
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αυτό το τεύχος περιλαμβάνει 

Ιστορικά γεγονότα, την επιρροή τους στην λογοτεχνία, συγγραφείς και βιβλία 

ΜΑΘΗΤΟΚΟΥΒΕΝΤΑ 
    2021-2022                                        Εφημερίδα 32ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης 

ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Σύνταξη εφημερίδας: Ελισάβετ Τσακαλίδου  

Μ 
ε αφορμή το μάθημα 

Αγγλικών,  στο  οποίο  συζητή- 

σαμε για το κάψιμο των βιβλίων και την 

επιρροή που έχει το φαινόμενο αυτό 

στον άνθρωπο, η μαθήτρια Ελισσάβετ 

Τσακαλίδου της Γ’ τάξης,  αποφάσισε να 

γράψει ένα τεύχος της εφημερίδας για 

το συγκεκριμένο ζήτημα. Για ποιο λόγο 

όμως μας απασχολεί άμεσα το κάψιμο 

των βιβλίων, όταν στη σύγχρονη εποχή 

το βασικό μέσω επικοινωνίας είναι το 

τηλέφωνο      και      όχι      τα       βιβλία; 

Αρχικά, τα βιβλία είναι απαραίτητα για 

την πνευματική ανάπτυξη του 

ανθρώπου, ειδικά σε μικρή ηλικία. 

Μέσα από τα βιβλία, αναπτύσσουμε 

κριτική σκέψη και μπορούμε να 

αποκτήσουμε απόψεις πάνω σε 

διάφορα ζητήματα και στην συνέχεια 

να αποφασίσουμε αν συμφωνούμε με 

αυτά ή όχι. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να 

έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος 

για τις πεποιθήσεις του και να μην 

περιορίζεται μέσα στις απόψεις ενός 

άλλου.  Μία  ακόμη  σοβαρή   συνέπεια  

που προκαλεί το κάψιμο των βιβλίων 

είναι, σαφώς, η καταπάτηση της 

ελευθερίας του λόγου, η οποία 

αποτελεί θεμελιώδης δικαίωμα για μια 

κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι, ένας 

συγγραφέας δεν χρειάζεται να 

ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο 

σκεπτικό, με το οποίο δεν συμφωνεί, 

αλλά έχει την δυνατότητα να 

αποτυπώσει τις σκέψεις του με τον 

τρόπο που επιθυμεί. Όπως 

καταλαβαίνουμε, το κάψιμο των 

βιβλίων καταπατά βασικά  δικαιώματα. 
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Η 
καύση βιβλίων είναι η σκόπιμη 

καταστροφή βιβλίων  συνήθως  με  φωτιά  

που πραγματοποιείται δημόσια. Αποτελεί μία 

πράξη λογοκρισίας και οφείλεται σε γενικότερη 

ιδεολογική αντίθεση στα συγκεκριμένα υλικά. 

Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίστοιχη 

δραστηριότητα των Ναζί στην προπολεμική 

Γερμανία αλλά και κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ξεκινώντας τον Μάιο του 1933, ομάδες Ναζί 

οργάνωσαν δημόσιες καύσεις βιβλίων που 

θεωρούσαν αντι-γερμανικά, δηλαδή όσα 

εξέφραζαν αντιλήψεις και ιδεολογίες αντίθετες 

προς τον ναζισμό. Το κάψιμο αυτών των βιβλίων 

έγινε σε 34 πανεπιστήμια και πόλεις και 

συμβόλισε την αδιαλλαξία και τη λογοκρισία των 

Ναζί. Φοιτητές που ανήκαν σε ναζιστικές ομάδες 

δημιούργησαν λίστες με λογοτεχνικά και πολιτικά 

έργα που επρόκειτο να καταστραφούν στις 

φλόγες. Κάποιοι συγγραφείς των οποίων τα έργα 

καταστράφηκαν ήταν ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο Έριχ 

Ρεμάρκ, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 

και η ΄Ελεν Κέλλερ. 

