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Σάββατο 2 Απριλίου 2016, ώρα 7:30 μ.μ. 

Παγκόσμια ημέρα Παιδικού βιβλίου 

 

Ανοιχτή εκδήλωση για γονείς & μαθητές 

 

Οι συγγραφείς  
Τούλα Τίγκα και Πασχάλης Πράντζιος  

μας μιλούν για την αξία της φιλαναγνωσίας. 

 

 

 

Έναρξη: Πασχάλης Πράντζιος 

 
Φίλες & φίλοι, αγαπητά μου παιδιά, καλησπέρα σας. 

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ 

απόψε. Είναι μεγάλη η τιμή που μας κάνετε σήμερα, να βρίσκεστε 

κοντά μας, για να μιλήσουμε για το βιβλίο.  

 

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου σήμερα, 2 Απριλίου. Η 

μέρα αυτή καθιερώθηκε το 1966 από τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων 

για τη νεότητα και γιορτάζεται παγκοσμίως ως Ημέρα παιδικού 

βιβλίου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς 
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Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ο σκοπός της ημέρας είναι να εμπνεύσει 

στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα κα να προκαλέσει την 

προσοχή των μεγαλύτερων στο παιδικό βιβλίο.  

 

Βρισκόμαστε εδώ ως συγγραφείς μαζί με την κυρία Τίγκα, για 

να σας μιλήσουμε μέσα από τη δική μας οπτική για το λογοτεχνικό 

βιβλίο και την αξία της ανάγνωσής του.  

 

Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά στα δέκα χρόνια που μετρώ στον 

εκδοτικό χώρο, που εμφανίζομαι στο σχολείο που εργάζομαι με την 

ιδιότητα του συγγραφέα. Πείτε πως απόψε κάνω μία εξαίρεση.  

 

Έχω επιλέξει να είμαι για τα παιδιά ο δάσκαλός τους, γιατί 

πιστεύω πως η φύση και η ιδιότητα του δασκάλου στέκει τόσο υψηλά 

που δεν χρειάζεται καμία ενίσχυση, από καμία επιπρόσθετη ιδιότητα, 

όσο υψηλή κι αν είναι αυτή. Άλλωστε, είναι και μια ευκαιρία να δουν 

ότι ο συγγραφέας δεν βρίσκεται απομονωμένος πίσω από ένα 

γραφείο  γράφοντας βουτώντας την πένα στο μελάνι.  

 

Ο συγγραφέας είναι ανάμεσά μας, δίπλα μας, ένας από μας, 

εργάζεται, χρωστάει λογαριασμούς, θυμώνει, χαίρεται, βαριέται. 

Απλώς έχει το χάρισμα να μπορεί να αρπάξει μια ιδέα και να την 

κάνει σύνθεση, γλώσσα, βιβλίο.  

 

Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρίσματα, άλλος μπορεί να 

είναι ένας εξαιρετικός γονέας, άλλος να μαγειρεύει εξαίσια, να βάφει 

ένα σπίτι, να μπορεί να κάνει τους άλλους να γελούν. Όλοι έχουν 

χαρίσματα, αρκεί να μπορέσουν να τα ανακαλύψουν και να τα 

σεβαστούν. Γιατί το χάρισμα δεν είναι δικό σου, σου το έδωσε η Φύση 

ή ο Θεός αν πιστεύεις, πάντως ένα είναι το βέβαιο, δεν είναι δικό σου. 

Κι όταν κάτι δεν σου ανήκει, δεν είναι κτήμα σου, μπορεί και να σου 

το πάρουν. Ένα χάρισμα είναι και το ταλέντο της συγγραφής. Όμως, 

αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Θέλω να πω ότι το ταλέντο δεν είναι 

παράσημο, κι αν δεν το σεβαστείς, θα το χάσεις.  

