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Πλαίσιο

Ήρωας Χρόνος Χώρος

1879-1890 ΜόναχοΑλβέρτος



Συνθήκες εποχής

1870-71: Γαλλοπρωσικός πόλεμος 
(Κατάρρευση Γαλλικής Αυτοκρατορίας, 

νίκη Γερμανών)

Belle Époque, «Όμορφη Εποχή» :Από το 
1871 ως το 1914 (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος) 

η Ευρώπη χαρακτηριζόταν από την 
αισιοδοξία, την ειρήνη μεταξύ των 

Μεγάλων Δυνάμεων και την ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών



1881: Πογκρόμ στη Ρωσία-

παγκόσμια κατακραυγή-

2 εκ. Εβραίοι τρέπονται σε φυγή

1914: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος



Σε ποιους απευθύνεται;







Γιατί να διαβάσω;



Άλμπερτ Αϊνστάιν

«Αν θέλετε το παιδί σας να γίνει έξυπνο, 

διαβάστε του παραμύθια. 

Αν θέλετε να γίνει πιο έξυπνο, 

διαβάστε του περισσότερα παραμύθια».



Νίκος 
Καζαντζάκης

(Απόσπασμα 
από το βιβλίο 
«Αναφορά στον 
Γκρέκο»)

«Κι όταν ακόμα αργότερα διάβασα τον ήρωα
του Θερβάντες, ένας άγιος μεγαλομάρτυς μου
φάνηκε ο Δον Κιχώτης, που, πέρα από την
ταπεινή καθημερινή ζωή, κίνησε, μέσα στα
γιουχαητά και τα γέλια, να βρει, πίσω από τα
φαινόμενα, την ουσία. Ποια ουσία; Τότε δεν
ήξερα, αργότερα κατάλαβα. Μια είναι η
ουσία, πάντα η ίδια, και δε βρήκε ακόμα
ο άνθρωπος άλλο τρόπο να υψωθεί: η
κατατρόπωση της ύλης κι η υποταγή του
ατόμου σ’ έναν υπερατομικό σκοπό , ας
είναι και χίμαιρα. Όταν η καρδιά πιστεύει κι
αγαπάει, χίμαιρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μονάχα
αντρεία, εμπιστοσύνη και γόνιμη πράξη.»



Η πυξίδα στα 
χέρια του 
(παιδιού)
αναγνώστη…

«Στην πραγματικότητα ο αναγνώστης την ώρα 

που διαβάζει είναι αναγνώστης του εαυτού του» 

(Marcel Proust)



Πολύπλευρη ανάπτυξη εαυτού 
και προσωπικότητας

Νόηση Σχέσεις Συναισθήματα

Πνεύμα Σώμα



Ιστορικά στοιχεία/ πρόσωπα

Νέες έννοιες / όροι

Εξειδικευμένο λεξιλόγιο 

Φαντασία - συνδυασμός πραγματικότητας και 
μυθοπλασίας

Ώθηση για περαιτέρω έρευνα-περιέργεια



Απόσπασμα

«Αλβέρτο, το νέο διαδόθηκε σαν αστραπή.
Έχει γίνει σάλος. Οι πάντες στο σχολείο
συζητάνε για σένα. Απέδειξες ότι διαθέτεις
θράσος και τσαμπουκά».

«Κάνεις λάθος. Δεν είναι πως έχω ιδιαίτερα
προσόντα. Απλώς είμαι παθιασμένα περίεργος

και το σχολείο δεν μπορεί να με ικανοποιήσει».
 Αυτούσια φράση του Άλμπερτ Αϊνστάιν.



Απορίες…

Καρλ Γκάους

Έρλιχ Πάουλ Ουίλιαμ Τόμσον

Ποιοι είναι αυτοί;

Εβραίοι

Γιόχαν Χάιλντερλιν



Κι άλλες 
απορίες…

Πογκρόμ Τί σημαίνουν…

Εβραϊκές λέξεις

Δυναμό ηλεκτρισμού

Θεωρία σχετικότητας
Μαγνητισμός

Κιπά Αντάτζιο



Περισσότερες 
απορίες…

Μόναχο

Ποταμός Ιζάρ
Πού βρίσκονται αυτά;

Μιλάνο



Και 
περισσότερες 
απορίες…

Κακοκαιρία

Πώς είναι να ζεις στο 

Μόναχο του 1900;

Στρούντελ

Σχολείο 

αρρένων

Πολιτικές συνθήκες



Σχέσεις με γονείς-συγγενείς-θείους

Σχέσεις με δασκάλους –σχολείο

Ποιον εμπιστεύομαι στα δύσκολα;

