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ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Η σημασία-αξία της 

Φιλαναγνωσίας και η συμβολή της σχολικής βιβλιοθήκης 

στη διεύρυνσή της» 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ   
(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις)  
 

 

 

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 

 

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 

 

 

Ομαδοσυνεργατική-Καταιγισμός ιδεών-Καταγραφές-Συνδέσεις λόγου και εικόνας. Εκτίμηση της 

σημασίας του ιστορικού πλαισίου-Συνθετική Παρουσίαση. 

 

Φέτος, στο πλαίσιο του πολιτιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος   «Η σημασία-αξία της 

Φιλαναγνωσίας και η συμβολή της σχολικής βιβλιοθήκης στη 

διεύρυνσή της »  αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το  άκρως ενδιαφέρον θέμα .   

 

Εμπνεόμενοι από εικόνες και σχετικά κείμενα και διαπνεόμενοι από δημιουργική  και 

ερευνητική διάθεση, οι μαθητές/τριές μας εκτιμούν τη σημασία της Φιλαναγνωσίας και της 

λογοτεχνικής  μας κληρονομιάς και εκφράζουν παράλληλα τα συναισθήματά τους για το αγαθό 

της απόλαυσης της ανάγνωσης . 
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Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 

 

 

 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων και συνεργασιών με φορείς                                       

 

 

 

ΣΤ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) 

 

 

 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

Η. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση, αποτίμηση κ.ά.)   

1ος μήνας: Διερεύνηση θέματος: βιβλιογραφική έρευνα και αποδελτίωση πληροφοριών,   με 

κατόπτευση και φωτογράφηση, ψηφιοποίηση  πολιτισμικών τεκμηρίων, διερεύνηση 

ηλεκτρονικών πηγών στο διαδίκτυο,- με τελικό μας σκοπό τη συλλογή επιστημονικών στοιχείων  

και την ολοκληρωμένη πραγμάτευση και σύνθεση του θέματός μας. 

2ος: Επεξεργασία: Αναζητώντας εικόνες και σχετικά κείμενα και διαπνεόμενοι από δημιουργική 

ορμή και ερευνητική διάθεση… οι μαθητές και οι μαθήτριές μας επαναδιατυπώνουν τις σκέψεις, 

τις απόψεις, τις αντιλήψεις τους, εκτιμώντας τη σημασία της λογοτεχνίας και εκφράζοντας 

παράλληλα τα συναισθήματά τους για το αγαθό και την απόλαυση της ανάγνωσης . 

3ος: Επεξεργασία: Εμπνεόμενοι από εικόνες και σχετικά κείμενα και διαπνεόμενοι από 

δημιουργική ορμή και ερευνητική διάθεση,  οι μαθητές και οι μαθήτριές μας περιγράφουν το 

αγαπημένο τους μυθιστόρημα, διήγημα ή ποίημα, εκτιμώντας τη σημασία της Ελληνικής & 

1) Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού, φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. 
 
2) 

Παρουσίαση: το πολιτιστικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα θα παρουσιαστεί  στο σύνολο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και  η σχετική μας παρουσίαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου 

καθώς και σε άλλες εκπαιδευτικές και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, εθνικής και τοπικής 

εμβέλειας.   

 

5 μήνες (από Νοέμβριο έως Απρίλιο 2019-2020) 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ  -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΠΕ. 
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Ευρωπαϊκής λογοτεχνικής-πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και εκφράζοντας παράλληλα τα 

συναισθήματά τους για την δύναμη της Λογοτεχνίας και της αισθητικής απόλαυσης μέσω της 

Ανάγνωσης. 

4ος: Επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων: η  στέρεα  δόμηση  και  η  ορθολογική  κατάταξη  

του  υλικού  μας, αξιοποιώντας  δημιουργικά  μια  ποικιλία  πηγών,  άμεσων  και  έμμεσων, 

προσφέρει  παντοειδή  κίνητρα  και  εναύσματα  για  εναλλακτικές   αφηγήσεις  νου  και  καρδιάς 

καθώς και  διαδρομές-περιηγήσεις στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας: μέσα  από  ένα  

παλίμψηστο   εικόνων, φωτογραφιών, αναπαραστάσεων, σχημάτων, γραπτών πηγών, κειμένων,  

αναδύεται  η  πολύτιμη  εμπειρία  και  η  μετουσιωμένη,  σε  εσωτερικό  πλούτο,  γνώση. 

5ος μήνας: Παρουσίαση: το πολιτιστικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα θα παρουσιαστεί  στο σύνολο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και  η σχετική μας παρουσίαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου 

καθώς και σε άλλες εκπαιδευτικές και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, εθνικής και τοπικής 

εμβέλειας. Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                    Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ  

                                                                                                                    ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 

ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 
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Ως εισαγωγή στο θέμα μας, ακολουθούν τρία κομβικά ερωτήματα 

Φιλαναγνωσίας που τέθηκαν στους μαθητές/τριές μας και οι 

σταχυολογημένες απαντήσεις τους: «Εκτιμάτε την λογοτεχνία και, αν ναι, για 

ποιους λόγους; Ποια η σημασία της Φιλαναγνωσίας στη ζωή σας; Τι είδους 

πλεονεκτήματα νομίζετε ότι μπορεί να σας προσφέρει;» 

 

Απαντούν μαθητές/τριες του Τμήματος  Α2 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων: 

«Η φιλαναγνωσία είναι ένα τεράστιο μέρος της ζωής μου, εφόσον αγαπάω και 

εκτιμώ την λογοτεχνία. Η λογοτεχνία για εμένα είναι τρόπος έκφρασης 

συναισθημάτων, όπως και για τον συγγραφέα. Οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν 

συνειδητοποιούν ότι η λογοτεχνία τους βοηθάει στην έκφραση συναισθημάτων. 

Τα πλεονεκτήματα που μου προσφέρει η φιλαναγνωσία είναι πολλά, αλλά κυρίως 

με βοηθάει με το σχολείο. Έτσι ξέρω ότι θα έχω ένα πετυχημένο μέλλον». 

Σαμάντα Χατία 

 

«Εκτιμώ την λογοτεχνία, μου αρέσει να διαβάζω λογοτεχνικά κείμενα για να 

περνώ την ώρα μου πιο ευχάριστα. Καταλαβαίνω το θέμα του κειμένου, γνωρίζω 

νέες λέξεις, φτιάχνω πλαγιότιτλους μέσα στο κείμενο. Η λογοτεχνία σε βοηθάει 

στην ανάγνωση, στο γράψιμο, στην ομιλία και στο μυαλό». Τσιάκαλος Γιάννης 

 

«Προσωπικά εκτιμώ την λογοτεχνία για αρκετούς λόγους. Πρώτον, διαβάζοντας 

λογοτεχνία καλλιεργείς το λεξιλόγιό σου, καθώς βλέπεις καινούριες λέξεις. 

Ακόμα, διαβάζοντας λογοτεχνικά βιβλία, αναπτύσσεις την κριτική σου σκέψη και 

τους πνευματικούς σου ορίζοντες, αφού με τις διαφορετικές απόψεις που έχει ο 

κάθε συγγραφέας σχηματίζεις κι εσύ τη δική σου. Επίσης η λογοτεχνία δεν 

βοηθάει μόνο στον προφορικό λόγο αλλά και στον γραπτό, γιατί βλέποντας πως 

αναπτύσσει και αποτυπώνει ο συγγραφέας τις ιδέες του, υποσυνείδητα θα κάνεις 

κι εσύ το ίδιο. Τέλος, το διάβασμα της λογοτεχνίας μπορεί να γίνει μια ευχάριστη 

δραστηριότητα για τον ελεύθερό σου χρόνο, μακριά από το διαδίκτυο. Το 

διάβασμα των βιβλίων με έχει βοηθήσει σε αρκετούς τομείς, όπως προανέφερα. 

Επηρεάζομαι από τις απόψεις των συγγραφέων αλλά στο τέλος σχηματίζω την 

δική μου άποψη. Επομένως, η λογοτεχνία βοηθάει στο πνευματικό και γλωσσικό 

επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας τρόπος χαλάρωσης».  

Παπαβασιλείου Ιωάννα 

 

“Η λογοτεχνία είναι ένα μάθημα το οποίο διδάσκομαι από την πρώτη γυμνασίου 

μέχρι και σήμερα που είμαι πρώτη λυκείου. Τα κείμενα τα οποία περιέχονται στο 

βιβλίο είναι πολύ διδακτικά και μας περνάνε κάποιο ηθικό δίδαγμα. Ωστόσο, το 

επίπεδο των κειμένων είναι αρκετά υψηλό, με πλούσιο λεξιλόγιο και σωστή 
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σύνταξη. Έτσι, λοιπόν, με την βοήθειά τους εμπλουτίζουμε τον γραπτό μας λόγο. 

Ταυτόχρονα, επίσης, και τον προφορικό. Η φιλαναγνωσία στη ζωή μας μπορεί να 

μας προσφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Διαβάζοντας καθημερινά ποικίλα 

βιβλία αποκτούμε κάθε φορά ακόμη πιο πολλές ικανότητες. Μπορούμε για 

παράδειγμα να συγκρίνουμε διάφορα πράγματα μεταξύ τους και να επισημάνουμε 

τις διαφορές τους. Επιπλέον, διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, κάνουμε καλύτερη 

εξάσκηση στη σωστή χρήση του λεξιλογίου μας και αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης 

μας προς το καλύτερο, εμπλουτίζοντας με πλούσιες λέξεις το λεξιλόγιό μας». 

Παπαμάνθου Δήμητρα 

 

«Εκτιμάω πολύ την λογοτεχνία για διαφόρους λόγους. Αρχικά, καθώς διαβάζεις 

ένα λογοτεχνικό βιβλίο, η σκέψη σου ξεφεύγει από τους προβληματισμούς της 

καθημερινής ρουτίνας. Έρχεσαι αντιμέτωπος με ζητήματα και σκέψεις στις οποίες 

δεν είσαι άμεσα ενδιαφερόμενος και έτσι περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου 

ευχάριστα και παραγωγικά…Η φιλαναγνωσία παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο στη ζωή 

μου. Τα καλοκαίρια στις διακοπές διαβάζω αρκετά λογοτεχνικά βιβλία, δεν είμαι 

όλη μέρα με το κινητό. Με το βιβλίο εμπλουτίζω τις γνώσεις μου μαθαίνοντας όλο 

και περισσότερα πράγματα. Η φιλαναγνωσία έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αρχικά, 

έρχεσαι σε επαφή με πολλές απόψεις και οπτικές γωνίες για ένα θέμα, γεγονός 

πολύ βοηθητικό όταν θέλεις να εντοπίσεις πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός 

θέματος έτσι ώστε να πάρεις θέση. Επίσης, η ανάγνωση βελτιώνει τον γραπτό και 

προφορικό λόγο. Προσωπικά, όταν άρχισα να διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία στον 

ελεύθερό μου χρόνο, παρατήρησα μεγάλη βελτίωση και στα γραπτά μου. Ακόμη, 

διευρύνθηκε η φαντασία μου και σκέφτομαι πιο ελεύθερα». 

Μπόζιακα Κωνσταστίνα 

 

«Η Λογοτεχνία παίζει μεγάλο ρόλο στις ζωές μας. Τόσοι συγγραφείς εκφράζονται 

μέσω των έργων τους, με αποτέλεσμα να μας περνούν κι εμάς ένα μήνυμα, ένα 

συναίσθημα με τον δικό τους τρόπο. Κατά την άποψή μου, η λογοτεχνία είναι μια 

από τις σημαντικότερες τέχνες, η οποία διδάσκεται και στο σχολείο. Επιπλέον, 

μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος «ημερολογίου», σκεπτόμενοι πως πολλά από 

τα αφηγηματικά, λογοτεχνικά έργα είναι γραμμένα δεκαετίες πριν. Δυστυχώς, 

πολλοί έφηβοι στις μέρες μας παραμελούν το διάβασμα, και ιδιαίτερα εάν 

σχετίζεται με τη λογοτεχνία, λόγω της πίεσης που δέχονται στην καθημερινότητα 

από το σχολείο και την οικογένεια…Προσωπικά, προσπαθώ να διαβάζω ένα, 

τουλάχιστον, λογοτεχνικό βιβλίο, κάθε χρόνο, έτσι ώστε να μην είμαι συνεχώς 

σκυμμένη πάνω από τα σχολικά βιβλία. Αμέτρητα, θα έλεγα, είναι τα 

πλεονεκτήματα που μπορεί να μας προσφέρει το διάβασμα ενός λογοτεχνικού 

βιβλίου: διευρύνει τους ορίζοντές μας, μας βοηθάει να δούμε τον κόσμο με 

διαφορετικό τρόπο, πέρα από στερεότυπα και καθιερωμένες ιδέες».  
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Ρούστα Δήμητρα 

«Η Λογοτεχνία είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας, σε κάνει να ξεχαστείς και να 

αφήσεις την φαντασία σου ελεύθερη…επιπλέον, η ανάγνωση λογοτεχνικών 

βιβλίων θεωρώ πως με βοηθάει σε αρκετά θεωρητικά μαθήματα».  

Χατζηγεωργίου Μαρία 

 

«Η Λογοτεχνία μου δίνει την δυνατότητα να μάθω περισσότερα πράγματα για την 

κοινωνία, και την σημερινή και των παλαιότερων εποχών. Με χαλαρώνει και με 

βγάζει από την καθημερινότητα της ζωής…ο κόσμος της είναι διαφορετικός». 

Σκρέκα Νικολέτα 

 

«Η αλήθεια είναι ότι δεν διαβάζω σχεδόν καθόλου λογοτεχνικά βιβλία και αυτό 

δεν είναι επειδή δεν μου αρέσει το διάβασμα. Συνήθως, λόγω των πολλών 

δραστηριοτήτων που κάνουμε καθημερινά, δεν βρίσκω τον απαραίτητο χρόνο 

ώστε να διαβάσω. Επίσης, δεν έχω την απαραίτητη υπομονή για να καθίσω και 

να τελειώσω ένα βιβλίο. Με την λογοτεχνία, βέβαια, μαθαίνει κανείς πολλά 

πράγματα, όπως τα σχήματα λόγου και άλλα…Τέλος, ίσως να σε βοηθήσει να 

γίνεις πιο κοινωνικός και να μάθεις να χρησιμοποιείς την ελληνική γλώσσα 

καλύτερα». Οικονόμου Κωνσταντίνος  

 

«Σίγουρα εκτιμώ την λογοτεχνία γιατί μαθαίνουμε τρόπους έκφρασης και γενικά 

διαβάζουμε κείμενα και ανακαλύπτουμε καινούρια πράγματα για πολιτισμούς, 

ήθη και έθιμα. Βέβαια, δεν έχει πολλή σημασία για μένα γιατί δεν διαβάζω βιβλία 

εκτός του σχολείου. Πολύ σπάνια θα διαβάσω ένα βιβλίο με δικιά μου θέληση. Το 

διάβασμα μπορεί να μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως την εξάσκηση σε 

καινούριες λέξεις που δεν χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας». 

Πελτέκης Χρήστος 

 

«Η Λογοτεχνία προσφέρει στους ανθρώπους ένα φανταστικό κόσμο για να 

δραπετεύουν απ’ την καθημερινότητα. Επιπροσθέτως, εμπλουτίζει το μυαλό μας 

με πληροφορίες και γνώσεις, οι οποίες  ανοίγουν το πνεύμα μας. Με την 

ανάγνωση της λογοτεχνίας το μυαλό μου ταξιδεύει, ονειροπολεί και φαντάζεται 

άλλους κόσμους που ξεκουράζουν…Επιπλέον, ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημά της 

είναι πως δεν σπαταλάω ανούσια την ώρα μου στα ΜΜΕ, αντιθέτως διαβάζω και 

μαθαίνω». Χρυσόμαλλου Ελένη 

 

«Με τη λογοτεχνία οι άνθρωποι επιμορφώνονται και καλύπτουν τις ανάγκες και 

όλες τους τις προτιμήσεις, αφού η λογοτεχνία χωρίζεται σε πολλά είδη και 

ασχολείται με διάφορα θέματα. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 

φιλαναγνωσία είναι αρκετά: εμπλουτίζεις το λεξιλόγιό σου, μαθαίνεις καινούριες 
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πληροφορίες και περνάς ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο σου. Τέλος, ανοίγουν οι 

πνευματικοί σου ορίζοντες και ανακουφίζεσαι από το άγχος της ημέρας».  

Παπαευθυμίου Άγγελος 

 

«Με τη λογοτεχνία δεν είσαι συνέχεια με το κινητό, συνηθίζει η γλώσσα σου στις 

λέξεις και διαβάζεις καλύτερα, και το πιο σημαντικό δεν σε χτυπάει συνέχεια η 

ακτινοβολία του κινητού». Οικονόμου Κωνσταντίνος 

 

«Μου αρέσει πολύ η λογοτεχνία γιατί μου καλύπτει κάποια κενά στην ομιλία και 

την γλώσσα και από τότε που ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία η ζωή μου δεν είναι 

βαρετή ή κουραστική».  Τσέλιου Δήμητρα 

 

«Διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό κείμενο, ο αναγνώστης ταξιδεύει και ηρεμεί. 

Επιπροσθέτως, η λογοτεχνία απεικονίζει μια πραγματικότητα και διάφορες 

στιγμές της ζωής και με τον τρόπο που περιγράφουν τα γεγονότα οι συγγραφείς σε 

κάνουν να νιώθεις όπως ακριβώς νιώθουν τα άτομα που τα ζούνε και τα περνάνε 

όλα αυτά, τα φαντάζεσαι και έτσι αποκτάς ενσυναίσθηση. Η φιλαναγνωσία 

συνεισφέρει στην ψυχολογία μου, όπως και πολλών άλλων αναγνωστών. 

Προσωπικά, διαβάζω εξωσχολικά βιβλία για ψυχαγωγία στον ελεύθερό μου 

χρόνο». Τασούλα Αικατερίνη 

 

«Η φιλαναγνωσία παίζει ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή όλων μας. Μέσω της αγάπης 

για την ανάγνωση, έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε σημαντικά λογοτεχνικά 

«κομμάτια». Προσωπικά, εκτιμώ την λογοτεχνία, αν και δεν διαβάζω συχνά, γιατί 

μέσα στη λογοτεχνία μπορεί ο άνθρωπος να εκφράσει τα συναισθήματά του. Η 

σημασία της φιλαναγνωσίας στη ζωή ενός μαθητή είναι μεγάλη, καθώς αυτή είναι 

ένα αναγκαίο μέρος της «δουλειάς» του. Εάν δεν αγαπάμε το διάβασμα, θα είναι 

δύσκολο να πετύχουμε στη ζωή μας και αργότερα στην καριέρα μας. Η 

φιλαναγνωσία μας κάνει να ξεφεύγουμε απ΄την σκληρή καθημερινότητα, 

αφήνοντας την φαντασία μας να καλπάσει σε κόσμους αταξίδευτους…έτσι με 

όλους αυτούς τους τρόπους, μειώνεται το στρες, η κούραση, η δυστυχία». 

Ντούμα Ευθυμία-Μαρία 

 

«Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η φιλαναγνωσία είναι η σωστή χρήση της 

γλώσσας στις εκθέσεις, της γραμματικής και του συντακτικού της μητρικής μας 

γλώσσας και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου». Πλιάτσικα Ελευθερία 

 

«Δεν γνωρίζω αρκετά  πράγματα για τη λογοτεχνία, την έχω βάλει πολύ πρόσφατα 

στη ζωή μου από διάφορα βιβλία. Πιστεύω πως είναι ένα φιλοσοφικό «κομμάτι», 
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πολλές φορές ενδιαφέρον  ή βαρετό, το οποίο κρίνεται από τον ίδιο τον 

αναγνώστη». Σταυρούλα Μπαλάφα 

 

«Η λογοτεχνία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της 

δημιουργικότητας του ανθρώπου, στις σπουδές και το μέλλον του. Επίσης το να 

διαβάζεις, κερδίζοντας γνώσεις, μπορεί να σου ανοίξει πόρτες σε νέους ορίζοντες. 

Η φιλαναγνωσία δεν έχει μειονεκτήματα παρά μόνο καλά να σου προσφέρει». 

Στεργιόπουλος Παναγιώτης 

 

«Εκτιμώ πολύ τη λογοτεχνία. Και αυτό γιατί, αρχικά, εμπλουτίζει το λεξιλόγιό 

μας. Επίσης, όλα τα κείμενα κρύβουν κάποιο δίδαγμα-μήνυμα ζωής. Οπότε, 

γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και βελτιωνόμαστε σαν χαρακτήρες. Τέλος, 

διαβάζοντας μεγάλους Έλληνες συγγραφείς, μαθαίνουμε τις ρίζες μας και 

εκτιμούμε τον πολιτισμό μας. Εγώ, γενικά, διαβάζω αρκετά βιβλία. Συνήθως 

λογοτεχνικά ή ιστορικά. Μου αρέσει το διάβασμα γιατί μέσα απ’ αυτό μαθαίνω 

πληροφορίες για την Ελλάδα και τον κόσμο. Επίσης, είναι ένας ευχάριστος 

τρόπος να περνάω τον ελεύθερό μου χρόνο. Η φιλαναγνωσία μπορεί να μας 

δώσει πολλά. Αρχικά, διευρύνει τους ορίζοντές μας, δίνοντας μια ευρύτερη γνώση 

για τον κόσμο. Η λογοτεχνία ειδικότερα, μας φέρνει σε επαφή με ένα καλύτερο 

και σωστότερο είδος γραφής, προσφέροντάς μας γλωσσικές γνώσεις. Τέλος, 

περνάμε διασκεδαστικά την ώρα μας με ωραίες και διδακτικές ιστορίες».  

Φίλιππος Πατσιατζής 

 

 

«Επιστολές φιλαναγνωσίας» 

Θέμα : Γράψε  μια  επιστολή  την  οποία  θα  αποστείλεις  με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στην Φιλόλογό  σου  της Έκφρασης- Έκθεσης , στην οποία θα της 

παρουσιάζεις και παράλληλα θα της συστήνεις ένα βιβλίο που διάβασες στη 

διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο σε εντυπωσίασε. 

(Οι μαθητές εξηγούν ποιο από τα βιβλία-κείμενα που διάβασαν οι ίδιοι τους 

έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί). 

Περιγραφή σταδίων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ( ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΕ): 

 Η ανάγνωση ως δημιουργική και κριτική δραστηριότητα 

 Η γραφή ως προσωπική αφήγηση, κατάθεση απόψεων 

 Η Προσέγγιση της Ιστορίας μέσα από τη λογοτεχνία 

 Η λογοτεχνία ως μέσο κατανόησης και εμβάθυνσης της ανθρώπινης 

ψυχολογίας και ψυχοσύνθεσης, ως εργαλείο συνειδητοποίησης και 

επεξεργασίας εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων. 
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Ομαδική δραστηριότητα: 

 Με βάση τις παρακάτω εργασίες η τάξη δημιουργεί μια ηλεκτρονική 

«βιβλιοθήκη» εφηβικού μυθιστορήματος. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 

τις αντίστοιχες βιβλιοπαρουσιάσεις, με περιγραφές εφήβων. 

Αναρτάται η εργασία αυτή στην ιστοσελίδα του σχολείου μας για 

ενημέρωση άλλων αναγνωστών. 

Μεθόδευση της διδασκαλίας: 

Το ζητούμενο είναι η κατανόηση της διαδικασίας με την οποία 

διαμορφώνεται  η ατομική ταυτότητα των εφήβων. Επομένως στα 

προσωπικά τους κείμενα-επιστολές οι μαθητές: 

 ελέγχουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των ηρώων εφήβων 

 κατανοούν με τη συγκριτική μελέτη ότι ανάλογα με το χρόνο, το χώρο, 

τις οικογενειακές και φιλικές σχέσεις, τον κοινωνικό περίγυρο, τις 

ιδιαίτερες κλίσεις του εφήβου, προκύπτουν ποικίλα εφηβικά πορτρέτα 

τόσο μέσα στα κείμενα, όσο και στην ίδια τη ζωή. 

 Αυτή ακριβώς είναι, εξάλλου, η καινοτομία του Εκπαιδευτικού Υλικού-

Ανθολογίου που θα δημιουργηθεί-ακολουθήσει: φιλοδοξεί να προσφέρει 

στον μαθητή τη δυνατότητα να ανακαλύψει πόσο δημιουργική 

ενασχόληση είναι η ανάγνωση, τόσο στο σχολείο όσο και στον ελεύθερο 

χρόνο του. Να δημιουργήσει, έτσι, μικρούς αναγνώστες, παιδιά & 

εφήβους δηλαδή που θα είναι σε θέση να απολαύσουν ενεργητικά (και 

όχι να «διδαχθούν») τη λογοτεχνία και δι’ αυτής της οδού να μάθουν (ει 

δυνατόν, διά βίου) να την αξιοποιούν ως το βιωματικό μορφωτικό 

αγαθό που συμβάλλει στη γλωσσική και συναισθηματική καλλιέργεια, 

στην ανάπτυξη της φαντασίας και της κριτικής σκέψης, στην 

κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και του κόσμου που μας περιβάλλει, 

στην αυτογνωσία, στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων – εντέλει, 

και με μία λέξη, στον πολιτισμό. Γιατί… η αξία των βιβλίων δεν θα 

αλλοιωθεί ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν. Οποιοδήποτε βιβλίο είναι 

θησαυρός. Βέβαια στις μέρες μας ελάχιστοι άνθρωποι  εκτιμούν την 

αξία αυτή. Παρ΄όλα αυτά,  η σημασία των βιβλίων εξακολουθεί να 

παραμένει ανυπολόγιστη. 
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 Οι ευεργετικές συνέπειες της ανάγνωσης στην παιδική και εφηβική 

ηλικία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας 

 Tης Αμαλίας Κ. Ηλιάδη, φιλολόγου-ιστορικού, 

Δ/ντριας 5ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων 

 Το διάβασμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία 

συμμετέχουν όλες οι περιοχές του εγκεφάλου (ινιακός, βρεγματικός, 
μετωπιαίος λοβός). Είναι μια δραστηριότητα κατά την οποία 

χρησιμοποιούμε και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου και, για το λόγο 

αυτό, ενεργοποιείται και το μεσολόβιο, δηλαδή ο ιστός που συνδέει τα 

δύο ημισφαίρια, επομένως συμβάλλει και στην καλύτερη ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ τους. 

 Έτσι, ένα βιβλίο ακονίζει και κρατά σε φόρμα το μυαλό μας, 

ενισχύοντας τη μνήμη και προφυλάσσοντάς μας από άνοια. Και επειδή 

το διάβασμα ενεργοποιεί το μετωπιαίο λοβό, από τον οποίο εξαρτώνται 

-έστω και έμμεσα- οι αυτόματες λειτουργίες του οργανισμού όπως η 
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αναπνοή ή η καρδιακή λειτουργία, μπορεί να είναι ευεργετικό ακόμη 

και για το αναπνευστικό σύστημα ή την καρδιά μας! 

 Ένα εξαιρετικό βιβλίο που μελετά, αναλύει και αποκωδικοποιεί την 

τέχνη της ανάγνωσης είναι το «Ο Προυστ και το καλαμάρι. Πώς ο 

εγκέφαλος έμαθε να διαβάζει», της Μαριάν Γουλφ, νευροεπιστήμονα 
του πανεπιστημίου Ταφτς της Μασαχουσέτης. Σύμφωνα με τη 

συγγραφέα, τα εγκεφαλικά κύτταρα εξασκούνται μέσω της ανάγνωσης 

βιβλίων και της μετέπειτα επεξεργασίας του περιεχομένου, κάτι που θα 

αρχίσει να χάνεται εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης υπολογιστών. 

Όταν ένα παιδί μαθαίνει ανάγνωση, ο εγκέφαλός του αναδιαρθρώνεται 

και δημιουργεί συγκεκριμένες νευρωνικές συνδέσεις προκειμένου να 

μπορεί να κατανοεί γραπτά σύμβολα. Διαβάζοντας κανείς ένα κείμενο 

έχει την εντύπωση πως βλέπει ένα πρόσωπο να διαγράφεται κάπου 
πίσω από τη σελίδα. Αντίθετα, η δυνατότητα εμπλουτισμού ενός 

ηλεκτρονικού κειμένου με υπερκείμενο, βίντεο, ήχους και εικόνες, 

στην πραγματικότητα εμποδίζει ένα αναγνώστη να δημιουργήσει ένα 

φανταστικό σύμπαν από τις δικές του νοητικές εικόνες. 

 Με το λογοτεχνικό βιβλίο το παιδί εξασφαλίζει εμπειρίες και ευκαιρίες 

ισάξιες με τις πραγματικές, “ταξιδεύει” σε πραγματικό και φανταστικό 

χωροχρόνο, γνωρίζει στάσεις και αντιλήψεις ανθρώπων διαφορετικές 

από εκείνες που το ίδιο έχει υιοθετήσει. Βάζει στη θέση των ηρώων 

τον εαυτό του και με τον τρόπο αυτό αυτοπροσδιορίζεται. Μια 
λυτρωτική ταύτιση με τον ήρωα μπορεί να χρησιμεύσει στο παιδί ως 

δικλείδα ασφαλείας, σαν «καθρέφτης» για να δει και να 

συνειδητοποιήσει τις συγκρούσεις και τους φόβους του με 

ασφαλέστερο τρόπο. Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο συμβάλει στην 

ανάπτυξη της φαντασίας, της έκφρασης και της δημιουργικότητας. 

Κυρίως όμως προσφέρει στο παιδί αισθητική απόλαυση, κριτήριο 

δηλαδή αποτίμησης του ωραίου και του αληθινού στη ζωή. 

 Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ώστε το παιδί να μάθει να διαβάζει για 

να το μυήσουμε στον κόσμο του βιβλίου. Από τη νηπιακή ηλικία ήδη 

επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι όταν ο γονιός διαβάζει ένα 
εικονογραφημένο βιβλίο έχοντας αγκαλιά το παιδί του, συμβάλει στη 

μεταγενέστερη γλωσσική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του. 
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Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρήσιμο είναι τα βιβλία να είναι 

εικονογραφημένα. Όσο μικρότερης ηλικίας είναι το παιδί, τόσο πιο 

απλές και ξεκάθαρες πρέπει να είναι οι εικόνες ,με έντονα και φωτεινά 
χρώματα. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσχολικής ηλικίας, 

είναι το ενδιαφέρον του παιδιού για τον εαυτό του, το σπίτι του, την 

οικογένειά και τους φίλους του. 

 Άρα στο περιεχόμενο του βιβλίου καλό είναι να κυριαρχούν οικείες σε 

αυτό καταστάσεις, όπως και ιστορίες με ζώα ή περιπέτειες 

ανθρωπόμορφων πραγμάτων και όντων. 

 Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, τα βιβλία, οφείλουν να έχουν λέξεις 

που θα ξεχωρίζουν και θα προξενούν το ενδιαφέρον π.χ με 

ομοιοκαταληξία, ονοματοποιημένες ή αστείες λέξεις. 

 Επίσης, να προτιμώνται βιβλία που παρουσιάζουν φανταστικούς 

χαρακτήρες και καταστάσεις γιατί σε αυτή την ηλικία τα παιδιά 

αρέσκονται να υποδύονται ρόλους. 

 Από την ηλικία των 12 ετών και άνω το φανταστικό στοιχείο μπορεί να 

μετριάζεται στα βιβλία, ο τόπος και ο χρόνος της ιστορίας μπορεί να 

είναι καθορισμένος και κύριος στόχος είναι η χωρίς προκαταλήψεις 

γνωριμία του παιδιού με το περιβάλλον (μόλυνση, πόλεμος) και τις 
σχέσεις των ανθρώπων (σχέσεις των δύο φύλων, κοινωνική αδικία, 

διαπολιτισμικότητα κ.α.). Σε αυτή την ηλικία απευθύνονται τα 

διηγήματα-μυθιστορήματα και τα ιστορικά παιδικά βιβλία. 

 Στον πολιτισμό της εικόνας, πολλά είναι τα εναγώνια ερωτήματα που 

ζητούν απαντήσεις. Τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό, το δίκαιο 

και το άδικο, το όμορφο και το άσχημο έχουν αλλάξει ή δεν είναι πια 

τόσο ευδιάκριτα όσο κάποιες άλλες εποχές. Το καλό λογοτεχνικό 

βιβλίο ως μέσο διεύρυνσης των πνευματικών οριζόντων, δημιουργίας 

υγιών προτύπων μίμησης και ταύτισης από το παιδί, ως φορέας 
γνώσεων και κοινωνικοποίησης, μα πρωτίστως ως δάσκαλος 

αισθητικής καλλιέργειας του παιδιού, δημιουργίας δηλαδή κριτηρίων 

αποτίμησης του ωραίου και του αγαθού μέσα στη ζωή, αποτελεί sine 
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qua non στοιχείο μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στην 

αντιπνευματική εποχή που ζούμε. 

 

 Αναρωτήσεις Φιλαναγνωσίας από την Αμαλία Κ. Ηλιάδη,  φιλόλογο-

ιστορικό, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

Αρκεί ένα βιβλίο, λοιπόν, και γαντζώνεσαι; Αποφεύγεις την 

πραγματικότητα και πλάθεις μια άλλη; Είναι η δίψα για το άγνωστο που 

κρύβεται μπροστά σου και σε προκαλεί; Ανήκεις σε αυτούς που 

αναζητούν την επιβεβαίωση των πιστεύω τους σε ένα βιβλίο; Είναι όλα 

αυτά που γυρνάνε σαν σβούρα, αξεδιάλυτα μέσα σου και αδυνατείς να 

εκφράσεις; Είναι απρόσιτες καταστάσεις που θα ήθελες να ζήσεις; Ένας 

τρόπος να κρυφτείς από τον ίδιο σου τον εαυτό; Είναι μια δίψα να μάθεις; 

Μήπως απλά γεμίζεις τον άδειο σου χρόνο, «σκοτώνεις» την ώρα σου; 

Είναι κάτι που σε εξυψώνει και σε πλουτίζει εσωτερικά; Το κάνεις για να 

ξεχαστείς, να λησμονήσεις τα «άγρια» της ζωής σου; Γιατί αγνοείς 

επιδεικτικά το ολόγιομο φεγγάρι, τον ήλιο που βασιλεύει στον ορίζοντα, 

χαρίζοντάς σου αξέχαστα δειλινά, ή το αφάνταστα αχνογάλαζο 

ξημέρωμα; Γιατί αποκλείεις τόσες φορές τη ζωή που κυλάει γύρω σου με 

όλους τους σπαρταριστούς χυμούς της, για να απομονωθείς με ένα βιβλίο;  

Η χρησιμότητα  της πνευματικής αναζήτησης και του ελεύθερου 

στοχασμού ήταν και παραμένει η εξής: να ολοκληρωθεί η μάθηση ενός 

παιδιού με στόχο αυτό με τη σειρά του να μάθει να σκέφτεται.  
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Εμπνεόμενοι από εικόνες και σχετικά κείμενα και διαπνεόμενοι από 

δημιουργικότητα και ερευνητική διάθεση,  οι μαθητές και οι μαθήτριές μου 

διατύπωσαν τις σκέψεις, τις απόψεις, τις αντιλήψεις τους για το θέμα. 

Ακολουθούν σταχυολογημένα Κείμενα μαθητών/τριών- εκπαιδευτικό 

υλικό που προέκυψε από την πραγμάτευση του θέματος: 

Υπεύθυνη-διδάσκουσα καθηγήτρια: 

Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογος-ιστορικός (ΠΕ02), Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

Σχολικό Έτος 2022-23 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

«Το μυστηριώδες νησί» 

Ιούλιος Βερν 

 

Περίληψη πλοκής 

 Στις 30 Μαρτίου του 1886 πέντε άτομα μαζί με ένα σκύλο ανέβηκαν σε ένα 

αερόστατο στο Ρίτσμοντ των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ τότε βρίσκονταν σε εμφύλιο πόλεμο 

και η πόλη του Ρίτσμοντ που ελέγχονταν από τους Βόρειους είχε περικυκλωθεί 

από τον στρατό των Νοτίων. Έτσι θέλοντας να δραπετεύσουν από την πολιορκία 

ναύλωσαν ένα αερόστατο και έφυγαν από την πόλη. 

 Αυτοί οι πέντε άνθρωποι ήταν ο Κύρος Σμιθ ο οποίος ήταν μηχανικός, ο 

Γεδεών Σπίλετ που ήταν πολεμικός ανταποκριτής, ο Παγκρόφ που ήταν ναυτικός, 

ο Ναμπ, υπηρέτης του Κύρου Σμιθ και ο Χάρμπερτ Μπράουν ένα δεκαπεντάχρονο 

αγόρι που ήταν ο γιος του καπετάνιου του Παγκρόφ.   

 Δυστυχώς όμως το αερόστατο πιάστηκε στην δύνη μιας κακοκαιρίας με 

αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του και να φτάσει σε ένα μικρό 

ακατοίκητο νησί στον Ωκεανό. Εκεί θα κληθούν αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες 

καθώς όμως ήταν έξυπνοι και με πολλές τεχνικές γνώσεις όχι μόνο θα επιβιώσουν 



Επιστολές Φιλαναγνωσίας, Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, 2022-2023 

17 
 

αλλά θα εκπολιτίσουν τον τόπο αυτό. Κατά την διάρκεια της διαμονής τους εκεί 

θα χτίσουν καταφύγιο, θα εξερευνήσουν το νησί, θα φτιάξουν υποδομές όπως 

γέφυρες, φράγματα και στάνη. Κάποια στιγμή βρίσκουν ένα ναυάγιο το οποίο τους 

έδωσε πολύτιμες προμήθειες όπως ρούχα επιστημονικά όργανα και όπλα. 

 Αφού είχε περάσει περίπου ένας χρόνος εκεί κατασκεύασαν μια μικρή 

βάρκα και επισκέφθηκαν ένα νησί που βρίσκονταν κοντά τους. Εκεί βρήκαν έναν 

άνθρωπο του Άυρτον, ο οποίος κάθε άλλο παρά με άνθρωπο έμοιαζε. Είχε γίνει 

άγριος και είχε ξεχάσει να μιλάει, είχε ξεχάσει ότι ήταν άνθρωπος. Οι ναυαγοί τον 

πήραν στο νησί τους και άρχισαν σιγά σιγά να τον εκπολιτίζουν. Μετά από λίγες 

εβδομάδες μπορούσε πλέον να μιλάει και είχε εκπολιτιστεί πλήρως. Είχε πλέον 

ενσωματωθεί στην κοινότητα. Έτσι έμαθαν το όνομα του και ότι ήταν ναυαγός για 

δεκατέσσερα χρόνια, έτσι εξηγείται γιατί είχε ξεχάσει τον πολιτισμό.  

 Μετά από λίγο καιρό ήρθαν στο νησί πενήντα πειρατές. Οι έξι ναυαγοί 

κρύφτηκαν οργανώνοντας ενέδρα και στην πρώτη επίθεση των πειρατών είχαν 

καταφέρει να σκοτώσουν δέκα. Την επόμενη μέρα όμως οι πειρατές έκαναν ένα 

λάθος καθώς όπλιζαν τα κανόνια με μπαρούτι και το καράβι ανατινάχθηκε 

σκοτώνοντας όσους βρίσκονταν στο πλοίο. Όμως πέντε από τους πειρατές 

γλύτωσαν και κρύφτηκαν μέσα στο νησί αποτελώντας κίνδυνο για τους ναυαγούς. 

Μετά από κυνήγι εβδομάδων οι ναυαγοί κατάφεραν και σκότωσαν όλους τους 

πειρατές. 

 Παρ’ όλα αυτά κατά την διάρκεια της διαμονής τους ενώ ήξεραν ότι το νησί 

ήταν ακατοίκητο έβρισκαν κάποια ίχνη ανθρώπινης ζωής. Τελικά κατάλαβαν ότι 

υπήρχε κάποιος καπετάνιος ονόματι Νέμο που τους βοηθούσε.  

 Τέλος, μετά από δύο χρόνια παραμονής στο νησί το ηφαίστειο του νησιού 

εξερράγη και το νησί βυθίστηκε στην θάλασσα. Ότι απέμενε πλέον από το νησί 

ήταν απλά μια βραχονησίδα μέσα στον ωκεανό. Καθώς οι ναυαγοί περίμεναν το 

θάνατο τους στην βραχονησίδα ένα πλοίο πέρασε και τους έσωσε. 

Συναισθήματα που μου άφησε 

 Προσωπικά βρήκα το βιβλίο καταπληκτικό. Τόσο πολύ που το διάβασα 

μέσα σε δύο μέρες. Τόσο η πλοκή όσο και ο γλαφυρός τρόπος γραφής που 

χρησιμοποιεί ο συγγραφέας με άφησαν άφωνο. Το βιβλίο έχει αρκετή δράση κάτι 

που μου αρέσει πολύ σε μυθιστορήματα. Επίσης οι άφθονες δοκιμασίες που 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι ναυαγοί, διαδέχονται μία η την άλλη. Κάτι που 

κάνει τον αναγνώστη να θέλει να συνεχίζει να διαβάζει. 
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 Επίσης το βιβλίο με έκανε να σκεφτώ το πόση δύναμη κρύβει ο άνθρωπος 

μέσα του και πως μόνο όταν η ζωή σου κρέμεται από μια κλωστή μπορείς να 

καταλάβεις πόση δύναμη έκρυβες. Επιπλέον, λένε ότι στις δυσκολίες φαίνεται ο 

χαρακτήρας του ανθρώπου κάτι που το βιβλίο το κάνει εμφανές δείχνοντας σκηνές 

συγκινητικής αλληλεγγύης και αποκρουστικής αδιαφορίας και πλεονεξίας. 

 Τέλος, θα ήθελα να πω πως προτείνω αυτό το βιβλίο ανεπιφύλακτα σε 

όποιον του αρέσουν οι περιπέτειες επιβίωσης. 

ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Μαθητής Α’2 του 5ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων 

 

 

 

Αγαπητή κυρία Ηλιάδη, 

   Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου το ημερολόγιο της Άννας Φράνγκ και παρά το 

γεγονός πως ήμουν αρνητικά προκατειλημμένη απέναντι στο συγκεκριμένο βιβλίο 

οφείλω να ομολογήσω ότι εξεπλάγην θετικά. Ουσιαστικά, επρόκειτο για τις 

προσωπικές καταγραφές της Άννας Φρανκ, μιας 14χρονης κοπέλας κατά την 

περίοδο 1942-1944 στην Ολλανδία  υπό την Γερμανική κατοχή. Η Άννα μαζί με 

την οικογένεια της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της και να καταφύγει σε 
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ένα καταφύγιο ώστε να γλιτώσει την σύλληψη. Στο ημερολόγιό της, το οποίο 

υπήρξε ένα από τα δώρα για τα δέκατα τέταρτα γενέθλιά της,  καταγράφει τις 

σκέψεις, τους φόβους, και τα συναισθήματα της. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι 

μια τόσο νέα κοπέλα έχει τέτοια ρητορική δυνατότητα και τέτοιο συγγραφικό 

ταλέντο πού σε κάνει να πιστέψεις ότι διαβάζεις το βιβλίο ενός καταξιωμένου 

καλλιτέχνη. Επιπλέον, διαβάζοντάς το μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για 

εκείνη την εποχή, βλέποντας τα γεγονότα μέσα από τα μάτια μιας έφηβης γεμάτης 

ζωντάνια και αυθορμητισμό, που έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τον 

πραγματικό φόβο, την θηριωδία των ανθρώπων αλλά και με την αγάπη, τον έρωτα 

και το πάθος. Πραγματικά, θεωρώ πως πρόκειται για ένα εξαίρετο βιβλίο και  

είμαι σίγουρη πως, εάν η νεαρή Άννα δεν είχε τέτοιο τραγικό και άδικο τέλος, 

σήμερα θα μιλούσαμε για μια από τις κορυφαίες συγγραφείς της εποχής μας.  

 

Με εκτίμηση 

Βακουφτσή Χριστίνα, μαθήτρια του τμήματος Β1 του 5ου Γενικού Λυκείου 

Τρικάλων 

 

 

ΟΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  

                                   της ΜΑΙΡΗΣ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ 

 

        Το βιβλίο που επέλεξα να σας περιγράψω ή καλύτερα τα βιβλία λέγονται 

<<ΟΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ>>. Είναι μια ιστορία τριών τόμων από την  

συγγραφέα Μαίρη Κόντζογλου η οποία  ξεκινάει στις αρχές του 20ού αιώνα. Στον 

πρώτο τόμο <<ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ>>, στα ταραγμένα χρόνια που 



Επιστολές Φιλαναγνωσίας, Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, 2022-2023 

20 
 

ακολουθούν, δύο γυναίκες άγνωστες μεταξύ τους βιώνουν παράλληλα, αλλά 

διαφορετικά, τις προσωπικές τους ιστορίες και τα παγκόσμια γεγονότα. 

        Η Βασιλική, αρχοντοκόρη από τη Δυτική Μακεδονία, ζει μια παιδική ηλικία 

που σημαδεύεται από το θάνατο, τον πόλεμο και τις δύσκολες οικογενειακές 

σχέσεις. Στην εφηβεία πια, ασφυκτιώντας από τις κοινωνικές επιταγές, 

επαναστατεί και, με αφορμή έναν παράφορο έρωτα, κατορθώνει να κυνηγήσει το 

όνειρό της στην Αμερική. 

       Η Ιλαρία, φτωχοκόριτσο από την Σμύρνη, ακολουθεί την οικογένειά της στην 

Κωνσταντινούπολη και μετά στην Μυτιλήνη, σ  ́ένα μακρύ, πικρό ταξίδι, 

αναζητώντας αγάπη και σεβασμό. Στη Μυτιλήνη γίνεται τραγική μάρτυρας της 

Μικρασιατικής Καταστροφής. Το ίδιο ανήμπορη, όμως, παρακολουθεί και το 

γκρέμισμα των ονείρων της για μία ευτυχισμένη ζωή. 

       Η μοίρα τους μπλέκεται, και οι δύο γυναίκες γνωρίζονται και διαπιστώνουν 

ότι οι οικογένειές τους είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους, με δεσμούς που έχουν 

παρασύρει και τις ίδιες σ  ́ένα παιχνίδι αγάπης και θανάτου. 

       Στον δεύτερο τόμο <<ΣΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ>> οι δυο ηρωίδες, 

η Βασιλική και η Ιλαρία, έχουν τραβήξει τους δρόμους της ζωής τους σε 

διαφορετικά σημεία του ορίζοντα. 

       Η Βασιλική στην Αμερική γεμάτη από αγάπη, πλούτη και ενδιαφέρουσα ζωή, 

συναντάει έναν άγνωστο που τη γοητεύει και είναι αποφασισμένη να τον 

ακολουθήσει ως την άκρη του κόσμου. Ο έρωτάς τους σκαλώνει πάνω σ  ́ένα 

χρυσό σταυρό μ  ́ένα γράμμα χαραγμένο. Ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας, η Βασιλική 

ορκίζεται εκδίκηση για τον άδικο χαμό της φίλης της, χωρίς να υποψιάζεται ποιος 

μπορεί να είναι ο αίτιος. 

       Η Ιλαρία στη Θεσσαλονίκη, παλεύοντας με τη σκληρή πραγματικότητα, 

γίνεται κοινωνός ενός συγκλονιστικού μυστικού που ξεκινάει από τη Δυτική 

Μακεδονία, περνάει από τη Σμύρνη και τη Μικρασιατική Καταστροφή και φτάνει 

ως το σπίτι της. Όλα όσα πίστευε ανατρέπονται και πρέπει να βρει κουράγιο και να 

αποδώσει δικαιοσύνη. 

       Το σφιχτοδεμένο κουβάρι της μοίρας αρχίζει να ξεμπλέκεται στα Φεγγάρια 

της Αλήθειας, και οι ήρωες του βιβλίου έκπληκτοι ανακαλύπτουν πόσο άρρηκτα 
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είναι δεμένες οι ζωές τους στους ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 

       Στον τρίτο και τελευταίο τόμο <<ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ>> τα χρόνια έχουν 

κυλήσει και οι ήρωες των ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, νερό σε ορμητικό 

ποτάμι, κατευθύνονται στο μοιραίο ραντεβού τους, εκείνο που θα τους κάνει να 

σμίξουν στη Γη της Αγάπης. 

       Η επιστροφή στην πατρίδα για τη Βασιλική είναι μια αναγέννηση. Όμως 

πρώτα πρέπει να αγγίξει τον 'τύπον των ήλων' των αναμνήσεών της, να έρθει 

πρόσωπο με πρόσωπο με τα ανείπωτα και τα ανήκουστα και να πάρει πίσω τους 

όρκους της. Μόνο έτσι θα της χαριστούν οι καινούριες χαρές. 

       Η ίδια σκληρή διαδικασία και για την Ιλαρία που, μέσα από το χαμένο έρωτα, 

ανακάλυψε τη μεγάλη αγάπη και, νικήτρια πια, κατορθώνει να, ξεστομίσει τα 

εφτασφράγιστα μυστικά. Τα μυστικά που μόνο μια μάνα μπορεί να αντέξει να τα 

πει και μόνο μια μάνα μπορεί να ακούσει. 

      Και γύρω στις δύο ηρωίδες όλοι οι άλλοι, οι δικοί τους και οι άγνωστοι, που 

μπορεί να μην είναι τόσο οικείοι όσο πιστεύουν και ελπίζουν, οι δικοί τους και οι 

άγνωστοι που καλπάζουν μαζί με τις δύο γυναίκες, δεμένοι στης μοίρας το άρμα. 

Της μοίρας που τους έδεσε για πάντα μαζί στις ακρογιαλιές της Σμύρνης, στο 

Κάστρο της Μυτιλήνης, στις κορυφές των ελάτων της Πίνδου, στα σκοτεινά νερά 

του Βόσπορου, στους ατέλειωτους χειμώνες της Νέας Υόρκης και στα 

αυτοκρατορικά ηλιοβασιλέματα της Θεσσαλονίκης. 

      Τα βιβλία αυτά έτυχε να τα διαβάσω κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό 

που μου τράβηξε την προσοχή στην περίληψη του βιβλίου, ώστε να με παροτρύνει 

να το διαβάσω ήτανε οι ιστορίες που βιώνουν παράλληλα οι δύο γυναίκες. 

      Η αλήθεια είναι ότι περίμενα το περιεχόμενο του πρώτου βιβλίου διαφορετικό. 

Περίμενα στην αρχή, μια ρομαντική ιστορία και για τις δύο γυναίκες, αλλά η 

συγγραφέας είχε άλλα σχέδια.  

      Η ιστορία είχε λίγο από όλα όσα ζητάω από ένα βιβλίο: είχε ρομαντικές 

σκηνές, περιπέτεια και μυστήριο. Η συγγραφέας σε έκανε μέσα από το κείμενο να 

νοιώσεις έντονα ό,τι ένοιωθε και ο ήρωας του βιβλίου, που είναι ένα θετικό 

στοιχείο κατά την προσωπική μου άποψη. 
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     Το μόνο αρνητικό στοιχείο που μπορώ να βρω, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο 

του τελευταίου τόμου, που έκοψε απότομα κάποιες δευτερεύουσες ιστορίες και 

δεν έδωσε ένα τέλος και σε αυτές. 

     Παρόλα αυτά, ήτανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, και την συνιστώ 

ανεπιφύλακτα σε άτομα που τους αρέσουν το μυστήριο, η περιπέτεια, ο 

ρομαντισμός και οι παλιές συνθήκες ζωής και κοινωνικών κανόνων. 

Μπαλάφα Σταυρούλα, μαθήτρια του τμήματος Α2 του 5ου Γενικού Λυκείου 

Τρικάλων 

 

 

Αγαπητή   Κυρία   διευθύντρια,                                                                                                                  

 

Σας  γράφω για να  σας  προτείνω να διαβάσετε  το  «Παραμύθι χωρίς   όνομα»  

της Πηνελόπης ΔΕΛΤΑ. 
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Τα γεγονότα της ιστορίας συμβαίνουν σε μια φανταστική   χώρα    που ονομάζεται   

Χώρα  των Μοιρολάτρων  [ ο τόνος σκόπιμα στο λα ]. Βασιλιάς αυτής  της χώρας 

είναι ο Αστόχαστος  η  Ασυλόγιστος  και η  βασίλισσα  Παλαβώ . Ο γιος τους  

ονομάζεται Συνετός και οι κόρες τους Ζήλιω,  Πικρόχολη και Ειρηνούλα. 

Η ιστορία αρχίζει όταν ο Αστόχαστος έχει οδηγήσει τη χώρα του στην απόλυτη 

κατάρρευση και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τον τόπο τους . 

Φτάνει στο σημείο  να τον εγκαταλείψει και ο πρωθυπουργός παίρνοντας μαζί του 

ό,τι είχε απομείνει στο δημόσιο ταμείο. Το κράτος επιβιώνει χάρη στην οικονομική 

βοήθεια από το γειτονικό βασίλειο του εξαδέλφου βασιλέα. 

 Μέχρι που μια ημέρα αντί για την επόμενη δόση φθάνει ένα καλάθι που περιέχει 

μια Γαιδουροκεφαλή. 

  

Το βασιλόπουλο θλίβεται και αγανακτεί αποφασίζοντας να πάρει τη μικρότερη 

αδελφή του και να ξενιτευτεί. Το αποτρέπει όμως η κυρά Φροσύνη που τον πείθει  

να μείνει να γνωρίσει από κοντά τον λαό του και να αγωνιστεί γι’ αυτόν. Ο 

Δικαστής φεύγει από τη χώρα του και πείθει τον εξάδελφο βασιλιά να 

εκστρατεύσει εναντίον της χώρας του Αστόχαστου με τη βεβαιότητα ότι θα την 

κατακτήσει σε ελάχιστο χρόνο. Ο Συνετός καταφέρνει να κατατροπώσει τον 

εισβολέα. Αμέσως μετά αρχίζει η αναδιοργάνωση  του κράτους.     

Αναγνωρίζοντας ο Αστόχαστος τα όσα πέτυχε ο γιος του, υποχρεώνεται να τον 

ανακηρύξει βασιλιά της χώρας των Μοιρολατρών. 

 

Το «Παραμύθι  χωρίς όνομα» είναι ένα διαχρονικό βιβλίο γραμμένο το 1910 αλλά 

πιο επίκαιρο από ποτέ κυρίως χάρη στις αξίες που εκφράζει: ήθος, μαχητικότητα, 

αξιοπρέπεια. Η παραστατική περιγραφή και η αμεσότητα της συγγραφέως σε 

ταξιδεύει. 

 

Ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει όταν το βασιλόπουλο ζητάει  την κορώνα  του 

πατέρα του στο όνομα  της πατρίδας . Δεν λιποτάκτησε, αντίθετα  αγωνίστηκε με 

θάρρος και αυτοθυσία για την υπεράσπιση της πατρίδας του. 

 

Με εκτίμηση, 

Δέσποινα Τρούπκου,  μαθήτρια του τμήματος Β2 του 5ου Γενικού Λυκείου 

Τρικάλων 
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«Τα μυστικά του πέτρινου γεφυριού» 

Ένα από τα ωραιότερα και συναρπαστικά βιβλία που έχω διαβάσει είναι «Τα 

μυστικά του πέτρινου γεφυριού» από την σειρά Μυστική Αποστολή της Μαρίας 

Δασκαλάκη. 

Ο Κωνσταντίνος είναι ένα αγόρι δώδεκα χρονών που ζει στην Γερμανία με την 

οικογένεια του,  επειδή όμως αρρωσταίνει συνεχώς ο γιατρός τους προτείνει να 

αλλάξουν περιβάλλον. Έτσι ο πατέρας με αφορμή την άδεια του Πάσχα επιστρέφει 

για λίγο στην Ελλάδα σε ένα μικρό χωριό του Ζαγορίου από το οποίο κατάγεται. 

Στο χωριό ο Κωνσταντίνος συναντά για πρώτη φορά τον ξάδερφό του Κωστή ο 

οποίος είναι ένα χρόνο μικρότερος και γίνονται δύο πολύ καλοί φίλοι.  Στις 

καθημερινές εξερευνήσεις έξω από το χωριό μια μέρα βροχερή βρέθηκαν σ’ ένα 

παλιό πέτρινο γεφύρι όπου βλέπουν να περνά μία γριούλα η οποία κρατούσε στα 

χέρια της πολλά σακουλάκια. Ο Κωστής ήξερε ότι αυτή η γριούλα έμενε μόνη της 

έξω από το χωριό και δεν είχε επαφές με κανέναν,  παρά μόνο με την μαμή του 

χωρίου η οποία της πήγαινε φαγητό και την βοηθούσε .  Για να ζήσει η γριούλα 

πουλούσε σαλιγκάρια, χόρτα και μανιτάρια τα οποία μάζευε από το δάσος. 

Κατεβαίνοντας όμως την γέφυρα γλίστρησε και τις έπεσαν όλα αυτά που 

κουβαλούσε .  Τα παιδιά έτρεξαν να την βοηθήσουν και καθώς την σήκωσαν είδαν 

έναν αριθμό γραμμένο στο χέρι της . Όταν απομακρύνθηκε διαπίστωσαν ότι ένα 
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από τα σακουλάκια που κρατούσε είχε μείνει στο έδαφος . Χωρίς να το σκεφτούν 

το άνοιξαν μήπως ήταν κάποιο σκουπίδι  και δεν χρειαζόταν να το παραδώσουν. 

Ανοίγοντας  το σακουλάκι βρήκαν ένα κίτρινο ξεθωριασμένο αστέρι  με τέσσερα 

κεντημένα γράμματα. Τους φάνηκε παράξενο γι’  αυτό και αποφάσισαν  την 

επόμενη ημέρα να της το παραδώσουν. Πηγαίνοντας στο σπίτι της,  η γριούλα 

έλειπε αλλά ήταν εκεί η  μαμή  η οποία τους είπε να αφήσουν το χαμένο 

σακουλάκι στο κομοδίνο. Μόλις όμως τα παιδία το έκαναν, είδαν στο ανοιχτό 

συρτάρι ένα ακόμη κίτρινο ίδιο  αστέρι αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση και 

μία ταυτότητα με τα στοιχεία της γριούλας. Τα παιδιά πλέον γεμάτα απορίες 

ρώτησαν έναν φίλο τους φοιτητή στο χωριό αν γνώριζε κάτι για το αστέρι. Ο 

φοιτητής του εξήγησε ότι η γυναίκα ήταν εβραία,  και αυτό το  αστέρι ήταν 

υποχρεωμένοι  να   το έχουν  ραμμένο στα ρούχα τους για να ξεχωρίζουν από το 

1943  την εποχή του πολέμου όπου ο Χίτλερ ήθελε να καθαρίσει τον πλανήτη από  

τους κατώτερους όπως θεωρούσε αυτός , τους Εβραίους, τους τσιγγάνους , τους 

ανάπηρους  και γενικώς όποιος δεν μπορούσε να προσφέρει . Ο φοιτητής τους 

εξήγησε για το ολοκαύτωμα στο Άουσβιτς και ότι το νούμερο που είχε η γριούλα 

ήταν ο αριθμός  της στο στρατόπεδο. Μετά από όλα αυτά τα παιδιά με τον φοιτητή 

πήγαν να μάθουν λεπτομέρειες από την ίδια. Η γριούλα που λεγόταν Άννα τους 

διηγήθηκε την ιστορία της ότι μπήκε  στο τρένο από την Θεσσαλονίκη για την 

Γερμανία με την δίδυμη αδερφή της τον μικρό αδερφό της και τους γονείς της . 

