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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μόνο και μόνο από τη στιγμή που μία ομάδα ανθρώπων κατάφερε να 

χαράξει μια κοινή πορεία στην ιστορία, δημιουργώντας μια κοινωνία ή 

γενικότερα ένα έθνος, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι 

χαρακτηρίζονται από πολλά όμοια χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Μ’ 

άλλα λόγια, γέννησαν έναν πολιτισμό, τον οποίο έχουν να 

παρουσιάσουν και να αναδείξουν. Ένα έθνος άλλωστε, βασίζει την 

ύπαρξή του, πάνω σε μια συλλογική ιστορική μνήμη. Εύλογα λοιπόν 

γεννάται η αίσθηση του «εμείς». Η αίσθηση του «ανήκειν» ή 

«συνανήκειν» σε μια ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, η αίσθηση μιας κοινής 

ταυτότητας, εθνικής, κοινωνικής και ιδεολογικής. Πάραυτα, υπάρχει 

τρόπος να αμβλυνθούν οι όποιες διαφορές μεταξύ των λαών, πόσο 

μάλλον των όμορων. Άλλωστε, ζώντας σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία, επόμενο είναι να συμβιώνουν και να συναναπτύσσονται 

πολλοί μαζί πολιτισμοί. Κατά γενική ομολογία, η σχολική τάξη αποτελεί 

μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας. Διόλου απίθανο είναι να 

αποτελείται από μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Το 

δίχως άλλο, πρέπει να παιδιά να διδαχθούν αξίες όπως ο σεβασμός, η 

αλληλεγγύη κι ο ανθρωπισμός και να εφαρμόζουν τις αξίες αυτές σε 

κάθε περίπτωση, ακόμα κι όταν απέναντί τους βρίσκεται ο πολιτισμικά 

«άλλος». Άλλωστε, κι αργότερα σαν ενήλικοι πολίτες, θα παρουσιάζουν 

παρόμοια συμπεριφορά. Ένας από τους τρόπους για να 

εμφιλοχωρήσουν αυτές οι ιδέες στις συνειδήσεις των μαθητών είναι οι 
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λογοτεχνία. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συλλεχθούν διάφορα 

κείμενα με διαπολιτισμική αξία, ώστε να δημιουργηθεί ένα ανθολόγιο 

λογοτεχνικών κειμένων, κατάλληλα να διδαχθούν στο σχολείο και να 

προάγουν τις προαναφερθείσες αξίες.    

 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Αν υπάρχει ένας θεσμός ο οποίος καλλιεργεί την «ταυτότητα» των 
ανθρώπων, αυτός κατά γενική ομολογία είναι η Εκπαίδευση. Μέσα από 
πλειάδα μαθημάτων, όπως η γλώσσα , η ιστορία,  η λογοτεχνία, ο 
μαθητής έρχεται σε επαφή με την «ταυτότητα» που χαρακτηρίζει τους 
γύρω του αλλά και τον ίδιο. Μ’ άλλα λόγια, θα δεχθεί ως 
παρακαταθήκη τον πολιτισμό της κοινωνίας όπου ζει. Ωστόσο, οι 
σύγχρονες κοινωνίες δεν χαρακτηρίζονται πια από την απόλυτη 
ομοιογένεια, όπως πριν κάποια χρόνια. Ζώντας σε μια εποχή 
παγκοσμιοποίησης αλλά και πάσης φύσεως κινητικότητας, ο ρόλος της 
εκπαίδευσης είναι πολλαπλός. Πλέον, δεν χρειάζεται μόνο να 
προβάλλει μια συγκεκριμένη «ταυτότητα», αλλά πολλές. Επίσης πρέπει 
να έχει την ικανότητα να επιτρέψει στις διάφορες πολιτισμικές κι 
εθνικές «ταυτότητες» να συμβιώσουν μαζί αρμονικά, σε κλίμα φιλίας, 
αγάπης, σεβασμού κι αλληλοκατανόησης. Ένα από τα μαθήματα του 
σχολικού προγράμματος που δύναται να συμβάλει στην υλοποίηση του 
προαναφερθέντος κλίματος, είναι το μάθημα της λογοτεχνίας. Ένα 
μάθημα που μέσα απ’ αυτό αναδύονται οι εικόνες τόσο του «εαυτού» 
(self) όσο και του «άλλου» (other). Δίχως αμφιβολία, κάθε λογοτεχνικό 
κείμενο, ακόμα κι αυτά που διδάσκονται στο σχολείο και εμπεριέχονται 
στο βιβλίο της γλώσσας ή στο ανθολόγιο, περνάει ορισμένα μηνύματα 
(πολιτικά, κοινωνικά κ.α.). Επίσης διαθέτουν κι έναν πολιτισμικό ή 
διαπολιτισμικό σκελετό. Ο σκελετός και τα μηνύματα αυτά έχουν άμεση 
σχέση με το συγγραφέα. Ακόμα κι αν ο ίδιος ο συγγραφέας 
προσπαθήσει να καταγράψει αντικειμενικά τα λεγόμενά του και πάλι το 
υποκειμενικό στοιχείο πρόκειται να υποφώσκει. Επιπλέον, μέσα απ’ τη 
διήγησή του διάχυτα είναι κι ορισμένα συναισθήματα. Σχεδόν πάντα ο 
καλός ήρωας είναι ο πολιτισμικά όμοιος, ενώ ο κακός ο άλλος. 
Επομένως, εύλογα τα παιδιά ταυτίζονται με τον καλό ήρωα, με τον 
οποίο μάλιστα έχουν και την ίδια «ταυτότητα», κι αντίθετα αντιτίθενται 
με τον πολιτισμικά διαφορετικό, τον άλλον. Καθόλου απίθανο δεν είναι 
κιόλας να δημιουργηθούν και στερεότυπα, καθότι ο «κακός» ένας, 
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μπορεί να χαρακτηρίσει μετέπειτα όλους τους ομοίους του, ως προς την 
ταυτότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι πιθανό για το ίδιο γεγονός να 
έχουμε ποικιλία ερμηνειών, ανάλογα πάντα από την οπτική που 
βλέπουμε ή καλύτερα ζούμε ένα γεγονός. Τέτοιες καταστάσεις λοιπόν 
οδηγούν σε κρίσεις της κοινωνικής συνοχής ή ακόμα και σε 
προβλήματα με άλλους λαούς, γειτονικούς, ως επί το πλείστον1.  

  

Η «εικόνα του άλλου», η «ετερότητα» και η «διαφορετικότητα» 
δύνανται να έχουν πολλές εκφάνσεις και υποδιαιρέσεις, μέσα από την 
εμφάνισή τους στην κοινωνική ζωή. Αρχικά, στην λογοτεχνία συχνότερα 
συναντάμε τον «εθνικά» άλλον. Η εμφάνιση των ηρώων αυτών σε 
λογοτεχνικά κείμενα του ανθολογίου, συνήθως σχετίζεται με διάφορα 
εθνικά προβλήματα, που πολλές φορές οδήγησαν σε πόλεμο. Επίσης, 
συχνά υπάρχει και η φυλετική διαφοροποίηση (racial). Γενικά, η 
ετερότητα ως έννοια αναφέρεται  στην πολιτισμική διαφορά ή στις 
διαφορές των ανθρώπων που αφορά σε θρησκευτικά, κοινωνικά, 
οικονομικά, εθνικά και φυλετικά χαρακτηριστικά.  

Βάσει των παραπάνω, στην περιοχή των Βαλκανίων, η ετερότητα ως 
προς τα παραπάνω είναι πασιφανής. Ακόμη περισσότερο γνωστό είναι 
το γεγονός ότι η περιοχή αυτή βασανίστηκε από πολλούς πολέμους, 
ενώ κι άλλα πολλά ιστορικά γεγονότα δρομολογήθηκαν στις περιοχές 
αυτές. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι μνήμες παραμένουν νωπές, 
με αποτέλεσμα να υφίστανται αρνητικά συναισθήματα και στάσεις 
απέναντι σε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί.  

     

Έρευνες έχουν δείξει πως στην λογοτεχνία του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος  η ετερότητα σπάνια συναντάται. Μένοντας πάντα στην 
περιοχή των Βαλκανίων, βλέπουμε στο ελληνικό ανθολόγιο ελάχιστους 
βαλκάνιους συγγραφείς, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι 
Έλληνες. Όσον αφορά τώρα τα θέματα των κειμένων που αφορούν 
οποιαδήποτε γεγονότα στα βαλκάνια, πάλι συναντάται σχετική 
έλλειψη. Αντίθετα, υπάρχει σωρεία αποσπασμάτων, που σχετίζονται με 
τον ελληνοτουρκικό πόλεμο, αλλά και με το συμβάν της ανταλλαγής 

                                                           

1 Στερεότυπα και προκαταλήψεις, Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ο άλλος εν διωγμώ 
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πληθυσμών μεταξύ των δύο λαών, με κριτήριο το θρήσκευμα. Και σ’ 
αυτήν την περίπτωση, τα γεγονότα διηγούνται από Έλληνες 
συγγραφείς, με πολλούς απ’ αυτούς να τα αφηγούνται βιωματικά, 
έχοντας ζήσει στην εποχή.  Στο ελληνικό «ανθολόγιο» αγνοούνται άλλα 
περιστατικά μεταξύ των βαλκανικών λαών αλλά και οι υπόλοιποι 
βαλκανικοί λαοί. Ειδικότερα, εκτός από την Ελλάδα και την Τουρκία, δεν 
εμφανίζονται άλλα κράτη. Κράτη όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, η 
Ρουμανία και η ΠΓΔ, με τις οποίες η Ελλάδα κατά καιρούς 
αλληλεπιδρούσε, θετικά ή αρνητικά, δεν εκπροσωπούνται από κανένα 
έργο κι από κανέναν συγγραφέα (Ασήμου Α.,2003). Το ίδιο ισχύει και 
για την θρησκευτική ετερότητα των βαλκανικών λαών.    
     

Πέρα απ’ αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως ο βαλκανικός πολιτισμός 
μοιάζει κοινός, για τα περισσότερα κράτη τουλάχιστον. Είναι γεγονός 
ότι οι βαλκανικοί λαοί έχουν κοινές παραδόσεις και έθιμα. Υπάρχουν 
μάλιστα και έργα, που συναντώνται κοινά σε πολλούς βαλκανικούς 
λαούς. Η πνευματική δημιουργία των βαλκανικών χωρών, επηρεασμένη 
από την κοινή ιστορία (εμπόριο, γλώσσα, κουλτούρα, κ.ά.), 
χαρακτηρίζεται συγχρόνως από τις ιδιομορφίες κάθε χώρας και 
περιοχής. Αξιοσημείωτα είναι τα κοινά παραμύθια και δημοτικά 
τραγούδια που υπάρχουν στην παράδοση όλων των χωρών. Ένα από 
αυτά είναι το τραγούδι που μιλά για τη γυναίκα ή την αγαπημένη του 
πρωτομάστορα, που θυσιάζεται και θάβεται στα θεμέλια μιας 
εκκλησίας ή ενός γεφυριού, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Άλλο 
παράδειγμα είναι το τραγούδι που αφηγείται την ιστορία μιας 
οικογένειας με πολλούς γιους και μία κόρη. Όταν η μοναχοκόρη 
παντρεύεται σε ξένο τόπο, επιδημία θανατώνει όλους τους γιους, και 
τότε η μάνα παρακαλεί έναν από τους νεκρούς γιους της να φέρει πίσω 
την κόρη της. Ο γιος σηκώνεται από τον τάφο και ξαναφέρνει την 
αγαπημένη κόρη στη μάνα. Ας δούμε κάποια παραδείγματα: Έχουμε 
τον νεκρό αδερφό στην Ελλάδα, το «Λάζαρ και Πετκάνα» στην 
Βουλγαρία και την «κόρη και τα αδέρφια της στη Σερβία». Φανερές 
είναι οι θεματικές ομοιότητές τους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το 
έργο «το γιοφύρι της Άρτας».2 

                                                           

2 . Kadare, Ismail, "Ποιος έφερε την Ντορουντίν;", μετάφραση: Μάριος Σοφιανός, Εκδόσεις Ροές, 2007 

"ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - Ευρωπαϊκή Ακριτική Παράδοση" , Κέντρο Ερεύνης της Ακριτικής Λαογραφίας της       

Ακαδημίας Αθηνών, Πολιτιστικό Δίκτυο ACRINET. Ολόκληρο το κείμενο διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://www.acrinet.net/files/ACRINET_HEL.pdf  

 Νικ. Πολίτης, "Το Δημοτικόν ’σμα περί του Νεκρού Αδελφού", Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Δ' Αθήνα 1980-1985 
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OI ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ  

 

Γίνεται λόγος λοιπόν για εθνική ετερότητα, η οποία δεν θα ήταν δυνατό 

να άφηνε ανεπηρέαστη και τη σύσταση μιας σχολικής τάξης. Κάθε τάξη 

αποτελείται από μαθητές από διάφορες χώρες. Σίγουρα το φαινόμενο 

αυτό ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα πια  είναι πιο 

έκδηλο από ποτέ. Έχοντας λοιπόν πολυπολιτισμικές κοινωνίες, επόμενο 

είναι να δημιουργηθούν και πολυπολιτισμικές τάξεις. Το γεγονός αυτό 

επιδρά σημαντικά και στον ρόλο του δασκάλου, ο οποίος πρέπει να 

είναι ενημερωμένος και προβληματισμένος πάνω σε θέματα 

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Μιλώντας για την ελληνική πολυπολιτισμικότητα, εννοούμε την 

ποικιλία πολιτισμών μέσα στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας. Πιο 

συγκεκριμένα, έχουμε μαθητές που διαθέτουν διαφορετική γλώσσα, 

άλλη θρησκεία και διαφορετική γλώσσα. Στόχος της εκπαίδευσης πάντα 

αποτελεί η ενσωμάτωση και η προσαρμογή των «άλλων» στην ελληνική 

πολιτισμική πραγματικότητα, χωρίς όμως να παραμελείται και η δική 

τους προσωπική παράδοση κι ο πολιτισμός, σύμφωνα πάντα με το 

εκπαιδευτικό μοντέλο «ενσωμάτωσης». Μ’ αυτόν τον τρόπο 

μεταλαμπαδεύονται τα ιδανικά του σεβασμού και της εξοικείωσης στη 

διαφορετικότητα. 

Σύμφωνα με τη γνωστική θεωρία του Πιαζέ, η κοινωνική συμπεριφορά 

των παιδιών αναπτύσσεται από τα τέσσερα έτη κι έπειτα, κυρίως ως τα 

εφτά. Είναι η περίοδος που αναπτύσσονται σ’ αυτά οι προκαταλήψεις 

και τα στερεότυπα. Γενικά, στην παιδική ηλικία συμβαίνει η κοινωνική, 

η γνωστική και η ψυχική ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου, με την 

καλλιέργεια ορισμένων χαρακτηριστικών. Φαίνεται λοιπόν, πως ο 
                                                                                                                                                                      

 "Κάποιοι τραγουδούν δίπλα μας - Αμθολογία Αλβανικής Δημοτικής Ποίησης", κύριος συγγραφέας: Παυλίνα 

Παμπούδη, Εκδοτικός Οίκος ΡΟΕΣ ISBN: 9789602832509, σελ. 351, 06/2007, 

http://www.books.gr/ViewShopProduct.aspx?Id=4812001 

 Ανθολογία βαλκανικής ποίησης,  Αίμος, Φίλοι του περιοδικού «ΑΝΤΙ», Αθήνα, 2006, σελ. 35.  

  Η λογοτεχνία συνδετικός κρίκος των βαλκανικών λαών, Χ.Α. Αλεξόπουλος 

 

http://www.books.gr/ViewShopProduct.aspx?Id=4812001
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δάσκαλος είναι ο κατεξοχήν ο αρμόδιος για να εντάξει τα παιδιά μέσα 

σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, απ’ την στιγμή που η ίδια η τάξη 

δείχνει να αποτελεί μια μικρογραφία αυτής.     

  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχει 

ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (δασκάλων, νηπιαγωγών 

κ.α.) πάνω στην πολυπολιτισμική ετοιμότητα. Άλλωστε, είναι παράδοξο 

να εκπαιδεύεται μία σχολική τάξη πολυπολιτισμικών μαθητών, από 

κάποιον δάσκαλο που χαρακτηρίζεται από πολιτισμική μονομέρεια. Το 

δίχως άλλο, ένα από τα μαθήματα που δύνανται να καλλιεργήσουν την 

πολυπολιτισμικότητα, είναι αυτό της λογοτεχνίας, όπως θα δούμε 

παρακάτω.3 

 

H ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Η έννοια της διαπολιτισμικότητας χρησιμοποιείται διεθνώς και ευρέως 

στην εκπαίδευση στις μέρες μας. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι οι εξής: 

1. Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης. 

2. Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής 

πολιτισμικής προέλευσης. 

3. Η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση και στη ζωή. 

4. Ο κάτω από πολιτισμικές συνθήκες αναπτυσσόμενος άνθρωπος 

ως αφετηρία και στόχος της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 

πράξης. 

 

                                                           
3 Μπίκος Κ. (εισήγηση): Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Κοινωνικές σχέσεις σε πολύ-πολυτισμικές τάξεις: 

Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, Θεσ/νίκη 2007. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
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Αν και τα εννοιολογικά όρια των όρων «πολυπολιτισμικός» 

(multicultural) και «διαπολιτισμικός» δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα, ο 

πρώτος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη 

κοινωνική πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της και ο 

δεύτερος για να δηλώσει μια διαλεκτική σχέση, μια δυναμική 

διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και 

συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διάφορων εθνικών ή μεταναστευτικών 

ομάδων . Τη διαφοροποίηση αυτή έχουν υιοθετήσει το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχετικά με την προβληματική της 

πολιτισμικής ετερότητας κείμενά τους. Στην τελική Έκθεση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση και την πολιτισμική 

ανάπτυξη των μεταναστών (Project  No. 7) η διαπολιτισμική προσέγγιση 

ορίζεται με βάση τα παρακάτω τέσσερα βασικά στοιχεία: 

 Πρώτον, στην πλειονότητά τους οι κοινωνίες μας είναι 

πολυπολιτισμικές με τάσεις διεύρυνσης της πολυπολιτισμικότητας.  

Δεύτερον, στο γεγονός ότι κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται 

σεβαστά.  

Τρίτον, στο ότι η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί εν δυνάμει προνόμιο 

και τέλος, για να αξιοποιηθεί το προνόμιο της πολυπολιτισμικότητας 

πρέπει να διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διάφορους 

πολιτισμούς χωρίς να εξαφανίζεται η ιδιαίτερη ταυτότητα κανενός και η 

μετατροπή της πολυπολιτισμικής κατάστασης σε διαπολιτισμική 

Σύμφωνα με την έκθεση η διαπολιτισμικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, 

αλλά βασικό μέσο για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην 

εκπαίδευση και την κοινωνία. Η διαπολιτισμική προσέγγιση κατανοείται 

ως αρχή και ως στόχος που πρέπει και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 

την επιστημονική ανάλυση και τη δράση. 

Ως βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

αναφέρονται στην έκθεση ότι: 

 Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε σχολική 

δραστηριότητα 
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 Πεδίο αναφοράς της είναι η άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες 

υποδοχής 

 Διευρύνει τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου 

 Προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών 

καταγωγής και υποδοχής 

 Δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισμικής 

πραγματικότητας και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής 

 Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των 

κοινωνικοκεντρικών και εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου 

 Διευρύνει την οπτική μέσα από την οποία βλέπεται η εκπαίδευση, ο 

πολιτισμός, τα παιδιά και οι ενήλικες 

 Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και για 

την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονομικής 

ένταξης 

 

Ο Helmut Essinger (Essinger, 1990) ορίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

ως την παιδαγωγική απάντηση στα προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης 

που ανακύπτουν σε μια πολυπολιτισμική και πολυεθνική κοινωνία και 

αναφέρει τέσσερις βασικές της αρχές: 

 Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy), που σημαίνει να μάθουμε 

να κατανοούμε τους άλλους, να τοποθετούμε τον εαυτό μας στη 

θέση τους, να βλέπουμε τα προβλήματά τους μέσα από τα δικά τους 

τα μάτια και να καλλιεργούμε τη συμπάθειά μας γι` αυτούς. 

Πρώτιστο έργο της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει το άτομο να 

ενδιαφερθεί για τους άλλους, τα προβλήματά τους και τη 

διαφορετικότητά τους. 

 Εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Θεωρείται βασικός στόχος της 

εκπαίδευσης σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Η έννοια της αλληλεγγύης 

υποδηλώνει μια έκκληση για την καλλιέργεια μιας συλλογικής 

συνείδησης, η οποία υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των φυλών 

και των κρατών καθώς επίσης και μια έκκληση για παραμερισμό της 

κοινωνικής ανισότητας και αδικίες. 

 Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό. Σε μια κοινωνία που 

στερείται σεβασμού στην πολιτισμική ετερότητα η αρχή αυτή 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο εκσυγχρονισμός που δε σέβεται 

την ιστορική μνήμη δε μπορεί να σέβεται τον πολιτισμό. Ο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
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σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης εκμεταλλεύεται και καταστρέφει τόσο 

το φυσικό περιβάλλον όσο και τον πολιτισμό του ανθρώπου. Ο 

σεβασμός του πολιτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί με το 

άνοιγμά μας στους άλλους πολιτισμούς που αποτελεί ταυτόχρονα 

και μια πρόσκληση στους άλλους να συμμετέχουν στο δικό μας 

πολιτισμό. 

 Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, που 

σημαίνει εξάλειψη των εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων 

για να μπορέσουν οι διαφορετικοί λαοί να ανοίξουν διάλογο και να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 

πάνω από όλα μια έκκληση για συνάντηση και διάλογο που θα 

σπάσει τον επαρχιωτισμό της εθνικής καταγωγής και θα ανοίξει ένα 

νέο δρόμο στην αλληλεγγύη με τους συνανθρώπους μας ανεξάρτητα 

από την εθνική και πολιτισμική τους προέλευση. 

 

 

Είναι πράγματι δύσκολο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, να δοθεί 

ένας καθολικά αποδεκτός, σύντομος και σαφής ορισμός για το τι είναι η 

διαπολιτισμική αγωγή / εκπαίδευση. Ο M. Leicester αναφέρει ότι αυτό 

είναι δικαιολογημένο, λόγω της δεδομένης ποικιλίας των αντιλήψεων 

για την «εκπαίδευση», αλλά και για τον «πολιτισμό» (Leicester, 1989, σ. 

22 στο: Παπάς, 1998, σ. 291). 

 

Σύμφωνα με τον Α. Γκότοβο στην ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται οι έννοιες: διαπολιτισμική αγωγή, διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και διαπολιτισμική παιδαγωγική σχεδόν ως ταυτόσημες, αν 

και παραπέμπουν σε διαφορετικά και μη «ομοειδή πράγματα» 

(Γκότοβος, 1997, σ. 23). 

 

Η διαπολιτισμική παιδαγωγική προβάλλει ως μια νέα προσέγγιση των 

Επιστημών της Αγωγής, όπου η αναζήτηση της ιδιαιτερότητας των 

ατόμων και η προσαρμογή της διδακτικής προσέγγισης στην 

ατομικότητα των μαθητών, στα ενδιαφέροντα και το προσωπικό στυλ 

μάθησης είναι βασικές της αρχές. Ως θεωρία (με αρχές και σκοπούς), 

έρευνα και διδασκαλία έχει σαν προτεραιότητα την εισαγωγή της 
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διαπολιτισμικής προσέγγισης στο σχολείο, την ανάπτυξη απαραίτητου 

διδακτικού, εποπτικού και επιμορφωτικού υλικού (Μάρκου, 1989, σ. 

1407), την «διαπολιτισμοποίηση» των γνωστικών αντικειμένων,  τον 

εμπλουτισμό δηλαδή με στοιχεία των πολιτισμών των 

εθνοπολιτισμικών ομάδων στην κατεύθυνση του πολιτισμικού 

πλουραλισμού (Δαμανάκης, 1989, σσ. 83-84). 

   

Η διαπολιτισμική αγωγή παραπέμπει σε ένα είδος αγωγής, που είναι 

ακόμη «ζητούμενο», με κύριο χαρακτηριστικό τη διαπολιτισμικότητα 

όχι σαν αυτοσκοπό, αλλά ως βασικό μέσο για την προώθηση της 

ισότητας ευκαιριών στην Εκπαίδευση και την κοινωνία. Η 

διαπολιτισμική αγωγή προβάλλει ως η παιδαγωγική αντίδραση, 

«θεωρητικού και πρακτικού τύπου σε μια μεταβαλλόμενη πολιτισμική 

πραγματικότητα και προτείνεται ως ένα σύνολο διαδικασιών 

εξισορρόπησης μεταξύ διακρίσεων και εντάσεων» (Κανακίδου & 

Παπαγιάννη, 1998: 14-15).  Η διαπολιτισμική αγωγή έχει στόχους 

και  χρησιμοποιεί μεθόδους για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Κομβικός θεωρείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όσον αφορά την 

διδακτική του ετοιμότητα, το βαθμό ανταπόκρισής του δηλαδή στα 

σύγχρονα προβλήματα που προκύπτουν στη διδακτική πράξη από τη 

σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα (Καραμπάτσος, 2000, σσ. 

194-197). Από τις εθνοκεντρικές και μονοπολιτισμικές λογικές, που 

υποθάλπουν τις προκαταλήψεις στην καθημερινή πράξη της 

διδασκαλίας και εμποδίζουν  την επικοινωνία εκπαιδευτικού και 

μαθητή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να περάσει στον πολιτισμικό 

πλουραλισμό, στον επαναπροσανατολισμό των διδακτικών μεθόδων, 

σχέσεων και αξιών, που θα κατανοούν τις πολιτισμικές παραδόσεις των 

εθνοπολιτισμικών ομάδων (Lynch στο: Modgil,Verma, Mallick & Modgil, 

1997, σσ. 243-244).   

             

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναφέρεται τόσο στο εκπαιδευτικό 

σύστημα «υπό την έννοια των ρυθμίσεων, αλλά και των 

πραγματικοτήτων (π.χ. υλικοτεχνική υποδομή, ποιότητα εκπαιδευτικών 
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υπηρεσιών) μιας κοινωνίας με αντικείμενο την εκπαίδευση» όσο και 

«στη διαδικασία και το αποτέλεσμα της άσκησης αγωγής μέσα στο 

σχολείο». Η δεύτερη αυτή έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

συμπίπτει με αυτή της διαπολιτισμικής αγωγής (Γκότοβος, 1997, σ. 24). 

            

 Σε ένα τέτοιο ανάλογο πλαίσιο η διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται 

ως αρχή, ως διαδικασία και ως κίνημα μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης 

και της κοινωνίας, σύμφωνα με τον κ. Μάρκου. «Ως αρχή δηλώνει ότι το 

σχολείο και η κοινωνία πρέπει να διασφαλίζουν σ’ όλους τους νέους 

ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από την εθνική, φυλετική, πολιτισμική και 

κοινωνική τους προέλευση. Ως διαδικασία δηλώνει μια συνεχή και 

δυναμική αλληλεπίδραση και συνεργασία ανάμεσα σε άτομα 

διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών κοινωνικών ομάδων με σκοπό 

τη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από 

ισονομία, αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη. Ως 

κίνημα σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί θεσμοί πρέπει να 

μετασχηματιστούν μέσα από μια διαδικασία συνεχών 

μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων ώστε να παρέχονται σ’ όλους τα μέσα 

να εκφραστούν ως ατομικές και συλλογικές προσωπικότητες, να 

προβάλλουν τις δικές τους πολιτισμικές απαιτήσεις και να έχουν την 

υποστήριξη του κράτους στην αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, 

ελευθερίας και αυτοεκπλήρωσης» (Μάρκου, 1998β, σσ. 31-32). 

            

Ο σκοπός της Διαπολιτισμικής Αγωγής/Εκπαίδευσης, κατά τον Θ. 

Βακαλιό, «ορίζεται όχι με αναφορά στο πλαίσιο του σχολείου (ή της 

τάξης), αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λειτουργεί το σχολείο, το οποίο, εξάλλου, το αντιμετωπίζουμε ως 

οργανικό στοιχείο της κοινωνίας» (Βακαλιός, 1997, σ. 76). 

 

Σύμφωνα με τον  Γ. Μάρκου ορίζεται «ως διαδικασία μεταρρύθμισης με 

τελικό στόχο το μετασχηματισμό του σχολείου και της κοινωνίας, ώστε 

να παρέχονται σ’ όλους τα μέσα να εκφραστούν  ως ατομικές και 

συλλογικές προσωπικότητες, να προβάλλουν τις δικές τους πολιτισμικές 
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απαιτήσεις και να έχουν την υποστήριξη και τη συνεργασία του κράτους 

στην αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, ελευθερίας και 

αυτοεκπλήρωσης»  (Μάρκου, 1997, σσ. 73-74). 

 

Για τον Μ. Δαμανάκη  «η διαπολιτισμική ιδέα δεν ισοδυναμεί με την 

απλή διατήρηση των μειονοτήτων, αλλά έχοντας ως αφετηρία την 

ισοτιμία των πολιτισμών, συμβάλλει στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων 

των πολιτισμών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, απευθύνεται σε 

όλους (σε αντίθεση με τη «διπολιτισμική») «ντόπιους» και «ξένους», 

ώστε να κυριαρχεί μεταξύ της αμοιβαία ανοχή, κατανόηση, αναγνώριση 

και αποδοχή. Απευθύνεται όμως περισσότερο σε θεσμούς και 

κοινωνικές ομάδες, («μακροεπίπεδο») και αφορά την κοινωνία στο 

σύνολό της» (Δαμανάκης, 1989, σσ. 77-78). 

 

Κατά τον Π. Γεωργογιάννη «το διαπολιτισμικό μοντέλο λαμβάνει υπόψη 

την αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας συνεργασίας 

ανάμεσα στα άτομα διαφόρων μεταναστευτικών ομάδων και έχει ως 

στόχο τη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών, που θα χαρακτηρίζονται από 

ισοτιμία, αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή. Το σχολείο οφείλει να 

ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές 

προσδοκίες όλων των εθνικών ομάδων» (Γεωργογιάννης, 1997, σ. 48). 

 

Σύμφωνα με τον Αθ. Παπά η διαπολιτισμική εκπαίδευση «στοχεύει στην 

καθιέρωση μίας κοινωνίας με αλληλεπίδραση και αλληλοεξάρτηση, με 

πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας στα κοινωνικά μέλη, με 

αλληλοαποδοχή των εκατέρωθεν αξιών και ακόμα την άποψη των 

βασικών δικαιωμάτων που έχουν τα κοινωνικά όντα σύμφωνα με το 

χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (Παπάς, 1998, σ. 301). Μια 

τέτοια οπτική μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των αντιπαραθέσεων 

στον επιστημονικό διάλογο για την οικουμενικότητα και την πολιτισμική 

σχετικότητα, αφού είναι απαλλαγμένη από ακρότητες και το 

ουσιαστικότερο, είναι προσανατολισμένη σε πανανθρώπινες, 
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«οικουμενικές» αξίες, που μπορούν και πρέπει να βρουν την εφαρμογή 

τους στις σύγχρονες κοινωνίες (Νικολάου, 2000, σ. 134). 

 

Η κριτική που ασκείται στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση αφορά τόσο 

στο επίπεδο της θεωρητικής θέσης και τεκμηρίωσης όσο και στο 

επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής και προέρχεται τόσο 

από συντηρητικό όσο και από το ριζοσπαστικό παράδειγμα. 

