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Λέσχη ανάγνωσης -  
βιβλιοπαρουσίαση 



 Βιογραφικό συγγραφέα 
 Συγγραφικό έργο 
 Στοιχεία του έργου 
 Χαρακτηριστικά του έργου 
 Περίληψη 
 Εικόνες από το βιβλίο 



 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. 
 Σπούδασε Οικονομικά και Νομικά. 
 Είναι καθηγητής της Εγκληματολογίας στην 

Αγγλία. 
 Έχει πλούσια συγγραφική δράση. 
 Είναι ο δημοφιλέστερος συγγραφέας 

παιδικών βιβλίων στην Ελλάδα. 
 



 Έχει γράψει γύρω στα 150 βιβλία: μυθιστορήματα, 
παραμύθια, θεατρικά έργα, διηγήματα, κόμικς, 
εκπαιδευτικά βιβλία και ποιήματα. 

 
 Πολλά βιβλία και θεατρικά έργα του μεταφράστηκαν 

σε άλλες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, 
ιαπωνικά και άλλες. 

 
 Το βιβλίο του «Τα Τρία Μικρά Λυκάκια» ήρθε 

δεύτερο στα αμερικανικά παιδικά best sellers.   
 
 Δημοφιλέστατα είναι, επίσης, τα βιβλία 

«Φρουτοπία» και «Ιστορίες από το νησί των 
πυροτεχνημάτων». 



 Τίτλος: «Η τελευταία μαύρη γάτα» 
 
 Πρωταγωνιστής: Η τελευταία μαύρη γάτα 

 
 Άλλοι ήρωες:  

 
- Γάτοι: Κοψονούρης, Ρασμίνος, Εβενίνα,   Μουντζούρης, 

Φρειδερίκος Φιρέντσε, Γκρατσιέλα 
 

- Γουλιέλμος Δελαπόγας (Πρόεδρος Αδελφότητας Προληπτικών), 
ο κοντός με την τραγιάσκα, κυρα-Ρήνη, Μαριλένα, Ερνέστος και 
Εδρόνδος Σουρμαδούρ (Διευθυντές της Εταιρείας ΦΑ.ΠΑ.ΔΟΚ.), 
Αρμάνδος Ραπασίν (γουναράς), Τσαμπατζίκος το ποντίκι, 
Τρύφωνας το τρυποκάρυδο, λαός 

 



 Πολλή φαντασία, με στοιχεία παράλογα και υπερφυσικά, 
μαγικά και διδακτικά. 

 Απευθύνεται και στους ενήλικες και στα παιδιά. 
 Παρουσιάζει το σύγχρονο κόσμο με τις μηχανορραφίες του. 
 Παρουσιάζει διάφορους ανθρώπινους χαρακτήρες 

(συμφεροντολόγους, αδίστακτους, απατεώνες, 
εκμεταλλευτές, τρυφερούς και ευαίσθητους). 

 Μηνύματα κατά του ρατσισμού. 
 Μηνύματα ηρωικής αντίστασης στις δεισιδαιμονίες, στις 

φυλετικές διακρίσεις, τις προκαταλήψεις. 
 Έχει πολύ ζωντανές και παραστατικές εικόνες, πολλές φορές 

σκληρές και απάνθρωπες. 
 Περιέχει αστεία, τρυφερά και συγκινητικά στοιχεία. 



 Σ’ ένα μακρινό νησί τα μέλη μιας μυστικής αδελφότητας 
προληπτικών καταφέρνουν να πείσουν τους κατοίκους του 
νησιού ότι οι γάτες είναι υπεύθυνες για όλα τα κακά που τους 
συμβαίνουν, επειδή φέρνουν γρουσουζιά. 

 Για να πετύχουν το στόχο τους, συνεργάζονται με διάφορους 
παράγοντες του νησιού. 

 Οι συνεργάτες για την εξολόθρευση των γάτων χρησιμοποιούν 
απάνθρωπους τρόπους και φρικτά βασανιστήρια για να 
πετύχουν το στόχο τους.  

 Στον πόλεμο συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού εκτός 
από ελάχιστες περιπτώσεις: την κυρα-Ρήνη, μια φτωχή γριά 
που ταΐζει και προστατεύει τις γάτες, και τη Μαριλένα, ένα 
μικρό κορίτσι. 
 