 

Σας είπα προηγουμένως ότι ο συγγραφέας είναι ένας 

καθημερινός άνθρωπος. Γράφει καλύτερα ένας συγγραφέας, εάν έχει 

άμεση και ενεργή επαφή με την πολιτική και την κοινωνική 

πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, όμως, ένας συγγραφέας εργάζεται 

πολύ, γιατί αν δεν εργαστεί σκληρά πάνω στην τέχνη του, δεν θα 

καταφέρει να γίνει ποτέ καλός συγγραφέας. Δεν ξέρω αν γεννιέται 

κανείς έχοντας στο dna του ένα ταλέντο, μπορεί και να γεννιέται, το 

σίγουρο όμως είναι ότι δεν γεννιέσαι  καλός συγγραφέας. Γίνεσαι 
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καλός.  Καλός συγγραφέας είναι ο συγγραφέας που μπορεί και 

εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο και στη γραφή, και στη γνώση που 

προκύπτει από την εμπειρία της ζωής, και στη μελέτη. Γιατί ένας 

συγγραφέας μελετά, και πρέπει να μελετά πολύ. Το οφείλει στον 

εαυτό του, στους αναγνώστες του, μα προπάντων στην ίδια την Τέχνη 

που υπηρετεί.  

 

Ζούμε σ’ έναν τόπο που γέννησε πολλούς και σπουδαίους  

συγγραφείς. Σ’ ένα νησί που γέννησε κι έναν μεγάλο δάσκαλο, τον 

Νίκο Καζαντζάκη, που για μας τους νεώτερους η μελέτη του έργου 

και της προσωπικότητάς του αποτελεί στάση και θέση ζωής. Ο 

Καζαντζάκης δεν αποτελεί πρότυπο μονάχα για το τεράστιο 

συγγραφικό έργο που μας άφησε, είναι πρότυπο και γιατί σ’ όλη του 

τη ζωή υπηρέτησε τη μελέτη και τη συγγραφή σαν να επιτελούσε ένα 

ιερό χρέος, και τα βιβλία του αποτελούν υποδείγματα επισταμένης 

συγγραφικής δουλειάς. 

 

Ένα βιβλίο κρύβει μέσα του πολλές πόρτες κι ο συγγραφέας 

που το γράφει, τις πόρτες αυτές πρέπει να μάθει να τις ανοίγει. Να 

ξέρει πού να ψάξει για να βρει το κλειδί. Ας πάρουμε για παράδειγμα 

ένα ιστορικό βιβλίο ή μάλλον ας το κάνουμε πιο απλό κι ας πάρουμε 

ένα βιβλίο με κοινωνικό περιεχόμενο, με ήρωες που ζουν σε 

συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.  

 

Ο τόπος και ο χρόνος στη λογοτεχνία δεν είναι απλώς μια 

τοποθεσία στην τάδε χρονολογία, γιατί πολύ απλά δεν βιώνεται ο 

τόπος και ο χρόνος έτσι στην πραγματική ζωή από κανέναν μας. 

Είμαστε στα Χανιά στα 2016, ο καθένας από μας έχει τα βιώματά του, 

ζει στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, μέσα σε συνθήκες πολιτικής 

αστάθειας, και μέσα σ’ όλα αυτά ο καθένας μας κουβαλά και τα 

όνειρά του, τους πόνους και τις απογοητεύσεις του. Ο συγγραφέας 

του παρόντος συμμετέχει σ’ όλα αυτά, τα παρατηρεί, αισθάνεται και 

συναισθάνεται, καταγράφει και στήνει μια μυθιστορία. Ο 

συγγραφέας του μέλλοντος οφείλει να ερευνήσει τη συγκεκριμένη 

ιστορική περίοδο του σήμερα και κατόπιν να συνθέσει το 

μυθιστόρημά του. Θέλω να πω πως η διαδικασία όλη είναι κοπιώδης 

κι αν ο συγγραφέας δεν έχει πάθος γι’ αυτό που κάνει ή θα γράφει 

ανοησίες ή θα πρέπει να σταματήσει. Η τέχνη της συγγραφής απαιτεί 

πολλές θυσίες, πολλές και προσωπικές θυσίες, κι αν δεν αποτελέσει 

προτεραιότητα, σ’ εκδικείται, σε κάνει να μην μπορείς να γράφεις 

καλά.  
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Τι προσπαθώ να σας πω με όλα αυτά; Προσπαθώ να σας 

