education Art Centre ηαζ Drumcroon Gallery, ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ημπζηήξ 

Αζεφεοκζδξ Βηπαίδεοζδξ ηαζ ημο ηυηε ζοιαμφθμο Βζηαζηζηήξ Ώβςβήξ Rod Taylor. Σμ 

πνυβναιια λεηίκδζε ημ 1984, ιε ζημπυ κα ημπμεεηήζεζ ελ ελεξγεία εηθαζηηθνύο θαιιηηέρλεο ζε 

θάζε ζρνιείν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (artists-in-residence).  
Οζ ζοιπνάλεζξ ηαθθζηεπκχκ ηαζ ζπμθείςκ, πμο ζοπκά δζανημφζακ μθυηθδνμ ημ ζπμθζηυ έημξ, 

είπακ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: Κάεε ζοκενβαγυιεκμξ ηαθθζηέπκδξ έζηδκε έλα πιήξεο 

εηθαζηηθό εξγαζηήξη (studio) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Μμίναγε ζζυηζια ημ πνυκμ ημο 

ακάιεζα ζηδκ πνμζςπζηή ημο εζηαζηζηή παναβςβή ηαζ ζημ ζοκημκζζιυ/ηαεμδήβδζδ ζπμθζηχκ 

εζηαζηζηχκ πνμβναιιάηςκ ειπκεοζιέκςκ απυ ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ ηδ εειαημθμβία ημο ένβμο ημο. 

ημ ηέθμξ ημο ζπμθζημφ έημοξ μνβακςκυηακ, ζοκήεςξ ζημ Drumcroon, ημζκή έηεεζδ ηςκ ένβςκ 

ημο ηαθθζηέπκδ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ πμο είπακ παναπεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιπναλδξ. Οζ 

εζηαζηζημί εζδζηεφμκηακ ζε ιζα ιεβάθδ βηάια δζαθμνεηζηχκ εζηαζηζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ  

πμο εκέπκεοζακ ακηίζημζπδ πμζηζθμιμνθία ζηδκ εζηαζηζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ ιαεδηχκ. Έηζζ, 

ιεηαλφ άθθςκ, δδιζμονβδεήηακ απυ ηζξ ιαεδηέξ βζβάκηζα βθοπηά απυ παπζέ ιαζέ, ένβα ιπαηίη, 

ημζημφιζα, πήθζκα βθοπηά, ζπέδζα εη ημο θοζζημφ, ιεβάθα ζοθθμβζηά γςβναθζηά ένβα ηαζ 

παναηηζηά.   

Εδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ νη ζπκπξάμεηο έγηλαλ κε 

λένπο ληόπηνπο θαιιηηέρλεο πμο είπακ απμθμζηήζεζ πνυζθαηα απυ ημπζηέξ ζπμθέξ ηέπκδξ ηαζ 

ακηζιεηχπζγακ πναηηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ ζημ κα αζηήζμοκ ηδκ ηέπκδ ημοξ, ηαζ υπζ ιε 

παθαζυηενμοξ δζαηεηνζιέκμοξ ηαθθζηέπκεξ. Σα μθέθδ βζα ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαθθζηέπκεξ, 

ζπμθεία, ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ ήηακ ζδιακηζηά. ημοξ ηαθθζηέπκεξ πνμζθενυηακ δ 

δοκαηυηδηα:  

 κα αζηήζμοκ ηδ ηέπκδ ημοξ  

 κα πνμάβμοκ, πανάβμοκ ηαζ εηεέζμοκ ημ πνμζςπζηυ εζηαζηζηυ ημοξ ένβμ 

 κα ακαπηφλμοκ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ημζκςκζηή αοημπεπμίεδζδ  

 κα απμηηήζμοκ ενβαζζαηή ειπεζνία βζα ιεθθμκηζηέξ ακάθμβεξ ζοιπνάλεζξ  

 

Οζ ιαεδηέξ είπακ ηδκ εοηαζνία:   

 κα ηαηακμήζμοκ ηαθφηενα εζηαζηζηέξ ζδέεξ ηαζ ενβαζζαηέξ ιεευδμοξ   

 κα ακηζθδθεμφκ πχξ ελεθίζζεηαζ ημ ένβμ εκυξ εζηαζηζημφ ηαθθζηέπκδ ζημ πέναζια ημο 

πνυκμο 

 κα απμηηήζμοκ πνυζααζδ ηαζ εκδζαθένμκ βζα ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ 

 κα ελεθζπεμφκ μζ ίδζμζ εζηαζηζηά ηαζ κα πανάβμοκ ένβα έλς απυ ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ 

«ζπμθζηήξ ηέπκδξ» 

 

Πανάθθδθα, μζ εηπαζδεοηζημί απμηημφζακ πμθφηζιδ ειπεζνία ζηδκ εζηαζηζηή αβςβή ηαζ μ 

πχνμξ ημο ζπμθείμο ιεηαιμνθςκυηακ ηαζ γςκηάκεοε ιε ηδ θζθμλεκία ημο εζηαζηζημφ 

ενβαζηδνίμο ηαζ ηζξ εηεέζεζξ ηςκ ένβςκ. 

Σμ πνυβναιια δδιζμφνβδζε ιζα παξάδνζε γόληκεο θαη δηαξθνύο ζύκπξαμεο εηθαζηηθώλ 

θαιιηηερλώλ θαη ζρνιείσλ πμο δζαηδνείηαζ έςξ ζήιενα ζημ Wigan. Σμ ηέκηνμ Drumcroon 

παναιέκεζ μ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ακάιεζα ζε κηυπζμοξ εζηαζηζημφξ ηαθθζηέπκεξ ηαζ ζπμθεία. 

οκηδνεί ηαζ ακαηνμθμδμηεί ηδκ πανάδμζδ ημο πνμβνάιιαημξ ιε ημ κα θένκεζ ζε επαθή ιαεδηέξ 

ηαζ εηπαζδεοηζημφξ ιε ηδκ ακελάκηθδηδ πμζηζθμιμνθία ηςκ  εζηαζηζηχκ ηεπκχκ ιέζα απυ ηζξ ελήξ 

δνάζεζξ: (α) Ονβακχκεζ εθζέζεηο έξγσλ ζύγρξνλσλ θαιιηηερλώλ πμο ζοκδοάγμκηαζ ιε 

εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα. Βπίζδξ, (α) ζημ Drumcroon εγθαζίζηαληαη θαη ζηήλνπλ ηα εηθαζηηθά 

ηνπο εξγαζηήξηα  λένη θαιιηηέρλεο, αθμφ πενάζμοκ ιζα πενίμδμ επζιυνθςζδξ, βζα κα ελμζηεζςεμφκ 

ιε ζηναηδβζηέξ επζημζκςκίαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιε παζδζά. Οζ ηαθθζηέπκεξ ελεθίζζμοκ ηδκ 
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πνμζςπζηή ημοξ δμοθεζά, εκχ ηαοηυπνμκα ακαπηφζζμοκ δζάθμβμ ιε ημ εηπαζδεοηζηυ ηιήια ημο 

Drumcroon ηαζ ηα ημπζηά ζπμθεία, έηζζ χζηε κα οπμζηδνίλμοκ ζπμθζηά εζηαζηζηά  πνμβνάιιαηα 

ζπεηζηά ιε ηα εέιαηα ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πμο είκαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ εζηαζηζηήξ ενβαζίαξ ημοξ αθθά 

ηαζ ιε ημ εηεεζζαηυ πνυβναιια ηαζ ηζξ ιυκζιεξ ζοθθμβέξ ένβςκ ηδξ πζκαημεήηδξ. 

Σμ πνυβναιια Artists in Wigan Schools ήηακ δ πνχηδ ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα κα 

ημπμεεηδεμφκ εζηαζηζημί ηαθθζηέπκεξ ζε ηάεε ζπμθείμ ζε ιζα μθυηθδνδ εηπαζδεοηζηή πενζθένεζα 

ηαζ επδνέαζε ααεζά ηδκ εηπαίδεοζδ βφνς απυ ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ ζηδ Μ. ΐνεηακία ηαζ 

δζεεκχξ.  Πθέμκ, δ ζδέα είκαζ απμδεηηή ηαζ ηα πμθθαπθά μθέθδ ηδξ ζε ιαεδηέξ, εηπαζδεοηζημφξ, 

ζπμθεία ηαζ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ηαθθζηέπκεξ ακαβκςνίγμκηαζ εονέςξ. Σμ πείναια ημο Wigan έδεζλε 

υηζ μζ πζμ επζηοπδιέκμζ ηαθθζηέπκεξ ζηα ζπμθεία είκαζ αοημί πμο ιπμνμφκ:  

 κα ζοκδοάζμοκ ηζξ δελζυηδηέξ ημοξ ιε ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα 

 κα ζοκενβάγμκηαζ ζηεκά ηαζ ζζυηζια ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

 κα επζημζκςκμφκ επανηχξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα ιπμνμφκ κα ημοξ ηζκδημπμζήζμοκ 

δδιζμονβζηά 

 κα πανάβμοκ ημ εζηαζηζηυ ημοξ ένβμ ζε δδιυζζμ πχνμ  

 

Δ επζηοπδιέκδ ζφιπναλδ ζπμθείςκ-εζηαζηζηχκ πνμτπμεέηεζ αηυιδ:  

 ηδκ εκενβή ζοιιεημπή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε υθδ ηδ δζαδζηαζία  

 ημκ πνμηαηααμθζηυ ζπεδζαζιυ πνμβναιιάηςκ ιε λεηάεανμοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηυπμοξ  

 

ήιενα, θεζημονβμφκ ζε πμθθέξ πχνεξ βναθεία/μνβακζζιμί πμο μνβακχκμοκ ζοιπνάλεζξ 

εζηαζηζηχκ ζε ζπμθεία. Ώκηίζημζπα πνμβνάιιαηα πνμςεμφκηαζ ηαζ απυ πακεπζζηδιζαηέξ ζπμθέξ 

εζηαζηζηχκ ηεπκχκ, πμο ιεζμθααμφκ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ζπμοδαζηχκ ημοξ ηαζ ηδκ πνμζθμνά 

ενβαζίαξ ζε ζπμθεία. Σέθμξ, εζηαζηζηά ενβαζηήνζα πμο πνμζμιμζάγμοκ ημ ιμκηέθμ ημο 

Drumcroon ζοκακηχκηαζ ζε πμθθά ιμοζεία ηαζ πζκαημεήηεξ. 

 

Βηβιηνγξαθία 

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. 

 

Ηζηνζειίδα  

http://www.drumcroon.org.uk/ 

 

Δλδεηθηηθέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ πξνώζεζε ζπκπξάμεσλ εηθαζηηθώλ θαη ζρνιείσλ 

δηεζλώο 

http://www.arts.ac.uk/young-at-art/4059.htm 

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 Σόπνο κνπ Αζία Απζηξαιία (My Place Asia Australia)  

Tμ πνυβναιια «Ο ηυπμξ ιμο Ώζία Ώοζηναθία» (My Place Asia Australia) είκαζ ιζα 

πξσηνπνξηαθή αληαιιαγή εηθαζηηθώλ θαη ινγνηερληθώλ εξγαζηώλ αλάκεζα ζε καζεηέο 

ειηθίαο 8-15 εηώλ απυ ζπμθεία ηδξ Ώοζηναθίαξ ηαζ ζοκμιδθίημοξ ημοξ απυ ηδκ Κίκα, Εκδία, 

Εαπςκία, Κμνέα, Εκδμκδζία ηαζ ΐζεηκάι. Σμ πνυβναιια μνβακχεδηε απυ ηδκ Marg Stephens, 

αοζηναθή εζηαζηζηή παζδαβςβυ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Μεθαμφνκδξ ηαζ ημ The 

Asia Education Foundation.  

Οζ ιαεδηέξ πμο έθααακ ιένμξ ζηδκ πνχηδ θάζδ ημο πνμβνάιιαημξ δεκηνύξγεζαλ δσγξαθηέο 

πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα ζεκαληηθνύο γηα ηηο 

δσέο ηνπο ηόπνπο θαη έγξαςαλ κηθξέο ζπλνδεπηηθέο ηζηνξίεο. Οζ ιεηαθναζιέκεξ ζζημνίεξ ημοξ ηαζ 
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ηα εζηαζηζηά ημοξ ένβα ακαπανάπεδηακ ζε ζηθδνυ πθαζηζημπμζδιέκμ πανηί ηαζ δδιζμφνβδζακ 

ιζα ζεζνά απυ εηεέζεζξ, εκχ πανάθθδθα ζπεδζάζηδηακ δναζηδνζυηδηεξ πμο ιπμνμφζακ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ μζ εηπαζδεοηζημί υηακ πνδζζιμπμζμφζακ ηζξ ζοθθμβέξ.  Οζ ζηυπμζ ημο 

πνμβνάιιαημξ ήηακ: 

 κα ηαθθζενβδεεί δζαπμθζηζζιζηή ηαηακυδζδ ηαζ κα ηαηαννζθεμφκ ζηενευηοπα 

 κα πνμαπεεί δ ημπζηή ηαζ παβηυζιζα πενζααθθμκηζηή ζοκείδδζδ 

 κα αημοζημφκ μζ θςκέξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιαεδηχκ 

 κα ηαθθζενβδεεί ζεααζιυξ ηαζ ακεηηζηυηδηα ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα 

 κα δδιζμονβδεμφκ κέεξ ζοκδέζεζξ ακάιεζα ζε ζπμθεία, εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ 

 

ηα ηνία πνυκζα πμο δζήνηδζε ημ πνυβναιια (2000-2003), ζοιιεηείπακ πάκς απυ 4.000 

ιαεδηέξ απυ 1000 ζπμθεία ζε 7 πχνεξ, εκχ έβζκακ επζιμνθςηζηά ζειζκάνζα βζα ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ημο ηάεε ζπμθείμο. Σνζάκηα πέκηε δζεεκείξ εηεέζεζξ έθααακ πχνα ζε πνεζαείεξ, 

ιμοζεία, ειπμνζηά ηέκηνα ηαζ πμθθέξ πενζζζυηενεξ ζε ζπμθεία. Σμ 2001 εηδυεδηε έκα παηέημ 

ηνζάκηα ηανηχκ ιε επζθεβιέκα ένβα ιαεδηχκ πμο ζημ πίζς ιένμξ ημοξ είπακ ηοπςεεί μζ 

ζοκμδεοηζηέξ ζζημνίεξ, εκχ ημ 2003 ημ πνυβναιια επεηηάεδηε ζε βδβεκείξ αοζηναθμφξ ιαεδηέξ 

αβνμηζηχκ πενζμπχκ. Σα ένβα ηςκ ιαεδηχκ, μνβακςιέκα ζε εειαηζηέξ ηαηδβμνίεξ (π.π. 

αεθήιαηα, μζημβέκεζα, πενζαάθθμκ, παναδυζεζξ, δζαημπέξ) είκαζ πνμζαάζζια ηαζ ιέζα απυ 

ζζημζεθίδα ημο Ώsia Education Foundation. οιπενζθαιαάκμκηαζ ενςηήζεζξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ βζα ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ ιεηαλφ άθθςκ ηαθμφκηαζ κα ελεηάζμοκ πνμζεηηζηά, κα 

δζαηνίκμοκ, κα ακαβκςνίζμοκ, κα ζοβηνίκμοκ, κα πενζβνάρμοκ θεηηζηά ηαζ κα γςβναθίζμοκ.  

Ο Συπμξ ιμο Ώζία Ώοζηναθία είκαζ έκα θαηλνηόκν πξόγξακκα δηαπνιηηηζκηθήο, 

γεσγξαθηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο εηθαζηηθήο ηέρλεο θαη ηεο γξαπηήο 

αθήγεζεο. Δ ζδζαζηενυηδηά ημο έβηεζηαζ ζηδκ αοεεκηζηυηδηα ημο οθζημφ ακαθμνάξ, αθμφ έπεζ 

παναπεεί απυ παζδζά. Ώπμδίδεηαζ κεγάιε αμία ζηελ παηδηθή εηθαζηηθή παξαγσγή πμο βίκεηαζ 

ακηζθδπηή ςξ θμνέαξ πμθζηζζιζηχκ ειπεζνζχκ ηαζ ζδεχκ. Οζ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηέπμοκ βίκμκηαζ 

ιέημπμζ ημο ηυζιμο ηςκ ζοκμιδθίηςκ ημοξ απυ άθθεξ πχνεξ ηαζ πμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα ηαζ 

εκεαννφκμκηαζ κα ηαθθζενβήζμοκ πθμοναθζζηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ακαζημπαζηζηέξ δελζυηδηεξ. 

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμβνάιιαημξ πνεζάζηδηε ζδιακηζηή 

πνδιαημδυηδζδ ηαζ ηαθυξ ζοκημκζζιυξ, εκχ δ ζηυπεοζή ημο ζε Ώοζηναθία ηαζ Ώκαημθζηή  Ώζία 

ημ ηάκεζ θζβυηενμ ζπεηζηυ ιε ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Πανυθα αοηά, μζ ανπέξ ηαζ ιέεμδμζ 

πμο εζζήβαβε ιπμνμφκ κα οζμεεηδεμφκ βζα ακάθμβεξ δζαζπμθζηέξ-δζαπμθζηζζιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ιζηνήξ ή ιεβαθφηενδξ ηθίιαηαξ.   

 

Ηζηνζειίδα 

http://www.asiaeducation.edu.au/sites/myplace/gallery/gallery.htm 

6. Πξόγξακκα «θέςνπ κε ηελ ηέρλε»  

Σμ πνυβναιια «ηέρμο ιε ηδκ ηέπκδ» λεηίκδζε ανπζηά ζηδ ΐεκεγμοέθα, ςξ εκαθθαηηζηή 

εηπαζδεοηζηή ιέεμδμξ δζδαηηζηήξ ηδξ ηέπκδξ, απυ ημκ ζδζςηζηυ Πμθζηζζηζηυ Ονβακζζιυ Colecciζn 

Patricia Phelps de Cisneros (CPPC), ιεηά  απυ 9 πνυκζα οθμπμίδζδξ ηαζ αλζμθυβδζήξ ημο ζημ 

Πακεπζζηήιζμ ηδξ ΐεκεγμοέθαξ (Universidad Central de Venezuela). Σμ 2004 μ μνβακζζιυξ 

Fundaciónζn Cisneros ζηδ Κυζηα Ρίηα, μ μπμίμξ ζημπεφεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδ 

Λαηζκζηή Ώιενζηή, έκηαλε ημ ίδζμ πνυβναιια ζημ εηπαζδεοηζηυ ημο ηιήια.  

Σμ πνυβναιια ααζίγεηαζ ζημ «Visual Thinking Curriculum» (VTC) ηαζ ημ «Project Zero» ημο 

Πακεπζζηδιίμο ημο Harvard. Αίκεζ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ηαζ αμδεά 

ημοξ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ πξνζσπηθνύο κεραληζκνύο γηα ηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ. 

οκδοάγεζ δζάθμνεξ εηπαζδεοηζηέξ ιεευδμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ δηαηύπσζεο εξσηήζεσλ 

ηαζ πνμηνέπεζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα εκενβήζμοκ σο κεζνιαβεηέο ηςκ ζοκμιζθζχκ βζα ηδ 

δζεοηυθοκζδ παναβςβήξ κμδιάηςκ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Βκζζπφεζ ηζξ κμδηζηέξ 

ζηακυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ηάκμοκ θεπημιενείξ παναηδνήζεζξ, κα 

ακαθφμοκ, κα δζενεοκμφκ ηαζ κα ηαηαθήβμοκ ζε ενιδκείεξ ιε ακηζηείιεκα ιεθέηδξ ένβα ηέπκδξ. 
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Μέζς αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηα παζδζά αλαπηύζζνπλ επηθνηλσληαθέο, ζηνραζηηθέο θαη θξηηηθέο 

δεμηόηεηεο θαη θαηαλννύλ ηελ ηέρλε ζην πνιηηηζκηθό θαη ηζηνξηθό πιαίζηό ηεο. 

Ώπυ ημ 2007, έπεζ οπμβναθεί ζοιθςκία βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζε ζπμθεία ηδξ 

Κυζηα Ρίηα ηαεχξ ηαζ ζε ιμοζεία ηαζ ζδζςηζημφξ μνβακζζιμφξ. Ώπυ ημ 2008 έςξ ζήιενα βίκεηαζ 

ζοζηδιαηζηή αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ. Μέπνζ ημ 2009 (πμο έπμοιε επίζδια ζημζπεία), 

ζοιιεηείπακ πζθμηζηά 13 ζπμθεία ηαζ πενίπμο 2.500 ιαεδηέξ, εκχ απμηεθεί πνμηεναζυηδηα δ 

έκηαλή ημο ζε υθα ηα ζπμθεία ηαζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ ηδξ Κυζηα Ρίηα. Γζ‟ αοηυ ημ ζημπυ, 

απυ ημ 2008, πναβιαημπμζμφκηαζ ζοκεπή ενβαζηήνζα βζα πνμαθδιαηζζιυ ηαζ επζιυνθςζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Οζ αλζμθμβήζεζξ ημο πνμβνάιιαημξ δείπκμοκ ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ πξναγσγή 

ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ θαη ζηελ όμπλζε ηεο παξαηεξεηηθόηεηάο ηνπο, ςζηυζμ 

οπμβναιιίγεηαζ υηζ ηέημζμο είδμοξ δζαδζηαζίεξ εα πνέπεζ κα επακαθαιαάκμκηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ 

ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ βζα κα επδνεάζμοκ ιαηνμπνυκζα ηδ ζηέρδ ηςκ παζδζχκ. Ώκηίζημζπεξ 

πνςημαμοθίεξ ζοκακηάιε ζήιενα ζε πμθζηζζηζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ ιμοζεία ζηδκ Εζπακία ηαζ ημ 

Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ. 

 

Ηζηνζειίδεο 

http://www.accionarte.org/PiensaenArte.pdf 

http://www.fundacion.cisneros.org/contact.html 

7. Μέζνδνο «Reggio Emilia»  

Δ ιέεμδμξ Reggio Emilia είκαζ ιζα πξννδεπηηθή εθπαηδεπηηθή θηινζνθία πμο εζηζάγεζ ζηδκ 

πξνζρνιηθή αγσγή. Πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ημ Reggio Emilia, ιζα πυθδ 1.700.000 ηαημίηςκ ζηδκ 

επανπία Emilia Romagna, ημκηά ζηδκ Μπμθυκζα ηδξ Εηαθίαξ. Βηεί θεζημονβεί ζήιενα έκα 

οπμδεζβιαηζηυ δίηηομ πενίπμο 30 ηέκηνςκ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ βζα παζδζά έςξ 6 εηχκ ιε ηδκ 

ανςβή ημο Αήιμο. Δ ηίκδζδ λεηίκδζε πνζκ απυ 40 πνυκζα απυ πνςημαμοθία ηςκ βμκέςκ ηςκ 

παζδζχκ ηδξ πυθδξ ηαζ ημο πνχημο δζεοεοκηή ηςκ ηέκηνςκ ηαζ ζδιακηζημφ παζδαβςβμφ Loris 

Malaguzzi.  

Σα πεζναιαηζηά ηέκηνα πνμζπμθζηήξ αβςβήξ ημο Reggio Emilia ζηδνίπηδηακ ζηδκ ανπή υηζ 

πνέπεζ λα δνζεί ζηα παηδηά ν έιεγρνο ηεο κάζεζήο ηνπο, ε νπνία ζα πξνθύπηεη κέζα από 

δεκηνπξγηθή δξάζε, έξεπλα, πεηξακαηηζκό θαη ζπλεξγαζία. Οζ εζηαζηζηέξ-μπηζηέξ ηέπκεξ, μζ 

κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ δ ζοιαμθζηή ημοξ βθχζζα έπμοκ ηεκηνζηή εέζδ ζηδ ιέεμδμ. Οζ πχνμζ 

ενβαζίαξ είκαζ δζαιμνθςιέκμζ ςξ εξγαζηήξηα (ateliers) ιε ζδζαίηενα θνμκηζζιέκεξ ηζξ αζζεδηζηέξ 

ημοξ δζαζηάζεζξ ηαζ επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο (atelieristas) οπμζηδνίγμοκ ηδκ ενβαζία πμο 

μνβακχκεηαζ ζε ιαηνάξ δζάνηεζαξ projects, ηα εέιαηα ηςκ μπμίςκ πνμηφπημοκ απυ ηα 

εκδζαθένμκηα ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ.  

Σμ δίηηομ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ ημο Reggio Emilia παίνεζ δζεεκμφξ θήιδξ ηαζ ημ έπμοκ 

επζζηεθηεί δεηάδεξ πζθζάδεξ εηπαζδεοηζημί, επζζηήιμκεξ ηαζ βμκείξ απ‟ υθμ ημκ ηυζιμ. Ώκάθμβα 

ηέκηνα πνμζπμθζηήξ αβςβήξ θεζημονβμφκ ζήιενα ζε πμθθέξ πχνεξ ζηδκ Βονχπδ, Ώζία, 

Ώοζηναθία ηαζ ΐυνζα Ώιενζηή. Φαίκεηαζ υηζ ηα παζδζά πμο αίςζακ ηδ ιέεμδμ Reggio Emilia 

ακαπηφζζμοκ ζδιακηζηέξ δελζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ ηαζ ζοκεπίγμοκ κα ακαγδημφκ 

απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηά ημοξ ιέζα απυ ηδκ πνμζςπζηή ένεοκα ηαζ ηδκ εκενβή ζοιιεημπή. 

ιςξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ δ πνςημπμνζαηή αβςβή πμο είπακ απμθαφζεζ ςξ κήπζα δζαηυπηεηαζ 

απυημια, αθμφ θμζημφκ ζηα επυιεκα ζπμθζηά πνυκζα ζε ζοιααηζηά δδιμηζηά ζπμθεία ηαζ 

βοικάζζα ιζαξ ηαζ δεκ οπάνπεζ ακηζζημζπία ηαζ ζοκέπεζα ηδξ αβςβήξ Reggio Emilia ζηζξ επυιεκεξ 

ααειίδεξ.    

Βηβιηνγξαθία 

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. 

Ηζηνζειίδεο 

http://www.reggioemiliaapproach.net/ 

http://www.reggioalliance.org/ 
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ΔΗΚΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ 
Ο πθμφημξ ηαζ δ πμζηζθμιμνθία ηςκ εζηαζηζηχκ ιμνθχκ ηαζ μπηζηχκ εζηυκςκ πμο ιπμνεί κα 

αλζμπμζδεεί ζηα πθαίζζα ιζαξ αβςβήξ ζηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ ηαζ ιέζς αοηχκ είκαζ απενζυνζζηυξ. 

Σα εζηαζηζηά ένβα πμο ακαθένμκηαζ ηαζ ζπμθζάγμκηαζ παναηάης, ιυκμ ςξ εκδεζηηζηά αοημφ ημο 

ηενάζηζμο νεπενημνίμο ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ. Πνμένπμκηαζ απυ ηδκ Βθθάδα ηαζ ημκ 

ηυζιμ. Ώκηζπνμζςπεφμοκ ηαζ παναπέιπμοκ ζε δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ εζηαζηζηχκ, εθανιμζιέκςκ 

ηαζ θασηχκ ηεπκχκ, παναδμζζαηχκ ηαζ ζφβπνμκςκ, πςνίξ θοζζηά κα ηζξ ελακηθμφκ. οπκά είβμοκ 

γδηήιαηα ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ αημιζημφξ, ημζκςκζημφξ, πμθζηζζιζημφξ, εεκζημφξ ηαζ 

πενζααθθμκηζημφξ. πμθζάγμοκ ζηενευηοπα ηαζ ακαδεζηκφμοκ ηζξ πμθθαπθέξ πνήζεζξ ηαζ 

θεζημονβίεξ πμο ιπμνμφκ κα έπμοκ μζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ. Βκ ηαηαηθείδζ, παναπέιπμοκ ζηδ ζέαζε 

ηεο εηθαζηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 21
νπ

 αη. σο κηαο αηζζεηηθά θαη ζεκαηηθά πινπξαιηζηηθήο πξαθηηθήο 

πνπ ζέβεηαη θαη εληάζζεη ζην πεξηερόκελό ηεο ηελ πνιιαπιόηεηα θαη δηαθνξεηηθόηεηα έξγσλ θαη 

εηθόλσλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζην νπηηθό πεξηβάιινλ καο.   

Κάεε πενζβναθή ζοκμδεφεηαζ απυ ιζα έκδεζλδ ζπεηζηά ιε ηζξ δθζηίεξ ηςκ ιαεδηχκ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. Γίκεηαζ δζαπςνζζιυξ ζε πέκηε 

δθζηζαηέξ μιάδεξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ελήξ: 

 απυ ημ Νδπζαβςβείμ  

 απυ Ώ΄ Αδιμηζημφ 

 απυ Α΄ Αδιμηζημφ 

 απυ Ώ΄ Γοικαζίμο 

 απυ Ώ΄ Λοηείμο 

 

Οζ πνμηεζκυιεκεξ δθζηζαηέξ μιάδεξ πνέπεζ κα εεςνδεμφκ ςξ εκδεζηηζηέξ ηαζ πνδζηζηέξ ηαζ υπζ ςξ 

δεζιεοηζηέξ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ. Άθθςζηε, έκα πμζμηζηυ παζδζηυ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ έπεζ 

κα πνμζθένεζ εζηαζηζηά ηαζ βκςζηζηά αηυια ηαζ ζε ιαεδηέξ Γοικαζίμο, εκχ έκα ένβμ Video Art 

πμο ακαθένεηαζ ζε γδηήιαηα θφθμο, ενβαζίαξ ηαζ πανάδμζδξ ζε ιζα πχνα ηδξ Ώκαημθζηήξ Ώζίαξ 

ιπμνεί κα βίκεζ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηαζ απυ ελάπνμκμοξ ιαεδηέξ, ιε ηαηάθθδθμοξ βζα ηδκ δθζηία 

ημοξ παζδαβςβζημφξ πεζνζζιμφξ ηαζ επελδβήζεζξ.  
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ - ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 

α/α Διιεληθόο ηίηινο 
Πξσηόηππνο 

ηίηινο 
Γεκηνπξγόο 

Έηνο 

παξαγσ-

γήο 

Ζιηθηαθή 

νκάδα 

(από) 

ειί

-δα 

1.  Καναβηζυγδξ Καναβηζυγδξ   Νδπζαβςβείμ 21 

2.  Σα Βθθδκάηζα Σα Βθθδκάηζα Βοβεκία Φαηίκμο 1980 Νδπζαβςβείμ 22 

3.  φκεεζδ Νμ 8 
Composition 

VIII 

Wassily 

Kandinsky 
1923 Νδπζαβςβείμ 23 

4.  Σμ ράεζκμ ηαπέθμ 
Σμ ράεζκμ 

ηαπέθμ 

Νζηυθαμξ 

Λφηναξ 
1923 - 26 Νδπζαβςβείμ 24 

5.  Αέκηνμ Arbre 
Παφθμξ 

Αζμκοζυπμοθμξ 
1971 Νδπζαβςβείμ 25 

6.  

 

Σα Βζζυδζα ηδξ  

Θεμηυημο 

Σα Βζζυδζα 

ηδξ Θεμηυημο 

Μακμοήθ 

Πακζέθδκμξ 
1290 

Ώ΄ 

Αδιμηζημφ 
26 

7.  

 

Σγμηυκηα ή Μυκα  

Λίγα 

La Gioconda 

(Monna Lisa) 

Leonardo da 

Vinci 
1503 - 1506 

Ώ΄ 

Αδιμηζημφ 
27 

8.  

 

Σμ ηανκααάθζ ημο  

Ώνθεηίκμο 

Le Carnaval 

d'Arlequin 
Joan Miro 1924 - 25 

Ώ΄ 

Αδιμηζημφ 
28 

9.  

 

 Κφηθμξ ηδξ  

λδναζίαξ 
Drought circle Richard Long 1989 

Ώ΄ 

Αδιμηζημφ 
29 

10.  Ο Δκίμπμξ Ο Δκίμπμξ Άβκςζημξ 480    π. Υ. Α΄ Αδιμηζημφ 30 

11.  H ζθαβή ηδξ Υίμο 
Le massacre 

de Scio 

Eugène 

Delacroix 
1824 Α΄ Αδιμηζημφ 31 

12.  

 

Σμ ιεβάθμ ηφια 

ημο Kanagawa 

 

Hokusai‟s 

great wave 

Katsushika 

Hokusai 
1831 Α΄ Αδιμηζημφ 32 

13.  

 

ηεπηυιεκμξ ή  

ημπαζηήξ 
Le penseur Auguste Rodin 1902 Α΄ Αδιμηζημφ 33 

14.  Δ ηναοβή The scream Edvard Munch 1893 Α΄ Αδιμηζημφ 34 

15.  Νμφθανα Nenufares Claude Monet 1920 Α΄ Αδιμηζημφ 35 

16.  Σμ ιαβειέκμ δάζμξ 

The 

enchanted 

forest 

Jackson Pollock 1947 Α΄ Αδιμηζημφ 36 

17.  

 

Marilyn‟s Monroe  

Ώκηίηοπα 

 

 

Marilyn‟s 

Monroe prints 
Andy Warhol 1967 Α΄ Αδιμηζημφ 37 

18.  

 

   Δ πθαηεία,  

κμφιενμ 2 
La place II 

Alberto 

Giacometti 
1949 

Ώ΄ 

Γοικαζίμο 
38 

19.  Υςνίξ ηίηθμ Untitled Kara Walker 1996 
Ώ΄ 

Γοικαζίμο 
39 

20.  

 

 

  Μμοζείμ  

Guggenheim , 

Bilbao 

Μμοζείμ 

Guggenheim, 

Bilbao 

Ώνπ. Frank O. 

Gehry 
1997 

Ώ΄ 

Γοικαζίμο 
40 

21.  Πυθεζξ ζε ηίκδζδ 
Cities on the 

move 
KimSooja 1997 

Ώ΄ 

Γοικαζίμο 
41 
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1. Καξαγθηόδεο 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Καναβηζυγδξ 

 
 

Μμνθή-

Τθζηυ  

Θέαηνμ ζηζχκ, θζβμφνα απυ δένια ή πανηυκζ, ιε 

ζπμκδοθςηά άηνα, επζγςβναθζζιέκδ 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Βθθάδα 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 

Μμοζείμ παεάνδ, Μμοζείμ Βθθδκζηήξ Λασηήξ 

Σέπκδξ, αθθά ηαζ αθθμφ. 

πεηζηέξ 

ζζημζεθίδεξ 

http://www.karagiozismuseum.gr/genisi/index.htm 

http://www.greekshadows.gr/ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

εέαηνμ ζηζχκ, θασηή ηέπκδ, εθθδκζηή πανάδμζδ, 

ηαεδιενζκή γςή, αοημζανηαζιυξ, θηχπζα   
 

Σμ εέαηνμ ζηζχκ είκαζ έκα λεπςνζζηυ ηαζ πμθφ εθηοζηζηυ είδμξ θασηήξ ηέπκδξ ηαζ ζδζυηοπμο 

εεάηνμο. Μεθεηδηέξ απμδίδμοκ ηδκ ηαηαβςβή ημο ζε θαμφξ ηδξ Ώκαημθήξ, ημκ 4
μ
 αζχκα, ηονίςξ 

ζε πενζμπέξ πμο επδνεάζηδηακ απυ ημκ Εκδζηυ πμθζηζζιυ, υπςξ δ Εκδμκδζία ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ 

Εάαα. ηδκ Κίκα πνέπεζ κα ειθακίζηδηε ηαηά ημκ 11
μ
 αζχκα. ηδ ζοκέπεζα ελαπθχεδηε ζε πχνεξ 

ηδξ Μέζδξ Ώκαημθήξ ηαζ ηδξ Μεζμβείμο, απμηηχκηαξ ζδζαίηενμ παναηηήνα ζε ηάεε πενζμπή. 

Έηζζ, μ Ρςιζυξ Καναβηζυγδξ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκμξ ιε ηδκ εθθδκζηή θασηή πανάδμζδ ηαζ ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή. οιαμθίγεζ ημκ απθυ, θηςπυ Έθθδκα πμο πνμζπαεεί ιε ηάεε πμκδνζά κα 

επζαζχζεζ ζημ αθζθυλεκμ πενζαάθθμκ ηδξ Σμονημηναηίαξ. Βίκαζ εοθοήξ, εημζιυθμβμξ, αζηείμξ ηαζ 

ηονίςξ αοημζανηάγεηαζ, βζ‟ αοηυ ηζ έπεζ ελορςεεί ζε εφεοιδ θζθμζμθζηή θζβμφνα ηδξ γςήξ. 

Καιπμφνδξ, λοπυθοημξ ηαζ ιε θηςπζηά νμφπα γεζ ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο ζε ιζα πανάβηα, απέκακηζ 

απυ ημ πθμφζζμ ζενάζ ημο ΐεγφνδ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ ελαζνεηζηά εοηίκδημ ηαζ οπεναμθζηά 

ιαηνφ, βζα ζηδκζημφξ θυβμοξ, πένζ ημο πμο ιπμνεί κα λφκεζ ηδκ πθάηδ ηαζ ημ ηεθάθζ ημο, κα 

πεζνμκμιεί ηαζ κα ηανπαγχκεζ. Υαναηηήνεξ πμο ημκ πθαζζζχκμοκ είκαζ μ Υαηγδααάηδξ, μ 

δμοθμπνεπήξ θίθμξ ημο, ηα ηνία παζδζά ημο (ημ Κμθθδηήνζ, μ Κμπνίηδξ ηαζ μ Μζνζηυημξ), μ 

Μπάνιπα-Γζχνβμξ, θμοζηακεθμθυνμξ αμοκίζζμξ Έθθδκαξ. Οζ θζβμφνεξ ημο Καναβηζυγδ, απυ 

δένια ή πανηυκζ, ζπμκδοθςηέξ ηαζ εοηίκδηεξ, πνςιαηζζιέκεξ ιε έκημκα πνχιαηα ηαζ ιε ιζηνέξ 

εβημπέξ βζα κα θαίκμκηαζ ηαθφηενα πίζς απυ ημ ζεκηυκζ ηδξ ζηδκήξ, απμηεθμφκ ζδιακηζηά 

δείβιαηα ηδξ εθθδκζηήξ θασηήξ ηέπκδξ ηαζ πεζνμηεπκίαξ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ ημ Νδπζαβςβείμ 

22.  ζκζάθα ζκζάθα 

ΣΏΚΕ 

(Πακαβζχηδξ 

ΐαζζθάηδξ) 

1955 Ώ΄ Λοηείμο 42 

23.  Οκεζνμπυθδζδ 

Reverie from 11 

Pop Artists, 

volume II 

Roy Lichtenstein 1965 Ώ΄ Λοηείμο 43 

24.  Υςνίξ ηίηθμ 
εζνά Untitled 

Film Still 
Cindy Sherman 

1976 Ŕ 

80 
Ώ΄ Λοηείμο 44 

25.  

 

ΐαθηακζηυ 

Μπανυη 1 

Balkan Baroque 

I 

Marina 

Abramovic 
1997 Ώ΄ Λοηείμο 45 
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2. Σα Διιελάθηα 

  
Πνςηυηοπμ

ξ ηίηθμξ 
Σα Βθθδκάηζα  

 
 

Αδιζμονβυ

ξ 
Βοβεκία Φαηίκμο 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 

Βζημκμβνάθδζδ παζδζημφ αζαθίμο, γςβναθζηή 

ζε φθαζια 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1980 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Βθθάδα, Βηδυζεζξ Κέδνμξ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/writers/faki

nou.htm 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

εζημκμβνάθδζδ, εζημκμαζαθίμ, ημονημηναηία, 

ηεκηήιαηα, οθακηά, παναδμζζαηή 

δζαημζιδηζηή ηέπκδ  

Δ Βοβεκία Φαηίκμο (βεκ.1945), ζοββναθέαξ, εζημκμβνάθμξ ηαζ δδιζμονβυξ ημο Κμοηθμεέαηνμο 

«Σεκεηεδμφπμθδ», έπεζ βνάρεζ ηαζ εζημκμβναθήζεζ Σα Βθθδκάηζα, έκα ηθαζζηυ εθθδκζηυ εζημκμαζαθίμ 

(αζαθίμ ιε μπηζηή ιμνθή, ιζηνυ ηείιεκμ ηαζ εζημκμβνάθδζδ πμο παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ αθήβδζδ 

ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ζηδ δδιζμονβία αηιυζθαζναξ). Σα Βθθδκάηζα αθδβμφκηαζ ηδκ ζζημνία δομ αδενθχκ, 

ημο Γζχνβδ ηαζ ηδξ Μανίαξ, πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ επμπή ηδξ ημονημηναηίαξ. Δ ηαθθζηέπκδξ έπεζ 

ειπκεοζηεί ημ εέια ηαζ ηζξ εζηυκεξ ηδξ απυ ηα ηεκηήιαηα, ηα θζευβθοπηα ηαζ ηα οθακηά ηδξ εθθδκζηήξ 

θασηήξ ηέπκδξ. Δ γςβναθζηή έπεζ βίκεζ πάκς ζε ιπεγ φθαζια, ημο παναπέιπεζ ζηδκ παναδμζζαηή 

οθακηζηή ηαζ ημ ηέκηδια. Δ ζπεδζαζηζηή ηεπκμηνμπία, μζ ακενχπζκεξ θζβμφνεξ ηαζ ηα ημζημφιζα ημοξ, 

μζ πενίηεπκεξ δζαημζιήζεζξ, δ παναηαηηζηή ημπμεέηδζδ ηςκ ιμνθχκ ζημ φθαζια ηαζ δ έθθεζρδ 

μπηζηχκ ακαθμνχκ ζε δεφηενμ πθάκμ, είκαζ ζημζπεία πμο ζοκακηάιε ζε πμθθέξ εηθνάζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ 

παναδμζζαηήξ δζαημζιδηζηήξ ηέπκδξ. Δ εζημκμβνάθδζδ αζαθίςκ, είκαζ ιζα μπηζηή αθδβδιαηζηή ηέπκδ 

πμο ακήηεζ ζημκ εονφηενμ πχνμ ηςκ εθανιμζιέκςκ ηεπκχκ ηαζ έπεζ απμηηήζεζ εονεία ακαβκχνζζδ βζα 

ηζξ ζδιακηζηέξ εζηαζηζηέξ ειπεζνίεξ πμο πνμζθένεζ ζημοξ εεαηέξ ηδξ, ηονίςξ παζδζά.  Βκζςιαηχκεζ 

πμζηζθία ηεπκζηχκ, αθμφ μζ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ εηηφπςζδξ επζηνέπμοκ ηδκ ακαπαναβςβή ηάεε 

μπηζημφ εθθέ ηαζ δέπεηαζ επζννμέξ απυ πμθθέξ ιμνθέξ μπηζηχκ ηαζ θασηχκ ηεπκχκ.  

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ ημ Νδπζαβςβείμ  

http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/writers/fakinou.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/writers/fakinou.htm
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3. ύλζεζε Νν 8 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Composition VIII 

 
 

Αδιζμονβυξ Wassily Kandinsky 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
140εη. Υ 201εη., Λάδζ ζε ηαιαά 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1923 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Ρςζία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 

Solomon R. Guggenheim Museum, Νέα 

Τυνηδ 

πεηζηή 

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

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

αθαζνεηζηή/ιδ-παναζηαηζηή γςβναθζηή, 

ιμοζζηή ζφκεεζδ, ζοιαμθζζιυξ πνςιάηςκ, 

ζφκεεζδ, ηφηθμξ, βναιιέξ  

Ο Kandinsky (1866 Ŕ 1944), Ρχζμξ γςβνάθμξ, πμο έγδζε ιεβάθμ ιένμξ ηδξ γςήξ ημο ζηδ Γενιακία ηαζ ηδ 

Γαθθία, ακέπηολε ιζα αθαζνεηζηή, ιδ-παναζηαηζηή γςβναθζηή (ηαεανή γςβναθζηή), πμο ζηδνζγυηακ ζημ 

πνχια ηαζ ηδ θυνια ηαζ πανέπειπε ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή δφκαιδ ηδξ ιμοζζηήξ ζφκεεζδξ. Αδιζμφνβδζε 

ιζα κέα γςβναθζηή βθχζζα πμο ακαθενυηακ ζηδκ εηθναζηζηή, ροπμθμβζηή ηαζ ζοιαμθζηή ζδιαζία ηςκ 

πνςιάηςκ ηαζ ηςκ ζπδιάηςκ, είηε ιειμκςιέκςκ, είηε ζε αθθδθεπίδναζδ. Σα πνχιαηα βζα ημκ ηαθθζηέπκδ 

είκαζ εενιά ή ροπνά, ακάθμβα ηαηά πυζμ πθδζζάγμοκ ημ ηίηνζκμ ή ημ ιπθε ηαζ θςηεζκά ή ζημηεζκά, 

ακάθμβα ιε ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ θεοηυ ή ημ ιαφνμ. Σα εενιά ηα εεςνεί ελςζηνεθή εκχ ηα ροπνά 

εζςζηνεθή. Έηζζ, ημ πνάζζκμ είκαζ ζηαηζηυ, παεδηζηυ ηαζ λεημφναζημ, ημ ηυηηζκμ έπεζ εκένβεζα ηαζ 

δφκαιδ. Βπίζδξ ζπεηίγεζ ημ ακμζπηυ ιπθε ιε ημ θθάμοημ, ημ ζημφνμ ιε ημ ηζέθμ, ημ πνάζζκμ ιε ημ αζμθί, 

ημ ηυηηζκμ ιε ηδκ ηνμιπέηα, ημ πμνημηαθί ιε ηδκ ηαιπάκα, η.α. Ώηυιδ, ανίζηεζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζε 

ζπήιαηα ηαζ πνχιαηα. Γζα πανάδεζβια, ηαζνζάγεζ ηδκ μλφηδηα ημο ηνζβχκμο ιε ημ ηίηνζκμ, ημ ιπθε ιε ημκ 

ηφηθμ, ημ πνάζζκμ ιε ημ ηεηνάβςκμ. ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ημο παναηδνμφιε υθςκ ηςκ εζδχκ ηζξ 

βναιιέξ, πμο αημθμοεμφκ πμθθέξ ηαηεοεφκζεζξ δδιζμονβχκηαξ έκα βεςιεηνζηυ νοειυ. Ο ιεβάθμξ ηφηθμξ 

ζηδκ ανζζηενή πάκς βςκία ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ζφκεεημ πθέβια ηςκ βναιιχκ ζηδ δελζά πθεονά. Σα 

πνχιαηα ζημ αάεμξ ημο πίκαηα (ιπθε ηάης, ηίηνζκμ επάκς ηαζ θεοηυ ζηδ ιέζδ) δδιζμονβμφκ ακηίεεζδ 

ηαζ ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζηδ ζφκεεζδ ζημ πνχημ πθάκμ ηαζ ζημ πχνμ πμο αοηή είκαζ ημπμεεηδιέκδ.    

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ ημ Νδπζαβςβείμ 
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4. Σν ςάζηλν θαπέιν 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Σμ ράεζκμ ηαπέθμ 

 
 

Αδιζμονβυξ Νζηυθαμξ Λφηναξ 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 86 εη x 66 εη., θάδζ ζε ιμοζαιά 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1923 Ŕ 26 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Βθθάδα 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Βεκζηή Πζκαημεήηδ, Ώεήκα 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.hellenica.de/Griechenland/ 

Kunst/Modern/GR/NikolaosLytras.htm 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

κεμεθθδκζηή γςβναθζηή, ακακέςζδ, 

εθεφεενεξ πζκεθζέξ, εθθδκζηυ θςξ, 

ηαθμηαίνζ, αζζζμδμλία, εκένβεζα 

Ο Νζηυθαμξ Λφηναξ (1883-1927), είκαζ δζαηεηνζιέκμξ Έθθδκαξ ηαθθζηέπκδξ ηςκ ανπχκ ημο 20
μο

 αζ. 

ηαζ βζμξ ημο επίζδξ ζδιακηζημφ γςβνάθμο Νζηδθυνμο Λφηνα. Τπήνλε ακακεςηήξ ηδξ γςβναθζηήξ 

ζηδκ Βθθάδα, υπμο ηαζ εζζήβαβε ημκ ιμκηενκζζιυ ηαζ ζδζαίηενα ημκ ελπνεζζμκζζιυ (εζηαζηζηυ 

ηίκδια πμο εζηζάγεζ ζηδ πνήζδ έκημκςκ πνςιαηζηχκ ακηζεέζεςκ ηαζ ηδκ απμηφπςζδ δοκαηχκ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ). Δ πνμζςπζηή ημο εζηαζηζηή βναθή παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ πνήζδ 

πθαηζχκ εθεφεενςκ πζκεθζχκ ηαζ παπφννεοζημο πνχιαημξ. Αδιζμονβεί ημπία ηαζ πνμζςπμβναθίεξ 

θμοζιέκεξ ζημ εθθδκζηυ θχξ. Σμ ράεζκμ ηαπέθμ, ακαπανζζηά έκα κεανυ αβυνζ ιε πθαηφβονμ ράεζκμ 

ηαπέθμ ιπνμζηά απυ έκα ημιιάηζ λδνμφ κδζζςηζημφ ημπίμο, έκα ηαθμηαζνζκυ ιεζδιένζ. Πνυηεζηαζ 

βζα έκα απυ ηα πζμ αβαπδιέκα ένβα ηδξ κεμεθθδκζηήξ γςβναθζηήξ, Δ δοκαιζηή εκαθθαβή θςηυξ ηαζ 

ζηζάξ, ηα ημθιδνά ηίηνζκα ηαζ δ πνμζςπζηή βναθή ιε ηζξ θανδζέξ ζηνχζεζξ πθμφζζμο πνχιαημξ 

απμπκέμοκ αζζζμδμλία, γςή ηαζ εκένβεζα.  

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ ημ Νδπζαβςβείμ 
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5. Γέληξν 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Arbre  

 

Αδιζμονβυξ Παφθμξ Αζμκοζυπμοθμξ 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
305 x 202 x 202 εη., Κμιιέκμ πανηί,  plexiglass. 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1971 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Γαθθία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Εδζςηζηή οθθμβή 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

www.kapopoulosauctions.gr/auction_002/catalog_okt_2010.p

df 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

ηνζζδζάζηαηεξ ηαηαζηεοέξ, απυδμζδ υβημο, 

επακαπνδζζιμπμίδζδ, πανηί, πνμζηαζία θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ, δέκηνα 

Ο Έθθδκαξ εζηαζηζηυξ Παφθμξ Αζμκοζυπμοθμξ (βεκ. 1930), πνδζζιμπμίδζε ζακ οθζηυ βζα ηζξ 

ηνζζδζάζηαηεξ ηαηαζηεοέξ ημο θμονίδεξ απυ αθίζεξ, ηζξ μπμίεξ έημαε ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ιε 

ιδπακή. Ο ηαθθζηέπκδξ επακαπνδζζιμπμζεί έκα ημζκυ οθζηυ, υπζ ζακ επζθάκεζα, αθθά ζηδκ ημιή ημο, 

ςξ ιέζμ πμθφπνςιμ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ «μπηζημφ εθθέ», αθθά ηαζ βζα κα απμδχζεζ ημκ υβημ. Με 

ηδκ πνςηυηοπδ ηεπκζηή ημο έθηζαλε ηνζζδζάζηαηα δέκηνα ηαζ ακηζηείιεκα ηαεδιενζκήξ πνήζδξ, υπςξ 

ηαπέθα, βνααάηεξ, θνμφηα, πμηήνζα, ιπμοηάθζα η.α. Σα πενίθδια Αέκηνα ημο Παφθμο, ημζιμφκ 

ζδζςηζηέξ ζοθθμβέξ ηαζ ιμοζεία ηαζ ακήημοκ ζημ βεκζηυηενμ ένβμ ημο, ημ «Αάζμξ», ημ μπμίμ 

πανμοζίαζε ημ 1972, ζημ Φεζηζαάθ Σέπκδξ ημο Πανζζζμφ ζημ Grand Palais. Σα πάνηζκα Αέκηνα ημο, 

πμο πμζηίθμοκ ζε δζαζηάζεζξ, είκαζ εβηθςαζζιέκα ζε plexiglass ηαζ παναπέιπμοκ ζηδκ πνμζηαζία 

ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ ημ Νδπζαβςβείμ 

 

 

 

 

http://www.kapopoulosauctions.gr/auction_002/catalog_okt_2010.pdf
http://www.kapopoulosauctions.gr/auction_002/catalog_okt_2010.pdf
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6. Σα Δηζόδηα ηεο Θενηόθνπ 

  
Πνςηυηοπμ

ξ ηίηθμξ 
Σα Βζζυδζα ηδξ Θεμηυημο 

 
                                             

  

 

 

 

 

 

Αδιζμονβυ

ξ 
Μακμοήθ Πακζέθδκμξ 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
Σμζπμβναθία 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1290 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Βθθάδα 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 

Εενυξ Ναυξ ημο Πνςηάημο, Άβζμ 

νμξ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.eikastikon.gr/xristian

ika/panselinos/index_next.html 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

αογακηζκή αβζμβναθία, 

Μαηεδμκζηή πμθή, Άβζμ νμξ, 

πμθοπνυζςπδ ζφκεεζδ, 

Πακαβία, ανιμκία, ηίκδζδ, 

έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ  

Ο Μακμοήθ Πακζέθδκμξ ήηακ αογακηζκυξ αβζμβνάθμξ πμο έγδζε ημκ 13μ ιε 14μ αζ. ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ 

δδιζμονβυξ ηδξ «Μαηεδμκζηήξ πμθήξ» πμο παναηηδνίγεηαζ απυ νεαθζζιυ ηαζ εθεοεενία. Οζ 

ημζπμβναθίεξ ημο ζημ καυ ημο Πνςηάημο ζημ Άβζμ νμξ απμηεθμφκ ημνοθαία ηαθθζηεπκζηή έηθναζδ ημο 

αογακηζκμφ εθθδκζζιμφ ηαζ εεςνμφκηαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ζφκμθα ηδξ παβηυζιζαξ πμθζηζζηζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ. Γζ` αοηυ αηνζαχξ ημ ένβμ ημο, μ Πακζέθδκμξ παναθθδθίζηδηε απυ πμθθμφξ ιε ημκ Σγζυημ 

ηαζ ημ Ραθαήθ. Οζ αβζμβναθίεξ ημο δζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ πνςιαηζζιχκ ημοξ, ηδκ εονφηδηα 

ημο ζπεδίμο ηαζ ηδ ιεβαθεζχδδ ημοξ ζφκεεζδ. Οζ νςιαθέεξ θοζζμβκςιίεξ ηςκ πνμζχπςκ δμκμφκηαζ απυ 

έκα ακενχπζκμ πάεμξ, ημ μπμίμ πνμζηαθεί ημ εεαηή κα ζοιιενζζηεί ηα αζζεήιαηα πμο εηπέιπμοκ. Σα 

Βζζυδζα ηδξ Θεμηυημο είκαζ ιζα ανζζημονβδιαηζηή  πμθοπνυζςπδ αθδβδιαηζηή ζφκεεζδ. Πανά ηζξ 

θεμνέξ πμο έπεζ οπμζηεί, δζαηδνείηαζ υθδ δ γςκηάκζα ημο ένβμο. Δ Πακαβία ηνζχκ εηχκ εζζένπεηαζ ζημ 

Ναυ απθχκμκηαξ ημ πένζ ηδξ ζημκ πνμθήηδ Γαπανία. Πίζς ηδξ μ Εςαηείι ηαζ δ Άκκα ηαζ πθήεμξ 

θαιπαδδθυνςκ κεανχκ βοκαζηχκ. Δ πμθοπθμηυηδηα ηδξ ζφκεεζδξ (δ Πακαβία ειθακίγεηαζ ηνεζξ θμνέξ) 

ηαζ δ ανιμκία ηδξ, δ δζάηαλδ ηςκ ιμνθχκ, δ ηαηαημιή ηςκ πνμζχπςκ ηαζ δ ηίκδζή ηςκ ζςιάηςκ (υπςξ 

θαίκεηαζ ζηδ θεπημιένεζα ημο ένβμο) ιανηονμφκ ηδκ ζηακυηδηα ημο ηαθθζηέπκδ κα δδιζμονβεί δοκαιζηέξ 

ζοκεέζεζξ ηαζ θμνηζζιέκεξ ζοκαζζεδιαηζηά πνμζςπμβναθίεξ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Αδιμηζημφ 

http://www.eikastikon.gr/xristianika/panselinos/index_next.html
http://www.eikastikon.gr/xristianika/panselinos/index_next.html
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7. Σδνθόληα ή Μόλα Λίδα 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
La Gioconda (Monna Lisa) 

 
 

Αδιζμονβυξ Leonardo da Vinci 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 77Υ53εη., θάδζ ζε ηαιαά 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1503 Ŕ 1506 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Γαθθία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Μμοζείμ ημο Λμφανμο, Πανίζζ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 
http://www.louvre.fr/ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Ώκαβέκκδζδ, πμνηνέημ, ημκζηή δζααάειζζδ, 

ηεπκζηή sfumato, αζκζβιαηζηυ παιυβεθμ  

Ο Leonardo da Vinci (1452 Ŕ 1519), έβζκε βκςζηυξ ηονίςξ βζα ηα γςβναθζηά ένβα ημο, υιςξ ζηδκ 

μοζία οπήνλε ιζα ιμκαδζηή ηαζ ζφκεεηδ δζάκμζα. Ήηακ ηαοηυπνμκα ανπζηέηημκαξ, βθφπηδξ, 

ιδπακζηυξ, εθεονέηδξ, ακαηυιμξ, επζζηήιμκαξ. Έγδζε ηδκ πενίμδμ ηδξ Εηαθζηήξ Ώκαβέκκδζδξ, ημκ 

15
μ
 αζχκα, υπμο δζαδναιαηίζηδηακ πμθθέξ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ αθθαβέξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ 

ηδξ γςήξ. Δ ηεπκζηή γςβναθζηήξ πμο μοζζαζηζηά επζκυδζε μ  da Vinci, μκμιάγεηαζ sfumato, 

ζηαθζηή θέλδ πμο ζδιαίκεζ «υπςξ μ ηαπκυξ πμο δζαθφεηαζ». Οζ θυνιεξ πανμοζζάγμκηαζ ιε απαθέξ 

ημκζηέξ δζαααειίζεζξ, πςνίξ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ έκημκα πενζβνάιιαηα, έηζζ πμο κα ιμζάγμοκ ζα 

κα ζαήκμοκ δ ιζα ιέζα ζηδκ άθθδ. Χξ απμηέθεζια, μζ ιμνθέξ πνμαάθθμοκ ηάπςξ αυνζζηεξ, πςνίξ 

κα είκαζ ζηθδνέξ ηαζ άηαιπηεξ. Φαίκμκηαζ ζα κα ηαθφπημκηαζ ιε μιίπθδ ηζ αοηυ ημοξ πνμζδίδεζ 

ιοζηήνζμ. φιθςκα ιε ηδκ πενζβναθή ημο Vasari, ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ απεζημκίγεηαζ ιζα 

κεανή ημπέθα  απυ ηδ Φθςνεκηία δ Monna Lisa, ζφγοβμξ ημο Francesco Giocondo, βζ‟ αοηυ 

βκςζηή ηαζ ςξ Σγμηυκηα. Οζ απυρεζξ υιςξ δζίζηακηαζ. Τπάνπεζ δ άπμρδ, υηζ μ da Vinci 

γςβνάθζζε πάκς απυ έκα πμνηνέημ πμο είπε ηάκεζ βζα ημκ εαοηυ ημο, αθμφ ηαζ μζ ακαθμβίεξ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ θαίκεηαζ κα ηαζνζάγεζ ιε αοηέξ ημο δζημφ ημο πνμζχπμο. Σμ ιοζηήνζμ πμο 

ηαθφπηεζ ημ αθέιια, ημ αζκζβιαηζηυ ακεπαίζεδημ παιυβεθμ ηδξ ημπέθαξ, αθθά ηαζ ημ εμθυ, 

μκεζνζηυ ημπίμ ζημ αάεμξ, ακέδεζλακ ημ ένβμ ςξ ημ πζμ δζάζδιμ ηαζ αιθζθεβυιεκμ πμνηνέημ ημο 

ηυζιμο. 

Δθζηζαηή μιάδα Ώπυ Ώ΄ Αδιμηζημφ 
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8. Σν θαξλαβάιη ηνπ Αξιεθίλνπ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Le Carnaval d'Arlequin 

 

 

Αδιζμονβυξ Joan Miro 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 66 x 93εη., Λάδζ ζε ιμοζαιά 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1924 Ŕ 25 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Εζπακία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Gallery Albrigh Ŕ Knox, N. Τυνηδ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 
http://www.fundaciomiro-bcn.org/ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

ζμονεαθζζιυξ, θακηαζία, πζμφιμν, 

εονδιαηζηυηδηα, νοειυξ, ζφκεεζδ,  

ααζζηά πνχιαηα, ζπήιαηα, βναιιέξ, 

θυνιεξ 

Ο Joan Miro (1893 Ŕ 1983), ακήηεζ ζημοξ ζμονεαθζζηέξ γςβνάθμοξ, δδθαδή εηείκμοξ πμο 

πνμζπάεδζακ κα απμηοπχζμοκ ιέζα ζηα ένβα ημοξ ηδκ αθδεζκή θφζδ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ημο 

μκεζνζημφ ηυζιμο ημοξ, υπςξ αοηά πανάβμκηαζ αοευνιδηα πςνίξ ηδκ επζννμή ηδξ θμβζηήξ, ηδξ 

αζζεδηζηήξ ή ηδξ δεζηήξ. Σμ ένβμ ημο δζαηνίκεηαζ απυ θονζζιυ, πμίδζδ, θακηαζία, πζμφιμν, 

εονδιαηζηυηδηα, ηυθιδ ηαζ πμθοιμνθία, παναηηδνζζηζηά ζημζπεία πμο ηαζνζάγμοκ ιε ημκ 

αοεμνιδηζζιυ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ. Γςβναθίγεζ ηάεε είδμοξ ζπήιαηα, βναιιέξ ηαζ θυνιεξ, πμο 

ζοπκά επακαθαιαάκμκηαζ ηαζ αζςνμφκηαζ ζε έκα ζπεδυκ ιμκυπνςιμ θυκημ. Σα ζπήιαηα αοηά 

δδιζμονβμφκ νοειυ, ηίκδζδ, ζζςπέξ ή εκηάζεζξ, πςνίξ υιςξ κα εκηάζζμκηαζ ζε ηάπμζα θακενή 

ζφκεεζδ ή κα ελοπδνεημφκ έκακ ειθακή ζημπυ. Σα πνχιαηά ημο πενζμνίγμκηαζ ζηα ηνία ααζζηά 

ηαζ ζημ άζπνμ ηαζ ιαφνμ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Αδιμηζημφ 
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9. Κύθινο ηεο μεξαζίαο  

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Drought circle  

 

 

Αδιζμονβυξ Richard Long 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
πέηνεξ, δζάιεηνμξ 3ι. ηαζ 60εη. 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1989 

Υχνα 

παναβςβήξ 
ε πμθθέξ πχνεξ ζημκ ηυζιμ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 
http://www.richardlong.org/ 

Λέλεζξ ηθεζδζά 

Land art (ηέπκδ ηδξ βδξ), εβηαηάζηαζδ,  

βθοπηυ ζημ πάηςια, μζημθμβζηή ζοκείδδζδ, 

θοζζηά οθζηά, πδβάδζ, κενυ 

Ο ΐνεηακυξ Richard Long (βεκ. 1945), είκαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ηαθθζηέπκεξ ηδξ 

Land art (ηέπκδ ηδξ βδξ). Δ Land Art ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ αολακυιεκμ αίζεδια θοβήξ απυ ηζξ 

πυθεζξ, ηδκ μζημθμβζηή ζοκείδδζδ ηαζ ηδκ ακάβηδ πνμζηαζίαξ ηαζ δζάζςζδξ ημο πενζαάθθμκημξ. 

Βπίζδξ, παναπέιπεζ ζηα ανπαζμθμβζηά «εαφιαηα» ημο πανεθευκημξ, υπςξ ημ Stonehenge ζηδκ 

Ώββθία ή μζ Πνμημθμιαζακμί κεηνζημί ηφιαμζ. Σμ ένβμ ημο Long ζδιαημδμηεί ηζξ δζαδνμιέξ πμο 

ηάκεζ μ ίδζμξ πενπαηχκηαξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ, ιέζα ζηδ θφζδ, ζε ενήιμοξ, δάζδ, θυθμοξ ηαζ 

αμοκά. Σα οθζηά ημο είκαζ θοζζηά (αηαηένβαζηεξ πέηνεξ, πυνηα, λοθανάηζα, η.α.) ηαζ ηα ανίζηεζ 

ιυκμξ ημο ηαεχξ πενπαηά. Ο ηαθθζηέπκδξ ιεηαθένεζ ηα ένβα ημο ηαζ ιέζα ζηζξ πζκαημεήηεξ, 

δδιζμονβχκηαξ εβηαηαζηάζεζξ-«βθοπηά ζημ πάηςια» (θςη. 2). Με ηζξ ειθακείξ ακαθμνέξ ημο ζε 

πνμσζημνζηά ιεβαθζεζηά ικδιεία, ηαθεί ημ εεαηή ζε ιζα κμδηή ακηζπανάεεζδ ηαζ ζοζπέηζζδ 

πμθζηζζιχκ ιέζα ζημκ ζζημνζηυ πνυκμ. Καεχξ ηα πενζζζυηενα ένβα ημο δεκ ιπμνμφκ κα 

πμοθδεμφκ, πςθμφκηαζ μζ θςημβναθίεξ ημοξ, πμο μ ηαθθζηέπκδξ εεςνεί ακηίβναθα ηςκ 

πνςηυηοπςκ ηαζ ζε αάεμξ πνυκμο απμηεθμφκ ημ ιμκαδζηυ απμδεζηηζηυ ζημζπείμ ηδξ φπανλήξ ημοξ. 

Σμ ένβμ ημο Ο Κφηθμξ ηδξ Ξδναζίαξ, υπμο ιζα ζεζνά απυ αηαηένβαζηεξ πέηνεξ δδιζμονβμφκ έκα 

δαηηφθζμ πμο πενζπαναηχκεζ έκα ηοηθζηυ ημιιάηζ βδξ, εοιίγεζ παναδμζζαηά πδβάδζα. Σμ ένβμ 

παναπέιπεζ ζηδ λδναζία ηαζ ηδκ αβςκία ημο ακενχπμο βζα ημ γςηζηυ ζημζπείμ ημο κενμφ. Μζα 

ακηίζημζπδ ιε ηδ θςημβναθία εβηαηάζηαζδ οπάνπεζ ζημ Μμοζείμ φβνμκδξ Σέπκδξ Kiasma ζημ 

Βθζίκηζ, ζηδ Φζθακδία. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 

 

Ώπυ Ώ΄ Αδιμηζημφ 
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10. Ο Ζλίνρνο 

  
Αδιζμονβυξ Άβκςζημξ 

 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
Μπνμφηγμξ, φρμξ 1,8 ι. 

Έημξ 

παναβςβήξ 
Γφνς ζημ 480 π.Υ. 

 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Μάθθμκ Βθθάδα 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Ώνπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Αεθθχκ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.ancient-

greece.org/art/chiarioteer.html 

Λέλεζξ ηθεζδζά  

ιπνμφηγζκμ βθοπηυ, Μακηείμ Αεθθχκ, 

ανπασηή-ηθαζζζηή βθοπηζηή, ζφκεεζδ, άνια, 

ζκία, θεπημιενείξ πηοπχζεζξ, ζοβηναηδιέκδ 

έηθναζδ 

Ο Δκίμπμξ ανέεδηε ημ 1896, ζηζξ ακαζηαθέξ πμο βίκμκηακ ζημοξ Αεθθμφξ. Πνυηεζηαζ βζα 

ιπνμφκηγζκμ άβαθια κεανμφ άκηνα ζε θοζζηυ ιέβεεμξ, ζπεδυ. Έπεζ βοικά πυδζα, πζηχκα γςζιέκμ 

ρδθά ζηδ ιέζδ ηαζ ηαζκία, υπςξ αοηέξ πμο θμνμφζακ μζ κζηδηέξ αιαλδθάηεξ ζημ ηεθάθζ. Με ηα 

δομ ημο πένζα ηναημφζε δκία, αθμφ ανπζηά απμηεθμφζε ιένμξ ιζαξ ιεβαθφηενδξ ζφκεεζδξ, εκυξ 

άνιαημξ ιε ηέζζενα άθμβα (ηέενζππμ), απυ ηα μπμία ζχεδηακ ιυκμ ιενζηά ιζηνά ημιιάηζα. Βίπε 

αθζενςεεί ζημκ Ώπυθθςκα απυ ημκ Πμθφγαθμ, ημκ Σφνακκμ ηδξ Γέθαξ ζηδ ζηεθία, ημ 478 π.Υ. 

ιεηά απυ κίηδ ημο ζε ανιαημδνμιίεξ. Σμ υκμια ημο βθφπηδ είκαζ άβκςζημ, αθθά βζα ζηζθζζηζημφξ 

θυβμοξ πζζηεφεηαζ υηζ ηαηαζηεοάζηδηε ζηδκ Ώεήκα. Υνμκζηά δ ηαηαζηεοή ημο ημπμεεηείηαζ ζηδκ 

πνχζιδ ηθαζζηή επμπή. Σμ άβαθια είκαζ πζμ νεαθζζηζηυ απυ ημοξ ανπασημφξ ημφνμοξ. Δ ηεθαθή 

έπεζ ιζα εθαθνζά ηθίζδ ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ανπασηυ ιεζδίαια, ημ πνυζςπμ έπεζ ιζα 

ζοβηναηδιέκδ έηθναζδ ηαζ εζςηενζηυηδηα. Ώθθά δ ζηάζδ είκαζ αηυιδ ανηεηά ζθζπηή ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηα ένβα ηδξ ηθαζζζηήξ πενζυδμο. Οζ θεπημιενείξ πηοπχζεζξ ζημ πζηχκα, δ γςκηάκζα 

ηςκ έκεεηςκ ιαηζχκ,  δ εοδζάηνζηδ θθέαα ημο πενζμφ πμο ηναηάεζ ηα δκία, δ ζεικυηδηα, δ 

ζζβμονζά ηαζ δ ήνειδ έηθναζδ ημο κζηδηή πμο απμθαιαάκεζ ηζξ επεοθδιίεξ ημο πθήεμοξ, 

ηαηαηάζζμοκ ημκ Δκίμπμ ακάιεζα ζηα ανζζημονβήιαηα ηδξ ανπαίαξ βθοπηζηήξ ηέπκδξ. Οθυηθδνδ 

δ ζφκεεζδ εα πνέπεζ κα ήηακ έκα απυ ηα εκηοπςζζαηυηενα ένβα ηδξ ανπαζυηδηαξ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Α΄ Αδιμηζημφ 
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11. H ζθαγή ηεο Υίνπ 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Le massacre de Scio 

 
 

Αδιζμονβυξ Eugène Delacroix 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
Λάδζ ζε ιμοζαιά 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1824 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Γαθθία  

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Μμοζείμ ημο Λμφανμο, Πανίζζ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne 

_Delacroix 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Ρμιακηζζιυξ, ηαηαζηνμθή ηδξ Υίμο, 

δναιαηζηή ζηδκή,  αία, ενήιςζδ, απεθπζζία 

Ο Eugène Delacroix (1798-1863), οπήνλε μ ηφνζμξ εηπνυζςπμξ ηδξ βαθθζηήξ νμιακζηήξ ζπμθήξ. 

ηα ένβα ημο έδςζε έιθαζδ ζημ πνχια ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ιεθέηδζε εέιαηα απυ ηδκ Ώκαημθή ηαζ 

ηδ ΐυνεζα Ώθνζηή, «ελςηζηέξ» βζα εηείκδ ηδκ επμπή πενζμπέξ. ε αοηυ ημ ένβμ ακαθένεηαζ ζημ 

ζζημνζηυ βεβμκυξ ηδξ ζθαβήξ 20.000 Βθθήκςκ απυ ημοξ Σμφνημοξ ζηδ Υίμ, ημ 1822, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ εθθδκζηήξ επακάζηαζδξ. οβηζκδιέκμξ απυ ηζξ αβνζυηδηεξ ηαηά ηςκ 

ηαηαδοκαζηεοιέκςκ Βθθήκςκ, μ γςβνάθμξ δδιζμφνβδζε ιζα δναιαηζηή ζηδκή ιεβαθμπνέπεζαξ, 

αίαξ ηαζ απεθπζζίαξ. Ώπμηφπςζε ηδκ ηναβςδία ηαζ ημκ πυκμ ζηα πνυζςπα, ηα διίβοικα ζχιαηα ηαζ 

ηζξ ζηάζεζξ ηςκ Βθθήκςκ ακηνχκ, βοκαζηχκ ηαζ παζδζχκ ζημ ηέκηνμ ηαζ ηδκ ανζζηενή πθεονά ημο 

πίκαηα. Ώκηίεεηα, ημκ Σμφνημ ηαηαηηδηή ημκ πανμοζζάγεζ ζηθδνυ, οπενμπηζηυ ηαζ ηονίανπμ, ιε 

πμθοηεθή ακαημθίηζηα εκδφιαηα, πάκς ζημ ακαζδηςιέκμ άθμβυ ημο. Οζ εκαθθαζζυιεκεξ ηδθίδεξ 

θςηυξ Ŕ ζηζάξ δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ απμηαθοπηζηή ζηδκή ιεηά ηδ ιάπδ, εκχ μζ εμθέξ πζκεθζέξ 

εκζζπφμοκ ηδκ εκηφπςζδ ηδξ ενήιςζδξ ηαζ ηδξ απεθπζζίαξ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Α΄ Αδιμηζημφ 
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12. Σν κεγάιν θύκα ηνπ Kanagawa 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Hokusai‟s great wave 

 

Αδιζμονβυξ Katsushika Hokusai 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 25,4 X 37εη., λοθμβναθία 

Έημξ 

παναβςβήξ 
Πενίπμο 1831  

Υχνα 

παναβςβήξ 
Εαπςκία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Μμοζείμ Hakone ζηδκ Εαπςκία  

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 
http://www.katsushikahokusai.org/ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Εαπςκία, υνμξ Fuji, ηνζηοιία, 

παναδμζζαηέξ αάνηεξ, εάννμξ, 

ακημπή 

Ο Εάπςκαξ Katsushika Hokusai (1760 Ŕ 1869), δδιζμφνβδζε ιζα δοκαηή εζηυκα ηνζηοιίαξ ηαζ έκα 

ζφιαμθμ ημο παναηηήνα ημο ζαπςκζημφ θαμφ. ε πνχημ πθάκμ ηονζανπμφκ ηαζ ηαεμνίγμοκ ηδ 

ζφκεεζδ ηενάζηζα αθνζζιέκα ηφιαηα. Ώκάιεζά ημοξ αάνηεξ ηαζ ζημ αάεμξ ημ υνμξ Fuji πζμκζζιέκμ. 

Δ μκμιαζία ημο ένβμο παναπέιπεζ ζηδκ πενζμπή Kanagawa, εκχ ημ υνμξ  Fuji, πμο ζηδκ Εαπςκία 

εεςνείηαζ ζενυ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζφιαμθμ ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο ηαθθζηέπκδ ηαζ ημο ένβμο 

ημο. Οζ παναδμζζαηέξ αάνηεξ πμο απεζημκίγμκηαζ κα παθεφμοκ ζηα ηφιαηα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ 

Εαπςκία ζηδ ιεηαθμνά θνέζηςκ ηαζ απμλδναιέκςκ ρανζχκ απυ κςνίξ ημ πνςί ζηζξ αβμνέξ. ε αοηυ 

ημ ένβμ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ δφκαιδ ηαζ ημ ιεβαθείμ ηδξ θφζδξ, πμο ακηζπαναηίεεηαζ ιε ημ αδφκαιμ 

ακενχπζκμ ζημζπείμ. ιςξ, πανά ηδκ απνυαθεπηδ ελέθζλδ ηςκ θοζζηχκ δοκάιεςκ, μ άκενςπμξ 

πανμοζζάγεηαζ κα δίκεζ ιε εάννμξ ηαζ ακημπή ηδ δζηή ημο ιάπδ. Σμ ένβμ βίκεηαζ ζδζαίηενα επίηαζνμ, 

ζήιενα, ιεηά απυ ηδκ πνυζθαηδ ηαηαζηνμθή απυ ηα ζεζζιζηά ηφιαηα ηζμοκάιζ ζηζξ ακαημθζηέξ 

αηηέξ ηδξ πχναξ.  

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Α΄ Αδιμηζημφ  
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13. θεπηόκελνο ή ηνραζηήο 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Le penseur 

 

 

Αδιζμονβυξ Auguste Rodin 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
Μπνμφκηγμξ ηαζ ιάνιανμ, πενίπμο 2ι. φρμξ 

Έημξ 

παναβςβήξ 

1902 (απυ ημ 1880 οπήνπε έκα ιζηνυηενμ 

ένβμ πςνίξ κα εηηεεεί πμηέ) 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Γαθθία  

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Μμοζείμ Rodin (Γαθθία) 

πεηζηή 

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

Λέλεζξ ηθεζδζά 

Γθοπηζηή 20
μο

 αζ., αθθδβμνία, Θεία 

Κςιςδία ημο ∆άκηδ, ζηεπηυιεκμξ 

άκενςπμξ, ακηίβναθα-ιεθέηεξ 

O Auguste Rodin (1840 Ŕ 1917), ήηακ Γάθθμξ βθφπηδξ πμο επδνέαζε ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ 

βθοπηζηή ηέπκδ ημο 20
μο

 αζχκα ηαζ εεςνήεδηε πνυδνμιμξ ημο ιμκηενκζζιμφ. Σα ένβα ημο, πμο 

είκαζ ζοπκά αθθδβμνζηά, απεζημκίγμοκ ημ ακενχπζκμ ζχια ιε νεαθζζιυ ηαζ εζςηενζηυηδηα.. 

Βηθνάγμοκ έκα εονφ θάζια ακενχπζκςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ, υπςξ δ ήηηα, μ πυκμξ 

ηαζ δ εθίρδ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ απεζημκίγεζ έκα ζηεπηυιεκμ άκδνα πμο θαίκεηαζ κα ανίζηεηαζ 

ζε ζζπονή εζςηενζηή πάθδ. Με ανπζηυ ηίηθμ «Ο Πμζδηήξ», ημ βθοπηυ πνμμνζγυηακ κα απμηεθέζεζ 

µένμξ µίαξ παναββεθίαξ ημο Μμοζείμο ∆ζαημζµδηζηχκ Σεπκχκ ημο Πανζζζμφ βζα µία µκδµεζχδδ 

πυνηα, εµπκεοζµέκδ απυ ηδ «Θεία Κςιςδία» ημο ∆άκηδ, πςνίξ πμηέ υιςξ αοηυ κα 

πναβιαημπμζδεεί. Σμ βθοπηυ είκαζ βοικυ ηαζ παναπέιπεζ ζηζξ δνςζηέξ θζβμφνεξ ημο 

Michelangelo. Σαοηυπνμκα, παναπέιπεζ ζηδ δζακυδζδ, ηδ θζθμζμθζηή ζηέρδ ηαζ ημκ ζηεπηυιεκμ 

άκενςπμ ηαζ εεςνείηαζ ζφιαμθμ ηδξ ακενχπζκδξ ζοβηίκδζδξ ηαζ παναηηήνα. Τπάνπμοκ αηυια 

είημζζ βκήζζα ακηίβναθα ημο ένβμο ζε υθμ ημκ ηυζιμ ηαεχξ ηαζ πμθθέξ άθθεξ εηδυζεζξ ηαζ 

ιεθέηεξ, πμο θακενχκμοκ ηδκ ειιμκή ημο βθφπηδ ζημ εέια, αθθά ηαζ ηδκ επίιμκδ ηαζ 

ιαηνμπνυκζα πνμζπάεεζα πμο ζοκεπάβεηαζ δ εζηαζηζηή δδιζμονβία. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Α΄ Αδιμηζημφ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
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14. Ζ θξαπγή 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
The scream 

 

 

Αδιζμονβυξ Edvard Munch 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 

91εη. Υ 73,5εη. θάδζ, ηέιπενα, παζηέθ ζε 

πανηυκζ 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1893  

Υχνα 

παναβςβήξ 
Νμναδβία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Βεκζηή Πζκαημεήηδ ημο ζθμ (Νμναδβία) 

πεηζηή 

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

Λέλεζξ 

ηθεζδίά 

έηνδλδ δθαζζηείμο Κναηαηυα, ελπνεζζμκζζιυξ, 

αβςκία, παναιυνθςζδ, δναιαηζηά πνχιαηα 

φιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ ημο ένβμο ημο Νμναδβμφ Edvard Munch (1863 Ŕ 1944), μ πίκαηαξ 

απμηοπχκεζ ηδκ ακάικδζδ ιζαξ γμθενήξ ζηζβιήξ ζηδκ ζζημνία ηδξ ακενςπυηδηαξ, εηείκδξ ηδξ 

έηνδλδξ ημο δθαζζηείμο Κναηαηυα ζηδκ Εκδμκδζία, ημ 1883, υπμο ελαθακίζηδηακ ηα 2/3 ημο 

κδζζμφ. Ο ανπζηυξ ηίηθμξ πμο δυεδηε ζημκ πίκαηα απυ ημκ ίδζμ ημκ Munch ήηακ «Ο θοβιυξ ηδξ 

θφζδξ». Ο γςβνάθμξ έπεζ ηαηαβνάρεζ βζα ημ ένβμ ημο: «Ο νπξαλόο μαθληθά βάθηεθε θόθθηλνο 

ζαλ ηε θσηηά. ηακάηεζα, αηζζαλόκνπλ εμνπζελσκέλνο θαη αθνύκπεζα ζην θξάρηε. Δίδα 

ηα ζύλλεθα ζαλ θιόγεο, ζαλ αίκα θαη έλα ζπαζί. Παληνύ αίκα θαη πύξηλεο θιόγεο πάλσ από 

ηα γθξίδα θηόξδ θαη ηελ πόιε. Οη θίινη κνπ ζπλέρηζαλ λα πεξπαηνύλ. Δγώ έκεηλα εθεί, 

ηξέκνληαο από αγσλία. Αηζζαλόκνπλ έλα κεγάιν θαη αηέιεησην νπξιηαρηό λα θηάλεη ζ' εκέλα 

κέζα από ηε θύζε». Ο πίκαηαξ αοηυξ έπεζ ηαηά ηαζνμφξ παναηηδνζζηεί ηαζ ςξ ζφιαμθμ ηδξ 

αβςκίαξ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο. Ο ηαθθζηέπκδξ απεζημκίγεζ ιζα ακενχπζκδ ιμνθή ιε έκημκα 

ελπνεζζμκζζηζηά ζημζπεία. Σμ πνυζςπμ είκαζ παναιμνθςιέκμ ηαζ ιμζάγεζ ιε ηνακίμ. Δ έηθναζή 

ημο είκαζ ηναβζηή ηαζ βειάηδ απυβκςζδ απέκακηζ ζε ιζα μναηή αθθά απνμζδζυνζζηδ απεζθή, πμο 

ημκίγεηαζ απυ ηδ δναιαηζηή πνςιαηζηή ακηίεεζδ ηυηηζκμο ηαζ ιαφνμο. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Α΄ Αδιμηζημφ 
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15. Ννύθαξα  

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Nenufares 

 
 

Αδιζμονβυξ Claude Monet 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 200Υ427εη., θάδζ ζε ιμοζαιά 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1920 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Γαθθία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Βεκζηή Πζκαημεήηδ Λμκδίκμο 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.nationalgallery.org.uk/ 

server.php?search_word=monet&x= 

21&y=5&change=SearchResults& 

changeNav=1 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Ειπνεζζμκζζιυξ, ελςηενζημί πχνμζ, 

θςξ, ακηακαηθάζεζξ, θζικμφθα, 

βνήβμνεξ πζκεθζέξ 

Ο Claude Monet (1840 Ŕ 1926), ήηακ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ εηπνμζχπμοξ ημο 

ηζκήιαημξ ημο Ειπνεζζμκζζιμφ, ηαθθζηεπκζημφ νεφιαημξ πμο ακαπηφπεδηε ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 

19
μο

 αζχκα. Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημο Ειπεζζμκζζιμφ ζηδ γςβναθζηή είκαζ δ έιθαζδ ζηδκ 

ακαπανάζηαζδ ημο θςηυξ ζε δζαθμνεηζηέξ ζηζβιέξ ηδξ διέναξ, μζ ζοκεέζεζξ ζε ελςηενζημφξ 

πχνμοξ ηαζ δ απμηφπςζδ ηδξ άιεζδξ εκηφπςζδξ πμο πνμηαθεί έκα ακηζηείιεκμ ή ιζα ηαεδιενζκή 

εζηυκα. Ο Monet, επί ζπεδυκ ηνζάκηα πνυκζα γςβνάθζγε ζηδ θζικμφθα ημο ζπζηζμφ ημο ιζα ζεζνά 

ανζζημονβδιαηζηχκ ένβςκ ιε εέια ηα κμφθανα, ηαηαθένκμκηαξ κα απμεεχζεζ ηδ δζαθάκεζα ημο 

θςηυξ ηαζ ηζξ ιαβεοηζηέξ ακηακαηθάζεζξ ημο ζημ κενυ. Σα κενά ηδξ θίικδξ ηαζ ηα κμφθανα 

θαίκμκηαζ απκά, ιε απμηέθεζια ημ ένβμ κα ανίζηεηαζ ηάπμο εκδζάιεζα ζημ ηαεμνζζιέκμ ηαζ ημ 

αηαευνζζημ. Οζ ακαηθάζεζξ  ημο μονακμφ ζημ κενυ, ηςκ δέκηνςκ απυ ηζξ υπεεξ ηδξ θίικδξ ηαζ ηα 

κμφθανα δεκ παίνκμοκ πμηέ ζαθή ηαζ μθμηθδνςιέκδ ιμνθή, δεκ απμηεθμφκ αηνζαή πενζβναθή 

αοημφ πμο αθέπεζ ημ ιάηζ. Σμ ένβμ ημο Monet παναηηδνίγεηαζ απυ βνήβμνεξ πζκεθζέξ, εκχ ηεθζηά 

ημ μοζζαζηζηυ ημο εέια βίκεηαζ δ πακδαζζία ηςκ πνςιάηςκ ηαζ δ ίδζα δ πζκεθζά. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Α΄ Αδιμηζημφ  
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16. Σν καγεκέλν δάζνο 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
The enchanted forest 

 

 

Αδιζμονβυξ Jackson Pollock 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 221 Υ 114εη, θάδζ ζε ιμοζαιά 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1947 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Δ.Π.Ώ. 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 

Solomon R. Guggenheim Foundation, Peggy 

Guggenheim Collection, Δ.Π.Ώ. 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.guggenheim.org/new-

york/collections/collection-online/show-

full/piece/?search=Enchanted%20Forest&page 

=&f=Title&object=76.2553.151 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Ώιενζηάκζηδ ιεηαπμθειζηή ηέπκδ, ηεπκζηή ημο 

dripping , βναιιέξ, ζηαλίιαηα, ηδθίδεξ, ηίκδζδ 

O Jackson Pollock (1912 Ŕ 1956), έπεζ βίκεζ ημ παβηυζιζμ ζφιαμθμ ηδξ κέαξ αιενζηάκζηδξ 

ιεηαπμθειζηήξ ηέπκδξ. Με ημοξ πίκαηέξ ημο έπαρε κα ζζπφεζ δ ζδέα ηδξ γςβναθζηήξ ςξ 

ακηζηεζιέκμο αοηυκμιμο ηαζ απμιμκςιέκμο απυ ημ εεαηή, υπςξ ζοκέααζκε ιε ημ ηαααθέημ. 

Κμζηάγμκηαξ ημ ένβμ ημο, έπμοιε ηδκ αίζεδζδ υηζ ιαξ ιαβκδηίγεζ ηαζ ιαξ απμννμθά. Οζ βναιιέξ 

ημο δδιζμονβμφκ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ιζαξ ζοκεπμφξ παθζκδνμιζηήξ ηίκδζδξ ιέζα ζημ εκζαίμ αάεμξ 

ημο πεδίμο ημο πίκαηα. Δ γςβναθζηή ημο απυ ημ 1947 ηαζ ιεηά, ααζίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζε έκα 

θααονζκεχδεξ δίηηομ απυ βναιιέξ, ζηαλίιαηα ηαζ ηδθίδεξ, πμο δδιζμονβμφζε ιε ζιάθημ, 

αθμοιίκζμ ηαζ θάδζ. Οζ ηδθίδεξ άθθμηε βίκμκηακ ιε ημ πένζ ηαζ άθθμηε ιε έκα λφθμ ή ιζα 

ηνοπδιέκδ ημκζέναα ιέζα απυ ηδκ μπμία πεηαβυηακ ημ πνχια ηαεχξ ηδκ πενζέθενε πάκς απυ ημ 

πακί πμο ήηακ απθςιέκμ ζημ πάηςια (ηεπκζηή ημο dripping = ζηάλζιμ ημο πνχιαημξ ζημ ηεθάνμ 

πςνίξ πνήζδ πζκέθμο). 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Α΄ Αδιμηζημφ  
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17. Marilyn’s Monroe αληίηππα 

 

 

 
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Marilyn‟s Monroe prints 

 
 

Αδιζμονβυξ Andy Warhol 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
Μεηαλμηοπία 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1967 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Δ.Π.Ώ. 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

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

marilyns.html 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Πμπ Ώνη (Pop Art), δζαθήιζζδ, 

ηαηακαθςηζζιυξ, Μ.Μ.Β., δδιμθζθή 

πνυζςπα, επακάθδρδ   

Ο Andy Warhol (1928 Ŕ 1987), είκαζ ίζςξ μ δζαζδιυηενμξ εηπνυζςπμξ ημο ηζκήιαημξ ηδξ Πμπ 

Ώνη (Pop Art), δ μπμία άκεδζε ζηζξ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηαηά ηδ δεηαεηία ημο ΄60 ηαζ ζοκδέεηαζ 

ιε ηδκ παναβςβζηυηδηα, ηδκ οθζηή αθεμκία, ηδκ ιεηαπμθειζηή οπενηαηακάθςζδ, ηδ δζαθήιζζδ, 

ηδκ ηονζανπία ηδξ εζηυκαξ ηδξ ηδθευναζδξ ηαζ ηςκ άθθςκ Μ.Μ.Β. Σμ ηονζυηενμ ζημζπείμ ημο 

ένβμο ημο είκαζ δ επακάθδρδ ηςκ πνμσυκηςκ ιζαξ μνζζιέκδξ ιάνηαξ (π.π. Coca Cola), 

πανμοζζαζιέκα ζε ζεζνέξ, υπςξ ηα ανίζημοιε ζηα νάθζα ηςκ ηαηαζηδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ιε 

επακαθαιαακυιεκεξ εζηυκεξ Ώιενζηακχκ δδιμθζθχκ δνχςκ ημο ηζκδιαημβνάθμο, ηδξ νμη 

ιμοζζηήξ, ηδξ δζεεκμφξ πμθζηζηήξ. Συζμ ηα ηαηακαθςηζηά πνμσυκηα, υζμ ηαζ μζ ήνςεξ, απμηεθμφκ 

ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ δ επακάθδρή ημοξ ιπμνεί κα δδθχζεζ έκκμζεξ υπςξ δ πθδεχνα 

ηςκ πνμσυκηςκ, δ έιθαζδ ηδξ ημζκςκίαξ ζημκ ηαηακαθςηζζιυ, αθθά ηαζ ιζα αίαζδ επέιααζδ ζημκ 

πνμζςπζηυ ιαξ ηυζιμ, έκα είδμξ «πθφζδξ εβηεθάθμο» πνμξ υθεθμξ ημο ηαηακαθςηζημφ 

ακηζηεζιέκμο. Έκα επίζδξ παναηηδνζζηζηυ είκαζ δ «ηαημηοπςιέκδ» εζηυκα, πμο πνμζμιμζάγεζ 

αοηέξ πμο ανίζημοιε ζηα  θεδκά πενζμδζηά, ζε αθίζεξ ηαζ εθδιενίδεξ. Ο Warhol είπε πεζ ημ 

βκςζηυ «ζηδκ επμπή ιαξ υθμζ εα βίκμκηαζ δζάζδιμζ βζα 15΄», ημκίγμκηαξ ηδκ πανμδζηυηδηα ηαζ ηδ 

ιαηαζυηδηα ηςκ αλζχκ πμο εκαθθάζζμκηαζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακελέθεβηηδ 

ελμοζία ηςκ Μ.Μ.Β. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Α΄ Αδιμηζημφ 
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18. Ζ πιαηεία, λνύκεξν 2 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
La place II 

 

 

Αδιζμονβυξ Alberto Giacometti 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 Υαθηυξ 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1949 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Γαθθία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Εδζςηζηή ζοθθμβή 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ 

civ_100102_20/06/2008_274598 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Γθοπηζηή ημο 20
μο

 ζαζ., ζζπκέξ θζβμφνεξ, ιζηνυ 

ιέβεεμξ, πχνμξ, ιμκαπζηυηδηα 

Ο Βθαεηυξ Alberto Giacometti (1901 Ŕ 1966), εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ζπμοδαζυηενμοξ βθφπηεξ 

ημο 20
μο

 αζχκα. Οζ ρζθυθζβκεξ, ιμκαπζηέξ, ζζπκέξ θζβμφνεξ ημο, πμο ζηέημκηαζ αηίκδηεξ ή 

πενπαημφκ ιαβκδηζζιέκεξ πνμξ ηδ ιμίνα ημοξ, δεκ είκαζ πανά ιζα ιαφνδ ιεηαθθζηή βναιιή ζημ 

πάπμξ εκυξ ιμθοαζμφ. Ο πχνμξ πμο ανίζημκηαζ είκαζ ζηδκ μοζία αθζθυλεκμξ, απμιμκςιέκμξ ηαζ 

αηαευνζζημξ. Ώοηέξ μζ ιζηνμηαιςιέκεξ ημιιαηζαζιέκεξ, ιμνθέξ είκαζ ζα κα έπμοκ αβεζ απυ 

δθαζζηεζαηυ ημπίμ. Έπμοκ ιζα πμθφ έκημκδ «εζςηενζηή» πανμοζία πμο ηζξ ηάκεζ κα ιαβκδηίγμοκ 

ημ αθέιια ηαζ, πανά ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ εθάπζζηδ φθδ ημοξ, ιμζάγμοκ κα έπμοκ ικδιεζαηέξ 

δζαζηάζεζξ. Κάεε ιζα απυ ηζξ ιμνθέξ έπεζ ημ δζηυ ηδξ ζημπυ ή αημθμοεεί ηδ δζηή ηδξ ηαηεφεοκζδ, 

αθθά ημ ζφκμθμ ηςκ ηζκήζεχκ ημοξ ζοκεέηεζ ιζα πθμηή ιέζα ζημ πχνμ. Οζ άκενςπμζ είκαζ 

ακενιήκεοημζ, ζφκεεημζ ηαζ ααάζηαπηα ιυκμζ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Γοικαζίμο 
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19. Υσξίο ηίηιν 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Untitled  

 

 

 

Αδιζμονβυξ Kara Walker 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
Κμθάγ 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1996 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Καθζθυνκζα, Δ.Π.Ώ. 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 
http://www.metmuseum.org/ 

Λέλεζξ ηθεζδζά 
αθνμ Ŕ αιενζηακή ηαθθζηέπκδξ, θοθή, 

θεοηυ ηαζ ιαφνμ, ηοθχκαξ, ιεβάθμ ιέβεεμξ 

Kara Walker βεκκήεδηε ημ 1969 ζηδκ Καθζθυνκζα. ήιενα γεζ ηαζ ενβάγεηαζ ζηδ Νέα Τυνηδ. 

