
 

 

 

 

Πολιτιστικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας 

 1ου Γυμνασίου Καλλίπολης 2015-16 

 σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη 

 

«Βιβλιοεργαστήριο 

Το βιβλίο, ένας φίλος που επιλέγω...» 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Αρτέμη Νικολέττα 

Βαζαίος Λάζαρος 

Βαρυμπομπιώτης Στέλιος 

Δάκα Ζωή 

Επιτρόπουλος Φραγκίσκος 

Θωμόπουλος Αναστάσης 

Κωτσάκη Ηρώ 

Λούλη Κωνσταντίνα- Μαρουδιά 

Μιχαλοπούλου Νάνσυ 

Μοντεσάντου Αντωνία 

Μπουντουράκη Μαρία Ανδριάννα 

Νίκου Κόμησσα 

Παππάς Μάριος 

Ρενιέρη Κυριακή 

Σάμιος Αντώνης 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ 

Λουράντου Σουλτάνα ΠΕ2 

Λαπατά Ευγενία ΠΕ19 



 

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλαναγνωσίας που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο 

μας, μαθητές της Β’ Γυμνασίου μελέτησαν το εφηβικό μυθιστόρημα του Βασίλη 

Παπαθεοδώρου «Χνότα στο τζάμι» και την ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη «Ο ήλιος 

ο ηλιάτορας» και πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες αξιοποιώντας το περιεχόμενο 

των δύο βιβλίων. Πιο συγκεκριμένα έγραψαν περιλήψεις και διαλόγους βασισμένους στο 

πρώτο βιβλίο και δημιούργησαν ένα μικρό θεατρικό δρώμενο το οποίο και παρουσίασαν σε 

εκδήλωση φιλαναγνωσίας που πραγματοποίησε η Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη και στην οποία 

παρευρέθηκε ο Β. Παπαθεοδώρου. Το δρώμενο εμπλουτίστηκε και με προβολή ψηφιακού 

υλικού που επίσης δημιούργησαν οι μαθητές.   

 



 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  

«ΧΝΟΤΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ» 

 

Σκηνή 1η 

Αφηγητής 1:Μα πού βρισκόμαστε; 

Αφηγητής 2:Σε μια σύγχρονη δυτική μεγαλούπολη!Με τους ουρανοξύστες της,με τις 

τεράστιες πολυκατοικίες,με τις τρομοκρατικές της επιθέσεις,με τους μετανάστες της και με 

πολλή αστυνομία και πολύ φόβο...Με τα όλα της! 

Αφηγητής 1:Πως τη λένε;Που βρίσκεται; 

Αφηγητής 2(Σηκώνει τους ώμους κάνοντας γκριμάτσα):Έχει σημασία;Κάπου στο 

μέλλον...όχι και τόσο μακριά.Και μια οικογένεια!Οι Σίμος.Η Ρόζαα οχτώ 

χρονών(Ακούγονται ελικόπτερα αστυνομίας-ήχοι πειπολικού-σειρήνες-έλικας). 

Αφηγητής 1:Το ελικόπτερο της αστυνομίας!!! 

(Φοβισμένες πέφτουν κάτω) 

 

Σκηνή 2η 

Ρόζα-Μητέρα Έλεν 



(Φώτα-προβολείς έντονοι) 

Ρόζα:Όχι...όχι...μη!!! 

Φωνή(Λάζαρος)από ελικόπτερο:Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα σας 

αμέσως!!Επαναλαμβάνω,απομακρυνθείτε από τα παράθυρά σας αμέσως!!Είναι επικίνδυνο! 

Ρόζα:Όχι...όχι...μη!!(Ουρλιάζει,πιάνει τα αυτιά της,γονατίζει στο πάτωμα,κλαίει,κουνάει το 

κεφάλι της. 

Έλεν(Βγαίνει,παίρνει αγκαλιά το κεφάλι της Ρόζας):Ρόζα,Ρόζα,κοριτσάκι 

μου,ηρέμησε.Έλα,έλα...τελείωσε,πάει,πέρασε. 

