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Τhe Wall 

 

Το The Wall είναι το ενδέκατο στούντιο άλμπουμ από το αγγλικό progressive rock 
συγκρότημα Pink Floyd. Κυκλοφόρησε ως διπλό άλμπουμ, στις 30 Νοεμβρίου 1979, 
άρχισε να ερμηνεύεται ζωντανά με περίτεχνα θεατρικά εφέ και μετατράπηκε σε μια 
ταινία μεγάλου μήκους με όνομα, Pink Floyd, The Wall.Ο αριθμός των πωλήσεων 
είναι 30 εκατομμύρια. Το The Wall είναι το καλύτερο σε πωλήσεις διπλό άλμπουμ 
στην ιστορία της μουσικής. 

(από τη wikipedia) 
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Another Brick In The Wall (Part II) Ακόμα ένα τούβλο στον τοίχο 

We don't need no education 

We don't need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 

Teachers leave them kids alone 

Hey teacher leave them kids alone 

All in all it's just another brick in the wall 

All in all you're just another brick in the 
wall 

We don't need no education 

We don't need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 

Teachers leave them kids alone 

Hey teacher leave us kids alone 

All in all you're just another brick in the 
wall 

All in all you're just another brick in the 
wall 

Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση 

Δεν χρειαζόμαστε έλεγχο στη σκέψη 

Όχι μαύρο σαρκασμό στην τάξη 

Δάσκαλοι, αφήστε τα παιδιά ήσυχα 

Έ! Δάσκαλε, άσε τα παιδιά ήσυχα 

Στο κάτω κάτω είναι απλά ένα ακόμα 
τούβλο στον τοίχο 

Στο κάτω κάτω είσαι απλά ένα ακόμα 
τούβλο στον τοίχο 

Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση 

Δεν χρειαζόμαστε έλεγχο στη σκέψη 

Όχι μαύρο σαρκασμό στην τάξη 

Δάσκαλοι, αφήστε τα παιδιά ήσυχα 

Έ! Δάσκαλε, άσε τα παιδιά ήσυχα 

Στο κάτω κάτω είναι απλά ένα ακόμα 
τούβλο στον τοίχο 

Στο κάτω κάτω είσαι απλά ένα ακόμα 
τούβλο στον τοίχο 

http://goo.gl/baVcoi 

Ακούστε/παρακολουθήστε σύντομα 
αποσπάσματα: 

http://www.youtube.com/watch?v=lkQz
NWgOwhY 

http://www.youtube.com/watch?v=pO6R
fHiOzao 
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Ασκήσεις 

 

1.  Να συζητήσετε τους δυο τελευταίους στίχους του τραγουδιού. Ποιος είναι ο 
συμβολισμός τους; 

2. bricks in the wall: Να σχολιάστε τους στίχους που αναφέρονται στη σχέση 
δασκάλου μαθητή στο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής (Βρετανία, 1979). 
Βρίσκετε κοινούς τόπους με την αντίστοιχη σχέση στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της Ελλάδας σήμερα; Ποια είναι γενικότερα η γνώμη σας για τη σχέση 
δασκάλου μαθητή στο σημερινό σχολείο;  

3. Να συγκεντρώσετε στοιχεία για το έργο The wall των Pink Floyd (ταινία, 
μουσική, στίχοι) και να συντάξετε ένα δικό σας κείμενο παρουσίασης που θα 
εμπλουτίσει τη σχετική σελίδα στη 
wikipedia. 

4. Χωριστείτε σε ομάδες και 
παρουσιάστε σε προσχεδιασμένο 
προφορικό λόγο στους συμμαθητές σας μουσικά άλμπουμ της αρεσκείας σας, 
με την υποστήριξη κατάλληλου λογισμικού παρουσίασης.  

5. Να εργαστείτε σε ομάδες, προκειμένου να 
οργανώσετε ένα αφιέρωμα με θέμα τη σχέση 
της μουσικής με τις άλλες τέχνες. Κάθε ομάδα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 
της, μπορεί να μελετήσει και να παρουσιάσει κάποιο από τα παρακάτω 
υποθέματα: Μουσική και χορός, Μουσική και θέατρο, Μουσική και 
κινηματογράφος, Μουσική και εικαστικά. Σκόπιμο είναι να εξετάσει κάθε ομάδα 
τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει η σχέση της μουσικής με τις άλλες 
τέχνες, π.χ. σε ποιο βαθμό η μουσική μπορεί να κυριαρχεί, να ισορροπεί ή 
απλώς  να συνοδεύει την άλλη τέχνη. Η παρουσίαση θα γίνει με τη μορφή 
εισήγησης σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο με την υποστήριξη του 
κατάλληλου λογισμικού. Μετά την παρουσίαση κάθε ομάδα, με βάση την 
προφορική εισήγηση που έκανε, θα δημιουργήσει ένα πολυτροπικό κείμενο 
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου.  
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