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1 .  Στοιχεία πολιτιστικής ομάδας 

Συντονιστής :  Τσιαϊρη Ελένη- Δασκάλα 

Συνολικός αριθμός μαθητών :  7 

Ονόματα μαθητών :  Δαγλαρά Ειρήνη,  Δημητρίου Βασίλης, 
Κάβουρας Θοδωρής,  Καμβύση Ευαγγελία,  Κατωγούδη Δήμητρα, 
Μπαξεβάνη Αγγελική,  Χαψής Βασίλης. 

Τάξη :  Β΄ Τάξη Δημοτικού 

Τίτλος :  Καλλιτεχνικά Δημιουργήματα 

Θέμα :  Μεγάλοι Ζωγράφοι,  Μεγάλα Έργα – Πίνακες και γλυπτά 

Υποθέματα : 

Ζωγραφική 
και 

συναίσθημα 

Επιφάνειες 
ζωγραφικής 

Καλλιτεχνικά 
Δημιουργήματα 

Βιογραφία 
καλλιτεχνών 

Πίνακες 

Είδη 
Ζωγραφικής 

Θέματα 
ζωγραφικής, 

αντικείμενα και 
μοντέλα 

Ρεύματα 
και στυλ 

Γλυπτική
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Χρονοδιάγραμμα :  Από 1  Νοεμβρίου 2004 έως 1 0 Ιουνίου 2005 

Εξακτίνωση – Πεδίο σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα : 

Καλλιτεχνικά 
Δημιουργήματα 

Λογοτεχνία 

Σκέφτομαι 
και γράφω 

Θεατρική 
Αγωγή 

Εικαστικά - 
κατασκευές 

Μουσική 

Εμείς και ο 
κόσμος 

Μαθηματικά 
Γλώσσα
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2. Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

Στόχοι του προγράμματος 

Οι μαθητές με τη βοήθεια του συγκεκριμένου προγράμματος θα : 

Γνωρίσουν πολλούς διάσημους καλλιτέχνες,  τη ζωή και το έργο 
τους 
Είναι σε θέση να ψάχνουν,  να ερευνούν και να ανακαλύπτουν 
πράγματα 
Μάθουν τρόπους οι οποίοι θα τους βοηθήσουν στη συλλογή 
πληροφοριών (internet,  λεξικό,  εγκυκλοπαίδεια,  λογοτεχνικά 
βιβλία,  βιβλιοθήκη,  βιβλιοπωλεία) 
Έρθουν σε επαφή με γνωστά καλλιτεχνικά δημιουργήματα 
ζωγραφικής και γλυπτικής 
Γνωρίσουν και θα υιοθετήσουν νέους τρόπους ζωγραφικής 
Μάθουν διάφορα ονόματα,  ρεύματα και στυλ ζωγραφικής 
Γνωρίσουν τα εργαλεία των καλλιτεχνών,  ζωγράφων και 
γλυπτών 
Μάθουν να αναμειγνύουν χρώματα και να δημιουργούν καινούρια 
Γνωρίσουν την προοπτική,  τα ψυχρά και θερμά χρώματα καθώς 
και τα βασικά 
Μάθουν είδη χρωμάτων και διαφορετικές μπογιές 
Μπορούν να ζωγραφίζουν σε διαφορετικές επιφάνειες με τις 
κατάλληλες μπογιές και χρώματα 
Θα γνωρίσουν τη γλυπτική ως τέχνη καθώς και μερικά διάσημα 
έργα 
Είναι σε θέση να καταλαβαίνουν ένα έργο τέχνης και να το 
αφήνουν να τους αγγίξει συναισθηματικά 
Είναι σε θέση να διακρίνουν το δημιουργό έργων τέχνης από την 
τεχνοτροπία και τα αντικείμενα ζωγραφικής του 
Ζωγραφίσουν και θα διασκεδάσουν 
Παίξουν με τα καλλιτεχνικά έργα,  θα αναπαραστήσουν με τα 
σώματά τους και τις εκφράσεις των προσώπων τους τα έργα 
αυτά (ζωγραφικής και γλυπτικής)
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Βάλουν ήχο στους πίνακες ανάλογα με το θέμα και τα χρώματα 
Μπορούν να βάλουν στους πίνακες και τα γλυπτά διάλογους 
και/ή μονόλογους 
Γνωρίσουν πολλά μουσεία και πινακοθήκες και θα μάθουν έργα 
που φιλοξενούν 
Αγαπήσουν την τέχνη σε πολλούς τομείς της και θα 

δημιουργηθεί μέσα τους η περιέργεια και η όρεξη για περαιτέρω 
αναζήτηση 

(Μερικά από τα γλυπτά που είδαν οι μαθητές)
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Επιλογή και κριτήρια επιλογής θέματος: 

Η επιλογή του θέματος έγινε με αφορμή ένα κείμενο του βιβλίου :  «Η 
γλώσσα μου» (α΄ τεύχος) της Β΄ Δημοτικού.  Το κείμενο ήταν το «Μία 
έκθεση ζωγραφικής στο άψε σβήσε».  Πρόσεξαν πως η φωτογραφία του 
κειμένου ήταν στο εξώφυλλο του βιβλίου και το ίδιο το κείμενο τους 
άρεσε πολύ.  Ρώτησα τα παιδιά εάν γνώριζαν κάποιον ζωγράφο και 
απάντησαν πως  γνώριζαν τον Πικάσο. Τα παιδιά εξέφρασαν τη διάθεση 
να γνωρίσουν κι άλλους διάσημους ζωγράφους κι έτσι αποφασίσαμε να 
ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα με θέμα τους διάσημους ζωγράφους και τους 
πίνακές τους.  Μάλιστα πρότειναν να φτιάξουμε κι εμείς μία έκθεση 
ζωγραφικής.  Όταν ανέφερα πως ο Πικάσο έκανε και όμορφα γλυπτά από 
διάφορα υλικά θέλησαν να ασχοληθούν και με τη γλυπτική τέχνη.  Έτσι, 
λοιπόν,  καθίσαμε την τελευταία ώρα και συζητήσαμε με τα παιδιά τα 
αντικείμενα- υποθέματα της έρευνάς μας.  Το γεγονός ότι με τα παιδιά 
δουλεύαμε και πέρσι βοήθησε στο να υπάρχει πλέον αρκετή οικειότητα 
μεταξύ μας και κατανόηση.  Αυτό συντέλεσε στην καλή οργάνωση και 
εκτέλεση των όσων αποφασίσαμε.  Από τη στιγμή που το θέμα ήταν 
αρκετά ελκυστικό για τους μαθητές,  πρότειναν να διαρκέσει όλη τη 
χρονιά και να γνωρίσουν όσο το δυνατό περισσότερα έργα και 
καλλιτέχνες. 

Το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά πρόσφορο για έρευνα και 
ενασχόληση των παιδιών καθώς : 

1 . είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών 
2. καλύπτει τομείς οι οποίοι είναι γύρω από τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας 
3. υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
4. βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν και να ολοκληρωθούν σαν 

προσωπικότητες μέσα από την τέχνη 
5. συνδέεται με πολλά γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος (Γλώσσα,  Μαθηματικά,  Εμείς και ο κόσμος, 
Εικαστικά,  Μουσική) 

6. αξιοποιεί προσωπικές εμπειρίες και γνώσεις των παιδιών 
7. βοηθά τα παιδιά να ασχοληθούν και να μάθουν πράγματα που δεν 

θα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στον τόπο τους 
8. συμβάλλει στην ανάπτυξη περαιτέρω ενδιαφέροντός τους για να 

ταξιδέψουν και να δουν από κοντά τους πίνακες και τα γλυπτά 
γνωστών καλλιτεχνών σε διάσημα μουσεία και πινακοθήκες του 
κόσμου.
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Μεθοδολογία πολιτιστικού προγράμματος 

Η εφαρμογή του προγράμματος βασίστηκε σε ποικίλους τρόπους 
προσέγγισης του εκάστοτε θέματος και των επιμέρους υποθεμάτων. 