Ρόζα:(Βγάζει τα χέρια από τα αυτιά,κοιτά τρομαγμένη το δωμάτιο γύρω γύρω). 

Φωνή(Λάζαρος):Σταματήστε το αυτοκίνητο.Έχετε παραβεί την ώρα κυκλοφορίας. 

Έλεν:Έλα μωρό μου.Πάει,τελείωσε,έφυγε(Χαμογελά).Άλλωστε είναι για το καλό 

μας.Αυτοί μας προστατεύουν από τους τρομοκράτες.Δεν τα έχουμε ξαναπεί αυτά;(Παύση) 

Ρόζα:(Σαστισμένη ακόμα) 

Έλεν:Βλέπεις;Έφυγε! 

Ρόζα:Θα ξανάρθουν,μαμά,θα ξανάρθουν...(Με μελαγχολικό βλέμμα ατενίζει έξω από το 

παράθυρο). 

Αφηγητής 1:Τι έγινε τώρα; 

Αφηγητής 2:Δεν κατάλαβες;Κάποιο αυτοκίνητο παραβίασε την ώρα κυκλοφορίας και 

εξακολούθησε να κινείται μετά τις 10 το βράδυ. 

Αφηγητής 1:Δηλαδή απαγορεύεται να κυκλοφορεί κάποιος μετά τις 10 το βράδυ; 

Αφηγητής 2:Ναι!Σ'αυτή την πόλη την''κάπου στο μέλλον'' υπάρχει απαγόρευση της 

κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.Για να μην πέσει κάποιος θύμα τρομοκρατικής επίθεσης 

τα βράδια.Η αστυνομία είναι αυστηρή!Με τα ελικόπτερα και τις κάμερες που υπάρχουν σε 

κάθε γωνία του δρόμου,εντοπίζει αμέσως και συλλαμβάνει τους...''παραβάτες''. 

Σκηνή 3η 

          Συνάντηση Ρόζα-Έλεν-Τζόζεφ 

Ρόζα(Βγαίνει στη σκηνή θλιμμένη και κάθεται αναστενάζοντας):Αχχ! 

Έλεν(Βγαίνει στη σκηνή μαζί με την Τζόζεφ):Πρέπει να με βοηθήσετε.Η Ρόζα φαίνεται 

τόσο στεναχωρημένη και ανήσυχη τις τελευταιες μέρες.Ανησυχώ πάρα πολύ. 

Τζόζεφ(Κάθεται μαζί με την Έλεν δίπλα στη Ρόζα):Λοιπόν τι έχει το μικρό μας κοριτσάκι; 

Ρόζα:Τίποτα. 

Τζόζεφ:Πώς τίποτα;Εδώ η μητέρα σου μού λέει πως είσαι ανήσυχη και στεναχωρημένη. 

Έλεν:Έλα Ρόζα μου απάντησε στην κυρία Τζόζεφ που σε ρωτάει. 



Τζόζεφ(Αγκαλιάζει την Ρόζα):Έλα Ρόζα.Θα κάτσουμε εδώ και οι τρείς μας,σαν φίλες που 

είμαστε και θα δούμε τι σε απασχολεί και τι μπορούμε να κάνουμε γι'αυτό. 

Ρόζα:Ε,να...(δείχνει την παιδική χαρά)τόσες μέρες βλέπω αυτήν την παιδική χαρά που πριν 

καιρό έπαιζαν τόσα πολλά παιδιά εκεί και...να... θέλω να βγω λίγο έξω, για να πάω να την 

δω από κοντά. 

Τζόζεφ(Κοιτάζει την Έλεν έκπληκτη,σηκώνονται,πηγαίνουν λίγο πιο μακριά):Έλεν νομίζω 

πως η μικρή έχει δίκιο. Πρέπει να πάει σ'αυτή την παιδική χαρά! 

Ρόζα:Άκουσα καλά;Παιδική χαρά είπατε;;ναι,μαμά,πάμε αύριο στην παιδική χαρά(φωνάζει 

έκπληκτη) 

Έλεν: Εντάξει,εντάξει,θα δούμε... 

