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Ο Luis Sepulveda γεννήθηκε το 1949 στο Ovalle, της Χιλής. Συμμετείχε σε 

φοιτητικές και συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στο συνδικαλιστικό 

καθεστώς της χώρας του, κατηγορήθηκε  για προδοσία και καταδικάστηκε σε 

φυλάκιση είκοσι οκτώ ετών. Μετά από δυόμισι χρόνια εγκλεισμού του στη 

φυλακή, και με παρέμβαση της Διεθνούς Αμνηστίας, αποφυλακίστηκε, αλλά 

υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τον τόπο του. Έγραψε ποιήματα, θεατρικά 

έργα, διηγήματα, δημιούργησε θεατρικές ομάδες στο Περού και ασχολήθηκε 

με τη δημοσιογραφία. Έζησε για έξι μήνες στον Αμαζόνιο με τους Ινδιάνους 

Σουάρ και αποκόμισε εμπειρίες που του πρόσφεραν το υλικό για το πρώτο 

του μυθιστόρημα: «Ένας γέρος που διάβαζε ιστορίες αγάπης».  

Συμμετείχε στον απελευθερωτικό αγώνα της Νικαράγουας.  

Το 1980 εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη και συνδέθηκε με την 
 οικολογική οργάνωση Greenpeace. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. 
 «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει» είναι  
το πέμπτο στη σειρά βιβλίο του που κυκλοφορεί στα ελληνικά.   
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Οι                έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι και έκαναν 
μία στάση για             . Όταν οι             φώναξαν 
για κίνδυνο, η              δεν τους άκουσε και 
παγιδεύτηκε στο         . Πέταξε μέχρι την              
του Αγίου Μιχαήλ στο Αμβούργο. Η           έπεσε 
πάνω στο           του Ζορμπά ενός          που το 
αφεντικό του έφυγε για         και θα έμενε μόνος 
στο σπίτι για      βδομάδες. Η           γέννησε            

        και είπε στο       να της υποσχεθεί ότι:                     
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Δεν θα φάει το αυγό. 

Θα φροντίζει το αυγό μέχρι να γεννηθεί το γλαρόνι. 

Θα μάθει στο γλαρόνι να πετάει. 

  Μετά η                       πέθανε……. 

http://www.google.com.cy/imgres?q=%CE%B3%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CE%BC%CE%B5+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF&um=1&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1192&bih=543&tbm=isch&tbnid=8hWG7V_CS_RhzM:&imgrefurl=http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=79091&docid=Yztomivpwq7j5M&imgurl=http://files.ornithologiki.gr/images/seabirds/graphics/kids/artemis_L.jpg&w=620&h=716&ei=PwbkUNP6LcjFswaXvIHYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=29&dur=73&hovh=241&hovw=209&tx=118&ty=106&sig=115508047126080690486&page=4&tbnh=156&tbnw=135&start=64&ndsp=19&ved=1t:429,r:74,s:0,i:309
http://www.google.com.cy/imgres?q=%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF&um=1&hl=el&tbo=d&biw=1192&bih=543&tbm=isch&tbnid=YaRMnKpp2yRddM:&imgrefurl=http://www.cyladies.com/article/therapeytiko-loytro-me-petrelaio&docid=t8X1l11vJMA6_M&imgurl=http://www.cyladies.com/sites/default/files/styles/article_main_image/public/images/2012/10/therapeytiko-loytro-me-petrelaio.jpg&w=350&h=231&ei=Pf3jUIDzNqr_4QSNhYDQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=208&vpy=211&dur=47&hovh=182&hovw=276&tx=121&ty=114&sig=115508047126080690486&page=2&tbnh=132&tbnw=200&start=18&ndsp=23&ved=1t:429,r:31,s:0,i:220


Ο           προσπάθησε με τους άλλους                

να σώσουν την            αλλά δεν τα κατάφεραν. 

Οι γάτοι αποφάσισαν να κρατήσουν το          και 
ο           άρχισε να το ζεσταίνει μέχρι οι                 

να ψάξουν να βρουν πληροφορίες για το πώς 
θα το φροντίσουν. Μετά από        μέρες το            

γεννήθηκε. Οι               κατάλαβαν ότι  

άρχισαν να εκπληρώνουν την    η και     η 
υπόσχεση και τους έμεινε μόνο η        η: 

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ!!!!! 
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Οι               αποφάσισαν ότι επειδή οι κίνδυνοι 
ήταν πολλοί, ο          και το             να 
μετακομίσουν στο «παζάρι του λιμανιού» και να 
δώσουν ένα όνομα στο           . Επειδή οι γάτοι 
δεν ήξεραν το φύλο του           , πήγαν στον 
Σταβέντο, ένα      , που τους είπε ότι το            
ήταν κορίτσι και έτσι την ονόμασαν Καλότυχη. 

  

Η 
Καλότυχη 



         μήνα μετά, οι        αποφάσισαν να 
αρχίσουν τις προσπάθειες του πετάγματος. 