Οι υποστηρικτές του συντηρητικού μοντέλου ένταξης πιστεύουν ότι οι 

διάφορες εθνικές / μεταναστευτικές ομάδες πρέπει να ενσωματωθούν/ 

αφομοιωθούν στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής. Το σχολείο πρέπει 

να μεταχειρίζεται όλα τα παιδιά το ίδιο καθώς είναι όλοι ίδιοι και δεν 

πρέπει να δίνεται προσοχή στις γλωσσικές, πολιτισμικές και φυλετικές 

διαφορές. Το κράτος έχει την υποχρέωση να βοηθά τα άτομα να γίνουν 

ανταγωνιστικά στην επίσημη γλώσσα και στον εθνικό πολιτισμό και δε 

μπορεί να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει δραστηριότητες για τη 

γλώσσα και τον πολιτισμό των εθνικών / μεταναστευτικών ομάδων. Από 

αυτή τη βασική θέση ασκούν κριτική στην πολυπολιτισμική προσέγγιση 

με τα επιχειρήματα ότι: 

 Υποσκάπτει ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα, αφού το υποτάσσει 

στις ανάγκες των εθνικών / μεταναστευτικών ομάδων 

 Αντιστρατεύεται τον βασικό σκοπό της εκπαίδευσης που είναι να 

κοινωνικοποιήσει όλους τους πολίτες σε έναν κοινό πολιτισμό χωρίς 

τον οποίο είναι αδύνατη η συνοχή της κοινωνίας 

 Προκαλεί κοινωνικό διχασμό γιατί τονίζει την πολιτισμική 

αυτοσυνειδησία των εθνικών / μεταναστευτικών ομάδων και 

εμποδίζει την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία 

 Πολιτικοποιεί την εκπαίδευση για να βοηθήσει τα παιδιά των 

εθνικών / μεταναστευτικών ομάδων 

Δε θεωρούν ότι το περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων 

καλλιεργεί προκαταλήψεις και στερεότυπα, πολύ δε περισσότερο ότι 

είναι ρατσιστικό. Αποδέχονται την ύπαρξη στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων σε ατομικό επίπεδο και αναγνωρίζουν την ανάγκη για 

περισσότερη ανεκτικότητα, που στην ουσία δε διδάσκεται. 
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Οι ριζοσπάστες κριτικοί θεωρούν ότι η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

εστιάζεται στο πολιτισμικό επίπεδο και παραβλέπει τις συνέπειες της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης και του ρατσισμού. Δεν ασχολείται με τα 

πραγματικά αίτια των διακρίσεων σε βάρος των εθνικών / 

μεταναστευτικών ομάδων και δεν προωθεί την ανάλυση των θεσμικών 

δομών που αποκλείουν που αποκλείουν ; τα μέλη των εθνικών / 

μεταναστευτικών ομάδων από την πρόσβαση στους μηχανισμούς της 

εξουσίας ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες και αποφεύγει 

αναλύσεις της ταξικής διάρθρωσης, του θεσμικού ρατσισμού, των 

μηχανισμών καταπίεσης και άλλων συστημάτων που χρησιμοποιούνται 

για να περιορίσουν τις δυνατότητες των μειονοτικών ομάδων να έχουν 

μερίδιο στην εξουσία. Δεν ενδιαφέρεται για τις μορφές αντίστασης των 

μειονοτικών στην εξουσία της κυρίαρχης ομάδας, αποφεύγει να 

ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και εστιάζει την προσοχή της 

στα χαρακτηριστικά των χωρίς εξουσία εθνικών / μεταναστευτικών 

ομάδων που υποτίθεται ότι δημιουργούν προβλήματα όπως χαμηλό 

επίπεδο αυτοαντίληψης, γλωσσικό / πολιτισμικό «έλλειμμα», 

διχασμένη προσωπικότητα κτλ. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν το 

να μαθαίνει κανείς απλά για τον πολιτισμό άλλων δεν είναι το ίδιο να 

μαθαίνει για το ρατσισμό του. 

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

 
Αναμφίβολα, η παγκοσμιοποίηση, στη σημερινή ιστορική της φάση, 
είναι για τους περισσότερους μια δυνάμει βαρβαρότητα που πρέπει, 
τουλάχιστον, να τεθεί υπό κριτικό έλεγχο. Κάποιες όψεις της όμως, και 
τα ίδια τα προβλήματα που μας δημιουργεί οδηγούν σε χρήσιμους 
επαναπροσδιορισμούς. Η ανάγκη συνύπαρξης ανθρώπων από 
διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον είναι 
μια πραγματικότητα. Το κοινωνικό ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας 
έλκει αναγκαστικά το παιδαγωγικό ζήτημα της διαπολιτισμικότητας. 
«Αν ο Άλλος είναι ο διπλανός μας στο θρανίο, το αίτημα της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι ήδη εδώ» (Collès 1994: 150). 
 
 Η λογοτεχνία μπορεί να υπηρετήσει την καλλιέργεια διαπολιτισμικής 
συνείδησης με τη συνδυαστική  ενεργοποίηση πολλών χαρακτηριστικών 
της, όπως η πολυσημική γλώσσα της, η συγκινησιακή της επίδραση 
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στον ανθρώπινο ψυχισμό, και η αδιαμφισβήτητη σύνδεσή της μ’ αυτό 
που ονομάζουμε πολιτισμικό. 
 
Ως πολιτισμικό μπορούμε να ορίσουμε «αυτό που παράγεται 
ταυτόχρονα από ένα σύνολο κοινωνικών πρακτικών και από ένα σύνολο 
λόγων οικοδομημένων σ’ αυτές τις πρακτικές» (Charaudeau). 
Πολιτισμικές πρακτικές και αναπαραστάσεις οικοδομούνται γύρω από 
σταθερές, όπως η σχέση με το χρόνο, το χώρο, το μεταφυσικό, την 
εργασία, το δικαίωμα και το καθήκον, τον έρωτα, τις καθημερινές 
συνήθειες κ.λ.π, με τρόπο διαφορετικό στο εσωτερικό κάθε κοινότητας 
που χαρακτηρίζεται από κάποιας μορφής ομοιογένεια. Έρευνες για την 
πολιτισμική ταυτότητα δείχνουν ότι, εξαιτίας της ισχυρής κοινωνικής 
κινητικότητας, αυτή η ταυτότητα έχει την τάση να γίνεται πολλαπλή (ή 
«πληθυντική»). Οποιοδήποτε πρόσωπο στον κόσμο συμμετέχει σε 
περισσότερα από ένα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, 
αποτελεί μέρος ενός ιδιαίτερου πολιτισμού αλλά και μέρος ενός ή 
περισσότερων ευρύτερων. Ιδιαίτερα στο παγκοσμιοποιημένο 
πολιτισμικό τοπίο που διαγράφεται σήμερα, ο καθένας αρχίζει να 
αποτελεί και μέρος αυτής της ομοιόμορφης παγκόσμιας κουλτούρας, 
τουλάχιστον ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά της. Παρόλα αυτά, ο 
συγκεκριμένος τρόπος ζωής και σκέψης που οικοδομούμε, που 
διαπραγματευόμαστε και θεσμοποιούμε και που, όταν όλα έχουν 
οριστικοποιηθεί, καταλήγουμε να τον ονομάζουμε «πραγματικότητα», 
για να μας καθησυχάζει (Bruner 1996: 111), εξακολουθεί να έρχεται 
συχνά αντιμέτωπος με άλλες «πραγματικότητες», απέναντι στις οποίες 
αισθανόμαστε αμήχανα ή εχθρικά. 
 
Πού μπορεί να τα συναντήσει και να τα αναγνωρίσει κανείς όλα αυτά 
καλύτερα απ’ ό, τι στη λογοτεχνία; Εκεί το ανθρωπολογικό, μέσα από 
την πολυσημική και συγκινησιακή λογοτεχνική γλώσσα, χάνει τον 
πληροφοριακό του χαρακτήρα και καλεί τον αναγνώστη σε μια 
συνομιλία, βιωματική και ταυτόχρονα κριτική. Υπάρχει εξάλλου η 
άποψη ότι κάθε λογοτεχνική ανάγνωση είναι εξ ορισμού 
διαπολιτισμική, εφόσον, ακόμη κι αν μένει στο εσωτερικό μιας 
κουλτούρας, «μας προσκαλεί να αναγνωρίσουμε μια ταυτότητα και μια 
μνήμη, συσκοτισμένες κάτω από την εφήμερη ταυτότητα του 
παρόντος» (Bertrand 1993: 53). 
 
Επιχειρώντας να διερευνήσουμε τι δυνατότητες αφήνει σήμερα το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για διαπολιτισμική προσέγγιση των 
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κειμένων αλλά και πώς την εννοεί, χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο την 
κατηγοριοποίηση του A. Purves (Cruz 1997: 1-6 & 79-81), από την οποία 
προκύπτουν οι εξής τύποι:  
 
Α.  Η «πολιτιστική περιήγηση» ή προσέγγιση του παρατηρητή· μια 
εξωτερική δηλαδή έκθεση σε αντιπροσωπευτικά έργα της κάθε 
κουλτούρας. Αυτό που συμβαίνει με τον παρατηρητή είναι ότι απλώς 
περιηγείται, παραμένοντας σε απόσταση από τα παρατηρούμενα, χωρίς 
να διακινδυνεύει να διαταράξει την ασφάλεια του, το αίσθημα της 
ανωτερότητας ή και του εθνοκεντρισμού του. 
 
 Β.  Η προσέγγιση της «αγοράς», η οποία αναζητά συνδέσεις, κοινά 
σημεία μεταξύ των πολιτισμών. Βασίζεται στην ιδέα της 
παγκοσμιότητας, μπορεί όμως να ισοπεδώσει τις διαφορές και να 
οδηγήσει σε μια εσφαλμένη αίσθηση ενότητας, σε μια ψευδαίσθηση 
ότι όλος ο κόσμος είναι καλός και ευγενικός. 
 
 Γ.  Η ανθρωπολογικής αφετηρίας προσέγγιση, η οποία, αποφεύγοντας 
να μετατρέψει τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε διδασκαλία του 
πολιτισμού, επιδιώκει να στηριχθεί στην εγγενή σχέση λογοτεχνίας – 
πολιτισμού και να την αποκαλύψει. Σύμφωνα μ’ αυτήν, τα κείμενα 
αποτελούν εξίσου ατομικά αισθητικά αντικείμενα και πολιτισμικά 
τεκμήρια· πρέπει να κατανοηθούν, επομένως, ως προς το τι σήμαιναν 
για την εποχή και τον τόπο που γράφτηκαν αλλά και ως προς το πώς 
συνομιλούν με τον σημερινό, εκτός πολιτισμικού πλαισίου, αναγνώστη. 
Ο τονισμός του χαρακτήρα της συνομιλίας που έχει κάθε λογοτεχνική 
ανάγνωση, ενεργοποιεί και τις διαφορετικές προσλήψεις της 
πολιτισμικής διάστασης των κειμένων. 
 
Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως περιγραφικό και ως αξιολογικό, 
με την έννοια ότι η τρίτη μόνο προσέγγιση κρίθηκε επαρκής για να 
υποκινήσει μια ενεργή διαπολιτισμική διαδικασία, έχοντας παράλληλα 
συνείδηση ότι χρησιμοποιεί ως αγωγό γι’ αυτό τη λογοτεχνική 
διδασκαλία.  
 

Ορίζοντας λοιπόν την διαπολιτισμική λογοτεχνία, θα μπορούσαμε να 

δώσουμε τον παρακάτω ορισμό:  

Διαπολιτισμική λογοτεχνία είναι η λογοτεχνία που μας μιλάει για τον 

άλλο, τον διαφορετικό. Δεν εξαντλείται μόνον στην εθνική, φυλετική και 
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θρησκευτική ετερότητα. Διεισδύει στη σκέψη και τη δράση των 

ανθρώπων και σε ό,τι  διαφορετικό από την θεωρούμενη κανονικότητα 

και στερεότυπη συμπεριφορά τους υπάρχει και χαρακτηρίζει τον 

άνθρωπο και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Γι’ αυτό η διαπολιτισμική 

λογοτεχνία δεν χαρακτηρίζεται μόνον από τον τίτλο μιας ιστορίας που 

διατυπώνει ένας συγγραφέας αλλά από το θέμα που αυτός στην ουσία 

πραγματεύεται και από το υλικό που χρησιμοποιεί. Από την πρόθεσή 

του ακόμα, που ενυπάρχει και εγγράφεται ρητά ή υπόρητα μέσα στο 

κείμενο, από την οπτική γωνία που αυτός υιοθετεί για να μας την 

αφηγηθεί και, τέλος, από την ιδεολογία που διέπει και χαρακτηρίζει όλο 

το περιεχόμενο και το νόημα του κειμένου του (Ακριτόπουλος, 2015). 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Το ζήτημα που μας απασχόλησε καταρχήν είναι, αν το νέο ΠΣ αφήνει 
περιθώρια για μια διαπολιτισμική προσέγγιση των λογοτεχνικών 
κειμένων και ποια από τις τρεις προηγούμενες κατευθύνσεις απηχεί. 
 
Η γενική διαπίστωση από τη μελέτη Προγράμματος και Οδηγιών είναι 
ότι εκφράζουν μια θετική, αλλά όχι ιδιαίτερα επεξεργασμένη, 
στάση απέναντι στην ανάγκη διαπολιτισμικής προσέγγισης των 
λογοτεχνικών κειμένων. Η καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης, 
που ως σκοπός δεν διατυπώνεται ρητά, διατρέχει σε μεγάλο βαθμό το 
ΠΣ, ακολουθώντας τον σκοπό της καλλιέργειας εθνικής ταυτότητας. 
Γίνεται όμως αντιληπτή μάλλον ως ανάγκη “διαμόρφωσης κοινής 
ευρωπαϊκής οπτικής”. Συγκεκριμένα: Η έμφαση που δίνει το νέο ΠΣ 
στην ανάγκη ανατροφοδότησής του από την αυτενέργεια διδασκόντων 
και διδασκομένων τού προσδίδει μια ευελιξία, η οποία αφήνει 
περιθώρια προς πολλές κατευθύνσεις. Μια από αυτές είναι και η 
διαπολιτισμική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. (ΦΡΥΔΑΚΗ Ε. Η 
διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και μετανεωτερικής σκέψης)  
 
Η ευελιξία αυτή, όμως, περιορίζεται αισθητά από τις Οδηγίες, οι οποίες, 
από τη μία, μειώνουν το ποσοστό των κειμένων της ξένης λογοτεχνίας 
που διδάσκεται κάθε χρόνο από 20% σε 8% και, από την άλλη, 
καθορίζουν διδακτέα ύλη και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, στερώντας 
έτσι από τον διδάσκοντα την ευχέρεια επιλογής των κειμένων 
(ΦΡΥΔΑΚΗ Ε. δημοσίευση στο περιοδικό «Παιδαγωγική Επιθεώρηση»). 
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α΄ και Β΄ τάξη: Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στη σχολική 

ζωή) Γ΄ και Δ΄ τάξη: Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στην 

οικογενειακή ζωή) Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη: Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί 

(ανθρώπινοι χαρακτήρες & σύγχρονη κοινωνική ζωή). Ειδικοί Διδακτικοί 

Στόχοι: Οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν το κυρίως 

ανθρωπογενές «κοινωνικό περιβάλλον» να αναγνωρίσουν βαθμιδωτά 

επάλληλους κύκλους της κοινωνικής τους ζωής: καταρχάς, τον πιο 

γνώριμο σ’ αυτά «κόσμο των παιδιών», που είναι το σχολείο· κατά 

δεύτερον, τον πιο οικείο σ’ αυτά «κόσμο των μεγάλων», που είναι το 

οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον· τέλος, τον ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο, όπως τον ξέρουν από τη σύγχρονη ζωή, με την 

ευρεία ποικιλία του σε ανθρώπινους τύπους και χαρακτήρες να 

αντιληφθούν ότι αυτή η ανθρωπολογική ποικιλία είναι σύμφυτη με τη 

συγκρότηση της κοινωνίας, από την πιο μικρή (οικογένεια – σχολείο) ως 

την ευρύτερη κλίμακα (ανθρώπινες κοινωνίες γενικά) να κατανοήσουν 

ότι είμαστε «όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί», και δυνάμει να διακρίνουν 

ότι οι πιο πολλές ομοιότητες έχουν ανθρωπολογική βάση (σχετίζονται 

με τη φύση του ανθρώπου, την ψυχι- κή δομή και τον συναισθηματικό 

του κόσμο), ενώ αρκετές διαφορές έχουν κοινωνική βάση (αφορούν τον 

ρόλο και τη θέση μας στην κοινωνία, την κοινωνική μας «ταυτότητα») 

ως εκ τούτου, να αρχίσουν σταδιακά να οικοδομούν το νόημα εννοιών 

όπως «υποκειμενικότητα» – «ετερότητα» – «διαφορετικότητα», και να 

αποκτούν κριτική επίγνωση του εαυτού τους (αυτογνωσία) σε 

διαλεκτική σχέση με τον «άλλο» (την άλλη γνώμη, την άλλη άποψη, την 

άλλη φωνή), εμπεδώνοντας παράλληλα ότι η διαφορετικότητα δεν 

πρέπει να γίνεται αφορμή για άνιση μετα- χείριση και υποβάθμιση-

απαξίωση να συνειδητοποιήσουν την αξία της φιλίας/αγάπης, της 

αλληλεγγύης, της αλτρουιστικής πίστης, της συνεργασίας, της ισότητας 

των ανθρώπων (ανεξαρτήτως έμφυλων ή άλλων κοινωνικών 

διακρίσεων), της ανεκτικότητας, της ευγενούς άμιλλας (και όχι του 

εγωιστικού ανταγωνισμού), στην εδραίωση των ανθρώπινων – 

κοινωνικών σχέσεων μέσα σε κλίμα ειρήνης, και για την εμπέδωση 
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δημοκρατικού ήθους. Μάλιστα, υπάρχουν διαθεματικές συναρτήσεις 

με την Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Α΄ και Β΄ τάξη: Λαογραφικά 

έθιμα – λαϊκές ιστορικές παραδόσεις (θρύλοι) – λαϊκή θρησκευτική ζωή 

Γ΄ και Δ΄ τάξη: Η ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία – Εθνικές (και 

θρησκευτικές) επέτειοι Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη: Η ιστορία του τόπου μου μέσα 

από τη λογοτεχνία, λαϊκή και έντεχνη Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι: Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν την πολιτισμική τους 

κληρονομιά με έμφαση στη συγκρότηση της ελληνικής πολιτισμικής 

ταυτότητας, μέσα από θέματα και κείμενα της λαϊκής παράδοσης 

(λαογραφικά ήθη και έθιμα, ιστορικούς θρύλους και παραδόσεις, 

θρησκευτική λατρεία και ζωή), γνωρίζοντας και συγκρίνοντας, 

παράλληλα, εφόσον προκύπτει, την πολιτισμική κληρονομιά 

συμμαθητών/τριών τους διαφορετικής προέλευσης, και ειδικότερα την 

κληρονομιά πολιτισμικών ομάδων με μακραίωνη παρουσία στο νησί 

της Κύπρου δυνάμει να αντιληφθούν ότι τα παραπάνω συγκροτούν ένα 

απαρτισμένο και συνεκτικό σύστημα αξιών, αντιλήψεων, νοοτροπιών 

και κοινωνικο-πολιτικής οργάνωσης –τον «κόσμο της παράδοσης»–, 

που έχει πολιτισμική αυταξία και τη δική του νομοτέλεια να μελετήσουν 

τους τρόπους με τους οποίους Ιστορία και Λογοτεχνία διασυνδέονται, 

ξεκινώντας από το πρωτοβάθμιο επίπεδο της 

«μεταγραφής»/μετάπλασης ενός ιστορικού γεγονότος σε λογοτέχνημα 

να κατανοήσουν περαιτέρω τους «κώδικες», υφολογικούς αλλά και 

ιδεολογικούς, με τους οποίους το ιστορικό παρελθόν γίνεται «θέμα» 

της λαϊκής ή λαϊκότροπης-επώνυμης λογοτεχνίας να αντιληφθούν την 

εμβληματική σημασία συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων (π.χ. ο Ύμνος 

εις την Ελευθερία του Σολωμού, Η ενάτη Ιουλίου του Β. Μιχαηλίδη), ως 

«τόπων» για την εθνική ταυτότητα και αυτογνωσία τόσο του ευρύτερου 

όσο και, ειδικότερα, του κυπριακού ελληνισμού δυνάμει να 

αποκτήσουν κριτική επίγνωση ότι η λογοτεχνική μνημείωση των 

ιστορικών δρωμένων καθορίζει σημαντικά την εν γένει πρόσληψη του 

ιστορικού παρελθόντος ενός λαού.4 

                                                           
4 Ε-ΒΟΟΚ: Λογοτεχνία για το δημοτικό, σελ 6-26, ιστότοπος: poed.com 
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Στην ελληνική σχολική ανθολογία, υπάρχουν κείμενα που αφορούν 

μονάχα τους Έλληνες και τους Τούρκους, δίχως να υπάρχει αναφορά σε 

κάποιον άλλον βαλκανικό λαό. Αφορούν κυρίως διαφορές έθνους και 

θρησκείας. Τα κείμενα αυτά είναι τα εξής: 

1. Φακινού Ε. «Τα ελληνάκια» 

2. Χίου Έ. «Ο Νόρντιν στην εκκλησία» 

3. Φραγκούλη Φ. «Ο παππούς κι η εγγονή» 

4. Γρηγοριάδου-Σουρέλη Ε. «Ο μικρός μπουρλοτιέρης» 

5. Σωτηρίου Δ. «Οι πρόσφυγες» 

Φαίνεται λοιπόν, πως υπάρχει μια σχετική έλλειψη διαπολιτισμικών 

κειμένων στα σχολικά ανθολόγια, όσον αφορά πάντα τους όμορους 

βαλκανικούς λαούς. 

 

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

 Άντριτς Ίβο «Ταραγμένοι Καιροί» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: O Ίβο Άντριτς γεννήθηκε στο Ντοτς της Βοσνίας, κοντά στο 

Τράβνικ, στις 10 Oκτωβρίου 1892. Από το 1912 σπουδάζει διαδοχικά 

στα Πανεπιστήμια του Ζάγκρεμπ, της Βιέννης, της Κρακοβίας και του 

Γκρατς. Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου φυλακίζεται από 

τους Αυστριακούς στο Σπλιτ (1914-1917). Μετά τον πόλεμο διορίζεται 

στο διπλωματικό σώμα, όπου και υπηρετεί μέχρι το 1941. 

Μεταπολεμικά εκλέγεται βουλευτής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και 

πρόεδρος της Ένωσης Γιουγκοσλάβων Λογοτεχνών. Το 1961 του 

απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πρωτοεμφανίστηκε ως ποιητής, 

αλλά έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο με τα τρία μεγάλα 

μυθιστορήματά του: "Το γεφύρι του Δρίνου" (μτφρ. Χρήστος Γκούβης, 

Εκδ. Καστανιώτη 1997), "Tο χρονικό του Τράβνικ" (μτφρ. Χρήστος 

Γκούβης, Εκδ. Καστανιώτη 1999), "H Δεσποινίδα" και τη νουβέλα του "H 
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καταραμένη αυλή". Δημοσίευσε επίσης δύο ποιητικές συλλογές και 

πολλές συλλογές διηγημάτων. Πέθανε στο Βελιγράδι το 1975. 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2014) Τα σημάδια, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2013) Η καταραμένη αυλή, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2013) Το γεφύρι του Δρίνου, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2013) Το χρονικό του Τράβνικ, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2010) Η δεσποινίδα, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2009) Δίψα, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2005) Το γεφύρι του Δρίνου, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2005) Το σπίτι στην άκρη της πόλης, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2002) Ταραγμένοι καιροί, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2001) Η δεσποινίδα, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(1999) Το χρονικό του Τράβνικ, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(1998) Ο θάνατος στον τεκέ του Σινάν, Παρατηρητής 

(1997) Το γεφύρι του Δρίνου, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(1992) Καταραμένη αυλή, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 

 

 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται δεκατέσσερα διηγήματα 

του μεγάλου Σερβοβόσνιου συγγραφέα γραμμένα μεταξύ 1924 και 

1953. Κοινός παρονομαστής των δεκατεσσάρων αυτών σύντομων 

ιστοριών το έντονο ιστορικό υπόβαθρο και ο προβληματισμός του 

συγγραφέα για τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής του και της χώρας 

του. Στις σελίδες αυτές ο αναγνώστης θα ξαναβρεί όλα εκείνα τα 

στοιχεία που έκαναν τον νομπελίστα συγγραφέα διάσημο και αγαπητό 

σε όλο τον κόσμο: την ανθρωπιά και την ευαισθησία με την οποία ο 

Άντριτς αντιμετωπίζει τους ήρωές του, το πάθος με το οποίο βλέπει τη 

ζωή, την κριτική ματιά με την οποία αντιμετωπίζει τα τερτίπια της 

Ιστορίας. Από τα "αναγκαστικά" αναγνώσματα για όποιον θελήσει να 

έχει μια ολοκληρωμένη ματιά για το έργο του μεγάλου Βαλκάνιου 

συγγραφέα. 

http://www.biblionet.gr/book/197996/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%A4%CE%B1_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/175869/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%97_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AE
http://www.biblionet.gr/book/191938/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/190882/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%A4%CE%BF_%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%BD%CE%B9%CE%BA
http://www.biblionet.gr/book/152810/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%97_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/139147/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%94%CE%AF%CF%88%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/94246/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/99293/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/72951/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%A4%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%AF
http://www.biblionet.gr/book/53247/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%97_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/27727/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%A4%CE%BF_%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%BD%CE%B9%CE%BA
http://www.biblionet.gr/book/4553/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%AD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/13862/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/16626/Andric,_Ivo,_1892-1975/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AE
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ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Αφήγηση, διάλογος (ελάχιστος). Μη 

δραματοποιημένος και εξωδιηγητικός αφηγητής, ενώ η εστίαση είναι 

μηδενική. Σε καμία περίπτωση ο αφηγητής-συγγραφέας δεν συμμετέχει 

στα δρώμενα, παρά μόνο η παρουσία του φαίνεται σε ορισμένες 

φάσεις σχολιασμού, που συνθέτουν περισσότερο στιγμές φιλοσοφίας 

και κριτικής της εποχής.  

ΗΡΩΕΣ: Νέξιντ, Άλι, Γιούρι, Ίγκορ κι Αλεξέι.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Μεταφερόμαστε στη Σερβία. Ο Σέρβος 

συγγραφέας Άντριτς αντιμετωπίζει με κριτική σκέψη την ιστορία με το 

βιβλίο «Ταραγμένοι καιροί». Διατυπώνονται διάφοροι κοινωνικοί 

προβληματισμοί, ενώ καταδικάζεται έντονα ο ρατσισμός, το μίσος 

μεταξύ των λαών και η ξενοφοβία. Έντονη είναι η ανθρωπιστική 

διάθεση όλων των ηρώων (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων). Δόγμα των 

ηρώων είναι επίσης ο σεβασμός, τον οποίο μεταλαμπαδεύουν στον 

αναγνώστη με μαεστρία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σε ορισμένα 

σημεία ταύτιση, καλλιεργώντας στοιχεία όπως η ενσυναίσθηση των 

αναγνωστών. Αν και τα διηγήματα είναι κυρίως ιστορικά και 

φιλοσοφικά, καθώς περισσότερη είναι η κριτική παρά η δράση στην 

πλοκή, με ευκολία θα χαρακτηριζόταν το έργο ως διαπολιτισμικό. 

Άλλωστε, ο συγγραφέας στόχο δεν έχει να τέρψει ή να καθηλώσει τον 

αναγνώστη. Τουναντίον, επιθυμεί να εμφυσήσει αξίες και  ιδανικά. 

Ιδανικά όπως ο σεβασμός και η αλληλοκατανόηση. Στο κάτω-κάτω, το 

παραπάνω καθίσταται σαφές από την εισαγωγή κιόλας του έργου. 

Επομένως, κρίνεται θεμιτό να τεθεί στη συγκεκριμένη λίστα. 

Βυζηινός Γεώργιος «Σελήμ»  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) ποιητής και πεζογράφος 

γεννήθηκε στη Βιζύη της Ανατολικής Θράκης. Όταν τελείωσε το 

δημοτικό, δούλεψε αρχικά στην Πόλη για τρία χρόνια περίπου σ' ένα 

ραφτάδικο. Το 1867, με τη βοήθεια του Κύπριου εμπόρου Γιάγκου 

Γεωργιάδη πήγε στην Κύπρο για να γίνει κληρικός και φοίτησε στην 
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Ελληνική Σχολή της Λευκωσίας. Το 1872 συνόδεψε τον επίσκοπο 

Κύπρου Σωφρόνιο στο Φανάρι για εκκλησιαστικούς λόγους και 

γράφτηκε ως ιεροσπουδαστής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Με τη 

βοήθεια του Φαναριώτη ποιητή Ηλία Τανταλίδη το 1873 τύπωσε την 

πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Ποιητικά. Η συλλογή αυτή 

συνέβαλε στη γνωριμία του με τον πάμπλουτο Έλληνα Γεώργιο Ζαρίφη 

που του παρείχε τα οικονομικά μέσα για να ταξιδέψει στην Αθήνα και 

να γραφτεί στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου. Τον ίδιο χρόνο ο 

ποιητής κέρδισε στο Βουτσιναίο ποιητικό διαγωνισμό το πρώτο 

βραβείο με το ποίημα Κόδρος. Μετά την αποφοίτησή του γράφτηκε στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών αλλά προτίμησε να συνεχίσει 

τις σπουδές του στη φιλοσοφία στο Γκαίτιγκεν της Γερμανίας. 

Εξακολούθησε να γράφει ποιήματα και πήρε το πρώτο βραβείο στο 

Βουτσιναίο διαγωνισμό με την ποιητική συλλογή "Άραις, Μάραις, 

Κουκουνάραις" την οποία μετονόμασε σε "Βοσπορίδες Αύραι". Από το 

Μάιο του 1877 μέχρι τον Αύγουστο του 1878 συνέχισε τις φιλολογικές 

σπουδές του στη Λιψία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ιστορία της 

φιλοσοφίας, την αισθητική και την ψυχολογία. Το 1880 άρχισε να 

γράφει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα "Το παιχνίδι υπό έποψη 

ψυχολογική και παιδαγωγική". Το 1883 πήγε στο Λονδίνο όπου άρχισε 

να γράφει τα διηγήματά του με πρώτο "Το αμάρτημα της μητρός μου". 

Τα υπόλοιπα είναι: "Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως" (1883), "Ποιος 

ήτον ο φονεύς του αδελφού μου" (1883), "Αι συνέπειαι της παλαιάς 

ιστορίας" (1884), "Πρωτομαγιά" (1884), "Το μόνον της ζωής του 

ταξείδιον" (1884), "Διατί η μηλιά δεν έγεινε μηλέα" (1885) και "Ο 

Μοσκώβ Σελήμ". Στο Λονδίνο έγραψε και την επί υφηγεσία διατριβή 

του με τίτλο: "Η φιλοσοφία του Καλού παρά Πλωτίνω" και εξέδωσε και 

τη νέα ποιητική συλλογή του "Ατθίδες Αύραι". Το 1884 λόγω του 

θανάτου του Γ. Ζαρίφη επέστρεψε στην Αθήνα και διορίστηκε 

καθηγητής στο Γυμνάσιο. Το 1885 ανακηρύχτηκε παμψηφεί υφηγητής 

στη Φιλοσοφική Σχολή αλλά λόγω ανταγωνισμών δεν πέτυχε η 

ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία. Οι φιλολογικοί κύκλοι τον 

περιφρονούσαν και ξαφνικά χωρίς λόγο απολύθηκε από καθηγητής και 

για να ζήσει, εργάστηκε ως καθηγητής της Δραματολογίας στο Ωδείο 

Αθηνών και έγραψε παράλληλα για τον Μπαρτ και τον Χιρστ στο 
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"Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν". Το 1890 άρχισαν τα συμπτώματα μιας 

ασθένειας των νεύρων και μετέβη για λουτρά στις κεντρικές Άλπεις της 

Αυστρίας, όμως η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε. Επιστρέφοντας στην 

Αθήνα γράφει διαρκώς: μια μελέτη για την Ιστορία της Φιλοσοφίας του 

Zeller και μεταφράσεις γνωστών ευρωπαϊκών μπαλλαντών 

(βαλλίσματα). Ο συγγραφέας σε ηλικία 40 ετών ερωτεύθηκε σφοδρά 

ένα δεκατετράχρονο κορίτσι, το οποίο ζήτησε σε γάμο αλλά η πρότασή 

του απορρίφθηκε από τη μητέρα της. Ακολούθησαν θλιβερά επεισόδια 

που κατέληξαν στον εγκλεισμό του Βιζυηνού στο Δρομοκαΐτειο 

Ψυχιατρείο, όπου και πέθανε τον Απρίλιο του 1896. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2015) Le péché de ma mère, Αιώρα 

(2015) Moskov Selim, Αιώρα 

(2015) Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου, Πελεκάνος 

(2015) Το αμάρτημα της μητρός μου. Το μόνον της ζωής του ταξίδιον, Πελεκάνος 

(2014) Thracian Tales, Αιώρα 

(2014) Ανά τον ελικώνα, Πελεκάνος 

(2014) Ατθίδες αύραι, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

(2013) Άπαντα τα διηγήματα, Τα Νέα Ελληνικά 

(2013) Στους δρόμους της λογιοσύνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 

(2011) Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα, Δημοσιογραφικός 
Οργανισμός Λαμπράκη 

(2011) Το μόνο ταξίδι της ζωής του, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(2010) Το μόνον της ζωής του ταξείδιον, Αιγόκερως 

(2009) Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

(2009) Ποιoς ήτο ο φονεύς του αδελφού μου, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

(2009) Το αμάρτημα της μητρός μου, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 
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ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΛΟΚΗ: Το διήγημα μιλάει για τη ζωή του Τούρκου 

αδικημένου Σελήμ. Γιος γνωστού μπέη της Κωνσταντινούπολης ήταν ο 

τρίτος γιος και τελευταίο παιδί της οικογένειάς του. Η μητέρα του 

έχοντας καημό που δεν απέκτησε ποτέ κόρη τον έντυνε με γυναικεία 

ρούχα και τον μεγάλωνε ως κορίτσι. Ο πατέρας του έδειχνε φανερή 

αδυναμία στο μεγαλύτερο του γιο, που ήταν αρρενωπός και παλικάρι 

γενναίο, σαν τον ίδιο. Όταν όμως ο μεγαλύτερος γιος κληρώθηκε να 

υπηρετήσει τον σουλτάνο ως στρατιώτης, ο νεαρός λιποτάκτησε. Ο 

Σελήμ, που είχε ήδη μεγαλώσει, για να περισώσει την τιμή του πατέρα 

του και της οικογένειάς του πήγε και ζήτησε εθελοντικά να 

αντικαταστήσει τον αδερφό του. Έτσι φεύγει για το μέτωπο 

επιδιώκοντας να κερδίσει μια θέση στην καρδιά του πατέρα του . Εν τω 

μεταξύ ο πατέρας του έχοντας μάθει για την λιποταξία του 

μεγαλύτερου γιου του, καταγγέλλει τον λιποτάκτη και απαιτεί την 

άμεση τιμωρία του, όπως και συμβαίνει. Ο Σελήμ πολεμά γενναία στο 

μέτωπο και μέσα από διάφορες δυσκολίες καταφέρνει έπειτα από δέκα 

χρόνια να επιστρέψει στο σπίτι του. Ωστόσο η μητέρα του έχει πια 

πεθάνει, ο πατέρας του έχει καταντήσει ένας μέθυσος άντρας 

εξαρτημένος από τη νέα του σύζυγο που του κατασπαταλά την 

περιουσία και συκοφαντεί τον Σελήμ . Μάλιστα ο πατέρας του πείθεται 

απο την νέα του σύζυγο και καταγγέλλει τον Σελήμ για υπόθαλψη 

λιποτάκτη (του αδερφού του δηλαδή πριν 10 χρόνια), έτσι ο Σελήμ 

περνά ένα χρόνο στη φυλακή. Με το που αποφυλακίζεται νέος πόλεμος 

ξεσπά και ο Σελήμ κατατάσσεται και πάλι μιας και η ζωή του στο 

πατρικό του σπίτι δεν είναι καλύτερη από πεδίο μάχης. Γυρίζει πάλι 

πίσω αυτή τη φορά παρασημοφορεμένος. Παντρεύεται την παλιά πιστή 

υπηρέτρια της μητέρας του, αποκτά τρία παιδιά, περιθάλπει τον 

πατέρα του και προσπαθεί να ορθοποδήσει και να περισώσει ό,τι 

μπορεί από την χαμένη τους περιουσία. Την στιγμή που η ζωή του 

φαίνεται να έχει μπει σε ομαλή πορεία, ξεσπά κι άλλος πόλεμος, 

νιώθοντας το χρέος του πιστού στον σουλτάνο στρατιώτη φεύγει για 

ακόμα μια φορά. Η έκβαση όμως των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην 

Κριμαία δεν πηγαίνει καλά, ο ίδιος τραυματίζεται σοβαρά και βρίσκεται 

σε νοσοκομείο όταν οι Τούρκοι οπισθοχωρούν εγκαταλείποντας όλους 

τους τραυματίες πίσω. Και ενώ η μοίρα του φαίνεται καταδικασμένη, σε 
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κείνη τη μικρή ρωσική πόλη συμβαίνει κάτι το ανέλπιστο για τον Σελήμ. 