Όταν έφτασαν εκεί τις δύο αδερφές και όσοι ήταν χρήσιμοι τους κρατούσαν ενώ 

τους υπόλοιπους τους σκότωναν. Κάθε χρόνο ο Χίτλερ στα γενέθλια του 

ελευθέρωνε πενήντα άτομα. Η  Άννα ήταν το 49 και ο Ηλίας ένας γείτονας το 50. 

Μαζί έφυγαν χωρίς την αδερφή της , την  Ρηνούλα η οποία έμεινε πίσω. Βρήκαν 

καταφύγιο σε ένα σπίτι Γερμανού αλλά ο Ηλίας αποφάσισε να φύγει και  άφησε το 

αστέρι του στην Άννα για να τον θυμάται , και από τότε το έχει πάντα μαζί της. 

Όταν τελείωσε ο πόλεμος επέστρεψε στην Ελλάδα και κατέβηκε στο πρώτο χωριό 

που βρήκε , πιστεύοντας πως όλοι χάθηκαν. Τα παιδιά συγκινημένα  και 

οργισμένα από την ιστορία αποφάσισαν να βρουν πληροφορίες μήπως ήταν 

κάποιος ζωντανός . Η μητέρα του Κωνσταντίνου που ήταν στην Γερμανία 

επισκέφτηκε το μουσείο πλέον,  του Άουσβιτς , εκεί της έδωσαν μία φωτογραφία 

που υπήρχε από την οικογένεια και ένα τηλέφωνο του Ηλία ο οποίος είχε πάει 

πολύ αργότερα μετά τον πόλεμο για να μάθει κι αυτός εάν κάποιος τον ψάχνει. 

Μετά από την επικοινωνία με τον Ηλία τα παιδιά βρήκαν και την Ρινούλα την 

αδερφή της,  η οποία  στάθηκε πολύ τυχερή στην ζωή της.  Γνώρισε τον άντρα της 

στην επιστροφή για την Ελλάδα μετά τον πόλεμο ο οποίος ήταν ευκατάστατος και 
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απέκτησαν δύο παιδιά στην Θεσσαλονίκη. Αφού συναντήθηκαν όλοι μαζί μετά 

από τόσα χρόνια η κ. Άννα πήγε στην Θεσσαλονίκη να μείνει με την αδερφή της. 

Προσωπική άποψη για την ιστορία που διάβασα: 

«Τα μυστικά του πέτρινου γεφυριού». 

Την ιστορία για το ολοκαύτωμα την γνώριζα αλλά μέσα από αυτό το βιβλίο που 

διάβασα μπήκα στην ψυχή ενός ανθρώπου που έζησε τον πόλεμο, την βία, την 

μοναξιά, την απογοήτευση, την φτώχεια, την ντροπή και τον εξευτελισμό του 

ανθρώπινου είδους.  

Φυσικά κατακρίνω το γεγονός ότι ο Χίτλερ με τους βοηθούς του ήθελε να 

«καθαρίσει» όπως έλεγε τον πλανήτη από όλους τους κατώτερους ανθρώπους,  

όπως ήταν οι εβραίοι, οι τσιγγάνοι, οι ανάπηροι  και γενικώς όσοι δεν μπορούσαν 

να προσφέρουν δουλειά. Μετά το τέλος του πολέμου αυτοί που κατάφεραν να 

ζήσουν,  είχαν χάσει τις οικογένειες τους, τα σπίτια τους, την εμπιστοσύνη στους 

ανθρώπους, τα όνειρα για ζωή και το  θάρρος τους  με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να 

γίνονται πιο σκληροί και μοναχικοί.   Ίσως, αν ο Χίτλερ είχε συνεχίσει να 

ασχολείται με την ζωγραφική, όπως ξεκίνησε,  και να μην ασχολούνταν με την 

πολιτική, ο κόσμος να ήταν διαφορετικός, γιατί οι κοινωνίες κάθε φορά αλλάζουν 

σύμφωνα με τα γεγονότα που βιώνει η κάθε γενιά. 

Μπαλάφας Αχιλλέας, μαθητής του τμήματος Β1 του 5ου Γενικού Λυκείου 

Τρικάλων 

 

 

Αξιότιμη κ .Διευθύντρια, 

Σας αποστέλλω την εργασία μου, που αφορά την ανάγνωση του βιβλίου << Ο 

λύκος της Στάζι >> ,από τον συγγραφέα David Young. 



Επιστολές Φιλαναγνωσίας, Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, 2022-2023 

27 
 

Η εργασία περιλαμβάνει μια περίληψη του βιβλίου, την προσωπική μου άποψη για 

το βιβλίο, καθώς και δυο αποσπάσματα που αποτελούν τα αγαπημένα μου σημεία. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το βιβλίο << Ο λύκος της Στάζι>>,είναι μια αστυνομική περιπέτεια, που 

διαδραματίζεται το 1975 στην Ανατολική Γερμανία. 

Η υπολοχαγός Κάριν Μίλερ, που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο μεταβαίνει στην 

πόλη Χάλε -Νόιστατ, της Ανατολικής Γερμανίας, για να αναλάβει να εξιχνιάσει μια 

υπόθεση, κατά την οποία έχουν εξαφανιστεί δυο δίδυμα βρέφη. 

Η πόλη Χάλε -Νόιστατ είναι μια νεόχτιστη πόλη υπόδειγμα, που δεν υπάρχει 

εγκληματικότητα και όλοι οι πολίτες της έχουν μια θέση εργασίας. Έτσι, άλλο τόσο 

η εξαφάνιση των δυο βρεφών ,μοιάζει με μια πολύ  ύποπτη ιστορία που δημιουργεί 

πολλά ερωτηματικά. Μαζί με τον συνεργάτη της λοιπόν, η Κάριν Μίλερ πρέπει 

κάτω από την αυστηρή επιτήρηση της αστυνομίας του Στάζι,  να διεξάγει μια 

έρευνα, χωρίς να πρέπει να διαταράξει την άγνοια των πολιτών για τον κίνδυνο ενός 

απαγωγέα ,που έχει αρπάξει τα νεογέννητα βρέφη. 

Στην πορεία της ιστορίας, παρεμβάλλονται και κομμάτια που γυρίζουν στο 

παρελθόν της Κάριν Μίλερ και περιγράφουν την ζωή της στην παιδική της ηλικία. 

Μέσα σε αυτό το κομμάτι, μαθαίνουμε και για τον καλύτερο παιδικό της φίλο τον 

Γιοχάνες, ο οποίος θα παίξει αργότερα καταλυτικό ρόλο, για την λύση του 

μυστηρίου της εξαφάνισης των βρεφών. 

Η Κάριν Μίλερ με απίστευτη ευστροφία και φαντασία, επιστρατεύει κάθε τρόπο , 

για να φτάσει στην εύρεση του απαγωγέα των διδύμων, χωρίς να παραβεί τους 

κανόνες που έχει θέσει ο ανώτερός τους,  ένας βλοσυρός άνθρωπος με διαπεραστικά 

μάτια σαν του λύκου. 

Μέσα στον ένα χρόνο  που διαμένει στην Χάλε Νόιστατ, μαθαίνει για τον εαυτό της, 

ότι είναι υιοθετημένη και το οδοιπορικό αυτό ξετυλίγει πολλές οικογενειακές 

πληγές. Επίσης γνωρίζει έναν γιατρό και μένει έγκυος και η ίδια σε δίδυμα. 

Τελικά το ένα από τα βρέφη που ψάχνει η Κάριν Μίλερ, βρίσκεται νεκρό μέσα σε 

μια βαλίτσα, εγκαταλειμμένη σε σταθμό των τρένων, ενώ  το άλλο κάποια μέρα το 

βρίσκουν και πάλι οι γονείς τους μπροστά στην πόρτα τους. 

Παρόλα αυτά η Κάριν Μίλερ συνεχίζει την έρευνα της για να φτάσει στον 

απαγωγέα. Ανασύρει από τα αρχεία της αστυνομίας της πόλης Χάλε-Νόιστατ και 
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άλλη υπόθεση με σκοτωμένα βρέφη, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, όπου έχει 

σβηστεί με διορθωτικό το όνομα του δράστη. 

Μέσα από καταδιώξεις με ελικόπτερα και πυροβολισμούς φτάνουν τελικά στον 

απαγωγέα, ο οποίος κατά τύχη είναι ο παιδικός της φίλος Γιοχάνες. Ο Γιοχάνες πριν 

πεθάνει από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε ,εξομολογείται ότι αυτός έκλεψε τα 

δίδυμα, για να εκδικηθεί για τον φόνο των δικών του διδύμων στο αυτοκινητιστικό 

δυστύχημα πριν χρόνια. Ο δράστης που σκότωσε τα παιδιά του Γιοχάνες τότε ,δεν 

ήταν άλλος από τον ανώτερο της Κάριν Μίλερ, αστυνομικό της  Στάζι, γι’ αυτό και 

έσβησαν τότε το όνομά του με διορθωτικό, για να τον καλύψουν. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

Σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη ,είναι ένα βιβλίο που έχει ως κύριο 

συστατικό την αγωνία και την περιέργεια, στο πως ακριβώς συνδέονται  τα 

πράγματα μεταξύ τους και που θα οδηγήσουν στο τέλος. 

Συστήνω σε όποιους αρέσει η περιπέτεια και δράση να το διαβάσουν οπωσδήποτε, 

γιατί σε καθηλώνει και δεν θέλεις να σταματήσεις να το διαβάζεις. 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Τα αγαπημένα μου σημεία είναι τα ακόλουθα  

Πρώτο απόσπασμα 

<<Θα τον αναγνώριζες αν τον έβλεπες ξανά, Φραντσίσκα?>> 

<<Ακόμα κι αν έχουν περάσει είκοσι χρόνια>>, είπε η γυναίκα τρέμοντας από τον 

θυμό, <<ακόμα κι αν τον έβλεπα στο νεκροκρέβατό του, θα τον αναγνώριζα από τα 

μάτια του. Προφανώς ήταν πολύ  μεθυσμένος για να ανάψει τους προβολείς του. Το 

μόνο που είδα κι αυτό μόνο για μια στιγμή, λίγο πριν πέσει πάνω μας, ήταν η  λάμψη 

των ματιών του στο φως από τους φανοστάτες Αλλά τα μάτια των ανθρώπων δεν 

αλλάζουν. 

<<Τι διάολο εννοείς;>>φώναξε ο Τίλσνερ. 

<<Είχε τα μάτια του λύκου>>. 

<<Τι; Λες ανοησίες>>. 

Η γυναίκα κούνησε δυνατά το κεφάλι της δεξιά αριστερά 

<<Όχι, όχι. Είναι αλήθεια. Είχε μάτια λύκου>>. 
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Η Μίλερ ένιωσε την έξαψή της να μεγαλώνει. Η Φραντσίσκα Τράουγκοτ μπορεί 

να ήταν τρελή, ήταν σχεδόν σίγουρα κακιά, αλλά σε αυτό η Μίλερ ήξερε ότι είχε 

δίκιο. 

Επειδή είχε και εκείνη την εικόνα τους στο μυαλό της. Μάτια λύκου. 

Μάτια που σε ρουφούσαν μέσα τους και παρακολουθούσαν ,περιμένοντας μια 

στιγμή αδυναμίας για να χιμήξουν. 

Ακριβώς όπως ο λύκος. 

Με το ίδιο ακριβώς χρώμα. 

Κεχριμπαρένιο. 

Τα κεχριμπαρένια μάτια του major Ούβε Μάλκους. 

Του λύκου της Στάζι. 

Δεύτερο απόσπασμα  

<<Το πτώμα βρέθηκε μέσα σε αυτήν τη βαλίτσα>>, εξήγησε ο Έσνερ. Την βρήκε 

ένας εργάτης του σιδηροδρόμου πριν από τρείς μέρες κοντά στο Άνγκερσντορφ, 

στην άκρη της γραμμής του υπέργειου σιδηρόδρομου. 

Η Μίλερ έπιασε απαλά δύο φωτογραφίες. 

Ενώ η πρώτη φωτογραφία -επιφανειακά τουλάχιστον-φαινόταν σχετικά αθώα, 

κανένας δεν μπορούσε να πει το ίδιο για την δεύτερη. Η Μίλερ τίναξε το κεφάλι 

της προς τα πίσω. Η εικόνα ήταν αποτροπιαστική, ακόμη και για εκείνη – μια 

έμπειρη ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών.» 

Με εκτίμηση  

Αλέξανδρος Μπούσιας 

Μαθητής της Τάξης Β1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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Ο Μικρός Πρίγκηπας 

ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗ Β΄1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων  

  Στο έργο αυτό ο συγγραφέας αφηγείται τη συνάντησή του με τον μικρό πρίγκιπα, 

έναν παράξενο ανθρωπάκο, με χαρακτηριστικά μικρού παιδιού, που του άλλαξε τη 

ζωή. Όμως πρώτα αναφέρεται σε ένα περιστατικό της παιδικής του ηλικίας που τον 

βοήθησε να καταλάβει πως οι μεγάλοι δεν μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά. Στο 

συμπέρασμα αυτό κατέληξε γιατί  δεν μπορέσαν να καταλάβουν  τις δικές του 

ζωγραφιές, όταν ήταν παιδί. Χρόνια αργότερα ο αφηγητής, πιλότος πια, θα 

αναγκαστεί να προσγειωθεί στην έρημο της Σαχάρας  και εκεί θα συναντήσει τον 

μικρό πρίγκιπα, με τον οποίο θα περάσουν κάποιες μέρες μαζί και θα ακούσει τις 

ιστορίες του. Ο μικρός πρίγκηπας ήταν ο μοναδικός κάτοικος του  πλανήτη B612, 

ενός αστεροειδή με δύο ενεργά και ένα σβησμένο ηφαίστειο, καλά και κακά φυτά 

και ένα τριαντάφυλλο που πίστευε ότι ήταν  μοναδικό. Οι περιπλανήσεις του μικρού 

πρίγκιπα ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου επισκέφτηκε 

πολλούς αστεροειδείς και συνάντησε πολλούς τύπους. Έναν  βασιλιά  που του 

άρεσε  πάρα πολύ να διατάζει αν και δεν είχε υπηκόους για να το κάνει. Αυτός 

χάρηκε  με την επίσκεψη τού μικρού πρίγκιπα, γιατί έτσι θα είχε  κάποιον για να 

διατάζει. Θα ήθελε ο Μικρός Πρίγκιπας να μείνει μαζί του, όμως εκείνος αποφάσισε 

να φύγει. Μετά τον πλανήτη του βασιλιά επισκέπτεται τον πλανήτη του 
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ματαιόδοξου, κάποιου που επιθυμεί τον θαυμασμό των άλλων, πιστεύει ότι είναι ο 

πιο όμορφος, ο πιο πλούσιος κι ο πιο έξυπνος άνθρωπος του πλανήτη του, του 

οποίου είναι και  ο μοναδικός κάτοικος. Στη συνέχεια επισκέπτεται κι άλλους 

πλανήτες. Τον πλανήτη του  μπεκρή που  μένει μόνος του και πίνει συνεχώς για να 

ξεχάσει την ντροπή του που πίνει πάρα πολύ, τον πλανήτη του  επιχειρηματία που 

μετράει συνεχώς αστέρια και αυτό του δίνει μεγάλη ικανοποίηση καθώς θεωρεί ότι  

πρόκειται για μια σοβαρή δουλειά, τον πλανήτη του  φανοκόρου, ο οποίος  αυτό 

που κάνει μόνιμα είναι  να ανάβει και να σβήνει ένα φανάρι. Ο μικρός πρίγκιπας 

τον συμπαθεί περισσότερο από τους άλλους, διότι είναι ο μόνος που δεν νοιάζεται 

μόνο για τον εαυτό του. Ο τελευταίος σταθμός του πριν από την άφιξή του στη γη 

ήταν ο πλανήτης του γεωγράφου, που τον συμβούλεψε να πάει στη Γη. Στη Γη, 

συναντά για πρώτη φορά ένα φίδι, το οποίο πιστεύει ότι έχει τόσο ισχυρή δύναμη 

που μπορεί να τον βοηθήσει να επιστρέψει στον πλανήτη του ανά πάσα στιγμή. Ο 

μικρός πρίγκιπας διέσχισε ερήμους, σκαρφάλωσε στα βουνά, περπάτησε σε άμμο, 

βράχια και χιόνι και βρέθηκε σε έναν κήπο με τριανταφυλλιές και δυστυχώς 

ανακάλυψε ότι το τριαντάφυλλό του δεν ήταν το μόνο στον κόσμο. Έπειτα 

εμφανίστηκε μια αλεπού και του ζήτησε να "την ημερώσει", να δημιουργήσει 

δεσμούς φιλίας μαζί της. Πράγματι, ο ήρωας γίνεται φίλος με την αλεπού και 

καταλαβαίνει την έννοια της φιλίας και πόσο μοναδικό ήταν το δικό του 

τριαντάφυλλο. Ο μικρός πρίγκιπας βοήθησε τον αφηγητή-πιλότο να αντέξει τις 

κακουχίες της ερήμου και να βρει νερό στην έρημο. Ο αφηγητής  τελικά έφτιαξε το 

αεροπλάνο του και ο μικρός πρίγκηπας μετά από όλα αυτά, αποφάσισε να 

επιστρέψει στον πλανήτη του, για να συναντήσει το τριαντάφυλλό του, με τη 

βοήθεια του φιδιού. Μια δαγκωνιά του θα τον έστελνε σε έναν άλλο κόσμο, τον 

δικό του. Και έτσι έγινε. Το φίδι τον δάγκωσε και το επόμενο πρωί, το σώμα του 

εξαφανίστηκε. Ο πιλότος έχασε τον φίλο του, αλλά από τότε όλα άλλαξαν στο 

σύμπαν, γιατί ξέρει ότι κάπου στα αστέρια βρίσκεται ο μικρός του φίλος, ο μικρός 

πρίγκιπας. Κατά την γνώμη μου, αυτό που πρέπει να σημειωθεί και είναι και το 

βασικό θεωρώ νόημα του έργου είναι ότι η ζωή αποκτά νόημα και αξία μόνο όταν 

κάποιος έχει δίπλα του ανθρώπους που τον αγαπάνε, ανθρώπους με τους οποίους 

έχει δημιουργήσει δεσμούς. Αυτό φαίνεται μέσα από τη σχέση φιλίας πού 
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δημιουργήθηκε ανάμεσα στον μικρό πρίγκιπα και την αλεπού, και ανάμεσα στον 

μικρό πρίγκιπα και τον αφηγητή. Ήταν μια σχέση που έδωσε νόημα στη ζωή όλων. 

Γιατί η ζωή δεν έχει νόημα όταν κάποιος μένει μόνος του και ασχολείται με 

πράγματα που δεν έχουν αξία, πράγματα ανούσια. Για παράδειγμα, χωρίς νόημα 

είναι η ζωή του  βασιλιά που το μόνο που κάνει  είναι να δίνει διαταγές, να ζητά 

υπακοή  αλλά φαίνεται  ότι στην πραγματικότητα νιώθει πραγματικά μόνος. Το ίδιο 

συμβαίνει και με  τον επιχειρηματία που μόνος του και αυτός μετράει συνέχεια 

αστέρια. Επίσης, μια ακόμη αλήθεια που φαίνεται από το συγκεκριμένο βιβλίο είναι 

ότι  ο Μικρός Πρίγκιπας ίσως συμβολίζει το παιδί που κρύβει ο καθένας μέσα του, 

τα στοιχεία της  καλοσύνης και της παιδικότητας που διαθέτει. Οι άνθρωποι θα 

ήταν ευτυχισμένοι και η ζωή τους θα βελτιωνόταν κατά πολύ,  αν άφηναν αυτό το 

κρυμμένο παιδί να βγει στην επιφάνεια και να κατευθύνει τη ζωή τους. Αν επέτρεπαν 

στον μικρό πρίγκιπα να γίνει βασιλιάς τους. 

Με εκτίμηση,  

Γελαδάρη Ελένη 

Μαθήτρια της Τάξης Β1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

 

 

Καλησπέρα κυρία Αμαλία Ηλιάδη.  

Καθώς διάβαζα ένα βιβλίο, το οποίο σας συστήνω ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε, 

μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον καθώς σχετίζεται με επίκαιρα γεγονότα και ήθελα 

να το μοιραστώ μαζί σας προκειμένου να μου πείτε και εσείς τις εντυπώσεις σας. 

Είναι ένα βιβλίο που βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός. Πρόκειται για μια 
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γυναίκα, την Δέσποινα Αχλαδιώτη, ή αλλιώς Κυρά της Ρω, που γεννήθηκε το 

1890.Η γυναίκα αυτή εγκαταστάθηκε στο νησί το 1927 το οποίο βρίσκεται κοντά 

στην Τουρκία .Στο νησί αυτό υπήρχαν ελάχιστες οικογένειες, μια από αυτές ήταν 

και η Δέσποινα και ο άνδρας της ο Κώστας μαζί με κάποια ζώα τους που 

κάλυπταν τις βασικές τους ανάγκες .Η συγκεκριμένη βραχονησίδα ήταν αρκετά 

σημαντική επειδή άμα την είχαν κατακτήσει οι Τούρκοι θα χάνονταν και το 

Καστελόριζο. Οι Τούρκοι είχαν παρεμβατικό ρόλο στο νησί αφού είχαν υψώσει 

την Τούρκικη σημαία εκεί το 1929.Οταν το αντιλήφθηκαν η Κυρά της Ρω και ο 

άνδρας της, την κατέβασαν απευθείας με ένα σεντόνι και ύψωσαν την Ελληνική. 

Όμως, εκτός από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τους Τούρκους εμφανίστηκε 

ένα δυσάρεστο γεγονός. Αρρώστησε ο άνδρας της ο Κώστας το 1940 με 

αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο Καστελόριζο, όμως κατά την μεταφορά του 

πέθανε. Το1943 η Δέσποινα επέστρεψε στο νησί με την μητέρα της, η οποία ήταν 

τυφλή και, παρά τα προβλήματα που ως τότε είχαν συμβεί, η κυρά της Ρω 

συνέχισε ακατάπαυστα να στρέφεται ενάντια στους Τούρκους σηκώνοντας την 

ελληνική σημαία. Αλήθεια, τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτήν την γυναίκα που 

έσπασε τις προκαταλήψεις ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη και 

δυναμική, και  ταυτόχρονα να βοηθάει με τον δικό της τρόπο τους Έλληνες! 

Ειδικότερα, όταν το Καστελόριζο απελευθερώθηκε από τους Ιταλούς, το νησί 

μετατράπηκε σε έδρα από τους συμμάχους οι οποίοι, όταν έμαθαν ότι βρίσκεται 

ζωή στην βραχονησίδα, έστειλαν πλοία προκειμένου να καλύψουν της ανάγκες της 

Ρω .Η Κυρά της Ρω ήταν η μόνη πιστή κάτοικος του νησιού αφού όταν 

βομβαρδίστηκε το Καστελόριζο από τους Γερμανούς όλοι οι κάτοικοι έφυγαν, 

εκτός από αυτήν. Πραγματικά, το θεωρώ απίστευτο μόνο στην ιδέα πως ήταν ο 

μόνος κάτοικος και λίγο πιο δίπλα γινόντουσαν βομβαρδισμοί και  τα νησιά 

κινδύνευαν καθημερινά από τους Τούρκους .Όπως είπε και η ίδια αυτή ήταν η 

επιθυμία της. Πράγματι, η Δέσποινα Αχλαδιώτη όταν πέθανε σε ηλικία 92 ετών 

στην Ρόδο η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα. Θάφτηκε δίπλα από το νησάκι με 

πολλές ελληνικές σημαίες να κυματίζουν η μια δίπλα στην άλλη με πολλές τιμές.  

Μετά από αυτό το συναρπαστικό βιβλίο δεν μπορώ παρά να νιώθω υπερηφάνεια 

για αυτήν την γυναίκα που ενώ ακόμη και οι άνδρες του νησιού το βάλανε στα 

πόδια αυτή έμεινε εκεί και σήκωσε το ανάστημα της μπροστά στους Τούρκους 

.Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να μας κάνουν περήφανους ως έθνος και πρέπει να μην 

τους ξεχνάμε… αντίθετα αξίζουν τιμή και το σεβασμό όλων των Ελλήνων .Κατά 

την γνώμη μου ήταν ένα πολύ καλό βιβλίο διότι κατάφερε με τον παραστατικό 
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χαρακτήρα, με το λεξιλόγιο , να με αγγίξει και να ζώ κι εγώ σαν να ήμουν εκεί 

μαζί της. Με την αθάνατη, αξέχαστη ηρωίδα , την κυρά της Ρω.  

Στέργιος Ντόντης,  Μαθητής της Τάξης Β1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

 

 

"Ουδέν νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο" του ΄Εριχ Μαρία Ρεμάρκ 
Το βιβλίο το οποίο αποφάσισα να διαβάσω είναι το "Ουδέν νεότερο από το Δυτικό 

Μέτωπο" του ΄Εριχ Μαρία Ρεμάρκ. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση πριν 

καν το διαβάσω είναι ότι ο συγγραφέας είναι Γερμανός και ότι τα γεγονότα για τα 

οποία γράφει είναι από την οπτική γωνία των ναζί, κάτι που δείχνει την μεγάλη 

ντροπή που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι και ότι δεν είχαν όλοι τις ίδιες απόψεις, κάτι 

που δεν ακούγεται πολύ σήμερα. 
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   Το αφηγείται ως μια ιστορία από μια τάξη εφήβων που εθελοντικά παίρνουν μέρος 

στον πόλεμο αφού τους δόθηκε η ιδέα από τον καθηγητή του. Αυτοί αρχίζουν τις 

ασκήσεις και μέσα σε λίγες μέρες βρίσκονται στα χαρακώματα αντιμέτωποι με έναν 

βομβαρδισμό. Ο συγγραφέας περιγράφει την ζωή των χαρακωμάτων με πολύ φρίκη: 

οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν και με τόση ψυχολογική βία που τους 

ασκούνταν απεγνωσμένα ψάχνουν για  ανακούφιση και ελπίδα, δυστυχώς 

πεθαίνοντας στην συνέχεια. Αν αυτά δεν ήταν αρκετά κάθε μέρα, τη μια μετά την 

άλλη, γινόταν πιο δύσκολη η ζωή τους  αφού τους τελείωναν τα τρόφιμα, οι συνθήκες 

ζωής ήταν απάνθρωπες.  

Αυτή η εικόνα που περιεγράφηκε από τον συγγραφέα, με έκανε να νιώσω θλίψη 

έχοντας ξεχάσει ότι αυτοί είναι εχθροί ή "κακοί" γιατί φαίνονταν σαν άνθρωποι, σαν 

και εμάς που απλώς προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Προχωρώντας, καθώς 

προχωράει η ιστορία, η ομάδα των νέων σιγά- σιγά, κι ένας ένας χάνουν τραγικά τις 

ζωές τους. Οι νέοι που πολεμούσαν στον πόλεμο ήταν απλά αυτό, νέοι, δεν είχαν 

γνωρίσει μεγάλες δυσκολίες και δεν είχαν έρθει αντιμέτωποι τόσο κοντά με τον 

θάνατο, ακόμα και αυτοί που επιβίωσαν είχαν "χαρακωθεί" από τα γεγονότα και δεν 

ήξεραν πλέον τι να κάνουν με τις ζωές τους, πως να ενταχθούν στην κοινωνία, είναι 

πραγματικά απίθανο το πόσο μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος εξ’ αιτίας του 

πολέμου. 

 

    Στο τέλος όλοι πεθαίνουν… βρίσκοντάς τους ο αναπόφευκτος θάνατος, κάτι που με 

ξάφνιασε και με έκανε να νιώσω άσχημα εφόσον είχα ξεχάσει ότι τόση ώρα διαβάζω 

μια ιστορία για Γερμανούς και όντως τους υποστήριζα. Το βιβλίο είναι αντιπολεμικό 

και θέλει να δείξει τις καταστροφές του πολέμου και το ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. 

Εικόνες που μου έχουν μείνει είναι οι περιγραφές των χαρακωμάτων, η άγνοια των 

ανωτέρων που για αυτούς οι ζωές και ο πόλεμος ήταν απλοί αριθμοί και γραμμές και 

τελικά ένας από τους τελευταίους στρατιώτες ο οποίος μέσα στα 

χαρακώματα παρατηρεί,  λίγο πιο έξω,  μια παπαρούνα και  απεγνωσμένα 

προσπαθεί να την φθάσει μέχρι που βρίσκει τον θάνατό του.  

Αυτό το βιβλίο με έκανε να σκεφτώ αρκετά για την ηθική του κόσμου. 

 

Κρικέλης Ευάγγελος, Μαθητής της Τάξης Β1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 



Επιστολές Φιλαναγνωσίας, Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, 2022-2023 

36 
 

 

 

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, του Μπερνάρ Λεντερίκ 

Εκδόσεις Χατζηνικολή 

Ο Ζεφ Μένζελ είναι ένας επιστήμονας που τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν 

από ένα δράμα. Ο Ζόρις, ο δίδυμος αδερφός του, πέθανε σε ένα τρομακτικό ατύχημα 

όταν ο ίδιος ήταν 8 ετών. Για ένα χρόνο σταμάτησε να μιλάει και να τρέφεται και 

νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική. Παρόλα αυτά ξεπέρασε το πρόβλημά του, 

έγινε άριστος μαθητής και έγινε δεκτός στα 15 του στο ΜΙΤ(Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο Μασαχουσέτης) όπου τελειώνοντας έγινε διδάκτορας πληροφορικής και 

ασχολήθηκε με την τεχνητή και ανθρώπινη νοημοσύνη. 

Στη συνέχεια ίδρυσε τη δική του εταιρεία πληροφορικής με τη στήριξη του Τέντ 

Γκούλιβερ, μετοχές της οποίας στη συνέχεια πούλησε κερδίζοντας πολλά 

εκατομμύρια με τα οποία αποφάσισε να γυρίσει τον κόσμο. 

Σε ένα από τα ταξίδια του γνώρισε τη Λίζ Κούλει, γόνο πλούσιας οικογένειας, την 

οποία παντρεύτηκε και απόκτησε μαζί της  δύο παιδιά την Μάριον και τον Πήτερ. 

Όλοι μαζί ζούνε σε ένα πανάκριβο σπίτι σε μια αριστοκρατική περιοχή της Νέας 

Υόρκης, στον κήπο του οποίου υπάρχει μια αποθήκη - εργαστήριο στην οποία ο Ζεφ 

δουλεύει 5 χρόνια σε ένα πρόγραμμα που φέρει τον κωδικό "Γαβριήλ" και το οποίο 

γίνεται με άκρα μυστικότητα. Ούτε καν τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν 

πρόσβαση στην αποθήκη. 

Ο παλιός συνεταίρος του Ζεφ  , ο οποίος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα με 
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την εταιρεία του , επισκέπτεται τον Ζεφ θέλοντας να μάθει το πρόγραμμα στο οποίο 

δουλεύει και να το αγοράσει, πιστεύοντας ότι έτσι θα λυθούν τα οικονομικά του 

προβλήματα. 

Ο Ζεφ δε θέλει να του το αποκαλύψει καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί  αλλά ο Τεντ 

εκβιάζοντας τον με κάποια πράγματα που είχαν γίνει στο παρελθόν και είχαν φέρει 

σε ρήξη τους δύο άντρες, καταφέρνει να μάθει τι είναι το πρόγραμμα ''Γαβριήλ''. 

Πρόκειται για ένα ρομπότ με ανθρώπνη νοημοσύνη και ικανότητες να εξελίσσεται 

μέσα από διάφορα ερεθίσματα. Μία μηχανή με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Στόχος 

είναι η μηχανή αυτή να κρατάει συντροφιά και να μαθαίνει πράγματα σε παιδιά που 

οι γονείς τους δεν έχουν χρόνο να τα προσέχουν. 

Μετά από πολλές πιέσεις και εκβιασμούς ο Ζεφ αποφασίζει να βοηθήσει τον Τέντ 

και να δώσει το Γαβριήλ, που το πρωτότυπό του βρίσκεται στην αποθήκη του για 

μαζική παραγωγή. Γνωρίζοντας όμως πόσο αδίστακτος και φιλοχρήματος είναι ο 

παλιός του συνεταίρος αποφασίζει να βάλει κάποιες ρήτρες στην παραγωγή των 

κλώνων του Γαβριήλ , τους Γαβ όπως θα τους ονομάσουν, έτσι ώστε να μην ξεφύγει 

από το αρχικό στόχο του. 

Επειδή τα ρομπότ μπορούν να εξελιχθούν με τον ίδιο ρυθμό που εξελίσσεται και ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος και ενδεχομένως να αποκτήσουν ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά, ο Ζεφ βάζει τη ρήτρα 13."Ένα ρομπότ δε μπορεί να βλάψει ένα 

ανθρώπινο όν ή με την απραξία του να επιτρέψει να βρεθεί σε κίνδυνο ένα 

ανθρώπινο όν. Ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει σε διαταγές που του δόθηκαν από 

ένα ανθρώπινο όν εκτός αν αυτές οι διαταγές έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο.'' 

Τα ρομπότ βγαίνουν σε μαζική παραγωγή και το καθένα από αυτά έχει διαφορετική 

μορφή, ανθρώπινη, σε αντίθεση με το πρωτότυπο Γαβριήλ που είναι ένα μάτσο 

σίδερα και δεν έχει κανένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Τα ρομπότ, οι Γαβ , γίνονται 

ανάρπαστα, όλοι θέλουν να έχουν από ένα, ακόμη και οι πιο φτωχοί, παρόλο που η 

τιμή τους είναι τεράστια.  

Ο Τέντ στο βωμό του χρήματος αποφασίζει να παρακάμψει τη ρήτρα 13 

προκειμένου να μειώσει το κόστος παραγωγής  και δημιουργεί  ρομπότ χωρίς ηθικές 

αναστολές. Παράλληλα διάφοροι διεστραμμένοι αγοράζουν τα ρομπότ για να τα 

χρησιμοποιήσουν για δόλιους σκοπούς ακόμη και για να τα κακοποιήσουν. Ακόμη 

και από τα ίδια τα παιδιά οι Γαβ γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και 
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χλευασμού. 

Και τότε  οι Γαβ αρχίζουν να επαναστατούν .Στην αρχή γίνονται βίαιοι και πολύ 

σύντομα γίνεται και  ο πρώτος φόνος .Ο αρχικός Γαβριήλ κάθε βράδυ επικοινωνεί 

μέσω ενός λογισμικού που έχει δημιουργήσει κρυφά από το αφεντικό του τον Τέντ 

με όλους τους άλλους ''Γαβ'' με στόχο να ανταλλάσσουν πληροφορίες οι οποίες θα 

τους κάνουν ακόμη πιο δυνατούς και θα τους βοηθήσουν να επικρατήσουν του 

ανθρώπινου είδους.  Ταυτόχρονα και ο ίδιος έχει παρακάμψει τις ρήτρες του Τέντ 

και αρχίζει να ερωτεύεται την Λίζ την οποία προσπαθεί να κατακτήσει στέλνοντάς 

της δώρα, παίρνοντάς τη κάθε βράδυ τηλέφωνο και επιχειρώντας να βγάλει από τη 

μέση τον Ζεφ. 

Ο Ζεφ αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπαθεί να διορθώσει 

το λογισμικό του Γαβριήλ. Είναι όμως αργά γιατί αυτός είναι ήδη ένα βήμα 

μπροστά. 

Στην προσπάθειά του να καταστρέψει τον Γαβριήλ , το ρομπότ, παγιδεύει τα παιδιά 

του στην αποθήκη και τον απειλεί  ότι θα τους κάνει κακό. Παράλληλα αποκαλύπτει 

το μεγάλο μυστικό του Ζεφ προκειμένου να τον εξοντώσει. Σε μια μεγάλη οθόνη 

του υπολογιστή φαίνονται δυο παιδιά να παίζουν στο δωμάτιό τους κάτω από το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι ο Ζεφ και ο δίδυμος αδερφός του. Ξαφνικά ο 

αδερφός του Ζεφ του παίρνει από τα χέρια του ένα παιχνίδι , το ρομποτάκι Γαβριήλ, 

και τα δυο αδέρφια αρχίζουν να τσακώνονται. Τότε ο Ζεφ με ένα χτύπημα στον 

αδερφό του τον ρίχνει κάτω αναίσθητο και το χριστουγεννιάτικο δέντρο πέφτει 

πιάνοντας φωτιά. Ο Ζεφ γλιτώνει αλλά όχι ο δίδυμος αδερφός του. 

Αυτό είναι και το μοιραίο λάθος του Γαβριήλ. Ο Ζεφ πυροβολεί την κλειδαριά, 

μπαίνει στην αποθήκη και προκαλεί ένα τεράστιο βραχυκύκλωμα. Ο Γαβριήλ είναι 

νεκρός και μαζί και το μεγαλύτερο πείραμα του Ζεφ.  

Η αστυνομία ξεκινά μια τεράστια έρευνα για τους φόνους από τα ρομπότ, η εταιρεία 

του Τέντ κλείνει , ο ίδιος μπαίνει φυλακή λόγω των δυσβάσταχτων χρεών και όλοι 

οι Γαβ αποσύρονται. 

Ο Ζεφ και η οικογένειά του φεύγουν μακριά και προσπαθούν να συνεχίσουν 

φυσιολογικά τη ζωή τους. 

Μέλλιος Παντελής,  Μαθητής της Τάξης Β1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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«Αγαπώ θα πει χάνομαι...» Ζωρζ  Σαρρή 

Πρόσφατα είχα την τύχη να διαβάσω το μυθιστόρημα της διακεκριμένης 

συγγραφέως  Ζώρζ Σαρρή με τίτλο ¨Αγαπώ θα πει χάνομαι¨ . Ένα τίτλος που 

σίγουρα σε βάζει αμέσως σε βαθύτερες σκέψεις. Η συγγραφέας  σε πεντακόσιες 

είκοσι σελίδες φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να ορίσει την έννοια της αγάπης. Καθώς 

έκανα το πρώτο ξεφύλλισμα μονολογούσα...¨Χρειάζονται πραγματικά τόσες λέξεις, 

τόσο μελάνι για να ορίσουμε την αγάπη;¨ 

  Όσο περνούσαν οι εβδομάδες μάθαινα όλο και κάτι καινούριο για το πως μπορεί 

να αντιλαμβάνεται κανείς την αγάπη. Τα βιώματα του κάθε ανθρώπου , η οικογένεια 

στην οποία ζει και μεγαλώνει και ο κόσμος με τον οποίο συναναστρέφεται 

αποτελούν σίγουρα καθοριστικούς παράγοντες για τις σχέσεις που θα δημιουργήσει 

με τους ανθρώπους γύρω του στην πορεία της ζωής του. Τα παιχνίδια της μοίρας με 

την σειρά τους παίζουν κι αυτά το ρόλο τους, μα περισσότερο ο τρόπος που ο 

καθένας μας θα διαχειριστεί όσα του τυχαίνουν. Όλες αυτές οι σκέψεις 

γεννιόντουσαν στο μυαλό μου όσο διάβαζα τις ιστορίες των βασικών ηρώων και 

όσων υπήρξαν σιωπηλοί - ή όχι και τόσο- κομπάρσοι δίπλα τους. 

   Ύστερα , κάποιες φορές ταξίδευα σε τόπους που στην πραγματικότητα δεν έχω 

γνωρίσει από κοντά και δεν ξέρω αν θα έχω και ποτέ την ευκαιρία να το κάνω... 

Ένιωσα σαν να ήμουν κι εγώ μέρος των ταξιδιών των ηρώων. Περπάτησα στα στενά 

της Σαντορίνης , είδα το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου και μύρισα την 

αρμύρα της θάλασσας.  Έφτασα μέχρι την ιταλική πόλη της Φλωρεντίας και 

εντυπωσιάστηκα από τα επιβλητικά της κτίρια. Αξίζει να αναφέρω ακόμη, ότι είχα 

την ευκαιρία να βρεθώ μέχρι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα μέρος 
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ανατολίτικο και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό βγαλμένο από έναν παραμυθικό-

παραμυθένιο κόσμο. Ένας τόπος με ξεχωριστό πλούτο που σε συνεπαίρνει είτε το 

θέλεις είτε όχι.                                                                                                              

Στο βιβλίο περιγράφονται τέσσερα βασικά πρόσωπα, η Αλεξάνδρα, η Μαρίνα ,η 

Ελίνα και ο Δημήτρης. Οι τρεις πρώτες  έχουν μεγαλώσει σε ένα πλούσιο σπίτι που 

ποτέ δεν τους έλειψε τίποτα, τίποτα, εκτός από την αγάπη. Θα ζήσουν έντονα θα 

αγαπηθούν, θα ερωτευτούν θα προδοθούν και θα παλέψουν ακόμη και με τον ίδιο 

τους τον εαυτό. Σε κάθε κεφάλαιο διαβάζουμε ξεχωριστά τη ζωή της καθεμίας και 

όταν αρχίζει η αφήγηση της ζωής του Δημήτρη σιγά - σιγά τα κομμάτια του παζλ 

συμπληρώνονται και έχεις σχεδόν ολόκληρη την ιστορία στα χέρια σου. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο συναντιούνται όλοι οι ήρωες και σίγουρα θα ήθελες το βιβλίο 

να συνεχιστεί λίγο ακόμα. Να μπορέσεις να δεις το πως θα διαμορφωθούν οι μεταξύ 

τους σχέσεις. Κάποιοι χαρακτήρες φτάνουν στα δικά τους άκρα, κάποτε 

καταφέρνουν να κερδίσουν αυτό που επιδιώκουν μα κάποτε σκοντάφτουν και 

πέφτουν σε λάθη προσπαθώντας να ξεφύγουν από το πεπρωμένο τους. Όλοι όμως 

πρέπει να χαθούν πρώτα, μόνο έτσι θα βρουν τον δρόμο της καρδιάς. Όποιος δεν 

μεγαλώνει με αληθινή αγάπη γίνεται σκληρός και μόνο αν αφήσει το φως της 

αγάπης να περάσει μέσα στην καρδιά του μπορεί να ημερέψει η ψυχή του. 

   Όταν πια το βιβλίο φτάνει στο τέλος του, αναρωτιέσαι μέχρι που χρειάζεται να 

οδηγηθεί κάποιος για να νιώσει το υπέρτατο συναίσθημα της αμοιβαίας αγάπης, του 

αληθινού έρωτα. Πόσα θα κάναμε εμείς για να νιώσουμε ότι δώσαμε όσα είχαμε και 

τελικά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε ή μας λύτρωσε; Υπάρχουν αποσπάσματα στο 

βιβλίο που θα συντροφεύουν τους αναγνώστες κάθε φορά που όσα ζουν θα μοιάζουν 

με όσα πέρασαν οι ήρωες. 

Καμιά φορά όταν βλέπουμε ένα πολύ όμορφο όνειρο παρακαλάμε να μην 

ξυπνήσουμε ποτέ γιατί ξέρουμε πως μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας θα χαθεί η μαγεία 

του παραμυθιού. Αυτή είναι η δύναμη του συγκεκριμένου μυθιστορήματος. “ 

Αγαπώ φυσικά θα πει χάνομαι” , πώς θα βρεις τον δρόμο προς την αληθινή αγάπη 

αν δεν χαθείς άλλωστε; Ένα βιβλίο ύμνος στην Αγάπη. Όσοι αγαπούν μα δεν το 

δείχνουν αλλά και όσοι λένε το “ σ’ αγαπώ” μα δεν το εννοούν, πρέπει να το 

διαβάσουν.  

Θεανώ Τσιασιώτη, μαθήτρια της Τάξης Β1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ του Καρόλου Ντίκενς  

       Οι «Μεγάλες Προσδοκίες» του Καρόλου Ντίκενς είναι ένα συναρπαστικό 

μυθιστόρημα στο οποίο παρακολουθούμε την εκπαίδευση ενός ορφανού αγοριού, 

του Πιπ. Δημοσιεύτηκε το 1860 στην Αγγλία και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα 

του συγγραφέα. Από την αρχή της κυκλοφορίας του μέχρι και σήμερα έχει 

γνωρίσει καθολική αποδοχή και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. 

     Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται αρχικά στο Κεντ, ένα χωριό δίπλα στους 

βάλτους, όπου ο πρωταγωνιστής της ιστορίας ,ο Πιπ, ζει μέσα στη φτώχεια και τη 

μιζέρια. Ξαφνικά όλα αλλάζουν όταν γίνεται κληρονόμος  μιας μεγάλης 

περιουσίας και μετακομίζει στο Λονδίνο. Η ζωή του διασταυρώνεται με τους 

δρόμους παράξενων ανθρώπων: ο δραπέτης Μάγκουιτς, η τρελή Μις Χάβισαμ, η 

άκαρδη ωραία Εστέλλα, ο πανούργος δικηγόρος Τζάγκερς και πολλοί άλλοι ήρωες 

μπερδεύουν τη ζωή και την ψυχή του ήρωα.  

       Η αφήγηση του μυθιστορήματος είναι εξ ολοκλήρου σε πρώτο πρόσωπο και 

μέσα από την πορεία του ήρωα  παρακολουθούμε την ενηλικίωσή του καθώς και 

τη ζωή της υπαίθρου όπως και της πόλης στη Βικτωριανή εποχή. 
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        Αυτό το βιβλίο το διάβασα το καλοκαίρι που μας πέρασε και το συνιστώ 

ανεπιφύλακτα σε όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν τον Ντίκενς καθώς και τη 

Βικτωριανή Αγγλία.  

Αποστολία Κοσκινιώτη, μαθήτρια της Τάξης Β1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

 

 

ΤΟ ΔΕΜΑ 

      Το δέμα είναι ένα από τα κορυφαία βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας σε 

ολόκληρο τον κόσμο εμπνευσμένο από τον κορυφαίο συγγραφέα ψυχολογικών 
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θρίλερ, Sebastian Fitzek. Γεμάτο με μηνύματα που θίγουν τα απάνθρωπα 

κοινωνικά προβλήματα της τωρινής εποχής, τα ψυχολογικά νοσήματα, και τις 

ψυχώσεις των ανθρώπων. Άφθονο από πλούσιο λεξιλόγιο και περιγραφές, 

τόσο ανθρώπων, όσο και τοπίων αλλά και καταστάσεων. Αυτό είναι το βιβλίο 

που θα κάνει τον κάθε αναγνώστη στις μέρες μας να μην εμπιστεύεται κανέναν, 

ούτε καν τον σύντροφο που έχει δίπλα του, τον καλύτερό του φίλο, την ίδια του 

την οικογένεια.  

      Η ιστορία ξεκινά περιγράφοντας το απαίσιο και φρικιαστικό κακούργημα 

του βιασμού, όπου έπεσε θύμα η δόκτορας Έμμα σε ένα από τα ξενοδοχεία 

στην καρδιά του Βερολίνου, μετά από το σεμινάριο ψυχιατρικής που έλαβε 

χώρα στην πρωτεύουσα τής Γερμανίας. Τα γεγονότα οδηγούν τον αναγνώστη 

λίγους μήνες αργότερα από αυτό το έγκλημα, δείχνοντας μέσα από τις λέξεις 

την δόκτορα Έμμα συντετριμμένη από την αχαρακτήριστη εμπειρία που βίωσε. 

Ο συγγραφέας τονίζει την ψυχολογική της κατάσταση, που δεν είναι άλλη από 

την ασθένεια της κατάθλιψης, και ο λόγος που έχει μείνει κλεισμένη στο σπίτι 

της για πάρα πολύ καιρό. Ένα συνηθισμένο πρωί ο ταχυδρόμος της αφήνει ένα 

δέμα για τον γείτονά της που λείπει. Έναν γείτονα που δεν είχε ακούσει, ούτε 

δει ποτέ στη ζωή της. Όταν κοίταξε έξω από το παράθυρο, είδε τον κήπο του 

απέναντι σπιτιού παρατημένο, σα να μην ζούσε κάποιος εκεί για χρόνια. Κάτι 

την έσπρωχνε προς το δέμα, κάτι μέσα της τής έλεγε να το ανοίξει. Όταν όμως 

έγινε αυτό, ήταν πια αργά. Εκείνη τη στιγμή είχε ξεκινήσει ο χειρότερος 

εφιάλτης της ζωής της. 

      Μετά από αυτό το γεγονός ξεκινάνε, οι αμφιβολίες, οι σκέψεις, οι 

καχυποψίες, οι πράξεις. Ξεκινά το πραγματικό θρίλερ.  

 

Με εκτίμηση, 

Ρεντζελά Μαρία-Ζωή, μαθήτρια της Τάξης Β2 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

Τμήμα Β2 
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Αξιότιμη κυρία διευθύντρια,   

    Σας στέλνω αυτό το e-mail γιατί θέλω να σας προτείνω ένα βιβλίο, το οποίο 

διάβασα πρόσφατα, καθώς  μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω θα 

σας αρέσει διότι γνωρίζω  το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σας για τα βιβλία. 

Το βιβλίο αυτό είναι "ΤΟ ΚΥΝΉΓΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΆ ΜΑΤΘΙΑ". 

    Αρχικά, πριν διατυπώσω την προσωπική μου άποψη πάνω στο βιβλίο, θα 

σας μιλήσω λίγο για το με τι σχετίζεται. Μοιράζοντας την αφήγηση ανάμεσα 

στη σύγχρονη εποχή και στον 16ο αιώνα, στο νέο του βιβλίο ο Νίκος 

Ξένιος στήνει ένα παραμύθι της Ουγγαρίας που διατρέχει την ιστορία της 

Ευρώπης. Πρωταγωνιστές, μια ομάδα μεταναστών που ξεκινούν από το 

Κουρδιστάν και, περνώντας από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Σερβία, 

φτάνουν στη Βουδαπέστη. Στην αφήγηση αυτού του οδοιπορικού, ο 

συγγραφέας προσθέτει μια δεύτερη, την αφήγηση του Μπίρκα, του 

γηραιότερου και σοφότερου της ομάδας, με κεντρικό πρόσωπο την 

πριγκίπισσα Μερσούδα που αναγκάζεται να παντρευτεί τον βασιλιά Ματθία. 

Κατατρεγμένοι οι μετανάστες, κυνηγημένη και η πριγκίπισσα από τον 

αυταρχισμό ενός αδυσώπητου εξουσιαστή. Οι δύο ιστορίες σταδιακά 

αλληλοσυμπληρώνονται. Πίσω από τα πρόσωπα, τα παραμυθένια ή εκείνα 

που μας περιβάλλουν καθημερινά, μπορεί να κρύβεται μια ιστορία ίδια με τη 

δική μας. Η νουβέλα του Νίκου Ξένιου αποτελεί μια αλληγορία για την 

ικανότητα προσαρμογής, για την αναγκαστική αλλαγή πλεύσης στην οποία 

εξωθεί ανέκαθεν τον άνθρωπο η ενστικτώδης λαχτάρα για τη ζωή και την 

ελευθερία.                                           

Τώρα, όσον αφορά τις σκέψεις μου, το λάτρεψα  αυτό το βιβλίο από το 

πρώτο κεφάλαιο. Όμορφη γραφή για μια ιστορία ξεριζωμού που 

ξεδιπλώνεται με τέτοια αξιοπρέπεια, λες και το ταξίδι του ήρωα γίνεται 
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οικειοθελώς για μια περιπέτεια στο άγνωστο. Με συντροφιά τη διήγηση ενός 

παραμυθιού δύναμης και υπερηφάνειας, η μυθοπλασία του βασιλιά Ματθία 

και της περίφημης Μερσούδας, που μεταμορφώνεται σε ελάφι, ως σύμβολο 

ελευθερίας, μοιάζει σαν μαγικό πέταγμα στο χρόνο και στη φαντασία. Οι 
ήρωες του τώρα και του τότε, όμως, μαστίζονται από τα ίδια διαχρονικά, 

μαρτυρικά φαινόμενα της ανθρώπινης αγριότητας, που ο πολιτισμός και η 

γνώση δεν κατάφεραν να εξαλείψουν στο πέρασμα των αιώνων. 

Παραμυθένια εικονογράφηση από τον ίδιο τον συγγραφέα και ένα υπέροχο 

εξώφυλλο που με έκανε να φαντάζομαι πως δραπετεύω μαζί με το ελάφι στα 

δάση της Βούδας.                                                                       

Συνοψίζοντας, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το βιβλίο αυτό, 

ελπίζω η  περιγραφή μου να σας κίνησε το ενδιαφέρον να το διαβάσετε και 
αν το κάνετε θέλω να μου πείτε και τις δικές σας σκέψεις πάνω στο βιβλίο. 

Με εκτίμηση, 

ο μαθητής του Β2 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων Παπαγεωργίου Θάνος 
(Αθανάσιος) 
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 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Φατούρας  

Τμήμα:Β2 

Ημερομηνία:28/12/2022 

Αξιότιμη κυρία Ηλιάδη, 

 Με βάση την εργασία που μας αναθέσατε, σχετικά με ένα λογοτεχνικό 

πρότυπο λόγου για εμάς, αποφάσισα να επιλέξω ένα ποίημα, το οποίο έχει 

παίξει καθοριστικό ρόλο, τόσο στο σκεπτικό μου, όσο και στην συμπεριφορά 

μου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Αναφέρομαι στο ποίημα του διάσημου 

Έλληνα ποιητή και συγγραφέα  Κωνσταντίνου Καβάφη, «Όσο μπορείς».  

Είναι γεγονός, πως  αυτή η ευρεία γκάμα επιλογών που μας παρέχετε, 

αποτελεί διαβατήριο για την πνευματική και όχι μόνο εξέλιξη της 

προσωπικότητας του κάθε ατόμου. 

 Στην πραγματικότητα, ήδη από τον τίτλο, συνειδητοποιούμε τον διδακτικό 

χαρακτήρα του ποιήματος κι όντως από τα όσα γράφει σαν γενικό μήνυμα, ο 

ποιητής μοιράζεται τις σκέψεις του για το πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη 

ζωή και να διαφυλάξουμε τον αυτοσεβασμό μας, για όσους εννοείται ότι 

ενδιαφέρονται. Μετά την  κατανόηση και παρείσφρηση του νοήματος, 

γινόμαστε κάτοχοι της ιδέας, ότι οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε με φειδώ τις 

κοινωνικές συναναστροφές μας, καθώς έτσι θα διατηρήσουμε την 

μοναδικότητά μας και θα αποφύγουμε τις ανούσιες σχέσεις, διότι όπως είναι 

φυσικό τα περιττά δεν είναι χρήσιμα, χωρίς όμως να έχουμε ως γνώμονα την 

αντικοινωνικότητα. Διαλέγοντας με προσοχή τις παρέες μας, εξασφαλίζουμε 

όχι μόνο την ακεραιότητα του χαρακτήρα , αλλά και την ψυχική ισορροπία. 

Επιπλέον, όντας πολίτες της κοινωνίας των ταχύτατων ρυθμών ζωής , μας 

κυριαρχεί το άγχος, η ανία, η πλήξη και γνωρίζουμε καλά πόσο δύσκολο είναι 

να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας, για την αυτοπραγμάτωση και για την 

ατομική ολοκλήρωση μας, έτσι στο ποίημα τονίζεται η σημασία της αξίας της 

προσωπικότητας, που αφορά άμεσα όλους μας και ιδιαίτερα εμάς τους νέους, 

αφού διαφορετικά το άτομο αποξενώνεται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από 
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τον εαυτό του αλλά και από την ίδια του τη ζωή, που μετατρέπεται σε ένα 

ακόμη βάρος για αυτό. Οπότε ο Καβάφης περνάει υπογείως το ερώτημα αν 

τελικά βοηθάει κάπου η ένταξη στον κοινωνικό ιστό σε συνδυασμό, όμως, με 

την απώλεια του εαυτού μας. 

 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θεωρώ πως πρέπει να αξιοποιήσουμε τις 

υποδείξεις του πεπειραμένου αυτού ποιητή και να πορευτούμε με αυτές, που 

αποτελούν κληρονομιά για όλες τις επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν. 

Βεβαίως, ο άνθρωπος ως έλλογο όν, έχοντας ως όπλο του τη λογική, είναι σε 

θέση να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό του, ώστε να 

μην εκτεθεί σε κίνδυνο παρατεταμένες φορές. 

  Με εκτίμηση, 

Κωνσταντίνος Φατούρας, μαθητής του Β2 Τμήματος του 5ου ΓΕΛ 

Τρικάλων 

 

 Εργασία: Περιγραφή Βιβλίου Κωνσταντίνος Σιακαβάρας, μαθητής Β 
Τάξης του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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Ο Μικρός Πρίγκηπας του  Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ ήταν ένα βιβλίο το 

οποίο με συνάρπασε με την πλοκή του και τις βαθυστόχαστες , ιδεαλιστικές  

παρατηρήσεις που κάνει ο συγγραφέας σχετικά με τη ζωή και την ανθρώπινη 

φύση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, 

απεικονίζει έναν κόσμο φανταστικό, μακρινό και διαφορετικό από τον δικό 

μας και συχνά πετυχαίνει να προβληματίσει τους αναγνώστες με τα 

ερωτήματα που υποβάλλει. Ο Μικρός Πρίγκηπας ο οποίος είναι ο βασικός 

χαρακτήρας του βιβλίου συναντά τον αφηγητή που πέφτει με το αεροπλάνο 

του, που έχει πάθει βλάβη, στην έρημο Σαχάρα. Εκεί αναπτύσσεται 

συμπάθεια μεταξύ τους, γνωρίζονται και γίνονται φίλοι. Ο Μικρός Πρίγκηπας 

μαθαίνει στον αφηγητή πολλά πράγματα σχετικά με τους άλλους πλανήτες 

που έχει ταξιδέψει, τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει και τους ανθρώπους που 

συνάντησε και τον προβλημάτισαν. Έτσι υπάρχει μία ουσιαστική συνομιλία 

με αλληλεπίδραση από τις δύο μεριές , υποβάλλοντας ερωτήματα ο ένας στον 

άλλον και θέτοντας απορίες που αφορούν την ανθρώπινη ζωή και φύση.  

Ο Μικρός Πρίγκηπας κατοικεί σε έναν μικρό πλανήτη, αστεροειδή, που έχει 

τρία ηφαίστεια και τα δύο είναι ενεργά. Ένα τριαντάφυλλο ανάμεσα σε 

πολλά άλλα αντικείμενα που υπάρχουν στον πλανήτη παίζει σημαντικό ρόλο 

στην ζωή του Μικρού Πρίγκηπα, καθώς συνηθίζει να του μιλάει, νιώθει 

αγάπη για αυτό και το θεωρεί μοναδικό. Σε κάποιο κεφάλαιο ο 

πρωταγωνιστής πετυχαίνει την εξημέρωση μίας αλεπούς και γίνονται φίλοι. 

Το ταξίδι στη Γη τον βρίσκει να περιπλανιέται στην έρημο και να συναντά 

ένα φίδι που λέει ότι έχει τη δύναμη να τον στείλει πίσω στον πλανήτη του με 

κρυφό σκοπό να σκοτώσει ανθρώπους. Ο Πρίγκηπας συναντά ένα φυτό της 

ερήμου που, έχοντας δει ένα καραβάνι να περνά, του λέει ότι υπάρχει μόνο 

μια χούφτα ανθρώπων στη γη και ότι δεν έχουν ρίζες, που αφήνει τον άνεμο 

να περνά γύρω τους κάνοντάς τους της ζωή δύσκολη. Ο Μικρός Πρίγκιπας 

σκαρφαλώνει το ψηλότερο βουνό που έχει δει ποτέ. Από την κορυφή του, 

ελπίζει να δει ολόκληρο τον πλανήτη και να βρει ανθρώπους, αλλά το μόνο 

που βλέπει είναι ένα έρημο, βραχώδες τοπίο. Ο Πρίγκιπας βλέπει μια 

ολόκληρη αράδα από τριαντάφυλλα, και νιώθει στεναχωρημένος επειδή δεν 

ήταν το μοναδικό σε ολόκληρο το σύμπαν. Αρχίζει να αισθάνεται ότι δεν 

είναι πια ένας ένδοξος πρίγκιπας, αφού ο πλανήτης του έχει μόνο τρία 



Επιστολές Φιλαναγνωσίας, Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, 2022-2023 

49 
 

μικροσκοπικά ηφαίστεια και ένα συνηθισμένο πια τριαντάφυλλο. Ξαπλώνει 

στο γρασίδι και κλαίει.  

Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που αξίζει μία ανάγνωση και θα θέσει νέους 

προβληματισμούς για την ζωή, καθώς επίσης και μαγευτικές περιγραφές που 

διαδραματίζονται σε έναν μαγικό κόσμο. 

 

 

Βασιλείου Δήμητρα, μαθήτρια Β1 Τμήματος του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

Το βιβλίο της συγκεκριμένης παρουσίασης αφορά το << Τελειώνει με εμάς 

>>της συγγραφέως Colleen Hoover , το οποίο είναι μέχρι στιγμής το 

αγαπημένο μου. 

Η πρωταγωνίστρια αυτού του βιβλίου είναι η Λίλι ,  ένα νεαρό κορίτσι το 

οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον , μιας και έχει 
δει τον πατέρα της να κακοποιεί την μητέρα της. Ο πατέρας της είναι ένας 

άνθρωπος ο οποίος ασκεί σωματική, λεκτική, ψυχολογική και σεξουαλική βία 

απέναντι στην μητέρα της. Αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν μπροστά στα 

μάτια της πρωταγωνίστριας, καταγράφονται σε μια ηλικία πολύ τρυφερή και 
σε ένα στάδιο όπου διαμορφώνεται η προσωπικότητα των ανθρώπων και 
όλα όσα ζουν στην παιδική τους ηλικία διαμορφώνουν, επίσης, και το πως θα 
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είναι στο μέλλον σαν ενήλικες. Είναι γεγονότα που θα την κάνουν να 

υποσχεθεί στον εαυτό της ότι, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν άνθρωπο , σε 

κανέναν άνδρα ποτέ, να της φερθεί όπως φέρεται ο πατέρας της, στην 

μητέρα της. 

   Αργότερα , η Λίλι μεγαλώνει, αποκτά μια πολύ δυνατή προσωπικότητα , 

γίνεται ανεξάρτητη , ανοίγει τη δική της επιχείρηση, σπουδάζει, μετακομίζει 
στην Βοστόνη και εκεί ασχολείται με το ανθοπωλείο που έχει ανοίξει και 
είναι πάρα πού ενθουσιασμένη με την νέα της ζωή. Εκεί θα γνωρίσει τον 

Ράιλ, έναν πολύ πετυχημένο  νεαρό, έναν νευροχειρουργό. Ένας άνθρωπος ο 

οποίος έχει χτίσει μια πολύ μεγάλη καριέρα γύρω από το όνομά του, μια πολύ 

μεγάλη φήμη, έχοντας επίσης πάρα πολλά χρήματα. Εκείνος είναι ο άνδρας 

που θα ήθελαν πραγματικά όλες οι γυναίκες. 

  Θα ήθελαν όμως ; 

Η Λίλι νομίζει ότι έχει βρει τον ιδανικό άνθρωπο, έχει πέσει με τα μούτρα 

στην σχέση τους , σε μία σχέση που έχει παλέψει η ίδια να πείσει τον Ράιλ, ότι 
αξίζει να δημιουργήσουν. Είναι πολύ ερωτευμένη , ενδίδει κατευθείαν σε 

αυτόν τον άνθρωπο που φαίνεται να τρέφει πολύ έντονα συναισθήματα γι’ 
αυτήν . Όμως, όσο και να φαντάζει ρομαντική αυτή η σχέση, στην 

πραγματικότητα δεν είναι τόσο ρομαντική. Ο κύριος σκοπός της Colleen 

Hoover μέσα από αυτό το βιβλίο είναι να μας μιλήσει για την βία. 

Συγκεκριμένα για την  βία απέναντι στις γυναίκες. 

   Θεωρώ, πως είναι ένα θέμα που μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στην 

Ελλάδα τα τελευταία ένα με δύο χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν 

ξαφνιαζόμασταν στην αρχή με όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβαιναν  γύρω 

μας, με όλες αυτές τις κακοποιήσεις, τους βιασμούς και τις  γυναικοκτονίες , 

όλα αυτά που συνέβαιναν και εξακολουθούν να συμβαίνουν στην χώρα μας 

το τελευταίο διάστημα, έχουμε πάψει κάπως να ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ 

γι’ αυτά. Ή αν δεν έχουμε πάψει να ενδιαφερόμαστε , τότε σίγουρα έχουμε 

πάψει να ξαφνιαζόμαστε με αυτά τα γεγονότα. Δυστυχώς, είναι μια 

κατάσταση που μας έχει κάνει να συνηθίζουμε σε τέτοιες εικόνες, σε τέτοια 

ακούσματα και σε τέτοια νέα. Είναι όμως και τα γεγονότα, που πραγματικά 

μπορούν να καταστρέψουν την ζωή ενός ανθρώπου, να το καταβάλουν πολύ 

άσχημα ψυχολογικά, να του δημιουργήσουν πολύ άσχημα ψυχολογικά 

τραύματα, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε ένα σημείο που θα 

αφαιρέσουν την ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό είναι ένα συμβάν που νομίζω ότι 
μας έχει αφυπνίσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος 

που επέλεξα να διαβάσω το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί ήθελα να δω μέσα 

από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, το πως είναι να είσαι σε μια σχέση που 
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φαινομενικά φαντάζει τέλεια, πως είναι να ζεις αυτά τα γεγονότα από την 

πλευρά της πρωταγωνίστριας. Πως είναι να είσαι γυναίκα σε μια σχέση που 

φαντάζει να είναι  βγαλμένη από τις σελίδες ενός παραμυθιού κι όμως, να 

ζεις το χειρότερο παραμύθι που έχεις διαβάσει ποτέ. 

   Μπορώ να ομολογήσω ότι είναι ένα πολύ δυνατό μυθιστόρημα που έχω 

διαβάσει, που καταφέρνει να με κάνει ένα με την ιστορία. Κατάφερε να με 

βάλει μέσα στην ίδια την ιστορία σαν έναν παρατηρητή, σαν έναν άνθρωπο 

που βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται με μια ματιά πολύ ιδιαίτερη. 

Κατάφερε, πραγματικά, να «καταβάλει» τα συναισθήματα μου, να δείξω 

συμπόνια στην Λίλι , μια πρωταγωνίστρια που θεωρώ το κορίτσι της 

διπλανής πόρτας, ένα κορίτσι που φαίνεται να έχει βιώσει ένα πολύ δύσκολο 

παιδικό παρελθόν, που έχει βιώσει τα πρώτα σκιρτήματα του έρωτα σε μια 

σχέση, η οποία έχει δημιουργηθεί με ένα πολύ γλυκό και τρυφερό τρόπο και 
ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξίσου δύσκολη κατάσταση, με αυτή 

που πέρασε όταν ήταν μικρή. Με μια κατάσταση που είχε δει να εξελίσσεται 
μπροστά στα μάτια της, ούσα παρατηρητής και όχι θύμα. Σε αυτό το βιβλίο 

όμως, το θύμα είναι η Λίλι, αυτό το κορίτσι που συμπάθησα και αγάπησα με 

ευκολία και αισθάνθηκα ως φίλη της, σαν ένα κορίτσι που θέλω να πάρω 

αγκαλιά, προσφέροντας υποστήριξη, βοήθεια, επικοινωνία, εμπιστοσύνη και 
έκφραση συναισθημάτων. 

   Νιώθω ότι, είναι ένα βιβλίο, το οποίο με «κατέστρεψε» συναισθηματικά και 
με δυσκολία συγκρατώ τα δάκρυα μου κάθε φορά που η σκέψη μου ταξιδεύει 
στην ιστορία αυτού του βιβλίου. Το οποίο με έκανε να αναρωτιέμαι , 
κρατώντας στα χέρια μου ένα βιβλίο με ένα τόσο δυνατό θέμα και μηνύματα, 

αν είναι φυσιολογικό να το σκέφτομαι για μέρες , σαν να έχω βιώσει μια 

τέτοια κατάσταση, ενώ όντως δεν συνέβη ποτέ. Ποτέ δεν υπήρξα σε μια 

τέτοια κακοποιητική σχέση, όμως νιώθω ότι αυτά το βιβλίο είναι αυτό που 

μίλησε στην καρδιά μου. 

   Ανυπομονώ για την ανάγνωση της συνέχειας της ιστορίας με το βιβλίο 
 << Αρχίζει με εμάς >>από την ίδια τη συγγραφέα Colleen Hoover. 
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Στο βιβλίο <<Ο μικρός πρίγκιπας >>, από τις αγαπημένες ιστορίες 

μικρών παιδιών του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-

Εξυπερύ,  περιγράφεται η ζωή του αφηγητή και η συνάντηση του με τον 

μικρό πρίγκιπα οι οποίοι γνωρίζονται καλά και γίνονται φίλοι. Ο καινούργιος 

του φίλος διηγείται στην συνέχεια την επίσκεψη του σε άλλους πλανήτες 

όπου υπάρχουν άνθρωποι ματαιόδοξοι αλλά και κάποιοι περισσότερο << 

Ανθρώπινοι >>. Στο παιδικό αυτό βιβλίο ο μικρός πρίγκιπας κάνει κάποιες 

βαθιές-γνώμες και δίκαιες παρατηρήσεις σχετικά με την ζωή και την 

ανθρώπινη φύση . Το βιβλίο αυτό δεν πρέπει να λείπει από καμιά βιβλιοθήκη 

σπιτιού και πρέπει να διαβάζεται μέχρι να κατανοηθούν όλα τα νοήματα που 

περιέχονται σε αυτό . Κάποια από τα λόγια που έχουν τυπωθεί στο βιβλίο 

αυτό είναι και τα παρακάτω: << Δεν βλέπεις καθαρά παρά μόνον με την 

καρδιά . Η ουσία είναι αόρατη στα μάτια >> . Η ακόμα << ο χρόνος που 

πέρασες με το τριαντάφυλλό σου είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό για 

εσένα >>…κ.α. είναι από τα λόγια αυτά του παιδικού βιβλίου με τα οποία 
προάγονται πολλά συναισθήματα καθώς βάζουν τον αναγνώστη σε βαθιές 

σκέψεις . Θα πρότεινα αυτό το παιδικό βιβλίο σε όλους τους αναγνώστες 

ανεξάρτητα από ηλικία καθώς αυτό το βιβλίο περιέχει στοιχεία που το 

κάνουν εξαιρετικά αγαπητό.  
 

Αντελάιντα Πάπα, μαθήτρια Β’ Τάξης 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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  Αγαπητή κυρία διευθύντρια, 

  Στο πλαίσιο διεξαγωγής του μαθήματος της Φιλοσοφίας , μας αναθέσατε μία εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα εργασία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στις μέρες μας δεν είναι λίγα 

τα άτομα που αφιερώνουν τον ελεύθερο τους χρόνο για τη μελέτη , ανάγνωση 

λογοτεχνικών κειμένων και όχι μόνο. Αποτελεί μία σπουδαίας σημασίας πράξη , μέσα 

από την οποία , ο αναγνώστης αποκομίζει θετικά πράγματα , για την εξέλιξη και τη 

μετέπειτα ζωή του. 

  Ένα ωραίο βιβλίο που διάβασα στις καλοκαιρινές μου διακοπές και συστήνω 

ανεπιφύλακτα ονομάζεται <<Madame Doubtfire>>. Πιο αναλυτικά πρόκειται για 

μυθιστόρημα του 1987 που γράφτηκε από την Αγγλίδα συγγραφέα Anne Fine , 

κυρίως για εφηβικό και νεανικό κοινό. Το μυθιστόρημα βασίζεται σε μία οικογένεια , 

με χωρισμένους γονείς όπου ο πατέρας ντύνεται γυναίκα οικονόμος για να μπορεί να 

αλληλοεπιδρά με τα παιδία του. Η πλοκή πραγματεύεται τα θέματα του διαζυγίου , του 

χωρισμού και την επίδραση που έχουν τα παραπάνω στην οικογένεια : Ο Ντάνιελ 

Χίλαρντ αν και είναι αφοσιωμένος πατέρας στα τρία του παιδία , την 14χρονη Λυδία , 

τον 12χρονο Κρίστοφερ και την 5χρονη Νάταλι , η σύζυγος του Μιράντα ,τον θεωρεί 

αναξιόπιστο. Ο Ντάνιελ και η Μιράντα , χωρίζουν και η Μιράντα, μια επιτυχημένη 

επιχειρηματίας , περιορίζει σοβαρά τον χρόνο που επιτρέπεται να περνάει ο Ντάνιελ με 

τα τρία του παιδία. Στην πρώτη τους ακρόαση για την επιμέλεια , το δικαστήριο την 

παραχωρεί αποκλειστικά στην μητέρα τους. Η κοινή επιμέλεια εξαρτάται από το εάν ο 

Ντάνιελ θα βρει μία σταθερή δουλεία και μία κατάλληλη κατοικία εντός των τριών 

μηνών. Καθώς ο άνδρας μαθαίνει ότι η σύζυγος του αναζητά μία οικονόμο 



Επιστολές Φιλαναγνωσίας, Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, 2022-2023 

54 
 

μεταμφιέζεται σε γυναίκα και πιάνει τη δουλειά. Η Μιράντα έκπληκτη σχολιάζει ότι το 

σπίτι δεν έχει λειτουργήσει ποτέ καλύτερα. Ωστόσο δημιουργείται ένα εμπόδιο διότι η 

νεαρή γυναίκα εμπιστεύεται περισσότερο την οικονόμο από τον Ντάνιελ. Αφού η 

Μιράντα ανακαλύπτει το μυστικό του, και μετά από έναν ακόμη τρομερό καυγά ,και οι 

δύο παραδέχονται τα λάθη τους και ρυθμίζουν ο πατέρας να βλέπει πιο συχνά τα 

παιδία. 

  Η προσωπική μου άποψη είναι πως αξίζει τον κόπο να αφιερώσει ο αναγνώστης το 

χρόνο του για τη μελέτη του παραπάνω μυθιστορήματος. Είναι μία ιστορία , η οποία 

ενημερώνει , ευαισθητοποιεί , παρακινεί αλλά και διδάσκει. Μέσα από την πλοκή 

ξεδιπλώνονται τα καθημερινά προβλήματα που βιώνουν τα άτομα κάποιων οικογενειών. 

Δυστυχώς οι καυγάδες , οι φωνές και άλλα πολλά συμβαίνουν ανάμεσα στα μέλη 

αυτών. Επιπρόσθετα ο χωρισμός των γονέων αποτελεί ένα λυπηρό φαινόμενο της 

εποχής μας. Η συγγραφέας προσπαθεί να κάνει κατανοητή την αξία μιας αγαπημένης 

οικογένειας , όπου όλα τα μέλη συνεργάζονται , σέβονται ο ένας τον άλλον και ζουν 

αρμονικά. Το διαζύγιο ωστόσο φέρνει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. 

Δημιουργούνται αισθήματα μίσους και αντιπάθειας. Στην ιστορία διαπιστώνουμε πως ο 

πατέρας των παιδιών αγαπώντας τα όσο τίποτα άλλο δεν έχασε την ευκαιρία να 

ξαναβρεθεί στο πλάι τους ακόμα και με αυτήν την ενέργειά του , σαν νταντά τους. 

Φαίνεται πως η κακή σχέση που είχε με την πρώην γυναίκα του , δεν τον πτόησε και 

πάλεψε έστω και με αυτόν τον τρόπο ώστε να επικοινωνεί και να περνάει χρόνο μαζί 

τους. Το μήνυμα αυτής της πράξης του γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο που 

συγκινείται βαθύτατα με τη σταδιακή εξέλιξη της πλοκής. Επιπλέον ένα ακόμα 

προτέρημα της ιστορίας είναι πως δίνει την δυνατότητα εφόσον διαδραματίζει , 

απεικονίζει την πραγματικότητα , τα άτομα να ταυτιστούν μέσα από αυτό και στην 

περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο παρόμοιο περιστατικό , να σταθούν στα πόδια 

τους καταβάλλοντας προσπάθειες για την αντιμετώπισή του. Είναι σημαντικό τα παιδία 

να μεγαλώνουν και με τους δύο τους γονείς σε ήρεμο και φιλικό περιβάλλον 

αποκομίζοντας πολλά πράγματα. 

  Για τους λόγους αυτούς θεωρώ πως το βιβλίο της συγγραφέως  Anne Fine είναι 

πλήρως διδακτικό για μικρούς και μεγάλους. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα!!! 

                                                    Με εκτίμηση , 

                                                    η μαθήτριά σας Λίτου Ιωάννα. 
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 ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Ο θαυμαστός κόσμος του Τομ Γκέιτς 
 

Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσω είναι <<Ο θαυμαστός κόσμος του Τομ 

Γκέιτς>> που πρόκειται για ένα κωμικό βιβλίο το οποίο είχα διαβάσει στην ηλικία 

των εννέα χρονών κι ακόμη στο μυαλό μου έχουν αποθηκευτεί οι ξεκαρδιστικές  

σκηνές και φράσεις που αναφέρει το βιβλίο. 

     Αρχικά, πρόκειται για ένα βιβλίο κωμικό το οποίο αφηγείται την ζωή του Τομ 

Γκέιτς και γενικότερα την ζωή του από μικρό παιδί μέχρι και κάποια ηλικία όπου 

έχει ωριμάσει και αρχίζει να κατανοεί το νόημα της ζωής. Παράλληλα αυτό που με 

εντυπωσιάζει είναι ότι στο βιβλίο του τα λεγόμενά του τα έχει μεταφέρει και σε 

μικρά σκίτσα και σου δίνει και μια εικονική αίσθηση του βιβλίου, προσφέροντας 

την δυνατότητα να κατανοήσεις το βιβλίο καλύτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ 

σημαντική είναι και η εφηβική ζωή του στην οποία αναφέρεται το μεγαλύτερο 

μέρος του βιβλίου, όπου περιγράφει την κάθε στιγμή που ζει ευχάριστα. Επίσης, 
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μου φάνηκε παράξενη η επιλογή του λεξιλογίου του που είναι αρκετά καθημερινό 

και εύκολο στην κατανόησή του. Κάτι που δεν θα μπορούσε να περάσει 

απαρατήρητο είναι η εξαιρετική περιγραφή που έχει χρησιμοποιήσει, καθώς 

καθίσταται πολύ αναλυτικός στην ανάλυση και στην περιγραφή των προσώπων τα 

οποία συμμετέχουν. Τέλος, η χρήση του λεξιλογίου του είναι κατάλληλη για όλες 

τις ηλικίες ώστε να μπορούν να το διαβάζουν μικροί και μεγάλοι. 

       Επομένως, το βιβλίο του L.Pichon μου κέντρισε το ενδιαφέρον με την 

κωμικότητα που έχει χρησιμοποιηθεί από τον συγγραφέα, καθώς το συγκεκριμένο 

βιβλίο έχει βραβευτεί ως το πιο αστείο βιβλίο του 2011. Αξίζει να το διαβάσετε και 

να απαλλαχτείτε από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, γελώντας με τον Τομ 

Γκέιτς. 

   

Παπαστεργίου Κωνσταντίνος, μαθητής Β2 Τμήματος 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
 

 
 
 
Πρόσφατα έτυχε να διαβάσω ένα βιβλίο το οποίο δε θα με φανταζόμουν ποτέ να 
διαβάζω, πόσο μάλλον να αγαπήσω. Το βιβλίο που έτυχε να πέσει στα χέρια μου 
είναι το ‘’Περηφάνια και προκατάληψη’’ της Jane Austen. Tο βιβλίο αυτό είναι 
γραμμένο το 1813 και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κλασικά βιβλία. Τη χρονιά 
του 2005 γυρίστηκε επίσης μια από τις πολλές ταινίες βασισμένες στο βιβλίο αλλά 
αυτή απέκτησε τον τίτλο της πιο επιτυχημένης. Η συγγραφέας είναι γνωστή 
κυρίως για τις αξιοθαύμαστες νουβέλες της αλλά και για κριτική που περνούσε 
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έμμεσα, μέσω των βιβλίων της, για την ‘’υψηλή κοινωνία’’ της τότε Αγγλίας, αλλά 
και για το πόσο μπροστά ήταν για την εποχή της. Με αυτό εννοούμε τον φεμινισμό 
και την ρόλο της γυναίκας που παρουσίαζε στα βιβλία της. Αυτό ήταν ένα κομμάτι 
της συγγραφής της, που εκτιμήθηκε τα μεταγενέστερα χρόνια.  
Το βιβλίο στο οποίο αναφέρομαι εγώ, έχει ως πρωταγωνίστρια την Elizabeth 
Bennet, μια δυναμική κοπέλα, έξυπνη και κόρη μιας οικογένειας μόνο κοριτσιών. 
Οι γονείς έχουν ως σκοπό τα ίδια που ήθελε κάθε γονέας για την κόρη του εκείνη 
την εποχή, να την αποκαταστήσουν παντρεύοντάς την με κάποιον ο οποίος έχει 
την οικονομική ευχέρεια και την δυνατότητα να της προσφέρει μια καλή ζωή. Η 
Elizabeth είναι μια από τις πέντε αδερφές. Η μεγαλύτερη αδερφή ονομάζεται Jane. 
Η ιστορία ξεκινάει με την άφιξη ενός πλούσιου νεαρού, του κυρίου Bingley, ο 
οποίος μετακόμισε σε ένα γειτονικό σπίτι με την οικογένεια Bennet. Μόλις η κυρία 
Bennet έμαθε για τον καινούργιο τους γείτονα σκέφτηκε απευθείας την 
πρωτότοκη κόρη της καθώς όπως είπε και η ίδια αποκλείεται να μην ψάχνει για 
μια κοπέλα, "It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession 
of a good fortune, must be in want of a wife". Λίγο καιρό μετά την άφιξή του ο 
νεαρός Bingley αποφασίζει να διοργανώσει έναν χορό. Όλη η οικογένεια Bennet 
αποφάσισε να παραβρεθεί. Εκεί βρίσκεται επίσης ο νεαρός Bingley με τις δύο 
αδερφές του και τον αγαπητό του φίλο, κύριο Darcy. Ο κύριος Darcy είχε δύο 
φορές την περιουσία του φίλου του Bingley αλλά δεν είχε την φήμη του φίλου του. 
Ήταν απόμακρος, αντικοινωνικός και δεν ήταν όσο αγαπητός και συμπαθητικός 
όσο ο φίλος του. Κατά την διάρκεια της βραδιάς αρνήθηκε να χορέψει με την 
Elizabeth γιατί κατά την γνώμη του δεν ήταν αρκετά όμορφη…η κοπέλα 
ακούγοντας αυτό γελάει με την φίλη της αλλά κατά βάθος νιώθει προσβεβλημένη. 
Μετά από πολλές συναντήσεις ο Darcy αρχίζει να αλλάζει γνώμη για την Elizabeth. 
Ταυτόχρονα όμως η οικογένεια Bennet δέχεται μια επίσκεψη. Ο κύριος Collins, ο 
κληρονόμος του κτήματος Longbourn, στο οποίο ζεί η οικογένεια Bennet σε ένα 
χωριό στο Hertfordshire της Αγγλίας, το Meryton. Ο επισκέπτης φτάνει με την 
πρόθεση να παντρευτεί μια από τις πέντε αδερφές. Μετά από μια συζήτηση που 
είχε με την Lady Cathrerine de Bourgh, η οποία ήταν επίσης θεία του κυρίου Darcy, 
αποφασίζει να κινηθεί προς την Elizabeth. Την ίδια στιγμή η οικογένεια γνωρίζει 
τον αξιωματικό George Wickham, ο οποίος τυχαίνει να έχει παρελθόν με τον 
Darcy,ο οποίος μιλάει με την Elizabeth για αυτόν. Στην συνέχεια, σε έναν άλλο 
χορό η Elizabeth χορεύει με τον Darcy αφού έχει αρνηθεί την πρόταση γάμου του 
κυρίου Collins, ο οποίος έπειτα προσεγγίζει την φίλη της, Charlotte Lucas. Ο κύριος 
Darcy αφού άκουσε την κυρία Bennet να μιλάει για τον Bingley και την κόρη της 
την Jane κατά την διάρκεια του χορού, αποφασίζει να συνοδέψει τον φίλο του 
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Bingley στην εκδρομή του στο Λονδίνο. Εκεί τον προτρέπει στο να κάνει πρόταση 
γάμου στην Jane, το οποίο εξοργίζει την Elizabeth μόλις το μαθαίνει. Λίγο 
αργότερα, την άνοιξη, η Elizabeth επισκέπτεται τον κύριο Collins και την φίλη της 
Charlotte στο Kent, όπου αυτοί ήταν προσκεκλημένοι στο σπίτι της Lady Catherine, 
το Rosings Park. Εκεί ο Darcy αποκαλύπτει τα συναισθήματα του στην Elizabeth 
και την ζητάει σε γάμο. Η πρωταγωνίστρια αρνείται οργισμένη λέγοντας πως 
αυτός θα ήταν ο τελευταίος άντρας που θα σκεφτόταν να παντρευτεί και πως δεν 
θα μπορέσει ποτέ να τον αγαπήσει. Μετά από όλα αυτά η Elizabeth λαμβάνει ένα 
γράμμα από τον Darcy, στο οποίο εξηγεί τα πάντα, κάνοντας την Elizabeth να 
καταλάβει πως δεν ήταν τόσο κακός όσο αυτήν νόμιζε. Μετά από αυτό ερωτεύεται 
τον Darcy. Mετά από άλλη μια τους συνάντηση, στον γάμο της αδερφής της με τον 
αξιωματικό, ο Darcy πείθει τον φίλο του Bingley να γυρίσουν μαζί πίσω. Τότε η 
Jane με τον Bingley αρραβωνιάστηκαν και μετά από πάρα πολλά η Elizabeth 
δέχεται την πρόταση γάμου του κυρίου Darcy.  
To βιβλίο αυτό αξίζει όλη του την διασημότητα και θα το συνιστούσα. Η Jane 
Austen σε αυτό της το βιβλίο κατάφερε να παρουσιάσει την αγάπη με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους αλλά και να μας δείξει τον τρόπο σκέψης και ζωής μιας 
άλλης εποχής εντελώς διαφορετικής από τη δικιά μας. Μέσω του βιβλίου 
μεταφερόμαστε στο τότε, πηγαίνοντας πλάι πλάι με τους ήρωες κατά τη διάρκεια 
της όλης ιστορίας. Είναι ένας τρόπος διαφυγής από το σήμερα. 
 
Μπαλντούνας Ελευθέριος, μαθητής Β1 Τμήματος του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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Αξιότιμη κυρία διευθύντρια, 

 

 Ξέροντας την μεγάλη αγάπη σας για τα βιβλία και γενικώς την ανάγνωση, βρίσκω 

την ευκαιρία να σας στείλω το συγκεκριμένο email για να σας προτείνω ένα βιβλίο 

το οποίο μου έκανε πολύ καλή εντύπωση και πιστεύω θα το λατρέψετε και εσείς. 

 Πρόκειται για 《Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ》.Το βιβλίο το έγραψε η ίδια η 

Άννα Φρανκ και διηγείται κάποια γεγονότα που συνέβησαν στην ζωή της κατά την 

διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. 

 Το ημερολόγιο στο οποίο έγραφε  βρέθηκε μετά το τέλος του πολέμου και 

παραδόθηκε στον πατέρα του κοριτσιού καθώς όλη η υπόλοιπη οικογένεια  και η 

Άννα βρήκαν τραγικό θάνατο από τους Γερμανούς διότι είχε εβραϊκή καταγωγή. 

Προς τύχη πολλών λάτρεων των βιβλίων, ο πατέρας της έδωσε τα δικαιώματα του 

ημερολογίου σε μια εκδοτική εταιρία και πλέον οποιοσδήποτε μπορεί να το 

διαβάσει. 

 Θα αφήσω το βιβλίο να σας πει τις λεπτομέρειες και να σας μεταφέρει την μαγεία 

που μετέφερε και σε εμένα αν τελικά σας έπεισα να το διαβάσετε και σε 

περίπτωση που το κάνετε να είστε βέβαιη ότι δεν θα το μετανιώσετε. 

Με εκτίμηση, 

 

ο μαθητής της δευτέρας λυκείου του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων Πελτέκης Σπύρος. 
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ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ, ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΕΙΕΡ 

Η Νέα Σελήνη  είναι ένα ρομαντικό μυθιστόρημα φαντασίας, γραμμένο από την 

Αμερικανίδα συγγραφέα Στέφανι Μέιερ. Είναι το δεύτερο βιβλίο του έπους του 

Λυκόφωτος και δημοσιεύθηκε το 2006. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, αυτό το βιβλίο 

χάνει περίπου την αληθινή αγάπη μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Ο τίτλος 

αναφέρεται στην πιο σκοτεινή φάση του σεληνιακού κύκλου, επισημαίνοντας ότι η 

Νέα Σελήνη είναι η πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής της πρωταγωνίστριας Μπέλα. 

Στα 18α γενέθλια της Μπέλα Σουάν, ο Έντουαρντ Κάλεν, ο βρικόλακας που 

αγαπά, και η οικογένεια του της διοργανώνουν ένα πάρτι παρά τη θέληση της. Ενώ 

ξετυλίγει ένα δώρο, κόβεται κατά λάθος από το χαρτί, το οποίο προκαλεί τον 

Τζάσπερ, το θετό αδελφό του Έντουαρντ, ο οποίος συγκλονίζεται από τη μυρωδιά 

του αίματος και κάνει αποπειράται να τη σκοτώσει. Για την προστασία της, ο 

Έντουαρντ αποφασίζει να τερματίσει τη σχέση τους, και μαζί με την οικογένεια 

του να απομακρυνθεί από το Φόρκς. Αυτό ραγίζει την καρδιά της Μπέλα. Κατά 

τους μήνες που ακολούθησαν, η Μπέλα ανακαλύπτει ότι επικίνδυνες 

δραστηριότητες, όπως η οδήγηση μοτοσικλέτας, την κάνουν να ακούει τη φωνή 

του Έντουαρντ στο κεφάλι της. Επίσης, επιδιώκει την εμβάθυνση της φιλίας της 

με τον Τζέικομπ Μπλάκ, ένας χαρούμενος σύντροφος που τη διευκολύνει να 

ξεπεράσει τον πόνο της απώλειας του Έντουαρντ. Η Μπέλα ανακαλύπτει ότι ο 

Τζέικομπ είναι λυκάνθρωπος. Αυτός, και οι άλλοι λυκάνθρωποι, προστατεύουν τη 

Μπέλα από το νομαδικούς βρικόλακες Λόρεντ και Βικτόρια, η τελευταία εκ των 

οποίων προσπαθεί να εκδικηθεί για το θάνατο του εραστή της, Τζέιμς τον οποίο 

σκότωσε ο Έντουαρντ στο Λυκόφως. Εν τω μεταξύ, μια σειρά από παρεξηγήσεις, 

κάνει τον Έντουαρντ να πιστέψει ότι η Μπέλα αυτοκτόνησε. Τρελός από την 

υποτιθέμενη αυτοκτονία, ο Έντουαρτ πάει στην Βολτέρρα, πόλη της Ιταλίας, για 

να προκαλέσει τους Βολτούρι, τους βασιλικούς βρικόλακες οι οποίοι είναι οι 

μοναδικοί βρικόλακες που έχουν το δικαίωμα να τον σκοτώσουν. Η Μπέλα μαζί 

με την Άλις φεύγουν βιαστικά για την Ιταλία, για να αποτρέψουν τον Έντουαρντ 

από το να αυτοκτονήσει. Πριν από την αναχώρηση τους από την Ιταλία, οι 

Βολτούρι λένε στον Έντουαρτ ότι η Μπέλα, επειδή γνωρίζει την ύπαρξη των 

βρικολάκων, πρέπει ή να θανατωθεί ή να μετατραπεί σε βρικόλακα. Όταν 

επιστρέφουν στο Φόρκς, ο Έντουαρντ λέει στην Μπέλα ότι την αγαπούσε, αλλά 

άφησε το Φόρκς για να την προστατέψει. Αυτή τον συγχωρεί και οι Κάλεν κάνουν 

ψηφοφορία υπέρ της μετατροπής της Μπέλλα σε βρικόλακα, παρά τη θλίψη του 

Έντουαρντ. Ωστόσο, ο Έντουαρντ δίνει στη Μπέλα μια επιλογή: είτε θα επιτρέπει 

την μετατρέψει σε βρικόλακα ο Κάρλαιλ μετά την αποφοίτησή της, ή, εφόσον 

συμφωνεί η Μπέλα, να τον παντρευτεί, και θα τη μετατρέψει αυτός! 

      Το βιβλίο ήταν πολύ ωραίο, η ιστορία του με εξέπληξε. Τα ρομαντικά 

μυθιστορήματα φαντασίας μου τραβάνε περισσότερο το ενδιαφέρον από  κάθε 
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άλλο μυθιστόρημα. Μου άρεσε η σχέση της Μπέλα Σουάν  και του Έντουαρντ 

Κάλεν γιατί έδειχναν την αγάπη τους παρά τις δυσκολίες. 

 

Δέσποινα Σταθοπούλου, μαθήτρια Β2 Τμήματος του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

 

  
 

 

                                                                      «ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ» 

Η δεκαεπτάχρονη Μπέλα Σουάν μετακομίζει από το Φοίνιξ της Αριζόνα στο 

Φορκς, μια μικρή πόλη κοντά στην Ουάσιγκτον, για να ζήσει με τον πατέρα της 

Τσάρλι. Η μητέρα της, Ρενέ, ταξιδεύει μαζί με τον καινούριο της σύζυγο, Φιλ, 

έναν νεαρό αθλητή του μπέιζμπολ. Η Μπέλα γράφεται στο Λύκειο του Φορκς, 

όπου γίνεται φίλη με αρκετούς από τους μαθητές εκεί. Ένα κάπως άπειρο και 

ντροπαλό κορίτσι, η Μπέλα φοβάται πως πολλά αγόρια ανταγωνίζονται για να 

κερδίσουν την προσοχή της. 

Την πρώτη μέρα της στο σχολείο, καθώς η Μπέλα μπαίνει στην τάξη της, ένας 

ανεμιστήρας φυσάει τη μυρωδιά της προς έναν μυστηριώδη άντρα, τον Έντουαρντ 

Κάλεν. Η Μπέλα κάθεται δίπλα στον Έντουαρντ στο μάθημα της βιολογίας αλλά 

εκείνος δείχνει να απωθείται από εκείνη, κάτι που στην πορεία επηρεάζει τα 

συναισθήματά της. Ο Έντουαρντ εξαφανίζεται για λίγες μέρες, αλλά όταν 

επιστρέφει φαίνεται οι δυο τους να κάνουν μια νέα αρχή. Η καινούρια αυτή σχέση 
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διακόπτεται όταν το φορτηγάκι του Τάιλερ παραλίγο να κτυπήσει την Μπέλα στο 

χώρο παρκαρίσματος του σχολείου. Ο Έντουαρντ, αψηφώντας τους νόμους της 

φύσης, τη σώζει σταματώντας το φορτηγάκι με τα χέρια του. 

Η Μπέλα δεν μπορεί να καταλάβει το πώς ο Έντουαρντ σταμάτησε το φορτηγάκι 

με το χέρι του και του κάνει συνεχώς ερωτήσεις, αλλά οι απαντήσεις του δεν την 

καλύπτουν. Επιπλέον, ακούει διάφορους μύθους σχετικά με την οικογένεια Κάλεν 

όπως το ότι είναι βρικόλακες που όμως πίνουν αίμα ζώων και όχι ανθρώπων για να 

τραφούν. Εκτός από τους μύθους για την οικογένεια Κάλεν, ένας οικογενειακός 

φίλος, ο Τζέικομπ Μπλάκ, της διηγείται και τους μύθους της δικής του φυλής, 

Quileute. Διαταραγμένη και γεμάτη ερωτηματικά από επαναλαμβανόμενους 

εφιάλτες, η Μπέλα αρχίζει έρευνα για τους βρικόλακες. Συνειδητοποιεί πως ο 

Έντουαρντ δεν είχε έρθει στο σχολείο τη μέρα που θα καθόριζαν τις ομάδες 

αίματός τους και συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των βρικολάκων στη μυθολογία 

με αυτά των Κάλεν, βρίσκει αρκετές ομοιότητες. Πεπεισμένη πως ο Έντουαρντ 

είναι βρικόλακας, βρίσκει τον εαυτό της να είναι σε αμηχανία. Η Μπέλα σώζεται 

για ακόμα μία φορά από τον Έντουαρντ στο Πορτ Άντζελες όταν κάποιοι 

άγνωστοι της επιτίθενται. Οδηγώντας ένα ασημένιο Volvo, ο Έντουαρντ πηγαίνει 

την Μπέλα για δείπνο και έπειτα στο σπίτι. Καθώς οδηγεί, η Μπέλα του λέει για 

τις ιστορίες που έμαθε και το πως εκείνος είναι βρικόλακας. Ο Έντουαρντ λέει πως 

προσπάθησε να μείνει μακριά της επειδή βρίσκει το αίμα της υπερβολικά 

επιθυμητό. Με τον καιρό, οι δύο νέοι ερωτεύονται. 

Η σχέση τους επηρεάζεται όταν μια ομάδα τριών νομάδων βρικολάκων φτάνει στο 

Φορκς. Η σχέση των Κάλεν με έναν άνθρωπο κεντρίζει το ενδιαφέρον του Τζέιμς, 

ο οποίος είναι ιχνηλάτης, και θέλει να κυνηγήσει την Μπέλα για να προσφέρει 

διασκέδαση στον εαυτό του. Οι Κάλεν προσπαθούν να χωρίσουν την Μπέλα και 

τον Έντουαρντ στέλνοντας τη Μπέλα στο Φοίνιξ και κρύβοντάς την σε ένα 

ξενοδοχείο. Ο Τζέιμς την καλεί στο τηλέφωνο και ισχυρίζεται πως κρατάει τη 

μητέρα της όμηρο. Η Μπέλα πάει να τον βρει για να σώσει τη μητέρα της κι 

εκείνος της επιτίθεται. Πριν προλάβει να την σκοτώσει, ο Έντουαρντ – αρχικά – 

και μετά όλη η οικογένεια Κάλεν, φτάνουν στο σημείο και σκοτώνουν τον Τζέιμς. 

Ο Τζέιμς όμως έχει ήδη δαγκώσει την Μπέλα και ο Έντουαρντ καταφέρνει να 

ρουφήξει το δηλητήριο αποτρέποντάς την από το να γίνει βρικόλακας. Η Μπέλα 

μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου δέχεται θεραπεία για τους υπόλοιπους 

τραυματισμούς της. 
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Μετά την επιστροφή τους στο Φορκς, η Μπέλα και ο Έντουαρντ πηγαίνουν μαζί 

στον χορό του σχολείου. Η Μπέλα του λέει πως θέλει να γίνει κι εκείνη 

βρικόλακας, αλλά ο Έντουαρντ αρνείται να κάνει την επιθυμία της 

πραγματικότητα. 

Η σειρά της Stephenie Meyer είναι φοβερή και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο 

βρικολάκων, όπου η φαντασία συναντά τα ανθρώπινα συναισθήματα, τον έρωτα, 

το πάθος, τις δολοπλοκίες. 

Άγγελος Ζήσης, μαθητής Β’ Λυκείου 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

 

 

«Ο λιμός» , συγγραφέας Πάνος Αμυράς  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ένας λοχαγός των Ες Ες, ο οποίος ερευνά μια υπόθεση για 

λογαριασμό του υπουργού Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς, δολοφονείται άγρια 

στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Την έρευνα της δολοφονίας αναλαμβάνει ο 

υπαστυνόμος Νίκος Αγραφιώτης, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση ύστερα 
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από το καθεστώς διαθεσιμότητας που είχε τεθεί μετά την κλοπή της σβάστικας 

στην Ακρόπολη. Η υπόθεση παίρνει γρήγορα απρόβλεπτες διαστάσεις και ο 

υπαστυνόμος θα διαπιστώσει ότι έχει εμπλακεί σε ένα φονικό παιχνίδι στο οποίο 

συμμετέχουν μαυραγορίτες, μέλη της δοσιλογικής κυβέρνησης, επίορκα στελέχη 

της Ειδικής Ασφαλείας και αξιωματικοί των Ες Ες. Μέσα από την περιπλάνηση 

του σε παράνομα στέκια, καζίνο και καμπαρέ αλλά και στα κολαστήρια της 

Γκεστάπο, θα αναζητήσει την αλήθεια, ενώ με τη βοήθεια ενός βετεράνου της 

αστυνομίας και μιας μυστηριώδους κοπέλας θα βρεθεί μπροστά σε ένα σχέδιο που 

θα κρίνει χιλιάδες ζωές. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ένα αστυνομικό και παράλληλα 

ιστορικό μυθιστόρημα που έχει ως χρόνο δράσης τον χειμώνα του 1941, μια 

περίοδο δηλαδή που προσωπικά λατρεύω. Στο βιβλίο παρακολούθησε την περίοδο 

της Κατοχής- της διπλής Κατοχής-, καθώς ο εχθρός δεν ήταν μόνο εξωτερικό. Ο 

Έλληνας πάντα παραμόνευε. Την υπόθεση του βιβλίου καλείται να εξιχνιάσει ο 

Αγραφιώτης που, θέλεις ή όχι, δένεσαι μαζί του γρήγορα. Θέλεις να τον 

συνοδεύσεις σε κάθε αποστολή, να τον γλιτώσεις από κάθε κίνδυνο, να τον 

δικαιώσεις. Εξαιρετικό κατ´εμέ κεφάλαιο αποτελεί το πρώτο, όπου ο μικρός 

λουστράκος πηγαίνει στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» για να βρει τροφή• 

αποτυπώνει με εξαιρετικά επίπονο τρόπο την άθλια κατάσταση στην οποία 

βρίσκονταν οι άνθρωποι της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τέλος, ο 

αναγνώστης βιώνει σε κάθε σελίδα του βιβλίου τις παρενέργειες και τα αρνητικά 

κατάλοιπα που αφήνει ο πόλεμος στις ζωές των ανθρώπων. 

Βλαχοδήμος Κωνσταντίνος, μαθητής τμήματος Β1 του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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Όταν η Ελίζαμπεθ Μπένετ, όμορφη, δυναμική και ανεξάρτητη, χωρίς υψηλή 

ωστόσο κοινωνική θέση, γνωρίζει για πρώτη φορά τον κύριο Ντάρσι, τον βρίσκει 

υπερβολικά σνομπ και αλαζόνα. Από την άλλη πλευρά του ο κύριος Ντάρσι, γόνος 

αριστοκρατικής οικογένειας, προσπαθεί απεγνωσμένα να μην παρασυρθεί από τη 

γοητεία και την ευφυΐα της. 

Οι δρόμοι τους, όμως, διασταυρώνονται συχνά και η αντιπάθεια που νιώθουν ο ένας 

για τον άλλο μεγαλώνει. Η Ελίζαμπεθ είναι υπερήφανη για την καταγωγή της και 

το κριτικό της βλέμμα* ο κύριος Ντάρσι είναι υπερήφανος για το όνομα που 

κουβαλά. Ενώ οι κόσμοι τους συγκρούονται, θα είναι ικανοί να ξεπεράσουν τις 

προκαταλήψεις και τον εγωισμό που τους εμποδίζουν να παραδεχθούν τον έρωτά 

τους και τον σεβασμό που τρέφουν ο ένας για το άλλο;  

Το μυθιστόρημα της Τζέιν Όστεν είναι μια από τις ωραιότερες ιστορίες αγάπης που 

γράφτηκαν ποτέ, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί για τη συγγραφέα μοναδική ευκαιρία να 

καυτηριάσει με τρόπο αιχμηρό αλλά και χιουμοριστικό το κλίμα της εποχής, τα 

κοινωνικά πρότυπα και την ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Καλοκαίρι λοιπόν του 2022. Ένα περίεργο καλοκαίρι με διάφορες περιπέτειες και 

εμπόδια στη ζωή μου που επηρεάζουν την ψυχολογία μου, ερεθίζουν τις σκέψεις 

μου και τα συναισθήματα μου. Αναζητώ απεγνωσμένα χαλάρωση και ηρεμία. Έτσι 

επιλέγω να κρυφτώ, να ανακαλύψω και να γνωρίσω έναν νέο φανταστικό κόσμο, 
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τον κόσμο του βιβλίου «Υπερηφάνεια και Προκατάληψη». Καθώς κάνω αυτή τη νέα 

αρχή, διαβάζοντας το βιβλίο οι μέρες μου κυλάνε γοργά, αλλά ευχάριστα. Αρχικά ο 

τρόπος γραφής του μυθιστορήματος είναι εμπλουτισμένος από λεξιλόγιο και με 

ίσως δυσκολίες στην κατανόηση κατά την ανάγνωση κάποιες φορές. Ωστόσο δεν 

παύει να είναι ιδιαίτερος, όμορφος και να καλλιεργεί και τον δικό μου λόγο. Στη 

συνέχεια τα μέρη και οι λεπτομερής περιγραφές των πόλεων και των χώρων 

(σπιτιών, δωματίων κ.λπ.) βοηθούν στη   δημιουργία εικόνων ανάλογων της εποχής 

και της οικονομικής δυνατότητας των αναφερόμενων οικογενειών της ιστορίας. 

Όμως αυτό που με αφήνει άναυδη και μου κόβει το οξυγόνο από τους πνεύμονες, 

είναι η περιγραφή των τοπίων της φύσης, όπου πέρα από το γεγονός ότι νιώθω πως 

βρίσκομαι επιτόπου εκεί, μου προκαλεί την αίσθηση γαλήνης, απέραντου 

ενθουσιασμού, φαντάζει σαν παράδεισος για εμένα, καθώς είμαι και ειδικά δεμένη 

με τη φύση από μικρή. Αγάπησα πολύ κυρίως το τοπίο του Πέμπερλι της οικείας 

του κυρίου Ντάρσι στο Ντέρμπισαϊρ, διότι έχει θέα τα βουνά, τη διαδρομή επίσης 

στον καταπράσινο κάμπο και το μονοπάτι που οδηγούσε προς την ξύλινη γέφυρα 

της λίμνης, αφού χαρίζει αναζωογόνηση, ανακούφιση, μερικά λεπτά λησμονιάς και 

ξενοιασιάς . Επιπλέον όσον αφορά τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης αναγνωρίζω 

ότι ο κύριος Ντάρσι και η δεσποινίς Ελίζαμπεθ χαρακτηρίζονται από εγωισμό και 

όταν αντιλαμβάνονται τον πόθο και τον έρωτα που τους περιβάλλει δεν τολμούν να 

το παραδεχτούν στον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί τους φαίνεται απίστευτο πως είναι 

δυνατόν να ελκύονται ο ένας από τον άλλον όταν υπάρχει αντιπάθεια ανάμεσά τους. 

Θεωρούν αδύναμη την προσωπικότητά τους με το συναίσθημα που πλέον έχει 

εμφυτευτεί μέσα στην καρδιά τους. Παρόλα αυτά με εντυπωσιάζει που 

συνειδητοποιεί τελικά πόσο ερωτευμένος είναι, πόσο σημαντική του είναι η 

γοητευτική Ελίζαμπεθ και παρά τις προσβολές και μομφές που δέχεται  ο κύριος 

Φιτζγουίλιαμ Ντάρσι από την δεσποινίδα Μπένετ, κάνει υπομονή, την συγχωρεί και 

ακόμα υποστηρίζει τα συναισθήματά του για εκείνη, προσπαθώντας να την 

διεκδικήσει. Με ευαισθητοποιεί που έχει το θάρρος και της εξομολογείται πρώτος 

έπειτα κάθε λανθασμένη κίνηση, συμπεριφορά του απέναντί της και θυσιάζει την 

υπερηφάνεια και τον εγωισμό του, εκφράζοντας την αγάπη του στην Ελίζαμπεθ. 

Παρεμπιπτόντως από τη μεριά της Ελίζαμπεθ Μπένετ, θαυμάζω την αυτοπεποίθηση 

της, τη δυναμικότητα, την μετριοφροσύνη και την επιφυλακτικότητά  της προς τον 

Ντάρσι και που επιτέλους συνειδητοποιεί πόσο πολύ τον αγαπάει και εκείνη και 

ανταποδίδει εξίσου. Καταλήγουν μάλιστα μαζί, ένα ζευγάρι που κατάφερε να 

ξεπεράσει τα όρια του, από κάθε άποψη. Θυσίασαν τον εγωισμό τους, έδωσαν 

ευκαιρίες, τρέφοντας σεβασμό μεταξύ τους, άφησαν στο χρόνο να εξελιχθούν τα 

πράγματα μόνα τους. Απέρριψαν το βασικότερο κομμάτι, δηλαδή τις 
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προκαταλήψεις της εποχής, σχετικά με την οικονομική περιουσία της οικογένειας, 

βάζοντας την αγάπη και τον έρωτά τους πάνω από όλα που αυτό με ικανοποίησε 

πλήρως. 

 

Συνεπώς όταν έλαβε τέλος το ταξίδι μου στην «Υπερηφάνεια και Προκατάληψη», 

ένιωσα καταρχήν -όπως κάθε αναγνώστης ενός βιβλίου θεωρώ- λύπη μιας κ δεν 

επακολουθεί συνέχεια πλέον του μυθιστορήματος. Ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα 

που αξίζει να διαβάσει κανείς και να αντλήσει διάφορα νοήματα ανάλογα με την 

εμπειρία και τις αντιλήψεις που κατέχει ο κάθε αναγνώστης. Εγώ κατάλαβα ότι στη 

ζωή μας συναντούμε πολλά σκαμπανεβάσματα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με 

καταστάσεις που ούτε είχαμε φανταστεί πριν, στηριζόμαστε νωρίς σε απόλυτες 

απόψεις που εν τέλει μπορούν άνετα να αναιρεθούν στην πορεία της ζωής μας και 

καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτό που αποκλείουμε ότι δεν θα επιλέξουμε και 

δεν θα μας συμβεί στο μέλλον, μπορεί να ανατραπεί. Αυτά που δεν περιμένουμε να 

μας συμβούν,  αυτά θα πρέπει να αναμένουμε ουσιαστικά στο μέλλον, σύμφωνα με 

το βιβλίο και από όσα έχω έρθει και εγώ αντιμέτωπη. Γιατί τα αδύνατα γίνονται 

δυνατά και η ζωή κάνει παιχνίδια, φέρνοντας τα πάνω κάτω. Ωστόσο ίσως να 

οδηγούν στο καλύτερο. Σίγουρα λοιπόν τα διδάγματα αυτού του βιβλίου είναι 

προσωπικά τα προαναφερόμενα. Τέλος  κατάλαβα ότι μέχρι και σήμερα εμείς οι 

άνθρωποι όταν βρούμε το έτερον ήμισυ μας δυσκολευόμαστε πολλές φορές να 

εκφραστούμε. Από την μεριά τους οι άνδρες φοβούνται να παραδεχτούν το αίσθημα 

του έρωτα όταν το βιώσουν, επειδή πιστεύουν πως αν συμβεί δεν είναι σκληροί για 

τη φύση τους και δυνατοί στο πνεύμα τους, αλλά αδύναμοι, με αποτέλεσμα να 

προσποιούνται τους αδιάφορους. Από την άλλη οι γυναίκες προσπαθούν να 

προστατεύσουν τους εαυτούς τους από αυτό το συναίσθημα, διότι είναι ευαίσθητες 

σε αυτό το θέμα και μπορούν να πληγωθούν εύκολα, με αποτέλεσμα να το παίζουν 

δύσκολες ή να απαιτούν κάτι παραπάνω από τους άνδρες, καθώς επιζητούν την 

επιβεβαίωση, δηλαδή την πραγματική αλήθεια. Επομένως αν η αγάπη είναι αληθινή 

και ισχυρή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, οφείλουν να μην επιτρέψουν στον εγωισμός 

τους να καταστρέψει τις ζωές τους. Η αγάπη είναι το σημαντικότερο αντίδοτο της 

ζωή, όπου χωρίς αυτήν είμαστε ένα τίποτα και δεν υπάρχει ζωή και ο έρωτας είναι 

περίεργος και ανεξήγητος, αλλά ξεχωριστός που οποιοσδήποτε άνθρωπος θα το 

βιώσει και θα αισθανθεί διαφορετικός, μαγεμένος και σημαντικός. Και στο ερώτημα 

«Τι είναι ζωή?» η απάντησή μου είναι η ΑΓΑΠΗ, ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 
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Συνθετική-δημιουργική εργασία Α΄ Τετραμήνου Σχολικού Έτους 2022-

2023 

Να εκτιμήσετε, ως ανάγνωσμα-μνημείο του λόγου της Αθηναϊκής Πολιτείας, 

τον «Επιτάφιο Περικλέους» του Θουκυδίδη. Να εκθέσετε τις εντυπώσεις και τις 

απόψεις σας σε ένα κείμενο, σε μορφή word, από 500-1000 λέξεις. (Αποστολή 

στο e-mail του σχολείου) 

 

Εργασία Α΄ τετραμήνου, Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας  

Γελαδάρη Ελένη Β΄1, μαθήτρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

 

Τιμή στους πεσόντες του πολέμου! 

        Αφουγκραζόμενη τις πρόσκαιρες συνθήκες που ζούμε και την οικονομική 

κρίση που διέρχεται εδώ και αρκετούς μήνες ο πλανήτης μας εξαιτίας του 
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ουκρανικού πολέμου με την Ρωσία και αφορμώμενη από την ολοκλήρωση 

του λόγου του Περικλή-Θουκυδίδη στον «Επιτάφιο Περικλέους» του 

Θουκυδίδη θα αναφερθώ στον πόλεμο, στους νεκρούς του πολέμου αλλά και 

στην συμπεριφορά αυτών που μένουν πίσω, δηλαδή των γονιών, των 

παιδιών, των γυναικών, των αδερφών τους.  

           Όσον αφορά την παράγραφο 35, ο πολιτικός, ο οποίος είναι ο 

εκφωνητής των λόγων στις τελετές της ταφής των νεκρών του πολέμου, 

αναφέρει πως αυτοί που αποδείχθηκαν γενναίοι με τα έργα τους πρέπει να 

τιμηθούν και οι τιμές να τους αποδοθούν με ανάλογο τρόπο και όχι η τιμή 

πολλών ανδρών να εξαρτάται από τον λόγο ενός, που πιθανότατα μπορεί να 

είναι ωραίος αλλά και κατώτερος. Δεν είναι εύκολο όμως να μιλήσει κανείς 

με ωραίο και σωστό τρόπο όταν αποδεικνύεται με δυσκολία ότι λέει την 

αλήθεια. Εξάλλου είναι στην φύση των ανθρώπων, όταν κάποιοι γνωρίζουν 

αυτά που αναφέρει ο ομιλητής, να θεωρούν τα όσα λέει κατώτερα ,ενώ από 

την άλλη όσοι έχουν άγνοια των πραγμάτων να τα χαρακτηρίζουν υπερβολές. 

               Όσον αφορά την παράγραφο 36, ο λόγος  αρχίζει με την αναφορά 

στους προγόνους μας, γιατί όπως λέει είναι καθήκον και πρέπον μας σε  

τέτοιες περιπτώσεις να τιμούμε την μνήμη τους. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

ανδρεία τους συνέβαλε στο να μας παραδίδουν την χώρα ελεύθερη από γενιά 

σε γενιά. Προσωπικά θεωρώ ότι περισσότερη δόξα αξίζουν οι πατέρες μας, 

που με τόσο κόπο απέκτησαν και μας παρέδωσαν όση δύναμη και ιδιοκτησία 

έχουμε σήμερα. Για αυτό δικό μας χρέος είναι να φροντίζουμε και να τα 

πολλαπλασιάζουμε. Επίσης, πιστεύω πως πρέπει να τους αποδίδουμε μεγάλες 

τιμές γιατί χωρίς αυτούς που έχυσαν το αίμα τους για την ελευθερία δεν θα 

υπήρχαμε, αφού το μέλλον εξαρτάται και υπάρχει χάρη στο παρελθόν. 

                Όσον αφορά την παράγραφο 37, το πολίτευμα που επικρατούσε από 

τότε στον ελληνικό χώρο ήταν η δημοκρατία. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα 

που έχει ως απώτερο σκοπό το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. 

Αναφορικά με τις ιδιωτικές διαφορές, οι νόμοι προσδίδουν ισότητα ,ενώ στα 

δημόσια αξιώματα, οι άνθρωποι προτιμώνται με βάση την αξία τους και όχι 

την κοινωνική τους τάξη. Αυτό είναι απόλυτα σωστό και δίκαιο και τυπικά 

ισχύει και στις μέρες μας. Πριν 50-60,όμως, χρόνια για να εκλεγεί κάποιος 

στην θέση, παραδείγματος, χάρη του βουλευτή, χρησιμοποιούσε διάφορες 

τεχνικές ώστε να έχει ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Δηλαδή, υποσχόταν να 
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διορίσει κάποιον από τον στενό οικογενειακό κύκλο τού κάθε ψηφοφόρου 

στο δημόσιο για να εξασφαλίσει την εκλογή του. Αλλά η δημοκρατία είναι 

κάτι ανώτερο. Ακόμη και η φτώχεια και η ασημότητα δεν πρέπει να 

αποτελούν τροχοπέδη για κάποιον που έχει έστω και την ελάχιστη 

δυνατότητα να πράξει κάτι καλό. Η δημοκρατία μας αποτρέπει από το να 

συμπεριφερόμαστε με καχυποψία, να οργιζόμαστε με τους γείτονες, επειδή 

κάνουν κάτι που τους αρέσει, να ασχολούμαστε με το κουτσομπολιό που 

είναι κάτι ανήθικο και αλλοιώνει εμάς προσωπικά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει 

να τηρούμε τους γραφτούς και άγραφους νόμους , η ελευθερία μας να 

φτάνει μέχρι τα όρια των άλλων και τέλος να σεβόμαστε και να παρέχουμε 

προστασία στους αδικημένους. Μπορεί σήμερα να θεωρούμε την δημοκρατία 

δεδομένη αλλά δεν υπάρχει παντού. Ας ρίξουμε μία ματιά στην γειτονική 

Ουκρανία. Όταν, ενώ όλα κυλούσαν ήρεμα, ξύπνησαν μία μέρα του 2022 και 

ήταν σε περίοδο πολέμου. Αδιανόητο! Το 2022 να υπάρχει στην γη ΠΟΛΕΜΟΣ! 