Η πολυπλοκότητα της φιλίας

Σχέσεις



Απόσπασμα 1

(…)Το αγόρι έγνεψε καταφατικά και κάθισε στην πρώτη
καρέκλα που βρήκε μπροστά του σαν ένας τεράστιος
ογκόλιθος. Μόλις ένιωσε τη ζεστασιά της αγάπης να τον
περικυκλώνει, όλες οι άμυνές του κατέρρευσαν. Ξέσπασε σε
γοερό κλάμα και τα δάκρυά του έτρεχαν ποτάμι. Ανάμεσα
από πολλές παύσεις κι επεξηγήσεις, κατάφερε στο
τέλος να διηγηθεί στο θείο του όλα όσα είχαν συμβεί
στο σχολείο. Όχι μόνο χτες, αλλά και προχτές και όλο το
τελευταίο διάστημα. (…)



Απόσπασμα 2

Ο Αλβέρτος, ο Χανς και ο Φρανκ έμειναν καθισμένοι στο
παγκάκι κάτω από τους ψηλούς πεύκους, σαν τρία
σπουργίτια στην καταχνιά.

«Ήθελα πραγματικά να σε τιμωρήσω, Φρανκ. Μου
είχες καταστρέψει τη ζωή. Δεν ήθελα να έρχομαι σχολείο
εξαιτίας σου. Όταν ξεμύτισε ο Αλβέρτος, πίστεψα πως είχα
βρει έναν συμπαραστάτη για να σε κάνουμε στην άκρη».

«Νόμιζα πως ήσουν πιο έξυπνος, Χανς. Μάλιστα,
πίστευα πως με τα δυνατά σου πόδια μπορούσες κάποια
στιγμή να μπεις στην ομάδα μου. Αλήθεια, πώς μπόρεσες να
κάνεις τόσο μεγάλη βλακεία;» 1/5



«Δε μου είχες πει ποτέ κάτι τέτοιο. Το μόνο που έκανες
ήταν να με βρίζεις και να με προσβάλλεις Φρανκ». Ο Χανς
μετά βίας συγκρατούσε τα δάκρυά του.

«Αυτά ήταν σκέτα αστεία, ανόητε! Κι εσύ, αν ήθελες,
μπορούσες να βρεις χίλιους λόγους για να μου κάνεις
πλάκα. Μην είσαι τόσο μυγιάγγιχτος».

«Δεν ήταν καθόλου διασκεδαστικό για μας! Μόνο εσύ
και οι φίλοι σου περνούσατε καλά. Κι έπειτα, αν
τολμούσαμε να πούμε κάτι για σένα, ήσουν έτοιμος να μας
επιτεθείς».

«Εντάξει, δε λέω, κάποιες φορές το παρατραβούσα. Δεν
μπορώ να εξηγήσω γιατί συμπεριφερόμουν τόσο άσχημα.
Μου έκανε καλό όμως όταν έμεινα για λίγες μέρες εντελώς
μόνος μου». 2/5



«Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ζητούσα επίμονα να πληρώσεις
με το ίδιο νόμισμα; Ήμουν πεπεισμένος πως δεν ήσουν
ικανός να συμπεριφερθείς σωστά. Έτσι, κι εγώ σκαρφίστηκα
ένα πλάνο για να σε ταλαιπωρήσω. Ο Αλβέρτος δεν είχε
ιδέα, δεν του είπα τίποτα».

«Θες να με πείσεις ότι έγινες εσύ κλέφτης για να μου
μάθεις εμένα ποιο είναι το σωστό; Δε νομίζω να μελέτησες
αρκετά καλά το σχέδιό σου».

«Ίσως, Φρανκ. Ο θυμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Ο
Αλβέρτος ήταν πάντοτε πιο λογικός από μένα. Και η
αλήθεια είναι πως, για να κερδίσουμε εκείνο το στοίχημα, ο
Αλβέρτος ήταν αυτός που είχε δουλέψει πάρα πολύ όλες τις
λεπτομέρειες. Εγώ ήμουν απλώς ο εκτελεστής. Στην πορεία
βέβαια όλα αντράπηκαν...» 3/5



«Ακόμη εκπλήσσομαι το πώς έμαθες ξαφνικά να εκτελείς
τόσο δυνατά και τεχνικά σουτ».

«Ούτε πρόκειται να σου πω! Θα παραμένει μυστικό
ανάμεσα σ’ εμένα και τον Αλβέρτο».

«Από δω και πέρα, τέρμα τα μυστικά, Χανς», επενέβη ο
Αλβέρτος έπειτα από κάμποση ώρα που άκουγε αμέτοχος.
«Δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να σου συγχωρέσω το
τελευταίο που μου έκρυψες. Εσύ, περισσότερο από όλους,
γνώριζες πόσο συνδεδεμένος είμαι με αυτή την πυξίδα και
είχες το θράσος να μου την κλέψεις;»

«Μα κατάλαβέ με! Ήθελα να σε απαλλάξω από τον
Φρανκ. Θα σταματούσε μια και καλή να σε παρενοχλεί. Για
σένα το έκανα».