 

Σκηνή 4η 

Αφηγητής 1:Καλά δεν έχει ξαναπάει ποτέ στην παιδική χαρά;Όλα τα παιδιά πάνε και 

μάλιστα πολύ συχνά!Αυτή πώς και δεν πήγε; 

Αφηγητής 2:Μα σου ξαναείπα πως εδώ είναι διαφορετικά!Τα πα  ιδιά δεν βγαίνουν έξω 

από το σπίτι ούτε για να πάνε σχολείο,θα βγουν για να πάνε να παίξουν; 

Αφηγητής 1:Να και ένα καλό.Γλιτώνουν το μάθημα; 

Αφηγητής 2:Δεν κατάλαβες.Μάθημα κάνουν στο σπίτι.Γι'αυτό και ήρθε η δασκάλα και 

είναι όλα πιο απαιτητικά και πιο δύσκολα απ'ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς.Κυρίως όμως είναι 

βαρετά.Φαντάσου να έκανες εσύ μάθημα όλα τα σχολικά χρόνια με μια δασκάλα σε ένα 

δωμάτιο.Μοναχικό δεν ακούγεται; 

Αφηγητής 1:Όντως!Δεν θα άντεχα.Αφού όμως δεν βγαίνει βόλτες και δεν πάει ούτε 

σχολείο,που κάνει φίλους; 

Αφηγητής 2:Τι σου λέω τόση ώρα;Δεν έχει φίλους.Γι'αυτό και νιώθει τόσο μοναχικά και 

επιμένει τώρα να βγει έξω.  

Αφηγητής 1:Δίκιο έχει τότε!Να βγει!Να πάει επιτέλους σε αυτήν την παιδική χαρά.Στο 

κάτω κάτω τι θα πάθει; 

Αφηγητής 2:Τίποτα απολύτως.Την επόμενη μέρα πήγε πρωί πρωί. 

Αφηγητής 1:Θα ενθουσιάστηκε φαντάζομαι. 

Αφηγητής 2:Εντάξει της άρεσε,αλλά και πάλι ένιωθε μοναξιά.Αλλά το καλύτερο συνέβη 

όταν γύρναγε σπίτι,αφού σ'ένα παράθυρο,στην απέναντι πολυκατοικία ξεχώρισε τη φιγούρα 

ενός παιδιού...του Τομ. 

Αφηγητής 1:Του Τομ; 

Αφηγητής 2:Ναι του Τομ,έγινε ο πρώτος φίλος της.Από τη μέρα εκείνη μπορούσε να του 

μιλάει από τον υπολογιστή,έστω μέσω mail,με χαμόγελα,με νοήματα... 



Σκηνή 5η 

Ρόζα-Τομ 

Ρόζα:Πρέπει να πείσεις και εσύ τη μητέρα σου, να κατέβεις στην παιδική χαρά να 

παίξουμε! 

Τομ:Η μητέρα μου έχει πολλή δουλειά,δεν ξέρω αν θα έχει χρόνο να με κατεβάσει. 

Ρόζα:Τότε έλα μαζί μας! 

Τομ:Δεν ξέρω....δεν ξέρω αν θα με αφήσει η μητέρα μου. 

Ρόζα:Πότε θα πάμε τελικά στην παιδική χαρά; 

(Κάνουν νεύματα,κουνώντας μάταια τα χειλη,ο Τομ σηκώνει ανήξερα τους ώμους). 

Σκηνή 6η 

Έλεν-Ρόζα 

Έλεν(Μπαίνει και στέκεται πάνω από την Ρόζα):Ρόζα!Τι κάνεις εκει;Στέλνεις mail;Δεν είπε 

ο μπαμπάς να αποφεύγουμε τα μηνύματα γιατί όλα παρακολουθούνται από την υπηρεσία 

του;Τέλος τα μηνύματα!(Η Έλεν παίρνει από τα χέρια της Ρόζας τον υπολογιστή) 

Ρόζα:Και τι θα κάνω τώρα;(Πάει στο παράθυρο και κοιτάει  έξω δυστυχισμένη,κρατώντας 

το κεφάλι της).Είχα βρει και εγώ ένα αληθινό φίλο να τον χάσω πάλι;Δεν αντέχω να παίζω 

πια άλλο με τις κόυκλες μου! (λέει στη μαμά της). 

