
 

Πάμπλο. Ένας καμβάς αναμνήσεις - Αντώνης Σέργης 

Δημιουργικές δραστηριότητες – Η μνήμη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μνήμη ορίζεται ως η διαδικασία του ανθρώπου να θυμάται τις εμπειρίες, τις γνώσεις ή τις εντυπώσεις του 

παρελθόντος. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν οι πέντε μας αισθήσεις. Κάποιες πληροφορίες 

αποθηκεύονται στον εγκέφαλό μας για μικρό και άλλες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημασία έχει το πώς 

θα τις επεξεργαστούμε εμείς. Έτσι για παράδειγμα μπορεί να μην θυμάμαι τι έφαγα χτες αλλά να θυμάμαι την 

πρώτη φορά που έφαγα παγωτό. 

Από το βιβλίο, θυμάσαι…  

Πώς λέγεται η ξύλινη βέργα που κρατά ο ταυρομάχος; …………………………………………................ 

Σε ποια γωνιά ήταν σπασμένο το παντζούρι του Πάμπλο; ………………………………………………… 

Από που πήρε το ταπεραμέντο της η Μαρία Λόπεζ; ……………………………………………………… 

Ποιων ζωγράφων τα αντίτυπα είχε στο σπίτι του ο παππούς του Πάμπλο; ………………………………….. 

Σκέψου τώρα μια θετική και μια αρνητική σου εμπειρία: 

 

 

 

…………………………………………….                  ………………………………………………. 

…………………………………………….                  ………………………………………………. 

……………………………………………                   ………………………………………………. 

Οι αναμνήσεις μας συνδέονται άμεσα με τα συναισθήματά μας. Κάποιες στιγμές έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη 

μας γιατί μας έκαναν να γελάσουμε ή να νιώσουμε περήφανοι και άλλες γιατί μας στεναχώρησαν ή μας 

προκάλεσαν απογοήτευση. Κάθε φορά μάλιστα που τις ανακαλούμε διεγείρονται τα ίδια συναισθήματα στο 

σώμα μας! 

Από το βιβλίο, θυμάσαι… 

Ένα περιστατικό που έκανε τον Πάμπλο να γελάσει; ……………………………………………………… 

Μια στιγμή που έβαλε τα κλάματα; ………………………………………………………………………… 

Χωρίς να το σκεφτείς! Σημείωσε όσο πιο γρήγορα μπορείς… 

Τι έφαγες χτες; ……………………………………………………………………………………. 

Ένα πράγμα που μύρισες : ………………………………………………………………………… 

Ποιον είδες μόλις σχόλασες; ……………………………………………………………………. 

Μια πρόταση που άκουσες και σου έκανε εντύπωση:…………………………………………… 

Ποιον άγγιξες προτού κοιμηθείς; ………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

Αν ήθελες να καδρώσεις μια φωτογραφία στον τοίχο του δωματίου σου ποια θα ήταν αυτή; 

 

Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουμε την τάση να βγάζουμε φωτογραφίες. Θέλουμε να αποτυπώνουμε τα μέρη 

που επισκεπτόμαστε, τους ανθρώπους που συναντάμε, τις στιγμές που βιώνουμε, ίσως γιατί δεν 

εμπιστευόμαστε αρκετά τη μνήμη μας. Οι επιστήμονες όμως έχουν υπολογίσει ότι η ανθρώπινη μνήμη έχει 

περίπου χωρητικότητα ίση με ένα εκατομμύριο Gbytes! Αυτό πάει να πει πως υπάρχει αρκετός χώρος για μια 

ολόκληρη ζωή. Χρειάζεται μονάχα λίγη εξάσκηση του εγκεφάλου μας για να διατηρήσουμε τη μνήμη μας σε 

φόρμα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ενασχόληση με το σκάκι ή το σταυρόλεξο, την καλή διατροφή και 

τον ύπνο, την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ή μιας ξένης γλώσσας, την ζωγραφική ή ακόμα και να 

γράψεις το όνομά σου με το αντίθετο χέρι που συνήθως γράφεις. 

Από το βιβλίο, θυμάσαι… 

Τις είκοσι τρεις λέξεις στο όνομα του Πάμπλο; ………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Να περιγράψεις ποια υλικά χρησιμοποίησε για να κατασκευάσει το άγαλμα της μαϊμούς; ……………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Α-μνησία! 

Έχεις ξυπνήσει ένα πρωί και δεν θυμάσαι τίποτα! Αυτό είναι τρομακτικό!  

Σχεδίασε τα συναισθήματά σου. 

 

 

 

 

 

Θεωρούμε τη μνήμη σαν κάτι δεδομένο, ωστόσο όπως και με όλα τα πράγματα στη ζωή, αντιλαμβανόμαστε 

τη σπουδαιότητά της μονάχα αν την χάσουμε. Αυτό είναι πιθανόν να συμβεί προσωρινά ή μόνιμα, μετά από 

ατυχήματα, έντονο στρες ή γήρανση. Μπορούμε άραγε να ζήσουμε χωρίς μνήμη; Μπορεί να υπάρχει ο εαυτός 

μας αν δεν μπορούμε να τον τοποθετήσουμε σε ένα παρελθόν που συνεχίζεται ως σήμερα; 

Από το βιβλίο, θυμάσαι… 

Πώς αντέδρασε  ο Πάμπλο όταν έπαθε αμνησία; ………………………………………………………….. 

Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που θέλησε να μάθει; ……………………………………………………….. 