Οι Ρώσοι περιθάλπουν όλους τους κρατουμένους και τους φιλοξενούν 

ως αδέλφια. Στο σημείο αυτό συμβαίνει μια εκπληκτική μεταστροφή 

στην ψυχή του Σελήμ, για πρώτη φορά αμφισβητεί τις παραδόσεις και 

το δογματισμό της τουρκικής ανατροφής του, συνειδητοποιεί πως οι 

Ρώσοι δεν είναι τα τέρατα που οι ομόθρησκοι του περιέγραφαν αλλά 

πραγματικά αδέρφια του. Μάλιστα η τελευταία εμπειρία του, η 

εγκατάλειψή των τραυματιών από τους συμπατριώτες του, 

κλυδωνίζουν την ψυχή του, σε σημείο να θεωρεί τους Τούρκους 

εχθρούς του και όχι τους Ρώσους. Ταλαντεύεται προς στιγμήν να 

ασπαστεί τη ρωσική κουλτούρα και ζωή και να μείνει εκεί. Τελικά 

υπερισχύει η αγάπη του για την πατρίδα και την οικογένειά του. 

Γυρνώντας όμως πίσω τα πάντα είναι τόσο απελπιστικά, η 

αντιμετώπιση των πρώην αιχμαλώτων από τους ομόθρησκούς του είναι 

ελεεινή, τους συμπεριφέρονται ως πρόσφυγες, τους στοιβάζουν σε 

αποθήκες στην Πόλη και τους κακομεταχειρίζονται, πολλοί από αυτούς 

πεθαίνουν από επιδημίες. Αφού παρέλθει ο χειμώνας και είναι έτοιμος 

να ξεκινήσει για το σπίτι του μαθαίνει πως όλη η οικογένειά του έχει 

πεθάνει, το σπίτι τους το έκαψαν οι χριστιανοί και ότι δεν έχει τίποτα 

άλλο πια. Συνειδητοποιεί πως δεν θέλει πια να είναι Τούρκος αλλά 

Ρώσος, μιας και μόνο από τους Ρώσους γνώρισε την εκτίμηση , τον 

σεβασμό και την αγάπη. Απομονώνεται σε ένα αγροτόσπιτο της 

ανατολικής Θράκης, ντύνεται με ρωσικά ενδύματα, αποκτά ρωσικές 

συνήθειες και φέρεται ως Ρώσος. Οι συμπατριώτες του τον περιπαίζουν 

και του δίνουν το παρατσούκλι "Μοσκώβ- Σελήμ", τον θεωρούν τρελό. 

Στο διάβα του ένας Έλληνας στρατιώτης κατά τους βαλκανικούς, ρωτάει 

για αυτόν και βρίσκει στο πρόσωπό του κάτι το ενδιαφέρον. Επιδιώκει 

συνάντηση μαζί του και εκεί ο Σελήμ του ανοίγει την ψυχή του και 

ιστορεί όλα του τα πάθη. Καημός του είναι να γίνει Ρώσος, λέει, αν 

κάποτε εισβάλλουν ξανά οι Ρώσοι, θα σπεύσει πρώτος να αυτομολήσει. 

Στο τέλος όμως του διηγήματος όταν ακούγεται η είδηση πως 

εισέβαλαν οι Ρώσοι δεν άντεξε η καρδιά του, δεν μπόρεσε να προδώσει 

την πίστη του και την πατρίδα του...κι έτσι πέθανε, ομολογώντας πως 

νιώθει Τούρκος. Το διήγημα ξεκινά με τη συνάντηση του Έλληνα 



[30] 
 

στρατιώτη στο αγροτόσπιτο του Σελήμ και εξελίσσεται με την 

αναδρομική εξιστόρηση (flash-back) των παθών του Σελήμ από τον ίδιο. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: διήγηση, διάλογος, περιγραφές. Μη 

δραματοποιημένος αφηγητής, εξωδιηγητικός, εστίαση μηδενική. 

ΗΡΩΕΣ: Σελήμ. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΔΕΕΣ: Το διήγημα αποκαλύπτει πως ο ανθρωπισμός 

μπορεί να επιβιώσει ακόμη και σε περίοδο πολέμου. Το δίχως άλλο, ο 

σεβασμός και ο ανθρωπισμός παρουσιάζονται ως ιδεώδη,  ανώτερα 

από κάθε πατριωτική ή εθνικιστική αντίληψη. Η αλληλεγγύη φαίνεται 

να είναι προσόν, ακόμα και για τον καλύτερο στρατιώτη. Ο αναγνώστης 

κατά τη διαδικασία ανάγνωσης του διηγήματος, αν και αρχικά γνωρίζει 

έναν πολύ σκληρό στρατιώτη, ο οποίος δεν νοιάζεται για τίποτα άλλο 

πέρα απ’ το ηθικό χρέος και τη γνώμη του περίγυρου, εν τέλει γνωρίζει 

έναν άνθρωπο. Όταν βλέπει τους Ρώσους ομότιμούς του να 

περιθάλπουν όλους τους στρατιώτες (ομοεθνείς κι ετεροεθνείς τους) με 

την ίδια αγάπη και θέληση, κάθεται και σκέφτεται αν πραγματικά άξιζε 

τελικά το τόσο μίσος. Παρουσιάζεται λοιπόν το ψυχικό μεγαλείο των 

ανθρώπων, η φιλία μεταξύ των λαών και η αγάπη, με τα σημεία αυτά 

να διακρίνονται από έντονο ανθρωπισμό.   

Γκεοργιέφσκι Τάσκο 
 «Το κόκκινο άλογο» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

Ο Ακαδημαϊκός Τάσκο Γκεοργκίεφσκι γεννήθηκε στο χωριό Κερασιά 

(Κροντσέλοβο) της Έδεσσας την άνοιξη του 1935. Στη θύελλα του 

εμφυλίου πολέμου, παιδί 11 χρόνων, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το 

χωριό του ενόσω ο πατέρας του καταδιώκεται και η μητέρα του 

βρίσκεται στην εξορία. Ύστερα από έξι χρόνια παραμονής στην περιοχή 

της Βοϊβοδίνας, το 1952 εγκαθίσταται οριστικά στα Σκόπια, όπου και 

ολοκληρώνει τις γυμνασιακές και πανεπιστημιακές του σπουδές στον 

κλάδο της γιουγκοσλαβικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου των 

Σκοπίων. Ως συγγραφέας πρωτοεμφανίζεται το 1957 με τη συλλογή 
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διηγημάτων "Πίσω από το ανάχωμα", για να ακολουθήσει μια συνεχής 

λογοτεχνική παραγωγή που γρήγορα τον καθιερώνει στα 

γιουγκοσλαβικά γράμματα ως έναν από τους αντιπροσωπευτικότερους 

εκπροσώπους των πεζογράφων της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. 

Κορυφαίες στιγμές του πλούσιου και πολύμορφου συγγραφικού του 

έργου, που έχει μεταφραστεί σ' όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, 

αποτελούν τα μυθιστορήματα "Άνθρωποι και λύκοι" (1960),"Τοίχοι" 

(1962) "Μαύρος σπόρος" (1966) και βεβαίως "Το κόκκινο άλογο" που 

δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1975. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ: 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(1998) Το κόκκινο άλογο, Φιλίστωρ 

 

 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Μαζί με τα τελευταία υπολείμματα του Δημοκρατικού 

Στρατού της Ελλάδας, ο Μπόρις Τούσεφ, ένας απλός χωρικός από τις 

πλαγιές του Καϊμακτσαλάν, περνά τα ελληνικά σύνορα, παίρνοντας το 

δρόμο του οδυνηρού εκπατρισμού τον Αύγουστο του 1949. 

Στην κινούμενη έρημο της Τασκένδης, όπου εγκαθίσταται τελικά ως 

πολιτικός πρόσφυγας, ο ανέστιος Μπόρις θα κρατηθεί από το όνειρο 

του νόστου. Σ’ αυτόν θα αναζητήσει και το λόγο της τελικής προσωπικής 

του δικαίωσης. Ωστόσο, μετά τον ακριβοπληρωμένο γυρισμό του στο 

χωριό, ο ήρωας θα βρεθεί -θύτης μαζί και θύμα- να ενισχύει, αλλά και 

να υφίσταται, το κλίμα του γενικευμένου και άλογου φόβου, την 

καχυποψία, τα εκατέρωθεν πλέγματα ενοχής και ντροπής που έχουν 

ριζώσει μέσα και ανάμεσα στους ανθρώπους διαμορφώνοντας το ύφος 

μιας ολόκληρης εποχής. Παρεξηγήσεις και εφιάλτες θα στοιχειώσουν 

τις καθημερινές σχέσεις, οι οικείοι θα μεταβληθούν σε απόμακρες 

παρουσίες, η πατρίδα σε πραγματική ξενιτιά και η ίδια η ύπαρξη, 

υπόθεση παράλογη που οδηγεί στην τελική συντριβή. Ο αναγνώστης 

http://www.biblionet.gr/book/23911/Georgievski,_Tashko/%CE%A4%CE%BF_%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF
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αυτού του έργου θα παρακολουθήσει την προοδευτική μετάλλαξη μιας 

συναρπαστικής λαϊκής αφήγησης, εκ πρώτης όψεως δέσμιας τους 

συγκεκριμένου και του μερικού, σε λόγο καθολικό και τη μεταμόρφωση 

των ιδιαίτερων ιστορικών, τοπικών και προσωπικών αναφορών της σε 

σύμβολα ικανά να ενσαρκώσουν την όπου γης εμπειρία του ξεριζωμού. 

ΗΡΩΑΣ: Μπορίς.  

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: αφήγηση, διάλογος. Εστίαση μηδενική, 

αφηγητής παντογνώστης & ετεροδιηγητικός. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Ο Σκοπιανός Γκεοργκιέφσκυ μας μεταφέρει 
στη γειτονική ΠΓΔ, με έναν ήρωα που ζει χρόνια στην Ελλάδα, αλλά 
επιθυμεί να γυρίσει στα πάτρια εδάφη. Γυρίζοντας όμως στην πατρίδα 
του, νιώθει ξένος, καθώς όλοι τον θεωρούν αντίθετό τους. Στα ξένα 
ήταν Σκοπιανός και στην πατρίδα του ξένος. Πολλές φορές, η 
διαπολιτισμικότητα δεν ενισχύεται μονάχα με την επίδειξη φιλιών και 
αγαθών συναισθημάτων. Όταν παρουσιάζεται ένας ήρωας να γίνεται 
δέκτης ρατσισμού και ξενοφοβίας, τότε στους αναγνώστες συνήθως 
διεγείρονται συναισθήματα συμπάθειας και φιλίας υπέρ του. 
Ενισχύονται λοιπόν μ’ αυτόν τον τρόπο οι αντιρατσιστικές τάσεις, ενώ 
παράλληλα «αποκρούεται» η ξενοφοβία. Οπότε το έργο χαρακτηρίζεται 
διαπολιτισμικό. 

Γκέρτσου-Σαρρή Άννα   
«Τον λέγαν ξάστερο». 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Άννα Γκέρτσου - Σαρρή γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1936 

και πέθανε στην Αθήνα το 2011. Έζησε στην Αθήνα από το 1938. Μετά 

τις σπουδές της στο Εμπορικό Τμήμα του Αμερικανικού Κολεγίου, 

εργάστηκε ως γραμματέας και αργότερα ως δασκάλα αγγλικών. Έγραψε 

βιβλία για παιδιά και για μεγάλους κι επίσης ασχολήθηκε με 

μεταφράσεις. Τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο Ιπεκτσί για το βιβλίο της "Το 

λέγαν Ξάστερο", με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 

το 1992 για το βιβλίο της "Η άλλη φωνή" και με το βραβείο "Μιχαήλας 
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Αβέρωφ" της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών το 1984 για το βιβλίο της 

"Σπίτι δίχως ουλή". 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

(2010) Σχετικά με την Υπατία..., Κέδρος 

(2005) Η άλλη φωνή, Κέδρος 

(2000) Δροσουλίτες, Κέδρος 

(2000) Πίνδαρος, Κέδρος 

(2000) Σαπφώ, Κέδρος 

(1997) Απόλλων - Μαρσύας, Κέδρος 

(1997) Αρίων, Κέδρος 

(1997) Ερμής - Αμφίων, Κέδρος 

(1997) Ορφέας, Κέδρος 

(1996) Μ' ενάντιους ανέμους, Κέδρος 

(1995) Το λέγαν ξάστερο, Κέδρος 

(1992) Απ' το ένα ως το δέκα, Κέδρος 

(1992) Σπίτι δίχως αυλή, Κέδρος 

(1991) Το κόκκινο της ανατολής, Κέδρος 

  
 

Μεταφράσεις 

(2006) Farmer, Nancy, Η θάλασσα των Τρολλ, Εκδόσεις Πατάκη 

(2000) Sachar, Louis, Τρύπες, Εκδόσεις Πατάκη 

(1996) Lewis, Clive Staples, 1898-1963, Η τελευταία μάχη, Κέδρος 

(1995) Lewis, Clive Staples, 1898-1963, Ο ασημένιος θρόνος, Κέδρος 

(1994) Kerr, M. E., Χαρταετοί της νύχτας, Εκδόσεις Πατάκη 

(1993) Ashley, Bernard, Ο Τέρι στο φράχτη, Κέδρος 

(1992) Silver, Norman, Δεν υπάρχουν τίγρεις στην Αφρική, Εκδόσεις Πατάκη 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο μικρός ήρωας, αγροτόπαιδο σε χωριό της Ανατ. Θράκης, το 

σκάει από το σχολείο του γιατί δεν αντέχει το ξύλο. Ξενιτεύεται στις 

Φέρες όπου, εκτός από την τέχνη του, μαθαίνει άθελα και για τους 

Έλληνες μυστικούς που προετοιμάζουν την απελευθέρωση του 

ελληνισμού. Ο κομήτης του Χάλευ, η στάση στο θωρηκτό Ποτέμκιν, οι 

δύο Βαλκανικοί πόλεμοι σημαδεύουν την εποχή και τη ζωή του ήρωα. 

Μετά από συνεχή περιπλάνηση, έφηβος πια, καταλήγει στην Πόλη - των 

παιδικών του ονείρων. Εκεί, μέσα από επεισόδια κωμικοτραγικά, θα 

αντιληφτεί την ανάγκη της μόρφωσης, θα εκπολιτιστεί, θα νιώσει την 

http://www.biblionet.gr/book/160209/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85_-_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AE,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1,_1936-2011/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A5%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1...
http://www.biblionet.gr/book/102505/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85_-_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AE,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1,_1936-2011/%CE%97_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE
http://www.biblionet.gr/book/44977/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85_-_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AE,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1,_1936-2011/%CE%94%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/43822/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85_-_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AE,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1,_1936-2011/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/43821/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85_-_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AE,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1,_1936-2011/%CE%A3%CE%B1%CF%80%CF%86%CF%8E
http://www.biblionet.gr/book/9503/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85_-_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AE,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1,_1936-2011/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_-_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CF%8D%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/9504/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85_-_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AE,_%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1,_1936-2011/%CE%91%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
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πρώτη αγάπη, θα παρατηρήσει τις κοινωνικές και πολιτικές διαφορές. 

Σφραγίδα τρυφερή σ' όλες τις φάσεις της ζωής του η φιλία του μ' ένα 

συνομήλικο Τούρκο μέχρι την ώρα που θα την τερματίσουν τα ιστορικά 

γεγονότα. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ:  Διήγηση, διάλογος, μη δραματοποιημένος 

αφηγητής, μηδενική εστίαση. 

ΗΡΩΕΣ: Δύο φίλοι, ένας Τούρκος κι ένας Έλληνας. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Παρ’ όλη την καταστροφή του πολέμου και 

παρόλο το μίσος που κυριαρχεί μεταξύ των δύο λαών την εποχή του 

πολέμου, δυο παιδία, διαφορετικής εθνότητας θα καταφέρνουν να 

γίνουν φίλοι. Η φιλία αυτή θα κρατήσει, μέχρι τα παιδιά να χωριστούν, 

όταν διεξήχθησαν τα πλέον γνωστά γεγονότα. Το δίχως άλλο, η φιλία 

των παιδιών δίνει τόπο στην οργή και το μίσος, ενώ καλλιεργείται ο 

σεβασμός και ο ανθρωπισμός. Ο πόλεμος αποδεικνύεται 

καταστροφικός, ενώ το φιλειρηνικό πνεύμα είναι κάτι παραπάνω από 

πασιφανές. Ο άκρατος εθνικισμός αποδεικνύεται κάτι το καταστροφικό. 

Το έργο βασίζεται στο δίπτυχο «Πόλεμος- Ανθρώπινη φιλία». Κρίνοντας 

κι από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαπολιτισμικότητας  ενός 

κειμένου που έχουμε θέσει, το βιβλίο κρίνεται απόλυτα διαπολιτισμικό.  

Γρηγοριάδου-Σουρέλη Γαλάτεια 
«Παιχνίδι χωρίς κανόνες» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

H Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη γεννήθηκε το 1930 στην Καβάλα. 

Σπούδασε στη σχολή Kοινωνικών Λειτουργών και στη σχολή 

δημοσιογραφίας της "Δαμασκού". Παρουσιάστηκε στην παιδική 

λογοτεχνία με τα βιβλία "Kόκκινη κλωστή δεμένη" (1954), "Παραμύθι ν' 

αρχινήσει" (1955) και "O καλός φίλος" (1956). Tο 1964, παίρνει το 

βραβείο "Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς" για το ιστορικό 

μυθιστόρημα "O μικρός μπουρλοτιέρης" και το 1965, για το παραμύθι 
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"Xορεύοντας στο δάσος". Tο 1969, ο κύκλος του Eλληνικού Παιδικού 

Bιβλίου τη βραβεύει για το παραμύθι της "O σπουργίτης με το κόκκινο 

γιλέκο", που βραβεύεται και στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του 

Παιδαγωγικού Iνστιτούτου της Πάδουα. Tο 1972, ο "Kύκλος" της 

απονέμει το βραβείο του Δήμου Aθηναίων για το πρωτότυπο 

μυθιστόρημα- παραμύθι "ο Aλέξης με το ξύλινο άλογο". Tο "Eμένα με 

νοιάζει", Bραβείο Kύκλου Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου, αναγράφεται 

στον τιμητικό πίνακα του διεθνούς βραβείου Άντερσεν. H Γαλάτεια 

Γρηγορειάδου-Σουρέλη έχει γράψει ακόμη και τα ακόλουθα έργα: 

"Kώττας", μυθιστοριοποιημένη βιογραφία του πρώτου 

Mακεδονομάχου (βραβείο 1970), "Στις ρίζες της λευτερίας" ιστορικές 

μονογραφίες (βραβείο 1970), "Pήγας Φερραίος" μυθιστοριοποιημένη 

βιογραφία (βραβείο 1970), "Kατερίνα" παραμύθι (1970), 

"Φουρφούρης" παραμύθι (1970), "Zήτουλας για το γένος" θεατρικό 

(Bραβείο 1971), "Tα δώδεκα φεγγάρια" μυθιστορήματα (1974), 

"Δημήτριος ο νεομάρτυρας" μυθιστοριοποιημένη βιογραφία (1975), 

"Africa Winwega" (Aφρική καλημέρα) μυθιστόρημα (1975), "Παιχνίδι 

χώρις κανόνες", "Συντροφιά με τον άνεμο". "Tα σκυλιά του Aγίου 

Bερνάρδου", "Kαυτές μνήμες από τη Σμύρνη" πρώτο βραβείο Eθνικής 

Eταιρίας Eλλήνων Λογοτεχνών. "Πώς φτιάχτηκε το δάσος" (1983), "Πρίν 

απ'το τέρμα" βραβείο Xριστιανικών Γραμμάτων (1988), "Nτορεμί κι ένα 

σκυλί" (1989), "O μεγάλος αποχαιρετισμός" (1990) πρώτο βραβείο 

Ένωσης Σμυρναίων, "Tο τσίρκο μας" (1989) και πολλά άλλα. Ήταν μέλος 

της συντακτικής επιτροπής στο περιοδικό "Xελιδόνια", "Σαλπίσματα" 

και "Διαδρομές". Eπίσης, είναι μέλος της Eθνικής Eταιρίας Λογοτεχνών 

και του Kύκλου Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου. Tο 1980 η Aκαδημία 

Aθηνών της απονέμει για όλο της το έργο, βραβείο Λογοτεχνίας για 

παιδιά. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 
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(2015) Δρόμο παίρνω... δρόμο αφήνω, Εκδόσεις Πατάκη 
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ζωή στη Γερμανία, αλλά εκεί δε βρήκε όσα του είχαν υποσχεθεί. Οι 

αγώνες και οι απογοητεύσεις του ξεδιπλώνουν γλαφυρά την εικόνα της 

ζωής που πέρασαν τόσοι και τόσοι Έλληνες μετανάστες 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Αφήγηση & διάλογος. Μηδενική εστίαση, 

εξωδιηγητικός μη δραματοποιημένος αφηγητής.  

ΗΡΩΑΣ: Βαγγέλης 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Το «Παιχνίδι χωρίς κανόνες», ο ήρωας ως 

μετανάστης στη Γερμανία προσπαθεί να εκπληρώσει τα όνειρά του, για 

τα οποία δηλαδή έφυγε από την πατρίδα. Ωστόσο προκύπτουν 

προβλήματα που επιλύονται με τη συνδρομή ενός Γερμανού φίλου του. 

Προβάλλεται η φιλία, η βιοπάλη και η οικογένεια, σε ένα καθαρά 

κοινωνικό βιβλίο για παιδιά, που καταρρίπτει στερεότυπα που 

στιγματίζουν. Αξίες όπως ο αλληλοσεβασμός και ο ανθρωπισμός έχουν 

εξέχουσα θέση μέσα στο βιβλίο. Δεν γίνεται καν λόγος για εθνικισμό και 

παρόμοιες τέτοιες ιδεολογίες. Εξαιρετικά διαπολιτισμικό βιβλίο για 

παιδιά, βάσει πάντα των κριτηρίων του Hessinger.  

Δελώνης Αντώνης «Ονειρεύομαι τη Ρούθ» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, υπηρέτησε στη Δημόσια Εκπαίδευση και από το 

1979 ως σήμερα γράφει μυθιστορήματα και θεατρικά έργα για παιδιά 

και νέους. Έργα του και κείμενα έχουν περιληφθεί σε πολλές 

Ανθολογίες και έχουν μεταφρασθεί στα γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά. Ο 

Αντώνης Δελώνης είναι συγγραφέας -κυρίως- για εφήβους και νέους. 

Στα έργα του καθρεφτίζονται οι ανησυχίες, τα όνειρα, οι ελπίδες των 

νέων παιδιών του γυμνασίου και λυκείου. Με ζωντανή γλώσσα, 

χιούμορ, με γνώση της ψυχολογίας τους και των λογής προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν (στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινωνία) "χτίζει" 

μυθιστορήματα που έχουν συναρπαστικό ενδιαφέρον, ευαισθησία, 

αισιοδοξία για το μέλλον και πίστη στον έρωτα και τη φιλία.  Έχει λάβει 
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αρκετά πρώτα βραβεία για μυθιστόρημα, ποίηση και θέατρο. Το 2008 

του απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο για το παιδικό μυθιστόρημα 

"Αγαπώ μια γάτα! Εντάξει;". 
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(1987) Νέα ανθολογία ελληνικού παιδικού διηγήματος, Καμπανά [ανθολόγηση] 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Στο σχολείο ενός παραλιακού χωριού της Κορινθίας, φοιτούν 
παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ο δάσκαλος της έκτης τάξης, με βοηθό 
τα όνειρά του, προσπαθεί να φτιάξει μια μικρή κοινωνία υπεύθυνων 
μαθητών, που να τους ενώνει η αγάπη, η εμπιστοσύνη, η φιλία, η 
ελευθερία της γνώμης, ο γόνιμος διάλογος...Ο Γκιόργκι, η Ρουθ, η 
Σβετλάνα, ο Ρομπέρτο και πολλά Ελληνόπουλα ζουν και δουλεύουν 
μαζί. Εκεί ανθίζει η πρώτη, τρυφερή αγάπη πέρα από πλούτη, 
θρησκείες, κράτη και πολιτισμούς. 

ΗΡΩΕΣ: Ο Γκιόργκι, η Ρουθ, η Σβετλάνα, ο Ρομπέρτο και πολλά 
Ελληνόπουλα 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Αφηγητής είναι ο Γκεόρκι. Η εστίαση είναι 
εσωτερική, ενώ ο αφηγητής δραματοποιημένος. Ο διάλογος προσθέτει 
αμεσότητα και παραστατικότητα.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Στο σχολείο ενός μικρού χωριού της 
Κορινθίας, καλούνται να φοιτήσουν μαζί ελληνόπουλα και παιδιά ξένων 
μεταναστών. Ο ονειροπόλος δάσκαλος τους καλείται να τα σμίξει σε μια 
κοινωνία που να χαρακτηρίζεται από αγάπη, εμπιστοσύνη, φιλία, 
ελευθερία γνώμης και δημοκρατικό διάλογο, μαθαίνοντας τα να 
συνυπάρχουν και να δουλεύουν μαζί. Εκεί ανθίζει και η πρώτη τρυφερή 
αγάπη ανάμεσα σε δυο παιδιά, πάνω από θρησκείες, κράτη, 
πολιτισμούς και οικονομικές δυνατότητες. Φαίνεται λοιπόν πως τα 
παιδιά δεν κοιτούν τόσο τη διαφορετικότητα. Φαίνεται πως κάνουν 
πολύ πιο εύκολα φιλίες, ακόμα και με τον φυλετικά ή εθνικά ξένο. 
Άλλωστε, οι διαχωρισμοί αυτοί μεταξύ των ανθρώπων είναι 
ανακαλύψεις των μεγάλων, που άλλοτε τις ενστερνίζονται κι άλλοι 
άνθρωποι. Η διαπολιτισμική παιδεία φαίνεται λοιπόν πως δεν είναι 
πάντα επίκτητη χάρη στη παιδεία. Μάλλον είναι το φάρμακο έναντι του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Άλλωστε τα παιδιά δεν έχουν 
δηλητηριαστεί με τέτοιο είδους «φάρμακα». Τέλος αξίζει να σημειωθεί 
και το γεγονός ότι ο δάσκαλος αποτελεί πρότυπο, τόσο σαν άνθρωπος 
όσο και σαν λειτουργός. Είναι φωτισμένος, άνθρωπος που μπορεί να 
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εμφυσήσει στους μαθητές αξίες όπως ο σεβασμός, η αγάπη, η 
αλληλεγγύη κι ο ανθρωπισμός. Δεν ξεχωρίζει τους μαθητές λόγω 
καταγωγής, ενώ δίνει ρόλο σε όλους. Ένα βιβλίο που φέρει πολλά 
διαπολιτισμικά μηνύματα δίχως καμία αμφιβολία.   

 

Δικαίου Ελένη 
 «Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Ελένη Δικαίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία Βόλου. 

Τελειώνοντας το λύκειο, ήρθε στην Αθήνα και για αρκετά χρόνια 

εργάστηκε στις Δημόσιες Σχέσεις του ΟΤΕ. Με τη λογοτεχνία άρχισε να 

ασχολείται από τα μαθητικά της χρόνια στέλνοντας συνεργασίες στο 

περιοδικό "Διάπλασις των παίδων". Το 1991 κάνει την πρώτη της 

εμφάνιση στη λογοτεχνία για παιδιά και για νέους με το μυθιστόρημα 

"Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά" (Ακρίτας, 1991, 3η έκδ. από τις Εκδόσεις 

Πατάκη, 2000), που βραβεύτηκε από την Ένωση Σμυρναίων, έχει 

μεταφραστεί και κυκλοφορεί στα γαλλικά. Ακολουθούν τρία ακόμα 

μυθιστορήματά της για μεγάλα παιδιά:  

- "Οι θεοί δεν πεθαίνουνε στην Πέλλα", βραβείο Κέντρου Τέχνης 

Παιδιού, εκδόσεις Πατάκη, 1993, 11η εκδ. 2001   

- "Μου μαθαίνετε να χαμογελάω, σας παρακαλώ;", έπαινος Κύκλου του 

Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, εκδόσεις Πατάκη, 1994, 13η έκδ. 2001 

- "Αναζητώντας τους χαμένους ήρωες", τιμητική διάκριση Premio 

Europeo Pier Paolo Vergerio από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, 

εκδόσεις Πατάκη, 1996, 5η έκδ. 2001.  

Το 2004 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείου Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 

για το βιβλίο της "Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα", μια 

μυθιστορηματική ανάπλαση της "Οδύσσειας" από τη διπλή σειρά (για 

μικρά και μεγαλύτερα παιδιά) με θέματα από την ελληνική μυθολογία. 

Και για μικρότερα παιδιά:  

- "1000 ιδέες στις διακοπές, Β΄ δημοτικού", συνεργασία με τους Β. 