Οι μαθητές,  που είναι μόνο 7 αποφάσισαν να κάνουν ομάδες των δύο 
παιδιών,  ενώ μία θα είχε τρία.  Έτσι,  λοιπόν,  δημιουργήσαμε τρεις 
ομάδες,  δύο των δύο παιδιών και μία των τριών.  Οι ομάδες αυτές θα 
δούλευαν από κοινού για τη συλλογή πληροφοριών για έργα και 
καλλιτέχνες καθώς και για την ορολογία των συγκεκριμένων καλών 
τεχνών.  Επίσης θα δούλευαν μαζί στο ίδιο θρανίο όταν επρόκειτο για 
εργασίες μέσα στην τάξη,  κατασκευές,  έρευνα,  ασκήσεις και άλλα.  Τέλος 
θα συναντιόνταν τις ώρες εκτός σχολείου για να ολοκληρώσουν τη μελέτη 
τους και τις εργασίες τους.  Οι μαθητές αποφάσισαν με δικές μου βέβαια 
προτάσεις να ονομάσουν τις ομάδες τους με τα ονόματα ορισμένων 
εργαλείων των ζωγράφων.  Έτσι,  λοιπόν,  έγιναν :  οι παλέτες,  τα πινέλα 
και τα καβαλέτα.  Φτιάξαμε τα καρτελάκια τους όλοι μαζί διαλέγοντας 
εικόνες από διάφορες που τους έδωσα και αρχίσαμε δουλειά. Τα παιδιά 
αναλάμβαναν κάθε φορά ρόλους διαφορετικούς και τις πρωτοβουλίες που 
οι παραπάνω συνεπάγονταν.  Σε άλλες περιπτώσεις εργάστηκαν ακόμη και 
ατομικά. 

Η βιβλιογραφική έρευνα,  βέβαια, δεν αποκλείστηκε. Έγινε χρήση 
πολλών εργαλείων όπως του διαδικτύου,  των εγκυκλοπαιδειών,  του 
υπολογιστή, της παρατήρησης με ταυτόχρονη καταγραφή των εμπειριών. 
Αργότερα γινόταν συζήτηση και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των 
παιδιών,  ενώ ο δικός μου ρόλος ήταν αυτός του καθοδηγητή- συντονιστή. 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε πως έγιναν τα παρακάτω: 
1 . χωρισμός ομάδων 
2. καταμερισμός εργασιών 
3. έρευνα (βιβλιογραφική- internet) 
4. παρατήρηση έργων τέχνης 
5. αναφορά σε χρώματα,  τρόπους ζωγραφική,  ρεύματα 
6. έκφραση συναισθημάτων και χρωμάτων 
7. παρουσίαση του συγκεκριμένου κάθε φορά τρόπου 
8. διερεύνηση υλικών ζωγραφικής και αντικειμένων 
9. εκτέλεση- ζωγραφική μεγάλων έργων σε διάφορες επιφάνειες, 

αναπαράσταση 
1 0. δραματοποίηση – παντομίμα - μίμηση έργων με σώματα, 
χοροθέατρο,  εκφράσεις προσώπου,  εισαγωγή διαλόγων- μονολόγων, 
εισαγωγή ήχου και μουσικής



9 

1 1 . παιχνίδια με τους πίνακες,  παζλ,  παραλλαγές,  παιχνίδια ρόλων 

(δείγμα εικόνων για καρτέλες- ομάδα «Πινέλα» πάνω- 
«Καβαλέτα» κάτω)
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(δείγμα εικόνων για καρτέλες- ομάδα «Παλέτες») 

Ανάλυση περιεχομένου- Στάδια υλοποίησης 

Α) Γλώσσα : 

Όσον αφορά το μάθημα της γλώσσας και τις δεξιότητες που αυτό 
αναπτύσσει και βελτιώνει,  το συγκεκριμένο θέμα είχε πολύ καλές 
προδιαγραφές.  Τα βιβλία της γλώσσας έχουν αρκετά κείμενα συναφή με 
το θέμα.  Τα κείμενα αυτά είναι τα εξής :  «Μία έκθεση ζωγραφικής στο 
άψε σβήσε» (α‛ τεύχος),  «Ένας παράξενος ζωγράφος» (β‛ τεύχος),  «Ο 
μουσικός του μουσείου»,  «Η μουντζούρα της σελίδας εννιά» (γ΄τεύχος). 
Πέρα βέβαια από τα θέματα των κειμένων υπήρχαν ασκήσεις και 
γραμματικά φαινόμενα,  τα οποία φάνηκαν πολύ χρήσιμα στην 
ολοκληρωμένη οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος. 

Εάν θέλαμε να αναλύσουμε τα στάδια με τα οποία ασχοληθήκαμε όσον 
αφορά τη γλώσσα θα λέγαμε ότι αυτά είναι τα εξής:  κείμενα,  λεξιλόγιο, 
ορθογραφία,  ορολογία,  γραμματικά φαινόμενα,  προφορικός και γραπτός 
λόγος,  ανάγνωση βιβλίων και λογοτεχνικών κειμένων. 

Εκτενέστερα,  μπορούμε να πούμε πως τα παιδιά ανέγνωσαν τα 
παραπάνω κείμενα καθώς και άλλα που είχαν σχέση με τη ζωή και το 
έργο μεγάλων ζωγράφων.  Έψαχναν και ανακάλυπταν πληροφορίες για τα 
παραπάνω από βιβλία,  εγκυκλοπαίδειες,  διαδίκτυο και ανακοίνωναν τα 
ευρήματά τους στην τάξη.  Ασκούνταν έτσι,  στον προφορικό και γραπτό 
λόγο,  στην κριτική σκέψη,  καθώς διάλεγαν αυτά που θα έγραφαν για να 
παρουσιάσουν και μάθαιναν λέξεις άγνωστες σ‛ αυτά στο λεξικό ή
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ρωτώντας εμένα.  Όσο για τις λέξεις που ήταν σχετικές με τα ρεύματα 
της  ζωγραφικής τα μάθαιναν βιωματικά και εμπειρικά καθώς και με την 
παρατήρηση.  Επίσης τους δημιουργούνταν η ανάγκη και το ενδιαφέρον να 
ψάξουν στη λογοτεχνία για κείμενα σχετικά με μεγάλους ζωγράφους και 
να εμπλουτίσουν το φάσμα των κειμένων που αναγιγνώσκουν. 

