
Ταξίδι στη Λογοτεχνία 
Με οδηγούς τους: 

Βελισσαρίδη Χριστίνα 
Γούλας Βαγγέλης  

Διαμάντη Αγγελική 
Καστανάς Δημήτρης 

  

2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας Α1 2017  

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: 
Ε. Μάλλη  





Η εργασία της ομάδας αφορά στα παρακάτω λογοτεχνικά 
έργα: 
 
 

• Harry Potter  
 

• Ραδικόσπορος ο Κοσμοδιαστημόσπορος 
 

• Γυμνάσιο, Χειρότερα Δε Γίνεται 
    
• Η Μυστηριώδης Νήσος  

 

Ένα ταξίδι στην Ελληνική και διεθνή λογοτεχνία, κλασική και 
μοντέρνα  



Χριστίνα Βελισσαρίδη  



Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 
Η Τζόαν Ρόουλινγκ γνωστή κυρίως με τα αρχικά Τζ. Κ. 

Ρόουλινγκ είναι διάσημη  Αγγλίδα συγγραφέας. Έγινε 

διάσημη για τη συγγραφή της σειράς φαντασίας Χάρι 

Πότερ τα βιβλία της οποίας έχουν κερδίσει το 

παγκόσμιο ενδιαφέρον, έχουν πολυβραβευθεί και 

έχουν πωλήσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια 

αντίτυπα στον κόσμο, έχοντας μεταφραστεί σε 67 

γλώσσες.  

 Ο οίκος Bloomsbury, φοβούμενος ότι τα αγόρια δεν θα αγόραζαν το βιβλίο εξαιτίας 

του γεγονότος ότι είχε γυναίκα συγγραφέα, ζήτησαν από την Ρόουλινγκ να 

χρησιμοποιήσει δύο αρχικά, κρύβοντας έτσι το μικρό της όνομα. Μη έχοντας μεσαίο 

όνομα, η Ρόουλινγκ επέλεξε το K από το όνομα της γιαγιάς της, Kathleen Ada 

Bulgen Rowling, σαν το δεύτερο αρχικό του ψευδωνύμου της. 



Έχω διαβάσει πολλά βιβλία στη ζωή μου, από διάφορα είδη, 

λογοτεχνίας, παραμύθια, κόμικς κ.α. Η αγαπημένη μου όμως ιστορία 

είναι μια σειρά βιβλίων φαντασίας, ο «Χάρι Πότερ». Τα έχει γράψει η 

Τζόαν Ρόουλινγκ. Υπάρχει επτά βιβλία.  

 

Ο Χάρι Πότερ φαίνεται σαν ένα συνηθισμένο εντεκάχρονο αγόρι που ζει 

μαζί με τους θείους. Στα γενέθλια του ο Χάρι μαθαίνει από έναν 

άγνωστο άνδρα, τον Χαγκριντ, ότι είναι μάγος, διάσημος στον κόσμο της 

μαγείας, επειδή επέζησε από την επίθεση του σατανικού Λόρδου 

Βόλντεμορτ, όταν ο Χάρι ήταν ακόμη μωρό.  

Περίληψη του Βιβλίου  



Ο Βόλντεμορτ σκότωσε τους γονείς  του Χάρι, ενώ στην προσπάθειά του 

να σκοτώσει και τον ίδιο  αποδυναμώθηκε αφήνοντας του ένα σημάδι 

με σχήμα κεραυνού στο μέτωπο του.  Ο Χάρι τον ενημερώνει πως έχει 

προσκληθεί να φοιτήσει στο Χόργουαρτς, μια σχολή μαγείας όπου είχαν 

φοιτήσει και οι γονείς του.  

 

Θα πήγαινε ως εκεί με ένα τρένο, το «Χόργουαρτς Εξπρές».  Πάνω στο 

τραίνο ο Χάρι γνωρίζει τον Ρόν Ουέσλι και την Ερμιόνη  Γκέιντζερ. Όταν 

φτάνουν στη σχολή οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερεις κοιτώνες.  

Περίληψη του Βιβλίου  



Ο Χάρι επιλέγεται στο κοιτώνα του Γκρίφιντορ μαζί με τον Ρον και την 

Ερμιόνη. Στο «Χόργουαρτς», ο Χάρι μαθαίνει μαγεία και διάφορα ξόρκια. Θα 

πάρει μέρος στο Κουίντιτ, ένα σπορ του μαγικού κόσμου όπου οι αθλητές 

πετάνε τα σκουπόξυλα.  

 

Μέσα από αυτά τα επτά βιβλία διαδραματίζονται τα επτά χρόνια φοίτησης 

του Χάρι στην σχολή.     

