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εκδόσεις Πατάκη 

 

«Βιβλιοεργαστήριο 

Το βιβλίο, ένας φίλος που 

επιλέγω...» 
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Η ομάδα μας την τρέχουσα σχολική χρονιά μελέτησε δύο κυρίως λογοτεχνικά βιβλία και 

πραγματοποίησε αρκετές δράσεις σχετικές με αυτά. 

Το πρώτο βιβλίο που διαβάσαμε ήταν το «Παπούτσια με φτερά» της Μαρίας Παπαγιάννη από τις 

εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο ξεδιπλώνεται γύρω από τη ζωή της μικρής Ρόζας που ζει σε ένα 

υπόγειο, αντιμετωπίζει ένα κινητικό πρόβλημα, έχει χάσει τη μητέρα της κι έχει έναν πατέρα ψαρά 

και ποιητή ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα σχετίζεται ποικιλότροπα με τον μικρόκοσμο της 

πολυπολιτισμικής γειτονιάς της, με συνομήλικα παιδιά αλλά και πολλούς ιδιαίτερους ενήλικες, 

ακόμα και με τις αδέσποτες γάτες. Το κυρίαρχο θέμα του βιβλίου, δηλαδή, είναι η διαφορετικότητα 

και η αποδοχή της. 



  

Το βιβλίο αυτό, ωστόσο,  ξεχωρίζει για την επιλογή της συγγραφέα να παρουσιάσει παράλληλα σε 

αρκετά κεφάλαια και τον ονειρικό κόσμο της Ρόζας, «την πολιτεία του βυθού», έναν ουτοπικό χώρο, 

όπου πολλές γλώσσες απειλούνται να εξαφανιστούν και η πρωταγωνίστριά μας αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες για τη διάσωσή τους. Σ΄αυτό το μέρος του βιβλίου προβάλλεται η ανάγκη 

υπεράσπισης της μητρικής γλώσσας ως φορέα ταυτότητας, συλλογικής μνήμης και πολιτισμού.  

Εμείς κατανοήσαμε καλύτερα αυτόν τον ονειρικό κόσμο μέσα από ένα μικρό βίντεο που γυρίσαμε σε 

συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου. 

 Με αφορμή το περιεχόμενο του βιβλίου γράψαμε αρκετά δικά μας κείμενα, περιλήψεις και 

ημερολόγια για το μέλλον της βασικής ηρωίδας.  

Επειδή θεωρήσαμε την επιλογή της συγγραφέα να χρησιμοποιήσει ως τίτλους των κεφαλαίων της 

στίχους ποιημάτων άκρως ευρηματική και εύστοχη, επιλέξαμε τους στίχους Ελλήνων και ξένων 

ποητών που μας άρεσαν και με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου 

καθώς και του διαδικτύου, κάναμε ταξίδια εσωτερικής αναζήτησης στον κόσμο της ποίησης. 

Αναζητήσαμε ολόκληρα τα ποιήματα καθώς και στοιχεία για τη ζωή και το έργο των ποιητών και τα 

ενσωματώσαμε σε ένα αρχείο παρουσίασης. 

 Φτιάξαμε όλοι μαζί έναν χάρτη ποίησης και τοποθετήσαμε τους ποιητές μας στις αντίστοιχες 

χώρες. Μάθαμε και λίγη γεωγραφία. Παίξαμε με τα στοιχεία του χάρτη 



 

 

Σκεφτήκαμε να γράψουμε και τις δικές μας επιθυμίες, τα όνειρά μας. «Θα έβαζα παπούτσια με 

φτερά για να ...»  

 

Γράψαμε κι ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το βιβλίο με τίτλο «Σε άλλο πλανήτη» 

 

 Ως δεύτερο βιβλίο επιλέξαμε το «Ο άνεμος στα μαλλιά της» της Ελένης Δικαίου πάλι από τις 

εκδόσεις Πατάκη. Το κριτήριο ήταν ότι διαδραματίζεται σε μέρη του Πειραιά, στην Καστέλλα, τα 

Βοτσαλάκια και το κέντρο της πόλης μας, μέρη που και εμείς συχνάζουμε και μας είναι οικεία. 



 

 

Δύο συμμαθητές μας ο Αναστάσης Θωμόπουλος και ο Λάζαρος Βαζαίος απέδωσαν ψηφιακά την 

υπόθεση του βιβλίου. 

Ως ομάδα κάναμε μια μικρή εξόρμηση και επισκεφθήκαμε τα μέρη που σύχναζαν οι ήρωες μας, την 

παραλία Βοτσαλάκια, το κολυμβητήριο. 

Για όλες αυτές τις δράσεις μας βραβευτήκαμε από τη Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη σε εκδήλωση που 

πραγματοποίησε στις 20 Μαΐου στο χώρο της παρουσία και της κα Δικαίου που μας παρέδωσε το 

βραβείο. Η εκδήλωση έχει αναρτηθεί από τη Βιβλιοθήκη στον ιστοχώρο της: 

 http://www.laskaridou.gr/giorti-ekpedeftikou-programmatos-vivlioergastirio-video/ 

 

http://www.laskaridou.gr/giorti-ekpedeftikou-programmatos-vivlioergastirio-video/