γνωρίσω την οπτική του συγγραφέα πάνω στο τι είναι γι’ αυτόν ένα 

βιβλίο και να σας δείξω ότι ένα βιβλίο θέλει πολλή δουλειά μέχρι να 

φτάσει στα χέρια ενός αναγνώστη.  

 

Τι είναι όμως ένα βιβλίο; Τι είναι η λογοτεχνία; Αν για τη 

ζωγραφική το μέσον είναι το χρώμα και για τη μουσική οι νότες, για 

τη λογοτεχνία το μέσον είναι η γλώσσα. Γιατί η λογοτεχνία 

προπάντων είναι γλώσσα, μονάχα γλώσσα. Ό,τι ζούμε, το 

ερμηνεύουμε ή το αισθανόμαστε μέσω της γλώσσας. Όταν 

σκεφτόμαστε, μιλάμε. Κι όσο καλύτερα μιλάμε, τόσο καλύτερα 

σκεφτόμαστε. Όσες περισσότερες λέξεις και έννοιες λέξεων 

γνωρίζουμε, τόσο καλύτερα αποδίδουμε στον εαυτό μας αυτό που 

νιώθουμε, το οτιδήποτε μας συμβαίνει. Αυτό ακριβώς κάνει η 

λογοτεχνία, χρησιμοποιεί σαν όπλο τη γλώσσα και στήνει ζωές, 

περιγράφει συναισθήματα, εναλλαγές καταστάσεων και εμπειριών, 

σκέψεις και προβληματισμούς. Η λέξη έχει μεγάλη βαρύτητα στο 

λογοτεχνικό λόγο, γιατί ο συγγραφέας καλείται να βρει την πιο 

εύστοχη κι από τις εύστοχες λέξεις, για να αποδώσει επακριβώς αυτό 

που θέλει να περάσει στο μυαλό και στο συναίσθημα του αναγνώστη. 

Για έναν συγγραφέα μπορεί να ξημερώσει η νύχτα αναζητώντας με 

αγωνία την κατάλληλη λέξη, για να τη χρησιμοποιήσει εκεί που 

πρέπει.  

 

Τι γίνεται όμως όταν η εποχή μας σκοτώνει τη λέξη με κάθε 

δυνατό τρόπο; Όταν η εικόνα δεν γίνεται το μέσον για να 

κατανοήσεις ορθότερα τις έννοιες, και γίνεται το κυρίαρχο όπλο της 

γλώσσας; Ζούμε στην εποχή που ο άνθρωπος ενώ  βλέπει τόσες 

πολλές εικόνες, δεν έχει τη δυνατότητα γλωσσικά να περιγράψει 

καμία. Διαβάζουν λίγοι, καταλαβαίνουν λιγότεροι τι είναι αυτό που 

διαβάζουν. Ξέρετε, για έναν συγγραφέα είναι μεγάλη η θλίψη όταν 

γύρω του οι άνθρωποι δεν διαβάζουν. Είναι σαν να πουλάς ψωμί και 

οι άνθρωποι γύρω σου να κάνουν δίαιτα! Απογοήτευση; Ο 

συγγραφέας δεν πρέπει να απογοητεύεται, έχει το χρέος ακόμη και 

την απογοήτευση αυτή να την κάνει δημιουργία, να γράψει γι’ αυτήν. 

Μια δυσοίωνη πρόβλεψη θα ήταν σε μια μελλοντική κοινωνία να 

έχουμε παραγωγή βιβλίων χωρίς να υπάρχει ούτε ένας αναγνώστης. 