(Τα παιδιά βρίσκουν πληροφορίες για μεγάλους ζωγράφους από 
εγκυκλοπαίδειες και βιβλία)
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Ο γραπτός λόγος ενισχύθηκε κατά πολύ και από το «Σκέφτομαι 
και γράφω».  Το βιβλίο σε διάφορα κείμενα είχε θέματα σχετικά με τη 
ζωγραφική και αυτό το εκμεταλλευτήκαμε δεόντως.  Τα παιδιά 
αποτύπωναν στο χαρτί δικές τους εμπειρίες και βιώματα,  συναισθήματα, 
σκέψεις και συμπεράσματα.  Σε κάθε έργο έκαναν και την κριτική τους η 
οποία είχε άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά σχόλια.  Έκαναν συγκρίσεις 
έργων και αιτιολογούσαν την προτίμησή τους σε ένα συγκεκριμένο έργο ή 
καλλιτέχνη.  Οι εκδρομές όπως και οι καλεσμένοι κάθε φορά αποτελούσαν 
έναυσμα για ένα «σκέφτομαι και γράφω»,  το οποίο θα έμενε για να 
θυμίζει στα παιδιά τις εμπειρίες τους. Ακόμη,  υπήρχαν έργα,  με τον ίδιο 
τίτλο,  όπως «Τα ηλιοτρόπια» και «Ο ύπνος» τα οποία ζωγράφισαν δύο ή
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και περισσότεροι καλλιτέχνες.  Αυτά αποτέλεσαν την καλύτερη ευκαιρία 
για σύγκριση τόσο προφορικά με συζήτηση και διάλογο όσο και γραπτά 
παρουσιάζοντας τη γνώμη τους με σωστό συντακτικά λόγο.  Η έκφραση 
έγινε αντικείμενο μεγάλης προσοχής από τα παιδιά και από εμένα 
προκειμένου να βελτιωθούν.  Ξεκινήσαμε από την πρόταση και σιγά σιγά 
τα κείμενα μεγάλωναν.  Οι προτάσεις,  βέβαια,  των παιδιών,  όπως τους 
έλεγα από την προηγούμενη χρονιά,  θα έπρεπε να είναι μικρές για να 
αποφεύγουν τα λάθη. 

(Διάφορα «Σκέφτομαι και γράφω» των παιδιών)
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(Τα παιδιά μιλούν για τα «ηλιοτρόπια») 

(Σκίτσα του Πικάσο)
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Η συζήτηση είχε κι αυτή το δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο.  Ως γνωστό 
για τα παιδιά είναι πιο εύκολο να μιλήσουν παρά να γράψουν.  Ωστόσο 
αυτό στο οποίο δόθηκε περισσότερη έμφαση και αναπτύχθηκε και ήταν ο 
σωστός τρόπος συζήτησης και διαλόγου.  Τα παιδιά ξέρουν να μιλήσουν, 
αλλά το πιο δύσκολο είναι να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους,  να 
σηκώσουν το χέρι αφού ο συμμαθητής τους θα έχει τελειώσει αυτό που 
θέλει να πει,  θα πάρουν το λόγο και θα διατυπώσουν ορθά τη γνώμη 
τους με ήπιο τρόπο και καθαρή φωνή.  Τα θέματα συζήτησης ήταν όπως 
πάντα οι σκέψεις,  τα συναισθήματα,  η γνώμη και η κριτική των παιδιών 
για το κάθε θέμα.
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(Μεγάλη συζήτηση για τα «Ηλιοτρόπια» του Monet –πάνω και του Van 
Gogh –κάτω- )



21 

Όσο για τα γραμματικά φαινόμενα,  αυτά έγιναν πιο εύκολα και 
ενδιαφέροντα από τη στιγμή που οι λέξεις είχαν ενδιαφέρον περιεχόμενο 
για τα παιδιά.  Αφού ασκούνταν πρώτα σε λέξεις του εκάστοτε κειμένου 
στη συνέχεια ασχολούμασταν με λέξεις οικείες του θέματος.  Έτσι, 
λοιπόν,  τα παιδιά έκλιναν με μεγάλη άνεση ρήματα όπως τα :  ζωγραφίζω, 
αναμειγνύω,  χρωματίζω,  ανακατεύω,  βάφω,  σχεδιάζω,  παρατηρώ, 
ανακαλύπτω,  ανακοινώνω,  μιλώ,  παρουσιάζω και άλλα σε διάφορους 
χρόνους,  εμπλουτίζοντας και το λεξιλόγιό τους.  Επίσης,  έκλειναν 
ουσιαστικά και επίθετα ακόμη και μετοχές.  Το αγαπημένο τους ήταν να 
κλίνουν ουσιαστικά μαζί με επίθετα.  Τους φαινόταν εύκολο και 
διασκεδαστικό.  Για παράδειγμα έκλιναν σε όλες τις πτώσεις του ενικού 
και πληθυντικού αριθμού :  ο όμορφος πίνακας,  η εντυπωσιακή ζωγραφιά, 
το έντονο χρώμα,  το ψυχρό χρώμα,  ο χαρούμενος πίνακας,  ο 
ταλαντούχος ζωγράφος,  ο άσπρος πηλός,  ο ιμπρεσιονιστής καλλιτέχνης, 
ο φανταχτερός πίνακας,  το λεπτό πινέλο,  το μεγάλο καβαλέτο,  η μικρή 
παλέτα και άλλα πολλά.  Μάλιστα ήταν πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσουμε 
τα αριθμητικά και τα παραθετικά μιλώντας και συγκρίνοντας πίνακες και 
καλλιτέχνες.  Μιλήσαμε ακόμα και για οικογένειες λέξεων και γενικά 
προσαρμόσαμε όλες τις ασκήσεις των τεσσάρων βιβλίων της γλώσσας σε 
ασκήσεις σχετικές με λέξεις του προγράμματος.
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(Απαντήσεις ασκήσεων των μαθητών)
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Β) Μαθηματικά: 

Όπως είναι γνωστό τα μαθηματικά συνδέονται άψογα με πολλές 
μορφές ή αλλιώς εκφράσεις της τέχνης.  Μία φυσικά απ‛ αυτές είναι και η 
ζωγραφική.  Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως το βασικότερο που 
προσπαθήσαμε να επιτύχουμε όσον αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο 
είναι η χρήση και η δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων μέσα σ‛ έναν 
πίνακα.  Η δημιουργία ενός πίνακα με γεωμετρικά σχήματα,  ο κυβισμός. 
Ο Picasso αναφέρθηκε εκτενέστερα στον τομέα αυτόν,  όπως και ο 
Kandinsky. Είδαμε πολλά έργα τους σε εγκυκλοπαίδειες,  στο internet και 
σε cd- rom,  τα σχολιάσαμε,  γράψαμε γι‛ αυτά και προσπαθήσαμε να 
αντιγράψουμε αυτά και έπειτα να φτιάξουμε και δικά μας.  Ο κυβισμός 
φάνηκε ιδιαίτερα διασκεδαστικός στα παιδιά.  Ανέπτυξαν πολλές 
δεξιότητες,  όπως τη χάραξη,  τη σημασία του σημείου,  γνώρισαν 
βιωματικά και αισθητικά τα γεωμετρικά σχήματα,  το τρίγωνο,  το 
τετράγωνο,  το ορθογώνιο. 

Γνώρισαν επίσης έννοιες όπως αυτή της ασυμμετρίας,  κυρίως από 
τους πίνακες του Picasso με τα ασύμμετρα χαρακτηριστικά του 
προσώπου.  Στους συγκεκριμένους πίνακες ένας άνθρωπος φαίνεται στο 
χαρτί τρισδιάστατος και κυρίως για τα παιδιά,  αστείος.  Αυτό ήταν και το 
αγαπημένο σημείο των παιδιών. 

Έμαθαν ακόμη την έννοια και τη χρησιμότητα της δοσολογίας όσον 
αφορά τη μείξη των χρωμάτων και τα υλικά για τη δημιουργία γύψου 
καθώς και τα αποτελέσματα των μη σωστών αναλογιών. 