Βίκαζ ιζα ζφβπνμκδ αθνμ Ŕ αιενζηακή ηαθθζηέπκδξ, υπμο ιέζα απυ ηα ένβα ηδξ ελενεοκά ημ 

θφθμ, ηδ θοθή, ηδ ζελμοαθζηυηδηα, ηδ αία, ημ εεζιυ ηδξ δμοθείαξ ηαζ ηδκ ηαοηυηδηα. Βίκαζ 

πενζζζυηενμ βκςζηή βζα ηζξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ ιαφνεξ θζβμφνεξ θηζαβιέκεξ απυ πανηί, 

ημθθδιέκεξ ζε θεοηυ ημίπμ, έηζζ χζηε αηυια ηαζ ιυκμ ιε ηα οθζηά ηδξ κα δίκεζ έιθαζδ ζε εέιαηα 

ναηζζζιμφ ηαζ  δζαθμνεηζηυηδηαξ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ πανμοζζάζηδηε ζε έηεεζδ ιε ζοθθμβή 

ένβςκ ηδξ ζδίαξ, ζημ Μδηνμπμθζηζηυ Μμοζείμ ηδξ Ν. Τυνηδξ ημ 2006, ιε ημκ ηίηθμ «Μεηά ημκ 

ηαηαηθοζιυ», φζηενα απυ ημκ ηαηαζηνμθζηυ ηοθχκα Katrina ζηδκ πενζμπή ηδξ Ν. Ονθεάκδξ ημ 

2005. Δ ηαθθζηέπκδξ δζενεοκά ηδ δζαζφκδεζδ ημο εέιαημξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ ιε ηδ εάθαζζα, ηδ 

θοθή ηαζ ηδ θηχπεζα. Οζ ηαθμζπεδζαζιέκεξ θζβμφνεξ ηδξ ηαζ μζ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ ηςκ ένβςκ 

ηδξ, πμο ιπμνμφκ κα ηαθφρμοκ ηαζ μθυηθδνμοξ ημίπμοξ, παναπέιπμοκ ζε ιζα θαζκμιεκζηά ιαβζηή 

ζηδκμβναθία. Παναηδνχκηαξ υιςξ ηακείξ πνμζεηηζηά, ακαηαθφπηεζ ηα μδοκδνά εέιαηα πμο ηδκ 

απαζπμθμφκ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Γοικαζίμο 
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20. Μνπζείν Guggenheim ζην Bilbao 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Museo Guggenheim  Bilbao 

 

 

Αδιζμονβυξ Ώνπ. Frank O. Gehry 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 

 Μεηαθθζηυξ ζηεθεηυξ, βοαθί, επζηάθορδ 

ιε θφθθμ ηζηακίμο, 24,000m2. 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1997 

Υχνα  Εζπακία 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.guggenheim-

bilbao.es/index.php?idioma=en 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Μμοζείμ, ανπζηεηημκζηή 20
μο

 αζ., 

ηαζκμηυιμξ ζπεδζαζιυξ, ακηακάηθαζδ 

θςηυξ, εθεφεενμ φθμξ 

Σμ ιμοζείμ Guggenheim ζημ Bilbao, ζπεδζαζιέκμ απυ ημκ ανπζηέηημκα Frank O. Gehry 

(βεκ.1929) απυ ημ Toronto ημο Κακαδά, απμηεθεί έκα εαοιάζζμ πανάδεζβια ανπζηεηημκζηήξ ημο 

ηέθμοξ 20
μο

 αζχκα. Δ ζφκεεζή ημο έπεζ ηαζκμηυιμ ζπεδζαζιυ ιε εθεφεενμ βθοπηζηυ φθμξ, 

απμηεθμφιεκδ απυ ηαιπφθεξ βναιιέξ κηοιέκεξ απυ θφθθα ηζηακίμο πμο επζηνέπμοκ ιζα «ήζοπδ» 

ακηακάηθαζδ ημο θςηυξ υθεξ ηζξ χνεξ ηδξ διέναξ. Σμ ζπέδζμ έπεζ θεπεεί υηζ εοιίγεζ ιεηαθθζηυ 

θμοθμφδζ ή πθμίμ. Σμ ζίβμονμ είκαζ υηζ ημ ιμοζείμ έπεζ εκηαπεεί πθήνςξ ζημ αζηζηυ ημπίμ ηδξ 

πυθδξ Bilbao ηαζ εοιίγεζ ηδκ αζμιδπακζηή γςηζηυηδηά ημο. Σμ ίδζμ ημ ηηήνζμ απμηεθεί έκα 

ιμκαδζηυ ζαβδκεοηζηυ ζηδκζηυ βζα ηα ένβα ζφβπνμκδξ ηέπκδξ πμο θζθμλεκεί. ημ εζςηενζηυ ημο, 

μ πθμφημξ ηαζ δ πμζηζθία ηςκ πχνςκ, ηαεζζηά ημ ιμοζείμ ελαζνεηζηά εοέθζηημ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Γοικαζίμο 
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21. Πόιεηο ζε θίλεζε 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
Cities on the move 

 
 

Αδιζμονβυξ KimSooja  

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
Video Ŕ Ανχιεκμ 11 διενχκ 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1997 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Νυηζμξ Κμνέα 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 
http://www.kimsooja.com 

Λέλεζξ ηθεζδζά 

Ν. Κμνέα, video art, εζηαζηζηυ δνχιεκμ, 

πμθφπνςιμζ οθαζιάηζκμζ ιπυβμζ (bottari), 

ηαλίδζ, ιεηακάζηεοζδ, βοκαίηα 

 

Δ KimSooja βεκκήεδηε ημ 1957 ζημ Taegu ηδξ Ν. Κμνέαξ. ήιενα γεζ ηαζ ενβάγεηαζ ζηζξ ΔΠΏ. 

Ώεζηίκδηδ, δδιζμονβεί εβηαηαζηάζεζξ, δνχιεκα (performances), αίκηεμ ηαζ θςημβναθζηά ένβα 

παναηδνχκηαξ ηαζ ακηζπαναεέημκηαξ ζημζπεία απυ δζαθμνεηζημφξ πμθζηζζιμφξ ηαζ ακενχπζκεξ 

ηαηαζηάζεζξ. ημ ένβμ ηδξ, 2727 πθι. οθάζιαημξ, ζπδιαηίγμοκ ιζηνέξ δέζιεξ Ŕ ιπυβμοξ (bottari) 

ηαζ ηαλζδεφμοκ βζα έκηεηα διένεξ ζηδκ Κμνέα, πάκς ζηδκ ηανυηζα εκυξ θμνηδβμφ, εκχ δ 

ηαθθζηέπκδξ είκαζ ηαεζζιέκδ ζηδκ ημνοθή ημο ζςνμφ, έηζζ χζηε κα αθέπμοιε ηδκ πθάηδ ηδξ. 

Μέζα απυ αοηυ ημ ηαλίδζ πενζπθακζυιαζηε ιαγί ηδξ, ζακ κμιάδεξ, απυ άηνδ ζε άηνδ ηδξ πχναξ, 

υπςξ ηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ Κμνέαξ πμο ζοπκά ακαβηάγμκηαζ κα εβηαηαθείρμοκ ημκ ηυπμ δζαιμκήξ 

ημο θυβς ημο πμθέιμο, ή κα ιεηακαζηεφμοκ βζα ακαγήηδζδ ηαθφηενςκ υνςκ γςήξ ηαζ ενβαζίαξ. 

Σα πμθφπνςια οθάζιαηα πμο πνδζζιμπμζεί, ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηαζ ηδκ 

πανάδμζδ ημο ηυπμο ηαηαβςβήξ ηδξ, ιεηαθένμκηαξ ζοιαμθζζιμφξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηζξ 

αζπμθίεξ αθθά ηαζ ηδ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ αζζαηζηή ημζκςκία. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Γοικαζίμο 
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22. ηληάια 

  
Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
ζκζάθα 

 

 

Αδιζμονβυξ ΣΏΚΕ (Πακαβζχηδξ ΐαζζθάηδξ) 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 Ώθμοιίκζμ, πάθοααξ, ζίδενμ 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1955 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Γαθθία 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Μμοζεία ηαζ πθαηείεξ ζημκ ηυζιμ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.eikastikon.gr/glyptiki/takis_mavro

tas.html 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Κζκδηζηή Σέπκδ (Kinetic Art), 

δθεηηνμιαβκδηζζιυξ, νακηάν, ιεηαθθζηέξ 

νάαδμζ, ανπέβμκα ζφιαμθα  

Ο Έθθδκαξ βθφπηδξ ΣΏΚΕ (βεκ. 1925), ζοβηαηαθέβεηαζ ακάιεζα ζημοξ ζδιακηζηυηενμοξ 

εηπνμζχπμοξ ηδξ Κζκδηζηήξ Σέπκδξ (Kinetic Art). Πνυηεζηαζ βζα ένβα γςβναθζηήξ ή βθοπηζηήξ, υπμο 

ααζζηυ ζημζπείμ είκαζ δ  εζζαβςβή ηδξ ηίκδζδξ ιε ιμηέν, αένα ή άθθμοξ ηνυπμοξ. Δ ηζκδηήνζα 

δφκαιδ ζηα ζκζάθα είκαζ μ δθεηηνμιαβκδηζζιυξ, ιζα δφκαιδ υπμο πνχημξ ακαηάθορε μ θζθυζμθμξ 

Θαθήξ μ Μζθήζζμξ, ημκ 6
μ
 αζ. π.Υ. Ο δθεηηνμιαβκδηζζιυξ θεζημονβεί έηζζ, χζηε ηα ακηίεεηα 

ιαβκδηζζιέκα ακηζηείιεκα κα ηζκμφκηαζ ζημ νοειυ εκυξ «πμνμφ» πμο δεκ οπαημφεζ ζημοξ κυιμοξ ηδξ 

αανφηδηαξ, αθθά ζημοξ κυιμοξ ηδξ έθλδξ ηαζ ηδξ απχεδζδξ, ζακ πμζδηζηή ιεηαθμνά ηςκ αυναηςκ 

δοκάιεςκ πμο εκενβμφκ ζημ ζφιπακ. Ο Σάηδξ μδδβήεδηε ζημκ δθεηηνμιαβκδηζζιυ, αημθμοεχκηαξ 

ημ πανάδεζβια ηςκ νακηάν. Σα νακηάν ιαβκδηίγμκηαζ ακηζδνχκηαξ ζηα ζήιαηα πμο εηπέιπμκηαζ απυ 

δζάθμνα ιεηαθθζηά ζχιαηα ηα μπμία ηζκμφκηαζ ιέζα ζημ δζάζηδια. Σα βθοπηά ημο είκαζ μοζζαζηζηά 

ιεηαθθζηέξ νάαδμζ πμο δ αάζδ ημοξ ανίζηεηαζ ζημ έδαθμξ, εκχ μζ ιμνθέξ ηαζ ηα ζπήιαηα ζηδκ 

ημνοθή ημοξ παναπέιπμοκ ζε ανπέβμκα ζφιαμθα. Ο ηαθθζηέπκδξ ζε πμθθά απυ ηα ιαβκδηζηά βθοπηά 

ημο ζοκδφαζε ημκ ήπμ ιε ημ θςξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Λοηείμο  
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23. Ολεηξνπόιεζε 

  

Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ Reverie from 11 Pop Artists, volume II 

 

 
 

Αδιζμονβυξ Roy Lichtenstein 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 68εη. x58εη. 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1965 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Δ.Π.Ώ. 

Υχνμξ 

έηεεζδξ 
Μμοζείμ Μμκηένκαξ Σέπκδξ  Ν.Τυνηδ 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.moma.org/collection/browse_results.p

hp?criteria=O%3AAD%3AE%3A3542&page_nu

mber=7&template_id=1&sort_order=1 

Λέλεζξ 

ηθεζδζα 

Μμκηένκα ηέπκδ, pop art, ηυιζηξ, επίπεδα 

πνχιαηα, ικδιεζμπμίδζδ ηαεδιενζκχκ εζηυκςκ, 

εζνςκεία, επζπμθαζυηδηα  

Ο Roy Lichtenstein (1923Ŕ1997), εεςνείηαζ ςξ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ηαθθζηέπκεξ ηδξ 

Μμκηένκαξ ηαζ πμπ ηέπκδξ (pop art). Μεηαθένεζ εζηυκεξ ηυιζηξ ζε ιεβάθα ηεθάνα, έηζζ χζηε δ 

ανπζηή εζηυκα ζοπκά κα βίκεηαζ αβκχνζζηδ, θυβς ηδξ ιεβέεοκζδξ, ημο κέμο ηαδνανίζιαημξ, ηδξ 

ελμοδεηένςζδξ ηςκ θεπημιενεζχκ ηαζ ηδξ αθθαβήξ ηςκ πνςιάηςκ. Σμ ζπέδζυ ημο είκαζ αηνζαέξ, ηα 

πνχιαηά ημο επίπεδα ηαζ πενζμνζζιέκα (πνδζζιμπμζεί ηα ααζζηά, ημ άζπνμ ηαζ ημ ιαφνμ). Οζ εζηυκεξ 

πμο δδιζμονβεί ιε ηέημζμ επίπεδμ ηνυπμ, ελμιμζχκμοκ ηζξ «ορδθέξ ηέπκεξ» ιε ηδκ ειπμνζηή ηέπκδ 

ηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα. Δ ζδιαζία ηαζ δ ηαζκμημιία ημο ένβμο ημο έβηεζηαζ ζηδ ικδιεζμπμίδζδ 

ηαεδιενζκχκ εζηυκςκ, υπςξ αοηέξ ηςκ ηυιζηξ,  πμο ηζξ ιεηαηνέπεζ ζε ημζκςκζηά ζπυθζα, ακάιεζηηα 

ιε εζνςκεία, επζπμθαζυηδηα ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή απμζηαζζμπμίδζδ. 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Λοηείμο 
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24. Υσξίο ηίηιν 

  

 

 

 

Πνςηυηοπμξ 

ηίηθμξ 
εζνά Untitled Film Still  

 

 

 

    

Αδιζμονβυξ Cindy Sherman  

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
0,20 Υ0,25εη., θςημβναθία 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1976 Ŕ 80 

Υχνα 

παναβςβήξ 
Δ.Π.Ώ. 

πεηζηή 

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

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Φςημβναθία, ζηδκμεεζία, ιεηαιθίεζδ, 

βοκαζηεία ζηενευηοπα, νυθμζ, ηαοηυηδηα, 

κμζημηονά 

Δ Cindy Sherman (β.1954), είκαζ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενμοξ ζφβπνμκμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ηέπκδξ 

ηδξ θςημβναθίαξ. Με ημ ένβμ ηδξ έπεζ ζοιαάθθεζ ζημ κα εεςνείηαζ ζήιενα αοημκυδηδ δ εέζδ ηδξ 

θςημβναθίαξ ςξ εηθναζηζημφ ιέζμο ηςκ ζφβπνμκςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ. Δ Sherman δδιζμονβεί 

«αοεεκηζηέξ εζηυκεξ», δακεζγυιεκδ ζημζπεία απυ ηα Μ.Μ.Β., ημκ ηζκδιαημβνάθμ ηαζ ηδκ ηέπκδ 

ημο πανεθευκημξ. ηδκμεεηεί, ιεηαιθζέγεζ ηαζ θςημβναθίγεζ ημκ εαοηυ ηδξ ζε δζάθμνμοξ νυθμοξ, 

άθθμηε ζακ κμζημηονά, άθθμηε ζακ ζηαν ημο ζζκειά, παναπέιπμκηαξ ζε βοκαζηεία ζηενευηοπα 

πμο ακαπανάβμοκ πενζμδζηά, ηαζκίεξ ηαζ δ ηδθευναζδ. Χξ εεαηέξ, παναηδνμφιε ζημ ένβμ ηδξ ηδ 

βοκαίηα ζε πμθθαπθμφξ νυθμοξ πμο ιαξ ήηακ ςξ ηχνα πμθφ μζηείμζ βζα κα ημοξ επακελεηάζμοιε. 

Σμ ένβμ ηδξ Sherman παναπέιπεζ επίζδξ, ζηδ δζαπνμκζηή ακενχπζκδ ακάβηδ κα παίγμοιε 

δζαθμνεηζημφξ νυθμοξ, πμο απμηαθφπημοκ ηαζ ηαοηυπνμκα ζοβηαθφπημοκ ηδ δζηή ιαξ ηαοηυηδηα, 

ζηδκ απεθεοεένςζδ πμο κζχεμοιε ιέζα απυ ηδ ιεηαιθίεζδ ηαζ ζηα παναδμζζαηά δνχιεκα 

ιεηαιθίεζδξ ηαζ ζηζξ απμηνζέξ. πςξ δδθχκεζ δ ίδζα, κζχεεζ ακχκοιδ ιέζα απυ ηζξ θςημβναθίεξ 

ηδξ. Σα ζοβηεηνζιέκα ένβα ακήημοκ ζηδ ζεζνά Untitled Film Stills (1977Ŕ1980) πμο 

πενζθαιαάκεζ 69 ιαονυαζπνεξ θςημβναθίεξ πμο παναπέιπμοκ ζε αιενζηάκζηεξ ηαζκίεξ ημο 40, 

ημο 50 ηαζ ημο 60. Δ ηαθθζηέπκδξ δεκ ημοξ δίκεζ ηίηθμοξ, εκηείκμκηαξ έηζζ ηα δζθμνμφιεκα 

κμήιαηα πμο επζημζκςκμφκ.  

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Λοηείμο 
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25. Βαιθαληθό Μπαξόθ 1 

  
Πνςηυηοπ

μξ ηίηθμξ 
Balkan Baroque I. 

 
 

Αδιζμονβυ

ξ 
Marina Abramovic 

Τθζηυ - 

Αζάζηαζδ 
 Θεαηνζηυ Ανχιεκμ Ŕ θςημβναθία 

Έημξ 

παναβςβήξ 
1997 

Υχνα 

παναβςβήξ 

Πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Biennale ηδξ  

ΐεκεηίαξ ημ 1997 

πεηζηή 

ζζημζεθίδα 

http://www.guardian.co.uk/artanddesig

n/2010/oct/03/interview-marina-

abramovic-performance-artist 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Βζηαζηζηυ δνχιεκμ (Performans Art), 

εναία, πκεοιαηζηή ακημπή, ζςιαηζηά 

υνζα, πυθειμξ, πυκμξ  

ηδ δεηαεηία ημο 1970, πμθθμί ηαθθζηέπκεξ ελαζημφκ εζηαζηζηά ηαζ εεαηνζηά Ανχιεκα 

(Performances) ηαζ Body Art (Σέπκδ ημο χιαημξ), ηαεζζηχκηαξ ημ ζχια ημοξ πεδίμ έηθναζδξ ηςκ 

θυαςκ, ηδξ επζεεηζηυηδηαξ, ημο πυκμο, ηδξ αίαξ, ηδξ αοημηαηαζηνμθήξ ηαζ ηδξ πανάκμζαξ  ηδξ 

επμπήξ ιαξ. Δ Marina Abramovic απυ ημ ΐεθζβνάδζ ηδξ πνχδκ Γζμοβημζθααίαξ (βεκ. 1946),  

εεςνείηαζ δ ζδιακηζηυηενδ ηαθθζηέπκδξ ηδξ Performans Art. Σα εέιαηά ηδξ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ 

γςή ζηα άηνα, ιε ημ ζχια ζηα υνζά ημο. ηυπμξ ηδξ είκαζ δ ελενεφκδζδ αηναίςκ ηαζ ιμκαδζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ ειπεζνίαξ, πμο  ιέζα απυ ηδκ οπενμπή ηδξ 

πκεοιαηζηήξ ακημπήξ απέκακηζ ζημ ζςιαηζηυ πυκμ, μδδβεί, υπςξ πζζηεφεζ, ηυζμ ηδκ ίδζα ηαζ ημ 

ημζκυ ηδξ, ζηδκ ηάεανζδ. ημ ζοβηεηνζιέκμ δνχιεκμ, πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Biennale ηδξ 

ΐεκεηίαξ, δ ηαθθζηέπκδξ βζα ηέζζενζξ διένεξ έπθεκε επί έλζ χνεξ 1.500 μζηά αβεθάδςκ ηθαίβμκηαξ 

ηαζ ηναβμοδχκηαξ ηναβμφδζα ηαζ ζζημνίεξ απυ ηδκ παηνίδα ηδξ. Σμ δνχιεκμ ηδξ παναπέιπεζ ζημκ 

πνυζθαημ πυθειμ ηαζ ηαηαηενιαηζζιυ ηδξ πχναξ ηδξ, ζημκ πυκμ, ηδ εθίρδ ηαζ ημκ εάκαημ πμο 

αοηυξ έπεζ πνμηαθέζεζ. Δ ίδζα ακαθένεζ: «υηακ ιε νςημφκ απυ πμο είιαζ δε θές απυ ηδ εναία, 

αθθά απυ ιζα πχνα πμο δεκ οπάνπεζ πζα». 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώπυ Ώ΄ Λοηείμο 
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ΓΛΧΑΡΗ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 
 

Αγγεηνγξαθία: Δ γςβναθζηή πάκς ζε αββεία ιε ζημπυ ηδ δζαηυζιδζή ημοξ. Άκεζζε ζηδκ 

Ώνπαία Βθθάδα, ιε ημ ιαφνμ ηαζ ημ ααεοηυηηζκμ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ααζζημί πνςιαηζζιμί.   

Αγηνγξαθία: Δ απεζηυκζζδ ενδζηεοηζηχκ ζηδκχκ ηαζ ζενχκ πνμζχπςκ. ηδκ μνευδμλδ 

αογακηζκή πανάδμζδ, δ αβζμβναθία παίνκεζ ηδ ιμνθή ημζπμβναθζχκ, θμνδηχκ εζηυκςκ, 

ρδθζδςηχκ ηαζ ιζηνμβναθζχκ. Υαναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηά ηδξ είκαζ δ έθθεζρδ πνμμπηζηήξ, δ 

πκεοιαηζηυηδηα ηςκ ιμνθχκ, μ ζοιαμθζζιυξ ηαζ δ αθδβδιαηζηυηδηα.  

Αηζζεηηθή: Κθάδμξ ηδξ θζθμζμθίαξ πμο εζηζάγεζ ζηδ θφζδ ημο ςναίμο, ηδξ ηέπκδξ ηαζ ημο 

βμφζημο, ζηδ δδιζμονβία ηαζ εηηίιδζδ ηδξ μιμνθζάξ. Ο υνμξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά 

ημκ 18
μ
 αζχκα ηαζ πνμένπεηαζ απυ ηδκ «αίζεδζδ», ηδκ ειπεζνία πμο πνμζθαιαάκμοιε ιέζς ηςκ 

αζζεήζεςκ. 

Αλαγέλλεζε: Ώθμνά ηδκ πμθζηζζιζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή επακάζηαζδ πμο λεηίκδζε ημκ 15
μ
 αζχκα, 

ζηδκ Εηαθία. Δ ακαβεκκδζζαηή ηέπκδ επςθεθείηαζ απυ ηδκ ακάπηολδ κέςκ ηεπκζηχκ (π.π. πνήζδ 

θαδζμφ ζηδ γςβναθζηή), ζηνέθεηαζ εειαημθμβζηά ηαζ ζηζθζζηζηά ζηδκ ανπαζυηδηα, αλζμπμζεί ηδ 

κέα βκχζδ βφνς απυ ηδκ ακενχπζκδ ακαημιία ηαζ ακαααειίγεζ ημκ ηαθθζηέπκδ ςξ δδιζμονβυ. 

Απόρξσζε: Δ παναθθαβή ή δζααάειζζδ εκυξ πνχιαημξ πμο πνμηφπηεζ ιε ηδ ιείλδ ημο ιε 

πμζυηδηα άθθμο πνχιαημξ.   

Αξρηηεθηνληθή: Ώθμνά ημ ζπεδζαζιυ (ιεθέηδ ηαζ βναθζηυ ζπέδζμ) εκυξ πχνμο ή ηηδνίμο. 

Αθαηξεηηθή ή αθεξεκέλε ηέρλε: Βιθακίγεηαζ ςξ υνμξ, ηυζμ ζηδ γςβναθζηή υζμ ηαζ ζηδ 

βθοπηζηή ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα. Ώκαθένεηαζ ζηδκ πανάηαιρδ ηδξ ακαπανάζηαζδξ ημο 

αζζεδημφ ηυζιμο. ηδνίγεηαζ ζηδκ ηαεανή πνήζδ ηςκ πνςηανπζηχκ ιμνθμθμβζηχκ ζημζπεζχκ, 

υπςξ ημ πνχια, δ βναιιή ηαζ ημ ζπήια, ηα μπμία αοημκμιμφκηαζ απυ ηδκ οπμπνέςζδ 

απεζηυκζζδξ παναζηαηζημφ εέιαημξ.  

Αθίζα: Πνυηεζηαζ βζα έκηοπμ πανηί πμο ακανηάηαζ ζε ημίπμοξ ή άθθεξ επζθάκεζεξ ζε δδιυζζμοξ 

πχνμοξ ηαζ ελοπδνεηεί ακάβηεξ δζαθήιζζδξ, εκδιένςζδξ, πνμπαβάκδαξ ή δζαιανηονίαξ. 

οκδοάγεζ μπηζηά-εζηαζηζηά ζημζπεία ηαζ ηείιεκμ.    

Βίληεν-ηέρλε (video art): ηδνίγεηαζ ζηδκ ηζκμφιεκδ εζηυκα ηαζ θαιαάκεζ πχνα ιέζα ζημ πνυκμ, 

πςνίξ κα οζμεεηεί ηαη‟ ακάβηδ ηζξ ζοιαάζεζξ ημο ηζκδιαημβνάθμο. ΐαζζηά ζημζπεία ηδξ είκαζ δ 

έιθαζδ ζηα εζηαζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εζηυκαξ, μ πεζναιαηζζιυξ ηαζ δ επζημζκςκία 

πνμαθδιαηζζιχκ, ζοκήεςξ ημζκςκζηχκ.  

Γθξάθηηη (graffiti): Γςβναθζηή (ζοκήεςξ ιε πνχιαηα ζπνέζ) ζε ημίπμοξ ηαζ άθθεξ επζθάκεζεξ 

δδιμζίςκ πχνςκ, υπςξ ααβυκζα ηνέκςκ. Βιθακίγεζ επζννμέξ απυ ηδ  βναθζζηζηή ηαζ ηδκ ηέπκδ 

ηςκ ηανημφκ. οπκά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ βηνάθζηζ αζηείηαζ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή ηνζηζηή.  

Γιππηηθή: Δ ηέπκδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηνζζδζάζηαηςκ ιμνθχκ. 

Γξακκή: Βίκαζ ημ μναηυ ίπκμξ πμο αθήκεζ ημ ιμθφαζ, ημ πζκέθμ, ή άθθμ βναθζηυ ιέζμ υηακ 

ζφνεηαζ πάκς ζηδ γςβναθζηή επζθάκεζα.  

Γηαθήκηζε: Δ δζαδζηαζία πνμαμθήξ εκυξ πνμσυκημξ ή ιζαξ εηαζνίαξ επί πθδνςιή. Οζ ιμνθέξ, ηα 

ιέζα ηαζ δ βθχζζα ηςκ εζηαζηζηχκ ηαζ μπηζηχκ ηεπκχκ ηονζανπμφκ βζα ηδκ ηαθφηενδ 

επζημζκςκία ηαζ πνμχεδζδ ηςκ δζαθδιζζηζηχκ ιδκοιάηςκ.   

Δγθαηάζηαζε: φβπνμκδ έηθναζδ εζηαζηζηήξ δδιζμονβίαξ, ιυκζιδξ ή πνμζςνζκήξ, πμο ζημπεφεζ 

ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ πχνμο. 

Δηδώιην: οκήεςξ ιζηνμφ ιεβέεμοξ ηνζζδζάζηαημ μιμίςια ιμνθήξ ακενχπμο, γχμο ή 

ακηζηεζιέκμο.   

Δηθαζηηθέο ηέρλεο: Πενζθαιαάκμοκ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ εζηαζηζηέξ ηαζ μπηζηέξ ιμνθέξ ηαζ 

ηεπκζηέξ, παναδμζζαηέξ (π.π. εέαηνμ ζηζχκ) ηαζ κευηενεξ, δοηζηέξ ηαζ ιδ-δοηζηέξ, ηζξ ηαθέξ ηαζ 

εθανιμζιέκεξ ηέπκεξ (π.π. γςβναθζηή, βθοπηζηή, ανπζηεηημκζηή, εζημκμβνάθδζδ), ένβα πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ (π.π. ρδθζαηή εζηυκα, video art) ή εζηζάγμοκ 

ζηδ δζαιυνθςζδ πχνςκ (π.π. εβηαηαζηάζεζξ). Βπζπθέμκ, ακαθένμκηαζ ζηζξ πμζηίθεξ εζηυκεξ ηαζ 

ακηζηείιεκα πμο ζοκεέημοκ ημ ζφβπνμκμ μπηζηά πνμζδζμνζζιέκμ πμθζηζζιυ ιαξ (π.π. δζαθήιζζδ). 

Δηθαζηηθή αγσγή: Δ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ιέζα απυ ηδκ μπμία ιαεδηέξ δζαθμνεηζηχκ 

δθζηζαηχκ μιάδςκ βκςνίγμοκ ηαζ ηαηακμμφκ ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ, ςξ δδιζμονβμί ηαζ 
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εκδιενςιέκμζ εεαηέξ. Δ εζηαζηζηή αβςβή ζοκεζζθένεζ ζηδκ μθυπθεονδ ηαθθζένβεζα ηδξ 

πνμζςπζηυηδηάξ ηςκ κέςκ ακενχπςκ. 

Δηθαζηηθό δξώκελν (performans art): Ώκαθένεηαζ ζε ιδ ζοιααηζηή εεαηνζηή δνάζδ ή 

πανάζηαζδ. οκδέεηαζ ιε ηδκ εκκμζμθμβζηή ηέπκδ, ζοκδοάγεζ ηδκ εζηαζηζηή, δναιαηζηή ηαζ 

ιμοζζηή ηέπκδ ηαζ ζημπεφεζ ζημκ ημζκςκζηυ πνμαθδιαηζζιυ ηςκ εεαηχκ.   

Δηθνλνβηβιίν: ΐζαθίμ, ζοκήεςξ βζα παζδζά, ιε μπηζηή ιμνθή, ιζηνυ ηείιεκμ ηαζ εζημκμβνάθδζδ 

πμο παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ αθήβδζδ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδ δδιζμονβία αηιυζθαζναξ. 

Δηθνλνγξάθεζε: Οζ εζηυκεξ ηαζ άθθα μπηζηά ζημζπεία πμο ζοκμδεφμοκ ηαζ ζοιπθδνχκμοκ έκα 

ηείιεκμ, έκα αζαθίμ ή άθθμ έκηοπμ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαηά αάζδ αθδβδιαηζηή ηέπκδ. 

Δλλνηνινγηθή ηέρλε: Καθθζηεπκζηυ ηίκδια πμο ειθακίγεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄60. 

Ώιθζζαδηεί ηδκ παναδμζζαηή αζζεδηζηή ςξ πνμηεναζυηδηα ζηδκ ηέπκδ. ηδνίγεηαζ ζε ιζα ζδέα-

έκκμζα ηαζ πνδζζιμπμζεί εζηυκεξ, ή ακηζηείιεκα θμνηζζιέκα ζοκαζζεδιαηζηά βζα κα ηδκ 

επζημζκςκήζεζ. Ο εεαηήξ ηαθείηαζ κα ζοιιεηάζπεζ κμδηζηά βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ένβμο. 

Δμπξεζηνληζκόο: Καθθζηεπκζηυ ηίκδια ηδξ ιμκηένκαξ γςβναθζηήξ πμο ειθακίγεηαζ απυ ηζξ ανπέξ 

ημο 20
μο

 αζχκα. Υαναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ έιθαζδ ζηδκ έηθναζδ ημο ροπζημφ ηυζιμο ηαζ ηδξ 

ακενχπζκδξ αβςκίαξ, ηδκ αδζαθμνία πνμξ ηδκ πζζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηδκ 

ηάζδ βζα παναιυνθςζδ ηαζ δναιαηζηυηδηα ζηδκ απυδμζδ ηςκ πνςιάηςκ.   

Εσγξαθηθή: Δ ηέπκδ ηδξ ακαπανάζηαζδξ ιζαξ εζηυκαξ ιε ιζα ζοκήεςξ επίπεδδ επζθάκεζα. 

Θέαηξν ζθηώλ: Βίκαζ έκα απυ ηα παθαζυηενα είδδ θασημφ εεαηνζημφ εεάιαημξ. Φζβμφνεξ απυ 

πανηί, δένια ή άθθα διζδζάθακα οθζηά δνμοκ πίζς απυ θεοηή μευκδ πμο θςηίγεηαζ. Ο 

Καναβηζυγδξ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ εθθδκζηή έηθναζδ ημο εεάηνμο ζηζχκ.  

Ηκπξεζηνληζκόο: Καθθζηεπκζηυ νεφια πμο ακαπηφπεδηε ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 19
μο

 αζχκα. Κφνζα 

παναηηδνζζηζηά ημο ζηδ γςβναθζηή είκαζ μζ ζοκεέζεζξ ζε ελςηενζημφξ πχνμοξ, δ έιθαζδ ζηδκ 

απυδμζδ ημο θςηυξ ζε δζαθμνεηζηέξ ζηζβιέξ ηδξ διέναξ ηαζ δ απμηφπςζδ ηδξ άιεζδξ εκηφπςζδξ 

πμο πνμηαθεί έκα ακηζηείιεκμ ή ιζα ηαεδιενζκή εζηυκα. 

Κηλεηηθή Σέρλε (kinetic art): Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζφβπνμκδ ηάζδ ηδξ γςβναθζηήξ ή βθοπηζηήξ, 

υπμο ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ είκαζ δ  εζζαβςβή ηδξ ηίκδζδξ ζημ εζηαζηζηυ ένβμ ιε ηδ αμήεεζα ιμηέν, 

ημο ακέιμο ή ιε άθθμοξ ηνυπμοξ. 

Κνιιάδ: Kαθθζηεπκζηή ζφκεεζδ πμο έπεζ βίκεζ ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ επζηυθθδζδξ δζάθμνςκ οθζηχκ, 

ζοπκά πανηζμφ, επάκς ζε ιία επζθάκεζα. Μενζηέξ θμνέξ ζοκδοάγεηαζ ιε ζημζπεία γςβναθζζιέκα ή 

ζπεδζαζιέκα. 

Κόκηθο: Εζημνίεξ πμο απμδίδμκηαζ ζε ζεζνά εζηυκςκ, ζοκήεςξ ιε ηδ ιμνθή ζηίηζςκ, ηαζ 

ζοκμδεφμκηαζ απυ ζφκημια επελδβδιαηζηά ηείιεκα ηαζ μπηζημπμζδιέκμοξ δζαθυβμοξ. 

Κπβηζκόο: Βζηαζηζηή ηεπκμηνμπία δ μπμία εηδδθχκεηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία ηα εζημκζγυιεκα πνυζςπα ηαζ ακηζηείιεκα ακαθφμκηαζ ζε βεςιεηνζηέξ θυνιεξ ηαζ 

πανμοζζάγμκηαζ κα πνμζμιμζάγμοκ ιε πμθφεδνα βεςιεηνζηά ζηενεά. 

Λατθή ηέρλε: Βίκαζ δ ηέπκδ πμο δδιζμονβείηαζ αοευνιδηα ηαζ ακεπζηήδεοηα απυ ιέθδ, ζοκήεςξ 

ακχκοια, ιζαξ μιάδαξ, ημζκυηδηαξ ή θαμφ. Ώθμνά πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ εζηαζηζηέξ εηθνάζεζξ ηαζ 

πεζνμηεπκζηέξ πναηηζηέξ (π.π. γςβναθζηή, αββεζμπθαζηζηή, ηέκηδια, οθακηζηή) ηαζ ζοκήεςξ έπεζ 

πνδζηζηή ιμνθή. Δ θασηή ηέπκδ ηάεε θαμφ δζαιμνθχκεζ, ακηζηαημπηνίγεζ ηαζ δζαζχγεζ ζημζπεία 

ημο πμθζηζζιμφ ημο πανυκημξ ηαζ ημο πανεθευκημξ ημο. 

Μαθέηα: Μζηνυ ηνζζδζάζηαημ πνμζπέδζμ εκυξ βθοπημφ, ανπζηεηημκζημφ ένβμο ή άθθμο 

εζηαζηζημφ ένβμο. 

Μνληεξληζκόο: Βιθακίζηδηε ζηα ιέζα ημο 19μο αζχκα ζηδ Αοηζηή Βονχπδ. ΐαζίγεηαζ ζηδκ 

ζδέα υηζ μζ «παναδμζζαηέξ» ιμνθέξ ηέπκδξ, δ ενδζηεοηζηή πίζηδ, δ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ηαζ δ 

ηαεδιενζκή γςή αημθμοεμφζακ λεπεναζιέκα πνυηοπα. Ώημθμοεεί ηζξ ηαζκμημιίεξ ηαζ ημοξ 

κεςηενζζιμφξ ηδξ επμπήξ.  

Μνξθνινγηθά ζηνηρεία: Με απηό ηνλ όξν αλαθεξόκαζηε ζηα γξαθηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ησλ 

εηθαζηηθώλ ηερλώλ, όπσο ην ζδιείμ, δ βναιιή, ημ πνχια, δ οθή, δ θυνια., μ ηυκμξ, ημ ιμηίαμ, 

κε ηα νπνία ζπλζέηνληαη ηα εηθαζηηθά έξγα.  

Μνηίβν: Πνυηεζηαζ βζα ζημζπείμ, ζπήια ή ιμνθή πμο επακαθαιαάκεηαζ ζε έκα εζηαζηζηυ ένβμ.  

Μνπζεηαθή αγσγή: Ώθμνά ηδκ μοζζαζηζηή ηαζ θεζημονβζηή πνμζέββζζδ ηςκ ιμοζεζαηχκ 

ακηζηεζιέκςκ ιέζα απυ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ. ΐαζίγεηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ οθμπμίδζδ 
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εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ απυ εηπαζδεοηζημφξ ή ιμοζεζαημφξ θμνείξ, πμο ζοκήεςξ έπμοκ ςξ 

ζδιείμ έκανλδξ ζοβηεηνζιέκα εηεέιαηα εκυξ ιμοζείμο ή πζκαημεήηδξ ηαζ απεοεφκμκηαζ ζε 

δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ ημο ημζκμφ. 

Οπηηθόο εγγξακκαηηζκόο: Δ ζφκεεηδ ζηακυηδηα ημο αηυιμο (α) κα επζημζκςκεί ιε άκεζδ ιέζα 

απυ ηδκ παναβςβή μπηζηχκ ιμνθχκ ηαζ (α) κα απμηςδζημπμζεί ηαζ κα ηνίκεζ εζηυκεξ πμο 

πανάβμοκ άθθμζ. 

Οπηηθόο πνιηηηζκόο: Ώθμνά υθα ηα ένβα, πνμσυκηα ηαζ ακηζηείιεκα πμο πανάβμκηαζ ζημ 

πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ιαξ ιε ζημπυ κα βίκμοκ ακηζθδπηά ιέζα απυ ηδκ αίζεδζδ ηδξ υναζδξ.  

Παξακόξθσζε: Ώκαθένεηαζ ζηδκ παναπμίδζδ ζημζπείςκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ιέζα απυ ηδκ 

αθθμίςζδ ηαζ ηδκ οπεναμθή. Δ παναιυνθςζδ ςξ εζηαζηζηυ ενβαθείμ πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά 

ζημκ ελπνεζζμκζζιυ, αθθά ηαζ ζηδ βεθμζμβναθία.   

Παξαζηαηηθή ηέρλε: Ώθμνά ηδκ εζηαζηζηή ακαπανάζηαζδ πενζεπμιέκμο πμο παναπέιπεζ μπηζηά 

ζε ηάηζ ακαβκςνίζζιμ, υπςξ πνυζςπα, ακηζηείιεκα ή πχνμοξ. ημκ ακηίπμδά ηδξ παναηαηηζηήξ 

ανίζηεηαζ δ αθαζνεηζηή ή αθδνδιέκδ ηέπκδ. 

Πιαζηηθή ηέρλε: Ώθμνά ημ πεζνζζιυ εφπθαζηςκ οθζηχκ, υπςξ μ πδθυξ, βζα ηδ δδιζμονβία 

ηνζζδζάζηαηςκ εζηαζηζηχκ ένβςκ. 

Πνπ Αξη (pop art): Καθθζηεπκζηυ ηίκδια πμο άκεδζε ζηζξ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδ δεηαεηία ημο 

΄60 ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δζαθήιζζδ ηαζ ηδκ ηονζανπία ηδξ εζηυκαξ ζηα Μ.Μ.Β. Πνμαάθεζ ζφιαμθα 

ημο ηαηακαθςηζζιμφ ηαζ απθά ακηζηείιεκα ηαζ ζοβπέεζ ηα υνζα ακάιεζα ζηδκ ειπμνζηή ηαζ ηζξ 

ηαθέξ ηέπκεξ.  

Πνξηξέην: Γςβναθζηή απεζηυκζζδ ηςκ ελςηενζηχκ παναηηδνζζηζηχκ αθθά ηαζ ζημζπείςκ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο. 

Πξννπηηθή: Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηεπκζηή ηδξ πνμαμθήξ ιζαξ ηνζζδζάζηαηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ηδξ αίζεδζδξ ημο αάεμοξ ζε ιζα επίπεδδ επζθάκεζα. Βιθακίζηδηε ζηδ γςβναθζηή 

ημκ 15
μ
 αζ. ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Ώκαβέκκδζδξ.  

Ρεαιηζκόο: Καθθζηεπκζηυ νεφια πμο ακαπηφπεδηε ζηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα. Οζ νεαθζζηέξ 

γςβνάθμζ επζδζχημοκ ηδκ πζζηή απεζηυκζζδ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Ρνκαληηζκόο: Καθθζηεπκζηυ νεφια πμο ακαπηφπεδηε ζηα ηέθδ ημο 18
μο

  αζχκα. Οζ νμιακηζημί 

γςβνάθμζ δίκμοκ έιθαζδ ζημ ζοκαίζεδια ακηί ηδξ θμβζηήξ ηαζ ζημπεφμοκ ζηδκ πνυηθδζδ 

ζζπονήξ ζοβηίκδζδξ, ηονίςξ ιέζα απυ ηδ εειαημθμβία ημοξ, ηδ πνήζδ ημο θςηυξ ηαζ ημο 

πνχιαημξ ηαζ ηδκ εθεοεενία ζηδ θυνια. 

θίηζν: Βίκαζ δ βνήβμνδ απεζηυκζζδ εκυξ πνμζχπμο, ακηζηεζιέκμο ή άθθμο εέιαημξ ιε ιμθφαζ ή 

άθθμ ζπεδζαζηζηυ ιέζμ. οκήεςξ δεκ απμζημπεί ζηδκ πζζηή απυδμζδ ημο πνμξ ακαπανάζηαζδ 

εέιαημξ, αθθά ζηδκ απμηφπςζδ ηάπμζςκ μοζζςδχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο.   

νπξεαιηζκόο: Καθθζηεπκζηυ νεφια πμο ακαπηφπεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα. Βπεδίςηε ηδ 

δζενεφκδζδ ημο αζοκείδδημο ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ θακηαζίαξ ιε ηδκ απμοζία ηάεε εθέβπμο 

απυ ηδ θμβζηή.  

πκβνιηζκόο: Χξ ηαθθζηεπκζηυ νεφια ακαπηφπεδηε ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα ζηδ Αοηζηή 

Βονχπδ. Ώθμνά ηδ ζοζηδιαηζηή πνήζδ ζοιαυθςκ ηαζ μπηζηχκ ζοιαάζεςκ βζα ηδκ έηθναζδ 

αθθδβμνζηχκ ηαζ δεοηενμβεκχκ κμδιάηςκ πμο οπενααίκμοκ ηδ νεαθζζηζηή απυδμζδ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. 

ύλζεζε: Ο ζοκδοαζιυξ ηαζ δ ζοκέκςζδ εζηαζηζηχκ ιμνθμθμβζηχκ ζημζπείςκ (υπςξ πνχιαηα, 

βναιιέξ, θυνιεξ) ζε έκα εκζαίμ, θεζημονβζηυ ηαζ ακαβκςνίζζιμ ζφκμθμ. 

ρέδην: ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ αθμνά ηδκ ακαπανάζηαζδ ιζαξ ζδέαξ ή ακηζηεζιέκμο ιε βναιιέξ ή 

ηαζ βναιιμζηζάζεζξ. οπκά πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ δδιζμονβίαξ εζηαζηζηχκ 

ένβςκ.  

ρήκα: Δ μνζμεέηδζδ ιζαξ επζθάκεζαξ πμο δδιζμονβείηαζ απυ βναιιέξ, πμθθέξ πζκεθζέξ ή ηδθίδεξ 

ιαγί. 

Σέρλε ηεο γεο (land art): Πνυηεζηαζ βζα ζφβπνμκδ ηίκδζδ ζηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ, υπμο ηα ένβα 

πανάβμκηαζ απμηθεζζηζηά ιε οθζηά πμο οπάνπμοκ ζηδ θφζδ. οκδέεηαζ άιεζα ιε ημ αολακυιεκμ 

αίζεδια θοβήξ απυ ηζξ πυθεζξ, ηδκ μζημθμβζηή ζοκείδδζδ ηαζ ηδκ ακάβηδ πνμζηαζίαξ ημο 

πενζαάθθμκημξ. 
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Σόλνο: Βίκαζ δ δζααάειζζδ εκυξ πνχιαημξ απυ ημ θςηεζκυ ζημ ζημηεζκυ ηαζ ακηίεεηα. Νέμζ ηυκμζ 

πανάβμκηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ θεοημφ ή ιαφνμο ζε έκα πνχια. 

Σύπσκα: Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακαπαναβςβή εκυξ εζηαζηζημφ ένβμο ή ηεζιέκμο ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ 

ηοπμβναθίαξ. 

Τθή: Πνυηεζηαζ βζα ηδκ αίζεδζδ πμο πνμηαθεί δ επαθή (απηζηή ή μπηζηή) ιε ηδκ επζθάκεζα εκυξ 

εζηαζηζημφ ένβμο.  

Φόλην: Ο πχνμξ πμο πενζαάθθεζ ημ ηεκηνζηυ εέια εκυξ πίκαηα ή άθθμο δζζδζάζηαημο εζηαζηζημφ 

ένβμο. 

Φόξκα: Χξ ιμνθμθμβζηυ ζημζπείμ ζηδκ εζηαζηζηή βθχζζα ακαθένεηαζ ζηδκ ηνζζδζάζηαηδ 

θζβμφνα εκυξ εζηαζηζημφ ακηζηεζιέκμο ή ζημ ζπήια ημο υηακ πνυηεζηαζ βζα ένβμ δφμ δζαζηάζεςκ. 

Μζα θυνια ιπμνεί κα είκαζ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ πενζβναθζηή ή αζαθήξ ηαζ αθδνδιέκδ. 

Φσηνγξαθία: Βίκαζ δ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ μπηζηχκ εζηυκςκ ιέζς ηδξ ηαηαβναθήξ ηαζ 

απμηφπςζδξ ημο θςηυξ ιε ηδ πνήζδ θςημβναθζηήξ ιδπακήξ. 

Φσηνζθίαζε: Σεπκζηή πμο εθανιυγεηαζ βζα κα απμδμεεί ημ θςξ ηαζ δ ζηζά ηαζ κα δδιζμονβδεεί 

δ ρεοδαίζεδζδ ημο υβημο ηαζ ημο αάεμοξ ζε έκα ζπέδζμ ή γςβναθζηυ ένβμ. 

Υαξαθηηθή: Βίκαζ δ ηέπκδ ηδξ εβπάναλδξ εκυξ ζπεδίμο ζε ιζα ζηθδνή επζθάκεζα, πμο ζηδ 

ζοκέπεζα πνδζζιεφεζ ςξ πθάηα βζα ηδκ εηηφπςζδ ακηζηφπςκ (παναηηζηχκ) ζε πανηί, φθαζια ή 

άθθμ ιέζμ. Ώκάθμβα ιε ημ οθζηυ ηδξ πθάηαξ, δ ηεπκζηή μκμιάγεηαζ λοθμβναθία (παναηηζηή ζε 

λφθμ), παθημβναθία (παναηηζηή ζε παθηυ) ή θζεμβναθία (παναηηζηή ζε πέηνα). 

Υξώκα: ΐαζζηυ ιμνθμθμβζηυ ζημζπείμ ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ. Αζαηνίκμκηαζ ηνία ααζζηά 

πνχιαηα (ηυηηζκμ, ηίηνζκμ, ιπθε) ηαζ ηνία ζοιπθδνςιαηζηά (πμνημηαθί, πνάζζκμ, ιςα), ηα μπμία 

πνμηφπημοκ απυ ιείλεζξ ηςκ ααζζηχκ πνςιάηςκ ακά δφμ. Σα πνχιαηα ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ 

επίζδξ ζε ακηίεεηα (π.π. ιπθε-πμνημηαθί), ζε εενιά (π.π. ηυηηζκμ, πμνημηαθί) ηαζ ροπνά (π.π. 

ιπθε, ιςα). 

Υώξνο: Βίκαζ δ δζάζηαζδ ζηδκ μπμία ακαπηφζζμκηαζ ηα εζηαζηζηά ένβα. Δ γςβναθζηή, δ 

θςημβναθία ηαζ άθθεξ δζζδζάζηαηεξ ηέπκεξ πνδζζιμπμζμφκ ημ ζοιαμθζηυ πχνμ ιζαξ επίπεδδξ 

επζθάκεζαξ. Δ βθοπηζηή, δ πθαζηζηή ή δ ανπζηεηημκζηή ηαηαθαιαάκμοκ ηνζζδζάζηαημ πχνμ.   

Φεθηαθή εηθόλα: Πνμτπμεέηεζ ηδ ρδθζαηή θήρδ ιζαξ εζηυκαξ, ζηαηζηήξ ή ηζκμφιεκδξ. Δ 

ρδθζμπμίδζδ είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ιζα εζηυκα ιεηαηνέπεηαζ ζε ιζα ζεζνά ρδθίςκ. Σμ 

απμηέθεζια ιπμνεί κα εηηοπςεεί ή κα πανμοζζαζηεί ζε μευκδ. 

 

 

 

 

ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ                                                           Ώεήκα, 9/05/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ 

εκηφπμο, ΒΛΒΝΔ ΓΡΏΦΏΚΟΤ ηαζ ΐΏΕΛΕΚΔ ΛΏΜΠΕΣΔ δδθχκμοιε  υηζ: 

Σα πανυκηα ηείιεκα ιε ηίηθμοξ: 

«Δ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΔ ΔΜΏΕΏ ΣΧΝ ΒΕΚΏΣΕΚΧΝ ΣΒΥΝΧΝ» 

«ΚΏΛΒ ΒΛΛΔΝΕΚΒ ΚΏΕ ΑΕΒΘΝΒΕ ΠΡΏΚΣΕΚΒ ΣΔΝ ΒΕΚΏΣΕΚΔ ΏΓΧΓΔ» 

«ΒΕΚΏΣΕΚΏ ΒΡΓΏ ΏΝΏΦΟΡΏ ΏΝΏ ΔΛΕΚΕΏΚΔ ΟΜΏΑΏ»  

«ΓΛΧΏΡΕ ΒΕΚΏΣΕΚΧΝ ΣΒΥΝΧΝ» 

 είκαζ δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ 

ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ.  

2. Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά ηδκ 

απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ ημ ςξ 

άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ 

ιέζμ. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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Γ3. ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ:  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΖΜΑΗΑ 

– ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 
Δ θμβμηεπκία δεκ ιαξ αμδεάεζ  

κα ααδίγμοιε, 

αθθά κα ακαπκέμοιε 

 ηαθφηενα. 

ROLAND BARTHES  

Qu’est-ce que la critique ? 

 

 

  

Ώπυ υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηέπκδξ πμο ηαθμφκηαζ κα ζοκδνάιμοκ ζημ Βπζιμνθςηζηυ Τθζηυ βζα 

ηδκ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλώλ ζηελ Δθπαίδεπζε ζημ πθαίζζμ ιζαξ Δγθάξζηαο Γξάζεο, δ Λμβμηεπκία 

είκαζ εη πνχηδξ υρεςξ δ θζβυηενμ αοημκυδηδ, δεδμιέκμο υηζ ζοκζζηά ήδδ δμιδιέκμ ιάεδια, 

εκηαβιέκμ ζηζξ ααζζηέξ ζπμοδέξ ηδξ Πνςημαάειζαξ ηαζ Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ.  

Βίκαζ πμθφ δφζημθμ, θμζπυκ, βζα έκα ιαεδηή Ŕηονίςξ, ηδξ Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ, 

πμο έπεζ ηδκ ειπεζνία πμθθαπθχκ ζπεηζηχκ βναπηχκ ή/ηαζ πνμθμνζηχκ ελεηάζεςκ ηαζ, ζοκεπχξ, 

έπεζ ζοκδείζεζ κα ιεηαημπίγεζ (ζοκεζδδηά ή αζοκείδδηα) ηδ ζδιαζία ημο εκ θυβς ιαεήιαημξ απυ 

ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ςξ ένβμ ηέπκδξ ζηδ ααειμθμβζηή αλζμθυβδζή ημο απυ ημκ εηάζημηε 

ηαεδβδηή/ααειμθμβδηή ημοŔ κα απεβηθςαζζηεί απυ ηζξ ακαπυθεοηηεξ (εηπαζδεοηζηέξ) 

ζοκδδθχζεζξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιαεδζζαηήξ ειπεζνίαξ ηαζ κα επζζηνέρεζ ακεπδνέαζημξ ηαζ 

«ηαεανυξ» ζημ πνςημβεκέξ ηεζιεκζηυ ζχια. Πμθθχ ιάθθμκ υηακ έπεζ ακαπηφλεζ έκα ζφζηδια 

«κμδηζηχκ ζοκδεεζχκ» Ŕβζα κα οζμεεηήζς ημκ υνμ ημο Jack Mezirow, αιενζηακμφ ζημπαζηή ηδξ 

Βηπαίδεοζδξ Βκδθίηςκ (Κυηημξ, 2010, ζ. 76),Ŕ πμο πνμδζαεέηεζ ημ πνμζςπζηυ ημο εκδζαθένμκ 

έκακηζ ηδξ θμβμηεπκίαξ αοηήξ ηαεαοηήξ ηαζ, ζοκεπχξ, ηαεμνίγεζ ηδκ αλία πμο έπεζ ζηδ γςή ημο 

αάζεζ ημο ααειμφ αλζμθυβδζδξ ηςκ δελζμηήηςκ ημο ςξ πνμξ ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ 

θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ εβηφηθζςκ ζπμοδχκ ημο.    

Πχξ είκαζ δοκαηυκ, θμζπυκ, κα πνμαεί έκαξ ιαεδηήξ ζ‟ έκακ «νζγζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ 

άπμρήξ» ημο βζα ηδ Λμβμηεπκία ςξ ιμνθή Σέπκδξ, επακελεηάγμκηαξ ηνζηζηά «μθυηθδνμ ημ 

ζφζηδια ηςκ [ζπεηζηχκ] κμδηζηχκ ζοκδεεζχκ» ημο; (Παναπέιπς εη κέμο εδχ ζε ιζα ααζζηή 

ανπή ηδξ «εεςνίαξ ηδξ ιεηαζπδιαηίγμοζαξ ιάεδζδξ» ημο Mezirow, (Κυηημξ, ό.π., ζ. 78.))       

Δπαλαμηνιόγεζε ηεο Λνγνηερλίαο σο Σέρλεο   

     Θέισ λα κηιήζσ γηα ηελ αίξεζε ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ ζέξλεη από θνληά, ζπλεπαθόινπζά ηεο 

αλαπόθεπρηα, ηηο αηξέζεηο ηνπ πάεμοξ, ηεο αθήεεζαξ, ηεο δεζηήξ. Έλα ζσξό θόζκνο θαληάδεηαη πσο 

ζθνπόο ηεο πνίεζεο είλαη κηα νπνηαδήπνηε δηδαζθαιία θη όηη πξέπεη πόηε λα ηνλώλεη ηε ζπλείδεζε, 

πόηε λα ηειεηνπνηεί ηα ήζε  θαη πόηε λ' απνδείρλεη θάηη σθέιηκν…   

Με αοηά ηα θυβζα ανπίγεζ μ βάθθμξ πμζδηήξ Charles Baudelaire ημ εεςνδηζηυ ημο ηείιεκμ ιε 

ηίηθμ «Οζ ανπέξ ηδξ πμίδζδξ». Καζ ζοκεπίγεζ:     

[…] Ζ Πνίεζε – θηάλεη κόλν λα θαηεβνύκε κέζα καο ιηγάθη, λα ξσηήζνπκε ηελ ςπρή καο, λ' 

αλαθαιέζνπκε ζηε κλήκε ηνπο ελζνπζηαζκνύο καο – άιιν ζθνπό δελ έρεη από ηνλ Δαπηό ηεο. Γελ 

κπνξεί, δελ γίλεηαη λα ’ρεη άιινλ, θαη θαλέλα πνίεκα δελ ζα ’λαη ηόζν κεγάιν, ηόζν επγεληθό, ηόζν 

άμην λα ιέγεηαη πνίεκα, όζν εθείλν πνπ ζα ’ρεη γξαθηεί γηα κόλε ηελ εδνλή λα γξάςνπκε έλα 

πνίεκα.      

Γε ζέισ λα πσ πσο δελ εμεπγελίδεη ε πνίεζε ηα ήζε […]. Λέσ πσο, αλ ν πνηεηήο θπλεγήζεη 

θάπνηνλ εζηθό ζθνπό, ιηγόζηεςε πνιύ ηελ πνηεηηθή ηνπ δύλακε. […] Ζ πνίεζε δελ κπνξεί – κε 
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θίλδπλν λα πεζάλεη ή λα μεπέζεη – λα ζπγρσλεπηεί κε ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Ζζηθή. Γελ έρεη ηελ 

Αιήζεηα γηα αληηθείκελό ηεο, έρεη κόλν ηνλ Δαπηό ηεο. […]   

Γζα κα ηαηαθήλεζ:    

Έηζη ν ζθνπόο ηεο πνίεζεο είλαη, απζηεξά θη απιά, ε αλζξώπηλε ιαρηάξα γηα θάπνηα 

αλώηεξε νκνξθηά. Κη ε εθδήισζε απηνύ ηνπ ζθνπνύ βξίζθεηαη ζ' έλαλ ελζνπζηαζκό, ζ' έλαλ 

εξεζηζκό ηεο ςπρήο – ελζνπζηαζκό εληειώο αλεμάξηεην από ην πάζνο πνπ είλαη ε κέζε ηεο θαξδηάο, 

θη απ’ ηελ αιήζεηα πνπ είλαη ε βνζθή ηνπ ινγηθνύ. (Baudelaire, 1999, ζζ. 111-113.)     

Πχξ ιπμνεί κα κζχζεζ, άναβε, έκαξ ιαεδηήξ ημκ ελζνπζηαζκό εκυξ «ελ απμηαθφρεςξ 

παναδείζμο» (Baudelaire, ό.π.) ηαζ, ζοβπνυκςξ, κα δζαζζεακεεί ζηδκ επαθή ημο ιε έκα 

θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ηδ «ιεηάδμζδ ηάπμζαξ κέαξ ειπεζνίαξ, […], ή [ηδκ] έηθναζδ ηάπμζμο 

πνάβιαημξ πμο έπμοιε γήζεζ αθθά δεκ ημ έπμοιε εηθνάζεζ ιε θέλεζξ ηαζ ημ μπμίμ δζεονφκεζ ηδ 

ζοκείδδζή ιαξ ή ελεοβεκίγεζ ηδκ αζζεακηζηυηδηά ιαξ» ;  (Eliot, 1983, ζ. 193.) Πχξ ιπμνεί, 

δδθαδή, «εηηυξ απυ ηδκ απυθαοζδ», κα κζχζεζ αοηυ «ημ είδμξ αθθαβήξ πμο θένκεζ [δ πμίδζδ] ζηδ 

γςή ιαξ» ; (ό.π.)    

«Ώξ βίκμοιε αάναανμζ [δδθαδή, αβνμίημζ ηαζ απμθίηζζημζ] βζα κα  ακηζθδθεμφιε αοηυ πμο 

αηυιδ ηζ εηείκμζ εα ιπμνμφζακ κα απμημιίζμοκ δζααάγμκηαξ ηδκ Princesse de Clèves», πνμηείκεζ 

ιε πνμηθδηζηυ πκεφια μ Yves Citton, εθαεηυξ ζημπαζηήξ ηαζ εεςνδηζηυξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

(Citton, 2007.) Ο κμοξ πδβαίκεζ ααίαζηα ζηδκ πζμ αηναία εηδμπή αβνμίημο πμο εηπνμζςπεί ημ 

ηεναηχδεξ δδιζμφνβδια ημο Φνακηεκζηάσκ υηακ, ανίζημκηαξ ηοπαία έκα δενιάηζκμ ιπαμφθμ ιε 

ιενζηά αζαθία, νίπκεηαζ ιε αμοθζιία ζηδκ ακάβκςζδ ημο Υακέλνπ Παξαδείζνπ ημο Milton ηαζ ημο 

Βέξζεξνπ ημο Goethe: «Αοζημθεφμιαζ κα ζμο πενζβνάρς ηδκ επίδναζδ πμο είπακ αοηά ηα αζαθία 

επάκς ιμο», μιμθμβεί ζημκ Αδιζμονβυ ημο, αζχκμκηαξ ηδκ ακάβκςζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζακ 

«αζηείνεοηδ πδβή δζαθμβζζιχκ ηζ εηπθήλεςκ». (Shelley, 2007, ζζ. 148-149.)     

Βάκ, υιςξ, ηαηά ημκ Citton, ημ εκδζαθένμκ ηδξ ακαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ εκυξ άλεζημο 

αβνμίημο Ŕςξ ηαηελμπήκ εζαζχηδ ηαζ, ζοβπνυκςξ, πνμδυηδ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ ημζκςκίαξŔ 

έβηεζηαζ ζημοξ κέμοξ μνίγμκηεξ ζημπαζιχκ ηαζ πναηηζηχκ εθανιμβχκ πμο δζακμίβεζ, 

ακαηνέπμκηαξ «ηζξ οπάνπμοζεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημο otium (ανβίαξ ηαζ ακάπαοζδξ) ημο αζζεδηή 

ηαζ ημο negotium (αζπμθίαξ, ενβαζίαξ) ιζαξ ειπμνεοιαημπμζδιέκδξ ημζκςκίαξ» (Citton, ό.π.), ημ 

μοζζαζηζηυ ενχηδια πμο εβείνεζ είκαζ ηαηά πυζμκ μζ οπάνπμοζεξ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ είκαζ ζηακέξ κα εκηάλμοκ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηέπκδ ζηδκ ηανδζά ηδξ 

ηαεδιενζκήξ δνάζδξ εκυξ αηυιμο Ŕιαεδηή ή ακαβκχζηδŔ, απμζπχκηαξ ηδκ ipso facto απυ ιζα 

ανβυζπμθδ ή/ηαζ πενζεςνζαηή εκαζπυθδζδ υπμο πενζμνίγεηαζ ζοκήεςξ. Κζ αηυιδ πενζζζυηενμ, 

ηαηά πυζμκ δ θμβμηεπκζηή ακάβκςζδ δφκαηαζ κα κμδεεί ςξ εκαθθαηηζηή ιμνθή εκενβμφξ δνάζδξ 

ηαζ εκζοκείδδηδξ ακηί-δναζδξ ζηζξ δοζθεζημονβζηέξ δμιέξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ, ιέζς ημο 

ηνζηζημφ ζημπαζιμφ πμο εβείνεζ.    

Πενί ιεεμδμθμβίαξ μ θυβμξ, ακαπυθεοηηα, ιυκδξ ζηακήξ κα πνμζανιυζεζ ηδκ πναβιάηεοζδ 

εκυξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο ζηζξ ακδζοπίεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ημο ζφβπνμκμο ιαεδηή ηαζ 

ζπμοδαζηή.   

Αλαζεώξεζε  ησλ ηξόπσλ/ κεζόδσλ πξνζέγγηζεο ηεο Λνγνηερλίαο    

Βάκ μζ οπανηηέξ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ ηαζ πνμζέββζζδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ εεςνμφκηαζ εκ 

πμθθμίξ πανςπδιέκεξ, ένβμ ηδξ δζδαηηζηήξ ημζκυηδηαξ δεκ είκαζ ιυκμ κα εθεφνεζ κέμοξ ηνυπμοξ 

εεχνδζδξ ηαζ δζεφνοκζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιεευδςκ ηδξ ιε βκχιμκα ηδκ ελεθζηηζηή πμνεία ηδξ 

ημζκςκίαξ υπμο εκηάζζεηαζ δ εκ θυβς δζδαζηαθία, αθθά, πνςηίζηςξ, κα ιεηααάθεζ ηαζ κα πμζηίθεζ 

ημκ ηνυπμ εέαζδξ ηαζ, ζοκεπχξ, πνμζέββζζδξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο.       

Καηά ημκ Jean-Louis Dufays, ηαεδβδηή Γαθθζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ Αζδαηηζηήξ ζημ 

Καεμθζηυ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Louvain, δ ενιδκεοηζηή  πνμζέββζζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιέζς ιζαξ 

«εηζοβπνμκζζηζηήξ ακάβκςζήξ» ηδξ (lecture actualisante) εθέβπεηαζ απμθφηςξ ζηακή κα 

εθζπγρξνλίζεη ηδκ ακαβκςζηζηή πνάλδ, εκηάζζμκηαξ έκα θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ζημ ζφβπνμκμ 

ημζκςκζηυ  πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ, ιε ηδ ζεζνά ημο, ειπθμοηίγεζ ημ πνχημ ιε «κμήιαηα a 

posteriori» (Dufays, 1994, ζ. 103), άζπεηα, ίζςξ, απυ ηζξ ανπζηέξ πνμεέζεζξ ηαζ ηζξ ζδεμθμβζηέξ 
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αθέρεζξ εκυξ ζοββναθέα. Ο ζηυπζιμξ αλαρξνληζκόο ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ακαβκςζηζηήξ μπηζηήξ 

δεκ εζηζάγεηαζ, άνα, ζε αοηυ πμο ήεεθε κα πεζ (υκηςξ) έκαξ ζοββναθέαξ, αθθά επζδζχηεζ κα 

δζαθςηίζεζ ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ, πνμζδίδμκηαξ, εη ηςκ πναβιάηςκ, 

ζημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ιζα δζαπνμκζηή αλία πμο, εκίμηε, ημ οπενααίκεζ.  Με άθθα θυβζα, ιέζς 

ηδξ  «εηζοβπνμκζζηζηήξ ακάβκςζδξ», έκα ηείιεκμ ζοκεπίγεζ κα γεζ υπζ βζα υζα ιέεη, αθθά βζα υζα 

κπνξεί λα πεη ζημκ ζφβπνμκμ ακαβκχζηδ, αθοπκίγμκηαξ ιέζα ημο ζφκεεηεξ ζοκεζδδζζαηέξ 

θεζημονβίεξ ηαζ, ζοκεπχξ, κέεξ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ.       

Βφθμβα ηίεεηαζ εδχ ημ ενχηδια ηςκ πθέμκ εκδεζηκουιεκςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ, πμο 

δφκακηαζ κα εκζηενκζζημφκ ηδκ «εηζοβπνμκζζηζηή ενιδκεία» (Dufays, ζ. 104) εκυξ θμβμηεπκζημφ 

ηεζιέκμο.      

Αεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ δ δηαζεκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο εθέβπεηαζ απμθφηςξ 

ηαηάθθδθδ βζα κα εκενβμπμζήζεζ ιζα πανυιμζα ενιδκεοηζηή πναηηζηή, πονμδμηχκηαξ ζοβπνυκςξ 

έκα βυκζιμ δζάθμβμ ιεηαλφ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηςκ άθθςκ ηεπκχκ ή, αηυιδ ηαθφηενα, ιεηαλφ  

ηδξ θμβμηεπκίαξ Ŕςξ ιμνθήξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξŔ ηαζ ηςκ άθθςκ ιαεδιάηςκ πμο 

εκηάζζμκηαζ ζημκ οπμπνεςηζηυ ημνιυ ηςκ εβηφηθζςκ ζπμοδχκ. Πνςηίζηςξ, υιςξ, Ŕηαζ αξ ιμο 

επζηναπεί κα ημ εεςνχ πζμ ζδιακηζηυŔ  δ δηαζεκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνμηάζζεζ αθ‟ 

εαοηήξ έκα βυκζιμ δζάθμβμ ιεηαλφ δζδάζημκημξ ηαζ δζδαζημιέκμο, εβείνμκηαξ, εη ηςκ 

πναβιάηςκ, ηδκ ακάβηδ ιζαξ ζοθθμβζηήξ ιαεδηείαξ ιέζς εκυξ θυβμο πμθοθςκζημφ, πμο δεκ 

ακαζνεί ιυκμ ημκ ηαηχξ εκκμμφιεκμ από θαζέδξαο ιμκυθμβμ ημο ηαεδβδηή, αθθά, ηονίςξ, ιοεί 

ημκ δζδαζηυιεκμ ηαζ ημκ δζδάζημκηα ζ‟ έκακ ελ ίζνηο όξνηο πθμοναθζζηζηυ Ŕπεζναιαηζηυ ή 

αοημζπεδζαζηζηυŔ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ημο πνμξ δζδαζηαθία ιαεήιαημξ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ 

ακηζζηνυθςξ.          

Ώξ ζηαεμφιε θίβμ ζημ ελ ίζνηο όξνηο βζα κα ηαηαζηεί πενζζζυηενμ ζαθήξ δ αιμζααία 

πθμοναθζζηζηή ηαζ δζαθςηζζηζηή πνμζέββζζδ θμβμηεπκίαξ ηαζ αθθυηνζμο ιαεήιαημξ πμο 

πνμακέθενα: ηακ, επί παναδείβιαηζ, έκαξ ιαεδιαηζηυξ ζημ Λφηεζμ ιπμνέζεζ κα δζακείζεζ ιζα 

ημπζχδδ χνα δζδαζηαθίαξ ημο ιε ηδκ ακάβκςζδ εκυξ ελαζνεηζηά ζφκημιμο (1 ζεθίδαξ) ηαζ 

εφθδπημο δζδβήιαημξ, υπμο δ ιαεήηνζα εκυξ «θοπδιέκμο ιαεδιαηζημφ, [ηαεχξ] έθεβακ πςξ ημο 

είπε πεεάκεζ έκα παζδί», ακαθαιαάκεζ «ηδκ εοεφκδ κα ημο δίκ[εζ] ηάεε ιένα ιζα ιζηνή πανά, βζαηί 

ηδκ είπε ιεβάθδ ακάβηδ», ιε ημ κα θφκεζ πνυεοια υθεξ ηζξ δφζημθεξ αζηήζεζξ πμο ηδξ αθήκεζ 

εηείκμξ ζημ ενακίμ θεφβμκηαξ, δ ακάβκςζδ ημο εκ θυβς δζδβήιαημξ (ηάσημο, 2009, ζ.52) δεκ 

ειπθμοηίγεζ ιυκμ ηδκ χνα ηςκ ιαεδιαηζηχκ Ŕεη πνμμζιίμο ιάεδια ροπνήξ ηανηεζζακήξ 

θμβζηήξŔ ιε ιζα εοθνυζοκδ δζάζηαζδ αιμζααίαξ πνμζθμνάξ δζδάζημκημξ ηαζ δζδαζημιέκμο 

(δζυηζ ηαζ ηδξ ιαεήηνζαξ ημ δεζηυ ακαπηενχκεηαζ επεζδή μ ηαεδβδηήξ ηήξ ειπζζηεφεηαζ δφζημθεξ 

αζηήζεζξ), αθθά, επζπθέμκ, ζηνέθεζ ηδκ πνμζμπή δζδάζημκημξ ηαζ δζδαζημιέκμο πνμξ έκα 

ηαθθζηεπκζηυ πεδίμ ακμίηεζμ ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ δζδαζηαθίαξ, πμο απμδεζηκφεηαζ, υιςξ, 

ζηακυ κα ημοξ εκχζεζ ελ ίζνηο όξνηο: «Οζ άθθμζ κυιζγακ πςξ αβαπμφζα ηα ιαεδιαηζηά. Αεκ ήηακ 

ηυζμ αοηυ, υζμ υηζ έιαεα πςξ ιπμνείξ κα πμθειάξ ηδ θφπδ ι‟ αοηά» (ηάσημο, ό.π.), απμθαίκεηαζ 

δ ιαεήηνζα ζημ ηέθμξ.            

Δ δηαζεκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, υιςξ, δεκ επανηεί αθ‟ εαοηήξ εάκ δεκ ζοκδοαζηεί ιε 

ηδ κεχηενδ εεςνία βζα ηδ δηαθεηκεληθή θύζε εκυξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο, δ μπμία δεκ επζδέπεηαζ 

ιμκμζήιακηεξ ακαβκχζεζξ ηαζ ενιδκείεξ.  

 

[…] Έλα θείκελν δελ είλαη θηηαγκέλν από κηα γξακκή ιέμεσλ, από όπνπ αλαδύεηαη κηα 

έλλνηα κνλαδηθή, θαηά θάπνην ηξόπν ζενινγηθή (ε νπνία ζα ήηαλ «κήλπκα» ηνπ «πγγξαθέα–

Θενύ»), αιιά έλαο ρώξνο κε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο, όπνπ παληξεύνληαη θαη αιιεινακθηζβεηνύληαη 

πνηθίιεο γξαθέο, από ηηο νπνίεο θακηά δελ είλαη αξρηθή. Σν θείκελν είλαη έλα πιέγκα αλαθνξώλ 

πξνεξρόκελσλ από ηηο ρίιηεο ηόζεο εζηίεο πνιηηηζκνύ (Barthes, 1988, ζ. 141),        

απμθαίκεηαζ μ βκςζηυξ βάθθμξ δμηζιζμβνάθμξ, ζδιεζμθυβμξ ηαζ ηνζηζηυξ R. Barthes. Καζ αθθμφ 

επελδβεί, οζμεεηχκηαξ ημκ υνμ ημο νχζμο θμνιαθζζηή Mikhaïl Bakhtine:             

[…] Κάζε θείκελν είλαη έλα δζαηείιεκμ· άιια θείκελα είλαη παξόληα κέζα ζ’ απηό, ζε δηάθνξα 

επίπεδα, θάησ από κνξθέο ιίγν πνιύ αλαγλσξίζηκεο: ηα θείκελα ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ πξνεγήζεθε 

θαη ηα θείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο πνιηηηζκνύ. Κάζε […] δηαθείκελν είλαη έλα πεδίν γεληθό από […] 

αζύλεηδα ή απηόκαηα παξαζέκαηα, πνπ θαηαγξάθνληαη ρσξίο εηζαγσγηθά. (Barthes, 1973, ζ. 1015.)         
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Δ πμθοζδιία πμο παναηηδνίγεζ ημ «δζαηεζιεκζηυ οπυζηνςια» ηάεε θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο 

δεκ οπαβμνεφεζ ιυκμ ηδκ ακαβηαζυηδηα πνυζθδρδξ ηαζ αλζμθυβδζήξ ημο ιέζς πμζηίθςκ 

ενιδκεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ Ŕαζφιααηςκ ιε ηάεε ακεθαζηζηά ιμκμζήιακηδ ιέεμδμ ακάβκςζδξ 

ηαζ ενιδκείαξ ημοŔ, αθθά, επζπθέμκ, πνμτπμεέηεζ επζηαηηζηά ηδ δδιζμονβζηή ζοιιεημπή ημο 

ακαβκχζηδ βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο πθέβιαημξ πμθθαπθχκ ακαθμνχκ πμο εκέπεζ ή εβείνεζ ενήιδκ 

ημο.    

Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα ζοκδοαζημφκ δ εθζπγρξνληζηηθή ηαζ δηαζεκαηηθή ιεθέηδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ιε ηδ δηαθεηκεληθή οπυζηαζή ηδξ, εββνάθμκηαξ ημ ζφκμθμ ηήξ εκ θυβς πμθφπθμηδξ 

ενιδκεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζ‟ έκα βεκζηυηενμ πμθζηζζηζηυ πθέβια, πμο ηάεε θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ 

επζηαθείηαζ δοκάιεζ ιέζς ηδξ εκενβμφ ζοιιεημπήξ ημο ακαβκχζηδ ή ζπμοδαζηή ;            

Από ην Γηαθείκελν ζην Τπεξθείκελν ρέδην γόληκεο έληαμεο ηεο ινγνηερλίαο ζε κηα πνιπθσληθή 

εξκελεπηηθή πξάμε    

    

Αεδμιέκμο υηζ «ηάεε θμβμηεπκζηή θέλδ ζοκζζηά ζδιείμ δηαζηαύξσζεο ηεζιεκζηχκ 

επζθακεζχκ, έκα δζάθμβμ [δδθαδή] πμζηίθςκ δζαδμπζηχκ βναθχκ: ημο ζοββναθέα, ημο ακαβκχζηδ,  

ημο ζφβπνμκμο ή πνυηενμο πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο υπμο εκηάζζεηαζ» (Kristeva, 1969, ζ. 144), 

ηάεε θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ εββνάθεηαζ ζ‟ έκα είδμξ δζαηεζιεκζημφ δζαθμβζζιμφ, ιέζς ημο μπμίμο 

δεκ παναπέιπεζ ιυκμκ επ‟ άπεζνμκ ζ‟ έκα ζφκμθμ εηενμβεκχκ ηεζιεκζηχκ ζςιάηςκ (ιζα 

εθδιενίδα, έκα διενμθυβζμ ή ηδκ μευκδ ηδξ ηδθευναζδξ ηαζ ημο οπμθμβζζηή), αθθά, πνςηίζηςξ, 

ζ‟ έκα κμδηυ παιίκςεζην υπμο είκαζ εββεβναιιέκα υθα ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα Ŕπνυηενα ή 

φζηεναŔ ιε ηα μπμία ζοκδζαθέβεηαζ δηαθεηκεληθά.              

οκεπχξ, μζμδήπμηε ηείιεκμ (πμζδηζηυ ή πεγυ) ηδξ κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα απμζπαζηεί απυ ηδ ζθαζνζηή πανημβνάθδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

ζδζςιάηςκ υπμο, εη ηςκ πναβιάηςκ, ακάβεηαζ Ŕβεβμκυξ πμο ηαεζζηά εειζηή ηδ ζηαδζαηή 

ελμζηείςζδ ημο έθθδκα ιαεδηή ιε ηδκ ακηίθδρδ ιζαξ εονφηενδξ λεκυβθςζζδξ θμβμηεπκίαξ 

(εονςπασηήξ ή παβηυζιζαξ), υπμο εκηάζζεηαζ δ θμβμηεπκία ηδξ πχναξ ημοŔ μφηε απυ ημ ζφκμθμ 

ηςκ ακενςπζζηζηχκ ζπμοδχκ (απυ ηδκ Εζημνία χξ ηδ Φζθμζμθία ηαζ ηδκ Φοπμθμβία ή ηα 

Θνδζηεοηζηά, ηδκ Εζημνία ηδξ Σέπκδξ ηαζ ηδκ Κμζκςκζμθμβία), υπμο παναπέιπεζ, ηαηά ημ ιάθθμκ 

ή ήηημκ, Ŕβεβμκυξ πμο ηαεζζηά ελίζμο εειζηή ηδ δηαζεκαηηθή δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ ή ηδκ 

εβηάνζζα έκηαλή ηδξ ζε πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζοββεκείξ ιαεδζζαηέξ εκυηδηεξ.   

Πμζμξ δζδαηηζηυξ ιδπακζζιυξ, υιςξ, είκαζ ζηακυξ κα αμδεήζεζ έκα ιαεδηή ηδξ 

Πνςημαάειζαξ ή ηδξ Αεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ κα ζοθθάαεζ ηδκ έκηαλδ εκυξ θμβμηεπκζημφ 

ηεζιέκμο ζ‟ έκα εονφηενμ θμβμηεπκζηυ ή ιαεδζζαηυ ζχια, υπμο Ŕεκ είδεζ αζηζημφ πχνμοŔ ηάεε 

θμβμηεπκζηυ / ηαθθζηεπκζηυ νεφια ή ηάεε ιαεδζζαηή εκυηδηα ζοκζζημφκ ιζα ζοκμζηία πμο 

επζηνέπεζ ζοπκέξ επζζηέρεζξ ζηζξ άθθεξ ζοκμζηίεξ, ιε ηζξ μπμίεξ ζοκ(β)-ημζκςκεί ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

μθυηθδνδξ πυθδξ ;         

Βίκαζ ζε υθμοξ ιαξ βκςζηυ υηζ μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ κα πθδζζάζεζξ έκα ιαεδηή (έθδαμ ή 

παζδί) ηαζ, ηονίςξ, κα ημκ πείζεζξ κα ζοιιεηάζπεζ εκενβχξ ζε ιζα δναζηδνζυηδηα είκαζ ημ 

παηρλίδη. Βίκαζ, επίζδξ, ζε υθμοξ ιαξ ελίζμο βκςζηυ υηζ ημ παζπκίδζ πμο έθηεζ ηαηελμπήκ ημκ 

ζφβπνμκμ ιαεδηή είκαζ ηα δθεηηνμκζηά παζπκίδζα ηαζ, πνςηίζηςξ, μ ππνινγηζηήο ημο. Πθείζημζ, 

δε, βμκείξ παναπμκμφκηαζ ζοπκά υηζ ημ παζδί ημοξ ζπαηαθάεζ άπεζνεξ χνεξ ηαεδιενζκά παίγμκηαξ 

ζημκ οπμθμβζζηή ημο ή ζοκμιζθχκηαξ ζημ Facebook. Μήπςξ είκαζ δοκαηυκ κα ιεηαηνέρμοιε 

ιέζς ημο οπμθμβζζηή ημ «αηφπδια» ζε «εοηφπδια», ιεηαθθάζζμκηαξ χξ έκα ααειυ ηδ πνήζδ ημο 

ηαζ ηαεζζηχκηαξ ημκ ζδιακηζηή πδβή ένεοκαξ ηαζ παναβςβήξ βκχζδξ ;       

Δ ελ ακηζηεζιέκμο πνμζςπζηή εκαζπυθδζή ιμο ιε ηδκ εμ Απνζηάζεσο δζδαζηαθία ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ηαζ, ζοβπνυκςξ, δ εκενβυξ ζοιιεημπή ιμο ζηδκ ενεοκδηζηή μιάδα openLit/Αλνηρηή 

Λνγνηερλία (αθ. ΐζαθζμβναθία) ηδξ πμθήξ Ώκενςπζζηζηχκ πμοδχκ ημο Βθθδκζημφ Ώκμζηημφ 

Πακεπζζηδιίμο (ΒΏΠ), ιε έπεζζακ πμθφ κςνίξ βζα ηδκ επζηοπή έηααζδ ημο εβπεζνήιαημξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζημ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ βζα ηδκ έιπναηηδ εθανιμβή ηαζκμηυιςκ ιεευδςκ εμ 

Απνζηάζεσο δζδαζηαθίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδκ Ώκάπηολδ Βκαθθαηηζημφ Αζδαηηζημφ Τθζημφ 

ζημ ΒΏΠ (βζα πενζζζυηενδ εκδιένςζδ αθ. εκυηδηα β. πμο έπεηαζ), ιέθδ ηδξ εκ θυβς μιάδαξ 

δδιζμφνβδζακ έκα CD-ROM βζα ηδ Θειαηζηή Βκυηδηα «Γνάιιαηα ΕΕ: Νεμεθθδκζηή Φζθμθμβία 
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(19μξ ηαζ 20υξ αζ.)», υπμο ζπμθζάγμκηαζ εηηεκχξ ιε ηδ ιμνθή Yπενηεζιέκμο (Hypertext) 

θμβμηεπκζηά ένβα ηςκ μθςιμφ, Κααάθδ ηαζ Κανοςηάηδ (ΐθ. ΐζαθζμβναθία).                      

Μέζα απυ έκα πθμφζζμ δζδαηηζηυ οθζηυ Ŕενιδκεοηζηυ, πναβιαημθμβζηυ ηαζ 

εζημκμβναθζηυŔ, πμο πνμηνίκεζ ηδ δηαθεηκεληθή θύζε ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ ιε ηδ πνήζδ 

εκενβχκ δεζιχκ (links), ηαζ ιζα ζεζνά αζηήζεςκ ηθεζζημφ ηφπμο βζα ελαημιζηεοιέκδ εηβφικαζδ 

ηάεε ζπμοδαζηή, ημ εκ θυβς CD-ROM δνμιμθμβεί ιζα ακμζηηή πμνεία  ακάβκςζδξ ηαζ ιεθέηδξ, 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή εοεφβναιιδ ηςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ, ηαζ ςεεί ημκ ζπμοδαζηή 

κα αοηεκενβήζεζ οζμεεηχκηαξ δοκαιζηή ζηάζδ έκακηζ εκυξ ζφκεεημο οθζημφ, πμο ηεκηνίγεζ ημ 

εκδζαθένμκ ημο, αημκίγεζ ηδκ ηνίζδ ημο, ελαζηεί ηζξ ενιδκεοηζηέξ ημο ζηακυηδηεξ, μλφκεζ ημ 

αζζεδηζηυ ημο ηνζηήνζμ, εκηείκεζ ηδ «θμβμηεπκζηή ικήιδ» ημο ηαζ εκζζπφεζ ηδκ ακαβκςζηζηή ημο 

επάνηεζα.              

Ώοηή δ πμθοθςκζηή ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ δηαθεηκέλνπ ιέζς 

ππεξθεηκέλνπ, δδθαδή, ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ ζοκεπμφξ ακαηνμθμδυηδηδξ ηδξ αοηυκμιδξ ιεθέηδξ 

ηαζ αοημ-αλζμθυβδζδξ, παναπέιπεζ εοεέςξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ ηδξ «αοημηαηεοεοκυιεκδξ 

δζα αίμο ιάεδζδξ», πμο εδνάγεηαζ ζημκ ηνζηζηυ ζημπαζιυ ηαζ ηδ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε 

(Mezirow) βζα ιζα «αοημηαηεοεοκυιεκδ» ιαεδζζαηή θεζημονβία. (Καθμβνίδδ, 2010, ζζ. 128-

129.)       

Ο ιαεδηήξ ηςκ εβηφηθζςκ ζπμοδχκ δεκ είκαζ εκήθζηαξ, αεααίςξ. Πθδκ υιςξ, Ŕ δεδμιέκμο 

υηζ βκςζηζηυ γδημφιεκμ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ «δεκ είκαζ ηυζμ […] δ πνςημαάειζα 

ελμζηείςζδ ιε βναιιαημθμβζηέξ ηαζ άθθεξ ζοκαθείξ πθδνμθμνίεξ [εβηοηθμπαζδζημφ ηφπμο], υζμ 

δ παναβςβή ηνζηζημφ ηαζ ενιδκεοηζημφ θυβμο επί, βάζεη ή δηα ηςκ δεδμιέκςκ» (Καβζαθήξ, 2005, 

ζ. 484),  

 Ŕ δ εβηάνζζα δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ ηέπκδξ ιέζς Τπεξθεηκέλνπ ιεηαηνέπεζ ηδκ 

μευκδ ημο οπμθμβζζηή ζ‟ έκα είδμξ πμθοενβαθείμο (εθαεηζημφ ζμοβζά), ιε ημ μπμίμ ηαθείηαζ μ 

ιαεδηήξ Ŕςξ άθθμξ πμθοιήπακμξ ΟδοζζέαξŔ κα επακαπνμζδζμνίζεζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ έκηεπκμ 

θυβμ, εκενβμπμζχκηαξ  αοημαμφθςξ έκα ιδπακζζιυ ιαεδζζαηήξ πεζναθέηδζδξ, πνμζςπζημφ 

πθμοηζζιμφ ηαζ βυκζιμο ακαζημπαζιμφ, μ μπμίμξ οπμηζκεί ηδκ πνςημαμοθία ημο, ζζπονμπμζεί ηδκ 

αοημπεζεανπία ημο ηαζ οπμδαοθίγεζ ηδ θακηαζία ημο, ζε ιζα δθζηία ζηακή κα ιεηαηνέρεζ ηδ 

ζφκεεηδ απυθαοζδ πμο ημφ πνμλεκεί δ επαθή ιε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ ζε έκα είδμξ ςθέθζιδξ 

βησκαηηθήο εκπεηξίαο ηαζ πλεπκαηηθήο παξαθαηαζήθεξ βζα ημ ιέθθμκ ημο.                   

(2.488 θέλεζξ)                 

                                       

                                                    
           

       

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ  

 «Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, δ δδιζμονβυξ ημο 

πανυκημξ εκηφπμο, Αληηγόλε Βιαβηαλνύ, δδθχκς ζήιενα (03.04.2011)  υηζ:  

1. Σμ ηείιεκμ «Λνγνηερλία. Δθπαηδεπηηθή εκαζία – Σξόπνη Πξνζέγγηζεο»  πμο 

οπμαάθθς είκαζ δζηυ ιμο πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα 

δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ή αζμιδπακζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηνίημο.    

2. Αίκς ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ημ μπμίμ εα εκενβεί 

ηαηά ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα 

δζακέιεζ ημ οπμαθδεέκ εζζαβςβζηυ ηείιεκμ αοημφζζμ, αοημηεθέξ ή εκζςιαηςιέκμ ζε 

άθθμ οθζηυ, βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ, ζδίςξ 

έκηοπμ ή δθεηηνμκζηυ.     
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ύλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο σο ηέρλεο κε ην ζρνιείν 

Καιέο ειιεληθέο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο      
  

 

Δλ αξρή ελ ν ιόγνο: Όηαλ νη θαζεγεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο 

δπζθνιίεο ηεο αλάγλσζεο      

 
 Σμ θεζκυπςνμ ημο 2009, δ Γαθθζηή Ώηαδδιία ηδξ Κνεηέζβ (Créteil) ζημ Πανίζζ Ŕ πμο 

ακηζζημζπεί ζηδ Αζεφεοκζδ Μέζδξ Βηπαίδεοζδξ ζηδκ Βθθάδα, αθθά ιε ιεβαθφηενμ εφνμξ 

επίαθερδξ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ανιμδζμηήηςκ Ŕ απμθάζζζε κα δμηζιάζεζ ιζα ηαζκμηυιμ 

ιέεμδμ βζα κα αμδεήζεζ ηαζ, εζ δοκαηυκ, κα ελαθείρεζ ηα πνμαθήιαηα ηαηακυδζδξ ημο βναπημφ 

θυβμο ζηδκ 1δ ηάλδ ημο βαθθζημφ Κμθεβίμο, πμο ακηζζημζπεί ζηδκ Ώ΄ Γοικαζίμο ηδξ  εθθδκζηήξ 

Μέζδξ Βηπαίδεοζδξ, αθθά, αάζεζ ηςκ εηχκ ζπμοδχκ, ζηδκ η΄ Αδιμηζημφ. Βιπκεοζηήξ ηήξ εκ 

θυβς ηαζκμηυιμο πεζναιαηζηήξ ένεοκαξ ήηακ δ εβκςζιέκςκ ζηακμηήηςκ Valérie Frydman, Γεκζηή 

Βπζεεςνήηνζα Λμβμηεπκίαξ Μέζδξ Βηπαίδεοζδξ ζημ Πανίζζ, εεςνχκηαξ υηζ «είκαζ απμθφηςξ 

θοζζηυ κα οπάνπμοκ παζδζά ζηδκ Ώ΄ Κμθεβίμο (η΄ Αδιμηζημφ, δδθαδή) πμο πανμοζζάγμοκ 

αδοκαιίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο βναπημφ θυβμο, πςνίξ κα ζδιαίκεζ υηζ μζ δάζηαθμζ ημο Αδιμηζημφ 

δεκ έηακακ ζςζηά ηδ δμοθεζά ημοξ· απθχξ, δ ελάζηδζή ημοξ ηαζ δ απυηηδζδ βκχζεςκ πνέπεζ κα 

ζοκεπζζηεί ζοζηδιαηζηά ηαζ ζημ Γοικάζζμ».  

Με ηδκ οπμζηήνζλδ ημο Πνφηακδ ηδξ Ώηαδδιίαξ ηδξ Κνεηέζβ, δεκ δίζηαζε κα λεηζκήζεζ ημκ 

επηέιανζμ ημο 2009 ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ηδξ Ώ΄ Κμθεβίμο (η΄ Αδιμηζημφ) ημο κμιμφ Val de 

Marne (πμο οπάβεηαζ εηπαζδεοηζηά ζηδκ Ώηαδδιία ηδξ Κνεηέζβ) ιζα ηενάζηζα έξεπλα 

αμηνιόγεζεο ηεο θαηαλόεζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, αθθά ιε ιία νπζηώδε ηδηαηηεξόηεηα: ε 

έξεπλα αθνξνύζε ζε  όινπο ηνπο θαζεγεηέο, κεδέ ησλ θαζεγεηώλ ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη 

ηεο Ηζηνξίαο εμαηξνπκέλσλ.   

