
Δημιουργικές δραστηριότητες για το βιβλίο «Πάμπλο. Ένας καμβάς αναμνήσεις» 

 

 : Θέμα για συζήτηση 

 : Δημιουργική γραφή 

 : Αναπαράσταση/δράση 

 

 Ο ήρωας 
 Ο κάθε άνθρωπος, αλλά και ο κάθε λογοτεχνικός ήρωας, έχει πολλές πτυχές στο 

χαρακτήρα του. Σε αυτό το βιβλίο τι θα λέγατε για τον ήρωα; 

 

 Τον βρίσκω ενδιαφέρον γιατί…………………………. 

 Τον συμπαθώ γιατί …………………………………… 

 Βρίσκω αντιπαθητικό το ……………………………… 

 Τον λυπάμαι επειδή…………………………………… 

 Θα μπορούσα να τον πω αγαπητό διότι………………. 

 Το πιο αδύνατό του σημείο είναι …………………….. 

 

 Ο Πάμπλο αναφέρει σε κάποιο σημείο : «Θέλω να γίνω ο πιο διάσημος ζωγράφος του 

κόσμου. Θέλω να λέω «Είμαι ο τάδε» και αμέσως ο άλλος να χάσκει με το στόμα ανοιχτό. ‘Α, 

ναι! Εσένα φυσικά και σε γνωρίζω!’ Έτσι θέλω να λένε». Πώς κρίνετε το όνειρό του; Ήταν 

εφικτό ή όχι; Πόσο σημαντικό είναι να θέτουμε ξεκάθαρα όνειρα – στόχους στη ζωή μας; 

Γράψτε τώρα με μία πρόταση το δικό σας όνειρο: 

Όταν μεγαλώσω θέλω να ………………………………………………………………………. 

 

 Ποια πιστεύετε ότι ήταν η πιο γενναία πράξη ή κουβέντα του Πάμπλο στην ιστορία; 

Γιατί; 

 

 Το ημερολόγιο 
 Ο Πάμπλο αντιδρά έντονα και κατηγορεί τον πατέρα του ότι έσκισε το ημερολόγιό του. 

Πώς κρίνετε την αντίδρασή του; Πώς θα νιώθατε εσείς αν παραβίαζαν το ημερολόγιό σας; 

 Πώς κρίνετε την απόφαση του Δον Χοσέ να μην διαβάσει αρχικά το ημερολόγιο του 

γιου του; 

 Πώς κρίνετε την ενέργεια της Μαρίας Λόπεζ να ανοίξει το ημερολόγιο του Πάμπλο 

και να σκίσει κάποιες σελίδες από μέσα; Στο όνομα της αγάπης και στην προσπάθειά της να 

σώσει τη σχέση πατέρα -γιου παραβίασε την προσωπική ζωή του γιου της. Εσείς τι θα κάνατε 

στη θέση της; 

 Σας έτυχε κάποιες φορές να εκφράσετε γραπτώς αρνητικά συναισθήματα για κάποιον 

που γνωρίζετε; Όταν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα απ’ τη μέρα που το γράψατε και 

δοκιμάσετε να ξαναδιαβάσετε το γραπτό σας, νιώθετε το ίδιο; Έχουν την ίδια βαρύτητα και 

σπουδαιότητα οι σκέψεις σας; 

 Κάποιες φορές οι άνθρωποι αντιδρούν παρορμητικά και χάνουν τη ψυχραιμία τους αντί 

να περιμένουν να αποκαλυφτούν όλες οι διαστάσεις του προβλήματός τους. Στο βιβλίο ο 

Πάμπλο αγνοεί το γεγονός ότι οι σελίδες του ημερολογίου του σκίστηκαν από τη μητέρα κι 



όχι του πατέρα του, αλλά και το γεγονός ότι ο πατέρας του έχασε τη δουλειά του. Αν ήσασταν 

φίλος του, τι θα τον συμβουλεύατε να κάνει σε παρόμοιες περιπτώσεις; Γράψτε ένα μικρό 

κείμενο γι’ αυτό.  