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν ακόμη και τα πιο απλά πράγματα 
που αναφέρονται ξεκάθαρα στον τομέα των μαθηματικών όπως είναι η 
λύση προβλημάτων με πίνακες ζωγραφικής,  με καλλιτέχνες,  με εργαλεία 
γλυπτών και ζωγράφων όπως και των χρωμάτων.  Βέβαια 
χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά και οι τέσσερις πράξεις προκειμένου να 
διαπιστώσουν τα παιδιά τη βοήθεια των εκάστοτε δεδομένων και της 
διατύπωσης των προβλημάτων.
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(Γεωμετρικά σχήματα- Βοήθεια στα μαθηματικά από τον πίνακα του V. 
Kandinsky) 

Γ) Εμείς και ο κόσμος: 

Το βιβλίο του «Εμείς και ο κόσμος» είναι ιδιαίτερα εύχρηστο για 
κάθε θέμα και το εκάστοτε πρόγραμμα σου δίνει ένα έναυσμα προκειμένου 
να αναφερθείς παραπάνω και πιο ολοκληρωμένα σε ένα θέμα του
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παραπάνω βιβλίου.  Βέβαια το θέμα που αναλάβαμε είχε πηγές σε πολλά 
θέματα και διδακτικές ενότητες του βιβλίου. 

Καταρχήν,  το κεφάλαιο για την οικογένεια και το σπίτι μας αποτέλεσε 
ένα είδος αφόρμησης,  όπως και οι περισσότερες ενότητες του βιβλίου, 
για να μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική,  τα κτίρια και στο τέλος να 
καταλήξουμε στην γλυπτική. 

Ο κύκλος του νερού χρησιμοποιήθηκε για να γνωρίσουν τα παιδιά πάλι 
βιωματικά τη χρησιμότητά του στη ζωγραφική και τη γλυπτική.  Τα παιδιά 
έπαιξαν με τις νερομπογιές,  βάση των οποίων είναι το νερό και χωρίς 
αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν,  με τις τέμπερες,  των οποίων το 
χρώμα φεύγει από τα πινέλα,  αλλά και τα ρούχα με αυτό καθώς επίσης 
και με τις δαχτυλομπογιές αλλά και με άλλα.  Στην γλυπτική το νερό 
χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ο γύψος αναμειγμένος με τη σκόνη 
του αλλά και στις κατασκευές με πηλό καθώς βρέχουν τα χέρια τους οι 
αγγειοπλάστες όταν δημιουργούν ένα πήλινο προϊόν. 

Τα δάση και γενικά η φύση μας έδωσε την ευκαιρία για να μιλήσουμε 
γι‛ αυτήν αλλά και για ένα ρεύμα στη ζωγραφική,  το γνωστό ρεύμα των 
ιμπρεσιονιστών,  οι οποίοι συνήθιζαν να ζωγραφίζουν στη φύση,  το 
μεγαλείο της,  την εντύπωση που τους έδινε ο ήλιος και η αντανάκλασή 
του πάνω στα πράγματα στο περιβάλλον.  Μάλιστα είπαμε πως αυτοί 
ζωγράφιζαν το ίδιο τοπίο σε διαφορετικές εποχές προκειμένου να 
αποτυπώσουν στον πίνακα την αλλαγή του τοπίου στις διαφορετικές 
κλιματολογικές συνθήκες.  Μάλιστα αυτό το έζησαν και τα παιδιά αφού 
επισκεφθήκαμε κι εμείς όσες φορές μπορέσαμε διάφορα τοπία.  Απ‛ τη 
στιγμή μάλιστα που το σχολείο βρισκόταν σε χωριό αυτό ήταν πολύ 
εύκολο. 

Η διδακτική ενότητα «Τι δουλειές κάνουν οι άνθρωποι» και κυρίως η 
ενότητα «Καθένας με την τέχνη του» μιλά καθαρά για μερικές τέχνες 
δείχνοντας μάλιστα σε ζωγραφιά και την αγγειοπλαστική.  Αναφερθήκαμε, 
λοιπόν,  σε επαγγέλματα που θεωρούνται «τέχνες» και φυσικά και σ‛ αυτό 
του γλύπτη και του ζωγράφου.  Μιλήσαμε για τις δυσκολίες,  τα 
προτερήματα,  τα μειονεκτήματα,  τα εργαλεία,  τα υλικά,  τις ασχολίες και 
τα αντικείμενά τους. 

Συναφές με το παραπάνω ήταν και η συζήτησή μας για τα εργαστήρια 
παίρνοντας αφορμή από την αντίστοιχη διδακτική ενότητα.  Συζητήσαμε 
για τα εργαστήρια των γλυπτών αλλά κι αυτά των ζωγράφων,  τα ατελιέ, 
τη σημασία των οποίων έψαξαν τα παιδιά και ανακοίνωσαν στην τάξη. 
Επίσης έγινε λόγος για τις εκθέσεις ζωγραφικής και τις πινακοθήκες, 
όπως και τα μουσεία,  τα οποία είχαν μεγάλη σχέση με τα παραπάνω.
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(Με τον πίνακα αυτόν μιλήσαμε για επαγγέλματα,  για τις εργασίες σε ένα 
πλοίο,  τα παιδιά ανέλαβαν ρόλους και παίξανε παντομίμα)
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Δ) Θεατρική αγωγή και Μουσική 

Σ‛ αυτόν τον τομέα τα παιδιά ανέπτυξαν διαφορετικές δεξιότητες, 
όπως αυτή της αυτοέκφρασης,  του αυτοσχεδιασμού,  την έκφραση των 
συναισθημάτων και άλλες. 

Τα παιδιά καθοδηγούμενα από εμένα διαλέγονταν και συζητούσαν για 
το πώς είναι ένας πίνακας Αφού έφταναν σε ένα συμπέρασμα για τον 
πίνακα και το αντικείμενό του τα παιδιά έπρεπε να δείξουν πως 
αισθανόταν το μοντέλο (ζωντανό ή μη,  άνθρωπος ή πράγμα) του 
συγκεκριμένου πίνακα.  Αυτό ξεκινούσε από την απλή αναπαράσταση,  την 
πόζα δηλαδή κι έπειτα στην έκφραση του συναισθήματος με μορφασμούς, 
εκφράσεις προσώπου,  κινήσεις σώματος και σιγά σιγά τη δημιουργία ενός 
ρυθμού,  την εισαγωγή ήχου ή ήχων αλλά και μουσικής,  ενός ρυθμού 
δηλαδή με τη χρήση ενός μουσικού οργάνου. 

Άλλες φορές τους έδειχνα έναν πίνακα,  για παράδειγμα,  έναν με ένα 
πλοίο σε φουρτούνα,  τους έβαζα μουσική κι αυτοί με τη σειρά τους 
δημιουργούσαν μία ιστορία,  δημιουργούσαν ρόλους (του καπετάνιου,  του 
παρατηρητή,  του κωπηλάτη κλπ. ) κι έπαιζαν βουβό κινηματογράφο.  Στη 
συνέχεια επέκτειναν την ιστορία τους,  έκαναν μία πλοκή και στο τέλος 
έβαζαν διάλογους.  Αυτά,  βέβαια απαιτούν και τα καλύτερα έμφυτα 
ταλέντα των παιδιών,  τον αυτοσχεδιασμό,  την ανάληψη ρόλων,  την 
εναλλαγή ρόλων και τα παραμύθια. 