ημπυξ ηδξ ένεοκαξ, ηαηά ηδ Γεκζηή Βπζεεςνήηνζα Valérie Frydman, ήηακ «κα απμηηήζμοκ 

ζαθή εζηυκα μζ ηαεδβδηέξ ημφ ηί ζδιαίκεζ δηαβάδσ θαη θαηαλνώ έλα θείκελν». Καζ επίζδξ, «κα 

εκζηενκζζημφκ ηδκ άπμρδ υηζ δ ηαηακυδζδ ημο βναπημφ θυβμο ηαζ μζ ιέεμδμζ πμο ιπμνμφκ κα ηδ 

αεθηζχζμοκ αθμνμφκ άιεζα ζηδκ επαββεθιαηζηή επζιυνθςζδ ηςκ ηαεδβδηχκ ζηδ Μέζδ 

Βηπαίδεοζδ. Σμ Φπιιάδην Αμηνιόγεζεο αμδεμφζε, θμζπυκ, ηαζ ζηδ ιφδζδ ηςκ ηαεδβδηχκ, 

πανέπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα θεπημιενμφξ ιεθέηδξ / ακάθοζδξ ηςκ αζηήζεςκ αλζμθυβδζδξ, αθθά 

ηαζ πνμηείκμκηαξ παζδαβςβζημφξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ / εεναπείαξ ημο πνμαθήιαημξ.         

ε ζπεηζηή ζοκέκηεολδ πμο έδςζε δ Valérie Frydman ςξ πνμξ ηα ηίκδηνα πμο οπαβυνεοζακ 

ηδκ εκ θυβς ένεοκα, απακηά υηζ «ημ ζπμθείμ ζοκζζηά ααζζηυ δμιζηυ ζημζπείμ ηδξ έκηαλδξ εκυξ 

αηυιμο ζηδκ ημζκςκία ηαζ, ζοκεπχξ, πνχηζζηδ απμζημθή ημο είκαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε 

ηδκ ημζκςκζηή ακηίθδρδ, ιέζς ηδξ δζάδμζδξ ιζαξ βθχζζαξ ηαζ ιζαξ παζδείαξ ημζκήξ βζα υθμοξ, μζ 

μπμίεξ πνμτπμεέημοκ ηδκ ηαηάηηδζδ δελζμηήηςκ ζημκ βναπηυ θυβμ πμο δεκ είκαζ δεδμιέκεξ βζα 

υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Καηά ηδκ Frydman, «ημ κα ιδκ είκαζ έκαξ ιαεδηήξ επανηήξ ακαβκχζηδξ 

ζηδκ Ώ΄ Κμθεβίμο (η΄ Αδιμηζημφ) δεκ απμηεθεί πνυαθδια πανά ιυκμ εάκ ημ Γοικάζζμ δεκ 

ζοιιεηέπεζ ζηδ δζδαζηαθία ηαηακυδζδξ ημο βναπημφ θυβμο ηαζ ακάπηολδξ ηςκ ακαβκςζηζηχκ 

δελζμηήηςκ ημο». Δ εκ θυβς ζοιιεημπή ημο Γοικαζίμο, πνμτπμεέηεζ, υιςξ, «ηδ 

αμήεεζα/επζιυνθςζδ ηςκ ηαεδβδηχκ ηδξ Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ, μζ μπμίμζ δζμνίγμκηαζ ιε 

ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ζε έκα ιάεδια ηαζ ζηενμφκηαζ απμθφηςξ αμδεδιάηςκ ζηακχκ 

κα ημοξ δείλμοκ/ιάεμοκ ημκ ηνυπμ ακάπηολδξ δελζμηήηςκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ παναβςβή 

βναπημφ θυβμο αάζεζ βναπηχκ ηεζιέκςκ, ζζημνζηχκ κημημοιέκηςκ, πζκάηςκ, ζπδιάηςκ, 

βναθζηχκ ζπεδίςκ, η.ηθ. βζα ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαηυξ ημοξ». οκεπχξ, «δ πνςημαμοθία 

δζαβκςζηζηήξ αλζμθυβδζδξ ηςκ δελζμηήηςκ ηαηακυδζδξ εκυξ βναπημφ ηεζιέκμο ζηδκ Ώ΄ ηάλδ ημο 

Κμθεβίμο (η΄ Αδιμηζημφ) επζηνέπεζ ζε ηάεε δζδάζημκηα κα απμηηήζεζ ζαθή εζηυκα ημφ ηζ είκαζ δ 

ακάβκςζδ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ, ηονίςξ, ημο πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιιεηάζπεζ μ ίδζμξ ζημοξ 

ηνυπμοξ ακάπηολδξ ηςκ ακαβκςζηζηχκ δελζμηήηςκ, δζδάζημκηαξ ζοβπνυκςξ ηδκ 

πνμβναιιαηζζιέκδ φθδ ημο ιαεήιαηυξ ημο ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο βναπημφ θυβμο», δεδμιέκμο 
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υηζ δ ηαημπή ιζαξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ απμηηάηαζ ζηαδζαηά ζε υθα ηα ζηάδζα οπμπνεςηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, δδθαδή ζηζξ ηάλεζξ ημο Κμθεβίμο (Γοικαζίμο βζα ηδκ Βθθάδα). Δ ακάπηολδ ηςκ 

ακαβκςζηζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ζοκζζηά, άνα, εοεφκδ πμο πνέπεζ κα ιμζναζημφκ δ 

Πνςημαάειζα ηαζ δ Αεοηενμαάειζα Βηπαίδεοζδ.     

Έπμοιε ζοκδείζεζ, υιςξ, κα εεςνμφιε υηζ δ ελάζηδζδ ζημκ βναπηυ θυβμ αθμνά ηονίςξ ζημκ 

ηαεδβδηή βθχζζαξ. Πχξ ηαηάθενε δ Frydman κα πείζεζ υθμοξ ημοξ ηαεδβδηέξ κα ζοιιεηάζπμοκ 

ζηδκ ένεοκα; «θεξ μζ ενεοκδηζηέξ αλζμθμβήζεζξ πμο πναβιαημπμίδζακ μζ Ώηαδδιίεξ ηδξ Μέζδξ 

βαθθζηήξ Βηπαίδεοζδξ απυ ημ 1989 έςξ ημ 2008 έδεζλακ υηζ μζ ιαεδηέξ, υηακ θηάκμοκ ζημ 

Γοικάζζμ, δφκακηαζ κα πάνμοκ απυ έκα ηείιεκμ πθδνμθμνίεξ βζα έκα πνάβια, πμο αθμνά ζε έκα 

ζημζπείμ εκυξ ζοκυθμο (ηεζιέκμο, πίκαηα ή ζζημνζημφ κημημοιέκημο), αθθά δοζημθεφμκηαζ κα 

ζοκδέζμοκ αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ιεηαλφ ημοξ ή κα ηαηαθήλμοκ ζε ζοιπενάζιαηα πμο δεκ 

δζαηοπχκμκηαζ νδηχξ ζ΄ έκα ηείιεκμ», απακηά δ Frydman, ελδβχκηαξ έηζζ βζαηί επέθελε κα 

πενζμνίζεζ ηδκ ένεοκα αλζμθυβδζδξ ζε επίπεδμ ηαηακυδζδξ εκυξ ηεζιέκμο ηαζ κα ιδκ ηδκ 

επεηηείκεζ ζε επίπεδμ πνήζδξ ηςκ ενβαθείςκ ιζαξ βθχζζαξ (βναιιαηζηήξ ηαζ ζοκηαηηζηήξ 

ακάθοζδξ) ή παναβςβήξ βναπημφ θυβμο. Γζα κα ειπθέλεζ, υιςξ, υθμοξ ημοξ ηαεδβδηέξ ζηδκ εκ 

θυβς ένεοκα, επέθελε οθζηυ απυ πμθθά ιαεήιαηα (βθχζζαξ, ιαεδιαηζηχκ, ζζημνίαξ, βεςβναθίαξ, 

ηεπκμθμβίαξ, θοζζηήξ ζζημνίαξ), ηαηαζηεοάγμκηαξ πέκηε ζηάδζα αλζμθυβδζδξ.      

Με ηδκ έκανλδ ηδξ κέαξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ (26/08/2009), πανμοζίαζε ηα πνςηυημθθα 

αλζμθυβδζδξ ζημοξ δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ μιάδεξ ηςκ Κμθεβίςκ (14-

23/09/09). Δ ένεοκα αλζμθυβδζδξ πναβιαημπμζήεδηε απυ ηζξ 12 έςξ ηζξ 18/09/09 ζε δζαθμνεηζηά 

ιαεήιαηα (ιία αλζμθυβδζδ ηδκ διένα) ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ μιάδαξ επζιμνθςηχκ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ μιαδζηχκ δζμνεχζεςκ ηςκ βναπηχκ ηςκ ιαεδηχκ. Δ υθδ δζαδζηαζία ακέηνερε 

έηζζ ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ιαεδιάηςκ ηδξ Μέζδξ Βηπαίδεοζδξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηθυκζζε ηζξ 

δζδαηηζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ ηαεδβδηχκ. Πνςηίζηςξ, υιςξ, βηνέιζζε ηδκ παβζςιέκδ ακηίθδρδ υηζ δ 

δζδαζηαθία ηδξ ακάβκςζδξ/ηαηακυδζδξ εκυξ ηεζιέκμο αθμνά απμηθεζζηζηά ζηδκ Πνςημαάειζα 

Βηπαίδεοζδ ηαζ επζημονζηά ημκ ηαεδβδηή βθχζζαξ ηδξ Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ, αθθά 

επμοδεκί ημοξ ηαεδβδηέξ άθθςκ ιαεδιάηςκ.    

Σα απμηεθέζιαηα δυεδηακ ιέζς ημο ζζηυημπμο ηδξ Ώηαδδιίαξ ηδξ Κνεηέζβ ζηζξ 6/11/09, 

επζηνέπμκηαξ κα ζπδιαηίζεζ ηακείξ ζαθή εζηυκα βζα ηάεε ζπμθείμ, ηάεε ηάλδ ηαζ ηάεε ιαεδηή ςξ 

πνμξ ημ επίπεδμ απυηηδζδξ ααζζηχκ δελζμηήηςκ ηαηακυδζδξ εκυξ βναπημφ ηεζιέκμο. Σα 

απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ αδοκαημφκ πνζκ ηδκ η΄ Αδιμηζημφ κα 

ζοκδέζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηζξ νδηέξ ηαζ ζαθείξ πθδνμθμνίεξ πμο ημοξ δίκεζ έκα ηείιεκμ 

ηαηαθήβμκηαξ ζε πθδνμθμνίεξ  πμο ελοπαημφμκηαζ ή οπμκμμφκηαζ. (Να ζοιπενάκμοκ, επί 

παναδείβιαηζ, υηζ ιζα επζζημθή οπμβνάθεηαζ απυ ιζα βοκαίηα αάζεζ ηςκ εδθοηχκ ιεημπχκ πμο 

οπάνπμοκ ζημ ηείιεκμ.) Καηά ηδκ Frydman, μ ηαεδβδηήξ Μαεδιαηζηχκ ή Εζημνίαξ δφκαηαζ κα 

ελαθείρεζ αοηή ηδ δοζημθία ηςκ ιαεδηχκ επελενβαγυιεκμξ εη ηςκ πνμηένςκ ηα ηείιεκα πμο ημοξ 

ιμζνάγεζ ηαζ πνμθαιαάκμκηαξ ηοπυκ δοζημθίεξ ηαηακυδζδξ, πνμηεζιέκμο κα αμδεήζεζ ημοξ 

ιαεδηέξ κα ηζξ λεπενάζμοκ. Μ‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, δζαζαθδκίγεζ ηδ ζηναηδβζηή ηαηακυδζδξ πμο 

πνδζζιμπμζεί ηάεε ελεζδζηεοιέκμξ ακαβκχζηδξ. Ώλίγεζ κα πνμζηεεεί υηζ βζα ηδκ εκ θυβς ένεοκα  

οπήνλε δζανηήξ αμήεεζα ιέζς δζαδζηηφμο απυ ηδκ Ώηαδδιία ηδξ Κνεηέζβ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ 

υθςκ ηςκ ιαεδιάηςκ, ιε ημκ ζοιαμοθεοηζηυ νυθμ ιζαξ μιάδαξ επζιμνθςηχκ, πμο έδζκακ 

απακηήζεζξ ή οπμηζκμφζακ ημοξ ηαεδβδηέξ βζα κέεξ δναζηδνζυηδηεξ ακάβκςζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ 

ζηα ιαεήιαηα ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ.   

πκπέξαζκα: Πανυθμ πμο δ εκ θυβς ένεοκα δεκ άπηεηαζ άιεζα ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ ηέπκδξ, 

εθέβπεηαζ θίακ εκδζαθένμοζα βζαηί εοαζζεδημπμζεί ημοξ ιαεδηέξ ηαζ, πνςηίζηςξ, ημοξ ηαεδβδηέξ 

υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ ςξ πνμξ ηα ααζζηά ζηάδζα πνυζααζδξ, δδθαδή ακάβκςζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ 

εκυξ βναπημφ ηεζιέκμο. Ώκ δ θμβμηεπκία ζοκζζηά έκα είδμξ «πμνμφ» ζημκ βναπηυ θυβμ, δ 

ζηακυηδηα ηαηακυδζδξ ηαζ μζηείςζήξ ηδξ πνμτπμεέηεζ ζίβμονα ηδκ ελμζηείςζδ εκυξ ιαεδηή ιε 

ημκ μνευ «αδιαηζζιυ» ημο βναπημφ θυβμο· έκα αδιαηζζιυ πμο αθμνά, άνα, ζε μζμδήπμηε είδμξ 

βναπημφ θυβμο.          

Δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ άκηθδζδξ δεδμιέκςκ ηαζ πεναζηένς ζημζπείςκ: 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2009/107_difficultesdelectur.aspx    

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2009/107_difficultesdelectur.aspx
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Από ηνπο ζπγγξαθείο ζηνπο ζπγγξάθνληεο: Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε δηδαζθαιίαο    

 
Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 20μφ αζχκα, μζ ζοββναθείξ πέναζακ ζηαδζαηά απυ ημ πεζνυβναθμ ζηδ 

βναθμιδπακή ηαζ ζηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή ημοξ, ηαηυπζκ. Μενζημί ζοκήεζζακ κα 

πνδζζιμπμζμφκ ημκ οπμθμβζζηή ζακ έκα είδμξ ηεθεζμπμζδιέκδξ βναθμιδπακήξ, επζθένμκηαξ 

εφημθα ηαζ βνήβμνα δζμνεςηζηέξ επειαάζεζξ ζηα ηείιεκά ημοξ. Άθθμζ πάθζ δζέαθερακ ιζα 

ανκδηζηή επζννμή ζηδκ εκ θυβς εοημθία, πνμζάπημκηάξ ηδξ ιζα επζπμθαζυηδηα ή, ακηζεέηςξ, ιζα 

πενζηηή πμθοπθμηυηδηα ζηδ ζφκηαλδ ημο βναπημφ ημοξ θυβμο. Πμθθμί οπήνλακ, υιςξ, έκεενιμζ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ ζοββναθήξ ιε ηδ πνήζδ οπμθμβζζηή, υπςξ μ βκςζηυξ ζηαθυξ ζοββναθέαξ ηαζ 

δμηζιζμβνάθμξ Οοιπένημ Έημ, πμο δζαπζζηχκεζ ιε εκεμοζζαζιυ υηζ «βζα πνχηδ θμνά ζηδκ 

ζζημνία ηςκ Γναιιάηςκ, δ ηαπφηδηα ηδξ ζοββναθήξ ιπμνεί κα ηαοηζζηεί ιε ηδκ ηαπφηδηα ηδξ 

ζηέρδξ εκυξ ζοββναθέα, εκ είδεζ “αοηυιαηδξ βναθήξ” ηςκ οπεννεαθζζηχκ».   

πςξ ηαζ κα έπεζ, ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα ηε ζπγγξαθή ελόο ινγνηερληθνύ έξγνπ ακέδεζλε 

ςξ πνςηεφμοζα ιζα ζδζυηδηα ημο θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο πμο δεκ ήηακ μναηή ζημ ηοπςιέκμ 

αζαθίμ: ηνλ δπλεηηθό ραξαθηήξα ηνπ ινγνηερληθνύ ιόγνπ, ηζξ δοκαηυηδηεξ δδθαδή ιζηνχκ ή 

μοζζςδχκ επειαάζεςκ πμο εκέπεζ, ηνμπμπμζχκηαξ έηζζ υπζ ιυκμ ηδ ζπέζδ ημο ζοββναθέα ιε ημ 

ένβμ ημο, αθθά ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ακαβκχζηδ ιε ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα πμο δζααάγεζ.     

Οοζζαζηζηή ζοκέπεζα ημο δπλεηηθνύ ραξαθηήξα εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο είκαζ ε άξζε ηεο 

νξηζηηθήο εθδνρήο ηνπ, πμο ηνμπμπμζεί ηδ ζπέζδ ημο ακαβκχζηδ ιαγί ημο, ηαεχξ ημ θμβμηεπκζηυ 

ηείιεκμ ανίζηεηαζ ζε δζανηή ηίκδζδ ηαζ επζδέπεηαζ ηδκ θαηά βνύιεζηλ επέκβαζε ηνπ εθάζηνηε 

αλαγλώζηε ημο.  

Βάκ αθδεεφεζ υηζ μ ιφεμξ ηδξ ζοββναθζηήξ έιπκεοζδξ ακηζζηέηεηαζ αηυιδ ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, 

είκαζ ελίζμο αθδεέξ υηζ δ πνήζδ ημοξ ςξ πνμξ ηζξ δπλάκεη πνηθίιεο εθδνρέο ελόο ινγνηερληθνύ 

θεηκέλνπ ιπμνεί κα έπεζ πμθφ πνήζζια απμηεθέζιαηα ζε επίπεδμ δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ 

ιόγνπ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Jean Clément, ηαεδβδηήξ Γαθθζηήξ Λμβμηεπκίαξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Paris 8, 

εζηζάγμκηαξ ζηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ ηάεε ηαεδβδηήξ βθχζζαξ πνμηεζιέκμο κα  ανεζ 

έκακ απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ επέιααζδξ ζηδ δζαδζηαζία ελμζηείςζδξ ηάεε ιαεδηή ιε ημκ βναπηυ 

θυβμ Ŕ υπζ ιυκμ ζε επίπεδμ ακάβκςζδξ αθθά, ηονίςξ, ζε επίπεδμ βναθήξ Ŕ, πνμηείκεζ ηδ 

καζεζηαθή απηνλνκία ημο ιαεδηή ιέζς ηδξ ζοκδοαζηζηήξ πνήζδξ εκυξ πνμζςπζημφ οπμθμβζζηή 

ηαζ εκυξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο: Ο πνμζςπζηυξ οπμθμβζζηήξ, ςξ εφπνδζημ ηαζ εοέθζηημ ενβαθείμ, 

δζεοημθφκεζ ημ πέναζια απυ ηδ πεζνυβναθδ ζηδκ ηοπμβναθζηή ζεθίδα, πμο ανιυγεζ ζε ιζα 

πναβιαηζηή επζημζκςκία ηςκ ιαεδηχκ ιεηαλφ ημοξ (ιέζς ηδξ ζοββναθήξ εκυξ διενμθμβίμο ημο 

ζπμθείμο, ιζαξ εθδιενζδμφθαξ, εκηοπχζεςκ απυ ελςζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηηθ.). Ώπυ ηδκ 

άθθδ, δ πνήζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο ςξ αάζδξ βζα πεναζηένς επελενβαζία ακαζνεί ημ άβπμξ 

ηδξ «θεοηήξ ζεθίδαξ» ηαζ πανμηνφκεζ ημκ ιαεδηή κα ακαθάαεζ πνςημαμοθία απμζηαζζμπμίδζδξ 

απυ ημ ανπζηυ ηείιεκμ, ηαθθζενβχκηαξ ζοβπνυκςξ (πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζοκεζδδηά) ημ 

βθςζζζηυ ημο αζζεδηήνζμ  ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή θέλεςκ ηαζ ηδ ζφκηαλδ ημο δζημφ ημο ηεζιέκμο.    

Ο Clément πνμηείκεζ ιζα επηηπρή δηδαθηηθή εθαξκνγή ζπλδπαζηηθήο ρξήζεο πξνζσπηθνύ 

ππνινγηζηή θαη ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ ζηελ ηάμε, πμο ζοκίζηαηαζ ζηδκ παναβςβή, εη ιένμοξ 

ηςκ ιαεδηχκ, εκυξ ηεζιέκμο ΐ αάζεζ ζαθχκ επειααηζηχκ οπμδείλεςκ, ιε δεδμιέκμ έκα 

θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ Ώ. Αίκεζ ζπεηζηά ηα ελήξ δφμ παναδείβιαηα αάζεζ ηδξ δζηήξ ημο ειπεζνίαξ:             

α) Ο ηαεδβδηήξ ιμζνάγεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημ πμίδια ζε πεγυ ημο Μπςκηθαίν (Beaudelaire) «Σμ 

θζιάκζ» («Le port ») ηαζ ημοξ γδηά κα ακηζηαηαζηήζμοκ ιε αζηενάηζα (*) υθεξ ηζξ θέλεζξ πμο 

ακήημοκ ζημκ εειαηζηυ πχνμ ηδξ ζάιαζζαο. (ηδ εέζδ ημο πμζήιαημξ ημο Μπςκηθαίν εα 

ιπμνμφζε έκα εθθδκζηυ πμίδια βζα έκα θζιάκζ.) Καηυπζκ, ημοξ γδηά κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηα 

αζηενάηζα ιε θέλεζξ πμο ακήημοκ ζ‟ έκακ άθθμ εειαηζηυ πχνμ. Οζ ιαεδηέξ εοαζζεδημπμζμφκηαζ 

ιε ηδκ έκκμζα ημο εειαηζημφ πχνμο (champ lexical) ηαζ αοηεκενβμφκ εεαιαηζηά εββνάθμκηαξ ημκ 

πνμζςπζηυ ημοξ θυβμ πάκς ζημκ πμζδηζηυ θυβμ ημο Μπςκηθαίν.    

α)  Ο ηαεδβδηήξ ιμζνάγεζ ζημοξ ιαεδηέξ ιζα ζεθίδα πεγμβναθίαξ ιε ιαηνμπενίμδεξ θνάζεζξ απυ 

ημ ιοεζζηυνδια αιακπώ (Salammbô) ημο Φθςιπέν (Flaubert), ιεηαηνέπμκηαξ εκχπζυκ ημοξ ηζξ 

ιαηνμπενίμδεξ ζε ιζηνέξ θνάζεζξ, πμο δεκ απμηεθμφκ πενίθδρδ ημο ανπζημφ ηεζιέκμο. Καηυπζκ 
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γδηά απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκηάλμοκ έκα ηείιεκμ, δζαηδνχκηαξ ζηδκ ανπζηή ημο εέζδ υθμ ημ 

θεηηζηυ οθζηυ πμο ηνάηδζε. Οζ ιαεδηέξ ζοκηάζζμοκ πςνίξ ακαζημθέξ δζηά ημοξ ηείιεκα πμο 

απμιαηνφκμκηαζ ηαηά πμθφ απυ ημ πνςηυηοπμ, αθθά δζαηδνμφκ ακεπίβκςζηα ημ θμβμηεπκζηυ 

φθμξ ημο ζοββναθέα. (ηδ εέζδ ημο ηεζιέκμο ημο Φθςιπέν, εα ιπμνμφζε κα είκαζ έκα 

πενζβναθζηυ ηείιεκμ έθθδκα ζοββναθέα ιε ιαηνμπενίμδεξ θνάζεζξ.)                  

πκπέξαζκα: Δ ζοκδοαζηζηή πνήζδ πνμζςπζημφ οπμθμβζζηή ηαζ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο ζηδκ 

ηάλδ δεκ εκενβμπμζεί ιυκμ ηδκ αοηυκμιδ ιαεδζζαηή ζηακυηδηα εκυξ ιαεδηή, αθθά, πνςηίζηςξ, 

εοαζζεδημπμζεί ημ βθςζζζηυ ημο αζζεδηήνζμ, ςεχκηαξ ημκ ζοβπνυκςξ κα ακαθάαεζ ηδκ 

πνςημαμοθία ζοκεζδδηήξ επελενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ημο θυβμο ιε αάζδ έκα θμβμηεπκζηυ 

ηείιεκμ, πμο δεκ θεζημονβεί δεζιεοηζηά αθθά απθχξ «ημο ηναηάεζ ημ πένζ» βζα κα αοηεκενβήζεζ 

εη ημο αζθαθμφξ οπενααίκμκηαξ ημ πνςηυηοπμ εκ είδεζ πνμηφπμο.      

Δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ άκηθδζδξ δεδμιέκςκ ηαζ ζπεηζηή ΐζαθζμβναθία: www.ccic-

cerisy.asso.fr/enseignlittTM71.html  

Jean Clément, « Les écrivains, les écrivants et l‟ordinateur », in Écrire avec l’ordinateur – Cahiers 

pédagogiques No 311, Πανίζζ, Φεανμοάνζμξ 1993, ζζ. 14-15.              

    

Από ην Γηαθείκελν ζην Τπεξθείκελν: Έλαο πινπξαιηζηηθόο ηξόπνο δηδαζθαιίαο θαη ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο    

 
  Μζα άθθδ μοζζαζηζηή ζοκέπεζα ημο δπλεηηθνύ ραξαθηήξα εκυξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο πμο 

πνμακαθέναιε είκαζ δ δζαπίζηςζδ ηδξ δηαθεηκεληθήο ζρέζεο πμο ημ ζοκδέεζ ιε άθθα ηείιεκα Ŕ 

πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ μναηά ηαζ ακαβκςνίζζια, πνμβεκέζηενα ή ζφβπνμκά ημο Ŕ πμο ακήημοκ 

ζημκ πενζαάθθμκηα πμθζηζζιυ ημο (αθ. ζπεηζηά εεςνία ημο Roland Barthes ηαζ ηδξ Julia Kristeva 

ζηδ Γεκζηή Βζζαβςβή). Σμ ινγνηερληθό θείκελν, ςξ δηαθείκελν, παναπέιπεζ άνα εοεέςξ ζ‟ έκα 

ζφκμθμ ππεξθεηκέλσλ, δδθαδή ζ‟ έκα ζφκμθμ δακείςκ απυ ηδκ παβηυζιζα θμβμηεπκία πμο 

μζηεζμπμζείηαζ ηάεε ζοββναθέαξ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζοκεζδδηά.    

Δ δηαθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ οπαβμνεφεζ, ζοκεπχξ, ηδκ ακαβηαζυηδηα 

ιζαξ πμθφπθμηδξ ενιδκεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηακήξ κα ηαηαδείλεζ ημ ζφκμθμ ηςκ εηενμβεκχκ 

ηεζιεκζηχκ ζςιάηςκ ιε ηα μπμία ζοκδζαθέβεηαζ δζαηεζιεκζηά. Ο ιυκμξ δζδαηηζηυξ ιδπακζζιυξ 

πμο είκαζ ζηακυξ κα αμδεήζεζ έκα ιαεδηή ηδξ Αεοηενμαάειζαξ ηονίςξ εηπαίδεοζδξ κα ζοθθάαεζ 

ηδκ έκηαλδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο ζε έκα εονφηενμ θμβμηεπκζηυ ή/ηαζ ιαεδζζαηυ πεδίμ είκαζ 

μ ζπμθζαζιυξ ημο ιε ηδκ ιμνθή Yπεξθεηκέλνπ (Hypertext).   

πςξ ακαθέναιε ηαζ ζηδ Γεκζηή Βζζαβςβή, εκδζαθένμοζα εθανιμβή οπενηεζιέκμο βζα ηδ ιεθέηδ 

ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ ζοκζζηά ημ CD-ROM εκ είδεζ εκαθθαηηζημφ δζδαηηζημφ οθζημφ ζε 

πθαίζζμ Ώκμζηηήξ ηαζ ελ Ώπμζηάζεςξ Βηπαίδεοζδξ, πμο επζιεθήεδηακ ηνεζξ ηαεδβδηέξ-

ζφιαμοθμζ ζηδ Θειαηζηή Βκυηδηα «Γνάιιαηα ΕΕ: Νεμεθθδκζηή Φζθμθμβία (19μξ ηαζ 20υξ 

αζχκαξ» ημο Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ «πμοδέξ ζημκ Βθθδκζηυ Πμθζηζζιυ» ημο Βθθδκζημφ 

Ώκμζηημφ Πακεπζζηδιίμο (ΒΏΠ). Σμ εκ θυβς CD-ROM πενζθαιαάκεζ θμβμηεπκζηά ηείιεκα ηςκ 

Αζμκοζίμο μθςιμφ, Κςκζηακηίκμο Κααάθδ ηαζ Κ. Γ. Κανοςηάηδ, ηα μπμία ζπμθζάγμκηαζ 

δζελμδζηά ιέζς Τπενηεζιέκμο.   

Με ημκ υνμ «Τπενηείιεκμ», εκκμμφιε ιζα δπλακηθή κνξθή ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ, δ μπμία 

επζηνέπεζ ηδκ εζζαβςβή άθθςκ ηεζιέκςκ, εζηυκςκ, ανπείςκ ήπμο, αηυιδ ηαζ ιζηνχκ ηαζκζχκ, πμο 

εκενβμπμζμφκηαζ ςξ παξάιιεια παξάζπξα ζε δζάθμνα ζδιεία/θέλεζξ ημο πνμξ ακάθοζζκ 

ηεζιέκμο ιε ηδ ιμνθή ελεξγώλ δεζκώλ (links). Δ θμβζηή πμο δζέπεζ ηδ θεζημονβία ημο 

Τπενηεζιέκμο εηιεηαθθεφεηαζ, άνα, υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πανέπεζ δ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ηαζ 

ζοκάδεζ ιε ηδ θμβμηεπκζηή εεςνία πενί δζαηεζιεκζηήξ οπυζηαζδξ ηάεε θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο. 

οκεπχξ, δεκ είκαζ ιυκμ ζοιααηή ιε ηδ ζφκεεηδ θφζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ αοηχκ 

ηαεαοηχκ, αθθά ηαζ ιε ημ πκεφια πμο δζέπεζ ηζξ θμβμηεπκζηέξ ζπμοδέξ, ηαεχξ πανέπεζ ζε έκα 

ζπμοδαζηή Ŕ ιέζς εκενβχκ δεζιχκ Ŕ έκα ζφκμθμ ενιδκεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ, ακαθφζεςκ, 

ζπμθίςκ βφνς απυ γδηήιαηα εηδμηζηά ή φθμοξ ηαζ ιέηνμο, πναβιαημθμβζηέξ πθδνμθμνίεξ ή 

πςνία απυ άθθα θμβμηεπκζηά ένβα (πνμβεκέζηενα, ζφβπνμκα ή ιεηαβεκέζηενα), ιε ηα μπμία 

ζοκδζαθέβεηαζ δζαηεζιεκζηά ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ (πμίδια ή πεγυ) πμο ιεθεηάεζ.       

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ηδκ επζθμβή ιζαξ εη ηςκ ηνζχκ εζηυκςκ ημο μθςιμφ, ημο Κααάθδ ή ημο 

http://www.ccic-cerisy.asso.fr/enseignlittTM71.html
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/enseignlittTM71.html
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Κανοςηάηδ, πμο απμηεθμφκ εκενβά ζδιεία ηαζ μδδβμφκ ζε ακηίζημζπεξ εκυηδηεξ, ειθακίγεηαζ ζημ 

επάκς ιένμξ ηδξ μευκδξ ημο οπμθμβζζηή ιζα ιπάνα ιε μηηχ ζοκδέζιμοξ, μζ μπμίμζ παναπέιπμοκ 

ιε ηδ ζεζνά ημοξ ζε: α) ιζα Γεκζηή Βζζαβςβή, ιε μδδβίεξ πνμξ ημκ θμζηδηή βζα ημ οθζηυ πμο 

πενζέπεζ δ εκυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ δζαπείνζζήξ ημο α) ηαηάθμβμ ηςκ πμζδιάηςκ ημο εηάζημηε 

πμζδηή πμο πενζθαιαάκεζ ημ CD-ROM β) ηαηάθμβμ ιε δζαεέζζιεξ θςημβναθίεξ απυ πεζνυβναθα 

ημο πμζδηή δ) ηαηάθμβμ ιε θεγάκηεξ απυ εζημκμβναθζηυ οθζηυ (εκυξ ηεηνάδναπιμο, επί 

παναδείβιαηζ, ιε αθμνιή ημ πμίδια «Οθμθένκδξ» ημο Κααάθδ) ε) βεκζηυ ηαηάθμβμ ηςκ 

αζαθζμβναθζηχκ πδβχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ ζφκηαλδ ηάεε εκυηδηαξ  ζη) αζηήζεζξ 

ηθεζζημφ ηφπμο, δδθαδή πμθθαπθχκ επζθμβχκ, ιε αζηζμθυβδζδ ζε πενίπηςζδ εζθαθιέκδξ 

απάκηδζδξ ημο ζπμοδαζηή γ) ζφκημια βναπηά ζπυθζα βζα ηζξ αζηήζεζξ ηαζ δ) πανάθθδθα 

θμβμηεπκζηά ηείιεκα ιε ηα μπμία ζοκδζαθέβεηαζ ημ πνμξ ιεθέηδκ πμίδια. Σέθμξ, ιέζς εκενβχκ 

ζοκδέζιςκ πμο οπάνπμοκ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ μευκδξ, μ ζπμοδαζηήξ ιπμνεί κα πνμπςνήζεζ ηδ 

ιεθέηδ ημο ζε επυιεκμ πμίδια, κα επζζηνέρεζ ζε πνμδβμφιεκμ πμίδια ή ζηδκ ανπζηή ζεθίδα ημο 

CD-ROM, πνμηεζιέκμο κα επζθέλεζ ιζα άθθδ εκυηδηα βζα ιεθέηδ.     

πκπέξαζκα: Δ εκ θυβς πνιπθσληθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε εκυξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο 

ιέζς Τπεξθεηκέλνπ, δδθαδή ιέζς ιζαξ δζανημφξ δζαδζηαζίαξ ακαηνμθμδυηδζδξ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ 

αοημ-αλζμθυβδζδξ ημο ζπμοδαζηή, πνμτπμεέηεζ ιζα δδιζμονβζηή πνμζέββζζδ ημο οθζημφ 

πνμηεζιέκμο κα θεζημονβήζεζ, εκενβμπμζχκηαξ έηζζ ημ εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ ιζαξ 

αοημηαηεοεοκυιεκδξ ιάεδζδξ, δ μπμία ιεηαηνέπεζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ ηδ ζφκεεηδ θεζημονβία ηδξ 

ιεθέηδξ ζε βυκζιμ πεδίμ αοηεκένβεζαξ ηαζ ιαεδζζαηήξ πεζναθέηδζδξ.  

Δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ άκηθδζδξ δεδμιέκςκ ηαζ ζπεηζηή ΐζαθζμβναθία: openLit/Αλνηρηή 

Λνγνηερλία: http://www.openlit.gr/default.aspx 

Υνήζημξ Αακζήθ, «Μζα εθανιμβή Τπενηεζιέκμο βζα ηδ Μεθέηδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ 

ζε πθαίζζμ Ώκμζηηήξ ηαζ ελ Ώπμζηάζεςξ Βηπαίδεοζδξ: μθςιυξŔΚααάθδξŔΚανοςηάηδξ», ζημ 

3
rd 

International Conference on Open and Distance Learning – Applications of Pedagogy and 

Technology, editor A. Lionarakis, Πνμπμιπυξ, η. ΐ, Ώεήκα 2005, ζζ. 536-559.         

 

Σν Τπεξθείκελν σο ηξάπεδα δεδνκέλσλ: εθδνρέο γόληκεο έξεπλαο θαη  αζίγαζηεο πεξηέξγεηαο          

 
φιθςκα ιε ηδκ Hélène Hustache-Godinet, βαθθίδα ηαεδβήηνζα ζε πανζζζκυ Λφηεζμ, ημ ίδζμ 

ιαεδζζαηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ ηδξ Λμβμηεπκίαξ ιέζς Τπενηεζιέκμο ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ 

ελαζνεηζηά ηαζ ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα απαζηήζεςκ βζα ηδκ Πνςημαάειζα ή ηδ Αεοηενμαάειζα 

Βηπαίδεοζδ.        

Δ Hustache-Godinet ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά ηδκ φπανλδ εκυξ CD-ROM Γαιιηθήο 

Λνγνηερλίαο εκ είδεζ ηξάπεδαο θεηκεληθώλ δεδνκέλσλ, πμο πενζέπεζ 800 ένβα 380 βάθθςκ 

ζοββναθέςκ απυ ημκ Μεζαίςκα έςξ ημκ 19μ αζχκα, ηαζ εκυξ δεφηενμο CD-ROM πμο 

πενζθαιαάκεζ 579 θμβμηεπκζηά ηείιεκα απυ ημ 1927 έςξ ημ 1923. Σα εκ θυβς CD-ROM πανέπμοκ 

πμζηίθεξ δοκαηυηδηεξ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ Πνςημαάειζαξ ηαζ Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ βζα 

εειαηζημφ ηφπμο ένεοκα, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζφζηαζδ δζαθμνεηζηχκ corpus ηεζιέκςκ αάζεζ 

ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ: ακαθένεζ εκδεζηηζηά ηδκ ηαηαβναθή υθςκ ηςκ ηεζιέκςκ ημο βάθθμο 

πμζδηή Λαιανηίκ (Lamartine) πμο πενζέπμοκ ηδ θέλδ «ιμκαλζά» ή υθςκ ηςκ πμζδιάηςκ απυ ημ 

1560 έςξ ημ 1590 πμο πενζέπμοκ ηδ θέλδ «ηνζακηάθοθθμ». Δ εκ θυβς ένεοκα δεκ απαζηεί 

ζδζαίηενεξ βκχζεζξ πθδνμθμνζηήξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ηαεχξ ηάεε ηνάπεγα δεδμιέκςκ ζοκμδεφεηαζ 

απυ έκα πνυβναιια μνβακςιέκςκ ηνζηδνίςκ ένεοκαξ.    

Πανυιμζεξ ηνάπεγεξ δεδμιέκςκ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ςξ πνήζζια ενβαθεία ημο ηαεδβδηή 

βζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο ιαεήιαηυξ ημο, αθθά ζοβπνυκςξ κα ιοήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ 

ενεοκδηζηή δζενβαζία, ηαηαβνάθμκηαξ δζαθμνεηζηέξ εειαηζηέξ, εκημπίγμκηαξ ζοπκέξ πνήζεζξ ιζαξ 

ζφκηαλδξ ή ιζαξ θέλδξ, επζθέβμκηαξ ζοκηαηηζηέξ δμιέξ, πμζηίθμοξ ηνυπμοξ πεζνζζιμφ ημο θυβμο, 

εκ ηέθεζ, ζηακμφξ κα ημοξ ελαζηήζμοκ ηνλ γξαπηό ιόγν ημοξ.       

ημ ίδζμ πκεφια κάζεζεο κέζσ Τπεξθεηκέλνπ εββνάθεηαζ, ηαηά ηδκ Hustache-Godinet, ηαζ δ 

ρξήζε ειεθηξνληθνύ ιεμηθνύ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ημ μπμίμ δφκαηαζ κα ημ ζοιαμοθεοηεί ηακείξ 

πμθφ εφημθα, πςνίξ κα δζαηυρεζ επί ηδξ μοζίαξ ημ δδιζμονβζηυ ζηάδζμ ζοββναθήξ ιζαξ ενβαζίαξ, 

ηαεχξ, αάζεζ ένεοκαξ, δζαπζζηχεδηε υηζ δ πνμζθοβή ζ‟ έκα εβηοηθμπαζδζημφ ηφπμο θελζηυ ηδ 

http://www.openlit.gr/default.aspx
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ζηζβιή ζφκηαλδξ εκυξ πεζνμβνάθμο δζαηυπηεζ εκ πμθθμίξ ηδ ζοββναθζηή πνάλδ. Ώκηζεέηςξ, ημ 

δθεηηνμκζηυ θελζηυ δφκαηαζ κα εκηαπεεί ζηδκ ίδζα ζεθίδα ηδξ μευκδξ ημο οπμθμβζζηή, πείεμκηαξ 

ηαζ ημοξ πθέμκ απνυεοιμοξ κα ημ πνδζζιμπμζήζμοκ.  

  Βπζζηνέθμκηαξ ζημ Τπεξθείκελν (Hypertexte) ςξ ηνάπεγα δεδμιέκςκ πνμζαάζζιςκ απυ ηάεε 

ιαεδηή ιέζς ιζαξ εζςηενζηήξ πθμήβδζδξ ημο ηφπμο πμο πενζβνάραιε ακςηένς, δ εκ θυβς 

ηαεδβήηνζα ζηέηεηαζ ζδζαίηενα ζηζξ πμζηίθεξ ζοκδοαζηζηέξ εηδμπέξ ιεθέηδξ πμο εκενβμπμζεί ημ 

Τπενηείιεκμ ζε ζπέζδ ιε ηδ βναιιζηή ακάβκςζδ εκυξ ζοιααηζημφ εβπεζνζδίμο, ηαεζζηχκηαξ ηδ 

ιαεδζζαηή δζαδζηαζία δοκαιζηυ πεδίμ αζίβαζηδξ πενζένβεζαξ ημο ιαεδηή.     

 Θεςνεί, υιςξ, ελίζμο πνήζζιδ ηδ δδιζμονβία απθχκ οπενηεζιέκςκ απυ έκα ιαεδηή ςξ 

ιαεδζζαηυ ζηάδζμ ζηακυ κα ημκ πενάζεζ απυ ηδ εέζδ ημο ακαβκχζηδ ζηδ εέζδ ημο δδιζμονβμφ 

πμο αοημκμιείηαζ ζηζβιζαία, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ οπενηείιεκμ ςξ ενβαθείμ δοκαιζηήξ αοημ-

αλζμθυβδζήξ ημο ηαζ βυκζιδξ μνβάκςζδξ ηςκ ηεηηδιέκςκ βκχζεχκ ημο.       

πκπέξαζκα: Δ πνμζθοβή ημο ιαεδηή ηδξ Πνςημαάειζαξ ηαζ Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ ζε 

ηνάπεγεξ δεδμιέκςκ ιε ηδ ιμνθή CD-ROM ηαζ δ δοκαιζηή πθμήβδζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ 

δζαδζηαζίαξ ιε ηδ πνήζδ Τπενηεζιέκμο, αθοπκίγμοκ βυκζια ηδκ έιθοηδ πενζένβεζά ημο, 

πμθθαπθαζζάγμοκ ηα πεδία ημο εκδζαθένμκηυξ ημο ηαζ εκενβμπμζμφκ ηζξ μνβακςηζηέξ ημο 

ζηακυηδηεξ ςξ πνμξ ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ ή ηδξ ιάεδζήξ ημο.     

ΐζαθζμβναθία άκηθδζδξ δεδμιέκςκ :  Hélène Hustache-Godinet, « L‟hypertexte au lycée », in 

Écrire avec l’ordinateur – Cahiers pédagogiques No 311, Πανίζζ, Φεανμοάνζμξ 1993, ζζ. 26-27.     

 

Από ην ινγνηερληθό θείκελν ζηνλ ινγνηέρλε: Ζ καγεία ηεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη ζπλνκηιίαο       

 
 ζμζ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ Πνςημαάειζα ηαζ ηδ Αεοηενμαάειζα Βηπαίδεοζδ βκςνίγμοκ ηδ 

ζδιαζία ηαζ ημκ νυθμ ηςκ  ρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ ΔΠΔΑΔΚ, πμο ζδνφεδηακ ηδ δζεηία 1999-

2000 ιε ζοβπνδιαημδυηδζδ απυ ημ 2
μ
 Κμζκμηζηυ Πθαίζζμ ηήνζλδξ ηαζ εεκζημφξ πυνμοξ 

(ζδνφεδηακ 499 πμθζηέξ ΐζαθζμεήηεξ πμο θεζημονβμφκ έηημηε ζε ζπμθζηέξ ιμκάδεξ υθδξ ηδξ 

πχναξ) ηαζ ζοκεπίγμοκ κα ζδνφμκηαζ ζηδκ πανμφζα δζεηία απυ ημ 3
μ
 Κμζκμηζηυ Πθαίζζμ ηήνζλδξ 

(πνυηεζηαζ βζα άθθεξ 171 πμθζηέξ ΐζαθζμεήηεξ). Γκςνίγμοκ, επίζδξ, ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο 

πανέπμοκ (εηηυξ απυ ζηακμπμζδηζηυ ανζειυ αζαθίςκ, μπηζημαημοζηζηυ οθζηυ ηαζ ζφκδεζδ ζημ 

δζαδίηηομ, μζ .ΐ. Ŕ ςξ πμθφηζιμζ ζφιιαπμζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ Ŕ μνβακχκμοκ εηεέζεζξ, 

αθζενχιαηα, εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, επζζηέρεζξ θμβμηεπκχκ ηαζ επζζηδιυκςκ, ακαβκςζηζηέξ 

μιάδεξ, εκχ ζοιιεηέπμοκ ηαζ ζε εονςπασηά πνμβνάιιαηα ή πνςημαμοθίεξ ημζκήξ δνάζδξ ιεηαλφ 

ημοξ), αθθά ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαεχξ ηαεοζηενεί ή δεκ ηαηααάθθεηαζ δ 

εηήζζα επζπμνήβδζδ ζηήνζλήξ ημοξ.     Οζ .ΐ., ηαθθζενβχκηαξ ζοζηδιαηζηά ηδ θζθακαβκςζία ηαζ 

ημ πκεφια ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ, πανέπμοκ πμζηίθα ελςζπμθζηά αζαθία βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ, πθμφζζα ρδθζαηή ζοθθμβή ηαζ δοκαηυηδηα δζηηφςζδξ ιε 

άθθεξ αζαθζμεήηεξ, εκχ επακδνχκμκηαζ απυ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ (εκίμηε, δε, θζθμθυβμοξ ζε 

απυζπαζδ), ζηακυ κα ακηεπελέθεεζ ζηζξ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ ημο ένβμο ηαζ ημο ακαβκςζηζημφ 

ημζκμφ ημοξ.         

Ίζςξ είκαζ, υιςξ, θζβυηενμ βκςζηή δ αλζέπαζκδ πνςημαμοθία ημο Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ 

(ΔΚΔΒΗ) κα λεηζκήζεζ απυ ημ 2004 ζηεκή ζοκενβαζία ιε ημ ζφκμθμ ηςκ πμθζηχκ ΐζαθζμεδηχκ 

ΒΠΒΏΒΚ ζηδκ Βθθάδα, ιε ηδκ απμζημθή αζαθίςκ, ηδκ μνβάκςζδ εηεέζεςκ, εηπαζδεοηζηχκ 

ζειζκανίςκ, η.ηθ. Μία απυ ηζξ πθέμκ εκδζαθένμοζεξ πνςημαμοθίεξ ημο ΒΚΒΐΕ ζηδκ εκ θυβς 

ζοκενβαζία ημο ιε ηζξ .ΐ. είκαζ δ μνβάκςζδ επζζηέρεςκ θμβμηεπκχκ ζηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ 

υπμο θεζημονβμφκ πμθζηέξ ΐζαθζμεήηεξ.   

Κάης απυ ημκ βεκζηυ ηίηθμ «πγγξαθείο θαη Δηθνλνγξάθνη ζηα ρνιεία», ημ ΒΚΒΐΕ έπεζ 

μνβακχζεζ πμζηίθεξ ζπεηζηέξ επζζηέρεζξ πμο αθμνμφκ ζε δζαθμνεηζηέξ ηάλεζξ ηδξ Πνςημαάειζαξ 

ηαζ ηδξ Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ ηαζ ελαηηζκχκμκηαζ ζε υθεξ ηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ηδξ 

Βθθάδαξ: ηαπομθμβχ εκδεζηηζηά απυ ηδκ ηεθεοηαία δζεηία, ηδκ επίζηερδ ηδξ ΐμφθαξ Μάζημνδ 

ζημ 2μ Αδιμηζηυ πμθείμ Θήααξ (14/04/11), ημο Σάζμο Καθμφηζα ζημ 1μ Λάππεζμ Γοικάζζμ 

Νάμοζαξ, ημο Μζπάθδ Γηακά ζημ 8μ Γεκζηυ Λφηεζμ Εςακκίκςκ (8/04/11), ημο Κχζηα Ώηνίαμο 

ζημ 5μ Λφηεζμ ΐένμζαξ (14/03/11),  ηδξ Άθηδξ Γέδ ζημ 3μ Γοικάζζμ Μεηαιυνθςζδξ, ημο Πέηνμο 

Σζαηζυπμοθμο ζημ Λφηεζμ Μοβδμκίαξ (17/03/11), ημο Θακάζδ ΐαθηζκμφ ζημ 1μ Γεκζηυ Λφηεζμ 
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Βουζιμο (15/03/11), ηδξ Σγέκδξ Μαζημνάηδ ζημ Γεκζηυ Λφηεζμ Λεςκζδίμο (7/02/11), ημο 

Εενχκοιμ Πμθθάημο ζημ Λφηεζμ ηφδναξ (17/12/10), ημο Σάηδ Θεμδςνυπμοθμο ζημ 3μ Γεκζηυ 

Λφηεζμ Γζακκζηζχκ (29/11/10), ημο Ώκηχκδ Φςζηζένδ ζημ Γεκζηυ Λφηεζμ Σοιπαηίμο Κνήηδξ 

(4/12/09), η. ηθ.   

Πνζκ ηδκ επίζηερδ ηάεε θμβμηέπκδ, μζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ πενζζζυηενα ημο εκυξ αζαθία ημο, 

εκηνοθχκηαξ ζημ ένβμ ηαζ ζημκ ηνυπμ ζηέρδξ ημο, ηαζ ζοκηάζζμοκ ιζηνά δμηίιζα πανμοζίαζδξ 

ημο ένβμο ημο ζημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, εημζιάγμοκ ιζηνά μπηζημαημοζηζηά αθζενχιαηα ιέζς 

ζπεηζημφ οθζημφ πμο ακαγδημφκ ζημ δζαδίηηομ ή πανμοζζάγμοκ ιζηνά δνχιεκα ααζζζιέκα ζε 

ηείιεκυ ημο, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ εηάζημηε οπεφεοκμ ηδξ .ΐ. ηαζ ημκ δάζηαθμ ή ημκ ηαεδβδηή 

ηδξ ηάλδξ ημοξ, πμθθχ ιάθθμκ εάκ δεκ είκαζ θζθυθμβμξ μ οπεφεοκμξ ηδξ πμθζηήξ ΐζαθζμεήηδξ.          

πκπέξαζκα: Οζ εκ θυβς επηζθέςεηο ζπγγξαθέσλ ειέγρνληαη πνιύηηκεο βζα ημοξ ιαεδηέξ, 

ηαεχξ ημοξ πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα έθεμοκ ζε άιεζδ επαθή ιε ζοββναθείξ πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ζπμθζηά ημοξ Αλζνιόγηα, αημφβμκηάξ ημοξ κα ζπμθζάγμοκ δζαθςηζζηζηά 

υρεζξ ηαζ πηοπέξ ημο ένβμο ημοξ, ακαπηφζζμκηαξ ιαγί ημοξ βυκζιμ δζάθμβμ, εέημκηαξ ενςηήιαηα 

ή ηαηαεέημκηαξ ηαίνζεξ παναηδνήζεζξ πμο εκηοπςζζάγμοκ, εκίμηε, ημοξ ίδζμοξ ημοξ ζοββναθείξ, 

ημθιχκηαξ εκ ηέθεζ, κα μζηεζςεμφκ ημκ θμβμηεπκζηυ θυβμ ηαζ κα ημκ απμδχζμοκ Ŕ ιέζα απυ ηζξ 

επζζδιάκζεζξ ημοξ Ŕ ακαβεκκδιέκμ.  Ίζςξ βζ αοηυ, ζφιθςκα ιε ηα θεβυιεκα ηδξ πμζήηνζαξ Σγέκδξ 

Μαζημνάηδ, πανυιμζεξ επζζηέρεζξ απμααίκμοκ πενζζζυηενμ πμθφηζιεξ βζα ημοξ θμβμηέπκεξ, πμο 

λμνηίγμοκ ηδ ιμκαλζά ηδξ ζοββναθήξ ιε ηδ ιαβεία ιζαξ εενιήξ ηαζ εκ πμθθμίξ «ζοκέκμπδξ» 

ζοκμιζθίαξ.                       

Δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ άκηθδζδξ δεδμιέκςκ ηαζ πεναζηένς ζημζπείςκ: 

http://greekschoolibs.blogspot.com/p/blog-page.html  

  

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

«Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, δ δδιζμονβυξ ημο 

πανυκημξ εκηφπμο, Αληηγόλε Βιαβηαλνύ, δδθχκς ζήιενα (28.04.2011)  υηζ: 

1. Σμ ηείιεκμ «ύλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο σο ηέρλεο κε ην ζρνιείν – Καιέο ειιεληθέο 

θαη δηεζλείο πξαθηηθέο»  πμο οπμαάθθς είκαζ δζηυ ιμο πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ 

πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ή αζμιδπακζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηνίημο. 

2. Αίκς ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ημ μπμίμ εα εκενβεί 

ηαηά ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα 

δζακέιεζ ημ οπμαθδεέκ εζζαβςβζηυ ηείιεκμ αοημφζζμ, αοημηεθέξ ή εκζςιαηςιέκμ ζε 

άθθμ οθζηυ, βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ, ζδίςξ 

έκηοπμ ή δθεηηνμκζηυ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greekschoolibs.blogspot.com/p/blog-page.html
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40 ΔΡΓΑ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΚΑΗ ΓΛΧΑΡΗ* 
 

(υπμο * ζε ιέμεηο θιεηδηά παναπέιπεζ ζε Γθςζζάνζ) 
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Π Η Ν Α Κ Α   Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  /  Δ Τ Ρ Δ Σ Ζ Ρ Η Ο  

    

Διιεληθόο ηίηινο  Σίηινο πξσηνηύπνπ πγγξαθέαο 
Έηνο 

έθδνζεο 

Ζιηθηαθή 

νκάδα 
ζει. 

Ο Πίθνο θαη ε Πίθα   Ο Πίθνο θαη ε Πίθα   Γζχνβμξ ΕΧΏΝΝΟΤ 1986 Ώ΄ ΐ΄ Αδιμηζημφ    3 

Ο Πεηξνηζνπινύθεο ή 

εύζπκεο ηζηνξίεο θαη αζηείεο 

εηθόλεο 

Der Struwwelpeter oder 

Lustige Geschichten und 

drollige Bilder    

Dr.Heinrich HOFFMANN     1845 Ώ΄ ΐ΄ Αδιμηζημφ    3  

Μαηίιληα Matilda Roald DAHL 1989 Ώ΄ ΐ΄ Αδιμηζημφ    4  

Σν βηβιίν ηεο δνύγθιαο The Jungle Book  Rudyard KIPLING 1893-4 ΐ΄ Γ΄ Αδιμηζημφ    4  

Όιηβεξ Σνπίζη 
Oliver Twist: The Parish 

Boy’s Progress     
Charles DICKENS 1837-8 ΐ΄ Γ΄ Αδιμηζημφ    5  

Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Βαξόλνπ 

Μπλράνπδελ 

The Surprising Adventures of 

Baron Munchhausen 
 Rudolf Erich RASPE 1895 Γ΄ Α΄ Αδιμηζημφ    5  

Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Σνκ όγηεξ 
The Adventures of Tom 

Sawyer 
Mark TWAIN  1876 Α΄ Β΄ Αδιμηζημφ    6 

 Σδέηλ Έηξ  Jane Eyre Charlotte ΐΡΟΝΣË 1847 Α΄ Β΄ Αδιμηζημφ    6  

Πήηεξ Παλ Peter Pan James Matthew BARRIE 1911  Α΄ Β΄ Αδιμηζημφ    7 

Σν λεζί ησλ ζεζαπξώλ Treasure Island 
Robert Louis 

STEVENSON 
1881-2 Β΄η΄ Αδιμηζημφ    7  

Σα άγνπξα ρξόληα The Green Years A. Joseph CRONIN   1944 Β΄η΄ Αδιμηζημφ    8  

Σα ηαμίδηα ηνπ Γθάιιηβεξ 

Travels into Remote Nations 

of the World, by Captain 

Lemuel Gulliver 

Jonathan SWIFT 1726 η΄ Αδιμηζημφ    8   

Κνπβέληεο Paroles    Jacques PRÉVERT   1946 Ώ΄ Γοικαζίμο    9   

Ζ θάξκα ησλ δώσλ The animal farm  George ORWELL 1945 Ώ΄ ΐ΄ Γοικαζίμο    9 

Έλα δέληξν κεγαιώλεη ζην 

Μπξνύθιηλ 
 A tree grows in Brooklyn Betty SMITH 1943 Ώ΄ ΐ΄ Γοικαζίμο    10  

Ζ θπξία κε ην ζθπιάθη θαη 

άιια δηεγήκαηα 

«ДаМа с собаЧкой» И 

Другие рассказы    
Ώ. Чехов        1885 Ώ΄ ΐ΄ Γοικαζίμο    10 

Ο κεγάινο Μσιλ Le Grand Meaulnes   Alain FOURNIER   1913   ΐ΄ Γοικαζίμο    11 

Eroïca    Eroïca Κμζιάξ ΠΟΛΕΣΔ 1937 ΐ΄ Γοικαζίμο     11 

Ο θύιαθαο ζηε ζίθαιε Catcher in the Rye J. D. SALINGER   1951 ΐ΄ Γ΄ Γοικαζίμο    12 

Γελλαίνο λένο θόζκνο   Brave New World Aldous HUXLEY  1932 Γ΄ Γοικαζίμο    12 

Γξάκκαηα ζ’ έλα λέν πνηεηή 
Briefe an einen jungen 

Dichter 
Rainer Maria RILKE     1929 Γ΄ Γοικαζίμο  13 

Μπαξκπα-Γθνξηό Le Père Goriot Honoré de BALZAC   1834 Γ΄ Γοικαζίμο 13 

Σν πνξηξαίην ηνπ Νηόξηαλ 

Γθξαίπ    
The Picture of Dorian Gray Oscar WILDE     1891 

Γ΄ Γοικαζίμο 

Ώ΄ Λοηείμο 
14 

Δπξσπατθή ζεηεία Éducation européenne Romain GARY          1945 
Γ΄ Γοικαζίμο 

Ώ΄ Λοηείμο 
14 

Ο Γνλ Κηρώηεο, η. Α΄& Β΄  
   El ingenioso hidago don 

Quijote de la Mancha 
Miguel de CERVANTES     

1605, 

1615 
Ώ΄ Λοηείμο 15 

Καιεκέξα ζιίςε Bonjour tristesse   Françoise SAGAN 1954 Ώ΄ Λοηείμο   15 

Σα πάζε ηνπ λεαξνύ Βέξζεξνπ 
Die leiden des jungen 

Werther 
J. W. GŒTHE   1774 Ώ΄ Λοηείμο     16 

Δπίιεθηα δηεγήκαηα Contes de la bécasse Guy de MAUPASSANT 1884 Ώ΄ Λοηείμο       16 

Γνπβιηλέδνη The Dubliners  JOYCE 1914 Ώ΄ Λοηείμο        17 

Μαξθνβάιλην ή Οη επνρέο 

ζηελ πόιε 

Marcovaldo, overro Le 

stagioni in città 
 Italo CALVINO   1963 Ώ΄ Λοηείμο        17 

Ζ κεηακόξθσζε Die Verwandlung    Franz KAFKA    1915 Ώ΄ ΐ΄ Λοηείμο        18 
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Ο Ξέλνο L’étranger Albert CAMUS 1942  Ώ΄ ΐ΄ Λοηείμο        18 

Ζ κειαγρνιία ηνπ Παξηζηνύ – 

Μηθξά πεδά πνηήκαηα 

Les Petits Poèmes en prose – 

Le Spleen de Paris 
Charles BAUDELAIRE 

1855-

66, 1869  
ΐ΄ Λοηείμο        19 

Νάληηα Nadja André BRETON  1928 ΐ΄ Λοηείμο        19 

Μαληάκ Μπνβαξύ  Madame Bovary    Gustave FLAUBERT 1856 ΐ΄ Λοηείμο        20 

Έγθιεκα θαη ηηκσξία Пресmупленuе u нaкaзaнuе Fedor DOSTOJEVSKIJ 1866  ΐ΄ Λοηείμο        20 

Σα πξάγκαηα  Les Choses Georges PEREC 1965 ΐ΄ Γ΄ Λοηείμο        21 

Αδξηαλνύ απνκλεκνλεύκαηα  Mémoires d’Hadrien  Marguerite YOURCENAR 1951 ΐ΄ Γ΄ Λοηείμο        21 

ην θάξν  To the Lighthouse Virginia WOOLF 1927 Γ΄ Λοηείμο          22 

Αζθήζεηο ύθνπο Exercices de style   Raymond QUENEAU 1947 Γ΄ Λοηείμο          22     

       

ΓΛΧΑΡΗ       23-25  
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Ο ΠΗΚΟ ΚΑΗ Ζ ΠΗΚΑ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Ο Πίθνο θαη ε Πίθα   

οββναθέαξ  Γζχνβμξ ΕΧΏΝΝΟΤ (Γεχνβζμξ ΟΡΟΛΟΠΔ) 

Έημξ έηδμζδξ  1986 

Υχνα έηδμζδξ Βθθάδα 

Λέλεζξ ηθεζδζά  πμοθζά Ŕ αδεθθζηή αβάπδ Ŕ απχθεζα Ŕ επίιμκδ ακαγήηδζδ             

Σμ ηνοθενυ παναιφεζ βζα παζδζά Ο Πίθνο θαη ε Πίθα ακήηεζ Ŕ ιαγί ιε ηδκ Πξσηεύνπζα ησλ 

πξνζθύγσλ Ŕ ζηα ηεθεοηαία ηείιεκα πμο έβναρε μ βκςζηυξ πμζδηήξ ηαζ πεγμβνάθμξ  Γζχνβμξ 

Εςάκκμο (1927-1985) πνζκ ημκ αδυηδημ εάκαηυ ημο. Σμ παναιφεζ πενζβνάθεζ ιε  ζδζαίηενδ πάνδ 

ηαζ ηνοθενυηδηα ηδκ αθδεζκή ζζημνία δφμ ιζηνχκ πμοθζχκ, πμο ζηδκ πμνεία ακαηαθφπημοκ υηζ 

είκαζ αδεθθάηζα (ανζεκζηυ ηαζ εδθοηυ) ηαναηαλάηζα. Ο Εςάκκμο, οζμεεηχκηαξ ιε αθμπθζζηζηή 

πεζζηζηυηδηα ηδκ μπηζηή βςκία ημο ανζεκζημφ απυ ηα δφμ πμοθζά, ηαηαθένκεζ κα παναζφνεζ ημκ 

ιζηνυ (ηαζ ημκ ιεβάθμ) ακαβκχζηδ ημο ζε έκα βμδηεοηζηυ παζπκίδζ ιεηαλφ αθήεεζαξ ηαζ 

ρεοδαίζεδζδξ, υπμο αηυιδ ηαζ μ ενήκμξ ηδξ απχθεζαξ εκυξ εη ηςκ δφμ πμοθζχκ αημφβεηαζ ζακ 

οπυζπεζδ πακημηζκήξ αβάπδξ ηαζ δζανηχξ ακακεμφιεκδ εθπίδα εφνεζδξ ημο άθθμο πένα απυ ηάεε 

ζζμπεδςηζηή ακενχπζκδ θμβζηή.     

Γζχνβμξ Εςάκκμο, Ο Πίθνο θαη ε Πίθα, γςβναθζέξ μθία Φυνηςια, εηδ. Γκχζδ 1986. 

Βπακεηδυεδηε ημ 2003 απυ ηζξ εηδ. Κέδνμξ ιε εζημκμβνάθδζδ ηδξ Καηενίκαξ ΐενμφηζμο   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ & ΐ΄ Αδιμηζημφ    

 

 Ο ΠΔΣΡΟΣΟΤΛΟΤΦΖ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Der Struwwelpeter oder Lustige Geschichten und drollige Bilder    

οββναθέαξ Dr. Heinrich HOFFMANN     

Έημξ έηδμζδξ 1845  

Υχνα έηδμζδξ Γενιακία  

Λέλεζξ ηθεζδζά  δζδαηηζηυ παναιφεζ Ŕ εειαηζηυξ πθμφημξ Ŕ εζημκμβναθήζεζξ       

Πνυηεζηαζ βζα ηζξ ζζημνίεξ ημο Struwwelpeter (ηνμφαεθπέηεν: πνμζδβμνζηυ υκμια ζηζξ 

βενιακζηέξ δζαθέηημοξ ημο Ρήκμο πμο ζδιαίκεζ ακαιαθθζαζιέκμξ, λεπηέκζζημξ), ημκ μπμίμ 

απέδςζε εονδιαηζηά ζηα εθθδκζηά δ πνμζηζζιέκδ ιεηαθνάζηνζα ςξ Πεηνμηζμοθμφθδ. Βίκαζ ημ 

πζμ δζάζδιμ εζημκμβναθδιέκμ παναιφεζ υθςκ ηςκ επμπχκ, πμο μ πνμμδεοηζηυξ ροπίαηνμξ 

Βννίημξ Υυθιακ (1809-1894) απμθάζζζε κα βνάρεζ ηα Υνζζημφβεκκα ημο 1844 βζα ημκ ηνίπνμκμ 

βζμ ημο, δζαπζζηχκμκηαξ υηζ υθα ηα αζαθία πμο οπήνπακ ζηδκ αβμνά ηδξ Φναβηθμφνηδξ ήηακ 

«ζπμζκμηεκή αθδβήιαηα ηαζ άκμζηεξ ζζημνζμφθεξ». Με αοηή ηδκ πνυεεζδ, μ Υυθιακ έβναρε έκα 

δζδαηηζηυ παναιφεζ ζοιαμοθεοηζημφ παναηηήνα, ιε απνυζιεκεξ ηαζ λεηανδζζηζηέξ εκίμηε 

αθδβήζεζξ, πενζπαζηηζημφξ ζηίπμοξ ηαζ εζημκμβναθήζεζξ θεπημφ βμφζημο, πμο πενζβνάθεζ ηα 

«εβηθήιαηα» ηςκ παζδζχκ ηαζ ηζξ ηζιςνίεξ πμο επζζφνμοκ άκςεεκ. Ο Πεηξνηζνπινύθεο άββζλε ηδκ 

παζδζηή ροπή ηαζ ζδιείςζε ελανπήξ ηενάζηζα εηδμηζηή επζηοπία, λεζδηχκμκηαξ ηφια ιζιήζεςκ 

ηαζ πανςδζχκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ (βκςζηέξ ιε ημκ υνμ ζηνμοαεθπεηνζάδεξ), εκχ ημ 1998 έβζκε 

υπενα απυ ημοξ Tiger Lillies. Θεςνείηαζ έκα απυ ηα ςναζυηενα παζδζηά αζαθία ημο ηυζιμο.          

Αυηημνμξ Βννίημο Υυθιακ, Ο Πεηξνηζνπινύθεο ή εύζπκεο ηζηνξίεο θαη αζηείεο εηθόλεο, ιηθν. 

Σγέκδ Μαζημνάηδ, εηδ. Γνάιιαηα, Ώεήκα 2003   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ & ΐ΄ Αδιμηζημφ   
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ΜΑΣΗΛΝΣΑ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 Matilda 

οββναθέαξ Roald DAHL 

Έημξ έηδμζδξ 1989 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά δζάκμζα Ŕ αζαθζμθαβία Ŕ ηαηαπίεζδ Ŕ εαοιαημονβέξ δοκάιεζξ 

Δ Μαηίθκηα είκαζ έκα ημνζηζάηζ ιε ακεπηοβιέκδ κμδιμζφκδ, πμο ιαεαίκεζ ακάβκςζδ απυ ηνζχκ 

εηχκ, θαηνεφεζ ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηάκεζ πενίπθμημοξ ιαεδιαηζημφξ οπμθμβζζιμφξ. Θα 

ηαηαπζεζηεί, υιςξ, ηυζμ απυ ημοξ βμκείξ ηδξ Ŕ πμο εηηζιμφκ ιυκμ ηα ηδθεμπηζηά πνμβνάιιαηα 

ηαζ ημ εφημθμ πνήια Ŕ υζμ, ανβυηενα, ηαζ απυ ηδ δζεοεφκηνζα ημο ζπμθείμο ηδξ, πμο ιζζεί ηα 

παζδζά ηαζ πανειααίκεζ άηζαθα ζημ ένβμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Δ ιυκδ πμο ακαβκςνίγεζ ηζξ 

λεπςνζζηέξ ζηακυηδηέξ ηδξ είκαζ δ δαζηάθα ηδξ ζηδκ πνχηδ ηάλδ. Χζηυζμ, μζ ηαηαπζεζιέκεξ 

πκεοιαηζηέξ δοκάιεζξ ηδξ Μαηίθκηα εα ανμοκ εκ ηέθεζ ιζα απνμζδυηδηδ δζέλμδμ, πανέπμκηάξ ηδξ 

ηα υπθα βζα κα δζεηδζηήζεζ ημκ ζεααζιυ ηαζ ηδκ αβάπδ πμο πνεζάγεηαζ. Ο Ρυαθκη Νηαθ (1916-

1990), απυ ημοξ δζαζδιυηενμοξ ζοββναθείξ παζδζηχκ αζαθίςκ, πθάεεζ εδχ έκα ιαβζηυ ζφιπακ 

ιέζα ζε έκα νεαθζζηζηυ θυκημ, ηαζ ζοκδοάγεζ εοθοχξ ηδκ εοαζζεδζία ηαζ ημ βηνμηέζημ, ζε έκα 

αζαθίμ πμο οικεί ηδκ ίδζα ηδκ αβάπδ βζα ηδ ακά-βκςζδ. 

Ρυαθκη Νηαθ, Μαηίιληα, ιηθν. Κχζηαξ Κμκημθέςκ, εηδ. Φοπμβζυξ, Ώεήκα 1990  

Δθζηζαηή 

μιάδα 
  Ώ΄ & ΐ΄ Αδιμηζημφ 

 

ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΖ ΕΟΤΓΚΛΑ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
The Jungle Book 

οββναθέαξ Rudyard KIPLING 

Έημξ έηδμζδξ 1893-4 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά  θφζδ Ŕ εάννμξ Ŕ αοημβκςζία Ŕ θζθία  

Ο ανααεοιέκμξ ιε Νυιπεθ Ράκηβζαν Κίπθζκβη (1865-1936) ακηθεί έιπκεοζδ απυ ηα ηαλίδζα ημο 

ζηζξ ηυηε ανεηακζηέξ απμζηίεξ Ŕ ηονίςξ ζηδ Εκδία, υπμο βεκκήεδηε, ηαζ επίζδξ ζημ Ώθβακζζηάκ 

ηαζ ηδ ΐενίββεζμ Θάθαζζα Ŕ ηαζ ιεηαθένεζ ημκ ακαβκχζηδ ζε ιαηνζκά ηαζ ακμίηεζα ιένδ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ μζηεία ηαζ απθή βθχζζα βζα κα πενζβνάρεζ αθθυηνζα ήεδ ηαζ έεζια. ΐαζζηυξ 

πνςηαβςκζζηήξ ημο μ Μυβθδξ, έκα παιέκμ παζδί πμο ακαηνάθδηε απυ θφημοξ ηαζ ιπμνεί κα 

ζοκμιζθήζεζ ιε υθα ηα γχα ηδξ γμφβηθαξ. Θα ηθδεεί κα πνμζηαηεφζεζ ημοξ θίθμοξ ημο ηαζ ημκ 

εαοηυ ημο απυ πμθθμφξ ηζκδφκμοξ, ιε ζδιακηζηυηενμ ημκ αδίζηαηημ ηίβνδ ζν Υακ. Μέζα απυ ηζξ 

πενζπέηεζεξ ημφ Μυβθδ λεδζπθχκεηαζ έκα ηαλίδζ ςνίιακζδξ ηαζ αοημβκςζίαξ, ιε έιθαζδ ζε 

παβηυζιζεξ ηαζ δζαπνμκζηέξ αλίεξ υπςξ ημ εάννμξ, δ επζιμκή, δ απμθαζζζηζηυηδηα ηαζ μ 

ζεααζιυξ ζημοξ δεζιμφξ θζθίαξ. 

Ράκηβζαν Κίπθζκβη, Σν βηβιίν ηεο δνύγθιαο, ιηθν. Λμοηάξ Θεμδςναηυπμοθμξ, εηδ. Νεθέθδ, 

Ώεήκα 1992  

Δθζηζαηή 

μιάδα 
ΐ΄ & Γ΄ Αδιμηζημφ 

 

 

 



127 

 

 

 

ΟΛΗΒΔΡ ΣΟΤΗΣ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 Oliver Twist: The Parish Boy’s Progress 

οββναθέαξ Charles DICKENS 

Έημξ έηδμζδξ  1837-1838 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία     

Λέλεζξ ηθεζδζά μνθάκζα Ŕ θηχπεζα Ŕ  έβηθδια Ŕ ηζιςνία Ŕ αζηζηυξ νεαθζζιυξ  

Ο θζαεν Σμοίζη απμηεθεί έκακ απυ ημοξ δζαζδιυηενμοξ ηαζ παναηηδνζζηζηυηενμοξ ήνςεξ ημο 

Κανυθμο Νηίηεκξ (1812-1870). ηδκ ζζημνία ημο ανίζημοιε ιε παναηηδνζζηζηυ ηνυπμ υθα ηα 

ηονίανπα ζημζπεία πμο δζαπκέμοκ ημ ζφκμθμ ημο ένβμο ημφ ιεβάθμο ηθαζζημφ: έκα μνθακυ αβυνζ, 

πμο ηαθείηαζ κα ακηεπελέθεεζ ζηα αθθεπάθθδθα ηηοπήιαηα ηδξ ιμίναξ ιε ιυκμ υπθμ ημ ιοαθυ 

ηαζ ηδκ αβκή ηανδζά ημο· ζημ δνυιμ ημο εα ανεζ ηαθμηάβαεμοξ ακενχπμοξ πμο εα ημ ζοκηνέλμοκ, 

αθθά ηαζ αδίζηαηημοξ εβηθδιαηίεξ πμο εα πνμζπαεήζμοκ κα ημ εηιεηαθθεοημφκ. Πζμ 

εκδζαθένμκηεξ παναιέκμοκ ςζηυζμ μζ αιθζθεβυιεκμζ παναηηήνεξ, μζ ιζηνμαπαηεχκεξ πμο 

ηαθακηεφμκηαζ ακάιεζα ζημ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ, ηαζ δείπκμοκ πενζζζυηενμ εφιαηα ηςκ ζοκεδηχκ 

πανά δζαιμνθςηέξ ημοξ. Ώπυ ηα βμδηεοηζηυηενα ζημζπεία ημο αζαθίμο απμηεθεί δ έκημκδ 

πανμοζία ηέημζςκ πνμζχπςκ. πςξ ζε ηάεε ένβμ, έηζζ ηζ εδχ ημ ηαθυ εα κζηήζεζ, υπζ υιςξ δίπςξ 

ηάπμζμ ηίιδια.  

Κάνμθμξ Νηίηεκξ, Όιηβεξ Σνπίζη, ιηθν. Π. ηναηίηδξ, εηδ. Άβηονα, Ώεήκα 
2
1996 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
  ΐ΄ & Γ΄ Αδιμηζημφ 

 

ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΒΑΡΟΝΟΤ ΜΤΝΥΑΟΤΕΔΝ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 The Surprising Adventures of Baron Munchhausen 

οββναθέαξ Rudolf Erich RASPE 

Έημξ έηδμζδξ 1895 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά ρέια Ŕ οπεναμθή Ŕ θακηαζία 

Ο αανυκμξ Φμκ Μοκπάμογεκ (1720-1797) οπήνλε αθδεζκυ πνυζςπμ. Βοβεκήξ βεκκδιέκμξ ζηδ 

ΐαδειαάνδδ, είπε πμθειήζεζ ιε ημκ νςζζηυ ζηναηυ εκακηίμκ ηςκ Οεςιακχκ, έιεζκε υιςξ 

δζάζδιμξ ηονίςξ βζα ηδκ αιεηνμέπεζα ηαζ ηζξ έκημκεξ δυζεζξ οπεναμθήξ υηακ ελζζημνμφζε 

πενζζηαηζηά απυ ηδ γςή ημο. Οζ αθδβήζεζξ ημο έπμοκ απμηοπςεεί ζε δζάθμνεξ εηδυζεζξ, ιε 

δζαζδιυηενδ ηδκ αββθυθςκδ εηδμπή πμο μ Ράζπε (1736 Ŕ1794) δδιμζίεοζε ημ 1895. 

Βκζζπφμκηαξ ημ πνςηυηοπμ ιε ελςηενζηά δάκεζα ηαζ επζηείκμκηαξ ημ ζημζπείμ ημο πζμφιμν ηαζ ηδξ 

οπεναμθήξ, μ Ράζπε δδιζμονβεί έκα λεηανδζζηζηυ ζαηζνζηυ αθήβδια. Ο πνςηαβςκζζηήξ ημο 

πανμοζζάγεζ ηζξ πζμ ελςθνεκζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηα πζμ απίζηεοηα ηαημνεχιαηα ιε ημκ 

θοζζηυηενμ ηνυπμ, ιδκ παναθείπμκηαξ πανάθθδθα κα δζαηνακχζεζ πμθθάηζξ ηδ ααεζά 

πενζθνυκδζή ημο βζα ημοξ ρεφηεξ ηαζ ημοξ αενμθυβμοξ…   

Ρμφκημθθ Ένζπ Ράζπε, Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Βαξόλνπ Μπλράνπδελ, ιηθν. Γεςνβία Σανζμφθδ, εηδ. 

Νίηαξ / Βθθδκζηή Παζδεία Ώ.Β., Ώεήκα 2006 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
  Γ΄ & Α΄ Αδιμηζημφ 
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ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΣΟΜ ΟΓΗΔΡ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
The Adventures of Tom Sawyer 

οββναθέαξ Mark TWAIN 

Έημξ έηδμζδξ 1876   

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά λεκμζαζζά Ŕ αηαλία Ŕ κμζηαθβία 

Ο Σμι υβζεν είκαζ έκα παζδί πμο ιεβαθχκεζ ζε ιζα θακηαζηζηή πυθδ ηςκ Δκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, 

ηδκ μπμία μ Μανη Σμοέζκ (1835-1910) ειπκεφζηδηε απυ ηδ δζηή ημο βεκέηεζνα ζημ Μζζμφνζ. 

πςξ δ πυθδ, μζ ήνςεξ ηαζ ηα βεβμκυηα ημο αζαθίμο είκαζ ειπκεοζιέκμζ απυ πναβιαηζηά πνυζςπα 

ηαζ πενζζηαηζηά. πςξ έβναρε μ ίδζμξ μ ζοββναθέαξ, «μζ πενζζζυηενεξ πενζπέηεζεξ πμο 

ηαηαβνάθμκηαζ ζημ αζαθίμ ζοκέαδζακ ζη‟ αθήεεζα· ιζα-δομ πνμένπμκηαζ απυ δζηέξ ιμο ειπεζνίεξ 

[…] μ Σμι υβζεν […] ζοκδοάγεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηνζχκ βκςζηχκ ιμο αβμνζχκ». Ο Σμι είκαζ 

δ εκζάνηςζδ ηδξ ακέιεθδξ ηαζ ζοκανπαζηζηήξ γςήξ εκυξ αβμνζμφ ζηδκ πνμειθοθζαηή Ώιενζηή. 

Πανά ηζξ ζοπκέξ ζηακηαθζέξ ηαζ ηζξ πμκηνμημιιέκεξ θάνζεξ ημο, παναιέκεζ πάκηα έκα αβαπδιέκμ 

παζδί ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηδκ ημζκυηδηά ημο, πάνδ ζηδκ ηαθμζφκδ ηαζ ημ ζπζκεδνμαυθμ πκεφια 

ημο. Ο Σμοέζκ, βκςζηυξ βζα ηα εοεφαμθα ηαοζηζηά ημο ζπυθζα, ζαηζνίγεζ ζοπκά ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοιαάζεζξ ηδξ επμπήξ, πςνίξ κα πάκεηαζ πμηέ απυ ηδκ αθήβδζή ημο δ ηνοθενυηδηα ηαζ δ 

κμζηαθβία βζα ηδκ παζδζηή δθζηία.  

Μανη Σμοέζκ, Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Σνκ όγηεξ, ιηθν. Φχκηαξ Κμκδφθδξ, εηδ. Καζηακζχηδ, Ώεήκα 

1987 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Α΄ & Β΄ Αδιμηζημφ 

 

ΣΕΔΗΝ ΔΨΡ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 Jane Eyre 

οββναθέαξ Charlotte ΐΡΟΝΣË 

Έημξ έηδμζδξ 1847   

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά εκδθζηίςζδ Ŕ πεζναθέηδζδ Ŕ ημζκςκζηυ ζπυθζμ Ŕ βμηεζηυ ιοεζζηυνδια* 

Δ άνθμη Μπνμκηέ (1816-1855) δδιζμφνβδζε ιζα δνςίδα ιε δοκαηυ ηαζ απμθαζζζηζηυ 

παναηηήνα, δ μπμία ααζίγεηαζ πάκηα ζηζξ δζηέξ ηδξ δοκάιεζξ βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ πμθθαπθέξ 

ακηζλμυηδηεξ πμο ζοκακηά. Έπμκηαξ πάζεζ ημοξ βμκείξ ηδξ, δε ανίζηεζ ζημοξ ζοββεκείξ ηδξ ηδκ 

ηνοθενυηδηα πμο απμγδηά, ηαεχξ ημ άπανμ πανμοζζαζηζηυ ηδξ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηα πνυηοπα 

ηδξ επμπήξ. Καηαθήβεζ ζε μνθακμηνμθείμ ηαζ ανβυηενα ενβάγεηαζ ςξ βημοαενκάκηα. Πθδκ υιςξ, 

δ επίιμκδ θφζδ ηδξ ηαζ δ ααεζά ηδξ πίζηδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ηνζηζηυ ηδξ πκεφια, ηδ αμδεμφκ 

κα θηάζεζ ζηδκ πνμζςπζηή μθμηθήνςζδ ηαζ εοηοπία. Σμ δζάζδιμ αοηυ ένβμ ζοκδοάγεζ ζημζπεία 

απυ ημ ιοεζζηυνδια εκδθζηίςζδξ, ηδκ ημζκςκζηή ιεθέηδ ηαζ ηνζηζηή, αθθά ηαζ ηδ ζημηεζκή 

αηιυζθαζνα ημο βμηεζημφ ιοεζζημνήιαημξ. Λυβς ηδξ δοκαηήξ ηαζ ακελάνηδηδξ πνςηαβςκίζηνζάξ 

ημο, ηαηαηάζζεηαζ απυ πμθθμφξ ζηα πνχζια θειζκζζηζηά ένβα.   

ανθυη Μπνμκηέ, Σδέηλ Έηξ, ιηθν. Πυθο Μμζπμπμφθμο, εηδ. Κάηημξ, Ώεήκα 1991 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
  Α΄ & Β΄ Αδιμηζημφ 
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ΠΖΣΔΡ ΠΑΝ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Peter Pan 

οββναθέαξ sir James Matthew BARRIE 

Έημξ έηδμζδξ 1911 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά αζχκζμ παζδί Ŕ θοβή Ŕ θακηαζηζηυ Ŕ πενζπέηεζα 

Ο Πήηεν Πακ βνάθηδηε ηαζ ενιδκεφηδηε ανπζηά ημ 1904 ςξ εεαηνζηυ, ιε εκαθθαηηζηυ ηίηθμ Σν 

αγόξη πνπ δελ ήζειε λα κεγαιώζεη. ε αοηυ μθείθεζ πζεακυηαηα ημκ πνςηυηοπμ Ŕ ηονίςξ βζα ηδκ 

επμπή ημο Ŕ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ αθδβδηήξ απεοεφκεηαζ εοεέςξ ζημοξ ακαβκχζηεξ ζακ ζε έκα 

γςκηακυ ημζκυ. Ο μιχκοιμξ ήνςαξ ηαημνεχκεζ κα παναιέκεζ βζα πνυκζα παζδί, απθχξ ιέζς ηδξ 

πείζιμκμξ άνκδζήξ ημο κα ιεβαθχζεζ. ηακ βκςνίγεζ ηοπαία ηδ ιζηνή Γμοέκηζ, βίκμκηαζ θίθμζ ηαζ 

ηδκ ηαθεί ιαγί ιε ηα δφμ ιζηνυηενα αδέθθζα ηδξ κα ημκ αημθμοεήζεζ ζημκ δζηυ ημο ηυζιμ: ηδ 

ιαβεοηζηή Υχνα ημο Πμηέ, υπμο κενάζδεξ ηαζ βμνβυκεξ ζοκοπάνπμοκ ιε πεζναηέξ ηαζ ζκδζάκμοξ. 

Βηεί δ Γμοέκηζ εα ακαθάαεζ εκήθζηα ηαεήημκηα ςξ «ιδηένα» ηςκ Υαιέκςκ Παζδζχκ, ηδξ 

αημθμοείαξ ημο Πήηεν Πακ, ηαζ εα ακηζιεηςπίζεζ ζμαανμφξ ηζκδφκμοξ ηαζ δζθήιιαηα. Ο Μπάνζ 

(1860-1937) έβζκε δζάζδιμξ ιε αοηυ ημ ένβμ, πμο αβαπήεδηε πμθφ απυ εεαηέξ ηαζ ακαβκχζηεξ 

ηάεε δθζηίαξ, πάνδ ζηδκ πνςηυηοπδ ιίλδ θακηαζηζημφ ηαζ πενζπέηεζαξ, ηαζ ζε έκακ απυ ημοξ 

ειαθδιαηζηυηενμοξ ηαζ βμδηεοηζηυηενμοξ ήνςεξ παζδζηχκ ένβςκ.   

J. M. Barrie, Πήηεξ Παλ, ιηθν. Βθίκα Μπμοβθμφ, εηδ. Μφεμξ Ŕ Λζαάκδ, Ώεήκα 1991 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Α΄ & Β΄ Αδιμηζημφ 

 

ΣΟ ΝΖΗ ΣΧΝ ΘΖΑΤΡΧΝ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Treasure Island 

οββναθέαξ Robert Louis STEVENSON 

Έημξ έηδμζδξ 1881-2 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία    

Λέλεζξ ηθεζδζά ιοεζζηυνδια δζάπθαζδξ* Ŕ πενζπέηεζα Ŕ πεζναηεία  

Ο ζημηζέγμξ πμζδηήξ ηαζ ιοεζζημνζμβνάθμξ Ρυιπενη Λμφζξ ηήαεκζμκ (1850-1894), δζάζδιμξ 

απυ ημ ιοεζζηυνδια ηνυιμο Ζ παξάμελε πεξίπησζε ηνπ δόθηνξα Σδέθπι θαη ηνπ θπξίνπ Υάηλη (The 

Strange case of Doctor Jekyll and Mr. Hude, 1885), δδιμζίεοζε Σν λεζί ησλ ζεζαπξώλ ζε παζδζηυ 

πενζμδζηυ ιε ημ ρεοδχκοιμ Ναφανπμξ Σγμνηγ Νμνε. Θεςνείηαζ ηθαζζηυ ιοεζζηυνδια 

εκδθζηίςζδξ, ιέζα ζε έκα ζοκανπαζηζηυ ηυζιμ ιε πεζναηέξ, ηνμπζηά κδζζά ηαζ ηνοιιέκμοξ 

εδζαονμφξ. Ο κεανυξ πνςηαβςκζζηήξ Σγζι Υχηζκξ είκαζ βζμξ πακδμπέα ζ‟ έκα παναεαθάζζζμ 

αββθζηυ πςνζυ. Οζ πενζπέηεζεξ ημο Σγζι ανπίγμοκ υηακ ζημ πακδμπείμ ημο παηένα ημο θεάκεζ έκαξ 

βενμ-καοηζηυξ πμο παζπίγεζ κα ηνφρεζ έκα ιεβάθμ ιοζηζηυ. Θα ανεεεί κα ζαθπάνεζ ζε έκα πθμίμ 

ζε ακαγήηδζδ εκυξ εαιιέκμ εδζαονμφ, ηαζ ζηδκ πμνεία εα πάνεζ πμθθά ιαεήιαηα βζα ηδκ 

ακενχπζκδ θφζδ. Σμ αζαθίμ απμηεθεί ζοβπνυκςξ έκα ζπυθζμ πάκς ζηδ δζθμνμφιεκδ έκκμζα ηδξ 

δεζηήξ Ŕ πνάβια αζοκήεζζημ ζηα παζδζηά αζαθία ηδξ επμπήξ Ŕ υπςξ απεζημκίγεηαζ ζημ πνυζςπμ 

ημο ανπζπεζναηή Σγςκ ίθαεν.    

Ρυιπενη Λμφζξ ηήαεκζμκ, Σν λεζί ησλ ζεζαπξώλ, ιηθν. Μανβανίηα Λοιπενάηδ, εηδ. 

Καζηακζχηδ, Ώεήκα 1984   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Β΄ & Σ΄ Αδιμηζημφ 
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ΣΑ ΑΓΟΤΡΑ ΥΡΟΝΗΑ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 The Green Years 

οββναθέαξ Archibald Joseph CRONIN 

Έημξ έηδμζδξ 1944 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά μνθάκζα Ŕ ιοεζζηυνδια δζάπθαζδξ* Ŕ πνμηαηαθήρεζξ Ŕ ένςηαξ 

Ο βζαηνυξ ηαζ ιοεζζημνζμβνάθμξ Κνυκζκ (1896-1981) αθδβείηαζ ηδκ ζζημνία ημο ιζηνμφ Ρυιπενη 

άκμκ, εκυξ εζςζηνεθμφξ μνθακμφ Ενθακδμφ πμο πδβαίκεζ κα γήζεζ ζηδ ημηία, ζημοξ βμκείξ ηδξ 

ιδηέναξ ημο. Σμ αζαθίμ ημκ αημθμοεεί χξ ηαζ ηδκ εκδθζηίςζή ημο, ζε έκα εκ πμθθμίξ επενζηυ 

πενζαάθθμκ Ŕ ςξ ηαεμθζηυξ, δεκ ηοβπάκεζ θζθζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ζημ πνεζαοηενζακυ πενζαάθθμκ 

υπμο ανίζηεηαζ. Ο ηίηθμξ, ελάθθμο, πμο ζε ηαηά θέλδ ιεηάθναζδ ζδιαίκεζ Σα πξάζηλα ρξόληα, 

δεκ ακαθένεηαζ ιυκμ ζημ άβμονμ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ηαζ ηδξ εθδαείαξ, αθθά επίζδξ ζηδκ 

ζνθακδέγζηδ ηαηαβςβή ημο πνςηαβςκζζηή, πμο ημκ θένκεζ ακηζιέηςπμ ιε ενδζηεοηζηέξ ηαζ 

εεκμηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ δζαηνίζεζξ, ηαζ ηέθμξ ζηδκ αβάπδ ημο βζα ηδ θφζδ. Σμ αζαθίμ 

πενζβνάθεζ επίζδξ ηδκ εκαβχκζα πνμζπάεεζα ημο κεανμφ κα ελαζθαθίζεζ ημ επαββεθιαηζηυ 

ιέθθμκ πμο μκεζνεφεηαζ, ηα ζηζνηήιαηα ηδξ πνχηδξ αβάπδξ, αθθά ηαζ ηδκ ζδζαίηενδ ζπέζδ 

ζημνβήξ ηαζ ζοκεκμπήξ πμο ακαπηφζζεζ ιε ημκ ακηζζοιααηζηυ παππμφ ημο. 

Ώ. Σγ. Κνυκζκ, Σα άγνπξα ρξόληα, ιηθν. μθία Μαονμεζδή Ŕ Παπαδάηδ, εηδ. Ώζηήν, Ώεήκα 1990 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
  Β΄ & Σ΄ Αδιμηζημφ 

 

ΣΑ ΣΑΞΗΓΗΑ ΣΟΤ ΓΚΑΛΛΗΒΔΡ 

  
Σίηθμξ 

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

οββναθέαξ Jonathan SWIFT 

Έημξ έηδμζδξ 1726 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά πενζπέηεζα Ŕ θακηαζηζηυ Ŕ ημζκςκζηή ζάηζνα Ŕ ακενχπζκδ θφζδ 

Ώκ ηαζ είκαζ παβημζιίςξ βκςζηυ ςξ ζοκανπαζηζηυ θακηαζηζηυ παναιφεζ, ημ αζαθίμ Σα ηαμίδηα 

ηνπ Γθάιιηβεξ (ή Γηζμφθζαεν υπςξ παναδμζζαηά απμδίδεηαζ ζηα εθθδκζηά), απμηεθεί έκα ιεβάθμ 

ηαζ πμθοεπίπεδμ ένβμ, πμο έπεζ αδίηςξ ηαηαπςνδεεί ζημ ζοθθμβζηυ οπμζοκείδδημ ςξ παζδζηυ 

αζαθίμ. Ο ζνθακδυξ ζοββναθέαξ ηαζ ηθδνζηυξ μοίθη (1667-1745) είκαζ άθθςζηε βκςζηυξ βζα ηδ 

έκημκα ηαοζηζηή ηνζηζηή ημο ζηδκ ημζκςκία ηδξ επμπήξ ημο ηαζ ηδκ ακεθέδηδ ζάηζνα ηαζ εζνςκεία 

ημο. ημ εκ θυβς αζαθίμ, ιέζα απυ ηζξ ζοκανπαζηζηέξ πενζπθακήζεζξ ημο πνςηαβςκζζηή ζε 

αθθυημηεξ πχνεξ πμο ηαημζημφκηαζ απυ κάκμοξ, βίβακηεξ ή μιζθμφκηα άθμβα, μ ζοββναθέαξ 

ιεθεηά ζηδκ μοζία δζάθμνεξ ιμνθέξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ημζκςκζηά ζοζηήιαηα, ζοβηνίκμκηάξ ηα 

ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ ζφβπνμκήξ ημο Βονχπδξ. Δ ημζκςκζηή ιεθέηδ ηαζ ζάηζνα ζοκδοάγμκηαζ ιε 

ηδκ ακαημιία ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, ιε ηεκηνζηυ ενχηδια ημ ηαηά πυζμκ μ άκενςπμξ ςεείηαζ 

ζηδκ ηαηία ή βεκκζέηαζ ηαηυξ. Ο ίδζμξ μ Γηάθθζαεν ελεθίζζεηαζ ςξ παναηηήναξ ζημκ νμο ημο 

ένβμο Ŕ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ είκαζ πθέμκ έκαξ άκενςπμξ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυξ απυ ημκ 

πνυζπανμ ηαζ αζζζυδμλμ παναηηήνα πμο ζοκακηάιε ζηδκ ανπή ημο αζαθίμο. 

