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Στο βιβλίο της Α. Δαρλάση τα ιστορικά στοιχεία συνυφαίνονται με τα μυθιστορηματικά: πρόσωπα 

φανταστικά υφίστανται σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο τις επιπτώσεις μίας από τις μεγαλύτερες 

ελληνικές τραγωδίες, την Μικρασιατική Καταστροφή. Οι άνθρωποι αυτοί πασχίζουν να επιβιώσουν, 

πονούν και συνάμα αγωνίζονται, παλεύουν να διαχειριστούν την απώλεια αγαπημένων προσώπων, 

αποδεικνύοντας στον αναγνώστη «πως ο πόνος καταυγάζει τη ζωή». Κατά την ανάγνωση του βιβλίου 

συναντήσαμε αποσπάσματα που αναφέρονται στα θέματα αυτά με έναν ιδιαίτερο λογοτεχνικό τρόπο. Να 

επιλέξετε τρία (3) από αυτά και να τα σχολιάσετε με τον δικό σας τρόπο.  

 

 

«… αυτό είναι ένα θέατρο. Είναι ένας μαγικός τόπος που μπορεί να παίρνει όποια 

μορφή θέλει. Ως νησί εμφανίζεται σε κάθε τρικυμία για να σώσει όσους έχουν 

ανάγκη να σωθούν. Κι έτσι για εμάς εμφανίστηκε εδώ με τη μορφή ενός θεάτρου 

που έγινε το δικό μας κουκλόσπιτο. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν ναυαγοί για πολύ 

καιρό.»  

 

Η θεραπευτική δύναμη της τέχνης είναι αδιαμφισβήτητη. Υπάρχουν στιγμές που 

ο άνθρωπος νιώθει μοναξιά, θλίψη, νομίζει πως βρίσκεται μόνος του εναντίον 

όλων. Το στήριγμα αυτό που θα τον κάνει να βρει το νόημα της ζωής, να 

εκτιμήσει πράγματα που θεωρούσε δεδομένα και να απεγκλωβιστεί από κάθε 

είδους πρόβλημα εμφανίζεται με τη μορφή της τέχνης. Η ασχολία με οποιαδήποτε 

μορφή τέχνης λειτουργεί θεραπευτικά για το πνεύμα του ανθρώπου και του 

καλλιεργεί αξίες και ιδανικά δυσεύρετα στη σημερινή εποχή. Τον οδηγεί σε ένα 

ταξίδι φανταστικό, που έχει ο ίδιος τη δυνατότητα να σχεδιάσει, προκειμένου να  



 

ξεφύγει από την, πολλές φορές,  μίζερη πραγματικότητα  και να μεταφερθεί σε 

έναν κόσμο απαλλαγμένο από την πλεονεξία και την αλαζονεία. Έτσι λειτούργησε 

και στο βιβλίο το θέατρο, τόπος στέγασης των προσφύγων για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Ο Δρόσος, πρωταγωνιστής του βιβλίου, έχει συναντήσει καταστάσεις 

και έχει δει εικόνες που μπορούν με ευκολία να καταστρέψουν την αθωότητα ενός 

μικρού παιδιού. Μέσα σε αυτές βρίσκεται και ο τραγικός θάνατος της αδελφής 

του, κάτι που αδυνατεί να συνειδητοποιήσει. Έτυχε να είναι από αυτούς τους 

ανθρώπους που η ζωή τούς «συμπεριφέρθηκε» άδικα, καθώς μέσα σε λίγα 

δευτερόλεπτα έχασαν όλα, όσα κληρονόμησαν από τους προγόνους τους. Το μόνο 

που έχει απομείνει στον Δρόσο είναι το θέατρο. Μέσα από αυτό καλείται να 

εκφραστεί, να χαθεί για λίγες ώρες από τη δυστυχία του ξεριζωμού και να 

αποδεχθεί την αλήθεια, ότι δηλαδή η αδελφή του, ο πιο αγαπημένος του 

άνθρωπος στον κόσμο, δεν βρίσκεται πια μαζί του. Καλείται, λοιπόν, να 

θεραπευτεί, να προσπαθήσει να ξεχάσει μέσα από την τέχνη. Και τα καταφέρνει, 

γιατί η θεραπευτική ικανότητα της τέχνης είναι αδιαμφισβήτητη. 
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«Έρχεται η πραγματικότητα, ειδικά όταν σχετίζεται με χρήματα ή εξουσία, και 

δίνει μια γερή κλωτσιά σε σχέδια μικρά, μεγάλα, μεγαλόπνοα ή ακόμα και σχέδια 

ζωής.»  

