
«Με τις σελίδες ταξιδεύουμε…»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Α΄3

2021-2022

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Σιώπη Άννα                 Συμμετέχων Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος



Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Με τις σελίδες ταξιδεύουμε…» εντάσσεται στη θεματολογία της

Φιλαναγνωσίας και σ΄ αυτό συμμετέχουν οι 27 μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Α΄3 του ΓΕ.Λ.

Χορτιάτη. Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021, ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2022 και συνδέθηκε με τα

προγράμματα σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου, της Ιστορίας Α΄, Β΄,

Γ΄ Λυκείου, της Πολιτικής Παιδείας Α΄ Λυκείου και των Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄ Λυκείου. Κατά

τη διάρκειά του τα παιδιά γνώρισαν λογοτεχνικά ρεύματα, έργα σπουδαίων Ελλήνων λογοτεχνών και

διαπίστωσαν στοιχεία διακειμενικότητας και αλληλεπίδρασης της λογοτεχνίας με άλλες μορφές

τέχνης.

Πιο ειδικά, μέσα από την ομαδοσυνεργατική και διαλογική μέθοδο, με την έρευνα των πηγών και

της βιβλιογραφίας, με την αξιοποίηση ακόμη και διαδικτυακών συναντήσεων, τη συγγραφή ατομικών

και ομαδικών εργασιών και βιβλιοπαρουσιάσεων οι μαθητές παρακινήθηκαν, ώστε να πετύχουν:

• Ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους

• Ανάπτυξη αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης και πνεύματος συνεργασίας

• Διανοητική απασχόληση που απαιτεί πνευματική διαύγεια

• Δυνατότητα απόδρασης από τον καταιγισμό της εικόνας

• Καλλιέργεια φαντασίας και στοχαστικότητας

• Βελτίωση της γλωσσικής τους έκφρασης και εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους.





Στις πρώτες συναντήσεις πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των αναγνωστικών ενδιαφερόντων των

μαθητών μέσω επιλεγμένων κειμένων. Στη συνέχεια, ακολούθησαν ομαδικές αναγνώσεις και

σχολιασμοί λογοτεχνημάτων. Σ΄ αυτό το στάδιο τα παιδιά μελέτησαν ολόκληρα ή αποσπάσματα από

τα παρακάτω:

Ποιήματα:

1. Δημοτικό τραγούδι, «Το γεφύρι της Άρτας»

2. Αναγνωστάκης Μανόλης, «Ποιήματα που μας διάβασε ένα βράδυ ο λοχίας Οtto V» (απόσπασμα)

3. Δήμου Νίκος, « Ο γάτος Κρου»

4. Εγγονόπουλος Νίκος, «΄Ένα τραγούδι για το φεγγάρι»

5. Ελύτης Οδυσσέας, «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας,

(απόσπασμα) ,

6. Ελύτης Οδυσσέας, «Το τρελοβάπορο»,

7. Ελύτης Οδυσσέας, «Του Αιγαίου»

8. Καβάφης Π. Κωνσταντίνος, «Όσο μπορείς»

9. Καββαδίας Νίκος, «Σταυρός του Νότου»

10.Κορνάρος Βιτσέντζος, «Ερωτόκριτος», (αποσπάσματα)

11.Λειβαδίτης Τάσος, «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος»

12.Παλαμάς Κωστής, «Πατρίδες»

13.Ρίτσος Γιάννης, «Επίγραμμα για το Δίστομο»

14.Σολωμός Διονύσιος, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (αποσπάσματα)

15.Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ιθάκη»



Πεζογραφήματα:

1. Βενέζης Ηλίας, «Το νούμερο 31328. Το βιβλίο της σκλαβιάς» (απόσπασμα)

2. Γερμανός Φρέντυ, «Γυναίκα από βελούδο», (απόσπασμα)

3. Ζέη Άλκη, «Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» (απόσπασμα)

4. Θεοτοκάς Γιώργος, «Αργώ» (απόσπασμα)

5. Ιορδανίδου Μαρία, «Λωξάνδρα» (απόσπασμα)

6. Κακούρη Αθηνά, «Πριμαρόλια» (απόσπασμα)

7. Κουμανταρέας Μένης, «Η φανέλα με το 9» (απόσπασμα)