 Γράψτε μια σελίδα από το ημερολόγιο του Πάμπλο (σε α’ πρόσωπο) που να έχει ως 

θέμα: α) Το όνειρό του να γίνει ζωγράφος και β) Τα αρνητικά συναισθήματα απέναντι στον 

πατέρα του 

 Εσείς έχετε προσωπικό ημερολόγιο; Αν ναι ή αν είχατε ημερολόγιο, τι θα γράφατε 

μέσα; Σημειώστε τρία γεγονότα τα οποία θεωρείτε σημαντικά στη ζωή σας ώστε να 

καταγραφούν. 

 Στήστε ένα δικαστήριο με θέμα την παραβίαση του ημερολογίου του Πάμπλο από τη 

Μαρία Λόπεζ. Χωριστείτε σε τρεις ομάδες: Οι «δικαστές», η «υπεράσπιση» και οι 

«κατήγοροι». Χρησιμοποιήστε επιχειρήματα για να αποφασίσετε κατά πόσο η Μαρία Λόπεζ 

είναι αθώα ή ένοχη. 

 

 Η ταυτότητα 

 Έχετε δική σας ταυτότητα; Ποια στοιχεία αναγράφει πάνω; Γιατί είναι σημαντικό να 

έχουμε τη δική μας ταυτότητα; Πού την χρησιμοποιούμε; 

 Πόσες «ταυτότητες» έχει ο καθένας από εμάς; Π.χ προσωπική, θρησκευτική, εθνική 

κλπ. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της κάθε «ταυτότητας;» Μπορείτε να τα κατατάξετε 

με σειρά σπουδαιότητας; 

 Ο Πάμπλο Πικάσο είχε 23 ονόματα και το κάθε ένα από αυτά είχε τη δική του 

αιτιολογία π.χ το Ρουίθ ήταν το επώνυμο του πατέρα του, το Πικάσο το επώνυμο της μητέρας 

του, το Πάμπλο το όνομα του θείου του κλπ. Κάντε μια μικρή έρευνα για το δικό σας 

γενεαλογικό δέντρο και προσπαθήστε να βρείτε την ιστορία του δικού σας ονόματος και 

επώνυμου. 

 

 Σχέση πατέρα – γιου 
 Μπείτε στη θέση του Δον Χοσέ και σκεφτείτε πώς ένιωθε μετά από : α) το θάνατο της 

κόρης του, β) την απόλυσή του από το Πανεπιστήμιο, γ) τη μετακόμισή της οικογένειας σε 

άλλη πόλη, δ) την καριέρα του ως ζωγράφος. Πώς οι εμπειρίες και τα συναισθήματα του 

καθενός επηρεάζουν τη συμπεριφορά του και τις αποφάσεις του; 

 Γράψτε μια σελίδα από το φανταστικό ημερολόγιο του Δον Χοσέ στην οποία να 

εκφράζει τις σκέψεις του για τη συμπεριφορά του γιου του απέναντι στο διαγωνισμό. 

 Μπορείτε με βάση τα πιο πάνω να δικαιολογήσετε τη συμπεριφορά του Δον Χοσέ 

απέναντι στο γιο του και την επιμονή του να κερδίσει το διαγωνισμό; Ναι ή όχι και γιατί; 

 Ο Πάμπλο σε κάποιο σημείο της ιστορίας αναθεωρεί την άποψη που είχε για τον 

πατέρα του. Εντοπίστε αυτό το σημείο (ή σημεία) και δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε οι γονείς χρειάζεται να κατευθύνουν τα παιδιά τους προς έναν 

συγκεκριμένο στόχο (π.χ επάγγελμα); Τα παιδιά είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα την 

πορεία του; Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η ελευθερία των παιδιών να αποφασίζουν για σοβαρά 

ζητήματα; 

 Σκεφτείτε και γράψτε δύο πράγματα που κάνετε με τον πατέρα ή τη μητέρα σας : α) 

και το διασκεδάζετε , β) από υποχρέωση. Με ποιους τρόπους μπορείτε να έχετε καλές σχέσεις 

