
Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ  ΜΠΑΡΜΠΑ-ΘΩΜΑ 

Περίληψη του βιβλίου της μαθήτριας 

Μπροκούμη Μαριτίνας (Γ4) 

 

 Η καλύβα του μπάρμπα-Θωμά, είναι βιβλίο 

της Αμερικανίδας συγγραφέως Χάριετ 

Μπίτσερ Στόου (Harriet Beecher Stowe). 

Εκδόθηκε το 1852 και είχε σημαντικό 

αντίκτυπο στην συμπεριφορά απέναντι 

στους Αφροαμερικανούς και τη δουλεία στις 

ΗΠΑ. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση το 

μυθιστόρημα αυτό ενέτεινε τη διαμάχη 

μεταξύ Αμερικανικού Βορρά και Νότου, η 

οποία οδήγησε στον Αμερικανικό Εμφύλιο 

Πόλεμο. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το έργο διαδραματίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα, λίγα μόνο 

χρόνια πριν από την απελευθέρωση των Μαύρων της Αμερικής, που 

προκάλεσε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στις Πολιτείες του Βορρά και 

του Νότου.  

 Σε μια φυτεία στην Πολιτεία του Κεντάκυ, ζούσε ένας νέγρος δούλος 

ο μπάρμπα-Θωμάς, όπως τον φώναζαν όλοι. Ήταν πολύ καλός, 

ικανός, έξυπνος και τίμιος και τα αφεντικά του τον αγαπούσαν πολύ. 

Όμως ο ιδιοκτήτης της φυτείας, ο κ. Σέλμπυ, είχε χρέη. Για να 

αντεπεξέλθει ήταν υποχρεωμένος να πουλήσει μερικούς από τους 

δούλους του στον δουλέμπορο Χάλεϋ, έναν τύπο κακό και 

απάνθρωπο, που πίστευε ότι οι Μαύροι είναι εμπορεύσιμα ζώα. Έτσι 

μαζί με αυτούς πουλάει και τον μπάρμπα-Θωμά. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%81_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%81_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1852
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%B1


 Την ίδια τύχη έχει και μια νεαρή δούλα, η Ελίζα, που ωστόσο 

δραπετεύει μαζί με το παιδάκι της και ύστερα από πολλές 

περιπέτειες κατορθώνει να ξεφύγει από τα χέρια των διωκτών της. 

 Υποταγμένος στη μοίρα του ο μπάρμπα-Θωμάς ακολουθεί το Χάλει 

και μαζί επιβιβάζονται σε ένα ποταμόπλοιο με προορισμό το 

σκλαβοπάζαρο της Ουάσιγκτον. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού 

γνωρίζει ένα κοριτσάκι, την μικρή Εύα.  Ο Θωμάς σώζει την μικρή 

όταν σε μια στιγμή έπεσε από το ποταμόπλοιο και κινδύνευε να 

πνιγεί. 

 Ο πατέρας του κοριτσιού, ο ευγενής και πλούσιος Σεντ-Κλερ, τον 

αγοράζει και τον κάνει επιστάτη του σπιτιού του ως ευγνωμοσύνη. 

Εκεί ο μπάρμπα-Θωμάς ζει ευτυχισμένος μέχρι που ο κύριος του 

πεθαίνει και οδηγείται ξανά στο σκλαβοπάζαρο. 

 Τότε τον αγόρασε ένας σκληρός άνθρωπος και ρατσιστής ο Λέγκρι 

που τον βασάνιζε μέχρι θανάτου. Ώσπου μια μέρα ο μπάρμπα-Θωμάς 

πεθαίνει και δεν προλαβαίνει να δει τον Σέμπλυ ο οποίος τον 

επισπεύτηκε αργότερα. Ο Σέμπλυ αφού κηδέψει τον μπάρμπα-Θωμά 

ελευθερώνει όλους τους δούλους διότι συνειδητοποίησε ότι η 

ελευθερία είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. 

  

 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Οι αναγνώστες μπορούν να νοιώσουν συναισθήματα χαράς, λύπης 

οίκτου, θύμου και συγκίνησης προς τους ήρωες και γενικά κατά την 

εξέλιξη της ιστορίας διαβάζοντας αυτό το βιβλίο.  

Πολλές σκέψεις τους θα μπορούσαν να είναι οι εξής:   

Πώς γίνεται να κρύβεται στον ανθρώπινο κόσμο τόση κακία; Γιατί 

τάχα αυτοί οι δυστυχισμένοι νέγροι να υφίστανται τέτοια 

συμπεριφορά από συνανθρώπους τους; Αλλά και τι είδους 

χριστιανική ηθική υπήρχε πίσω από τους καλούς και τους κακούς 

λευκούς; 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

“Κακά ξεμπερδέματα θα έχει ο δύστυχος. Και 

το ξέρει κι ο ίδιος. Οι σκλάβοι του Κεντάκυ 

τρέμουν στη σκέψη μη βρεθούν στο Νότο. 

Δεν τους σηκώνει το κλίμα. Πεθαίνουν, οι πιο 

πολλοί, πριν προλάβουν να το συνηθίσουν. 

Άσε και τα μαρτύρια του Χριστού που τους 

κάνουν εκεί τ' άσπλαχνα αφεντικά.“  

‘’Ο Αδόλφος λοιπόν τα αποκάλυψε όλα στο 

Θωμά. Του είπε απελπισμένος: 

-Το ξέρεις, Θωμά, πως είμαστε όλοι για 

πούλημα; Είχα κρυφτεί πίσω από την 

κουρτίνα και άκουσα την κυρία να συζητά με 

έναν δικηγόρο. Σχεδιάζει να εγκαταλείψει 

αυτό το σπίτι και να μας βγάλει στο 

σκλαβοπάζαρο! 

 Ο Θωμάς σταυροκοπήθηκε και είπε: 

-Ας γίνει το θέλημα του Θεού!                                                          

 

 

 

 

     