8. Μυριβήλης Στράτης, «Η ζωή εν τάφω» (απόσπασμα)

9. Νάκου Λιλίκα, «Η κυρία Ντορεμί» (απόσπασμα)

10.Πολίτης Κοσμάς, «Λεμονοδάσος» (απόσπασμα)

11.Σαρή Ζώρζ, «Νινέτ» (απόσπασμα)

12.Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Ουζερί Τσιτσάνης» (απόσπασμα)

13.Σωτηρίου Διδώ, «Ματωμένα Χώματα» (απόσπασμα)

14.Ταχτσής Κώστας, «Το τρίτο στεφάνι» (απόσπασμα)

15.Τριανταφύλλου Σώτη, «Αύριο, μια άλλη χώρα» (απόσπασμα)



Κατά το επόμενο στάδιο, της προσωπικής έκφρασης και της

δημιουργικής γραφής, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανάλογα με τις

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους επέλεξαν αυτόβουλα λογοτεχνικά

έργα τα οποία μελέτησαν ενδελεχώς και προχώρησαν ατομικά ή ομαδικά

στη συγγραφή εργασιών και βιβλιοπαρουσιάσεων πάνω σ’ αυτά.

Στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων, τα

έργα τους παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη και σε άλλα τμήματα του

σχολείου, ανέβηκαν ως αρχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class στο

μάθημα της «Φιλαναγνωσίας» του σχολείου και μερικά από αυτά

αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική μαθητική εφημερίδα του σχολείου «Ο

Γυάλινος Κόσμος», καθώς και στην ιστοσελίδα του Λυκείου Χορτιάτη.





Σε σχέση με την αξιολόγηση του προγράμματος oι στόχοι επιτεύχθηκαν σε

ικανοποιητικό βαθμό:

• Το ενδιαφέρον των παιδιών έμεινε αμείωτο και η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική.

• Έδειξαν ενθουσιασμό, δούλεψαν αβίαστα και με κέφι.

• Έμαθαν να συνεργάζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες.

• Η ενασχόληση τους εκτός από τα κείμενα και με έργα άλλων τεχνών, που

διαπραγματεύονται τα ίδια θέματα και μοτίβα, τα ενθουσίασε και έδωσε άλλη

διάσταση στις δραστηριότητες τους.

• Επισκέφτηκαν δανειστικές βιβλιοθήκες και αφιέρωσαν χρόνο στην αναζήτηση

λογοτεχνημάτων που τους ενδιέφεραν.

• Εξασκήθηκαν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και αναβάθμισαν το

λεξιλόγιό τους.

• Γνώρισαν μέσα από τα έργα τους σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες.

• Διαπίστωσαν πώς η ροή της ιστορίας επηρεάζει τη θεματολογία και τον τρόπο της

εκάστοτε λογοτεχνικής έκφρασης.

• Οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και μαθησιακές δυσκολίες συμμετείχαν ενεργά στις

περισσότερες δραστηριότητες.







Εριέττα Χατζηπαντελή

Δημοτικό τραγούδι,Παραλογή:

«Του νεκρού αδελφού»

«…βάλλω τον ουρανό κριτή και τους αγίους 

μαρτύρους,αν τύχει και έρθει θάνατος,αν τύχει 

και έρθει αρρώστια,αν τύχει πίκρα γή χαρά,εγώ 

να σου τη φέρω…»



Τα θέματα που θίγονται στο ποίημα είναι η πατριαρχική δομή της οικογένειας, οι σχέσεις

μεταξύ των μελών της οικογένειας, η ανάγκη προστασίας των κοριτσιών, ο ρόλος της γυναίκας

σε σχέση με τον θεσμό του προξενιού και του γάμου, η ξενιτιά, η ηθική υποχρέωση της

τήρησης του όρκου, η κατάρα της μάνας, ο θάνατος και η ανάσταση του νεκρού, η μεταβολή

της τύχης των ανθρώπων και η τραγική ειρωνεία, καθώς η Αρετή δε μαθαίνει την αλήθεια παρά

μόνο στο τέλος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξάλλου, παρουσιάζει και η εναλλαγή των

συναισθημάτων των δεκτών, καθώς οι αναγνώστες νιώθουν αρχικά ευτυχία, αλλά στη συνέχεια

ανησυχούν, αγωνιούν, εκπλήσσονται και συμπάσχουν με το δράμα των ηρώων.

