
Το καπλάνι της βιτρίνας 

Άλκη Ζέη 

  

Κάνω σύντομη βιβλιοπαρουσίαση: 

Η Μέλια και η Μυρτώ, δύο αδελφές που ζουν σε ένα νησί του 

Αιγαίου το 1936, ακούνε τον παππού τους να τους μιλάει 

ατελείωτες ώρες για τους "αρχαίους" του και ανυπομονούν να 

ακούσουν ξανά τις μαγικές ιστορίες του καπλανιού που τους 

διηγείται ο ξάδελφός τους ο Νίκος. Το καπλάνι είναι ένας 

βαλσαμωμένος τίγρης που βρίσκεται κλειδωμένος μέσα στη 

βιτρίνα της μεγάλης σάλας του σπιτιού. Πότε κοιτάει με το 

γαλάζιο μάτι και πότε με το μαύρο, ανάλογα με την διάθεσή 

του. Όμως μια ζεστή μέρα του Αυγούστου συμβαίνει κάτι που 

αναστατώνει την ζωή των κοριτσιών και την οικογένειά τους.  

  

Γράφω το κύριο θέμα του βιβλίου: 

Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται σκληρά για να 

αποκτήσει δικαιοσύνη, να υπερασπίζεται τη γνώμη του και να 

μην τα παρατά στις δυσκολίες που μπορεί να βρεθεί. 

  

Οι κεντρικοί χαρακτήρες του βιβλίου: 



Οι κεντρικοί χαρακτήρες του βιβλίου είναι οι δυο αδελφές, η 

Μυρτώ και η Μέλια και ο ξάδελφός τους, ο Νίκος. Η Μυρτώ 

είναι η μεγαλύτερη αδελφή, έχει πράσινα μάτια και ξανθά 

μαλλιά ενώ χαρακτηρίζεται έξυπνη και λογική. Η Μέλια είναι η 

μικρότερη αδελφή, έχει σγουρά μαύρα μαλλιά και μοιάζει στον 

πατέρα της. Είναι ιδιαίτερα κοινωνική και ευαίσθητη. Ο Νίκος 

σπουδάζει στην Αθήνα και οι δυο αδελφές, του έχουν μεγάλη 

αδυναμία. Είναι πολύ θαρραλέος και δεν φοβάται να 

υποστηρίξει τη γνώμη του. 

  

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο: 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το συγκεκριμένο 

βιβλίο ήταν η σχέση των δύο κοριτσιών, της Μέλιας και της 

Μυρτούς. Οι δυο αδελφές ήταν πολύ δεμένες και δεν είχαν 

μυστικά μεταξύ τους. Μοιράζονταν τα πάντα. Είχανε τις ίδιες 

παρέες, τις ίδιες δραστηριότητες αλλά και τα ίδια κοινά 

ενδιαφέροντα. 

  

Ο  λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο βιβλίο: 

Το καπλάνι της βιτρίνας ήταν ένας τίτλος που δεν πέρασε 

απαρατήρητος σε μένα και σε συνδυασμό με το εξώφυλλο, όπου 



παρουσιάζει μια τίγρη και δύο μικρά κορίτσια, εντυπωσιάστηκα 

και αποφάσισα να το επιλέξω. 

  

Ο  λόγος που θα πρότεινα το βιβλίο αυτό σε έναν συμμαθητή 

ή μεγαλύτερό μου: 

Σίγουρα θα πρότεινα σε όλες τις ηλικίες το συγκεκριμένο 

βιβλίο, διότι η πλοκή του είναι πολύ ενδιαφέρουσα και 

αναπτύσσονται πολύ σημαντικά μηνύματα.  

  

Γράφω μία φράση από το κείμενο που με εντυπωσίασε: 

" Το καπλάνι άνοιξε για τα καλά το μαύρο του μάτι. Γι' αυτό 

φεύγω." 
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