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Παρουσίαση: Κατερίνα Φλάγκου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Ένας  νεαρός  δάσκαλος,  ο  κύριος   Αλέξανδρος  Δασκαλόπουλος,  διορίζεται  στον 
Ανθόπυργο. Όταν πηγαίνει εκεί αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάποιου εργοστασίου στην 
περιοχή. Από την πρώτη κιόλας ημέρα αρχίζει  να μιλάει στους μαθητές του για τη 
ρύπανση  του  περιβάλλοντος  και  έρχεται  σε  σύγκρουση  με  τα  συμφέροντα  του 
εργοστασιάρχη  κ.  Βγένα  και  των  χωριανών  που  εργάζονται  εκεί.  Έχοντας 
συμπαραστάτες  τους  μαθητές  του  αρχίζει  ένα  δύσκολο  αγώνα.  Οργανώνουν  μαζί 
λέσχη,  μαθαίνουν  τον  κύκλο  της  ζωής,  κάνουν  παζάρια  και  δεντροφυτεύσεις. 
Συμπαραστάτες  του  είναι  επίσης  ο  υπενωμοτάρχης,  η  κυρά-Φθημία,  ο  Γιώργης,  ο 
δημοσιογράφος Λευτέρης Πάσχος και η γραμματέας του Λαμπρούλα Μπουκουβάλα. 
Στη συνέχεια,  μια σειρά από περίεργα πράγματα βάζουν τα παιδιά σε υποψίες  και 
ανησυχίες.  Μία  αρρώστια  θα  κάνει  τους  χωριανούς  και  τον  κ.  Βγένα  να 
αναθεωρήσουν. Οι ένοχοι αποκαλύπτονται και πληρώνουν για τις παρεμβάσεις τους. 
Τα παιδιά βοηθούν την ορφανή εγγονή του μπαρμπα Αντρέα που είναι άρρωστη, τους 
άρρωστους συμμαθητές τους και δίνουν μάθημα αγάπης και ανθρωπιάς. Ο κ. Βγένας 
συγκινημένος από την στάση των μαθητών και των παιδιών του, δωρίζει τα καινούργια 
γραφεία για να στεγαστεί η λέσχη των παιδιών και όσα χρήματα χρειάζονται.  Ένας 
εμπρησμός θα κάνει τους χωριανούς μία γροθιά απέναντι στους καταπατητές γης. Ο 
δάσκαλος  παλεύει  μαζί  τους,  ο  κυρ  Θωμάς  τον  σώζει  από  βέβαιο  θάνατο  και  η 
Λαμπρούλα τον περιποιείται. Τίποτε δεν μπορεί να τους χωρίσει. Ακόμα και γυμνάσιο 
θα αποκτήσουν για να μην ξενιτευτούν από τον τόπο τους. Ακόμα και μετά τις σπουδές 
τους, επιστρέφουν και συνεχίζουν την ζωή τους στον τόπο που αγαπούν.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ:
Η συγγραφέας επέλεξε ως βασικό ήρωά της, τον Αλέξανδρο  Δασκαλόπουλο, ο οποίος 
είναι  ένας  ευαισθητοποιημένος  για  το  περιβάλλον  δάσκαλος.  Είναι  ιδιαίτερα 
πεισματάρης και επιμένει μέχρι να καταφέρει αυτό που θέλει. Διδάσκει στα παιδιά να 
μην τα παρατάνε ποτέ και να έχουν πάντα υπομονή και επιμονή σε αυτό που κάνουν. 
Αγαπά και σέβεται ιδιαίτερα τη φύση και το περιβάλλον αφού ρισκάρει μέχρι και τη 
ζωή του για αυτήν.

ΘΕΜΑΤΑ
Η συγγραφέας μέσα από αυτό το συναρπαστικό βιβλίο προσπαθεί να περάσει κάποια 
πολύ σημαντικά μηνύματα που αφορούν  στο περιβάλλον. Τονίζει μέσω των ηρώων 
της και των πράξεών τους πως πολλά από αυτά που εμείς κάνουμε καθημερινά είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνα για εμάς και για το περιβάλλον μας.

ΑΦΗΓΗΣΗ
Στο κείμενο οι αφηγηματικοί τρόποι ποικίλουν. Οι περιγραφές τοπίων και προσώπων 
εναλλάσσονται  με  ζωντανούς  διαλόγους.  Αυτό  όμως  που  παρουσιάζει  ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον  είναι  οι  τα  γράμματα  που  παρεμβάλλονται  στην  κυρίως  αφήγηση  και 
δίνουν έναν πιο προσωπικό, εξομολογητικό τόνο.
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ΓΛΩΣΣΑ:
Η γλώσσα του βιβλίου είναι η καθομιλουμένη της εποχής μας, η δημοτική. Βέβαια η 
συγγραφέας, με μια δώση ειρωνείας, θέλοντας να υπογραμμίσει το κύρος ή καλύτερα 
τη  σοβαροφάνεια  του  διευθυντή  του  σχολείου  τον  βάζει  να  μιλάει  πάντα  στην 
καθαρεύουσα.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ:
Εμένα με νοιάζει : Είναι ένας τίτλος που σίγουρα δημιουργεί στον αναγνώστη πολλά 
και  διάφορα  συναισθήματα.  Ένας  τίτλος  που  τον  ελκύει  να  διαβάσει  το  βιβλίο. 
Ομολογώ πως ήθελα να διαβάσω αυτό το βιβλίο χωρίς να ξέρω συγγραφέα, περίληψη, 
οπισθόφυλλο.  Έτυχε  απλά μια  μέρα να δω τον τίτλο  και  αμέσως μου κέντρισε  το 
ενδιαφέρον. Επίσης ο τίτλος είναι ένας υπαινιγμός για τη στάση που πρέπει να έχει ο 
καθένας από μας απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα. Διακριτικά, η συγγραφέας μας 
υπενθυμίζει  ότι  ο  συνειδητοποιημένος  πολίτης  πρέπει  να  ενδιαφέρεται  και  να 
συμμετέχει  στη  λύση  των  προβλημάτων,  αντί  να  αδιαφορεί  και  να  παρακολουθεί 
παθητικά όσα γίνονται γύρω του.

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ:
Το βιβλίο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ωστόσο το αγαπημένο μου σημείο ήταν τη 
στιγμή που ο εργοστασιάρχης βρίσκει το δάσκαλο και του ανακοινώνει πως μετάνιωσε 
για ό,τι του έχει κάνει και προσπαθεί να επανορθώσει κάνοντας δωρεές σε αυτόν και 
στους μαθητές  του προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.
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