Διαθέτοντας, λοιπόν, τα παραπάνω χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο έργο γοητεύει

διαχρονικά και ακαριαία ακόμη και τον πιο απαιτητικό αποδέκτη. Προσωπικά, πιστεύω πως

πρόκειται για ένα αξεπέραστο αριστούργημα που συγκλονίζει και καθηλώνει με την απλότητα

και την τραγικότητά του τον καθένα! Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, αν και είναι δημοτικό

τραγούδι, από το παρελθόν, δραματοποιείται στις μέρες μας πολύ συχνά, ακόμη και από

ερασιτέχνες, έχοντας τεράστια απήχηση στο κοινό κάθε ηλικίας!



«Σιγά σιγά, όλα θα φτιάξουν…»

Αγγελική Δαρλάση: «Το αγόρι στο θεωρείο»

Κατερίνα Κουτρουμπάκη



Αν και έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια από το συγκεκριμένο

ιστορικό γεγονός, η Α. Δαρλάση καταφέρνει να αποτυπώσει με

ρεαλισμό και ακρίβεια τα γεγονότα. Πρόκειται πραγματικά για ένα

τρυφερό μυθιστόρημα, όπου οι δυσκολίες, οι πληγές, οι πραγματικές

απώλειες, η καχυποψία, η ανιδιοτέλεια, καθώς και οι ελπίδες για ένα

καινούριο ξεκίνημα στη νέα πατρίδα συγκινούν βαθιά τον

αναγνώστη. Το βιβλίο αυτό, που έχει τιμηθεί με το «Βραβείο

Εφηβικού Νεανικού Βιβλίου 2018» του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού

Βιβλίου, προβληματίζει βαθιά και ευαισθητοποιεί τον αναγνώστη

σχετικά με το διαχρονικό αίτημα της ανθρωπότητας για τη διατήρηση

της ειρήνης και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα!



Ζαφείριος Νικόλαος Κιούπκιολης

Πηνελόπη Δέλτα: «Στα μυστικά του Βάλτου»

«…γιατί οι Έλληνες αγωνίστηκαν ηρωικά και με

αυταπάρνηση για τη διατήρηση της εθνικής

συνείδησης και την επέκταση της εδαφικής μας

κυριαρχίας…»



Η ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων, η διαπαιδαγώγηση σε υψηλά

ιδανικά -της φιλοπατρίας, του θάρρους, της φιλαλήθειας και της

αξιοπρέπειας- αλλά και η κατανόηση της ανθρώπινης φύσης

αποτελούν τον καμβά του ξεχωριστού αυτού ιστορικού

μυθιστορήματος. Πέρα από το γεγονός ότι ο αναγνώστης μπορεί να

μάθει πληροφορίες που ίσως δεν γνωρίζει για τον μακεδονικό αγώνα,

«Τα Μυστικά του Βάλτου» είναι ένα βιβλίο που, όταν το διαβάσεις,

αυτό που σε συγκινεί δεν είναι μόνο κάποια εθνική

«μεγαλοπρέπεια», αλλά επιπλέον και τα προσωπικά δράματα των

ανθρώπων που πάλευαν για κάποιον σκοπό… Το συγκεκριμένο

βιβλίο αποτελεί πραγματικά ένα εξαιρετικό διαθεματικό μάθημα

ιστορίας και ψυχολογίας!



Σοφία Γαβριηλίδου

«…,καθώς ο έρωτας, ο φόβος, η μνήμη και η νύχτα περιπλέκονται 

μεταξύ τους…»

Κική Δημουλά: «Ο πληθυντικός αριθμός»



Τα πρώτα μου συναισθήματα, όταν διάβασα το ποίημα, ήταν η περιέργεια και η έκπληξη.