 

Θα μπλέξει σε διάφορες περιπέτειες και θα ξαναβρεθεί σε επαφή με τον 

Βόλντεμορ, ο οποίος θα αποτύχει για ακόμη μια φορά στην εξόντωση του 

Χάρι. 

Περίληψη του Βιβλίου  



 

Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «Ο Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτος του 

Αζκαμπάν»  

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από ένα σημαντικό αγώνα κουίντιτς, όπου ο 

Χάρι έχει τον ρόλο του ανιχνευτή. Σκοπός του ανιχνευτή είναι να πιάσει τη 

χρυσή μπάλα για να κερδίσει η ομάδα του. Ο Χάρι έχει το πιο γρήγορο 

σκουπόξυλο απ’ όλους και για αυτό όλοι τον θαυμάζουν: 

 

«… Ανεβείτε στα σκουπόξυλα τους… Μόλις σφυρίξω, θα απογειωθείτε. 

Τρία, δύο, ένα…» Ο Χάρι κλότσησε τον αέρα και η «Αστραπή» εκτινάχθηκε 

πιο ψηλά και πιο γρήγορα από όλα τα άλλα σκουπόξυλα.  

Ένα απόσπασμα από το αγαπημένο μου βιβλίο. 



 

Ο Χάρι άρχισε να διαγράφει κύκλους πάνω από το γήπεδο, αναζητώντας με 

το βλέμμα του τη χρυσή μπάλα, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε το 

σχολιασμό του αγώνα, το οποίο έκανε ο Λι Τζόρνταν, ο φίλος των διδύμων 

Ουέσλι.  

«Απογειώθηκαν. Το συναρπαστικότερο αυτού του ματς είναι η Αστραπή με 

την οποία πετάει ο Χάρι Πότερ, της ομάδας του Γρίφιντορ .  ¨Όπως έγραψε 

το μαγικό σκουπόξυλο¨  που θα επιλέξουν  οι εθνικές ομάδες για το φετινό 

παγκόσμιο πρωτάθλημα…».  

«Τζόρνταν, δεν μας λες καλύτερα τι γίνεται στο ματς;» Τον διέκοψε η φωνή 

της καθηγήτριας Μακ Γκόναγκαλ.  

Ένα απόσπασμα από το αγαπημένο μου βιβλίο. 



 

«Έχετε δίκιο, κυρία… Απλώς ενημερώνω τους θεατές. Και να προσθέσω ότι η 

Αστραπή έχει αυτόματο σύστημα πέδησης και…» 

«Τζόρνταν!»«Καλά, καλά… Αυτή τη στιγμή το Γκρίφιντορ βρίσκεται στην 

επίθεση με την Κάτι Μπέλ και πλησιάζει στην αντίπαλη εστία». Τότε ο Χάρι 

είδε την χρυσή μπάλα κάπου κοντά στο έδαφος, να φτερουγίζει δίπλα στα 

κιγκλιδώματα. Η Τσο, που ήταν ανιχνεύτρια της αντίπαλης ομάδας, τον 

ακολούθησε. Ο Χάρι επιτάχυνε, μεθυσμένος από τον ίλιγγο της ταχύτητας οι 

βουτιές ήταν η ειδικότητα του. Είχε πλησιάσει στα τρία μέτρα όταν…  

Μια μαύρη μπάλα εμφανίστηκε από το πουθενά σταλμένη από έναν 

αμυντικό του Ροβενηλόου. Ο Χάρι άλλαξε απότομα πορεία και μόλις που 

κατάφερε να την αποφύγει, αλλά έχασε τη χρυσή.  

Ένα απόσπασμα από το αγαπημένο μου βιβλίο. 



 

 

«Το σκόρ είναι οχτώ – μηδέν υπέρ του Γκρίφιντοπ. Ο Πότερ αξιοποιεί στο 

έπακρο τις δυνατότητες της. Κοιτάξτε πώς στρίβει! κρο τις δυνατότητες της. 

Κοιτάξτε πώς στρίβει!» Μας έχει εντυπωσιάσει το κράτημα και η άριστη 

ισορροπία της Αστραπής!» «Τσόρνταν! Σε πληρώνουν για να διαφημίζεις την 

Αστραπή; Περιορίσου στον σχολιασμό του αγώνα!», ακούστηκε η φωνή της 

καθηγήτριας Μακ Γκόναγκαλ. Ο Χάρι διέκρινε κάπου χαμηλά τη χρυσή. 

Συνέχισε την πτήση του προς αυτή και σε λίγα δευτερόλεπτα την κρατούσε 

στα χέρια του… Το Γκρίφιντορ είχε νικήσει!...» 

