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Λέων Τολστόι

O παππούς και το εγγονάκι

Σχόλια

Είναι φορές που ξεχνούμε πως είμαστε άνθρωποι και καταπατούμε τα 

δικαιώματα  των  άλλων.  Αυτή  η  συμπεριφορά  κατακρίνεται  από  το 

μεγάλο Ρώσο στοχαστή Λέων Τολστόι, ο οποίος σκιαγραφεί το θέμα της 

συμβίωσης του γέροντα γονιού με την οικογένεια του παιδιού του. Ένα 

μυθιστόρημα που μας υπενθυμίζει την αγάπη και την κατανόηση που 

πρέπει να δείχνουμε στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. 

Susanna Davidson

<<Άννα Φρανκ>>

Σχόλια

Το  δικαίωμα  στην  ελευθερία  είναι  κάτι  που  θεωρούμε  δεδομένο  ως 

Πολίτες της Δημοκρατικής Ευρώπης όπου ο πόλεμος αποτελεί μακρινό 

παρελθόν. Και όμως για κάποιους ανθρώπους πόλεμος σημαίνει πόνος, 



ανείπωτη συμφορά, πάνω από όλα όμως αγώνας  για ελευθερία. Η Άννα 

Φρανκ  είναι  μια  νεαρή  ηρωίδα  η  οποία  πέθανε  υπερασπιζόμενη  τα 

δικαιώματα της. Ως την τελευταία στιγμή αγωνιζόταν για αυτά. Αν και 

είναι εύκολο να τη θαυμάζουμε για τις πράξεις της και τον ηρωισμό της 

εντούτοις  είναι δύσκολο να την μιμηθούμε. 

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ

Ένας αριθμός

Σχόλια

Το δικαίωμα στην εργασία είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. 

Ωστόσο δεν αρκεί μόνο να έχουμε δικαιώματα αλλά και να ξέρουμε να τα 

διεκδικούμε. Η δεσποινίδα Ιουλία αντιπροσωπεύει τον άβουλο άνθρωπο, 

ο οποίος είτε από αφέλεια είτε από συμφέρον δε διεκδικεί τα 

δικαιώματά του και εύκολα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο 

Τσέχωφ δε σατιρίζει μόνο αυτή την παθητική συμπεριφορά αλλά και τη 

γυναικεία φύση της εποχής. 

Λένα Μερίκα 

« Ο νοικοκυρός»

Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται

Σχόλια

Τι μπορεί να κάνει ένας σύζυγος και πατέρας τριών παιδιών που ξαφνικά χάνει τη 

δουλειά του;

Μπορεί ένας άντρας να τα καταφέρει με τις δουλειές του σπιτιού;



Υπάρχει πραγματική ισότητα ανάμεσα στα δυο φύλα;

Η συγγραφέας πραγματεύεται το ζήτημα της ισότητας των δυο φύλων όχι μόνο στο 

χώρο εργασίας έξω από το σπίτι αλλά και τη σχέση τους μέσα σε αυτό. Αρκετοί 

θεωρούν λανθασμένα πως η γυναίκα δεν μπορεί να είναι ισότιμη με τον άνδρα, 

αφού η θέση της είναι αποκλειστικά μέσα στο σπίτι. Λίγοι είναι όμως εκείνοι που 

έχουν αναρωτηθεί τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας στο νοικοκυριό. Και αυτό γιατί το 

θεωρεί άνανδρο και απαξιωτικό.

Δημήτρης Σπύρου

<<Ο Ψύλλος>>

«…ξεγράφτε με από παιδί σας!»

Σχόλια

Ο  συγγραφέας  πραγματεύεται  τη  σχέση  παιδιού  και  γονιού  σε  μια 

αγροτική και απαρχαιωμένη κοινωνία, όπου ο πατέρας είναι αυταρχικός 

και μία αναμφίβολα αυθεντία.

Επιλέξαμε  αυτό  το  κείμενο  για  να  τονίσουμε  τη  διαφορά  αυτής  της 

οικογένειας με τη σημερινή, όπου όχι μόνο ο άνδρας και η γυναίκα είναι 

ισάξιοι αλλά και τα παιδιά του αντιμετωπίζουν με ανάξιο τρόπο.
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