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1.α.το 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. 

τθ ςυνζχεια παρατίκενται επτά τζτοια αποςπάςματα. Να επιλζξετε 

τρία (3) από αυτά και να τα ςχολιάςετε με τον δικό ςασ τρόπο. 

 

Α. «Ζρχεται θ πραγματικότθτα, ειδικά όταν ςχετίηεται με χριματα ι 

εξουςία, και δίνει μια γερι κλωτςιά ςε ςχζδια μικρά, μεγάλα, 

μεγαλόπνοα ι ακόμα και ςχζδια ηωισ.» 

Β.«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∙ αλλιϊσ αυτόσ ο κόςμοσ των 

μεγάλων μπορεί και να γίνει αβάςταχτοσ όταν είςαι παιδί.» 

Γ.«Κι άρχιςε ςιγά-ςιγά να ςυνειδθτοποιεί πωσ όλων μασ οι ηωζσ είναι 

αλθκινζσ. Ακόμα κι οι πιο δφςκολεσ κι οι πιο περίεργεσ κι οι πιο 

μαγικζσ κι οι πιο εφιαλτικζσ. Κι εςφ δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτε άλλο 

παρά να τισ ηεισ. Ν’ αναπνζεισ και να κρατιζςαι με νφχια και με δόντια 

από τθ ηωι. Να ηεισ.»  
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Α. 

Είναι γεγονόσ ότι ηοφμε ςε μία κοινωνία, όπου οι άνκρωποι το μόνο 

που κάνουν είναι να κρίνουν ο ζνασ τον άλλον κυρίωσ από τθν 

εμφάνιςθ και τον πλοφτο τουσ. Δεν ζχει ςθμαςία ποιοσ είςαι, αν ζχεισ 

καλι καρδιά ι όχι, μόνο το χριμα, θ εξουςία και θ δφναμθ είναι αυτά 

που μετροφν. Σο χριμα ςε κάνει να ζχεισ εξουςία και θ εξουςία 

δφναμθ. Η αλικεια είναι πωσ, αν δεν ζχει χριμα, κάποιοσ δεν μπορεί 

να κάνει και πολλά ς’αυτι τθ ηωι. Η φτϊχεια και πόςο μάλλον θ 

ξαφνικι φτϊχεια «φζρνει τα πάνω κάτω». Όπωσ αναφζρει και θ 

ςυγγραφζασ, καταςτρζφει πολλά από τα όνειρα και τα ςχζδια που 

κάνουν οι άνκρωποι είτε αυτά είναι μικρά είτε είναι αυτά που κα 

κακορίςουν τθν υπόλοιπθ ηωι τουσ.  

Όμωσ, είναι ςίγουρο ότι το χριμα δεν είναι αυτό που φζρνει τθν 

ευτυχία. Πολλοί «πλοφςιοι» άνκρωποι είναι δυςτυχιςμζνοι και δίχωσ 

κάποιουσ να μοιραςτοφν τισ χαρζσ και τισ λφπεσ. Επομζνωσ, κανείσ δεν 

μπορεί να ιςχυριςτεί πωσ αυτοί είναι που ζχουν βγει κερδιςμζνοι από 

τθ ηωι. Κερδιςμζνουσ από τθ ηωι πρζπει να κεωροφμε τουσ 

ανκρϊπουσ που είναι πλοφςιοι μζςα τουσ. Αυτοφσ που ζχουν τθν 

καλοςφνθ να μοιράηονται τα πάντα με τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ. 

υναιςκιματα, υλικά αγακά δεν ζχει ςθμαςία... Γιατί ςτο τζλοσ τθσ 

μζρασ ξεχωρίηουν οι άνκρωποι που θ μοναδικι τουσ περιουςία δεν 

είναι τα χριματά τουσ, αλλά θ αγάπθ κι θ τρυφερότθτα που ζχουν 

μζςα τουσ για τουσ άλλουσ αλλά και για τθ ηωι. 

Ζτςι κι ο Δρόςοσ, ο πρωταγωνιςτισ τθσ ιςτορίασ μασ κατάφερε να 

επιβιϊςει παρά τθν ζλλειψθ ςτζγθσ και χρθμάτων. Δζχτθκε 

προςβλθτικά ςχόλια από αγνϊςτουσ, αλλά κατόρκωςε να τα βγάλει 
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πζρα. Κι αυτό γιατί; Διότι είχε ανκρϊπουσ δίπλα του και παρόλο που 

δεν ιταν ςυγγενείσ του, με τα χρόνια ζγιναν θ δεφτερι του οικογζνεια.  

B. 

