
Β΄ομάδα 

Ερώτθςθ: Στο βιβλίο τθσ Α. Δαρλάςθ τα ιςτορικά ςτοιχεία 

ςυνυφαίνονται με τα μυκιςτορθματικά: πρόςωπα φανταςτικά 

υφίςτανται ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο τισ επιπτώςεισ μίασ από 

τισ μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ τραγωδίεσ, τθν Μικραςιατικι Καταςτροφι. 

Οι άνκρωποι αυτοί παςχίηουν να επιβιώςουν, πονοφν και ςυνάμα 

αγωνίηονται, παλεφουν να διαχειριςτοφν τθν απώλεια αγαπθμζνων 

προςώπων, αποδεικνφοντασ ςτον αναγνώςτθ «πωσ ο πόνοσ 

καταυγάηει τθ ηωι». Κατά τθν ανάγνωςθ του βιβλίου ςυναντιςαμε 

αποςπάςματα που αναφζρονται ςτα κζματα αυτά με ζναν ιδιαίτερο 

λογοτεχνικό τρόπο. Στθ ςυνζχεια παρατίκενται επτά τζτοια 

αποςπάςματα. Να επιλζξετε τρία (3) από αυτά και να τα ςχολιάςετε 

με τον δικό ςασ τρόπο. 

* 

«Αν είναι να πρζπει να πζςεισ εκεί που δεν πρζπει να πζφτει ο 

άνκρωποσ, αν είναι να πζςεισ ςτθν ανάγκθ τουσ για να ςε ςυντρζξουν, 

τότε δεν είμαςτε άνκρωποι» 

              Μζςα από τα λόγια του μικροφ Σάββα φαίνεται θ απογοιτευςθ 

και θ πικρία που ζνιωςε λόγω τθσ αδιαφορίασ και τθσ ανάλγθτθσ 

ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων. Η ςκλθρι και υποτιμθτικι ςυμπεριφορά 

των Ελλινων προσ τουσ Ζλλθνεσ πρόςφυγεσ κακϊσ και θ κακθμερινι 

ταπείνωςι τουσ δείχνει τθν ζλλειψθ  ανκρωπιάσ και  αγάπθσ. 

Πρόςφεραν βοικεια, όταν θ οικογζνεια του μικροφ Σάββα βριςκόταν 

ζνα βιμα πριν τον κάνατο λόγω τθσ εξάντλθςθσ και τθσ πείνασ. 

             Δυςτυχϊσ, οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν ςυντρζχουν τον 

ςυνάνκρωπό τουσ. Προςφζρουν βοικεια, μόνο αν τον δουν να φτάνει 

ςτα όρια τθσ εξακλίωςθσ, λίγο πριν λυγίςουν τα πόδια του και 

γονατίςει. Οι δυςκολίεσ τθσ ηωισ είναι τόςο ιςχυρζσ που τισ 

περιςςότερεσ φορζσ νικοφν τθν αξιοπρζπεια. Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ 

που, ενϊ βλζπουμε ςτα μάτια των ςυνανκρϊπων μασ τον πόνο και τθ 

δυςτυχία, αδιαφοροφμε, γιατί θ αδιαφορία μάσ βολεφει. Επειδι 

νομίηουμε ότι οι πάςχοντεσ δεν μασ αντιλαμβάνονται,  χάνουμε τθν 

ανκρϊπινθ υπόςταςι μασ. Η αγάπθ, θ ςυμπόνια, θ αλλθλεγγφθ, θ 

βοικεια προσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ δεν ςτοιχίηει τίποτα, αντικζτωσ 

για αυτοφσ είναι πολλζσ φορζσ ο λόγοσ φπαρξισ τουσ. Η ψυχι ανκίηει, 



όταν προςφζρει, γιατί,  χωρίσ να το καταλαβαίνουμε, όταν δίνουμε 

αγάπθ και βοθκάμε τον ςυνάνκρωπό μασ,  θ ψυχι μασ γεμίηει με 

απεριόριςτθ ευτυχία. 

      Γι’ αυτό, αξίηει να ςυνδράμουμε τον ςυνάνκρωπό μασ, προτοφ 

«τςαλακωκεί» θ προςωπικότθτά του, θ ψυχι του και προτοφ πλθγεί θ 

αξιοπρζπεια του. Όμωσ, αυτι θ προςφορά πρζπει να γίνεται 

«ακόρυβα», χωρίσ τυμπανοκρουςίεσ, αν κζλουμε να λεγόμαςτε 

άνκρωποι. 