Κοντοθανάση και Γ. Χαβάκη, εκδόσεις Πατάκη, 1994  

- "Η ιστορία ενός άσπρου γατούλη", εκδόσεις Πατάκη, 1995, 7η εκδ. 
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2001 

- "Θα σε ξαναδώ, φιλαράκι μου", εκδόσεις Πατάκη, 1997 4η έκδ. 2001

  

- "Το ελατάκι με το κόκκινο σκουφί", εκδόσεις Πατάκη 2001  

Σειρά: Σαν παραμύθι-ελληνική μυθολογία  

- "Οι αρχαίοι θεοί", εκδόσεις Πατάκη, 1999  

- "Οι αρχαίοι ήρωες - Ηρακλής", εκδόσεις Πατάκη, 1999  

- "Θησέας, ο ήρωας της Αθήνας", εκδόσεις Πατάκη, 2000  

- "Ιάσονας, Αργοναυτική εκστρατεία", εκδόσεις Πατάκη, 2000  

- "Κάτω από τα κάστρα της Τροίας", εκδόσεις Πατάκη, 2002  

- "Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα", εκδόσεις Πατάκη 2003  

- "Τρωικός πόλεμος", εκδόσεις Πατάκη,  

- "Οδύσσεια", εκδόσεις Πατάκη  

Η Ελένη Δικαίου ζει στον Πειραιά, είναι παντρεμένη κι έχει ένα γιο. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

(2015) Ο άνεμος στα μαλλιά της, Εκδόσεις Πατάκη 

(2014) Περιπέτειες με μια πριγκιπέσα, Εκδόσεις Πατάκη 

(2013) Αναζητώντας τους χαμένους ήρωες, Εκδόσεις Πατάκη 

(2013) Η ιστορία ενός άσπρου γατούλη, Εκδόσεις Πατάκη 

(2013) Ο Ηρακλής και οι άθλοι του, Εκδόσεις Πατάκη 

(2013) Ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες, Εκδόσεις Πατάκη 

(2012) Η κοιλάδα με τις πεταλούδες, Εκδόσεις Πατάκη 

(2012) Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, Εκδόσεις Πατάκη 

(2012) Το αλογάκι, η τυχερή πασχαλίτσα, μια αρκούδα κι εμείς, Εκδόσεις Πατάκη 

(2012) Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα, Εκδόσεις Πατάκη 

(2011) Θησέας, ο μύθος του λαβύρινθου, Εκδόσεις Πατάκη 

(2011) Ο πόλεμος στην Τροία, Εκδόσεις Πατάκη 

(2011) Οι θεοί δεν πεθαίνουνε στην Πέλλα, Εκδόσεις Πατάκη 

(2011) Όταν στον Όλυμπο ζούσαν οι Θεοί, Εκδόσεις Πατάκη 

(2010) Η δημιουργία του κόσμου και οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου, Εκδόσεις Πατάκη 

(2010) Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά, Εκδόσεις Πατάκη 

(2009) Ηρακλής, ο ήρωας που έγινε αθάνατος, Εκδόσεις Πατάκη 

(2009) Ο Ηρακλής και οι άθλοι του, Εκδόσεις Πατάκη 

(2009) Τα φαντασματάκια της γυάλινης αυλής, Εκδόσεις Πατάκη 

(2008) Τα μαγικά Χριστούγεννα της Δέσποινας, Εκδόσεις Πατάκη 

(2007) Θησέας, ο ήρωας που νίκησε το Μινώταυρο, Εκδόσεις Πατάκη 

(2007) Θησέας, ο μύθος του λαβύρινθου, Εκδόσεις Πατάκη 

(2007) Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του δάσους, Εκδόσεις Πατάκη 

(2005) Η μαρουδίτσα που έφερε την πασχαλιά, Εκδόσεις Πατάκη 

(2005) Ο Ιάσονας και η εκστρατεία για το χρυσόμαλλο δέρας, Εκδόσεις Πατάκη 
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(2005) Ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες, Εκδόσεις Πατάκη 

(2004) Θα σε ξαναδώ, φιλαράκι μου, Εκδόσεις Πατάκη 

(2003) Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, Εκδόσεις Πατάκη 

(2003) Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα, Εκδόσεις Πατάκη 

(2002) Κάτω από τα κάστρα της Τροίας, Εκδόσεις Πατάκη 

(2002) Ο πόλεμος στην Τροία, Εκδόσεις Πατάκη 

(2001) Το ελατάκι με το κόκκινο σκουφί, Εκδόσεις Πατάκη 

(2000) Θησέας ο ήρωας της Αθήνας, Εκδόσεις Πατάκη 

(2000) Ιάσονας, Εκδόσεις Πατάκη 

(1999) Οι αρχαίοι Θεοί, Εκδόσεις Πατάκη 

(1999) Οι ήρωες - Ηρακλής, Εκδόσεις Πατάκη 

(1997) Θα σε ξαναδώ, φιλαράκι μου, Εκδόσεις Πατάκη 

(1996) Μου μαθαίνετε να χαμογελάω, σας παρακαλώ;, Εκδόσεις Πατάκη 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Το "Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά" είναι η αληθινή ιστορία μιας 

αστικής οικογένειας της Σμύρνης. Είναι το δράμα και το μεγαλείο του 

μικρασιατικού ελληνισμού μέσα απ' τα μάτια δυο παιδιών που 

γεννήθηκαν εκεί όπου "ήταν όλα μαλακά και ζεστά σαν αγκαλιά, που 

ρούφαγαν οι άνθρωποι τα μπερεκέτια της Ανατολής και την αγάπη ο 

ένας τ' αλλουνού κι ήταν ευτυχισμένοι". Καθώς τα γεγονότα 

ξετυλίγονται σπρωγμένα απ' τους καιρούς, μπροστά στα μάτια των 

κεντρικών ηρωίδων του βιβλίου (οι δίδυμες Κατινάκι και Μαρίτσα) 

περνούν όλα όσα σημάδεψαν το γελαστό κι ευγενικό λαό της Ιωνίας απ' 

τις ευτυχισμένες μέρες ως το αναγκαστικό του ρίζωμα στους 

προσφυγικούς συνοικισμούς. 

ΗΡΩΕΣ: Κατινάκι και Μαρίτσα: Οι δίδυμες Σμυρνιές που, από τη μία 
μέρα στην άλλη, χάνουν τα πάντα στη Σμύρνη. Καταφέρνουν, όμως, να 
ορθοποδήσουν παρά τις δυσκολίες στον εχθρικό προς τους πρόσφυγες 
Βόλο, θυσιάζοντας ένα σημαντικό μέρος της παιδικότητάς τους. 
Μητέρα: Δυναμικός χαρακτήρας, είναι ο ουσιαστικός αρχηγός της 
οικογένειας. Όταν θα βρεθεί πρόσφυγας στον Βόλο, θα προσπαθήσει 
μάταια να ξαναζήσει τη χαμένη αίγλη της οικογένειάς της. Ήπιος 
χαρακτήρας, δύσκολα παίρνει πρωτοβουλίες. Η κατάσταση στη Σμύρνη 
θα τον φθείρει ψυχολογικά πολύ, αλλά θα προσπαθήσει να 
ορθοποδήσει όταν βρεθεί στον Βόλο. Το δεύτερο όμως χτύπημα της 
μοίρας που δέχεται στον Βόλο θα αποβεί τελικά μοιραίο γι’ αυτόν, 
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http://www.biblionet.gr/book/33221/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/42405/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7/%CE%99%CE%AC%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
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καθώς δε θα καταφέρει ποτέ πια να ανακάμψει. Ίσως ο πιο τραγικός 
χαρακτήρας του βιβλίου. 
 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Αφήγηση, διήγηση, με δραματοποιημένους 

και τους δύο αφηγητές, με εσωτερική εστίαση. Έντονος διάλογος, που 

προσδίδει θεατρικότητα. Συχνά υπάρχουν κι εγκιβωτισμένες 

αφηγήσεις.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα για τα 

«κοριτσάκια με τα ναυτικά» της Δικαίου. Η συγγραφέας, παρουσιάζει 

με απόγνωση τη ζωή των προσφύγων, οι οποίοι δεν είχαν από πού να 

στηριχτούν. Παρουσιάζεται μέσα από το βιβλίο η ανάγκη ανάπτυξης 

του ανθρωπισμού, όπου έγκειται και το διαπολιτισμικό στοιχείο. Το 

βιβλίο αποτελεί μία κραυγή ζήτησης ανθρωπισμού, σεβασμού και 

μετρίασης των όποιων εθνικιστικών ή ιμπεριαλιστικών ιδεολογιών.  

Κανταρέ Ισμαήλ  
«Τρία τραγούδια πένθιμα για το 
Κοσσυφοπέδιο» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

O Ισμαήλ Κανταρέ, ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας, 

γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο το 1936. Σπούδασε φιλολογία στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου των Τιράνων και στο Ινστιτούτο 

Λογοτεχνίας "Γκόρκι" στη Μόσχα. Έχει γράψει ποιήματα, δοκίμια, αλλά 

κυρίως μυθιστορήματα. Υπήρξε ο πρώτος Αλβανός συγγραφέας που 

έγινε πλατιά γνωστός διεθνώς (μεταφράστηκε σε περισσότερες από 

δεκαπέντε γλώσσες) ως πεζογράφος άξιος των μεγαλύτερων 

λογοτεχνικών βραβείων. Τα τελευταία χρόνια είναι υποψήφιος για το 

βραβείο Νόμπελ. Η ανάγνωση των έργων του Κανταρέ αφήνει αίσθηση 

ανάλογη με την ανάγνωση ενός μεγάλου κατακυρωμένου "κλασικού". 

Τα κυριότερα μυθιστορήματά του είναι: "Το γεφύρι με τις τρεις 

καμάρες", "Το λυκόφως των θεών της στέπας", "Το χρονικό της πέτρινης 

πόλης", "Τα ταμπούρλα της βροχής", "Το κονσέρτο", "Το τέρας", "Η 
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πυραμίδα", "Ο στρατηγός της στρατιάς των νεκρών", "Ποιος έφερε την 

Ντορουντίν", "Spiritus", "Φεγγαρόφωτο", "Ο αετός", "Η εκκλησία της 

Αγίας Σοφίας και άλλες ιστορίες", "Φάκελλος Ο", "Τρία τραγούδια 

πένθιμα για το Κοσυφοπέδιο". Επίσης τα δοκίμια: "Αισχύλος ο μεγάλος 

αδικημένος", "Πρόσκληση στο εργαστήρι του συγγραφέα". Το 2005 

τιμήθηκε με το βραβείο Man Booker International για το σύνολο του 

έργου του, και το 2009 με το ισπανόφωνο Νόμπελ, Premio Principe de 

Asturias de las Letras, ενώ την ίδια χρονιά έλαβε και το βραβείο 

Balkanika για το μυθιστόρημά του που μεταφράστηκε στα γαλλικά με 

τίτλο "L’ Entravee: requiem pour Linda B." ("Η αποκλεισμένη: ρέκβιεμ 

για τη Λίντα Μπ."). 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ: 

Τίτλοι στη βάση ΠΗΓΗ: Βιβλιονέτ 

(2013) Η αποκλεισμένη, Μεταίχμιο 

(2011) Το μοιραίο δείπνο, Μεταίχμιο 

(2010) Το ατύχημα, Ελληνικά Γράμματα 

(2009) Ιστορίες τρέλας, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(2007) Ο στρατηγός της νεκρής στρατιάς, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(2006) Η κόρη του Αγαμέμνονα. Ο διάδοχος, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(2003) Το πέταγμα του αποδημητικού, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(2002) Κρύα λουλούδια του Μάρτη, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(2001) Μια πόλη χωρίς διαφημίσεις, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(2001) Ποιος έφερε την Ντορουντίν;, Ροές 

(2001) Ρημαγμένος Απρίλης, Ροές 

(2000) Τρία τραγούδια πένθιμα για το Κοσσυφοπέδιο, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1999) Αισχύλος ο μεγάλος αδικημένος, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1997) Spiritus, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1997) Ο αετός, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1996) Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας και άλλες ιστορίες, Εκδόσεις του Εικοστού 
Πρώτου 

(1996) Η σκιά, Εκδόσεις Πατάκη 

(1996) Τα ταμπούρλα της βροχής. Το κάστρο, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1995) Φεγγαρόφωτο, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1994) Η πυραμίδα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1994) Πρόσκληση στο εργαστήρι του συγγραφέα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1993) Το τέρας, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1992) Το κονσέρτο, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1992) Φάκελος "Ο.", Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1991) Το χρονικό της πέτρινης πόλης, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1990) Το λυκόφως των θεών της στέπας, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1990) Το παλάτι των ονείρων, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 
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http://www.biblionet.gr/book/124875/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%9F_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/109761/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%97_%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B1._%CE%9F_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/81791/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://www.biblionet.gr/book/69086/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%9A%CF%81%CF%8D%CE%B1_%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/51197/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7_%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/64635/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD;
http://www.biblionet.gr/book/52156/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A1%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/37632/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CF%83%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/26650/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/21915/Kadare,_Ismail,_1936-/Spiritus
http://www.biblionet.gr/book/21912/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%9F_%CE%B1%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/21910/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%97_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/12779/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%97_%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/21934/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CE%B1_%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82._%CE%A4%CE%BF_%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/27688/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A6%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/27684/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%97_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/27686/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/27685/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CE%BF_%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/21904/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CE%BF_%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/21905/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A6%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_
http://www.biblionet.gr/book/21903/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CE%BF_%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/21902/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CE%BF_%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%89%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%80%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/16362/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89%CE%BD
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(1989) Το γεφύρι με τις τρεις καμάρες, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

(1985) Η κόχη της ντροπής, Ροές 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο Αλβανός συγγραφέας Ι. Κανταρέ, αφήνει στην άκρη τους 
διάφορους διεκδικητές της πολύπαθης περιοχής (και το καλό που οι 
«κατακτητές» θέλουν να φέρουν, όπως λέγει ο ίδιος ο συγγραφέας 
χαρακτηριστικά) και ασχολείται με τους ντόπιους κατοίκους της 
περιοχής που υποφέρουν.  

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Περιγραφές, αφήγηση, διάλογος. Μη 
δραματοποιημένος & ετεροδιηγητικός ο αφηγητής, εστίαση εξωτερική, 
καθότι δεν συμμετέχει στα δρώμενα.  

ΗΡΩΕΣ: Η Άννυ και η μητέρα της, που είναι Κοσσοβάροι.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Η ιστορία και η πολιτική αφήνονται στην άκρη 
κι εξετάζεται απόλυτα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που αγαπά, ο 
άνθρωπος που υποφέρει. Βιβλίο που συστήνεται κυρίως σε 
μεγαλύτερους εφήβους, παρά σε παιδιά. Κι αυτό γιατί πολλές φορές ο 
συγγραφέας καταπιάνεται με την πολιτική και με θέματα όπως ο 
ιμπεριαλισμός, ως αποτέλεσμα του ρατσισμού και του εθνικισμού. 
Μέσα από τις κακουχίες των ντόπιων καλλιεργείται η ενσυναίσθηση και 
η αλληλεγγύη. Το δίχως άλλο, δηλώνεται ρητά πως οι ντόπιοι δεν έχουν 
καμία προτίμηση για το ποιος θα ελέγχει πολιτικά και διοικητικά τον 
τόπο τους, αρκεί να βρουν την ησυχία τους. Το λοιπόν, το βιβλίο αυτό 
χαρακτηρίζεται εύκολα διαπολιτισμικό.  

 

Καπλάνι Γκασμέντ  
«Μικρό ημερολόγιο συνόρων» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο Γκαζμέντ Καπλάνι γεννήθηκε το 1967 στην πόλη Λούσνια της 

Αλβανίας. Τον Ιανουάριο του 1991 πέρασε τα σύνορα με την Ελλάδα 

http://www.biblionet.gr/book/21901/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/52163/Kadare,_Ismail,_1936-/%CE%97_%CE%BA%CF%8C%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82


[47] 
 

περπατώντας μαζί με ένα καραβάνι ανθρώπων. Στην Ελλάδα έκανε όλα 

τα είδη των δουλειών που κάνει ο κάθε μετανάστης για να επιβιώσει: 

οικοδόμος, λαντζιέρης, περιπτεράς. Ταυτόχρονα, φοίτησε στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι διδάκτορας 

Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από το 

2001 είναι τακτικός αρθρογράφος της εφημερίδας "Τα Νέα", όπου 

διατηρεί εβδομαδιαία στήλη. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί μέχρι 

τώρα, στα αγγλικά, τα πολωνικά, τα δανέζικα και τα γαλλικά. Δουλεύει 

πολύ και ταξιδεύει συχνά. Επί του παρόντος ζει στη Βοστόνη, έπειτα 

από υποτροφία που του απονεμήθηκε από το Radcliffe Institute for 

Advances Study του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση ΠΗΓΗ: Βιβλιονέτ 

(2012) Η τελευταία σελίδα, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 

(2010) Με λένε Ευρώπη, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 

(2006) Μικρό ημερολόγιο συνόρων, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 

 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Το σύνδρομο των συνόρων είναι ένα είδος "αρρώστιας", που 
δεν υπάρχει καν στον κατάλογο των αναγνωρισμένων ψυχικών 
διαταραχών. Το στοχαστικό αυτό μυθιστόρημα μιλά ακριβώς για την 
αρρώστια αυτή. Με δυο διαφορετικές αφηγηματικές φωνές, μιλά για τα 
σύνορα του ολοκληρωτισμού, της φυγής, της ενοχής, του έρωτα, της 
προσδοκίας, της συνύπαρξης, της άδειας παραμονής. Γεφυρώνει το 
ατομικό με το συλλογικό, δίνοντας φωνή σ' όλους τους μετανάστες που 
θωρακίστηκαν στη σιωπή τους.   
Στο "Μικρό ημερολόγιο συνόρων" δε συμβαίνει τίποτα το ιδιαίτερο - 
και ταυτόχρονα συμβαίνουν τα πάντα. Ο πρωταγωνιστής αφηγείται τις 
εφτά πρώτες μέρες μιας παρέας Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα 
στις αρχές του '90.  

ΑΦΗΓΗΣΗ: Είναι μια αφήγηση όπου το δράμα και η τραγωδία 
συνυπάρχουν με το μαύρο χιούμορ και τη λυτρωτική αυτοειρωνεία. Ο 

http://www.biblionet.gr/book/183274/Kapllani,_Gazmend/%CE%97_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/158056/Kapllani,_Gazmend/%CE%9C%CE%B5_%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B5_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/107604/Kapllani,_Gazmend/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
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αφηγητής είναι δραματοποιημένος, με την εστίαση εσωτερική. 
Κυριαρχούν οι περιγραφές και ο διάλογος ( με έντονες στιχομυθίες)  

ΗΡΩΕΣ: Ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Γκασμέντ. Οι άλλοι ήρωες είναι 
αστυνομικοί, μετανάστες ή διάφοροι Έλληνες, αλλά ο ρόλος τους είναι 
δευτερεύων για την εξέλιξη του έργου.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Το «μικρό ημερολόγιο συνόρων» του Αλβανού 
συγγραφέα Καπλανί, είναι ότι πιο σύγχρονο έχει γραφεί πάνω στην 
αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας προσπαθεί να 
καταρρίψει τον όρο «λαθρομετανάστης» τονίζοντας σε πολλά σημεία 
πως υπάρχει μόνο «ο άνθρωπος» κι ότι δεν πρέπει να ταμπελοποιείται. 
Δηλώνεται πάσα αντίθεση στα ολοκληρωτικά καθεστώτα και προάγεται 
η δημοκρατία. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η σκηνή που 
εκτυλίσσεται σε ένα στρατόπεδο μεταναστών: Μαζί με τους Αλβανούς 
που έχουν συλληφθεί ως «λαθραίοι» συλλαμβάνεται κατά λάθος κι 
ένας Έλληνας ο οποίος είναι μουγκός. Ο άνθρωπος όμως, λόγω του 
προβλήματος αυτού, αδυνατεί να συνεννοηθεί με τα όργανα της τάξης. 
Το λοιπόν, οι Αλβανοί μετανάστες, προσπαθούν να εξηγήσουν οι ίδιοι 
στους αστυνομικούς το λάθος που έχει γίνει με τα σπαστά ελληνικά 
τους, χωρίς όμως επιτυχία. Έτσι, παρουσιάζεται το πόσο όμοιοι είναι οι 
άνθρωποι. Φαίνεται πως η εθνικότητα, δεν αποτελεί τόσο μεγάλη 
ειδοποιό διαφορά μεταξύ των ανθρώπων. Καλλιεργείται επίσης φιλία 
μεταξύ Αλβανών κι Ελλήνων. Πάραυτα, δεν λείπουν και σκηνές που οι 
Έλληνες είναι εντελώς εχθρική απέναντι στους μετανάστες, 
χαρακτηρίζοντάς τους συχνά «κλέφτες». Μάλιστα, πολλές φορές οι 
Αλβανοί γίνονται δέκτες ύβρεων από την πλευρά των Ελλήνων. Και 
τούμπαλιν. Ωστόσο, σκοπός του έργου είναι να καλλιεργήσει τη φιλία, 
την αλληλεγγύη και τη συμπάθεια. Ο ίδιος παρουσιάζεται ως άνθρωπος 
μορφωμένος, που αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό. Άλλωστε η 
παιδεία προβάλλεται ως τρόπος για να καλλιεργηθεί ο σεβασμός και να 
καταπολεμηθεί η ξενοφοβία κι ο ρατσισμός. Εκτός αυτού, ο 
αναγνώστης καταλαβαίνει τον ανθρώπινο πόνο και έχει τη δυνατότητα, 
μέσα από την ανάγνωση, να καλλιεργήσει τη συμπάθειά του απέναντι 
στον ξένο και στον κάθε ξένο, που έχει την ατυχία να μεταναστεύσει 
αναγκαστικά, αναζητώντας ελπίδα κι ένα καλύτερο αύριο. Άκρως 
διαπολιτισμικό το έργο.  
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Κατσαμά Ελένη «Σαν τα χελιδόνια» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Ελένη Κατσαμά γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1973. 

Σπούδασε δημοσιογραφία και θέατρο. Εμφανίστηκε στα ελληνικά 

γράμματα το 1997 με την έκδοση του βιβλίου της "Σαν τα χελιδόνια", το 

οποίο είχε ήδη αποσπάσει, από το 1994, το 1ο βραβείο της Ένωσης 

Συγγραφέων - Εικονογράφων Παιδικού - Εφηβικού Βιβλίου. Από τα 

χελιδόνια πέταξε στα σύννεφα, όταν την ίδια χρονιά εκδόθηκε η 

συλλογή διηγημάτων "Τα σύννεφα κανείς δεν πρέπει να τα παίρνει στα 

σοβαρά", για να προσγειωθεί τον Δεκέμβριο του 2003 στους "Ωραίους 

γκρεμούς", το πρώτο μυθιστόρημά της, από το οποίο έμαθε ότι οι 

γκρεμοί είναι ωραίοι μόνον όταν τους προσπερνάς. Αρθρογράφησε σε 

εφημερίδες και περιοδικά και εργάστηκε στον εκδοτικό χώρο. Έχει 

γράψει σενάρια για ταινίες μικρού μήκους και πλάθει σενάρια 

γενικότερα. Μερικά από αυτά αποτελούν την καινούργια της δουλειά, 

τη συλλογή διηγημάτων "Χάδι στη ράχη ψαριού". 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2014) Γορίλλας στο φεγγάρι, Εκδόσεις Πατάκη 

(2012) Κοσμοδρόμιο, Εκδόσεις Πατάκη 

(2011) Κοσμοδρόμιο, Εκδόσεις Πατάκη 

(2004) Χάδι στη ράχη ψαριού, Ηλέκτρα 

(1998) Τα σύννεφα κανείς δεν πρέπει να τα παίρνει στα σοβαρά, Οξύ 

(1997) Σαν τα χελιδόνια, Εκδόσεις Πατάκη 

  
 

Μεταφράσεις 

(2014) Berry, Joy, Νιώθω ανυπομονησία, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(2014) Berry, Joy, Νιώθω ντροπή, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(2014) Lallemand, Orianne, Ο λύκος Ζαχαρίας βαριέται να περπατάει, Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος 

(2014) Anholt, Catherine, Όλοι μαζί ένας κόσμος, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(2014) Silei, Fabrizio, Οφσάιντ, Κόκκινο 

(2014) Hobbie, Holly, Τουτ και Παντλ, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(2013) Pennart, Geoffroy de, Έλα πίτα να σε φάω, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
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ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΗΡΩΑΣ: Πρωταγωνιστής είναι ένα ελληνόπουλο, ο Δημήτρης, που 

περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές του με τη γιαγιά και τον παππού του 

στο Γαλατά. Ο δεκατριάχρονος ήρωας συναναστρέφεται την 

τσιγγανοπούλα Αντέλ και μέσω αυτής και τα υπόλοιπα μέλη της φυλής 

της που κατασκηνώνουν κοντά στο μικρό λιμάνι.  

ΙΣΤΟΡΙΑ:Η φιλία των δύο παιδιών φέρνει αντιμέτωπο τον Δημήτρη με 

την προκατάληψη που έχει ο κόσμος του Γαλατά για τους Ρομ, γεγονός 

που αρχικά τον προβληματίζει, δεν στέκεται ωστόσο ικανό να τον 

επηρεάσει αρνητικά. Κάποια μέρα προς το τέλος του καλοκαιριού η 

φουρτουνιασμένη θάλασσα αναποδογυρίζει τη βάρκα του παππού του, 

ο οποίος χάνεται παρ’ όλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του 

Δημήτρη και της Αντέλ. Και αυτό το βιβλίο ολοκληρώνεται με την 

αποχώρηση των Τσιγγάνων, οι οποίοι ξεκινούν για μια ακόμη 

περιπλάνηση «σαν τα χελιδόνια», δικαιολογώντας έτσι και τον τίτλο του 

βιβλίου. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Πρόκειται για μία ιστορία συναρπαστική, που 

«ακροβατεί μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας»5, γεμάτη 

διακείμενα από τη λαϊκή παράδοση και διαπολιτισμικά μηνύματα. Η 

Κατσαμά κατορθώνει μ’ ένα μοναδικό τρόπο να εξισορροπήσει τον 

πραγματικό με τον αφηγηματικό χρόνο, εγκιβωτίζοντας στοιχεία του 

παρελθόντος και του παρόντος, κυρίως μέσω των αφηγήσεων του 

παππού. Η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι όλα συμβαίνουν στις 

                                                           

5Παπαδάτος, Γ., «Μια ποιητική διαπολιτισμική ιστορία», περ. Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 

αρ. 19/1997, σ. 46. 

http://www.biblionet.gr/book/94367/%CE%97_%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/95903/Grimm,_Jakob_Ludwig/%CE%97_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/94954/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%92%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF:_%CE%97_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/94364/%CE%9F_%CE%91%CE%B4%CE%AC%CE%BC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%95%CF%8D%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/94365/%CE%9F_%CE%9C%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/95900/Prokofiev,_Sergei_Sergeevich/%CE%9F_%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/94369/%CE%A1%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B6%CE%AD%CE%BB
http://www.biblionet.gr/book/112519/Filipo,_Maria_de/%CE%A4%CE%BF_%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9
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«παρυφές του μύθου»6, οπότε και διευρύνεται ο ορίζοντας προσδοκιών 

του νεαρού αναγνώστη. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: «Τι θες κι ανακατεύεσαι μ’ αυτούς; Δε 

βλέπεις τη ζωή που κάνουν; Βρομάνε από μακριά, κι αν τώρα 

που μένουν εδώ λείψει κάτι από κανένα σπίτι, αυτοί θα το 

χουν αρπάξει. Παράτα τους»7. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Στο επίπεδο των σχέσεων των Τσιγγάνων με 

την κυρίαρχη ομάδα κυριαρχεί το δίπολο «Εμείς – Άλλοι». Τα μοτίβα 

της αντιμετώπισης των Τσιγγάνων που καταγράφονται είναι η 

διαπίστωση της διαφοράς, η επιθετικότητα και η εχθρότητα με 

αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίησή τους. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι συχνά οι διακρίσεις δεν προέρχονται από 

μεμονωμένα άτομα, αλλά και από επίσημους θεσμούς του κράτους, 

όπως το σχολείο και οι αρχές, καθώς και από κοινωνικές ομάδες, που 

εκδηλώνουν στάσεις ξενοφοβίας και ρατσισμού. Οι Τσιγγάνοι είναι 

ανεπιθύμητοι τόσο στις παρέες των παιδιών όσο και στην ευρύτερη 

κοινωνία. Λίγοι είναι όσοι τους αντιμετωπίζουν ανθρώπινα. Στην 

περίπτωση που εξετάσαμε η Λογοτεχνία υπερβαίνει το επίπεδο της 

μυθοπλαστικής αφήγησης και λειτουργεί παράλληλα ως «πολιτισμικός 

τόπος». Δεν παρουσιάζεται μία ψευδή εικόνα για τους Τσιγγάνους, ούτε 

γίνεται προσπάθεια να εξωραϊστεί η πραγματικότητα, για να γίνουν  

συμπαθείς φιγούρες στα μάτια των παιδιών. Και οι τρεις παραπάνω 

συγγραφείς που εξετάστηκαν, επιδιώκουν, να δώσουν μία άλλη 

διάσταση στην τσιγγάνικη φυλή, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή, να 

τονίσουν τη διαφορετικότητά της, αλλά και να την ερμηνεύσουν. 

Άλλωστε, το λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί πεδίο συνάντησης πολλών 

και διαφορετικών πολιτισμικών εμπειριών και, ανάλογα με την 

πρόθεση του συγγραφέα, επιβεβαιώνει και αναπαράγει ή αποδομεί και 

καταρρίπτει τα κυρίαρχα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Αυτή η 

ιδεολογική λειτουργία του λογοτεχνικού κειμένου με τον άμεσο ή και 

έμμεσο χαρακτήρα εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης των αφηγηματικών 

                                                           

6 Παπαδάτος, Γ., ό.π. 

7 Κατσαμά, Ελ., Σαν τα χελιδόνια, Αθήνα, Πατάκη 42001, σ. 25. 
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τεχνικών. Στα συγκεκριμένα βιβλία επιδιώκεται, μέσω της ρεαλιστικής 

απεικόνισης του πολιτισμικού άλλου, η ανατροπή των στερεοτύπων και 

των συλλογικών αναπαραστάσεων γι’ αυτόν. Εξάλλου, όταν η 

λογοτεχνία αποφεύγει την εξωραϊσμένη απεικόνιση της κοινωνίας, 

αλλά την παρουσιάζει ως τόπο συνάντησης πολιτισμών και ανθρώπων, 

είναι σε θέση να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

διαπολιτισμικά σκεπτόμενων ανθρώπων. Η τελική έκβαση όμως της 

αναγνωστικής εμπειρίας, η εικόνα που  διαμορφώνει ο αναγνώστης για 

τον Άλλο, δεν εξαρτάται μόνο από την κειμενική του κατασκευή αλλά 

και από τα εξωκειμενικά στοιχεία που φέρει ο ίδιος. 

Κιάσσου Νίτσα  
«Μια νονά για τη Ντενάντα» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Νίτσα Κιάσσου γεννήθηκε στον Όρμο Μαραθόκαμπου της Σάμου το 

1962 και ζει εκεί με την οικογένειά της. Είναι παντρεμένη και μητέρα 

δύο παιδιών. Εμφανίστηκε στο χώρο της λογοτεχνίας το 1990, ενώ 

δημοσιογραφούσε ήδη σε τοπικές εφημερίδες της Σάμου μέσα από τη 

στήλη του χρονογραφήματος. Έχει τιμηθεί με το δεύτερο Κρατικό 

Βραβείο από το Υπουργείο Πολιτισμού για το νεανικό θεατρικό έργο 

"Το δωδεκαήμερο του Καλλισπούδη" (Εκδ. Ηράκλειτος) και με Έπαινο 

από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά για το μυθιστόρημα "Κύμα 

του Αιγαίου" (Εκδ. Πατάκη) καθώς και για την ποιητική συλλογή "Οι 

σκανταλιές του ήλιου". Το 1998 η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά την 

τίμησε και πάλι με το βραβείο Αντιρατσιστικού Μυθιστορήματος για το 

βιβλίο "Μια νονά για την Ντελάντα" (Εκδ. Πατάκη). Συνεργάζεται 

ανελλιπώς με την εφημερίδα "Χαραυγή" πάντα στη στήλη του 

χρονογραφήματος, ενώ διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί στην ίδια 

εφημερίδα, σε τοπικά λογοτεχνικά περιοδικά και σε ανθολόγια της 

Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 
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(2005) Όταν έλειπε η Περσεφόνη, Ψυχογιός 

(2000) Μια νονά για την Ντενάντα, Εκδόσεις Πατάκη 

(1999) Κύμα του Αιγαίου, Εκδόσεις Πατάκη 

(1994) Το δωδεκάμερο του Καλλισπούδη, Ηράκλειτος 

  
 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

(2006) Παλιά επαγγέλματα, Κέδρος 

(2000) Στην παλιά μου γειτονιά, Εκδόσεις Καστανιώτη 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Πρόκειται για  μια Αλβανίδα που δέχεται τον ρατσισμό, αλλά 

θα καταφέρει να ανατρέψει το εις βάρος της κλίμα, κερδίζοντας την 

αγάπη και την εκτίμηση. Δείχνει τον σεβασμό ως κάτι πολύ σημαντικό 

για την ανθρώπινη συμβίωση. Παρουσιάζει τις διαφορές της πρώτης-

δυσάρεστης κατάστασης σε αντιδιαστολή με την ευφορία που 

προκαλείται μετά. Διότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται 

βάσει εθνικής προέλευσης, όπως τονίζεται στο έργο. 