Έλεν:Πρέπει να μιλήσω στη κυρία Τζόζεφ κατεπειγόντως! 

(Η Έλεν τηλεφωνεί στη δασκάλα...) 

Έλεν(στο τηλέφωνο):Το παιδί υποφέρει πάλι...δεν μπορώ να το συνεφέρω.Νομίζω ότι θα 

σκάσει τελικα....Ναι έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς! 

Ρόζα(θολώνει και σκουπίζει το τζάμι και  έκανε ''γεια''στον Τομ στέλνοντας του ένα φιλι) 

Τομ(Σκουπίζει το τζάμι και σχεδιάζει μια καρδιά) 

Ρόζα(Δημιουργεί θαμπάδα στοτζάμι και γράφει ανάποδα ''γεια ,τι κάνεις'' 

Τομ(Κουνάει το κεφάλι του ''καλά'')Τι κρίμα που ξέρω να γράφω μόνο στον υπολογιστή. 

Ρόζα:Ω!Είναι κι άλλα παιδιά στα παράθυρα!Με λένε Ρόζα.Οχτώ,όχι,δέκα,δεκατέσσερα 

τζάμια γεμάτα ονόματα!Κλαίρη..Νικ..Μπιλ. 

Τομ(Έχει πάρει ένα φακό και τον αναβοσβήνει):Κι άλλοι φακοί, είμαστε όλοι 

φίλοι!!(φωνάζει ο Τομ) 

(Όλα τα παιδιά φωνάζουν ''ΝΑΙ'') 

Ρόζα:Είναι σαν πυγολαμπίδες!! 

Σκηνή 7η 



Έλεν:Τζόζεφ,δεν σε περίμενα! 

Ρόζα:Γεια σας κυρία Τζόζεφ. 

Τζόζεφ:Γεια σου μικρούλα! 

Τζόζεφ(ταραγμένη):Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου συνέβη.Λίγα λεπτά μετά από το 

τηλεφώνημα σου, πέντε αστυνομικοί μπήκαν βίαια σπίτι μου, μας απείλησαν με όπλα εμένα 

και τον άντρα μου,μας έσπρωχναν και μας κατηγορούσαν ως ύποπτους 

τρομοκρατίας.Άκουσον, άκουσον, επειδή ανέφερες τη λέξη ''θα σκάσει''στο τηλέφωνο 

θεώρησαν ότι πρόκειται για βόμβα!Μου πήρε πολλή ώρα να τους πείσω ότι είχε γίνει 

παρεξήγηση και ότι ήμουν αθώα.Αφού δεν βρέθηκε τίποτα ενοχοποιητικό στο σπίτι μου 

εκτός από τα βιβλία και τις εφημερίδες μου αποχώρησαν έχοντας όμως βάλει φραγή στο 

τηλέφωνο μου και λέγοντας μου ότι κάνω ένα ύποπτο επάγγελμα,''δασκάλα''. 

Έλεν:Ηρέμησε τώρα...Δεν θα  ξαναμιλήσουμε στο τηλέφωνο. 

Τζόζεφ(Μιλάει στη Ρόζα):Με εσένα μικρούλα τι γίνεται; 

Ρόζα:Τις τελευταίες μέρες έχω αποκτήσει πολλούς φίλους! 

Τζόζεφ:Πώς και έτσι;Για συνέχισε... 

Ρόζα:Κοιτάξτε!(δείχνει το παράθυρο) 

Τζόζεφ:Ωχ..χνότα στο στο τζάμι!Και τι γράφει εδώ; 

Ρόζα:Λέει''Πότε θα βγούμε να παίξουμε στη παιδική χαρά;'' 

Τζόζεφ:Α μάλιστα..πάλι παιδική χαρά!Θέλεις να πας με τους φίλους σου!Το έχετε 

κανονίσει; 

Ρόζα:Για κοιτάξτε προσεκτικά τα τζάμια. 