Τα παιδιά έκαναν παντομίμα,  αναπαράσταση πινάκων,  ενσάρκωση και 
δραματοποίηση πινάκων,  έκφραση συναισθηματική με μορφασμούς και 
κινήσεις σώματος.  Εισήγαγαν ήχους,  ρυθμό,  ρυθμικές κινήσεις,  διάλογους 
και καταλήξανε στο χοροθέατρο.  Έπαιξαν τους καθρέφτες και 
ζωντάνεψαν μερικούς πίνακες.  Μάλιστα επηρεασμένη από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα,  έγραψα ένα μικρό σκετς προσαρμοσμένο στους 
χαρακτήρες των παιδιών προκειμένου να αναπαραστήσουμε μία 
πινακοθήκη όπου οι πίνακες,  αφού την κλείνει η ταμίας,  ζωντανεύουν και 
συζητούν μεταξύ τους κάνοντας αστεία και παρέχοντας στο κοινό 
διάφορες πληροφορίες.  Παρακάτω παραθέτουμε και το συγκεκριμένο 
σκετς.
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Ε) Εικαστικά και κατασκευές: 

Όπως γίνεται συνήθως τα εικαστικά και οι κατασκευές παίζουν τον 
πρωταρχικό ρόλο σ‛ αυτά τα προγράμματα καθώς το παιδί προσεγγίζει το 
γνωστικό αντικείμενο βιωματικά και το καταλαβαίνει μέσα από την 
προσωπική εμπειρία.  Οι δεξιότητες στον τομέα αυτόν είναι αρκετές και 
θα τις αναφέρουμε μιλώντας για τα πράγματα που έκαναν τα παιδιά. 

Οι μαθητές φρόντισαν να γνωρίσουν τους καλλιτέχνες και τη ζωή 
τους αλλά και τα έργα τους παίρνοντας πληροφορίες ψάχνοντας σε 
εγκυκλοπαίδειες,  στο internet,  σε cd- rom,  στην τηλεόραση,  σε dvd και 
σε άλλα.  Γνώρισαν για τα ρεύματα και τα στυλ ζωγραφικής αλλά και 
διάφορα είδη ζωγραφικής,  δηλαδή τεχνικές.  Έμαθαν για τα αντικείμενα 
της ζωγραφικής και τα μοντέλα των πινάκων. 

Πιο αναλυτικά,  τα παιδιά ζωγράφισαν πολλούς γνωστούς πίνακες 
μεγάλων καλλιτεχνών.  Προσπάθησαν να τους μιμηθούν αλλά και να 
ζωγραφίσουν με την τεχνική τους ή σύμφωνα με το ρεύμα που πρέσβευε 
ο καθένας τους.  Ζωγράφιζαν ανάλογα με την τεχνοτροπία του καθενός ή 
με το συνδυασμό των χρωμάτων. 

(Τα νούφαρα του Monet)
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(Έργο του Dali.  Κάτω:  Ο πίνακας ζωγραφισμένος από τα παιδιά)
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(Ο Ίκαρος του Matisse ζωγραφισμένος κάτω από τα παιδιά)
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(Ο πίνακας του Dali,  ζωγραφισμένος κάτω από τα παιδιά)
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Χρησιμοποίησαν διάφορα μοντέλα,  όπως τα τοπία,  τις 
θαλασσογραφίες,  τα πορτρέτα τις προσωπογραφίες και 
αυτοπροσωπογραφίες,  αλλά έγιναν και οι ίδιοι μοντέλα μέσα στην τάξη. 

(Ο Βασίλης ζωγράφισε τον Θοδωρή και το Βασίλη αγκαλιασμένους,  ενώ 
κάτω τα παιδιά ζωγράφισαν την Αγγελική)
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Ζωγράφισαν με προοπτική,  παρουσιάζοντας το πίσω και το μπροστά 
το κοντά και το μακριά (μαθηματικές έννοιες).  Μιλήσαμε ακόμα και για το 
“background” αλλά και το “foreground”. 

(Πάνω το «μπροστά- πίσω».  Κάτω το «μακριά- κοντά»)
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Χρησιμοποιήσαμε πολλά υλικά,  όπως τις εφημερίδες και τα 
περιοδικά,   τις δαχτυλομπογιές,  τις κιμωλίες,  τους μαρκαδόρους,  τις 
ξυλομπογιές,  τις νερομπογιές,  τις τέμπερες,  το κάρβουνο,  τις 
κυρομπογιές,  το πλαστικό χρώμα,  το λούστρο,  τις μπογιές για γυαλί και 
υφάσματα και όπως φαίνεται ζωγραφίσαμε σε πολλές επιφάνειες,  όπως, 
χαρτί ακουαρέλας,  χαρτόνι κάνσον,  πίνακας,  ύφασμα,  ξύλο,  πέτρα, 
γυαλί,  πλακάκι και άλλα.  Χρησιμοποιήσαμε το καβαλέτο,  τις παλέτες και 
άλλα σύνεργα των ζωγράφων. 

Μάθαμε για τον κυβισμό,  τον πουαντιγισμό,  το κολάζ,  το κολάζ με 
κοχύλια,  την αφηρημένη μοντέρνα τέχνη,  τη νεκρή φύση,  την τεχνική με 
τις κυρομπογιές και τη χάραξη πάνω στο μαύρο χρώμα,  τα vitro,  την 
αγιογραφία και την τεχνική με τα τετραγωνάκια,  το σχέδιο,  το σκίτσο,  τη 
δημιουργία ενός κόμικ,  ενός ήρωα cartoon και άλλα.  Βέβαια όλα αυτά 
έγιναν με πρακτική των παιδιών.  Πρώτα έβλεπαν διάφορα έργα 
καλλιτεχνών κι έπειτα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν δικά τους. 

(Πάνω η «Κραυγή» του Mounh και κάτω από τα παιδιά)
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Μάθαμε για τη μείξη των χρωμάτων,  για τα ψυχρά και θερμά 
χρώματα,  τα βασικά και τα παράγωγα και τη χρησιμότητα του νερού σ‛ 
αυτά. 

(Χρώματα θερμά…. )
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(…και χρώματα ψυχρά) 

Όσον αφορά την τεχνική του κόμικ τα παιδιά εξέτασαν μερικά κόμικ 
που τους έδωσα εγώ.  Πρόσεξαν τα χρώματα τα σκίτσα,  τα σχέδια,  τους 
ήρωες και τα συννεφάκια με τους διάλογους.  Έπειτα τους έδωσα μία 
φωτοτυπία με μία ιστορία.  Από κάτω υπήρχαν τέσσερις φωτογραφίες με 
κενά συννεφάκια που έπρεπε να συμπληρωθούν από τους μαθητές.  Αυτό 
το επαναλάβαμε και με διάφορα παραμύθια,  τα οποία είχαν τέσσερις 
φωτογραφίες κενές για να συμπληρωθούν οι διάλογοι απ‛ τους ίδιους. 
Αφού κατάφεραν κι αυτό το σημείο με μεγάλη επιτυχία κι αφού έβαψαν 
κιόλας τα σκίτσα,  το επόμενο βήμα ήταν να φτιάξουν ήρωες και να 
φανταστούν ιστορίες παρουσιάζοντάς τες σε τέσσερις σκηνές.  Η 
δημιουργία κόμικ είχε μεγάλη επιτυχία,  γιατί τα παιδιά το διασκέδασαν 
και δημιούργησαν ιστορίες με πολλή φαντασία και χιούμορ.
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(Πρόσεξαν τα χρώματα τα σκίτσα,  τα σχέδια,  τους ήρωες και τα 
συννεφάκια με τους διάλογους. )
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(…με κενά συννεφάκια που έπρεπε να συμπληρωθούν από τους μαθητές. )
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(…το επόμενο βήμα ήταν να φτιάξουν ήρωες και να φανταστούν ιστορίες 
παρουσιάζοντάς τες σε τέσσερις σκηνές. ) 