Ταινία επιστημονικής φαντασίας ή πραγματικότητα; Ας είναι, ακόμη 

και σε μια τέτοια ταινία ζωής, το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει 

κανένας αναγνώστης, εντούτοις ο συγγραφέας γράφει, γεννά 

ελπίδες. Αλίμονο, αν στις παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες που μας 

επιβάλλουν να ζούμε, εξαφανιζόταν οι καλλιτέχνες. Τότε θα ήταν 

σαν να τέλειωνε και η ζωή.  
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Το διάβασμα είναι σαν το σπόρο. Έχεις μια γλάστρα και 

φυτεύεις έναν σπόρο κι ανθίζει ένα λουλούδι. Αν ο σπόρος είναι 

καλός και μεταφυτευτεί, τα λουλούδια θα πολλαπλασιαστούν και θα 

γίνουν καλύτερα. Ένας σπόρος είναι κι ένα βιβλίο. Κι αν ο σπόρος 

αυτός είναι καλός, τότε θα γεννηθούν πολλές επιθυμίες για καλά 

βιβλία. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που στην λογοτεχνική 

παραγωγή υπάρχουν μέχρι και βιβλία για βρέφη. Παρόλ’ αυτά, τα 

παιδιά μας δεν διαβάζουν. Οι έφηβοί μας σε κοιτούν με απελπισία ή 

διαμαρτύρονται όταν τους προτείνεις να διαβάσουν ένα βιβλίο. 

Υπάρχουν παιδιά που περνούν από την εφηβική ηλικία στην 

ενηλικίωση και δεν έχουν διαβάσει ποτέ ούτε ένα μυθιστόρημα. Δεν 

τα αγαπούν τα βιβλία. Σε μια εποχή που αγαπά τα θεάματα μοιάζει 

σαν να τύφλωσε η εικόνα τα μάτια της ψυχής τους και μπορούν να 

βλέπουν μονάχα ότι είναι τρισδιάστατο τεχνολογικά.  

 

Πόσα πράγματα άραγε χάνει ένας νέος που δεν αγαπάει το 

διάβασμα και πόσα θα μπορούσε να κερδίσει, εάν αφιέρωνε κάποιες 

στιγμές από το χρόνο του, για να έρθει σε επαφή μ’ ένα καλό βιβλίο;  

 

Απόψε έχουμε τη χαρά να βρίσκεται κοντά μας η κυρία Τούλα 

Τίγκα, για να μας μιλήσει για την αξία της φιλαναγνωσίας και για 

τους εφήβους στον κόσμο της λογοτεχνίας, ενώ θα μας κάνει την τιμή 

να περάσει τις επόμενες μέρες απ’ όλα τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου 

και με αφορμή το απόσπασμα από το βιβλίο της Η Εποχή των 

Υακίνθων που ανθολογείται στο σχολικό βιβλίο της Λογοτεχνίας, να 

συζητήσει με τους μαθητές μας.   

 

Η κυρία Τίγκα είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ, του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και ζει στη 

Θεσσαλία, στα Τρίκαλα.  

Εμφανίστηκε στα Ελληνικά Γράμματα το 1984 με το βιβλίο της 

Οδός Γραβιάς, από τις εκδόσεις Μίνωας,  το οποίο τιμήθηκε με το 

πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού 

Βιβλίου και απόσπασμά του περιέχεται σε βιβλίο της Νεοελληνικής 

γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Το 1986 γράφει το μυθιστόρημα Ιστορία για μελάνι και πένα που 

τιμήθηκε για την «ευαισθησία της γραφής» σε διαγωνισμό των 

εκδόσεων BELL, και στην πορεία επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις 

Καστανιώτη με τον νέο τίτλο Σεμέλη.  

