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27/03/2015 - 13:47 0 Σχόλια 

#VresXrono για το 
βιβλίο της εβδομάδας 
«Η Κότα που ονειρευόταν να πετάξει», Sun-mi 

Hwang 

 

Ημερομηνία 27/03/2015 

Μέσο athensvoice.gr 

Συντάκτης AV Team 

Link http://goo.gl/AUi1LT 

http://www.athensvoice.gr/article/culture/books/vresxrono/vresxrono-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-3#disqus_thread
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Πώς θα αντιδρούσατε αν σας πρότειναν να διαβάσετε 

ένα βιβλίο 160 σελίδων που συνοψίζεται ως εξής: «Μια κότα 

εγκλωβισμένη σε ένα ασφυκτικό κοτέτσι ονειρεύεται να 

κλωσήσει ένα αυγό της και να μεγαλώσει ένα κοτοπουλάκι». Θα 

λέγατε ότι δεν διαβάζετε παραμύθια; Ότι σας αρέσουν μόνο οι 

ρεαλιστικές ιστορίες; Αν ναι, θα χάνατε ένα μαγικό ταξίδι από 

αυτά που συμβαίνουν σπάνια και διαρκούν για πάντα. 

Η Μπουμπουκίτσα (ναι, έτσι τη λένε) είναι μια 

κότα που όλη της τη ζωή είναι κλεισμένη σε ένα 

κοτέτσι με μοναδική αποστολή να κάνει αυγά, τα 

οποία κάθε πρωί ο αγρότης τα εξαφανίζει. Σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες κότες που δεν έχουν 

παράπονο από τη ζωή τους, η Μπουμπουκίτσα 

είναι μια κότα με υπαρξιακά προβλήματα και δύο μεγάλα όνειρα: 

να την αφήσουν να κλωσήσει ένα αυγό της ώστε να αποκτήσει 

το δικό της κοτοπουλάκι και να καταφέρει μια μέρα να πετάξει. 

Μαζεύοντας το κουράγιο της, και με χίλιους κινδύνους, 

δραπετεύει απ’ το κοτέτσι και εκεί ξεκινάει μια μεγάλη 

περιπέτεια. Μέσα από ένα ταξίδι ενηλικίωσης η Μπουμπουκίτσα 

μαθαίνει ότι το μεγαλύτερο τίμημα για ένα όνειρο το πληρώνεις 
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όταν αποφασίζεις να το κυνηγήσεις, αλλά και για αυτό έχει 

μεγαλύτερη αξία η εκπλήρωσή του. 

Με λιτή, άμεση και συναρπαστική γραφή «Η Κότα που 

ονειρευόταν να πετάξει»είναι από τα πιο δυνατά και συγκινητικά 

βιβλία που θα έχετε την τύχη να διαβάσετε. Η Κορεάτισσα Sun-

mi Hwang αποδεικνύει ότι η μεγάλη λογοτεχνική μαγεία 

κρύβεται στην απλότητα και καταφέρνει μέσω συμβολισμών να 

διαπραγματευτεί μια σειρά από μεγάλα κοινωνικά ζητήματα 

όπως η υιοθεσία, η μητρότητα, ο ρατσισμός, η 

περιθωριοποίηση. Η αίσθηση ελευθερίας και φύσης που 

αποπνέει θα δώσει ανάσες σε όσους ζουν εγκλωβισμένοι στο 

άγχος της μεγαλούπολης και μια αφορμήγια απόδραση από την 

καθημερινότητα. 

#VresXrono: 2 ώρες (μόνο) 

Λέξεις κλειδιά: ελευθερία - υιοθεσία – μητρότητα - αγρόκτημα – 

διαφορετικότητα – βραβευμένη λογοτεχνία 

Τι να διαβάσω μετά; Ο γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον, του 

RichardBach (εκδ. Διόπτρα), Ο Μικρός Πρίγκιπας, του Αντουάν 

ντε Σαιντ-Εξυπερύ (εκδ. Πατάκη) 

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο. 

 

http://www.dioptra.gr/Vivlio/344/772/I-kota-pou-oneireuotan-na-petaxei/