4/5



«Δε σου ζήτησα εγώ να παρέμβεις για χάρη μου.
Μάλλον το τομάρι σου ήθελες να σώσεις περισσότερο
και με εκμεταλλεύτηκες. Εγώ βαθιά μέσα μου
διαισθανόμουν ότι ο Φρανκ είχε πραγματικά
αναγνωρίσει τα λάθη του. Ότι στ’ αλήθεια είχε
μετανοήσει».

«Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, Αλβέρτο. Μην είσαι
αφελής» φιλοσόφησε ο Χανς.

«Και εσύ μην είσαι και τόσο βέβαιος για τίποτα».

5/5



Προσκόλληση σε αντικείμενα συναισθηματικής 
αξίας

Προβληματισμός για τον «άλλο», τον 
διαφορετικό

Ενσυναίσθηση

Συναισθήματα



Απόσπασμα 1

(…) Πόσο ν’ αντέξει; Τριγυρνούσε στο σχολείο σαν
φάντασμα. Σαν να ήταν ένα μυρμήγκι που το
ποδοπατούσαν. Τα μπράτσα του, που άλλοτε
ήταν έτοιμα για δράση και σκορπούσαν τον
πανικό, άρχισαν να ξεφουσκώνουν μαζί με την
περηφάνια του. Σταμάτησε να κυνηγά τα παιδιά
στις γωνίες και να ασχολείται μαζί τους. Μπόρεσε
να μείνει για λίγο μόνος με τον εαυτό του.
Ολομόναχος. Χωρίς ακόλουθους, δίχως φίλους.

Συναισθήματα

1/2



Και άνοιξε τα μάτια του, όχι εκείνα που είχε πάντα 
άγρυπνα, αλλά τα μάτια της ψυχής του. Εκεί, 
μέσα βαθιά του, έστρεψε το βλέμμα του σ’ ένα 
ξεχασμένο παιδί, που δεν ήταν τόσο ισχυρό όσο 
πίστευε ή όσο ήθελε να δείχνει. Η περιβόητη 
δύναμή του τον οδηγούσε στο πουθενά. (…)

Συναισθήματα

2/2



Απόσπασμα 2
(…)«Φοβάμαι».

«Γιε μου, είναι φυσιολογικό να φοβάσαι το άγνωστο.
Θα είναι ένα καινούργιο μέρος, ένα νέο σπίτι, θα
χρειαστείς καιρό να συνηθίσεις...»

«Ναι, ίσως...» μουρμούρισε ο Αλβέρτος τελειώνοντας
βιαστικά το δείπνο του.

Κατά βάθος, ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν να
συνειδητοποιεί πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν
κάποια πράγματα. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι. Αν θες όμως
να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή, πρέπει να την
εξαρτήσεις από έναν στόχο κι όχι από ανθρώπους ή
αντικείμενα.(…)  Αυτούσια φράση του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Συναισθήματα



Η ηθική πλευρά του εαυτού

Διλήμματα: το κόστος της νίκης ή της ήττας

Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις

Η πίστη στις προσωπικές ικανότητες

Η αυθεντία του δασκάλου

Ο ρόλος του θεατή στα γεγονότα που 
συμβαίνουν γύρω του

Οι προσδοκίες των άλλων, τα προσωπικά 
όνειρα και η εσωτερική ελευθερία

Πνεύμα



Απόσπασμα 1

Μόλις ακούστηκε το τελευταίο χτύπημα του κουδουνιού, ο
Αλβέρτος εγκατέλειψε το παγκάκι του και προχώρησε
προς την αίθουσα. Μια ομάδα παιδιών με επικεφαλής και
πάλι τον Φρανκ του ανέκοψε την πορεία στα σκαλιά.

«Για κοιτάξτε εδώ, παιδιά! Σας συστήνω έναν λαμπρό
επιστήμονα! Ένα σπουδαίο κεφάλι, που ανακάλυψε τον
συναισθηματικό κόσμο των δέντρων!» φώναξε ειρωνικά
δαχτυλοδείχνοντάς τον στην παρέα.

«Έλα, για δώσε μας την πυξιδούλα σου! Θέλουμε κι
εμείς να τη χαϊδέψουμε λιγάκι! Το ξέρουμε ότι τη φυλάς
συνέχεια στην τσέπη σου! Θα τη βρούμε!» είπε ένας άλλος.