Σγυκαεακ μοίθη, Σα ηαμίδηα ηνπ Γθάιιηβεξ, ιηθν. Μίθημξ Φναβηυπμοθμξ, (εηδ. Κνφζηαθθμ 

1982), εηδ. Όρζθμκ, Ώεήκα  
2
1993 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Σ΄ Αδιμηζημφ   
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ΚΟΤΒΔΝΣΔ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Paroles    

οββναθέαξ Jacques PRÉVERT   

Έημξ έηδμζδξ 1946    

Υχνα έηδμζδξ Γαθθία   

Λέλεζξ ηθεζδζά οπεννεαθζζιυξ* Ŕ ηαοζηζηή ζάηζνα Ŕ εφνμξ ζηζβιζυηοπςκ Ŕ απμοζία ζηίλδξ           

Δ πμζδηζηή ζοθθμβή Κνπβέληεο ημο βάθθμο πμζδηή ηαζ ζεκανζμβνάθμο Γαη Πνεαέν (1900-1977) 

είκαζ ημ πνχημ ημο αζαθίμ, πανυθμ πμο ζοκενβάζηδηε απυ ημ 1924  ιε ημοξ οπεννεαθζζηέξ, 

βμδηεφμκηάξ ημοξ ιε  ηδκ εοβθςηηία ημο ηαζ ηδκ εφζηνμθδ εημζιμθμβία ημο. Σμ ίδζμ εοεφαμθα 

εημζιυθμβμξ είκαζ ηαζ μ πμζδηζηυξ θυβμξ ημο, υπμο ημ πμζδηζηυ εβχ ελαθείθεηαζ πίζς απυ ιζα 

πκεοιαηχδδ θακηαζία ηζ έκα ηαοζηζηυ πζμφιμν μζηείμ ζε ηάεε ακαβκχζηδ. Δ ηενάζηζα εηδμηζηή 

επζηοπία ηδξ ζοθθμβήξ ημο Κνπβέληεο έβηεζηαζ ζημ εφνμξ ηςκ ζηζβιζυηοπςκ ηαζ ζοβηζκήζεςκ ηδξ 

ηαεδιενζκήξ γςήξ πμο ζηαπομθμβεί ηαζ εηεέηεζ ι‟ έκα θυβμ απένζηημ, ημθιδνυ ηαζ εοιεηάαθδημ, 

πμο, απυ ηαηδβμνδηήνζμ ηδξ ημζκςκζηήξ αδζηίαξ ηςκ εοηαηάζηαηςκ έκακηζ ηςκ αδοκάηςκ ηαζ 

ηαηαββεθία ημο πμθέιμο, ιεηαηνέπεηαζ αζθκίδζα ζε ηναβμφδζ ηςκ πμοθζχκ, φικμ ημο ένςηα ηαζ 

εβηχιζμ ηδξ ηέπκδξ, ηονίςξ ηδξ γςβναθζηήξ (ιε ζαθείξ ακαθμνέξ ζημκ πνμζςπζηυ θίθμ ημο 

Πζηάζμ). Βπζπθέμκ, δ πακηεθήξ απμοζία ζδιείςκ ζηίλδξ ζηδ ζοθθμβή, πανίγεζ ζημκ ακαβκχζηδ ηδ 

δοκαηυηδηα κα αοεζζηεί εθεφεενα ζημ ηεζιεκζηυ ζχια, επζθέβμκηαξ ηζξ ακάζεξ ηαζ ηζξ παφζεζξ πμο 

ημο ηαζνζάγμοκ.            

Γαη Πνεαέν, Κνπβέληεο, ιηθν. Μζπάθδ Μεσιάνδ (1973), Καζηακζχηδξ, Ώεήκα (1986) 2000   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ Γοικαζίμο 

 

Ζ ΦΑΡΜΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
The animal farm 

οββναθέαξ George ORWELL 

Έημξ έηδμζδξ 1945 

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά δοζημπία* Ŕ αθθδβμνία* Ŕ μθμηθδνςηζζιυξ Ŕ ηαηαπίεζδ Ŕ εηιεηάθθεοζδ 

Ο Σγμνη νβμοεθ (1903-1950) είκαζ δζάζδιμξ βζα ημ ειαθδιαηζηυ ιοεζζηυνδιά ημο 1984. Σα 

ηφνζα οθζηά πμο ηαηέζηδζακ ημ εκ θυβς ένβμ ηθαζζηυ ανίζημκηαζ ελίζμο ζηδκ πνμβεκέζηενδ 

Φάξκα ησλ δσώλ, υπμο δζαηοπχκμκηαζ ιε ηνυπμ απθμφζηενμ, ζοκανπαζηζηυ ηαζ εοζφκμπημ, υπςξ 

ανιυγεζ ζε ιζα αθθδβμνία. Σα γχα ιζαξ θάνιαξ επακαζηαημφκ εκάκηζα ζηδκ ηαηαπίεζδ ηαζ ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ πμο οθίζηακηαζ απυ ημοξ ακενχπμοξ, ηαζ ακαθαιαάκμοκ ηα ίδζα ηδ δζαπείνζζδ ημο 

οπμζηαηζημφ. ηαδζαηά, υιςξ, μζ πνςηενβάηεξ ηδξ ελέβενζδξ ανπίγμοκ κα παίνκμοκ ζηα πένζα 

ημοξ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ ελμοζίεξ, οπμζηάπημκηαξ ηα εειέθζα ηδξ επακάζηαζδξ ηαζ 

επακαθένμκηαξ εκ ηέθεζ ημκ γοβυ πμο απμηίκαλακ. Πνμεζημκίγμκηαξ ημ πενζαάθθμκ δοζημπίαξ ημο 

1984, μ νβμοεθ ηαηαθένεηαζ εκακηίμκ ηάεε ιμνθήξ μθμηθδνςηζζιμφ, ημκ μπμίμ ελάθθμο 

πμθέιδζε ζε υθδ ηδ γςή ημο: εεεθμκηήξ αβςκζζηήξ ηαηά ημο θαζζζιμφ ζημκ Εζπακζηυ Βιθφθζμ, 

βκχνζζε πανάθθδθα, ςξ ακανπζηυξ, ημκ απμηθεζζιυ ηαζ ηζξ δζχλεζξ εη ιένμοξ ημο 

Κμιιμοκζζηζημφ Κυιιαημξ.  

Σγμνηγ νβμοεθ, Ζ θάξκα ησλ δώσλ, ιηθν. μθία Ώκδνεμπμφθμο, εηδ. Ώκαζηαζζάδδ, Ώεήκα 

1996 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ & ΐ΄ Γοικαζίμο 
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ΔΝΑ ΓΔΝΣΡΟ ΜΔΓΑΛΧΝΔΗ ΣΟ ΜΠΡΟΤΚΛΗΝ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 A tree grows in Brooklyn 

οββναθέαξ Betty SMITH 

Έημξ έηδμζδξ 1943 

Υχνα έηδμζδξ Δ.Π.Ώ.  

Λέλεζξ ηθεζδζά ιοεζζηυνδια δζάπθαζδξ* Ŕ ιεηακάζηεοζδ Ŕ θηχπεζα Ŕ πεζναθέηδζδ   

Κθαζζηυ ιοεζζηυνδια δζάπθαζδξ, ημ Έλα δέληξν κεγαιώλεη ζην Μπξνύθιηλ ηδξ Μπέηο ιζε 

(1896-1972) αθδβείηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ Φνάκζζ Νυθακ, εκυξ εκηεηάπνμκμο ημνζηζζμφ πμο 

ιεβαθχκεζ ζημ Μπνμφηθζκ ιε ημκ ιζηνυηενμ αδεθθυ ηδξ, ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα. Οζ βμκείξ ηδξ 

είκαζ ιεηακάζηεξ δεφηενδξ βεκζάξ, ηαζ δ μζημβέκεζα οπμθένεζ απυ ιεβάθδ μζημκμιζηή ζηεκυηδηα, 

ελαζηίαξ ηαζ ημο αθημμθζζιμφ ημο παηένα, ζημκ μπμίμ ςζηυζμ δ Φνάκζζ ηνέθεζ ζδζαίηενδ 

αδοκαιία ηαζ ηνοθενυηδηα. Οζ ζοκεήηεξ βίκμκηαζ αηυιδ δοζημθυηενεξ υηακ μ παηέναξ πεεαίκεζ. 

ιςξ δ πνςηαβςκίζηνζα, πενζπαεήξ ακαβκχζηνζα ηαζ μπθζζιέκδ ιε δίρα βζα βκχζδ ηαζ 

ακελανηδζία, εα ιπμνέζεζ κα πανάλεζ ηδκ δζηή ηδξ πμνεία εκ ιέζς ιζηνχκ ηαζ ιεβάθςκ 

ειπμδίςκ. Σμ αζαθίμ, ζε ιεβάθμ ααειυ αοημαζμβναθζηυ, ιεηαθένεζ ηζξ ηαεδιενζκέξ αβςκίεξ αθθά 

ηαζ πανέξ ιζαξ έθδαδξ ηαζ ημο πενζαάθθμκηυξ ηδξ, εκχ απμηεθεί ηαζ ιζα μλοδενηή ηνζηζηή ζηζξ 

ημζκςκζηέξ ηάζεζξ ηαζ κυνιεξ ηδξ επμπήξ.     

Μπέηο ιζε, Έλα δέληξν κεγαιώλεη ζην Μπξνύθιηλ, ιηθν. Αέζπμζκα Αεηγχνηγδ, εηδ. 

Γαπανυπμοθμξ . Ε., Ώεήκα 1999 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
  Ώ΄ & ΐ΄ Γοικαζίμο 

 

 Ζ ΚΤΡΗΑ ΜΔ ΣΟ ΚΤΛΑΚΗ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
«ДаМа с собаЧкой» И Другие рассказы    

οββναθέαξ Ώ. Чехов    

Έημξ έηδμζδξ 1885   

Υχνα έηδμζδξ Ρςζία    

Λέλεζξ ηθεζδζά νςζζηυξ νεαθζζιυξ Ŕ θηχπεζα Ŕ ακενςπζζιυξ Ŕ ζφκημιδ αθήβδζδ       

 Σα δζδβήιαηα ηαζ μζ κμοαέθεξ ημο νχζμο ζοββναθέα Ώκηυκ Σζέπςθ (1860-1904) ακεαάγμοκ επί 

ζηδκήξ ζοιπαεδηζηά ηαζ εοαίζεδηα πνυζςπα ηδξ επανπζαηήξ ή ιζηνμαζηζηήξ νςζζηήξ ημζκςκίαξ, 

απμδίδμκηαξ ιε ζημνβή ηδ ιμοκηή ηαεδιενζκυηδηα ηήξ άπνςιδξ  γςήξ ημοξ. Ο ροπμβναθζηυξ 

νεαθζζιυξ ημο αθδβδιαηζημφ θυβμο ημο δεκ πναβιαηεφεηαζ ζπμοδαία πνυζςπα ή ζοκηαναηηζηά 

βεβμκυηα, αθθά εζηζάγεηαζ ζηζξ παιδθυθςκεξ ημοαέκηεξ απθχκ ηαεδιενζκχκ δνχςκ, πμο 

αζχκμοκ εζςηενζηέξ ζοβηνμφζεζξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ ακαδφμκηαζ απνυαθεπηεξ υρεζξ ηδξ γςήξ. 

Σμ ηνοθενυ ηαζ ακάθαθνμ πζμφιμν ημο Σζέπςθ ιαθαηχκεζ ηζξ δναιαηζηέξ εκηάζεζξ ηαζ 

πνςιαηίγεζ ιε δζαηνζηζηή  αζζζμδμλία  ηδκ πθδηηζηή γςή ηςκ δνχςκ ημο.    

Ώκηυκ Σζέπςθ, Ζ θπξία κε ην ζθπιάθη θαη άιια δηεγήκαηα, ιεηάθναζδŔπνυθμβμξ Νίημξ 

Παπακδνέμο, εηδ. Ράκημοβηα, ΒΑΑ 1990    

Δθζηζαηή 

μιάδα 
 Ώ΄ & ΐ΄ Γοικαζίμο   
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Ο ΜΔΓΑΛΟ ΜΧΛΝ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Le Grand Meaulnes   

οββναθέαξ Alain FOURNIER   

Έημξ έηδμζδξ 1913 

Υχνα έηδμζδξ Γαθθία   

Λέλεζξ ηθεζδζά εθδαζηυξ ένςηαξ - αοημαζμβναθία Ŕ θζθία Ŕ μκεζνζηή πναβιαηζηυηδηα          

Σμ ιοεζζηυνδια Ο κεγάινο Μσιλ ημο βάθθμο πμζδηή ηαζ πεγμβνάθμο Ώθαίκ Φμονκζέ (1886-

1904) είκαζ έκα απυ ηα πζμ πμθοδζαααζιέκα ένβα ηδξ παβηυζιζαξ θμβμηεπκίαξ. Πθδκ υιςξ, 

πνυηεζηαζ βζα έκα ένβμ βειάημ ζοιαμθζζιμφξ, δ πθμηή ημο μπμίμο ηθζιαηχκεηαζ ιεηαλφ μκείνμο 

ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ, ηαεχξ εζηζάγεηαζ ζηδκ ακαγήηδζδ ημο ένςηα πμο απμηηά ιοεζηέξ 

δζαζηάζεζξ. Ο πνςημπνυζςπμξ αθδβδηήξ, βζμξ δαζηάθςκ, είκαζ έκα ήνειμ ηαζ κηνμπαθυ παζδί 

πμοŔ ςξ alter ego ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα Ŕ δζδβείηαζ ηδ ιεβάθδ ακαηνμπή πμο επέθενε ζηδ γςή 

ημο μ ενπμιυξ ζημ ζπμθείμ ηδξ Ώβίαξ Ώβάεδξ εκυξ κέμο μζηυηνμθμο ηαζ ιεηέπεζηα θίθμο ημο, ημφ 

Χβηοζηέκ Μςθκ ή Μεβάθμο Μςθκ, υπςξ ημκ απμηαθμφκ μζ ζοιιαεδηέξ ημο. Ο αθθδβμνζηά 

πμζδηζηυξ θυβμξ ημο εκ θυβς ιοεζζημνήιαημξ, πμο πνμζζδζάγεζ ιε αοημαζμβναθζηή αθήβδζδ αθθά 

ηαζ ιοεζζηυνδια πενζπέηεζαξ, πνμζδίδεζ ιμκαδζηή βμδηεία ζημκ Μεγάιν Μσιλ, πμο 

ζοβηαηαθέβεηαζ ζηα ανζζημονβήιαηα ηδξ ηθαζζηήξ θμβμηεπκίαξ.   

Ώθαίκ Φμονκζέ, Ο κεγάινο Μσιλ, ιηθν. Παφθμξ Μάηεζζξ, εηδ. Καζηακζχηδξ, 1999   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
ΐ΄ Γοικαζίμο 

 

ΔROïCA  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Eroïca 

οββναθέαξ Κμζιάξ ΠΟΛΕΣΔ (Πάνζξ ΣΏΐΒΛΟΤΑΔ) 

Έημξ έηδμζδξ 1937   

Υχνα έηδμζδξ Βθθάδα          

Λέλεζξ ηθεζδζά  εθδαζηυξ ένςηαξ Ŕ ζοιαμθζζιυξ* Ŕ επμπμζΎα Ŕ πμζδηζηυξ θυβμξ        

 Σμ ιοεζζηυνδια Eroïca ημο Κμζιά Πμθίηδ (1888-1974) Ŕ εκυξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ 

εηπνμζχπμοξ ηδξ βεκζάξ ημο ‟30 Ŕ είκαζ ιζα επμπμΎα ηδξ εθδαείαξ πμο ιοείηαζ ηεθεημονβζηά ζημκ 

ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ ιέζα απυ ηδ βκςνζιία ηδξ ιε ημκ ένςηα ηαζ ημκ εάκαημ. Μοδιέκμξ κςνίξ 

ζηζξ ανπέξ ημο ζοιαμθζζιμφ, μ ζοββναθέαξ πενζβνάθεζ ηδκ ζζημνία ιζαξ μιάδαξ εθήαςκ ζε ιζα 

ακχκοιδ εθθδκζηή επανπζαηή πμθζηεία, μζ μπμίμζ, παίγμκηαξ ημοξ πονμζαέζηεξ ζημ ιαβζηυ 

πενζαυθζ ηςκ μκείνςκ, αζάγμκηαζ κα βεοεμφκ ημκ ηανπυ ηδξ βκχζδξ (ημκ ένςηα, ηδ θζθία, ηδκ 

μιμνθζά, ηδκ ακδνεία, ηδκ ςνίιακζδ) ιε ηίιδια ηδκ ειπεζνία ημο πυκμο ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ 

ηναβζηήξ ιμίναξ ημο ακενχπμο: ημκ εάκαημ. Ο Πμθίηδξ ζοκεέηεζ αοηυ ημ ιίβια ακηζθαηζηχκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηδξ γςήξ ιε βμδηεοηζημφξ δζαθυβμοξ ηζ έκα θυβμ οπμαθδηζηά θονζηυ, ζηακυ κα 

απμδχζεζ ημκ επζηυ ηαθπαζιυ ιζαξ «αλεεφιαζηδξ εθδαείαξ». Βάκ μ Μεγάινο Μσιλ ημο Ώθαίκ 

Φμονκζέ είκαζ ημ ιυκμ πεγμβνάθδια εκυξ πμζδηή, δ  Eroïca ημο Κμζιά Πμθίηδ Ŕ «ημ ιυκμ 

πεγμβνάθδια ηδξ ιεηαπμθειζηήξ (εθθδκζηήξ) θμβμηεπκίαξ πμο εα ιπμνμφζε κα ζοκηαπεεί ζε 

μιμζμηαηάθδηημοξ ζηίπμοξ» ηαηά ημκ Ώ. Κανακηχκδ Ŕ είκαζ ημ πμίδια εκυξ πεγμβνάθμο πμο 

οπενααίκεζ ηαηά πμθθμφξ ημ πνυηοπυ ηδξ.        

Κμζιάξ Πμθίηδξ, Eroïca, επζιέθεζα Peter Mackridge, εηδ. Βνιήξ, ζεζνά Νέα Βθθδκζηή 

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=12455
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ΐζαθζμεήηδ, Ώεήκα (1982) 
2
1988, ΐζαθζμπςθείμκ ηδξ Βζηίαξ, Ώεήκα 1995   

Δθζηζαηήμιάδα  ΐ΄ Γοικαζίμο   

 

Ο ΦΤΛΑΚΑ ΣΖ ΗΚΑΛΖ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Catcher in the Rye 

οββναθέαξ J. D. SALINGER  

Έημξ έηδμζδξ 1951 

Υχνα έηδμζδξ Δ.Π.Ώ. 

Λέλεζξ ηθεζδζά εθδαεία Ŕ απμλέκςζδ Ŕ ακαγήηδζδ ηαοηυηδηαξ Ŕ νμή ηδξ ζοκείδδζδξ* 

Ο Φύιαθαο ζηε ζίθαιε ακήηεζ ζηα δζαζδιυηενα ένβα ηδξ ζφβπνμκδξ δοηζηήξ θμβμηεπκίαξ. Ο 

ανπεηοπζηυξ ακηζήνςαξ Υυθκηεκ Κυθθδθκη ηαζ δ ζδζαίηενδ βθχζζα ημο οπήνλακ ζδιείμ 

ακαθμνάξ βζα πμθθμφξ εθήαμοξ. Ο άθζκηγεν (1919 Ŕ 2010) αημθμοεεί ημκ κεανυ πνςηαβςκζζηή 

ζηδ θοβή ημο απυ ημ ζπμθείμ υπμο είκαζ εζςηενζηυξ, αθμφ έπεζ απμαθδεεί θυβς ηςκ ηαηχκ ημο 

επζδυζεςκ ζηα ιαεήιαηα, ηαζ ζηδ ζφκημιδ πενζπθάκδζή ημο πνμημφ απμθαζίζεζ κα βονίζεζ ζπίηζ 

ημο. Δ πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδκ μπηζηή βςκία ημο πνςηαβςκζζηή 

ηαζ ηαηαβνάθεζ ιε αηνίαεζα ηζξ ζηέρεζξ ημο, αημθμοεχκηαξ ηδ νμή ηδξ ζοκείδδζδξ· ακαπανάβεζ 

δε πζζηά ημκ ηνυπμ μιζθίαξ ηςκ κέςκ ηδξ επμπήξ. πςξ δδθχκεζ δ Σγέκδ Μαζημνάηδ, πμζήηνζα 

ηαζ ιεηαθνάζηνζα ημο ένβμο ζηα εθθδκζηά, «[…] μ Υυθκηεκ ιεβάθςζε βεκζέξ ιεβάθςκ ηαζ 

παζδζχκ, αβαπήεδηε απυ επακαζηαηδιέκμοξ ιαεδηέξ, ιεζυημπεξ κμζημηονέξ ηαζ ροπμπαεείξ 

δμθμθυκμοξ, έβζκε ζπμθζηυ ακάβκςζια, απαβμνεφηδηε, ηαεοανίζηδηε, απμεεχεδηε, ηζ έπεζ αηυια 

ιπνμζηά ημο ιζα ιαηνζά ηαζ πενζπεηεζχδδ γςή». 

Σγ. Νη. άθζκηγεν, Ο θύιαθαο ζηε ζίθαιε, ιηθν. Σγέκδ Μαζημνάηδ, εηδ. Βπίημονμξ,1978   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
ΐ΄ - Γ΄ Γοικαζίμο 

 

ΓΔΝΝΑΗΟ ΝΔΟ ΚΟΜΟ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 Brave New World 

οββναθέαξ Aldous HUXLEY 

Έημξ έηδμζδξ 1932  

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά δοζημπία* Ŕ επζζηδιμκζηή θακηαζία Ŕ ιαγζηή ημοθημφνα Ŕ ελαιενζηακζζιυξ 

Ο Γελλαίνο λένο θόζκνο πήνε ημ υκμιά ημο απυ έκα ζηίπμ ηδξ Καηαηγίδαο ημο αίλπδν. ε 

ακηίζηζλδ ιε ημ νεφια ηδξ επμπήξ ημο, υπμο δ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ βεκκμφζε υκεζνα βζα έκα 

ηαθφηενμ ιέθθμκ πμο εκέπκεακ ηυζιμοξ μοημπζημφξ, μ Υάλθεο (1894-1963) δδιζμονβεί ηδκ 

πνχηδ δζάζδιδ δοζημπία («ανκδηζηή μοημπία» ηδκ απμηαθεί μ ίδζμξ), εηηζκχκηαξ απυ ιζα, εκ 

ιένεζ, ζοκηδνδηζηή δεζηά αθθά ζοβπνυκςξ πνςημπμνζαηή μπηζηή ημο ηυζιμο. πςξ 

οπμβναιιίγεζ μ Νδθ Πυζηιακ ζημ ένβμ ημο Γηαζθεδάδνληαο κέρξη ζαλάηνπ, μ νβμοεθ ζημ 

(ιεηαβεκέζηενμ) 1984 δείπκεζ πχξ ιπμνμφκ κα ιαξ ηαηαζηνέρμοκ υζα ιζζμφιε (μ έθεβπμξ, δ 

ηαηαπίεζδ). Ο Υάλθεο ιαξ δίκεζ ιζα ηνμιαηηζηυηενδ εηδμπή: ημ πχξ ιπμνμφκ κα ιαξ 

ηαηαζηνέρμοκ υζα ιαξ ανέζμοκ, δδθαδή δ δζαζηέδαζδ, δ ιαγζηή ημοθημφνα, δ εοημθία ηαζ δ 

εθεοεενζυηδηα. Βηθνάγεζ δε πανάθθδθα ημοξ θυαμοξ ημο βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδ Ŕ 

δζαθαζκυιεκδ ηυηε Ŕ παβηυζιζα ηονζανπία ηήξ Ώιενζηήξ. Δ πθμηή ημπμεεηείηαζ ζημ 2540 ι.Υ., 

πμο πθέμκ απμηαθείηαζ «632 ι.Φ.», δδθαδή «ιεηά Φμνκη». Δ βδ έπεζ ιεηαηναπεί ζε έκα 

παβηυζιζμ ηνάημξ. Δ ηεπκμθμβία έπεζ αθθάλεζ πθέμκ υπζ ιυκμ ηδ ιέεμδμ παναβςβήξ, αθθά ηαζ 

ακαπαναβςβήξ, ηαεχξ ηαζ ιάεδζδξ. Οζ άκενςπμζ βεκκζμφκηαζ βεκεηζηά πνμβναιιαηζζιέκμζ κα 

ακήημοκ ζε ιία απυ ηζξ πέκηε ηάζηεξ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ ημ μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ 
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ζφζηδια, ηαζ ςεμφκηαζ ζε έκα νδπυ ηαζ ηνοθδθυ ηνυπμ γςήξ. ηακ ζ‟ αοηυκ ημκ ηυζιμ θεάκεζ μ 

Άβνζμξ, έκαξ κέμξ ιεβαθςιέκμξ ιαηνζά απυ ηδκ επμπή ημο, δ ζφβηνμοζδ εα είκαζ ακαπυθεοηηδ 

ηαζ δνζιφηαηδ.   

Άθκημοξ Υάλθετ, Γελλαίνο λένο θόζκνο, ιηθν. Μακχθδξ Υαζνεηάηδξ, εηδ. Γνδβυνδ,1971 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
  Γ΄ Γοικαζίμο  

 

ΓΡΑΜΜΑΣΑ ’ ΔΝΑ ΝΔΟ ΠΟΗΖΣΖ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Briefe an einen jungen Dichter   

οββναθέαξ Rainer Maria RILKE     

Έημξ έηδμζδξ 1929 

Υχνα έηδμζδξ Γενιακία 

Λέλεζξ ηθεζδζά  πμζδηζηή Ŕ δεζηή Ŕ ζμθία γςήξ Ŕ ζοιαμοθεοηζηή δζάεεζδ       

Σα Γξάκκαηα ζ’ έλα λέν πνηεηή ημο βενιακυθςκμο θονζημφ Ράζκεν Μανία Ρίθηε (1875-1926) 

είκαζ δέηα επζζημθέξ πμο μ Ρίθηε έζηεζθε απυ ημ 1903 έςξ ημ 1908 ζημκ κέμ  πμζδηή Φνακηξ 

Ξάθεν Κάπμοξ, ιαεδηή ηυηε ηδξ ηναηζςηζηήξ πμθήξ ηαζ ανβυηενα ακεοπμθμπαβυ ημο 

αοημηναημνζημφ ζηναημφ ηδξ Ώοζηνμμοββανίαξ, μ μπμίμξ εβηαηέθεζρε, υιςξ, ηδ ζηναηζςηζηή 

ζηαδζμδνμιία βζα κα αθμζζςεεί ζηδ θμβμηεπκία. Σα βνάιιαηα ημο Ρίθηε δίκμοκ ιζα ζφκημιδ αθθά 

ανημφκηςξ απμηαθοπηζηή εζηυκα ηδξ πμζδηζηήξ ηαζ ηδξ δεζηήξ ημο, ηαεχξ ζηφαεζ ιε ζοβηζκδηζηή 

ηνοθενυηδηα ηαζ εένιδ πάκς απυ ημκ εφεθπζ κέμ ιεηαθαιπαδεφμκηαξ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ 

ηδ ζμθία ηδξ γςήξ ημο. Οζ εκ θυβς επζζημθέξ εββνάθμκηαζ ζε ιζα ιαηνά πανάδμζδ επζζημθχκ 

πμζδηχκ ή ζοββναθέςκ πνμξ κέμοξ, υπςξ είκαζ ημ Γξάκκα ζ’ έλα λέν πνηεηή ηδξ ΐζνηγίκζα Γμοθθ 

(1932), ηα Γξάκκαηα ζ’ έλα λέν ζηνραζηή ημο Κχζηα Ώλεθμφ (1996) ηαζ μζ Δπηζηνιέο ζ’ έλα λέν 

ζπγγξαθέα ημο Μάνζμ ΐάνβηαξ Γζυζα (1997).        

Rainer Maria Rilke, Γξάκκαηα ζ’ έλα λέν πνηεηή, ιηθν. Μάνζμξ Πθςνίηδξ, εηδ. Ίηανμξ, Ώεήκα 

(1973) 
13

2005        

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Γ΄ Γοικαζίμο 

 

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΚΟΡΗΟ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Le Père Goriot 

οββναθέαξ Honoré de BALZAC   

Έημξ έηδμζδξ 1834   

Υχνα έηδμζδξ Γαθθία  

Λέλεζξ ηθεζδζά νεαθζζιυξ* Ŕ παηνζηυ ιανηφνζμ Ŕ ανζαζζιυξ Ŕ πανζζζκή ημζκςκία        

 ημ ιοεζζηυνδια Μπαξκπα-Γθνξηό ημο Οκμνέ κηε Μπαθγάη (1799-1850) ειθακίγμκηαζ βζα 

πνχηδ θμνά ηα ααζζηυηενα πνυζςπα ηδξ Αλζξώπηλεο θσκσδίαο (Comédie Humaine, 1842-1848), 

πμο, ςξ πνχημ μθμηθδνςιέκμ ένβμ ημο νεαθζζιμφ, ακηθεί υθδ ηδκ αθδβδιαηζηή ημο δφκαιδ 

ιέζα απυ ηδ ζοζηδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ δεχκ ηδξ επμπήξ ημο. Βλάθθμο, ζηζξ πνχηεξ 

βναιιέξ ημο Μπαξκπα-Γθνξηό, μ Μπαθγάη δζαηοπχκεζ ιζα εειεθζχδδ ανπή ημο νεαθζζιμφ 

ζζπονζγυιεκμξ υηζ ζηδκ ζζημνία πμο αθδβείηαζ «υθα είκαζ αθδεζκά». Μέζα απυ ηζξ θεπημιενείξ 

πενζβναθέξ ημο ιοεζζημνδιαηζημφ θυβμο, ημ δζεζζδοηζηυ αθέιια ημο βάθθμο νεαθζζηή 

απμβοικχκεζ ηδ δζαθεμνά ηαζ ηα πάεδ ηδξ πανζζζκήξ ημζκςκίαξ (ημ παηνζηυ ιανηφνζμ ημο 

μιχκοιμο ήνςα βζα πάνδ ηςκ δφμ εοβαηένςκ ημο πμο ημκ έπμοκ εβηαηαθείρεζ, ηδκ αζίβαζηδ 

θζθμδμλία ημο κεανμφ Βοβέκζμο κηε Ραζηζκζάη, ημκ ανζαζζιυ ημο ΐςηνέκ), αζηχκηαξ αιείθζηηδ 

ηνζηζηή ζηδκ αζηζηή ημζκςκία ημο 19μο αζχκα.    

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=10166
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showcom&comid=286
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Οκμνέ κηε Μπαθγάη, Μπαξκπα-Γθνξηό, ιηθν. Ώηαηία Κμνδυζδ, Καζηακζχηδξ, ζεζνά Κθαζζηή 

ΐζαθζμεήηδ, Ώεήκα 1999 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
 Γ΄ Γοικαζίμο   

 

ΣΟ ΠΟΡΣΡΑΗΣΟ ΣΟΤ ΝΣΟΡΗΑΝ ΓΚΡΑΗΤ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 The Picture of Dorian Gray 

οββναθέαξ Oscar WILDE 

Έημξ έηδμζδξ 1891  

Υχνα έηδμζδξ Ώββθία    

Λέλεζξ ηθεζδζά  αζζεδηζζιυξ* Ŕ αζχκζα κευηδηα Ŕ «θαμοζηζηυ ζφιθςκμ» Ŕ παναδμλμθμβία    

Σμ ιοεζζηυνδια Σν πνξηξαίην ηνπ Νηόξηαλ Γθξαίπ ημο ζηαν Οοάζθκη (1854-1900) Ŕ   δζάζδιμο 

εηθναζηή ηςκ ανπχκ ημο αζζεδηζζιμφ ζηδ ΐνεηακία Ŕ δναιαημπμζεί ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ ηδ 

ααζζηή εεςνία ημο αζζεδηζζιμφ υηζ δ ηέπκδ είκαζ ημ πθέμκ εκδεδεζβιέκμ ιέζμ δζααίςζδξ, ηαεχξ 

εκηείκεζ ηα πάεδ ηαζ επζιδηφκεζ ηδ γςή. Βπδνεαζιέκμξ απυ ηζξ εεςνίεξ πενί μιμνθζάξ, αζχκζαξ 

κευηδηαξ ηαζ «κέμο δδμκζζιμφ» πμο ακαπηφζζεζ ζημ ιοεζζηυνδια μ Λυνδμξ Υέκνο Γμουημκ ςξ 

εηπνυζςπμξ ημο αζζεδηζζιμφ ηαζ ζοκεπανιέκμξ απυ ημ ελαζνεηζηά υιμνθμ πμνηναίημ πμο ημο 

θζθμηεπκεί μ γςβνάθμξ Μπάγζθ Υυθβμομνκη, μ μιχκοιμξ ήνςαξ Νηυνζακ Γηναίο ζοκάπηεζ έκα 

είδμξ «θαμοζηζημφ ζοιθχκμο» ηαζ πμοθάεζ ηδκ ροπή ημο ιε ακηάθθαβια ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζχκζαξ κευηδηαξ ηαζ ημο ηάθθμοξ ημο. Παναδμιέκμξ ζε ιζα αηυθαζηδ γςή πμο ηναηά ηνοθή απυ 

ηδκ ορδθή ημζκςκία, δζαπζζηχκεζ ηδ ζηαδζαηή παναιυνθςζδ ημο πμνηναίημο ημο πμο θένεζ ηα 

ζδιάδζα ηδξ δθζηζαηήξ θεμνάξ ηαζ ημο δεζημφ λεπεζιμφ ημο, εκχ μ ήνςαξ παναιέκεζ ελςηενζηά 

απανάθθαπηα βμδηεοηζηυξ ηαζ κέμξ χξ ηδκ χνα ηδξ ηεθζηήξ αοημηζιςνίαξ ημο. ε αοηυ ημ εκηυκςξ 

αιθζθεβυιεκμ ηαζ αιθίζδιμ ένβμ, πνςηαβςκζζηήξ ακαδεζηκφεηαζ ηεθζηά δ ίδζα δ ηέπκδ.        

ζηαν Οοάσθκη, Σν πνξηξαίην ηνπ Νηόξηαλ Γθξαίπ, ιηθν. Αδιήηνδξ Γ. Κίηζγαξ, εηδ. ιίθδ Ώεήκα 

2000  

Δθζηζαηή 

μιάδα 
  Γ΄ Γοικαζίμο & Ώ΄ Λοηείμο 

 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΘΖΣΔΗΑ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Éducation européenne 

οββναθέαξ Romain GARY (Roman KACEW)    

Έημξ έηδμζδξ 1945 

Υχνα έηδμζδξ Γαθθία 

Λέλεζξ ηθεζδζά  πμθειζηυ ιοεζζηυνδια Ŕ εθεοεενία Ŕ εθδαεία Ŕ ιοεζζηυνδια δζάπθαζδξ*     
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Σμ ιοεζζηυνδια Δπξσπατθή ζεηεία ημο νςζζηήξ ηαηαβςβήξ βαθθυθςκμο ζοββναθέα  Ρμιαίκ 

Γηανφ (1914-1980) μθείθεζ ημκ εονδιαηζηυ ηίηθμ ημο ζηα εθθδκζηά ζημκ πνμζηζζιέκμ 

ιεηαθναζηή Νάζμ Αεηγχνηγδ πμο, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ απυδμζδ ημο ηίηθμο ςξ Δπξσπατθή αγσγή 

ή εθπαίδεπζε απυ ημκ εθθδκζηυ ηφπμ, επέθελε ηδ θέλδ «εδηεία», εεςνχκηαξ υηζ απμδίδεζ πζμ πζζηά 

ημκ ηίηθμ ημο πνςημηφπμο, δεδμιέκμο υηζ, ζημ εκ θυβς πμθειζηυ ιοεζζηυνδια, υθμζ αοημί μζ 

άκενςπμζ πμο πανμοζζάγεζ μ Γηανφ κα πάζπμοκ, κα ακδναβαεμφκ ηαζ κα πεεαίκμοκ, ηάκμοκ ιζα 

εδηεία, «ηδ εδηεία ημοξ ζημ αίηδια ηαζ ζηδκ ζδέα ιζαξ Βονχπδξ ςνζιυηενδξ, ζοκεπέζηενδξ πνμξ 

ηζξ αλίεξ πμο ακέδεζλε μ πμθζηζζιυξ ηδξ ηαζ πζμ ζφιιεηνδξ ιε ηδκ αλία πμο θέβεηαζ Άκενςπμξ». 

Σμ ιοεζζηυνδια πναβιαηεφεηαζ ημκ πυθειμ ζηδκ Πμθςκία ημ 1945, εκχ ζδζαίηενα ηνοθενυξ ηαζ 

πμζδηζηυξ είκαζ μ ένςηαξ πμο ακείγεζ ακάιεζα ζημκ Γζάκεη, έκα εαναζυπμοθμ πμο ιάπεηαζ ιε ημοξ 

πανηζγάκμοξ, ηαζ ηδκ Γυζζα, ιζα θίβμ ιεβαθφηενή ημο ημπεθίηζα πμο ακαβηάγεηαζ κα πάεζ ιε ημοξ 

βενιακμφξ ζηναηζχηεξ βζα κα ημοξ απμζπάζεζ πθδνμθμνίεξ.        

Romain Gary, Δπξσπατθή ζεηεία, ιηθν. Νάζμξ Αεηγχνηγδξ, (Οζ Φίθμζ ημο ΐζαθίμο 1947), εηδ. 

Γημαυζηδ, Ώεήκα 2007  

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Γ΄ Γοικαζίμο & Ώ΄ Λοηείμο     

 

Ο ΓΟΝ ΚΗΥΧΣΖ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 El ingenioso hidago don Quijote de la Mancha  

οββναθέαξ Miguel de CERVANTES  

Έημξ έηδμζδξ 1605 (Ώ΄ ηυιμξ), 1615 (ΐ΄ ηυιμξ)    

Υχνα έηδμζδξ Εζπακία    

Λέλεζξ ηθεζδζά  ζππμηζηυ αθήβδια Ŕ πανςδία Ŕ ζδαθβυξ Ŕ δμκηζπςηζζιυξ*        

Σμ ιοεζζηυνδια Ο πνιπκήραλνο ηππόηεο Γνλ Κηρώηεο ηεο Μάληζα ημο ζζπακμφ θμβμηέπκδ, πμζδηή 

ηαζ εεαηνζημφ ζοββναθέα Μζβηέθ κηε Θεναάκηεξ αααέδνα (1547-1616) είκαζ ημ δζαζδιυηενμ 

ιοεζζηυνδιά ημο ηαζ ζοβηαηαθέβεηαζ ζηα ηθαζζηά ένβα ηδξ παβηυζιζαξ θμβμηεπκίαξ. Ο 

μιχκοιμξ ήνςαξ είκαζ έκαξ ζδαθβυξ, δδθαδή έκαξ ζζπακυξ εοβεκήξ ηαηχηενδξ ααειίδαξ ηαζ 

ιζηνυξ βαζμηηήιμκαξ ημο πςνζμφ ηδξ Μάκηζα, πμο, ςξ θακαηζηυξ ακαβκχζηδξ ζππμηζηχκ 

αθδβδιάηςκ, ηαοηίγεζ ημκ ηυζιμ ηςκ ακαβκςζιάηςκ ημο ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ 

εκζηενκίγεηαζ ηδκ απμζημθή κα αμδεήζεζ ημοξ αδζηδιέκμοξ ηαζ αδφκαιμοξ πνμηεζιέκμο κα ζηαεεί 

άλζμξ ημο ένςηα ηδξ ελζδακζηεοιέκδξ αβαπδιέκδξ ημο Αμοθηζζκέαξ. Σμ ιοεζζηυνδια 

παναημθμοεεί ηζξ δζάθμνεξ πενζπέηεζεξ ηαζ πενζπθακήζεζξ ημο ηααάθα ζημ άννςζημ άθμβυ ημο 

ηαζ ζοκηνμθζά ιε ημκ ζππμηυιμ ημο άκηζμ Πάκηζα. Σμ αζαθίμ απμηεθεί πανςδία ηςκ ζππμηζηχκ 

αθδβδιάηςκ, πμο είπακ ιεβάθδ επζηοπία ζημ εονςπασηυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ ηδξ επμπήξ.     

Μζπ. Θεναάκηεξ, Ο Γνλ Κηρώηεο, η. Ώ΄, ιεηάθναζδŔπνυθμβμξ Κ. Κανεαίμξ, (Βζηία 1964) 

Παηάηδξ, Ώεήκα 
2
2005  & η. ΐ΄, ιηθν. Κ. Κανεαίμξ Ŕ Ώβαεή Αδιδηνμφηα, (Βζηία ππ), εηδ. 

Παηάηδ, Ώεήκα 2007.         

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ Λοηείμο 

 

ΚΑΛΖΜΔΡΑ ΘΛΗΦΖ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Bonjour tristesse 

οββναθέαξ Françoise SAGAN  

Έημξ έηδμζδξ 1954      

Υχνα έηδμζδξ Γαθθία  

Λέλεζξ ηθεζδζά ηαημιαεδιέκδ εθδαεία Ŕ ζοκαζζεδιαηζηή ηνίζδ Ŕ ροπμθμβζηυ ιοεζζηυνδια          
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  Δ ηνμιενή επζηοπία πμο ζδιεζχκεζ ελανπήξ ημ ιοεζζηυνδια Καιεκέξα ζιίςε, πνχημ αζαθίμ ηδξ 

βαθθίδαξ πεγμβνάθμο Φνακζμοάγ αβηάκ (1935-2004), θένεζ ζημ πνμζηήκζμ ηςκ βαθθζηχκ 

βναιιάηςκ έκα κέμ φθμξ εθαθνζάξ, θαιπενήξ ηαζ ακαζδμφξ βναθήξ, πμο ένπεηαζ κα ακηζηαπεεί 

ζηδκ αοηάνεζηδ ζδζαζηενυηδηα ημο βαθθζημφ Νένπ Μπζηζηνξήκαηνο ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟50, 

οπεναζπζγυιεκμ ηδκ επζζηνμθή ζηζξ παναδμζζαηέξ ιοεζζημνδιαηζηέξ θυνιεξ. Σμ ιοεζζηυνδια 

αθδβείηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ ηαημιαεδιέκδξ δεηαεπηυπνμκδξ εζίθ πμο, ιεβαθςιέκδ ζ‟ έκα 

πενζαάθθμκ ακεφεοκδξ αζοδμζίαξ, πενκά ακέιεθεξ ηαθμηαζνζκέξ δζαημπέξ ζ‟ έκα ιεζμβεζαηυ 

αηνμβζάθζ ιαγί ιε ημκ δζαγεοβιέκμ παηένα ηδξ ηζ έκα κεανυ θμζηδηή πμο ενςηεφεηαζ, χξ ηδ 

ζηζβιή πμο εα ιπεζ ζηδ γςή ημο παηένα ηδξ δ υιμνθδ ηαζ ζοβηνμηδιέκδ ΄Ώκκα, ακαηνέπμκηαξ 

ηδκ ηάλδ ηςκ πναβιάηςκ. Δ αβηάκ ακαπανζζηά πςνίξ ηαιζά δζάεεζδ ελςνασζιμφ ημκ ηφηθμ ηςκ 

ιεβαθμαζηχκ ιπμέι, υπμο ιεβάθςζε ηαζ δ ίδζα, απμδίδμκηαξ ιε ηθζκζηή αηνίαεζα ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή ηνίζδ ηδξ κεανήξ δνςίδαξ. Με ημ Καιεκέξα ζιίςε, δ αβηάκ ζοκεπίγεζ ηδκ 

πανάδμζδ ημο ροπμθμβζημφ ιοεζζημνήιαημξ.                     

Φνακζμοάγ αβηάκ, Καιεκέξα ζιίςε, ιηθν. ΐαββέθδξ Καηζάκδξ, Γαπανυπμοθμξ . Ε., Ώεήκα 

1995 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
 Ώ΄ Λοηείμο  

 

 

 

ΣΑ ΠΑΘΖ ΣΟΤ ΝΔΑΡΟΤ ΒΔΡΘΔΡΟΤ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 Die leiden des jungen Werther 

οββναθέαξ Johann Wolfgang GŒTHE   

Έημξ έηδμζδξ 1774  

Υχνα έηδμζδξ Γενιακία 

Λέλεζξ ηθεζδζά  Θφεθθα ηαζ Ονιή* Ŕ επζζημθζηυ ιοεζζηυνδια Ŕ αννχζηζα ημο αζχκα*         

Σμ κεακζηυ επζζημθζηυ ιοεζζηυνδια Σα πάζε ηνπ λεαξνύ Βέξζεξνπ ημο Γηαίηε (1749-1832) 

παναπέιπεζ ζημ θμβμηεπκζηυ ηίκδια Sturm Und Drang (Θφεθθα ηαζ Ονιή) Ŕ πνυδνμιμ ημο 

Ρμιακηζζιμφ Ŕ ηαζ ζοιποηκχκεζ ηδκ απυθοηδ έηθναζδ εοαζζεδζίαξ ηαζ ακαγήηδζδξ ηδξ 

εθεοεενίαξ ημο «εβχ» ιέζα απυ ηδ ζφβηνμοζδ εκυξ πανάθμνμο πάεμοξ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοιαάζεζξ. Ο ΐένεενμξ ενςηεφεηαζ πενζπαεχξ ηδ Λυηηε, ικδζηή ηαζ ιεηέπεζηα βοκαίηα ημο θίθμο 

ημο, ηδκ ελζδακζηεφεζ ηαζ, αδοκαηχκηαξ κα ηδκ ηαηαηηήζεζ, αοείγεηαζ ζηδκ ειαθδιαηζηή 

ιεθαβπμθία ηδξ «αννχζηζαξ ημο αζχκα» ηαζ επζδζχηεζ ηδκ εθεοεενία ημο εακάημο. Ο Βέξζεξνο 

βκχνζζε ηενάζηζα εηδμηζηή επζηοπία, ιεηαθνάζηδηε ζε πμθθέξ βθχζζεξ, άζηδζε ιεβάθδ επίδναζδ 

ζημοξ κέμοξ ηδξ επμπήξ ηαζ έιεζκε ζηδκ ζζημνία ηςκ βναιιάηςκ ςξ μ ιέβαξ ιοεζζημνδιαηζηυξ 

αοηυπεζναξ ημο νμιακηζζιμφ.     

Γηαίηε, Σα πάζε ηνπ λεαξνύ Βέξζεξνπ, ιηθν. ηέθθα Γ. Νζημθμφδδ, εηδ. Άβνα, Ώεήκα (1994) 
2
1999     

Δθζηζαηή 

μιάδα 
 Ώ΄ Λοηείμο 

 

 

ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ ΣΖ ΜΠΔΚΑΣΑ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Contes de la bécasse 

οββναθέαξ Guy de MAUPASSANT  

Έημξ έηδμζδξ 1884       

Υχνα έηδμζδξ Γαθθία     

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=13040
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=638
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showcom&comid=343
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Λέλεζξ ηθεζδζά  δζήβδια Ŕ ηοκδβεηζηή ζζημνία Ŕ θακηαζηζηή ζζημνία Ŕ ελςπναβιαηζηυ      

 ηδ ζοθθμβή δζδβδιάηςκ Γηεγήκαηα ηεο Μπεθάηζαο, μ Γηο κηε Μςπαζζάκ (1850-1893) 

ζοβηεκηνχκεζ ιζα ζεζνά ηοκδβεηζηχκ ζζημνζχκ, πμο ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ «υιμνθδξ 

ζζημνίαξ ιεηά ημ δείπκμ». Πθδκ υιςξ, πανυθμ πμο μ Μςπαζζάκ ιοήεδηε ελ ανπήξ ζηα αζζεδηζηά 

ζδεχδδ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ νεαθζζηζηήξ βναθήξ, ηα ζοβηεηνζιέκα δζδβήιαηα ακήημοκ επίζδξ ζηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ θακηαζηζηχκ ζζημνζηχκ ιοζηδνίμο ηαζ ηνυιμο, υπμο έκαξ ζοκδαζηοιυκαξ 

αθδβείηαζ ζηδκ μιήβονδ Ŕςξ αοηυπηδξ ή αοηήημμξ ιάνηοναξŔ ιζα ηνμιαηηζηή ηαζ, ζοβπνυκςξ, 

απμθφηςξ αθδεζκή πενζπέηεζα θυαμο ηαζ ηνυιμο, δ μπμία δδιζμονβεί έηπθδλδ ηαζ ηαναπή ζημκ 

αηνμαηή / ακαβκχζηδ, ηαεχξ δεκ παναπέιπεζ ζε έκα ελςπναβιαηζηυ πθαίζζμ αθθά πανεζζδφεζ ζε 

ιζα πναβιαηζηυηδηα ηαε‟ υθα πεγή ηαζ ηαεδιενζκή.             

Γηο κηε Μςπαζζάκ, Δπίιεθηα δηεγήκαηα, εζζαβςβήŔιεηάθναζδŔζδιεζχζεζξŔπνμκμθυβζμ Φμίαμξ 

Ε. Πζμιπίκμξ, εηδ. Ίηανμξ, Ώεήκα 2005    

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ Λοηείμο  

 

ΟΗ ΓΟΤΒΛΗΝΔΕΟΗ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
The Dubliners  

οββναθέαξ JOYCE  

Έημξ έηδμζδξ 1914 

Υχνα έηδμζδξ Ενθακδία  

Λέλεζξ ηθεζδζά  δζήβδια Ŕ ιμκηενκζζιυξ* Ŕ εθθεζπηζηή βναθή Ŕ πανάθοζδ          

Σμ πεγμβναθζηυ ένβμ ημο ζνθακδμφ ζοββναθέα Σγέδιξ Σγυοξ (1882-1941) εεςνείηαζ οπυδεζβια 

ιμκηενκζζηζηήξ βναθήξ θυβς ηδξ πθδεχναξ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ βθςζζζηχκ ηαζκμημιζχκ πμο εκέπεζ. 

Δ ζοθθμβή δζδβδιάηςκ ημο Οη δνπβιηλέδνη απμηεθεί πνςηυθεζμ ένβμ, υπμο μ Σγυοξ δμηζιάγεζ ηα 

υνζα ηδξ νεαθζζηζηήξ βναθήξ ιε αθδβήζεζξ πμο οπμκμιεφμοκ ηδ βναιιζηή πνμκζηή αημθμοεία, 

ιεηαπδδχκηαξ δζανηχξ ιέζς ζοιαμθζζιχκ απυ ημκ εζςηενζηυ ζημκ ελςηενζηυ ηυζιμ, ημκ μπμίμ 

πενζβνάθεζ ιε εθθεζπηζηή βναθή. Σα δεηαπέκηε ζφκημια δζδβήιαηα ηςκ Γνπβιηλέδσλ 

πναβιαηεφμκηαζ ζοιαμθζηέξ αννχζηζεξ ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημο Ŕ υπςξ δ παξάιπζε, δ ζύθηιε ηαζ 

δ αηκνξξαγία Ŕ ζε ιζα εκζοκείδδηδ πνμζπάεεζα ημο ζνθακδμφ ζοββναθέα κα ζηδθζηεφζεζ ηδ 

δζακμδηζηή ηαζ δεζηή πανάθοζδ ηςκ ηαημίηςκ ιζαξ επανπζαηήξ πυθδξ πμο ημκ απμννίπηεζ ηαζ ημκ 

απμδζχπκεζ. Ο Σγυοξ εα παναιείκεζ αοημελυνζζημξ ζε υθδ ηδ  γςή ημο.          

Σγέδιξ Σγυοξ, Γνπβιηλέδνη, εζζαβςβήŔιεηάθναζδŔζδιεζχζεζξ  Μακηχ Ώνααακηζκμφ, εηδ. 

Δνζδακυξ, Ώεήκα (1977) 2004    

Δθζηζαηή 

μιάδα 
 Ώ΄ Λοηείμο 

 

ΜΑΡΚΟΒΑΛΝΣΟ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 Marcovaldo, overro Le stagioni in città 

οββναθέαξ Italo CALVINO   

Έημξ έηδμζδξ 1963      

Υχνα έηδμζδξ Εηαθία    

Λέλεζξ ηθεζδζά  κεμνεαθζζιυξ Ŕ ιεηακάζηεοζδ Ŕ αζμιδπακζηή πυθδ Ŕ πζμφιμν          

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=25174
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showcom&comid=736
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Σμ ζφκημιμ ιοεζζηυνδια Μαξθνβάιλην ή Οη επνρέο ζηελ πόιε ημο ζηαθμφ πεγμβνάθμο ηαζ 

δμηζιζμβνάθμο Ίηαθμ Καθαίκμ (1923-1985) ακήηεζ ζηδ κεμνεαθζζηζηή ζοββναθζηή πενίμδμ ημο 

ζοββναθέα ηαζ ζοκανιυγεηαζ απυ είημζζ ζζημνίεξ, δ ηάεε ιία απυ ηζξ μπμίεξ αζπμθείηαζ ιε ιία 

επμπή. Ο μιχκοιμξ ήνςαξ είκαζ έκαξ ηαπεζκυξ απεμθυνμξ, παηέναξ ιζαξ πμθοιεθμφξ μζημβέκεζαξ, 

έκαξ ζοιπαεήξ απθυξ ακενςπάημξ πμο γεζ ζακ ιεηακάζηδξ ζε ιζα αζμιδπακζηή ιεβαθμφπμθδ 

αβςκζγυιεκμξ κα επζαζχζεζ. Σα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, ελίζμο αζηεία ηαζ ζοιπαεή, ιμζάγμοκ 

επίζδξ ιεηακάζηεξ ζ‟ έκακ ακμίηεζμ ηυζιμ απυ ημκ μπμίμ αδοκαημφκ κα δναπεηεφζμοκ. Σμ αζαθίμ 

ιπμνεί κα δζαααζηεί απυ εθήαμοξ ή ιεβάθμοξ, ηαεχξ μ ζοββναθέαξ ηαημνεχκεζ κα εηθνάζεζ ιε 

πζμφιμν ηαζ ιέζα απυ απθέξ αθδβδιαηζηέξ δμιέξ πμο εοιίγμοκ παζδζηά δζδβήιαηα υθεξ ηζξ 

ακηζθαηζηέξ πηοπέξ ηδξ πενίπθμηδξ ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ.    

Ίηαθμ Καθαίκμ,  Μαξθνβάιλην ή Οη επνρέο ζηελ πόιε, ιηθν. Έθδ Καθθζθαηίδδ, εηδ. 

Καζηακζχηδξ, Ώεήκα (1989) 
2
2005   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ Λοηείμο  

 

Ζ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Die Verwandlung    

οββναθέα

ξ 
Franz KAFKA    

Έημξ 

έηδμζδξ 
(1912) 1915 

Υχνα 

έηδμζδξ 
Γενιακία  

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
αθθδβμνία* Ŕ πανάθμβμ* Ŕ απμλέκςζδ Ŕ εθζαθηζηυξ ηυζιμξ   

Δ κμοαέθα ημο Φνακηξ Κάθηα (1883-1924) Ζ κεηακόξθσζε, πμο πνςημδδιμζζεφηδηε ημ 

1915, αθδβείηαζ ιε αθθδβμνζηυ ηνυπμ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ αζθκίδζαξ ηαζ απμθφηςξ ακελήβδηδξ 

ιεηαιυνθςζδξ ημο ηεκηνζημφ ήνςα Γηνέβημν άιζα ζε ζηαεάνζ. Έβηθεζζημξ ζ‟ έκα ζηθδνυ ηαζ 

επενζηυ εθζαθηζηυ ηυζιμ, πμο ζοκδέεζ άννδηηα ημ αθθυημημ ιε ηδ νεαθζζηζηή πναβιαηζηυηδηα, μ 

άιζα εα επζδμεεί ζε ιζα εκαβχκζα πνμζπάεεζα ζοιαίςζδξ ιε ημ πανάθμβμ, βειάημξ αζζεήιαηα 

εκμπήξ έκακηζ ηςκ οπυθμζπςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, πμο ελανηχκηαζ μζημκμιζηά απυ αοηυκ 

αθθά ημκ αδεθφζζμκηαζ. ηδκ εκ θυβς κμοαέθα, δ αζκζβιαηζηή βναθή ημο ηζέπμο ζοββναθέα 

ζηδθζηεφεζ ηδκ οπμηνζζία πμο παναηηδνίγεζ ηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ ηαζ πνμθδηεφεζ οπαζκζηηζηά 

ηδκ απμλέκςζδ ημο αηυιμο ζηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία.           

Franz Kafka, Ζ κεηακόξθσζε, ιεηάθναζδŔεπίιεηνμ Αδι. η. Αήιμο, Ρμέξ, Ώεήκα 
3
2001 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ & ΐ΄ Λοηείμο     

 

Ο ΞΔΝΟ     

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
L’étranger 

οββναθέα

ξ 
Albert CAMUS 

Έημξ 

έηδμζδξ 
1942 

Υχνα 

έηδμζδξ 
Γαθθία   

Λέλεζξ πανάθμβμ* Ŕ δζηαζμζφκδ Ŕ απμλέκςζδ Ŕ εακαηζηή πμζκή   

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=114680
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=2312
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ηθεζδζά 

ημ ιοεζζηυνδια ημο Ώθιπέν Καιφ (1913-1960) Ο Ξέλνο, μ αθβενζκυξ οπάθθδθμξ Μενζχ 

ακαθφεζ ιε απένζηημ θυβμ ζε α΄ πνυζςπμ εκζημφ, οπυ ιμνθή διενμθμβζαηήξ βναθήξ, ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή ημο ιεηά ημκ εάκαημ ηδξ ιδηέναξ ημο. Πανυθμ πμο δ εκ θυβς απχθεζα δεκ ημο 

ηυζηζζε πμθφ (είκαζ παναηηδνζζηζηή δ εκανηηήνζα θνάζδ ημο: «ήιενα πέεακε δ ιαιά. Μπμνεί 

ηαζ πεεξ. Αεκ λένς.»), εα δζαδναιαηίζεζ παναδυλςξ απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ νυθμ ζηδ γςή ημο. 

Λίβεξ ιένεξ ιεηά, μ αδζάθμνμξ έκακηζ ηδξ πνμζςπζηήξ εοηοπίαξ ημο ή ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

ζηαδζμδνμιίαξ ημο Μενζχ, ηοθθςιέκμξ απυ ημκ ακεθέδημ ήθζμ ηαζ ηδκ αθυνδηδ γέζηδ, εα 

ζημηχζεζ έκακ άνααα ζε ιζα ενδιζηή παναθία. Παναημθμοεχκηαξ ηδ δίηδ ημο ιε ηδκ 

απμζηαζζμπμίδζδ εκυξ λέκμο παναηδνδηή, εα δζαπζζηχζεζ έηεαιαμξ ημκ πανάθμβμ ιδπακζζιυ ηδξ 

δζηαζμζφκδξ πμο εα ημκ ηαηαδζηάζεζ ζε εάκαημ «επεζδή έεαρε ηδ ιδηένα ημο ιε ηδκ ηανδζά εκυξ 

(εη πνμιεθέηδξ) δμθμθυκμο». Μυκμξ έκακηζ ιζαξ ημζκςκίαξ πμο ημκ απμννίπηεζ ζακ λέκμ ζχια, μ 

ακηζήνςαξ Μενζχ εα οπεναζπζζηεί ιε ζεέκμξ ηδκ αθήεεζα ημο ηαζ εα απμδεπηεί ημ επζηείιεκμ 

ηέθμξ ημο, ακμίβμκηαξ ηα πένζα ημο αβηαθζά Ŕ ζακ ζφβπνμκμξ «Υνζζηυξ πμο ιαξ αλίγεζ» Ŕ ζηδκ 

ηνοθενή αδζαθμνία ημο ηυζιμο.        

Ώθιπέν Καιφ, Ο Ξέλνο, ιηθν. Νίηδ Καναηίηζμο-Νημογέ, Μανία Καζαιπάθμβθμο-Ρμιπθέκ, 

εηδ. Καζηακζχηδξ, Ώεήκα 1998   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Ώ΄ & ΐ΄ Λοηείμο 

 

Ζ ΜΔΛΑΓΥΟΛΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΗΗΟΤ     

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Les Petits Poèmes en prose – Le Spleen de Paris  

οββναθέα

ξ 
Charles BAUDELAIRE  

Έημξ 

έηδμζδξ 
1855-1866, 1869  

Υχνα 

έηδμζδξ 
 Γαθθία   

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
 πμίδζδ ζε πεγυ Ŕ ιεθαβπμθία Ŕ πθήεμξ Ŕ αζηζηυ ημπίμ      

Σα Μηθξά πνηήκαηα ζε πεδό – Ζ κειαγρνιία ηνπ Παξηζηνύ Ŕ πμο εηδίδμκηαζ ιεηά ημκ εάκαημ 

ημο ανθ Μπςκηθαίν (1821-1867), ηαεχξ ηα δδιμζζεφεζ δζαδμπζηά (ημ 1855, ημ 1857 ηαζ ημ 

1862) ζε θμβμηεπκζηά πενζμδζηά ηδξ επμπήξ ημο Ŕ δεκ ένπμκηαζ ζε νήλδ ιε ηδκ έιιεηνδ πμίδζδ 

ηδξ πνχηδξ ζοθθμβήξ ημο Σα άλζε ηνπ θαθνύ (Les Fleurs du mal, 1857), αθθά ζοκζζημφκ 

πανάθθδθδ πμζδηζηή δδιζμονβία, υπςξ ιανηονεί δ υζιςζδ εειάηςκ ηαζ ζδεχκ ζηζξ δφμ ζοθθμβέξ. 

Δ πνμζθοβή ημο Μπςκηθαίν ζηδκ πμίδζδ ζε πεγυ δεκ απμηεθεί πνμζπάεεζα πεζναθέηδζδξ απυ 

ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ πνμζςδίαξ, αθθά απυπεζνα απυδμζδξ «ηδξ ιμκηένκαξ γςήξ» ηαζ ηδξ 

ιεθαβπμθίαξ ηδξ πανζζζκήξ ιεβαθμφπμθδξ ιέζα απυ έκα πμζδηζηυ θυβμ ζε πεγυ, ζηακυ κα 

πενζβνάρεζ ιε επάνηεζα πνυζςπα ηαζ πενζζηαηζηά ημο αζηζημφ πχνμο, ηαζ κα εηθνάζεζ ημοξ 

θζθμζμθζημφξ ηαζ αζζεδηζημφξ ζημπαζιμφξ ημο βάθθμο πμζδηή.       

ανθ Μπςκηθαίν, Ζ κειαγρνιία ηνπ Παξηζηνύ – Μηθξά πεδά πνηήκαηα, ιεηάθναζδŔζδιεζχζεζξ 

ηένβζμξ ΐαναανμφζδξ, εηδ. Βναηχ, Ώεήκα 1985    

Δθζηζαηή 

μιάδα 
 ΐ΄ Λοηείμο  

 

ΝΑΝΣΗΑ 

  
Σίηθμξ Nadja 
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πνςημηφπμο 

οββναθέα

ξ 
André BRETON 

Έημξ 

έηδμζδξ 
1928   

Υχνα 

έηδμζδξ 
Γαθθία 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
  οπεννεαθζζιυξ* Ŕ εκυναζδ Ŕ αζηζηυ ημπίμ     

Σμ αθήβδια Νάληηα ημο βάθθμο οπεννεαθζζηή Ώκηνέ Μπνεηυκ (1896-1966) ζοκζζηά 

ηαηελμπήκ πανάδεζβια ζφγεολδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ θακηαζίαξ ζε ιζα 

οπενπναβιαηζηυηδηα (surréalité). Ο πνςημπνυζςπμξ αθδβδηήξ πενζδζαααίκεζ ηδκ πανζζζκή πυθδ 

ακαγδηχκηαξ ιζα ηοπαία έιπκεοζδ, ζηακή κα ημο απμηαθφρεζ ημ κυδια ηδξ γςήξ, ηαζ ζοκακηά ιζα 

άβκςζηδ ιοζηδνζχδδ βοκαίηα πμο ημκ ιαβκδηίγεζ. Δ Nadja (πμο ζηα νςζζηά ζδιαίκεζ εθπίδα) Ŕ 

ςξ πενζπθακχιεκδ ροπή Ŕ ημκ παναζφνεζ ζημκ θααφνζκεμ ηδξ πυθδξ, ιεηαηνέπμκηαξ ζακ 

Ώνζάδκδ, ιέζς ηδξ εκμναηζηήξ ηδξ έιπκεοζδξ, ηζξ κοπηενζκέξ δζαδνμιέξ ημοξ ζε αθθεπάθθδθα 

ζηάδζα απμηνοπημβνάθδζδξ ηςκ αζκζβιαηζηχκ ζδιείςκ πμο ζηίγμοκ ημ αζηζηυ ημπίμ, 

ιεηααάθθμκηάξ ημ ζ‟ έκα δάζμξ ζδιείςκ / ζοιαυθςκ.           

Ώκδνέαξ Μπνεηυκ, Νάληηα, ιηθν. η. Ν. Κμοιακμφδδξ, εηδ. Όρζθμκ, Ώεήκα 1981 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
ΐ΄ Λοηείμο   

 

ΜΑΝΣΑΜ ΜΠΟΒΑΡΤ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 Madame Bovary  

οββναθέα

ξ 
Gustave FLAUBERT 

Έημξ 

έηδμζδξ 
1856  

Υχνα 

έηδμζδξ 
 Γαθθία    

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
 επανπζαηή ημζκςκία Ŕ μκεζνμπυθδια Ŕ ιπμαανοζιυξ* Ŕ νεαθζζιυξ*      

Καζ ιυκμ μ οπυηζηθμξ «επανπζαηά ήεδ» ημο ιοεζζημνήιαημξ Μαληάκ Μπνβαξύ ημο Γηοζηάα 

Φθςιπέν (1821-1880) ανηεί βζα κα ηαηαδείλεζ πυζμ επδνεάζηδηε απυ ημ αζζεδηζηυ ζδεχδεξ ημο 

πνεζαφηενμο νεαθζζηή Μπαθγάη. ημ εκ θυβς ιοεζζηυνδια, δ μιχκοιδ δνςίδα Έιια Μπμαανφ, 

αζθοηηζχκηαξ απυ ηδκ πκζβδνή αηιυζθαζνα ιζαξ επανπζαηήξ πυθδξ ηδξ Νμνιακδίαξ υπμο γεζ ιε 

ημκ ζφγοβυ ηδξ ανθ ζηα ιέζα ημο 19μο αζχκα, εα πνμζπαεήζεζ κα δναπεηεφζεζ απυ ηδ 

ζηεκυιοαθδ ιζηνμαζηζηή κμμηνμπία ημο πενίβονμο βζα κα γήζεζ ηδ βμδηεοηζηή ιέεδ ηςκ 

μκεζνμπμθδιάηςκ ηςκ κεακζηχκ ακαβκςζιάηςκ ηδξ. Πθδκ υιςξ, εα παναζονεεί απυ ηδκ 

ακεθέδηδ πίιαζνα εκυξ δζπθμφ ενςηζημφ πάεμοξ πμο εα ηδ θεείνεζ ροπζηά ηαζ οθζηά, ςεχκηαξ ηδκ 

αίαζα ζηδκ απμκεκμδιέκδ δζέλμδμ ηδξ αοημπεζνίαξ. Σμ αηυνεζημ αίζεδια αδζηαίςημο πμο 

ζπανάζζεζ ηδκ δνςίδα ηαζ μ ρεοδαζζεδηζηυξ ηυζιμξ υπμο ειιέκεζ κα γεζ ζοκζζημφκ ηα μοζζχδδ 

παναηηδνζζηζηά ημο υνμο κπνβαξπζκόο (bovarysme).     

 Gustave Flaubert, Μαληάκ Μπνβαξύ, εζζαβςβήŔιεηάθναζδŔεπίιεηνμ Μπάιπδξ Λοημφδδξ, 

εηδ. Βλάκηαξ, ζεζνά φβπνμκδ Κθαζζηή ΐζαθζμεήηδ, Ώεήκα 1989    

Δθζηζαηή 

μιάδα 
 ΐ΄ Λοηείμο  
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ΔΓΚΛΖΜΑ ΚΑΗ ΣΗΜΧΡΗΑ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Пресmупленuе u нaкaзaнuе  

οββναθέα

ξ 
Fedor Michajlovic DOSTOJEVSKIJ  

Έημξ 

έηδμζδξ 
1866 

Υχνα 

έηδμζδξ 
Ρςζία   

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
  ροπμθμβζηυξ νεαθζζιυξ* Ŕ εκδμζηυπδζδ Ŕ εκμπή Ŕ εοζπθαπκία    

Ώκ ηαζ ημ ένβμ ημο νχζμο ιοεζζημνζμβνάθμο Φζμκηυν Νημζημβζέθζηζ (1821-1881) ακήηεζ 

ζημκ νεαθζζιυ, εκημφημζξ ημκ οπενααίκεζ, ηαεχξ δίκεζ πενζζζυηενδ έιθαζδ ζηδκ ροπμθμβζηή 

παναηήνδζδ ηαζ εκδμζηυπδζδ ηςκ δνχςκ ημο πανά ζηδκ αθήβδζδ ιζαξ ζζημνίαξ. ημ 

πμθοδζαααζιέκμ ιοεζζηυνδιά ημο Έγθιεκα θαη ηηκσξία, μζ δφμ αβεθφνςημζ ηυζιμζ ηδξ 

απένακηδξ ηαθμζφκδξ ηαζ ηδξ απένακηδξ ηαηίαξ Ŕ πμο ζοκζζημφκ ζηενευηοπμ ιδπακζζιυ ζημ 

ένβμ ημο Ŕ ελακηθμφκ ηα υνζά ημοξ, μδδβχκηαξ ηδ ζοκείδδζδ  ζε αδζέλμδμ. Ο θηςπυξ ηαζ 

απεθπζζιέκμξ θμζηδηήξ Ραζηυθκζηςθ απμθαζίγεζ κα ζημηχζεζ ιε ιπαθηά ηδ βνζά ζανάθζζζα 

Ώθζυκα Εαάκμακα βζα κα ηζξ πάνεζ ηα πνήιαηα ηαζ κα αμδεήζεζ έκα πθήεμξ δοζηοπζζιέκςκ. Πθδκ 

υιςξ, δ ακηζπανάεεζδ ημο ζενμφ ημο ζημπμφ ηαζ ηδξ απμηνυπαζδξ πνάλδξ ημο βεκκά ενςηήιαηα 

δεζηήξ θφζδξ πμο δζμβηχκμοκ ιέζα ημο ηδκ αίζεδζδ εκμπήξ βζα ημ έβηθδιά ημο. Ο πυκμξ ηςκ 

δοζηοπζζιέκςκ ιεηαηνέπεηαζ ζε δεζηυ κυιμ πμο ημκ δζηάγεζ ηαζ ημκ ηαηαδζηάγεζ. Σα επχδοκα 

δζθήιιαηα ηαζ δ μδοκδνή δζάρεοζδ ημο Ραζηυθκζηςθ ημκ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ ιυκμξ 

δνυιμξ εκ ιέζς εκυξ αιανηςθμφ ηυζιμο είκαζ μ δνυιμξ ηδξ εοζπθαπκίαξ ηαζ ηδξ αδεθθζηήξ 

αβάπδξ.           

Φ. Νημζημβζέαζηδ, Έγθιεκα θαη ηηκσξία, ιηθν. Άνδξ Ώθελάκδνμο, εηδ. Γημαυζηδξ, 1990 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
ΐ΄ Λοηείμο   

 

ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 Les Choses 

οββναθέα

ξ 
 Georges PEREC 

Έημξ 

έηδμζδξ 
1965  

Υχνα 

έηδμζδξ 
Γαθθία   

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
 οθζηή εοηοπία Ŕ ηαηακαθςηζηή ημζκςκία Ŕ ημζκςκζμθμβζηή ακάθοζδ     

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=3342
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showcom&comid=444
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 Με ηδ δδιμζίεοζδ ημο πνχημο ιοεζζημνήιαημξ ημο Γςνγ Πενέη (1936-1982) Σα πξάγκαηα – 

ιε ημκ οπυηζηθμ Μηα ηζηνξία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 – ημ ένβμ έβζκε δεηηυ ιε εκεμοζζαζιυ απυ ημ 

βαθθζηυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, πμο αζάζηδηε κα ημκ παναηηδνίζεζ «ημζκςκζμθυβμ» ημο δεζημφ ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζημφ ηυζιμο ηςκ ακενχπςκ ηδξ βεκζάξ ημο, μ μπμίμξ ηυθιδζε κα πνμζδχζεζ 

ιοεζζημνδιαηζηή ιμνθή ζηα δεζκά ηδξ ζφβπνμκδξ ηαηακαθςηζηήξ ημζκςκίαξ· ανηεημί, δε, ημκ 

ηαφηζζακ ιε ημκ ζοιπαηνζχηδ ημο Γηοζηάα Φθςιπέν, πμο, έκακ αζχκα πνζκ, ηαηέβναρε ιε 

δζεζζδοηζηή παναηδνδηζηυηδηα ηα ήεδ ηδξ βαθθζηήξ επανπζαηήξ ημζκςκίαξ. Σμ ιοεζζηυνδια 

πενζβνάθεζ ηδκ ηαεδιενζκή γςή δφμ κεανχκ πανζγζάκςκ, ημο Γενυι ηαζ ηδξ οθαί, μζ μπμίμζ 

μκεζνεφμκηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ ζφιθςκα ιε ιζα εζηυκα οθζηήξ εοηοπίαξ πμο επζηάζζεζ δ 

ηαηακαθςηζηή ημζκςκία υπμο γμοκ, αθθά ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ δ εζηυκα εοηοπίαξ πμο έπμοκ 

ζπδιαηίζεζ ημοξ είκαζ απνυζζηδ, ηαεχξ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηα πνάβιαηα ζηα μπμία μθείθμοκ κα 

οπμδμοθςεμφκ βζα κα ηδκ απμηηήζμοκ.          

Georges Perec, Σα πξάγκαηα Ŕ Μηα ηζηνξία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, ιηθν. Αέζπμζκα Φάθθδ, εηδ. 

Υαηγδκζημθή 1988   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
 ΐ΄ & Γ΄ Λοηείμο  

  

ΑΓΡΗΑΝΟΤ ΑΠΟΜΝΖΜΟΝΔΤΜΑΣΑ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Mémoires d’Hadrien  

οββναθέα

ξ 
Marguerite YOURCENAR 

Έημξ 

έηδμζδξ 
1951      

Υχνα 

έηδμζδξ 
Γαθθία   

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
ζζημνζηυ ιοεζζηυνδια Ŕ αοημαζμβναθζηυξ θυβμξ Ŕ νςιασηή αοημηναημνία        

Σμ ιοεζζηυνδια Αδξηαλνύ απνκλεκνλεύκαηα είκαζ ένβμ γςήξ ηδξ αεθβζηήξ ηαηαβςβήξ 

πμζήηνζαξ ηαζ πεγμβνάθμο Μανβηενίη Γζμονζεκάν (1903-1987) πμο, ςξ  ιοεζζημνζμπμζδιέκδ 

αοημαζμβναθία ημο νςιαίμο αοημηνάημνα Ώδνζακμφ (76-138 ι.Υ.), βκχνζζε παβηυζιζα 

ακαβκςζηζηή επζηοπία. ηα ελήκηα ημο πνυκζα, μ αοημηνάημναξ Ώδνζακυξ, κζχεμκηαξ ηζξ 

ζςιαηζηέξ δοκάιεζξ ημο κα ημκ εβηαηαθείπμοκ ηαζ ημκ εάκαημ κα πθδζζάγεζ, επζδίδεηαζ ζ‟ έκα 

ααεζά ακενχπζκμ απμθμβζζιυ  ηδξ γςήξ ηαζ ημο ένβμο ημο, μ μπμίμξ παίνκεζ ηδ ιμνθή εηηεκμφξ 

επζζημθήξ πμο απεοεφκεζ ζημκ οζμεεηδιέκμ δζάδμπυ ημο ΜάνημΏονήθζμ. Μέζα απυ ημκ 

αοημαζμβναθζηυ θυβμ ημο πζμ «Έθθδκα» απυ ημοξ νςιαίμοξ αοημηνάημνεξ, δ Γζμονζεκάν 

επζδίδεηαζ ζε ιζα θεπημιενή ακαζηυπδζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ βεβμκυηςκ ηδξ γςήξ ημο, 

εηεέημκηαξ δζελμδζηά υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ πμθζηζηήξ αθθά ηαζ ακενχπζκδξ οπυζηαζήξ ημο. 

Ώπμβοικςιέκμξ απυ ημκ εβςζζιυ ηαζ ηζξ ρεοδαζζεήζεζξ ηδξ αθθμηζκήξ πακημδοκαιίαξ ημο, μ 

Ώδνζακυξ ηαηαβνάθεζ ιε δζαφβεζα πκεφιαημξ ηαζ αθμπθζζηζηή εζθζηνίκεζα ηδ ζανηζηή εοηοπία ημο 

ένςηα, ηζξ ιεηαθοζζηέξ ακαγδηήζεζξ ηδξ ροπήξ, ηδκ εκαβχκζα πνμζπάεεζα ηδξ ηέπκδξ κα 

δζαηδνήζεζ γςκηακή ζηδ ικήιδ ηδ ιμνθή ημο αβαπδιέκμο ημο Ώκηίκμμο πμο εοζζάζηδηε βζ αοηυκ 

αοημηημκχκηαξ.           

Marguerite Yourcenar, Αδξηαλνύ απνκλεκνλεύκαηα, ιηθν. Εςάκκα Α. Υαηγδκζημθή, εηδ. 

Υαηγδκζημθή (1976) 
17

2009   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
ΐ΄ & Γ΄ Λοηείμο  
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ΣΟ ΦΑΡΟ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
 To the Lighthouse 

οββναθέα

ξ 
 Virginia WOOLF 

Έημξ 

έηδμζδξ 
1927  

Υχνα 

έηδμζδξ 
Ώββθία    

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
ιμκηενκζζιυξ* Ŕ πμζηίθδ εζςηενζηή εζηίαζδ*  Ŕ νμή ηδξ ζοκείδδζδξ*     

Σμ ιοεζζηυνδια ην θάξν ηδξ αββθίδαξ πεγμβνάθμο ηαζ δμηζιζμβνάθμο ΐζνηγίκζα Γμοθθ 

(1882-1941), ααζζηήξ εηπνμζχπμο ημο αββθζημφ ιμκηενκζζιμφ ηαζ πνμδνυιμο ηδξ θειζκζζηζηήξ 

ζδεμθμβίαξ, ηαηαβνάθεζ απμζπαζιαηζηά ηαζ οπαζκζηηζηά ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ιεθχκ ηδξ 

μζημβέκεζαξ Ράιγο ζηδκ παναεαθάζζζα ηαημζηία ημοξ πνζκ ηαζ ιεηά ημκ Ώ΄ Παβηυζιζμ πυθειμ. Δ 

εθθεζπηζηή βναθή ηδξ Γμοθθ, ιέζα απυ ζοκεζνιζηέξ αθδβήζεζξ πμζηίθδξ εζσηεξηθήο εζηίαζεο, 

πνμηνίκεζ ηδκ εκδμζημπζηή ηεπκζηή ημο εζςηενζημφ ιμκμθυβμο ιέζς ηδξ ξνήο ηεο ζπλείδεζεο, 

ζηζαβναθχκηαξ πμθοπνζζιαηζηά ηζξ ζηέρεζξ ηςκ πνμζχπςκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ εκηείκμκηαξ ημκ 

αζκζβιαηζηυ ημοξ παναηηήνα.    

ΐζνηγίκζα Γμοθθ, ην θάξν, ιηθν. Άνδξ Μπενθήξ, (Κνφζηαθμ 1982), Όρζθμκ 1995   

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Γ΄ Λοηείμο  

 

ΑΚΖΔΗ ΤΦΟΤ  

  
Σίηθμξ 

πνςημηφπμο 
Exercices de style   

οββναθέα

ξ 
Raymond QUENEAU 

Έημξ 

έηδμζδξ 
1947   

Υχνα 

έηδμζδξ 
Γαθθία 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
  πανςδία Ŕ παζβκζχδεξ φθμξ Ŕ θμβμπαίβκζμ Ŕ πζμφιμν Ŕ OuLiPo*      

Σμ πζμφιμν, δ νμπή πνμξ ημ θμβμπαίβκζμ ηαζ δ ανζειμζμθία, ζοκεέημοκ ημ πνμζςπζηυ  ζδίςια 

ημο βάθθμο ζοββναθέα Ραζδιυκ Κεκχ (1903-1976), ιακζχδμοξ ιεθεηδηή ηδξ θζθμζμθίαξ, ηςκ 

ιαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Σμ ζφκμθμ ημο πμζδηζημφ, πεγμβναθζημφ ηαζ δμηζιζαημφ ένβμο 

ημο πναβιαηεφεηαζ ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ αοηήξ ηαεαοηήξ, εκαθθάζζμκηαξ φθδ βναθήξ ηαζ 

πανςδχκηαξ παναδμζζαηά ζπήιαηα θυβμο. ημ αζαθίμ ημο Αζθήζεηο ύθνπο, μ Κεκχ επζπεζνεί κα 

δζδβδεεί έκα ακμφζζμ επεζζυδζμ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ιε 99 δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ, 

εθεονίζημκηαξ ηάεε θμνά κέεξ εηδμπέξ δζαηφπςζδξ πμο πνμζδίδμοκ ιαβζηέξ δζαζηάζεζξ ζηδκ 

ημζκυημπδ πναβιαηζηυηδηα. Ο Κεκχ ανήηε ζηδ βαθθζηή μιάδα ηδξ OuLiPo («Βνβαζηήνζμ 

δοκδηζηήξ θμβμηεπκίαξ») πνυζθμνμ έδαθμξ βζα παζβκζχδδ ελενεφκδζδ ηςκ εηθναζηζηχκ 

δοκαημηήηςκ ηδξ βθχζζαξ.      

Ραζδιυκ Κεκχ, Αζθήζεηο ύθνπο, ιηθν. Ώπζθθέαξ Κονζαηίδδξ, εηδ. Όρζθμκ, Ώεήκα 1984 

Δθζηζαηή 

μιάδα 
Γ΄ Λοηείμο   
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ΓΛΧΑΡΗ ΔΡΓΧΝ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 
 

Αηζζεηηζκόο: Καθθζηεπκζηυ νεφια ηαηά ημ 2μ ήιζζο ημο 19μο αζχκα, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ 

ιμκαδζηυξ ζημπυξ ηδξ ηέπκδξ είκαζ δ έηθναζδ ημο ίδζμο ημο εαοημφ ηδξ. οκεπχξ, ηάεε 

ηαθθζηέπκδξ μθείθεζ κα παναηάιπηεζ ηζξ ανπέξ ηδξ αθήεεζαξ  ηαζ ηδξ δεζηήξ ηαζ κα 

αθμζζχκεηαζ ζηδκ ηέπκδ ςξ ιμνθή, οπδνεηχκηαξ ημ αζζεδηζηυ δυβια ηδξ «ηέπκδξ βζα ηδκ 

ηέπκδ» (l‟art pour l‟art).      

Αξξώζηηα ηνπ αηώλα: Αεζπυγμοζα έηθναζδ ημο Ρμιακηζζιμφ ηαηά ημ πνχημ ήιζζο ημο 

19μο αζχκα, πμο αθμνά ζε αηναίεξ εηθάκζεζξ οπανλζαηήξ αβςκίαξ ηςκ νμιακηζηχκ 

ηαθθζηεπκχκ βζα επζαεααίςζδ ημο Ββχ ηαζ ζοκζζηά φρζζηδ έηθναζδ ηδξ απυθοηδξ 

ιεθαβπμθίαξ πμο ημοξ ηονζεφεζ. Δ «αννχζηζα ημο αζχκα» παναηείκεηαζ ιε ημ spleen ημο 

βάθθμο πμζδηή ανθ Μπςκηθαίν (Charles Baudelaire) ηαζ ζηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα 

επακειθακίγεηαζ ιέζς ηςκ ηαθθζηεπκχκ ηδξ Παναηιήξ (Décadence), αββίγμκηαξ ηα υνζα ημο 

«κμζδνμφ» ηαζ «ηαημφ».    

Αιιεγνξία: θμβμηεπκζηυ αθήβδια πμο πνμζδίδεζ ζοιαμθζηέξ δζαζηάζεζξ ζε θακηαζηζημφξ 

παναηηήνεξ ηαζ ζηζξ πνάλεζξ ημοξ, ηαθχκηαξ ημκ ακαβκχζηδ κα δζααθέρεζ ηα κμήιαηα πμο 

ηνφαεζ μ ιεηαθμνζηυξ θυβμξ ημο.  

Γνηζηθό κπζηζηόξεκα: ιοεζζημνδιαηζηυ είδμξ πμο ακαπηφπεδηε ζηα ηέθδ ημο 18μο ηαζ ηζξ 

ανπέξ ημο 19μο αζχκα, ιε δζπθυ ζηυπμ κα πνμηαθέζεζ ημ ζοκαίζεδια ημο θυαμο ζημκ 

ακαβκχζηδ αθθά ηαζ κα ημκ βαθδκέρεζ μδδβχκηαξ ημκ ζηδκ ηεθζηή ηάεανζδ. Σμ βμηεζηυ 

ιοεζζηυνδια παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ιεθαβπμθζηή ηαζ απεζθδηζηή αηιυζθαζνα, υπμο 

κοπηενζκέξ ηαηαζβίδεξ, απένακημζ ςηεακμί ηαζ απεζθδηζημί υβημζ ζημηεζκχκ αμοκχκ 

επζηείκμοκ ημκ ηνυιμ ημο ακαβκχζηδ. ΐαζζημί εηπνυζςπμζ ημο είδμοξ είκαζ δ Ώκκ Ράκηηθζθ 

(Ann Radcliffe), μ Μάεζμο Λζμφζξ (Matthew Lewis) ηαζ δ Μαίνδ έθθετ (Mary Shelley).   

Γνλθηρσηηζκόο: μ υνμξ πνμένπεηαζ απυ ημκ δζάζδιμ ήνςα Αμκ Κζπχηδ ημο Θεναάκηεξ ηαζ 

δδθχκεζ ιζα ζηάζδ αθαθνμΎζηζςηδ ηαζ μκεζνμπανιέκδ έκακηζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, εκίμηε δε 

ηαζ αθαγμκζηή, ηαεχξ υπμζμξ ηδκ εκζηενκίγεηαζ κζχεεζ ζακ ήνςαξ πμο υθμξ μ ηυζιμξ 

πνμζιέκεζ κα θακεί. Πθδκ υιςξ, μ ίδζμξ υνμξ παναηηδνίγεζ επίζδξ έκακ ζδεαθζζηή, πμο 

θμνηίγεζ ηα πνάβιαηα ιε πενζζζή ζδιαζία ή αθμζζχκεηαζ ζ‟ έκα ζημπυ πςνίξ πνμζςπζηυ 

ηένδμξ ή οζηενμθδιία.         

Γπζηνπία: αθμνά ζ‟ έκα θακηαζηζηυ ιεθθμκηζηυ ηυζιμ, εκ είδεζ πνμθδηείαξ, ιε επζηίκδοκεξ 

ή εθζαθηζηέξ δζαζηάζεζξ. (οκζζηά ημ ακηίεεημ ηδξ μοημπίαξ.)     

Δζσηεξηθή εζηίαζε: αθμνά ζε ιζα αθήβδζδ υπμο δ μπηζηή βςκία ημο αθδβδηή ηαοηίγεηαζ 

(εζηζάγεηαζ) ιε ηδκ μπηζηή βςκία εκυξ θμβμηεπκζημφ παναηηήνα ηαζ, ζοκεπχξ, δεκ πενζβνάθεζ 

πανά υ,ηζ ακηζθαιαάκεηαζ, ηαηακμεί ή ενιδκεφεζ μ ζοβηεηνζιέκμξ παναηηήναξ. Δ εκ θυβς 

εζςηενζηή εζηίαζδ ιπμνεί κα ιδκ παναιέκεζ ζηαεενή, αθθά κα ιεηαημπίγεηαζ οζμεεηχκηαξ 

ηδκ μπηζηή βςκία εκυξ άθθμο θμβμηεπκζημφ παναηηήνα. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ιζθάιε βζα 

πνηθίιε εζσηεξηθή εζηίαζε.   

Θύειια θαη Οξκή: Πνμνμιακηζηυ θμβμηεπκζηυ ηίκδια ζηδ Γενιακία ηαηά ημ 2μ ήιζζο ημο 

18μο αζχκα, πμο μθείθεζ ημ υκμιά ημο (Sturm und Drang) ζε εεαηνζηυ ένβμ ημο Φνίκηνδπ 

Κθίκβηεν (Friedrich Klinger) ηαζ δδιζμονβείηαζ ςξ ακηίδναζδ ζημκ ναζζμκαθζζιυ ημο 

Αζαθςηζζιμφ. Κφνζμ βκχνζζια ημο ηζκήιαημξ είκαζ μ επακαζηαηζηυξ ημο παναηηήναξ Ŕ ιε 

ζαθή πμθζηζηή πνμζά βζα ημζκςκζηή δζηαζμζφκδ Ŕ ηαζ εειεθζχδεζξ  ανπέξ ημο είκαζ δ 

απυννζρδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοιαάζεςκ, δ άνκδζδ ηάεε ιέηνμο ηαζ θμβζηήξ, δ δφκαιδ ηδξ 

ζδζμθοΎαξ ημο πμζδηζημφ οπμηεζιέκμο ηαζ δ αοημκμιία ηδξ ηέπκδξ. ΐαζζημί εηπνυζςπμζ ημο 

ηζκήιαημξ είκαζ μζ βενιακμί ζοββναθείξ Υένκηεν (Johann Gottfried Herder) ηαζ  Γηαίηε 

(Johann Wolfgang von Gœthe).        

Μνληεξληζκόο: Σμ νεφια ημο κνληεξληζκνύ Ŕ πμο ηομθμνείηαζ απυ ημ 1890 ηαζ ημνοθχκεηαζ 

ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1920 Ŕ ζοκζζηά ηδκ αζζεδηζηή έηθναζδ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ ζηζξ ανπέξ 

ημο 20μφ αζχκα, πνμηνίκεζ ημ αίηδια ηδξ πνςημηοπίαξ ηαζ ηδξ νζγζηήξ ακακέςζδξ ζε υθμ ημ 

θάζια ηςκ ηεπκχκ. Πθδκ υιςξ, ςξ νεφια δεκ είκαζ εκζαίμ ηαζ ιμκμζήιακημ, ηαεχξ 

δζαηθαδχκεηαζ ζε πμζηίθεξ εηθάκζεζξ πμο εηπνμζςπμφκηαζ είηε απυ ζοβηεηνζιέκεξ 
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ηαθθζηεπκζηέξ μιάδεξ ηαζ ηζκήιαηα (ηζξ θεβυιεκεξ πνςημπμνίεξ Ŕ avant-gardes) είηε απυ 

ιειμκςιέκμοξ ζοββναθείξ, ηα ένβα ηςκ μπμίςκ ειθακίγμοκ ςζηυζμ μνζζιέκα ααζζηά ημζκά 

βκςνίζιαηα.        

Μπνβαξπζκόο: Ο υνμξ απμδυεδηε ανπζηά ζηδκ δνςίδα Έιια Μπμαανφ ημο Γηοζηάα 

Φθςιπέν, παναπέιπμκηαξ ζημ αηυνεζημ αίζεδια αδζηαίςημο πμο ηδκ ζπανάζζεζ ηαζ ηδκ 

ηναηά δέζιζα εκυξ ηυζιμο ρεοδαζζεδηζημφ, μ μπμίμξ οπενααίκεζ ηαηά πμθφ ηζξ ροπζηέξ / 

θοζζηέξ ηδξ δοκαηυηδηεξ, αθθά ηαζ ηδκ οθζηή πναβιαηζηυηδηα πμο ηδκ πενζαάθθεζ. Ο υνμξ 

απμδυεδηε έηημηε ζε πμθθέξ θμβμηεπκζηέξ δνςίδεξ βζα κα παναηηδνίζεζ ημ ηονακκζηυ 

αίζεδια ακζηακμπμίδημο πμο ηζξ ηαηαηνφπεζ ηαζ ηζξ ηναηά έιιμκα πνμζημθθδιέκεξ ζηα 

πνυηοπα  ιζαξ ακχηενδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ ηαζ εκυξ ορδθυηενμο επζπέδμο γςήξ.  

Μπζηζηόξεκα δηάπιαζεο: πνυηεζηαζ βζα ημ πενίθδιμ roman d‟apprentissage, πμο 

ακαπηφπεδηε ςξ είδμξ ημκ 18μ αζχκα ηαζ παναημθμοεεί ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή 

δζαπαζδαβχβδζδ εκυξ κέμο ακενχπμο. ηδκ ακάπηολδ ημο κπζηζηνξήκαηνο δηάπιαζεο 

επέδναζε μ ειπεζνζζιυξ ημο Σγμκ Λμη (John Locke), πμο ελεηάγεζ ημκ άκενςπμ ιε βκχιμκα 

ηζξ πνμζςπζηέξ ημο ειπεζνίεξ ηαζ ηδκ πμνεία ημο ζηδ γςή, εκχ πνχηα δείβιαηα ημο είδμοξ 

εεςνμφκηαζ μ Εηι Μπιαο ημο Λεζάγ (Lesage) ηαζ δ Μαλόλ Λεζθώ ημο Ώααά Πνεαχ (Abbé 

Prévot).          

OuLiPo: Βνβαζηήνζμ Αοκδηζηήξ Λμβμηεπκίαξ (Ouvroir de Littérature Potentielle), υπμο 

βάθθμζ θμβμηέπκεξ, ηονίςξ, οπμηζκμφιεκμζ απυ ενεοκδηζηή αθθά ηαζ παζβκζχδδ δζάεεζδ, 

πνμζπάεδζακ κα εθεφνμοκ πενζμνζζηζημφξ ηαηακαβηαζιμφξ, ζηακμφξ κα θεζημονβήζμοκ ςξ 

πανάβμκηεξ έιπκεοζδξ ηαζ απμηάθορδξ ηςκ άδδθςκ δοκαημηήηςκ ημο ακενχπζκμο θυβμο. 

ΐαζζημί εηπνυζςπμζ ημο OuLiPo είκαζ μζ βάθθμζ ζοββναθείξ Ραζδιυκ Κεκχ (Raymond 

Queneau) ηαζ Γςνγ Πενέη (Georges Perec).                  

Παξάινγν: α. μηζδήπμηε ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ημζκή θμβζηή ηαζ ημοξ κυιμοξ πμο ηδ 

δζέπμοκ. β. θζθμζμθζηυ ηαζ θμβμηεπκζηυ δυβια πμο πναβιαηεφεηαζ ηδκ έθθεζρδ ζοκεκκυδζδξ 

ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ ακενχπςκ, ημ πανάθμβμ ηδξ γςήξ ηαζ ημ ιάηαζμ ημο ηυζιμο.   

