
Σην βηβιίν ηεο Α. Δαξιάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζπλπθαίλνληαη κε 

ηα κπζηζηνξεκαηηθά: πξόζωπα θαληαζηηθά πθίζηαληαη ζε αηνκηθό 

θαη θνηλωληθό επίπεδν ηηο επηπηώζεηο κίαο από ηηο κεγαιύηεξεο 

ειιεληθέο ηξαγωδίεο, ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Οη άλζξωπνη 

απηνί παζρίδνπλ λα επηβηώζνπλ, πνλνύλ θαη ζπλάκα αγωλίδνληαη, 

παιεύνπλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ απώιεηα αγαπεκέλωλ πξνζώπωλ, 

απνδεηθλύνληαο ζηνλ αλαγλώζηε «πωο ν πόλνο θαηαπγάδεη ηε δωή». 

Καηά ηελ αλάγλωζε ηνπ βηβιίνπ ζπλαληήζακε απνζπάζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα απηά κε έλαλ ηδηαίηεξν ινγνηερληθό ηξόπν. 

Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη επηά ηέηνηα απνζπάζκαηα. Να επηιέμεηε 

ηξία (3) από απηά θαη λα ηα ζρνιηάζεηε κε ηνλ δηθό ζαο ηξόπν. 

 «Αν είναι να πρέπει να πέςεισ εκεί που δεν πρέπει να πέφτει ο άνθρωποσ, 

αν είναι να πέςεισ ςτην ανάγκη τουσ για να ςε ςυντρέξουν, τότε δεν είμαςτε 

άνθρωποι.»  
 

 

Oι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ςημαντικό να αποφεύγουν την εγωπαθή 

ςυμπεριφορά και τον εγωιςμό. Oφείλουν να ικανοποιούν τισ 

βιοποριςτικέσ τουσ ανάγκεσ αλλά να μην αδιαφοροὐν για τον 

ςυνάνθρωπο. Μπορούμε να ςυμφωνήςουμε ότι η ανάγκη μπορεί να 

οδηγήςει τον άνθρωπο ςε ςυμπεριφορέσ που ςυνήθωσ θα απέφευγε. 

Αν όμωσ βοηθούςαμε, όταν η κατάςταςη και οι ςυνθήκεσ το 

απαιτούςαν, τότε θα υπήρχε πραγματική κατανόηςη και 

αλληλοςεβαςμόσ μεταξύ των ανθρώπων. Οι διαπροςωπικέσ ςχέςεισ  

και ο τρόποσ με τον οποίο ςυμπεριφέρεται ο κάθε άνθρωποσ ςτουσ 

ςυνανθρώπουσ του αποτελούν αναπόςπαςτο κομμάτι τησ ζωήσ του. 

Επομένωσ, είναι ξεκάθαρο πωσ, αν απουςιάζει η ςυμπαράςταςη και 

η ανθρωπιά, το άτομο θα οδηγηθεί ςτη μοναξιά και την αποξένωςη. 

Ολοκληρώνοντασ, το πόςο χαρούμενη είναι η ζωή κάποιου και πόςη 

ςυναιςθηματική υποςτήριξη λαμβάνει από τουσ άλλουσ εξαρτάται 

ςε μεγάλο βαθμό από την  ενςυναίςθηςη και τον αλληλοςεβαςμό.  

 

 



 

 

  



«Κι άρχιςε ςιγά ςιγά να ςυνειδητοποιεί πωσ όλεσ μασ, όλων μασ οι ζωέσ 

είναι αληθινέσ. Ακόμα κι οι πιο δύςκολεσ κι οι πιο περίεργεσ κι οι πιο μαγικέσ 

κι οι πιο εφιαλτικέσ. Κι εςύ δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτε άλλο παρά να τισ 

ζεισ. Ν’ αναπνέεισ και να κρατιέςαι με νύχια και με δόντια από τη ζωή. Να 

ζεισ.» 

 

Το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα αντικατοπτρίηει το μινυμα που κζλει να 

περάςει θ ςυγγραφζασ. Πρζπει ςτθ ηωι να αγωνιηόμαςτε και να μθν τα 

παρατάμε με τθν πρϊτθ δυςκολία. Είναι ςίγουρο ότι κατά τθ διάρκεια 

τθσ ηωισ μασ κα ςυναντιςουμε πολλζσ δυςκολίεσ και κα βιϊςουμε 

δυςάρεςτεσ ςτιγμζσ και καταςτάςεισ, οι οποίεσ μπορεί να ςτεριςουν 

από τθ ηωι μασ όμορφα πράγματα. Αυτό δεν ςθμαίνει όμωσ ότι πρζπει 

να ςταματιςουμε να προςπακοφμε για το καλφτερο. Ειδικότερα, ςτο 

βιβλίο βλζπουμε ότι όλοι όςοι ηουν ςτο κζατρο ζχουν βιϊςει δφςκολεσ 

ςτιγμζσ. Ο κακζνασ ζχει τθ δικι του τραγικι ιςτορία. Όμωσ, δεν τουσ 

βλζπουμε να πτοοφνται αλλά ςυνεχίηουν να αγωνίηονται, προκειμζνου 

να καταφζρουν να επιβιϊςουν. Αυτό λοιπόν πρζπει να κάνουμε και 

εμείσ, να προςπακοφμε με όλθ μασ τθν ψυχικι δφναμθ να 

προςπερνάμε κάκε εμπόδιο που ςυναντάμε ςτθ ηωι μασ και να 

αντιμετωπίηουμε με ςκζνοσ κάκε κρίςιμθ κατάςταςθ. 

 

 

 

 

  



Να προςπαθήςετε να ερμηνεύςετε τον τίτλο του βιβλίου. 

 

Η ςυγγραφζασ αυτοφ του βιβλίου, Αγγελίκθ Δαρλάςθ, μπορεί να 

διάλεξε τον ςυγκεκριμζνο τίτλο, λόγω του ότι ο Δρόςοσ μαηί με τθν 

αδερφι του, τθν Αρετι, ωσ νεαροί πρόςφυγεσ από τθ Μικρά Αςία 

εγκαταςτάκθκαν μαηί με πολλοφσ άλλουσ πρόςφυγεσ ςτο ςυγκεκριμζνο 

κζατρο. Το νζο ςπίτι τουσ ιταν μζςα ςτο κζατρο. Το νζο τουσ ςπίτι ιταν 

ζνα κεωρείο, ζνα μικρό, μονότονο δωμάτιο, όπου ίςα-ίςα χωροφςαν να 

κοιμθκοφν. Εκεί μζςα κα ηιςουν τθ δεφτερθ, τραγικότερθ ηωι τουσ. 

Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί πωσ ο Δρόςοσ ηει κάκε ςτιγμι τθσ ηωισ του 

μζςα ςε αυτό το κεωρείο. Μζςα ςε αυτό το κεωρείο κα 

ςυνειδθτοποιιςει τθν πικρι αλικεια και κα μπορζςει να διαχειριςτεί 

τον κάνατο τθσ αδερφισ του.  
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