Πνεύμα

1/5



«Είναι καιρός το κεφάλι του να ανακαλύψει και κάτι πιο
υγρό!» υποκίνησε ένας τρίτος.

«Ναι! Τη λάσπη! Να φύγεις από δω και να μην
ξανάρθεις! Ανόητε Εβραίε! Θα σε διώξουμε από τη χώρα
μας, ακούς;» απείλησε ο Φρανκ και τον έσπρωξε με πολλή
δύναμη.

Πολλά παιδιά μαζεύτηκαν τριγύρω και παρακολουθούσαν
τον εξευτελισμό του, μα δεν τόλμησαν να κάνουν κάτι για να
τον σώσουν. Κάποια φώναζαν συνθήματα, άλλα γελούσαν
και μερικά έτρεξαν να φύγουν από τη σκηνή.

Πνεύμα

2/5



«Ας τον βοηθήσουν οι άλλοι, εγώ δεν μπλέκομαι», είπε
ένας.

«Μα δεν έχει φίλους να τον γλιτώσουν;» ρώτησε ένας
άλλος και δεν πήρε απάντηση.

Κάποτε τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα, όχι
εξαιτίας αυτών που κάνουν κακό, αλλά εξαιτίας αυτών
που κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.

 Αυτούσια φράση του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Πνεύμα

3/5



Ο Αλβέρτος δεν πρόλαβε να αντιδράσει στο τελευταίο
χτύπημα. Βρέθηκε σωριασμένος στο έδαφος με σκισμένο
παντελόνι και ματωμένα γόνατα. Τα χτυποκάρδια του
έπιασαν κόκκινο. Ψαχούλεψε σαστισμένος την τσέπη του.
Μικρά κομματάκια γυαλιού τσίμπησαν τα δάχτυλά του. Η
πυξίδα... Την έβγαλε προσεκτικά από την τσέπη του και,
κρατώντας την στην παλάμη του, σηκώθηκε όρθιος. Γύρισε
δεξιά, γύρισε αριστερά, τίποτα. Η βελόνα δεν έτρεμε. Η
βελόνα σταμάτησε.

Πνεύμα

4/5



Όλα γύρω του σίγησαν. Για δευτερόλεπτα έχασε κάθε
επαφή με το περιβάλλον. Δεν άκουσε ούτε τις
παρατηρήσεις των δασκάλων που επενέβηκαν, ούτε τις
αψιμαχίες των συμμαθητών του, ούτε την επίπληξη του
διευθυντή. Μήτε κατάλαβε πώς πέρασαν οι επόμενες ώρες
στο σχολείο. Το μόνο που τον έκαιγε ήταν να αναστήσει τον
καημό του.

Πνεύμα

5/5



Απόσπασμα 2

(…)Η επόμενη μέρα στο σχολείο ήταν ολότελα
αλλιώτικη. Όπως κάθε πρωί, ο Αλβέρτος μπήκε
στην τάξη, έβαλε την τσάντα του στην άκρη του
θρανίου, ετοίμασε τα βιβλία του, έκανε τις ίδιες
σκέψεις για τα παπούτσια και τη στολή, μα σαν
μπήκε ο δάσκαλος στην τάξη σηκώθηκε πάνω
ψύχραιμα και του είπε:

Πνεύμα

1/2



«Εμένα δε μου αρέσουν αυτά που μας διδάσκετε!
Προσποιήστε πως τα ξέρετε όλα, μα η αλήθεια είναι
ότι δε γνωρίζετε τίποτα! Ούτε και το σχολείο μού
αρέσει. Μας αναγκάζει να φοράμε αυτές τις γελοίες
στολές και μας τρομάζει με τιμωρίες που δεν έχουν
λογική. Όσο για σας, συμμαθητές μου; Είστε
ανόητοι και σας σιχάθηκα!» (…)

Πνεύμα

2/2





Το σχολείο, κατά τον Αϊνστάιν, μπορεί και
πρέπει να προωθεί την εσωτερική
ελευθερία του ατόμου και να ενθαρρύνει
την ανεξαρτησία της σκέψης ή «τουλάχιστον
να μην ανακατεύεται με αυτή». Έγραψε:



«Το χειρότερο πράγμα 
φαίνεται να είναι ότι τα 
σχολεία προπαντός 
δουλεύουν με μεθόδους 
εκφοβισμού, επιβολής 
δύναμης και τεχνητής 
εξουσίας. Αυτές οι 
μέθοδοι καταστρέφουν τα 
σωστά αισθήματα, την 
ειλικρίνεια και την 
αυτοπεποίθηση των 
μαθητών, παράγοντας 
υποτακτικά άτομα...»



Σώμα



Σας ευχαριστώ θερμά!


