
Λογοτεχνικό ανάγνωσμα 

Χριστουγέννων.  

 
 

Να δθμιουργιςετε ζνα video ι power point, ςτο οποίο κα προτείνετε 
ζνα κεατρικό ζργο ι ζνα λογοτεχνικό βιβλίο που κα μποροφςε να γίνει 

κεατρικό, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου 
ψυχολογικοφ προβλιματοσ (εκφοβιςμόσ, χαμθλι αυτοπεποίκθςθ, 

δυςκολία ςτθ ςφναψθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων κλπ).  

 
 Διϊνθ Ζζρβα Γ’2 



Η θεραπευτική αξία της τζχνης 

    Η τζχνθ μάσ εκφράηει και μάσ αντιπροςωπεφει. Βοθκά να 
δοφμε τον κόςμο με άλλα μάτια, εντυπωςιάηει, χαροποιεί, 
ςυγκινεί. Χάρθ ςτθν τζχνθ ο άνκρωποσ εμπνζεται να γίνει 
καλφτεροσ, ςυνκλίβοντασ τα ςτερεότυπα, κακϊσ ο νουσ του 
διευρφνεται.  

     Άνκρωποι και απομονωμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
παραςφρονται και γοθτεφονται από τθν τζχνθ ζχοντασ 
καταφζρει να βελτιϊςουν, ζςτω και λίγο, τθ μζρα τουσ. Τα 
μθνφματα τθσ τζχνθσ βοθκοφν ςτθν αναγνϊριςθ και ςτθν 
αγάπθ απζναντι ςτον ςυνάνκρωπο, ςτον ςεβαςμό προσ τθ 
διαφορετικότθτα, όπωσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ πολλαπλϊν 
ψυχολογικϊν προβλθμάτων. 



Το ημερολόγιο ενός δειλοφ 

   «Το θμερολόγιο ενόσ δειλοφ» είναι ζνα βιβλίο 
του Βαςίλθ Παπακεοδϊρου. Σε αυτό το βιβλίο 
ςκιαγραφείται το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ ι 
αλλιϊσ «bullying» από τα μάτια του κφματοσ, 
του Θοδωρι, και από τα μάτια του κφτθ, του 
Νίκου. Ο ςυγγραφζασ αποκαλφπτει τα βάςανα 
και των δυο παιδιϊν μζςα από κεφάλαια τα 
οποία αποτελοφν ςελίδεσ από τα θμερολόγια και 
των δφο, βοθκϊντασ μασ να ταυτιςτοφμε με τουσ 
χαρακτιρεσ. 



Το κφμα 

   Ο Θοδωρισ είναι ζνασ νεαρόσ μακθτισ του 
Γυμναςίου. Δεν ζχει πολλοφσ φίλουσ και είναι 
εξαιρετικά εςωςτρεφισ εξαιτίασ τθσ λεκτικισ 
και ςωματικισ βίασ που του αςκοφν ο Νίκοσ και 
θ παρζα του. Ο Θοδωρισ φοβάται να μιλιςει. 
Νιϊκει άχρθςτοσ και δειλόσ που δεν το κάνει, 
αλλά δεν μπορεί να μιλιςει … Ζει κακθμερινά 
με τον φόβο ότι ςτο τζλοσ του διαδρόμου κα 
ςτρίψει και κα ζρκει αντιμζτωποσ με αυτοφσ 
που τον βαςανίηουν. 