Ήθελα να μάθω σε τι αφορούσε ο πληθυντικός αριθμός και γιατί κάποιος θα έγραφε

ποίημα γι’ αυτόν. Όταν, όμως, διάβασα το ποίημα δυσκολεύτηκα να κατανοήσω αμέσως το

νόημά του. Χρειάστηκε να επαναλάβω πολλές αναγνώσεις, να το συζητήσω με τα

υπόλοιπα παιδιά μέσα στην τάξη και να προβληματιστώ πάνω σ’ αυτό. Ωστόσο, με

γοήτευσε έντονα, καθώς τελικά διαπίστωσα ότι και τα τέσσερα βασικά ουσιαστικά στο

ποίημα, όπως και στη ζωή, αλληλοδιαπλέκονται: ο έρωτας τελειώνει, το αγαπημένο «εσύ»

χάνεται και εγκαθιδρύεται ο φόβος που γιγαντώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Όλα τα

θετικά και τα αρνητικά που αποκόμισε κανείς από τον έρωτα και την απώλειά του

αποθηκεύονται στη μνήμη και ανακαλούνται διαρκώς, κυρίως προκαλώντας θλίψη για το

αμετάκλητο της απώλειας. Επιπλέον, τη νύχτα ανθίζει ο έρωτας, αλλά, μετά το τέλος του,

τότε πολλαπλασιάζονται οι φόβοι και τότε η μνήμη λειτουργεί πιο έντονα.

Τελικά, ίσως αυτή η γλυκόπικρη αίσθηση, που ένιωσα κατανοώντας το, σχετικά με τη

χαρμολύπη που χαρακτηρίζει τη ζωή, ήταν το στοιχείο που με έκανε να ενθουσιαστώ με το

ποίημα και τα βαθύτερα νοήματά του!



Μιχάλης Κόντας

Γιώργος Ιωάννου: «+13-12-43»

«…η γη της πατρίδας μας είναι

παραγεμισμένη με κόκαλα παλικαριών!»



Το συγκεκριμένο διήγημα με συγκλόνισε, καθώς το ίδιο αναφέρεται στη

θηριωδία που υπέστησαν οι Καλαβρυτινοί και εγώ ζω στον Χορτιάτη, που

επίσης βίωσε την κτηνωδία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και το «για

ένα φιλότιμο» έπεσε τυχαία στα χέρια μου, όταν διάβασα το συγκεκριμένο

διήγημα, συγκινήθηκα από το περιεχόμενό του και επηρεάστηκα έντονα. Το

διήγημα αυτό λειτούργησε μέσα μου ως ένα μάθημα ιστορίας και εθνικής

επαγρύπνησης: το γεγονός ότι έχω την ίδια ηλικία με τον νεκρό νέο που

θυσιάστηκε και το ότι μεγαλώνω σε έναν τόπο που μαρτύρησε κατά το

παρελθόν δε με έκανε φυσικά να νιώσω μίσος και εκδικητικότητα κατά των

αλλοτινών κατακτητών, αλλά κυρίως με έκανε να αισθανθώ υπερηφάνεια για

τους προγόνους μου και ηθικό χρέος για την προάσπιση των δικαιωμάτων

του λαού μας. Συνειδητοποίησα για μια ακόμη φορά πόσο τυχερός είμαι που

ζω σε καιρό ειρήνης σε μια ευνομούμενη χώρα που χαρακτηρίζεται πλέον

από δημοκρατικά ιδεώδη και ομοψυχία και πόσο ηρωικό είναι τελικά το

έδαφος που καθημερινά περπατάω!



«…γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται 

εμπνευσμένους δασκάλους και διψασμένους 

για γνώση μαθητές...»

Ιωάννης Κονδυλάκης: «Όταν ήμουν δάσκαλος και άλλα διηγήματα»

Δανάσκος Ανδρέας και Τουμπάρωφ Γιάννης



Tο βιβλίο μάς εξέπληξε θετικά! Στην αρχή, όταν το επιλέξαμε ήμασταν

διστακτικοί, καθώς πρόκειται για ένα παλιό κείμενο, γραμμένο στην

καθαρεύουσα και στην κρητική ντοπιολαλιά, με γεγονότα σ’ ένα μακρινό

παρελθόν με διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο σε σχέση με τη

σύγχρονη πραγματικότητα. Ωστόσο, γρήγορα μάς κίνησε το ενδιαφέρον

με τον γοργό ρυθμό της πλοκής του, την εξαιρετική ψυχογραφία των

ηρώων και τη ρεαλιστική αποτύπωση των γεγονότων. Εξάλλου, το πιο

ενδιαφέρον στοιχείο που καρπωθήκαμε από την ανάγνωσή του είναι ότι

συνεχώς προβαίναμε σε σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με την

αξία της μόρφωσης και της αγωγής διαχρονικά, την καταστροφική

δύναμη του έρωτα και την συνειδητοποίηση της ρευστότητας στη ζωή! Η

συγκεκριμένη νουβέλα μάς κέρδισε!



