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																																									8ο	ΕΥΕΛΙΚΤΗ	ΖΩΝΗ	19-3-2021	

 

Διάφοροι		Διαφορετικοί		Φίλοι	(Alessandro	Libertini)	

 

Από πέντε διαφορετικούς σπόρους . . . .. . 

 

. . . .φύτρωσαν πέντε διαφορετικές μηλιές. 

 

Το κάθε δέντρο έδωσε ένα διαφορετικό μήλο. 

 

Τα πέντε μήλα τα μάζεψαν μικρά κι άγουρα 

 για να  πάνε στο σχολείο. 

 

Όταν τα μικρά μήλα ωρίμασαν 

Θέλησαν πριν χαλάσουν να κάνουν κάτι καλό. 

 

Το έναν μήλο είχε πρόβλημα στη φλούδα του. 

Το άλλο ήταν λίγο  ζουπιγμένο από τότε που ήταν μικρό. 

Ένα άλλο ήταν διπλό σαν «δίδυμα σιαμαία». 

Μόνον τα δύο ήταν πραγματικά όμορφα. 

Δύο όμως είναι λίγα για να στολίσουν το τραπέζι. 

 

Εκεί που τα ‘λεγαν και τα ξανάλεγαν, κάτι τους ήρθε στο μυαλό: 

Να γίνουν ένας ωραίος φρουτοχυμός. 

 

Δεν του άρεσε όμως η ιδέα να μπερδευτούν οι γεύσεις τους 
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μέσα σε ένα φρουτοχυμό. 

Να γίνουν μαρμελάδα; Τα ίδια! Χώρια που κολλάει. 

 

Άμα είναι να κολλάει, δε γίνονται μηλόπιτα; 

Μηλόπιτα; Σκέτη φασαρία. 

 

Να μπουν στο φούρνο; Καίει πολύ. 

 

Να γίνουν ψητά μήλα; 

Γαρνιτούρα σε ένα ψητό κοτόπουλο; 

 

Όχι! Τα πέντε μήλα δεν ήθελαν 

Να παίξουν δεύτερο ρόλο. 

Να που του ήρθε επιτέλους μια απίθανη ιδέα: 

Η ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ! 

 

Πού θα έβρισκαν όμως άλλα φρούτα; 

Θυμήθηκαν στην τάξη τους ένα νεκταρίνι, που είναι 

Ροδάκινο και βερίκοκο μαζί κι έχει την γεύση και των δύο. 

Ένα λοιπόν θα έβαζαν και θα είχαν δύο γεύσεις. 

Αντί για ζάχαρη . . . . 

 

. . . . .Διάλεξαν τον πιο γλυκό τους συμμαθητή. 

 

Λεμόνι δε θα βάλουν; 
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Μήλα, νεκταρίνι, ανανάς και λεμόνι 

όλα μαζί σε μια τόσο ωραία φρουτοσαλάτα 

που κανείς δεν τολμούσε να την αγγίξει. 

Και έζησαν αυτά καλά κι εμείς καλύτερα. 

Κι έμειναν όλα ευτυχισμένα, ακόμη και όταν χάλασαν. 

 

Στο τραπέζι μείναν λίγες φλούδες και οι σπόροι. 

Κάποιος πήρε οκτώ σπόρους, τους φύτεψε και  . . . . . 

 

Άρχισε μια άλλη ιστορία. 

	

Εργασίες:	

1)Ποια	λέξη	θα	ξεχώριζες	ως	«κλειδί»,	από	το	παραπάνω	κείμενο	και	η	οποία	θα	ανοίξει	την	
έμπνευση	για	τη	δική	σου	ιστορία;	

2)Απόδωσε	μέσα	σε	10	γραμμές	περίπου,	το	νόημα	που	δημιουργεί	σε	‘σένα	το	παραπάνω	
κείμενο,	με	τη	σκέψη	ότι	αφορά	σε	πραγματικές	καταστάσεις	και	πρόσωπα	της	ζωής.	

3)Συνέχισε	την	ιστορία	δημιουργώντας	εσύ	τον	επόμενο	«κύκλο»	της.	

(οι	παραπάνω	εργασίες	θα	παρουσιαστούν	από	εσάς	στο	τηλε-μάθημα	της	Γλώσσας)	

4)	 Προαιρετική	 εργασία:	 μπορείς	 να	 αποτυπώσεις	 το	 κείμενο	 με	 μορφή	 κόμικ	 η	 ως	
φωτογραφικά	καρέ.		

	

*Ο τρόπος που θα δημιουργήσεις την ιστορία σου μπορεί να είναι και  σουρεαλιστική 

γραφή, δηλαδή ενός τρόπου που δεν περιγράφει πραγματικές καταστάσεις, αλλά 

φανταστικές ή ονειρικές, οι οποίες όμως ,κάτι λένε σε καθέναν/καθεμία μας!!!! 

Παρακολούθησε το παρακάτω βίντεο για να αποκτήσεις μια αίσθηση για το τι 

περίπου είναι ο σουρεαλισμός στην τέχνη των εικαστικών. 

https://video.link/w/GTIcc 	
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Ξέρεις πως ο Πικάσο (1881-1973) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του 

20ου αιώνα;  

Γεννήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη 
χαρακτική, τη γλυπτική, την ποίηση, τη σκηνογραφία και τη δραματουργία. 

Γνωρίζεις ποιο είναι το διασημότερο έργο του και τι απεικονίζει; Θα το βρεις εδώ. 

Ο Πικάσο έχει εκφραστεί μέσα από διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως ο κυβισμός 
(που δημιούργησε μαζί με τον Μπρακ), ο υπερρεαλισμός και ο μεταϊμπρεσιονισμός. 

Ο όρος σουρεαλισμός ή υπερρεαλισμός προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις sur 

(επάνω) και réalisme (ρεαλισμός, πραγματικότητα) που στα ελληνικά θα μπορούσε 

να αποδοθεί ως «πάνω ή πέρα από την πραγματικότητα».  

Έτσι λοιπόν, ο Πικάσο όταν ζωγράφιζε σουρεαλιστικά δημιουργούσε μορφές και 

εικόνες πέρα από την πραγματικότητα και τη λογική.  

Θυμήσου ότι στον σουρεαλισμό, κάνεις ό,τι θες! Τα μάτια μπορεί να είναι στη θέση 

της μύτης και η μύτη στη θέση του στόματος!!!!!!! 

Έργα του Picasso: 
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Τώρα θα κάνουμε μια περιπλάνηση και σε άλλους/ άλλες πολύ γνωστούς/ές και 

σπουδαίους/ες σουρεαλιστές/τριες ζωγράφους!!!!! 
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Σκέψου λοιπόν με πόσες περιπτώσεις της διαφοράς και του διαφορετικού έχουμε 

ασχοληθεί μέχρι τώρα!!! 

	

Καλή	απόλαυση	και	καλές	δημιουργίες!!!!	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

Μέρος	της	εικονογράφησης,	της	έμπνευσης	και	των	δραστηριοτήτων	του	παρόντος	αρχείου	αντληθήκαν	
και	από	το	πρόγραμμα	«ΓΕΦΥΡΑ»	του	Ε.Α.Π.	που	συνιστάy	απόσπασμα	του	ευρύτερου	προγράμματος	
P.R.E.S.S.	Για	περισσότερες	πληροφορίες:	press-project.eap.gr/toolkit		
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