Το 1989 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δόμος την Άλλη Όχθη του 

Καλοκαιριού και δύο χρόνια αργότερα εκδίδει την Τριπλή Νύχτα, που 

επανεκδόθηκε και από τις εκδόσεις Πατάκη.  
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Αίσθηση έκανε το βιβλίο της Η βουή των υδάτων από τις 

εκδόσεις Πατάκη το 1993, το οποίο και αναγράφηκε στον τιμητικό 

πίνακα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα.  

Το 1993 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη την Εποχή των 

υακίνθων, όπου και τιμήθηκε με βραβείο σε διαγωνισμό του Κύκλου 

Ελληνικού Παιδικού βιβλίου, ενώ το 1999 εμφανίζεται ξανά με το 

μυθιστόρημα Τα χρόνια τρέχοντας από τις εκδόσεις Πατάκη, 

αποσπώντας τον έπαινο από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού 

βιβλίου και το βραβείο εφηβικού μυθιστορήματος του περιοδικού 

«Διαβάζω» για το καλύτερο νεανικό μυθιστόρημα το 2000.  

Τα πουλιά στο χιόνι έρχονται να συμπληρώσουν την 

εργογραφία της το 2006 από τις εκδόσεις Πατάκη, αποσπώντας για 

άλλη μια φορά Έπαινο από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού 

Βιβλίου.  

Η λογοτεχνική της παρουσία συνεχίζεται το 2006 με το βιβλίο 

Αχ Σαλονίκη από τις εκδόσεις Άγκυρα, ενώ το 2012 εκδίδει το 

μυθιστόρημα Φεγγάρι στο νερό στις εκδόσεις Ψυχογιός.  

Η κυρία Τίγκα είναι μάχιμη συγγραφέας, συνεχίζει να γράφει 

κι ευχόμαστε να έχουμε τη χαρά και την απόλαυση να την 

διαβάζουμε ξανά και ξανά.  

Μελετώντας την εργογραφία της όλα αυτά τα χρόνια που τη 

διαβάζω, έχω να πω πως η λογοτεχνική της γλώσσα είναι 

αξιοθαύμαστη και η γραφή της αποτελεί υπόδειγμα λογοτεχνικής 

πένας, γι’ αυτό και διδάσκεται εξάλλου στους μαθητές μας. Τα βιβλία 

της είναι γεμάτα λογοτεχνικές αρετές, με χαρακτήρες δουλεμένους 

στην εντέλεια, με περιγραφές μοναδικές στην αφήγηση, με τεχνική 

στην πλοκή άξια προσοχής. Το έργο της απευθύνεται σε αναγνώστες 

που αντιλαμβάνονται πως η ουσία ενός λογοτεχνικού κειμένου 

βρίσκεται στην Ιδέα που υπάρχει πίσω από κάθε ιστορία, και η ίδια 

γράφει με σεβασμό απέναντι στον αναγνώστη, μελετά και ερευνά το 

κάθε τι που επιλέγει να δώσει ως θεματική σε κάθε της βιβλίο.  

Προσωπικά, θα ήθελα να την ευχαριστήσω που βρίσκεται 

κοντά μας απόψε και θα ’χουμε τη χαρά να ακούσουμε την 

τοποθέτησή της.   
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Τούλα Τίγκα:  Οι έφηβοι στον κόσμο της 

λογοτεχνίας  

 
«Και μου  πέρασε πρώτη φορά απ’ το μυαλό η λογοτεχνία: Κυρία 

στα χρυσά, ξυπόλυτη στο χιόνι  και στα αναμμένα κάρβουνα,  στη 

λάσπη και στο χώμα, στα χαλίκια.  Να μελετά τις ανηφοριές  και τους 

γκρεμνούς ,  του χτίστη τον πυρετό  και του ξυλουργού το σταθερό 

χέρι . Αθόρυβη στη ροή του χρόνου  και αθέατη στα χαμηλά  να  

ψηλαφίζει  την αγωνία του ανθρώπου  και να αποτυπώνει τον αγώνα 

του. Λογοτεχνία:  μια τέχνη για να δούμε τον κόσμο με τα  δικά μας 

μάτια , να αναπλάσουμε τα ειπωμένα με τον τρόπο μας», λέει η 

Μάρω Δούκα  στο βιβλίο της « Τα μαύρα  λουστρίνια» 