Ρεαιηζκόο: θμβμηεπκζηυ νεφια ηςκ ανπχκ ημο 19μο αζχκα πμο  επζδζχηεζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή 

αθήεεζα ςξ αζζεδηζηυ ζδεχδεξ ηαζ ηδκ πζζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ πενζννέμοζαξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, πμο παναπέιπεζ ζε ιζα αζηζηή ημζκςκία. Οζ νεαθζζηέξ ζοββναθείξ 

πνμηνίκμοκ ημ αλίςια ηδξ αιεζνθάλεηαο, ημ μπμίμ πνμτπμεέηεζ ηδκ πνμζεηηζηή παναηήνδζδ 

ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ οθζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο ημοξ πενζαάθθεζ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ελίζμο 

θεπημιενή ακαπανάζηαζή ημο ιέζς εκυξ ακηζηεζιεκζημφ ηαζ αιενυθδπημο φθμοξ.        

Ρνή ηεο ζπλείδεζεο: Χξ υνμξ ακαθένεηαζ ζηδ νέμοζα ειπεζνία ηδξ ζοκείδδζδξ, υπςξ 

απμδυεδηε απυ ημκ ροπμθυβμ ηαζ θζθυζμθμ Οοίθθζαι Σγέδιξ (William James), είηε ζηδκ 

ηεπκζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ δζανημφξ ηαηάζηαζδξ ηίκδζδξ ημο κμο. (Παναπέιπεζ ζηδκ 

ηεπκζηή ημο ιμκηάγ, δδθαδή ζηδ δζαδμπή ηαζ ακηζπανάεεζδ αζφκδεηςκ εζηυκςκ πμο 

ηαηανβμφκ ηδκ αίζεδζδ εκυηδηαξ εκυξ κμήιαημξ.) Δ νμή ηδξ ζοκείδδζδξ, ςξ ζδίςια ημο 

ιμκηενκζζιμφ, δδιζμονβεί εθθεζπηζηέξ ηαζ απμζπαζιαηζηέξ απεζημκίζεζξ ημο εζςηενζημφ 

ηυζιμο εκυξ αθθμηνζςιέκμο, ζοκήεςξ, αηυιμο, πμο γεζ ζε ιζα νεοζηή, πμθοδζάζηαηδ ηαζ 

απνμζδζυνζζηδ πναβιαηζηυηδηα.    

πκβνιηζκόο: Καθθζηεπκζηυ ηίκδια ηαηά ημ 2μ ήιζζο ημο 19μο αζχκα, πμο δδιζμονβήεδηε 

ςξ ακηίδναζδ ζημκ νεαθζζιυ ηαζ ημκ καημοναθζζιυ, ανκμφιεκμ ηδκ πζζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ 

ελςηενζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ πνμηνίκμκηαξ ηδκ έιιεζδ πνμζέββζζδ ηδξ αθήεεζαξ. ε 

θμβμηεπκζηυ επίπεδμ, μ ζοιαμθζζιυξ ζοκεέηεζ ιζα πμίδζδ δζακμδηζηή ηαζ ενιδηζηή ιέζς ηδξ 

ζοζηδιαηζηήξ πνμζθοβήξ ζηδ θακηαζία, ηδ ιεηαθμνά ηαζ ηδ ιμοζζηυηδηα ημο θυβμο. 

ΐαζζηυξ εηπνυζςπμξ ημο οιαμθζζιμφ είκαζ μ βάθθμξ πμζδηήξ Μαθθανιέ (Stéphane 

Mallarmé).        

Τπεξξεαιηζκόο: ημ πθέμκ επακαζηαηζηυ ηαζ ιαηνμαζυηενμ θμβμηεπκζηυ ηαζ εκ βέκεζ 

ηαθθζηεπκζηυ ηίκδια ηδξ πνςημπμνίαξ (avant-garde) ζηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα, πμο 

πνμηνίκεζ ηδκ απηόκαηε γξαθή ςξ επακαζηαηζηυ ιέζμ βζα ηδκ ηάεανζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

βναθήξ απυ ηζξ μνεμθμβζηέξ, δεζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ ανπέξ πμο ηδ δζέπμοκ, ιε ζημπυ ηδκ 

ακακέςζδ ημο κμήιαημξ ημο ηυζιμο. Σμ όλεηξν, ςξ ζδζαίηενμξ ροπζηυξ αοημιαηζζιυξ, δεκ 

απέπεζ πμθφ απυ ηδκ ζδέα ηδξ επαλάζηαζεο, ςξ νδλζηέθεοεδξ απυπεζναξ αθθαβήξ ημο ηυζιμο, 
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εκχ ημ καύξν ρηνύκνξ ζοκζζηά ααζζηυ ενβαθείμ πνυηθδζδξ πμο αζχκεηαζ απυ ημοξ 

οπεννεαθζζηέξ ςξ ηαεμθζηή ακοπμηαλία.  

Φπρνινγηθόο ξεαιηζκόο: αθμνά ζε νεαθζζηέξ ζοββναθείξ υπςξ μ Νημζημβζέθζηζ (Fyodor 

Dostoevsky), υπμο δ εκδεθεπήξ παναηήνδζδ εζηζάγεηαζ ζημκ ροπζηυ ηυζιμ ηςκ δνχςκ ηαζ, 

ηονίςξ, ζηζξ πζμ αηναίεξ ηαζ πανμλοιιέκεξ εηθάκζεζξ ημο.     

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ  

 «Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, δ δδιζμονβυξ ημο 

πανυκημξ εκηφπμο, Αληηγόλε Βιαβηαλνύ, δδθχκς ζήιενα (28.04.2011)  υηζ:      

1. Σμ ηείιεκμ «40 έξγα ηεο Παγθόζκηαο Λνγνηερλίαο θαη Γισζζάξη»  πμο 

οπμαάθθς είκαζ δζηυ ιμο πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα 

δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ή αζμιδπακζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηνίημο.    

2. Αίκς ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ημ μπμίμ εα εκενβεί 

ηαηά ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα 

δζακέιεζ ημ οπμαθδεέκ εζζαβςβζηυ ηείιεκμ αοημφζζμ, αοημηεθέξ ή εκζςιαηςιέκμ ζε 

άθθμ οθζηυ, βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ, ζδίςξ 

έκηοπμ ή δθεηηνμκζηυ.       
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Γ4. Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ζ αλαγθαηόηεηα ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε 
 

ΣΟ ΘΒΏΣΡΟ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
3
 

  

Δ αζζεδηζηή αβςβή ηαζ ημ εέαηνμ 

Σμ εέαηνμ είκαζ εδχ ηαζ πζθζεηίεξ ιζα δδιμθζθήξ ιμνθή θασηήξ ηέπκδξ. οκδοάγμκηαξ ηδκ 

ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή, ηδ δζαζηέδαζδ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα, ανηεηά πνυζθαηα δζεηδίηδζε ηδ 

εέζδ ημο ζηδκ ζπμθζηή πναηηζηή ηαζ ζηδ εεναπεία. Ώοηή δ δζαπίζηςζδ έπεζ ςεήζεζ ημοξ 

ανιυδζμοξ πνμξ απμθάζεζξ πμο εκζζπφμοκ δζανηχξ ηαζ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ηδκ έκηαλδ ημο 

εεάηνμο ζηδκ αζζεδηζηή αβςβή. Δ Ώνζζημηεθζηή εεχνδζδ βζα ηδκ δδμκή πμο πνμζθένεζ δ 

δναιαηζηή πμίδζδ ζοκακηά ηδκ Μπμαθζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθφπκζζδξ ζοκεζδήζεςκ ηαζ 

«εββναιιαηζζιμφ», ζημκ εζημζηυ αζχκα. ηζξ ιένεξ ιαξ, αάγμκηαξ ζηυπμ έκα αεζθυνμ, εκηαλζαηυ 

ηαζ πνςημπυνμ ζπμθείμ, ημ εέαηνμ ιπμνεί κα  εηθδθεεί ςξ ηαθθζηεπκζηή θυνια, ηνυπμξ 

ελμζηείςζδξ ιε ιζα βκχζδ, εεναπεοηζηυ ηαζ εηημκςηζηυ ιέζμ, βκςζηζηυ ηαζ εηθναζηζηυ 

ενβαθείμ, ηνυπμξ ζοκφπανλδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ. Σμ Νέμ πμθείμ 

έπεζ ιεηαλφ άθθςκ, ςξ ηφνζα επζδίςλδ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ζζμννμπία ημο κέμο ακενχπμο ηαζ ηδκ 

έκηαλή ημο ζε έκα δζεεκμπμζδιέκμ, πμθοπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ. Δ παζδαβςβζηή ηείκεζ ζηδκ 

εκζςιάηςζδ ηυζμ ηςκ κέςκ ιμνθχκ επζημζκςκίαξ ηαζ πθδνμθμνίαξ, υζμ ηαζ ζηδκ ζζυννμπδ 

ακάπηολδ ηςκ ροπζηχκ, δζακμδηζηχκ ηαζ αζζεδηζηχκ ηθίζεςκ ημο ιαεδηή. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ εέαηνμ δεκ πνεζάγεηαζ κα απμδείλεζ ηάηζ βζα ημκ πμθζηζζιζηυ ημο 

νυθμ ζε ιζα ημζκςκία. Δ γςκηακή αθήβδζδ ζε έκα πθήεμξ αηυιςκ, ζε έκα πανυκ ηαζ ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ αθδεζκυ ηυπμ, ιυκμ ιε ιζα εκ δοκάιεζ άζηδζδ γςήξ ιπμνεί κα πανμιμζαζεεί. Καζ 

βζα κα επαθδεεφζμοιε ή κα αλζμθμβήζμοιε ηδκ πμζυηδηα ιζαξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ δεκ 

πνεζάγεηαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ ηδκ πνμζςπζηή απάκηδζδ πμο δίκμοιε ζηα ενςηήιαηα: Με 

ζοβηίκδζε; Βίπα ηάπμζα εοπανίζηδζδ απυ ηδκ παναημθμφεδζή ηδξ; Μμο έιαεε ηάηζ ηαζκμφνβζμ; 

Ώκ αοηά ηα ηνία ενςηήιαηα ηα εέζμοιε ηαζ βζα ημ ιάεδια ζηδκ ηάλδ, ηυηε εα εζζπνάλμοιε 

άιεζα υπζ ιυκμ ηδκ απάκηδζδ βζα ημ εέαηνμ αθθά ηαζ βζα ημ ίδζμ ημ ζπμθείμ ζηδκ ζδακζηή ημο 

ιμνθή. 

Δ ζδακζηή ιμνθή εδχ δεκ έπεζ ηαεμθζηή αθθά ελαημιζηεοιέκδ αλία ηαζ ζ‟ αοηήκ ιπμνεί κα 

μδδβδεεί ημ παζδί ιέζα απυ ημ αζςιαηζηυ ζηάδζμ (εέαηνμ ζηδκ ηάλδ ), ηδκ εέαζή ημο απυ 

απυζηαζδ (ςξ ημζκυ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ), ηδκ ημζκή ζοβηίκδζδ ηαζ ηδκ έκηαλδ πμο ημο 

πνμζθένεζ. 

Σμ ζπμθείμ ημο εεαηή είκαζ ζπμθείμ εκδθζηίςζδξ, δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ . 

Δ Γέκκδζδ ημο Θεάηνμο 

Κάεε ημζκςκία ηάκεζ ημ εέαηνυ ηδξ. θμζ βκςνίγμοιε πζα υηζ  ιέζα απυ ζοιιεημπζηέξ  

ηεθεημονβίεξ πμο  δζαιμνθχεδηακ ζε δνχιεκα, ακαπηφπεδηε δ εεαηνζηή ιμνθή 
4
. ηδκ πμνεία 

είκαζ ηα βκςζηά ςξ ηυηε δνχιεκα πμο έδςζακ ηδκ ζδέα ηδξ πανάζηαζδξ, δδθαδή ηδξ ζηδκζηήξ πζα 

αθήβδζδξ ιζαξ ζζημνίαξ απυ έκα είαζμ, εκχπζμκ ηδξ ημζκυηδηαξ. Αδιζμονβήεδηακ έηζζ ηα 

                                                 
3Κώζηαρ Αξελόρ «…ίζωρ να αθςπνίζοςμε ηα παιδιά ζηπέθονηάρ ηα ζηο ίδιο ηο παισνίδι, πος ενοικεί ζε κάθε ηι: δείσνονηάρ 
ηοςρ πωρ ηα πάνηα ςπόκεινηαι ζε κανόνερ κι ακόμη μαθαίνονηάρ ηοςρ πωρ ηα παισνίδια δεν είναι αμεηάβληηα. Μαθαίνω 
ζηο παιδί να παίζει ποιηηικά, ζύμθωνα με κανόνες, ζημαίνει όηι ηο παιδί ζσνηθίζει να αμθιζβηηεί ηοσς κανόνες, 
να ηοσς μεηαμορθώνει.» 
 

 
4 Καηενίκα Καημφνδ, Πνμαζζεδηζηέξ Μμνθέξ Θεάηνμο,Ώεήκα,Βζηία ,(1946), 1998 
                                  Δ βεκεηζηή ημο εεάηνμο,Ώεήκα, Μαονμιιάηδξ &ία,1987 
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ιαβζημενδζηεοηζηά δνχιεκα, ιε εειαημθμβία απυ ημοξ ηφηθμοξ εεσηχκ ηαζ ιοεμθμβζηχκ 

πνμζχπςκ, ηα μπμία παναημθμοεμφζακ μζ πζζημί. Δ  ελέθζλδ αοηχκ είκαζ ημ δνάια , ημ βκςζηυ 

ιαξ ζήιενα  εέαηνμ. Σμ εκδζαθένμκ είκαζ υηζ αοηή δ ελεθζηηζηή πμνεία απακηάηαζ ζε υθμοξ ημοξ 

πμθζηζζιμφξ.
5
 

Ο Μφεμξ 

ημκ πονήκα ημο δνχιεκμο ηαζ ημο δνάιαημξ , ακεονίζημοιε ημ ιφεμ, ιζα αθδβδιαηζηή 

ιμνθή πμο ειπενζέπεζ ιζα απμηνοζηαθθςιέκδ ζοθθμβζηή πίζηδ. Ώοηή ηδκ επζηή ιμνθή 

δναιαημπμζμφκ μζ πμζδηέξ ηαζ «δδιζμονβμφκ» ημ δνάια ιε ημ δζηυ ημοξ ηνυπμ μζηεζμπμίδζδξ ημο 

ιεηαθοζζημφ, ημο οπενδφκαιμο ηαζ μπμζμοδήπμηε αηαηακυδημο βζα ηδκ ακενχπζκδ θφζδ 

θαζκμιέκμο πμο ζοπκά είκαζ ενδζηεοηζηήξ πμζυηδηαξ. Βπί παναδείβιαηζ δ θςηζά, ςξ ηζκδηήνζα 

δφκαιδ ηαζ ιέβζζηδξ ζδιαζίαξ θαζκυιεκμ ,  ακήηε ζε «εεσηυ ηυζιμ» ηαζ βζ‟ αοηυ  ιυκμ 

«οπενιεβέεεζξ» ήνςεξ ιπμνεί κα ηδκ έηθερακ βζα πάνδ ηςκ ακενχπςκ, ζε υθμοξ ημοξ 

πμθζηζζιμφξ . Οζ ιφεμζ βζα ηδκ έθεοζδ ηδξ θςηζάξ ζηα ακενχπζκα πένζα είκαζ παναηηδνζζηζημί ζε 

ηάεε ιένμξ ηδξ βδξ
6
,  εκχ  δ εεαηνζηή ηδξ απυδμζδ ζηδκ εθθδκζηή ηναβςδία δναιαημπμζεί 

ηαθφηενα απυ ηάεε άθθμ ηδκ ακενχπζκδ ιμίνα, ιέζα απυ ηδκ βκςζηή ιαξ ηνζθμβία βφνς απυ ημκ 

Πνμιδεέα
7
.   

Δ Σέπκδ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

Σα παζδζά οπήνλακ πάκηα ημ ηέκηνμ εκδζαθένμκημξ ηάεε ημζκςκίαξ ηαζ δ  δζαιυνθςζδ ηςκ 

ιεθθμκηζηχκ πμθζηχκ ζηδνίπηδηε πμθφ ζοπκά ζε ιεευδμοξ ηαζ παζδαβςβζηέξ μζ μπμίεξ 

πενζεθάιαακακ ηδκ ηέπκδ. ηδκ ιεηαπμθειζηή επμπή ηονίςξ παναηδνμφιε κα εκηάζζεηαζ ζηδκ 

αζζεδηζηή αβςβή ηαζ ημ δναιαηζηυ είδμξ .πςξ ακαθένεζ δ Nellie McCaslin «ημ εέαηνμ ειπθέηεζ 

ημκ ζοιιεηέπμκηα ιε ημκ πθδνέζηενμ απυ υθεξ ηζξ ηέπκεξ ηνυπμ: κμδηζηά, ζοβηζκδζζαηά, 

ζςιαηζηά, βθςζζζηά , ημζκςκζηά»
8
. 

Μέζα απυ ηζξ εεαηνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζημ ζπμθείμ, ηα παζδζά ζοκδείγμοκ κα αζχκμοκ ηδκ 

εκζοκαίζεδζδ ηαζ κα ηαηακμμφκ υ,ηζ είκαζ δζαθμνεηζηυ , άθθμ. Μαεαίκμοκ κα ζοκενβάγμκηαζ βζα 

έκα ημζκυ ένβμ ηαζ ηαηακμμφκ ηδκ αλία πμο έπεζ δ ζοιαμθή ημο ηαεεκυξ βζα ημ ζφκμθμ.                                                                

ημ εέαηνμ μ ιζηνυξ ηαζ μ έθδαμξ ιαεδηήξ, εα ένεμοκ ζε επαθή ιε ηδκ γςκηακή δδιζμονβία , 

ιε εκενβδηζηυ ηαζ  «δζαδναζηζηυ» ηνυπμ. Δ πανάζηαζδ δεκ ζοβηνίκεηαζ ηαζ είκαζ θάεμξ κα 

ζοιααίκεζ ηάηζ ηέημζμ, ιε ζοββεκείξ ηαθθζηεπκζηέξ δδιζμονβίεξ , υπςξ είκαζ μ ηζκδιαημβνάθμξ. 

ημ εέαηνμ οπάνπεζ γςκηακή, εκ ελεθίλεζ δδιζμονβία ηαζ επζημζκςκία. Σμ ημζκυ ιπμνεί κα 

πανέιαεζ… είηε δζαηνζηζηά , είηε εμνοαςδχξ. 

Ονμθμβία  

Γζα κα απμζαθδκίζμοιε ιζα μνμθμβία πμο αηυιδ πενζπθέηεζ πμθθμφξ ηζ‟ εηείκμζ ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ άθθμοξ, εα ζηδνζπημφιε ηυζμ ζε πδβέξ υζμ ηαζ ζηδ ειπεζνία ιαξ ηα ηεθεοηαία είημζζ πνυκζα. 

ηακ βίκεηαζ ακαθμνά ζημ Θέαηνμ ζηδκ Βηπαίδεοζδ ζοκήεςξ αημθμοεεί ιζα ζεζνά εκκμζχκ πμο 

πενζέπμοκ ζημζπεία ηα μπμία απμηεθμφκ ιένμξ ιυκμκ ημο ακηζηεζιέκμο. 

Αναιαημπμίδζδ 

Βίκαζ πνήζζιμ κα βκςνίγμοιε υηζ ηάεε ιεηαθμνά απυ έκα άθθμ αθδβδιαηζηυ είδμξ ζε εηείκμ 

ημο δνάιαημξ είκαζ ηαηά έκα ιένμξ δναιαημπμίδζή ημο. Παναδείβιαημξ πάνζκ ακ βίκεζ εεαηνζηυ 

ένβμ ημ «Πυθειμξ ηαζ Βζνήκδ»,ηυηε έπμοιε ζε ιμνθή δζαθυβμο, ιε ζπεηζηέξ πενζημπέξ ηαζ 

δζαιμνθχζεζξ, ημ βκςζηυ ιοεζζηυνδια. Σμκίγμοιε ςζηυζμ ημ "ιενζηυ" δζυηζ ακ πανααθέρμοιε 

ηδ δζαδζηαζία ηαζ εεςνήζμοιε υηζ έκαξ ζοββναθέαξ ιεηαθένεζ ζε δναιαηζηή ιμνθή έκα πεγυ 

                                                 
5Barba Eugenio,  L’ énergie qui danse. L'art secret de l' acteur, Bouffonneries 32-33-ISTA-1995 

6Πέηνμξ Μμοβζαηάημξ,Ώκηζβυκδ Μχνμο,Υνήζημξ Παπαδδιμφθδξ,Μανία Φναβηή,  Θεαηνζηή αβςβή Β΄ηαζ η΄ Αδιμηζημφ, Ο.Β.Α.ΐ., 

2006 ,ΐθέπε :Ο ζεόο ηεο θσηηάο θαη ε ζεά ηνπ θαπλνύ, ζημ ΐζαθίμ Μαεδηή ζεθ.56, ΐζαθίμ Ααζηάθμο ζεθ.118 
7 Ώθέλδξ Αζαιακηυπμοθμξ , Πνμιδεέαξ Αεζιχηδξ ηαζ Λουιεκμξ ημο Ώζζπφθμο,Βηδ.Παπαδήια,1992 
8 Nellie McCaslin, Creative drama in the classroom, LONGMAN 1990/PLAYERS PRESS, ISBN 0-88734-604-9 
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ηείιεκμ (δζήβδια, ιοεζζηυνδια),ηυηε ιζθάιε βζα δηαζθεπή ημο εκ θυβς ηεζιέκμο. Πμθθέξ θμνέξ 

ιάθζζηα ακ ημ πανάβςβμ ηείιεκμ έπεζ απμηθίζεζξ (ζε πθμηή, πνυκμ, πνυζςπα η.θ.π.), μ 

δζαζηεοαζηήξ ιπμνεί κα πεζ υηζ ζοκέβναρε ααζζγυιεκμξ πάκς ζε ιζα ζδέα απυ ημ ανπζηυ ηείιεκμ. 

Έηζζ θμζπυκ δζαπζζηχκμοιε εη πνχηδξ υρεςξ υηζ δεκ εα ιαξ πνεζαγυηακ έκαξ κέμξ υνμξ βζα ημ 

παναηηδνζζιυ αοηήξ ηδξ ζπμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

ηακ υιςξ ιαεδηέξ ή μπμζαδήπμηε εεαηνζηή μιάδα  βκςνίγμοκ έκα ανπζηυ οθζηυ ζε  ιδ 

εεαηνζηή ιμνθή, ημ ακαθφμοκ ανίζημκηαξ ηαζ ιεθεηχκηαξ  υθεξ  ηζξ οπάνπμοζεξ  δναιαηζηέξ  

δμιέξ ημο, ημ γςκηακεφμοκ ιε ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ ηαζ ημ ηάκμοκ παναζηάζζιμ , ηυηε 

δναιαημπμζμφκ. Τπάνπεζ δδθαδή έκα εκδζάιεζμ ζηάδζμ επελενβαζίαξ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ 

μιαδζηή δμοθεζά, ειπθμοηίγεηαζ απυ πνμηάζεζξ ηαζ αοημζπεδζαζιυ ηαζ ηαηαβνάθεηαζ ζημ ηεθζηυ 

ημο ζηάδζμ ιε ζημπυ κα παζπηεί.  

Βνβαζηήνζ βναθήξ 

Βθυζμκ εοιμφκηαζ υθμζ ημ ένβμ, είκαζ δοκαηυκ κα ημ παίλμοκ, πςνίξ ημ εκδζάιεζμ ζηάδζμ ημο 

ενβαζηδνίμο βναθήξ (εζδζηά ζημ κδπζαβςβείμ). Γζα ημ ζπμθζηυ ηαζ ηαθθζηεπκζηυ πενζαάθθμκ 

υιςξ, ημ ενβαζηήνζ βναθήξ είκαζ έκα ζδιακηζηυ ηαζ επίπμκμ ζηάδζμ ελέθζλδξ ηαζ μθμηθήνςζδξ 

ηδξ δναιαημπμίδζδξ. ζμ βζα ηζξ θμβμηεπκζηέξ αλζχζεζξ ζ‟ αοηυ ημ ζηάδζμ , είκαζ ζδζαίηενα 

ορδθέξ αθμφ αθμνμφκ ηδκ πμζδηζηή βθχζζα ημο εεάηνμο, βειάηδ ζδιαζίεξ ηαζ επζημζκςκζαηά 

ζημζπεία πμο εειεθζχκμοκ ημκ εεαηνζηυ θυβμ. Ώοηή δ πμίδζδ ςζηυζμ,εζδζηά ζημ ηθαζζζηυ 

εέαηνμ, είκαζ ηαζ δ αζηία πμο παναιέκεζ  εζθαθιέκα ζηδκ ακηίθδρδ πμθθχκ ημ εέαηνμ ςξ 

θμβμηεπκία. 

Σμ εεαηνζηυ παζπκίδζ 

Ώοηή είκαζ ιζα εηθναζηζηή άζηδζδ, ζηδνζβιέκδ ζηδ θακηαζία, πμο ιμζάγεζ ηυζμ ιε ημ 

εθεφεενμ παζπκίδζ ηςκ παζδζχκ, υζμ ηαζ ιε ηζξ ζοζηδιαηζηέξ αζηήζεζξ ροπμηεπκζηήξ ηαζ 

αοημζπεδζαζιμφ ημο επαββεθιαηζημφ εεάηνμο. Αφκαιή ημο είκαζ δ ζφθθδρδ ηαζ δ ακηίδναζδ ηδξ 

ζηζβιήξ. Μπμνεί κα ιδκ έπεζ ζοβηεηνζιέκδ θυνια, ανπή , ιέζδ ηαζ ηέθμξ. Ώκάθμβα ιε ημκ 

ειροπςηή ηαζ ημ ζηυπμ , ιπμνεί κα δίκμκηαζ ηαηεοεφκζεζξ ή κα βίκεηαζ ιυκμ δ ανπζηή πνήζδ 

ενεεζζιάηςκ. οπκά ιέζα απυ ηδ δναζηδνζυηδηα αοηή ηα ιζηνυηενα παζδζά «μιμθμβμφκ» έκα 

πνμζςπζηυ εέια, μναηυ απυ ημκ ηνυπμ πμο ημ επελενβάγμκηαζ ιέζα ζημ παζπκίδζ. 

Ώκ πνμπςνήζεζ ζε έκα επυιεκμ ζηάδζμ μ ειροπςηήξ ιε ηδκ μιάδα, ηυηε ιπμνμφιε κα ιζθάιε 

βζα δδιζμονβζηυ εεαηνζηυ παζπκίδζ, υπμο οπάνπεζ ζηάδζμ δζαιυνθςζδξ ιζαξ ζζημνίαξ, πμο 

ανενχκεηαζ ζε ζημζπεζχδδ δζαθμβζηή ιμνθή. Βδχ δ πανέιααζδ είκαζ ειθακήξ ηαζ μ ζηυπμξ ημο 

παζδαβςβμφ είκαζ αηνζαήξ. ε αοηή ηδκ εηδμπή ημ εεαηνζηυ παζπκίδζ ιμζάγεζ πμθφ ιε ηδ 

δδιζμονβζηή θάζδ ηδξ πνμεημζιαζίαξ ιζαξ πανάζηαζδξ, υηακ ηδκ ειπθμοηίγμοκ μζ μιαδζημί ηαζ 

αημιζημί αοημζπεδζαζιμί. 

Σμ δνάια/ εέαηνμ 

Γζα ηδκ αββθμζαλμκζηή ζπμθή ημ δνάια ζηδκ εηπαίδεοζδ(D.I.E.) είκαζ έκαξ ηνυπμξ κα 

ιαεαίκεζξ, κα ηαηακμείξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ πμθφ ςξ ιέεμδμξ δζδαηηζηήξ άθθςκ ακηζηεζιέκςκ
9
. 

Ο υνμξ «δνάια» ζηδκ αββθζηή βθχζζα ιεηαθένεζ εκκμζμθμβζηά υζα ζηδ εθθδκζηή απμδίδμοιε 

ζήιενα ιε ηδ θέλδ εέαηνμ. Σμ δνάια είκαζ ηυζμ μ δναιαηζηυξ θυβμξ (πμίδζδ) υζμ ηαζ δ ζηδκζηή 

πνάλδ.Άνα είκαζ εφπνδζημ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ βζα ηδ δοκαηυηδηα πμο πνμζθένεζ κα 

ιεθεηδεεί ςξ ηείιεκμ αθθά ηαζ ςξ δναζηδνζυηδηα. Δ αββθμζαλμκζηή ηάζδ εεςνεί πςξ ιπμνεί κα 

ημ πνδζζιμπμζήζεζ βζα ηδκ δζδαζηαθία μζμοδήπμηε ακηζηεζιέκμο, ιε έιθαζδ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο 

ακηζηεζιέκμο ηαζ υπζ ζηδκ ηαεαοηυ εεαηνζηή δδιζμονβία. Σμ εέαηνμ ζηδκ εηπαίδεοζδ- ηαηά ηδκ 

ίδζα ηάζδ- είκαζ έκα «παζδαβςβζηυ ενβαθείμ» ιε ζηυπμ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηςκ κέςκ ιαεδηχκ, 

ακελάνηδηα απυ ηδκ δζαζηέδαζή ημοξ
10

. ηδκ βαθθζηή πνυηαζδ ημ εέαηνμ ηαζ δ ειρφπςζδ 

                                                 
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,ζ.10 

  -Heathcote Dorothy- Bolton Gavin, Drama for learning. D. Heathcote's Mantle of the Expert –Approach to   

   Education, London, Heinemann, 1995. 
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(animation) έπμοκ ζηυπμ ηδκ δζενεφκδζδ υθςκ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο παζδζμφ ιε έιθαζδ ζημ 

πχνμ ηδξ θακηαζίαξ.
11

  

ηδ δναζηδνζυηδηα υπςξ ηδκ εκκμμφιε ζηδκ Βθθάδα ηαζ επζδζχημοιε κα ηδκ ηαθθζενβήζμοιε 

ζοιαάθθμοκ: δ ζοιιεημπή ιέζς ηδξ θακηαζίαξ, δ θμβζηή ηδξ αθθδθμοπίαξ , δ ηαθθζένβεζα ημο 

θυβμο ηαζ δ δδιζμονβία ζηδκζηήξ βθχζζαξ. Αεκ οπάνπεζ ηίπμηα ακμθμηθήνςημ ςξ πνμξ ηδ 

εεαηνζηή ιμνθή βζαηί υθδ δ δζαδζηαζία ακαπηφζζεηαζ παζδαβςβζηά ηαζ ηαθθζηεπκζηά 

ηαοημπνυκςξ. Δ ιυκδ πανάιεηνμξ πμο δεκ μθμηθδνχκεηαζ ζηδ θάζδ ηδξ δναιαημπμίδζδξ είκαζ δ 

ηεθζηή ιμνθή πανάζηαζδξ. Ώοηυ βίκεηαζ ζε επυιεκμ ζηάδζμ, ιπνμζηά ζε έκα άθθμ ημζκυ, λέκμ 

απυ ηδκ μιάδα πμο δδιζμονβεί.  

Σμ παζπκίδζ νυθςκ  

Ο υνμξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαε‟ οπεναμθήκ, απμδίδμκηαξ ηδ ζφκεεζδ εκυξ δζαθυβμο, ημκ μπμίμ 

ηαθμφκηαζ κα δδιζμονβήζμοκ δφμ ή πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ιε έκακ ζημπυ λέκμ πνμξ ηδκ έηθναζδ 

ηαζ ηδ δδιζμονβία. ‟ έκα εεαηνζηυ παζπκίδζ (ζημ ανπζηυ ημο ζηάδζμ), ζε έκα ιάεδια βθχζζαξ 

(ιδηνζηήξ ή λέκδξ), ζε έκα ζηάδζμ δζενεφκδζδξ εκυξ ημζκςκζημφ θαζκμιέκμο, ιπμνεί κα 

δδιζμονβδεεί έκαξ δζάθμβμξ. Αεκ είκαζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ ζοκεζδδηή  πνμζπάεεζα δδιζμονβίαξ 

εκυξ ηαθθζηεπκζημφ απμηεθέζιαημξ. Χξ εη ημφημο ημ παζπκίδζ νυθςκ δεκ ζοκδέεηαζ, ζε αοηή ηδ 

ιμνθή, ιε ημ εέαηνμ ςξ ηέπκδ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα ηδκ δναιαημεεναπεία, υπμο ακαπηφζζεηαζ ιζα 

εεαηνυιμνθδ ηεπκζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα εεναπεοηζημφξ ή δζαβκςζηζημφξ ζημπμφξ. Αεκ 

απμηθείεηαζ ηαζ δ ιζα ηαζ δ άθθδ θάζδ ημο παζπκζδζμφ νυθςκ κα έπεζ εκδζαθένμκηα ηαθθζηεπκζηά 

απμηεθέζιαηα, αθθά αοηά είκαζ ζοιπηςιαηζηά ηαζ ηοπαία, δεκ επακαθαιαάκμκηαζ ηαζ ηονίςξ δεκ 

έπμοκ απχηενμ ζηυπμ ηδ ζηδκή. 

Ο θυβμξ πμο μζ ακςηένς εηδμπέξ ηδξ εεαηνζηήξ έηθναζδξ εκδζαθένμοκ ζδζαζηένςξ ζήιενα 

είκαζ δ ζμαανυηενδ πνμζέββζζδ ημο εεάηνμο πμο βίκεηαζ ιε παζδζά ή εηείκμο πμο απεοεφκεηαζ ζ‟ 

αοηά, έπεζηα απυ ααεζά βκχζδ ηαζ ελμζηείςζδ ιε ηδ ζηδκζηή έηθναζδ
12

.Ώπυ ηδκ ηαηηζηή ηδξ 

πνμζανιμβήξ ζε έκα επεηεζαηυ ζηδκζηυ ζηζβιζυηοπμ έςξ ηδ ζοιιεημπή ζε έκακ εεαηνζηυ υιζθμ 

ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο , υθα πνέπεζ κα βίκμοκ ιε οπμρζαζιέκμοξ ιαεδηέξ ηαζ ελμζηεζςιέκμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ.  

Πμζμ είδμξ εκδζαθένεζ ζήιενα; 

Δ εεαηνζηή ηςδζημπμίδζδ , πθμφζζα ζε πμζμηζηή πνμεημζιαζία ηαζ πμθοζδιία , ιπμνεί  κα 

βίκεζ έκαξ ζζπονυξ θυβμξ , απέκακηζ ζηδκ αθαζία ηδξ ζφβπνμκδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ ζηδκ 

αηζκδζία ημο ηνυπμο επζημζκςκίαξ πμο αζχκμοιε πζα. 

θεξ μζ επζημζκςκζαηέξ πναηηζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ έπμοκ ηδ αάζδ ημοξ 

ζηδκ Σέπκδ ημο Θεάηνμο. Ώπυ αοηήκ εηπμνεφμκηαζ είηε ζημ επίπεδμ ηδξ ζςιαηζηήξ έηθναζδξ, 

είηε ζηδκ ζοββναθζηή θάζδ είηε ζηδκ δζαδναζηζηυηδηα πμο παναηηδνίγεζ ηδκ πανάζηαζδ. 

Μεβάθδ ζοιαμθή ζ‟ αοηυ ημ εέαηνμ πμο ακαπηφπεδηε  ιέζα ζηδκ εηπαίδεοζδ είπε μ Ώ. Μπυαθ 
13

, μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε έκα ζφζηδια αζηήζεςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο 

δεμπμζμφ, ιε ζημπυ κα ηζξ αλζμπμζήζεζ βζα  επζιμνθςηζημφξ  θυβμοξ, αμδεχκηαξ ηαζ 

αθοπκίγμκηαξ ζδεμθμβζηά οπμααειζζιέκεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηδξ Λαηζκζηήξ Ώιενζηήξ. Ώοηυ ημ 

ζφζηδια ελεθίπεδηε απυ ημκ ίδζμ
14

 αθθά ήηακ πμθφηζιμ ηαζ βζα άθθμοξ πμο ημ ιεηέηνερακ, 

ηςδζημπμζχκηαξ ημ, ζε έκα ενβαθείμ βζα ηδκ επίηεολδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ. 

Θέαηνμ βζα παζδζά ηαζ κέμοξ 

Δ εεαηνζηή παναβςβή πμο απεοεφκεηαζ απυ ηδκ ανπή ςξ ημ ηέθμξ ζε παζδζηυ ημζκυ ηαζ 

παίγεηαζ απυ έκακ είαζμ , είκαζ ελαζνεηζηά δζαδεδμιέκδ ηαηηζηή πνμζέββζζδξ ημο εεάηνμο εηηυξ 

ζπμθείμο. Ώοηυξ μ πχνμξ έπεζ δχζεζ ζπμοδαία ένβα ζε υθμ ημκ ηυζιμ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

                                                                                                                                                  

  -Way Brian , Development through Drama, London, Longman, 1967. 
11 Roger Deldime, Θέαηνμ βζα ηδκ παζδζηή ηαζ κεακζηή δθζηία,Ώεήκα, ηοπςεήης, 1996 
12 Δélène Beauchamp,Tα παζδζά ηαζ ημ δναιαηζηυ παζπκίδζ, ηοπςεήης, Ώεήκα,1998 
13 

Ώμοβημφημ Μπυαθ, Σμ εέαηνμ ημο ηαηαπζεζιέκμο,Βηδ.Θεςνία,1981 
14 

Ώugusto Boal, The Rainbow of Desire. New York, Routledge Press, 1995. 
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έπεζ βίκεζ ηαζ ζηδκ Βθθάδα ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ αζζεδηζηή ηαθθζένβεζα ημο 

ιζηνμφ παζδζμφ.Δ ηαηηζηή παναημθμφεδζδ εεαηνζηχκ παναζηάζεςκ είκαζ μ πθέμκ εκδεδεζβιέκμξ 

ηνυπμξ κα απμημιίζεζ μθέθδ μ ιαεδηήξ  ηαζ κα ηαθθζενβήζεζ αλίεξ ηαζ ημιείξ βκχζδξ ηαζ 

δελζμηήηςκ ιε εοπάνζζημ ηνυπμ. 

Πχξ ηαθθζενβεί ημ εέαηνμ ημ ιαεδηή; 

Ώκάθμβα ιε ημ επίπεδμ ηαζ ηδκ δθζηία, ημ εέαηνμ ηνμθμδμηεί ημκ άκενςπμ δζανηχξ ηαζ 

πμζηζθμηνυπςξ ςξ ηαθθζηεπκζηυ πνμσυκ, ςξ ημζκςκζηή πνάλδ ηαζ ςξ ηυπμξ δζαηίκδζδξ ζδεχκ. Αεκ 

ιπμνεί κα ζδςεεί πανά ιυκμ ζηδκ ηνζζδζάζηαηδ οπυζηαζή ημο ηαζ πάκηα ζημ πςνμπνμκζηυ 

πθαίζζυ ημο. Μενζηέξ αλίεξ έπμοκ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ είκαζ βκςζηυ υηζ 

ζηδκ ηαθθζένβεζά ημοξ απμζημπμφκ υθεξ μζ ιέεμδμζ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ εέαηνμ.Ώνπίγμκηαξ 

απυ ηδκ Πνςημαάειζα Βηπαίδεοζδ εα δμφιε υηζ ημ εέαηνμ εκζζπφεζ ηαζ πηίγεζ ζηαδζαηά ηα 

παναηάης ζημζπεία:  

 Φακηαζία  

 ηέρδ (ακάθοζδ-ζφκεεζδ) 

 Οιαδμζοκενβαηζηέξ δζαδζηαζίεξ 

 Βοαζζεδημπμίδζδ ζε ημζκςκζηά εέιαηα 

 Γκχζδ ηαζ έθεβπμξ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ηυζιμο 

 Υνήζδ ηδξ πνμθμνζηυηδηαξ ηαζ βκχζδ ημο θυβμο 

 Ώζζεδηζηή ακηίθδρδ ηαζ ηαθθζηεπκζηή ηθίζδ  

 Φοπαβςβία 

 Έκηαλδ υθςκ ηςκ ζδζαίηενςκ/δζαθμνεηζηχκ αηυιςκ ζημ ζφκμθμ 

ε έκα επυιεκμ ζηάδζμ/ααειίδα (Γοικάζζμ-Λφηεζμ) ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε πςξ ημ εέαηνμ 

εκζζπφεζ ηαζ ηαθθζενβεί ηδ βκχζδ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, ηςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ, ηδκ 

ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ εθήαςκ , ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ημοξ ηχδζηεξ ηδξ ηέπκδξ αθθά ηαζ ημ 

επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ. 

Ώκ εεςνήζμοιε υηζ ημ εέαηνμ παναηηδνίγεηαζ απυ πθμοναθζζιυ ηαζ ελςζηνέθεζα ςξ 

αζζεδηζηυ βεβμκυξ ,ηυηε δ πναηηζηή ημο, εκηυξ ηαζ εηηυξ ημο ζπμθείμο, αθμνά ζδζαίηενα ηα παζδζά 

ηαζ ημοξ εθήαμοξ. ημ ΐζαθίμ «Θεαηνζηή Ώβςβή» βζα ηζξ Β΄ ηαζ η΄ ηάλεζξ (2006)
15

 πνμηείκεηαζ 

ιζα μθζζηζηή , ιεεμδζηή ηαζ ακμζπηή πνμζέββζζδ ηδξ ηέπκδξ αοηήξ ιέζα απυ υθεξ ηζξ εκδεπυιεκεξ 

μπηζηέξ πμο εα ιπμνμφζακ κα αθμνμφκ ημ παζδί ημο δδιμηζημφ (έηθναζδ, επζημζκςκία, 

αοημζπεδζαζιυξ, δναιαημπμίδζδ, εεαηνζηή πανάζηαζδ).  

Ώοημί μζ ημιείξ ελεθζζζυιεκμζ, παναημθμοεχκηαξ ηδκ δθζηία ηαζ ηα ζδζαίηενα εκδζαθένμκηα 

ηςκ εθήαςκ, ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδκ  ηαθθζένβεζα υθςκ ηςκ πθεονχκ ημο θαζκμιέκμο : 

οπμηνζηζηή, ζοββναθή, ζηδκμεεζία ηαζ κα δζεβείνμοκ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ηαθθζηεπκζηή 

δδιζμονβία (παναβςβή) , ηδκ ηνζηζηή παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ακαθοηζηή ζηέρδ (πνυζθδρδ). 

Δ δζπθή εκαζπυθδζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ , ςξ 

δδιζμονβμί ηαζ ιαγί ςξ εεαηέξ , είκαζ δ ιυκδ έβηονδ μδυξ βζα ηδκ επζηοπή αλζμπμίδζή ημο 

εεάηνμο ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

Δ δδιζμονβία - Κάκς ιζα πανάζηαζδ  

Δ  αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ ηαηά αάζδ ζοκηεθεί ζηδκ πθδνυηδηα ηδξ αζςιέκδξ αίζεδζδξ ηαζ 

ηαη' επέηηαζδ ηδξ βκχζδξ ημο εαοημφ ιαξ. Ώκηαπμηνζκυιεκμζ δδθαδή ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

γςήξ ακηζθαιαακυιαζηε ηαζ ακηζδνμφιε ζημ πενζαάθθμκ ηαζ βζ'αοηυ είκαζ ηονίανπδξ ζδιαζίαξ δ 

θεζημονβία ηςκ αζζεήζεςκ . 

Έκα ακέααζια εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ , ιε μπμζαδήπμηε αθεηδνία αζζεδημπμζεί εα θέβαιε, 

έκακ ιδ πναβιαηζηυ ηυζιμ. Δ ζοιιεημπή δεκ επζαάθθεηαζ ηαζ δ πεζεανπία δεκ ένπεηαζ ιε έλςεεκ 

πζέζεζξ. Αζαπζζηχκεζ βνήβμνα ηακείξ υηζ αοηά πνμηφπημοκ απυ ηζξ ακάβηεξ ηδξ μθμηθήνςζδξ ηδξ 

έηθναζδξ ημο ηαεεκυξ, απυ ηδκ πνυεεζή ημο κα βίκεζ ζαθήξ ηαζ κα δζεοημθφκεζ ηδ ζαθήκεζα ημο 

                                                 
15

 Μμοβζαηάημξ Π., Μχνμο Ώ.,Παπαδδιμφθδξ Υ.,Φναβηή Μ., Θεαηνζηή Ώβςβή Β΄ ηαζ η΄, Ώεήκα , Ο.Β.Α.ΐ, 2006 ,    

    ΐζαθίμ Ααζηάθμο ζ.212- ΐζαθίμ Μαεδηή ζ. 104 
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ζοκυθμο.  Σμ επίηεοβια είκαζ ηαοηυπνμκα ζοκμθζηυ αθθά ηαζ πνμζςπζηυ. ημ εεαηνζηυ 

δδιζμφνβδια δ επζηοπία είκαζ οπμπνμσυκ, υπςξ ακαθένεζ Ρ.Νηνάσημνξ
16

, ένπεηαζ πςνίξ κα 

ζημπεφμοιε ζ' αοηήκ. 

        Δ πνυζθδρδ - ΐθέπς ιζα πανάζηαζδ 

Σμ εέαηνμ μθμηθδνχκεηαζ επί ζηδκήξ ηαζ δεκ απμηεθεί απυδμζδ ημο ηαεδιενζκμφ ηνυπμο 

επζημζκςκίαξ βζαηί είκαζ ιζα ιμνθή ηέπκδξ- παναζηαηζηήξ ηέπκδξ. Ο νυθμξ ηδξ ακαπανάζηαζδξ 

ημο δζαθυβμο ζηδ ζηδκή είκαζ « κα αίνεζ ανπζηά ηζξ αιθζζδιίεξ »
 17

 δζαηδνχκηαξ αθχαδηδ ηδκ 

πμζδηζηή πμθοζδιία ημο . 

 Ο ζηδκζηυξ θυβμξ είκαζ μζηείμξ, βζαηί απμηεθεί βκχνζζια ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ. ημ εέαηνμ 

υηακ είιαζηε ημ ημζκυ,  παναημθμοεμφιε  ιζα « ιμνθή επζημζκςκίαξ» ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοιε, 

πςνίξ κα ιπμνμφιε κα πανέιαμοιε, απμδεπυιεκμζ αοηή ηδ ζφιααζδ ηδξ ζηδκήξ. ' αοηυ έπμοιε 

ημ δζηυ ιαξ νυθμ, κα είιαζηε εεαηέξ ηαζ εκ δοκάιεζ ηνζηέξ ημο ζηδκζημφ θυβμο. 

Ο εεαηνζηυξ δζάθμβμξ ηδκ ίδζα ζηζβιή απμηεθείηαζ απυ ιζα ζεζνά δζαηοπχζεςκ ιε αζζεδηζηή 

αλία, ηζ‟έηζζ υθα βίκμκηαζ ζακ κα ήηακ ηαοηυπνμκα ιζα πναβιαηζηή επζημζκςκία ηαζ έκα 

δδιζμφνβδια, πνμσυκ αζζεδηζηήξ ακηίθδρδξ. Μ‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, ημκ εζζπνάηημοιε ιε ηάπμζα 

ζοβηζκδζζαηή ηαζ ηνζηζηή απυζηαζδ, ακ ηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή ιμζάγεζ ηυζμ αθδεζκυξ, υζμ ηαζ ημ 

ζηυια ημο δεμπμζμφ πμο ιζθάεζ.Σμ εέαηνμ έπεζ δφμ θφζεζξ, είκαζ αθδεζκυ ηαζ ηαοηυπνμκα 

αζζεδηζηυ απμηέθεζια, ηνφαμκηαξ ημκ ηεπκδηυ παναηηήνα ημο. ε ιζα ζογήηδζδ ηδξ πναβιαηζηήξ 

γςήξ ιπμνεί κα ιδκ ζοιαεί ηάηζ ζδζαίηενμ αθθά ζ‟ έκα εεαηνζηυ δζάθμβμ δ ηάεε δζαηφπςζδ είκαζ 

ηαζ εκ δοκάιεζ δνάζδ. Ώοηή  δ «δνάζδ ημο εεαηνζημφ  θυβμο» είκαζ ημ ηεκηνζηυ οθζηυ  

επελενβαζίαξ ηαζ απμηίιδζδξ βζα ημκ ιαεδηή/εεαηή
18

.Παναημθμοεεί βκςνίγμκηαξ  υηζ μ 

«ζθαβιέκμξ ήνςαξ» ζε θίβμ εα οπμηθζεεί ιπνμζηά ζημ ημζκυ ημο εεάηνμο, ηζ‟αοηυ ημο επζηνέπεζ 

κα δεζ πζμ απμζηαζζμπμζδιέκα ηδκ ηναβςδία, εκχ ηαοηυπνμκα δ βκχζδ αοηή δεκ ημο αθαζνεί 

ηίπμηα απυ ηδ θοζζηή πενζένβεζα, ημ εκδζαθένμκ, ηδ ζοβηίκδζδ ηαζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ. Ώκηίεεηα 

αοηή δ ζοκείδδζδ θεζημονβεί ηαεδζοπαζηζηά ηαζ εκζζπφεζ ηδκ πμθοεπίπεδδ ζηέρδ. Έηζζ δ ζηδκή 

εα εηπαζδεφζεζ ημ ιαεδηή ζε έκα οπμεεηζηυ ζπέδζμ  γςήξ, αθμφ αοηήκ εκ ηέθεζ  εέθμοιε κα 

εκκμήζεζ ηαζ κα αζχζεζ εεηζηά μ κέμξ άκενςπμξ. 

"Αλ ζέινπκε λα εμππεξεηήζεη ην ζέαηξν ηελ εθπαίδεπζε, πξώηα πξέπεη λα κάζνπκε ηελ ζσζηή 

"ρξήζε" ηνπ. Απηή αθνξά .....ηελ αλαθάιπςε  από ηνλ θαζέλα ηεο δηθήο ηνπ αιήζεηαο κέζα από κηα 

δηεξεύλεζε ησλ δπλακηθώλ ηνπ ξήκαηνο, ηελ ζηηγκή πνπ εγγξάθεηαη ζ'έλα ζώκα.....Σν ζέαηξν  δελ 

είλαη παηρλίδη ....Ζ πην δσληαλή ηόικε, ε πιένλ θαηάδειε ειεπζεξία, ε πην πξνζσπηθή επραξίζηεζε 

ηνπ εγώ, θεξδίδνληαη ζηελ πξάμε ηνπ παηρληδηνύ, κέζσ ηεο πην κεγάιεο θνηλσληθόηεηαο. Ζ δσή ηνπ 

πνιίηε κπνξεί λα αξρίδεη  από' δώ, ρσξίο αληαξέο, ζηείξεο επαλαιήςεηο νύηε θαηαπηεζηηθέο απεηιέο, 

αιιά από ηελ αλαγλώξηζε ηνπ άιινπ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε κηα  θνηλή πξννπηηθή".
 19

     

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ  

«Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, δ δδιζμονβυξ ημο πανυκημξ 

εκηφπμο, Μαξία Φξαγθή, δδθχκς ζήιενα (04.04.2011)  υηζ:  

1. Σμ ηείιεκμ «ΣΟ ΘΒΏΣΡΟ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ»  πμο οπμαάθθς είκαζ δζηυ ιμο 

πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ή αζμιδπακζηήξ 

ζδζμηηδζίαξ ηνίημο.    

2. Αίκς ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά 

ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ ημ 

οπμαθδεέκ εζζαβςβζηυ ηείιεκμ αοημφζζμ, αοημηεθέξ ή εκζςιαηςιέκμ ζε άθθμ οθζηυ, βζα 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ, ζδίςξ έκηοπμ ή δθεηηνμκζηυ.     

                                                 
16

 Ρ.Νηνάσημνξ-Π.Κάζεθ:Πέηα ιαηνοά ημ νααδί ζμο,Θοιάνζ,1978,ζεθ.80 
17 R. Jacobson, Essais de linguistique générale, Paris, Βditions de Minuit ,1963 
18

 Ubersfeld Anne, Lire le Théâtre ΕΕΕ , Le Dialogue de théâtre ,  Paris, Ed.Belin Sup, 1996 
19 Ρομπέπ Αμπιπαζένη,Το ποπηπαίηο ηος ηθοποιού παιδαγωγού,ζηο  Εκπαιδεςηική Κοινόηηηα , Νο  56 , Νοέμβπιορ 2000- 
Ιανοςάπιορ 2001  
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ΘΔΑΣΡΟ 

ΚΑΛΔ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΘΔΑΣΡΟΤ & ΥΟΛΔΗΟΤ. 
 

                                           « Δ ηέπκδ είκαζ δ ηεθεοηαία  ιαξ εθπίδα»
20

 

 

Δ ανπζηή ένεοκα βζα ηδκ Βηπαίδεοζδ ηαζ ημ Θέαηνμ ημο Β.Π.Π..
21

 πενζεθάιαακε ηα 

Πνμβνάιιαηα  πμοδχκ βζα ημ Θέαηνμ ζηδκ Βηπαίδεοζδ ζε άθθεξ πχνεξ . Αζαηνίκμοιε θμζπυκ 

υηζ «νη ζεκαληηθόηεξεο θαηεπζύλζεηο ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Θεάηξνπ, πνπ εθθξάδνληαη από 

ηα αληίζηνηρα επξσπατθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, είλαη νη εμήο:Α. Ζ αγγινζαμνληθή (Αγγιία, 

Καλαδάο, Ζ.Π.Α.), όπνπ ην Θέαηξν σο Γξάκα εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηελ παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή ηνπ 

δηάζηαζε, πνπ ζηνρεύεη ζηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, ζηελ ηθαλόηεηα λα αθνύο ηνλ άιιν θαη λα 

πξνζαξκόδεζαη ζηελ νκάδα, θαη πνιύ ιηγόηεξν σο θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. ηελ Αγγιία κάιηζηα ην 

Γξάκα δηδάζθεηαη ήδε από ην Γεκνηηθό ζρνιείν ζε ζπλδπαζκό κε ηε Μνπζηθή θαη ην Υνξό, αιιά 

θαη όπνπ ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ην θξίλεη απαξαίηεην σο κέζν γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζέγγηζε 

άιισλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Cross Curriculum), όπσο ηεο Γιώζζαο, ηεο 

Ηζηνξίαο, θ. ά.. Από δεθαηεζζάξσλ έσο δεθαέμη ρξνλώλ ην Θέαηξν δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά 

(επίπεδν GCSE) θαη αθνξά θπξίσο ηελ πξαθηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ζην Γξάκα. Ζ δηδαζθαιία 

ηνπ Γξάκαηνο εδώ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: ην Making plays, δειαδή ην ζηάδην ηεο Γεκηνπξγίαο 

κε ζηόρν ηελ εμεξεύλεζε θαη επηθνηλσλία ηδεώλ θαη αηζζεκάησλ, θαζώο θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ 

κνξθώλ δξακαηηθήο έθθξαζεο (απηνζρεδηαζκόο, role-playing θ.ά). Σν Performing plays, ην ζηάδην 

ηεο Παξάζηαζεο, αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε ζεαηξηθή δξαζηεξηόηεηα (απνζπαζκάησλ έξγσλ ή 

άξηησλ ζεαηξηθώλ έξγσλ)καδί κε ηε γλώζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθώλ ζεάηξνπ (ρώξνο, 

ζπληειεζηέο παξάζηαζεο, ζθεληθά ζηνηρεία, θσηηζκόο θιπ). Σέινο, ην Responding, ηεο Κξηηηθήο, 

θιείλεη ηνλ θύθιν ηνπ Γξάκαηνο κε ηελ θξηηηθή αλάιπζε, ηε ζπδήηεζε, ηε ζύγθξηζε, επαλάιεςε θαη 

αμηνιόγεζε ηόζν ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ όζν θαη ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο ησλ καζεηώλ θιπ. 

Παξόκνηα θαηεύζπλζε αθνινπζνύλ ν Αγγιόθσλνο Καλαδάο θαη νη Ζ.Π.Α. Ωο πξνο ηνλ Καλαδά, 

ηόζν ζην Γεκνηηθό όζν θαη ζηε κέζε Δθπαίδεπζε, πξνβιέπεηαη δηδαζθαιία ηνπ ζεάηξνπ καδί κε ηηο 

άιιεο ηέρλεο (Υνξόο, Μνπζηθή, Οπηηθέο Σέρλεο). Σν Θέαηξν θαηεγνξηνπνηείηαη ζηα παξαθάησ 

πεδία:α) Perception - Αληίιεςε, β) Exploration - Δμεξεύλεζε ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ,  γ) 

Actualisation - Γξαζηεξηνπνίεζε θαη δ) Retroaction – Αλάιπζε / Κξηηηθή. Ζ δξακαηηθή γιώζζα 

εδώ αληηκεησπίδεηαη σο κέζν όμπλζεο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο επαηζζεζίαο ηνπ καζεηή, αιιά θαη γηα 

λα ηνπ δώζεη εθόδηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο.  

Σέινο ζηηο Ζ.Π.Α. ην Θέαηξν, παξόιν πνπ ππάξρεη ζην πξόγξακκα, δελ είλαη αθξηβώο θαζνξηζκέλν. 

ε γεληθέο γξακκέο, δηδάζθεηαη όπσο ζηνλ Καλαδά καδί κε ηηο άιιεο ηέρλεο (Μνπζηθή, Υνξόο, 

Πιαζηηθέο Σέρλεο) κέζα ζηα ίδηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή. Σα 

ζύγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο εδώ επηηξέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ζύλδεζε ησλ ηερλώλ κεηαμύ ηνπο 

(δηεπηζηεκνληθά – δηαπνιηηηζκηθά). 

Β. Ζ γαιιηθή κε επίθεληξν ηελ θαιιηηερληθή-αηζζεηηθή δηάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ: ε δηδαζθαιία ηνπ, 

ζην Γεκνηηθό θαηαξρήλ, αθνξά θπξίσο ην δξακαηηθό παηρλίδη θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή 

ηνπ partenariat (ζπλεξγαζία παηδαγσγνύ θαη θαιιηηέρλε). ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην 

Θέαηξν έρεη σο άμνλεο α) ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ην δξακαηηθό παηρλίδη, β) ηελ εηζαγσγή ζηε 

ζεαηξηθή γιώζζα (ρώξνο, ζπληειεζηέο παξάζηαζεο, θ.ά.), γ) ηε ζπλάληεζε κε ηε δσληαλή 

δεκηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ θαη δ) (ζην αλώηεξν επίπεδν) ηε ζπλάληεζε κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο 

Αηζζεηηθήο - Σέρλεο. Ο καζεηήο θαιιηεξγεί, πξαθηηθά θπξίσο, ηόζν ηελ αηνκηθή ηνπ 

δεκηνπξγηθόηεηα (απηνζρεδηαζκόο, αλάγλσζε δξακαηηθνύ ή αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ θ.ά.), όζν θαη 

ηελ νκαδηθή έθθξαζε κέζα από θαλόλεο ηνπ ζεάηξνπ (π.ρ. ζρέζε κε παξηελέξ). Σέινο πξνζεγγίδεη ηε 

ζθεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ηηο ζεαηξηθέο κνξθέο, ζηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε αιιά θαη ηελ πνηθηιία 

ηεο ζεκεξηλήο ηνπο εθαξκνγήο ζην ζύγρξνλν ζέαηξν. 

                                                 
20

 Drama in schools, Second Edition, Arts Council, England , 2003 
21

 Μχνμο Ώ., Φναβηή Μ., Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, Θεαηξηθή Αγσγή, Π.Ε.-   

    ΒΠΒΏΒΚ, Ώεήκα ,1999 
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Ζ Ηζπαλία πξνζεγγίδεη αξθεηά ηε γαιιηθή θαηεύζπλζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ Θεάηξνπ ζην ζρνιείν. ην 

Γεκνηηθό ην Θέαηξν είλαη ελζσκαησκέλν ζην πξόγξακκα κε ηηο Πιαζηηθέο Σέρλεο θαη ηε Μνπζηθή 

θαη πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή έθθξαζε, παληνκίκα, Θέαηξν θηώλ θ.ά. ην Γπκλάζην (12 – 16 

ρξνλώλ) δελ είλαη αλεμάξηεην αληηθείκελν αιιά δηδάζθεηαη σο κέξνο ηεο Φηινινγίαο από ηε κηα 

(Θεσξία) θαη σο θπζηθή άζθεζε ζηε Γπκλαζηηθή από ηελ άιιε (Πξαθηηθή). ην Λύθεην πιένλ 

δηδάζθεηαη απηόλνκα, σο θαιιηηερληθό αληηθείκελν. Ζ ζύλζεζε πξαθηηθήο θαη ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ καζεηώλ νδεγεί ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ή άιιε ζπιινγηθή εξγαζία ή έξεπλα πάλσ 

ζε ηερληθέο ζεάηξνπ θ.ά. H ζσκαηηθή / θηλεζηνινγηθή έθθξαζε όζν θαη ε αηζζεηηθή δεκηνπξγία 

έρνπλ ην πξνβάδηζκα. 

Γ. Ζ  γεξκαληθή, πνπ έρεη θνηλά ζεκεία κε ηελ αγγινζαμνληθή: εδώ ην Θέαηξν παίξλεη ηε κνξθή 

ηνπ jeu pedagogique, δειαδή ζεσξείηαη σο πεγή παηδείαο θαη αλάπηπμεο ησλ λέσλ. Βέβαηα, δελ 

δηδάζθεηαη ζε όια ηα ζρνιεία, αθνύ κάιηζηα ε εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία δελ είλαη εληαία. Πάλησο 

πξνο ην ηέινο ησλ ζρνιηθώλ ζπνπδώλ, όζνη καζεηέο επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ πην ζπζηεκαηηθά κε 

ην Θέαηξν κπνξνύλ λα ην θάλνπλ ζηα πιαίζηα κηαο εξαζηηερληθήο πξαθηηθήο, ηδσκέλεο πάληα ζηελ 

παηδαγσγηθή ηεο δηάζηαζε.» 

Σμ  Πνυβναιια πμοδχκ βζα ημ Θέαηνμ
22

 ηςκ Β.Π.Π. (1999) ηαζ  Α.Β.Π.Π..(2003) 

επεδίςλακ  κα οπάνπεζ ζζμννμπία ζηζξ δφμ ααζζηέξ ηαηεοεφκζεζξ δζδαζηαθίαξ ημο Θεάηνμο, 

παζδαβςβζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή, «αλαγλσξίδνληαο ην μερσξηζηό ξόιν ηεο θαζεκηάο ζηε δηακόξθσζε 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή, αιιά θαη ηε ζπλζεηηθή θύζε ηεο ηέρλεο ηνπ Θεάηξνπ πνπ επηηξέπεη 

ζην λέν λα αλαθαιύςεη κέζα από ην ίδην αληηθείκελν δηαθνξεηηθέο καηηέο θαη απόςεηο, νξγαληθά 

εληαζζόκελν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο».
23

                                                                                 

ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ είκαζ θακενή δ πνυεεζδ  κα εκηαπεεί ημ Θέαηνμ  , πενζζζυηενμ ή 

θζβυηενμ, μνβακζηά ζηδκ εηπαίδεοζδ ,  ιε ζηυπμοξ ζοκαθείξ ιε εηείκμοξ ηςκ άθθςκ 

ακηζηεζιέκςκ. Βδχ εα εέθαιε κα ακαθένμοιε πςξ ιεηά απυ ελήκηα πνυκζα εκαζπυθδζδξ 

παβημζιίςξ ιε ημ γήηδια, εεςνείηαζ πζα πςξ υζμ πζμ ακελάνηδηδ πανμοζζάγεηαζ ζε έκα project  

δ ηέπκδ ημο Θεάηνμο, ηυζμ πζμ  μοζζαζηζηυ ηαζ επζηενδέξ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία είκαζ 

ημ απμηέθεζιά ηδξ. πςξ ακαθέναιε ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ εζζαβςβζηυ ηείιεκμ, ημ εέαηνμ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ έπεζ πμθφ ααεζέξ νίγεξ, έπεζ ζζημνία ηυζμ ζηδκ Ώκαημθή υζμ ηαζ ζηδ Αφζδ αθθά ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα οπήνλε ιζα ιεβάθδ ηνμθμδυηδζή ημο απυ ηζξ αζηήζεζξ πμο πνχημξ δζαιυνθςζε 

ηαζ πνδζζιμπμίδζε μ Ώ.Μπυαθ (αθ.αζαθζμβναθία). Ο  βζμξ ημο,  Σγμφθζακ  Μπυαθ αθέπεζ ιε 

ανηεηυ ζηεπηζηζζιυ ηδκ απμημπή ημο εεάηνμο απυ ηδκ ίδζα ημο ηδ θφζδ ηαζ  εεςνεί υηζ αοηέξ μζ 

αζηήζεζξ έπμοκ ζηυπμ κα ειπθέλμοκ αζςιαηζηά ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ πανά κα ημοξ ηάκμοκ έκα 

«ιάεδια». 

«Πσο ζνπ θαίλεηαη όκσο όιε ε ππεξ-ρξεζηκνπνίεζε από ην drama in education  ηνπ ζεάηξνπ 

ηνπ θαηαπηεζκέλνπ; 

-Θα απαληήζσ κε κηα θξάζε ηνπ Α.Βηηέδ πνπ ιέεη πεξίπνπ απηό «Αιίκνλν αλ ηα παηδηά ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλα λα βιέπνπλ κόλν θνπθινζέαηξν θη’ αιίκνλν αλ ην θνπθινζέαηξν ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλν λα βιέπεηαη κόλν από παηδηά» Σν ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ πάεη πνιύ πην καθξηά 

από έλα εθπαηδεπηηθό αλαιπηηθό πξόγξακκα. »24 

Βηηζιχκηαξ ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ακαπηφπεδηε ηαζ ελεθίπεδηε δ εηπαίδεοζδ ιε πνςημπυνεξ 

εεαηνζηέξ δνάζεζξ, παναεέημοιε ηάπμζα επζθεβιέκα παναδείβιαηα ιε ηνζηήνζμ επζθμβήξ ηυζμ ηδκ 

επζηοπία ημοξ υζμ ηαζ ηδκ πθμοναθζζηζηή δζάζηαζδ πμο δίκμοκ ζηδκ έκκμζα «Θεαηνζηή αβςβή» 

 

L‟ENFANT SPECTATEUR 
25

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια (1993-1995) οπμζηήνζλε δ Γεκζηή Αζεφεοκζδ Πμθζηζζηζηχκ 

Τπμεέζεςκ ηαζ μ Βηπαζδεοηζηυξ Σμιέαξ ηδξ Πενζμπήξ ηςκ 24 ηαζ 29 ζπμθείςκ, πμο πήνακ ιένμξ 

                                                 
22 Μανία Φναβηή*, Ζ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα, ζημ Ο Δθπαηδεπηηθόο θαη ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα(επηκ.Γ.Μπαγάθεο),Δθδ. ΜΒΣΏΕΥΜΕΟ, Ώεήκα, 2004, ζ.454-460 
23 Μχνμο Ώ., Φναβηή Μ., Οπ.π. ζ.9 
24 Μανία Φναβηή , To εέαηνμ ημο ηαηαπζεζιέκμο, ζημ Υηίδνληαο Γέθπξεο (επηκ. Ν.Γθόβαο), Βηδ.    

   ΜΒΣΏΕΥΜΕΟ-ΑΕΚΣΤΟ ΘΒΏΣΡΟ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ, Ώεήκα,  2003,  ζ.208-215 
25 B.Bertin-P.Giros, L'enfant spectateur, Théâtre et classes pilotes,CDN de    

   Montreuil, ISBN 2905459255 
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πζθμηζηά ιέζα ζε δφμ πνυκζα, ζε 3 οπμααειζζιέκα δζαιενίζιαηα ημο Πανζζζμφ. Σμ εβπείνδια 

ηζηθμθμνήεδηε: «Δ ηέπκδ κα είζαζ εεαηήξ» ηαζ αθμνμφζε ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ 

ζπμθείμο ηαζ πνχηεξ ημο βοικαζίμο. 

οκενβάηδξ ζημ partenariat ήηακ ημ «Θέαηνμ ηςκ Νέςκ Θεαηχκ»,εκχ ζοιιεηείπακ πμθθέξ 

ηεκηνζηέξ ζηδκέξ ημο Πανζζζμφ ιε ηζξ παναζηάζεζξ ημοξ ( ζοκμθζηά 18) . 

Ο ζηυπμξ είκαζ ζαθήξ απυ ημκ ηίηθμ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ αθμνά ηδκ ιφδζδ ηςκ ιαεδηχκ 

ζηδκ εεαηνζηή ηέπκδ. θμζ μζ ιαεδηέξ ζημ ηέθμξ ηάεε πνυκμο είπακ δεζ ημοθάπζζημκ ιία (ζοπκά 

ηαζ άθθεξ) πανάζηαζδ ζημ εέαηνμ ηαζ άθθδ ιζα (ίζςξ ηαζ πζμ πμθθέξ ) ζημ ζπμθείμ. 

Αζαπζζηχκμκηαξ ηδ ζπάκζα ή ηαζ ακφπανηηδ πνμζέθεοζδ ηςκ παζδζχκ ζε παναζηάζεζξ, υηακ είκαζ 

εηηυξ ζπμθείμο, πνχημ αήια ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ κα «λακαιπμφκ» ηα παζδζά ζημ εέαηνμ. 

Ώ. Δ βκςνζιία ιε ημ εέαηνμ έβζκε ζημοξ παναηάης ημιείξ: 

Θεαηνζηή βναθή 

Αναιαημονβζηή ακάθοζδ 

ηδκμεεζία 

Τπμηνζηζηή 

ηδκμβναθία 

Βκδοιαημθμβία 

Φςηζζιυξ 

Δπδηζηά 

θα ηα παναπάκς ήηακ ακηζηείιεκμ ζοκενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε εζδζημφξ βζα ηάεε 

ημιέα, ιε επζζηέρεζξ ηαζ πεζναιαηζζιμφξ ζε εέαηνα, ιμοζεία, ενβαζηήνζα η.α. 

ΐ. Δ βκςνζιία ιε ηδ εεαηνζηή παναβςβή έβζκε ιε ηζξ παναηάης ελεζδζηεοιέκεξ 

πανειαάζεζξ βζα: 

Σδκ ζζημνία ημο βαθθζημφ εεάηνμο 

Σδκ οπυζηαζδ ηαζ θεζημονβία εκυξ Αναιαηζημφ Κέκηνμο 

Σδκ μζημκμιία ημο εεάιαημξ 

Οζ ιαεδηέξ βκχνζζακ ηδκ Θεαηνζηή Ώπμηέκηνςζδ, ηδκ Παναβςβή, ηδ Αζαθήιζζδ. 

ηα πνχηα ζηάδζα έβζκε ιζα επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (πήνακ ιένμξ πενί ημοξ 30 απυ 

δζαθμνεηζηά ζπμθεία),μζ μπμίμζ δεκ ήηακ απαναίηδηα ιε «εζδζηυηδηα» ηέπκδξ. Σμ ααζζηυ 

εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια εοαζζεδημπμίδζδξ ήηακ πενίπμο ζανάκηα ςνχκ βζα ηάεε πνυκμ ηαζ βζα 

υζμοξ ημ επζεοιμφζακ έβζκε έκα Πνυβναιια «δζα αίμο ιάεδζδξ» ηαε‟ υθμ ημ δζάζηδια ηςκ 2 

πνυκςκ. Έηζζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εηπαζδεοηζημί βκχνζζακ ηδ βθχζζα ημο εεάηνμο, ηδξ ζηδκήξ, ηδξ 

παναβςβήξ, ηδξ ηνζηζηήξ. 

Γ.  Σμ πνχημ ζηάδζμ πμο επζπεζνήεδηε ιε ημοξ ιαεδηέξ ήηακ δ βκςνζιία, ιε ηδ δδιζμονβία 

ιέζα απυ ζοκακηήζεζξ ιε εζδζημφξ, ιέζα  ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια (ηνίςνδ απαζπυθδζδ),  

Πχξ βνάθεηαζ έκα ηείιεκμ/ ή πςξ δζαζηεοάγεηαζ(Αναιαημονβζηή ακάθοζδ ηαζ 

δναιαημπμίδζδ ή δζαζηεοή) ; 

Πχξ βίκεηαζ δ ζηδκμεεζία; 

Πχξ ζοκεέημοιε ηδ ζηδκμβναθία,ημκ ήπμ,ημ θςξ; 

Πχξ παίγμοιε έκα νυθμ; 

Α. ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ , πμθφ ζδιακηζηυξ είκαζ μ μζημβεκεζαηυξ ηαζ 

ημζκςκζηυξ πενίβονμξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ έβζκακ «εζζδβήζεζξ» ηαζ ζε βμκείξ, εκχ ηαθθζενβήεδηε 

ηαζ δ ζδέα ηδξ επίζηερδξ ζημ εέαηνμ ιαγί ιε ημοξ βμκείξ ηςκ παζδζχκ. 

Ώζθαθχξ εδχ ημ ςνάνζμ δεκ είκαζ πζα ημ αοζηδνά ζπμθζηυ. Ήηακ ζδιακηζηυ ημ δείβια 

ζοιιεημπήξ (απυ 700 παζδζά ζημ ζφκμθμ, 205 μζημβέκεζεξ ζοκυδεοζακ ηα παζδζά ζε παναηάζεζξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δφμ πνυκςκ εκχ 128 είπακ ήδδ πάεζ ιε ηα παζδζά ζε παναζηάζεζξ απυ πνζκ) 

ημπεφμκηαξ ιέζα απυ ηδκ παναπάκς παναηηδνζζηζηή, ηαθή πναηηζηή πμο εθανιυγεζ ημ 

βαθθζηυ ηνάημξ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ ημζκμφ , αθέπμοιε υηζ αοηυ πενκάεζ ιέζα απυ ηδκ 

«εοαζζεδημπμίδζδ» υθδξ ηδξ ημζκςκίαξ βζα κα θηάζεζ ζημ παζδί. 

 

ΤΝΒΡΓΏΕΏ : Λφηεζμ Louise Michel ιε ημ Maison de la Culture 93 (MC93) 

Πζμ ελεζδζηεοιέκα εα ιπμνμφζαιε κα παναημθμοεήζμοιε ημ πνυβναιια «Θέαηνμ» , πμο 

οθμπμζείηαζ ζ‟ έκα Λφηεζμ ηδξ ίδζαξ πενζμπήξ . 
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 Λφηεζμ  Louise Michel ζε ζοκενβαζία ιε έκα Βεκζηυ Θέαηνμ υπςξ είκαζ  ημ 

Maison de la Culture 93 (MC93), ζηδκ πενζμπή πμο οπάνπεζ ηαζ ημ ζπμθείμ. 

Άθθμζ πζεακμί ζοκενβάηεξ ιπμνεί κα είκαζ  ημ  le Nouveau théâtre de Montreuil (Montreuil 93) 

et le Μμοζζηυ Κέκηνμ Canal 93 (Bobigny). 

Μάεδια : Θέαηνμ / Θεαηνζηή Έηθναζδ 

(Option facultative théâtre- expression dramatique pour les Premières et Terminales. 

Enseignement d‟exploration théâtre pour les élèves de Seconde) 

Βηπαζδεοηζημί ιε εζδίηεοζδ ζημ εέαηνμ, πένακ ηδξ ααζζηήξ ημοξ παζδείαξ ηαζ ηαηεφεοκζδξ, 

απαζπμθμφκηαζ ιε αοηυ ημ ιάεδια (option théâtre:Ismini Vlavianou ηαζ  Anne Mériaux) 

Πάκηα ζοιιεηέπεζ έκαξ ηαθθζηέπκδξ (ζηδκμεέηδξ, δεμπμζυξ) απυ ημ εέαηνμ ιε ημ μπμίμ 

βίκεηαζ δ ζοκενβαζία 

Σα ιαεήιαηα βίκμκηαζ ηάεε Σεηάνηδ 14.00 -17.00 ηακ θηάζεζ δ πνειζένα ηδξ πανάζηαζδξ , 

πμο πάκηα  βίκεηαζ ζημ εέαηνμ, ηυηε βίκμκηαζ ηαζ πνυαεξ εηηυξ ζπμθζημφ ςνανίμο, ζημ πχνμ. 

ημπυξ ηδξ εκαζπυθδζδξ ιε ηδ εεαηνζηή πνάλδ είκαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ (15-19 εηχκ) 

ιε ηδ ηέπκδ ηαζ ηα επαββέθιαηα ημο εεάηνμο. Σμ Π.. έπεζ 2 ζπεηζηά ακηζηείιεκα επζθμβήξ ,υπςξ 

ηαζ βζα ηζξ άθθεξ ηέπκεξ. Δ δζδαζηαθία βίκεηαζ απυ ημοξ ελεζδζηεοιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ ιαγί ιε 

ημοξ ηαθθζηέπκεξ ηαζ ζημ υθμ πνυβναιια (ζοκήεςξ εηήζζαξ οθμπμίδζδξ) ειπθέημκηαζ θμνείξ ημο 

Αδιμζίμο (Θέαηνμ) ηαζ Εδζςηζημφ ημιέα (Καθθζηέπκεξ, Υμνδβμί) . 

Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ ένβςκ είκαζ ζπεηζηυ ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ μιάδαξ ηαζ ηςκ ζηυπςκ ηδξ, εκχ 

αθέπμοιε ιζα έιθαζδ ζηδκ ανπαζμεθθδκζηή ζηέρδ ηαζ ηέπκδ (ιδνμξ ,Σναβζημί η.μ.η.)  

 

πεηζηέξ ακαθμνέξ ζημ Αζαδίηηομ 

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 

 

DRAMA IN SCHOOLS 

Δ πζμ πνυζθαηδ αββθζηή ιαηζά ζημ εέαηνμ ζηδκ εηπαίδεοζδ, εζηζάγεζ ζηδκ αοημκμιία ημο 

ηχδζηα ηαζ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ ηέπκδξ αοηήξ. Έηζζ ημ ανπζηυ Drama in Schools (1992) πμο 

πνυηεζκε ηαζ έκα Πθάζζζμ Πνμβνάιιαημξ ελεθίπεδηε ηαζ πνμηείκεζ εθελήξ ιζα πζμ χνζιδ, 

ζφβπνμκδ άπμρδ βζα ημ Θέαηνμ. 

Δ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδκ εθανιμβή ηδξ εεαηνζηήξ αβςβήξ ζημ ζπμθείμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

εοαζζεδημπμίδζδ ζημ επαββεθιαηζηυ εέαηνμ , ημ μπμίμ εεςνείηαζ πθέμκ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ 

ημο «ακηζηεζιέκμο».Έηζζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Βεκζημφ Ώκαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ ηδξ 

Ώββθίαξ, δ επίζηερδ ημο ιαεδηή ζημ εέαηνμ ή εκυξ εζάζμο ζημ ζπμθείμ, αμδεάεζ ζηδ ηαθφηενδ 

ηαηακυδζδ ηαζ ααεφηενδ ζπέζδ ιε ηδκ ηέπκδ ημο εεάηνμο , αλζμπμζχκηαξ ημ απμηεθεζιαηζηυηενα 

ηαζ βζα ηδκ μοζζαζηζηή παζδεία ημο ιέθθμκημξ. 

Έηζζ ζηα ζπμθεία ηδξ Ώββθίαξ , ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία οπάνπεζ ζηαδζαηά έκα επίπεδμ 

εεαηνζηήξ ιφδζδξ : 

Ώθήβδζδ , πνμθμνζηυηδηα, βθχζζα 

Νμδιαηζηή απυδμζδ ηαζ  ηαηακυδζδ 

Βιπθμοηζζιυξ θυβμο ιε ηζκήζεζξ, πεζνμκμιίεξ, εηθνάζεζξ 

Λμβζηή αθφπκζζδ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ 

φκεεηδ πνμζέββζζδ ηεπκχκ ιέζα απυ ημ εέαηνμ, εζδζηά ζηζξ ιζηνέξ ηάλεζξ 

Βλμζηείςζδ ιε δζαθμνεηζηά «εέαηνα» π.π. ζηζχκ, ημφηθαξ η.μ.η 

Γκςνζιία ιε ημ πχνμ ημο εεάηνμο ηαζ ημοξ επαββεθιαηίεξ ημο 

Δ δζαπείνζζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ θακηαζίαξ ιέζς ημο εεάηνμο (ενιδκεία, βναθή, 

ζηδκμεεζία η.α.) 

Δ δζδαζηαθία ηάπμζςκ ιαεδιάηςκ επζηοβπάκεηαζ ιε εεαηνζηέξ πναηηζηέξ π.π. Εζημνία, 

Ώβςβή ημο πμθίηδ η.θ.π. 

Δ πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ηδξ πχναξ ιπμνεί κα έπεζ ιεβάθδ αλζμπμίδζδ ιέζα απυ ημ 

εέαηνμ υπςξ π.π. ημ ένβμ ημο αίλπδν ηαζ ημ εέαηνυ ημο (Globe) 

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
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H δζαπμθζηζζιζηή δζάζηαζδ πμο αζχκμοκ ηα παζδζά ζε υθδ δ πχνα , ανίζηεζ ιέζα απυ ηδ 

εεαηνζηή πνάλδ ηδ δδιζμονβζηή ηδξ εηηυκςζδ ηαζ ζοπκά ημ ηαθθζηεπκζηυ απμηέθεζια 

είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ.  

ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ μ Βπαββεθιαηζηυξ 

Πνμζακαημθζζιυξ , αθμφ πενίπμο 12.000 ιε 15.000 ιαεδηέξ ηάεε πνυκμ ηαηεοεφκμκηαζ 

ζηζξ ζπμοδέξ εεάηνμο.  

Σα ημπζηά εέαηνα έπμοκ ζοκενβαζίεξ ιε ηα ζπμθεία δδιζμονβχκηαξ ηαζ έκα εκδιενςιέκμ 

ημζκυ. Σα ιεβάθα εέαηνα ηάκμοκ εζδζηά εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ είκαζ ζπεδυκ 

ηαεδιενζκά βειάηα απυ ιαεδηέξ ηάεε δθζηίαξ.  

Ώκ εεςνήζμοιε πςξ δ Αδιζμονβία ηαζ δ Πανάζηαζδ είκαζ μζ δομ ααζζημί ημιείξ πμο 

ηαθθζενβμφκηαζ ζηα ζπμθεία , δ Πνυζθδρδ/ Ώκηαπυηνζζδ ζημ εεαηνζηυ βεβμκυξ, είκαζ μ 

απχηενμξ ζηυπμξ. Πάκηα ζημπεφεζ ζηδκ ακαηνμθμδυηδζδ ηαζ ζημκ ακαζημπαζιυ δ 

δζδαηηζηή εκυξ ηέημζμο ακηζηεζιέκμο, αθμφ πνυηεζηαζ βζα ιζα ηέπκδ ηυζμ εονεία ηαζ 

δζαπνμκζηή πμο εα αημθμοεεί ημκ ηαεέκα ζε υθδ ηδ γςή ημο.  

 

 

     πεηζηέξ ακαθμνέξ ζημ Αζαδίηηομ 

     www.artscouncil.org.uk/.../drama-in-schools-second-edition/  

 

Ώημθμοεεί ιζα εθθδκζηή πναηηζηή ζπεηζηά ιε ηδκ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ 

ιαεδηχκ ζημ Ώνπαίμ Ανάια.  

 

ΑΔΜΟΑΧΡΟ. ΜΕΏ ΔΜΒΡΏ ΣΟ ΏΡΥΏΕΟ ΘΒΏΣΡΟ 

Βίδμξ-Καηδβμνία πνήζδξ: CD-ROM / Βηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ: Πμθοιεζζηή πανμοζίαζδ, 

Βηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ 

Φμνέαξ οθμπμίδζδξ-Παναβςβυξ: Ίδνοια Μεθίκα Μενημφνδ, Ώνζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ 

Θεζζαθμκίηδξ η.ά. ("Πνυβναιια Μεθίκα Γ.Γ.Λ.Β.") 

Ώπμδέηηεξ: Μαεδηέξ-Βηπαζδεοηζημί Γοικαζίμο-Λοηείμο, Νέμζ, Φμζηδηέξ 

Γθχζζα: Βθθδκζηή, Ώββθζηή 

ημζπεία έηδμζδξ: 1999 

Πθδνμθμνίεξ: Γεκζηή Γναιιαηεία Βηπαίδεοζδξ Βκδθίηςκ, Πνυβναιια "Μεθίκα - Βηπαίδεοζδ 

ηαζ Πμθζηζζιυξ" (ηδθ. 210 2525999) 

Σμ παηέημ απμηεθεί ιζα εζζαβςβή ζημκ ηυζιμ ημο ανπαίμο εθθδκζημφ εεάηνμο, δ μπμία 

ακαζοκεέηεζ ηαζ πνμζμιμζχκεζ πμζηίθεξ ζζημνζηέξ υρεζξ αοημφ ημο ζφκεεημο εεζιμφ. 

οβηνμηείηαζ βφνς απυ ιζα θακηαζηζηή ζζημνία βζα ηδκ πνχηδ εεαηνζηή ειπεζνία εκυξ 

δςδεηάπνμκμο Ώεδκαίμο, ημο Αδιυδςνμο , δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ζε ιμνθή ηζκμφιεκςκ 

ζπεδίςκ, ηαζ απυ ιζα ζεζνά εηπαζδεοηζηχκ δζαδναζηζηχκ παζπκζδζχκ, ιέζα απυ ηα μπμία μ 

ιαεδηήξ ακαηαθφπηεζ πθήεμξ ζημζπεία βζα ηδ δναιαηζηή ηέπκδ ζηδκ Ώεήκα ημο 5μο αζ. π.Υ. ηαζ 

ημκ πμθζηζζιυ πμο ηδ βέκκδζε. Σμ ζεκάνζμ ααζίγεηαζ ζημ αθήβδια ημο Ν. Υμονιμογζάδδ "Έκαξ 

Ώεδκαίμξ εεαηήξ ζηα εκ άζηεζ Αζμκφζζα", ημ μπμίμ, εδζαονίγμκηαξ πθήεμξ ζημζπείςκ απυ ηδκ 

ζζημνία ημο ηθαζζημφ εεάηνμο ηαζ απυ ημκ ζδζςηζηυ ηαζ δδιυζζμ αίμ ηςκ ανπαίςκ Ώεδκαίςκ, 

πνμζδίδεζ ζηδκ ζζημνζηή βκχζδ ηδκ οθή ηδξ απηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Σν ινγηζκηθό πξνθξίλεη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο θαη δηαζέηεη ράξε 

ζηνλ κπζνπιαζηηθό ππξήλα θαη ζηνλ παηδαγσγηθό ζρεδηαζκό ηνπ πξσηόηππεο ζεκαηηθέο θαη 

κεζόδνπο πξόζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ γλσζηηθνύ πιηθνύ.  

Πεξηερόκελα:Οδεγίεο, Γηαδξαζηηθέο νζόλεο (= δηαινγηθέο ζθελέο) 1-12 (1. Οίθνο, 2. Αγνξά, 3. 

Σέκελνο, 4. Κνίινλ, 5. Σξαγσδία α', 6. Σξαγσδία β', 7. Σξαγσδία γ', 8. Γηάιεηκκα, 9. Κσκσδία, 10. 

Σέρλε, 11. πκπόζην, 12. 20 ρξόληα κεηά), Παηρλίδηα 1-10  

Σξόπνο νξγάλσζεο θαη θαηάηαμεο ηεο πιεξνθνξίαο 

Δ πμνεία ηδξ πθμήβδζδξ ζε ηάεε ιζηνμπενζαάθθμκ είκαζ πνμηαεμνζζιέκδ. Ο πνήζηδξ, αθμφ 

επζθέλεζ δζαθμβζηή ζηδκή ή παζπκίδζ, αημθμοεεί ημ ζεκάνζμ πθμήβδζδξ. Αεκ οπάνπμοκ εειαηζημί 

ηαηάθμβμζ ή πάνηεξ πθμήβδζδξ ζημ πθδνμθμνζαηυ ή εζημκμβναθζηυ οθζηυ.  

http://www.artscouncil.org.uk/publication_archive/drama-in-schools-second-edition/
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Γηαδξαζηηθόηεηα-Μνξθή δηάηαμεο ηνπ πιηθνύ 

Δ δζάηαλδ ημο οθζημφ είκαζ απθή ηαζ δ πθμήβδζδ εφημθδ ιε ηδ πνήζδ ημοιπζχκ (backward-

fordward).  

- Ο πνήζηδξ ιπμνεί κα επζθέλεζ κα αημφζεζ ιζα μθζβυθεπηδ δζαθμβζηή ζηδκή ή κα πθμδβδεεί 

ζηα εθεβηηζημφ ηφπμο ιζηνμπενζαάθθμκηα ηςκ παζπκζδζχκ, υπμο δ δζάδναζδ είκαζ εη ιένμοξ ημο 

δεδμιέκδ: απακηά ζε ημοίγ ή αζηήζεζξ ηαζ ειααεφκεζ ηαοηυπνμκα ηζξ βκχζεζξ ημο, ηαεχξ ηα 

ζοκδεδειέκα ηείιεκα ηαζ ημ θςημβναθζηυ οθζηυ άθθμηε απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ πθμήβδζδξ ηαζ άθθμηε επζανάαεοζδ βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο.  

Γεκζηά, ηα ηείιεκα είκαζ πενζεηηζηά ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ εζηυκεξ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο 

οπενηεζιέκμο. Κονζανπεί δ εζηυκα (ζηαηζηή ή ηζκμφιεκδ) ηαζ μ ήπμξ (αθήβδζδ, δζάθμβμξ ηαζ 

ιμοζζηή). Υάνηεξ, θςημβναθζηυ οθζηυ ηαζ αίκηεμ ιε ζηδκέξ απυ ζφβπνμκεξ παναζηάζεζξ 

ειπθμοηίγμοκ ηδκ πανμοζίαζδ. Ο ζπεδζαζιυξ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ, ηςκ ηζκμφιεκςκ ζπεδίςκ 

ηαζ ηςκ δζαδναζηζηχκ μεμκχκ είκαζ ορδθήξ πμζυηδηαξ. Ο υβημξ ηςκ δεδμιέκςκ είκαζ ιεβάθμξ, 

αθθά μ ηνυπμξ πανμοζίαζήξ ημοξ επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ ηαζ εοπάνζζηδ αθμιμίςζδ. Ο ζπεδζαζιυξ 

ημο δζδαηηζημφ οθζημφ είκαζ πνςηυηοπμξ, μζ πανεπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ δίκμκηαζ ιε αηνίαεζα ηαζ 

ζαθήκεζα.  

Μπμνεί κα αλζμπμζδεεί ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημο Ώνπαίμο εθθδκζημφ δνάιαημξ (Γ' ηάλδ 

Γοικαζίμο) , ηαηά ηδκ δζδαζηαθία ηδξ Θεαηνζηήξ Ώβςβήξ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο Αδιμηζημφ 

ηαζ ηδξ Θεαηνμθμβίαξ ζηδκ Ώ΄Λοηείμο 

Ο ΑΔΜΟΑΧΡΟ πνμηείκεζ έκα ιμκηέθμ εκενβδηζηήξ ιάεδζδξ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ. Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ αημιζηά υζμ ηαζ μιαδζηά (α) βζα ηδ δζδαζηαθία 

ηδξ εζζαβςβήξ ζημ ανπαζμεθθδκζηυ δνάια, (α) ηαηά ηδ ζοκμθζηή εεχνδζδ ηαζ (β) βζα ηδ ζφκεεζδ 

ενβαζζχκ.  

πλνδεπηηθό πιηθό 

ΐζαθίμ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ιε ηίηθμ: ΑΔΜΟΑΧΡΟ: Μζα ιένα ζημ Ώνπαίμ Θέαηνμ. Ο 

εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα πάνεζ ανηεηέξ ζδέεξ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ζεκάνζα ηαζ εηπαζδεοηζηέξ 

δνάζεζξ πζμ ημκηά ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ηάλδξ ημο. 

Ο δζηηοαηυξ ηυπμξ http://www.prmelina.gr/a4/demodoros/index.html είκαζ πθέμκ ακεκενβυ 

 

ΦΕΛΏΝΏΓΝΧΕΏ: ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΚΔ ΓΡΏΦΔ ,ΘΒΏΣΡΟ, ΏΝΕΜΏΣΕΟΝ 

7
μ
 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΚΕΏΣΟΤ ΚΟΡΕΝΘΕΏ 

 ΥΟΛΕΚΏ ΒΣΔ: 2007-2008, 2008-2009 

ΣΏΞΒΕ : Γ΄,Α΄ ΑΔΜΟΣΕΚΟΤ 

ΏΡΕΘΜΟ ΠΏΕΑΕΧΝ :22 

ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ : ΣΓΒΝΔ ΠΏΡΏΚΒΤΟΠΟΤΛΟΤ 

ΣΟ ΜΏΘΔΜΏ : ΒΤΒΛΕΚΣΔ ΓΧΝΔ 

Σμ πνυβναιια ηδκ πνχηδ πνμκζά επζηεκηνχεδηε ζηδ δδιζμονβία ιζαξ αζαθζμεήηδξ ηαζ ζηδκ 

ακάβκςζδ. Μέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ μζ ιαεδηέξ έβναρακ ημ παναιφεζ  

„ΜΏΚΔ Ο ΐΕΐΛΕΏΡΏΚΔ‟ ,ημ μπμίμ εζημκμβνάθδζακ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ εηδυεδηε. 

ηδκ επυιεκδ θάζδ ηα παζδζά έπμκηαξ ηαθή βκχζδ ημο ηεζιέκμο ημοξ ημ δναιαημπμίδζακ , 

επζθέβμκηαξ ηα ιένδ πμο είπακ ζηδκζηυ εκδζαθένμκ. ημ ηέθμξ έβζκε ηακμκζηή εεαηνζηή 

πανάζηαζδ πμο πανμοζζάζηδηε ζημοξ βμκείξ ζημ ηέθμξ ημο πνυκμο.  

Σμκ επυιεκμ πνυκμ ηα ίδζα παζδζά αζπμθήεδηακ ιε ηδκ μπηζημαημοζηζηή ηαζ ειαάεοκακ ζηδκ 

ιέεμδμ animation ιε απθά ιέζα. 

ΒΞΟΠΛΕΜΟ:  

ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΚΔ ΜΔΥΏΝΔ, ΤΠΟΛΟΓΕΣΔ ΜΒ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ POWER POINT, 

ΐΕΝΣΒΟΚΏΜΒΡΏ, ΑΔΜΟΕΟΓΡΏΦΕΚΟ ΚΏΒΣΟΦΧΝΟ ΚΏΕ ΑΕΏΦΟΡΏ ΤΛΕΚΏ ΏΠΟ ΣΔ 

ΦΤΔ ΚΏΕ ΏΠΟ ΣΟ ΚΏΛΏΘΕ ΣΔ ΥΒΕΡΟΣΒΥΝΕΏ.  