Σα μικρά παιδιά είναι ευάλωτα γι’αυτό και χρειάηονται κάποιον 

ενιλικα να τα προςτατεφςει και να τα κακοδθγιςει. Σο παιχνίδι 

αποτελεί το κφριο μζςο ζκφραςισ τουσ και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ. Σο παιχνίδι τα βοθκά να μάκουν, να 

πειραματιςτοφν, να γελάςουν ι να απογοθτευτοφν, να 

εξωτερικεφςουν τα ςυναιςκιματά τουσ και κυρίωσ να μάκουν τον 

εαυτό τουσ και τον κόςμο. Μζςω του παιχνιδιοφ το παιδί μεγαλϊνει 

και ωριμάηει και αποκτά εμπειρίεσ που κα το βοθκιςουν ςτθ 

μετζπειτα ηωι του. Χωρίσ το παιχνίδι θ ηωι ενόσ παιδιοφ είναι 

αφφςικθ και γίνεται πολλζσ φορζσ βίαιθ και ςκλθρι. Η 

πραγματικότθτα τθσ ηωισ είναι δφςκολθ για ζναν ενιλικα, πόςο 

μάλλον για ζνα παιδί που θ ψυχοςφνκεςι του ακόμα διαπλάκεται και 

είναι εφκραυςτθ. Δεν είναι λογικό να μακαίνει κατευκείαν μζςα από 

τα προβλιματα τθσ ηωισ και κυρίωσ αν αυτι του δείχνει από τθν αρχι 

το ςκλθρό τθσ πρόςωπο. Ζτςι, κα ζπρεπε για όλουσ μασ θ ηωι να είναι 

ζνα παιχνίδι. Άλλοτε να χάνεισ, άλλοτε να κερδίηεισ. θμαςία ζχει 

ποιοσ κα το ευχαριςτθκεί παίηοντασ ζξυπνα και ςτο τζλοσ κα βγει 

κερδιςμζνοσ.    
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Γ. 

Η ηωι ενόσ ανκρϊπου είναι κάτι παραπάνω από πολφτιμθ. Όςο 

δφςκολθ και επίπονθ και αν είναι, πρζπει να τθ ηοφμε. Να ηοφμε τισ 

ευχάριςτεσ ςτιγμζσ, τισ γεμάτεσ χαμόγελα, ελπίδα και όνειρα, αλλά και 

τισ δυςάρεςτεσ, τισ γεμάτεσ δάκρυα, άγχοσ και φόβο, ςτιγμζσ. 

 τισ μζρεσ μασ, οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν ηουν, απλά επιβιϊνουν, 

χωρίσ να απολαμβάνουν τθ ηωι. Σο νόθμα όμωσ δεν είναι αυτό. Σο 

νόθμα είναι να αιςκανόμαςτε, να αγαπάμε και να ςυνεργαηόμαςτε με 

τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Δεν κα ιταν πολφτιμθ θ ηωι αν δεν είχαμε 

ανκρϊπουσ να τθ μοιραςτοφμε… Όςα εμπόδια και αν ςυναντιςουμε, 

οι φίλοι και οι ςυγγενείσ κα τα ξεπερνοφν μαηί μασ. Θα μασ βοθκοφν, 

κα μασ αγαποφν, κα ακοφν και τα πιο αλλόκοτα και απρόςιτά μασ 

ςχζδια. Ακόμθ κι αν χάςουμε κάποιον ςτθν πορεία, δεν πειράηει γιατί 

κα τον ζχουμε φυλαγμζνο ςτθν καρδιά μασ. Αλλά εμείσ πρζπει να 

ςυνεχίςουμε να ηοφμε. Να αξιοποιοφμε το κάκε λεπτό, τθν κάκε 

ςτιγμι. Γιατί θ ηωι αυτι είναι πολφ μικρι για να χάνουμε χρόνο. Εάν κι 

όποτε επικυμοφμε κάτι, να το λζμε εκείνθ τθ ςτιγμι. Να μθν χάνουμε 

λεπτό από κάτι τόςο πολφτιμο που μασ ζχει δοκεί.  

Κι ο Δρόςοσ, ο πρωταγωνιςτισ του βιβλίου ςτο τζλοσ 

«ςυνειδθτοποίθςε πωσ όλων μασ οι ηωζσ είναι αλθκινζσ. Ακόμα κι οι 

πιο δφςκολεσ κι οι πιο περίεργεσ κι οι πιο μαγικζσ κι οι πιο εφιαλτικζσ. 

Κι εςφ δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτε άλλο παρά να τισ ηεισ. Ν’ 

αναπνζεισ και να κρατιζςαι με νφχια και με δόντια από τθ ηωι. Να ηεισ. 

Παρ’όλεσ τισ δυςκολίεσ, ςυνζχιςε να ηει. Μεγάλωςε, κι αν όχι ζτςι 

όπωσ είχε φανταςτεί, μεγάλωςε και κατάφερε να «φτιάξει» τθ δικι 

του ηωι. Κατάφερε να προχωριςει χωρίσ τθν οικογζνειά του, αλλά τα 

κατάφερε. Κι ζηθςε ευτυχιςμζνοσ, δίνοντασ ςθμαςία ςτθν παραμικρι 
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λεπτομζρεια. Γιατί όπωσ κι ο ίδιοσ κατάλαβε, τίποτε δεν είναι 

δεδομζνο … 

«Οφείλουμε να είμαςτε πρόκυμοι να απαρνθκοφμε τθ ηωι που 

ζχουμε ςχεδιάςει, οφτωσ ϊςτε να ηιςουμε τθ ηωι που μασ περιμζνει.» 

Σηόηεφ Κάμπελ 

 