“Οι 451 βαθμοί Φάρεναιτ είναι η θερμοκρασία 

στην οποία καίγονται τα βιβλία. Αλλά γιατί οι 

άνθρωποι τα καίνε; Σε γενικές γραμμές, ο κύριος 

σκοπός είναι να αποτρέψουν τη γνώση που 

μπορεί να αποκαλύψει τη λάθος πρακτική 

κάποιου ανθρώπου με εξουσία.” Το βιβλίο 

αναφέρεται σε μία δυστοπική αμερικανική 

κοινωνία όπου τα βιβλία είναι απαγορευμένα και 

οι πυροσβέστες έχουν το χρέος να τα καίνε όποτε 

τα βρίσκουν καθώς το περιεχόμενό τους μπορεί να 

είναι ανατρεπτικό. Με αυτόν τον τρόπο 

αποτρέπουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

αμφισβήτηση και προβληματισμό.   Είναι   φανερή    

Το κάψιμο των βιβλίων μέσα από τη λογοτεχνία 

Τα γεγονότα αυτά ενέπνευσαν πολλούς συγγραφείς να 

αποτυπώσουν με γλαφυρότητα την τραγικότητα της απαγόρευσης 

της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης μέσω  της  λογοτεχνίας. 

η  επιρροή  που δέχτηκε ο συγγραφέας εξαιτίας 

της εκτεταμένης καύσης των βιβλίων που έλαβε 

χώρα στη ναζιστική Γερμανία. Ο ίδιος ο Ray 

Bradbury είχε ιδιαίτερη αγάπη για τα βιβλία και σε 

συνέντευξη του είχε δηλώσει: “Όταν 

πρωτοάκουσα ότι ο Χίτλερ έκαιγε βιβλία 

ενοχλήθηκα αρκετά. Ήμουν 15 ετών όταν έγινε και 

αγαπούσα πολύ τις βιβλιοθήκες. Ο λόγος που 

έγραψα το Φαρενάιτ 451 είναι ότι είμαι σε 

κίνδυνο, κάποια μέρα, να γράψω κάτι που δεν θα 

αρέσει στον κόσμο και να το κάψει. Οπότε ήταν 

λογικό να κάτσω κάτω και να  

γράψω το Φαρενάιτ 451”. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο 

ίδιος ο συγγραφέας, ο Ray 

Bradbury, ζήτησε να γραφτεί 

στον τάφο του: “Ray 

Bradbury, ο συγγραφέας του  

Φαρενάιτ 451 ”, όπως και 

έγινε. Αυτό δείχνει την αγάπη 

του συγγραφέα για το βιβλίο. 
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“Αφού διαταγή έβγαλε το καθεστώς 

να καούνε 

Σε δημόσιες πλατείες τα βιβλία που 

Περικλείουν ιδέες ανατρεπτικές, 

Κι από παντού κεντρίζανε τα βόδια 

Να σέρνουν κάρα ολόκληρα 

Με βιβλία για την πυρά, ένας 

εξορισμένος 

Ποιητής, ένας από τους καλύτερους, 

Διαβάζοντας τον κατάλογο των 

βιβλίων, 

Με φρίκη διέκρινε πως τα δικά του Τα είχαν 

ξεχάσει. Χίμηξε στο γραφείο του                                     

Με τις φτερούγες της οργής, κι έγραψε στους 

τυράννους ένα γράμμα : 

«Κάψτε με!» έγραφε με πένα ακράτητη, «κάψτε 

με! 

Μ’ αφήσατε έξω! Δεν μπορείτε να μου το κάνετε 

αυτό εμένα! 

Την αλήθεια δεν έγραφα πάντα στα 

βιβλία μου; Και τώρα 

Μου φερνόσαστε σα να ’μαι ψεύτης. 

Σας διατάζω τώρα : 

Κάψτε με!»” 

Μπέρτολτ Μπρεχτ 

Ο Μπρεχτ, έχοντας βιώσει την 

απώλεια δικών του έργων στην πυρά 

του ολοκληρωτισμού, περιγράφει με 

ρεαλιστικότητα το ιστορικό-πολιτικό 

γίγνεσθαι της εποχής. Κάνει τη δική 

του αντίσταση γράφοντας αυτό το 

ποίημα, το οποίο θεωρήθηκε από 

πολλούς ως το σύμβολο αγώνα και 

μέσο πνευματικής εκδίκησης απέναντι  

στο κάψιμο των βιβλίων. Μέσω αυτού αποτυπώνει και 

εκφράζει τις σκέψεις του σχετικά με τον προβληματισμό 

του σε περίπτωση που γράψει κάποιο έργο που δεν 

θεωρείται αντίθετο προς την ιδεολογία της εποχής και της 

κοινωνίας στην οποία ζούσε. 