Ο κφτθσ 

     Ο Νίκοσ είναι ζνα δθμοφιλζσ παιδί. ‘Εχει φίλουσ, αρζςει ςτα 
κορίτςια, κεωρείται πολφ δυναμικόσ και ακλθτικόσ και 
προζρχεται από μια πλοφςια οικογζνεια. Κάνει τα πάντα για να 
κρατιςει τον τίτλο του δθμοφιλοφσ αγοριοφ και γι’αυτό καπνίηει, 
πίνει και κοροϊδεφει τουσ πιο αδφναμουσ. Όμωσ, παρόλο που θ 
οικογζνειά του δεν ζχει οικονομικά προβλιματα, θ ηωι τουσ 
είναι μίηερθ. Οι γονείσ του Νίκου είναι χωριςμζνοι και ο ίδιοσ ηει 
με τθ μθτζρα του, τθν οποία δεν βλζπει πολφ ςυχνά. Εκείνθ 
εξαιτίασ του ςκλθροφ διαηυγίου πίνει πολφ και δεν του δίνει τθ 
ςθμαςία που χρειάηεται. Οι κολλθτοί του Νίκου δεν είναι 
αλθκινοί κολλθτοί. Μιλάνε πίςω απ’τθν πλάτθ του και κάνουν 
παρζα μαηί του μονάχα για να νιϊκουν κι αυτοί δυνατοί, ενϊ θ 
κοπζλα που του αρζςει δεν τον ςυμπακεί εξαιτίασ τθσ 
ςυμπεριφοράσ του. Ο ίδιοσ για να ξεςπάςει, ςτρζφεται εναντίον 
του ςυμμακθτι του Θοδωρι, τον οποίο βαςανίηει για να νιϊςει 
καλφτερα. 



Οι μάρτυρεσ 

      Καμία από τισ οικογζνειεσ των δφο παιδιϊν δεν γνωρίηει όςα 
ςυμβαίνουν μεταξφ τουσ. Οι ςυμμακθτζσ τουσ όμωσ το 
παρατθροφν κακθμερινά. Οι περιςςότεροι γελάνε και παίρνουν 
το μζροσ του Νίκου και κάποιοι άλλοι ςτρζφονται εναντίον του 
και προςπακοφν να βοθκιςουν τον Θοδωρι. Λίγο καιρό μετά ο 
Θοδωρισ ςυναντά ζναν απόφοιτο του ςχολείου και φίλο του, 
ςτον οποίο εκμυςτθρεφεται τα πάντα. Εκείνοσ τον παροτρφνει να 
μιλιςει ςτθ μθτζρα του και φςτερα  από πολλά ακόμα βάςανα ο 
Θοδωρισ και ο Νίκοσ βρίςκονται ςτο γραφείο του Διευκυντι και 
ςυηθτοφν για το κζμα αυτό. Η μθτζρα του Νίκου τοφ φωνάηει, 
αλλά εκείνοσ ξεςπά και τθσ αποκαλφπτει πόςο τθ χρειαηότανε και 
πόςο κυμωμζνοσ ιταν που τον είχε παραμελιςει. Ο Θοδωρισ 
αλλάηει ςχολείο και λίγα χρόνια αργότερα οι δυό τουσ 
ξαναςυναντιοφνται. Ο ζνασ φοιτθτισ τθσ Αρχιτεκτονικισ και ο 
άλλοσ υπάλλθλοσ ςοφπερ μάρκετ. 



     Πιςτεφω πϊσ το βιβλίο αυτό κα γινόταν μια εξαιρετικι 
ταινία ι κεατρικό ζργο.  

      
     Το περιεχόμενό του ςυγκινεί τον αναγνϊςτθ και τον βοθκά 

να καταλάβει καλφτερα και το κφμα και τον κφτθ.  
     Παρουςιάηει ζνα πολφ ςφγχρονο και πολφπλευρο κζμα, το 

οποίο είναι αναγκαίο να γνωρίηει κανείσ. Να γνωρίηει πϊσ 
να το αντιμετωπίςει και πϊσ να το ςταματιςει. 

 
     Είμαι ςίγουρθ ότι κα βοθκοφςε πολφ τα κφματα και τουσ 

κφτεσ του bullying να κατανοιςουν καλφτερα ο ζνασ τον 
άλλον και να αντιλθφκοφν πωσ και οι δφο είναι άνκρωποι 
με τισ ίδιεσ ανάγκεσ και τα ίδια δικαιϊματα. 


