
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 

BETTY SMITH, « ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ» 

Το πρόγραμμα βασίστηκε στη μελέτη του ομώνυμου βιβλίου της Betty Smith, 

παράλληλα με την παρακολούθηση της αριστουργηματικής ταινίας του Elia Kazan 

και το ανάλογο θεατρικό έργο από το αρχείο της ΕΡΤ. Στόχος του η πνευματική και 

ψυχική ενδυνάμωση των εφήβων εν μέσω πανδημίας μέσα από  τη συνειδητοποίηση 

ότι η φιλαναγνωσία σε συνδυασμό με την επιμονή και το θάρρος, τη μεθοδικότητα 

και την υπομονή κυοφορούν πράγματι πολλές ελπίδες για καλύτερες μέρες … «Η 

γνώση είναι δύναμη» και ίσως η μόνη σταθερή, μόνιμη δύναμη που μας συντροφεύει 

σε όλη μας τη ζωή …  

Η ιστορία μας έχει ως εξής: Σε μια φτωχογειτονιά του Μπρούκλιν, μέσα στο 

σκοτεινό, βασανισμένο τοπίο και κάτω από τα βαριά γκρίζα σύννεφα, ένα μικρό 

δέντρο, φυτρωμένο ανάμεσα στις πέτρες, αρνείται να πεθάνει, παρότι αρχικά το 

θυσιάζουν (γιατί… εμποδίζει το άπλωμα της μπουγάδας!) και κατορθώνει να 

ψηλώσει και να απλώσει τα κλαδιά του στον ουρανό.  

Είναι η μία παρηγοριά της μικρής Φράνσης, που καθημερινά το κοιτάζει από το 

παράθυρό της. Η άλλη είναι τα βιβλία … Πολλά βιβλία! Όλα τα βιβλία της 

δανειστικής βιβλιοθήκης που εκείνη αποφάσισε να διαβάσει αλφαβητικά! Όμοια κι 

αυτή θα κατορθώσει να γλιτώσει από το περιβάλλον της ανέχειας, της θλίψης και της 

δυστυχίας και να βγει δυνατή σε ένα καινούργιο κόσμο. Έναν κόσμο που 

συμβολίζεται με τη γέφυρα του Μπρούκλιν, που οδηγεί στη νέα της ζωή, που η ίδια, 

με τις δυνάμεις της, κέρδισε. Μικρή, ονειρευόταν να γίνει αμαξάς, για να ταξιδεύει 

και να’ χει στα πόδια της μια ζεστή κουβέρτα … 

Η Φράνση είναι το νεαρό δέντρο που η γνώση το ποτίζει σιγά σιγά, με υπομονή και 

καλοσύνη. Έχει μια πολύ δυνατή μητέρα, έναν πατέρα αδύναμο, με πλούσιο όμως 

εσωτερικό κόσμο, που ξεχειλίζει από τιμιότητα, ταλέντο και συναισθήματα … Εκείνη 

θα συνδυάσει αρμονικά τα ερεθίσματα που της δίνει το περιβάλλον της, για να γίνει 

μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που συνοψίζεται στα εξής: Αγάπη, πρότυπα, 

αξίες, επιμονή … κι ένα μυστικό: τη δύναμη να ονειρεύεται, να δίνει σχήμα στις 

προσδοκίες της. 

                                                                                         Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου 

 

 

 

 



 

 Υπεύθυνες καθηγήτριες του Πολιτιστικού Προγράμματος:  

 

            Αναστασία Ζεπάτου Οικονομίδη και Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου 

 

 Την Αφίσα του Προγράμματος φιλοτέχνησε η μαθήτρια: 

 

 Αναστασία Γεωργακοπούλου 

 

 Στο Πρόγγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές του Γ1: 

  

            Μαρία Αλευροπούλου  

            Μαργαρίτα Αγγελοπούλου Βελωτά  

            Σπύρος Αναγνωστόπουλος  

           Λουκάς Βαρκάδος  

           Χρύσα Βούβαλη  

           Φραγκίσκος Γάτσινος  

           Αναστασία Γεωργακοπούλου  

           Αφροδίτη Γιαννουσοπούλου  

           Θάλεια Δαγιάση  

          Αλκιμάχη Δασκαλοπούλου 

 

 