(Πάνω το κόμικ της Δήμητρας.  Κάτω του Βασίλη)
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(Το κόμικ του Θοδωρή) 

Όσον αφορά επίσης την αγιογραφία,  επισκεφθήκαμε και καλέσαμε 
στο σχολείο για περαιτέρω βοήθεια και ενημέρωση μία κοπέλα που 
ασχολείται και έχει στη διάθεσή της ένα εργαστήρι αγιογραφίας.  Η 
κοπέλα μας έδειξε το εργαστήρι,  τα χρώματα και πως τα φτιάχνει,  μας 
είπε από τι είναι φτιαγμένα αυτά καθώς και τον πίνακα που έφτιαχνε 
εκείνη τη στιγμή.  Μάλιστα ήρθε στο σχολείο μας και μας βοήθησε να 
φτιάξουμε μία εικόνα του Χριστού με την τεχνική με τα τετραγωνάκια.  Τα 
παιδιά μάλιστα αντεπεξήλθαν επιτυχώς.
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Όσο για τη γλυπτική τα παιδιά δημιούργησαν πράγματα από 
πλαστελίνη,  από πηλό και γύψο με τη βοήθεια των καλουπιών κι έπειτα 
τα έβαψαν.  Στα τελευταία μάλιστα κόλλησαν και μαγνητάκια για άλλη 
χρήση.  Επίσης τους πήγα σαπούνια λαδιού και πλαστικά μαχαιράκια,  τα 
οποία χρησιμοποίησαν για να χαράξουν πρώτα κι έπειτα να φτιάξουν ένα 
γλυπτό,  πράγμα που τους άρεσε επίσης πάρα πολύ και ζήτησαν να το 
επαναλάβουμε. 

(Γλυπτική με γύψο πάνω και κάτω με πηλό)
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Ζωγραφίσαμε επίσης και ανάποδα,  κολλώντας το χαρτόνι κάτω από 
την καρέκλα των παιδιών.  Τα παιδιά ξαπλώνοντας αναπαριστούσαν τον 
Μιχαήλ Άγγελο,  ο οποίος μ‛ αυτόν τον τρόπο ζωγράφισε την «Καπέλα 
Σιξτίνα». 

(Ζωγραφίζοντας πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου.  Κάτω το αποτέλεσμα)
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Χρησιμοποιήσαμε βέβαια και μία άλλη τέχνη,  αυτήν της διακόσμησης, 
καθώς διακοσμούσαμε τα χαρτόνια,  τα γυάλινα βαζάκια,  τα πλακάκια και 
τα ξύλα αλλά και τις πέτρες μαθαίνοντας για την αισθητική και την 
καλαισθησία,  γνωρίζοντας τρόπους διασκέδασης και διακόσμησης ενός 
σπιτιού ή χώρου,  ή ακόμα και άχρηστων πραγμάτων,  πράγμα που έκανε 
και ο Picasso.  Χρησιμοποιήσαμε και άχρηστα πράγματα για να φτιάξουμε 
ένα γλυπτό,  όπως ακριβώς ο «Ταύρος» του Picasso. 

(Ο Βασίλης περνάει λούστρο στην πέτρα που την έχει κάνει αυγό) 

Τέλος σε μία εκδήλωση της Unisef είδαμε με τα παιδιά ένα 
ημερολόγιο με πολλούς διάσημους πίνακες ζωγραφικής διάφορων 
καλλιτεχνών. 

Ας μην ξεχνάμε βέβαια και τα στοιχεία ενός πίνακα όπως ο τίτλος 
του και το όνομα του καλλιτέχνη καθώς και τη διακόσμησή του με την 
απαραίτητη κορνίζα. 

Αποφασίσαμε ακόμη με τα παιδιά να κάνουμε έναν διαγωνισμό κάθε 
φορά με το καλύτερο έργο και στο τέλος να παρουσιάσουμε μία έκθεση 
ζωγραφικής και γλυπτικής,  την έκθεση των παιδιών,  την οποία θα 
ολοκλήρωνε και η παρουσίαση του σκετς.
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(Σχεδιάζοντας σαν τον Monet με κάρβουνο)
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(Ο ύπνος του Πικάσο κάτω από τα παιδιά με κυρομπογιές)
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(Πάνω:  Τριαντάφυλλο του Dali, κάτω:  το τριαντάφυλλο του Dali 
ζωγραφισμένο από παιδί με κυρομπογιές)
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(Κολάζ με ασύμμετρα πρόσωπα κατά Picasso)
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(Δημιουργίες από εφημερίδες.  Πάνω των παιδιών,  κάτω του Picasso) 

(Κολάζ από κοχύλια
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(Ζωγραφική σε γυαλί και ξύλο) 

(Ζωγραφική σε πλακάκι)
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(Εύρεση σχημάτων- μορφών από τυχαίες και διάφορες γραμμές, 
καμπύλες,  ευθείες,  σπειροειδείς κλπ) 

(Η «Μόνα Λίζα» των παιδιών. )
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(Γλυπτική με σαπούνι) 

(Το φίδι του Θοδωρή φτιαγμένο από πηλό)
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(Από την επίσκεψη της αγιογράφου) 

(Κάνοντας τους ιμπρεσιονιστές)
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(Δημιουργώντας σχέδια από αντικείμενα σε περιοδικά)
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Συνεργαζόμενοι φορείς- Επισκέψεις- Δυσκολίες 

Το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να μας δώσει την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε πολλά μέρη.  Δυστυχώς το νησί δεν είναι και τόσο πλούσιο 
σ‛ αυτόν τον τομέα και αυτό αποτέλεσε και τη μοναδική δυσκολία του. 

Παρόλα αυτά επισκεφθήκαμε το εργαστήρι αγιογραφίας στο 
Κοντοπούλι,  την έκθεση ζωγραφικής στα Θέρμα,  μας επισκέφθηκαν δύο 
κυρίες που ασχολούνται με τη ζωγραφική,  επισκεφθήκαμε τη βιβλιοθήκη 
του Γυμνασίου στο Μούδρο προκειμένου να βρούμε πληροφορίες για 
σχετικά θέματα και ζωγράφους.  Ακόμα επισκεφθήκαμε και μία ζωγράφο 
στη Μύρινα.  Χρήσιμη ήταν και η βιβλιοθήκη του σχολείου,  όπου βρήκαμε 
δύο σειρές σχετικές με τους ζωγράφους και τα έργα τέχνης. 
Χρησιμοποιήσαμε πολύ το internet και διάφορα cd- rom,  αλλά είδαμε και 
βιντεοκασέτες- ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο διάφορων 
καλλιτεχνών.  Τέλος επισκεφτήκαμε και το εργαστήρι αγγειοπλαστικής στο 
Κοντοπούλι. 

Το μοναδικό πρόβλημα- δυσκολία αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν 
μπορούσαμε να επισκεφτούμε πινακοθήκες και εκθέσεις ζωγραφικής ή 
ακόμη και μουσεία με έργα τέχνης ή εκθέσεις γλυπτικής. 

(Ο κυβισμός και τα ασύμμετρα πρόσωπα του Picasso από τα παιδιά)
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση έγινε με διάφορους και ποικίλους τρόπους και τα παιδιά 
απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η συνταγή της επιτυχίας έχει την πηγή 
της στα ενδιαφέροντα των παιδιών,  στο κατά πόσο το θέμα έχει να κάνει 
με τον δικό τους κόσμο κι όχι με τον δικό μας. 