«...Τι και αν δεν τα καταφέρω; Δεν

πειράζει! Διδάχτηκα πολλά,ακόμα 

και μέσα από τις αστοχίες μου…»

Κ.Π. Καβάφης: «Ιθάκη»

Λαζαρίδου Ελευθερία



Η ανάγνωση του ποιήματος και οι σκέψεις μου

αμέσως μετά, με έκαναν να μη χάνω το κουράγιο

μου μπροστά σε δυσκολίες, αλλά να προσπαθώ,

για να εξελίσσομαι και να έχω πάντα στο μυαλό

μου το εξής:

«Σημασία στη ζωή δεν έχει μόνο η επιτυχία,

αλλά η συνειδητή, έντιμη και κοπιώδης

προσπάθεια για καθετί που μας

ενδιαφέρει...»



Τσιτσοπούλου Σαββίνα

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: «ΚΕΡΙΑ»

«Πρέπει όλοι οι άνθρωποι, να 

κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, 

γιατί όλων τα κεριά κάποτε 

σβήνουν…»



Η ανάγνωση του συγκεκριμένου ποιήματος με προβλημάτισε πραγματικά. Αν και ως

έφηβη μαθήτρια χαίρομαι την ομορφιά της νιότης μου και δεν έχω βιώσει ακόμη τη

μελαγχολία που συνοδεύει το πέρασμα των χρόνων, άρχισα να κατανοώ τα συναισθήματα

των μεγαλύτερων ανθρώπων. Αυτό με έκανε να νιώσω συμπόνια και ενσυναίσθηση για τις

ανησυχίες και το άγχος τους. Αισθάνθηκα τυχερή που μπορώ να ατενίσω το μέλλον μου

με αισιοδοξία. Κατάλαβα ότι θα πρέπει να ενεργώ με μεράκι για καθετί στη ζωή μου και να

διδάσκομαι από τα λάθη του παρελθόντος μου, καθώς απροσδόκητα γεγονότα μπορούν

να προκύψουν ξαφνικά στο μέλλον μου. Ακόμη, με συγκίνησε ο τρόπος με τον οποίο

περιγράφει ο ποιητής τις απόψεις του, καθώς διακατέχεται από θλίψη και νοσταλγία.

Αναρωτήθηκα ποιο είναι τελικά το νόημα της ζωής, γιατί ξέρω πως κάποια στιγμή

γερνώντας θα βρίσκομαι και εγώ η ίδια στην ίδια απαισιόδοξη θέση. Συνειδητοποίησα πως

κάθε στιγμή είναι πολύτιμη, ευχάριστη ή δυσάρεστη, ακριβώς επειδή έχουμε τη

δυνατότητα να τη ζήσουμε! Θα πρέπει να χαιρόμαστε το θαύμα της ζωής μας κάθε λεπτό!

Επειδή λοιπόν η ζωή δε διαρκεί για πάντα, ίσως μάλιστα να μη διαρκέσει και πολύ, θα

πρέπει να απολαμβάνουμε τα χρυσά και ζωηρά κεράκια, όσο είναι ακόμη αναμμένα.

Εξάλλου, ο αδυσώπητος Χρόνος και ο Θάνατος δεν γνωρίζουν ούτε από συμπάθειες,

ούτε από διακρίσεις… Είναι αμείλικτοι με όλους!



Ιωαννίδη Στεργιανή

Νίκος Καζαντζάκης: «Ο Καπετάν Μιχάλης»

«Στο πρόσωπο του καπετάν Μιχάλη

απεικονίζεται η γενικότερη ανάγκη των

ανθρώπων για ισότητα, ελευθερία και

δικαιοσύνη».



Το μυθιστόρημα αυτό είναι συγκλονιστικό! Η Κρήτη και

οι άνθρωποί της ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σου

και νιώθεις δέος απέναντι στο μεγαλείο της ψυχής τους.

