
Στα πλαίσια της εβδομάδας Γαλλοφωνίας στο μάθημα των Γαλλικών στο τμήμα Γ’4
προβλήθηκε η ταινια «Les Choristes”. Παραθέτουμε κάποιες εντυπώσεις των

μαθητών μας.

Ø Αργυρώ: «Le film est génial et tendre. Je n’ai pas aimé le fait qu’on
punissait les élèves. La musique était super. Mon héros préféré était
Pepino”.

Ø Όλγα: «Η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν αρκετά συγκινητική. Ιδιαίτερα,
μου άρεσε ο ρόλος του Καθηγητή της Μουσικής, του Ματιέ. Ο λόγος είναι
ότι ενώ οι άλλοι Καθηγητές ήταν πολύ σκληροί απέναντι στα παιδιά,
εκείνος ήταν ο πιο υπομονετικός και δίκαιος και αυτό με τράβηξε. Ακόμα,
μου άρεσε που ενώ όλα τα παιδιά είχαν λίγο ανάρμοστη συμπεριφορά, στο
τέλος τα ένωσε η μουσική και η χορωδία. Τέλος, μου άρεσε το πώς
αποχαιρέτισαν οι μαθητές τον Ματιέ.»

Ø Νεφέλη: «Le film est très bon. Le scénario est original. Mon héros préféré
est Pepino.”

Ø Χαρά: «Η ταινία έχει εξαιρετική μουσική και σενάριο που με κρατούσε
προσηλωμένη…Ο αγαπημένος μου ήρωας είναι ο Πεπινό, ένα γλυκό
αγοράκι που δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι οι γονείς του είχαν πεθάνει..»

Ø Ειρήνη: «A mon avis, le film est formidable. Je l’ai adoré. C’est super.
L’histoire est très intéressante. Moi j’ai beaucoup aimé le héros Pepino,
parce qu’il était doux et sympathique. Les chansons sont touchantes. Je
crois que le prof de musique est unique et il a beaucoup d’idées originales.”

Ø Μαρία: «Le film est super. Pepino et Morange sont les héros que je préfère.
La chorale est magnifique. Morange a une très belle voix.”

Ø Στράτος: « Στην ταινία μου άρεσε περισσότερο το ότι ο καινούριος
Καθηγητής με τη μουσική του εξημέρωσε τα παιδιά που ήταν άτακτα και
είχαν οικογενειακά προβλήματα. Το σημείο που μου άρεσε πιο πού ήταν στο
τέλος που ο δάσκαλος πήρε μαζι του τον Πεπινό, ένα μικρό αγοράκι που
έχασε τους γονείς του, αλλά τους περίμενε  κάθε μέρα στην πύλη του
ιδρύματος.»

Ø Κατερίνα: « Η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ. Οι αγαπημένοι μου ήρωες ήταν
ο Πεπινό και ο Μοράνζ με το αγγελικό πρόσωπο.»

Ø Μάρω: « Στην ταινία συμπέρανα ότι αν και όλοι είναι στο χείλος της
καταστροφής, πάντα θα υπάρχει κάτι που μπορεί να ανατρέψει τα
πράγματα. Για παράδειγμα, τα παιδιά που ήταν τόσο άτακτα βρέθηκε η
μουσική που τα ηρέμησε και τα έκανε αλλιώτικους ανθρώπους».