Τα παιδιά παρουσίασαν τη ζωή και τα έργα πολύ διάσημων 
ζωγράφων.  Έφτιαξαν πίνακες όμοιους με αυτούς των Dali, Picasso, 
Kandinsky, Monet, Matisse, Van Gogh, Michellangelo, Mounh, Da Vinci 
και άλλων.  Έφτιαξαν δικούς τους πίνακες και τους διακόσμησαν με 
κορνίζες στηριζόμενοι στην τεχνοτροπία των παραπάνω. 

Δημιούργησαν μία έκθεση με τους πίνακες και τα γλυπτά τους στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς,  αλλά και με άλλες κατασκευές τους με κολάζ 
από εφημερίδες,  περιοδικά,  κοχύλια και άλλα. 

Χρησιμοποίησαν την αναπαράσταση και τη δραματοποίηση καθώς και 
την παντομίμα στην πραγματοποίηση του σκετς επίσης στο τέλος της 
χρονιάς και ζωγράφισαν το σκηνικό που σχεδίασα γι‛ αυτό. 

Τέλος παρίσταναν τους κριτικούς έργων τέχνης,  κρίνοντας έναν 
πίνακα,  δικαιολογώντας τη γνώμη τους κάθε φορά και παίρνοντας μέρος 
σε μία εποικοδομητική συζήτηση με σωστούς τρόπους συμπεριφοράς. 

Με όλα τα παραπάνω τα παιδιά πιστεύω,  όπως φυσικά παρατήρησα 
όλο αυτό το χρονικό διάστημα,  πως ανέπτυξαν πολλές δεξιότητες και 
πάνω απ‛ όλα αναπτύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν σαν προσωπικότητες με 
τη βοήθεια αυτού του προγράμματος.  Η επιλογή του θέματος φυσικά ήταν 
πολύ σωστή και καταλυτική προκειμένου τα παιδιά να ενδιαφερθούν και 
να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα που ίσως και να μη γνώριζαν ποτέ. 
Θέλω να πιστεύω πως τους δημιούργησα το ενδιαφέρον για περαιτέρω 
ενασχόληση με τη ζωγραφική και με τους ζωγράφους και επίσης ελπίζω 
να τους δημιουργηθεί η ανάγκη να επισκεφθούν μουσεία και πινακοθήκες 
με έργα τέχνης. 

(Ζωγραφιά από κάρβουνο)
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(Η Βαγγελίτσα ζωγραφίζει χαράσσοντας στην τεχνική με τις κυρομπογιές) 

(Τα νούφαρα του Monet από τον Θοδωρή και τον Βασίλη με νερομπογιές)
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(Τα ηλιοτρόπια του Van Gogh) 

(Τα παιδιά σε περίπατό μας ζωγράφισαν από ψηλά ό, τι έβλεπαν)
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ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ 

Ηθοποιοί : Ταμίας, επισκέπτης, Μόνα Λίζα, Κραυγή, Ηλιοτρόπιο 1, 
Ηλιοτρόπιο 2, φύλακας. 

Ταμίας : Ουφ. Αμάν! Δουλειά κι αυτή. Α! τι ήθελα και μίλησα; Ορίστε, έχουμε 
πελατεία. Καλησπέρα. Καλωσήρθατε στην Πινακοθήκη μας. 
Επισκέπτης : Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Πόσο κάνει η είσοδος; 
Ταμίας : 5  ευρώ παρακαλώ. 
Επισκέπτης : Ορίστε. 
Ταμίας : Ευχαριστώ. 
Επισκέπτης : Αν μου αρέσει κάτι μπορώ να το αγοράσω; 
Ταμίας : Όχι κυρία μου. Δεν είναι έκθεση ζωγραφικής εδώ. Εμείς είμαστε 
πινακοθήκη. Υπάρχουν οι αυθεντικοί πίνακες πολύ γνωστών καλλιτεχνών, οι 
οποίοι βρίσκονται εδώ για να μπορεί να τους θαυμάζει το ευρύ κοινό, δηλαδή 
όλος ο κόσμος. Οι πίνακες αυτοί είναι ανεκτίμητης αξίας. 
Επισκέπτης : Μάλιστα. Κατάλαβα. Ας τους θαυμάσω λοιπόν….. 

Ταμίας : Σας άρεσαν τα έργα; 
Επισκέπτης : Ναι, πολύ. Όντως πρέπει να τους θαυμάζει όλος ο κόσμος. 
Γεια σας. 
Ταμίας : Γεια σας….Επιτέλους ήρθε η ώρα να το κλείσουμε το μαγαζάκι. 
Ευτυχώς γιατί με περιμένει μπουγάδα  και σίδερο στο σπίτι. Άντε να δούμε τι 
ώρα θα κοιμηθούμε και σήμερα. Αχ. Παραλίγο θα ξεχνούσα το συναγερμό. 
Καραδοκούν πολλοί ληστές έργων τέχνης. Φαντάζεστε πόσο θα πουλούσαν 
έναν πίνακα του Πικάσο; Πω πω!! Μάνα μου λεφτάααα! 

