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ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΑΣΤΕΡΙ 

 Σας υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με 

τον σχολιασμό του βιβλίου σε όλες τις κατηγορίες του.

 Στο δεύτερο μέρος αποφασίσαμε να μην αλλάξουμε βιβλίο 

αλλά να γυρίσουμε δικές μας σκηνές από το ιδιό το βιβλίο με 

δικό μας σενάριο 



Υπoθεση

 Η Χέιζελ κι ο Γκας είναι δύο νεαρά παιδιά που μοιράζονται μια πικρή 

ιστορία. Η 16χρονη Χέιζελ αναγκάζεται από την μητέρα της να 

παρακολουθήσει μια ομάδα θεραπείας για ανθρώπους που έχουν 

καρκίνο, μιας και στα 13 της διαγνώστηκε πως είχε καρκίνο στον 

θυρεοειδή με μετάσταση στους πνεύμονες. Από την άλλη, στο ίδιο 

γκρουπ βρίσκεται ο Αϊζακ, που έχει χάσει ήδη το μάτι του από καρκίνο. 

Κολλητός του Αϊζακ είναι ο Γκας, ένας πρώην μπασκετμπολίστας που έχει 

χάσει από ασθένεια το δεξί του πόδι. Η Χέιζελ και ο Γκας θα γνωριστούν 

υπό αυτές τις συνθήκες και θα αναπτύξουν μια αγάπη, με μόνο αντίπαλο 

τις ασθένειες τους και σύμμαχο μια αγάπη, που θα τους οδηγήσει σε ένα 

αξέχαστο ταξίδι ζωής...



Περιληψη σκηνων 

 1) Η Χέιζελ και ο Άιζακ στο πανεπιστήμιο: Είναι μια 

φυσιολογική μέρα στο πανεπιστήμιο βλέπουμε την Χέιζελ να 

συναντά τον Άιζακ στα σκαλιά και συνομιλούν για λίγο 

 2)  Σκηνή με την Χέιζελ στο νεκροταφείο με ανάδρομες:

Βλέπουμε την Χέιζελ στο νεκροταφείο να πηγαίνει προς το 

τάφο του Γκάς και αρχίζει να θυμάται ωριαίες αναμνήσεις



3 )Σκηνή συγγραφής βιβλίου : Η Χέιζελ γραφεί ένα βιβλίο στο οποίο 

αποτυπώνει τα συναισθήματα της και είναι αφιερωμένο στον Γκας 



4 )Σκηνή παρέμβασης γονέων: βλέπουμε του γονείς να 

εισέρχονται στο δωμάτιο της Χέιζελ και συζητούν για την 

κατάσταση της διότι βυθίζεται στην κατάθλιψη

5) Σκηνή οπού οι γονείς ανακαλύπτουν την αλήθεια: Σε 

αυτήν την σκήνη οι γονείς της Χέιζελ ανακαλύπτουν ότι η 

κόρη τους εδώ και καιρό δεν παίρνει τα φάρμακα της 



 6) Σκηνή επίσκεψης στον γιατρό: Σε αυτήν την σκηνή η μητέρα 

της Χέιζελ επισκέπτεται τον γιατρό μαζί με την κόρη της και την 

ενημερώνει ότι η κατάσταση της είναι σοβαρή



7 ) Σκηνή αντιπαράθεσης με τους γονείς: Μετά από την 

επίσκεψη στον γιατρό έφτασαν σπίτι έπειτα οι γονείς της 

μίλησαν .Σε αυτήν την συζήτηση η γονείς της έμαθαν ότι οι 

κόρη τους σκέφτεται ότι είναι βάρος για αυτούς



 8 )Σκηνή κηδείας της Χέιζελ : βλέπουμε στην σκηνή αυτήν τους γονείς της και τον Άιζακ να 

αφήνουν λουλούδια και να λένε ένα καλό λόγο για την Χέιζελ

Στο τέλος ανακοινώνεται από τον συγγραφέα η μελλοντική έκδοση του χειρογράφου της 

Χέιζελ που είναι και το γνωστό μας βιβλίο «Το λάθος αστέρι»





Γυρισματα 
 Οι σκηνές γυρίστηκαν στο χώρο του σχολείου και στην φυτευτή 



Χέιζελ : Χάρις Μαυρέλη

Γκάζ : Ρόμαν Κρούπνικ

Μητέρα Χέιζελ : Άννα Ανσατζανισβίλι

Άιζακ : Aνταλγκίσο Ζεκάι

Πατέρας Χέιζελ : Άγγελος Μπρεσάνι 

Μητέρα Γκάζ : Ευλαλία Στράγκα



Νοσοκόμα : Νίκη Τζόβες

Γιατρός : Μπιλίβ Έρχε

Συγγραφέας : Γιάννης Μπαντές

Φίλοι Χέιζελ : Αλεξάνδρα Κονόμι,

Σιόν Γουόλτε

Άντζελα Λένο



Σενάριο : Oμάδα 8ο Project Lit.-Cinema  

Σκηνοθεσία & Μοντάζ : Αντριάνα Λογοθέτη



Oμάδα 8ο Project Lit.-Cinema 

 Αβσατζανισβίλι Άννα

 Έρχε Μπιλίβ

 Ζεκάι Ανταλγκίσο

 Μιαρέτσκα Βικτώρια Πάουλα Ιζαμπέλ

 Σιρκόβα Άντζελα

 Πετσούλα Μπαλή Μαρία

 Τζόβες Νίκη Ελοϊζ

 Χαμούντα Γιούσεφ ( Power Point)

 Στράγκα Ευλαλία

 Μπρεσάνι Άγγελος

 Παπαγεωργίου Μαρία

 Βασιλίσιν Αγάπη

 Λογοθέτη Ανδριάνα, 

 Μακαρά Σεβαστή, 

 Μαυρέλη Χάρις, 

 Μπαντές Ιωάννης, 

 Ντρίνια Φλώρα

 Σιών Γουόλντε

 Κονόμη Αλεξάνδρα

 Κρούπνικ Ρόμαν

 Λένο Άντζελα

 Διδάσκουσα: Μυρτώ Καραγεώργη Γυφτοδήμου


