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       Η Σχολική Βιβλιοθήκη του Λυκείου Σκύδρας είχε τη χαρά και φέτος να 

υλοποιήσει το πρόγραµµα « συγγραφείς και εικονογράφοι στα σχολεία » και να 

υποδεχτεί στις 17 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11 πµ., το συγγραφέα 

Ιερώνυµο Πολλάτο που έγραψε το βιβλίο « Ο Σκοτεινός κύριος του Βέρτεκοπ ». 

       Με το παραπάνω πρόγραµµα η Σχολική Βιβλιοθήκη στοχεύει στο                                                  

να καλλιεργηθεί η δια βίου σχέση µαθητή και λογοτεχνικού βιβλίου,  να αναπτυχθεί 

ένας γόνιµος διάλογος µεταξύ µαθητών και δηµιουργών,  να γίνουν οι συγγραφείς 

εµπνευστές και πρότυπα για τα παιδιά και να γίνει µια νέα προσέγγιση του 

µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας µε τρόπο βιωµατικό και ζωντανό έχοντας 

ο µαθητής δίπλα του τον λογοτέχνη. 

      Στην εκδήλωση, που έγινε στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης , συµµετείχε ένα 

τµήµα της Β΄Λυκείου µε τη φιλόλογό τους κυρία Αποστολίδου Ελπίδα που µαζί µε 

την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης δούλεψαν- µαζί µε τους µαθητές – το βιβλίο του 

κυρίου Πολλάτου κάνοντας µια προετοιµασία δύο µηνών. Τα παιδιά έγραψαν, µε τη 

βοήθειά των καθηγητριών,  περίληψη όλου του βιβλίου, όρισαν τα θέµατα προς 

συζήτηση , τα σχολίασαν, ζωγράφισαν εµπνεόµενα από το βιβλίο, έκαναν εργασία 

στο power point, επέλεξαν µουσική για να πλαισιώσει την παρουσίαση, επέλεξαν 

φωτογραφίες που να ταιριάζουν στις σκηνές του βιβλίου και τέλος έκαναν 

δραµατοποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών αποσπασµάτων του βιβλίου. 

      Από τις δυνατότερες στιγµές που ζήσαµε αναφέρω τη συγκίνηση που νιώσαµε 

όταν διαβάσαµε αποσπάσµατα του βιβλίου µαζί µε τα παιδιά και όταν τα παιδιά 

διάβασαν το δικό τους τέλος που έγραψαν για το έργο. ∆ιαπιστώσαµε ότι τα παιδιά  

διαθέτουν  φαντασία , προσεγγίζουν µε σοβαρότητα το έργο των δηµιουργών και 

είναι ιδιαίτερα ευρηµατικά. 

     Η εκδήλωση κράτησε δύο ώρες ,ενώ τα παιδιά και οι µεγάλοι συνεχώς υπέβαλλαν 

ερωτήσεις στο συγγραφέα νιώθοντας όλοι ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα βιβλίο 

ποιότητας που συµβάλλει στην παιδεία και την καλλιέργειά µας. Ο συγγραφέας   

ήταν µειλίχιος και διαφωτιστικός µε λιτό ,άµεσο αλλά και µεστό λόγο. Η  συζήτηση 

ξεκινώντας από το βιβλίο άγγιξε σύγχρονα καυτά θέµατα που µας απασχολούν όλους 

όπως η δυσκολία στις σχέσεις γονιών – παιδιών, η έλλειψη επικοινωνίας , η µοναξιά   

και η επικράτηση του ανούσιου και ελαφρού  στην εποχή µας που επισκιάζει αυτό 

που έχει ουσία, αξία και ποιότητα. 

     Λίγα λόγια για το συγγραφέα : Ο Ιερώνυµος Πολλάτος γεννήθηκε στην 

Κεφαλλονιά το 1949.Σπούδασε δηµοσιογραφία και γραφικές τέχνες. Ζει και 

εργάζεται στην Πεύκη. Έχει γράψει 3 βιβλία :  

1. « Αντίδωρο ή Άθωνος περιδιάβασις » ( 2005,Καστανιώτης ).Είναι ένα οδοιπορικό-

ταξιδιωτικός οδηγός για το Άγιο Όρος.  

2. « Συνεχόµενοι λυγµοί »( 2007,το Ροδακιό ) .∆ιηγήµατα. 

3. « Ο Σκοτεινός κύριος του Βέρτεκοπ » ( 2009,το Ροδακιό ).Μυθιστόρηµα. 

 

                                                                                     Η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης  

                                                                                Αρβανιτίδου Σταµατία, φιλόλογος 