Κραυγή : Ααα! Πιάστηκε το στοματάκι μου. Αμάν. Θα μου μείνει έτσι το 
καημένο και θα νομίζουν ότι είναι κανένα απροσάρμοστο. Κι αυτός ο 
χριστιανός δε μπορούσε να με ζωγραφίσει με κλειστό το στόμα; Πιάστηκα. 
Ορίστε η κυρία από εκεί μόνο κάθεται Τι κάνει κανείς για τη δόξα! 
Μόνα Λίζα : Τι μουρμουράς πάλι εσύ; Όλο γκρινιάζεις. Κάθε βράδυ τα ίδια 
Ουφ το ένα και ουφ το άλλο. Εγώ τι να πω; Πρέπει κάθε μέρα συνέχεια να 
έχω το ίδιο περίεργο χαμόγελο που μου έκανε ο Ντα Βίντσι. Ξέρεις τι 
δύσκολο είναι κάθε φορά να το πετύχεις; Όχι πολύ για να είναι γέλιο, όχι λίγο 
για να είναι ψεύτικο. Αχ που να καταλάβεις εσύ; Κραυγή σε λένε και με το που 
βραδιάζει, γλώσσα δε βάζεις μέσα. 
Κραυγή : Εσύ μη μιλάς. Εσένα σε θαυμάζουν όλοι. Η ωραία Μόνα Λίζα του 
Ντα Βίντσι. Αυτός ο περίεργος επιστήμονας παύλα καλλιτέχνης που
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ζωγράφισε το «Μυστικό Δείπνο» και είναι πάλι στην επικαιρότητα μ‛ εκείνο 
το βιβλίο. Αχ, πώς το λένε; Πώς το λένε; Α! Εύρηκα. «Κωδικός Ντα Βίντσι». 
Άντε παράτα με. Τουλάχιστον εσύ είσαι όμορφη. Εγώ που είμαι φαλακρός, 
γέρος και μοιάζω με λάστιχο; Άσε. Σαν παραμορφωμένος καθρέφτης είμαι. 
Μόνα Λίζα: Δεν έχεις δίκιο. Είσαι πολύ γνωστός. Ποιος δεν ξέρει τον πίνακα 
του Μούνχ που λέγεται Κραυγή ; Μάλιστα αν θυμάμαι καλά σε ζωγράφισε από 
μία εμπειρία που είχε και ένιωσε ο ίδιος. Αλήθεια; 
Κραυγή : Ναι. Η αλήθεια είναι πως η δημιουργία μου είναι κάπως 
ενδιαφέρουσα. Όταν κατηφόριζε ένα βραδάκι σ‛ ένα μονοπάτι, από τη μια 
μεριά ήταν η πόλη και από την άλλη το φιόρντ. Ο ήλιος βασίλευε και τα 
σύννεφα γίνονταν κόκκινα σαν αίμα. Ένιωσε μια κραυγή να διαπερνά τη φύση. 
Του φάνηκε πως άκουσε μια κραυγή. Έτσι λοιπόν, ζωγράφισε εμένα, την 
κραυγή δηλαδή, όπως τη φαντάστηκε με σύννεφα κατακόκκινα σαν αίμα. 
Μόνα Λίζα : Είδες λοιπόν; Μην είσαι αχάριστος. 
Κραυγή : Ίσως να είμαι περισσότερο γκρινιάρης απ‛ όσο πρέπει τελικά. 
Μόνα Λίζα : Αλληλούια. Αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλλέληλουια. 
Ηλιοτρόπιο 1 : Ωχ, ωχ, ωχ. 
Ηλιοτρόπιο 2: Αμάν, αμάν, αμάν. Τι ήταν αυτό; Κάθε μέρα μου φαίνονται 
περισσότερες οι ώρες. 
Ηλιοτρόπιο 1 : Ρε συ. Ρε συ. 
Ηλιοτρόπιο 2: Τι έπαθες ρε φιλάρα; Πάγωσαν τα φύλλα σου; 
Ηλιοτρόπιο 1 : Όχι ρε. 
Ηλιοτρόπιο 2: Ε, τότε; Έπεσαν τα σπόρια σου; Χα χα. 
Ηλιοτρόπιο 1 : Τι λες ρε; Ρε συ βοήθα. 
Ηλιοτρόπιο 2: Γιατί; Τι έγινε; 
Ηλιοτρόπιο 1 : Λουμπάγκο. 
Ηλιοτρόπιο 2: Τι; 
Ηλιοτρόπιο 1 : Λου- μπα-γκο. Γιου νόου; Αυτό που όταν σε πιάνει δεν 
μπορείς να ισιώσεις τη μέση σου; 
Ηλιοτρόπιο 2: Όου, γιες. Ξέρω, ξέρω. Είχε πάθει η γιαγιά μου η καημένη. 
Έμεινε στο χώμα για 3 μήνες μέχρι να τη συνεφέρει ο κηπουρός. Τι με το 
λουμπάγκο λοιπόν; 
Ηλιοτρόπιο 1 : Ρε τι έπαθες; Παράκρουση; Έπαθα λουμπάγκο. Δεν μπορώ να 
ισιώσω. Θέλω βοήθεια. Πώς να σου το πω διαφορετικά; Τι δεν 
καταλαβαίνεις; Χελπ! Χελπ! 
Ηλιοτρόπιο 2: Καλά δικέ μου. Χαλάρωσε. Πώς κάνεις έτσι; 
Ηλιοτρόπιο 1 : Εεε μα! Είναι πράγματα αυτά; Αμάν κι αυτός ο Βαν Γκογκ. 
Ήταν απαραίτητο να με ζωγραφίσει σκυφτό; Χάθηκε να είμαι όρθιος σαν 
εσένα; 
Ηλιοτρόπιο 2: Ε. Λίγα λόγια για τον Βαν Γκογκ. Δε φτάνει που σε ξέρει όλος 
ο κόσμος, μιλάς κιόλας;
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Ηλιοτρόπιο 1 : Ναι καλά. Να ήμουν και ο μοναδικός να πω ναι. Έλα που 
είμαστε περισσότεροι! 
Κραυγή: Ναι. Υπάρχει πολύ μοναξιά στην κορυφή. 
Μόνα Λίζα: Σταμάτα εσύ. Μην μπερδεύεσαι γιατί θα τα βάλει μαζί σου. 
Ηλιοτρόπιο 1 : Θα σταματήσεις τη φλυαρία σου να έρθεις να με βοηθήσεις; 
Ηλιοτρόπιο 2: Ωχ κι άλλος γκρινιάρης μας βρήκε. 
Ηλιοτρόπιο 1 : Σιγά. Σιγά. Αχ. Ωραία. Λοιπόν; Τι νέα; 
Κραυγή: Καλά. Εσύ; 
Ηλιοτρόπιο 1 : Δύσκολη η ζωή για πρίγκιπες. 
Μόνα Λίζα : Μη συζητάς. Εσάς τουλάχιστο δε σας έβαλαν σε σοκολατάκια. 
Κραυγή και Ηλιοτρόπια : Χι, χι, χι. 
Μόνα Λίζα : Μη γελάτε. Αλλά τι να μη γελάτε; Για γέλια είναι μάλλον. 
Ηλιοτρόπιο 1 : Μη σκας κούκλα. Εγώ που είμαι φυτό; Αλήθεια από πού είσαι; 
Γουέαρ αρ γιου φρομ; 
Μόνα Λίζα : Α! Εγώ είμαι από τη χώρα της μόδας, την Ιταλία. Εσείς; 
Ηλιοτρόπια : Εμείς είμαστε από την Ολλανδία. Βλέπεις από εκεί κατάγεται ο 
καλλιτέχνης. Εσύ κούκλε; 
Κραυγή : Εγώ από τη Νορβηγία. Έτσι που γίναμε τώρα μια ωραία ατμόσφαιρα 
να σας εκμυστηρευτώ κάτι; 
Μόνα Λίζα : Τι τι; 
Ηλιοτρόπια : Κουτσομπόλα! Λέγε. 
Κραυγή : Θα ‘θελα να ‘μουν το τριαντάφυλλο του Νταλί. 
Μόνα Λίζα : Αχ, πανέμορφο. Εγώ ο Ίκαρος του Ματίς. 
Ηλιοτρόπια : Εμείς ένας από τους πίνακες του Μονέ. 
Μόνα Λίζα : Ε, βέβαια. Αντί για βάζο με ηλιοτρόπια, κάμπος με λουλούδια. 
Κραυγή : Ή ένας πίνακας του Πικάσο. 
Ηλιοτρόπιο 1 : Απ‛ το ένα περίεργο στο άλλο πάς. Αυτοί έχουν 3 μάτια, ένα 
χέρι και ο Θεός ξέρει πόσα δάχτυλα στα χέρια. 
Κραυγή : Τι να ξέρεις εσύ από μόντερν αρτ παιδάκι μου. 
Μόνα Λίζα : Ησυχάστε. Σαν να ακούω το φύλακα. 
Φύλακας: Χικ, χικ. Ήπια λίγο παραπάνω και σε θυμήθηκα. Ήπια λίγο 
παραπάνω, αποκοιμήθηκα, χικ. Νομίζω πως άκουσα φωνές. Ουπς 
(ροχαλητό). 

(Οι πίνακες ζωντανεύουν πηγαίνουν πάνω από το φύλακα τον κοιτάζουν, 
κοιτάζουν το κοινό και ανασηκώνουν τους ώμους με απορία μορφάζοντας)
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(Φωτογραφίες από την παράσταση των παιδιών στη σχολική γιορτή) 

(…η ταμίας,  η επισκέπτρια της Πινακοθήκης,  η Μόνα Λίζα,  η Κραυγή και 
τα Ηλιοτρόπια)
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(Από την έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής των παιδιών στη σχολική 
γιορτή)
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(Η έκθεση στη σχολική γιορτή από έργα διάσημων ζωγράφων)
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