Ένα απόσπασμα από το αγαπημένο μου βιβλίο. 



 
 
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι ο Χάρι Πότερ, του οποίου συγγραφέας είναι η 
Τόαν Ροουλινγκ. Αν τη συναντούσα, θα την ρωτούσα: 
 
 1) Από πού άντλησε την έμπνευση για να γράψει αυτή την σειρά 
 βιβλίων;  
 
 2) Αν έχει σκοπό να γράψει και άλλο βιβλίο, είτε της ίδιας σειράς ή 
 κάποια καινούργια ιστορία;  
 
 
 3) Θα ήθελα να μάθω από την ίδια πως της φάνηκε όταν το πρώτο 
 βιβλίο του Χάρι Πότερ γυρίστηκε σε ταινία και βγήκε στον 
 κινηματογράφο;  
 
 4) Πως άλλαξε η ζωή της από την δημοσιότητα και πόσο αυτό την 
 έχει επηρεάσει;   
 

 

Τι θα λέγατε αν συναντούσατε την συγγραφέα του αγαπημένου 
σας βιβλίου;  



 
Η μουσική που ταιριάζει είναι του: Robert Wagner  
 
 
Ένας πίνακας: Από της τελευταίας φάσης της ζωής του Goya  
 
 
 
 
Το βιβλίο το ίδιο έχει γίνει ταινία. 
 

Με ποιο ποίημα, με ποιο τραγούδι, με ποιο θεατρικό έργο, με ποια 
ταινία, με ποιο πίνακα ζωγραφικής θα μπορούσε να συνοδεύεται το 
αγαπημένο σας βιβλίο; 



 
Μεγάλωσα με τον Χάρι και τις περιπέτειές του! Είμαι πιστή του fan. Έχω διαβάσει 
σχεδόν όλα τα βιβλία της Rowling πολλάκις, έχω δει τις ταινίες, μερικές από αυτές 
περισσότερο από μία φορά, κάθε φορά κλαίω και συγκινούμαι το ίδιο, αν όχι 
περισσότερο, με την πρώτη, έχω μπει σε διαδικασία να συζητήσω με παρέες και να 
υπεραναλύσω ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες σε σχέση με τη σειρά, και χίλια 
δυο άλλα πράγματα.  
 
Όταν μιλάω για Χάρι Πότερ, ενθουσιάζομαι και ο ενθουσιασμός του φανατικού 
υπερτερεί της λογικής. Ο κόσμος Hogwarts με απορροφά ταυτίζομαι με τους ήρωες και 
για λίγο μεταφέρομαι νοητά σε ένα φανταστικό κόσμο γεμάτο πύργους, μάγια και 
ξόρκια όπου το Καλό και το Κακό βρίσκονται σε μια συνεχή διαμάχη για την τελική 
επικράτηση.   

Τι σημαίνει για μένα ο Χαρι Ποτέρ; 



https://www.youtube.com/watch?v=9hXH0Ackz6w 



ΡΑΔΙΚΟΣΠΟΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΔΙΑΣΤΗΜΟΣΠΟΡΟΣ 

Βαγγέλης Γούλας 



ΥΠΟΘΕΣΗ 

• O μικρός Ματθαίος θέλει να γνωρίσει τον κόσμο, να 
βγει έξω από το μικρό χωριό του. Έτσι στο όνειρο 
του μεταμορφώνεται σε ιπτάμενο Ραδικόσπορο και 
πετάει από τη γη στο διάστημα.Στο ταξίδι που κάνει 
έρχεται σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους 
καθώς και με γήινα πλάσματα. 
 
 

                                           ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
                                    ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ 



ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

• «Λίγο λίγο ανακάλυπτε ο ίδιος ο ραδικόσπορος 
γεγονότα και πράγματα που στην διάρκεια της 
περιπλάνησής του-θέλεις απο τρομάρα , θες από 
άλλες έγνοιες- δεν τα είχε πολυπροσέξει . Με αυτά 
τα γεγονότα και με αυτά πράγματα συνέθεσε τώρα 
ιστορίες καινούριες ή αβγάτιζε τις παλιές σε σημείο 
που οι ανιστορίσεις του να μην έχουν τελειωμό». 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
• Κάποτε ήταν ο μικρός Ματθαίος ο οποίος 

ανυπομονούσε να ανοίξουν τα σχολεία. Όταν τελικά 
άνοιξαν, την ώρα του μαθήματος αντί να προσέχει 
κοιτούσε τα πουλιά από το παράθυρο με αποτέλεσμα 
οι καθηγητές να του φωνάζουν και να τον μαλώνουν 
συνέχεια! Μια μέρα έφυγε από το σχολείο χωρίς να το 
πει σε κανέναν. Μόλις το έμαθαν οι γονείς του, τον 
μάλωσαν. Το επόμενο πρωί που ξύπνησε ήταν 
άρρωστος και έτσι ξανακοιμήθηκε και ονειρεύτηκε 
πως ήταν ένας ιπτάμενος ραδικόσπορος και πως 
πέταγε στο διάστημα! 