Είναι πραγματικά ένα μάθημα για τις αξίες, στις οποίες

πρέπει όλοι να εμβαθύνουμε! Το « O Καπετάν Μιχάλης»

με γέμισε περηφάνια, θλίψη, πόνο, αγωνία και αμέριστο

σεβασμό για όλους τους ανθρώπους που δε γνώρισαν

ποτέ την ελευθερία, μα αγάπησαν την πατρίδα τους

περισσότερο από όσο εμείς θα μπορούσαμε να

ονειρευτούμε ποτέ. Μακάρι στα δύσκολα, να έχουμε

έστω και το μισό θάρρος τους…



Θοδωρής Δεληγιώργης

Μαρία Κέντρου – Αγαθοπούλου: «Ο Μοτοσικλετιστής»

Βγάλε μου σε παρακαλώ

μια ωραία φωτογραφία

να τη στείλω στο κορίτσι μου…

Να διακρίνεται προπάντων

ο ίλιγγος στο πρόσωπό μου

κι εκείνο του θανάτου

το αναπόφευκτο…



Το συγκεκριμένο ποίημα κέντρισε το ενδιαφέρον μου αμέσως μόλις το

διάβασα. Θεωρώ ότι το θέμα του είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς με ποιητικό

τρόπο σχολιάζεται μια τραγική διάσταση της σύγχρονης ζωής, η «θυσία» των

νέων πάνω στην άσφαλτο. Ως έφηβος συνειδητοποίησα για μια ακόμη φορά

ότι στην ηλικία μου η έννοια της ελευθερίας προσδιορίζεται με διαφορετικές

παραμέτρους απ’ αυτές που υποδεικνύει η φρόνηση και ο ορθός λόγος. Αν και

στην αρχή γοητεύτηκα από τον αδάμαστο νέο που επέλεξε τον ίλιγγο της

ταχύτητας, αμέσως μετά «προσγειώθηκα στη σκληρή πραγματικότητα»,

αναλογιζόμενος ότι η έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής και οδηγικής παιδείας

οδηγεί σε καθημερινούς τραυματισμούς και θανάτους νέων ανθρώπων στη

χώρα μας. Το συγκεκριμένο μοντέρνο ποίημα μού έδωσε την ευκαιρία να κάνω

πολλούς συνειρμούς και να καταλήξω τελικά πως μπορεί ο πειρασμός της

ταχύτητας να είναι ακαταμάχητος και η πρόκληση μεγάλη και ωραία, αλλά η

ζωή είναι ωραιότερη!



Μαρίνα Κανακούδη και Νεφέλη Πελεκάνου

Στράτης Μυριβήλης: « Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια»

«...είναι μικρή, είναι όμορφη, είναι χήρα. Τη θέλουν 

όλοι, την έχουνε τριγυρίξει με τις φλογερές ανάσες 

τους, κοπάδι ολάκερο, σκυλολόι με πεινασμένα 

μάτια, με κρεμασμένες γλώσσες…»



Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι πραγματικά συγκλονιστικό! Ο

συγγραφέας με την περιγραφική και αντιμιλιταριστική του γραφή εξισορροπεί

την ειρηνική ζωή με τις φρικιαστικές εικόνες του πολέμου, που προσπαθεί να

αποβάλλει, ενώ παράλληλα προτρέπει σε μια αλλαγή του τρόπου σκέψης των

επαρχιωτών. Αξιοποιώντας τον λυρισμό, τον ρεαλισμό, τον ρομαντισμό, το

πάθος, την ηθογραφία της κοινωνίας, την ψυχογραφία των ηρώων και τον

σαρκασμό, μας ταξίδεψε σ’ ένα νησί που ξετυλίγεται μαγευτικά μέσα από

εκπληκτικές περιγραφές και μας ευαισθητοποίησε σχετικά με καταστάσεις και

γεγονότα που κυριολεκτικά ζωντανεύουν μέσα στις σελίδες του

μυθιστορήματος... Μάλιστα, τα πορτραίτα των ανθρώπων δίνονται με τόσο

ξεχωριστή ευκρίνεια, με αποτέλεσμα να ταυτιστούμε, να αγωνιούμε, να

πονάμε και να χαιρόμαστε μαζί τους! Με γλώσσα αυθεντική και γοητευτική ο

συγγραφέας έχει υφάνει ανεπανάληπτα την μοναδική ιστορία του Λεωνή και

της Σαπφώς, της δασκάλας με τα χρυσά μάτια και μας παρέσυρε σε έντονα

συναισθήματα!