 

Κυρίες και κύριοι,  

ας ακολουθήσουμε αυτή την Κυρία που ντυμένη την αξία της, στα 

χρυσά, όπως λέει η Δούκα, περπατάει  ωστόσο με πέλματα  γυμνά, 

ελεύθερα  για να νιώσει άμεσα την αίσθηση που αφήνει μέσα της η 

ζωή με όσα συμβαίνουν καλά ή άσχημα, εύκολα ή δύσκολα  που πάει 

να πει ότι ο συγγραφέας, εισπράττει και αποτυπώνει την αγωνία και 

τον αγώνα του ανθρώπου καθώς  σαν άξιος τεχνίτης,   δημιουργεί 

πυρετικά αλλά αθόρυβα το έργο του  και  μας οδηγεί σε έναν κόσμο  

φτιαγμένο με παμπάλαια υλικά που ωστόσο με την τέχνη του τον  

κάνει να μοιάζει καινούριος.  

 

Ας τολμήσουμε λοιπόν μια βόλτα μαζί με τους έφηβους σ’ αυτόν 

τον κόσμο της Λογοτεχνίας,  τον κόσμο των λέξεων, στον κόσμο όπου 

συναντιούνται  η  φαντασία με την πραγματικότητα, η μνήμη με την 

ευαισθησία και  ο συγγραφέας με  τους αναγνώστες του.  

 

Οι έφηβοι λοιπόν ως αναγνώστες και γιατί όχι και  ως επίδοξοι 

συγγραφείς και ποιητές. Στα  σχολεία όπου με καλούν να συζητήσω 

με τα παιδιά  για τα βιβλία μου, έχω ακούσει πολλές φορές μαθητές 

και μαθήτριες, να ομολογούν δειλά πως κάνουν τις πρώτες απόπειρες 

να  γράψουν  στίχους ή πεζά μικρά κείμενα.  

 

Η διαδικασία της ανάγνωσης και η διαδικασία της γραφής, 

οριοθετούν νομίζω  τον  κόσμο της λογοτεχνίας. 

 

     Κι εκεί μέσα ,ανάμεσα στο διαβάζω και στο γράφω, χωράνε πολλά 

και πολλοί.. Ενήλικες και παιδιά, συγγραφείς και αναγνώστες, ήρωες, 

στοχασμοί, κοινωνίες, εποχές  και  χαρακτήρες, ιδέες, ταξίδια, 

οράματα. Και όλων των ειδών οι περιπετειώδεις διαδρομές. Ένα 
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ταξίδι είναι και η ανάγνωση για τον αναγνώστη , όπως ταξίδι είναι  

και  η συγγραφή για το συγγραφέα  και τυχεροί αυτοί που το  ζουν , 

αναγνώστες και συγγραφείς.   

 

Δεν θα σας μιλήσω με βάση  στατιστικές, νούμερα ή μελέτες . Από 

τις εμπειρίες τις δικές μου θα πιαστώ, από τον τρόπο που περπάτησα 

εγώ μέσα  σ’ αυτόν τον κόσμο της Λογοτεχνίας   ως έφηβη που 

ξεκινώντας πρωτίστως από το διάβασμα, τα κατάφερε να γίνει 

συγγραφέας - στο βαθμό που τα κατάφερε -  και  ως συγγραφέας που 

τα κατάφερε, για χάρη της λογοτεχνίας  και των παιδιών, να κρατήσει 

μέσα της  ζωντανό το παιδί που υπήρξε κάποτε  γιατί αλλιώς πώς  θα 

μπορούσε να γράφει  βιβλία και  για παιδιά!    