με τους γονείς σας; 



 

 Ταλέντα – ζωγραφική 

 Ποια είναι τα δικά σας ταλέντα/ αγαπημένες ασχολίες; 

 Πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσει κάποιος πιστά το ταλέντο του; 

 Πόσοι ταλαντούχοι έγιναν πιστεύετε και διάσημοι; 

 Μπορεί πάντα το ταλέντο να δώσει και χρήματα ώστε κάποιος να μπορεί να ζήσει; 

 Κάντε μια μικρή έρευνα και βρείτε πίνακες του Πικάσο από την γαλάζια περίοδο 

(1901-1904) της ζωής του (απομόνωση, μοναξιά, σκέψη) και από τη ροζ περίοδο (1905-1906) 

της ζωής του (ζεστασιά, τρυφερότητα). Προσπαθήστε να βρείτε τις διαφορές τους. 

 Αντιγράψετε έναν πίνακα του Πικάσο που σας αρέσει. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα 

χρώματα και την τεχνοτροπία του. 

 Αν δίνατε ένα χρώμα, ποιο θα ήταν… α) στην παράγραφο όπου α) ο Πάμπλο θυμώνει 

με τον πατέρα του, β) κάνει προπόνηση με τον παππού του, γ) χάνει τη μνήμη του; 

 Βρέστε πληροφορίες από το διαδίκτυο για τους άλλους δύο Ισπανούς ζωγράφους που 

αναφέρονται στην ιστορία: τον Ραφαήλ και τον Βελάθκεθ. 

 Το ταλέντο του Σαμπαρτές ήταν η ποίηση. Γράψτε ένα λίμερικ για τον φίλο σας τον 

Πικάσο. 

 Γράψτε ένα ποίημα ή μια μικρή ιστορία με βάση τον πίνακα του Πικάσο «Επιστήμη 

και Φιλανθρωπία» (βλ. Παράρτημα). Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί ο πίνακας; 

 

 Μνήμη 
 Τι είναι μνήμη; Γιατί είναι σημαντική για τον καθένα μας; 

 Πώς η μνήμη μας επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας; 

 Μήπως υπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να ξεχάσετε; Σημειώστε τρία από αυτά. 

 Ποιοι είμαστε αν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν μας; Σημειώστε τρία πράγματα από την 

παιδική σας ηλικία τα οποία αν δεν γνωρίζατε θα σας έκανε να στεναχωρηθείτε. 

 Αν χάνατε τη μνήμη σας και είχατε την ευκαιρία να επαναφέρετε μία μόνο ανάμνηση 

από τη ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή; 

 Πώς μπορούμε να αγαπάμε κάποιον χωρίς τις αναμνήσεις που μας δένουν μαζί του; 

Θυμηθείτε τρεις αναμνήσεις που σας δένουν με τα αδέλφια/ τους γονείς/ τους φίλους σας. 

 Με ποιο τρόπο έρχονται στο μυαλό σας οι αναμνήσεις; 

 Σημειώστε μια ανάμνησή σας που έχει σχέση με: 

Εικόνα: ………………………………………….. 

Πληροφορία:…………………………………….. 

Μυρωδιά:………………………………………… 

Γεύση:…………………………………………… 

Συναίσθημα:…………………………………….. 

Λέξη:…………………………………………… 

Φράση:…………………………………………… 

 Είναι το ίδιο να σου διηγείται κάποιος άλλος μια δική σου εμπειρία; Γιατί; 

 Διαλέξτε μια εμπειρία που είχατε όλοι οι συμμαθητές σου την περυσινή χρονιά (π.χ μια 

εκδρομή). Γράψτε ο καθένας ξεχωριστά τους λόγους για τους οποίους θυμάστε αυτό το 

γεγονός. Έπειτα διαβάστε στην ολομέλεια αυτά που γράψατε. Συμφωνείτε όλοι μεταξύ σας; 

Με ποιο τρόπο θυμάται ο καθένας σας την κοινή σας ανάμνηση; Πώς σμίγουν οι αναμνήσεις 

όλων;  


