
 

Δείπνο στην τραπεζαρία 

Δειπνήστε αφού έχετε ανοίξει όλες τις πόρτες, εκτός 

από τη μαύρη και ακολουθήστε τις δραστηριότητες με 

την σειρά που σας προτείνονται  

Αφήγηση: κάθεστε στο στρογγυλό τραπέζι της τραπεζαρίας. Αμέσως παρατηρείτε το 

ιδιότυπο τραπεζομάντηλο, που είναι ένας παγκόσμιος χάρτης. Κάθεστε όλοι και παρόλα 

αυτά κάποιες θέσεις παραμένουν κενές. Περιμένετε κι άλλους;  

Προτάσεις αξιοποίησης  της τραπεζαρίας: 

Διαδρομές πάνω στο χάρτη 

 Διαμορφώστε έτσι το χώρο ώστε όλοι να κάθεστε σε ένα κύκλο, στη μέση του 

οποίου έχετε τοποθετήσει έναν παγκόσμιο χάρτη 

 Γράψτε σε χαρτιά τα ονόματα των ενοίκων του ξενοδοχείου (πχ. Γιάννης Ρίτσος, 

Πηνελόπη, Γιωργία κτλ) που ανακαλύψατε και τοποθετήστε τα στο χάρτη, πάνω 

στην χώρα που γεννήθηκαν  

 Έπειτα για κάθε έναν από αυτούς, χαράξτε πάνω στο χάρτη με μολύβι την 

διαδρομή, το ταξίδι της ζωής του με τους ενδιάμεσους σταθμούς, μέχρι το 

θάνατό του ή τουλάχιστον μέχρι εκεί όπου εσείς ξέρετε     

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χαράξουν την δική τους διαδρομή, το δικό 

τους ταξίδι ή κάποιου από το συγγενικό τους περιβάλλον πάνω στο χάρτη 

 Προσπαθήστε τώρα όλοι μαζί να δώσετε «έναν τίτλο» στη διαδρομή, στο ταξίδι 

του καθενός. Έπειτα σχολιάστε, ενδεικτικά: Τι σας κάνει εντύπωση έτσι όπως 

διαμορφώθηκε ο χάρτης; Για ποιο λόγο ταξιδεύουν οι άνθρωποι; Τι μπορεί να 

σημαίνουν όλες αυτές οι γραμμές, που βλέπουμε στο χάρτη, για τις ζωές των 

ανθρώπων; Τι άλλο θα θέλατε να σχολιάσετε; 

 Ξαναδιαβάστε το μήνυμα-πρόσκληση που σας στάλθηκε για το Ξενοδοχείο της 

Διαχρονικότητας: 

 Στα δικαιώματα του πολίτη 

θα έπρεπε να ανήκει 

και το δικαίωμα 

να γνωρίζει την ιστορία του 

Εσύ, αλήθεια, γνωρίζεις τη δική σου ιστορία ή έτσι νομίζεις…; 

Και ρωτήστε ενδεικτικά:  τελικά ποια είναι η ιστορία του καθενός από μας; Πως 

εμπλέκεται με τις ζωές άλλων ανθρώπων; Τι άλλαξε στον τρόπο που σκέφτεσαι, τώρα 

που «είδες» την δική σου ιστορία και την ιστορία άλλων ανθρώπων να μπερδεύονται; 

Μαύρη πόρτα- Ο μυστηριώδης συνδαιτημόνας σας!  

 Στο τραπέζι σας πια υπάρχει μόνο μία κενή καρέκλα. Προφανώς ανήκει στον 

μυστηριώδη ένοικο 6ο της μαύρης πόρτας που δεν έχει ακόμα ανοίξει! 

 Με βάση τα όσα ανακαλύψατε για την ιστορία των ενοίκων του Ξενοδοχείο της 

Διαχρονικότητας, φτιάξτε το αντικλείδι της μαύρης πόρτας και ανοίξτε την. Τι 



 

βλέπετε; Ποιος έμεινε εκεί ή μένει ακόμα; Ποια η δική του ιστορία;  Καταγράψτε 

τις σκέψεις και τις ιδέες και στείλτε τες μας εδώ 

education.hellas@actionaid.org    

 

Φανταστικές συνομιλίες  

 Στο τραπέζι πια δεν υπάρχει καμία κενή θέση. Φέρτε τους τώρα όλους νοερά στο 

τραπέζι και «συνομιλήστε μαζί τους». Κάποιοι από σας αναλάβετε να 

ενσαρκώσετε τους ρόλους των ενοίκων και οι υπόλοιποι ετοιμάστε ερωτήσεις 

που θα θέλατε να τους κάνετε. Επίσης σκεφτείτε κοινούς τόπους συζήτησης και 

κατευθύνετε την συζήτηση προς τα κει.  Ίσως θα βοηθούσε στην διεξαγωγή της 

συζήτησης, αν ορίζατε έναν καινούργιο ρόλο πχ. αυτόν του ρεσεψιονίστ, όπου 

πχ. τους ρωτάει τα στοιχεία τους για την κράτηση του δωματίου, τον χρόνο 

παραμονής τους κτλ.  

Ταυτότητα Ξενοδοχείου - Ταξιδιωτικό ημερολόγιο  

 Βάλτε χαλαρή μουσική και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καθίσουν κάπου 

μόνοι τους στο χώρο και να ανοίξουν τα ταξιδιωτικά τους ημερολόγιά. Αφήστε 

λίγο χρόνο να ξανακοιτάξουν τις σημειώσεις που κράτησαν κατά την διάρκεια της 

παραμονής τους στο Ξενοδοχείο. Ζητήστε τους να σταθούν στη σελίδα που είχαν 

γράψει τις προσδοκίες τους, ζητήστε τους να γράψουν, αν τελικά εκπληρώθηκαν 

με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Συνεχίστε με τις σελίδες που είχαν καταγράψει τις ερωτήσεις 

για το Ξενοδοχείο (πού είναι, ποιος τους κάλεσε κτλ)  και ζητήστε από τον καθένα 

να δώσει τις δικές του απαντήσεις στα ερωτήματα.  

 Μοιραστείτε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων για την «ταυτότητα του 

Ξενοδοχείου». Δείτε ποιες απόψεις συγκλίνουν, ποιες αποκλείουν και για ποιο 

λόγο και προσπαθήστε να συγκλείνεται σε μια κοινή αποδεκτή ταυτότητα του 

Ξενοδοχείου της Διαχρονικότητας.    
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