«…έτσι νόμιζε πως θα  απαλλάξει

τα κορίτσια από  τα μελλοντικά

τους βάσανα…»

Αντωνίου Μαρία  & Γκόγκα Κωνσταντίνα

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: «Η Φόνισσα»



Ως μαθήτριες της Α’ Λυκείου θα

προτείναμε ανεπιφύλακτα και σε άλλους να

διαβάσουν αυτό το βιβλίο, όχι μόνο επειδή

θεωρείται ένα κλασικό έργο, γεμάτο

μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου, αλλά

κυρίως επειδή προκαλεί τον καθένα να το

αφουγκραστεί με κριτήριο τη δική του

πρόσληψη περί αθωότητας και αμαρτίας…



Ραφαέλα Παπακωνσταντίνου

«Καμμένος Ουρανός»

«Καμμένος Ουρανός»

[…]

Όλα όσα αγαπούσε

έπεφταν σαν τα τουβλάκια!

(σαν τα παιχνίδια της τα αμέτρητα,

αυτά που έπαιζε από μικρή).

Ένα κορίτσι που αγαπούσε τα

πυροτεχνήματα

κάθε βράδυ κοιτούσε έξω με

αγωνία°

περίμενε στο παράθυρο και

πάντοτε σκεφτόταν:

«Άραγε τελικά, θα γυρίσουμε στην

πατρίδα;»



Το παιδικό γέλιο ενός χαρούμενου,

ανέμελου μικρού παιδιού είναι εύκολο

να το φανταστεί κανείς, όμως ένας

φλεγόμενος από τις ρίψεις βομβών

ουρανός που σου κλέβει ανεπιστρεπτί

την ευτυχία είναι κάτι το αδιανόητα

απάνθρωπο!



Αντώνης Σαμαράκης: 

«Το Λάθος»

Γιώργος Δούκας & Παντελής Σιούκας

«…η λογική ενός 

τέλειου  σχεδίου 

αδυνατεί να 

νικήσει τα 

ανθρώπινα 

συναισθήματα…»



Το μυθιστόρημα πραγματικά κινητοποιεί σε μέγιστο βαθμό τη φαντασία και

την ευρηματικότητα του αναγνώστη, καθώς η πλοκή είναι αργή και

λεπτομερής, απαιτώντας από αυτόν να υποθέσει την εξέλιξή της. Ο

συγγραφέας αποδίδει λεπτομερώς όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται

στην ιστορία και τα μεταφέρει «εικονικά», σχεδόν κινηματογραφικά με

άριστο τρόπο. Επίσης, η λύση και η εξιχνίαση της υπόθεσης απαιτεί ορθό

τρόπο σκέψης που σε συνδυασμό με τα στοιχεία που δίνονται, οδηγεί το

κοινό στη σύλληψη πιθανών σεναρίων τέλους της ιστορίας, διαφορετικών

από αυτό που θέτει ο Σαμαράκης. Και το κυριότερο, μέσα από την αντίθεση

μεταξύ του δικτατορικού καθεστώτος της ιστορίας, που φιμώνει την έκφραση

και την εκδήλωση πολιτικών δράσεων, και του πραγματικού πολιτεύματος

στην Ελλάδα αναδεικνύεται η αξία της δημοκρατίας, της ελευθερίας του

λόγου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το μυθιστόρημα

κυριολεκτικά είναι καταπληκτικό!!



Διαλεχτή Πετρίδου

Αντώνης Σαμαράκης: 

«Το Ποτάμι»

«...Τα χέρια τα έχουμε για 

να βοηθάμε, όχι για να 

σκοτώνουμε…»



Το αίτημα της ειρήνης και της συναδέλφωσης είναι οι βασικές ιδέες που

πηγάζουν από το διήγημα αυτό του Σαμαράκη. Μέσα στη σύγχυση που ζει

ο σύγχρονος άνθρωπος, η ελπίδα για αδελφοσύνη είναι το µόνο στήριγμά

του. Ο συγγραφέας συνεχώς τονίζει ότι ο άνθρωπος δεν ενεργεί με βάση τα

θέλω και τα πρέπει του, αλλά οι ανώτεροι και οι διαταγές ορίζουν τα βήματά

του. Αντίθετα, το μίσος κυριαρχεί και διαποτίζει τις ψυχές, εμποδίζοντας τη

συναδέλφωση των λαών και κατ’ επέκταση την ειρηνική συμβίωση.