• Εκεί συνάντησε δύο αστροναύτες, τον Μίλ και τον Γιούρι και 
όλοι μαζί ξεκίνησαν τα ταξίδια σε όλο τον πλανήτη. Γνώρισε 
και μία κοπέλα που την έλεγαν « Δεσποινίς χορτοφάγο». Και 
οι δύο μαζί πήγανε στον πύργο της Ιστορίας να αφήσουν ένα 
πολύτιμο χαρτί. Ο ραδικόσπορος όμως ήθελε να επιστρέψει 
πίσω. Με την βοήθεια λοιπόν ενός πελαργού γύρισε στην 
πόλη.Όταν ξύπνησε δεν ήταν πια άρρωστος αλλά 
προσπαθούσε να γυρίσει στην περιπέτεια.Ήρθε και η ώρα 
των ελέγχων και η μαμά του ήταν περίφανη επειδή ο 
Ματθαίος πήρε σε όλα ΆΡΙΣΤΑ!!!! 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  



ΤΙ ΘΑ ΡΩΤΟΥΣΑ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΤΟΥΣΑ... 

• Άν συναντούσα τον ήρωα του βιβλίου που διάβαζα θα 
συζητούσαμε για τις περιπέτειες που είχε. Θα τον ρωτούσα 
αν φοβήθηκε στα μέρη που πήγε και αν ήθελε να ξαναζήσει 
όλη αυτή την περιπέτεια. Θα του ανέφερα το σημείο που μου 
άρεσε περισσοτερο. Ακόμα δεν θα ξεχνούσα να τον ρωτήσω 
τι άρεσε στον ίδιο περισσότερο από αυτήν την ιστορία! 



ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΑΣΑ  

• Η ιστορία που διάβασα θα ταίριαζε με τις περιπέτειες 
που είχε ο Οδυσσέας μέχρι να γυρίσει στην Ιθάκη. 
Έτσι και ο Ραδικόσπορος αντιμετώπισε διάφορες 
περιπέτειες μέχρι να γυρίσει σπίτι του. Και οι δύο 
ήρωες είχαν τον ίδιο κοινό σκοπό....να γυρίσουν 
δηλαδή σπίτι τους!  



ΓΥΜΝΑΣΙΟ, χειρότερα δε γίνεται! 

Αγγελική Διαμάντη 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ, χειρότερα δε γίνεται! 

Το πιο ωραίο βιβλίο που έχω διαβάσει είναι το 
“ΓΥΜΝΑΣΙΟ, χειρότερα δε γίνεται!” 

Οι συγγραφείς είναι ο Τζέιμς Πάτερσον και ο Κρίς 
Τέμπετς. Την εικονογράφηση έκανε η Λόρα Πάρκ και 
την μετάφραση η Χαρά Γιαννακοπούλου. Το βιβλίο 

αυτό ανήκει στη σύγχρονη λογοτεχνία και έχει πάρα 
πολύ χιούμορ. Μιλάει για τον σχολικό εκφοβισμό, για 

τις φοβίες αλλά και για την εφηβεία! Επίσης αυτή η 
ιστορία θα σας βοηθήσει να επιβιώσετε στο γυμνάσιο! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ! 

 



Αυτό το λογοτεχνικό βιβλίο αναφέρεται στον Ρέιφ και 
στην παλαβή ζωή του. Στην ιστορία αυτή εμπλέκονται 

επίσης και άλλοι χαρακτήρες όπως η μαμά του η 
Τζούλς, η μικρή αδερφή η Τζόρτζια, ο πατριός των 

παιδιών ή ''Αρκούδας'',ο Λίο ή Λιονάρντο ο Σιωπηλός-
ο φανταστικός κολλητός του Ρέιφ-,ο Μίλερ-ο ''εχθρός'' 

του Ρείφ- και τέλος η Τζίν Γκαλέτα- το κορίτσι των 
ονείρων του Ρείφ-.Φυσικά σε αυτή την ιστορία 

υπάρχουν οι γεροπαράξενοι καθηγητές που δεν έχουν 
σταθερή συμπεριφορά στο μάθημα. Θα σας πρότεινα 
να διαβάσετε αυτή την υπέροχη ιστορία, γιατί εκτός 
από το ότι θα ξεραθείτε στα γέλια, θα σας βοηθήσει 

παράλληλα να ξεπεράσετε τις φοβίες σας. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ, χειρότερα δε γίνεται! 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ, χειρότερα δε γίνεται! 



