
Το γαλάζιο που μας ενώνει - Αντώνης Σέργης 

Δημιουργικές δραστηριότητες – Θέματα για ανοικτή συζήτηση 

 

Αγλαΐα 

• Γιατί η Αγλαΐα άθελά της αναγκάζεται να πάρει το ρόλο του θύματος και να δείχνει 

περισσότερο ευάλωτη από όσο πραγματικά είναι; Ποια παγίδα υπάρχει αν υιοθετήσει 

αυτή τη στάση; 

• Ποιες ανησυχίες έχει η Αγλαΐα για την καινούρια τους ζωή; 

• Γιατί η Αγλαΐα σκέφτεται το στίγμα του πρόσφυγα που θα κουβαλούν τα παιδιά της; 

• Στην αρχή της γνωριμίας τους με τους πρόσφυγες, η Μαρία νιώθει ευφορία γιατί 

μπορεί να δώσει βοήθεια στην Αγλαΐα και γενικά στους πρόσφυγες. Ακολουθούν στη 

συνέχεια κάποιες άλλες φάσεις: Η φάση της ματαίωσης, η φάση της άμυνας και της 

καχυποψίας, η φάση της αποστασιοποίησης. Συζητήστε αυτά τα στάδια. 

 

Κοσμάς 

• Ποια στάση κρατά ο Κοσμάς απέναντι στην οικογένεια του Παναγιώτη; Ποια στοιχεία 

θέλει να διατηρήσει από την παλιά του ζωή και ποια θέλει να αλλάξει; Ποιους νέους 

στόχους βάζει; 

• Ποια συναισθήματα πρέπει να διαχειριστεί ο Κοσμάς; 

• Πώς η προσφυγιά αναγκάζει τον Κοσμά να αναπτύξει νέες δυνάμεις; 

 

Οδυσσέας 

• Στην αρχή της ιστορίας ποια πράγματα μαθαίνει ο Οδυσσέας για τους φιλοξενούμενούς 

του;  Με ποιο τρόπο τον επηρεάζουν; 

• Πώς ο Οδυσσέας με τον υπερρεαλισμό του και την αισιοδοξία του προσπαθεί να δείξει 

έναν καινούριο τρόπο σκέψης στον Γεράσιμο; 

 

Παναγιώτης 

• Με ποιο τρόπο βλέπει ο Παναγιώτης την καταστροφή της Μ. Ασίας και με ποιο ο 

Κοσμάς; 

• Ποια άλλη ανάγνωση της ζωής έκανε ο Παναγιώτης στο τέλος της ιστορίας; 

• Πώς ο Παναγιώτης αντιμετωπίζει τα νέα σχέδια του Κοσμά; Γιατί; 

 



Οι πρόσφυγες 

 

• Ποια είναι η διαφορά του να φεύγει κάποιος από την πατρίδα του από επιλογή π.χ Ζουλί 

και να φεύγει με τη βία π.χ Γεράσιμος; 

• Ποιες διαφορές έχουν οι δύο οικογένειες ως προς το φαγητό, την πολιτική και τον 

τρόπο ζωής; 

• Ποια αντικείμενα άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες; Ποιο είναι το πιο σημαντικό για 

αυτούς; 

• Ποιους ανθρώπους άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες; 

• Ποια από αυτά που άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες μπορούν να ξεχαστούν εύκολα; 

Ποια μπορούν να αντικατασταθούν; 

• Αναπληρώνεται ποτέ το κενό που νιώθει ένας πρόσφυγας μέσα του; 

• Πώς διατηρείται ζωντανή η μνήμη των ανθρώπων για τους τόπους που έχασαν; 

• Γιατί οι πρόσφυγες έχουν ανάγκη να ακουστεί η ιστορία τους; 

• Γιατί ο Γεράσιμος λέει ότι του λείπει η αίσθηση να νιώθει οικεία; 

• Παρά τη δυστυχία τους οι πρόσφυγες παρουσιάζονται και ανθεκτικοί. Πού φαίνεται 

αυτό στην ιστορία; 

• Με ποιο τρόπο οι πρόσφυγες μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή και τις συνήθειες των 

κατοίκων στην Ελλάδα; 

• Κάποιες ανάγκες αγοράζονται και κάποιες όχι. Ποιες είναι αυτές; 