ΗΡΩΕΣ: Η Ντενάντα (Αλβανία) 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Διάλογος & Αφήγηση, Εστίαση μηδενική, 

αφηγητής μη δραματοποιημένος & εξωδιηγητικός & παντογνώστης. 

Χρόνος αφήγησης κατεξοχήν με αναχρονίες. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Η μικρή Αλβανίδα εύκολα κερδίζει τη 

συμπάθεια όλων μας με το ταλέντο της. Η ενσυναίσθηση λειτουργεί, 

καθώς όλοι κατανοούμε τα κίνητρα της μικρής να πετύχει. Εξάλλου η 

καταγωγή δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη. Το πλήθος 

αντιρατσιστικών μηνυμάτων, διδάσκει στους αναγνώστες τον 

αλληλοσεβασμό και την ανθρωπιά. Δίκαια συμπεριλήφθη και το 

συγκεκριμένο βιβλίο στη λίστα.  

Κλιάφα Μαρούλα 
 «Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει θλιβερές 
ιστορίες» 

http://www.biblionet.gr/book/99851/%CE%9A%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%85,_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1/%CE%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%80%CE%B5_%CE%B7_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/45034/%CE%9A%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%85,_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1/%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%AC_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/6471/%CE%9A%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%85,_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/144648/%CE%9A%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%85,_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1/%CE%A4%CE%BF_%CE%B4%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/113741/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/37970/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC,_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Μαρούλα Κλιάφα γεννήθηκε το 1937 στα Τρίκαλα, όπου και ζει 

μόνιμα με την οικογένειά της. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και από 

το 1972 ασχολείται με τη λογοτεχνία, τη μελέτη της τοπικής ιστορίας, τη 

συλλογή λαϊκών παραμυθιών, παραδοσιακών παιχνιδιών και παλαιών 

φωτογραφιών. Τα μυθιστορήματά της για εφήβους έχουν κάνει πολλές 

επανεκδόσεις, δύο βιβλία της έχουν μεταφραστεί στα ρωσικά και στα 

γερμανικά, ενώ αποσπάσματα των έργων της έχουν συμπεριληφθεί σε 

σχολικά βιβλία του δημοτικού σχολείου και στα "Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας" του γυμνασίου. Έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, 

την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, τον Κύκλο Παιδικού Βιβλίου και τη 

Γυναικεία Συντροφιά. Το 2010 το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου 

της Θεσσαλίας της απένειμε τον τίτλο της επιτίμου διδάκτορος. 

 

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2014) Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει θλιβερές ιστορίες, Κέδρος 

(2013) Ο άντρας με τη γερμανική στολή, Κέδρος 

(2011) Μια μπαλάντα για τη Ρεβέκκα, Μεταίχμιο 

(2010) Η επιχειρηματικότητα στα Τρίκαλα, Εκδόσεις Degiorgio 

(2008) Άγρια παιχνίδια, Κέδρος 

(2007) Άνθρωποι του μόχθου: Θεσσαλία (1920-1980), Μεταίχμιο 

(2007) Τα του Δήμου εν δήμω, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις 

(2006) Μύθοι και θρύλοι της Θεσσαλίας, Κέδρος 

(2004) Δύσκολοι καιροί για μικρούς πρίγκιπες, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(2004) Μια σερενάτα στο Ληθαίο, Κέδρος 

(2003) Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς, Κέδρος 

(2000) Τρίκαλα, Κέδρος 

(1999) Ένα δέντρο στην αυλή μας, Κέδρος 

(1999) Τρομακτικά παραμύθια για ατρόμητα παιδιά, Κέδρος 

(1998) Τρίκαλα. Από τον Σεϊφουλλάχ ως τον Τσιτσάνη, Κέδρος 

(1997) Θεσσαλία 1881-1981, Κέδρος 

(1996) Η ηλιαχτίδα, Κέδρος 

(1996) Τρίκαλα, Κέδρος 

(1994) Γυναίκες της γης, Κέδρος 

http://www.biblionet.gr/book/19957/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%9F_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9_%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/191498/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%9F_%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://www.biblionet.gr/book/162848/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7_%CE%A1%CE%B5%CE%B2%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B1
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http://www.biblionet.gr/book/82291/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%9F_%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/44958/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/19939/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%88%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/18055/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/309/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1._%CE%91%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CF%8A%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%87_%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7
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ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Μια ιστορία με δύο αφηγητές για έναν κόσμο που χρόνια 

τώρα ζει στο περιθώριο. Μια μικρή τσιγγάνα, η Ελπίδα, εξιστορεί με 

τρόπο αφοπλιστικό τη ζωή της στον καταυλισμό. Μια ζωή μίζερη, 

γεμάτη ταπεινώσεις, που την πληγώνουν. Έπειτα από ένα συνταρακτικό 

γεγονός, το νήμα της αφήγησης το παίρνει η συγγραφέας. Τη 

μυθοπλασία αντικαθιστά πλέον το ρεπορτάζ. Εξιστορούνται γεγονότα 

αληθινά, που φέρνουν στο προσκήνιο ένα σύγχρονο κοινωνικό 

φαινόμενο: το φόβο μας για τον Άλλον, τον διαφορετικό. Το 

μυθιστόρημα με τον δηκτικό τίτλο "Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει 

θλιβερές ιστορίες", από το 1986 που πρωτοκυκλοφόρησε, αποτέλεσε 

βιβλίο αναφοράς όχι μόνο για το τολμηρό του θέμα, αλλά και για τον 

τρόπο γραφής. Σήμερα, το βιβλίο, ξαναγραμμένο και εμπλουτισμένο, 

διατηρεί την πρώτη του φρεσκάδα και καλεί μια νέα γενιά αναγνωστών 

να προβληματιστεί πάνω στο θέμα του ρατσισμού. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: «Τα παιδιά κουράστηκαν να με περιγελούν. 

“Πάμε να φύγουμε”, είπε το κορίτσι. […] Μόνο ένα μικρό 

αγόρι, τόσο δα μικρό, δεν έφυγε. Άπλωσε το χέρι του και 

ψαχούλεψε το δικό μου. “Είσαι στ’ αλήθεια σοκολατένια;” με 

ρώτησε. Χαμογέλασα. “Από πού ήρθες;” Έδειξα με το κεφάλι 

http://www.biblionet.gr/book/10256/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%94%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/14552/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/12+1_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/15863/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%9F%CE%B9_%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF_%CE%B8%CE%B1_%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/24351/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%91%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5_%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/93103/Morgenstern,_Sousie/%CE%A4%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1!_%CE%95%CE%B4%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9...
http://www.biblionet.gr/book/16857/Morgenstern,_Sousie/%CE%A4%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1!_%CE%95%CE%B4%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9...
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μου τον κάμπο.  “Από κει πέρα”, είπα.  “Και τώρα πού θα 

πας;” ξαναρώτησε. “Εκεί πέρα”  “Θα ξανάρθεις;” Δεν 

πρόλαβα ν’ απαντήσω. Τη στιγμή εκείνη μια γυναίκα βγήκε 

απ’ ένα σπίτι. “Μη, μη ζυγώνεις το γυφτάκι, φώναξε. Θα 

κολλήσεις ψείρες.” Έτρεξε κι άρπαξε το παιδί από το χέρι. 

Εκείνο τρόμαξε. Έμπηξε τα κλάματα. Μέσα στ’ αναφιλητά του 

έλεγε και ξανάλεγε: “Είναι σοκολατένια… Είναι 

σοκολατένια…” 8. Και παρακάτω: « Βρώμα και δυσοσμία έχει 

φέρει στο συνοικισμό μας ο καταυλισμός των τσιγγάνων που 

έχουν εγκατασταθεί σε κοινόχρηστη έκταση. Όλοι οι κάτοικοι 

του συνοικισμού έχουμε αναστατωθεί. Απαιτούμε την άμεση 

απομάκρυνση των τσιγγάνων. Καλούνται η Δημοτική αρχή και 

η Αστυνομία ν’ ασχοληθούν με το πρόβλημα και να το 

λύσουν»9. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: η εικόνα του Τσιγγάνου σκιαγραφείται μέσα 

από δύο αφηγηματικά είδη, τη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ ή 

χρονογράφημα, στο οποίο εμπλέκει η συγγραφέας και τον εαυτό της, 

παραδίδοντας στον αναγνώστη το υλικό με το οποίο έκτισε την 

προηγούμενη μυθοπλασία10. Το υποκείμενο της αφήγησης στο πρώτο 

μέρος του βιβλίου ενσαρκώνει η μικρή ηρωίδα, η Ελπίδα, ενώ στη 

συνέχεια το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η ίδια η Κλιάφα, η συγγραφέας. Το 

πρώτο τμήμα της αφήγησης διακόπτεται απότομα από την περιγραφή 

του εφιάλτη της ηρωίδας, κατά τον οποίο καταδιώκεται από άγρια 

σκυλιά και ανθρώπους. Στη φάση αυτή «η μικρή αφηγήτρια δίνει τη 

σκυτάλη στη συγγραφέα, της οποίας είναι το alter ego»11. Πιο 

συγκεκριμένα, και όπως καταγράφεται στο οπισθόφυλλο της έκδοσης, 

«Το βιβλίο αυτό μοιάζει με μυθιστόρημα, μα δεν είναι μυθιστόρημα. 

Θα μπορούσε να ΄ναι ρεπορτάζ κάποιου ευφάνταστου δημοσιογράφου. 

                                                           

8 Κλιάφα, Μ., ό.π., σ. 17. 

9 Στο ίδιο, σ. 42. 

10 Βλ. Βασιλαράκης Ι., Γλώσσα και Πράξη της Παιδικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, Gutenberg 

1992, σ. 195. 

11Αναγνωστοπούλου, Δ., «Λογοτεχνία και Ετερότητα: Η έννοια και η εικόνα του ξένου και 

του διαφορετικού σε λογοτεχνικές αφηγήσεις για παιδιά», στο Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα 

(επιμ.) Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικά 

Γράμματα 2004, σ. 353. 
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Αλλά δεν είναι ούτε ρεπορτάζ. Είναι μια αληθινή ιστορία και 

αναφέρεται σε περιστατικά που συνέβηκαν στις μέρες μας». Ανάμεσα 

στα δύο μέρη του βιβλίου παρεμβάλλεται μία τετρασέλιδη αφήγηση 

που «λειτουργεί ως γέφυρα (…) και όπου λαμβάνει χώρα μια 

μυθοπλαστικού τύπου συνάντηση ανάμεσα στη συγγραφέα και στην 

ηρωίδα της, δηλαδή υλοποιείται ένας οντολογικός συμφυρμός 

πραγματικότητας και μυθοπλασίας»12.. Η πρωτότυπη δομή του 

συγκεκριμένου βιβλίου και η ευρηματικότητα του τρόπου γραφής με τη 

συνύπαρξη και τη διαρκή εναλλαγή μεταφοράς -  κυριολεξίας διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ενώ παράλληλα 

σκιαγραφούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συναποτελούν την 

ταυτότητα των Ρομά. Επιπλέον, «η προσφυγή στον κυριολεκτικό λόγο 

του ντοκιμαντέρ προσδίδει εγκυρότητα και σχολιάζει την εικόνα της 

διαφορετικότητας και τη διαχείρισή της από την κοινωνία μέσα από τη 

δύναμη και τη ζωντάνια του χρονογραφικού και δημοσιογραφικού 

λόγου»13.  

ΗΡΩΕΣ: Ελπίδα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Η αφηγήτρια σε κανένα σημείο του βιβλίου 

δεν έχει σκοπό να εξωραΐσει την κατάσταση ή τον πολιτισμό των Ρομά, 

ώστε να γίνουν συμπαθείς στον αναγνώστη. Το μόνο που επιθυμεί είναι 

να αποτάξει κάθε είδους ρατσισμό και ξενοφοβίας από «εμάς» προς 

«αυτούς», ώστε να «δείξουμε» ανθρωπιά κι ενδιαφέρον για αυτούς. 

Σωρεία ανθρωπιστικών μηνυμάτων διαχέονται μέσα από το έργο. 

Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση των παιδιών, με αποτέλεσμα να 

μπορούν να δεχθούν ευκολότερα να προσεγγίσουν έναν άνθρωπο (ή 

ένα παιδί) ο οποίος προέρχεται από την κοινωνία των Ρομά. Μ’ άλλα 

λόγια, θέλει να αφομοιώσει με κάποιον τρόπο τις δύο κοινωνίες, ώστε 

                                                           

12Καλογήρου, Τζ., «Πικρή Σοκολάτα: Αφήγηση και μυθοπλασία στο Ο κόσμος βαριέται να 

διαβάζει θλιβερές ιστορίες της Μαρούλας Κλιάφα», ανάτυπο από τα Τρικαλινά, τόμ. 20ός 

(2000) (Πρακτικά 5ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα, 5-7 Νοεμβρίου 1999), σ. 

141. 

13Αναγνωστοπούλου, Δ., ό.π. 
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οι Ρομά να είναι σε θέση να κοινωνικοποιούνται ευκολότερα, επί ίσους 

όρους.  

Λιμπερτίνι Αντρέα 
 «Διάφοροι, διαφορετικοί φίλοι».  
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στη γείτονα χώρα, αλλά πια εργάζεται ως δημοσιογράφος στο Μιλάνο. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ  

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(1995) Διάφοροι διαφορετικοί φίλοι, Σχήμα και Χρώμα 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Το βιβλίο «διάφοροι, διαφορετικοί φίλοι» προβάλλει μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία. Μια παρέα από «άτομα» διαφορετικής 
εθνικότητας που κάνουν τρέλες μαζί. Τα «άτομα» αυτά δύνανται να 
περάσουν όμορφα, όλο το καλοκαίρι, μέχρι να ανοίξει και πάλι το 
σχολείο. Ένα καθαρά παιδικό βιβλίο.  

ΗΡΩΕΣ: ο Χαν, ο Μαν κι ο Σαν. Εθνικά είναι  Ιταλός, Αλβανός και Σέρβος 
αντίστοιχα.  

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Διάλογος, αφήγηση, πλούσια 
εικονογράφηση. Εστίαση μηδενική, αφηγητής μη δραματοποιημένος, 
ετεροδιηγητικός.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Καταρρίπτει την ξενοφοβία και τον 
οποιονδήποτε φυλετικό ρατσισμό, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν πολλά 
κοινά μεταξύ ανθρώπων με διαφορά στην εθνότητα. Αποδεικνύει 
δηλαδή πως εάν υπάρχει καλή διάθεση, μπορεί να προκύψει φιλία, 
άσχετα αν υπάρχουν κάποιες εθνικές ή πολιτισμικές διαφορές. Τα 
παιδιά μικρής ηλικίας θα ταυτιστούν εύκολα με τους πρωταγωνιστές, 
με τους οποίους έχουν πολλά κοινά, όπως παρόμοιες ιδέες, σκέψεις, 

http://www.biblionet.gr/book/69272/Libertini,_Allessandro/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9
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συνήθειες και δραστηριότητες. Έκδηλος είναι ο από κοινού σεβασμός κι 
αλληλεγγύη. Ούτε λόγος για εθνικιστικές αντιλήψεις, δεν υπάρχει καμία 
αναφορά σε εθνικότητες, παρά μόνο στον πρόλογο, όπου υπάρχει και η 
μοναδική στιγμή αφήγησης. Άκρως διαπολιτισμικό βιβλίο.    

 

Μερίκα Λένα 
 «Κόρη σε τιμή ευκαιρίας» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Λένα Μερίκα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη 

Βιέννη και εργάστηκε επί είκοσι τρία χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Με το 

που βγήκε στην πρόωρη σύνταξη αφιερώθηκε στις αγάπες της: στο 

θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και, κυρίως, τη λογοτεχνία. 

Έχει γράψει: έντεκα θεατρικά έργα, από τα οποία τα εφτά έχουν τιμηθεί 

με βραβεία (ΕΕΘΣ, Καλοκαιρίνειο, κ.λπ.) και επαίνους· διηγήματα που 

βραβεύτηκαν σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και κυκλοφορούν με το 

γενικό τίτλο "Νόστος γι' αλλού..." (Ergo, 2000) - ορισμένα 

περιλαμβάνονται σε συλλογικές εκδόσεις των εκδοτικών οίκων 

Γκοβόστης (1997), Κέδρος (1998), Καστανιώτης (2000), Ψυχογιός (1999, 

2000, 2002) και Αστήρ (2002) ή έχουν δημοσιευτεί στον περιοδικό 

Τύπο· σενάρια για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση (Mega). Έχει 

αποσπάσει πλήθος τιμητικών διακρίσεων με κορυφαία τη βράβευσή 

της από το Ίδρυμα Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών (Βραβείο Παιδικής 

Λογοτεχνίας 2004), για το σύνολο του έργου της. Το βιβλίο της "Με 

κύμινο και αγάπη" (βραβείο Ιπεκτσί 2001) έχει μεταφραστεί και 

κυκλοφορεί στην Τουρκία. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση         Πηγή:  Βιβλιονέτ 

(2015) Όχι άλλη αγάπη, παρακαλώ!, Κέδρος 

(2012) SOS κορίτσι σε κρίση, Κέδρος 

(2011) Θέλω, θέλω, θέλω!, Μεταίχμιο 

(2011) Μα έχει ο έρωτας γιατρειά;, Κέδρος 

(2010) Κι αν μ' αγαπάει στ' αλήθεια;, Κέδρος 

(2009) Η Νίτσα Χελωνίτσα αλλάζει σπίτι, Ψυχογιός 

http://www.biblionet.gr/book/200148/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%8C%CF%87%CE%B9_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7,_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E!
http://www.biblionet.gr/book/181378/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/SOS_%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/162335/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%98%CE%AD%CE%BB%CF%89,_%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89,_%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89!
http://www.biblionet.gr/book/167877/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9C%CE%B1_%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9_%CE%BF_%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC;
http://www.biblionet.gr/book/152937/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9A%CE%B9_%CE%B1%CE%BD_%CE%BC'_%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%B5%CE%B9_%CF%83%CF%84'_%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1;
http://www.biblionet.gr/book/138557/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%97_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9_%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9
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(2009) Κάτι τρέχει με τη μαμά του Σάκη, Κέδρος 

(2008) Έρωτας με χαμηλά λιπαρά, Κέδρος 

(2008) Μάντεψε τι μου έφερε ο Αϊ-Βασίλης, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(2007) Έρωτας τρομοκράτης, Κέδρος 

(2007) Μια ωραία σκουπιδοπαρέα, Μίνωας 

(2007) Το blog του Ευτύχη, Κέδρος 

(2006) Κόρη σε τιμή ευκαιρίας, Κέδρος 

(2006) Τα κορίτσια προτιμούν τους τολμηρούς, Κέδρος 

(2005) Γοργώ και Χουζούρης, Ψυχογιός 

(2005) Διπλό κλικ στον έρωτα, Κέδρος 

(2005) Οι εννέα μουσίτσες, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(2005) Το κόκκινο φουστάνι, Μίνωας 

(2004) Αγάπες τηγανητές, Κέδρος 

(2004) Ένας πιερότος για τη μαμά, Κέδρος 

(2004) Με κύμινο και αγάπη, Κέδρος 

(2004) Οι γιατροί του νέου κόσμου, Κέδρος 

(2004) Τι είδε ο Φρίξος κι έφριξε, Κηφισιά 

(2003) Ο νοικοκυρός, Κέδρος 

(2000) Νόστος γι' αλλού..., Ergo 

(1999) Γάτος από σπίτι, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(1999) Λάκης ο Ντριν, Κέδρος 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Όσον αφορά την «Κόρη σε τιμή ευκαιρίας», παρουσιάζεται η 
φιλία ως ένα συναίσθημα που δημιουργείται μεταξύ ανθρώπων (πιο 
συγκεκριμένα παιδιών), χωρίς να επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 
διαφορετική εθνικότητα. Μάλιστα, η φιλία αφορά ένα ελληνόπουλο κι 
ένα τουρκόπουλο. Βέβαια, στην Ελλάδα η εθνικότητα της 
τουρκοπούλας δείχνει να είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα για την 
συγκεκριμένα κοπέλα, με αποτέλεσμα να της δημιουργούνται πολλά 
προβλήματα, τα οποία φαίνονται κυρίως στο σχολείο. Ωστόσο, η 
ελληνίδα φίλη της βρίσκεται πάντα στο πλάι της, ώστε να τη βοηθήσει 
να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. 

ΗΡΩΕΣ: Η ελληνίδα Λένα και η μετανάστρια Φωτεινή. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ: Διάλογος, αφήγηση, περιγραφές, εστίαση 
μηδενική, μη δραματοποιημένος αφηγητής. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Είναι γνωστό ότι η παιδική φιλία δεν 
επηρεάζεται από διαφορές εθνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές. Για 

http://www.biblionet.gr/book/140888/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/131303/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%88%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AC_%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/136462/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5_%CF%84%CE%B9_%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5_%CE%BF_%CE%91%CF%8A-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/124695/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%88%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/123117/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/121766/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%A4%CE%BF_blog_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/105527/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B7_%CF%83%CE%B5_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE_%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/115319/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%A4%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/94880/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%93%CE%BF%CF%81%CE%B3%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/94428/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%8C_%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/92513/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9F%CE%B9_%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AD%CE%B1_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/91528/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%A4%CE%BF_%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/75182/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/84462/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/43907/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9C%CE%B5_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/82294/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9F%CE%B9_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/160756/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%A4%CE%B9_%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5_%CE%BF_%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BE%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B9_%CE%AD%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B5
http://www.biblionet.gr/book/79468/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9F_%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/81227/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B3%CE%B9'_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D...
http://www.biblionet.gr/book/3369/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%93%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/6449/%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1,_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%9B%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD
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αυτόν τον λόγο, τα παιδιά δεν θα δυσκολευτούν να ταυτιστούν ώστε να 
καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση. Μάλιστα, στο κείμενο υπάρχουν παντού 
ιδανικά όπως ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη. Εθνικιστικές ιδέες δεν 
προβάλλονται. Αντίθετα, καταρρίπτεται κάθε ιδέα εθνικιστικής 
προπαγάνδας. Άλλωστε, η συγγραφέας μας δηλώνει ξεκάθαρα, μέσω 
των ηρώων της, ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα, τα οποία πρέπει 
να γίνονται σεβαστά, άσχετα άμα ανήκει σε μια παρόμοια εθνική ή 
θρησκευτική ομάδα με τους πολλούς. Εκπληρώνονται λοιπόν και τα 
τέσσερα κριτήρια που έχουν τεθεί, με αποτέλεσμα το έργο να 
χαρακτηρίζεται διαπολιτισμικό από κάθε άποψη.  

 

Μουρίκη Κατερίνα  
«Γκασμέντ, ο φυγάς με τη φλογέρα» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1951. Σπούδασε Xημεία, Στατιστική και 

Oικονομία. Aσχολήθηκε ερασιτεχνικά με το θέατρο και παρακολούθησε 

μαθήματα Yποκριτικής στην Oμάδα Tέχνης "Πάροδος" του Λάκη 

Kουρετζή. Eργάσθηκε στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο της Aθήνας επί 17 

χρόνια ως E.Δ.T.Π., στις έδρες Γενικής Xημείας και Oικολογίας. Στο χώρο 

της Λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε το 1984 με το έργο της "H μικρή 

Pιρή επιστρέφει" που τιμήθηκε με έπαινο από τη Γυναικεία Λογοτεχνική 

Συντροφιά. Συνεργάστηκε με την Ελληνική Ραδιοφωνία, την Τηλεόραση 

και το Υπουργείο Παιδείας. Από το 1992 ήταν παραγωγός της 

Λογοτεχνικής Ραδιοφωνικής εκπομπής "Παιδικός Γαλαξίας" που 

μεταδιδόταν από τον "Δίαυλο 10". Επίσης συνεργάστηκε με τον τοπικό 

Ραδιοφωνικό σταθμό της Ελευσίνας στην εκπομπή που επιμελείτο και 

παρουσίαζε η ίδια μαζί με μαθητές, δασκάλους, λογοτέχνες και είχε τον 

τίτλο "Παιδικές φωνές". Επίσης, έργα της έχουν συμπεριληφθεί σε 

συλλογές διηγημάτων της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και 

μέλος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Περισσότερες 

πληροφορίες στην ιστοσελίδα της www.katerinamouriki.gr. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.katerinamouriki.gr/
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http://www.biblionet.gr/book/19270/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84'_%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1
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λοιπόν και η αξία του άλλου, καλλιεργώντας κλίμα ανθρωπισμού 

μεταξύ των γειτονικών λαών κι όχι μόνο. Άλλωστε ο Γκασμέντ, δεν 

δείχνει να μην είναι ταλαντούχος, παρόλο που διαφέρει εθνικά στην 

Ελλάδα, ως Αλβανός πολίτης. Μεταδίδονται αξίες όπως ο σεβασμός, 

ενώ ο εθνικισμός δεν έχει καμία θέση. Κατά τον Έσιγκερ, το βιβλίο είναι 

διαπολιτισμικό. 

Μουρίκη Κατερίνα  
«Αγάπη χωρίς σύνορα» 

(Βιο-εργογραφία έχει δοθεί παραπάνω) 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Στο «αγάπη χωρίς σύνορα» τώρα, οι πόλεμοι στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία και στο Ιράκ είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο υφαίνεται 

η ιστορία δύο οικογενειών στην Ελλάδα. Μέσα από την απλή 

καθημερινότητά τους οικοδομείται το μήνυμα της πανανθρώπινης 

αγάπης, πέρα από εθνικές και άλλες διαφορές. Ο Σίνισα, ένας νεαρός 

Βόσνιος, κι ένας Έλληνας γιατρός, μέλος της οργάνωσης "Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα", θα φέρουν τις οικογένειες αυτές πολύ κοντά με έναν τρόπο 

απροσδόκητο, που μονάχα η ίδια η ζωή ξέρει να επιλέγει. Προβάλλεται 

μ’ αυτόν τον τρόπο η φιλία μεταξύ των λαών, δίχως να υπονομεύεται ο 

άνθρωπος, ο οποίος πολλές φορές αποτελεί πιόνι των κυβερνήσεων. 

Μέσα από αυτό το βιβλίο, προβάλλονται η αγάπη και η συμφιλίωση, 

θεμελιώθη χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής αντίληψης. 

ΗΡΩΕΣ: Ο Σίνισα, ένας νεαρός Βόσνιος, κι ένας Έλληνας γιατρός, μέλος 

της οργάνωσης "Γιατροί Χωρίς Σύνορα". 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Εστίαση μηδενική, μη δραματοποιημένος, 

παντογνώστης αφηγητής. Κυριαρχεί ο διάλογος και το χιούμορ. Ο 

διάλογος προσδίδει σο έργο θεατρικότητα κι αμεσότητα. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Ένα κατεξοχήν διαπολιτισμικό κείμενο. Απ’ 

την ιστορία κιόλας δύναται ευθύς αμέσως να αποδειχθεί αυτό. Μια 
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ομάδα ανθρώπων, διαφορετικών εθνικών προελεύσεων, παρατάσσει 

όση ανθρωπιά και αλληλοσεβασμό διακατέχει, ώστε όλοι μαζί να 

πετύχουν το στόχο τους, να φροντίσουν τους ανθρώπους που έχουν 

πληγεί. Έντονα φιλειρηνικό μυθιστόρημα, που αποδεικνύει πως όλοι οι 

άνθρωποι, ανεξαρτήτους καταγωγής, έχουν ιδέες και δικαιούνται το 

σεβασμό. 

Ντράκουλιτς Σλαβένκα   
«Σαν να μην είμαι εγώ» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Σλαβένκα Ντράκουλιτς γεννήθηκε στην Κροατία το 1949, από πατέρα 

μουσουλμάνο και μάνα Σέρβα, δηλαδή χριστιανή. Είναι δημοσιογράφος 

και συγγραφέας. Δε ζει πια στην Κροατία, μετά το διχασμό. Γράφει στα 

κροατικά και τα αγγλικά και συνεργάζεται με τις εφημερίδες New 

Republic, La Stampa, Dagens Nyheter, Observer κ.α. Εκτός από το "Σαν 

να μην είμαι εγώ", έχει δημοσιεύσει τα μυθιστορήματα: "The Taste of 

Man", "Holograms of Fear" και "Marble Skin", καθώς και τρεις 

δημοσιογραφικές μελέτες: "How We Survived Communism and Even 

Laughed", "Raine Express", "Cafe Europa" (Οξύ, Αθήνα, 1998). Όλα της 

τα έργα έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2002) Σαν να μην είμαι εγώ, Ελληνικά Γράμματα 

(1997) Café Europa, Οξύ 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ηρωίδα του βιβλίου είναι δασκάλα σε ένα χωριό της 

Βοσνίας. Ζει στο δικό της σπίτι, είναι είκοσι εννιά χρονών, έξυπνη, 

όμορφη και βιώνει την καθημερινότητά της. Μέχρι που μια ανοιξιάτικη 

μέρα ένας νεαρός στρατιώτης εισβάλλει στο διαμέρισμά της και 

ανατρέπει τη ζωή της.Καθώς ο ουρανός γίνεται μαύρος από τους 

βομβαρδισμούς, η ηρωίδα εισέρχεται σε έναν καινούργιο κόσμο όπου η 

http://www.biblionet.gr/book/71074/Drakulic,_Slavenka/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%BD%CE%B1_%CE%BC%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%B3%CF%8E
http://www.biblionet.gr/book/27543/Drakulic,_Slavenka/Caf%C3%A9_Europa
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ειρήνη απουσιάζει και αντί για σπίτια υπάρχουν μόνο στρατόπεδα· 

στρατόπεδα υποδοχής, διερχομένων, καταναγκαστικών έργων, 

εκτελέσεων. Με ευαισθησία αλλά και με άτεγκτη εμμονή στη 

λεπτομέρεια, η Σλαβένκα Ντράκουλιτς καταγράφει τον αγώνα μιας 

γυναίκας να διατηρήσει την ανθρωπιά και την ελπίδα μέσα στην 

τραγωδία και την ερήμωση του γιουγκοσλαβικού πολέμου. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Διάλογος, αφήγηση, περιγραφή. Εστίαση 

εσωτερική, δραματοποιημένος αφηγητής.  

ΗΡΩΕΣ: Η δασκάλα (Μαρία) 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Η Ντράγκουλιτς με το «Σαν να μην είμαι εγώ» 
μας μεταφέρει στην εμπόλεμη Κροατία. Μια δασκάλα, συγκεντρώνει 
όλη της την ανθρωπιά, σε μια χώρα όπου ο πόλεμος είναι χαοτικός. 
Νοιάζεται καθαρά για τον άνθρωπο, είτε αυτός είναι συμπατριώτης της 
είτε όχι. Είτε είναι φίλος, είτε ξένος (και μάλιστα απ’ τους μισητούς για 
τους Κροάτες, Σέρβους). Η διαπολιτισμικότητα υποφώσκει πίσω από 
την θέληση, την αγάπη, την ελπίδα και την ανθρωπιά της ηρωίδας, που 
προσφέρει στον άνθρωπο, ανεξάρτητα εθνικότητας. Κερδίζει τη 
συμπάθεια των αναγνωστών, ενώ παραδίδει μαθήματα σεβασμού. 
Δείχνει ότι ο εθνικισμός νικιέται και ξεπερνιέται με την ανθρωπιά. Δεν 
παύει να αγαπάει την πατρίδα της, αλλά δεν χάνει την ανθρωπιά της, 
την πίστη της στον άνθρωπο.  Επαληθεύονται τα κριτήρια που έχουν 
τεθεί.   