Τζόζεφ:Α μάλιστα! ''Παρασκευή, πρωί, στις 10''  

    Είμαι πολύ περήφανη για σας φίλοι μου!(Έγραψε στο τζάμι)Ρόζα ,δεν θα προδώσω 

το μυστικό σας! 

Σκηνή 8η 

Παιδιά στην παιδική χαρά 

               Ρόζα-Τομ συναντιούνται 

Τομ:''Επιτέλους!Παρασκευή!Τι ωραία μέρα! 

Ρόζα:Επιτέλους 10!Τομ (Τον φωνάει και τρέχει σε εκείνον) 

Τομ:Ρόζα(Πάει στη Ρόζα) 

Ρόζα:Τελικά είσαι πιο ψηλός από κοντά!! 

Τομ:Πάμε να παίξουμε με τα παιδιά; 



Ρόζα:Ναι πάμε!!! 

Όλα τα παιδιά μαζί φωνάζουν :Ρόζα Τόμ!!!!!! 

 

(Μπαίνει η ρεπόρτερ) 

Ρεπόρτερ1:Κυρίες και κύριοι συμβαίνει κάτι μοναδικό,ανεπανάληπτο,κάτι που είχε πάρα 

πολλά χρόνια να συμβεί στη πόλη μας!Όμως για περισσότερες πληροφορίες θα συνδεθούμε 

με τη Νικολέττα. 

Ρεπόρτερ2:Καλησπέρα Κυριακή,καταρχήν να πούμε ότι όχι δεν πρόκειται για 

τρομοκρατική επίθεση,δεν πρόκειται για φοβισμένα πλήθη!Βλέπουμε παιδιά,παιδιά στους 

δρόμους..''Η επανάσταση των παιδιών''κυρίες και κύριοι...Το μεγαλύτερο παιδικό πάρτυ.Μα 

πώς συνέβη αυτό;Ακριβώς στις 10 το πρωί ξεχύθηκαν όλα τα παιδιά από τα σπίτια τους κα 

έχουν τώρα πλημμυρίσει κάθε γωνιά της πόλης μας.Ναι της πόλης μας,αυτής της σύγχρονης 

δυτικής μεγαλούπολης,που μέχρι χθες είχε έρημες τις παιδικές χαρες και άδεια τα σχολεία 

από το φόβο των συχνών τρομοκρατικών επιθέσεων.''Παιδιά θα μας πείτε το μυστικό σας ; 

Πώς καταφέρατε κα βγήκατε όλα μαζί στο δρόμο. 

Ρόζα:Χνότα στο τζάμι! 

Ρεπόρτερ:Πώς 

Παιδί:Χνότα στο τζάμι! 

Ρεπόρτερ:''Παιδιά''..τι να πεις!Κλείνουμε τη ζωντανή μας μετάδοση.Για κάθε νεότερο θα 

σας ενημερώσουμε!!! 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά τη μελέτη της ποιητικής συλλογής του Οδυσσέα Ελύτη και την προβολή των 

κολάζ του ποιητή, οι μαθητές δημιούργησαν ένα ομαδικό δικό τους κολάζ με εικόνες του 

μεσογειακού ελληνικού τοπίου αναγράφοντας παράλληλα σ΄αυτές επιλεγμένους στίχους από 

τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή. Στο κολάζ κυριαρχεί η εικόνα του ήλιου που εκείνοι 

δημιούργησαν καθώς και του «τρελοβάπορού τους». 

 

Το κολάζ των μαθητών εμπνευσμένο από 

τον Ήλιο τον Ηλιάτορα 

του Οδυσσέα Ελύτη 

 



Η παρουσίαση του προγράμματος προβάλλεται από τη Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη στον 

ιστότοπό της 

http://www.laskaridou.gr/ekdilosi-tou-ekpedeftikou-programmatos-vivlioergastirio-

video/ 
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