Η  η προσπάθεια απέτυχε και η Καλότυχη 
βρέθηκε στο πάτωμα. Η Καλότυχη προσπάθησε 
να πετάξει           φορές και η μία ήταν χειρότερη 
από την άλλη. Γι΄ αυτό το λόγο, οι                 

αποφάσισαν να καταρρίψουν το ταμπού, 
δηλαδή να ζητήσουν τη βοήθεια των         . 
Όμως δεν ήθελαν κανένα. Ο            τότε  

θυμήθηκε το αφεντικό της Μπουμπουλίνας, 
μιας             γάτας που του ενέπνεε εμπιστοσύνη 
και ήταν ποιητής. 



Τότε ο           πήγε και είδε τη Μπουμπουλίνα και 
της ζήτησε να δει το αφεντικό της. 

Ο Ζορμπάς στο σπίτι του ποιητή Ο ποιητής 



Οι              και η                 πήγαν να συναντήσουν 
τον       στο χώρο που είχαν συμφωνήσει. 

Η               ανέβηκε πάνω στο καμπαναριό  

 της              και επιτέλους κατάφερε να πετάξει! 

Όλοι χάρηκαν αλλά ο        σαν «καλή μαμά!» 
συγκινήθηκε που επιτέλους κατάφερε να 
εκπληρώσει τις        επιθυμίες της            .                      
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Δρώντα πρόσωπα: 

Ζορμπάς: είναι ο μαύρος, πελώριος και χοντρός γάτος 
που τηρεί τις υποσχέσεις του. 

Κενγκά: είναι η όμορφη γλαροπούλα που παγιδεύτηκε 
στο πετρέλαιο και έδειξε εμπιστοσύνη στον Ζορμπά. 

Καλότυχη: είναι το μικρό γλαρονάκι της Κενγκάς που 
φοβόταν να πετάξει και αγαπούσε τον Ζορμπά σαν να 
ήταν η αληθινή του μαμά. 

Γάτοι του λιμανιού: είναι οι αχώριστοι και πιστοί φίλοι 
του Ζορμπά που τον βοήθησαν να εκπληρώσει τις τρεις 
επιθυμίες της Κενγκάς. 

Ο ποιητής: είναι ο καλός εκείνος άνθρωπος που βοήθησε 
την Καλότυχη να πετάξει. 



Οι βασικές αξίες και ιδέες του συγγραφέα,  
όπως περνούν στο έργο 

Ο συγγραφέας ήταν μέλος της οικολογικής 
οργάνωσης Greenpeace και είχε ως κεντρική ιδέα 
του βιβλίου του τη μεγάλη αγάπη του για τη 
φύση, τα πλάσματα που ζουν σε αυτήν καθώς και 
τα δικαιώματά τους. Ακόμη, θέλει να μας δείξει 
το δικαίωμα στη ζωή και τις υποχρεώσεις του 
ανθρώπου προς τη φύση που τόσο χρειάζεται 
στη ζωή του. 



Συνολική κριτική του βιβλίου (1) 

Πλοκή:  ενδιαφέρουσα και πειστική 

Χαρακτήρες (ολοκληρωμένοι): 

        α. Ζορμπάς:  έντιμος 

        β. Κενγκά:  αισιόδοξη και με εμπιστοσύνη 

        προς τους άλλους 

        γ. Γάτοι του λιμανιού:  πιστοί φίλοι 

        δ. Ποιητής:  πρόθυμος να βοηθήσει 

Αφηγηματικοί και υφολογικοί τρόποι: ο συγγραφέας 
πετυχαίνει να εκφράσει σωστά το περιεχόμενο, γιατί 
μέσα στο βιβλίο φαίνεται η πολύ μεγάλη αγάπη των 
ηρώων προς τη φύση και προς αυτούς που ζουν σε 
αυτή. 



Συνολική κριτική του βιβλίου (2) 

Πρωτοτυπία: 

α. Στο θέμα: το θέμα είναι μοναδικό και  αγγίζει τους αναγνώστες  
ψυχικά 

β. Στον τίτλο:  ο τίτλος, παρόλο που είναι μεγάλος, μας κατατοπίζει για 
το θέμα του βιβλίου 

γ. Στην πλοκή: είναι γεμάτη αγωνία, συναίσθημα και μας 
προβληματίζει 

δ. Η παρουσίαση των χαρακτήρων: οι χαρακτήρες του βιβλίου είναι         
πρωτότυποι και δεν δρουν σύμφωνα με το δικό τους συμφέρον. 

ε. Θέση συγγραφέα: Ο συγγραφέας θέλει να περάσει το μήνυμα ότι η      
φύση μπορεί να συνεργαστεί με τον άνθρωπο, εφόσον αυτός θέλει, 
και ότι ο άνθρωπος τη χρειάζεται για να επιβιώσει. Το βιβλίο είναι 
πειστικό γιατί μιλά με σιγουριά και αντικειμενικότητα. Ακόμη ο 
συγγραφέας θέλει με συγκινητικό τρόπο να μας κάνει να 
προβληματιστούμε για το μεγάλο κακό που προκαλούμε στη φύση και 
στα αθώα πλάσματα που πεθαίνουν εξαιτίας μας.   



Γιατί με 
σκοτώνεις; 

 
Προστάτεψέ 

με!!! 





Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!!! 

Μαρία 

Ολυμπιάδα 