 Συνεργάτες τους είναι: 
1. Η κυβέρνηση, που θέλει να φορτώσει την ευθύνη 

για τις αποτυχίες της στη γρουσουζιά των μαύρων 
γάτων. 

2. Η εταιρεία «ΦΑ.ΠΑ.ΔΟΚ.», που θέλει να 
εξαφανιστούν οι γάτες και να γεμίσει το νησί 
ποντίκια, για να πουλήσει πανάκριβα στον κόσμο 
φάκες, παγίδες και δόκανα.  

3. Ο Αρμάνδος Ραπασίν, γουναράς, που θέλει να 
φτιάξει φλοκάτες από γούνα γάτας και να τις 
πουλά πανάκριβα όταν οι γάτες θα εξαφανιστούν. 

 



 Οι μαύρες γάτες προσπαθούν να οργανωθούν και να 
συνεργαστούν με τις άλλες γάτες για να σωθούν.  
Δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν και μια μια εξαφανίζονται.  
Ο ήρωας του παραμυθιού μένει μόνος και απελπισμένος, η 
τελευταία μαύρη γάτα του νησιού. 

 Τα πράγματα αλλάζουν όταν ξαφνικά εμφανίζεται ο 
αγαπημένος του φίλος, ο Κοψονούρης, που τον θεωρούσε 
νεκρό.   

 Ο Κοψονούρης του δίνει την πολύτιμη πληροφορία ότι 
υπάρχουν ακόμα 75 μαύρες γάτες ζωντανές, φυλακισμένες 
στο γουναράδικο του Αρμάνδου Ραπασίν. 

 Ο φίλος του Τσαμπατζίκος το ποντίκι τον πληροφορεί για 
τα σχέδια της «ΦΑ.ΠΑ.ΔΟΚ.» για τα ποντίκια και τις φάκες 
και η τελευταία μαύρη γάτα αναλαμβάνει δράση.  
 
 



 Με τη βοήθεια της κυρα-Ρήνης, του Κοψονούρη και της 

αγαπημένης του Εβενίνας, ελευθερώνει τις 75 γάτες. 

 Με τη βοήθεια του φίλου του του Τρύφωνα του τρυποκάρυδου, 

βουλιάζει το καράβι που μεταφέρει τις φάκες στο νησί. 

 Το νησί πλημμυρίζει ποντίκια και οι κάτοικοι δεν ξέρουν τι θα 

κάνουν χωρίς γάτες και φάκες.   

 Η σωτηρία τους έρχεται από τον ήρωα του παραμυθιού και τις 75 

γάτες που εμφανίζονται ξαφνικά. 

 Το νησί ξαναβρήκε τον παλιό του ρυθμό.  Όλα γίνονται ήρεμα, 

γαλήνια, ειρηνικά… 

 Για πόσο όμως; Οι άνθρωποι ξεχνάνε τόσο εύκολα… 



«Η γατοπαρέα  
επισκέπτεται  
ένα σκουπιδοτενεκέ  
τριών αστέρων.» 



«Ο ρήτορας προσπαθεί 
να πείσει το πλήθος 
ότι όλα τα μαύρα 
φέρνουν συμφορά.» 



 

«Η μαγείρισσα με τα ροδαλά  
μάγουλα άρπαξε από το  
νεροχύτη έναν μπαλτά.» 

«Η κυρα-Ρήνη ταΐζει με  
ψαροκέφαλα τις αδέσποτες  
γάτες της περιοχής.» 



«Από τις γύρω στέγες 
πρόβαλλαν καμιά 
σαρανταριά  
εφιαλτικές σκιές.» 



 

«Οι καπνοδοχοκαθαριστές 
επιτίθενται στα θύματά τους.» 

«Όλοι κυνηγούσαν γάτες.» 



«Το νησί έχει  
πλημμυρίσει  
με ποντίκια.» 



 



 



«Η Εβενίνα ταΐζει 
τα εφτά ολόμαυρα 
γατάκια.» 



 

«Σας τα λέω όλα αυτά 
γιατί εδώ στο νησί μας, 
όπως κι αλλού,  
οι γάτες ξεχνάνε,  
οι άνθρωποι ξεχνάνε 
και η τρέλα 
δεν θέλει πολύ 
να φουντώσει πάλι 
φτου ξανά κι απ’ την αρχή… 
 