Ως άνθρωποι από μικρή ηλικία έχουμε όνειρα και σχέδια τα οποία σχετίζονται με 

το μέλλον. Όσο μεγαλώνουμε τα σχέδια αυτά ταυτίζονται περισσότερο με την 

πραγματικότητα και γίνονται πιο ρεαλιστικά. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούμε να 

έχουμε ορισμένους στόχους για την επίτευξη των οποίων θα κάναμε τα πάντα! Ο 

κυριότερος παράγοντας, όμως, που μπορεί να εξαφανίσει τα όνειρα και να τα 

αντικαταστήσει με ανούσιες προσδοκίες είναι η πλεονεξία του ίδιου του 

ανθρώπου. Υπάρχουν, λοιπόν, δύο τρόποι με τους οποίους ό,τι σχεδίαζε ο 

άνθρωπος από παιδί μπορεί να καταστραφεί. Αρχικά, ο άνθρωπος όσο 

ενηλικιώνεται, προκειμένου να ικανοποιήσει την πλεονεξία του, αναγκάζεται να 

αναζητήσει τα χρήματα και να κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να τα 

αποκτήσει. Έτσι, οδηγείται στο ατέρμονο κυνήγι του κέρδους. Στην περίπτωση 

αυτή, τα όνειρα και οι στόχοι του καταστρέφονται και αντικαθίστανται από 

σχέδια που αφορούν μονάχα τα χρήματα και την εξουσία. Όταν, όμως, ο 

άνθρωπος επιτύχει τα ανούσια σχέδιά του, θα καταλάβει ότι τα χρήματα δεν είναι 

αυτά που φέρνουν την ευτυχία. Ο δεύτερος τρόπος αφορά στους ανθρώπους που 

έχουν ουσιαστικούς στόχους στη ζωή τους, χωρίς να περιπλέκουν το κέρδος και 

την εξουσία. Τα όνειρα των ανθρώπων αυτών μπορούν να καταστραφούν λόγω 



της έλλειψης χρημάτων, καθώς η κοινωνία στην οποία ζούμε δίνει ουσιαστικές 

ευκαιρίες μόνο στους ανθρώπους που κατέχουν οικονομική δύναμη. Και στις δύο 

περιπτώσεις, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πως ο σύγχρονος κόσμος καλεί τον 

άνθρωπο να αγαπήσει το χρήμα και να περιορίσει τα όνειρά του σε οικονομικές 

επιτυχίες. Θα πρέπει, λοιπόν, εμείς να διατηρήσουμε τα όνειρά μας ανέπαφα και 

να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τα πετύχουμε. 

 
 

«Αυτό που από καταβολής κόσμου ξέρουν να κάνουν καλύτερα τα παιδιά, σε κάθε 

γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Γης είναι να παίζουν. Επειδή μόνο έτσι μπορούν 

πραγματικά να αντιληφθούν και να ερμηνεύσουν τον κόσμο: παίζοντας• αλλιώς 

αυτός ο κόσμος των μεγάλων μπορεί και να γίνει αβάσταχτος όταν είσαι παιδί.»  

 

Ο πόλεμος, η φτώχεια, η πείνα, ο ρατσισμός, η αποπνικτική ρουτίνα της 

καθημερινότητας καθιστούν την παιδική αθωότητα ιδιαίτερα εύθραυστη. Μόνο 

ένας τρόπος υπάρχει τα παιδιά να διαφυλάξουν την παιδικότητά τους και να 

συνεχίσουν να ζουν στον δικό τους φανταστικό κόσμο, πριν μπουν ολοκληρωτικά 

στην απαιτητική ενήλικη ζωή, και αυτός είναι το παιχνίδι. Χωρίς αυτό θα είχαν 

πλήρη άγνοια για τις μορφές του κακού που έχουν κατακλύσει τον κόσμο. 

Παίζοντας, όμως, ο κόσμος ερμηνεύεται διαφορετικά και παρουσιάζει την 

ευχάριστη, αισιόδοξη πλευρά του. Δυστυχώς, όμως, σε πολλές χώρες του  κόσμου 

το παιχνίδι θεωρείται πολυτέλεια και πολύ λίγα παιδιά έχουν το προνόμιο αυτό. 

Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες της Ανατολής τα παιδιά χρησιμοποιούνται σαν 



εργαλεία πολέμου και θεωρούνται «φθηνά» εργατικά χέρια. Το να στερείς από ένα 

παιδί το παιχνίδι, λοιπόν, είναι κάτι απάνθρωπο και καταστροφικό για το μέλλον 

του κόσμου.  

 

 