ΣΏΑΕΏ ΠΡΏΓΜΏΣΟΠΟΕΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ : 

1. ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΒΝΏΡΕΟΤ 

2. ΚΏΣΏΚΒΤΔ ΦΕΓΟΤΡΧΝ ΚΏΕ ΚΔΝΕΚΟΤ 

3. ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΔ  

4. ΔΥΟΓΡΏΦΔΔ 
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5. ΐΕΝΣΒΟΚΟΠΔΔ 

6. ΜΟΝΣΏΓ Ŕ ΣΒΛΕΚΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ 

ΠΟΡΒΕΏ : 

Με αάζδ ημ ηείιεκμ πμο είπακ δναιαημπμζήζεζ ηα παζδζά πνμπχνδζακ ζηδκ δδιζμονβία 

ζεκανίμο. 

Σμ ίδζμ έβζκε ηαζ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ βζα ηδ δδιζμονβία θζβμφναξ. θμζ μζ ήνςεξ είπακ 

ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ θζβμφνεξ βζα ηδκ απυδμζδ ηδξ "γςκηακήξ" μιζθίαξ. 

Ώημθμφεδζε δ θςημβνάθδζδ ζε ζηδκζηυ πμο δδιζμονβήεδηε εζδζηά βζα ημ ζημπυ αοηυ. 

θα έβζκακ ιε πνςημαμοθίεξ ,ζδέεξ ηαζ δνάζδ ηςκ ιαεδηχκ. Σμ οθζηυ ηδξ θςημβνάθδζδξ 

πέναζε υθμ ζημκ οπμθμβζζηή. Ώημθμφεδζε δ δπμβνάθδζδ ιε οθζηυ πμο αοημζπεδίαζακ ηαζ 

δδιζμφνβδζακ ηα παζδζά(πηφπμζ πενζχκ, νφγζ πμο πέθηεζ, ηνίρζιμ λενχκ θφθθςκ η.μ.η.),ιαγί 

ιε ηζξ θςκέξ ημοξ. Σμ απμηέθεζια ήηακ ιεηά απυ ημοναζηζηέξ πνμζπάεεζεξ πμθφ εκδζαθένμκ 

ηαζ πανμοζζάζηδηε ζημοξ βμκείξ ,ζε πνμαμθή πμο έβζκε ιε ημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ. 

Έηζζ υθμζ βκχνζζακ ηδκ πμνεία ημο Μάηδ ΐζαθζανάηδ απυ ηδ αζαθζμεήηδ ζηα πένζα ηδξ 

θίθδξ ημο ηζ' απυ ηεζ ηάης απυ ημ αάνμξ εκυξ πμκηνμφ ηονίμο ηαζ ηδκ δνμζζά ηδξ 

θεζκμπςνζκήξ ανμπήξ. ηακ βφνζζε ζηδ αζαθζμεήηδ ημο ήηακ πενήθακμξ πμο βκχνζζε ημκ έλς 

ηυζιμ ηζ' αξ ηζαθαπαηήεδηε θζβάηζ. 

 

Μνξθέο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε πνιηηηζηηθέο πεγέο 

(θνξείο, θαιιηηέρλεο, πεγέο ζην δηαδίθηπν θ.ι.π.). 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα μζ Αζεοεοκηέξ ηςκ Βεκζηχκ ηαζ Αδιμηζηχκ Πενζθενεζαηχκ Θεάηνςκ 

ζηδκ Βθθάδα, έπμοκ ζοιπενζθάαεζ ζηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ ηαζ ημιείξ πμο ειπίπημοκ ζηα 

εηπαζδεοηζηά εέιαηα. 

Βπαββεθιαηίεξ απυ ημκ ηαθθζηεπκζηυ ηαζ επζζηδιμκζηυ πχνμ, ιε ημζκυ εκδζαθένμκ ηδκ 

πμζμηζηή αζζεδηζηή αβςβή ηςκ κέςκ ηαζ ηςκ παζδζχκ, ζοβηεκηνχκμοκ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ηαζ 

δδιζμονβμφκ έκακ θμνέα παζδείαξ ηαζ πμθζηζζιμφ ζημ εέαηνμ ηδξ πυθδξ. 

οκήεςξ δ πνυηαζδ ημο ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ. ιε ημ πνμηεζκυιεκμ πνυβναιια ζηδκ εηπαίδεοζδ  είκαζ: 

1. Να ηαθφρεζ ηδκ ζφβπνμκδ απαίηδζδ ημο ακμζπημφ ζηζξ ηέπκεξ ζπμθείμο. 

2. Να ζοκενβαζηεί ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζε «ζοκενβαηζηά» πνμβνάιιαηα έκηαλδξ ημο 

εεάηνμο ζηδκ εηπαίδεοζδ 

3. Να δμεεί ιζα ζφβπνμκδ «αζζεδηζηή» ζημ εέαηνμ βζα παζδζά, ιε κέα ένβα, πνςηυηοπεξ 

ζηδκμεεζίεξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ/ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ εεαηνζηήξ δνάζδξ. 

4. Να εκζζπφζεζ ηδκ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ κέςκ ηαζ κα ζοιαάθεζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ 

θζθζημφ πενζαάθθμκημξ βζ' αοηυ. 

Πζμ ακαθοηζηά ηα αήιαηα ηδξ δμοθεζάξ ζε ζοκενβαζία ιε  ημ ζπμθείμ ιπμνεί κα είκαζ: 

Ώ. Σμ εέαηνμ δίκεζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηςκ ζπμθείςκ θάηεθμ ιε επζθεβιέκα ηείιεκα βζα 

εεαηνζηή δνάζδ (ημ οθζηυ ηδξ ηάεε πανάζηαζδξ,    π. π. «Δ γςβναθζά ηδξ Υνζζηίκαξ » Β. Σνζαζγά 

Ŕ «Δ κμζηαθβυξ » Ώ. Παπαδζαιάκηδ η. ά.). Οζ εηπαζδεοηζημί  απμθαζίγμοκ πχξ εα ηα εκηάλμοκ 

ζηδ δμοθεζά ημοξ (ςξ project, ςξ οθζηυ βζα ημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ , βζα ηδκ χνα ηδξ Σέπκδξ  ή 

ζε άθθεξ πμθζηζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηθπ). 

ΐ. ηδ ζοκέπεζα, μνβακχκμκηαζ δναζηδνζυηδηεξ απυ ημζκμφ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ,  πνζκ απυ 

ηδκ ηάεε πανάζηαζδ ζημ ζπμθείμ. Σέημζεξ δναζηδνζυηδηεξ ιπμνεί κα είκαζ ενβαζηήνζ βναθήξ ηαζ 

ενιδκείαξ πάκς ζηα ηείιεκα, δδιζμονβία άθθςκ ηεζιέκςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ (ιμκυθμβμζ, 

πμζήιαηα η. ά), πνμηάζεζξ εζηαζηζηέξ, ιμοζζηέξ, πμνεοηζηέξ ιε αθμνιή πάκηα ηα ηείιεκα. 

Γ. Ώημθμοεεί δ πανάζηαζδ ζημ ιαεδηζηυ ημζκυ, ιε ζογήηδζδ ζημ ηέθμξ ηαζ ακαηνμθμδυηδζδ. 

Α. Μεηά ηδκ πανάζηαζδ πνμηείκμκηαζ δνάζεζξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ηάκμοκ ηζξ δζηέξ 

ημοξ εεαηνζηέξ πνμηάζεζξ ή ειπεδχκμοκ ηζξ εεαηνζηέξ ημοξ βκχζεζξ. Βκδεζηηζηά ακαθένμοιε 

ηάπμζεξ δνάζεζξ: 

 Αναιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ ιε εέια ημο ένβμο. 

 Βνβαζηήνζ βναθήξ ηαζ δδιζμονβία εκυξ άθθμο ένβμο απυ ημοξ ιαεδηέξ 

 Καηαζηεοή ζηδκζημφ ιε εθανιμβέξ (ηαεδβδηήξ ηαθθζηεπκζηχκ Ŕζηδκμβνάθμξ) 

 Καηαζηεοή ιάζηαξ(ηαεδβδηήξ ηαθθζηεπκζηχκ Ŕζηδκμβνάθμξ) 

 Μάεδια θςηζζιμφ (ηαεδβδηήξ Ŕθςημβνάθμξ/ θςηζζηήξ) 
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 Αδιζμονβία ηναβμοδζχκ, μπηζημπμζδιέκμο οθζημφ, ηαζκίαξ η.α. 

Ο θμνέαξ (ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ., Βεκζηυ Θέαηνμ, άθθμξ θμνέαξ) ιπμνεί κα δζαεέηεζ ηαζ ηζκδηή ιμκάδα 
26

 πμο κα απμηεθείηαζ απυ 3-4 δεμπμζμφξ πμο εα παίγμοκ ζε ηάεε ζπμθείμ  ηα  ένβα, ακάθμβα ιε 

ηδκ ααειίδα πμο απεοεφκμκηαζ. Δ ηάεε ζπμθζηή ιμκάδα εα επζθέλεζ ημοξ ηνυπμοξ πμο εα επζηφπεζ 

ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ εζδζηά ζηδκ πενζθένεζα, έκα ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ εα ιπμνμφζε κα 

ζοκδνάιεζ ζε αοηυ ημ εέια πμθφ απμηεθεζιαηζηά. Βπζπθέμκ μζ άκενςπμζ πμο εα ζπεδζάζμοκ ηα 

«εηπαζδεοηζηά» πνμβνάιιαηα εεάηνμο ηαζ ηέπκδξ , ιπμνμφκ κα πνμεημζιάζμοκ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ιε ενβαζηήνζα πνμεημζιαζίαξ ηδξ εειαηζηήξ ημο ένβμο π.π. 

Θέαηνμ ηζχκ, Καναβηζυγδξ, Μμοζζηή, Φςηζζιμί. Μεηά ηδκ πανάζηαζδ επίζδξ ιπμνεί κα 

αημθμοεήζεζ ζοκενβαζία ιε ημ ζπμθείμ π.π. ενβαζηήνζ βναθήξ ζημ φθμξ ή ζημ εέια ημο ένβμο 

π.π. Γνάθμοιε έκα ιμκυπναηημ Καναβηζυγδ ιε δζηυ ιαξ εέια.  

Ώημθμοεεί έκα πανάδεζβια ηέημζαξ ζοκενβαζίαξ ημο ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ Πάηναξ ιε ηδκ μιάδα 

εηπαζδεοηζηχκ Ρσγκή ηαζ άθθςκ παναβυκηςκ υπςξ είκαζ ημ Πακεπζζηήιζμ Παηνχκ η.θ.π. ηαζ 

δίκμοιε ηάπμζα ζημζπεία ηδξ ημζκήξ δνάζδξ  

 

ΓΗΚΣΤΟ ARTS SCHOOL PATRΑS – ΡΧΓΜΖ "Ο Μηθξόο Πξίγθηπαο ηαμηδεύεη......" 

 Δ μιάδα εηπαζδεοηζηχκ  Ρσγκή,  ακεαάγεζ ηδκ 1/5/2011 ηδκ πνχηδ ηδξ πανάζηαζδ  "Ο 

Μζηνυξ Πνίβηζπαξ ηαλζδεφεζ...".  

θα ηα ζημζπεία ανίζημκηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ μιάδαξ    www.rogmi.weebly.com.  

διακηζηυ είκαζ ηαζ ημ δίηηομ πμο έπμοκ ηάκεζ ιε ηδ ζφιπναλδ: Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ 

Πακ/ιζμο Παηνχκ - ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ. - Πνςημαάειζαξ Βη/ζδξ βζα ηδ πνμχεδζδ ηδξ ηέπκδξ ζηα 

ζπμθεία.  

Ώοηή ηδ ζηζβιή βίκμκηαζ επζιμνθςηζηά ζειζκάνζα ζε εηπαζδεοηζημφξ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ 

αλζμπμζχκηαξ  ηαζ ηαθθζηέπκεξ. ημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ εα βίκεζ έκα θεζηζαάθ ιε δδιζμονβίεξ 

(ιζηνά εεαηνζηά, εζηαζηζηά, ιμοζζηή... ) απυ ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ.  

 

Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Σέρλε ζηα ζρνιεία. 

Δ πθαηθυνια ηαθθζηεπκχκ ηαζ επζζηδιυκςκ παζδαβςβχκ πμο μνβακχκεζ ηαζ ζοκημκίγεζ 

ζογδηήζεζξ, πνάλεζξ ηαζ δνάζεζξ βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ Σέπκδξ ζημ ζφβπνμκμ 

εθθδκζηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ, είκαζ ιζα πνςημαμοθία ημο Π.Σ.Α.Β. Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ, ημο 

ΑΔΠΒΘΒ Πάηναξ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Ώ/αάειζαξ Βηπαίδεοζδξ Ώπασαξ ιε δνάζεζξ: 

1. Αζμνβάκςζδ ηφηθμο εηπαζδεοηζηχκ ζειζκανίςκ {ηονίςξ αζςιαηζηχκ} βζα ηδκ Σέπκδ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ιε εέια «Πμθφηεπκμ ζημ ζπμθείμ - υηακ μζ ηέπκεξ ζοκενβμφκ», βζα ηδκ εηπαίδεοζδ 

ηςκ δαζηάθςκ ζηδκ Σέπκδ, ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ μνβακζηήξ ηαζ δμιζηήξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηδκ 

δδιζμονβία ηαζ ηδ δζδαζηαθία, πμο εα μδδβήζεζ ζε πμζμηζηέξ αθθαβέξ ζημ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ 

πνμεέζεζξ παζδαβςβχκ οθμπμζμφκηαζ ηαζ  ιμνθμπμζμφκηαζ:είηε ζε ηνυπμ ηαηάηηδζδξ ηδξ βκχζδξ 

{Πνάλδ δζδαζηαθίαξ} είηε ζε ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία ιέζα ζημ ζπμθείμ {Πνάλδ Σέπκδξ} 

2.  Λεζημονβία  «οιαμοθεοηζημφ ζηαειμφ» απυ  ηδκ  μιάδα ηαθθζηεπκχκ Ŕ παζδαβςβχκ, ιε 

εαδμιαδζαίμ ζηαεενυ πνυκμ ηαζ ηυπμ ζοκάκηδζδξ, δ μπμία ελαζθαθίγεζ επζημονία ζημκ δάζηαθμ 

βζα ηδκ πναηηζηή εθανιμβή ηδξ ηέπκδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ ή ηδκ πνμεημζιαζία 

ηδξ ζπμθζηήξ βζμνηήξ ή οπμζηήνζλδ ζηδκ ακαγήηδζδ κέςκ δνάζεςκ ηαζ ηνυπςκ βζα ηδ δζαηίκδζδ 

ηδξ ηέπκδξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζημ εονφηενμ πενζαάθθμκ ηδξ ζοκμζηίαξ ημο ζπμθείμο. 

3. οκακηήζεζξ ιεθχκ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ μιάδαξ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίμζ έπμοκ 

απμθαζίζεζ πνυβναιια Σέπκδξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ, ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, βζα επζπθέμκ 

ζηήνζλδ ηαζ αμήεεζα. 

4. Διενίδα ιε εέια «Δ θεζημονβίαξ ηδξ ηέπκδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ».  

5.  Πζεακή δζμνβάκςζδ πμθζημφ Φεζηζαάθ ημκ ιήκα Εμφκζμ (low budget school fest “L.B.S.F”) ή 

ζοκακηήζεζξ  δνάζεςκ ηέπκδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, υιμνςκ ζπμθείςκ, ζε ηυπμοξ ζζημνζημφ 

εκδζαθένμκημξ. 

Άθθεξ δνάζεζξ/ δζαθέλεζξ η.θ.π.: 

                                                 
26

 Σμ 2010-2011 To Βεκζηυ Θέαηνμ έηακε αοηυ ημ πνυβναιια ιε ηδκ «Ώκηζβυκδ» ημο   

μθμηθή 
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Ώ. Γζα ημ ανπαίμ εθθδκζηυ δνάια  ζημ εθθδκζηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ. 

Βζζήβδζδ ημο ηαθθζηεπκζημφ Αζεοεοκηή ημο  ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ, Γ.ΐυβθδ . 

ΐ. Πνάλδ Σέπκδξ {Πνιύηερλν: έκαξ ηυπμξ ζοκάκηδζδξ  ηςκ Σεπκχκ} 

Θεςνδηζηή πανμοζίαζδ ηδξ πνυηαζδξ βζα πμθφηνμπδ ειπεζνία ηέπκδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηαζ  

ζοκένβζα ηςκ ηεπκχκ ηαεχξ ηαζ ηεηιδνίςζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ βζα ζοκενβαζία 

α.δαζηάθςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ εζδζημηήηςκ ηέπκδξ 

α. δαζηάθςκ ηαζ ηαθθζηεπκχκ 

Υμνυξ.  Υμνμεεαηνζηή ζφκεεζδ .  

Ανάζεζξ, happening, performance 

Ονζζηζηή δδιζμονβία, δ ζοκένβζα ηςκ ηεπκχκ {υθμζ μζ δζδάζημκηεξ }. 

Γ. Δ ηέπκδ  ςξ πνάλδ δζδαζηαθίαξ ιπμνεί κα ιεηααάθεζ ημ ζηενευηοπμ, παεδηζηυ ηνυπμ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ζε γςκηακή, εοπάνζζηδ ηαζ δδιζμονβζηή, δζαδναζηζηή δζαδζηαζία. 

 

Πενζζζυηενα ζημζπεία :  

www.artschoolpatras.weebly.com 

www.rogmi.weebly.com 
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Πξνηεηλόκελα Έξγα αλά ειηθηαθή νκάδα 
πςξ είδαιε ζημ εεςνδηζηυ ηείιεκμ βζα ημ εέαηνμ (ΐθ. ΣΟ ΘΒΏΣΡΟ ΣΔΝ 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ), δ ηέπκδ αοηή έπεζ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ηαζ δδιζμονβεί ζοβηεηνζιέκα 

απμηεθέζιαηα- πάκηα ελαημιζηεοιέκα- ελ‟ αζηίαξ ηδξ δζπθήξ εηπμιπήξ ιδκοιάηςκ, πμο 

απμδίδεηαζ ζηδκζηά. Σμ παζδί εεαηήξ αθέπεζ ιζα θακηαζηζηή αθήβδζδ/ οπυεεζδ/ ζζημνία ,  αθθά 

έπεζ ηδκ άιεζδ αζζεδηζηή ειπεζνία ημο ζηδκζημφ ηχδζηα, ηονίςξ δζα ιέζμο ηςκ γςκηακχκ 

ζπέζεςκ πμο αθέπεζ κα λεδζπθχκμκηαζ ιπνμζηά ημο. Γζα ημ θυβμ αοηυ αημθμοεήζαιε ηδκ επζθμβή 

πμο παναεέημοιε ζηδ ζοκέπεζα(Πανάνηδια),ιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ:  

1.Σμ εέαηνμ είκαζ γςκηακή πανάζηαζδ. Δ ηάεε ηζκδιαημβναθδιέκδ    εηδμπή ημο είκαζ 

πνήζζιδ ιυκμ ιμοζεζαηά , ακαθμνζηά ηαζ ζζημνζηά, π.π. Γζα κα ιάεμοιε (απυ θζθι ηδξ 

επμπήξ) πχξ πνμζπάεδζε κα ακααζχζεζ ημ ανπαίμ εθθδκζηυ δνάια δ Βφα ηαζ μ Άββεθμξ 

ζηεθζακυξ ζηζξ Αεθθζηέξ Γζμνηέξ. 

2.Σμ εέαηνμ ζημ ζπμθείμ  είκαζ δζπθήξ θφζδξ ακηζηείιεκμ, ζημ μπμίμ μ ιαεδηήξ 

εοαζζεδημπμζείηαζ α)παίνκμκηαξ ιένμξ ζε εεαηνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ α)  ςξ εεαηήξ 

εεαηνζηχκ παναζηάζεςκ. Μυκμκ δ  παναηήνδζδ ημο εεάηνμο ζηδκ εηπαίδεοζδ, απμηεθεί 

ιδ μθμηθδνςιέκδ ζπέζδ ι‟ αοηυ ηαζ λεπεναζιέκδ δναζηδνζυηδηα παζδαβςβζηά. 

3.ημ Γοικάζζμ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ζημ Λφηεζμ, μ ιαεδηήξ ιπμνεί κα εζζαπεεί ζηδκ 

εεαηνμθμβζηή επζζηήιδ, υπμο δ ζζημνία εεάηνμο, μζ ακαθφζεζξ παναζηάζεςκ ηαζ δ 

οθμθμβζηή πνμζέββζζή ημοξ, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαάκεηαζ 

ηδκ ζφκεεηδ αοηή ηέπκδ. 

4.Οζ επζθμβέξ ιαξ είκαζ ααζζζιέκεξ ζηδκ παβηυζιζα δναιαημονβία ηαζ αββίγμοκ ηυζμ ημ 

ηθαζζζηυ νεπενηυνζμ υζμ ηαζ ημ ζφβπνμκμ εέαηνμ. 

5.Ο εθθδκζηυξ ζηδκζηυξ θυβμξ, αημθμοεχκηαξ ηδκ αβςκία ηδξ εθθδκζηήξ θαθζάξ , ήηακ 

ιέζα ζηα ηφνζα εκδζαθένμκηά ιαξ. Μέζα απυ αοηή ηδ δζαδνμιή μ ιαεδηήξ ιπμνεί κα 

λακαδεί ηδκ πμνεία ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ ηαζ ηδκ αλία ηδξ δίπθα ζε υθεξ  ηζξ άθθεξ 

εονςπασηέξ βθχζζεξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή. 

6.Οζ επζθμβέξ ιαξ είκαζ εκ ηέθεζ ηείιεκα, πμο ακηαπμηνίκμκηαζ δθζηζαηά ζε ηάεε ααειίδα/ 

ηάλδ ηαζ ιπμνμφκ κα βίκμοκ αθμνιή βζα εεαηνζηή ακάβκςζδ ιέζα ζηδκ ηάλδ , χζηε ηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ κα επζηεοπεεί δ πζμ θοζζηή αλζμπμίδζδ ηδξ παναηήνδζδξ ηδξ εεαηνζηήξ 

ηέπκδξ . 

7.Ώπυ ηδκ πθεονά ηδξ εζδζηυηδηαξ , έπμοιε κα οπμζηδνίλμοιε πςξ ηάεε αθμνιή βζα 

γςκηακή πανμοζία ηςκ ιαεδηχκ ζημ εέαηνμ ή βζα επίζηερδ εεαηνζηήξ μιάδαξ ζημ 

ζπμθείμ, είκαζ μ ζδακζηυξ ηνυπμξ κα ένεεζ μ ιαεδηήξ ζε επαθή ιε ημ ΘΒΏΣΡΟ.  
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ΘΒΏΣΡΕΚΏ ΒΡΓΏ ΓΕΏ ΣΟΤ ΜΏΘΔΣΒ (ΏΛΦΏΐΔΣΕΚΏ ΏΝΏ ΣΕΣΛΟ) 

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α  /  Δ Τ Ρ Δ Σ Ζ Ρ Η Ο  

ειιεληθόο ηίηινο ζπγγξαθέαο κεηαθξαζηήο δηάξθεηα 
 ζπγγξ. 

έθδνζ 
Ζιηθ. ζει. 

Δ Ώκηζβυκδ ημο 

μθμηθή 
Μπένημθκη Μπνέπη 

Ώθέλδξ 

μθμιυξ 
90' 

1947-8 

/1995 

1

6 

3

7 

Οζ ΐάηναπμζ Ώνζζημθάκδξ 
Κχζηαξ 

Σαπηζήξ 
120' 

405π.Υ./

1980 

1

6 

3

8 

Σμ βαθάγζμ πμοθί Μςνίξ Μέηενθζκβη 
Πέηνμξ 

Υάνδξ 
120' 

1908/198

0 

1

0 

3

2 

Σα βμονμοκάηζα 

ημοιπανάδεξ 
Βοβέκζμξ Σνζαζγάξ  90' 1995 

1

3 

3

4 

Δ έαδμιδ ιένα ηδξ 

δδιζμονβίαξ 

Εάηςαμξ 

Καιπακέθθδξ 
 90' 

1956/199

8 

1

6 

3

6 

Ο Βλδκηααεθυκδξ 
Κςκζηακηίκμξ 

Οζημκυιμξ 
 120' 

1816/197

0 

1

6 

3

8 

Καθδκφπηα 

Μανβανίηα 
Γενάζζιμξ ηαφνμο  60' 

1967/200

0 

1

4 

3

5 

Ο Καναβηζυγδξ 
Μυθθαξ,Ρχηαξ,παεά

νδξ 
 30' 1984 η.α. 

1

3 

3

4 

Ο 

Κεναιζδμηνέπαθμξ 
Άθηδ Γέδ  90' 1992 8 

   

30 

Ο ημονέαξ ηδξ 

εαίθθδξ 
Μπςιανζαί 

Γνδβυνδξ 

Γνδβμνίμο 
120' 

1772-

5/1998 

1

6 

3

7 

Σα ιάβζα ηδξ 

πεηαθμφδαξ 

Φεκηενίημ Γηανεία 

Λυνηα 

Εμοθία 

Εαηνίδδ 
60' 1920 9 

3

1 

Ο Μζηνυξ Πνίβηζπαξ Μίιδξ Κμοβζμοιηγήξ  80' 1996 
1

0 

3

2 

Δ Μονηχ ηαζ ημ 

ημοκμοπάηζ 
Βοβέκζμξ Σνζαζγάξ  60' Υ.δ. 4 

2

8 

Δ Νενάζδα ημο 

Κάζηνμο 

Αδιήηνζμξ 

Καιπμφνμβθμο 
 90' 

1894/192

5 

1

6 

3

6 

κεζνμ 

ηαθμηαζνζκήξ κφπηαξ 
ΟοΎθζαι αίλπδν 

ΐαζίθδξ 

Ρχηαξ 
120' 

1595-

6/1997 

1

2 

3

3 

Δ πανάλεκδ κφπηα Γςή ΐαθάζδ  60' 1995 4 
2

8 

Σα νμφπα ημο 

ααζζθζά 
Γ.Καθαηγυπμοθμξ  90' 1987 9 

3

1 

Σμ ζηθααί 
Ξέκζα 

Καθμβενμπμφθμο 
 100' 2000 8 

3

0 

Δ ηφπδ ηδξ 

Μανμφθαξ 

Αδιήηνζμξ 

Κμνμιδθάξ 
 90' 

1889/198

1 

1

2 

3

3 

Ο Φακηαζιέκμξ Γςνγ αννή  60' 
1988/200

3 
4 

2

9 

Ο θφθαηαξ ηςκ 

παθζηζχκ 
οθαί  Μμκθαΰη 

Μανία 

Φναβηή 
90' 

2000/200

1 

1

3 

3

5 

Δ πχνα ημο ηίπμηα Ναηαθί Παπέκ 
Μανία 

Φναβηή 
60' 2002 8 

2

9 
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ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

 

1.Ζ Μπξηώ θαη ην θνπλνππάθη 

  
Σίηθμξ Δ Μονηχ ηαζ ημ ημοκμοπάηζ (Γμογμογυ ηαζ γμογμογί) 

οββναθέαξ Βοβέκζμξ Σνζαζγάξ 

Αζάνηεζα 60΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
 π.δ. 

Γθχζζα/ 

πχνα 
Βθθδκζηά 

 

Δ Μονηχ παναεενίγεζ ζ‟ έκα κδζί. Βηεί έπεζ ηδκ εοηαζνία κα  αβηαθζάζεζ ημ πζμ ιεβάθμ ηφια 

ηαζ κα ανεζ ημκ πζμ ιζηνυ αζηενία. Δ κφπηα , μ ήθζμξ ηαζ δ εάθαζζα είκαζ μζ ζφκηνμθμί ηδξ. 

ζπμο ειθακίγεηαζ ζηδ γςή ηδξ έκαξ αναδζκυξ, ηαεδιενζκυξ επζζηέπηδξ:ημ ημοκμοπάηζ. 

Ώθμφ πενάζμοκ ιζα πενζπεηεζχδδ βκςνζιία ιε ηζζιπήιαηα ηαζ άθθα ακαβκςνζζηζηά 

επεζζυδζα, βίκμκηαζ θίθμζ. Συζμ θίθμζ πμο ημζιμφκηαζ ιαγί ηαζ οπυζπμκηαζ κα 

λακαζοκακηδεμφκ ημ άθθμ ηαθμηαίνζ. 

 

δθζηζαηή 

μιάδα 
4+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά  
Φζθία,εηενυηδηα,ηφηθμξ ηδξ γςήξ ,απχθεζα 

 

2.Ζ παξάμελε λύρηα 

  
Σίηθμξ Δ πανάλεκδ κφπηα 

οββναθέαξ Γςή ΐαθάζδ, εηδ. Βθθδκζηά Γνάιιαηα 

Αζάνηεζα 60΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1995  

Γθχζζα 

/πχνα 
Βθθδκζηά 

 

Σνεζξ ιμκαπζημί  άκενςπμζ γμοκ ζε ιζα βεζημκζά,  μ ηαεέκαξ αθμζζςιέκμξ ζηδ ηέπκδ ημο : μ 

Μαζηνμ  Πνζυκδξ μ λοθμονβυξ , δ ηονά Γαγία δ ιμδίζηνα ηαζ  μ Αμκ Πζκέθμ μ γςβνάθμξ . Ο 

πνχημξ θηζάπκεζ ιζα ημφηθα  κα ηδκ έπεζ βζα παζδί ημο, μ Αμκ Πζκέθμ ηδξ δίκεζ ιμνθή ηαζ δ 

ηονά-Γαγία ηδκ  κηφκεζ. ιςξ ηαζ μζ ηνεζξ ηδκ εέθμοκ βζα δζηυ ημοξ παζδί. Σίκμξ είκαζ ηεθζηά 

ημ παζδί;  

 

δθζηζαηή 

μιάδα 
4+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Οζημβέκεζα,θζθία,πνμζθμνά 

 

 

3.Ο Φαληαζκέλνο 

  
Σίηθμξ Ο Φακηαζιέκμξ 

οββναθέαξ Γςνγ αννή , Σμ ηναη, εηδ.Παηάηδ 2003 
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Αζάνηεζα 60΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1988 

Γθχζζα 

/πχνα 
Βθθδκζηά 

 

Ο Φακηαζιέκμξ βεκκήεδηε ζ‟ έκα παθάηζ, απυ βμκείξ πμο ημκ ιεβάθςκακ ηναηχκηαξ έκα 

ιοζηζηυ. Αεκ ήλενε υηζ δ ιφηδ ημο ήηακ αθφζζηα ιεβάθδ. Έηζζ πέναζακ ηα πνυκζα χζπμο 

ακαηάθορε ηδκ αθήεεζα ηαζ ειπζζηεφηδηε ηδκ εζθζηνίκεζα ηςκ ακενχπςκ. 

 

δθζηζαηή 

μιάδα 
4+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Oζημβέκεζα,οπμηνζζία,ζοιπάεεζα,εζθζηνίκεζα,δζαθμνεηζηυηδηα 
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Α΄-Β΄ Γεκνηηθνύ 

 

1.Ζ ρώξα ηνπ ηίπνηα 

  
Σίηθμξ Le pays de Rien 

οββναθέαξ Nathalie Papin,  εηδ. L‟ école des loisirs , Μεηάθναζδ: Μανία Φναβηή 

Αζάνηεζα 60΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
2002 

Γθχζζα/ 

πχνα 
Γαθθζηά-Βθθδκζηά   

                                                   

H πχνα ημο Σίπμηα  έπεζ ημκ ααζζθζά ηδξ. Ώοηυξ, υπςξ ηάεε ζςζηυξ ααζζθζάξ, ηάκεζ 

πμθέιμοξ ηαζ θνμκηίγεζ βζα ηδκ ηάλδ ζημ ααζίθεζυ ημο. Πμθειάεζ ηάεε ηναοβή, ηάεε δάηνο, 

ηάεε πνχια ηαζ υκεζνμ. Μυθζξ ηα κζηήζεζ ηα ηθεζδχκεζ ζε ηθμοαζά. Έηζζ ζζβά-ζζβά ενδιχκεζ 

ημκ ηυπμ ημο. Ώδεζάγμοκ ηα πάκηα. ημ ααζίθεζμ ημο “ηίπμηα” δεκ ηαημζηεί ηίπμηα άθθμ πανά 

ιυκμ δ πνζβηίπζζζα, πμο δεκ ακηέπεζ κα βίκεζ  δζάδμπμξ ζηδ πχνα αοηή. Μζα ιένα, έκα  αβυνζ  

ειθακίγεηαζ ηαζ ηδκ αάγεζ ζε ζηέρεζξ. ηδκ ανπή θμαάηαζ κα πανααεί ημοξ κυιμοξ ημο 

παηένα ηδξ , αθθά ηεθζηά  εα ημ ηάκεζ, δίκμκηαξ πχνμ ζηα παζδζά πμο δεκ είπακ πμφ κ‟ 

αημοιπήζμοκ ηα υκεζνά ημοξ.                                               

δθζηζαηή 

μιάδα 
8+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
οκαζζεήιαηα,θζθία,ιμκαλζά,απαβυνεοζδ,εάκαημξ 

 

2.Σν ζθιαβί 

  
Σίηθμξ Σμ ζηθααί 

οββναθέαξ Ξέκζα Καθμβενμπμφθμο, Βηδυζεζξ Κέδνμξ  

Αζάνηεζα 100΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
2000 

Γθχζζα 

/πχνα 
Βθθδκζηά 

 

Μζα θμνά ηζ‟ έκακ ηαζνυ βεκκήεδηακ ζ‟ έκα ααζίθεζμ δομ αβυνζα. Βίπακ παηένα ημ ααζζθζά 

ηαζ ήηακ απχνζζημζ πάκηα. Σμ ααζζθυπμοθμ ήηακ πασδειέκμ ηαζ ημ ζηθααί δεκ ημο πάθαβε 

παηίνζ πμηέ. ζπμο πήβε κα ανεζ βζα πάνδ ημο ηδκ ιμνθδ ημο ηυζιμο, πμο ηδκ αβάπδζε  ηζ‟ 

αοηυξ. Βηείκδ αθμφ ημοξ πενκάεζ απυ ηζξ απαναίηδηεξ δμηζιαζίεξ δέπεηαζ κα πακηνεοηεί ημ 

ααζζθυπμοθμ. Συηε ημ ζηθααί ,βζα κα ημοξ πνμζηαηέρεζ , ζημηχκεζ ημ δνάημ αθθά παηάεζ 

έκακ υνημ ηαζ ιανιανχκεζ. Με ημκ ηαζνυ ηαζ ηδ εοζία ηδξ ααζζθμπμφθαξ ,ημ ζηθααί 

λειανιάνςζε ηαζ έγδζακ υθμζ ηαθά. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
8+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Ένςηαξ,θζθία,ηζιζυηδηα,απαβυνεοζδ,ζοκηνμθζηυηδηα 

 

3.Ο Κεξακηδνηξέραινο 

  
Σίηθμξ Ο ηεναιζδμηνέπαθμξ 
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οββναθέαξ Άθηδ Γέδ, απυ ημ ένβμ «Ο Κάνθζμκ πάκς ζηδ ζηέβδ» ηδξ Ώζη.Λίκηβηνεκ 

Αζάνηεζα 90΄ 

Έημξ ζοββναθήξ 1992, Βηδυζεζξ Κέδνμξ 

Γθχζζα/ πχνα Βθθδκζηά 

 

Ο Μπυιπζναξ έπεζ πμθφ απαζπμθδιέκμοξ ζοββεκείξ. ιςξ έκα αθθζχηζημ μκ , μ ηίηδξ μ 

Κεναιζδμηνέπαθμξ  ιπαίκεζ απυ ημ πανάεονμ ηαζ ημκ ιοεί ζημκ ηυζιμ πμο αθέπεζ ηακείξ απυ 

ρδθά. Ώπυ ηδ ζηέβδ μ Μπυιπζναξ βκςνίγεζ ημκ ηυζιμ ιε άθθμ ηνυπμ. Μαεαίκεζ κέμοξ, 

πνήζζιμοξ ηακυκεξ βζα ηδ γςή ημο ιέζα απυ ηα παζπκίδζα ιε ημκ ηίηδ, ηαζ υηακ ένπεηαζ δ 

ζηζβιή, ζχκεζ έκα πάνημ απυ ηζξ ιπμοθκηυγεξ. Με ηδ αμήεεζα ημο αυναημο βζα υθμοξ ημοξ 

άθθμοξ ηίηδ, μ Μπυιπζναξ ηαηαθένκεζ κα γεζ ηαθά ιε ηα δζηά ημο εκδζαθένμκηα. 

 

δθζηζαηή μιάδα 8+ 

Λέλεζξ ηθεζδζά Μμκαλζά,έκηαλδ,απμδμπή,πενζαάθθμκ,πανάααζδ 
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Γ΄-Γ΄ Γεκνηηθνύ 

1.Σα κάγηα ηεο πεηαινύδαο 

  
Σίηθμξ Σα ιάβζα ηδξ πεηαθμφδαξ, απυ δζήβδια ημο Γην.Μανηίκεε ζέννα 

οββναθέαξ Φεκηενίημ Γηανεία Λυνηα,  Μεηάθναζδ Εμοθία Εαηνίδδ, εηδ. Αςδχκδ,π.δ. 

Αζάνηεζα 60΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1920(πνχηδ πανάζηαζδ) 

Γθχζζα 

/πχνα 
Εζπακζηά 

‟έκα θζαάδζ, ηα έκημια έπμοκ πηοπμηάνδζα ….Δ φθαζα αβαπάεζ ημκ βζμ ηδξ Αυκζαξ 

ηαεανίκαξ. Βηείκμξ υιςξ  ενςηεφεηαζ ηδκ Πεηαθμφδα πμο λεπέθηεζ ζηδ θςθζά ημοξ βζαηί 

έπεζ ζπαζιέκμ θηενυ. ημ ηέθμξ υηακ βίκεζ ηαθά , εα θφβεζ ηζ‟ εηείκδ βζα κα ημκ αθήζεζ ιυκμ 

ηζ‟ απεθπζζιέκμ.  

δθζηζαηή 

μιάδα 
9+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Οιμνθζά, εθεοεενία,επζεοιία,ένςηαξ 

 

 

2.Σα  ξνύρα ηνπ βαζηιηά 

  
Σίηθμξ Σα νμφπα ημο ααζζθζά 

οββναθέαξ Γ.Καθαηγυπμοθμξ- Υ.Κ.Άκηενζεκ, εηδ.Καζηακζχηδ 

Αζάνηεζα 90΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1987 

Γθχζζα 

/πχνα 
Βθθδκζηά 

 

Ο Μάπαξ ηζ‟μ Μπαβάζαξ είκαζ δομ απαηεχκεξ .Με ηδκ ιαεζηνία ημοξ πείεμοκ ημ ααζζθζά ηαζ 

ηδ ααζίθζζζα πςξ είκαζ μζ ηαθφηενμζ ιεην ναπηζηήξ.  

Σα ηαηαθένκμοκ ηαζ ζημ ηέθμξ πεηοπαίκμοκ  κα πανμοζζάζμοκ ημ ααζζθζά βοικυ ζηδκ 

πανέθαζδ , ιπνμζηά ζε υθμ ημ θαυ ηδξ ανημονίαξ. 

 

δθζηζαηή 

μιάδα 
9+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Βλμοζία,εβςσζιυξ,ιαηαζμδμλία,εζηυκα 

 

3.Σν γαιάδην πνπιί 

  
Σίηθμξ Σμ βαθάγζμ πμοθί 

οββναθέαξ Μςν. Μέηενθζκβη, Μεηάθναζδ Πέηνμξ Υάνδξ, 1980, εηδ.π.ΜςναΎηδ 

Αζάνηεζα 120΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1908 

Γθχζζα 

/πχνα 
Βθθδκζηά 
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Σα δομ αδέθθζα, μ Σοθηφθ ηαζ δ Μοηφθ, πνέπεζ κα ηάκμοκ έκα ιαηνφ ηαλίδζ βζα κα 

ζοκακηήζμοκ ημ Γαθάγζμ Πμοθί. Ξεηζκμφκ ιαγί ιε ημ Φςξ, ημ Νενυ, ημ Φςιί, ηδ Φςηζά, ηδ 

Γάπανδ, ημ Γάθα, ημ ηφθμ ηαζ ηδ Γάηα  βζα κα θηάζμοκ…. ζημ πανεθευκ, υπμο αθέπμοκ 

ημοξ πνμβυκμοξ ηαζ ηα πεεαιέκα αδέθθζα ημοξ.  Έπεζηα επζζηέπημκηαζ ημ Παθάηζ ηδξ Νφπηαξ, 

πμο ημοξ λεκαβεί ζηα ιοζηζηά ηδξ. Ώκαγδηχκηαξ ημ Γαθάγζμ Πμοθί θηάκμοκ αηυιδ ηαζ ζημ 

ΐαζίθεζμ ημο Μέθθμκημξ αθθά μφηε ηαζ εηεί ημ ανίζημοκ.  Σεθζηά επζζηνέθμοκ πςνίξ αοηυ. 

Έκα εαοιαζηυ ηαλίδζ ζηδκ πμίδζδ ηαζ ζηδ βκχζδ ημο εαοημφ ημοξ …… πμο ημκ 

ακαηαθφπημοκ ζακ ημ Γαθάγζμ πμοθί . 

δθζηζαηή 

μιάδα 
10+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Φφζδ,γχα,μζημβέκεζα,ημζκςκζηή ακζζυηδηα,εθπίδα,γςή ,εάκαημξ 
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Δ΄-η΄Γεκνηηθνύ 

 

1. Ο κηθξόο πξίγθηπαο 

  
Σίηθμξ Ο ιζηνυξ πνίβηζπαξ, απυ ημ μιχκοιμ ένβμ ημο αζκη Βλοπενφ(1943) 

οββναθέαξ Μ.Κμοβζμοιηγήξ- Ώκημοάκ Νηε αζκη Βλοπενφ, εηδ.Καζηακζχηδ 

Αζάνηεζα 80΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1996 

Γθχζζα/ 

πχνα 
Βθθδκζηά 

 

Ο Ώθδβδηήξ, έκα εοθάκηαζημ αβυνζ, ηαλζδεφεζ αδζάημπα ιε ηάεε αθμνιή. ‟ έκα απυ ηα 

θακηαζηζηά ημο ηαλίδζα εα ζοκακηήζεζ έκακ Μζηνυ Πνίβηζπα πμο πνμενπυηακ απυ ημκ 

αζηενμεζδή ΐ -612.Οζ δζαδνμιέξ ηαζ μζ επζζηέρεζξ ημο Μζηνμφ Πνίβηζπα ζημ ζφιπακ, ιαξ 

ηάκμοκ βκςζηέξ ηζξ παναλεκζέξ ηςκ θμοθμοδζχκ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ 

γχςκ . Γκςνίγμοιε πχξ βίκμκηαζ θίθμζ ηάπμζμζ , αθθά ηαζ πςξ ηάπμζμζ άθθμζ δεκ ημ 

ακηέπμοκ.Ο ιζηνυξ Ώθδβδηήξ ημο ένβμο δοζημθεφεηαζ κα απμπςνζζηεί ημ θίθμ ημο υηακ 

ένπεηαζ δ χνα, αθθά εηείκμξ ημκ δζααεααζχκεζ πςξ εα ημκ αθέπεζ απυ ημ αζηένζ ημο ρδθά,  

βζα πάκηα. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
10+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Φζθία,ιμκαλζά,πνςημηοπία,παζδί ηαζ εκήθζημζ 

 

2.Όλεηξν Καινθαηξηλήο Νύρηαο  

  
Σίηθμξ κεζνμ Καθμηαζνζκήξ Νφπηαξ  

οββναθέαξ Οοίθζαι αίλπδν ,Μεηάθναζδ ΐαζίθδξ Ρχηαξ, εηδ. Βπζηαζνυηδηα ,1997 

Αζάνηεζα 120΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1595-1596 

Γθχζζα 

/πχνα 
Ώββθζηά/Βθθδκζηά 

ε ιζα ιοεζηή Ώεήκα πνυηεζηαζ κα ηεθεζημφκ μζ βάιμζ ημο ααζζθζά Θδζέα ιε ηδκ Εππμθφηδ. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ ιαζηυνμζ εημζιάγμοκ έκα ένβμ πμο εθπίγμοκ κα ζοβηζκήζεζ ημοξ 

ηαθεζιέκμοξ . ημ βάιμ εα πανεονεεμφκ ηαζ μζ θίθμζ ημο γεοβανζμφ , μ ιπενμκ ηαζ δ 

Σζηάκζα πμο είκαζ έκα ηζαηςιέκμ γεοβάνζ . Ώοημί είκαζ έλς απυ ηα ακενχπζκα ηαζ ηα 

ζοκδεζζιέκα ζε υθα ημοξ , βζαηί πνυηεζηαζ βζα ιοεζηά υκηα πμο ηοαενκάκε ημκ ηυζιμ ηςκ 

λςηζηχκ. Αοζηοπχξ ζηδ ιέζδ ημο ηαοβά ημοξ πέθημοκ δομ κεανά γεοβάνζα πμο εέθμοκ κ‟ 

απμθφβμοκ ημκ έθεβπμ ηςκ ιεβάθςκ αθθά θεφβμκηαξ , ιέζα ζημ ζημηεζκυ δάζμξ , 

ιπενδεφμκηαζ πενζζζυηενμ. ΐμδευξ ημο ιπενμκ ζε ηάεε ηαηενβανζά  ή… ηαζ ηαθή πνάλδ 

είκαζ ημ δαζιυκζμ Πμοη.  ημ ηέθμξ υθα ηεθεζχκμοκ αίζζα ηαζ μζ ηαθεζιέκμζ  δζαζηεδάγμοκ ιε 

ημ εεαηνζηυ ένβμ πμο εημίιαζακ μζ ιαζηυνμζ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
12+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Ώκαβέκκδζδ,πμίδζδ,θφζδ,ένςηαξ,δφκαιδ 
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3.Ζ ηύρε ηεο Μαξνύιαο 

  
Σίηθμξ Δ ηφπδ ηδξ Μανμφθαξ 

οββναθέαξ Αδιήηνζμξ Κμνμιδθάξ, ζημ  Σν θσκεηδύιιην, Συι.ΐ΄, Βνιήξ, 1981 

Αζάνηεζα 90΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1889 

Γθχζζα/ 

πχνα 
Βθθδκζηά ιε ζδζςιαηζζιμφξ 

 

Δ Μανμφθα είκαζ ιζα ημπέθα απυ ηδκ Άκδνμ πμο ένπεηαζ ζηδκ Ώεήκα κα ανεζ δμοθεζά ζε έκα 

ζπίηζ. Ο ιάβεζναξ ηδκ ενςηεφεηαζ αθθά εηείκδ έπεζ ζημ ιοαθυ ηδξ έκακ οπενυπηδ αιαλά ,ημκ 

Κςζηακηή. Ο παηέναξ ηδξ μ Μπανιπα-Λζκάνδμξ ,ένπεηαζ βειάημξ αβςκία ζηδκ Ώεήκα βζαηί 

ανήηε ιζα ανπαία πέηνα ζημ πςνάθζ ημο. Ώκ ηαζ δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ αλίαξ ,ημ αθεκηζηυ ηδξ 

Μανμφθαξ ηδκ αβμνάγεζ ηαζ πνμζηίγεζ ηδκ ημπέθα , χζηε ηζ‟ εηείκδ ιε ηδ ζεζνά ηδξ κα πάνεζ 

ηεθζηά ημκ ηαθυ ηαζ ηίιζμ ιάβεζνα. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
12+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Βθθδκζηυηδηα,επανπία,ανπαζμηαπδθία,αζηοθζθία,ηςιεζδφθθζμ 

 



177 

 

Γπκλάζην  

 

1.Σα γνπξνπλάθηα θνπκπαξάδεο 

  
Σίηθμξ Σα βμονμοκάηζα ημοιπανάδεξ 

οββναθέαξ Βοβέκζμξ Σνζαζγάξ, εηδ.Καζηακζχηδ 

Αζάνηεζα 90΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1995 

Γθχζζα/ 

πχνα 
Βθθδκζηά 

Αφμ θηςπά βμονμοκάηζα -ημοιπανάδεξ είκαζ θίθμζ ηαζ ιμζνάγμκηαζ ηα πάκηα . ηδ γςή ημοξ 

δεκ έηοπε ηαιζά  κμιζζιαημανμπή ηαζ έηζζ ζηέθημκηαζ ζμαανά  κα λεκζηεοημφκ βζα κα 

επζγήζμοκ. Ο Γμονβμονζζηυξ υιςξ δεκ εέθεζ κα βίκεζ ιεηακάζηδξ ηαζ πείεεζ ημ Φμοηανζάνδ 

κα ηάκμοκ οπμιμκή ςξ ηδκ επυιεκδ ανμπή πμο ένπεηαζ ακέθπζζηα. Ο Γμονβμονζζηυξ πμο 

είκαζ εηεί βειίγεζ, πθμοηίγεζ, αβμνάγεζ ημ πζμ αηνζαυ ζπίηζ ηαζ ηνχεζ ηα πζμ απίεακα βθοηά ημο 

ηυζιμο. Μυθζξ θηάκεζ μ Φμοηανζάνδξ ηαζ αθέπεζ υθδ ηδκ  αθθαβή ημο παθζμφ θίθμο ημο, 

παίνκεζ ηδκ απυθαζδ κα νίλεζ ιαφνδ πέηνα πίζς ημο.  

Οζ ιεηακάζηεξ υιςξ  βίκμκηαζ θφημζ ζημ ΠΏΝΑΟΥΒΕΟ ΣΔ ΠΕΚΡΔ ΒΛΠΕΑΏ. Ο  

Φμοηανζάνδξ ηαζ μ Γμονβμονζζηυξ ιαεαίκμοκ απυ ηδκ πενζπέηεζα πμο έγδζακ, πςξ μζ 

ιεηαιμνθχζεζξ δεκ είκαζ ιαβζηέξ, αθθά ηνμθμδμημφκηαζ απυ ηδ πίηνα, ηδ ζηένδζδ  ηαζ ηδκ 

απυβκςζδ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 

Φζθία,θηχπεζα,πθμοηζζιυξ,ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ, 

ιεηακάζηεοζδ,ηαοηυηδηα,εηενυηδηα,αθθδθεββφδ 

 

2.Ο Καξαγθηόδεο 

  
Σίηθμξ 

«Καναβηζυγζηα» (ηαζ «Σμ πάκζ ημο Μπανιπαβζχνβμο» Ώ.Μυθθα, 

 ζημ Κείιεκα Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ , Ώ΄ Γοικαζίμο) 

οββναθέαξ ΐαζίθδξ Ρχηαξ, 1984, εηδ.Μπμφνα 

Αζάνηεζα 30΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
π .δ. 

Γθχζζα 

/πχνα 
Βθθδκζηά 
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Ο ήνςαξ ηδξ εθθδκζηήξ πανάδμζδξ, βκςζηυξ ζηα παζδζά ημο ζπμθείμο απυ ηα πνχηα πνυκζα 

ημοξ , πνμζθένεηαζ βζα κα βκςνίζμοκ ηυζμ ημ εέαηνμ ζηζχκ , υζμ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ζζημνίαξ ημο είδμοξ, πανάθθδθα ιε ηδκ ζζημνία ημο έεκμοξ. Πνμηείκμοιε εδχ ιζηνή 

αζαθζμβναθία ηαζ ηδκ επίζηερδ ηδξ ηάλδξ ζε έκα πχνμ υπμο παίγεηαζ Καναβηζυγδξ ηαζ ακ 

είκαζ εθζηηυ ζε ζπεηζηυ Μμοζείμ ιε ζπεηζηυ οθζηυ  π.π. Β. παεάνδ, ζημ Μανμφζζ. 

Καπθάκμβθμο Μανζάκεδ: Ο Καναβηζυγδξ ζημ ζπμθείμ: ζζημνζημί υνμζ ηδξ εζζαβςβήξ ημο 

εεάηνμο ζηζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. "Αζαδνμιέξ" 59, 2000, 175-181. Μυθθαξ, Ώ.: Λίβμ απ' υθα. 

Κςιςδία ιε πνυθμβμ. "Θέαηνμ" 10, 1963, 64-75., Μυθθαξ, Ώκηχκδξ: Ο Καναβηζυγδξ. 

"Θέαηνμ" 10, 1963, 62., παεάνδξ Βοβέκζμξ: Ο Καναβηζυγδξ πνμθήηδξ. "Θεαηνζηά" 1, 1971, 

425-437.  παεάνδξ Βοβέκζμξ: Ο Καναβηζυγδξ. "Γοβυξ" 35, 1958, 16-17.  Υαηγδπακηαγήξ 

Θευδςνμξ: α) Δ εζζαμθή ημο Καναβηζυγδ ζηδκ Ώεήκα ημο 1890. "Ο Πνιίηεο" 49, 1982, 64-

87. α) Πνμζανιμβή θυβζςκ ηεζιέκςκ ζημ δναιαημθυβζμ ημο Καναβηζυγδ. ημκ 

ηυιμ: Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ. Πανάνηδια αν. 5 

(1994). β) Ώκαγδηχκηαξ ημκ Γζάκκδ Μπνάπαθδ. Οζ υνμζ ηαζ ηα υνζα ηδξ πνμθμνζηήξ ζζημνίαξ 

ζηδκ πενίπηςζδ ημο εθθδκζημφ Θεάηνμο ηζχκ. ημκ ηυιμ:ηέθαλνο. Σηκεηηθή πξνζθνξά 

ζηνλ Β. Πνύρλεξ. Βπζι. Εςζήθ ΐζαθζάηδξ, Βηδ. "Ergo - Σιήια Θεαηνζηχκ πμοδχκ 

Πακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ", Ώεήκα 2007, 1337-1345. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Θέαηνμ ζηζχκ,θζβμφνα,θςηζζιυξ,ηςιζηυ,θασηυ 

 

3.Ο θύιαθαο ησλ ραιηθηώλ 

  
Σίηθμξ Ο θφθαηαξ ηςκ παθζηζχκ 

οββναθέαξ οθαί Μμκθαΰη,Μεηάθναζδ :Μανία Φναβηή,εηδ.Κμάκ 

Αζάνηεζα 90΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
2001 

Γθχζζα/ 

πχνα 
Βθθδκζηά 

Ο θφθαηαξ εκυξ ανπαίμο εθθδκζημφ εεάηνμο- ηδξ Βπζδαφνμο- ιέζα απυ ηδ ζοκάκηδζή ημο ιε 

ιζα έθδαδ «ημονίζηνζα»,δζδάζηεζ ηαζ  ιαεαίκεζ κα ειπζζηεφεηαζ υζα δ δζαίζεδζδ ηαζ δ πείνα 

ημο είπακ δείλεζ. Δ ιζηνή ΐαθεκηίκδ δεκ ακηέπεζ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ υθςκ 

πμο εζηζάγεηαζ ζημκ ιζηνυ αδεθθυ ηδξ .Δ μζημβεκεζαηή ζζημνία ηαζ δ πνμζςπζηή απεθπζζία 

ημο εκυξ ηαζ ημο άθθμο ιπθέημκηαζ βζα κα βίκμοκ ζημ πχνμ ημο ανπαίμο εεάηνμο έκα 

ζφβπνμκμ ένβμ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ βζα υ,ηζ ημκ ηάκεζ «ηναβζηυ». 

δθζηζαηή 

μιάδα 
13+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Βθδαεία,ηαηακυδζδ,ηναβςδία,ανπαίμ εέαηνμ,μζημβέκεζα,ηαθζηά έεζια 

 

4.Καιελύρηα Μαξγαξίηα 

  
Σίηθμξ Καθδκφπηα Μανβανίηα, απυ ημ δζήβδια ημο Α.Υαηγή, Μαν.Πενδζηάνδ 

οββναθέαξ Γενάζζιμξ ηαφνμο,εηδ.Κέδνμξ,2000 

Αζάνηεζα 60΄ 

Έημξ 1967 
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ζοββναθήξ 

Γθχζζα/ 

πχνα 
Βθθδκζηά 

Δ Μανβανίηα, δαζηάθα κεμδζυνζζηδ, ένπεηαζ ζηδκ επανπζαηή πυθδ πμο βεκκήεδηε.  Δ 

μζημβέκεζά ηδξ είκαζ λεπεζιέκδ πζα ηαζ υθμζ πνμζπαεμφκ ιε ηάεε ιέζμ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ 

παθζά ανζζημηναηζηή αίβθδ ημοξ, αθθά αοηυ απμβμδηεφεζ ηδκ κέα ημπέθα. Γίκεηαζ ιέθμξ ηδξ 

εεκζηήξ ακηίζηαζδξ ηαηά ηςκ βενιακχκ ηαζ μζ ζοββεκείξ ηδξ ηδκ πνμδίδμοκ. Δ Μανβανίηα 

ααζακίγεηαζ ηαζ πεεαίκεζ βζα ηα ζδακζηά ηδξ , λέκδ απυ ηδκ ίδζα ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. 

 

δθζηζαηή 

μιάδα 
14+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Ώκηίζηαζδ,αζηζηή ηάλδ,πνμδμζία,ημζκςκζημί αβχκεξ 
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Λύθεην 

 

1.Ζ λεξάηδα ηνπ Κάζηξνπ 

  
Σίηθμξ Δ κενάζδα ημο ηάζηνμο 

οββναθέαξ Αδιήηνζμξ Καιπμφνμβθμο, εηδ.Αδιδηνάημο, 1925 

Αζάνηεζα 90΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1894 

Γθχζζα 

/πχνα 
Βθθδκζηά (ηαεανεφμοζα) 

 

Ο Μζπαήθ είκαζ πμθζηζηυξ , δδιμβένμκηαξ Ώεδκαίμξ, παεζαζιέκμξ ιε ηδκ ζοκεπζγυιεκδ 

εθθδκζηή οπμηαβή ζημκ Σμονηζηυ γοβυ. Σζξ κφπηεξ αημφεζ ηδ θςκή ηδξ Κανοάξ, ηδξ ιζαξ 

Κανοάηζδαξ, πμο άνπαλε μ Έθβζκ. Σμ άβαθια γςκηακεφεζ , ενςηεφμκηαζ ηαζ πακηνεφμκηαζ. 

ηακ εηείκμξ ανκείηαζ  ζημοξ Σμφνημοξ  κα ιπμοκ ζηδκ πυθδ , αοημί  ημκ ζημηχκμοκ. Συηε δ 

κενάζδα Κανοά γδηάεζ κα ημκ θζθήζεζ κεηνυ, βζα ηεθεοηαία θμνά.Έηζζ παίνκεζ πίζς ημ 

ιαβκάδζ ηδξ ηαζ πάκεηαζ , εκχ δ θςκή ηδξ αημφβεηαζ κα ηθαίεζ βζα πάκηα απ‟ ηδκ Ώηνυπμθδ 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

Λέλεζξ 

ηθεζδζά 
Σμονημηναηία,εθθδκζζιυξ,οπμδμφθςζδ,ανπαζμηαπδθία,ενφθμξ 

 

2.Ζ έβδνκε κέξα ηεο δεκηνπξγίαο  

  
Σίηθμξ Δ έαδμιδ ιένα ηδξ δδιζμονβίαξ, Βηδ. Κέδνμξ, 1998 

οββναθέαξ Εάηςαμξ Καιπακέθθδξ 

Αζάνηεζα 90΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1956 

Γθχζζα/ πχνα Βθθδκζηά 

Ο κέμξ ήνςαξ , μκεζνμπυθμξ ηαζ θζθυδμλμξ ,πνμζπαεεί κα λεπενάζεζ ηδ ιεηνζυηδηα ηδξ γςήξ ημο 

αθθά δ αθήεεζα είκαζ υηζ δεκ έπεζ ημκ ηνυπμ. Κάκεζ υκεζνα  ηαζ παναζφνεζ ημοξ ζοββεκείξ ημο , 

πμο είκαζ εφπζζημζ . ηακ  ιέκεζ πςνίξ εθπίδα βζα επαββεθιαηζηή ελέθζλδ ηαηαθεφβεζ ζηα ρέιαηα 

ηζ‟ ελαημθμοεεί κα θεφβεζ απυ ημ ζπίηζ, βζα κα πάεζ δήεεκ ζηδ δμοθεζά. ηδκ ακεδαθζηή 

ιεβαθμιακία ημο, ημ ηέθμξ ένπεηαζ ζακ  ζε «κεμεθθδκζηή ηναβςδία 

Κζκδιαημβναθζηυ  

ΒΕΑΟ Βθθδκζηή ηαζκία - Ανάια 

ΑΕΏΡΚΒΕΏ 135 θεπηά 

ΚΔΝΟΘΒΣΔ/Β ΐαζίθδ Γεςνβζάδδ 

ΠΏΡΏΓΧΓΔ Βθθδκζηή 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

Λέλεζξ ηθεζδζά Κμζκςκζηά αδζέλμδα,ρεοδαζζεήζεζξ , αοηαπάηεξ,πενζεχνζμ 

 

3.Ο θνπξέαο ηεο εβίιιεο  

  
Σίηθμξ Ο ημονέαξ ηδξ εαίθθδξ 

οββναθέαξ Μπςιανζέ  , Μεηάθναζδ :Γνδβυνδξ Γνδβμνίμο, εηδ.Αςδχκδ,1998 
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Αζάνηεζα 120΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1772-1775 

Γθχζζα /πχνα Γαθθζηά/Βθθδκζηά 

Ο κεανυξ ηυιδξ  Ώθιααίαα, είκαζ ηνεθά ενςηεοιέκμξ ιε ηδκ υιμνθδ Ρμγίκα.  

Ο Νημκ Μπάνημθμ  υιςξ εέθεζ κα ηδκ πακηνεοηεί, εκχ  έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ ακαηνμθήξ ηδξ ηαζ  

ηδξ δζαπείνζζδξ ηδξ πενζμοζίαξ ηδξ. 

Με ηδ αμήεεζα ημο ζηακυηαημο βζα υθα  ημονέα , Φίβηανμ ,ημ κεανυ γεοβάνζ ημο ακαηνέπεζ  ηα 

ζπέδζα. 

Ο ένςηαξ ηςκ κέςκ είκαζ κζηδηήξ βζαηί αημθμοεεί ηδ θφζδ ηαζ ηδ δίηαζδ ημζκςκζηή γςή ακηίεεηα 

ζηζξ ζηνεαθχζεζξ πμο δδιζμονβμφκ μζ ακζζυηδηεξ ηαζ δ θζθανβονία. 

_______________________________________________ 

 πενα  

Μμοζζηή   Σγμαηίκμ Ρμζζίκζ(1816) 

Πμζδηζηυ ηείιεκμ Σζέγανε ηενιπίκζ , ααζζζιέκμ ζημ ένβμ ημο Μπςιανζέ 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

Λέλεζξ ηθεζδζά Φζθανβονία,ενςηζηή ακηζδζηία,εθεονεηζηυηδηα,πενα,Ώζηζηή ηάλδ 

 

4. Αληηγόλε 

  
Πνςηυηοπμξ 

Σίηθμξ 
Δ Ώκηζβυκδ ημο μθμηθή 

οββναθέαξ Μπένημθκη Μπνέπη, Μεηάθναζδ Ώθέλδξ μθμιυξ,εηδ.Αςδχκδ,1995 

Αζάνηεζα 90΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1947-1948 

Γθχζζα/ πχνα Βθθδκζηά 

1945-ΐενμθίκμ. Αομ αδεθθέξ ακαηαθφπημοκ έλς απ‟ ηδκ πυνηα ημοξ , ηνειαζιέκμ απυ ηα Βξ Βξ , 

ημ κεηνυ ζχια ημο αδεθθμφ ημοξ. Δ ακαβκχνζζδ ημο κεηνμφ πκίβεηαζ ηάης απ‟ ημ θυαμ. πςξ 

αηνζαχξ βζα ηδκ Εζιήκδ/ δεμπμζυ ηαζ ηδκ Ώκηζβυκδ/ δεμπμζυ ,πμο εα παίλμοκ ζε θίβμ ημ βκςζηυ 

ένβμ ημο μθμηθή. 

 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

Λέλεζξ ηθεζδζά Φαζζζιυξ,πυθειμξ,ηνάημξ ηαζ αία,ακενχπζκα δζηαζχιαηα 

 

5.Οη Βάηξαρνη 

  
Σίηθμξ Οζ ΐάηναπμζ 

οββναθέαξ Ώνζζημθάκδξ, Μεηάθναζδ Κχζηα Σαπηζή, εηδ.Βνιήξ ,1980 

Αζάνηεζα 120΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
405 π.Υ. 

Γθχζζα /πχνα Ώνπαία Βθθδκζηά/Νέα Βθθδκζηά 

http://el.wikipedia.org/wiki/405_%CF%80.%CE%A7.
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Ο εευξ Αζυκοζμξ ιαγί ιε ημκ δμφθμ ημο Ξακεία λεηζκμφκ ηαλίδζ πνμξ ημκ Κάης Κυζιμ ιε ζημπυ 

κα θένμοκ πίζς ημκ ηαθφηενμ ηναβζηυ πμζδηή βζα κα αμδεήζεζ ηδκ πυθδ κα λακαανεί ηδκ 

αθθμηζκή ηδξ πμζυηδηα. ημκ Άδδ, μ Βονζπίδδξ δζεηδζηεί απυ ημκ Ώζζπφθμ ηδ εέζδ ημο ηαθφηενμο 

ηναβζημφ πμζδηή. Ο Αζυκοζμξ ηαθείηαζ  ζε νυθμ ηνζηή ημο αβχκα   ηαζ ηεθζηά ακαδεζηκφεηαζ 

κζηδηήξ μ Ώζζπφθμξ . 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

Λέλεζξ ηθεζδζά Θέαηνμ ηαζ παζδεία,Ώνπαίμ Ανάια, Αζμκοζζαηή Λαηνεία, Πμίδζδ, Κμζκςκία 

 

6. Ο Δμεληαβειόλεο 

  
Σίηθμξ Ο Βλδκηααεθυκδξ 

οββναθέαξ Κςκζηακηίκμξ Οζημκυιμξ ελ Οζημκυιςκ ,1970, εηδ.Βνιήξ 

Αζάνηεζα 120΄ 

Έημξ 

ζοββναθήξ 
1816 

Γθχζζα/ πχνα Βθθδκζηά 

Ο βκςζηυξ ήνςαξ ημο Μμθζένμο ζε εθθδκζηή εηδμπή ,είκαζ έκαξ ηζζβημφκδξ πμο δεκ έπεζ ηαιζά 

άθθδ αλία οπένηενδ ηδξ ηαζέθαξ ιε ηα πνοζά ημο. Μζα απυπεζνα πνμζανιμβήξ ζηα ήεδ ηδξ 

πνμεπακαζηαηζηήξ ημζκςκίαξ, μ Βλδκηααεθυκδξ ,μ έθθδκαξ θζθάνβονμξ ,δεκ  είκαζ ιυκμ μ 

δοκάζηδξ ζε μζημβεκεζαηή ηθίιαηα, αθθά μ επενυξ ημο Αζαθςηζζιμφ ηαζ ημο εθεφεενμο 

πκεφιαημξ. 

δθζηζαηή 

μιάδα 
16+ 

Λέλεζξ ηθεζδζά Φζθανβονία, Φζθεθεοεενζζιυξ,Οζημβέκεζα,Ώκενςπζζιυξ,Αζαθςηζζιυξ 
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Γισζζάξη 
 

Αλ:Βίκαζ πνμτπυεεζδ βζα κα ηάκεζξ εέαηνμ ,κα παίλεζξ, κα μκεζνεοηείξ. Σίπμηα  απυ υθα αοηά δεκ 

είκαζ αθήεεζα υιςξ αλ ήηαλ. Σμ ένβμ ημο ηαθθζηέπκδ-δεμπμζμφ ζηδνίγεηαζ πάκς ζημ ιαβζηυ ΏΝ. 

Αιεζνθάλεηα :Γζα ιεβάθμ δζάζηδια παζδεφηδηακ μζ δδιζμονβμί ημο εεάηνμο ιε ηδκ 

αθδεμθάκεζα, βζαηί ήεεθακ κα ιμζάγεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ημ εέαηνμ ιε  ηδ γςή ηαζ λεπκμφζακ 

υηζ είκαζ ηέπκδ, δδθαδή πμθφ ημκηά ζημ παζπκίδζ ηαζ υπζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

Απιαία: Έκα πχνζζια , ζοκήεςξ απυ φθαζια, πμο ανίζηεηαζ ζακ ημονηίκα ακάιεζα ζηδ ζηδκή 

ηαζ ηδκ πθαηεία. Σμ πνδζζιμπμζμφκ ζηα ένβα πμο αθθάγμοκ ζηδκζηά ακάιεζα ζηζξ εζηυκεξ ή ηζξ 

ζηδκέξ. Βπεζδή ελοπδνεηεί ιυκμ εζδζηέξ ιμνθέξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ δναιαημονβίαξ , δεκ ηδκ 

ζοκακηάιε πμθφ ζοπκά πθέμκ.  

Γηάινγνο:ογήηδζδ ακάιεζα ζημοξ ήνςεξ εκυξ ένβμο. Ώοηή πάκηα απμηεθεί έκα ιένμξ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ δνχςκ βζ‟ αοηυ δεκ είκαζ ανηεηυ κα πνμζπαεμφιε κα παίλμοιε ή κα 

ηαηακμήζμοιε έκα εεαηνζηυ ένβμ απυ ημκ δζάθμβυ ημο ιυκμ. Σμ εέαηνμ οπάνπεζ ηαζ πςνίξ αοηυκ 

π.π.ημ εέαηνμ ηδξ πακημιίιαξ.  

Γξάζε:θα υζα ηάκεζ έκαξ ήνςαξ αθθά ηαζ μζ οπυθμζπμζ άκενςπμζ πμο οπάνπμοκ ζηδ γςή ημο, 

υηακ πνμζπαεεί κα θηάζεζ έκα ζηυπμ πμο εέθεζ . Δ δνάζδ ιπμνεί κα είκαζ ημζκή, δδθ. πμθθχκ 

ακενχπςκ ιε ημζκυ ζηυπμ. Δ δνάζδ είκαζ πμθφ παναηηδνζζηζηή βζα ηδκ ηέπκδ ημο εεάηνμο επεζδή 

αοηήκ παναημθμοεμφιε ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πανάζηαζδξ.   

Γξάκα:Σμ εεαηνζηυ ένβμ. Δ θέλδ απυ ηα ανπαία εθθδκζηά δίκεζ ηαζ ηδκ ακάθμβδ αανφηδηα ζημ 

είδμξ ζακ απυννμζα ηδξ δνάζδξ ηςκ δνχςκ. Ώκάθμβα ιε ημκ ηνυπμ  δνάζδξ ηαζ ιε ημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ μζ ανπαίμζ πχνζγακ ημ δνάια ζε ηξαγηθό, θσκηθό ηαζ ζαηπξηθό  

Ζζνπνηόο:Ο επαββεθιαηίαξ ηδξ ζηδκζηήξ ηέπκδξ. Ώοηυξ πμο λεηζκχκηαξ απυ ημ νυθμ, δδιζμονβεί 

έκα γςκηακυ ζηδκζηυ πνυζςπμ ιε αάζδ ηδκ οπμηνζηζηή ημο δελζμηεπκία  

Ήξσαο:Έκα πνυζςπμ ζε έκα εεαηνζηυ ένβμ 

Θέαηξν:Δ ηέπκδ πμο δδιζμονβείηαζ ηαζ οπάνπεζ υηακ γςκηακμί δεμπμζμί παίγμοκ ζε έκα πχνμ 

(πμο μκμιάγεηαζ ηζ‟ αοηυξ ζέαηξν) εκχ ηάπμζμζ γςκηακμί άκενςπμζ (νη ζεαηέο ) ημοξ 

παναημθμοεμφκ.  

Κείκελν:θα υζα θέβμκηαζ απυ ημοξ δεμπμζμφξ ζηδ δζάνηεζα ιζαξ πανάζηαζδξ. Σμ ηείιεκμ 

βνάθεηαζ απυ έκακ ή πμθθμφξ ζοββναθείξ. Μπμνεί κα βίκεζ πανάζηαζδ πςνίξ ηείιεκμ έημζιμ απυ 

πνζκ. Συηε μζ δεμπμζμί αοημζπεδζάγμοκ.  

Κνηλό: Κμζκυ ηαζ εεαηήξ, είκαζ δομ θέλεζξ πμο έπμοκ απαζπμθήζεζ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ ημο 

εεάηνμο απυ ημκ ζοββναθέα ςξ ημκ θςηζζηή ή ημκ ανπζηέηημκα. Δ πανμοζία ημο ημζκμφ 

μθμηθδνχκεζ ηδκ πανάζηαζδ ηαζ ηδξ δίκεζ ημ ηεθζηυ ηδξ φθμξ ηαζ κυδια. Θα ιπμνμφζαιε κα 

πανμιμζάζμοιε ημ εέαηνμ ιε έκα δζαθμνεηζηυ ζπμθείμ, υπμο μζ ιαεδηέξ-εεαηέξ «ιαεαίκμοκ», ιε 

ιέεμδμ ηδκ ροπαβςβία.  

Λόγνο:Ο θυβμξ ζημ εέαηνμ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ επεζδή ακήηεζ ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ δνχςκ 

ηαζ θακενχκεζ ημ ήεμξ. Ώπυ ημ θυβμ ζοιπεναίκμοιε πμθθά ηαζ ηαηακμμφιε ηαθφηενα ηζξ πνάλεζξ 

ηςκ δνχςκ.  

Μάζθα ( πνμζςπείμκ, πνμζςπίδα): Έκα ηάθοιια ημο πνμζχπμο ημο δεμπμζμφ ιε δζάθμνα 

οθζηά(πακζά, λφθμ, βφρμξ),πμο θμνζέηαζ απυ πμθφ παθζά ιε ζημπυ ηδκ ιεηαιυνθςζδ. Δ ιάζηα 

απμηεθεί ζημζπείμ ηδξ ηεθεημονβίαξ, ηδξ ενδζηείαξ ηαζ ημο ηανκαααθζμφ.  

Μύζνο: Μζα  θακηαζηζηή  ζζημνία, υπμο δίκεηαζ ζοκήεςξ ζοιαμθζηά δ ελήβδζδ θαζκμιέκςκ ηδξ 

γςήξ π.π. Ο ιφεμξ ηδξ ηθειιέκδξ Πενζεθυκδξ . ημ ανπαίμ δνάια «ιφεμξ» ζδιαίκεζ ηαζ  ηδκ 

οπυεεζδ . ηακ ηα ιοεζηά πνυζςπα βίκμκηαζ δνχκηα πνυζςπα, ιπνμζηά ζημ ημζκυ, ηυηε 

βεκκζέηαζ ημ εέαηνμ. 

Όπεξα: Σμ εέαηνμ πμο ζοκδοάγεζ  ηείιεκμ (θζιπνέημ) ιε ακάθμβδ ιμοζζηή ηαζ υπμο παίγμοκ 

ηναβμοδζζηέξ ημοξ νυθμοξ. Άθθα ιμοζζηά είδδ εεάηνμο είκαζ ημ θσκεηδύιιην,δ νπεξέηα,ημ 

κηνύζηθαι η.μ.η. 

Παληνκίκα: Δ ηέπκδ ηςκ ιίιςκ, ηςκ ζζςπδθχκ δεμπμζχκ πμο θέκε ηα πάκηα ιε ηδκ   ηίκδζδ ηαζ 

ηδκ έηθναζδ ημο πνμζχπμο. Μζα δζεεκήξ ηέπκδ. 
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Παξάζηαζε:Δ μνβακςιέκδ απυ επαββεθιαηίεξ  ή εναζζηέπκεξ  δεμπμζμφξ πανμοζίαζδ ηδξ 

δνάζδξ  ηςκ πνμζχπςκ εκυξ ένβμο ζηδ ζηδκή. 

Παξηελέξ:Ο πανηεκέν είκαζ δ πδβή ηςκ ακηζδνάζεςκ ηάεε δεμπμζμφ πάκς ζηδ ζηδκή. Πάκηα 

παίγμοιε  ιαγί ηαζ δδιζμονβμφιε  ζθεληθέο ζρέζεηο πμο πνμηείκμκηαζ απυ ημ ζοββναθέα ηαζ ημ 

ζηδκμεέηδ 

Πινθή:Ο ηνυπμξ πμο ζοκεέηεζ ηακείξ (ζοββναθέαξ, ζηδκμεέηδξ η.α.) ηα βεβμκυηα εκυξ ένβμο. Δ 

ζεζνά πμο ελεθίζζεηαζ δ δνάζδ. 

Πξόγξακκα:Σμ αβμνάγμοιε ζηδκ είζμδμ ημο εεάηνμο ιεηά απυ ημ εζζζηήνζμ ηαζ πνζκ απυ ηδκ 

έκανλδ. Βίκαζ βειάημ απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ βφνς απυ ηδκ πανάζηαζδ. Βίκαζ ζακ έκα δεθηίμ 

ηαοηυηδηάξ ηδξ. 

Ρόινο: Σμ ιένμξ ημο εεαηνζημφ ηεζιέκμο(θυβζα) πμο αθμνά έκακ ήνςα, ιαγί ιε υθα ηα ζημζπεία 

απυ ηζξ μδδβίεξ ημο ζοββναθέα. Ο νυθμξ γςκηακεφεζ ηαζ παίνκεζ πνμεηηάζεζξ υηακ παίγεηαζ απυ 

ημκ δεμπμζυ             θελή :Ο πχνμξ υπμο εηηοθίζζεηαζ δ πανάζηαζδ ηαζ αθέπμοιε ημοξ 

δεμπμζμφξ. ηα εθθδκζηά ζοκδείγεηαζ ηαζ δ θέλδ «ζακίδζ» βζα ηδκ έκκμζα ηδξ ζηδκήξ, επεζδή 

ζοκήεςξ είκαζ έκα παηάνζ, υπμο παίγμοκ μζ δεμπμζμί. ηδκή μκμιάγεηαζ ηαζ έκα δναιαηζηυ ιένμξ 

ημο ένβμο , έκα επεζζυδζμ.                                                θελνζέηεο: Ο μναιαηζζηήξ ηαζ 

μνβακςηήξ ιζαξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ. 

θεληθό :Ο   εζηαζηζηυξ  πχνμξ ηαζ  ηα ακηζηείιεκα , πμο απμδίδμοκ ημ πενζαάθθμκ  ημο ένβμο . 

Αζαιμνθχκεηαζ   απυ ημκ ζηδκμβνάθμ.  

πκπεξηθνξά: Ο ηνυπμξ πμο επζθέβεζ ηάεε θμνά μ ήνςαξ βζα κα δνάζεζ. Ώοηήκ ιεθεηά μ 

δεμπμζυξ βζα  κα απμδχζεζ έκακ νυθμ.  

Ύθνο:Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηάκμοιε ή θέιε ηάηζ. ημ εέαηνμ ημ φθμξ δεκ είκαζ ακελάνηδημ απυ 

ημ ζφκμθμ ηδξ πνυηαζδξ , μφηε βίκεηαζ κα οζμεεηεί ηάπμζμξ αοεαίνεηα έκα ζηοθ(φθμξ).Ώηυιδ ηαζ 

ημ ηείιεκμ ηδξ πανάζηαζδξ πνμηείκεζ έκα φθμξ πμο πνέπεζ κα ημ ιεθεηήζμοιε.  

Φώηα-θσηηζκόο:Οζ θφζεζξ πμο ανίζημοιε βζα κα βίκμοκ μναημί (ή υπζ),μζ άκενςπμζ, ηα 

ακηζηείιεκα, μζ ημφηθεξ πάκς ζηδ ζηδκή. Μπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ημ θςξ ηαζ βζα ηδκ 

δδιζμονβία ζηζάξ,υπςξ ηάκμοιε βζα ημ ζέαηξν θηώλ. 

Υεηξνθξόηεκα: Βπζανάαεοζδ ηαζ έκδεζλδ ζηακμπμίδζδξ ημο ημζκμφ πμο ακήηεζ ζηδκ 

ζδιεζμθμβία ηδξ πνυζθδρδξ. Δ έθθεζρή ημο ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ιεβάθδ απμβμήηεοζδ. 

Φέκα:Σμ ηέθμξ ημο παζπκζδζμφ ηαζ ημο εεάηνμο. 

Χδείν:ηδκ ανπαζυηδηα ημ ςδείμ, πμο ιμζάγεζ ιε ανπαίμ εέαηνμ, ήηακ έκαξ πχνμξ υπμο 

πνμεημζιάγμκηακ μζ ιμοζζηέξ δ εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ. ηδκ επμπή ιαξ είκαζ ιμοζζηέξ ( δ 

δναιαηζηέξ ) ζπμθέξ  

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

«Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, δ δδιζμονβυξ ημο 

πανυκημξ εκηφπμο, Μαξία Φξαγθή, δδθχκς ζήιενα (01.05. 2011)  υηζ:  

1. Σμ ηείιεκμ « ΘΒΏΣΡΟ Ŕ ΤΓΚΒΝΣΡΧΣΕΚΏ ΚΒΕΜΒΝΏ Ώ-ΐ-Γ»  πμο οπμαάθθς 

είκαζ δζηυ ιμο πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια 

πκεοιαηζηήξ ή αζμιδπακζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηνίημο.    

2. Αίκς ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ημ μπμίμ εα εκενβεί 

ηαηά ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα 

δζακέιεζ ημ οπμαθδεέκ εζζαβςβζηυ ηείιεκμ αοημφζζμ, αοημηεθέξ ή εκζςιαηςιέκμ ζε 

άθθμ οθζηυ, βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ, ζδίςξ 

έκηοπμ ή δθεηηνμκζηυ.     

                                                                              40                
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Γ5. Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΤΓΥΡΟΝΖ ΘΔΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

1. Δηζαγσγηθά 

 

Δ ζφβπνμκδ παζδαβςβζηή ζηέρδ δεκ εζηζάγεζ πθέμκ ζηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ Μμοζζηήξ ζηδκ 

Βηπαίδεοζδ, πμο εεςνείηαζ δεδμιέκδ, αθθά ζηδκ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηδξ Μμοζζηήξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ. ημ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί εα επζζδιάκμοιε ααζζηά ζημζπεία βζα ηδ πνήζδ ηδξ 

Μμοζζηήξ ζε ηάεε δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ απυ ηάεε εηπαζδεοηζηυ. Ώνπζηά υιςξ εα ακαθενεμφιε 

ζηζξ επζζηδιμκζηέξ ελεθίλεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιμοζζηήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Έηζζ, 

εα μδδβδεμφιε ζε ιζα πνχηδ ηαηαβναθή ηςκ ηονζυηενςκ πναηηζηχκ, πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

αλζμπμίδζδ ηδξ ιμοζζηήξ ζηδ δζδαζηαθία. ε επυιεκα ηείιεκα πμο εα αημθμοεήζμοκ ημ πανυκ 

εα ηαθοθεμφκ δζελμδζηά γδηήιαηα ιμοζζηχκ παναδεζβιάηςκ ηαζ ενβμβναθίαξ, δυιδζδξ ζπεδίςκ 

ιαεήιαημξ, αζαθζμβναθίαξ ηαζ άθθςκ εειάηςκ οπμζηήνζλδξ ημο εηπαζδεοηζημφ.  

 

2. Μηα ζύληνκε αλαδξνκή ζηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο 

 

2.1. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο κνπζηθήο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ 

 

Δ ιμοζζηή ζοκδέεηαζ ιε ηάεε ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα (δζαζηέδαζδ, εηδδθχζεζξ, πμνυξ, 

ενβαζία, ηαλίδζ, αημιζηυξ πνυκμξ η.θπ.), ιε ηάεε δναζηδνζυηδηα επζημζκςκίαξ, ιε ηάεε 

πμθζηζζιζηυ ζημζπείμ ημο αηυιμο ή ηδξ μιάδαξ. ε υθεξ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ ιμοζζηή 

πνμζθένεζ ροπζηή εοπανίζηδζδ, ηαθαζζεδζία, ακάηαζδ ημο αηυιμο ηαζ ηδξ μιάδαξ, πάνδ ζημκ 

ζδζαίηενμ παναηηήνα ηδξ, πμο ααζίγεηαζ ζημκ ήπμ, ηδκ ηίκδζδ, ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ 

ροπμηζκδηζηή δζέβενζδ, ηδ ζοιιεημπζηυηδηα. Εδζαίηενα ζηζξ ιένεξ ιαξ δ ηεπκμθμβία έπεζ 

πμθθαπθαζζάζεζ ηδκ πανμοζία ηδξ ιμοζζηήξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ, ιε απμηέθεζια δ 

ιμοζζηή κα ανίζηεηαζ πζα πακημφ, ζε ηάεε πχνμ ηαζ ζηζβιή. 

Έπεζ ήδδ ηαηαβναθεί πςξ ημ νοειζηυ ηαζ ιμοζζηυ αζζεδηήνζμ είκαζ εδναζςιέκα ζημκ άκενςπμ 

απυ ηδ βέκκδζή ημο. Γκςνίγμοιε ηζξ επζδνάζεζξ ημο ήπμο ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ ζημ έιανομ ηαζ ηζξ 

πνδζζιμπμζμφιε ηαε΄ υθδ ηδ γςή ημο ακενχπμο βζα πμζηίθεξ πνήζεζξ ακάθμβα ιε ημ 

επζζηδιμκζηυ πεδίμ. Ώπυ ηδ πνήζδ ηδξ ιμοζζηήξ ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ θαίκεηαζ υηζ δ 

ιμοζζηή ροπαβςβεί, ηαθθζενβεί αζζεδηζηά, βκςζηζηά, πκεοιαηζηά ηαζ ροπζηά ημκ άκενςπμ, 

δδιζμονβεί ζδζαίηενεξ βέθονεξ ακάιεζα ζημοξ ακενχπμοξ, ηζξ μιάδεξ, ηζξ ημοθημφνεξ υθμο ημο 

ηυζιμο, απμηεθεί δζέλμδμ βζα πμθθέξ εηθάκζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. Χξ ιζα ηυζμ 

πμθοδζάζηαηδ δναζηδνζυηδηα, δ ιμοζζηή αζηείηαζ απυ πμθθέξ μιάδεξ ακενχπςκ ζε δζάθμνα 

επαββέθιαηα ηαζ ζοκδέεηαζ πμθφ εκενβά ιε ηδκ μζημκμιζηή γςή, ηαεχξ ζοζπεηίγεηαζ ιε αοηή ιε 

δζάθμνμοξ ηνυπμοξ.  

Οζ εθανιμβέξ ημο ήπμο ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ ελεθίζζμκηαζ δζανηχξ ζε πάνα πμθθμφξ ημιείξ, βζα 

ζαηνζημφξ, εεναπεοηζημφξ, ροπαβςβζημφξ, δζαθδιζζηζημφξ, επζημζκςκζαημφξ, ενεοκδηζημφξ, 

αηυιδ ηαζ αιοκηζημφξ ζημπμφξ. Πανάθθδθα, μ ήπμξ ςξ «οθζηυ» ηαζ «ενβαθείμ» πνδζζιμπμζείηαζ 

ζε αηέθεζςημοξ ημιείξ ιδπακζηήξ, θοζζηήξ, ζαηνζηήξ, καοπδβζηήξ, βεςπμκίαξ, βεςθμβίαξ αηυιδ 

ηαζ αζηνμκμιίαξ. 

 

2.2. Ζ ζύγρξνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο κνπζηθήο θαη ην ζρνιείν 
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2.2.1.Κξηηηθή αθξόαζε θαη θαηαλόεζε. Ώκ ηαζ δ ιμοζζηή δζαπνμκζηά ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

πκεοιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή ημο ακενχπμο, ιυθζξ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20μο αζχκα, μζ 

επζζηήιεξ ημο ακενχπμο άνπζζακ κα παναηδνμφκ ιεεμδζηυηενα ηζξ ζοκδέζεζξ αοηέξ. Μμοζζηέξ 

θαχκ πμο εεςνμφκηακ «οπμδεέζηενμζ» ηαζ αθδβήζεζξ απυ ηδ ζθαίνα ημο ιφεμο ήνεακ ζημ 

πνμζηήκζμ ζε πμθθά επζζηδιμκζηά πεδία, υνμζ υπςξ δ «ακενχπζκδ ιμοζζηυηδηα» ηαζ «ημζκςκζηυ 

- πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ» (ιέζα ζημ μπμίμ οπάνπεζ ιζα ιμοζζηή) αημφβμκηαζ υθμ ηαζ ζοπκυηενα. 

Έηζζ ηα παζδζά δζδάζημκηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ ιμοζζηέξ απυ υθεξ ηζξ ημοθημφνεξ, ημοξ ηυπμοξ ηαζ ηζξ 

επμπέξ. Η δηάθξηζε πιένλ δελ αθνξά ζε «θαιέο» θαη «θαθέο» κνπζηθέο, αιιά ζηελ ελεξγεηηθή, 

θξηηηθή αθξόαζε θαη θαηαλόεζε ησλ πνιηηηζκηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο κνπζηθήο, πνπ έηζη θη 

αιιηώο κπνξεί λα αθνύζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ ν καζεηήο. Ώλζμπμζμφιε εκενβά ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ «ιαεδηζηή ημοθημφνα», ηζξ ζδέεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ ηςκ παζδζχκ, πμο 

απμδεζηκφμκηαζ πμθφ δδιζμονβζηά έπμκηαξ πμθθά ενεείζιαηα αθθά ηαζ ηεπκμθμβζηά ιέζα 

(media), πάνδ ζηδκ ηαεδιενζκή πθδνμθμνζηή ηεπκμθμβία. 

 

2.2.2. Γξακκαηηζκόο. Σα πμθθαπθά ιμοζζηά ενεείζιαηα υπζ ιυκμ απυ δπδηζηά αθθά ηαζ απυ 

μπηζημαημοζηζηά ένβα αββίγμοκ ηζξ αζζεήζεζξ ημο ηαεεκυξ ιαξ. Πανάθθδθα δ Μμοζζηή 

δζδάζηεηαζ βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ ηαζ ζημ εβπχνζμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Ώοηυ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια κα ελμζηεζςκυιαζηε ιε ημοξ ηχδζηεξ ηαζ ηα κμήιαηα ηδξ ιμοζζηήξ ημοθημφναξ, ηαζ 

ζοκεπχξ, κα βζκυιαζηε δέηηεξ εκυξ «βναιιαηζζιμφ» (literacy). ηζξ ιένεξ ιαξ ηάκμοιε θυβμ βζα 

«ιμοζζηυ βναιιαηζζιυ» (music literacy), μ μπμίμξ ζημ δοηζηυ ηυζιμ ζπεηίγεηαζ ηονίςξ ιε ημοξ 

ηχδζηεξ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ εονςπασηήξ ιμοζζηήξ. Σα ιμοζζηά εββνάιιαηα ζημζπεία 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ζηζξ πμζηίθεξ ιμοζζηέξ ημοθημφνεξ, βζ‟ αοηυ εκαπυηεζηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα 

ηαηακμήζεζ αοηή ηδ δοκαηυηδηα «βναιιαηζζιμφ» ηαζ κα ηδ δζαπεζνζζηεί ζηδκ ηάλδ. Ο ζύγρξνλνο 

εθπαηδεπηηθόο δε ρξεηάδεηαη ηηο ιεγόκελεο «γλώζεηο κνπζηθήο», αιιά κηα ζηάζε ππεύζπλε θαη 

θξηηηθή ζηελ νπνία αμηνπνηεί ηα νηθεία ζηελ ηάμε κνπζηθά αθνύζκαηα. Έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο 

ηα ιμοζζηά παναδείβιαηα Ŕ απμζπάζιαηα, πμο ανίζηεζ πθέμκ εφημθα πάνδ ζημ δζαδίηηομ, ημ 

πνμζθζθέξ ζε υθμοξ ιαξ ηναβμφδζ ηαζ ηδκ ηνζηζηή, δδιζμονβζηή ημο θακηαζία. Οζ ιμοζζημί 

βναιιαηζζιμί οπάνπμοκ ζε πμθθά επίπεδα, ηαεχξ, πάνδ ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ είκαζ αηυιδ πζμ 

εφημθμ κα είκαζ ηακείξ αηνμαηήξ, δδιζμονβυξ, ή ηαζ εηηεθεζηήξ ιμοζζηήξ. Έηζζ μ ιαεδηήξ ιπμνεί 

κα ένεεζ ζηδ εέζδ ημο δδιζμονβμφ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα ηαηακμήζεζ ηαθφηενα ηα ααεφηενα 

αίηζα ηαζ ημοξ ζημπμφξ δδιζμονβίαξ ημο ένβμο, ηαθθζενβχκηαξ έηζζ έκακ «ηνζηζηυ βναιιαηζζιυ». 

 

2.2.3. Σν «πιηθό» ηεο κνπζηθήο. Ο νοειυξ, δ ιεθςδία, μζ ήπμζ, ηα υνβακα, μζ θςκέξ, δ 

εηθναζηζηυηδηα, ηα θυβζα, μζ ηζκήζεζξ, μζ ζηζβιέξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ εηηέθεζδξ, δ ιαγζηυηδηα ή δ 

αημιζηυηδηα ζηδκ αηνυαζδ, μζ πμθζηζζιζηέξ ηαοηυηδηεξ ηαζ μζ ημζκυηδηεξ πμο ζοβηνμημφκηαζ, 

υθα ιαγί ζοκανηδιέκα ζε έκα πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, θένμοκ έκα ποηκυ ηαζ πθμφζζμ θμνηίμ ζδεχκ, 

ακηζθήρεςκ, βκχζεςκ ηαζ πεπμζεήζεςκ, πμο ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ ιπμνεί κα βίκεζ έκαοζια βζα 

δδιζμονβία, αίςια αθθά ηαζ βκχζδ ή εηπαίδεοζδ. ημκ 20μ αζχκα ημ οθζηυ αοηυ δζεονφκεδηε, 

ηαεχξ αηυιδ ηαζ μζ πενζααθθμκηζημί ήπμζ ιπυνεζακ κα μνβακςεμφκ ιμοζζηά. Γζα πνχηδ θμνά 

βίκεηαζ ακαθμνά ζημ δπδηζηυ ημπίμ, ζημ ζφκμθμ δδθαδή ηςκ ήπςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιε ημκ 

άκενςπμ ζημ πενζαάθθμκ ημο. Βπίζδξ ακαπηφπεδηε πεναζηένς δ έκκμζα ημο «εμνφαμο» ηαζ ηδξ 

«ζζςπήξ». Έηζη ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αλαδεηά ην κνπζηθό πιηθό ηνπ όπνπ ππάξρεη ήρνο, 

κνπζηθόηεηα, αλαθαιύπηνληαο ηε κνπζηθή θαη πέξα από ηα ζεκεία ζηα νπνία αλαθέξεηαη 

ηππηθά όηη απηή ππάξρεη. Βίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ μζ ζφβπνμκεξ επζζηήιεξ ηδξ «πνμθμνζηυηδηαξ» 

ηαζ ημο «βναιιαηζζιμφ», εκημπίγμοκ ηδ ιμοζζηή αηυιδ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο μ ήπμξ 

απμοζζάγεζ. Βπζζδιαίκμοκ επίζδξ ηα ιδ πνμθμνζηά ζημζπεία, ζε πενζπηχζεζξ ιε ήπμ ηαζ ηαευθμο 

βναθή. Σα ζφβπνμκα ιέζα επζημζκςκίαξ δδιζμονβμφκ κέεξ πνςηυβκςνεξ ιμνθέξ πνμθμνζηυηδηαξ. 