 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Λότη: 
«Για την άλλη πατρίδα, Τραγούδι για τρεις, Ο μικρός 
αδελφός». 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γεννήθηκε το 1937 και σπούδασε στην Αθήνα. Έχει τιμηθεί με επτά 

βραβεία σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, με τον έπαινο 

Pier Paolo Vergerio του Πανεπιστημίου της Padova και με το βραβείο 

Oυράνη για την παιδική λογοτεχνία από την Ακαδημία Αθηνών. Έργα 

της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιαπωνικά, έχουν μεταδοθεί 

από την EPT και το PIK κι έχουν περιληφθεί σε ανθολογίες και ξένα 

αναγνωστικά. Έχει αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε οκτώ διεθνή 

συνέδρια παιδικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και έχει δώσει πλήθος 

διαλέξεις και ομιλίες για την παιδική λογοτεχνία σε όλη την Ελλάδα. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Λέσχης Mελέτης και Έρευνας της Παιδικής 

Λογοτεχνίας "Οι διαδρομές" και μέλος της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων 

Λογοτεχνών, του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Γενική 

Γραμματέας 1984-1990) και άλλων λογοτεχνικών σωματείων. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα: www.loty.gr  
 

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ  

Τίτλοι στη βάση: Πηγή « Βιβλιονέτ» 

(2014) Αμίλητη αγάπη, Εκδόσεις Πατάκη 

(2014) Αμίλητη αγάπη, Εκδόσεις Πατάκη 

(2014) Η οικογένεια του Ήλιου, Εκδόσεις Πατάκη [κείμενα, εικονογράφηση] 

(2014) Στον ίσκιο του παραμυθόδεντρου, Εκδόσεις Πατάκη 

(2014) Το Πάσχα της νόνας Χελώνας, Εκδόσεις Πατάκη 

(2013) Ιστορίες που δεν ξεχνιούνται, Ψυχογιός 

(2013) Τα Χριστούγεννα της νόνας Χελώνας, Εκδόσεις Πατάκη 

(2013) Το Λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες, Ψυχογιός 

(2013) Το Λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες, Ψυχογιός 

(2013) Τρεις φορές κι έναν καιρό σ' έναν πλανήτη μακρινό, Εκδόσεις Πατάκη 

(2012) Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια, Ψυχογιός 

(2012) Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους, Ψυχογιός 

(2012) Η σκυλίτσα μας ο Πλούτο, Ψυχογιός 

(2012) Η σκυλίτσα μας ο Πλούτο, Ψυχογιός 

(2012) Ο καιρός της σοκολάτας, Εκδόσεις Πατάκη 

(2012) Παραμύθια από την Αφρική, Εκδόσεις Πατάκη 

(2012) Στη σκιά της πράσινης βασίλισσας, Εκδόσεις Πατάκη 

(2011) Ζητείται μικρός, Εκδόσεις Πατάκη 

http://www.biblionet.gr/book/195405/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%91%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7_%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/194524/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%91%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7_%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/197131/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%97_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/198323/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/197447/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%A4%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/187987/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/191572/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%A4%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/191632/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%A4%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/191049/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%A4%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/163293/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B9_%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C_%CF%83'_%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C
http://www.biblionet.gr/book/182478/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%88%CE%BD%CE%B1_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%95%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/182479/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%83%CE%B1%CE%BD_%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/181365/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_-_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%97_%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF
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ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ξεκινώντας από το βιβλίο της Πέτροβιτς «Για την άλλη πατρίδα», είναι 
ένα βιβλίο που προβάλλει ξεκάθαρα την «παγκόσμια ειρήνη» και τη 
συμφιλίωση όλων των λαών. Άλλωστε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, 
γνωρίζουν την καταπίεση λόγω της μετανάστευσης και του ξεριζωμού, 
με αποτέλεσμα οι αναγνώστες να αντικρίζουν αξίες όπως η φιλία, ο 
ανθρωπισμός, η δικαιοσύνη κι ο αλτρουισμός. Προβάλλονται επίσης και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα όπως η καταπάτησή τους. Ο 
μικρός ήρωας, ο οποίος στα δέκα του χρόνια έχει μάθει κιόλας τι θα πει 
βία, καταπίεση, πόλεμος, θα νιώσει έτοιμος να παλέψει μαζί με τα 
παιδιά όλης της γης, για το χτίσιμο ενός καινούριου κόσμου, 
ελεύθερου, δίκαιου και ειρηνικού. Είναι ένας υπέροχος ύμνος στον 
άνθρωπο που αγωνίζεται για μια ελεύθερη πατρίδα, που πασχίζει για 
τη δικαιοσύνη και την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους, που νιώθει ν’ 
αναβλύζει από μέσα του αγάπη για όλο τον κόσμο, τον κάθε άνθρωπο, 
κάθε πλάσμα πάνω στη γη. Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, γεμάτο 
γνήσια ανθρωπιά. Η αφήγηση του κειμένου είναι εμπλουτισμένη από 
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περιγραφές, συχνούς διαλόγους, αλλά και μονολόγους. Ο αφηγητής 
είναι ομοδιηγητικός και δραματοποιημένος, καθώς αποτελεί ήρωα της 
ιστορίας, ενώ η εστίαση είναι εσωτερική.  

Ιστορία: Με κινδύνους και περιπέτειες ξεκινά «για την άλλη πατρίδα» 
μια οικογένεια παλιών μεταναστών. Θέλει να γυρίσει στον τόπο των 
προγόνων της, ένα πανέμορφο νησί - ένα μικρό ανεξάρτητο κράτος. 
Γιατί στη χώρα που βρισκόταν, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ζήσουν 
ελεύθερα. Έπειτα από σκληρές δοκιμασίες, το όνειρο γίνεται 
πραγματικότητα. Η οικογένεια φτάνει στην προγονική γη και μια νέα 
ζωή φαίνεται ν’ ανατέλλει. Σύντομα όμως το νησί δέχεται άνανδρη 
εχθρική επίθεση. Με την εισβολή του εχθρού, ένα δεύτερος ξεριζωμός 
συγκλονίζει την οικογένεια και νέες περιπέτειες αρχίζουν (πηγή: 
Βιβλιονέτ).  

Πλοκή: «Όλα φαίνονταν να είναι σε τάξη στη χώρα εκείνη. Οι άνθρωποι 
όμως έμοιαζαν μουδιασμένοι, φοβισμένοι. Πολλές φορές οι μεγάλοι 
έδειχναν να κρύβουν τις συζητήσεις τους, να φοβούνται να μιλήσουν 
ελεύθερα ακόμα και μπροστά στα παιδιά…» Αυτή είναι η χώρα με το 
φανταστικό όνομα Αργοβία, όπου ζούσε ο Τέλης Ιακώβου με την 
οικογένειά του: τους γονείς του, τις δύο αδελφές του, τον παππού και 
τον αγαπημένο του θείο Ιάσονα. Μοναδικό τους όνειρο ήταν να 
γυρίσουν στην πατρίδα του παππού, την «άλλη πατρίδα», ένα 
πανέμορφο μεγάλο νησί της Μεσογείου. Μα το όνειρό τους ήταν 
αδύνατον να πραγματοποιηθεί. Από την Αργοβία δεν επιτρεπόταν να 
φύγουν. Οι αρχές δεν τους έδιναν διαβατήριο. Όσους ήθελαν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα τούς θεωρούσαν προδότες. Ώσπου μια μέρα 
παρουσιάστηκε μια μοναδική ευκαιρία. Με τη βοήθεια φίλων και 
κάποιο διορθωμένο πιστοποιητικό, η οικογένεια Ιακώβου 
συγκαταλέγεται σε μια ομάδα ανθρώπων που δικαιούνται διαβατήριο. 
Και οι ετοιμασίες αρχίζουν. Λίγο πριν ξεκινήσουν όμως, οι αρχές 
συλλαμβάνουν τον θείο Ιάσονα με μια ψεύτικη κατηγορία. Η οικογένεια 
αναγκάζεται να φύγει χωρίς εκείνον. 

Σε λίγες μέρες φτάνουν σε κάποιο λιμάνι για να πάρουν το πλοίο που 
θα τους μεταφέρει στην πατρίδα των προγόνων τους. Την ώρα που 
επιβιβάζονται, ο Τέλης διακρίνει στην προκυμαία, μέσα στο πλήθος, τον 
θείο Ιάσονα. Τρέχει να τον προλάβει χωρίς να ειδοποιήσει τους δικούς 
του. Τον φτάνει, όμως χάνει το πλοίο, χωρίζεται από την υπόλοιπη 
οικογένεια. Οι περιπέτειες που θα περάσει με τον θείο Ιάσονα θα είναι 
πολλές και θα τον κάνουν να καταλάβει ακόμα καλύτερα τα όσα του 
εξηγούσε από καιρό για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο αγαπημένος του 



[72] 
 

θείος. Ώσπου, με τη βοήθεια του Στεφάν, φίλου συγγραφέα, αγωνιστή 
της ελευθερίας, ο Ιάσονας και ο Τέλης καταφέρνουν να φύγουν κρυφά, 
λαθρεπιβάτες σε κάποιο πλοίο. Η οικογένεια θα ξανασμίξει, αλλά στην 
«άλλη πατρίδα» όπου θα φτάσουν τους περιμένουν νέες περιπέτειες 
και απρόσμενα γεγονότα.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Το έργο αυτό, βάσει των κριτηρίων που έχουν 
οριστεί, δύναται να χαρακτηριστεί διαπολιτισμικό. Αναπτύσσει την 
ενσυναίσθηση των αναγνωστών, καθότι οι αναγνώστες όντας άνθρωποι 
κι έχοντας ανθρωπιά, ταυτίζονται εύκολα με τον κεντρικό ήρωα, μ’ 
αποτέλεσμα να τον «κατανοούν» και να τον «δικαιολογούν» για τις 
πράξεις του, γνωρίζοντας μάλιστα τα κίνητρά του. Μέσα απ’ το κείμενο, 
προβάλλεται επίσης η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. 
Παρουσιάζεται  ο άνθρωπος ως συνάνθρωπος. Έχει αξία μόνο και μόνο 
γι’ αυτό. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να έχει και δικαιώματα, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας και καταγωγής. Προβάλλεται μεν ο 
πατριωτισμός σ’ όλη την έκταση του έργου, αμβλύνεται δε ο 
εθνικισμός. Εξάλλου, το βιβλίο με το τέλος που έχει σαν ιστορία, 
δύναται να ενισχύσει το σεβασμό απέναντι σε άλλους πολιτισμούς.  

Μένοντας στην ίδια συγγραφέα και περνώντας στο βιβλίο τραγούδι για 
τρεις. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η Χριστίνα και ο Φίλιππος προετοιμάζουν τη σχολική γιορτή 
της 28ης Οκτωβρίου. Ψάχνοντας πληροφορίες από ανθρώπους που 
έζησαν στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, αποκαλύπτουν μια 
συγκλονιστική ιστορία της Κατοχής 

ΠΛΟΚΗ: Μπορεί ένα τραγούδι να σημαδέψει την τραγική ιστορία τριών 
ανθρώπων; Αυτό ερευνούν να μάθουν η Χριστίνα και ο Φίλιππος. Είναι 
μαθητές του Γυμνασίου κι έχουν αναλάβει να βοηθήσουν στην 
ετοιμασία της γιορτής για την 28η Οκτωβρίου. Αρχικά, σχεδίαζαν απλώς 
να βρουν ανθρώπους που έζησαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια, να 
μαγνητοφωνήσουν τις αναμνήσεις τους από την Κατοχή και να τις 
παρουσιάσουν στη γιορτή. Βρίσκουν τα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά τα 
όσα περίεργα μαθαίνουν στη διάρκεια των μαγνητοφωνήσεων κινούν 
την περιέργειά τους. Υποψιάζονται πως υπάρχει κάποιο κρυμμένο 
παλιό μυστικό και αποφασίζουν να εξιχνιάσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. 
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Η κυρία Ελισάβετ Νόιγκερ, δασκάλα του πιάνου, που η Χριστίνα την 
αγαπά ιδιαίτερα, είναι ένα από τα πρόσωπα που επιλέγουν τα παιδιά 
για τις μαγνητοφωνήσεις τους. Ένα άλλο πρόσωπο είναι κάποιος 
ηλικιωμένος που συναντούν στον λόφο του Στρέφη, κοντά στο σπίτι της 
κυρίας Ελισάβετ – το ίδιο σπίτι όπου είχε ζήσει τα παιδικά της χρόνια 
στην Κατοχή. Το δεύτερο αυτό πρόσωπο ήταν μέλος μιας αντιστασιακής 
οργάνωσης, αλλά αποφεύγει να αναφέρει ποιας ακριβώς, μολονότι 
διηγείται σημαντικά πράγματα στα παιδιά.   

   
Η κυρία Ελισάβετ, μικρό κορίτσι στα χρόνια της Κατοχής, δείχνει να 
θυμάται πολλά, δέχεται όμως με δυσκολία να διηγηθεί τις εμπειρίες 
της. Είναι προφανές ότι κάτι τη στενοχωρεί και τη φέρνει σε δύσκολη 
θέση. Τα δύο παιδιά καταλαβαίνουν πως υπάρχουν πράγματα που δε 
θέλει να τους αποκαλύψει, προφανώς επειδή εμπλέκονται άνθρωποι 
που βρίσκονται ακόμα στη ζωή. Τα όσα προσπαθεί να κρύψει 
σχετίζονται με την προδοσία και την εκτέλεση από τους Ναζί της νεαρής 
Όλγας, μιας κοπέλας που συμμετείχε στην αντίσταση.  

Η Όλγα ήταν 17 χρονών όταν έφτασαν οι Ναζί στην Αθήνα τον Απρίλη 
του 1941. Ζούσε με την οικογένεια της Ελισάβετ ως ψυχοκόρη. Στην 
οικογένεια περιλαμβάνονταν επίσης δύο θείες και δύο νεαροί 
εξάδελφοι, ο Θεοδόσης και ο Μενέλαος, που ήταν και οι δύο 
ερωτευμένοι με την  Όλγα.      
Παρακολουθώντας τις διηγήσεις της κυρίας Ελισάβετ, ο Φίλιππος και η 
Χριστίνα –μαζί τους και ο αναγνώστης– μεταφέρονται νοερά και 
παρακολουθούν όλο το χρονικό της Κατοχής, τον σχηματισμό των 
αντιστασιακών ομάδων, το ιδεολογικό τους πλαίσιο και τις διαμάχες 
τους. Ο Μενέλαος ανήκει σε δεξιά οργάνωση, ο Θεοδόσης σε αριστερή. 
Η διαμάχη τους μεταφέρεται μέσα στην οικογένεια. Ο καθένας τους 
θέλει η Όλγα να δουλεύει για τη δική του ομάδα. Εκείνη θλίβεται για το 
μίσος που χωρίζει τις οργανώσεις. Μισεί τους Ναζί, θέλει να βοηθήσει 
στην αντίσταση, αλλά θέλει τους Έλληνες ενωμένους. Έτσι, αποφασίζει 
να βοηθάει μυστικά όσο μπορεί και τις δύο πλευρές, όσο επικίνδυνο κι 
αν είναι κάτι τέτοιο για τη ζωή της. 

Ο Μενέλαος και ο Θεοδόσης δεν είναι οι μόνοι που έχουν ερωτευτεί 
την Όλγα. Ερωτευμένος μαζί της είναι και ο Κώστας, ο τσαγκάρης της 
γειτονιάς. Μολονότι πολέμησε ηρωικά στο μέτωπο της Αλβανίας, δεν 
εντάχθηκε σε καμία αντιστασιακή ομάδα. Θέλει να επιζήσει πάση θυσία 
και εργάζεται σκληρά, γιατί θεωρεί χρέος του να εξασφαλίσει τροφή και 
προστασία στον μικρότερο αδελφό του Νίκο, ως μόνος προστάτης του. 
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Ο Νίκος, ωστόσο, συνεργάζεται με την Όλγα κρυφά από τον αδελφό 
του.  

Η υπόθεση περιπλέκεται όταν το 1943, με τη συνθηκολόγηση της 
Ιταλίας, οι Ιταλοί που βρίσκονται στην Ελλάδα περιέρχονται σε δεινή 
κατάσταση και διώκονται από τους Ναζί, όπως ακριβώς και οι Έλληνες 
αντιστασιακοί. Η οικογένεια της Ελισάβετ κρύβει στο υπόγειο του 
σπιτιού έναν Ιταλό, τον Τζιάννι, όπως έκαναν πολλοί  Έλληνες από 
ανθρωπισμό προς τους πρώην εχθρούς τους. Ο Μενέλαος και ο 
Θεοδόσης δεν έχουν αντίρρηση. Εκείνος που θυμώνει σε λίγο καιρό με 
την περίθαλψη του Ιταλού είναι ο τσαγκάρης. Αιτία η ζήλια του, επειδή 
μαθαίνει ότι ο Τζιάννι γλυκοκοιτάζει την Όλγα. 

Στις αρχές του 1944 οι έρευνες των Ναζί για κρυμμένους Ιταλούς 
εντείνονται. Ο Τζιάννι μεταφέρεται για ασφάλεια σε μια σπηλιά στον 
λόφο του Στρέφη. Η Όλγα και ο αδελφός του τσαγκάρη αναλαμβάνουν 
να του πηγαίνουν φαγητό. Ως σύνθημα για να καταλαβαίνει ότι 
πλησιάζουν έχουν συμφωνήσει να σφυρίζουν τον σκοπό από ένα 
πασίγνωστο ευρωπαϊκό τραγούδι που το ήξεραν και οι τρεις: Τη 
«Φλαμουριά» του Σούμπερτ. 

Κάποια μέρα, παρ’ όλες τις προφυλάξεις τους, οι Ναζί συλλαμβάνουν 
και τους τρεις στον λόφο. Τους φυλακίζουν και τελικά τους εκτελούν. 
Είναι φανερό πως υπήρξε προδοσία. 

 Ποιος απ’ όλους εκείνους που ήξεραν το κρησφύγετο ήταν ο προδότης; 
Τη λύση σ’ αυτό το μυστήριο προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν ο 
Φίλιππος και η Χριστίνα καθώς συνεχίζουν να συλλέγουν υλικό για τη 
γιορτή του σχολείου. Και αυτό που αναπάντεχα θα ανακαλύψουν θα 
βοηθήσει τελικά να μαθευτεί όλη η αλήθεια για κείνη την προδοσία και 
να ξεδιαλύνει μια υπόθεση που βασάνιζε για χρόνια τους 
πρωταγωνιστές της. 

ΑΦΗΣΗΓΗ: Πολλοί οι ήρωες που συμμετέχουν, κυριαρχούν όμως 
αρκετές εγκιβωτισμένες διηγήσεις. Υπάρχει διάλογος, ετεροδιηγητικός 
αφηγητής, με μηδενική εστίαση. Γίνεται συχνά εναλλαγή του «τότε» και 
του «τώρα». 

ΗΡΩΕΣ: Χριστίνα και Φίλιππος: Έχουν πολλά κοινά σημεία, αλλά και 
πολλές διαφορές στον χαρακτήρα τους. Είναι και οι δύο φιλοπερίεργοι, 
τους αρέσει να λύνουν μυστήρια και δεν περιορίζονται στις γνώσεις του 
σχολείου. Ωστόσο ο Φίλιππος είναι συχνά επιθετικός, ανυπόμονος, 
δύσπιστος και βιαστικός στα συμπεράσματά του, ενώ η Χριστίνα 
αντιπαθεί τις αντιπαραθέσεις, δείχνει πιο επιεικής στις κρίσεις της για 
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τους άλλους, και διαθέτει περισσότερη υπομονή και επιμονή. Τελικά τα 
θετικά και τα αρνητικά σημεία στον χαρακτήρα του καθενός θα γίνουν 
αποδεκτά από τον άλλο κι έτσι θα βρεθεί τρόπος πλήρους επικοινωνίας, 
συνεργασίας και βαθιάς φιλίας που θα αποτελέσει και την αρχή ενός 
έρωτα. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Το δίχως άλλο, η συγγραφέας με το έργο 
αυτό, κριτικάρει και τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές επέτειοι 
διδάσκονται στα σχολεία. Το βιβλίο δεν αποτελεί μονάχα μια 
εξιστόρηση γεγονότων. Πολύ περισσότερο, με την πλοκή του προσπαθεί 
να προβληματίσει πάνω στη διδακτική της ιστορίας από τα σχολεία. 
Παράλληλα με τη μυθοπλασία βλέπουμε ζωντανά το έπος του 40, την 
πείνα, την Αντίσταση στο βουνό και στην πόλη. Όλα αυτά με ύφος 
απαράμιλλο, γλώσσα ρέουσα, περιγραφές ελκυστικές. Η συγγραφέας 
δεν παραθέτει απλά τα γεγονότα, έρχεται να προτείνει μια βαθιά 
ανθρωπιστική στάση απέναντί τους. Παρουσιάζει δίκαια την ιστορία, 
απομυθοποιώντας, όπου χρειάζεται, και προβάλλοντας νέες αξίες. Και 
με την τρυφερή συμπόνια των αρχαίων δραματικών προσφέρει, σ’ 
όσους χάθηκαν πολεμώντας, το θρήνο. Ενισχύει σαν έργο τον 
πατριωτισμό και την πίστη στα ιδανικά, αλλά καταδικάζει τα αρνητικά 
του εθνικισμού και του ναζισμού. Καταδικάζει τον ιμπεριαλισμό και τη 
δίνη του πολέμου, παρουσιάζοντας τους κατεχόμενους να υποφέρουν. 
Να μην έχουν τα βασικά δικαιώματά τους. Ο αναγνώστης ταυτίζεται με 
τους ήρωες. Για αυτούς τους λόγους το συγκεκριμένο βιβλίο θεωρείται, 
βάσει των κριτηρίων που έχουν δοθεί, ως διαπολιτισμικό και για αυτό 
υπάρχει στη λίστα.  

Κλείνοντας, αναφέρεται το βιβλίο «Ο μικρός αδελφός».  

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΛΟΚΗ: Θα γίνει κι εδώ πόλεμος, Άγγελε;» ρωτάει ανήσυχος ο 
δωδεκάχρονος Αλέξανδρος τον μεγάλο του αδελφό, που έχει κλείσει τα 
δεκαέξι και σίγουρα θα ξέρει να του απαντήσει. Πριν προλάβει να πει 
τη γνώμη του ο Άγγελος, την απάντηση τη δίνουν τα ίδια τα γεγονότα: 
Την ίδια μέρα ο πόλεμος –ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος – φτάνει και 
στον τόπο τους. Οι κάτοικοι της πόλης όπου ζουν τα δυο αδέρφια 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ν’ αναζητήσουν 
καταφύγιο σε άλλα μέρη.  Η οικογένεια των δύο παιδιών καταφέρνει με 
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κόπο ν’ ανέβει στο τελευταίο τρένο που φεύγει με τους 
κατατρεγμένους. Όμως ο Αλέξανδρος κάνει μια τρέλα: ο αγαπημένος 
του γάτος, που τον είχε πάρει κρυφά σ’ ένα καλαθάκι, του ξεφεύγει, 
πηδάει από το παράθυρο κι ο μικρός, μ’ ένα επικίνδυνο σάλτο, τρέχει 
πίσω του να τον πιάσει. Η αμαξοστοιχία με τους δικούς του συνεχίζει 
τον δρόμο της. Βλέποντας μέσα στο βαγόνι την απελπισία της μητέρας 
του, ο Άγγελος δε μένει άπραγος. Της υπόσχεται να της φέρει πίσω τον 
μικρό του αδελφό με κάποιο άλλο μέσο. Και, με κίνδυνο της ζωής του, 
βγαίνει κι αυτός από το τελευταίο τρένο. Τον Αλέξανδρο τον βρίσκει 
σύντομα ο Άγγελος, ωστόσο «άλλο μέσο» δεν υπάρχει για να φύγουν. 
Έτσι τα δυο αδέλφια μένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή του εχθρού. 
Και καταφεύγουν σε στενούς συγγενείς που δεν κατάφεραν να φύγουν. 
 Ένα βράδυ παρουσιάζεται μια καλή ευκαιρία για να περάσουν οι δυο 
τους κρυφά τις γραμμές του εχθρού. Όλα είναι έτοιμα, όμως την 
τελευταία στιγμή τα σχέδια ανατρέπονται. Ο μικρός τους εξάδελφος 
βρίσκεται σε κίνδυνο και ο Άγγελος είναι ο μόνος που μπορεί να 
βοηθήσει. Το θεωρεί χρέος του λοιπόν να μείνει. Και η ευκαιρία 
χάνεται. 
Πριν περάσει πολύς καιρός, νέες περιπέτειες αρχίζουν. Τα δυο αδέλφια 
χωρίζονται. Μαζί με χιλιάδες συμπατριώτες του, ο Άγγελος οδηγείται 
όμηρος στη γη του εχθρού, για καταναγκαστική εργασία.  
Στην εξαντλητική πορεία προς την ξένη χώρα, αλλά και στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης όπου φτάνουν και μένουν για μήνες οι όμηροι, ο 
Άγγελος, αγωνιώντας για την τύχη του μικρού του αδελφού, νιώθει να 
τον ξαναβρίσκει στο πρόσωπο κάθε παιδιού που χρειάζεται βοήθεια. 
Στέκεται συμπαραστάτης σε όποιον μικρότερό του έχει ανάγκη – 
συγγενή, συμπολίτη, συμπατριώτη, σύμμαχο, ή ακόμα και παιδί του 
εχθρού. Ο ανθρώπινος πόνος, που τον ζει από πολύ κοντά, και οι 
φοβερές δοκιμασίες που βιώνει τον κάνουν να αισθάνεται κοινή την 
ανθρώπινη μοίρα και αποτρόπαιο τον παραλογισμό του πολέμου. Παρ’ 
όλα τα δεινά που υφίσταται, σφίγγει τα δόντια και αγωνίζεται. 
Βοηθώντας τους γύρω του, παλεύει ταυτόχρονα να επιζήσει και να βρει 
τρόπο να εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει στη μάνα του: να 
της πάει πίσω τον Αλέξανδρο.  

ΗΡΩΕΣ:  Άγγελος: Ο δεκαεφτάχρονος πρωταγωνιστής βιώνει τα φοβερά 
δεινά και τις συνέπειες του πολέμου αντιμετωπίζοντας με θάρρος και 
καρτερία τις αντιξοότητες, καθώς και με αίσθημα βαθύτατου 
ανθρωπισμού τους συνανθρώπους του που υποφέρουν. Η φρίκη που 
ζει τον ωριμάζει, του δίνει τη δυνατότητα να δει και να καταλάβει τον 
παραλογισμό του πολέμου ως λύση στις διαφορές των εθνών. 
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Αλέξανδρος: Ο δωδεκάχρονος ανυπάκουος και ριψοκίνδυνος, αλλά 
ταυτόχρονα ευαίσθητος και ενθουσιώδης αδελφός του Άγγελου, 
αποδεικνύεται ικανός για ηρωισμούς αλλά και για επιπολαιότητες 
συνηθισμένες σε παιδιά της ηλικίας του. Ο πόλεμος και τα δεινά που θα 
ζήσει τον ωριμάζουν και τον ετοιμάζουν για «μάχες» ειρηνικές. 

ΑΦΗΣΗΣΗ: Διάλογος, περιγραφές. Μηδενική εστίαση, μη 
δραματοποιημένος αφηγητής.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Τα δυνατά σημεία του βιβλίου είναι ο τρόπος 
που αντιμετωπίζουν οι ήρωες τον πόλεμο και το φιλειρηνικό πνεύμα 
του βιβλίου. Το δίχως άλλο, το βιβλίο συνδράμει στην καλλιέργεια 
ενσυναίσθησης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που προβάλλεται η αξία 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του σεβασμού απέναντι στον άλλο, 
αλλά και ο σεβασμός απέναντι στο διαφορετικό και στον ξένο. Η 
παρουσία του πολέμου καταστεί πασίδηλη την ανάγκη άμβλυνσης του 
άκρατου εθνικισμού. Βάσει των κριτηρίων του H. Hessinger το βιβλίο 
δύναται να χαρακτηρισθεί διαπολιτισμικό.  
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http://www.biblionet.gr/book/37031/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85,_%CE%A0%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%91.%CE%95.
http://www.biblionet.gr/book/37494/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1
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ΙΣΤΟΡΙΑ: Στο φουστάνι της Κλεοπάτρας κεντρικός ήρωας είναι το 

τσιγγανόπουλο Βαλάντης – Χαμπίμπης, που περιπλανάται μαζί με την 

οικογένειά του ανά την Ελλάδα, ακολουθώντας πιστά τη συνήθη 

πρακτική της φυλής του. Μέσα από μία συνεχή, χωρίς κεφάλαια, και 

ζωντανή πρωτοπρόσωπη αφήγηση αποτυπώνονται τα ήθη και οι 

παραδόσεις, τα έθιμα και τα παραμύθια των Τσιγγάνων. Με κύριο 

υφολογικό στοιχείο το χιούμορ θίγονται διαχρονικά και πάντα επίκαιρα 

θέματα, όπως η σχέση του μικρού τσιγγάνου με το σχολείο και τους 

άλλους θεσμούς, η τσιγγάνικη βεντέτα, τα χαρακτηριστικά της 

νομαδικής ζωής και η εχθρική στάση της πλειοψηφίας της κυρίαρχης 

ομάδας με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι Ρομ. Το βιβλίο τελειώνει 

με μια εικόνα καθολικής καταστροφής του τσιγγάνικου καταυλισμού, 

αυτήν τη φορά όχι από το χέρι των ανθρώπων, όπως στο κείμενο της 

Κλιάφα, αλλά της φύσης. Το χαλάζι, “σαν πετροκάρυδο ήταν”14, που 

έπεσε ασταμάτητο για ώρες ρήμαξε ανθρώπους και τσαντίρια. «Η 

φυσική αυτή επιθετική μανία λειτουργεί μετωνυμικά για τη στάση της 

κοινωνίας απέναντι στους Τσιγγάνους, προκαλώντας συγκινησιακές 

αντιδράσεις στον αναγνώστη, συνδέοντας τη μοίρα του ξένου–

τσιγγάνου με την απώλεια». 

ΗΡΩΑΣ: Βαλάντης 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΙ: Πρωτοπρόσωπη αφήγηση, διάλογος. Έντονη 

ζωντάνια, θεατρικότητα, με χρήση ιδιωματικών στοιχείων της Γλώσσας 

των Ρομά, ώστε να δίνεται αμεσότητα και παραστατικότητα. Επιπλέον, 

ο αφηγητής είναι μη δραματοποιημένος. Δεν ταυτίζεται με τον ήρωά 

του. Η εστίαση είναι μηδενική.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: «‘Μας γεμίζεις ένα παγουράκι νερό, θείο;’ 

Ο καφετζής […] μας αρχίζει: ‘Άντε να χαθείτε από δω, 

διαολόγυφτοι. Άντε φύγετε γρήγορα’. Τέτοια... ‘Λίγο νεράκι, ρε 

θείο, έτσι να ‘χεις καλό. Νερό σου ζητάμε, που διψάν τα 

μικρά, επιμένει η Μούτσω. Θα σκάσουμε από τη δίψα’. ‘Να 

                                                           

14 Σωτηράκου, Π., Το φουστάνι της Κλεοπάτρας, Αθήνα, Πατάκη 92001, σ. 98. 
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σκάσετε, να τουμπανιαστείτε, να σηκωθείτε να φύγετε. 

‘Φύγετε γρήγορα’, αναψοκοκκινίζει  αυτός, ‘βρομιάρηδες!’»15.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το βιβλίο 

«Το φουστάνι της Κλεοπάτρας», που έχει και παρόμοιο θέμα με το 

προαναφερθέν. Προβάλλεται και σ’ αυτό το βιβλίο ο τσιγγάνος ως 

άνθρωπος «σαν όλους τους άλλους», δίχως όμως να εξωραΐζεται. 

Χαρακτηριστικό είναι το εξής απόσπασμα: «Κι όμως, υπάρχουν κάποια 

πράγματα που όλοι - Τσιγγάνοι και όχι - τα έχουν ανάγκη: την αγάπη και 

τη φιλία, τη ζεστασιά της οικογένειας, το σεβασμό, την ελευθέρια».   

Έκδηλος λοιπόν ο ανθρωπισμός και το διαπολιτισμικό στοιχείο. Με το 

συγκεκριμένο έργο αμβλύνεται κάθε ρατσιστική διάθεση, ενώ 

καλλιεργείται ο σεβασμός. Απ’ τα πιο σύγχρονα διαπολιτισμικά 

λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά που έχουν γραφεί.  

 

 

 

 

Σωτηρίου Διδώ 
«Μέσα στις φλόγες» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Διδώ Σωτηρίου (1909-2004) ήταν μυθιστοριογράφος και 

δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας, κόρη του 

Ευάγγελου Παππά και της Μαριάνθης Παπαδοπούλου. Το 1919 

εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στη Σμύρνη και μετά την 

καταστροφή του 1922 κατέφυγαν στην Ελλάδα. Στην Αθήνα 

ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της με δασκάλους μεταξύ άλλων 

                                                           

15 Σωτηράκου, Π., ό.π., σ. 26. 
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τους λογοτέχνες Κώστα Παρορίτη και Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη. 

Φοίτησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το 1937 παρακολούθησε 

για λίγους μήνες μαθήματα γαλλικής λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο της 

Σορβόννης. Από το 1936 στράφηκε επαγγελματικά προς τη 

δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε με το περιοδικό "Γυναίκα" (ως 

αρχισυντάκτρια) και τις εφημερίδες "Νέος Κόσμος" και "Ριζοσπάστης" 

(αρχισυντάκτρια από το 1944), ενώ κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

κατοχής συνεργάστηκε με τις Μέλπω Αξιώτη, Έλλη Αλεξίου, Έλλη 

Παππά, Τιτίκα Δαμασκηνού, Ηλέκτρα Αποστόλου, Χρύσα 

Χατζηβασιλείου και άλλες ελληνίδες της αντίστασης. Πήρε μέρος στο 

συνέδριο της Κοινωνίας των Εθνών στη Γενεύη το 1935, όπου 

γνωρίστηκε με τη σύντροφο του Λένιν Αλεξάνδρα Κολοντάι και στο 

ιδρυτικό συνέδριο της Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών το 1945 

στο Παρίσι. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1959 με την έκδοση 

του μυθιστορήματος "Οι νεκροί περιμένουν". Έργα της μεταφράστηκαν 

σε πολλές ξένες γλώσσες. Ένα κομμάτι του έργου της έχει γνωρίσει 

επιτυχία στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην Τουρκία. Η Διδώ Σωτηρίου 

ανήκει στους έλληνες πεζογράφους του μεσοπολέμου. Το έργο της 

κινείται στο πλαίσιο του ρεαλισμού με έντονη την παρουσία του 

αυτοβιογραφικού στοιχείου και της συναισθηματικής συμμετοχής του 

συγγραφέως στις περιπέτειες των ηρώων της, και αντλεί τη 

θεματολογία του από τη μικρασιατική καταστροφή, την περίοδο του 

εμφυλίου και την μετά τον εμφύλιο περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Με 

τα "Ματωμένα χώματα" η Σωτηρίου εγκαινίασε την πορεία της προς 

μια γραφή που συνδυάζει τη μυθιστορηματική τεχνική με μια 

προοπτική εξέτασης των θεμάτων της από ιστορική σκοπιά, πορεία που 

συνέχισε και στα δύο επόμενα μυθιστορήματά της την "Εντολή", με 

θέμα την υπόθεση Μπελογιάννη και το "Κατεδαφιζόμεθα". Τιμήθηκε με 

το βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας Αμπντί Ιπεκτσί, το 1983, με το 

Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, το 1989, με το Βραβείο της 

Ακαδημίας Αθηνών, το 1990 και με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του 

Φοίνικος, το 1995. Το 2001 η Εταιρεία Συγγραφέων καθιέρωσε προς 

τιμήν της το βραβείο "Διδώ Σωτηρίου", το οποίο απονέμεται "σε ξένο ή 

έλληνα συγγραφέα που με τη γραφή του αναδεικνύει την επικοινωνία 

των λαών και των πολιτισμών μέσα από την πολιτισμική 
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διαφορετικότητα". Πέθανε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2004. 

Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία της Διδώς Σωτηρίου βλ. Αλέξης 

Ζήρας, "Σωτηρίου Διδώ", στο "Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό", τ. 9β, 

Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988· Βαγγέλης Κάσσος, "Διδώ Σωτηρίου", 

στο "Η μεταπολεμική πεζογραφία· από τον πόλεμο του ’40 ως τη 

δικτατορία του ’67", τ. Ζ΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1988, Δημοσθένης 

Κούρτοβικ , "Διδώ Σωτηρίου", στο "Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς: 

ένας κριτικός οδηγός", Αθήνα, Πατάκης, 1995 και Μιχάλης Μ. 

Μερακλής, Δώρα Μέντη, "Σωτηρίου Διδώ" στο "Λεξικό νεοελληνικής 

λογοτεχνίας", Αθήνα, Πατάκης, 2007.  (Πηγή: Αρχείο Ελλήνων 

Λογοτεχνών, γεννημένων από τον 18ο αιώνα έως το 1935, Ε.ΚΕ.ΒΙ.) 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2014) Ηλέκτρα, Κέδρος 

(2011) Κατεδαφιζόμεθα, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

(2011) Τα παιδιά του Σπάρτακου, Κέδρος 

(2009) Ματωμένα χώματα, Κέδρος 

(2009) Τα πρώτα βήματα του ψυχρού πολέμου, Κέδρος 

(2008) Κατεδαφιζόμεθα, Κέδρος 

(2008) Ματωμένα χώματα, Κέδρος 

(2008) Ματωμένα χώματα, Κέδρος 

(2008) Οι νεκροί περιμένουν, Κέδρος 

(2004) Τυχαίο συναπάντημα και άλλες ιστορίες, Κέδρος 

(2000) Εντολή, Κέδρος 

(2000) Μέσα στις φλόγες, Κέδρος 

(1999) Ηλέκτρα, Ελληνικά Γράμματα 

(1997) Farewell Anatolia, Κέδρος 

(1997) Οι επισκέπτες, Κέδρος 

(1996) Terres de sang, Kauffmann 

(1996) Η μικρασιατική καταστροφή και η στρατηγική του ιμπεριαλισμού στην 

Aνατολική Mεσόγειο, Κέδρος 

(1995) Θέατρο, Κέδρος 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ: Ένα κορίτσι με πλούσια φαντασία ξεκινάει από 

έναν παραμυθένιο κόσμο για να βρεθεί γρήγορα μπλεγμένη με θύελλες 

οικογενειακές, πολεμικές, κοινωνικές." Τ' όνομά μου είναι Αλίκη Μάγη. 

Μα αν βιάζομαι να σας συστηθώ δεν πάει να πει πως είμαι και η 

http://www.biblionet.gr/book/195473/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/172928/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/174171/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%A4%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/143327/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%9C%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%87%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/142113/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%A4%CE%B1_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1_%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%88%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/17164/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/15354/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%9C%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%87%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/137689/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%9C%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%87%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/15427/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%9F%CE%B9_%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/88299/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/17166/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://www.biblionet.gr/book/19929/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CF%86%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/20861/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/19161/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/Farewell_Anatolia
http://www.biblionet.gr/book/19927/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%9F%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/36145/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/Terres_de_sang
http://www.biblionet.gr/book/24328/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%97_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_A%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_M%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/24328/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%97_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_A%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_M%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/18496/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%8E,_1909-2004/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
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κεντρική ηρωίδα. Μια αφηγήτρια είμαι. Οι ήρωες είναι πολλοί και ο 

καθένας προβάλλει με την ώρα του, γέννημα θρέμμα της ταραγμένης 

του εποχής." 

ΗΡΩΕΣ: Αλίκη 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Το όνομά μου είναι Αλίκη Μάγη. Μα, αν βιάζομαι να σας 
συστηθώ, δεν πάει να πει πως είμαι και η κεντρική ηρωίδα. Μια 
αφηγήτρια είμαι. Οι ήρωες είναι πολλοί και ο καθένας προβάλλει με 
την ώρα του, γέννημα θρέμμα της ταραγμένης του εποχής. (…)Κανείς μας 

ακόμα δεν μπορούσε να πιστέψει πως είμαστε οι πρώτες σταγόνες της 

καταιγίδας που έφτανε, η πρώτη αχνή γραμμή μιας ατέλειωτης 

ανθρωποθάλασσας που θα ξεχυνόταν σε λίγο σ' εκείνο το άγνωστο λιμάνι. 

Αρχίσαμε να βαδίζουμε πιασμένοι απ' το χέρι, κοντά ο ένας στον άλλον, 
χαμένοι, μουδιασμένοι, δισταχτικοί, σαν να 'μαστέ τυφλοί και δεν 
ξέραμε πού θα μας φέρει το κάθε βήμα που αποτολμούσαμε. Γυρεύαμε 
ξενοδοχείο στο λιμάνι για ν' ακουμπήσουμε και να περιμένουμε τους 
δικούς μας. Όπου κι αν ρωτούσαμε, παίρναμε την ίδια στερεότυπη 
απόκριση: 

—  Απ' τη Σμύρνη έρχεστε; Δε δεχόμαστε πρόσφυγες. 

—  Μα, θα σας πληρώσουμε καλά, ανθρώποι του Θεού, έλεγε η θεία 
Ερμιόνη. 

Εκείνοι επέμεναν στην άρνησή τους: 

—  Φοβόμαστε τις επιτάξεις. Στη Χίο, στη Μυτιλήνη, στη Σάμο επιτάξανε 
όλα τα σχολεία, τα ξενοδοχεία, τα πάντα... 

—  Τι θέλαμε, τι γυρεύαμε να 'ρθούμε σε τούτον τον αφιλόξενο τόπο, 
έλεγε η κυρία Ελβίρα. Τι θέλαμε, τι γυρεύαμε να χωριστούμε από τους 
άντρες μας! 

Στο τέλος βρέθηκε ένας αναγκεμένος ξενοδόχος και μας έδωσε ένα 
σκοτεινό, άθλιο δωμάτιο με έξι κρεβάτια. Για πότε γινήκαμε 
πραγματικοί πρόσφυγες δεν το καταλάβαμε. Μέσα σε λίγα 
εικοσιτετράωρα όλος ο κόσμος αναποδογύρισε. Βαπόρια φτάναν το ένα 
πίσω από τ' άλλο και ξεφόρτωναν κόσμο, έναν κόσμο ξεκουρντισμένο, 
αλλόκοτο, άρρωστο, συφοριασμένο, λες κι έβγαινε από φρενοκομεία, 
από νοσοκομεία, από νεκροταφεία. Έπηξαν οι δρόμοι, τα λιμάνια, οι 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2178,7999/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2178,7999/
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εκκλησίες, τα σκολειά, οι δημόσιοι χώροι. Στα πεζοδρόμια γεννιόνταν 
παιδιά και πέθαιναν γέροι. 

Ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφνικά έξω από την 
προγονική τους γη. Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς 
άταφους. Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό στα δέντρα, το φαΐ 
στη φουφού*, τη σοδειά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο συρτάρι, τα 
πορτρέτα των προγόνων στους τοίχους. Και βάλθηκαν να τρέχουν, να 
φεύγουν κυνηγημένοι απ' το τούρκικο μαχαίρι και τη φωτιά του 
πολέμου. Και λογίζονταν τυχεροί που αντάλλαξαν το έχει τους*, την 
πατρίδα τους, το παρελθόν τους με μια στάλα σιγουριά... Άρπαξαν 
βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια και πέρασαν τη θάλασσα σ' έναν 
ομαδικό, φοβερό ξενιτεμό. Κοιμήθηκαν αποβραδίς νοικοκυραίοι στον 
τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι, άστεγοι, άποροι, 
αλήτες και ζητιάνοι στα λιμάνια του Πειραιά, της Σαλονίκης, της 
Καβάλας, του Βόλου, της Πάτρας. 

Ενάμισι εκατομμύριο αγωνίες και οικονομικά προβλήματα 
ξεμπάρκαραν στο φλούδι της Ελλάδας*, με μια θλιβερή ταμπέλα 
κρεμασμένη στο στήθος: «Πρόσφυγες!». Πού ν' ακουμπήσουν οι 
πρόσφυγες; Τι να σκεφτούν; Τι να ξεχάσουν; Τι να πράξουν; Πού να 
δουλέψουν; Πώς να ζήσουν; 

Τρέμαν ακόμα από το φόβο. Τα μάτια τους ήταν κόκκινα απ' το 
αιμάτινο ποτάμι της κόλασης που διάβηκαν. Και σαν πάτησαν σε 
στέρεο έδαφος, μετρήθηκαν να δουν πόσοι φτάσανε και πόσοι λείπουν. 
Κι οι ζωντανοί δεν το πιστεύανε, μόνο άπλωναν τα χέρια τους στο κορμί 
τους και το ψάχνανε, για να βεβαιωθούνε πως δεν ήταν βρικόλακες. Και 
ψάχναν και για την ψυχή τους, να δουν αν ήταν στη θέση της. Μ' αυτή 
ήταν άφαντη. Είχε μείνει πίσω στην πατρίδα, κοντά στους αγαπημένους 
νεκρούς και στους αιχμαλώτους, κοντά στα σπιτάκια, στα χωράφια, στις 
δουλειές και στακαζάντια...* 

Μικροί μεγάλοι στριμωχνόμαστε στις παραλίες αποβλακωμένοι, 
άβουλοι, με μια έμμονη ιδέα ο καθένας, κι άλλος με μια άνοια 
αποκρουστική. Οι πιο τυχεροί ξεδίναν, γιατί κλαίγανε και βρίζανε και 
μούγκριζαν από πόνο. 

Μια νέα γυναίκα πετούσε από καιρό σε καιρό ένα τραγικό νανούρισμα: 
«Νάνι, νάνι, το παιδάκι μου να κάνει...». Στην αγκαλιά της κρατούσε ένα 
μαξιλάρι που όλο το σκέπαζε και το φιλούσε και κοίταζε γύρω της 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2178,7999/
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πανικόβλητη. Κανένας δεν την πρόσεχε. Μόνο ο γερο-πατέρας της 
πάσχιζε να την ησυχάσει. 

—  Κορούλα μου, Ελένη μου, κάνε, παιδί μου, κουράγιο. Αυτό ήταν το 
θέλημα του Θεού... 

Κάποιος δημοσιογράφος που πρόσεξε τη σκηνή, κοντοστάθηκε και 
θέλησε να πληροφορηθεί. 

—  Αχ! έκανε ο γέρος. Τ' αγοράκι της έσκυψε να πάρει απ' την κούνια κι 
αντί γι' αυτό πήρε το μαξιλάρι κι έφυγε! 

Μια μέρα, αντάμωσα μέσα σ' ένα ανθρώπινο μπουλούκι το θείο 
Θανάση με την κόρη του τη Βαλεντίνη. Ήταν οι πρώτοι συγγενείς που 
έβλεπα κι αρπάχτηκα απ' αυτούς, ξεσπώντας σ' ένα παραπονεμένο 
κλάμα. 

Η Βαλεντίνη προσπάθησε να με μερώσει. 

—  Θα 'ρθουν, μην απελπίζεσαι. Είναι κόσμος, χιλιάδες κόσμος, που 
μπαρκάρει ακόμα. 

Της έδειξα πού βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Μα ο θείος Θανάσης δεν 
πήγε μαζί της. Αδιάφορος και ήρεμος κοίταζε τον κόσμο. Είχε πάθει 
πάλι μια δυνατή νευρική κρίση κι έλεγε ξερά: 

— Πώς κάνουν έτσι οι άνθρωποι! Τι τους έπιασε και το χάσαν πάλι το 
τσερβέλο*; 

Η Βαλεντίνη μας ανιστόρησε όλα όσα ήξερε για την καταστροφή. Πώς 
μπήκαν οι ζεϊμπέκηδες* μέσα στη Σμύρνη. Στην αρχή δεν πείραξαν 
άνθρωπο· μα ύστερα ρίχτηκαν με λύσσα στη σφαγή και στο πλιάτσικο*, 
αρχίζοντας απ' την αρμένικη γειτονιά. Ο Νουρεντίν πασάς έβγαλε τότε 
φιρμάνι ν' αφήνουν όλα τα γυναικόπαιδα και τους γέρους να φεύγουν, 
και να κρατούνε αιχμάλωτους μόνο τους άντρες και τ' αγόρια. 

Η Σμύρνη είχε παραδοθεί στις φλόγες και στο αίμα. Ο κόσμος 
στριμωχνόταν στην παραλία ζητώντας προστασία απ' τον αγγλογαλλικό 
και τον αμερικάνικο στόλο· και παρακαλούσε τους συμμάχους να τον 
σώσουν απ' το λεπίδι. Μα οι ξένοι είχαν, λέει, διαταγές να μην 
επεμβαίνουν! Και κάθονταν πάνω στα καράβια τους με σταυρωμένα 
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χέρια και κάπνιζαν τα τσιμπούκια τους! Και κοίταζαν, σαν θεατές, το 
φοβερό μαρτύριο ενός ολόκληρου πληθυσμού. 

Όσοι άνθρωποι είχαν λεφτά, έδιναν ολόκληρη περιουσία για να τους 
πάρουν οι βάρκες. Μα τις περισσότερες φορές άλλοι, πιο χεροδύναμοι 
και σβέλτοι, σπρώχναν τους 

πρώτους κι άρπαζαν τη θέση τους. Κι οι βάρκες, κάθε τόσο, 
αναποδογύριζαν κι οι άνθρωποι πνίγονταν μέσα στον πανικό, σαν τις 
μύγες. 

— Θε μου! Θε μου! δε θέλω ν' ακούσω άλλο, έλεγε η θεία Ερμιόνη. 

*********************************************************** 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Αφήγηση, διάλογος. Δραματοποιημένος 

αφηγητής, εστίαση εσωτερική. Ο αφηγητής αποτελεί πρόσωπο της 

ιστορίας, συμμετέχει στα δρώμενα, μας περιγράφει με ζωντάνια και 

παραστατικότητα ένα βίωμα του παρελθόντος. Η αφήγηση βρίσκεται σε 

χρόνο παρελθοντικό (αόριστος) ενώ ο διάλογος στον ενεστώτα, κάτι 

που προσδίδει αμεσότητα και θεατρικότητα.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Το δίχως άλλο δίνεται η δίνη του πολέμου. 

Παρουσιάζεται η κόλαση. Ωστόσο στην πορεία του βιβλίου, όταν 

δηλαδή έρχεται η «ανταλλαγή» και η εγκατάσταση στην Ελλάδα, η 

κατάσταση για τους ξεριζωμένους της Σμύρνης δεν αλλάζει σημαντικά, 

καθότι και οι ντόπιοι τους αντιμετωπίζουν με δυσπιστία.  Το βιβλίο 

καταδικάζει τη ξενοφοβία και το ρατσισμό. Φαίνεται λοιπόν πως η 

ξενοφοβία, το μίσος και η αφιλοξενία δεν έχουν σύνορα, ώστε να 

μιλήσουμε απλά για τους «κακούς Τούρκους», όταν και οι ίδιοι οι 

Έλληνες ήσαν αφιλόξενοι, ακόμη και με τους συμπατριώτες τους που 

βασανίστηκαν και ταπεινώθηκαν από τον αντίπαλο τους. Το βιβλίο 

περνάει ιδανικά όπως η ανθρωπιά, η αγάπη και η αλληλεγγύη. Στην 

ιστορία τα παραπάνω ιδανικά λάμπουν δια της απουσίας τους. Οπότε, 

έκδηλα είναι τα αποτελέσματα της απουσίας αυτών.  
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Τζουμαλί Νετζατί 
 «Ο πατέρας μου» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο Νετζατί Τζούμαλι (1921-2001) γεννήθηκε στη Φλώρινα. Μετά τον 

πόλεμο στη Μικρά Ασία η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Ούρλα, 

κοντά στη Σμύρνη. Δημοσίευσε τα πρώτα ποιήματά του όταν ήταν 

ακόμα φοιτητής της νομικής στην Άγκυρα. Εργάστηκε πολλά χρόνια σαν 

δικηγόρος στη Σμύρνη. Τα περισσότερα έργα του είναι τοποθετημένα 

γύρω στη Σμύρνη και τα παράλια του Αιγαίου. Δούλεψε όλα τα είδη του 

λόγου: ποίηση, διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο. Κυριότερες ποιητικές 

συλλογές: "Yagmurlu deniz" ("Βροχερή θάλασσα", βραβείο ποίησης της 

Ένωσης για την Τουρκική Γλώσσα, 1969), "Ceylan agidi" ("Ο θρήνος της 

γαζέλας", 1974), "Bozkirda bir atli" ("Ο καβαλάρης της στέπας", 1981). 

Κυριότερα μυθιστορήματα: "Aci tutun" ("Πικρός καπνός", 1974, μέρος 

μιας τριλογίας με γενικό τίτλο "Η εποχή του καπνού", που περιγράφει 

τη ζωή των κατοίκων του Αιγαίου), "Viran daglar" ("Πέτρινα βουνά", 

βραβεία μυθιστορήματος Orhan Kemal και Yunus Nadi, 1995). Συλλογές 

διηγημάτων: "Yalniz kadin" ("Μοναχική γυναίκα", 1955), "Degisik gozle" 

("Με άλλο μάτι", βραβείο διηγήματος Sait Faik, 1957), "Makedonya 

1900" ("Μακεδονία 1900", βραβείο διηγήματος Sait Faik, 1972). Πέθανε 

στις 10 Οκτωβρίου 2001 στην Κωνσταντινούπολη. 

 

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2005) Ο τελευταίος άρχοντας των Βαλκανίων, Άγκυρα 

(1979) Ο Πατέρας μου, Θεμέλιο 
 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Στο διήγημα «Ο πατέρας μου», του Τούρκου Τζουμαλί Ν., 
παρουσιάζεται ο ξεριζωμός απ’ την αντίθετη πλευρά. Σ’ όλη την έκταση 

http://www.biblionet.gr/book/94360/Cumali,_Necati,_1921-2001/%CE%9F_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
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του διηγήματος διαφαίνεται η φιλία μεταξύ Τούρκων, Ελλήνων αλλά 
και Βουλγάρων στην περιοχή της Φλώρινας, μέχρι να έρθει ο γνωστός 
ξεριζωμός με την ανταλλαγή πληθυσμών. Αποτελεί μέρος της 
αυτοβιογραφίας του συγγραφέα. 

ΗΡΩΕΣ: Ο συγγραφέας, οι γείτονες και τα τρία παιδιά του. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Αφήγηση, διάλογος, περιγραφές. 
Ομοδιηγητικός αφηγητής, με εσωτερική εστίαση. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ:. Τρεις οικογένειες ζουν αρμονικά στην 
περιοχή αυτή, σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες, τα ήθη και τα έθιμα του 
καθενός. Ωστόσο, η διαφορές δεν αποτελούν τροχοπέδη για μια 
αρμονική συνύπαρξη και για να δημιουργηθούν μεικτές φιλίες.   
Υπάρχει και πάλι προβολή των ανθρώπου, που έχει συναισθήματα για 
τον τόπο του, αλλά παρόλα αυτά αναγκάζεται να φύγει. Καλλιεργείται η 
ενσυναίσθηση, καθώς και οι Έλληνες έχουν ζήσει παρόμοιες 
καταστάσεις. Τώρα απλά η κατάσταση φαίνεται απ’ την άλλη πλευρά. 
Φαίνεται έκδηλα πως η εθνικότητα δεν επηρεάζει τα συναισθήματα, 
που μένουν κοινά. Παρουσιάζονται ιδανικά όπως ο πατριωτισμός, αλλά 
τίθεται ξεκάθαρα η διαχωριστική του γραμμή με τον εθνικισμό. 
Άλλωστε πρόκειται για διαφορετικές έννοιες. Μάλιστα, στο διήγημα 
λέγεται πως «ο πατριώτης σέβεται τον γειτονικό έθνος». Ωστόσο κι εδώ 
χρησιμοποιούνται έννοιες όπως ο «ξεριζωμός». Πάραυτα, το διήγημα 
δύναται να χαρακτηριστεί ως διαπολιτισμικό.  

 

Τζώρτζογλου Νίτσα.  
«Τα σοφεράκια» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η ποιήτρια και συγγραφέας παιδικών βιβλίων Νίτσα Τζώρτζογλου 

(1926-2009) άρχισε ν' ασχολείται με τη λογοτεχνία το 1969, όταν ο ένας 

της γιος τελείωνε το Πανεπιστήμιο και ο άλλος Κολλέγιο. Τα πρώτα της 

ποιήματα, βραβευμένα από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά δεν 

έχουν τυπωθεί, μα τον επόμενο χρόνο κέρδισε δύο βραβεία από τη 
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Συντροφιά πάλι και από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για τα 

αντίστοιχα μυθιστορήματα "Τομ, Τομ..." και "Σιναπόσπορος". Από τότε 

συνέχισε να γράφει κι έφθασε τα 50 περίπου βιβλία που κυκλοφορούν 

σε πολλαπλές εκδόσεις. Το "Προ Χριστού στη Βραυρώνα" μπήκε στον 

τιμητικό πίνακα του βραβείου Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και το "Τα τρία 

σίγμα" κέρδισε το κρατικό βραβείο παιδικής λογοτεχνίας. Διακρίσεις και 

βραβεία της δόθηκαν από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, 

από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, την Εταιρεία Προστασίας 

Αναπήρων Παίδων, την Εστία Ν. Σμύρνης, τους Ροταριανούς κ.ά. 

Πολυταξιδευμένη, η Νίτσα Τζώρτζογλου μιλούσε γαλλικά, αγγλικά, 

ιταλικά. Για το σύνολο του έργου της βραβεύτηκε με το έπαθλο 

Πηνελόπης Δέλτα το 1997 και από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά 

το 2006. Πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2009. 
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 Σπίτι στην εξοχή, Νικόδημος 

  
 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

(1996) Αθάνατη ιδέα, Άγκυρα 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΗΡΩΕΣ: Μια νεαρή Τσιγγάνα αγωνίζεται για τον «επιούσιο». 

Συναντά τυχαία κάποια γιατρίνα και γνωρίζεται με ένα φιλότιμο 

Βορειοηπειρώτη που δουλεύει και σπουδάζει για να ανοίξει δρόμο για 

το μέλλον του. Είναι ένα αντιρατσιστικό μυθιστόρημα με δράση στη 

σημερινή Αθήνα και στα περίχωρα. 

ΑΦΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Διήγηση, διάλογος, μη δραματοποιημένος 

αφηγητής, μηδενική εστίαση. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Αναφερόμαστε πάλι με ένα βιβλίο που αφορά 

τους τσιγγανοπαίδες. Προβάλλεται το δικαίωμα που έχουν στη ζωή και 

πως η αγάπη είναι ένα συναίσθημα κοινό για όλους, που δεν 

επηρεάζεται ως συναίσθημα καθαυτό από διάφορες πολιτισμικές 

διαφορές. Διδάσκεται σεβασμός κι ανθρωπισμός προς όλους, 

ανεξάρτητα φυλής ή εθνικότητας. Μόνο μ’ αλληλεγγύη καταφέρνουν 
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http://www.biblionet.gr/book/27970/%CE%A4%CE%B6%CF%8E%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1,_1926-2009/%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/53002/%CE%A4%CE%B6%CF%8E%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1,_1926-2009/%CE%A3%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://www.biblionet.gr/book/17895/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%91%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7_%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1
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στο τέλος ελληνόπουλα και ρομά να λύσουν τα προβλήματα που είχα. 

Έτσι και στο βιβλίο αυτό υπάρχει έντονο το διαπολιτισμικό στοιχείο. 

 
Φετιέ Τσετίν 
 «Η γιαγιά μου» 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Φετχιέ Τσετίν γεννήθηκε στο χωριό Μαντέν κοντά στην πόλη Έλαζιγ 

στη νοτιοανατολική Τουρκία. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης και 

εκπρόσωπος της Ομάδας Εργασίας για τα Μειονοτικά Δικαιώματα του 

ίδιου Συλλόγου. Ζει και δικηγορεί στην Κωνσταντινούπολη. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2009) Η γιαγιά μου, Εκδόσεις Πατάκη 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Όταν η Φετχιέ Τσετίν μεγάλωνε σε μια μικρή επαρχιακή πόλη 

της Τουρκίας, είχε την εικόνα της γιαγιάς της ως μιας ευτυχισμένης και 

αξιοσέβαστης μουσουλμάνας νοικοκυράς. Πέρασαν δεκαετίες μέχρι να 

της αποκαλύψει η ίδια την αλήθεια: γεννήθηκε χριστιανή και 

Αρμένισσα, το όνομά της ήταν άλλο, οι περισσότεροι άντρες στο χωριό 

της σφαγιάστηκαν το 1915 και τα γυναικόπαιδα του χωριού στάλθηκαν 

σε πορεία θανάτου. Εκείνη την έσωσε (αρπάζοντάς την από την αγκαλιά 

της μάνας της) ένας Τούρκος αξιωματούχος, που έγινε ο πατέρας της. 

Αυτό που ήξερε η γιαγιά ήταν πως είχε ακόμη συγγενείς στην Αμερική. 

Θα μπορούσε η Φετχιέ να τη βοηθήσει να τους εντοπίσει προτού 

κλείσει τα μάτια της; Σε αυτήν τη συγκλονιστική μαρτυρία, η Φετχιέ 

http://www.biblionet.gr/book/137978/%C3%87etin,_Fethiye/%CE%97_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CE%BC%CE%BF%CF%85
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Τσετίν σπάει τη σιωπή, σε μια χώρα όπου η γενοκτονία των Αρμενίων 

απλώς δεν έχει συμβεί.  

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Αφήγηση, διάλογος. Η εστίαση είναι 

εσωτερική, ενώ ο αφηγητής δραματοποιημένος. 

ΗΡΩΕΣ: Η Φετχιέ, η γιαγιά. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Το βιβλίο αυτό καταδικάζει τον πόλεμο και 

κάθε είδους εθνικιστική διάθεση, ειδικά αν αυτή μέλει να βλάψει μια 

ομάδα ανθρώπων (σ.σ. Αρμένιοι). Η ενσυναίσθηση καλλιεργείται μέσα 

από το έντονο συναισθηματικό κλίμα που καλλιεργείται, τόσο λόγω της 

ανατροπής στο τέλος (η πρωταγωνίστρια ανακαλύπτει τις αρμενικές 

καταβολές της) όσο κι εξαιτίας του δράματος της γιαγιάς, που 

αποκαλύπτεται με την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε καμία περίπτωση δεν 

εκφράζεται μίσος για τον τότε εχθρό, όπως εύλογα μπορεί να 

αναρωτηθεί κάποιος. Το μόνο που το βιβλίο εξαίρει, είναι ο σεβασμός, 

η αλληλοκατανόηση και η έντονη ανθρωπιά. Το πιο πολυδιαβασμένο 

βιβλίο στην Τουρκία που αφορά τη γενοκτονία των Αρμενίων, μας 

διηγείται την πραγματική ιστορία της συγγραφέα. Η συγγραφέας, 

θεωρώντας που είναι Τουρκάλα, ξαφνικά ανακαλύπτει πως η καταγωγή 

της είναι αρμένικη. Προβάλλει μια ανθρωπιστική πλευρά της ζωής της 

εποχής εκείνης, με τη συμβίωση των δύο λαών, μέχρι τον πόλεμο. Ένα 

βιβλίο, που μετρίασε τα κατά τ’ άλλα εθνικιστικά συναισθήματα των 

Τούρκων έναντι των αρμενίων δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα.  

 
Φιλίντση Σοφία  
«Η καρδούλα» 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Σοφία Φίλντιση γεννήθηκε το 1937 στο χωριουδάκι Βανάδα της 

ορεινής Τριφυλίας. Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολέγιο της Αθήνας με 

υποτροφία. Πάνω από τριάντα βιβλία η σοδειά της, το μεγαλύτερο 
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όμως μέρος της δουλειάς της απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Υπήρξε 

δημοτική σύμβουλος της πόλης όπου ζούσε -Καλαμάτα- και 

αντιπρόεδρος του θεάτρου της.  Είχε αρθρογραφήσει στην τοπική 

εφημερίδα "ΜΑΧΗ" και στο περιοδικό "ΦΛΑΣ" της Μεσσηνίας. Ίδρυσε 

και διηύθυνε το Ρ/Σ "ΑΝΤΙΡΑΔΙΟ". Έντονη ήταν η παρουσία και η 

δραστηριότητά της στα πολιτικά πράγματα της πόλης της. Η Σοφία 

Φίλντιση πέθανε σε ηλικία 74 ετών τον Απρίλιο του 2011. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2007) Τα ψυχούδια, Ταξιδευτής 

(2003) Ποιήματα για παιδιά, Εκδόσεις Πατάκη 

(2001) Ο Αράπης μας, Εκδόσεις Πατάκη 

(2000) Μικρές ιστορίες, Εκδόσεις Πατάκη 

(2000) Τα παιδιά της γης, Εκδόσεις Πατάκη 

(1998) Ασήμαντα, Εκδόσεις Πατάκη 

(1998) Σημαντικά, Εκδόσεις Πατάκη 

(1997) Τα πουλιά της Κυριακής και άλλα διηγήματα, Εκδόσεις Πατάκη 

(1996) Η καρδούλα, Εκδόσεις Πατάκη 

(1988) Στη Βηθλεέμ του βυθού, Σύγχρονη Εποχή 

(1987) Ορέστης, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(1987) Το Ρηνάκι και άλλα διηγήματα, Εκδόσεις Καστανιώτη 

(1986) Το τραγούδι του πατέρα μου, Σύγχρονη Εποχή 

(1985) Οι κουβαρίστρες, Σύγχρονη Εποχή 

  
 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

(1993) Τα γιορτινά μας, Παπαδημητρίου 

 

 

άθε χρόνο, μόλις άνοιγε το Τριώδιο και καμιά φορά και νωρίτερα, σ' εκείνη την άπλα 

ανάμεσα στη δημοσιά και το βράχο π' ακούμπαγε στη θάλασσα, γινότανε χαλασμός. 

Μαζευόμαστε κει όλα τα παιδιά εκείνης της γειτονιάς, της Πανηγυρίστρας, και γυρεύαμε 

τρόπους οι Αποκριές εκείνες να μη μοιάζουνε με τις προηγούμενες.  

—  Θα ντυθώ στρατηγός, ο ένας. 

—  Κι εγώ γύφτος, ο άλλος. 

Το βράδυ η μάνα μου είπε πως «γύφτος δε σημαίνει και μασκαράς». 

http://www.biblionet.gr/book/124425/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%A4%CE%B1_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/80846/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/60027/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%9F_%CE%91%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/12519/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/31236/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%A4%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B3%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/900/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%91%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/886/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/11602/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%A4%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/12973/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%97_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/37437/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%A3%CF%84%CE%B7_%CE%92%CE%B7%CE%B8%CE%BB%CE%B5%CE%AD%CE%BC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D
http://www.biblionet.gr/book/17442/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%9F%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/18249/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%A4%CE%BF_%CE%A1%CE%B7%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/37403/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%A4%CE%BF_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/36992/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7,_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%99./%CE%9F%CE%B9_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/145216/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%A4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2175,7970/
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Κι αφορμή γύρευε κάθε φορά να μας ξεδιαλύνει του κόσμου τα παράξενα! Εκείνο το βράδυ μας 

είπε ένα σωρό για κείνους τους ανθρώπους που όλο φεύγουνε, μα που δε βλάφτουνε κανέναν, 

που..., ένα σωρό που... και στο τέλος κανένας δεν ντύθηκε γύφτος. 