Επιπλέον, στο βιβλίο “Η 

κλέφτρα των βιβλίων” 

παρουσιάζεται η ιστορία 

ενός κοριτσιού (Λίζελ) που 

υιοθετείται από μία 

γερμανική οικογένεια κατά 

τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Το 

νεαρό κορίτσι, αν και ήταν 

αναλφάβητο, εκδηλώνει μία 

έντονη       περιέργεια        και  

επιθυμία για βιβλία, γεγονός που την ωθεί στο να τα κλέβει με 

κάθε ευκαιρία. Η μικρή Λίζελ παρακολουθεί μία τελετή καύσης 

βιβλίων και όταν αυτή ολοκληρώνεται συνειδητοποιεί ότι 

υπάρχει ένα βιβλίο που δεν έχει καταστραφεί, το οποίο σηκώνει 

και κρύβει μέσα στο παλτό της. Ο Μ. Ζούσακ αποδίδει με 

παραστατικότητα και λεπτομέρεια τις σκηνές της καύσης των 

βιβλίων. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πόλη ήταν 

στολισμένη με γερμανικές και ναζιστικές σημαίες ενώ πλήθος 

ανθρώπων-μεγάλης και νεαρής ηλικίας- συνέρρευσαν για να 

παρακολουθήσουν το θέαμα της καταστροφής. Οι σκηνές αυτές 

έχουν  έντονα   αποτυπωθεί,   επίσης,   στην   ομώνυμη   ταινία. 
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Το “καπλάνι της βιτρίνας” αποτελεί αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη και 

γράφτηκε το 1963. Αναφέρεται στην παιδική ηλικία της ίδιας και της αδελφής της, η 

οποία στιγματίστηκε από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά το 1936. Κατά την 

περίοδο αυτή, τα δύο κορίτσια(Μυρτώ και Μέλια) ζούσαν με τον παππού τους, ο 

οποίος ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδας και φρόντιζε να τις μεγαλώνει με τις αξίες 

της αρχαιότητας. Οι δύο πρωταγωνίστριες είναι παρούσες σε καύση των 

“βλαβερών” βιβλίων, κατά τη διάρκεια της οποίας συνειδητοποιούν ότι 

καταστρέφονταν και βιβλία του παππού τους. Το γεγονός αυτό συγκλονίζει τη Μέλια 

και ο παππούς της λέει χαρακτηριστικά: “ Αυτό που είδες σήμερα Μέλια να μην το 

ξεχάσεις ποτέ σε όλη σου τη ζωή. Κι όταν πεθάνω εγώ να μείνουν έτσι άδειες οι 

θέσεις των βιβλίων, να στο θυμίζουν”.   

Δ 
υστυχώς, ακόμη και σήμερα το κάψιμο των 

βιβλίων εφαρμόζεται σε πολλές  κοινωνίες 

φανερώνοντας το μίσος και την απαιδευσία του 

σημερινού κόσμου. Ως σύγχρονοι πολίτες 

έχουμε το όφελος να διαφυλάξουμε την 

ελευθερία λόγου και την ασφάλεια των βιβλίων 

ανεξαρτήτου περιεχομένου καθώς αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς και συμβάλλουν στην 

αντικειμενική ενημέρωση όλων. 

Το κάψιμο των βιβλίων ισοδυναμεί με την 

καταπίεση ενός συνόλου, στο οποίο δεν θα 

έπρεπε να καταφεύγουμε ιδιαίτερα σε μια 

εποχή όπου η δημοκρατία εφαρμόζεται σε 

περισσότερες χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής παρατηρήθηκαν διάφορα 

περιστατικά που αφορούν το κάψιμο των 

βιβλίων. 

Οι χώρες με δικτατορικό πολίτευμα έχουν 

σημειώσει, φυσικά, περισσότερα τέτοια 

περιστατικά, καθώς στοχεύουν στην εξάλειψη 

της  ελεύθερης  βούλησης   και   κατά   συνέπεια  

στην επιβολή μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας και 

πεποίθησης, την οποία πρέπει να ακολουθούν όλοι οι 

πολίτες. 
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