Σα ιμοζζηά ηείιεκα (πανηζημφνεξ) αλζμπμζμφκ πενζζζυηενμ ημοξ μπηζημφξ, εζηαζηζημφξ ηχδζηεξ. 

Οζ Σέπκεξ «ζοκμιζθμφκ» ιεηαλφ ημοξ δδιζμονβχκηαξ κέεξ θυνιεξ, πμθφηεπκα ένβα, 

«εβηαηαζηάζεζξ», «δπδηζηά βθοπηά» ηαζ άθθα ένβα. Βπίζδξ, ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ κέα 

ιμοζζηά υνβακα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ρδθζαηχκ, ακαπηφζζεηαζ δ έκκμζα ημο 

αοημζπεδζαζιμφ (ςξ ιζα ζφκεεζδ εθεοεενζχκ αθθά ηαζ ηακυκςκ), εκχ ηαζ δ ιμοζζηή 

παζδαβςβζηή δδιζμονβεί ιζα ζδιακηζηή παναηαηαεήηδ οθζημφ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ 
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2.2.4. Μεηαγλώζε, κεηακάζεζε θαη αλαζηνραζκόο. Λυβς ηδξ αιεζυηενδξ πνυζααζδξ ζηδ 

βκχζδ, ζε ιζα ζηζβιή υπμο ηα δεδμιέκα ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ αολάκμκηαζ ιε πνςηυβκςνμοξ 

νοειμφξ, δδιζμονβήεδηε δ ακάβηδ ιζαξ «βκχζδξ» βζα ημ «πςξ βκςνίγμοιε», δδθαδή βζα ιία 

«ιεηαβκχζδ». «Μαεαίκμκηαξ πχξ κα ιαεαίκμοιε», αζημφιε ιζα άθθδ δελζυηδηα πμο είκαζ δ 

«ιεηαιάεδζδ». Σα ζημζπεία αοηά πμο παναηηδνίγμοκ ηδ ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

ηάζδ ηδξ επζζηήιδξ κα ακαζημπάγεηαζ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ. Βίκαζ ιζα 

αηυιδ απυννμζα ηδξ αφλδζδξ ημο οθζημφ πμο πνμακαθέναιε. Ο ζύγρξνλνο εθπαηδεπηηθόο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κνπζηθή ζην κάζεκά ηνπ, έρεη πνιιέο κεηαγλσζηηθέο δηδαθηηθέο 

κεζόδνπο λα ρξεζηκνπνηήζεη. Άιιεο από απηέο ε εθπαίδεπζε ηηο έρεη θαηαθηήζεη, θαη άιιεο ηηο 

δεκηνπξγεί ζε έλα ξαγδαία εμειηζζόκελν, πνιηηηζκηθά θαη ηερλνινγηθά, πεξηβάιινλ. Ώπυ ηδκ 

ακαγήηδζδ οθζημφ ζημ δζαδίηηομ, πμο πνέπεζ κα είκαζ άιεζδ, ηνζηζηή, απμηεθεζιαηζηή, ιέπνζ ιζα 

ιμνθμθμβζηή ακάθοζδ εκυξ ηαθθζηεπκζημφ ένβμο ζηδκ ηάλδ, δ ιμοζζηή έπεζ πμθθά κα πνμζθένεζ 

ζημκ εηπαζδεοηζηυ. Οζ αθδβήζεζξ, δ ιμνθή, μζ εκηάζεζξ, μζ ηυκμζ, μζ δζαηεζιεκζηέξ ζοκδέζεζξ, ηα 

επελδβδιαηζηά δζαβνάιιαηα, ζοκακημφκηαζ ζε υθεξ ηζξ ηέπκεξ ηαζ ακμίβμοκ κέμοξ μνίγμκηεξ 

«βκχζδξ» βζα ηδκ «απυηηδζδ ηδξ βκχζδξ», πμο οπενααίκμοκ ζηα ζηεκά πθαίζζα ημο ακηζηεζιέκμο 

ηδξ Μμοζζηήξ. Γζ‟ αοηυ εθανιυγεηαζ δ δζαεειαηζηυηδηα, δ ζφκδεζδ ηςκ εειάηςκ ζε ζπέδζα 

ενβαζίαξ ιε ημοξ ιαεδηέξ Ŕ ενεοκδηέξ κα ακαηαθφπημοκ ηαζ κα δδιζμονβμφκ. Πανάθθδθα μ 

εηπαζδεοηζηυξ ζοκεζζθένεζ ιε ημ ηνζηζηυ «επζθέβεζκ», ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ Ŕ 

ακαηαθοπηζηήξ αοηήξ δζαδζηαζίαξ.  

3. Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε 

 

3.1. Γεληθά ζηνηρεία 

ημ ενχηδια «ηζ είκαζ ιμοζζηή», έπμοκ δμεεί πμθθέξ απακηήζεζξ, πμο πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε 

ηδκ επμπή ηαζ ημκ πμθζηζζιυ. Μζα πενζεηηζηή απάκηδζδ είκαζ υηζ «ιμοζζηή είκαζ δ ηέπκδ ηςκ 

ήπςκ» πμο ζδιαίκεζ υηζ ιμοζζηή είκαζ μπμζαδήπμηε πνήζδ ή ακηζιεηχπζζδ ηςκ ήπςκ ιε 

αζζεδηζηή πνυεεζδ. Δ πνμζέββζζδ αοηή ιάθζζηα ακμίβεζ δνυιμοξ βζα δδιζμονβζηή αλζμπμίδζδ 

ηδξ ιμοζζηήξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Γκςζημί ηνυπμζ αλζμπμίδζδξ ηδξ ιμοζζηήξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ είκαζ μ ειπθμοηζζιυξ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ηςκ ζπμθζηχκ εηδδθχζεςκ, δ πνδζζιμπμίδζή 

ηδξ ςξ ιέζμ απεθεοεένςζδξ ζοκαζζεδιάηςκ, ςξ ιέζμ έηθναζδξ ηδξ αημιζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ 

ηαοηυηδηαξ, ςξ ιέζμ εκδοκάιςζδξ ηδξ μιαδζηυηδηαξ, ςξ ροπζηή πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα, αθθά 

ηαζ ςξ ιέζμ ακάπηολδξ κμδηζηχκ ηαζ δδιζμονβζηχκ δελζμηήηςκ.  

Πένα απυ ηζξ πναηηζηέξ αοηέξ, δ ιμοζζηή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ παναβςβή βκχζδξ, 

ζε υθα ηα δζδαηηζηά ακηζηείιεκα. Μυθζξ μ εηπαζδεοηζηυξ εκημπίζεζ ηδ «ιμοζζηή», ή ημ ιμοζζηυ 

ζημζπείμ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ ζημ ιάεδιά ημο, εα ιπμνέζεζ ιε ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ κα έπεζ 

ιζα δζδαζηαθία εοπάνζζηδ, πενζζζυηενμ αζςιαηζηή, ιε ροπζηή ηένρδ, ααζζζιέκδ ζε 

ημζκςκζμβκςζηζηέξ δζενβαζίεξ ιάεδζδξ, ηαεχξ ημ αίςια, δ ειπεζνία, αηυιδ ηαζ μ ααειυξ 

εκζοκαίζεδζδξ, εα αολδεμφκ ακαθυβςξ.  

Πμφ ανίζηεηαζ θμζπυκ αοηή δ «ιμοζζηή»; ε ηάεε δζδαηηζηυ πεδίμ οπάνπμοκ «ζοββέκεζεξ» ιε 

ημ πχνμ ηδξ ιμοζζηήξ, είηε βζαηί οπάνπεζ ήπμξ, είηε βζαηί οπάνπεζ «πνμθμνζηυηδηα», νοειζηυηδηα, 

ηίκδζδ, θυνια, αθθά ηαζ πμθθέξ απυ ηζξ έκκμζεξ πμο πνμακαθέναιε εεςνχκηαξ υηζ ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδ ιμοζζηή ηέπκδ. Μάθζζηα πμθθέξ θμνέξ βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδ «ιμοζζηυηδηα», πμο ιπμνεί κα 

δζέπεζ έκα ένβμ ηέπκδξ πμο δεκ είκαζ απαναίηδηα δπδηζηυ. Ώκαθένμοιε εκδεζηηζημφξ άλμκεξ 

«ζοββεκεζχκ» ζηδ δζδαηηέα φθδ. 

 

3.1.1. Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία. Γθχζζα ηαζ ιμοζζηή, ζζημνζηά πμνεφηδηακ βζα 

αζχκεξ ζπεδυκ ηαοηυζδια (ιέπνζ κα ειθακζζηεί δ ηαεανά μνβακζηή ιμοζζηή). Οζ δεζιμί είκαζ 

ελαζνεηζηά ζηεκμί, υπςξ ιανηονμφκ ηα ίδζα ηα δμιζηά ζημζπεία ηδξ βθχζζαξ, υπςξ δ πνμζςδία, μ 

ημκζζιυξ, ημ ιέηνμ, δ ιμνθμθμβία ηςκ ένβςκ, αθθά ηαζ ηάπμζα άθθα ηδξ βκςνίζιαηα, υπςξ δ 

ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ «αθήβδζδ», μ ηνυπμξ ηαηαβναθήξ ηδξ ιέζς ζοιαυθςκ - ζδιείςκ ηαζ μζ 

ηνυπμζ ακαπαναβςβήξ ηδξ (αθ. π.π. ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ηδξ θςκήξ ηαζ ημο ζηυιαημξ ςξ 

δπμβυκμο ζχιαημξ, ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εηθμνάξ ημο βθςζζζημφ θυβμο, υζμ ηαζ ημο 
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ιμοζζημφ είδμοξ πμο απμηαθμφιε ηναβμφδζ. Δ βθχζζα είκαζ απυ ιυκδ ηδξ ιζα ιμοζζηή -υπςξ 

αέααζα ηαζ δ ιμοζζηή είκαζ ιζα «βθχζζα» (ιε ηδκ εονφηενα ζδιεζμθμβζηή ηαζ επζημζκςκζμθμβζηή 

έκκμζα ημο υνμο). Γζ‟ αοηυ ηαζ πμθθμί υνμζ ηςκ ιαεδιάηςκ ηδξ βθχζζαξ, ιένμξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

βθχζζαξ, ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ημο ζοκηαηηζημφ, ηαοηίγμκηαζ ιε αοημφξ ηδξ ιμοζζηήξ εεςνίαξ.  

 

3.1.2. Ξέλεο Γιώζζεο. Καεχξ δ βθχζζα έπεζ ιζα ζζπονή ζπέζδ ιε ηδ ιμοζζηή, μζ λέκεξ 

βθχζζεξ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ μζηείεξ ημοξ ημοθημφνεξ, έπμοκ ηαζ αοηέξ ακηίζημζπδ ιμοζζηή 

πμο ιπμνεί κα απμηεθέζεζ δζδαηηζηυ ενβαθείμ. Δ ιμοζζηή ηδξ δζδαζηυιεκδξ βθχζζαξ ελάθθμο 

(αθ. «λέκδ ιμοζζηή»), ζοιαάθθεζ ζηδκ ηνζηζηή ηαηακυδζδ ημο πμθζηζζιμφ ιε ημκ μπμίμ ένπεηαζ 

ζε επαθή μ ιαεδηήξ. Ώοηυ άθθςζηε απμηεθεί ιζα δεδμιέκδ πναβιαηζηυηδηα βζα ημοξ ιαεδηέξ 

πμο ροπαβςβμφκηαζ ιε αθθυβθςζζα ιμοζζηά ηαζ πμθζηζζιζηά ένβα ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ. 

 

3.1.3. Μαζεκαηηθά. ε έκακ απυ ημοξ πζμ πμθοζογδηδιέκμοξ Ŕ απυ ηδκ ανπαζυηδηα Ŕ 

ζοζπεηζζιυ, μ ηυζιμξ ηςκ ανζειχκ είκαζ άννδηηα δειέκμξ ιε ηάεε ιμοζζηή ηαηαζηεοή 

(ηθίιαηεξ, νοειμί, ιέηνα, ιμνθέξ, υνβακα, ζοκεέζεζξ, ηείιεκα η.ά.). Ώοηυ ζζπφεζ ζδζαίηενα ζηδ 

ιμοζζηή ημο δοηζημφ ηυζιμο. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ «δ ιμοζζηή είκαζ ιαεδιαηζηά». 

Ώκηζζηνυθςξ, δ έιπκεοζδ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιυκςκ ακαδεζηκφεζ ηδ «ιμοζζηή» ηςκ 

ιαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ θφζδξ, ιε πνςημθακείξ ιάθζζηα ακαηαθφρεζξ, υπςξ δ πνυζθαηδ «εεςνία 

ηςκ πμνδχκ», απυ ηδκ μπμία εηηζκεί δ ίδζα δ φπανλδ ηδξ φθδξ.  

  

3.1.4. Πεξηβάιινλ, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία. Χξ επέηηαζδ ημο ααεζά 

ιαεδιαηζημφ ηδξ παναηηήνα, δ ιμοζζηή ζοκδέεηαζ άννδηηα ιε ηδκ ηεπκμθμβία, επεζδή επζπθέμκ 

ηδ πνδζζιμπμζεί βζα κα παναπεεί. Δ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηδξ φθδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ δπδηζηυηδηά 

ηδξ. Δ Φοζζηή, ηαζ ζδζαίηενα δ Ώημοζηζηή, ζοκδέεηαζ ιε ημ ηεθζηυ δπδηζηυ απμηέθεζια πμο 

θηάκεζ ζηα αοηζά ιαξ. Μέζα απυ πενζααθθμκηζηέξ πνμζεββίζεζξ, υθμζ μζ ήπμζ ιζηνήξ ηαζ ιεβάθδξ 

ηθίιαηαξ, ιειμκςιέκμζ ή ςξ έκα «δπδηζηυ ημπίμ» ζε δζάδναζδ ιε ημκ άκενςπμ είκαζ ακηζηείιεκμ 

ιεθέηδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Καζ αοηυ αέααζα δεκ αθμνά ιυκμ ηδκ Ώζζεδηζηή, 

αθθά ηαζ ηδκ Πενζααθθμκηζηή Ώβςβή, υπςξ ηαζ ηδκ Ώβςβή Τβείαξ. 

 

3.1.5. πνπδέο ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηεο Κνηλσλίαο. Δ ιμοζζηή ιζαξ μιάδαξ ακηακαηθά ηδκ 

πμθζηζζιζηή, μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ηδξ μνβάκςζδ. Ο ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηςκ μιάδςκ, μζ 

ηαεδιενζκέξ πναηηζηέξ ηαζ μζ ζδέεξ ημοξ επζδνμφκ ζηδ ιμοζζηή πμο πανάβμοκ ςξ άημια ηαζ ςξ 

ημζκυηδηα, ζηδκ ροπαβςβία αθθά ηαζ ζε άθθεξ ημζκςκζηέξ εηδδθχζεζξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο 

ζοκμδεφμκηαζ απυ ιμοζζηή. Έηζζ, πνμζεββίγμκηαξ ιζα ιμοζζηή, ιπμνμφιε κα δείλμοιε ηα 

ζημζπεία αοηά, ελεηάγμκηαξ ημ ηνζηζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ πμο πνμακαθένεδηε.. 

 

3.1.6. Πνιηηηζκόο θαη δξαζηεξηόηεηεο Σέρλεο. Δ δζαπνμκζηή ζφκδεζδ ηδξ Μμοζζηήξ ιε ηζξ 

Σέπκεξ έπεζ ζηζξ ιένεξ ιαξ δζεονοκεεί πάνδ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ οθζηχκ. Σα 

πμθφηεπκα ένβα πμο δδιζμονβμφκηαζ ζημ ζπμθείμ, δεκ πενζέπμοκ απαναίηδηα αιζβχξ «δζδαηηζηυ 

οθζηυ», αθθά εζζάβμοκ ιέζα απυ ημ δζηυ ημοξ μπηζημαημοζηζηυ αθήβδια ειπεζνίεξ ιάεδζδξ. Δ 

ιαεδηζηή μιάδα ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε ιζα δδιζμονβζηή μιάδα ιε δζαηνζημφξ νυθμοξ ζηδκ 

παναβςβή εκυξ ένβμο, πμθφηεπκμο, μπηζημαημοζηζημφ, ιζαξ εηδήθςζδξ, ιζα πανμοζίαζδξ, 

εειαηζηήξ έηεεζδξ, ζοθθμβήξ, ηαηαζηεοήξ, δνχιεκμο ή άθθδξ πμθζηζζιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

 

3.1.7. ρνιηθή θαη Κνηλσληθή Εσή. Σμ ζπμθείμ ςξ γςκηακυ ηφηηανμ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ, 

δδιζμονβεί πμθζηζζιζηέξ δνάζεζξ βζα ηδκ ζπμθζηή ή ηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα. Δ εζζαβςβή ηδξ 

ιμοζζηήξ βζα ημ ζημπυ αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ απυ ηάεε εηπαζδεοηζηυ ηαζ κα θάαεζ αθμνιέξ βζα 

εειαηζηή ακάπηολδ υπζ ιυκμ απυ ηδ δζδαηηέα φθδ, αθθά ηαζ απυ ηδκ ημπζηή πμθζηζζιζηή 

ηθδνμκμιζά. Δ πανμοζία ηδξ ιμοζζηήξ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ αίςζδ ηδξ ημπζηήξ 

ημοθημφναξ ειπθμοηίγμκηαξ ηδκ πμθζηζζιζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή. 

  

3.1.8. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.). Οζ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ 

έθενακ ηδ Μμοζζηή πζμ ημκηά ιαξ. Σμ ζπμθείμ, δ ηάλδ ή μ ιαεδηήξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα είκαζ 



189 

 

δδιζμονβμί ιμοζζηήξ ηαζ κα ηδ δζαεέζμοκ ιαγζηά, πάνδ ζημ δζαδίηηομ. Κονίςξ υιςξ οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε ηέημζμ ααειυ χζηε κα πνεζάγεηαζ δ ηαθθζένβεζα ιεηαβκςζηζηχκ 

δελζμηήηςκ, βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ θμβζζιζηχκ ηαζ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ. Έηζζ εηηυξ απυ ηδ 

θεζημονβζηή δζάζηαζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ ιμοζζηήξ ιέζα απυ ηζξ Σ.Π.Β., πνεζάγεηαζ ηαζ δ 

ηνζηζηή ηαηακυδζδ ημο ημπίμο πμο δζαιμνθχκεηαζ βζα ημ ζφβπνμκμ «ηαηακαθςηή» ηςκ ιμοζζηχκ 

ηαζ πμθζηζζιζηχκ ένβςκ. Δ ηνζηζηή παναηήνδζδ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ Μμοζζηήξ ιέζα απυ ημ 

ηαζκμφνβζμ αοηυ ρδθζαηυ ημπίμ, ζοιαάθθεζ πνμξ ηδ βκχζδ αοηή.  

 

3.2. Αλαδεηώληαο θαιέο πξαθηηθέο 

Δ ιμοζζηή έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ιέπνζ ζήιενα, ζημ πθαίζζμ δζάθμνςκ εηπαζδεοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ, ηυζμ ζηδκ Βθθάδα, υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ, βζα πμζηίθμοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ. 

Καζ έπεζ αλζμπμζδεεί δζδαηηζηά, αθεκυξ πςνίξ πενζμνζζιμφξ ςξ πνμξ ηζξ ζδέεξ ηαζ ηα ιέζα ηαζ, 

αθεηένμο, ιε ηνζηζηή ζοκέπεζα ηαζ ακαζημπαζηζηή δζάεεζδ. Βίκαζ βκςζηυ π.π. ημ πνυβναιια 

«Μεθίκα - Βηπαίδεοζδ ηαζ Πμθζηζζιυξ» (www.prmelina.gr), πμο ακαθένεηαζ ζηζξ ηέπκεξ ιε ηνυπμ 

υιςξ πμο ακμίβεζ εονφηενμοξ μνίγμκηεξ ζηδ ιμοζζηή ηέπκδ ηαεζζηχκηαξ ηδκ εηπαζδεοηζηυ 

ενβαθείμ βζα υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. Συζμ θμζπυκ ζ‟ αοηυ ημ πνυβναιια, υζμ ηαζ ζε πνμβνάιιαηα 

πμθθχκ πμθζηζζηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ θμνέςκ, υπςξ ιμοζεία (ιε ηα ιμοζεζμπαζδαβςβζηά 

πνμβνάιιαηα), αζαθζμεήηεξ (ιε ημκ ηνυπμ ειπθμοηζζιμφ ηαζ ακάδεζλδξ ημο οθζημφ ημοξ) η.ά., δ 

πνήζδ ηδξ ιμοζζηήξ δζεονφκεδηε πνμηεζιέκμο κα απμθαφζεζ ημ ημζκυ ηδ βκχζδ ηαζ ημ αίςιά ηδξ. 

Δ ζφβπνμκδ αοηή ακηίθδρδ ηαθθζενβείηαζ ηαζ ζε άθθεξ πχνεξ ηδξ Βονχπδξ (υπςξ π.π. δ Ώββθία, 

δ Γαθθία ηζ δ Γενιακία) ηαζ ακηακαηθάηαζ ζημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηςκ ακαθοηζηχκ ημοξ 

πνμβναιιάηςκ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ.  

4. Δπηινγηθά 

ηζξ ιένεξ ιαξ δ Μμοζζηή αλζμπμζείηαζ πμθθαπθά ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πάνδ ζηα 

ζφβπνμκα εηπαζδεοηζηά ιέζα, αθθά ηαζ θυβς ηςκ πμθζηζζιζηχκ αθθαβχκ πμο ζοιααίκμοκ. Δ 

ιαηνμπνυκζα πανμοζία ηδξ Μμοζζηήξ ςξ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ 

εθαθηήνζμ χζηε μ εηπαζδεοηζηυξ κα αλζμπμζήζεζ ηα ηάεε είδμοξ ιμοζζηά ένβα πμο εεςνεί 

πνυζθμνα, ζηδ δζδαζηαθία ηδξ μπμίαξ εκυηδηαξ ημο βκςζηζημφ ημο ακηζηεζιέκμο. 

Καζ ιζα ηέημζα ελέθζλδ ηςκ δζδαηηζηχκ ιέζςκ, ηςκ δζδαηηζηχκ ηεπκζηχκ, αθθά ηαζ ηδξ ίδζαξ 

ηδξ δζδαηηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, δεκ ιπμνεί πανά κα ςθεθήζεζ ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, μ μπμίμξ 

ηαηαηηά έκα παναηηήνα θαηλνηόκν πμο ακηεπελένπεηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ, δζαεέημκηαξ 

ιάθζζηα έκακ παναηηήνα, υπζ ιυκμ ιεηαβκςζηζηυ Ŕ ακαζημπαζηζηυ, αθθά ηαζ αεζθυνμ. Καζ δ 

αεζθμνία ημο αοηή, έβηεζηαζ ζηδκ ζηακυηδηά ημο, απυ ηδ ιζα κα εκδοκαιχκεζ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ 

δμιζηχκ οθζηχκ ηαζ πκεοιαηζηχκ ζημζπείςκ ημο πμθζηζζιμφ ιαξ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα έπεζ έκακ 

παναηηήνα ααεζά εληαμηαθό, μ μπμίμξ απμννέεζ απυ ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ απμδμπή ηδξ 

ημοθημφναξ ηδξ ηάεε δζαθμνεηζηήξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ πμο ζοκαπμηεθεί ηδ ζφβπνμκδ 

πμθοπμθζηζζιζηή ιαξ ημζκςκία.  

ημ εζζαβςβζηυ ιαξ θμζπυκ αοηυ ηείιεκμ, εζηζάζαιε ζηζξ δοκαηυηδηεξ πμο έπμοιε υθμζ μζ 

εηπαζδεοηζημί κα δζαπεζνζζημφιε ζημ πθαίζζμ ημο ηαεδιενζκμφ δζδαηηζημφ ιαξ ένβμο, ιζα 

πθδεχνα ενεεζζιάηςκ, πθδνμθμνζχκ ηαζ αάζεςκ δεδμιέκςκ, πνμενπυιεκςκ απυ ημκ πχνμ ηδξ 

ιμοζζηήξ, ηαζ κα επζθέλμοιε ηνζηζηά ηάπμζα απμζπάζιαηα ιμοζζηχκ ένβςκ (ή ηάπμζα ιζηνήξ 

δζάνηεζαξ ιμοζζηά ένβα), πνμηεζιέκμο κα ηα πνδζζιμπμζήζμοιε ςξ επζημονζηά ιέζα ζηδ 

δζδαζηαθία ημο υπμζμο ακηζηεζιέκμο ειπίπηεζ ζημ πεδίμ ηδξ εζδζηυηδηάξ ιαξ. 

Καζ αξ ιδκ θδζιμκμφιε υηζ, μ ηαηαθφηδξ πμο εα ηάκεζ απμηεθεζιαηζηυ ημ υπμζμ δζδαηηζηυ 

ιέζμ, δεκ είκαζ άθθμξ απυ ημκ ίδζμκ ημκ εηπαζδεοηζηυ.  
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ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ Ώεήκα 05/05/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο 

πανυκημξ εκηφπμο, ΚΧΣΏ ΜΟΥΟ, ΓΒΧΡΓΕΟ Α. ΜΠΕΚΟ ηαζ ΑΔΜΔΣΡΔ ΏΡΡΔ 

δδθχκμοιε υηζ: 

1. Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ «Δ ζφβπνμκδ εέζδ ηδξ ιμοζζηήξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία» 

είκαζ δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ 

ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ.  

2. Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά 

ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ ημ 

ςξ άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ 

ιέζμ.  

 

 

 

 



191 

 

ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΤΝΓΔΖ ΜΟΤΗΚΖ 

ΜΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ 
 

 

 

ηζξ ζεθίδεξ πμο αημθμοεμφκ οπάνπμοκ ακαθμνέξ ηαθχκ 

πναηηζηχκ πμο ζοκέααθακ ηυζμ ζηδ θεζημονβζηή έκηαλδ ηδξ 

ιμοζζηήξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ υζμ ηαζ ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ημο νυθμο ηδξ ιμοζζηήξ ιέζα απυ ηαζκμημιζηέξ 

πνμζεββίζεζξ, πμο ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ηαζ απυ 

εηπαζδεοηζημφξ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΗΝΑ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

 
Ίζςξ δ πζμ εηηεηαιέκδ εθανιμβή ζηδκ Βθθάδα ηαθήξ πναηηζηήξ ζφκδεζδξ ηδξ ιμοζζηήξ ιε ηδ 

ζπμθζηή πνάλδ κα είκαζ ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ «ΜΒΛΕΝΏ Ŕ Βηπαίδεοζδ ηαζ 

Πμθζηζζιυξ» 

Σμ Πνυβναιια "ΜΒΛΕΝΏ-Βηπαίδεοζδ ηαζ Πμθζηζζιυξ" λεηίκδζε ημ 1994 ζημ πθαίζζμ ηδξ 

Βθθδκζηήξ Πνμεδνίαξ ηδξ Β.Β., ςξ ζδέα ηδξ Μεθίκαξ Μενημφνδ, ηαζ πνμξ ηζιήκ ηδξ πήνε ημ 

υκμιά ηδξ ιεηά ημ εάκαηυ ηδξ. Τζμεεηήεδηε απυ ηα Τπμονβεία Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ ηαεχξ 

ηαζ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Βηπαίδεοζδξ Βκδθίηςκ. ηυπμξ ημο ήηακ δ ακααάειζζδ ημο νυθμο 

ηςκ Σεπκχκ ηαζ ημο Πμθζηζζιμφ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ πμθζηζζηζηή 

δοκαιζηή ζηδ ζπμθζηή πνάλδ 

Δ ακάδεζλδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ δοκαιζηήξ ηδξ εηπαίδεοζδξ θζθμδυλδζε κα απμηαηαζηήζεζ ιζα 

αοεεκηζηή επζημζκςκία ημο παζδζμφ ιε ημ ζζημνζημ-ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ ημο πενζαάθθμκ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ δ δζδαζηυιεκδ φθδ δεκ ακηζιεηςπίζηδηε απθά ςξ πθδνμθμνία, αθθά ςξ 

ηαηαβναιιέκδ ακενχπζκδ ειπεζνία ηαζ ςξ ενέεζζια ηεθζηχκ ζοβηζκήζεςκ. Έηζζ χζηε ημ ζπμθείμ 

κα ιδκ ηαηανηίγεζ ιυκμ, κα ιδκ πθδνμθμνεί απθχξ, αθθά κα μδδβεί ημκ ιαεδηή ζε ιζα βκςζηζηή 

ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ζπέζδ ιε ηάεε ακηζηείιεκμ. 

Μζα δεφηενδ ζδιακηζηή ηαζκμημιία ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ δ πεπμίεδζδ υηζ δ ηέπκεξ ηαζ μ 

πμθζηζζιυξ δεκ πνέπεζ κα πενζμνίγμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ δζδαηηζηέξ χνεξ αθθά κα δζαπέμκηαζ 

ζηδκ υθδ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία οπμζηδνίγμκηαξ ηαζ ειπθμοηίγμκηαξ υθα ηα ακηζηείιεκα.   

Γζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο εθανιυζηδηε ιζα ηνίηδ ηαζκμημιζηή πνμζέββζζδ: 

Ώπμθαζίζηδηε υηζ εα πνέπεζ κα επζιμνθςεμφκ εηηεκχξ ζηζξ ηέπκεξ ηαζ ημκ πμθζηζζιυ υθμζ μζ 

εηπαζδεοηζημί ηςκ ζπμθείςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ πνυβναιια (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ 

δζεοεοκηχκ), έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα ηα εθανιυζμοκ ζηδκ πνάλδ. 

Άθθδ ζδιακηζηή ηαζκμημιία βζα ηα δεδμιέκα ηδξ επμπήξ ζηδκ επζιυνθςζδ, ήηακ δ ηαηάνβδζδ 

ηδξ ιεηςπζηήξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ακηζηαηάζηαζή ηδξ ιε απμηθεζζηζηά αζςιαηζηή.  

Σέθμξ άθθδ ηαζκμημιζηή πνμζέββζζδ ήηακ δ μνβάκςζδ επζζηέρεςκ ηθζιαηίςκ ηαθθζηεπκχκ 

ζηα ζπμθεία ηαεχξ ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε επζζηέρεζξ ζε πχνμοξ πμθζηζζηζηήξ 

ακαθμνάξ (ιμοζεία, ηαθθζηεπκζηέξ μιάδεξ η.μ.η.). Γζα ημ θυβμ αοηυ ιάθζζηα μζ πχνμζ 

πμθζηζζηζηήξ ακαθμνάξ εκενβμπμζήεδηακ, μζ πενζζζυηενμζ βζα πνχηδ θμνά, κα πανάβμοκ 

εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαζ ζπεδζάζμοκ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα.  

ημ λεηίκδιά ημο ημ Πνυβναιια υνζζε επζηνμπέξ βζα ηάεε ηέπκδ ηαθχκηαξ ηεξ κα 

ζοκενβαζημφκ βζα έκα πνυκμ ηαζ κα ζοκηάλμοκ έκα ζχια πνμηάζεςκ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ 

ηέπκδξ ημοξ ζημ ζπμθείμ, έκα ιμκηέθμ επζιυνθςζδξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιμκηέθα πμθζηζζηζηχκ 

δνάζεςκ.  

Σμ πνυβναιια εθανιυζηδηε ανπζηά ςξ πζθυημξ ζε 100 ζπμθεία ζε υθδ ηδκ Βθθάδα ηαζ ηδκ 

Κφπνμ. Ώπυ ημ 2001 λεηίκδζε δ ελαηηίκςζή ημο επζιμνθχκμκηαξ υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ακά 

κμιυ ιε ζηυπμ κα ηαθφρεζ ζηαδζαηά υθμοξ ημο κμιμφξ ζηδκ Βθθάδα. Σμ πνυβναιια ηδξ 

ελαηηίκςζδξ πενζθάιαακε 8 ηφηθμοξ ζειζκανίςκ πμο πναβιαημπμζμφκηακ ζε δφμ πνυκζα ηαζ είπε 
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εθανιμζηεί ήδδ ζε ηέζζενζξ κμιμφξ (Υακζά, Γάηοκεμξ, Κααάθα, Ανάια). Σμ Μάνηζμ 2004 ιεηά 

απυ 10 πνυκζα θεζημονβίαξ ζηαιάηδζε δ πνδιαημδυηδζδ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ δ δζαδζηαζία 

επζιυνθςζδξ. 

Δ ιμοζζηή ζημ Πνυβναιια «Μεθίκα» 

ημκ ημιέα ηδξ ιμοζζηήξ δ μιάδα ενβαζίαξ ααζίζηδηε ζηδκ ήδδ οπάνπμοζα ιεθέηδ βζα ηδκ 

ακααάειζζδ ημο νυθμο ηδξ ιμοζζηήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο είπακ εηπμκήζεζ ημ 1985 ιε εκημθή 

ημο ηυηε Τθοπμονβείμο Νέαξ Γεκζάξ μζ Γ. Κμονμοπυξ, Α. Μαναβηυπμοθμξ, Ν. Κοπμονβυξ ηαζ Μ. 

Γνδβμνίμο. Σα ηαζκμημιζηά ζημζπεία ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ βζα ηδκ επμπή ήηακ ιεηαλφ άθθςκ υηζ: 

 Τπμζηήνζλε ηδ αζςιαηζηή δζαδζηαζία ζηδκ ιμοζζημπαζδαβςβζηή πνάλδ 

 Βζζήβαβε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ήπμο ςξ ααζζημφ δμιζημφ οθζημφ ηδξ ιμοζζηήξ, ιέζα 

απυ ηδκ αηνυαζδ ηαζ παναηήνδζδ ήπςκ ημο πενζαάθθμκημξ αθθά ηαζ ιέζα απυ 

δπμσζημνίεξ 

 Αζεφνοκε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ιμοζζηήξ ακηζιεηςπίγμκηαξ υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ ιμοζζηήξ 

ζζυηζια, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ οθζηυ απυ ημ πχνμ ημο έκηεπκμο, ημο θασημφ, ημο 

νειπέηζημο ηαζ ημο παναδμζζαημφ ηναβμοδζμφ ηαεχξ ηαζ απυ δδιμθζθείξ ιμοζζηέξ ημο 

ηυζιμο. 

(Ζ κειέηε απηή απνηππώζεθε ελ κέξεη ζην βηβιίν ηνπ Μ. Γξεγνξίνπ «Μνπζηθή γηα κηθξνύο θαη 

γηα έμππλνπο κεγάινπο») 

Δ μιάδα ηδξ ιμοζζηήξ ααζζζιέκδ ζηδκ πζμ πάκς ιεθέηδ, ηαη ανπήκ δζαπίζηςζε υηζ ημ ααζζηυ 

ζθάθια πμο βίκεηαζ ζηα δζάθμνα ιμοζζημπαζδαβςβζηά ζοζηήιαηα είκαζ υηζ αοηά βίκμκηαζ ζοπκά 

μ αοημζημπυξ ηαζ υπζ ημ ιέζμκ. οκεπχξ, εεςνήεδηε ζδιακηζηυ κα δζενεοκδεμφκ ηαη' ανπήκ μζ 

επζγδημφιεκεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ζηυπμζ πμο εα υθεζθε κα ελοπδνεηήζεζ δ ιμοζζημπαζδαβςβζηή 

δζαδζηαζία. 

Ώημθμοεχκηαξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο πνμβνάιιαημξ «Μεθίκα», δ μιάδα (ανπζηά ιε οπεφεοκμ 

ημκ Γ. Κμονμοπυ πμο ζφκημια ημκ δζαδέπηδηε μ Κ. Μυζπμξ),  ακαγήηδζε ιεευδμοξ πμο αθεκυξ 

εα ζοιαάθμοκ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ ηαθθζένβεζα ημο ιαεδηή, αθεηένμο εα ημο πανέπμοκ 

εθυδζα βζα ηδκ γςή ημο ςξ αονζακμφ εκήθζηα πμθίηδ. 

ηυπμξ θμζπυκ ηδξ ιμοζζηήξ αβςβήξ ζημ ζπμθείμ ηέεδηε ηαη‟ ανπήκ κα ηαθθζενβήζεζ ημ παζδί 

α) ςξ θζθυηεπκμ ηαζ α) ςξ δδιζμονβυ. οιπθδνςιαηζηά  ηαζ ςξ performer (εηηεθεζηή).  

ημ πθαίζζμ αοηυ ςξ επζιένμοξ ζηυπμζ ηδξ ιμοζζηήξ αβςβήξ ηέεδηακ: 

 Να εοαζζεδημπμζήζεζ ηαζ ηαθθζενβήζεζ ημ απηί ημο 

 Να ηαθθζενβήζεζ ηδκ θςκή ημο ηαζ ηδκ εθηειεζηηθή ημο ζηακυηδηα 

 Να εηθνάγεηαζ αηνκηθά ή νκαδηθά 

 Να ακαπηφλεζ ηδ δεκηνπξγηθόηεηά ημο 

 Να ιάεεζ κα παξαηεξεί ημ ιμοζζηυ ένβμ ηαζ ηα πμζμηζηά ημο παναηηδνζζηζηά 

 Να βκςνίζεζ ημκ εζληθό ιμοζζηυ πμθζηζζιυ ηαζ ηαοηυηδηα 

 Να ένεεζ ζε επαθή αζςιαηζηά ιε ημοξ κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο ηεο αλζξσπόηεηαο 

(ζζημνζημφξ, θυβζμοξ, παναδμζζαημφξ, δδιμθζθείξ) 

 Να βίκεζ ελεκεξσκέλνο θηιόηερλνο ηαζ ζοκεζδδηυξ «ηαηακαθςηήξ» ημο ιμοζζημφ 

πμθζηζζιμφ 

 Να εκενβμπμζδεεί ζηδκ δζαδζηαζία ηςκ ζύγρξνλσλ αζζεδηζηχκ ακαγδηήζεςκ 

 Να έπεζ εθυδζα ηαζ εκδιένςζδ βζα εκδεπυιεκδ ιεθθμκηζηή εκπεξηζηαησκέλε 

εκαζπυθδζδ ιε ηδ ιμοζζηή. 

Οζ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ ζηαπομθμβμφκ ηάπμζα ζημζπεία απυ ηζξ έςξ ηχνα βκςζηέξ 

ιμοζζημπαζδαβςβζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ειπεζνίεξ επεηηείκμκηαζ υιςξ ηαζ ζε κέεξ ηαηεοεφκζεζξ. 

Κφνζμ ιέθδια ζηζξ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ ήηακ:  

 Να πνμζεββίγεζ ηδ ιμοζζηή ζηδκ μοζία ηδξ ηαζ ηδκ ακηζιεηςπίγεζ αζςιαηζηά ηαζ υπζ 

βκςζζμθμβζηά 

 Να ακηζιεηςπίγεζ ημ παζδί ςξ δοκάιεζ εκήθζηα, απμθεφβμκηαξ ηα απθμσηά ηαζ 

παζδανζχδδ  

 Να μδδβεί ημ παζδί ζηδκ ζηαδζαηή «ακαηάθορδ» ηδξ ιμοζζηήξ 
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 Να ηαθφπηεζ υθα ηα είδδ ηαζ εηθνάζεζξ ηδξ ιμοζζηήξ έςξ ζήιενα 

Πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ ιμοζζηήξ αβςβήξ 

Οζ δναζηδνζυηδηεξ απμηοπχεδηακ ζημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο πανάπεδηε ημ μπμίμ υιςξ είπε 

ηζξ ελήξ ζδζαζηενυηδηεξ: 

1. θεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ εεχνδζακ δεδμιέκμ υηζ ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ απυ 

εηπαζδεοηζημφξ ιδ ιμοζζημφξ. 

2. Οζ δναζηδνζυηδηεξ δεκ ήηακ πςνζζιέκεξ ζε δθζηζαηέξ μιάδεξ αθθά απεοεφκμκηακ ζε υθεξ 

ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί επζιμνθχεδηακ πχξ κα ηζξ πνμζανιυγμοκ ζε ηάεε δθζηζαηή μιάδα. 

3. Δ ακαθμνέξ ήηακ εκδεζηηζηέξ ηαζ ζοκμπηζηέξ (ιε ηίηθμ, πενζβναθή ηαζ παζδαβςβζηέξ 

μδδβίεξ) ιε ζηυπμ κα απμηεθμφκ ιυκμ οπυδεζβια βζα κα ακαπηφζζμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηζξ 

δζηέξ ημοξ. 

4. Αυεδηε ιεβάθμ αάνμξ ζηδ δδιζμονβζηυηδηα πμο είκαζ έκα αζεεκέξ ζδιείμ ζηδ ιμοζζηή 

παζδαβςβζηή. 

Οζ δναζηδνζυηδηεξ πςνίγμκηαζ ζηζξ παναηάης εκυηδηεξ: 

Ήρνο θαη ερεηηθό πεξηβάιινλ - Ζρντζηνξίεο 

Ώηνμάζεζξ ήπςκ, βκςνζιία ιε ημ δπδηζηυ πενζαάθθμκ, δδιζμονβία δπμσζημνζχκ 

Ο εθπαηδεπηηθόο βνεζά ηνπο καζεηέο λα παξαηεξνύλ ηνπο θαζεκεξηλνύο ή πξνερνγξαθεκέλνπο 

ήρνπο. Παξαηεξνύλ καδί ηε ρξνηά ηνπο, ηηο πνηόηεηέο ηνπο, ηξόπν πνπ παξάγνληαη, ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ελεξγνπνηνύλ, ηελ δνκή ηνπο. Ζρνγξαθνύλ ήρνπο θαη θαηαζθεπάδνπλ 

ερεηηθά ζελάξηα θαη ηζηνξίεο. 

Ση είλαη κνπζηθή 

Γκςνζιία ιε ηδκ ηέπκδ ηδξ ιμοζζηήξ, ηαζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ ημζκςκία. 

Ο εθπαηδεπηηθόο κέζα από ερεηηθά παξαδείγκαηα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ηη είλαη κνπζηθή, ηηο 

κνξθέο θαη ηα ήδε ηεο κνπζηθήο ζηελ θνηλσλία καο θαη ζε άιιεο θνηλσλίεο, ηνπο ηξόπνπο πνπ 

αζρνιείηαη θαλείο κε ηε κνπζηθή, ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο ηνλ ηξόπν πνπ καο επεξεάδεη, ηελ 

αηζζεηηθή (π.ρ. πνηεο  κνπζηθέο καο αξέζνπλ πεξηζζόηεξν θαη γηαηί;) θ.ν.θ. 

Ζρνγόλα ζώκαηα – Μνπζηθά όξγαλα 

Γκςνζιία ιε ηζξ δπδηζηέξ πδβέξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ιμοζζηή δδιζμονβία 

ηαζ εηηέθεζδ. Καηαζηεοέξ αοημζπέδζςκ μνβάκςκ. Γκςνζιία ιε ηα υνβακα υθςκ ηςκ 

πμθζηζζιχκ. 

Μνπζηθά παηρλίδηα 
Αναζηδνζυηδηεξ ιε ιμνθή παζπκζδζμφ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο αοηζμφ ηαζ ηδξ 

θςκήξ, ηδ βκςνζιία ιε ηζξ ιμοζζηέξ παναιέηνμοξ ηαζ ηδ ζφκδεζδ ηδξ ιμοζζηήξ ιε ηδκ 

ηίκδζδ.  

Σξαγνύδη 

Βηιάεδζδ ηναβμοδζχκ υθα ηα είδδ ηδξ ιμοζζηήξ, ηαθθζένβεζα ηδξ θςκήξ, ηαθθζένβεζα ηδξ 

αημιζηήξ ηαζ μιαδζηήξ εηηεθεζηζηήξ δελζυηδηαξ. ημ ηναβμφδζ απμθεφπεδηακ ηα «παζδζηά» 

ηναβμφδζα ηαζ πνμηζιήεδηακ ηαηαλζςιέκα παναδμζζαηά ή έκηεπκα ηναβμφδζα ιέηνζαξ ή 

παιδθήξ δοζημθίαξ. 

Γλσξηκία κε ηνπο ξπζκνύο 

Ροειζηά παζπκίδζα, ιε ζημ ηδκ ακάπηολδ ηδξ νοειζηήξ εηηεθεζηζηή δελζυηδηαξ. Βηιάεδζδ 

απθχκ βκςζηχκ νοειχκ «ιε ημ αοηί» απυ υθα ηα ιμοζζηά ήδδ. Ροειζημί αοημζπεδζαζιμί. 

Μνπζηθέο εμηζηνξήζεηο – κηθξέο ζπλζέζεηο – δεκηνπξγηθόο απηνζρεδηαζκόο 

Πάκς ζε έκα δμζιέκμ έκαοζια (έκαξ ιφεμ, έκκμζεξ, έκαξ πίκαηα γςβναθζηήξ) μζ ιαεδηέξ  

δδιζμονβμφκ ιζηνέξ δπδηζηέξ ζοκεέζεζξ πμο απμηοπχκμοκ ιε βναθζηή πανηζημφνα. 

Μνπζηθέο αθξνάζεηο 

Θειαηζηά ηαζ ζηζθζζηζηά επζθεβιέκεξ αηνμάζεζξ ιζηνήξ δζάνηεζαξ (έςξ 3‟) ιε ζηυπμ ηδ 

ιμοζζηή παναηήνδζδ, ηδκ αζζεδηζηή απυθαοζδ ηδ βκςνζιία ιε ηα δζάθμνα είδδ, 

ηεπκμηνμπίεξ ηαζ ζηζθ. Ώημθμοεείηαζ ςξ ιέεμδμξ δ εκενβδηζηή αηνυαζδ δδθαδή μζ ιαεδηέξ 

ηαθμφκηαζ κα παναηδνήζμοκ ηαζ κα ακαβκςνίζμοκ ηδ δμιή, ηδκ οθή ηζξ εκαθθαβέξ, ηδκ 

αίζεδζδ πμο απμννέεζ η.μ.η. ή κα δδιζμονβήζμοκ δζηέξ ημοξ ζζημνίεξ ααζζζιέκεξ ζηδκ 

αηνυαζδ. 
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Μεινπνίεζε πνηεκάησλ 

Βίκαζ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ βζαηί ιπμνεί ιεηαλφ άθθςκ κα ζοκδοαζηεί ιε ημ ιάεδια ηδξ 

βθχζζαξ. Οζ ιαεδηέξ έπμοκ έιθοηδ ηάζδ ιεθμπμίδζδξ. Ο εηπαζδεοηζηυξ ηαεμδδβεί ημοξ 

ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ δζάθμνμοξ νοειμφξ πμο έπμοκ ιάεεζ, ζηοθ, δυιδζδ ζε θνάζεζξ 

ηαζ ζηνμθέξ ειπθμοηίγμκηαξ έηζζ ημ δδιζμφνβδια. 

Μνπζηθή θαηαγξαθή 

Δ ιμοζζηή ηαηαβναθή ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ πνδζηζηυ ενβαθείμ ηαζ υπζ ςξ βκςζηζηυ. Ξεηζκά ιε 

βναθζηέξ πανηζημφνεξ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ιυκμ ζε ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ ςξ ενβαθείμ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ απθχκ ιεθςδζηχκ βναιιχκ ζημ πεκηάβναιιμ, εκχ ιπμνεί κα 

ζοκδοαζηεί ιε ηα ηθάζιαηα ζηα ιαεδιαηζηά (½, ¼, 1/8 η.μ.η.). 

Μνπζηθή/πνιύηερλε παξάζηαζε. 

πλδπαζκόο όισλ ησλ ηερληθώλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κνπζηθήο παξάζηαζεο. 

Ο εθπαηδεπηηθόο καδί κε ηνπο καζεηέο επηιέγνπλ ην ζέκα, δηακνξθώλνπλ ηε δνκή, γξάθνπλ 

θάπνην ζελάξην αλ απαηηείηαη θαη απνθαζίδνπλ ηνλ ηξόπν ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θάζε ελόηεηαο 

θαη θαηαγξάθνπλ ζε γξαθηθή παξηηηνύξα ην απνηέιεζκα. Ύζηεξα θαιιηεξγνύλ ηελ εθηειεζηηθή 

απόδνζε. ε ζπλεξγαζία κε άιια καζήκαηα (ρνξό-θίλεζε, ζεαηξηθή αγσγή, εηθαζηηθά) κπνξεί ε 

παξάζηαζε λα γίλεη πνιύηερλε.  

Δπηζθέςεηο (κνπζηθώλ ζηελ ηάμε – ηάμεο ζε κνπζηθνύο) 

Ο εηπαζδεοηζηυξ ζοκεκκμείηαζ ιε ιμοζζημφξ ηδξ πενζμπήξ (εηηεθεζηέξ, δδιζμονβμφξ, 

δζεοεοκηέξ ζοκυθςκ, ιζηνά ζφκμθα) κα ηάκμοκ επίζηερδ ηδκ ηάλδ ηαζ κα πανμοζζάζμοκ 

δζαθεηηζηά ηδκ εζδζηυηδηά ημοξ ζημοξ ιαεδηέξ. Ο εηπαζδεοηζηυξ ηάκεζ πνχηα ηδκ ηαηάθθδθδ 

πνμεημζιαζία ηαζ οπμζηδνίγεζ παζδαβςβζηά ηδ πανμοζία ημο ιμοζζημφ ζηδκ ηάλδ ηαζ ηέθμξ 

ιενζικά βζα δνάζεζξ ιεηά ηδκ επίζηερδ.  

Ώκηίζημζπδ δζαδζηαζία είκαζ ηαζ βζα επζζηέρεζξ ηδξ ηάλδξ ζε πχνμοξ εηηυξ ζπμθείμο υπμο 

είκαζ δοκαηυ (πνυαεξ ζοκυθςκ, studio, ενβαζηήνζα ηαηαζηεοήξ μνβάκςκ, ιμοζζηέξ ζπμθέξ η.μ.η.). 

διακηζηυ ηαζ εδχ είκαζ δ πνμεημζιαζία, ηαζ δ επελενβαζία ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ειπεζνζχκ. 

Κφηθμζ επζιυνθςζδξ 

Ζ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηππνπνηήζεθε ζε 4 ζεκηλάξηα ησλ 5 σξώλ. Σν θάζε 

επηκνξθσηηθό πξόγξακκα πεξηιακβάλεη 2 ώξεο επηκόξθσζεο, 3 ώξεο «ζύλζεζε» πάλσ ζε θάπνην 

δνζκέλν ζέκα θαη εθηέιεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα  

Αληηθείκελα θύθινπ ζεκηλαξίσλ  

εκηλάξην 1: Ση είλαη κνπζηθή, Ήρνο θαη ερεηηθό πεξηβάιινλ, Απηνζρέδηα κνπζηθά όξγαλα, 

Μνπζηθά παηρλίδηα, Μνπζηθέο εμηζηνξήζεηο, Γξαθηθή παξηηηνύξα  

-φκεεζδ 1: διείμ, Γναιιή, Βπζθάκεζα  

εκηλάξην 2: Δλεξγεηηθή Αθξόαζε, Ρπζκηθά παηρλίδηα, Βαζηθνί παξαδνζηαθνί ξπζκνί, 

Μεινπνίεζε πνηήκαηνο  

Ŕ ύλζεζε 2: Δνειία, Ξάθκζαζια, Ώκάπηολδ   

εκηλάξην 3: Μνπζηθέο ηνπ θόζκνπ, κνπζηθνί ηξόπνη, δεκηνπξγηθόο απηνζρεδηαζκόο, δόκεζε, 

κεισδία-ξπζκόο- ρνξόο  

Ŕ ύλζεζε 3: Μμκάδα, Οιάδα, Αζάθμβμξ  

εκηλάξην 4: Οη κνπζηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ 20νπ αηώλα (ζεηξατζκόο, αηνληθόηεηα, 

κηληκαιηζκόο), δεκνθηιείο κνπζηθέο, κνπζηθή ηερλνινγία, κνπζηθή παξάζηαζε  

Ŕ ύλζεζε 4: Μμοζζηή πανάζηαζδ ιζαξ ζζημνίαξ. 

Ώπμηεθέζιαηα 

Σα απνηειέζκαηα, ζύκθσλα κε ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο, είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά: ε –

πξναηξεηηθή- ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ μεπεξλνύζε ην 95% ελώ ηόζν ε δηδαζθαιία ηνπο, όζν 

θαη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηώλ αλαβαζκίζηεθαλ ζεακαηηθά.  

ηε δηεζλή ζπλάληεζε θαηλνηόκσλ θαιιηηερληθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002 κε ζπκκεηνρή 17 ρσξώλ, ην «Μειίλα» ζεσξήζεθε σο ην πην 
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«πξνρσξεκέλν» (advanced) πξόγξακκα θπξίσο δηόηη ήηαλ ην κόλν πνπ είρε εληάμεη όινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηελ θαιιηηερληθή επηκόξθσζε. 

Σέθμξ δ ηενάζηζα πνμζηζεέιεκδ αλία ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ αθθαβή κμμηνμπίαξ ζηδ 

εηπαζδεοηζηή πνμζέββζζδ, πμο πέναζε ζηαδζαηά, ιζα ηαζ ζηδ δεηάπνμκδ θεζημονβία ημο 

επζιμνθχεδηακ εηηεκχξ πενί ημοξ 3.000 εηπαζδεοηζημί. Γζα πανάδεζβια δ δζαεειαηζηυηδηα  πμο 

απμηεθεί απυ ηδκ ανπή ημο πνμβνάιιαημξ ααζζηή ανπή, ζήιενα είκαζ ημζκυξ ηυπμξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ. Ώκηίζημζπα ζηδ ιμοζζηή ή έκηαλδ δζεονοιέκμο νεπενημνίμο ζηδ δζδαζηαθία, 

ηαηαζηεοέξ αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ, μζ δδιζμονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ η.α. ήδδ 

εθανιυγμκηαζ εηηεηαιέκα. 

http://www.prmelina.gr/ 

http://www.iema.gr/soundofmusic 

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΝΓΔΖ ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΖ 

«ΣΑΞΗΓΔΤΟΝΣΑ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ» 

 

Σμ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηδξ εκυηδηαξ "Σαλζδεφμκηαξ ζηδ Μεζυβεζμ" ακαθένεηαζ ζηδ ζπέζδ 

ακενχπμο, πενζαάθθμκημξ, πμθζηζζιμφ ηαζ ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ. Δ δνάζδ αοηή ζοκδέεζ ηδ 

Μμοζζηή ιε ημ ιάεδια ηδξ Γεςβναθίαξ (ηαζ Εζημνίαξ) εεςνχκηαξ υηζ δ βκςνζιία ιε ιζα πχνα, 

είκαζ ζδιακηζηυ κα επεηηείκεηαζ ζηδκ πμθζηζζιζηή ηδξ ηαοηυηδηα ηαζ ζδζαζηενυηδηα. Χξ 

εκδεζηηζηέξ πενζπηχζεζξ επζθέπεδηακ πέκηε πχνεξ ηδξ θεηάκδξ ηδξ Μεζμβείμο, ηάεε ιζα απυ ηζξ 

μπμίεξ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ζδζαίηενδξ βεςβναθζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ 

ηαοηυηδηαξ. Οζ πχνεξ αοηέξ είκαζ:  

ημ Μανυημ (γηα ηε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηνπ - Ηεξή κνπζηθή θαη κνπζηθή ησλ 

Βεξβέξσλ),  

δ Ώίβοπημξ (γηα ηελ πδξνγξαθία ηεο – Μνπζηθνί ηνπ Νείινπ, αζηηθή κνπζηθή ηεο δηαζθέδαζεο),  

δ Κνμαηία (γηα ηε κνξθή ησλ αθηώλ ηεο – παξάθηηα θαη νξεηλή κνπζηθή),  

δ Εηαθία (γηα ηε δηαθνξνπνίεζε από Βνξξά πξνο ην Νόην – κνπζηθή ηνπ Βνξξά θαη κνπζηθή ηνπ 

Νόηνπ) 

δ Εζπακία (γηα ηελ πνηθηιία ηνπ θιίκαηνο – πνηθηιία κνπζηθώλ ξεπκάησλ).  

ημ ζεκάνζμ ηδξ ιμοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ μζ ιαεδηέξ είκαζ ζφκεδνμζ ζε έκα οπμηζεέιεκμ 

ζοκέδνζμ, υπμο ζοιιεηέπμοκ μζ πχνεξ ηζξ Μεζμβείμο. Οζ ιαεδηέξ πςνζζιέκμζ ζε  μιάδεξ 

παίνκμοκ ημ νυθμ ηςκ εηπνμζχπςκ ηάπμζαξ πχναξ ηαζ ακαθαιαάκμοκ ηδκ οπμπνέςζδ ζε 

ζοκενβαζία ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ κα επζημζκςκήζμοκ ζημοξ άθθμοξ «ζοκέδνμοξ» ημκ ζδζαίηενμ 

ιμοζζηυ πμθζηζζιυ ηδξ «πχναξ» ημοξ αθθά ηαζ κα ακαγδηήζμοκ πζεακέξ ζοββέκεζεξ ηςκ ιμοζζηχκ 

πμθζηζζιχκ ηςκ πςνχκ. 

Ο «εηπνυζςπμξ» ηάεε πχναξ παίγεζ ηζξ ιμοζζηέξ απυ ημ CD ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημκ 

εηπαζδεοηζηυ, ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ιμοζζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο έπμοκ ήδδ πνμεημζιάζεζ. Πνζκ απυ ηδκ ηάεε αηνυαζδ μ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ μ 

εηπνυζςπμξ αλζμπμζχκηαξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δίκμκηαζ βζα ηδ ιμοζζηή ηαοηυηδηα ηάεε πχναξ, 

εα ελδβήζμοκ ζημοξ άθθμοξ ιαεδηέξ ηζ πνυηεζηαζ κα αημφζμοκ ηαζ πχξ ημ ηάεε ιμοζζηυ 

πανάδεζβια ζοκδέεηαζ ιε ηδ πχνα απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ. 

Γζα ηάεε πχνα ζημ οθζηυ οπάνπεζ ιζα ιζηνή εζζαβςβή ζηδ ιμοζζηή ηδξ ηαοηυηδηα, ηζξ 

επζννμέξ πμο έπεζ δεπηεί ηαζ ηα ηφνζα υνβακα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Ο ζηυπμξ εδχ δεκ είκαζ 

βκςζηζηυξ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ έπμοκ πενζμνζζηεί ζ' αοηέξ πμο αμδεμφκ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ 

ηδξ ιμοζζηήξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο οθζημφ. Ο εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα ζοκδέζεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ 

εηηυξ απυ ηδ Γεςβναθία ηαζ ιε ζημζπεία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Εζημνίαξ (ανααζηέξ επζδνμιέξ η.μ.η.). 

Δ εθανιμβή ημο εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ δεκ απαζηεί ιμοζζηέξ βκχζεζξ απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ. Οζ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηάεε πχνα ηαζ ηάεε ημιιάηζ, δφκμκηαζ ζημ 

ζοκμδεοηζηυ οθζηυ. Οζ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ επίζδξ είκαζ απθέξ: 

 

http://www.prmelina.gr/
http://www.iema.gr/soundofmusic


196 

 

Παξαδείγκαηα πξνηεηλόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Με ληέθηα θαη θξνπζηά, δνθηκάζηε λα αθνινπζήζεηε ξπζκηθά ην θνκκάηη. 

 πδεηήζηε ζηελ ηάμε ηη ζπκίδεη ην άθνπζκα. 

 πλνδέςηε ξπζκηθά ηνλ απηνζρεδηαζκό. 

 Πξνζπαζήζηε λα αλαγλσξίζεηε ηε δνκή ηνπ θνκκαηηνύ. 

 Αλαγλσξίδεηε ην ξπζκό; Πξνζπαζήζηε λα ηνλ ρνξέςεηε ζηελ ηάμε. 

 πλνδέςηε ην θνκκάηη κε θηππήκαηα ησλ ρεξηώλ 

 Καηαγξάςηε όια ηα θσλήκαηα πνπ αθνύγνληαη ζην θνκκάηη θαη παξαηεξείζηε ηελ εμέιημε 

ηνπο 

 Φηηάμηε δηθνύο ζαο απινύο ζηίρνπο θαη ηξαγνπδήζηε ηα ηξαγνύδηα. 

Δ εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα αοηή ζπεδζάζηδηε ςξ οπυδεζβια πχξ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί δ 

ιμοζζηή ιε άθθα βκςζηζηά ακηζηείιεκα.  

Βθανιυζηδηε ηαζ αλζμθμβήεδηε εεηζηά ζε πμθθά ζπμθεία πμο ζοιιεηείπακ ζημ πνυβναιια 

Μεθίκα εκχ μδήβδζε εηπαζδεοηζημφξ κα δδιζμονβήζμοκ δζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 

πεδζαζιυξ: Κχζηαξ Μυζπμξ Ŕ Μέκδξ Θεμδςνίδδξ 

 

http://www.iema.gr/melinamediteranean/ 

 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENFANTS D’ ICI –  

CONTES D’ AILLEURS (CULTURE 2000) 

 
Τπμπνυβναιια: Μμοζζηή ηςκ Σζζββάκςκ ηαζ ηςκ Κμφνδςκ 

Μμοζζηή - Γεςβναθία - Λμβμηεπκία 

 

Δ ιμοζζηή δνάζδ αοηή ήηακ εκηαβιέκδ ζημ εονφηενμ Βονςπασηυ πνυβναιια Culture 2000 

«Enfants d‟ ici Ŕ Contes d‟ ailleurs» (Κμκηζκά παζδζά Ŕ Μαηνζκά παναιφεζα) ηαζ αθμνμφζε παζδζά 

ιεηακαζηχκ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ πμθζηζζιυ ηαηαβςβήξ ημοξ. 

Σμ ιμοζζηυ οπμπνυβναιια αθμνμφζε ηδ ιμοζζηή ηςκ Σζζββάκςκ ηαζ ηςκ Κμφνδςκ. 

Γζα πανάδεζβια, υζμκ αθμνά ημο Σζζββάκμοξ ζπεδζάζηδηε έκα ιμοζζηυ μδμζπμνζηυ πμο 

«επζζηέπηεηαζ» ιμοζζηέξ πενζμπέξ υπμο ιέκμοκ ιεβάθεξ ιεζμκυηδηεξ Ρμι: Πεθμπυκκδζμ, Ήπεζνμ, 

Μαηεδμκία, Θνάηδ, ΐυνεζα ΐαθηάκζα ηαζ Εζπακία. 

ε ηάεε πενζμπή παίγμκηαζ ζηδκ ηάλδ ηα ζδζαίηενα ηναβμφδζα ηδξ πενζμπήξ ιε πνμηίιδζδ αοηά 

πμο ζοκδέμκηαζ ιε ιφεμοξ, ζζημνίεξ ηαζ παναιφεζα. 

ε ηάεε πενζμπή ηα παζδζά ηαθμφκηαζ κα ηδκ εκημπίζμοκ βεςβναθζηά ηαζ κα εκημπίζμοκ ηδκ 

ζδζαίηενδ ιμοζζηή ηαοηυηδηά ημοξ ηαζ ηα υνβακα πμο πνδζζιμπμζμφκ ζοβηνίκμκηαξ ηζξ πενζμπέξ. 

Ώημθμφεςξ πναβιαημπμζμφκ δναζηδνζυηδηεξ ιε αθμνιή ηα ιμοζζηά ημιιάηζα. 

Οζ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ απθέξ ηαζ ιπμνμφκ κα οθμπμζδεμφκ απυ εηπαζδεοηζημφξ ιδ 

ιμοζζημφξ. Π.π. 

 Σα παηδηά αθνύλε ην πξώην ιεπηό ηεο κνπζηθήο θαη ζπδεηνύλ γηα ην ύθνο ηεο θάλνληαο 

ζπγθξίζεηο θαη αλαθνξέο ζε δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.  

 Αθνύλε πάιη ην πξώην ιεπηό ηνπ κνπζηθνύ παξαδείγκαηνο κε ηελ πξνηξνπή λα ζεθώζνπλ ην 

ρέξη ςειά όηαλ, θαη γηα όζε ώξα, αθνύζνπλ ηνλ ήρν ηεο θινγέξαο λα μερσξίδεη «πνιύ».   

 Με παξάιιειε αθξόαζε νιόθιεξνπ ηνπ κνπζηθνύ θνκκαηηνύ απηή ηε θνξά, ηα παηδηά 

θηλνύληαη ζην ρώξν, παξηζηάλνληαο ηνπο θαβαιάξεδεο. Μηα κηθξή νκάδα έρεη αλαιάβεη λα 

θνπλάεη έλα θόθθηλν παλί όηαλ αθνύγεηαη ε θινγέξα. 

 Σα παηδηά αθνύλε ην θνκκάηη, ζπδεηνύλ γηα ην ύθνο ηνπ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δάζθαινπ 

εληνπίδνπλ ηνλ ήρν ηνπ βηνιηνύ θαη ηεο θινγέξαο πνπ ελαιιάζζνληαη.  

http://www.iema.gr/melinamediteranean/
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 Σα παηδηά κνηξάδνληαη ηνπο ξόινπο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ δει. έλα παηδί έρεη ρξεσζεί ην 

βηνιί θαη έλα ε θινγέξα. Σα ππόινηπα παηδηά έρνπλ ηνλ ξόιν ησλ ππόινηπσλ νξγάλσλ ηεο 

νξρήζηξαο. Σα παηδηά «νξρήζηξα» ρνξεύνπλ πεξηκεηξηθά αθήλνληαο ειεύζεξν ρώξν ζηε 

κέζε. Όπνηε αθνύγεηαη ην βηνιί ή ε θινγέξα ην αληίζηνηρν παηδί ρνξεύεη ζην κέζνλ ηνπ 

θύθινπ. Όηαλ ε νξρήζηξα ζηακαηάεη ηα παηδηά ηνπ θύθινπ αθηλεηνπνηνύληαη. 

 πδεηνύλ γηα ην ύθνο ηνπ ηξαγνπδηνύ, ζπγθξίλνληάο ην κε ηα πξνεγνύκελα κνπζηθά 

παξαδείγκαηα, αιιά θαη κε άιια ειιεληθά ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ αθνύζεη. 

ζμκ αθμνά ηδ ιμοζζηή ηςκ Κμφνδςκ δ πνμζέββζζδ ήηακ θίβμ δζαθμνεηζηή. Σα επζθεβιέκα 

ηναβμφδζα πνμένπμκηακ ηαη‟ εοεείακ απυ ηδ πχνα ηαηαβςβήξ  ζηζαβναθχκηαξ ηδκ πμθζηζζηζηή 

ηαοηυηδηά ημοξ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ υιςξ ήηακ πανυιμζεξ.  

Οζ δνάζδ αοηή εθανιυζηδηε ιεηαθναζιέκδ ζε 5 εονςπασηέξ πχνεξ πμο ζοιιεηείπακ ζημ 

Βονςπασηυ πνυβναιια ηαζ αλζμθμβήεδηακ εεηζηά. 

 

πεδζαζιυξ: Yehudi Menuhin Foundation, Νάκζδ Σμοιπαηάνδ 

 

http://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/tsigganoi_kourdoi.htm 

http://www.menuhin-foundation.com/enfants-d-ici-contes-d-ailleurs/ 

 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΤΠΟΛΗ - Έλα θεζηηβάι επηζηεκώλ κέζα ζην ζρνιείν 

Σαπηόηεηα έξγνπ 

Δ Βπζζηδιμφπμθδ είκαζ έκα ιζηνυ «αοημζπέδζμ» θεζηζαάθ επζζηδιχκ πμο μνβακχκεηαζ ιέζα 

ζημ ζπμθείμ βζα ιία αδμιάδα, πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ. Σμ αιθζεέαηνμ ημο ζπμθείμο 

ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ιζα «πυθδ». Οζ ηανέηθεξ ηαζ ηα ενακία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα 

δζαπςνίζμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ μδδβχκηαξ ημκ επζζηέπηδ ζε ηάεε ιία απυ αοηέξ ιε ιζα 

ζπεδζαζιέκδ απυ πνζκ δζαδνμιή.  

Δ πνχηδ επζζηδιμφπμθδ δζμνβακχεδηε ζημ ζπμθζηυ ζοβηνυηδια ηδξ Πνχηδξ εννχκ ημκ 

Μάζμ ημο 2010, ζηα πθαίζζα ηδξ δζεεκμφξ ειαέθεζαξ δζμνβάκςζδξ «Μαεδηζάδα» 

(www.mathitiada.gr). Φζθμλέκδζε εηαημκηάδεξ ιαεδηέξ επζζηέπηεξ ηδξ δζμνβάκςζδξ, υθςκ ηςκ 

δθζηζχκ, ηαεχξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ πενζμπήξ. Δ Βπζζηδιμφπμθδ έπεζ ζακ ααζζηή ηδξ ανπή κα 

ιεηαηνέπεζ ημ ζπμθείμ ζε ηέκηνμ εοπάνζζηδξ ιάεδζδξ ηαζ ένεοκαξ, ιε ημοξ ιαεδηέξ κα 

πνςηαβςκζζημφκ, ηαεχξ ακαθαιαάκμοκ νυθμοξ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ. Πανάθθδθα, 

ζημπεφεζ ζηδκ «ακαπθαζζίςζδ» ηςκ ζπμθζηχκ πυνςκ: μζ πχνμζ, ηα οθζηά, ιεηαθθάζζμκηαζ 

δδιζμονβζηά ηαζ ηαζκμηυια.  Σα άπνδζηα πνάβιαηα ηδξ απμεήηδξ αβαίκμοκ βζα κα γςκηακέρμοκ 

ζακ έκα ζπμθζηυ ιμοζείμ εηπαίδεοζδξ. ημζααβιέκα αζαθία, ενακία, ηανέηθεξ, απαλζςιέκα 

επμπηζηά ιέζα ηαζ άθθμξ «ζηάζζιμξ» ελμπθζζιυξ βίκμκηαζ εζηαζηζηά οθζηά ιε αάζδ ηδ θακηαζία 

ηςκ δδιζμονβχκ, ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ. Πενζζζυηενα βζα ηδκ Βπζζηδιμφπμθή πμο 

απμηέθεζε ημ πνχημ ιμκηέθμ ακάπηολδξ, ηαεχξ ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ ανίζημοιε ζημ 

δζαδίηηομ (www.cmc.gr/sciencecity/) ηαεχξ ηαζ ζηδ ζεθίδα ηδξ δζμνβάκςζδξ ηδξ Μαεδηζάδαξ 

(http://www.mathitiada.gr/neaepistimes.html ). Πανμοζζάγμοιε ηζξ ααζζηέξ ζδέεξ - 

δναζηδνζυηδηεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ιμοζζηήξ. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

1. ρνιηθή έθζεζε. Ώπμθαζίγεηαζ ιζα εειαηζηή βζα ηδκ μπμία εα ζοθθέλμοιε ακηζηείιεκα 

(ιμοζεζαηή έηεεζδ) ηαζ εα ηα εηεέζμοιε ζε θμνζαιυ/θμνζαιμφξ ιε ηγαιανία (εηεεηήνζμ). 

Βκδεζηηζηέξ εηεέζεζξ: ιμοζζηά υνβακα, αοημζπέδζα ιμοζζηά υνβακα, δπδηζηά ακηζηείιεκα, 

εειαηζηά δπδηζηά ακηζηείιεκα (π.π. ημοδμφκζα, απμηνζάηζηα παζπκίδζα, παζπκίδζα ιε ήπμ, παζπκίδζα 

Ŕ ιμοζζηά υνβακα). Φηζάπκμοιε ηανηέθεξ βζα ηα εηεέιαηα, ενεοκχκηαξ ηζξ πνήζεζξ, ηδκ ζζημνία 

ηαζ άθθα ζημζπεία.  

http://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/tsigganoi_kourdoi.htm
http://www.menuhin-foundation.com/enfants-d-ici-contes-d-ailleurs/
http://www.mathitiada.gr/
http://www.cmc.gr/sciencecity/
http://www.mathitiada.gr/neaepistimes.html
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2. Δξγαζηήξην θαηαζθεπήο. Ώπμθαζίγεηαζ δ μιαδζηή ηαηαζηεοή ηάπμζαξ δπδηζηήξ 

ηαηαζηεοήξ (ιμοζζηυ υνβακμ, ιμοζζηυ ή δπδηζηυ παζπκίδζ, αημοζηζηά παναηήνδζδξ ήπςκ 

(«δπμζηυπζα) η.θπ. Σα οθζηά οπάνπμοκ δζαεέζζια ηαζ ηαηημπμζδιέκα βζα κα οπμδεπημφκ ηζξ 

μιάδεξ πμο εα ηαηαζηεοάζμοκ. Μαεδηέξ πμο «εηπαζδεφμκηαζ» ηαηάθθδθα αμδεμφκ ηζξ μιάδεξ κα 

ιάεμοκ ηαζ κα δνάζμοκ. 

3. Έθζεζε κνπζηθήο θαη ερεηηθήο ηερλνινγίαο. Βπζθεβιέκεξ ηαηαζηεοέξ απυ ηα ενβαζηήνζα 

ή ηαζ άθθεξ πνςηυηοπεξ ηαηαζηεοέξ πμο ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ «δζαβςκζζιυ» ηεπκμθμβζηήξ 

ηαζκμημιίαξ, εηηίεεκηαζ ζε εζδζηά δζαιμνθςιέκμ πχνμ ιε ιζηνέξ θεγάκηεξ πμο ελδβμφκ ηα 

εηεέιαηα. 

4. Μνπζείν επηζηήκεο. Αδιζμονβμφιε ιζα ιζηνή πενζήβδζδ ιε ηανηέθεξ ιζαξ εειαηζηήξ (π.π. 

δ ζζημνία εκυξ ιμοζζημφ μνβάκμο, δ ζζημνία ιζαξ ιμοζζηήξ ηεπκμθμβίαξ, εκυξ ένβμο, εκυξ 

ηαθθζηέπκδ, εκυξ ιμοζζημφ είδμοξ η.θπ.). οθθέβμοιε εζηυκεξ απυ ημ δζαδίηηομ ηαεχξ ηαζ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ ζοκεέημοιε ηα δζηά ιαξ «εζημκζηά» εηεέιαηα πμο αημθμοεμφκ ιζα αθήβδζδ. Σα 

ημθθάιε ζημκ ημίπμ. Ώκ έπμοιε ηάπμζμ ζπεηζηυ έηεεια, ημ εέημοιε απυ ηάης απυ ηδκ / ηζξ 

ζπεηζηέξ ηανηέθεξ ζε έκα ενακίμ. 

5. Δξγαζηήξηα απηνζρέδηαο κνπζηθήο. Σα παζδζά επζζηέπημκηαζ ζε ιζηνέξ μιάδεξ ιζα 

«βςκζά ηδξ μνπήζηναξ» (ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί δ ζηδκή ημο αιθζεεάηνμο) ηαζ 

πναβιαημπμζμφκ ιε ηδ ζοκδνμιή εκυξ ειροπςηή (εηπαζδεοηζηυξ ή ηαηανηζζιέκμξ ιαεδηήξ) ιζηνά 

δνχιεκα αοημζπέδζα ιμοζζηήξ, πμο παίνκμοκ ηαζ ηδ ιμνθή ιζηνήξ ζοκαοθίαξ.  

 

 

ΜΟΤΔΙΟ ΑΤΣΟΥΔΓΙΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Σμ πνχημ «ιμοζείμ αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ» (museum of homemade instruments) 

δδιζμονβήεδηε ζηδκ Πνχηδ εννχκ ημ 2009. Βίκαζ έκαξ πχνμξ ιε ιμοζζηά υνβακα θηζαβιέκα 

απυ ηαεδιενζκά ακηζηείιεκα πμο πνμένπμκηαζ απυ θασηέξ παναδυζεζξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. Πμθθά 

απυ αοηά είκαζ ήδδ εονέςξ βκςζηά: πμηδνυθςκμ, ημοηάθζα, πνζυκζ ιε δμλάνζ η.θπ. Χζηυζμ 

πανμοζζάγμκηαζ πμθθά αηυιδ εηεέιαηα ιε ηζξ ζπεηζηέξ «θεγάκηεξ» ηαζ ηζξ επελδβήζεζξ.  

 

Παηδαγσγηθέο δπλαηόηεηεο 

Οζ επζζηέπηεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα: 

- κα επζζηεθημφκ ημ ιμοζείμ ηαζ κα δμοκ ημκ ηνυπμ πμο ηαεδιενζκά ακηζηείιεκα ηαζ οθζηά 

απμηημφκ δπδηζηή ηαζ ιμοζζηή οπυζηαζδ. 

- κα ζοιιεηέπμοκ ζε ιζηνά ενβαζηήνζα ηαεχξ επζζηέπημκηαζ ημ ιμοζείμ ηαζ κα 

ηαηαζηεοάγμοκ ιζηνά υνβακα 

- κα παίγμοκ ηαζ κα ελενεοκμφκ ηδ ιμοζζηή, ηα υνβακα ηαζ ημοξ ήπμοξ. Ο πχνμξ ημο ιμοζείμ 

απμηέθεζε έκα «ιμκηέθμ» πμο ιπμνεί κα ακαπαναπεεί ζε ηάεε ζπμθείμ, ιε απθά ακηζηείιεκα, ζε 

έκακ ημζκυπνδζημ πχνμ (δζάδνμιμ) ή ιζα αίεμοζα, ηαζ κα απμηεθέζεζ ηυπμ δναζηδνζμπμίδζδξ βζα 

ηδ ιεθέηδ ηδξ ημοθημφναξ ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ, ιε επίηεκηνμ ηζξ πεζνμκαηηζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδ 

θακηαζία.  

Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηαεχξ ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ανίζημκηαζ 

ζημκ ζζηυημπμ http://www.cmc.gr/museum. 

ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ Ώεήκα 05/05/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο πανυκημξ 

εκηφπμο, ΚΧΣΏ ΜΟΥΟ, ΓΒΧΡΓΕΟ Α. ΜΠΕΚΟ ηαζ ΑΔΜΔΣΡΔ ΏΡΡΔ δδθχκμοιε υηζ: 

1. Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ «ΚΏΛΒ ΠΡΏΚΣΕΚΒ ΤΝΑΒΔ ΜΟΤΕΚΔ  

ΜΒ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΔ ΠΡΏΞΔ» είκαζ δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ 

ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ.  

2. Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά ηδκ 

απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ ημ ςξ άκς 

ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ.  

 

http://www.cmc.gr/museum
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ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ  
 

Βίκαζ πμθφ δφζημθμ κα ζοιπενζθάαεζ ηακείξ υθεξ ηζξ ιμοζζηέξ παναδυζεζξ ζε ιζα ιζηνή 

επζθμβή ένβςκ. Παναηίεεηαζ πνμκμθμβζηά έκα ηαηάθμβμξ επζθμβήξ ηάπμζςκ ιμοζζηχκ ένβςκ απυ 

ημ θυβζα δοηζηή ιμοζζηή πανάδμζδ, ιε ηάπμζεξ πνμζεήηεξ απυ ηδ δζεεκή δδιμθζθή ιμοζζηή 

ηαεχξ ηαζ ηδκ εθθδκζηή ιμοζζηή πμο πζζηεφμοιε είκαζ πνήζζια κα αημοζημφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ.  

Κνζηήνζμ επζθμβήξ ηςκ ένβςκ ήηακ α) δ πμζυηδηα α) δ ζδιακηζηυηδηα, β) δ 

ακηζπνμζςπεοηζηυηδηά β) δ δζάνηεζα. Βζδζηά υζμκ αθμνά ηδ δζάνηεζα έπεζ βίκεζ πνμζπάεεζα ηα 

ένβα κα είκαζ ζφκημια. ημοξ πίκαηεξ μ εηπαζδεοηζηυξ εα ανεζ εκδεζηηζηέξ δζάνηεζεξ, μζ μπμίεξ 

ιπμνεί κα πμζηίθμοκ θίβμ, ακάθμβα ηδκ εηηέθεζδ. Με ηζξ ιζηνέξ δζάνηεζεξ αθεκυξ μ εηπαζδεοηζηυξ 

ιπμνεί κα λακαπαίλεζ ηα ημιιάηζα ηαζ κα ζογδηήζεζ ιε ημοξ ιαεδηέξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

«εκενβδηζηήξ αηνυαζδξ», αθεηένμο εκζζπφεηαζ δ πνμζμπή ζημ ιάεδια, ιζα ηαζ μζ ιαεδηέξ 

αδοκαημφκ ζοκήεςξ κα ζοβηεκηνςεμφκ ηαζ κα παναημθμοεήζμοκ πνμζεηηζηά ιμοζζηά ένβα 

ιεβάθδξ δζάνηεζαξ ζδζαίηενα ακ ημοξ είκαζ άβκςζηα. 

πςξ εα πνμζέλεζ μ εηπαζδεοηζηυξ δεκ δδθχκμκηαζ δθζηίεξ βζα ηζξ μπμίεξ είκαζ ηαηάθθδθα ηα 

παναδείβιαηα. Σα ιμοζζηά ένβα (ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ ηέπκεξ) επεζδή δεκ ααζίγμκηαζ ζημ θυβμ, 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εφημθα ζε υθεξ ηζξ δθζηίεξ. Ώοηυ πμο αθθάγεζ είκαζ δ παζδαβςβζηή 

πνμζέββζζδ. Π.π. βζα ημ ίδζμ ένβμ ζε ιζηνέξ δθζηίεξ ιπμνμφιε κα γδηήζμοιε κα θακηαζημφκ ηαζ 

κα δδιζμονβήζμοκ ιζα ζζημνία πάκς ζημ ημιιάηζ ή κα ημ γςβναθίζμοκ, εκχ ζε ιεβαθφηενεξ κα 

παναηδνήζμοκ ηδ ιμοζζηή ημο ελέθζλδ ηαζ δμιή ή κα ζογδηήζμοιε ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ 

ημο παναιέηνμοξ. 

Κάεε ακαθμνά είκαζ ιε ιμνθή ηανηέθαξ υπμο εηηυξ απυ ηα ζημζπεία πμο ηαοημπμζμφκ ημ 

ημιιάηζ, βζα κα δζεοημθφκμοιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ έπμοιε πνμζεέζεζ:  

α) έκα πεδίμ ιε έκκμζεξ ηθεζδζά πμο ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηδ ζφκδεζδ ημο ημιιαηζμφ ιε 

άθθα ακηζηείιεκα ηαζ  

α) οπενζοκδέζεζξ πνμξ εηηεθέζεζξ πμο οπάνπμοκ ζημ youtube ηαεχξ ηαζ πνμξ ηδ αζηζπέδζα 

(εθθδκζηή ακ ήηακ δζαεέζζιδ αθθζχξ αββθζηή).  

Βπίζδξ ζε ηάεε ημιιάηζ πνμζεέημοιε έκα ιζηνυ ζπυθζμ ζπεηζηά ιε ηδκ ζζημνία ημο 

ημιιαηζμφ, ηαεχξ ηαζ ιμοζζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ παναηδνήζεζξ. 

Μεηά ηζξ επζθμβέξ αημθμοεεί έκα ζοκμπηζηυ βθςζζάνζ πμο επελδβεί ιμοζζημφξ υνμοξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ πζεακυκ κα ιδκ είκαζ ελμζηεζςιέκμξ μ εηπαζδεοηζηυξ.  

Σέθμξ επζζδιαίκμοιε υηζ ζηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ έπμοκ ιμζναζηεί δφμ Μμοζζηά Ώκεμθυβζα 

(Αδιμηζημφ ηαζ Γοικαζίμο), πμο ζοκμδεφμκηαζ απυ CD ήπμο ηαζ πενζθαιαάκμοκ ζπμθζαζιέκα 

πενί ηα 300 ημιιάηζα απυ υθα ηα είδδ ηδξ ιμοζζηήξ. Ο εηπαζδεοηζηυξ ζοιπθδνςιαηζηά ιπμνεί κα 

ακαηνέλεζ ηαζ ζ‟ αοηά.   

 

____________________________
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Πίκαηαξ Παναδεζβιάηςκ 

 

Πξσηόηππνο ηίηινο Διιεληθή απόδνζε ζει 

 Sumer is icumen in Ήνεε ημ ηαθμηαίνζ 23 

Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae 

Constantinopoletanae 

Θνήκμξ βζα ηδκ αβία ιδηένα 

εηηθδζία ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ 

23 

Lamento Di Arianna Θνήκμξ ηδξ Ώνζάδκδξ 24 

Canon in D major Κακυκαξ ζε νε ιείγμκα 24 

Air  Άνζα (3δ μοίηα ημο Bach) 25 

Eine kleine Nachtmusik Μζηνή Νοπηενζκή Μμοζζηή 25 

Ode an die freude  Χδή ζηδ Υανά 26 

Ave Maria (Υαίνε Μανία) 26 

Promenade Πενίπαημξ 27 

Die Walküre Δ ΐαθηονία 27 

Morning Mood Πνςζκή δζάεεζδ 28 

L'amour est un oiseau rebelled Ο ένςηαξ είκαζ έκα αηίεαζμ πμοθί 28 

The swan Ο ηφηκμξ 29 

Bolero Μπμθενυ 29 

Alabama song (Σναβμφδζ ηδξ Ώθαιπάια) 30 

Βθθδκζημί Υμνμί - Κνδηζηυξ  30 

Ρςιαίμξ ηαζ Εμοθζέηα Ρςιαίμξ ηαζ Εμοθζέηα 31 

Summertime (άιενηάζι Ŕ πενίμδμξ 

ηαθμηαζνζμφ) 

31 

Σαλίι Γεσιπέηζημ  32 

Σα ηααμονάηζα  32 

4‟ 33”  33 

Έλζ θασηέξ γςβναθζέξ Ŕ οκκεθζαζιέκδ 

Κονζαηή 

 33 

Σα ιαηυηθαδά ζμο θάιπμοκ  34 

Stand by me ηάζμο δίπθα ιμο 34 

Oye Como Va (Β! ηζ ηάκεζξ;) 35 

Άζια αζιάηςκ  35 

Riders on the storm Καααθάνδδεξ ζηδκ ηαηαζβίδα 36 

Imagine Φακηάζμο 36 

Clapping Music Μμοζζηή ιε παθαιάηζα 37 

Mikka «S»  for violin Μίηηα «S» βζα αζμθί 37 

Άηνα ημο ηάθμο ζζςπή  38 
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Κακείξ εδχ δεκ ηναβμοδά  38 

Another Brick in the wall Άθθμ έκα ημφαθμ ζημκ ημίπμ 39 

Glassworks Γοάθζκα ένβα 39 

Σμ ααθξ ηςκ παιέκςκ μκείνςκ  40 

Έθα απυρε ζημο Θςιά  40 

Καθδκφθηα  41 

Υαζάπζημ Πμθίηζημ  41 
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Ώ/Ώ 1 

Σίηθμξ 
Sumer is icumen in (Ήξζε ην θαινθαίξη) 

οκεέηδξ Ώκχκοιμξ 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1240 

Αζάνηεζα 1‟ 58” 

Καηδβμνία Μεζαζςκζηή θςκδηζηή ιμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ Μεζαζςκζηά Ώββθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Κακυκαξ, ηαθμηαίνζ, παθαζά αββθζηά, ιεζαίςκαξ, ηακυκαξ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Γοικαζίμο 

http://www.youtube.com/watch?v=GJvF9xucG90  

ρόιηα: 

Βλάθςκμξ θαλόλαο πμο βνάθηδηε ημ α‟ ιζζυ ημο 13μο αζχκα ηαζ είκαζ ημ παθαζυηενμ 

ημιιάηζ ημζιζηήξ ιμοζζηήξ πμο έπεζ ανεεεί. Σμ ηείιεκμ είκαζ ζε παθζά αββθζηά (ζημ 

ακεμθυβζμ οπάνπεζ ηαζ απυδμζδ ζηα εθθδκζηά). Ο ηακυκαξ είκαζ ελάθςκμξ ηαζ βζ‟ αοηυ 

πνςημπμνζαηυξ βζα ηδκ επμπή ημο δζυηζ ηυηε πμθοθςκζηέξ ζοκεέζεζξ ιε δομ ή ηνεζξ θςκέξ 

εεςνμφκηακ ήδδ πμθφ πνμμδεοηζηέξ. Οζ ηέζζενζξ πνχηεξ θςκέξ ιπαίκμοκ ακά δομ ιέηνα 

εκχ δ πέιπηδ ηαζ δ έηηδ θεζημονβμφκ ςξ αάζζιμ ηαζ ιπμνμφκ κα ιπμοκ ηαηεοεείακ. 

 

 

Ώ/Ώ 2 

Σίηθμξ Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopoletanae 

(Θξήλνο γηα ηελ αγία κεηέξα εθθιεζία ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο) 

οκεέηδξ Guillaume Dufay 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1453 

Αζάνηεζα 4‟ 

Καηδβμνία Ώκαβεκκδζζαηή θςκδηζηή ιμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ Λαηζκζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Κςκζηακηζκμφπμθδ, Άθςζδ, Θνήκμξ, Γαθθμ-Φθαιακδζηή ζπμθή 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

e_Constantinopolitanae 

http://www.youtube.com/watch?v=ky9ovtBLAFw 

http://www.youtube.com/watch?v=lQndSQPO--A 

Πνυηεζηαζ βζα έκα κνηέην πμο έβναρε μ βκςζηυξ Γαθθμ-Φθαιακδυξ ζοκεέηδξ βζα ηδκ 

πηχζδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ. Ο Dufay είπε ζδζαίηενδ ζοιπάεζα βζα ηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ έβναρε άθθμοξ ηνεζξ ενήκμοξ βζα ηδκ Άθςζδ εηθνάγμκηαξ ηδκ 

πνμζςπζηή ημο θφπδ βζα ημ βεβμκυξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ιμκαδζηυ δείβια πμο ζοκδέεζ ημοξ 

δφμ Βονςπασημφξ πμθζηζζιμφξ ηδξ επμπήξ. Μμοζζηά, είκαζ εκδζαθένμκ είκαζ κα 

παναηδνήζεζ ηακείξ ηδκ α) ανβή αθθά ζφκεεηδ πθμηή ηςκ θςκχκ ηαζ α) ημ ανιμκζηυ 

άημοζια πμο ίζςξ λεκίγεζ ζημ αοηί ιαξ δζυηζ ημ ιμοζζηυ ζφζηδια ηδξ επμπήξ ήηακ 

δζαθμνεηζηυ απυ ηα κευηενα, πνδζζιμπμζχκηαξ ιμοζζημφξ ηξόπνπο. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GJvF9xucG90
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamentatio_sanctae_matris_ecclesiae_Constantinopolitanae
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
http://www.youtube.com/watch?v=lQndSQPO--A
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Ώ/Ώ 3 

Σίηθμξ Lamento Di Arianna (Θξήλνο ηεο Αξηάδλεο) 

οκεέηδξ Claudio Monteverdi 

ηζπμονβυξ Ottavio Rinuccini 

Έημξ φκεεζδξ 1608 

Αζάνηεζα 2‟ 06” 

Καηδβμνία Πνχζιμ Μπανυη 

Γθχζζα ζηίπςκ Εηαθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Ώνζάδκδ, Νάλμξ, Εηαθία, εβηαηάθεζρδ, εάκαημξ, Θδζέαξ, 

Λααφνζκεμξ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://www.youtube.com/watch?v=8VTdERr7LAs  

http://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arianna#Il_lamento_d.27Aria

nna  

Πνυηεζηαζ βζα άνζα απυ ηδκ υπενα Ariana (Ώνζάδκδ) πμο ελζζημνεί ηδκ εβηαηάθεζρδ 

ηδξ Ώνζάδκδξ απυ ημκ Θδζέα ζηδ Νάλμ. φιθςκα ιε ημ ιφεμ δ Ώνζάδκδ ηυνδ ημο Μίκςα 

ηαζ ηδ Παζζθάδξ θυβς ημο ένςηά ηδξ βζα ημκ Θδζέα ημο δίκεζ έκα ημοαάνζ ηθςζηή (ιίημ) 

ιε ηδ αμήεεζα ημο μπμίμο αθμφ ζηυηςζε ημκ Μζκχηαονμ, ανήηε ηδκ έλμδμ ζημ 

Λααφνζκεμ. Δ Ώνζάδκδ αημθμοεεί ημ Θδζέα ζηδ θοβή ημο, θηάκμκηαξ υιςξ ζηδ Νάλμ 

αοηυξ ιε εκημθή ημο εεμφ Αζυκοζμο ηδκ εβηαηαθείπεζ εηεί. ηδκ άνζα ημο Monteverdi δ 

Ώνζάδκδ εβηαηαθεζιιέκδ ηναβμοδά ημ ενήκμ «Ώθήζηε ιε κα πεεάκς». Δ υπενα είκαζ έκα 

ελαζνεηζηυ δείβια ημο πνχζιμο Μπανυη. Βζδζηά δ άνζα εηθνάγεζ αζζεακηζηά ιέζα απυ ηδ 

ιεθςδζηή ηδξ βναιιή απυθοηα ηδκ παναίηδζδ ηδξ Ώνζάδκδξ απυ ηδ γςή. 