—  Δεν κάνει, τέλειωσε την κουβέντα της, εδώ δίπλα μας μένουνε οι άνθρωποι, δεν κάνει να τους 

περιγελάτε. 

Είχε δίκιο. Μέσα στο παλιό φυλάκιο ζούσαν δυο οικογένειες μ' ένα τσούρμο παιδιά, που ήτανε 

φίλοι μας. Ποιον θα κοροϊδεύαμε λοιπόν; 

Και, ντροπιασμένοι, πήραμε να ξύνουμε τα καλάμια για τον αϊτό μας, που... 

—  Θα πάει ψηλότερα απ' όλους, είπε ο αδελφός μου. 
 

 *********************************************** 
ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Τα παιδιά μιας μικρής πολιτείας στη μετεμφυλιακή νότια 
Πελοπόννησο απέναντι στα πένθη του καιρού βάζουν το όνειρο, το 
γέλιο, την ανεμελιά, τη φιλία, την ομορφιά, την αθωότητα. Η μικρή 
πόλη, οι γειτονιές της, οι άνθρωποί της, η καθημερινότητά τους και οι 
γιορτινές της μέρες  

ΗΡΩΕΣ: Τα παιδιά της γειτονιάς (ελληνόπουλα και τσιγγανόπουλα) 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Αφήγηση μέσα από χρόνο αόριστο, ενώ ο 
διάλογος δίνει αμεσότητα, ζωντάνια και παραστατικότητα. Έντονος 
είναι ο σχολιασμός στην αφήγηση, αλλά και τα αυτοβιογραφικά 
στοιχεία. Ο αφηγητής είναι δραματοποιημένος, αποτελώντας μέρος 
στην ιστορία. Η εστίαση επί του διαλόγου είναι εσωτερική, αλλά επί της 
αφηγήσεως εξωτερική, καθότι ο αφηγητής διηγείται μια ιστορία του 
παρελθόντος του.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΞΙΑ: Το έργο βρίσκεται σε θέση να παραδώσει 
μαθήματα σεβασμού και ανθρωπισμού μέσα από το αντιρατσιστικό 
πλαίσιο στο οποίο κινείται. Δεν εξωραΐζει τον «πολιτισμικά άλλον», 
αλλά προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες ότι ο διαφορετικός δεν 
είναι κατώτερος, αλλά ως άνθρωπος αξίζει το σεβασμό και την αγάπη 
μιας κοινωνία κι όχι την παραμέληση, την αδιαφορία και την 
απομόνωση. Το δίχως άλλο, πάνω σ’ αυτά τα πεδία έγκειται και η 
διαπολιτισμική αξία του έργου. Άλλωστε, μια κοινωνία δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από διαχωρισμούς και γκετοποιήσεις, αλλά από 



[94] 
 

οικουμενικότητα μέσα σε πλαίσια αλληλεγγύης και αμοιβαίας 
αποδοχής. 

 

Χατζής Δημήτρης   
«Το διπλό βιβλίο»  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το Νοέμβριο του 1913. Ο πατέρας του 
Γεώργιος Χατζής, ήταν διηγηματογράφος, λόγιος και παλαμικόςποιητής, 
γνωστός με το ψευδώνυμο Πελλερέν. Ήταν επίσης εκδότης της 
εφημερίδας «Ήπειρος». Ο Δημήτρης Χατζής παρακολούθησε εγκύκλια 
μαθήματα στην Ιόνιο Σχολή της Αθήνας μαζί με τον αδερφό του Άγγελο, 
τα οποία όμως διέκοψε μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του το 
1930 και επέστρεψε στην γενέτειρά του. Εκεί ανέλαβε τη συνέχιση της 
έκδοσης της εφημερίδας και τη συντήρηση της οικογενείας του. 
Τέλειωσε το Γυμνάσιο στη Ζωσιμαία Σχολή και γράφτηκε στη Νομική 
Σχολή της Αθήνας. Τις σπουδές του δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ λόγω 
οικονομικών δυσχερειών. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 έγινε μέλος 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το 1936 συνελήφθη από 
την Δικτατορία της 4ης Αυγούστου και μετά από βασανιστήρια 
εξορίστηκε στη Φολέγανδρο. Λίγους μήνες αργότερα αφήνεται 
ελεύθερος και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 
του 1940 κατετάγη αλλά δεν στάλθηκε στο μέτωπο. Την περίοδο 
της Κατοχής συμμετείχε στη λειτουργία του παράνομου τυπογραφείου 
του ΕΑΜ στην Καλλιθέα αρθρογραφώντας και διορθώνοντας άρθρα σε 
εφημερίδες όπως η «Ελεύθερη Ελλάδα» και ο «Απελευθερωτής». 
Αρθρογραφούσε ακόμη στον επίσης παράνομο Ριζοσπάστη. Εργάστηκε 
επίσης στο τυπογραφείο του βουνού. Το 1947 επιστρατεύτηκε στα 
Ιωάννινα, ενώ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς εξορίζεται στην Ικαρία. Το 
Μάρτιο του επόμενου έτους εντάχτηκε στο Δημοκρατικό Στρατό της 
Ελλάδας δημοσιεύοντας ανταποκρίσεις και διηγήματα στα έντυπά του. 
Το καλοκαίρι του ίδιου έτους έμαθε την καταδίκη του αδερφού του 
Άγγελου από το Έκτακτο Στρατοδικείο και την εκτέλεσή του. Μετά την 
ήττα του Δημοκρατικού Στρατού το Έκτακτο Στρατοδικείο τον 
καταδικάζει δις εις θάνατον για λιποταξία και έτσι αναγκάζεται να 
καταφύγει στο εξωτερικό. Πρώτοι του σταθμοί ήταν η Ουγγαρία και 
η Ρουμανία.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1913
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1930
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9A%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Στη Βουδαπέστη σπούδασε βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστορία και 
λογοτεχνία, ενώ αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα του 
κομμουνιστικού κόμματος. Ο βυζαντινολόγος Ιούλιος Μοράβσικ τον 
βοηθά να κερδίσει υποτροφία για την Ακαδημία Επιστημών του 
Ανατολικού Βερολίνου, όπου εργάζεται σαν ερευνητής. Το 1962 
ολοκληρώνει στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου τη διατριβή 
του με θέμα «Μονωδίες για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Τούρκους». Το ίδιο έτος επιστρέφει στη Βουδαπέστη, όπου 
διορίζεται βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής Φιλολογίας, ενώ ιδρύει και 
το Νεοελληνικό Ινστιτούτο. Παράλληλα επιμελείται την έκδοση έργων 
νεοελληνικής λογοτεχνίας στην ουγγρική γλώσσα. Μετά τα γεγονότα 
του Μάη του '68 επιθυμεί να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Η αστυνομία 
όμως τον πιέζει να ζητήσει πολιτικό άσυλο, με αποτέλεσμα να 
επιστρέψει στη Βουδαπέστη. Αρνείται ωστόσο να λάβει την ουγγρική 
υπηκοότητα παρά τις προτάσεις που του έγιναν, παραμένοντας 
άπατρις. Μετά την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών επιστρέφει 
το Νοέμβριο του 1974 στην Ελλάδα. Αναγκάζεται όμως να εγκαταλείψει 
ξανά τη χώρα λόγω της μη νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την 
καταδίκη του. Τον Ιούνιο του επόμενου έτους του δίνεται χάρη και 
επιστρέφει οριστικά στην πατρίδα του. Το ακαδημαϊκό έτος 1975-1976 
προσκαλείται να διδάξει νεοελληνικό πολιτισμό και λογοτεχνία 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η μη επικύρωση του διορισμού του λόγω 
των μη εκπληρωμένων στρατιωτικών του υποχρεώσεων έχει ως 
αποτέλεσμα τη διακοπή των μαθημάτων αλλά και διαδηλώσεις των 
φοιτητών. Από το 1975 δίνει πλήθος διαλέξεων και συμμετέχει σε 
συζητήσεις. Από το 1980 μέχρι το θάνατό του εκδίδει το περιοδικό "το 
Πρίσμα". Παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο με την αρχαιολόγο Καίτη 
Αργυροκαστρίτου και απέκτησαν μία κόρη, την Αγγελίνα. Το Μάρτιο 
του 1981 αρρωσταίνει από καρκίνο των βρόγχων και πεθαίνει το 4 
μήνες αργότερα στις 20 Ιουλίου του 1981 σε σπίτι φίλων του 
στη Σαρωνίδα.  

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ (πηγή Wikipedia): 

Ο Δημήτρης Χατζής πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1946 με το 
μυθιστόρημα «Φωτιά». Το 1952 κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων 
«Το τέλος μιας μικρής πόλης», βιβλίο το οποίο θεωρείται το 
σημαντικότερο έργο του. Τα διηγήματα αυτά κυκλοφόρησαν στην 
Ελλάδα το 1963, και ενώ ο Χατζής βρισκόταν ακόμη εξόριστος. 

Ασχολήθηκε επίσης με το δοκίμιο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%83%CE%B9%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%2768
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1974
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1981
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CE%BF
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Τα έργα του που έχουν εκδοθεί είναι με χρονολογική σειρά τα εξής: 

 Φωτιά, μυθιστόρημα εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα, 1946. 

 Το τέλος της μικρής μας πόλης, διηγήματα, εκδοτικό Νέας Ελλάδας, 

Ρουμανία, 1953, εκδόσεις «Επιθεώρηση Τέχνης», Αθήνα, 1963 

(τελική μορφή), εκδόσεις Κείμενα, Αθήνα,1981 και εκδόσεις Το 

Ροδακιό, Αθήνα, 1999. 

 Θητεία (αγωνιστικά κείμενα 1940-1950), διηγήματα, εκδόσεις 

Κείμενα, 1979 

 Ανυπεράσπιστοι, διηγήματα, εκδόσεις Θεμέλιο, 1966. 

 Το Διπλό Βιβλίο, μυθιστόρημα, εκδόσεις Εξάντας, 1976 και Κείμενα, 

1977 (αναθεωρημένη έκδοση). 

 Σπουδές, διηγήματα ξανατυπωμένα και άλλα, εκδόσεις Κείμενα, 

1976. 

 Το πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού, διαλέξεις και δοκίμια, εκδόσεις 

Το Ροδακιό, 2005, 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ιστορία ενός Έλληνα μετανάστη στη Γερμανία και τα 

προβλήματα που αντιμετώπισε. Στην αρχή βίωνε τον ρατσισμό, 

περνούσε δύσκολα, αλλά για βιοποριστικούς λόγους παρέμενε και 

προσπαθούσε. Όλα όμως άλλαξαν με την κοινωνικοποίηση που 

δέχθηκε, χάρις σε ένα γείτονα Γερμανό, ο οποίος τον βοήθησε να 

αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα που τον ταλάνιζαν.  

ΗΡΩΕΣ: Ο Έλληνας Κώστας. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Αφήγηση, διάλογος, μη δραματοποιημένος 

αφηγητής, εστίαση εξωτερική.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Δεν είναι το κατεξοχήν διαπολιτισμικό 

κείμενο, καθώς σκοπό έχει κυρίως να αναδείξει τις δυσκολίες της 

εποχής που περιγράφει. Ωστόσο, δεν απουσιάζει σε κανένα σημείο το 

φιλειρηνικό πνεύμα και ιδανικά όπως η αλληλεγγύη και ο σεβασμός. 

Αναδεικνύονται και οι δυσκολίες που ενυπάρχουν, εάν σε μια κοινωνία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1981
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
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τίθενται διαχωριστικές γραμμές, λόγω της διαφορετικής εθνικότητας. 

Εξαίρονται ιδέες όπως η παγκόσμια επικοινωνία, με τον εθνικισμό να 

μην υπάρχει πουθενά στο έργο. Τονίζεται ο άνθρωπος και κατ’ 

επέκταση το ανθρωπιστικό πνεύμα.  Με την ανάγνωση του έργου 

εντοπίζονται πολλά απ’ τα χαρακτηριστικά που ο Έσιγκερ έδωσε, ώστε 

ένα κείμενο να λογίζεται τοιουτοτρόπως.  Προβάλλει τις αρχικές 

δυσκολίες που αντιμετώπισε ένας Έλληνας μετανάστης στην Γερμανία, 

σε αντιδιαστολή με το πώς άλλαξαν τα πράγματα όταν αυτός άρχισε να 

κοινωνικοποιείται και να εντάσσεται στη γερμανική κοινωνία. Στο 

συγκεκριμένο σημείο έγκειται και το διαπολιτισμικό στοιχείο του 

βιβλίου αυτού. 

Χωρεάνθη-Τσικριτέα Ελένη 
 «Ένας ξένος στη γειτονιά μας» 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Ελένη Τσικριτέα - Χωρεάνθη γεννήθηκε στην Aγία Bαρβάρα 

Tριχωνίδας, του νομού Aιτωλοακαρνανίας. Tελείωσε το Δημοτικό 

Σχολείο Παραβόλας και το Γυμνάσιο Θηλέων Aγρινίου. Σπούδασε 

Παιδαγωγικά στη P. Π. Aκαδημία Πειραιώς, μετεκπαιδεύτηκε δε στο 

Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και στο Πανεπιστήμιο Aθηνών. Παράλληλα με 

τη δημοσιοϋπαλληλική της ιδιότητα, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία 

και με τα γράμματα γενικότερα: ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο, θέατρο, 

κριτική μελέτη, μετάφραση. Iδιαίτερο μέλημά της υπήρξε η σπουδή της 

Γλώσσας μας. Kείμενά της έχουν δημοσιευτεί και δημοσιεύονται στα 

εγκυρότερα παιδαγωγικά και λογοτεχνικά περιοδικά της Αθήνας και 

των επαρχιών (Διαβάζω, Eυθύνη, Tομές, Tραμ, Γραφή, Eλίτροχος, Oδός 

Πανός, Nέα Eστία, Έρευνα, Περίπλους, Σχολείο και Zωή, το Σχολείο και 

το Σπίτι, Σύγχρονη Eκπαίδευση, Eπιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας κ.ά.) 

όπως και σε εφημερίδες (Pιζοσπάστης, Πρώτη, Kαθημερινή, Έθνος, Nέα 

εποχή Aγρινίου, Λήμνος, Nέα Λήμνος, Φωνή Aιγίου, Xιακός Λαός, 

Aιτωλική, Eλεύθερος Aγρινίου, Mεσολογγίτικα Xρονικά κ.ά.). Επίσης στα 

περιοδικά για παιδιά: Pόδι και Συνεργασία. Tου τελευταίου είναι 



[98] 
 

τακτική συνεργάτης. Kείμενα της, ποιητικά και πεζά, έχουν 

συμπεριληφθεί στα βιβλία του Δημοτικού "H Γλώσσα μου". Είναι 

τακτικό μέλος της E.E.Λ. Είναι τακτικό μέλος του Kύκλου του Eλληνικού 

Παιδικού Βιβλίου, μετείχε στην επιτροπή κρίσεως για την εισδοχή νέων 

μελών στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών και από το 1994 είναι μέλος 

της επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για τη βράβευση έργων για 

παιδιά (Παιδικό Βιβλίο). Έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο Mάρκου 

Aυγέρη από την E.E.Λ. για το ιστορικό μυθιστόρημά της "Μεσολόγγι, η 

Πολιτεία του Νερού" και η Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων 

της απένειμε το βραβείο πεζογραφίας 2000 για το κοινωνικό 

μυθιστόρημά της με τίτλο: "Η σκοτεινή αποθήκη". Aπό την Ένωση 

Aιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών τής απενεμήθη τιμητική πλακέτα για την 

προσφορά της στα Γράμματα και από το σύλλογο "Tο Λυκοχώρι" για τον 

ίδιο λόγο. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ 

(2012) Γυναίκες σε υαλοπωλείο, Gema 

(2012) Η σιωπή των αμνών, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. 

(2010) Σάτυρος έρως, Φιλιππότη 

(2009) Άρωμα μαστίχας, Άγκυρα 

(2007) Στον κύκλο του φωτός των αναμνήσεων, Εριφύλη 

(2006) Ο Τρωικός πόλεμος, Άγκυρα 

(2006) Οι άθλοι του Θησέα, Άγκυρα 

(2006) Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, Άγκυρα 

(2005) Ένας ξένος στην οικογένειά μας, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
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http://www.biblionet.gr/book/43059/Schubert,_Ingrid/%CE%97_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B9_%CE%BF_%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/43061/Schubert,_Ingrid/%CE%9F_%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD_%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/43055/Schubert,_Dieter/%CE%9F_%CE%BA%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/43062/Schubert,_Dieter/%CE%9F_%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/43058/Schubert,_Ingrid/%CE%A4%CE%BF_%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/12612/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/95540/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82/%CE%97_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9_6_%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
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http://www.biblionet.gr/book/98870/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,_480-406_%CF%80.%CE%A7./%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/98872/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,_480-406_%CF%80.%CE%A7./%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
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http://www.biblionet.gr/book/86043/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/86044/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
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οι πρώτες μέρες. Τα παιδιά, που είχαν τις συνήθειές τους και το χώρο 

τους, θα δυσανασχετήσουν. Θα καταφέρει ο Μίλιτσα να παραμείνει 

στην οικογένεια; Στο τέλος, οι δυσκολίες κάμπτονται, με αποτέλεσμα ο 

Μίλιτσα να γίνει ιδιαίτερα αγαπητός. 

ΗΡΩΑΣ: Ο Μίλιτσα, ένα προσφυγόπουλο από τη Σερβία, που ζητάει 

αγάπη κι αποδοχή, αλλά η σέρβικη καταγωγή του αποτελεί τροχοπέδη 

για την εκπλήρωση των επιθυμιών του.  

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Η αφήγηση χαρακτηρίζεται από ποικιλία 

εκφραστικών μέσων (παρομοιώσεις, μεταφορές), καθότι η αφηγήτρια 

προσπαθεί να πείσει το αναγνωστικό της κοινό να συμπαθήσει τον 

ήρωά της. Ο διάλογος εντείνει τη θεατρικότητα και την εγγύτητα της 

αφήγησης. Ο αφηγητής είναι μη δραματοποιημένος, με μηδενική 

εστίαση.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Η Χωρεάνθη, με το βιβλίο «ένας ξένος στη 

γειτονιά μας», μας μιλάει για την αγάπη μιας οικογένειας που 

υιοθέτησε ένα σερβόπουλο στην εποχή του πολέμου,  με το ρίσκο να 

διαταράξουν τις ισορροπίες της ήδη υπάρχουσας οικογένειας. Με 

οδηγό όμως την αγάπη, ο μικρός Σέρβος, καταφέρνει να γίνει αγαπητός 

στους πέριξ του, παρόλο τον αρχικό δισταγμό. Το έργο αποδεικνύει πως 

η ανθρωπιά, ο σεβασμός και η αγάπη δεν έχουν σύνορα και μπορούν 

να εκφραστούν από όλους τους ανθρώπους, άσχετα με την εθνική 

καταγωγή. Η αφηγήτρια θυσιάζει την έννοια του έθνους στο βωμό της 

ανθρωπιάς. Άλλωστε, το σερβόπουλο αποδεικνύεται πως μπορεί να 

ζήσει σε μια οικογένεια με Έλληνες, όπως και το αντίθετο.   

 

 

Ψαθάς Δημήτρης  
 «ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο Δημήτρης Ψαθάς (1907-1979) γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του 

Πόντου και ήρθε στην Αθήνα το 1923, όπου τελείωσε τις σπουδές του 

και αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία, στην ευθυμογραφία και στο 

θέατρο. 

Το 1937 κυκλοφόρησε το πρώτο χιουμοριστικό βιβλίο του "Η Θέμις έχει 

κέφια" κι ευθύς τον επόμενο χρόνο "Η Θέμις έχει νεύρα". Εκείνο, όμως, 

που τον έκανε πανελλήνια γνωστό ήταν η "Μαντάμ Σουσού", η 

περιλάλητη ηρωίδα του ομώνυμου χιουμοριστικού μυθιστορήματός 

του. 

Τη δραματική περίοδο της Ιταλογερμανικής Κατοχής ο Δημήτρης Ψαθάς 

περιέγραψε με το δικό του αμίμητο τρόπο στα βιβλία του "Χειμώνας 

του 41" (1945), "Αντίσταση" (1945), και "Το χιούμορ μιας εποχής" 

(1946). Ο συγγραφέας ταξίδεψε στη Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Τουρκία, 

Αίγυπτο και περιέλαβε τις εντυπώσεις του στα βιβλία του "Κάτω από 

τους ουρανοξύστες" (1950), "Στη χώρα των μυλόρδων" (1951) και 

"Παρίσι, Σταμπούλ κι άλλα εύθυμα ταξίδια" (1951). Επίσης, εξέδωσε 

ένα άλλο χιουμοριστικό μυθιστόρημα, που περιλαμβάνει σάτιρα των 

ηθών της εποχής, με τον τίτλο "Οικογένεια βλαμμένου" (1956) και σειρά 

εύθυμων διηγημάτων που τιτλοφορούνται "Παρ ολίγον να γελάσουμε" 

(1960).  Επιλογή χρονογραφημάτων του περιέλαβε σε τρία βιβλία με 

τους τίτλους "Από την εύθυμη πλευρά", "Στο καρφί και στο πέταλο", και 

"Πέρα βρέχει" (1960).  Παράλληλα με τη δημοσιογραφία ο Δημήτρης 

Ψαθάς επιδόθηκε με θριαμβευτική επιτυχία και στη συγγραφή 

κωμωδιών, μερικές από τις οποίες κατέρριψαν το ρεκόρ των 

παραστάσεων στην Ελλάδα. Οι κωμωδίες του, που παίχθηκαν απ όλους 

σχεδόν τους κεντρικούς θιάσους της Αθήνας και με τους μεγαλύτερους 

Έλληνες ηθοποιούς είναι "Το στραβόξυλο" (1940), "Ο εαυτούλης μου" 

(1941), "Οι Ελαφρόμυαλοι" (1942), "Μαντάμ Σουσού" (1942), "Σκίτσα 

της εποχής" (όπου περιλαμβάνονται τα μονόπρακτα "Ο Κηφισοφών", 

"Γαλάζια χελώνα", "Νευρικός κύριος", "Τρελοί της εποχής" και 

"Ιφιγένεια. . . εν Μαύροις", 1944), "Φον Δημητράκης" (1947), "Η ζωή 

είναι ωραία" (1952), "Ζητείται ψεύτης" (1953), "Μικροί Φαρισαίοι" 

(1954), "Ο φαύλος κύκλος" (1954), "Ένας βλάκας και μισός" (1956), 

"Προς Θεού μεταξύ μας" (1957), "Φωνάζει ο κλέφτης" (1958), "Εταιρία 
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θαυμάτων" (1959), "Η Μαίρη τα λέει όλα" (1960), "Εξοχικόν κέντρον ο 

Έρως" (1960), "Εμπρός να γδυθούμε" (1962), "Χαρτοπαίχτρα" (1963), 

"Ξύπνα, Βασίλη" (1965), "Ο αχόρταγος" (1966), "Ο κουτσομπόλης" 

(1968), "Προίκα μου αγαπημένη" (1968), "Οι ατίθασοι" (1970), "Ο 

αφελής" (1973), "Το ανθρωπάκι" (1974).  Τα περισσότερα από τα 

θεατρικά του έργα έχουν γίνει κινηματογραφικές ταινίες με τεράστια 

επιτυχία-η υψηλή θεαματικότητά τους από την τηλεόραση απ όπου 

προβάλλονται σήμερα αποδείχνει το αξεπέραστο ταλέντο του 

δημιουργού τους και τη μόνιμη επικαιρότητα των θεμάτων τους. Ο 

Δημήτρης Ψαθάς εξέδωσε επίσης και ένα ιστορικό χρονικό 500 

σελίδων, συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τη ζωή, τους διωγμούς και 

την αντίσταση του ελληνισμού της ιδιαιτέρας του πατρίδας, με τίτλο "Γη 

του Πόντου" (1966). 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Τίτλοι στη βάση ΠΗΓΗ: Βιβλιονέτ 

(2009) Η Θέμις έχει νεύρα, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

(2009) Οικογένεια Βλαμένου, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

(2002) Αντίσταση, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(2002) Το εύθυμο καρνέ, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(2001) Γη του Πόντου, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(2000) Στο καρφί και στο πέταλο, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(2000) Στου κουφού την πόρτα, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1998) Οικογένεια Βλαμένου, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1997) Η Θέμις έχει κέφια, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1997) Η Θέμις έχει νεύρα, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1997) Μαντάμ Σουσού, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1997) Στη χώρα των μυλόρδων, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1996) Ο αχόρταγος, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1995) Φωνάζει ο κλέφτης, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1993) Ζητείται ψεύτης, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1993) Κάτω απ' τους ουρανοξύστες, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 

(1993) Μαντάμ Σουσού, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 

(1993) Ξύπνα Βασίλη, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

(1993) Φον Δημητράκης, Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΗΡΩΕΣ: Ο συγγραφέας στην παιδική του ηλικία. 

http://www.biblionet.gr/book/145662/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82,_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%97_%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CF%82_%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9_%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/145407/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82,_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/74789/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82,_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/67930/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82,_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%A4%CE%BF_%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD
http://www.biblionet.gr/book/53222/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82,_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%93%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/53221/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82,_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%A3%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%86%CE%AF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF
http://www.biblionet.gr/book/53219/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82,_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%8D_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/53218/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82,_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85
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ΙΣΤΟΡΙΑ: Ένα ιστορικό χρονικό της Μικρασιατικής Καταστροφής, 540 

σελίδων, με στοιχεία αυτοβιογραφικά, που αποτελεί το μοναδικό 

ιστορικό έργο του Δημήτρη Ψαθά.   

ΠΛΟΚΗ: Περιγράφονται τα παιδικά χρόνια του συγγραφέα στον Πόντο, 

μέσα από τη συμβίωση των Ποντίων με τους Αρμενίους και τους 

Τούρκους. Περιγράφεται η αρμονική συμβίωση τριών λαών, μέχρι την 

άνοδο του κεμαλισμού και τα γνωστά γεγονότα που ακολούθησαν.   

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Αφήγηση, διάλογος, περιγραφές. Ο 

συγγραφέας είναι δραματοποιημένος, η εστίαση μηδενική. Ωστόσο ο 

χρόνος δράσης παρελθοντικός, καθότι μας διηγείται κάτι μετά από 

χρόνια, κάνοντας τον αφηγητή που δύναται να σχολιάσει ορισμένες 

καταστάσεις από άλλο πρίσμα κι οπτική.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΜΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Συνεχίζοντας με τη «Γη του Πόντου» 

ξεκαθαρίζεται εξαρχής πως δεν πρόκειται για ένα εύθυμο βιβλίο. 

Μάλιστα, περιγράφεται κι ο ποντιακός ξεριζωμός. Ωστόσο, σ’ όλο το 

βιβλίο φαίνεται η φιλία και η συμβίωση των Ποντίων μαζί με τους 

Αρμένιους αλλά τους Τούρκους της περιοχής. Άλλωστε, είναι γνωστό 

πως οι τρεις αυτοί λαοί συμβίωναν μεταξύ τους χωρίς προβλήματα, 

μέχρι την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού. Με κριτική σκέψη από 

τον αναγνώστη, μπορεί με ευκολία να αναπτυχθούν αξίες όπως η φιλία 

και να καταδικαστούν τα μίση και οι ακρότητες που υπήρξαν και 

υπάρχουν και δυστυχώς δεν παύουν να αναπτύσσονται ποτέ, ακόμη και 

σήμερα. Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση καθότι η αρμονία της ζωής των 

τριών αυτών λαών είναι χαρακτηριστική. Κατηγορείται ο πόλεμος και ο 

άκρατος εθνικισμός, δείχνοντας πως μπορεί να φέρει τραγικά 

αποτελέσματα και να στοιχήσει τη διάλυση πολλών αξιών. Η τελική 

διάλυση αποδίδεται κυρίως στους τότε πολιτικούς, που με την 

προπαγάνδα τους καλλιέργησαν το μίσος. Ωστόσο, ο Δ. Ψαθάς δε 

διστάζει να μιλήσει για «ξεριζωμούς» και «γενοκτονίες». Εύλογα 

λοιπόν, γεννάται το εξής ερώτημα: Είναι δυνατό ένα τέτοιο βιβλίο να 

χαρακτηρίζεται ως διαπολιτισμικό; Η αλήθεια είναι πως, αν εξεταστούν 

όλες οι παράμετροι, επαφίεται στην κρίση του καθενός εάν αυτό το 
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βιβλίο είναι διαπολιτισμικό ή όχι. Καλλιεργείται βέβαια η 

ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη  και σεβασμός ενώ καταρρίπτεται ο 

εθνικισμός. Ωστόσο, με τις αγριότητες που περιγράφονται σε ορισμένα 

σημεία, ίσως τα παραπάνω να αναιρούνται. Εντούτοις, τίθεται στη 

λίστα ως διαπολιτισμικό, καθώς ως επί το πλείστον τα κριτήρια 

επαληθεύονται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
 

1. Άντριτς Ιβο.  «Ταραγμένοι καιροί»    

2. Βυζηινός Γεώργιος. «Ο Μοσκώβ Σελήμ» 

3. Γκεοργκιέφσκι Τάσκο. «Το κόκκινο άλογο»          

4. Γκέρτσου-Σαρρή Άννα. «Το λέγαν Ξάστερο»   

5. Γρηγοριάδου-Σουρέλη Γαλάτεια. «Παιχνίδι χωρίς κανόνες»   
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6. Δελώνης Αντώνης. «Ονειρεύομαι τη Ρούθ»                         

7. Δικαίου Ελένη. «Το κοριτσάκι με τα ναυτικά» 

8.  Κανταρέ Ισμαήλ. «Τρία τραγούδια πένθιμα για το Κοσσυφοπέδιο»  

9. Καπλάνι Γκασμέντ. «Μικρό ημερολόγιο συνόρων»  

10.  Κατσαμά Ελένη. «Σαν τα χελιδόνια»   

11. Κιάσσου Νίτσα.  «Μια νονά για την Νενάντα»  

12. Κλιάφα Μαρούλα.   «Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει θλιβερές ιστορίες» 

13. Libertini Alessandro. «Διάφοροι διαφορετικοί φίλοι»  

14. Μερίκα Λένα. «Κόρη σε τιμή ευκαιρίας»  

15. Μουρίκη Κατερίνα   «Αγάπη χωρίς σύνορα»    

16. Μουρίκη Κατερίνα. «Ο Γκασμέντ, ο φυγάς με τη φλογέρα»   

17. Ντράκουλιτς Σλαβένκα.  «Σαν να μην είμαι εγώ»  

18. Πέτροβιτς Λότη.-Ανδρουτσοπούλου «Για την άλλη πατρίδα» 

19. Πέτροβιτς Λότη.- Ανδρουτσοπούλου «Τραγούδι για τρεις» 

20. Πέτροβιτς Λότη. - Ανδρουτσοπούλου «Ο Μικρός αδελφός» 

21.  Σωτηράκου Πίτσα.«Το φουστάνι της Κλεοπάτρας»  

22. Σωτηρίου Διδώ. «Μέσα στις φλόγες» 

23. Τζουμαλί Νετζατί. «Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ»  

24. Τζώρτζογλου Νίτσα. «Τα σωφεράκια» 

25. Φεχτιέ Τσετίν. «H γιαγιά μου»  

26. Φίλντιση, Σοφία «Η καρδούλα». 

27. Χατζής Δημήτρη «Το διπλό βιβλίο».          

28. Χωρεάνθη Ελένη.  «Ένας ξένος στη γειτονιά μας,» 

29.  Ψαθάς Δημήτρης. «ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»  

 

 

EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Αλέξανδρο Ακριτόπουλο για τις  

συμβουλές του και τις προτάσεις του για το θέμα μου. Σε εκείνο το 

στάδιο ήταν ανεκτίμητες κι ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν. Έπειτα θα ήθελα 

να ευχαριστήσω τον κ. Ανδρέα Ανδρέου για την αρωγή που μου 

προσέφερε πάνω σε θέματα βαλκανικής ιστορίας, με αποτέλεσμα να 

κατανοήσω ευκολότερα το συγκείμενο πολλών λογοτεχνικών έργων. Το 

δίχως άλλο, πρέπει να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της δημόσιας 
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βιβλιοθήκης «Πιτόσκα» αλλά και τους ανθρώπους της βιβλιοθήκης του 

ΠΤΔΕ Φλώρινας για τη συμβολή τους στην ενίσχυση του καταλόγου που 

συνέλεγα βιβλία με διαπολιτισμικό περιεχόμενο. Δίχως αυτούς, το 

τελικό ανθολόγιο θα ήταν σίγουρα φτωχότερο. Τέλος, αξίζει να 

ευχαριστήσω τους γονείς μου για την ηθική και την υλική στήριξη.  
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