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Dead Boy’s Poem – για το αγοράκι με την κόκκινη 

μπλούζα (βίντεο – δημιουργία μαθητών) 

https://www.youtube.com/watch?v=JSYG5w3F0QU 

Μαθητές του 1ου ΓΕ.Λ. Συκεών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Rock και Λογοτεχνία», δημιούργησαν ένα βίντεο, κυρίως με τις φωτογραφίες – 
σκίτσα του μικρού Αϊλάν, πάνω στο τραγούδι «Dead Boy’s Poem» του heavy metal 
συγκροτήματος Nightwish (από το album Wishmaster 2000). 
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Ασκήσεις 

1. Να γράψετε ένα κείμενο κριτικής του βίντεο, στο οποίο, αφού παρουσιάσετε το 
βίντεο και την όλη σύλληψη των μαθητών που το δημιούργησαν, να 
διατυπώσετε τις δικές σας εντυπώσεις σχολιάζοντας την επιλογή των 
φωτογραφιών, την επιλογή του τραγουδιού, τη σχέση των φωτογραφιών με 
τους στίχους του τραγουδιού, τη σειρά των φωτογραφιών, τη μουσική του 
τραγουδιού και ό,τι άλλο θεωρείτε αξιοσημείωτο. 

2. Να επιλέξετε τους στίχους του τραγουδιού που σας άρεσαν περισσότερο και 
να τους σχολιάσετε σε μία – δύο παραγράφους. 

3. Ο Μάνος Χατζιδάκις  στο βιβλίο του Ο καθρέφτης και το μαχαίρι, γράφει: «Η 
Τέχνη μπορεί να ξεπηδάει από ένα γεγονός θνητό. Αλλά με το σχηματισμό της 
σε έργο αυθύπαρκτο και ολοκληρωμένο ξεπερνάει το γεγονός, το εξαφανίζει, 
διαπερνάει τον χρόνο και μετατοπίζεται αέναα και αδιάκοπα σε μελλοντικούς 
καιρούς αλλάζοντας κάθε φορά φυσιογνωμία και ενδύματα. Έτσι που να 
παρουσιάζεται συνεχώς περίεργα σύγχρονο, απαντώντας ακούραστα στα 
καινούργια προβλήματα του κάθε χρόνου.» 
Νομίζετε ότι αυτές οι διαπιστώσεις του Μάνου Χατζιδάκι μπορούν να ισχύουν 
για το τραγούδι των Nightwish; Να απαντήσετε με αφορμή το βίντεο που 
δημιούργησαν οι μαθητές και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο 
τραγούδι κυκλοφόρησε το 2000. 

4. Νομίζετε ότι το τραγούδι Dead Boy’s Poem θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
θρήνος ή μοιρολόι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

5. Γνωρίζετε άλλα τραγούδια που θα ταίριαζαν στην περίπτωση (το γεγονός του 
πνιγμού του μικρού Αϊλάν και της κινητοποίησης των καλλιτεχνών); Να τα 
παρουσιάσετε στην τάξη, γράφοντας και ένα κείμενο κριτικής που θα 
συνοδεύει την παρουσίασή σας. (Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε και να 
παρουσιάσετε οποιοδήποτε έργο τέχνης το οποίο θεωρείτε ότι θα ταίριαζε 
στην περίπτωση). Για την παρουσίασή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
οποιαδήποτε μέσα επιθυμείτε, από προφορικό λόγο έως λογισμικά 
παρουσίασης, βίντεο κ.ο.κ. 

6. Να γράψετε ένα κείμενο/επιστολή προς το συγκρότημα Nightwish, και 
ιδιαίτερα προς τον συνθέτη και στιχουργό του τραγουδιού Tuomas 
Holopainen, για να τους ενημερώσετε για το βίντεο που έφτιαξαν οι μαθητές, 
χρησιμοποιώντας το τραγούδι τους. Η επιστολή μπορεί να αποσταλεί στο 
official website της μπάντας. 

7. Να γράψετε λέξεις – ή και σύντομες φράσεις – που αποδίδουν όσο το δυνατό 
καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σας δημιουργήθηκαν 
παρακολουθώντας το βίντεο. 

8. Να περιγράψετε με σύντομες φράσεις τη μουσική του τραγουδιού. 
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