 

 

Ώ/Ώ 4 

Σίηθμξ Canon in D major (Καλόλαο ζε ξε κείδνλα) 

οκεέηδξ Johann Pachelbel 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1694 

Αζάνηεζα 4‟ 48‟‟ 

Καηδβμνία Μπανυη 

Γθχζζα ζηίπςκ - 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Κακυκαξ, ιπανυη, μζηζκάημ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

http://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0 

Ο ηακυκαξ ημο Πάπεθιπεθ είκαζ ημ πζμ, ηαζ ίζςξ ημ ιυκμ βκςζηυ ημο ημιιάηζ. πςξ 

ζοκέαδ ηαζ ιε άθθα ένβα ηδξ επμπήξ ημο πάεδηε ηαζ λακαανέεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 

αζχκα, μπυηε ηαζ έβζκε πμθφ δδιμθζθήξ. Ώνπζηά είπε βναθηεί βζα 3 αζμθζά ιε ζοκμδεία 

ζοκεπμφξ αάζζιμο (ιπάζμο). ε ηακυκα (δδθαδή ιε δζαδμπζηή επακάθδρδ ηδξ ίδζαξ 

ιεθςδίαξ ζε ηάεε θςκή) παίγμοκ ιυκμ μζ 3 πάκς θςκέξ, εκχ ημ ιπάζμ παίγεζ έκα δζανηχξ 

επακαθαιαακυιεκμ ιεθςδζηυ-νοειζηυ ζπήια. πςξ ζοιααίκεζ ιε ηα δδιμθζθή ένβα 

παίγεηαζ ιε δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ μνβάκςκ.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=8VTdERr7LAs
http://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arianna#Il_lamento_d.27Arianna
http://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arianna#Il_lamento_d.27Arianna
http://en.wikipedia.org/wiki/Pachelbel_canon
http://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0
http://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0
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Ώ/Ώ 5 

Σίηθμξ Air (άξηα) από ηελ 3ε νπίηα ηνπ Bach  

οκεέηδξ Johann Sebastian Bach  

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ (1717-1723) 

Αζάνηεζα 5‟ 

Καηδβμνία Μπανυη 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Άνζα, ιπανυη, ζμοίηα, δνειία, ακάπηολδ, έκηαζδ  

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orchestral_suites_%28Bach%29 

http://www.youtube.com/watch?v=NlT8yeEYbMs 

 

Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ ηα βκςζηυηενα ημιιάηζα ημο ιπανυη. Βίκαζ βναιιέκμ βζα 

μνπήζηνα ιπανυη αθθά έβζκε πμθφ βκςζηυ ζε ιζα ιεηαβναθή ημο αζμθμκίζηα August 

Wilhelmj βζα αζμθί ηαζ πζάκμ ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα ιε ηδ μκμιαζία «Άνζα βζα πμνδή 

μθ». ήιενα παίγεηαζ ζε ιεηαβναθέξ βζα δζάθμνα υνβακα. H Air (άνζα) είκαζ 

ηοπμπμζδιέκμ ιένμξ ηδξ ιπανυη ζνπίηαο. ε ελαίνεζδ ιε ηα άθθα ιένδ ηδξ ζμοίηαξ δεκ 

είκαζ πμνεοηζηυ αθθά πζμ εθεφεενμ ηαζ ιεθςδζηυ, ζακ ηναβμφδζ. Δ ζοβηεηνζιέκδ ηζκείηαζ 

εθεφεενα ιε ανβά αήιαηα πμο ημκίγμκηαζ απυ ημ κπάζν θνληίλνπν. Οζ ηζκήζεζξ αοηέξ 

δδιζμονβμφκ ήνειεξ ηαηαζηάζεζξ πμο μδδβμφκ ζε εκηάζεζξ μζ μπμίεξ πάθζ ελμιαθφκμκηαζ. 

Σμ ημιιάηζ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ςξ ζήια, ιμοζζηή δζαθδιίζεςκ ηαζ άθθεξ πενζπηχζεζξ 

πμο ημ έπμοκ ακάβεζ ζε «ζήια ηαηαηεεέκ».  

 

Ώ/Ώ 6 

Σίηθμξ Eine kleine Nachtmusik (Μηθξή λπρηεξηλή κνπζηθή) 

οκεέηδξ Wolfgang Amadeus Mozart 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1787 

Αζάνηεζα 3‟ 26” 

Καηδβμνία Κθαζζηή ιμοζζηδ 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Νφπηα, δοκαιζζιυξ, επελενβαζία, εέια, ακηίεεζδ, ηθαζζηζζιυξ, 

Ώοζηνία 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

http://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I 

Δ πνςηυηοπδ μκμιαζία πμο έδςζε μ Mozart ζημ ένβμ είκαζ «ενεκάηα Ών. 13 βζα 

έβπμνδα». Ώνβυηενα μ ίδζμξ ζε έκα ηαηάθμβμ ηςκ ένβςκ ημο ζδιείςζε δίπθα ηδκ μκμιαζία 

ιε ηδκ μπμία είκαζ ημ ένβμ βκςζηυ ζήιενα. Θεςνείηαζ ημ πζμ βκςζηυ ημιιάηζ ημο ηαζ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί ζε δζάθμνεξ εοηαζνίεξ. Παίγεηαζ ιυκμ απυ υνβακα ηδξ μζημβέκεζα ημο 

αζμθζμφ. Έπεζ ιμνθή πμο ιμζάγεζ ιε ηδ θυνια ζμκάηα. Παναηδνήζηε ημ πνχημ δοκαιζηυ 

εέια πμο αημθμοεείηαζ ζε θίβμ απυ έκα δεφηενμ πζμ ήπζμ. Μπμνείηε κα παναηδνήζεηε 

επίζδξ ηα ζδιεία πμο βίκεηαζ επακάθδρδ ηδξ έηεεζδ ηςκ δφμ εειάηςκ, ηα ζδιεία πμο 

βίκεηαζ επελενβαζία ημοξ ηαζ ηέθμξ ηδκ ηεθζηή επακέηεεζδ ηαζ ημ ηθείζζιμ. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orchestral_suites_%28Bach%29
http://www.youtube.com/watch?v=NlT8yeEYbMs
http://en.wikipedia.org/wiki/Eine_kleine_Nachtmusik
http://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I
http://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I
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Ώ/Ώ 7 

Σίηθμξ 
Ode an die freude (Ωδή ζηε Υαξά)  

οκεέηδξ Ludwig van Beethoven 

ηζπμονβυξ Friedrich Schiller 

Έημξ φκεεζδξ 1824 

Αζάνηεζα  4‟ 

Καηδβμνία οιθςκζηή Μμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ Γενιακζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Beethoven, Schiller, Βονχπδ, Βονςπασηή Κμοθημφνα, Φυνια, 

οιθςκία, Υανά, Όικμξ, Βονςπασηυ Εδεχδεξ, Βκςιέκδ Βονχπδ  

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Αδιμηζημφ 

Αζζημβναθδιέκμ ηαζ θζθιμβναθδιέκμ. Αζαεέζζιμ ηαζ 

δζαδζηηοαηά ζε πμθθέξ εηδμπέξ, ιε ακαγήηδζδ. Βκδεζηηζηά: 

http://www.youtube.com/watch?v=qkcaLk5sweI 

Δ «Χδή ζηδ Υανά», πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ 9δ (ηαζ ηεθεοηαία) πκθσλία ημο Μπεηυαεκ. 

Ο Μπεηυαεκ ιε ηζξ ζοκεπείξ ημο ακαγδηήζεζξ ζημ εέια ηδξ ιμνθήξ δδιζμονβεί ιζα 

ζοιθςκία ηδκ μπμία δζεονφκεζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο νξαηνξίνπ, ιε ηδ πνήζδ 

ιεθμπμζδιέκδξ πμίδζδξ, ζμθίζη ηαζ πμνςδίαξ. Μπεηυαεκ ζοκέεεζε μθυηθδνμ ημ ένβμ υηακ 

είπε πθέμκ πάζεζ εκηεθχξ ηδκ αημή ημο. Ώπυ ημ 1986 πνδζζιμπμζείηαζ ςξ φικμξ ηδξ 

Βονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ έπεζ ηαοηζζηεί ιε ημ Βονςπασηυ αζζζυδμλμ πκεφια. Βίκαζ έκα 

απθυ αθθά ηαζ μοζζαζηζηυ ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ημο δδιζμφνβδια. Δ ανπζηή θνάζδ 

πενζθαιαάκεζ δφμ ιένδ θζηά ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά, ηα μπμία έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί πμθθέξ 

θμνέξ βζα παζδαβςβζημφξ ζημπμφξ. (Αείηε ζημ Ώκεμθυβζμ απυδμζδ ημο ηεζιέκμο ζηα 

Βθθδκζηά) 

 

Ώ/Ώ 8 

Σίηθμξ Ave Maria (Υαίξε Μαξία) 

οκεέηδξ Franz Schubert 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1825 

Αζάνηεζα 3‟46” 

Καηδβμνία Κθαζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ Λαηζκζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Υαίνε Μανία, Πακαβία, ηθαζζηζζιυξ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria_%28Schubert%29  

Βίκαζ έκα ίζςξ ημ πζμ βκςζηυ ημιιάηζ ημο Schubert ηαζ έκα απυ ηα δδιμθζθέζηενα ηδξ 

ηθαζζηήξ ιμοζζηήξ. Οζ ζηίπμζ είκαζ ημ «Υαίνε Μανία ηεπανζηςιέκδ» ζηα θαηζκζηά. Ώνπζηά 

μ Schubert ημ έβναρε πάκς ζε αββθζημφξ ζημίπμοξ ιε εκηεθχξ άθθμ πενζεπυιεκμ («Δ 

ηονία ηδξ θίικδξ»). Δ πνμζανιμβή ημο Ave Maria έβζκε πμθφ ανβυηενα απυ άθθμκ, αθθά 

έηοπε κα βίκεζ ημ ημιιάηζ έηζζ βκςζηυ δζεεκχξ ηαζ παναιέκεζ αοηή δ πανελήβδζδ έςξ 

ζήιενα. Έπεζ ηναβμοδδεεί απυ πμθθμφξ εηηεθεζηέξ ηαζ ζε πμθθέξ εκμνπδζηνχζεζξ.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=qkcaLk5sweI
http://www.youtube.com/watch?v=qkcaLk5sweI
http://www.youtube.com/watch?v=bPvAQxZsgpQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria_%28Schubert%29
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Ώ/Ώ 9 

Σίηθμξ Πεξίπαηνο (εηθόλεο από κηα έθζεζε) 

οκεέηδξ Modest Mussorgsky (ιεηαβναθή Maurice Ravel) 

ηζπμονβυξ -  

Έημξ φκεεζδξ 1847 

Αζάνηεζα 1‟ 40‟‟ 

Καηδβμνία οιθςκζηή Μμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Ρςζία, πίκαηεξ γςβναθζηήξ, έηεεζδ, ένβα ηέπκδξ, ιεβαθμπνέπεζα, 

ζοκάκηδζδ ηεπκχκ, θασηά ζημζπεία νχζζηδξ γςήξ, πενίπαημξ, 

πκεοζηά, ιεηαβναθή ένβςκ, ικήιδ. 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://www.youtube.com/watch?v=R1GwvPzzK1k 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pictures_at_an_Exhibition#Promenade_2 

Έκα απυ ηα πζμ βκςζηά ένβα ημο Mussorgsky, πμο βνάθηδηε ανπζηά βζα πζάκμ. Έβζκε 

εονέςξ βκςζηυ απυ ηδ κεηαγξαθή βζα μνπήζηνα ημο Ravel βζ‟ αοηυ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια 

ηαηαθμβίγεηαζ ηαζ ζημοξ δφμ. Πνυηεζηαζ βζα ημ πνχημ ιένμξ απυ ιζα ζεζνά απυ ιζηνέξ 

ιμοζζηέξ ιζκζαημφνεξ, μζ μπμίεξ ακηζζημζπμφκ ζε έκα γςβναθζηυ πίκαηα δ ηάεε ιία. Ο 

Mussorgsky ειπκεφζηδηε ηδ ζφκεεζδ αοηή ιεηά απυ ιζα επίζηερδ ζε ιζα έηεεζδ εκυξ 

θίθμο ημο (Viktor Hartmann) πμο είπε πεεάκεζ λαθκζηά ηαζ αθζένςζε ηα ημιιάηζα αοηά 

ζηδ ικήιδ ημο. 

 

 

Ώ/Ώ 10 

Σίηθμξ Die Walküre  (H Βαιθπξία) 

οκεέηδξ Richard Wagner 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1870 

Αζάνηεζα 5‟25” 

Καηδβμνία Ρμιακηζηή (υπενα) 

Γθχζζα ζηίπςκ Γενιακζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Μοεμθμβία, υπενα, Γενιακία, εεκζηζζιυξ, ακοπαημή 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://www.youtube.com/watch?v=1aKAH_t0aXA 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%C

E%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1 

«Δ ΐαθηονία» ή ηαζ «Δ επέθαζδ ηδξ ΐαθηονίαξ» είκαζ ίζςξ δ πζμ βκςζηή υπενα ημο 

ΐάβηκεν. Ώκήηεζ ζηδκ ηεηναθμβία «Σμ λίθμξ ημο Νζιπεθμφβηεκ» πμο ακηθεί ημ οθζηυ ηδξ 

απυ ηδ Γενιακζηή ηαζ ηακδζκααζηή ιοεμθμβία. Οζ ΐαθηονίεξ ήηακ ηακδζκααζηέξ εευηδηεξ 

πμο επέθαοκακ πάκς ζε θφημοξ ιεηά ηδ ιάπδ ιαγεφμκηαξ ημοξ ζημηςιέκμοξ ιε πνμηίιδζδ 

ημο πζμ ήνςεξ βζα ημοξ ιεηαθένμοκ ζηδ ιοεζηή πυθδ ΐαθπάθα. ηδ «ΐαθηονία» μ ΐάβηκεν 

πνδζζιμπμζεί ςξ πνςηαβςκίζηνζα ιζα ααθηονία ιε ημ υκμια Μπνμοκπίθκηα, δ μπμία ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο ηαεήημκηυξ ηδξ θυβς εκυξ ηαηαναιέκμο δαηηοθζδζμφ αθθά ηαζ ηδξ 

ζοιπάεεζαξ ηδξ ζημοξ ακενχπμοξ, παναημφεζ ηζξ εεσηέξ επζηαβέξ ηαζ ηζιςνείηαζ. Ο ΐάβηκεν 

εδχ αθ εκυξ πνμζπαεεί κα ημκίζεζ ημκ εεκζηυ παναηηήνα ημ κεμζφζηαημο εκςιέκμο 

βενιακζημφ ηνάημοξ, αθεηένμο εζζάβεζ ιζα πνςηυβκςνδ ιεβαθμπνέπεζα πμο εα 

πνδζζιμπμζδεεί ανβυηενα αηυιδ ηαζ ςξ soundtrack.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=R1GwvPzzK1k
http://en.wikipedia.org/wiki/Pictures_at_an_Exhibition#Promenade_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Pictures_at_an_Exhibition#Promenade_2
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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Ώ/Ώ 11 

Σίηθμξ Morning Mood (Πξσηλή δηάζεζε ) από ην Peer Gynt (Suite 

No.1.2C Op.46) 

οκεέηδξ Grieg Edvard 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1875 

Αζάνηεζα  4‟ 

Καηδβμνία οιθςκζηή ηδκζηή Μμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Πνςζκυ, ακαημθή δθίμο, παναιφεζ, θακηαζία, εέαηνμ, 

Νμναδβία, Βννίημξ Ίρεκ, ακααθδηζηυηδηα, εβςζζιυξ, εζςζηνέθεζα 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

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

Μμοζζηή ιε ζδζαίηενμ άημοζια πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ μιχκοιμ Νμναδβζηυ παναιφεζ, 

απυ ημ μπμίμ ειπκεφζηδηε μ Ίρεκ κα βνάρεζ εεαηνζηυ ένβμ πμο επέκδοζε ιμοζζηά μ Grieg. 

Δ ζζημνία είκαζ έκα μκεζνζηυ παναιφεζ ιε κάκμοξ ηαζ ααζζθζάδεξ ζημ μπμίμ ήνςαξ είκαζ μ 

Peer Gynt έκαξ ακααθδηζηυξ ηαζ ακεφεοκμξ παναηηήναξ. Θεςνείηαζ υηζ απεζημκίγεζ ηαζ 

ζαηζνίγεζ ημκ εβςζζηζηυ, ζηεκυιοαθμ ηαζ αθαγμκζηυ παναηηήνα ηςκ Νμναδβχκ. 

Δ ιμοζζηή ημο Grieg έπεζ ηδ ιμνθή ζνπίηαο ηαζ παίγεηαζ ηαζ αοηυκμια πςνίξ ημ 

εεαηνζηυ ένβμ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιένμξ πενζβνάθεζ ιμοζζηά ηδκ ακαημθή ημο ήθζμο ηαζ ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή αηιυζθαζνα πμο δδιζμονβείηαζ. Θεςνείηαζ ιαγί ιε ημ ιένμξ «ηδκ 

αίεμοζα ημο ΐαζζθζά ηςκ ΐμοκχκ» ημ πζμ βκςζηυ ημιιάηζ ημο Grieg ηαζ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί πμθφ ςξ ιμοζζηή επέκδοζδ ζε δζαθδιίζεζξ, ημκ ηζκδιαημβνάθμ ηαζ 

ηζκμφιεκα ζπέδζα. 

 

Ώ/Ώ 12 

Σίηθμξ L'amour est un oiseau rebelled (Habanera) – Carmen, Ο 

έξσηαο είλαη έλα αηίζαζν πνπιί (Υακπαλέξα) - Κάξκελ 

οκεέηδξ Georges Bizet 

ηζπμονβυξ Herni Meilhac 

Έημξ φκεεζδξ 1875 

Αζάνηεζα 4‟ 40‟‟ 

Καηδβμνία πενα 

Γθχζζα ζηίπςκ Γαθθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Ένςηαξ, nμιάδεξ, tζζββάκμζ, ακελανηδζία, πάεμξ, γήθζα, 

πυθειμξ, ημζκςκζημί ηακυκεξ, Εζπακία 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

http://www.youtube.com/watch?v=djsuP0uta7s 

Δ ζοβηεηνζιέκδ άνζα, είκαζ πμθφ βκςζηή ηονίςξ βζαηί 

έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ςξ αοηυκμιμ ημιιάηζ. Παν‟ υθα 

αοηά είκαζ ιένμξ ηδξ πεναξ ημο Μπζγέ «Κάνιεκ». Σμ 

ένβμ έπεζ ιαβκδημζημπδεεί ηαζ θζθιμβναθδεεί πμθθέξ 

θμνέξ. Πενζβνάθεζ ημκ εθεφεενμ ηαζ αηίεαζμ παναηηήνα 

ηδξ δνςίδαξ, ιζαξ ηζζββάκαξ πμο γεζ ηδ κζυηδ ηδξ 

πανάθθδθα ιε ηα πμθειζηά βεβμκυηα ηδξ επμπήξ. ηδκ 

άνζα ελοικείηαζ μ ένςηαξ, πμο είκαζ έκα «αηίεαζμ» πμοθί. 

Σα θυβζα, ζηα Βθθδκζηά, ζε πμζδηζηή πνμζανιμβή ζηδ 

ιεθςδία είκαζ: 

    Ο ένςηαξ, ηνεθυ πμοθί 

Πμο δεκ ημ διένερε 

ηακείξ, 

Κζ άδζηα εζφ ημκ 

πνμηαθείξ, 

Ώκ ημκ αμθεφεζ κα 

ανκδεεί. 

Μάηαζα ζηεηεφμοκ ή 

απεζθμφκ, 

Ο έκαξ ιζθάεζ, μ άθθμξ 

ζζςπά. 

Μα ηάπμζμκ άθθμ 

πνμηζιχ, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
http://www.youtube.com/watch?v=PAbwMGZtIsY
http://www.youtube.com/watch?v=PAbwMGZtIsY
http://en.wikipedia.org/wiki/Carmen
http://www.youtube.com/watch?v=djsuP0uta7s
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Μ ανέζεζ ηαζ αξ ιδ ιμο 

ιζθά. 

Ο ένςηαξ, μ ένςηαξ... 

Ο ένςηαξ, ηζζββάκςκ 

βζμξ, 

Νυιμ δεκ βκχνζζε 

πμηέ… 

 

Ώ/Ώ 13 

Σίηθμξ 
The swan (Ο ηφηκμξ) 

οκεέηδξ Camille Saint-Saens 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1886 

Αζάνηεζα 2‟ 35‟‟ 

Καηδβμνία Ρμιακηζζιυξ 

Γθχζζα ζηίπςκ - 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Κφηκμξ, γχα, νμιακηζζιυξ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

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

Ώκήηεζ ζηδ μοίηα «Σμ Κανκααάθζ ηςκ Γχςκ» ιε 14 ιένδ υπμο ηάεε ιένμξ 

ακηζζημζπεί ηαζ ζε έκα γχμ. Ο «ηφηκμξ» υιςξ (13
μ
 ιένμξ) πμο εεςνείηαζ έκα απυ ηα πμθφ 

υιμνθα ημιιάηζα ηδξ νμιακηζηήξ πενζυδμο, έπεζ αοημκμιδεεί ςξ ένβμ ηαζ παίγεηαζ ιυκμ 

ημο. Ώνπζηά έπεζ βναθηεί βζα πζάκμ ηαζ αζμθμκηζέθμ αθθά υπςξ ζοιααίκεζ ιε υθα ηα 

δδιμθζθή ημιιάηζα έπεζ εκμνπδζηνςεεί βζα δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ. 

 

Ώ/Ώ 14 

Σίηθμξ Bolero (Μπνιεξό) 

οκεέηδξ Maurice Ravel  

ηζπμονβυξ -  

Έημξ φκεεζδξ 1928 

Αζάνηεζα 15‟ 

Καηδβμνία οιθςκζηή ηδκζηή Μμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Εζπακία, πμνυξ, πμθοθςκία, ζφκεεζδ θςκχκ, ηθζιάηςζδ, 

ιμοζζηά υνβακα, πθμηή, ελέθζλδ, ημνφθςζδ, ημζκή πμνεία. 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro 

http://www.youtube.com/watch?v=LWcpw3GAAms& 

Σμ ιπμθενυ (ή ιπμθένμ) είκαζ έκα μνπδζηνζηυ ένβμ ιε έκα ιυκμ ιένμξ, ημ πζμ βκςζηυ 

ίζςξ ημο ζοκεέηδ. Γνάθηδηε ςξ ζηδκζηή ιμοζζηή βζα πμνμβναθία, αθθά παίγεηαζ ηαζ ςξ 

αοηυκμιμ μνπδζηνζηυ ένβμ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηή δ ζδζαίηενδ ηθζιαηςηή πμνεία ημο, πμο 

ηαηαθήβεζ ζε ιζα ελαζνεηζηή ημνφθςζδ. Ο Ravel πνδζζιμπμζεί ιζα ιυκμ ιμοζζηή θνάζδ 

πμο επακαθαιαάκεηαζ ζοκεπχξ ζπεδυκ αοημφζζα, ιυκμ πμο ζε ηάεε κέα επακάθδρδ 

ιπαίκμοκ δζαδμπζηά κέα υνβακα μδδβχκηαξ ζε ιζα ηεθζηή εεαιαηζηή ημνφθςζδ. ημ 

οπυααενμ οπάνπεζ έκα δζανηέξ ηαιπμφνμ (ζηναηζςηζηυ ηφιπακμ) πμο παίγεζ ημκ ζζπακζηυ 

νοειυ ιπμθένμ. Δ ιμνθή αοηή πμο πνδζζιμπμίδζε μ Ravel ήηακ πνςηυβκςνδ βζα ηδκ 

επμπή ημο ηαζ πνμμζςκίγεζ ηδκ ιεηέπεζηα ιζκζιαθζζηζηή ιμοζζηή. 

Ο ηνυπμξ πμο ηα ιμοζζηά υνβακα ηαζ μζ θςκέξ «πθέημκηαζ» δζαδμπζηά ζηδκ ηθζιάηςζδ 

είκαζ πμθφ πνήζζιμξ παζδαβςβζηά βζα ηδκ πανμοζίαζδ υθδξ αοηήξ ηδξ ιμνθμθμβζηήξ ηαζ 

μνβακμθμβζηήξ ελέθζλδξ. Έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηαζ απμηεθεί 

http://www.youtube.com/watch?v=zNbXuFBjncw
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_cygne
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_cygne
http://en.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro
http://www.youtube.com/watch?v=LWcpw3GAAms&
http://www.youtube.com/watch?v=LWcpw3GAAms&
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«μνυζδιμ» ηδξ δοηζηήξ εονςπασηήξ ιμοζζηήξ. Δ πνήζδ ημο ζηδκ ηαζκία «10» (1979) 

παναθθήθζζε ηδκ ημνφθςζδ ημο ένβμο ιε αοηήκ ηδξ ενςηζηήξ πνάλδξ. 

 

Ώ/Ώ 15 

Σίηθμξ 
Alabama song (Σξαγνύδη ηεο Αιακπάκα) 

οκεέηδξ Kurt Weil 

ηζπμονβυξ Bertolt Brecht 

Έημξ φκεεζδξ 1930 

Αζάνηεζα  

Καηδβμνία Μμοζζηυ εέαηνμ 

Γθχζζα ζηίπςκ Ώββθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Καιπανέ, πνμπμθειζηή Γενιακία, μοημπία, πανακμιία, 

αθημυθ, Ώθαιπάια, θεββάνζ, ιδηένα 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Γοικαζίμο 

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

Σμ ηναβμφδζ πενζθαιαάκεηαζ ζημ ένβμ “Άκμδμξ ηαζ πηχζδ ηδξ πμθζηείαξ ημο 

Μαπαβηυκο” πμο πνςημπανμοζζάζηδηε ημ 1930. Οζ Κμονη ΐάζθ ηαζ Μπένημθκη Μπνεπη 

δδιζμφνβδζακ ιζα ιμνθή ιμοζζημφ εεάηνμο πμο ζοκδφαγε ζημζπεία ηαιπανέ, ιε 

επζδνάζεζξ απυ ηδ ηγαγ, ηδ θασηή, αθθά ηαζ ηδ θυβζα δοηζηή ιμοζζηή ιε έιθαζδ ζηδκ 

υπενα. Οζ δομ δδιζμονβμί δζέεεηακ ααεζά ημζκςκζηή ζοκείδδζδ ηαζ άζηδζακ ιέζα απυ ηα 

ένβα ημοξ έκημκδ πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή ηνζηζηή. 

Δ ζζημνία ηδκ υπμζα αθδβείηαζ ημ ένβμ είκαζ ζοιαμθζηή: πενζβνάθεζ ηνεζξ θοβάδεξ ημο 

κυιμο πμο ζδνφμοκ ηδκ πμθζηεία Μαπαβηυκο υπμο ηακείξ δεκ δμοθεφεζ. Βηεί επζηναηεί ημ 

πανημπαίβκζμ, ημ αθημυθ ηαζ ημ πανάκμιμ πνήια. Σμ ηναβμφδζ, δ πνχηδ ζηνμθή ημο 

μπμίμο παναηίεεηαζ εδχ, ηναβμοδζέηαζ απυ ηδκ δνςίδα Σγέδκ. Σα θυβζα ημο θέκε: “Αείλε 

ιαξ ημ δνυιμ βζα ημ ημκηζκυηενμ ιπαν ιε μοίζηζ. μο θές πνέπεζ κα πεεάκμοιε! Χ 

θεββάνζ ηδξ Ώθαιπάια, ήνεε δ χνα κα πμφιε ακηίμ. Υάζαιε ηδ ιδηένα ιαξ ηαζ πνέπεζ κα 

πζμφιε μοίζηζ. Ξένεζξ ηαθά βζαηί”. 

 

 

Ώ/Ώ 16 

Σίηθμξ 
Διιεληθνί Υνξνί - Κξεηηθόο 

οκεέηδξ Νίημξ ηαθηχηαξ 

ηζπμονβυξ -  

Έημξ φκεεζδξ 1931 - 36 

Αζάνηεζα 2‟ 30‟‟ 

Καηδβμνία οιθςκζηή Μμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Αδιμηζηή ιμοζζηή, οιθςκζηή Μμοζζηή, πμθζηζζιζηή 

ηαοηυηδηα, εεκζηή ηαοηυηδηα, 20
μξ

 αζχκαξ, ημπζηέξ ημοθημφνεξ, 

πμνυξ, Βονχπδ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Αζζημβναθδιέκμ ζε δζάθμνεξ εηδυζεζξ ιε ηδ θνάζδ 

«εθθδκζημί πμνμί» κα πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηίηθμ. 

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

Οζ Βθθδκζημί Υμνμί ημο Νίημο ηαθηχηα ακένπμκηαζ ζε 36 αοηυκμιεξ ζοκεέζεζξ πμο 

βνάθηδηακ ζε δζάζηδια πέκηε πενίπμο πνυκςκ. Ώπμηεθμφκ έκα ζπάκζμ ζοκδοαζιυ ημο 

θασημφ αημφζιαημξ ιε ηδ ζοκεεηζηή ηεπκζηή ηδξ επμπήξ. Σμ ένβμ ιπμνεί έηζζ κα 

θεζημονβήζεζ ςξ αθμνιή ιεθέηδξ ζοκάκηδζδξ ηδξ εθθδκζηήξ παναδμζζαηήξ ιμοζζηήξ ιε 

http://www.youtube.com/watch?v=mJLlIYAKsLs
http://www.youtube.com/watch?v=mJLlIYAKsLs
http://www.youtube.com/watch?v=yR1caiJsCxs
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ηδ ζοιθςκζηή. Βπεζδή μζ πμνμί ακαθένμκηαζ ζε πενζμπέξ απυ υθδ ηδκ Βθθάδα, ιπμνμφκ κα 

ζοκδοαζημφκ ιε εέιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ βεςβναθία, ηδκ ημοθημφνα, ηδκ ζζημνία ηαζ 

άθθα ζημζπεία ημο ηάεε ηυπμο. Ο Κνδηζηυξ είκαζ έκα ηέημζμ πανάδεζβια. 

 

Ώ/Ώ 17 

Σίηθμξ 
Romeo and Juliet (Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα) 

οκεέηδξ Sergei Prokofiev 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1935 

Αζάνηεζα 3‟ 24‟‟ 

Καηδβμνία Μμοζζηή βζα ιπαθέημ 

Γθχζζα ζηίπςκ  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Μπαθέημ, ένςηαξ, αίλπδν, ΒΑ, ηέπκδ ηαζ πμθζηζηή 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://www.youtube.com/watch?v=ZB3sd2BAxys  

http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet_%28Prokofiev

%29  

Γνάθηδηε ςξ πμνεοηζηή ιμοζζηή βζα ηα ιπαθέηα ημο Kirov ζε δζαζηεοή ημο μιχκοιμο 

ένβμο ημο αίλπδν απυ ημκ πμνμβνάθμ Ώ. Piotrovsky, μ μπμίμξ ιάθζζηα ηνμπμπμίδζε ηαζ 

ημ ηέθμξ απυ δναιαηζηυ ζε εοπάνζζημ (happy end). Αεκ ακέαδηε υιςξ ζηδ Μυζπα υπςξ 

είπε πνμβναιιαηζζηεί δζυηζ μ πμνμβνάθμξ έπεζε ζε δοζιέκεζα απυ ημ ηαεεζηχξ θυβς ημο 

οπεναμθζημφ ιμκηενκζζιμφ ημο, μπυηε παίπηδηε ιυκμ ςξ ζμοίηα ιε ηνία ιένδ ηαζ ακέαδηε 

ανβυηενα εηηυξ ΒΑ. Σμ απυζπαζια ζημ πανάδεζβια είκαζ απυ ημ εκδζάιεζμ ιένμξ ημο 

ένβμο. Οζ μνβζέξ αανείεξ ηζκήζεζξ ηαζ μζ ημθιδνέξ ανιμκίεξ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα πεζ υηζ 

εηθνάγμοκ ηδκ ηαλζηή ζφβηνμοζδ πμο οπάνπεζ ζημ ελπδνζηυ ένβμ.  

 

Ώ/Ώ 18 

Σίηθμξ 
Summertime (Πενίμδμξ ηαθμηαζνζμφ) 

οκεέηδξ George Gershwin 

ηζπμονβυξ Dubose Heyward 

Έημξ φκεεζδξ 1935 

Αζάνηεζα 4‟ 43‟‟ 

Καηδβμνία Jazz 

Γθχζζα ζηίπςκ Ώββθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Ώθνμαιενζηάκμζ, Ώιενζηακζηυξ Νυημξ, ηζζββάκμξ, ένςηαξ, 

ηαθμηαίνζ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Γοικαζίμο 

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

http://www.youtube.com/watch?v=MIDOEsQL7lA  

Σναβμφδζ απυ ηδκ υπενα-ιζμφγζηαθ “Porgy and Bess” πμο έηακε ηδκ πνειζένα ημο ζηδ 

ΐμζηυκδ ηςκ Δ.Π.Ώ. ηδκ 30δ επηειανίμο ημο 1935. Σμ εέια ηδξ δζαδναιαηίγεηαζ ζηδ Ν. 

Κανμθίκα ηαζ είκαζ δ πνμζπάεεζα ημο ακάπδνμο ιαφνμο ηζζββάκμο Porgy κα ζχζεζ ηδκ 

Bess απυ ηα πένζα ημο αίαζμο εναζηή ηδξ. Πανυθμ πμο δ πνειζένα δεκ έηοπε εενιήξ 

απμδμπήξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηναβμφδζ οπήνλε έκα απυ ηα πζμ δζάζδια ημο ζοκεέηδ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα δζαζηεοάζηδηε ηζ απυ πμθθμφξ άθθμοξ ηαθθζηέπκεξ. Σα θυβζα ιζθμφκ βζα ημ 

γεζηυ ηαθμηαίνζ ημο αιενζηακζημφ Νυημο. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZB3sd2BAxys
http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet_%28Prokofiev%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet_%28Prokofiev%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Porgy_and_Bess
http://www.youtube.com/watch?v=MIDOEsQL7lA
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Ώ/Ώ 19 

Σίηθμξ 
Σαμίκ Εετκπέθηθν 

οκεέηδξ Μάνημξ ΐαιααηάνδξ 

ηζπμονβυξ -  

Έημξ φκεεζδξ 1937 (πνχηδ εηηέθεζδ) 

Αζάνηεζα  3‟  15‟‟  

Καηδβμνία Λασηή Μμοζζηή, Ρειπέηζημ 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Μπμογμφηζ, θασηή ιμοζζηή, πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα, 

αοημζπεδζαζιυξ, γεσιπέηζημ, νειπέηζημ, ηαεδιενζκυηδηα ανπχκ 

20μο αζχκα, ημζκςκζηέξ ηάλεζξ. 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

Έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ Έθθδκεξ ζοκεέηεξ, μ Μάνημξ ΐαιααηάνδξ ηάκεζ έκακ 

αοημζπεδζαζιυ (ηαμίκη) ηαζ παίγεζ «μνβακζηά» ημκ «Μάβηα ζημ ΐμηακζηυ» ζε ιζα 

ικδιεζχδδ δπμβνάθδζδ. Ώπθυ δζαοβέξ ηνίπμνδμ ιπμογμφηζ, νοειυξ γεσιπέηζημξ, δ 

παναηηδνζζηζηή «πεκζά» ημο Μάνημο ζοκεέημοκ έκα εεκζηυ ιαξ άημοζια. Πανάθθδθα 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ υθεξ μζ ζπεηζηέξ ζοκδέζεζξ ιε ηδκ επμπή, ηδκ ημζκςκζηή ηαζ 

πμθζηζζιζηή ηαηάζηαζδ πμο ηαοηίγμκηαζ ιε ηδ ιμοζζηή αοηή. 

 

Ώ/Ώ 20 

Σίηθμξ 
Σα θαβνπξάθηα 

οκεέηδξ ΐαζίθδξ Σζζηζάκδξ 

ηζπμονβυξ ΐαζίθδξ Σζζηζάκδξ 

Έημξ φκεεζδξ 1951 

Αζάνηεζα 3‟ 10‟‟ 

Καηδβμνία Ρειπέηζημ 

Γθχζζα ζηίπςκ Βθθδκζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Οζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, αθθδβμνία, γςζηυ ααζίθεζμ, ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ, νειπέηζημ, νειπέηζηδ ημοθημφνα, δζαζηέδαζδ, βνήβμνμ 

γεσιπέηζημ, ζοκεήιαηα, βζαθυξ, Ραθήκα 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Αδιμηζημφ 

http://www.youtube.com/watch?v=V-zUCn7idAk 

Δ ιεθςδία «ηζ υθμ ηθαίκε ηα ηααμονάηζα» έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα ζοκεήιαηα ζε 

ιεβάθεξ ζηζβιέξ ημο αεθδηζζιμφ. Βίκαζ έκα ζδιάδζ ημο αάεμξ ιε ημ μπμίμ έπεζ εκηοπςεεί 

ημ ημιιάηζ αοηυ ζηδκ ημοθημφνα ιαξ. Σμ ημιιάηζ είκαζ δζαπνμκζηυ ζφιαμθμ δζαζηέδαζδξ 

ηαζ μζ αθθδβμνζημί ημο ζηίπμζ ζοκανπάγμοκ, ηαεχξ αθδβμφκηαζ ιζα ζζημνία απυ ααζίθεζμ 

ηδξ εάθαζζαξ. Γζ΄ αοηυ ημ ημιιάηζ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πμθθαπθή αθμνιή βζα 

ζογδηήζεζξ.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Hm2U9oVqtdY
http://www.youtube.com/watch?v=Hm2U9oVqtdY
http://www.youtube.com/watch?v=V-zUCn7idAk
http://www.youtube.com/watch?v=V-zUCn7idAk
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Ώ/Ώ 21 

Σίηθμξ  4’ 33” 

οκεέηδξ John Cage 

ηζπμονβυξ -  

Έημξ φκεεζδξ 1952 

Αζάνηεζα 4‟ 33‟‟  

Καηδβμνία Πνςημπμνία ημο 20μο αζχκα 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά 

ζςπή, ημζκυ, ήπμζ πενζαάθθμκημξ, ημζκςκζηυ πθαίζζμ, 

πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, ακαζημπαζιυξ, οθζηά δδιζμονβίαξ, 

πνςημπμνία 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://en.wikipedia.org/wiki/4%E2%80%B233%E2%80%B3  

http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E 

Ώπυ ηα πζμ πμθοζογδηδιέκα ένβα. ΐαζίγεηαζ ζηδκ ζδέα ημο ζοκοπμθμβζζιμφ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ παναβςβή εκυξ ένβμο. 

Δ πανηζημφνα πενζθαιαάκεζ βναπηέξ μδδβίεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ μ ιμοζζηυξ ιέκεζ 

άπναηημξ ζηδ ζηδκή ζε ηνία ιένδ ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ 4:33. Σμ ένβμ εζζάβεζ ζημκ 

ακαζημπαζιυ ημο 20
μο

 αζχκα βζα ηα «ζοζηαηζηά ζημζπεία» ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ιπμνεί κα 

ζοκδεεεί ιε ημκ βεκζηυηενμ πνμαθδιαηζζιυ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ, βζα ημοξ πναβιαηζημφξ 

ζηυπμοξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ακενχπζκςκ ένβςκ. Ο ίδζμ μ Cage ζπμθζάγεζ υηζ αοηυ πμο 

ημκ εκδζαθένεζ πανάθθδθα είκαζ κα εοαζζεδημπμζδεεί ημ αοηί ηςκ αηνμαηχκ ηαζ κα 

αημφζεζ υθα ηα δπδηζηά ζοιαάκηα πμο ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα εηηέθεζδ (αδλίιαηα, 

ακαπκμέξ, ελαενζζιυξ η.μ.η.). Σμ 4‟33” ιπμνεί κα εηηεθεζηεί εφημθα ηαζ ιέζα ζημ 

ζπμθείμ. 

 

Ώ/Ώ 22 

Σίηθμξ 
Έμη ιατθέο δσγξαθηέο – πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή 

οκεέηδξ Μάκμξ Υαηγζδάηζξ 

ηζπμονβυξ -  

Έημξ φκεεζδξ 1954 

Αζάνηεζα 4‟  

Καηδβμνία Έκηεπκδ Βθθδκζηή Μμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Λασηή ιμοζζηή, Λυβζα ιμοζζηή, Βθθδκζηή Καεδιενζκυηδηα 

20μο αζχκα, Ένςηαξ, Βεκζηή ηαοηυηδηα, πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα, 

Γεκζά ημο 30, νειπέηζημ, ζοκδοαζιυξ ηεπκχκ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://www.youtube.com/watch?v=u_U4zpJwM9U 

Έκα πμθφ βκςζηυ ένβμ ημο Μάκμο Υαηγζδάηζ πμο ζοκδοάγεζ ηδ θασηή ιμοζζηή 

(νειπέηζημ) ιε ηδ θυβζα ιμοζζηή ηέπκδ ημο πζάκμο. Ώπμηεθεί έηζζ ιζα δπδηζηή εηδμπή ηδξ 

ζοκάκηδζδξ ηςκ δφμ αοηχκ πμθζηζζιχκ πμο ζοκηεθέζηδηε ζηδ πχνα ιαξ ηδκ επμπή 

εηείκδ. Μπμνεί κα αλζμπμζδεεί πμζηζθμηνυπςξ: απυ ένβμ δπδηζηήξ οπμζηήνζλδξ ζε 

δναζηδνζυηδηεξ ημο κδπζαβςβείμο, έςξ αθμνιή βζα πνμαθδιαηζζιυ πάκς ζηδκ 

πμθζηζζιζηή ιαξ ηαοηυηδηα ζε ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/4%E2%80%B233%E2%80%B3
http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E
http://www.youtube.com/watch?v=u_U4zpJwM9U
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Ώ/Ώ 23 

Σίηθμξ 
Σα καηόθιαδά ζνπ ιάκπνπλ 

οκεέηδξ Μάνημξ ΐαιααηάνδξ 

ηζπμονβυξ Μάνημξ ΐαιααηάνδξ 

Έημξ φκεεζδξ 1959 (πνχηδ εηηέθεζδ) 

Αζάνηεζα 3‟ 

Καηδβμνία Ρειπέηζημ 

Γθχζζα ζηίπςκ Βθθδκζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Ένςηαξ, εαοιαζιυξ, θασηά δίζηζπα, γεσιπέηζημ, ζοκαίζεδια, 

απθή θυνια, Βθθάδα ημο 20μο αζχκα, εθθδκζηυξ ηζκδιαημβνάθμξ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Γοικαζίμο. 

Βκδεζηηζηά ζημ δζαδίηηομ:  

http://www.youtube.com/watch?v=nsCcFV-A324 

Δ ζφκεεζδ θασηχκ δζζηίπςκ, μ γεσιπέηζημξ νοειυξ, ηα εοβεκζηά ζοκαζζεήιαηα ζημ 

θυβμ ηαζ ηδ ζφκεεζδ, εηθνάγμκηαζ λεηάεανα ζε αοηυ ημ ηναβμφδζ. Έπεζ επακεηηεθεζηεί 

ηαζ ιε ηδκ άπμρδ ημο Μάκμο Υαηγζδάηζ (εκδεζηηζηά: 

http://www.youtube.com/watch?v=hFH1Wx8ucpM ). Μπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ηδκ πμίδζδ, 

ηδ θμβμηεπκία, ημ ζοκαίζεδια ζηδκ ηέπκδ, υπςξ εηθνάζηδηε ζηδκ εθθδκζηή 

πναβιαηζηυηδηα ημο 20μο αζχκα.  

  

 

Ώ/Ώ 24 

Σίηθμξ Stand by me (ηάζνπ δίπια κνπ) 

οκεέηδξ Ben E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller 

ηζπμονβυξ Ben E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller 

Έημξ φκεεζδξ 1961 

Αζάνηεζα  5‟30” 

Καηδβμνία Rock 

Γθχζζα ζηίπςκ Ώββθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Ώθηνμοσζιυξ, αθθδθμαμήεεζα, ημζκυηδηα, ημζκςκζηή 

ζοκφπανλδ, μζημοιεκζηυηδηα, ακενςπζζιυξ, ιμοζζηή ςξ βθχζζα 

ηαζ επζημζκςκία. 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stand_by_Me_%28song%29 

http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM 

Σμ ηναβμφδζ βνάθηδηε ημ 1961. Σναβμοδήεδηε ζε εηαημκηάδεξ εηηεθέζεζξ ηαζ 

επακεηηεθέζεζξ. Πνυζθαηα πανμοζζάζηδηε ζε ιζα παναβςβή υπμο ζοιιεηέπμοκ 

ηαθθζηέπκεξ απυ υθμ ημκ ηυζιμ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο ιμκηάγ (αθέπε αίκηεμ παναδείβιαημξ). 

Χζηυζμ είκαζ βκςζηυ απυ πμθθμφξ δζάζδιμοξ ηαθθζηέπκεξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο 

John Lennon. Βίκαζ ιζα αθμνιή βζα υθα ηα ζδακζηά ηδξ αθθδθμτπμζηήνζλδξ, ηδξ ανιμκζηήξ 

ζοκφπανλδξ ηαζ ηδξ ακενςπζάξ πμο ανιυγεζ ζημ είδμξ ιαξ.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=nsCcFV-A324
http://www.youtube.com/watch?v=nsCcFV-A324
http://www.youtube.com/watch?v=hFH1Wx8ucpM
http://en.wikipedia.org/wiki/Stand_by_Me_%28song%29
http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM
http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM


214 

 

 

Ώ/Ώ 25 

Σίηθμξ Oye Como Va (Δ! Ση θάλεηο;) 

οκεέηδξ Tito Puente 

ηζπμονβυξ Tito Puente 

Έημξ φκεεζδξ 1963 

Αζάνηεζα 4‟ 30” 

Καηδβμνία Latin 

Γθχζζα ζηίπςκ Εζπακζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Λάηζκ ημοθημφνα, πμνυξ, δζαζηέδαζδ, νοειυξ, 

αοημζπεδζαζιυξ, ηζεάνα, ιμοζζηά υνβακα, θάηζκ ηνμοζηά 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

http://www.youtube.com/watch?v=Lj_XxBKG53g 

http://www.youtube.com/watch?v=v13JAf6Oohc 

Σμ ημιιάηζ είκαζ είκαζ ζημ θαηζκμαιενζηάκζημ νοειυ cha-cha-cha. Έβζκε ζδζαίηενα 

βκςζηυ απυ ηδκ δπμβνάθδζδ ημο Carlos Santana ιε ημ παναηηδνζζηζηυ ήπμ ηδξ ηζεάναξ, 

ημο ανιμκίμο ηαζ ηδξ ιπάκηαξ ημο ημ 1970 (LatinRock). Ώπμηεθεί ιζα άνζζηδ δπδηζηή 

επέκδοζδ βζα δνχιεκα, πμνεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Βπίζδξ ιζα πμθφ ηαθή εζζαβςβή ζηδκ 

θάηζκ ημοθημφνα ηαζ ηδ ιμοζζηή ηδξ. Δ ημοθημφνα αοηή ζοκδέεηαζ υπζ ιυκμ ιε έκα ιεβάθμ 

βεςβναθζηυ ημιιάηζ ημο πθακήηδ ιαξ αθθά ηαζ ιε έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ γςήξ.  

 

Ώ/Ώ 26 

Σίηθμξ (-μζ) 
Άζκα αζκάησλ 

οκεέηδξ Μίηδξ Θεμδςνάηδξ 

ηζπμονβυξ Εάηςαμξ Καιπακέθθδξ 

Έημξ φκεεζδξ 1966 

Αζάνηεζα 5‟ 

Καηδβμνία Έκηεπκμ Σναβμφδζ 

Γθχζζα ζηίπςκ Βθθδκζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Ναγζζηζηή ηαημπή, ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ, επέηεζμξ 28
δξ

 

Οηηςανίμο, ΐ‟ παβηυζιζμξ πυθειμξ, ιεζμκυηδηεξ, ακηζζδιζηζζιυξ, 

ένςηαξ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

 

Ώπμηεθεί ιένμξ ημο πμζδηζημφ ηφηθμο «ΜΏΟΤΣΥΏΟΤΓΒΝ», υπμο μ Ε. Καιπακέθθδξ 

πενζβνάθεζ ηα πνμζςπζηά ημο αζχιαηα απυ ημκ εβηθεζζιυ ημο ζημ καγζζηζηυ ζηναηυπεδμ 

Μαμοηπάμογεκ ηδξ Ώοζηνίαξ (1943 Ŕ 1945). ημ ζοβηεηνζιέκμ πμίδια βίκεηαζ ακαθμνά ζε 

ιζα ημπέθα εανασηήξ ηαηαβςβήξ ιε ηδκ μπμία αβαπήεδηακ ιε ηα ιάηζα πίζς απυ ηα ζφνιαηα 

ημο ζηναημπέδμο.  

Σμ ηναβμφδζ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε ζζημνία, επεηείμοξ ηαζ ημζκςκζηά εέιαηα. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oye_Como_Va
http://www.youtube.com/watch?v=Lj_XxBKG53g
http://www.youtube.com/watch?v=v13JAf6Oohc
http://www.youtube.com/watch?v=v13JAf6Oohc
http://www.youtube.com/watch?v=FnwhvDXxYOk
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Ώ/Ώ 27 

Σίηθμξ Riders on the storm (Καβαιάξεδεο ζηελ θαηαηγίδα) 

οκεέηδξ The Doors 

ηζπμονβυξ The Doors 

Έημξ φκεεζδξ 1970  

Αζάνηεζα 5‟ ή  7‟ 

Καηδβμνία Rock 

Γθχζζα ζηίπςκ Ώββθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Πενζπέηεζα, ημζκςκζηυξ πενίβονμξ ηαζ εκζςιάηςζδ, ανμπή, 

ηαηαζβίδα, αηιμζθαζνζηή ιμοζζηή, ηίκδοκμξ, αιενζηάκζηδ 

ημοθημφνα 20μο αζχκα, rock ιμοζζηή, επακάζηαζδ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

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

Σμ ζοβηνυηδια «Doors», ιε ηναβμοδζζηή ηαζ ηφνζμ ειπκεοζηή ζδζαίηενα ηςκ ζηίπςκ, 

ημκ Jim Morrison, παναηηδνίγεηαζ απυ ημοξ πμζδηζημφξ ζηίπμοξ ηαζ ηδκ εηθεπηοζιέκδ νμη 

ιμοζζηή. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ημιιάηζ, απυ ηα πζμ ηθαζζζηά ηαζ πμθοαημοζιέκα είκαζ ζε 

Αχνζμ ηνυπμ ηαζ πενζθαιαάκεζ ζμθζζηζηά ιένδ, πθμφζζμ δπδηζηυ ιένμξ ιε θοζζηά δπδηζηά 

εθέ (ανμπή Ŕ ηαηαζβίδα) ηαζ εθέ ανμπήξ απυ ζοκεεζάζγεν. Βηηυξ απυ ηδ δζεφνοκζδ ηςκ 

αημοζιάηςκ ηςκ ιαεδηχκ ιπμνεί κα πνμζθένεζ πμθθέξ ζοκδέζεζξ ιε ηδ ζφβπνμκδ γςή 

ζηζξ ιεβαθμοπυθεζξ, ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ ηδξ κεανήξ 

δθζηίαξ πμο αζχκεζ ηζξ δζηέξ ηδξ αιθζζαδηήζεζξ.  

 

Ώ/Ώ 28 

Σίηθμξ Imagine (Φαληάζνπ) 

οκεέηδξ John Lennon 

ηζπμονβυξ John Lennon 

Έημξ φκεεζδξ 1971 

Αζάνηεζα   3‟ 30‟‟ 

Καηδβμνία Pop - Rock 

Γθχζζα ζηίπςκ Ώββθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Εδακζηά, ζδεαθζζιυξ, ηέθμξ 20
μο

 αζχκα, εθεοεενία, δδιμηναηία  

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Γοικαζίμο  

http://www.youtube.com/watch?v=-b7qaSxuZUg 

Έκα απυ ηα πθέμκ ικδιεζχδδ ημιιάηζα ημο John Lennon, πνχδκ Beatle, πμο έπεζ 

απμηεθέζεζ «φικμ» βζα ιζα βεκζά. Βλοικεί έκακ θακηαζηζηυ ζδακζηυ ηυζιμ. Ώπμηεθεί 

αθμνιή βζα πμθθέξ ζογδηήζεζξ βζα ηδκ πμνεία ημο ηυζιμο ζημ ηέθμξ ημο 20
μο

 αζχκα ηαεχξ 

ηαζ ηζξ ζδέεξ ημο. 

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Riders_On_The_Storm
http://www.youtube.com/watch?v=DKbPUzhWeeI
http://www.youtube.com/watch?v=DKbPUzhWeeI
http://www.youtube.com/watch?v=-b7qaSxuZUg
http://www.youtube.com/watch?v=-b7qaSxuZUg
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Ώ/Ώ 29 

Σίηθμξ Clapping Music (Μνπζηθή κε Παιακάθηα) 

οκεέηδξ Steve Reich 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1972 

Αζάνηεζα 3‟  

Καηδβμνία Μμοζζηή minimal Ŕ Body Percussion 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Body Percussion, ιίκζιαθ, θυνια, ιμκηενκζζιυξ, ζχια, 

ηίκδζδ, παθαιάηζ, εζημζηυξ αζχκαξ, ευνοαμξ, ιμοζζηή, ηνυημξ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Αζαεέζζιμ δζαδζηηοαηά ζημ: 

http://www.stevereich.com/multimedia/clappingMedProg.html 

Σμ clapping music (ιμοζζηή ιε παθαιάηζα) είκαζ έκα ιζκζιαθζζηζηυ ένβμ. Ο Steve 

Reich εεςνείηαζ πνςημπυνμξ ημο ιζκζιαθζζιμφ, ηαζ ζδζαίηενα ζηδ ιμνθή ηδξ 

«επακαθδπηζηήξ ιμοζζηήξ». Βιπκεοζιέκμξ απυ ηδκ επακαθδπηζηυηδηα ζηζξ παναδμζζαηέξ 

ιμοζζηέξ, δδιζμφνβδζε ιζα κέα απθυηδηα, δ μπμία υιςξ ιέζα απυ ηζξ αθθαβέξ θάζδξ ζηδκ 

επακάθδρδ μδδβεί ζε πενίπθμηα απμηεθέζιαηα.  

Χξ ηνμοζηυ υνβακμ εδχ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ζχια. Δ ηεπκζηή αοηή (body percussion) 

πμο οπάνπεζ ζοπκά ζε παναδμζζαημφξ πμθζηζζιμφξ πνδζζιμπμζείηαζ ζε πμθθά ιμοζζηά είδδ 

ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ «ιμοζζημηζκδηζηήξ αβςβήξ». 

 

 

Ώ/Ώ 30 

Σίηθμξ Mikka “S”  γηα βηνιί (Μίηηα «S») 

οκεέηδξ Iάκκδξ Ξεκάηδξ 

ηζπμονβυξ -  

Έημξ φκεεζδξ 1976 

Αζάνηεζα 5‟ 

Καηδβμνία Ονπδζηνζηή Ŕ Έκηεπκδ εθθδκζηή ιμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Πνςημπμνία 20μο αζχκα, αζμθί, δπδηζημί υβημζ, άημοζια, 

αίζεδια, ήπμξ, ηίκδζδ, ιζηνέξ ημκζηέξ αθθαβέξ, εηθναζηζηυηδηα, 

ιμκηενκζζιυξ.  

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

Ο Εάκκδξ (Γζάκκδξ) Ξεκάηδξ είκαζ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζοκεέηεξ ημο παβημζιίςξ 

ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδκ ζφκδεζδ ηδξ ιμοζζηήξ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ηζξ εεηζηέξ 

επζζηήιεξ. ημ ένβμ ημο δ ιμοζζηή απμδμιείηαζ ηαζ απμηηά ηαζκμφνβζεξ δζαζηάζεζξ 

δζεονφκμκηαξ ημοξ δπδηζημφξ ηαζ αημοζηζημφξ ιαξ μνίγμκηεξ. Σμ ένβμ Μίηηα «» βζα ζυθμ 

αζμθί είκαζ αθζενςιέκμ ζηδκ ηυνδ ημφ εηδυηδ ημο Mikka Salabert. ημ ένβμ αοηυ μ 

ζοκεέηδξ πνδζζιμπμζεί ιία πμθφ αβαπδηή ημο ηεπκζηή, πμο ιάθζζηα ημκ ηαοημπμζεί: 

ιεθςδζηά βθζζηνήιαηα (glissandi), πμο εδχ ιε ηδ ιζηνή ημοξ ηίκδζδ δίκμοκ ηδκ αίζεδζδ 

εκυξ παναπυκμο. ηδ ζοκέπεζα βίκμκηαζ πζμ έκημκα δίκμκηαξ ηδκ αίζεδζδ εκυξ ηθάιαημξ ή 

θοβιμφ. ημ ένβμ αοηυ, υπςξ ηαζ ζε άθθα ημο Ξεκάηδ δ έκκμζα ηδξ ιεθςδία ηαζ νοειμφ 

απμηημφκ εκηεθχξ άθθδ δζάζηαζδ ακμίβμκηαξ κέεξ ηαζκμημιζηέξ πνμμπηζηέξ ζηδ ιμοζζηή. 

 

http://www.stevereich.com/multimedia/clappingMedProg.html
http://www.youtube.com/watch?v=-8APf1gwP0k
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Ώ/Ώ 31 

Σίηθμξ 
Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή 

οκεέηδξ Αζμκφζζμ μθςιυξ  

ηζπμονβυξ Γζάκκδξ Μανηυπμοθμξ 

Έημξ φκεεζδξ 1977 

Αζάνηεζα 4‟  5‟‟ 

Καηδβμνία Βθθδκζηή έκηεπκδ ιμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ Βθθδκζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Μεζμθυββζ, εθεοεενία, ζζημνία, επακάζηαζδ 1821, μοθζχηεξ, 

μθςιυξ, εεκζηή ηαοηυηδηα, Βεκζηυξ Πμζδηήξ, ζπεδίαζια, 

επέηεζμξ, ακημπή, ζηένδζδ, αβχκαξ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Γοικαζίμο. 

Αζαεέζζιμ ζημ δζαδίηηομ.  

http://www.youtube.com/watch?v=Mp4ke24ZxGo 

Έκα ζπεδίαζια ημο Αζμκοζίμο μθςιμφ ιεθμπμζδιέκμ ηαζ ηναβμοδζζιέκμ δεηαεηίεξ 

ιεηά απυ ζδιακηζημφξ έθθδκεξ ιμοζζημφξ. Βιπκέεζ ζδέεξ ηαζ ζογδηήζεζξ ςξ πμίδια, ιε ημκ 

ιεθεηδιέκμ ηαζ παναζηαηζηυ ηνυπμ αθήβδζήξ ημο. Βιπκέεζ υιςξ ηαζ ςξ εκμνπήζηνςζδ, 

ιε ημκ επζηυ ήπμ ηδξ πμνςδίαξ ηαζ ηζξ εθθδκζηέξ θςκέξ ιε ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά.  

 

 

Ώ/Ώ 32 

Σίηθμξ Καλείο εδώ δελ ηξαγνπδά (Σν κπαγιακαδάθη) 

οκεέηδξ Νίημξ Παπάγμβθμο 

ηζπμονβυξ Σάηδξ ζιχηαξ 

Έημξ φκεεζδξ 1978 

Αζάνηεζα 3‟ 9‟‟ 

Καηδβμνία Λασηυ 

Γθχζζα ζηίπςκ Βθθδκζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Μμκαλζά, ιπαβθαιαδάηζ (ιμοζζηυ υνβακμ), εθίρδ, 

εζςζηνέθεζα, μιαδζηή δζαζηέδαζδ, θασηή ιμοζζηή, ένςηαξ, 

ακάικδζδ, ηοπαζυηδηα, αβάπδ 

Βπίπεδμ 

Αοζημθίαξ 

12+ (βοικάζζμ ηαζ θφηεζμ) 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

Σμ ημιιάηζ βνάθδηε ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟70, αβαπήεδηε πμθφ ηαζ ηναβμοδζέηαζ 

δζανηχξ. Σμ 2011 μ ζοκεέηδξ ημο Νίημξ Παπάγμβθμο απεαίςζε έπμκηαξ αθήζεζ πίζς ημο 

παναηαηαεήηδ ηζξ ιμοζζηέξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ημο ζε υθμοξ ιαξ. Βηηυξ απυ ηδκ πανμοζία ηςκ 

θασηχκ ζημζπείςκ (ιπαβθαιαδάηζ ζε ααζζηυ νυθμ, ζηίπμξ, νοειυξ ηαζ ζφκεεζδ πμο 

ζοβηζκμφκ) ημ ημιιάηζ δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ εζςηενζηή εοαζζεδζία ηαζ ημκ ηυπμ έηθναζδξ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδξ αβάπδξ. Βίκαζ ιζα αθμνιή βζα ζογήηδζδ βφνς απυ ηδκ 

μιαδζηυηδηα, ηδκ αίζεδζδ ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ ημ νυθμ ηδξ ιμοζζηήξ ζε αοηή. 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mp4ke24ZxGo
http://www.youtube.com/watch?v=Mp4ke24ZxGo
http://www.youtube.com/watch?v=ZnaPoVeKV-s
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Ώ/Ώ 33 

Σίηθμξ Another Brick in the wall (Άιιν έλα ηνύβιν ζηνλ ηνίρν) 

οκεέηδξ Pink Floyd (ιμοζζηυ ζοβηνυηδια) Ŕ Roger Waters 

ηζπμονβυξ Roger Waters 

Έημξ φκεεζδξ 1979  

Αζάνηεζα  3‟ 

Καηδβμνία Progressive Rock 

Γθχζζα ζηίπςκ Ώββθζηά 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Βηπαίδεοζδ, ζπμθζηή γςή, κεμθαία, επακάζηαζδ, 

ιεηαπμθειζηυξ δοηζηυξ ηυζιμξ, ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζζιζηή 

πναβιαηζηυηδηα, δδιζμονβζηυηδηα, θακηαζία  

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Αζαεέζζιμ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Γοικαζίμο 

http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw  

Έκα ημιιάηζ απυ ηδ ζοθθμβή «The wall» (παναηηδνίγεηαζ «νμη υπενα»), πμο 

ζοκμδεφηδηε απυ ηδκ μιχκοιδ ηαζκία. Καοηδνζάγμκηαξ ηα ηεηηαζκυιεκα ζημ 

ιεηαπμθειζηυ δοηζηυ ηυζιμ, πενζθαιαάκεζ ιέζα ηαζ απυ αοηυ ημ ημιιάηζ έκακ έκημκμ 

ζπμθζαζιυ ηδξ απμηοπίαξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ κα πνμάβεζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα 

ηαζ ημ ηνζηζηυ πκεφια ηςκ κέςκ ακενχπςκ.  

Σμ ημιιάηζ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ αθμνιή βζα βυκζιμ ακαζημπαζιυ ζηδκ έκκμζα ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ηδξ βκχζδξ, ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ημοξ ιε ημ ημζκςκζηυ ζημζπείμ. 

 

 

Ώ/Ώ 34 

Σίηθμξ Glassworks (Γπάιηλα έξγα) 

οκεέηδξ Philip Glass 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ 1982 

Αζάνηεζα 4‟ 25‟‟ 

Καηδβμνία Μμοζζηή minimal 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Minimal, ιίκζιαθ, δμιή, επακάθδρδ, ιμκηενκζζιυξ, 

αηιμζθαζνζηή ιμοζζηή, ιμηίαμ, πζάκμ, μζημοιεκζηυηδηα, 

ηζκδιαημβνάθμξ, soundtrack 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

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

Σμ «Glassworks» (Γοάθζκα ένβα) είκαζ έκα θμβμπαίβκζμ πμο ηάκεζ μ Glass ιε ημ υκμιά 

ημο ηαζ απμηεθεί ημ πνχημ ημο ιζκζιαθζζηζηυ ένβμ πμο ελέδςζε. ημ επζθεβιε΄κμ 

πανάδεζβια είκαζ ημ πνχημ ιένμξ ημο ένβμο (opening). Ο ιζκζιαθζζιυξ (εθαπζζημπμζδιέκδ 

ιμοζζηή) είκαζ ιζα απυ ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ ηάζεζξ ημο εζημζημφ αζχκα πμο ακαγδηά ηδκ 

απθυηδηα ζηδκ ιμοζζηή ηίκδζδ. ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ δ ιμοζζηή ελέθζλδ είκαζ 

εθαπζζημπμζδιέκδ επακαθαιαάκμκηαξ ηα ίδζα ιμοζζηά ιμηίαα, πμο παναηηδνίγμκηαζ ιε ιζα 

ζδζυννοειδ νοειζηή ακηίεεζδ: ημ δελί πένζ παίγεζ ηνίζδιμ νοειυ εκχ ηα ανζζηενυ δίζδιμ. 

ηυπμξ είκαζ ιέζα απυ αοηήκ ηδκ «ζφκεεηδ» απθυηδηα κα δδιζμονβδεεί ιζα αηιυζθαζνα 

δνειίαξ ηαζ ζοβηέκηνςζδξ. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw
http://www.youtube.com/watch?v=imbwn6iVryQ
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Ώ/Ώ 35 

Σίηθμξ 
Σν βαιο ησλ ρακέλσλ νλείξσλ 

οκεέηδξ Μάκμξ Υαηγζδάηζξ 

ηζπμονβυξ -  

Έημξ φκεεζδξ 1983 (δζζημβναθζηή παναβςβή) 

Αζάνηεζα  5‟ 

Καηδβμνία Ονπδζηνζηή Ŕ Έκηεπκδ εθθδκζηή ιμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα, ακάικδζδ, παζδζηά πνυκζα, ααθξ, 

αεςυηδηα, βεζημκζά, εθθαδζηή ημζκςκία ιέζςκ 20μο αζχκα, βεκζά 

ημο ‟30. 

Βπίπεδμ 

Αοζημθίαξ 

Γζα υθα ηα επίπεδα ακάθμβα ηδκ παζδαβςβζηή πνήζδ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Αζζημβναθδιέκμ. Αζαεέζζιμ ηαζ δζαδζηηοαηά, ιε ακαγήηδζδ. 

Βκδεζηηζηά:  

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

Ο Μάκμξ Υαηγζδάηζξ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζοκεέηεξ ηδξ πχναξ 

ιαξ. ημ ένβμ ημο, ιεηαλφ άθθςκ, ζοκέεεζε ιεθςδίεξ, πνμζέξ ηαζ υνβακα πμο ελέθναζακ 

ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Λαηένκα, ααθξ, απθή ηαζ κμζηαθβζηή ιεθςδία ηαεχξ ηαζ ηα 

αβαπδιέκα υνβακα ηδξ μνπήζηναξ ημο Μ. Υαηγδδάηδ ζοκεέημοκ αοηυ ημ άημοζια. 

Μπμνεί κα ζοκδεεεί πμθθέξ ακαθμνέξ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ηδ ζδιενζκή αθθά 

ηαζ ηςκ ιέζςκ ηζ έπεζηα, ημο 20μο αζχκα. 

 

Ώ/Ώ 36 

Σίηθμξ 
Έια απόςε ζηνπ Θσκά 

οκεέηδξ ηαφνμξ Ξανπάημξ 

ηζπμονβυξ Κχζηαξ Φέννδξ 

Έημξ φκεεζδξ 1983 

Αζάνηεζα 4‟ 

Καηδβμνία Ρειπέηζημ (ζφβπνμκδ δδιζμονβία) 

Γθχζζα ζηίπςκ Βθθδκζηά  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Αζαζηέδαζδ, μνπήζηνα, νειπέηζημ, ιμοζζηά υνβακα νειπέηζηδξ 

ημιπακίαξ, Βθθάδα ανπχκ 20μο αζχκα, ηζκδιαημβνάθμξ, 

αοημαζμβναθία. 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Αζζημβναθδιέκμ. Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ 

Γοικαζίμο  

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

Έκα ημιιάηζ απυ αοηά πμο βνάθηδηακ βζα ηδκ ηαζκία «Ρειπέηζημ» ηαζ απμηεθεί ιζα 

ελαζνεηζηή πνμζπάεεζα ημο Ξανπάημο κα δδιζμονβήζεζ έκα ημιιάηζ πμο εα ιπμνμφζε κα 

είκαζ πνςηυηοπμ νειπέηζημ. Βίκαζ ζε νοειυ ηανζζθαιά (2+2+2+3). οκδέεηαζ ιε ηζξ 

δζαζηεδάζεζξ, ηδκ νειπέηζηδ ημιπακία ηδξ επμπήξ αθθά ηαζ ηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά 

δνχιεκα. Μπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε ηδκ αθήβδζδ ηδξ ηαζκίαξ ηαζ κα απμηεθέζεζ ηαζ ιζα 

ζζημνζηή ιεθέηδ.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=5q9H2cd36RU
http://www.youtube.com/watch?v=5q9H2cd36RU
http://www.youtube.com/watch?v=XyKKdxManAg
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Ώ/Ώ 37 

Σίηθμξ 
Καιελύθηα 

οκεέηδξ Λασηυ Κάης Εηαθίαξ 

ηζπμονβυ

ξ 

Λασηυ Κάης Εηαθίαξ 

Έημξ 

φκεεζδξ 

-  

Αζάνηεζα 5‟  

Καηδβμνία Λασηυ 

Γθχζζα ζηίπςκ Γθςζζζηυ ζδίςια Καθαανίαξ 

Έκκμζεξ ηθεζδζά Ένςηαξ, Ώβάπδ, αίζεδια, θασηή ιμοζζηή, εθθδκζηή βθχζζα, 

βζμνηή, πμνυξ, ιεηακάζηεοζδ πμθζηζζιχκ 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Αζζημβναθδιέκμ. Αζαεέζζιμ ζημ δζαδίηηομ: 

Βκδεζηηζηά: http://www.youtube.com/watch?v=htKsZVDVNEs 

Κμιιάηζ δζαδεδμιέκμ ζηδκ Βθθάδα ηα ηεθεοηαία πνυκζα πάνδ ζηδκ ζδζαίηενδ ιεθςδία 

ημο αθθά ηαζ ηδ βθχζζα πμο είκαζ έκα εθθδκζηυ ζδίςια πμο ιζθζέηαζ ζηδκ Κάης Εηαθία. 

Βοπάνζζημ ημιιάηζ βζα δζδαζηαθία (ηα θυβζα ανίζημκηαζ εφημθα ζημ δζαδίηηομ) βζα 

μιαδζηυ ηναβμφδζζια αθθά ηαζ βζα ζογήηδζδ πάκς ζε πμθθά θαζκυιεκα ηδξ βθχζζαξ 

αθθά ηαζ ζηδκ δζάδμζή ηδξ. 

  

 

Ώ/Ώ 38 

Σίηθμξ 
Υαζάπηθν Πνιίηηθν 

οκεέηδξ Λασηυ 

ηζπμονβυξ - 

Έημξ φκεεζδξ Λασηυ 

Αζάνηεζα 3‟ 

Καηδβμνία Μζηναζζάηζημ Ŕ θασηή Μμοζζηή 

Γθχζζα ζηίπςκ -  

Έκκμζεξ ηθεζδζά Υαζάπζημξ Υμνυξ, θασηή δζαζηέδαζδ, απθή θυνια, 

ιζηναζζάηζηδ ημοθημφνα, δζάδμζδ ιεθςδζχκ, ιμοζζηέξ ημο ηυπμο, 

άκενςπμζ ημο ηυπμο, Κςκζηακηζκμφπμθδ, πνμζθοβζά 

Πνυζααζδ ζημ 

οθζηυ 

Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Μμοζζηυ Ώκεμθυβζμ Γοικαζίμο 

http://www.youtube.com/watch?v=yH4NCKCi9Oo& 

Πμθφ βκςζηυξ πμνυξ πμο θένκεζ ζε επαθή ιε ημ αίζεδια, ημ άημοζια ηαζ ηδκ ηίκδζδ 

ημο παζάπζημο. Πανυθμ πμο έπεζ ζοκδεεεί ιε ζοκεέηεξ (π.π. Γζάκκδ Παπασςάκκμο), είκαζ 

παθζυξ παναδμζζαηυ πμνυξ ηδξ Πυθδξ. Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιμοζζηυ οπυααενμ 

ζε δναζηδνζυηδηεξ ημο ζπμθείμο. Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ζφκδεζδ ιε ζημζπεία ημο 

θασημφ πμθζηζζιμφ.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=htKsZVDVNEs
http://www.youtube.com/watch?v=htKsZVDVNEs
http://www.youtube.com/watch?v=yH4NCKCi9Oo&
http://www.youtube.com/watch?v=yH4NCKCi9Oo&
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Γισζζάξη κνπζηθώλ όξσλ 
 

Ώημθμοεεί έκα ζοκμπηζηυ βθςζζάνζ ααζζηχκ ιμοζζηχκ υνςκ, πμο ζημπεφεζ κα αμδεήζεζ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ ζε ηάπμζεξ μνμθμβίεξ, ιε ηζξ μπμίεξ πζεακυκ δεκ είκαζ ελμζηεζςιέκμξ. ημ ηέθμξ 

οπάνπεζ ακαθμνά ζε δζαδζηηοαηέξ ζοκδέζεζξ πμο παναπέιπμοκ ζε ζζημζεθίδεξ ιε ιμοζζηή 

μνμθμβία. 

 

Αιέγθξν: Υανμφιεκμ, ζπεηζηά βνήβμνμ παίλζιμ/ 

Άκπηελη: οκεεηζηή ηεπκμηνμπία υπμο μζ ιεθςδζηέξ ηαζ νοειζηέξ ηζκήζεζξ είκαζ πμθφ ανβέξ 

έςξ ακφπανηηεξ, δίκμκηαξ ηδκ αίζεδζδ εκυξ δπδηζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Αληίζηημε: Δ ζπέζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ακάιεζα ζε δομ ή πενζζζυηενεξ πανάθθδθεξ αθθά 

ακελάνηδηεξ ιεθςδίεξ. 

Αξκνλία: Δ ζπέζδ ηςκ ζοκδπήζεςκ ζημ ημκζηυ ιμοζζηυ ζφζηδια. 

Άξπηζκα: Αζαδμπζηυ παίλζιμ ηςκ θευββςκ ιζαξ ζοβπμνδίαξ   

Αηνληθόηεηα: Μμοζζηυ ζφζηδια υπμο δεκ οπάνπεζ ζαθέξ ημκζηυ ηέκηνμ. 

Βηκπξάην: Βθαθνφ επακαθαιαακυιεκμ ακεαμηαηέααζια (δυκδζδ) ημο ήπμο 

Γέθπξα: Βκδζάιεζμ ζδιείμ ιζα ζφκεεζδξ πμο μδδβεί απυ ιζα ηαηάζηαζδ ζε ιζα άθθδ. 

Γθιηζάλην: Γθίζηνδια ήπμο απυ έκακ θευββμ ζε έκακ άθθμ. 

Γξαθηθή παξηηηνύξα: Ώπμηφπςζδ ηδξ ιμοζζηήξ ιε βναθήιαηα ακηί βζα θεμββυζδια 

Γηαζθεπή: Μεηαβναθή εκυξ ημιιαηζμφ ιε ηνμπμπμζήζεζξ ζφιθςκα ιε ημ βμφζημ ημο 

δζαζηεοαζηή. Ονζζιέκα ημιιάηζα είκαζ πζμ βκςζηά ζηζξ δζαζηεοέξ ημοξ πανά ζηδκ πνςηυηοπδ 

ιμνθή. 

Γηάζηεκα: Δ απυζηαζδ ιεηαλφ δομ θευββςκ. 

Γίζεκνο: Ροειυξ πμο έπεζ πενίμδμ δφμ παθιχκ. 

Δλεξγεηηθή Αθξόαζε: Σνυπμξ αηνυαζδξ ήπςκ ή ιμοζζηήξ πμο ζοκμδεφεηαζ ιε επζζηαιέκδ 

παναηήνδζδ. 

Δπαλαιεπηηθή κνπζηθή (repetitive): Βίκαζ οπμηαηδβμνία ημο ιζκζιαθζζιμφ ηαζ 

παναηηδνίγεηαζ απυ δζανηή επακάθδρδ ιζηνχκ ιμοζζηχκ θνάζεςκ πμο ζοκήεςξ 

ελεθίζζμκηαζ ζζβά-ζζβά ζημ πνυκμ δδιζμονβχκηαξ ιζα ζδζυηοπδ ζοκεεηυηδηα.  

Δπεηζόδην: Βκδζάιεζμ ιένμξ εκυξ ένβμο ιε εειαηζηυ οθζηυ δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ. 

Θέκα: ΐαζζηή ιμοζζηή ζδέα εκυξ ημιιαηζμφ πμο ζοκήεςξ επζδέπεηαζ επελενβαζίαξ. 

Ζιεθηξνληθή κνπζηθή: Μμοζζηή υπμο υ ήπμξ δδιζμονβείηαζ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα. 

Ζιεηξναθνπζηηθή κνπζηθή: Μμοζζηή υπμο ημ δπδηζηυ οθζηυ πνμηφπηεζ απυ 

επελενβαζιέκμοξ δθεηηνμκζημφξ ή θοζζημφ ήπμοξ. 

Ζρόρξσκα: Δ πνμζά ημο ήπμο. 

Ζρεηηθή επηθάλεηα: Πενζπηχζεζξ υπμο δεκ οπάνπμοκ ακαβκςνίζζιεξ ιεθςδζηέξ βναιιέξ ή 

νοειζηά ζπήιαηα ηαζ ημ δπδηζηυ απμηέθεζια δίκεζ αίζεδζδ ιζαξ ζηαηζηήξ ή ηζκμφιεκδξ 

δπδηζηήξ ιάγαξ. 

Ζρεηηθό Σνπίν: α) Δ ακηίθδρδ υθςκ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ήπςκ ςξ έκα εκζαίμ ζφκμθμ ιε 

αζζεδηζηυ κυδια. α) οκεέζεζξ πμο δδιζμονβμφκ ιζα αίζεδζδ εκυξ εζηαζηζημφ θακηαζηζημφ 

ημπίμο (πναθ. άιπζεκη).  

Καλόλαο: Πμθοθςκζηή ιμοζζηή ιμνθή υπμο μζ θςκέξ/υνβακα επακαθαιαάκμκηαζ αοημφζζεξ  

ιε ηάπμζα πνμκζηή ηαεοζηένδζδ. 

Κιίκαθα: Αζαδμπή απυ θευββμοξ (κυηεξ) ζε ακζμφζα ή ηαηζμφζα αδιαηζηή ηίκδζδ. 

Κνληζέξην: α) οκαοθία α) Μμοζζηή ζφκεεζδ βζα μνπήζηνα ηαζ έκα υνβακμ ζυθμ. Σα 

ημκηζένηα απμηεθμφκηαζ ζοπκά απυ ηνία ιένδ. 

Κνξύθσκα: Σμ ζδιείμ πμο έκα ημιιάηζ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ έκηαζδ. 

Κνληζεξηάληε: α) Μμοζζηυ ένβμ βζα ιεβάθμ ιμοζζηυ ζφκμθμ ιε έκημκδ ζμθζζηζηή πανμοζία 

α) Βηηέθεζδ ιμοζζημφ ένβμο ανπζηά βναιιέκμο ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ ηέπκεξ, πςνίξ αοηέξ. 

Κξεζέλην: Δ πνμμδεοηζηή αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ημο ήπμο ζε ιζα ιμοζζηή θνάζδ. 

Μαθξνδνκή: Δ ζοκμθζηή ελέθζλδ ηδξ ιμνθήξ εκυξ ιμοζζημφ ένβμο, ζακ κα ημ παναηδνμφιε 

απυ ιαηνζά. 
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Λάξγθν: Ώνβυ παίλζιμ 

Μεηαγξαθή: Μεηαβναθή εκυξ ημιιαηζμφ βζα άθθα υνβακα απυ ηδκ πνςηυηοπδ ιμνθή. 

Αζαθένεζ απυ ηδ «δζαζηεοή» ζημ βεβμκυξ υηζ εδχ βίκμκηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ιυκμ ακ ημ απαζηεί 

ημ υνβακμ. Μεηαβναθέξ βίκμκηαζ ζοπκά ζε δδιμθζθή ημιιάηζα ή υηακ δεκ είκαζ δοκαηυ κα 

ανεεμφκ ηα πνςηυηοπα υνβακα.  

Μηληκαιηζκόο (ειαρηζηνπνηεκέλε κνπζηθή): Σεπκμηνμπία πμο πνδζζιμπμζεί 

εθαπζζημπμζδιέκα ή δζανηχξ επακαθαιαακυιεκα ιε ιζηνέξ αθθαβέξ (επακαθδπηζηή ιμοζζηή) 

ιμοζζηά ζημζπεία. 

Μνξθή (θόξκα): Ο ηνυπμξ πμο ζοκδέμκηαζ ηα δζάθμνα ιένδ εκυξ ιμοζζημφ ένβμο. Τπάνπμοκ 

ηοπμπμζδιέκεξ ιμνθέξ υπςξ νμκηυ, ζμκάηα, θμφβηα η.μ.η. 

Μνηέην: Σοπμπμζδιέκδ πμθοθςκζηή ζφκεεζδ ημο Μεζαίςκα ηαζ ηδξ Ώκαβέκκδζδξ ζηδ 

δοηζηή ιμοζζηή. οκήεςξ ηναβμοδζέηαζ ιε θςκέξ ιε δ πςνίξ ζοκμδεία μνβάκμο. 

Μνηίβν: Σμ ιζηνυηενμ ακαβκςνίζζιμ ιεθςδζηυ - νοειζηυ ζπήια.  

Μνπζηθή δσκαηίνπ: οκεέζεζξ βζα ιζηνυ ζφκμθμ μνβάκςκ. 

Μνπζηθό ζύλνιν: Οιάδα ανηεηχκ ιμοζζηχκ πμο παίγμοκ ιαγί.  

Μπαιάληα: α) ηοπμπμζδιέκδ ιμοζζηή ιμνθή ηδξ ιεζαζςκζηήξ ιμοζζηήξ (Ώ-α-ΐ) ιε ηδκ μπμία 

ιεθμπμζμφζακ ηζξ πμζδηζηέξ ιπαθάκηεξ α) είδμξ ζημ ζφβπνμκμ ηναβμφδζ πμο παναηηδνίγεηαζ ιε 

ήνειμ παίλζιμ, ζοκήεςξ ιε ηζεάνα, ζοπκά πςνίξ επςδυ (νεθναίκ). 

Μπαξόθ: Πενίμδμξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ δοηζηήξ ιμοζζηήξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ αολδιέκδ  

πνήζδ ιεθςδζηχκ πμζηζθιάηςκ (ζημθζδζχκ) ηαζ απυ ακελάνηδηδ ηίκδζδ ηςκ θςκχκ.   

Μπάζν θνληίλνπν (πλερέο βάζηκν): Βίκαζ παναηηδνζζηζηή ηεπκζηή ημο ιπανυη υπμο ηάπμζα 

ιπάζα (ααεζά) υνβακα παίγμοκ έκα δζανηέξ οπυααενμ πμο ζηδνίγεζ ηδκ ιεθςδζηή ηίκδζδ ηςκ 

άθθςκ θςκχκ. 

Οθηάβα: Σμ δζάζηδια ιεηαλφ δφμ θευββςκ δζπθάζζαξ ζοπκυηδηαξ. 

Όπεξα: Μμοζζηυ είδμξ ιε ζηδκζηή δνάζδ πμο ζοκμδεφεηαζ ιε γςκηακή ιμοζζηή ηαζ υπμο μζ 

δεμπμζμί ηναβμοδμφκ 

Οξαηόξην: Αναιαηζηή ιμοζζηή θυνια, πςνίξ ζηδκζηή δνάζδ 

Οξρήζηξα: Ονβακζηυ ιμοζζηυ ζφκμθμ. οκήεδ είδδ: α) οιθςκζηή μνπήζηνα: ιεβάθδ 

μνπήζηνα ιε ηοπμπμζδιέκμ ζοκδοαζιυ μνβάκςκ α) Αςιαηίμο: 10-15 υνβακα β) Ίδζαξ μιάδαξ 

μνβάκςκ π.π. εβπυνδςκ, πκεοζηχκ δ) θασηή μνπήζηνα 5-10 εηηεθεζηέξ θασηχκ μνβάκςκ  

Οζηηλάην: δζανηχξ επακαθαιαακυιεκμ ιεθςδζηυ-νοειζηυ ζπήια. 

Οπβεξηνύξα (εηζαγσγή): Βζζαβςβζηυ ιένμξ ιζαξ ζφκεεζδξ. οκήεςξ ζε υπενεξ. 

Παικόο (θηύπνο): εζνά ζηαεενχκ ηηφπςκ (beat)  πάκς ζηα μπμία δμιείηαζ ηαζ ιεηνζέηαζ μ 

νοειυξ.  

Παξηηηνύξα: Δ ηαηαβναθή ηδξ ιμοζζηήξ ζημ πανηί. ηδκ ζπεηζηά πνυζθαηδ  ζζημνία ηδξ 

δοηζηήξ ιμοζζηήξ έπεζ ηοπμπμζδεεί ιε  θεμββυζδια πμο ζδιεζχκμκηαζ ζε πεκηάβναιια. 

Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ πανηζημφνεξ άθθςκ ιμνθχκ: ιε κεφιαηα, ζφιαμθα, βνάιιαηα, βναθζηέξ 

η.μ.η. 

Πεληάγξακκν: φζηδια πέκηε βναιιχκ υπμο ζδιεζχκμκηαζ ηα θεμββυζδια ζε δφμ άλμκεξ: 

ζημκ ηάεεημ ακάθμβα ιε ημ ημκζηυ ημοξ φρμξ ηαζ ζημκ μνζγυκηζμ ζε ζπέζδ ιε ηδ νμή ημο 

πνυκμο.  

Πνίθηικα: Μζηνυ ιμοζζηυ «ζημθίδζ» ζηδκ ελέθζλδ ιζαξ ιεθςδίαξ. Π.π. βνήβμνμ 

ακεαμηαηέααζια ηδξ ιεθςδζηήξ βναιιήξ. 

Πξεινύδην (πξννίκην): Βζζαβςβζηυ ιένμξ εκυξ ένβμο. 

Πξέζην: Πμθφ βνήβμνμ παίλζιμ. 

Ρεηζηηαηίβν: Μεθςδζηή απαββεθία. οκακηάηαζ ζοκήεςξ ζε υπενεξ ηαζ μναηυνζα 

Ρνληό (ή ξόλην): Σοπμπμζδιέκδ ιμοζζηή ιμνθή ιε ζοκήεδ ιμνθή ιε εκαθθαβή εκυξ 

ζημζπείμο ιε  δζαδμπζηά άθθα: Ώ-α-Ώ-β-Ώ-δ-Ώ η.μ.η. 

Ρπζκηθή αγσγή (ηέκπν): Δ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία εηηεθείηαζ έκα ημιιάηζ. Μεηνζέηαζ ζε 

παθιμφξ ακά δεοηενυθεπημ ή οπμδδθχκεηαζ ιε ηάπμζμκ παναηηδνζζιυ π.π αθέβηνμ, θάνβημ, 

πνέζημ. 

Ρπζκόο: Δ μνβάκςζδ ημο πνυκμο ιέζς ηδξ δυιδζδξ ηςκ παθιχκ ζε επακαθαιαακυιεκα 

ζπήιαηα. Τπάνπμοκ ζοιιεηνζημί νοειμί (π.π. 4/4) ηαζ αζφιιεηνμζ (π.π. 5/8, 7/8). 
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Υνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ηαζ ηοπμπμζδιέκα νοειζηά ζπήιαηα ιε ζοβηεηνζιέκεξ μκμιαζίεξ 

πμο ζοπκά είκαζ ζοκχκοια ιε πμνμφξ (π.π. bolero, ηζάιζημ, ηαθαιαηζακυ, ααθξ). 

νλάηα: α) Σοπμπμζδιέκδ ιμνθή ιμοζζημφ ένβμο ιε 3 ή 4 ιένδ α) Σοπμπμζδιέκμ ιμνθή 

ιένμοξ ιμοζζημφ ένβμο («forma sonata») ιε παναηηδνζζηζηά: Έηεεζδ α‟ ηαζ α‟ εέιαημξ, 

επελενβαζία, επακέηεεζδ, coda (ηθείζζιμ). Δ ζμκάηα ςξ ιμνθή ιένμοξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

πνχημ ιένμξ ζηζξ ζμκάηεξ ηαζ ζοιθςκίεξ. 

ηαθάην: Παίλζιμ ηςκ θευββςκ δζαηεημιιέκα. οιαμθίγεηαζ ιε ιζα ηεθεία πάκς ζημ 

θεμββυζδιμ. 

νιίζη: Βηηεθεζηήξ πμο παίγεζ ιυκμξ ημο δ ιε ζοκμδεία ιμοζζημφ ζοκυθμο.  

όιν: =Μυκμ. Υαναηηδνζζιυξ βζα ένβα πμο έπμοκ έκακ εηηεθεζηή (πζεακυκ ηαζ ζοκμδεία 

ζοκυθμο)  

νπίηα: Μμοζζηά ημιιάηζα πμο απμηεθμφκηαζ απυ πμθθά αοηυκμια ιένδ. Ώνπζηά ηα ιένδ 

ήηακ πάκς ζε βκςζημφξ πμνμφξ ηδξ επμπήξ. 

πγρνξδία: Σνεζξ ή πενζζζυηενμζ θευββμζ πμο παίγμκηαζ ηαοηυπνμκα. 

πγθεθξηκέλε κνπζηθή (musique concrete): Βίδμξ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ιμοζζηήξ πμο ααζίγεηαζ 

ζε δπμβναθδιέκμοξ ηαζ επελενβαζιέκμοξ οπανηημφξ ήπμοξ. 

πκθσλία: μνπδζηνζηή ζφκεεζδ πμο απμηεθείηαζ ζοκήεςξ απυ ηέζζενα ιένδ. Σμ πνχημ έπεζ 

ηαηά ηακυκα θυνια ζνλάηαο 

Σαμίκη: Ώοημζπεδζαζηζηή εζζαβςβή ζηδκ θασηή ιμοζζηή. ημπυξ ημο ηαλζιμφ είκαζ κα εζζάβεζ 

ημκ ιμοζζηυ «δνυιμ» ημο ηναβμοδζμφ πμο εα αημθμοεήζεζ. 

Σνληθόηεηα: α) Μμοζζηυ ζφζηδια πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ηονζανπία εκυξ θευββμο 

(ημκζημφ ηέκηνμο) επί ηςκ οπμθμίπςκ ααειίδςκ ιζαξ ηθίιαηαξ. α) Σμ ημκζηυ ηέκηνμ εκυξ 

ημιιαηζμφ. 

Σξίζεκνο: Ροειυξ ιε πενίμδμ ηνζχκ παθιχκ 

Σξνπηθόηεηα: Μμοζζηυ ζφζηδια υπμο ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ δζάθμνςκ ακυιμζςκ ηθζιάηςκ 

(ηνυπμοξ) 

Σξόπνο: Μμοζζηή ηθίιαηα ιε ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά πμο ηδκ ηαοημπμζμφκ 

Σξίιηα: Γνήβμνδ επακαθαιαακυιεκδ εκαθθαβή δφμ βεζημκζηχκ ιμοζζηχκ θευββςκ. 

Φζόγγνο: Ήπμξ ιε ακαβκςνίζζιμ ημκζηυ φρμξ. Νυηα. 

Φζνγγόζεκν: Δ βναθζηή απεζηυκζζδ εκυξ θευββμο/κυηαξ 

Φξάζε: έκα ιζηνυ ιμοζζηυ ηιήια ιμο δίκεζ ηδκ αίζεδζδ ηάπμζαξ αοημκμιίαξ. 

 

Γηαδηθηπαθέο αλαθνξέο κνπζηθήο νξνινγίαο 

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 

  

Βηβιηνγξαθία γισζζαξηώλ 
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Ονβακζζιυξ Βηδυζεςξ Αζδαηηζηχκ ΐζαθίςκ. ζ.ζ. 66-69.  
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Ώνβονίμο, Μ. - Σζζμφηζζα Λμοθάηδ, Β. - Μαβαθζμφ, Μ. (π.π.). Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνύ. 

Σεηξάδην Δξγαζηώλ. Ώεήκα: Ονβακζζιυξ Βηδυζεςξ Αζδαηηζηχκ ΐζαθίςκ. ζ.ζ. 46-50.  

Αζαεέζζιμ δζαδζηηοαηά ζημ: <http://www.pi-

schools.gr/books/dimotiko/mousiki_a/ergas_1_60.pdf >. 

Ώνβονίμο, Μ. - Σζζμφηζζα Λμοθάηδ, Β. - Μαβαθζμφ, Μ. (π.π.). Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνύ. 

Σεηνάδζμ Βνβαζζχκ. Ώεήκα: Ονβακζζιυξ Βηδυζεςξ Αζδαηηζηχκ ΐζαθίςκ. ζ.ζ. 47-49. 

Αζαεέζζιμ δζαδζηηοαηά ζημ: <http://www.pi-

schools.gr/books/dimotiko/mousiki_b/ergas_1_60.pdf >   

Μπμβδάκδ μβζμφθ, Α. - αθηζηγυβθμο, Α. Καρδιάκδ, Μ. (π.π.) Μνπζηθή Γ ΄θαη Γ΄ 

Γεκνηηθνύ. Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ. Ώεήκα: Ονβακζζιυξ Βηδυζεςξ Αζδαηηζηχκ ΐζαθίςκ. ζ. 

87 Αζαεέζζιμ δζαδζηηοαηά ζημ < http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/ > 

Ώκαθοηζηά ηα ανπεία: 

Βλχθοθθμ: < http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/music_c_d/dask/exofilo.pdf > 

εθίδεξ 1-104: < http://www.pi-

schools.gr/books/dimotiko/music_c_d/dask/s_1_104.pdf > 

Σζαθηανίδδξ, Ν. (1997). Μνπζηθή, θίλεζε, ιόγνο. Ζ ζηνηρεηνδνκηθή κνπζηθή ζην παηδαγσγηθό 

έξγν Orff. Ώεήκα: Νήζμξ. ζ.ζ. 93-102.  Αζαεέζζιμ δζαδζηηοαηά ζημ: < 

http://www.nissos.gr/e-book/Tsaftaridis_Mousiki_Kinisi_Logos.pdf >  

 

 

 

ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ Ώεήκα 05/05/2011 

Με αημιζηή ιαξ εοεφκδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 κ. 1599/1986, μζ δδιζμονβμί ημο 

πανυκημξ εκηφπμο, ΚΧΣΏ ΜΟΥΟ, ΓΒΧΡΓΕΟ Α. ΜΠΕΚΟ ηαζ ΑΔΜΔΣΡΔ 

ΏΡΡΔ δδθχκμοιε υηζ: 

1. Σμ πανυκ ηείιεκμ ιε ηίηθμ «ΒΠΕΛΒΓΜΒΝΏ ΐΏΕΚΏ ΒΡΓΏ ΓΕΏ ΣΔ ΜΟΤΕΚΔ» είκαζ 

δζηυ ιαξ πνςηυηοπμ δδιζμφνβδια ηαζ δεκ πνμζηνμφεζ ζε ηακέκα δζηαίςια πκεοιαηζηήξ 

ζδζμηηδζίαξ ηνίηςκ.  

2. Αίκμοιε ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ άδεζα ζημ Παζδαβςβζηυ Εκζηζημφημ, ημ μπμίμ εα εκενβεί ηαηά 

ηδκ απυθοηδ ηαζ εθεφεενδ ηνίζδ ημο, κα αλζμπμζεί, κα δζαεέηεζ, κα ακαπανάβεζ ή κα δζακέιεζ 

ημ ςξ άκς ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ηάεε 

πνυζθμνμ ιέζμ.  
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