* 

«Αυτό που από καταβολισ κόςμου ξζρουν να κάνουν καλφτερα τα 

παιδιά, ςε κάκε γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ τθσ Γθσ είναι να 

παίηουν. Επειδι μόνο ζτςι μποροφν πραγματικά να αντιλθφκοφν και 

να ερμθνεφςουν τον κόςμο: παίηοντασ αλλιώσ αυτόσ ο κόςμοσ των 

μεγάλων μπορεί να γίνει αβάςταχτοσ όταν είςαι παιδί .» 

             Το παιχνίδι είναι μια φυςικι διαδικαςία για τα παιδιά όςο και θ 

ίδια τουσ θ ανάπτυξθ. Τα παιδιά μζςα από το παιχνίδι βιϊνουν 

πλθκϊρα ςυναιςκθμάτων, ανταποκρίνονται ςε διάφορεσ καταςτάςεισ, 

διαμορφϊνουν φιλίεσ και δεςμοφσ, γνωρίηουν τον εαυτό τουσ, 

δθμιουργοφν τθν ταυτότθτά τουσ, αναπτφςςονται πνευματικά, 

ςωματικά και ψυχικά. Η φανταςία και θ δθμιουργικότθτα διεγείρονται. 

Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν εικόνεσ που ζχουν δθμιουργιςει ςτο μυαλό 

τουσ, για να αναπαραςτιςουν μια προθγοφμενθ εμπειρία. Πολλζσ 

φορζσ επιλφουν τα  προβλιματά τουσ με τον δικό τουσ τρόπο. 

             Η Ευδοξοφλα, που είχε καταφζρει να ειςχωριςει ςτθν παιδικι 

ψυχι, γνϊριηε τθ μαγικι δφναμθ του παιχνιδιοφ και κζλθςε να τθ 

χρθςιμοποιιςει μζςω τθσ κεατρικισ παράςταςθσ, για να λυτρϊςει από 

τον πόνο τον μικρό Δρόςο και να τον επαναφζρει ςτθν πραγματικότθτα. 

Η κεατρικι παράςταςθ ιταν ζνασ ζμμεςοσ τρόποσ, προκειμζνου να 

ςυμμετάςχουν όλα τα παιδιά ς’ ζνα παιχνίδι λφτρωςθσ, ανακοφφιςθσ 

και επαναφοράσ του φίλου τουσ ςτθν πραγματικότθτα. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, θ «φανταςία» λειτουργοφςε για τον Δρόςο ωσ δικλείδα 

αςφαλείασ για τθν ψυχι και τθ μνιμθ του. Δεν ικελε να δεχκεί τθν 

απϊλεια τθσ αδελφισ του και, για να ανακουφιςκεί από τον πόνο, 

άφθνε «τα μάτια τθσ φανταςίασ του» να βλζπουν τθν φπαρξι τθσ. Τθν 



ζβλεπε, τθσ μιλοφςε, τθν ζψαχνε, παρόλο που εκείνθ δεν βριςκόταν πια 

ςτθ ηωι. 

             Μζςα από το παιχνίδι «…που ξζρουν να κάνουν καλφτερα τα 

παιδιά…» κα ερχόταν και θ γιατρειά. Ήταν το πιο ανϊδυνο φάρμακο, 

για να μπορζςει να ςυνειδθτοποιιςει όλα όςα είχαν ςυμβεί. Πϊσ κα 

γινόταν αυτό; Παίηοντασ. Ζτςι, μπορείσ να αντιμετωπίςεισ τον 

αβάςταχτο κόςμο των μεγάλων. Οι μεγάλοι προκαλοφν ανείπωτα δεινά 

ςτθ γθ. Μόνο μζςα από το παιχνίδι και τθν αγάπθ μποροφν να 

επουλωκοφν οι πλθγζσ τθσ ψυχισ και του νου ενόσ παιδιοφ, να 

γκρεμιςτοφν οι φόβοι του. Ζτςι, κα μπορζςει να αποδεχκεί κάποιεσ 

απϊλειεσ. 

           Το παιχνίδι κα βοθκιςει το παιδί να δει τον κόςμο με ελπίδα και 

αιςιοδοξία.  

                                                                Μιχαζλα Αλεξανδρίδθ, Γ1 

 