Το χαρακτηριστικό απόσπασμα που μου αρέσει 
περισσότερο στο αγαπημένο μου βιβλίο , είναι στην 
αρχή που παρατηρούμε τον Ρέιφ ,τον Λίο αλλά και 

τη Τζόρτζια να κάθονται αγχωμένοι στα καθίσματα 
ενός περιπολικού του αστυνομικού τμήματος Χιλς 

Βίλατζ. 

 



Εάν συναντούσα τους συγγραφείς του αγαπημένου 
μου βιβλίου Τζέιμς Πάτερσον και Κρίς Τέμπετς θα τους 

έκανα μερικές σχετικές ερωτήσεις όπως: 

πως εμπνεύστηκαν να γράψουν αυτό το καταπληκτικό 
βιβλίο, τον λόγο που συνεργάστηκαν και πως 

γνωρίστηκαν. Επιπλέον θα ήθελα να τους ρωτήσω 
πόσο καιρό τους πήρε να γράψουν το βιβλίο τους και 

τέλος ποια ήταν η κριτική του. 

Θα ήθελα πάρα πολύ να δω από κοντά τους 
αγαπημένους μου συγγραφείς!   

 

Τι θα ρωτούσα στους Συγγραφείς  



Νομίζω ότι η ταινία που θα μπορούσε να συνόδευε το βιβλίο 
«Γυμνάσιο, χειρότερα δε γίνεται» είναι «Ο Ντένις ο Τρομερός».Ο 
Ντένις λοιπόν, είναι ένα παιδί που σπέρνει την καταστροφή και 

ενοχλεί τους πάντες ,όπως πως και ο πρωταγωνιστής του βιβλίου ο 
Ρέιφ Κατσαντόριαν. Ο ήρωας του βιβλίου λοιπόν, όχι μόνο 
αποβάλλεται από το γυμνάσιο Χίλς Βίλατζ αλλά και με την 

συμπεριφορά του κάνει την μητέρα του και τον πατριό του να 
τσακωθούν άσχημα, με αποτέλεσμα η μητέρα του να καταλήξει στο 
νοσοκομείο. Αργότερα φεύγει από το σπίτι και ύστερα επιστρέφει 

μπαγλαρωμένος από δύο αστυνομικούς. Τέλος ο Ρέιφ και ο κολλητός 
του δημιουργούν μία αποστολή που ακούει στο όνομα επιχείρηση 

“κατς” κατά την οποία θα πρέπει να καταπατήσουν όλους τους 
κανόνες του γυμνασίου.  

Ποια ταινία ταιριάζει στο Βιβλίο  



ΓΥΜΝΑΣΙΟ, χειρότερα δε γίνεται! 

https://www.youtube.com/watch?v=CEH9HaVQLJ4 



 

Η Μυστηριώδης Νήσος  
 

Δημήτρης Καστανάς 



Ιούλιος Βερν : Η Μυστηριώδης νήσος 
  
Αν συναντούσα τον Ιούλιο Βερν θα τον ρωτούσα από ποιες 
πραγματικές ιστορίες εμπνεύστηκε τα παραμύθια του, τι θέλει 
να πει και ποια μηνύματα θέλει να μεταφέρει στους 
αναγνώστες του. Επίσης πως απέκτησε τόσες γνώσεις γύρω 
από τη Φυσική, τη Γεωλογία, τη Γεωγραφία και τη ναυτική 
τέχνη.  
  
Αν συναντούσα τους ήρωες του «μυστηριώδους νησιού» θα 
τους ρωτούσα που βρήκαν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τα 
στοιχεία της φύσης και τις δυσκολίες που συνάντησαν ώστε 
τελικά να επιβιώσουν. Το βιβλίο αυτό θα μπορούσαμε εν τα 
συνοδεύσουμε με την ομώνυμη ταινία « Η μυστηριώδης 
νήσος».  



Ιούλιος Βερν : Η Μυστηριώδης νήσος Σύγχρονο Remake 

https://www.youtube.com/watch?v=qdFCjwcK8IE 



Ταξίδι στη Λογοτεχνία 
Με οδηγούς τους: 

Βελισσαρίδη Χριστίνα 
Γούλας Βαγγέλης  

Διαμάντη Αγγελική 
Καστανάς Δημήτρης 

  

2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας Α1 2017  

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: 
Ε. Μάλλη  