Γενικότερα, προβάλλεται η ανθρωπιά και τα δικαιώματα του ανθρώπου για

ελευθερία, για ειρήνη και για κοινωνική δικαιοσύνη. Στόχος του διηγήματος

είναι να τονίσει πως οι έννοιες «ζωή» και «σεβασμός» καταβαραθρώνονται,

όταν εθνικοί, θρησκευτικοί, πολιτισμικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι

χωρίζουν τους ανθρώπους οδηγώντας τους σε ρήξεις…



Διαλεχτή Πετρίδου

Ζωρζ Σαρή - Αργυρώ Κοκορέλη: 

«Μια αγάπη για δύο»

«...γιατί με την

αγάπη μπορούμε 

να καταφέρουμε 

τα πάντα…»



Το βιβλίο αυτό εντυπωσιάζει, καθώς δεν είναι

ένα παιδικό παραμύθι, αλλά μια ιστορία που

θίγει αληθινούς νεανικούς προβληματισμούς και

φανερώνει τα ρομαντικά συναισθήματα που

δημιουργούνται από το υπέροχο ταξίδι ενός

μεγάλου έρωτα! Οι αναγνώστες γνωρίζουν,

βέβαια, πως, όταν κάποιος θέλει κάτι με όλη του

την καρδιά, μπορεί να αγωνιστεί, για να το

αποκτήσει! Θα μπορέσουν, ωστόσο, στο τέλος

του βιβλίου οι δύο ήρωες να «βαδίσουν» μαζί;



Χλέπατα  Βάγια

«… πήραμε   τη  ζωή  μας·  λάθος!  

κι αλλάξαμε ζωή…»

Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ:«Άρνηση»



Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως στις μέρες μας είναι

πιο εύκολο για τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τις

απογοητεύσεις τους. Με δεδομένη την επιστημονική και

τεχνολογική πρόοδο, καθώς και τη δυνατότητα να μορφωθούν

στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όλοι μπορούν

πλέον να αποκτήσουν αυτογνωσία, να καλλιεργήσουν το

πνεύμα τους, να αδράξουν περισσότερες ευκαιρίες και να

προκόψουν πιο γρήγορα από τους νέους των προηγούμενων

χρόνων.

Τελικά, ίσως εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο και από το

πώς και το πόσο αυτός είναι πρόθυμος να αγωνιστεί και να

παλέψει για το μέλλον που έχει οραματιστεί και έχει θέσει ως

βασικό στόχο στη ζωή του…



«Είναι πολύ σημαντικό οι νεότεροι να γνωρίζουν και

να ερευνούν τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν, γιατί

έτσι μόνο θα μπορούν να σταθούν στο παρόν και να

οργανώσουν έναν καλύτερο αυριανό κόσμο».

Ζαχαριάδης Βάιος

Διδώ Σωτηρίου: «Εντολή»



Μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο, λοιπόν, είχα την

ευκαιρία να γνωρίσω ιστορικά γεγονότα και να καλύψω

το κενό των ιστορικών μου γνώσεων για τη

συγκεκριμένη περίοδο, ενώ ταυτόχρονα

ψυχαγωγήθηκα, καλλιέργησα την ιστορική μου

περιέργεια και να όξυνα την ιστορική μου σκέψη.

Συνειδητοποίησα ότι τα συγκεκριμένα γεγονότα

(ακριβώς 70 χρόνια πριν) είναι άρρηκτα συνδεδεμένα

με το κοινωνικό περιβάλλον της τότε εποχής. Ακόμη,

κατάλαβα πώς η ιδεολογία της ιστορικού

μυθιστοριογράφου την επηρέασαν στην απόδοση των

γεγονότων.



Σας ευχαριστούμε για 

την προσοχή σας!

«Με τις σελίδες ταξιδεύουμε…»

ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ


