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Το καπλάνι της 
βιτρίνας  

Άλκη Ζέη  
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Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση  

 Δύο αδερφές, η Μυρτώ και η Μέλια, ζουν σε ένα σπίτι με 

τους γονείς τους, τη θεία Δέσποινα, τον παππού τους και 

την Σταματίνα, την υπηρέτρια του σπιτιού. Ο ξάδερφος 

τους Νίκος, τους διηγείται ιστορίες για το καπλάνι (τίγρης) 

που υπάρχει στη βιτρίνα του σαλονιού. Μέσα από τις 

ιστορίες μαθαίνουν για τη δημοκρατία, τον κόσμο και τις 

αξίες του ανθρώπου. Τα πράγματα δυσκολεύουν όταν το 

καθεστώς από δημοκρατία αλλάζει σε δικτατορία. Οι 

αρχές ψάχνουν να τιμωρήσουν τον Νίκο καθώς ήταν 

επαναστάτης υπέρ της δημοκρατίας και οι δύο αδερφές με 

τους φίλους τους στο Λαμαγάρι, προσπαθούν να 

βοηθήσουν τον Νίκο να σωθεί! 
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Το κυρίως και τα επιμέρους θέματα  

 Το κυρίως θέμα του βιβλίου είναι η υπεράσπιση των πιστεύω 

μας και ο αγώνας υπέρ της δημοκρατίας. Τα επιμέρους 

θέματα που αναπτύσσονται είναι η φιλία, η αδελφική αγάπη 

και η αλληλεγγύη. 
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Οι κεντρικοί ήρωες του βιβλίου 

 Οι κεντρικοί ήρωες του βιβλίου είναι οι δύο αδερφές και ο ξάδερφος τους ο 

Νίκος. Η Μέλια είναι η μικρότερη αδερφή, η οποία έχει μαύρα σγουρά μαλλιά 

και μοιάζει στον μπαμπά της. Είναι ευαίσθητη, ειλικρινής και κοινωνική. Η 

Μυρτώ είναι η μεγαλύτερη αδερφή, έχει ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια και 

μοιάζει στη θεία Δέσποινα. Είναι έξυπνη, λογική αλλά και φιλόδοξη. Ο Νίκος, 

είναι φοιτητής στην Αθήνα και πολύ αγαπητός στα κορίτσια. Επίσης 

υποστηρίζει την γνώμη του και είναι ένας πραγματικός επαναστάτης. 
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         Αυτό που μου άρεσε περισσότερο 
διαβάζοντας το βιβλίο 

 Σε αυτό το βιβλίο μου άρεσαν πολλά πράγματα, διαβάζοντας το. Αυτό που 

μου άρεσε όμως πιο πολύ ήταν οι ιστορίες για το καπλάνι. Συγκεκριμένα 

με εντυπωσίασε η ιστορία για τα μάτια του. Το καπλάνι είχε δύο 

διαφορετικού χρώματος μάτια, ένα γαλάζιο και ένα μαύρο. Όταν ήταν το 

γαλάζιο ανοιχτό αυτό ήταν ήρεμο, ενώ όταν ήταν το μαύρο, ήταν κακό και 

προκαλούσε πολλά προβλήματα στο νησί! 
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Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο 

 Πιστεύω ότι η επιλογή του βιβλίου ήταν ιδανική!  Ο τίτλος ήταν 

αυτός που μου έκανε εντύπωση, καθώς δεν γνώριζα τι σημαίνει 

καπλάνι. Μετά διάβασα την περίληψη και κατάλαβα ότι το βιβλίο 

σχετίζεται με μία βαλσαμωμένη τίγρη μέσα σε μία βιτρίνα! 

Διαβάζοντας το, το απόλαυσα και σίγουρα δεν το μετανιώνω 

που το επέλεξα! 
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Ο λόγος που θα πρότεινα αυτό το βιβλίο 
 

     Το συγκεκριμένο βιβλίο το προτείνω σε όλες τις ηλικίες! Εκτός 

από τον ωραίο τρόπο γραφής, μου άρεσε πολύ η πλοκή, 

αλλά και τα μηνύματα που περνάει η συγγραφέας, δείχνοντας 

μας, ότι πρέπει να παλεύουμε για την ελευθερία και την 

δημοκρατία! 
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Η ζωγραφιά μου   

 Η εικόνα που επέλεξα να παρουσιάσω μέσα από τη 

ζωγραφική μου είναι οι δύο αδερφές να παρατηρούν το 

καπλάνι μέσα στη βιτρίνα. 
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Η εργασία ανήκει στη μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, 

Κωνσταντίνα Βότση. 

Τις εικόνες δανείζεται από το διαδίκτυο. 