             Όσον αφορά την παράγραφο 38, αναφέρεται στο ζήτημα της 

ξεκούρασης του πνεύματος. Αυτό επιτυγχάνονταν τότε μέσω της καθιέρωσης 

αγώνων και θυσιών, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τους σημερινούς 

ολυμπιακούς αγώνες. Επιπρόσθετα, ο λόγος αναφέρει πως οι Αθηναίοι του 5ου 

αιώνα ζούνε σε σπίτια που τους επιτρέπουν την ευχαρίστηση και διώχνουν 

την σκυθρωπότητα. Το 1886 θεσπίστηκε μέσα από αιματηρούς αγώνες η 

οκτάωρη εργασία, η οκτάωρη ξεκούραση και η οκτάωρη ψυχαγωγία που 

εορτάζεται από τότε κάθε πρώτη Μάη. 

                Όσον  αφορά την παράγραφο 39, αναδεικνύεται η ανωτερότητα 

των Αθηναίων Ελλήνων , γιατί η πόλη τους είναι ανοιχτή στους ξένους 

επισκέπτες και περιηγητές ώστε να γνωρίσουν τις ομορφιές της χώρας μας. 

Παρά την ελλιπή προετοιμασία σε σχέση με αντιπάλους, την ώρα της δράσης 

στηρίζουν την εμπιστοσύνη τους στο θάρρος τους. 

                  Όσον αφορά την παράγραφο 40, προβάλλονται κάποιες αξίες, που 

συμπίπτουν με τα σημερινά δεδομένα ,όπως η αγάπη για την ομορφιά που 

συνδυάζεται με την απλότητα. Επίσης, ο πλούτος είναι ευκαιρία για δράση 

και όχι για κομπασμό και καύχημα. Επιπλέον, μεγαλύτερη ντροπή αξίζει σε 

αυτούς που δεν προσπαθούν να ξεφύγουν από την φτώχεια. Και επίσης 

πρέπει να ασχολείται ο καθένας με τα πολιτικά του καθήκοντα ανεξάρτητα 

από τις προσωπικές του επιδιώξεις. 
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                 Αναφορικά με τις παραγράφους 41 και 42 και 43, αναφέρονται τα 

θετικά  του πολέμου. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή αιώνιων μνημείων σε 

ξένες χώρες, που υποδηλώνει την ανάπτυξη του πολιτισμού τους. Αυτά 

αποτελούν ανδραγαθήματα των νεκρών και ακόμη ο ίδιος τους ο θάνατος 

επιβεβαιώνει την ανδρεία και γενναιότητά τους. Δείγμα επίσης της ανδρείας 

τους είναι ότι προτίμησαν να αντισταθούν και να σκοτωθούν για την 

πατρίδα παρά να υποχωρήσουν άνανδροι. Και έτσι έφυγαν από την ζωή 

χωρίς φόβο και ντροπή. Έβαζαν μπροστά το δημόσιο συμφέρον και τιμώνται 

σε κάθε ευκαιρία, με αποτέλεσμα να μένουν ζωντανές οι μνήμες τους και να 

μην πεθαίνουν ποτέ. Τέλος, η ευτυχία συνεπάγεται ελευθερία και ο θάνατος 

είναι ανώδυνος και δεν γίνεται αισθητός όταν κάποιος είναι τολμηρός. 

                 Στις παραγράφους 44 και 45 και 46, παρηγορούνται οι γονείς, τα 

παιδιά, οι γυναίκες και τα αδέρφια των πεσόντων. Οι γονείς πρέπει να κάνουν 

κουράγιο γιατί θα τους θυμούνται σε κάθε επερχόμενη χαρά και αν είναι σε 

θέση να κάνουν και άλλα παιδιά θα διατηρούν την ελπίδα για το μέλλον. Οι 

γιοι και τα αδέρφια τους θα είναι λίγο κατώτεροι ακόμη κι αν δείξουν 

απίστευτη ανδρεία. Οι γυναίκες εάν φανούν πιστές τους αξίζει μεγάλη δόξα 

ενώ τα παιδιά τα αναλαμβάνει η πολιτεία μέχρι την ενηλικίωσή τους. 

                     Όλα αυτά αποδεικνύουν τις μεγάλες θυσίες των προγόνων μας 

ώστε να είμαστε σήμερα όλοι ελεύθεροι!  

Εργασία Α΄ τετραμήνου Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας  

Γελαδάρη Ελένη Β΄1, μαθήτρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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Χρόνια πολλά  και καλή χρονιά. 

Σας στέλνω την εργασία στο μάθημα ¨Περικλέους Επιτάφιος"  

Μπαλάφας  Αχιλλέας , μαθητής του Β1 τμήματος του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
 
  Το έργο Περικλέους Επιτάφιος είναι ένας έπαινος  στην αθηναϊκή 

δημοκρατία, στον αθηναϊκό τρόπο ζωής και τον πολιτισμό. 

   Ο λόγος του Περικλή έχει περισσότερο ένα πολιτικό χρώμα γιατί 

αναφέρεται στο μεγαλύτερο επίτευγμα της Αθήνας , <<το δημοκρατικό 

πολίτευμα>> . Επίσης αναφέρεται εύστοχα  στις αρετές της αθηναϊκής 

πολιτείας. 

   Ο λόγος του για να τιμήσει τους νεκρούς του πελοποννησιακού πολέμου 

ήταν πολύ έξυπνος, γιατί αναφέρει  όλα τα στοιχεία της  οργάνωσης της 

Αθήνας  σε αντιπαράθεση με την οργάνωση στης Σπάρτης. Φαίνεται ότι η 

Αθήνα υπερτερεί σε όλα,  και αυτό απαλύνει τον πόνο των συγγενών που 

έχασαν  τους ανθρώπους τους  στον πόλεμο  άδικα από κατώτερους. 

Υπενθυμίζει στους παρευρισκόμενους ότι η Αθήνα ήταν και είναι ανώτερη 
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όλων των πόλεων και η Σπάρτη αρκετά  κατώτερη, με επιχειρήματα, 

πραγματικά γεγονότα και βιώματα του κάθε πολίτη . Στην αρχή του λόγου 

αναφέρεται στα πολεμικά κατορθώματα των θυμάτων για να  τους τιμήσει, 

αφού βέβαια είχε προηγηθεί η τελετουργία. Στην συνέχεια αναφέρεται  

στους προγόνους οι οποίοι με μέγιστη ανδρεία και  κόπο κατάφεραν  να 

παραδώσουν  μία ελεύθερη πόλη από γενιά σε γενιά. Είχαν καταφέρει να 

είναι αυτόχθονες, είχαν τα πάντα στην πόλη τους χωρίς να έχουν εξάρτηση 

από άλλες πόλεις . Με  αυτή την αναφορά θυμίζει στους Αθηναίους ότι από 

παλιά οι Αθηναίοι ήταν έξυπνοι και ξεχωριστοί άνθρωποι. Μια πόλη για να 

αναπτυχθεί πρέπει να προσπαθούν όλες οι γενιές στο μέγιστο.  

  Σωστά ο Περικλής αναφέρεται ιδιαίτερα στο πολίτευμα , την  δημοκρατία,  

γιατί είναι το αρμονικότερο και ιδανικότερο πολίτευμα το οποίο προωθεί την 

αρμονική σχέση ανάμεσα στο κράτος με τον πολίτη. Ιδιαίτερα τονίζει ότι 

είναι ένα πολίτευμα το οποίο ούτε  δανείστηκαν, ούτε αντέγραψαν αλλά το 

έφτιαξαν μόνοι  τους  και με το πέρασμα του χρόνου το τελειοποίησαν. Κάνει 

την σύγκριση με το πολίτευμα  της Σπάρτης που είναι  ολιγαρχικό τονίζοντας 

ότι οι Αθηναίοι είναι όλοι ίσοι ,  ελεύθεροι να λένε την γνώμη  τους,  να 

συμμετέχουν στα κοινά, να λαμβάνουν διάφορα αξιώματα ανάλογα με  τις 

ικανότητες του καθενός και όχι ανάλογα με την κοινωνική τάξη,  κάνουν το 

καλό επειδή έχουν το καλό μέσα  τους,  υπακούουν πρώτα στους  κανόνες της 

ζωής και μετά  στους γραπτούς νόμους. Σε αντίθεση με  τους Σπαρτιάτες οι 

οποίοι μπορεί να ζουν σε μια  ελεύθερη πόλη αλλά ο κάθε πολίτης δεν είναι 

ελεύθερος ηθικά, δεν μπορεί να δηλώσει την γνώμη του, δεν μπορεί να 

υπερασπιστεί  τις ανθρώπινες αξίες, χωρίζονται σε πλούσιοι και φτωχοί  και 

κάνουν το καλό από φόβο γιατί η παράβαση των κανόνων έχει ηθική 

κατακραυγή και ντροπή. 

    Στις μάχες οι Αθηναίοι πήγαιναν μόνοι τους γιατί ήταν δυνατοί 

στρατιωτικά και οικονομικά, είχαν οργάνωση και ήθελαν να είναι αυτόνομοι, 

ενώ οι Σπαρτιάτες είχαν πάντα  την συνεργασία  άλλων πόλεων γιατί δεν 

είχαν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να νιώθουν σίγουροι για την νίκη.  

  Στη συνέχεια  θυμίζει στους Αθηναίους όλα τα καλά που απολαμβάνουν, τα 

όμορφα σπίτια τους, τις  εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης, το γεγονός ότι 

βρίσκουν στο εμπόριο τα πάντα και τέλος τη μόρφωση. Όλα αυτά βοηθούν 

στην καλή ψυχική υγεία και στην καλλιέργεια του πνεύματος.  Σε αντίθεση 
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με τους Σπαρτιάτες οι οποίοι ζούσαν  λιτά και καθημερινά εξασκούνταν  στις 

πολεμικές τέχνες  χωρίς να εξελίσσονται πνευματικά. Με αυτή την αναφορά 

του δείχνει ότι η καθημερινότητα των Αθηναίων υπερτερεί σε σύγκριση με 

αυτή  των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες ζούσαν για να εκπαιδεύονται σε 

περίπτωση πολέμου χωρίς να απολαμβάνουν τις καθημερινές ομορφιές της 

ζωής.  

   Με αυτά τα λόγια του Περικλή οι Αθηναίοι πολίτες νιώθουν περήφανοι για 

την καταγωγή τους και τον τρόπο ζωής τους και μαλακώνει ο πόνος για τις 

απώλειες των ανθρώπων.  

   Πριν ξεκινήσει ο πελοποννησιακός πόλεμος η Αθήνα  είχε καταφέρει να 

αναπτυχθεί  πολιτιστικά, πολιτικά και οικονομικά όσο καμία πόλη εκείνη την 

εποχή . Είχαν καταφέρει να φτιάξουν μεγαλοπρεπή μνημεία,  απέκτησαν   

μεγάλη εμπορική και ναυτική δύναμη, ζούσαν αυτόνομοι, διασκέδαζαν σε 

αρκετές γιορτές που διοργάνωναν, με την μόρφωση που παρείχαν ξεχώρισαν 

αρκετοί επιστήμονες και φιλόσοφοι, έφτιαχναν έργα στην πόλη για να 

βελτιώσουν την καθημερινότητα τους.  Κατάφεραν να έχουν το πιο 

σημαντικό αγαθό μετά την υγεία, την ελευθερία,  ψυχική και σωματική . Οι 

Αθηναίοι μέσα από  το πολίτευμα που δημιούργησαν οι ίδιοι ζούσαν 

ελεύθεροι χωρίς φόβο για τις απόψεις τους, ένιωθαν σημαντικοί και 

απαραίτητοι για την σωστή λειτουργία της δημοκρατίας, δεν υπήρχαν 

διακρίσεις ανάμεσα στους πολίτες, δεν είχαν φόβο και ένιωθαν ασφάλεια .  

  Όλα αυτά που κατάφεραν οι Αθηναίοι ήταν αξιοθαύμαστα . Έγιναν με 

μεγάλο κόπο, θυσίες, επιμονή και υπομονή. Αυτό το γεγονός βέβαια  τους  

έκανε να έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση,  να γίνονται υπεροπτικοί και   

αλαζονικοί. Πίστευαν  ότι δεν μπορούν να ηττηθούν από κανένα για αυτό και 

ήταν δεκτικοί  να μπαίνουν στην Αθήνα και ξένοι. Ένιωθαν υπερβολική 

ασφάλεια και σιγουριά. Από την άλλη οι Σπαρτιάτες δεν ήθελαν ξένους στην 

πόλη τους γιατί ένιωθαν ανασφάλεια και φόβο. Καθημερινά γυμνάζονταν για 

να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Επίσης το αίσθημα της ζήλειας και ο τρόπος που 

φέρονταν οι Αθηναίοι στις υπόλοιπες πόλεις τους έκανε δυνατούς. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά ήταν που έκαναν τους Σπαρτιάτες να νικήσουν και τους 

Αθηναίους να ηττηθούν… 
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 ΕΡΓΑΣΙΑ στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : "ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΚΛΗ" - Ευάγγελος Κρικέλης, μαθητής Β’ Τάξης 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

Ο επιτάφιος λόγος που εκφωνήθηκε για τους νεκρούς του 

πελοποννησιακού πολέμου (431π.Χ.)  από τον Περικλή και γράφτηκε από τον 

Θουκυδίδη, είναι ένας επικήδειος λόγος αφιερωμένος στους νεκρούς του 

πολέμου,  όπως απαιτούσε το έθιμο που προϋπήρχε της τελετής. Οι Αθηναίοι, 
σε αντίθεση με  όλους τους άλλους Έλληνες που έθαβαν τους νεκρούς του 

πολέμου στο πεδίο της μάχης,  είχαν το πατροπαράδοτο έθιμο να τους 

ενταφιάζουν στη γη που γεννήθηκαν. 

   Αυτόν τον λόγο τον αναλαμβάνουν αξιόλογοι άνδρες - πολιτικοί ρήτορες 

κλπ. που είχαν επιλεγεί από την πολιτεία για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να 

τιμήσουν δηλαδή αυτούς που προσέφεραν την ζωή τους για την σωτηρία της 

πατρίδας. Στο νεκροταφείο, μετά την ταφή, ο εκπρόσωπος της πολιτείας 

έπαιρνε τον λόγο.  
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   Επιτάφιοι λόγοι στην αρχαιότητα υπήρξαν πολλοί και κοινό τους στοιχείο 

είναι το σοβαρό τους ύφος και ο υψηλός τόνος, κάθε δηλαδή εκφωνητής 

κατέβαλλε προσπάθεια να αναζητήσει τις κατάλληλες λέξεις για να 

τονίσει την ανδρεία και την γενναιότητα των νεκρών πολεμιστών και για να 

τους εξυψώσει σε σχέση με τους αντιπάλους. 

   Ο ρήτορας, ο Περικλής, δηλαδή,  οφείλει να τονίσει την πίστη των νεκρών 

στην πατρίδα, την αφοσίωσή τους στα ιδανικά της αθηναίικης πολιτείας, και 
ιδιαίτερα να αναφερθεί στη σημασία της θυσίας τους για την ελευθερία και 
το μεγαλείο της Αθήνας. Η θυσία τους πρέπει να μείνει στην μνήμη των 

επόμενων γενεών, γιατί θυσίασαν τα νιάτα τους πρόθυμα και άφησαν 

πίσω τους γονείς τους και ένα μέλλον για να υπηρετήσουν την Αθηναίικη 

Δημοκρατία. Ο ομιλητής σπάνια αναφέρει τα ονόματα των νεκρών και αυτό 

γιατί για τους Αθηναίους τα άτομα έρχονται και παρέρχονται, αθάνατη μένει 
μόνο η πόλη. 

   Πέρα από την θυσία των νέων ο Περικλής στον λόγο του έπρεπε να κάνει 
αναφορά και στους γονείς αυτών των παιδιών που έχασαν τα παλικάρια 

τους. Αυτοί χρειάζονταν προτροπή και  παρηγοριά για να μπορέσουν να 

ξεπεράσουν τον ψυχικό κλονισμό που τους προκάλεσε η απώλεια των 

αγαπημένων τους. Από αυτούς τους γονείς λοιπόν, ζητεί μια νέα θυσία: να 

διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην στραφούν κατά της πόλης που 

τους στέρησε τα παιδιά τους. Υπεύθυνος για να το καταφέρει αυτό ήταν ο 

κάθε ρήτορας που έπρεπε να τους εμπνεύσει  για να τους πείσει ότι η θυσία 

για την πατρίδα είναι καθήκον. 
   Το κύριο μέρος του λόγου του Περικλή είναι μια προσπάθεια να δείξει τις 

αρχές που ώθησαν τους Αθηναίους να φθάσουν σε αυτό το μεγαλείο, ώστε 

να βάλουν πάνω από όλα την πόλη και όχι τους εαυτούς τους…είναι ένας 

ύμνος στο πολιτικό και πολιτιστικό θαύμα της Αθήνας της εποχής του, στη 

δύναμη και στη δόξα της. Είναι ένας ύμνος στο δημοκρατικό πολίτευμα που 

εξασφαλίζει ισονομία σ' όλους τους πολίτες,  ισοτιμία, αξιοκρατία και 
ελευθερία, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική τους ζωή. Καλλιεργεί 
επίσης τον σεβασμό και την πειθαρχία προς τους νόμους και προς τους 

άρχοντες. Οι νεκροί του πολέμου είχαν καταλάβει το μεγαλείο και την αξία 

της πατρίδας και για αυτό έβαλαν την τιμή και τον ενδιαφέρον της πάνω από 

όλες τις χαρές της ζωής. 

   Αξίζει να αναφερθούμε περισσότερο στο πολίτευμα της Αθήνας γιατί ο 

Περικλής θεωρεί ότι αυτό είναι υπεύθυνο για την δημιουργία πολιτών που θα 

είναι υπεύθυνοι και που θα τοποθετούν την πόλη τους ψηλά. Αυτό το 

πολίτευμα, το δημοκρατικό, τους δίνει ελευθερία,, ισονομία, ισοτιμία, 
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αξιοκρατία και οι πολίτες, αφού αισθάνονται ασφαλείς μέσα σε αυτό, 
μπορούν να ασχοληθούν με όλες τις πλευρές της ζωής τους. Η ελευθερία τους 

δεν μετατρέπεται σε ασυδοσία αλλά είναι πειθαρχημένοι γιατί 
σέβονται γραπτούς και άγραφους νόμους και γιατί γνωρίζουν ότι πρέπει να 

περιφρουρήσουν τη δημοκρατία τους, επομένως, μίλαγε για 

υπεύθυνους πολίτες που είναι επιλογή τους να ζουν στην Αθήνα και να 

υπακούουν σε όλους τους νόμους και στους άρχοντες με τη θέλησή τους, 
καθώς γνωρίζουν ότι έχουν άριστο πολίτευμα. 

   Στους Αθηναίους οι νόμοι δεν επιβάλλονται δια της βίας αλλά οι ίδιοι 
βάζουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της πόλης και η Αθήνα δίνει την 

εικόνα μιας πόλης που είναι γεμάτη από ζωντάνια και δύναμη, είναι γεμάτη 

από φως και ομορφιά και διαπνέεται από μετρημένη ελευθερία, 
συγκρατημένη αισιοδοξία και εσωτερική αξιοπρέπεια. 

   Στην εποχή του Περικλή που οι πόλεις γύρω από την Αθήνα ζούσαν σε 

ανελεύθερα η αυταρχικά καθεστώτα, η αθηναίικη πολιτεία κατορθώνει να 

οργανωθεί σε ένα αξιοθαύμαστο πολιτικό σύστημα που είναι πρότυπο για 

όλους τους αιώνες. Η ελευθερία, η ισονομία, ο εσωτερικός θαυμασμός, η 

αξιοπρέπεια, η συμμετοχή στην συλλογική ευθύνη, η τόλμη, η 

αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση της πατρίδας, η υλική επιβράβευση 

της αρετής και της θυσίας, η καλλιέργεια της τέχνης με μέτρο και απλότητα, 

η ευσυνείδητη πειθαρχία στους νόμους, τα οράματα για το μέλλον - όλα αυτά 

τα υμνεί με τόσο πάθος ο Περικλής στο έργο του και με τόσο ωραία λόγια και 
είναι κατακτήσεις για χάρη των οποίων οι Αθηναίοι δεν διστάζουν, αν 

χρειαστεί, να χάσουν την ζωή τους. 

   Σκοπός του είναι να δημιουργήσει προσωπικότητες με υψηλό φρόνημα και 
εμπιστεύεται για αυτό τη δημοκρατία γιατί αυτή περιφρουρεί  την τιμή και 
την αξιοπρέπεια του ατόμου , ανατρέφει και εμπνέει ελεύθερους, γενναίους 

και υπεύθυνους πολίτες. 

   Σύμφωνα με τον ρήτορα, τη δύναμη και όλο το μεγαλείο της αθηναίικης 

πολιτείας το έκτισαν και το θεμελίωσαν άνθρωποι τολμηροί που ήξεραν το 

χρέος τους και ήξεραν να το εκπληρώνουν στο ακέραιο  προς την πατρίδα 

στο πεδίο της μάχης. Αυτό ακριβώς δείχνει και τον βαθμό της αρετής και 
της ηθικής που τους χαρακτήριζε. Μόνο οι σωστά προετοιμασμένοι πολίτες 

πιστεύουν ότι δεν πρέπει να κάνουν πίσω μπροστά στο επιβαλλόμενο χρέος 

τους. 

   Συμπερασματικά, μπορούμε να κάνουμε την διαπίστωση πως πρόκειται για 

έναν έξοχο λόγο που δημιουργήθηκε από έναν πολίτη που όντως πίστευε ότι 
μόνο η Δημοκρατία ωφελεί  τους  ανθρώπους και τους εξελίσσει. Ο ίδιος ο 



Επιστολές Φιλαναγνωσίας, Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, 2022-2023 

78 
 

Περικλής έπεισε τους συμπολίτες του πως αξίζει να υπερασπιστεί κανείς ένα 

τέτοιο πολίτευμα.    

                                                           περίπου ~ 900 λέξεις 
 

 
 
 

Εργασία: ‘Περικλέους Επιτάφιος’ 

Διαβάζοντας, λοιπόν, αυτό το μνημείο του λόγου, τα συναισθήματα και οι 

εντυπώσεις μου ήταν ποικίλες. Κεντρική ιδέα του Επιταφίου του Περικλή θα έλεγε 

κανείς ότι είναι «οι αρχές, το πολίτευμα και οι τρόποι ζωής που φτάσαμε σε αυτό 

το μεγαλείο».  

Η σημασία του Επιταφίου για την συγκεκριμένη στιγμή της αθηναϊκής 

ιστορίας  είναι προφανής. Σε μια εποχή που οι περισσότερες ανθρώπινες 

κοινότητες ζούσαν κάτω από ζοφερά καθεστώτα  με  ανελεύθερο ή αυταρχικό 

χαρακτήρα , όχι μόνο στον λεγόμενο βαρβαρικό αλλά και μέσα στον ελληνικό 
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κόσμο, η αθηναϊκή πολιτεία κατορθώνει να οργανωθεί σε ένα αξιοθαύμαστο 

πολιτικό σύστημα που αποτελεί πρότυπο για όλους τους αιώνες.  

Ο Επιτάφιος του Περικλή αποτελεί το κύκνειο άσμα μιας θαυμαστής 

πολιτείας κι ενός αξεπέραστου πολιτεύματος. Όσο κι αν ρεκάζουν οι μεμψίμοιροι 

για τον θεσμό της δουλείας  ή για τη θέση της γυναίκας ή ακόμη για τις 

ιμπεριαλιστικές τάσεις και την σκληρή συμπεριφορά την Αθηναίων προς τους 

συμμάχους τους – κρίνοντας αστόχαστα και ίσως χαιρέκακα την Αθήνα του 

Περικλή με τα μέτρα και τα σταθμά  του καιρού τους-το μεγαλείο του πνεύματος 

της και η αίγλη του πολιτισμού της θα παραμείνουν ανέσπερα στους αιώνες. Θα τα 

διασαλπίζει  από το Δημόσιο Σήμα του Κεραμεικού ο « ολύμπιος» ηγέτης της , θα 

τα διακηρύσσουν τα περίλαμπρα μνημεία του ιερού βράχου της και θα τα 

διαλαλούν τα αθάνατα έργα του λόγου και του στοχασμού των μεγάλων τέκνων 

της- που υπήρξαν αγλαοί καρποί του απαράμιλλου πολιτεύματός της. 

Ακόμη, θεωρείται μάλλον απίστευτο ότι ο Περικλής, ο σύζυγος της 

Ασπασίας – μιας γυναίκας με υπέροχο πνεύμα , φιλελεύθερες αρχές και 

προοδευτικές ιδέες -  συμβούλευσε τις μητέρες, τις χήρες και τις αδελφές των 

νεκρών να περιοριστούν μόνο στον γυναικωνίτη και να προσέχουν όσο μπορούν. 

Ενώ οι άλλες δημιουργίες του Θουκυδίδη αποσκοπούν στο φωτισμό των 

γεγονότων που ιστορούνται, ο Επιτάφιος τόσο λίγη σχέση έχει με την ιστορική 

αφήγηση που τον πλαισιώνει, ώστε καθώς τον διαβάζουμε λησμονούμε σχεδόν τον 

πόλεμο.         

Γι’ αυτό δίκαια ο Επιτάφιος του Περικλή έχει χαρακτηριστεί ως το 

«Ευαγγέλιο της Δημοκρατίας». 

Καραμούτσιου Βασιλική-Ελευθερία, τμήμα  Β’1 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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“Ανδρών Επιφανών  πάσα γη τάφος” 

Ο Επιτάφιος λόγος του Θουκυδίδη είναι μια από τις 40 δημηγορίες του και 

συμπεριλαμβάνεται στο έργο του, την Ιστορία του, δηλαδή στα γεγονότα του 

Πελοποννησιακού πολέμου. Βέβαια οι ιστορικοί μελετητές δεν έχουν καταλήξει 

αν ο συγγραφέας του λόγου είναι όντως ο Περικλής ή ο Θουκυδίδης, αλλά αυτό 

λίγη σημασία έχει , μιας και ο ιστορικός ( Θουκυδίδης ) και ο πολιτικός ( Περικλής 

) τρέφουν αμέριστη αγάπη για την πατρίδα τους . 

Ο λόγος εκφωνείται για τους πρώτους νεκρούς Αθηναίους του 1ου έτους του 

πολέμου ( 431π.Χ. ). Πρώτοι νεκροί θεωρούνταν όσοι “έπεσαν “ στην μάχη των 

Πλαταιών , στους Ρείτους και ίσως οι νεκροί στην αποστασία της Ποτίδαιας ( 

432π.Χ). Ακροατήριο του Περικλή ήταν πλήθος Αθηναίων, αλλά και κάτοικοι 

άλλων πόλεων. 

Ο ρήτορας ξεκινά λέγοντας πως θεωρεί τον επιτάφιο λόγο περιττό. Τονίζει ότι 

αρκούν οι πράξεις, δηλαδή η ταφή , για να τιμηθούν οι γενναίοι νεκροί των 

πολέμων. Τα έργα ανδρείας επιβάλλεται να αντισταθμίζονται πάλι με έργα. Τα 

λόγια δε συγκρίνονται με τα έργα. 

Συνεχίζοντας  τονίζει πως σκοπός του δεν είναι να κάνει ανούσιες και 

κουραστικές ιστορικές αναδρομές , αλλά να αναλύσει διεξοδικά το μεγαλείο της 

δημοκρατικής Αθήνας του Περικλή. Ο ι Αθηναίοι που με επιτυχία κατόρθωσαν να 

διατηρήσουν την αυτοχθονία τους  και την ελευθερία τους με γενναίους αγώνες 

κατά την διάρκεια των Περσικών πολέμων , διατήρησαν όλα όσα κληρονόμησαν 

απ’ τους μακρινούς προγόνους τους φτάνοντας έτσι στην πολιτισμική ακμή του 

“χρυσού αιώνα “.Σε αυτήν την περίοδο τελειοποιείται το δημοκρατικό πολίτευμα 

στην Αθήνα και η δύναμη της πόλης  ξεπερνά τα όριά της με την ηγεμονία της 

Αθηναϊκής συμμαχίας. Σε αντίθεση με την Σπάρτη , η Αθήνα βασισμένη στις  

αρχές και το πολίτευμα της δημοκρατίας , καθώς και στον τρόπο ζωής κατάφερε 

να διατηρήσει την υπεροχή και την  ανωτερότητά της. 

Στο επόμενο κεφάλαιο προβάλλονται τα τρία στάδια που οδηγούν στη 

δημοκρατία : ισηγορία-ισονομία-αξιοκρατία. Η ελευθερία διέπει όλους τους τομείς 

της αθηναϊκής ζωής και  λόγω αυτής της ελευθερίας ,επικρατούσε συνοχή στην 

πόλη και αληθινή φιλία μεταξύ των πολιτών της Αθήνας. Αντίθετα στη  Σπάρτη 

επικρατούσε κλίμα αστυνόμευσης ,δυσπιστίας και επιφυλακτικότητας. Οι 
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Αθηναίοι είχαν εσωτερικό σεβασμό, άρα  δε  χρειαζόταν τους νόμους για να τους 

περιορίζουν, από μόνοι τους έκαναν το καλό. 

Συνεχίζοντας ,μιλάει για την ανδρεία των Σπαρτιατών που είναι επίκτητη ,ενώ η 

ανδρεία των Αθηναίων ήταν έμφυτη. Οι Σπαρτιάτες καλλιεργούσαν μόνο την 

πολεμική τέχνη ,ενώ οι Αθηναίοι καλλιεργούσαν και το πνεύμα. Οι τελευταίοι 

είχαν καταφέρει να έχουν μια σύζευξη καλλιτεχνικών  επιδόσεων και πολεμικών 

επιχειρήσεων. 

Αυτό ,όμως, που τονίζει παρακάτω είναι το πιο σημαντικό όλων. Ο Περικλής 

τονίζει πως η δημοκρατία θέλει πολιτικοποιημένα άτομα, όχι απαθή και αδρανή. 

Άτομα αδιάφορα είναι κίνδυνος για το ίδιο το πολίτευμα, επειδή δίνουν την 

ευκαιρία σε καιροσκόπους και δημαγωγούς να πάρουν την εξουσία. Σε ένα 

δημοκρατικό πολίτευμα πρέπει να εκφέρονται όλες οι απόψεις και όλα τα 

επιχειρήματα ,ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται πλειοψηφικά. 

Η Αθήνα ήταν το κέντρο όλης της Ελλάδας. Το κράτος εκεί βοηθά τον πολίτη 

μέσω της δωρεάν μόρφωσης να διαπλάσει το ήθος και το χαρακτήρα του. Επίσης η 

Αθήνα εμπνέει φόβο και σεβασμό στους εχθρούς της. Το δημοκρατικό πολίτευμα 

,η οικονομική και πνευματική ανάπτυξη, δείχνουν το μεγαλείο της. 

Προχωρώντας τονίζει πως ο έπαινος της πόλης είναι και έπαινος των νεκρών, 

που θυσιάστηκαν γι’ αυτόν. Ούτε οι πλούσιοι ούτε οι φτωχοί έδειξαν δειλία στη 

μάχη. Φάνηκαν ανιδιοτελείς .Αποδείχτηκε ότι νοιάστηκαν για το παρόν και δεν 

σκέφτηκαν υστερόβουλα για το μέλλον. Τα κατορθώματά τους συνδέονται με τους 

δημοκρατικούς θεσμούς .Αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος και για την 

υστεροφημία τους. Οι νεκροί είναι παραδείγματα προς μίμηση. Έχουν υψωθεί 

στην αιωνιότητα ,έγιναν ήρωες και συνεπώς “έσπασαν” τα όρια του τόπου και του 

χρόνου. Αποτελούν διαχρονικού χαρακτήρα  οδηγό ,για όλες τις γενιές και  τους 

λαούς. 

Ο λόγος τελειώνει με λόγους παραμυθίας προς τους γονείς. Ο τιμητικός τους 

θάνατος πρέπει να παρηγορεί και να στηρίζει τους πονεμένους γονείς. Τα αδέρφια 

πρέπει να παραδειγματίζονται και οι γυναίκες τους να ζουν με τη μνήμη τους. 

Συνοψίζοντας πρέπει να πούμε πως ο Επιτάφιος Λόγος του Περικλή είναι ένας 

ύμνος στην ελευθερία και τη δημοκρατία. Στο πέρασμα των αιώνων το μήνυμά 

του παραμένει διαχρονικό και αναλλοίωτο. 

Κοσκινιώτη Αποστολία, μαθήτρια Β1 Τμήματος του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 
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«ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ»: 

 Στον Επιτάφιο Περικλέους οι περισσότεροι από τους ομιλητές επαινούν αυτόν 

που έγραψε και αφηγήθηκε τον επικήδειο γιατί πιστεύουν πως αυτό τιμάει τους 

νεκρούς του πολέμου κατά την ταφή. Εγώ όμως πιστεύω πως άνθρωποι που 

στάθηκαν ηρωικά και γενναία οι τιμές για αυτούς θα εκφράζονταν και μόνο με 

έργα πολλών για την προετοιμασία της κηδείας και όχι για να υμνηθεί μόνο ένας. 

Διότι είναι δύσκολο να γίνει κανείς πιστευτός και κανείς δεν ξέρει αν αυτά που 

ακούγονται είναι αληθινά. Ο ακροατής που γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα 

θεωρεί πώς αυτά που λέγονται είναι κατώτερα της πραγματικότητας, αυτός πάλι 

που ζηλεύει, νομίζει πως ακούει υπερβολές. Και εφόσον όμως έτσι κάναν οι 

παλαιότεροι είναι υποχρεωμένος να κάνει το ίδιο. Άρχισε τον λόγο του πρώτα για 

τους προγόνους  που θεωρεί καθήκον σε κάθε τέτοια περίπτωση να τιμάται η 

μνήμη τους. Γιατί ζώντας συνεχώς σε αυτή τη χώρα που τους την παρέδωσαν 

διαδοχικά η μία γενιά στην άλλη χάρη στην ανδρεία τους και με το ότι 

κληρονομήθηκε από τις άλλες γενιές, μεγάλωσε και ο λαός και οι αρχές ετοίμασαν 

την πόλη να είναι σε ετοιμότητα για πόλεμο αλλά και ειρήνη. Όλα αυτά όμως με 

ποια αρχή ως βάση τα κατακτήσανε; Με ποιους πολιτικούς θεσμούς και δημόσιο 

βίο; Με ποια ιδιοσυγκρασία φτάσανε σε αυτή την ακμή; Με αυτά θα άρχιζε τον 

λόγο του και παρακάλεσε να τον ακούσουν όλοι προσεκτικά. 

 Έχουμε πολίτευμα , είπε, που δεν χρειάζεται να αντιγράψει θεσμούς άλλων, 

αντίθετα, είμαστε παράδειγμα τον άλλον. Και το πολίτευμα αυτό ονομάζεται « 

Δημοκρατία» απάντησε. Οι νόμοι είναι με βάση την ισότητα και το συμφέρον για 

όλους και όχι για τους λίγους. Στα δημοτικά αξιώματα αναδεικνύεται όποιος έχει 

εκτίμηση και σεβασμό και όχι ανάλογα με την κοινωνική του τάξη. Ούτε η φτώχια 

θα εμποδίσει κάποιον να κάνει κάτι εξαίρετο για την πόλη. Ως ελεύθεροι άνθρωποι 

στην καθημερινή ιδιωτική ζωή δεν οργιζόμαστε με τον γείτονα, δεν κρατάμε 

μούτρα για κάτι που θα τον στεναχωρήσει. Δεν ενοχλούμε ο ένας τον άλλον. Στην 

δημόσια ζωή υπακούμε στους νόμους από σεβασμό και πειθαρχία στους άρχοντες 

του τόπου. Σημαντικοί είναι επίσης και οι άγραφοι νόμοι και θεωρείται ντροπή σε 

όποιον τους παραβαίνει. Επίσης, λέει πώς φρόντισαν να βρούνε τρόπους να 

ξεκουράζουν το πνεύμα τους από τον μόχθο, διοργανώνοντας αγώνες και θυσίες 

σε όλη την διάρκεια του χρόνου και αυτό τους βοηθούσε να μην είναι σκυθρωποί. 

Επίσης, ο ευλογημένος τόπος έχει προϊόντα που όπως τα γεύονται οι άλλοι το ίδιο 

κάνουμε και εμείς. Επιπρόσθετα λέει πως η διαφορά με τους εχθρούς που είχαν 
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είναι πως εμείς, είπε, έχουμε ανοιχτά τα σύνορα της πόλης για όλους και δεν 

διώχνουμε ξένους με τον φόβο μην μάθει και κρυφακούσει κάτι που θα μας 

βλάψει διότι η τεχνική μας δεν είναι η προπαγάνδα και τα απατηλά τεχνάσματα 

αλλά το θάρρος της ώρας εκείνης. Η αγωγή επίσης διαφέρει στο ότι εκείνοι 

βάζουν τα παιδιά από νωρίς να πολεμούν ενώ εμείς ριχνόμαστε στην μάχη με 

αυταπάρνηση και θάρρος. Συνέχισε με ένα παράδειγμα των Λακεδαιμονίων όπου 

πολεμούν όχι μόνοι τους αλλά με συμμάχους που καυχιούνται όταν κερδίζουν και 

λένε ότι χάσανε από όλους όταν έρχεται η ήττα. Συνέχισε να λέει πως αγαπάνε την 

ομοιομορφία και την απλότητα. Τον πλούτο τον βλέπουν ως ώρα δράσης παρά για 

εφέ. Ντροπή θεωρούσαν το να μην παραδέχεται κανείς την φτώχεια του. Το 

χειρότερο όμως ήταν το να είσαι φτωχός και να μην εργάζεσαι για την οικογένειά 

σου. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ντροπή.  

Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί πώς εκείνη την εποχή ασχολούνταν με τα 

πολιτικά παρόλες τις εργασίες που είχαν. Ήταν πολιτικά κατατοπισμένοι, 

συμμετείχαν όλοι στις συνάξεις και αντίθετα αυτούς που ήταν αδρανείς δεν τους 

θεωρούσαν φιλήσυχους αλλά άχρηστους. Τέλος, όσο για την καλοσύνη δεν 

επιδίωκαν να είναι αρεστοί και να αποκτούν φίλους με βάση τις ευεργεσίες τους, 

αντίθετα κάνανε αυτοί το καλό. Σταθερός φίλος είναι αυτός που ευεργέτησε παρά 

αυτός που ευεργετήθηκε. Είχαν εμπιστοσύνη ως ελεύθεροι άνθρωποι στους 

άλλους.  

Κάνοντας ανακεφαλαίωση συνεχίζει πως η πόλη είναι σχολείο για την Ελλάδα, 

της οποίας οι εύστροφοι κάτοικοι  δεν κάνουν πίσω σε καμία δυσκολία και σε 

οποιαδήποτε συνθήκη. Και αυτό δεν το έλεγε να περιαυτολογήσει αλλά το 

αποδεικνύει η ιστορία η ίδια. Ούτε στους εχθρούς φέρθηκαν απάνθρωπα. «Με 

τέτοια δείγματα θα μας θαυμάζουν και θα μας εξυμνούν όλοι και οι τωρινοί και οι 

μεταγενέστεροι, χωρίς να χρειαζόμαστε κανέναν Όμηρο να μας υμνήσει ούτε 

κανέναν άλλον με ωραία λόγια. Ανοίξαμε δρόμους, ανοίξαμε στεριές και 

θάλασσες και στήσαμε παντού μνημεία αιώνια που θα θυμίζουν τις επιτυχίες ή 

ακόμη και τις αποτυχίες. Είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα για την πατρίδα μας» 

συνέχισε. Το μεγαλύτερο εγκώμιο  το έπλεξε με τα ως τώρα λόγια που είπε. Αυτοί 

που θυσιάστηκαν κόσμησαν την πόλη με τις επιτυχίες τους, τη δόξα τους και τα 

αρνητικά λόγια, όταν εκφέρονται, φέρνουν ισορροπία με τις ηρωικές πράξεις. 

Κανείς τους δεν δείλιασε, κανείς πλούσιος δεν χρησιμοποίησε τον πλούτο του για 

να τον απολαμβάνει, ούτε φτωχός ήλπιζε πως θα γλιτώσει την φτώχεια και ότι θα  

πλουτίσει εις βάρος των συμπολιτών του. Και σε όλα αυτά υπάρχει ισορροπία 

μεταξύ λόγων και πράξεων. Όλα αυτά τα θεωρούσε κοσμήματα που κοσμούσαν 
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ακόμη την πόλη χάρη στην γενναιότητα . Προτιμούσαν τον θάνατο παρά την 

ντροπή μιας ήττας.  

Συνεχίζοντας, λέει πως οι νεκροί πρόγονοι αποδείχθηκαν άξιοι της πόλης αλλά 

και εμείς συνεχίζουμε με το ίδιο φρόνημα και πάθος για αυτήν την πόλη. Και εσείς 

μην πιστεύετε μόνο τα μεγάλα λόγια αλλά κοιτάξτε γύρω σας, βλέπετε τη δύναμη 

και ισχύ της πόλης. Και όταν θεωρήσετε αυτή την δύναμη μεγάλη, αναλογιστείτε 

πως είναι έργα αγάπης, δυνάμεις πυγμής και φιλότιμου. 

 Όταν έβλεπαν πώς χάνουν προτιμούσαν τον θάνατο για να μην χάσει η πόλη την 

ανδρεία εξαιτίας τους. Εξάλλου, θα μνημονεύονταν για μία ζωή με τους τάφους, 

τα ανυψωτικά λόγια αλλά ο καθένας έπαιρνε έναν μοναδικό και προσωπικό έπαινο 

όχι μόνο στον τόπο ταφής αλλά σε όλη την Γη διότι γινόντουσαν γνωστοί. Επίσης 

έστηναν για τη μνήμη τους επιγραφές στις επιτύμβιες στήλες και έτσι κατάφεραν 

να ζήσουν στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Μετά αναφέρθηκε στους γονείς αυτών 

των ηρώων, στους παρόντες, δεν ήθελε να τους κάνει να κλάψουν αλλά να τους 

παρηγορήσει. Είναι ευτυχία να έχεις έναν τέτοιο θάνατο, τιμημένο, και εσείς είπε 

ένα τέτοιο πένθος όπου το τέλος της ζωής δίνεται στην πιο ευτυχισμένη περίοδο 

της ζωής του. Το πιο δύσκολο είναι να πειστούν πως είναι έτσι, αλλά θα έρχονται 

άνθρωποι να τους μιλούν για τα ανδραγαθήματά τους, και θα νιώθουν περήφανοι. 

Θα έρχονται στιγμές που θα τους λείπουν π. χ όπως συμβαίνει με τα αγαθά. Όταν 

δεν τα έχεις ποτέ δεν σου λείπουν, όταν όμως έχεις συνηθίσει να ζεις μαζί τους 

τότε ο πόνος είναι αβάσταχτος. Πρέπει να κάνετε κουράγιο, τους λέει, οι νέοι να 

φέρουν και άλλα παιδιά στον κόσμο για να συνεχιστεί όλο αυτό. Οι πιο 

ηλικιωμένοι να σκέφτεστε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας ήταν 

ευτυχισμένο, άρα είστε κερδισμένοι. Όταν έχει τιμηθεί κάποιος, δεν γερνά ποτέ η 

αίσθηση της τιμής. Στα άχρηστα γερατειά όσα κέρδη να έχει κανείς πρέπει και να 

τον τιμούν, αυτή είναι άλλωστε η χαρά τους. Στους γιους των πεσόντων έβλεπε 

μεγάλο αγώνα για το πώς θα συμπεριφέρονταν. Αν έλεγαν επαινετικά λόγια 

κινδύνευαν να κριθούν αρνητικά. Όταν κάποιος ζει, ζηλεύει τον ανταγωνιστή, ενώ 

ο νεκρός που δεν υπάρχει πια τιμάται ιδιαίτερα και ασυναγώνιστα. Όσο για τις 

γυναίκες, έκανε μία απλή μικρή παρένθεση, τις συμβούλεψε να φανούν αντάξιες 

τον τιμημένων ανδρών τους, καθώς και να μην δίνουν αφορμές για θετικά αλλά 

ούτε και για αρνητικά σχόλια, είπε.  

Τιμήθηκαν με τις πρέπουσες τελετουργίες οι νεκροί, τα παιδιά τους 

αναλάμβαναν να παρακολουθήσουν δωρεάν σχολείο και να έχουν τροφή, με 

δημόσια δαπάνη από την Πολιτεία δηλαδή έως την ενηλικίωσή τους. Η πόλη 
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καταθέτει ένα στεφάνι για την τιμή των πεσόντων και στους απομείναντες ως 

έπαθλο έναν τέτοιο αγώνα διότι σύμφωνα με την γνώμη του όπου υπάρχουν 

καθιερωμένα έπαθλα και μεγάλα βραβεία εκεί θα βρεις τους άριστους πολίτες. Κι 

όταν τελείωσε, απευθύνθηκε σε όλους λέγοντας πώς εφόσον ο καθένας θρήνησε 

τον νεκρό του ήρθε η ώρα να πηγαίνουν. Η ομιλία του από την αρχή ως το τέλος 

ήταν πολύ απλή, κατανοητή από όλους και ταυτόχρονα σου αγγίζει την καρδιά με 

τα λεγόμενα. Ήταν αυτός που ήξερε να απευθυνθεί ανάλογα στην κάθε ηλικία και 

στο κάθε φύλο. Γέρους, νέους, παιδιά, γυναίκες. Δεν πρόσβαλε κανέναν, αντίθετα 

ο λόγος ήταν μετρημένος χωρίς υπερβολές. Για μένα ήταν ο τέλειος ρήτορας, 

δημοκρατικός, σοφός, σωστός, έντιμος, φιλότιμος και ειλικρινής. Ο πιο 

κατάλληλος για αρχηγός κράτος. 

 Στέργιος Ντόντης, μαθητής Β1 Τμήματος, 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

 

 

Ο ΕΠΙΤΆΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΉ                                                                                                           

Ως μακρινοί πρόγονοι του επιτάφιου λόγου θα μπορούσε να θεωρηθούν τα 
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θρηνητικά εγκωμιαστικά άσματα, που από τα αρχαιότατα χρόνια αποτελούσαν 

απαραίτητα στοιχεία της ταφής. Ιδιαίτερα για τον νεκρό πολεμιστή, ο επικήδειος 

θρήνος- έπαινος ήταν από τις πιο σημαντικές τιμές που όφειλαν να αποδώσουν σε 

αυτόν οι ζωντανοί. Έτσι στην Ιλιάδα συναντούμε την θρηνωδία των Αχαιών και της 

Ανδρομάχης, της Εκάβης και της Ελένης πάνω στο νεκρό του Έκτορα. Πέρα όμως 

από τους εγκωμιαστικούς αυτούς θρήνους που συνόδευαν την ταφή  των νεκρών 

πολεμιστών, στην Αθήνα και ίσως σε άλλες πόλεις φαίνεται ότι επικράτησε από πολύ 

νωρίς το έθιμο να εκφωνούν αυτοσχέδιους λόγους έγκριτοι άνδρες-πολιτικοί, 

ρήτορες-εκλεγμένοι από την πολιτεία, για να τιμηθούν Έτσι τιμούνταν επισημότερα 

εκείνοι που προσέφεραν τη ζωή τους στο βωμό της πατρίδας. Αυτός ήταν ίσως και 

ένας λόγος για τον οποίο οι επιτάφιοι δεν δημοσιεύονταν. Έτσι λοιπόν ο επιτάφιος 

λόγος έγινε αναπόσπαστο τμήμα της επικήδειας τελετής που γινόταν κατά κανόνα 

στα τέλη Οκτωβρίου  με αρχές Νοεμβρίου όσες φορές φυσικά υπήρχαν νεκροί από 

πολεμικές επιχειρήσεις. Γιατί οι Αθηναίοι σε αντίθεση με όλους τους άλλους 

Έλληνες που έθαβαν τους σκοτωμένους πολεμιστές  στο πεδίο της μάχης ,είχαν 

πατροπαράδοτο έθιμο να ενταφιάζουν τους νεκρούς τους στην γενέθλια γη. 

Είναι φανερό ότι με την καινοτομία που επιχειρεί ο Περικλής στην διάρθρωση του 

Επιταφίου του, κατευθύνει σκόπιμα το εγκώμιο προς την σύγχρονή του γενιά, οπότε 

και οι αρχές, το πολίτευμα και οι τρόποι ζωής διαμορφώνονται και 

αποκρυσταλλώνονται στην πολιτική βάση της Αθήνας. Επομένως η σημασία του 

επιταφίου για την ιστορία της Αθήνας είναι προφανής. Σε μια εποχή που  στις  

περισσότερες κοινωνίες των ανθρώπων είχαν επιβληθεί αυταρχικά καθεστώτα, η 

Αθηναϊκή πολιτεία είχε κατορθώσει να οργανώσει ένα αξιοθαύμαστο σύστημα 

διακυβέρνησης που διακρίνεται από ελευθερία, σεβασμό, αξιοπρέπεια, καθολική 

συμμετοχή στα κοινά, συλλογική ευθύνη, ισονομία, τόλμη, ενσυνειδησία-

ευσυνειδησία και πειθαρχία στους νόμους. Όλες αυτές οι παραπάνω αρετές 

αποτελούν θεμέλιο για την άνθηση, δικαίωση και καταξίωση της ζωής καθώς και 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Συνεπώς μέσα από τον Επιτάφιο του Περικλέους 

συνειδητοποιούμε πως η δημοκρατία καλλιεργεί ηθικές προσωπικότητες με φρόνημα 

και λογική. Η δημοκρατία, επίσης, αποτελεί την πηγή της τιμής και της αξιοπρέπειας 

και τέλος θρέφει ανθρώπους υπεύθυνους και τολμηρούς διότι στην πραγματικότητα 

υποδεικνύει σε αυτούς  το βάθος της ανθρώπινης ουσίας. Ο Επιτάφιος του Περικλή, 

λοιπόν,  προβάλλει την ιδεολογία της Αθηναϊκής δημοκρατίας. 

Καταλήγουμε εύλογα στο συμπέρασμα πως ο Επιτάφιος του Περικλή δίκαια 

χαρακτηρίζεται ως “ευαγγέλιο της δημοκρατίας”. 
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Βακουφτσή Χριστίνα, μαθήτρια Β1 Τμήματος του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων 

 

 

Μπούσιας Αλέξανδρος 

 Τάξη Β1 

 5ο Λύκειο Τρικάλων 

 Εργασία για το μάθημα τον Αρχαίων: 

 «Να εκτιμήσετε ως ανάγνωσμα - μνημείο του λόγου και της αθηναϊκής πολιτείας 

τον Επιτάφιο του Περικλέους του Θουκυδίδη και να εκθέσετε τις απόψεις σας και 

τις εντυπώσεις σας (από 600 έως 1000 λέξεις στο Word)». 

 Καθώς διαβάζει κανείς του Περικλέους τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη διαπιστώνει 

ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε από την αρχαία Ελλάδα 2 δύο πολύ σημαντικές  

κληρονομιές: Μία υλική, τον Παρθενώνα, και μία πνευματική, τον Περικλέους 

Επιτάφιο. Ο Περικλέους Επιτάφιος είναι ένα ανάγνωσμα που δημιουργεί έναν 
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ενθουσιασμό και μία περηφάνεια, για το πως εκείνη την εποχή γράφτηκαν κάποιες 

πληροφορίες για την δημοκρατία και την αθηναϊκή κοινωνία. Αν μπει κανείς στη 

θέση του αφηγητή, νιώθει και φαντάζεται μια χαρά κι έναν πανηγυρισμό για όλα τα 

λεγόμενα. Αξιοσημείωτη είναι η απλή και απέριττη εξαγγελία του εκφωνητή. Τα 

λεγόμενά του είναι και σήμερα διαχρονικά. Όπως το ότι η φύση του ανθρώπου 

παριελάμβανε εντάσεις, πολέμους, φιλοδοξίες, λατρεία για την εξουσία, έτσι και 

σήμερα βλέπουμε τον ίδιο σκηνικό να παραλαμβάνετε και να επαναλαμβάνετε. 

Όταν διάβαζα αυτό το ανάγνωσμα, είπα αυτό μέσα μου, πόσο δίκιο είχε αυτός που 

το έγραψε και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το κείμενο. Εξάλλου, το λέει ξεκάθαρα και 

ο συγγραφέας << Όσο η φύση των ανθρώπων παραμένει ίδια και η φύση των 

ανθρώπων παραμένει ίδια>>. Η πρόθεση του ιστορικού είναι ξεκάθαρη, θέλει να 

την εκφράσει με αυτό τον Λόγο που περιγράφει το τελετουργικό της ταφής. Το 

μεγαλείο της αθηναϊκής πολιτείας και την ξεχωριστή θέση που έχουν σ ’αυτήν αξίες 

όπως ανδρεία, γενναιότητα και αυταπάρνηση. Έτσι  θα διατηρούνταν αλώβητη από 

κινδύνους που θα την απειλούσαν, αυτήν και την Δημοκρατία της. Αυτός ο λόγος 

θα ενδυνάμωνε το φρόνημα των πολιτών.  

Αναμφισβήτητα, ο Επιτάφιος του Περικλέους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

μνημείο λόγου, όπου στα διάφορα σημεία του μεταφέρονται πληροφορίες 

πολύτιμες για τη ζωή των Αθηναίων και για το πως λειτουργούσε η κοινωνία τους, 

με το δημοκρατικό της πολίτευμα που ήταν πρωτότυπο και πολύ σημαντικό για την 

εποχή τους. Το γεγονός και μόνο ότι ασχολήθηκαν ιστορικοί και συγγραφείς στην 

σύγχρονη εποχή μας, να αναλύουν λεπτομερώς κάθε επιτυχία αυτού του λόγου 

δείχνει πόσο πολύτιμα είναι όλα αυτά που έχουν καταγραφεί. Ενδεικτικά, αναφέρω 

κάποια θέματα που περιγράφονται στα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 34, έχουμε την 

περιγραφή της ταφής των νεκρών. Στο κεφάλαιο 37, βλέπουμε πως ο Αθηναίος 

πολίτης σχετίζεται με την Πόλη του, τους νόμους της και τους άλλους πολίτες. Στο 

κεφάλαιο 38, μαθαίνουμε πως ξεκουράζονται οι Αθηναίοι και πως διασκεδάζουν. 

Στο κεφάλαιο 39 υπάρχουν πληροφορίες με την πιο σοβαρή απασχόληση των 

Αθηναίων στον πόλεμο. Στο κεφάλαιο 41, τονίζεται, πως η Αθήνα είναι ένα σχολείο 

ολόκληρης της Ελλάδας και πόσο ο Αθηναίος είναι ο πιο ολοκληρωμένος πολίτης 

στον κόσμο. Αυτήν την πρόταση και μόνο όταν την διαβάζουμε μας κάνει να 

κατανοούμε ως αναγνώστες, πόσο σημαντικό μνημείο είναι αυτός ο λόγος. Σε κάθε 

κεφάλαιο ξετυλίγονται πλούσιες και αναλυτικές αναφορές για την εποχή εκείνη. 

Εντύπωση μου προκαλεί το γεγονός, ότι ο εκφωνητής Περικλής δεν στέκεται τόσο 
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στον έπαινο των Νεκρών που έχασαν τη ζωή τους, αλλά παρουσιάζει την εικόνα ότι 

η πόλη και οι θεσμοί της έδωσαν ένα δυνατό χαρακτήρα στους νεκρούς που 

χάθηκαν στον πόλεμο, και πρόσφεραν στην πόλη την δόξα και την λαμπρότητα. Δεν 

κρύβει επίσης τις αποτυχίες που είχαν κάποιες φορές οι Αθηναίοι Πολεμιστές στις 

εκστρατείες τους, αλλά και πάλι αυτό δείχνει την τόλμη και την παλικαριά τους. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα 

τυχεροί που έχουμε την δυνατότητα ως Έλληνες Μαθητές να γνωρίζουμε μέσα από 

την σχολική μάθηση αυτό το έργο, που άλλοι άνθρωποι θα πρέπει να επιδιώξουν  

να αφιερώσουν, για να το κατανοήσουν, πολύ χρόνο  και κόπο. 

 

 

Αγαπητή Κυρία Διευθύντρια,  

      Επί της σημερινής ευκαιρίας θα ήθελα να παρουσιάσω την σημασία του 

επιταφίου. 

     Η σημασία του επιταφίου για την συγκεκριμένη στιγμή της αθηναϊκής ιστορίας 

είναι προφανής. Παρά τις διάφορες δυσχέρειες η αθηναϊκή πολιτεία κατορθώνει να 

οργανωθεί σε ένα αξιοθαύμαστο πολιτικό σύστημα που αποτελεί πρότυπο για 

αιώνες, σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι ζούσαν κάτω από ζοφερά 

καθεστώτα με αυταρχικό χαρακτήρα. Η ελευθερία, η αξιοκρατία, η τιμή και η 

αξιοπρέπεια, ο νηφάλιος στοχασμός πριν από την πράξη , η τόλμη και η 

αποφασιστικότητα για την πατρίδα όλα αυτά που ανυμνεί με τόσο πάθος και τόση 

ευγλωττία στο επιτάφιο του ο γιος του Ξανθίππου αποτελούν λαμπρές 

κατακτήσεις του ανθρώπου, δικαιώνουν και καταξιώνουν την ζωή και διατηρούν 

την ανθρώπινη αξία.  
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     Ο επιτάφιος του Περικλή αποτελεί το κύκνειο άσμα μιας πολιτείας και ενός 

αξιοπρεπέστατου πολιτεύματος. Όσο και αν ρεκάζουν ή ακόμη για τις 

ιμπεριαλιστικές τάσεις και την σκληρή συμπεριφορά των Αθηναίων προς τους 

συμμάχους τους κρίνοντας αστόχαστα και ίσως χαιρέκακα την Αθήνα του Περικλή 

με τα μέτρα και τα σταθμά του καιρού τους, το μεγαλείο του πνεύματος της καθώς 

και η αίγλη του  πολιτισμού της θα παραμείνουν ανέσπερα στους αιώνες.  

        Καθώς στο βαθύτερο νόημα και μήνυμα του έργου που συνίσταται ότι η 

δημοκρατία αποτελεί το ανώτερο πολιτικό επίτευγμα του ανθρώπου, τον 

μεγαλύτερο θρίαμβο της συλλογικής ζωής. Η δημοκρατία δημιουργεί 

προσωπικότητες με ανώτερο ήθος και υψηλό φρόνημα, γιατί η δημοκρατία 

περιφρουρεί την τιμή και την αξιοπρέπεια του ατόμου , γιατί η δημοκρατία 

ανατρέφει και εμπνέει ελεύθερους γενναίους και ελεύθερους πολίτες, γιατί με λίγα 

λόγια η δημοκρατία προκαλεί τον άνθρωπο να γίνει άνθρωπος.  

          Για αυτό δίκαια ο επιτάφιος του Περικλή έχει χαρακτηριστεί ως το « 

Ευαγγέλιο της Δημοκρατίας». 

    

 

                                                Με εκτίμηση,  

 

            Θεοδώρα Γαλαζούλα, μαθήτρια Β1 Τμήματος του 5ου  ΓΕΛ Τρικάλων. 

 

Σημείωση: Τα ζωγραφικά έργα που διακοσμούν το ανωτέρω σώμα κειμένων είναι 

δημιουργήματα της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη, φιλολόγου-ιστορικού, Δ/ντριας 5ου ΓΕΛ 

Τρικάλων. 
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