 

Αρχικά είναι οι μύθοι και  τα παραμύθια που μεγάλωσαν –και 

θέλω να πιστεύω  ότι εξακολουθούν να μεγαλώνουν – γενιές και 

γενιές. Είναι τα πρώτα βήματά μας στην τέχνη του λόγου, 

προφορικού ή γραπτού. Κάπως έτσι  κι εμείς οι μεγαλύτεροι, έχοντας 

για συντροφιά μας, ήρωες παραμυθιών και μύθων, διασχίσαμε εκείνα 

τα πρώτα χρόνια της αθωότητας.   

 

Το παραμύθι ήταν και είναι κάτι σαν   προθάλαμος  στον κόσμο 

της λογοτεχνίας, μια συντροφιά γοητευτική αλλά και παραμυθία, 

μια διδαχή απαραίτητη  για  τα παιδιά σε  ηλικίες που το έχουν 

ανάγκη.  

 

Έρχεται όμως κάποια στιγμή που οι ήρωες των παραμυθιών και 

των μύθων, πεντάμορφες και βασιλόπουλα, μάγισσες και νεράιδες  

εγκαταλείπουν τα παιδιά και τη θέση τους παίρνουν άνθρωποι 

πραγματικοί, με αδυναμίες και κακίες, με υστεροβουλία και 

υποκρισία και είναι δίπλα τους πια, δεν είναι στα παραμύθια.  Το 

ψέμα από  γλυκό και αθώο γίνεται πικρό και ένοχο και οι αλήθειες 

βγάζουν τα πρώτα τους αγκάθια.  

 

  Είναι η στιγμή που τα παιδιά αρχίζουν και μεγαλώνουν, έτσι 

βιαστικά  και δύσκολα που μεγαλώνουν πάντα τα παιδιά, και στη 

δική μου εποχή  και σήμερα.  

Είναι η στιγμή που πρέπει: 

 να  γνωρίσουν  και να αγαπήσουν τον εαυτό τους και τους 

ανθρώπους γύρω τους, 

 που πρέπει να  ανακαλύψουν και  να υποστηρίξουν τις 

προτιμήσεις  τους 
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 και  να μάθουν  τι  σημαίνει  να  απολαμβάνεις την ελευθερία 

σου, χωρίς να καταργείς όρια και κανόνες  και χωρίς  να 

προσβάλεις ή να καταργείς την ελευθερία του άλλου .  

 

     Όλα αυτά είναι καινούρια για τα παιδιά και ανακαλύπτουν πως   

δεν  χωρούν  πια στα παραμύθια όπως  δεν χωρούν και στα παλιά 

τους ρούχα ή στα παιδικά τους όνειρα. Θέλουν  άλλα μεγαλύτερα, και 

ρούχα   και όνειρα.  

 

          Πιστεύω πως όλοι οι έφηβοι έτσι αισθάνονται  όσο  διαρκεί αυτή 

η επώδυνη ψυχικά και σωματικά  διαδικασία της ενηλικίωσης 

καθώς ψάχνουν και  κάτι να πιαστούν, ιδέες και πρότυπα  να 

ακολουθήσουν, καινούριους ήρωες   να αγαπήσουν. 

 

Είναι πίσω τους πια η ηλικία της αθωότητας και προχωρούν  

προς την ηλικία της ευθύνης των επιλογών, των αποφάσεων  και 

των συναναστροφών τους. Στην ηλικία των διεκδικήσεων με τις 

πρώτες τάσεις  απομόνωσης  ή ανεξαρτητοποίησης. 

 

Είναι γεγονός, ότι σ’αυτή τη σημαντική στιγμή  της ζωής τους, τη 

στιγμή  που συμβαίνουν καθοριστικές αλλαγές μέσα τους και  

σφυρηλατείται ο χαρακτήρας τους και η  σχέση   τους  με τον εαυτό 

τους και τους γύρω τους,  πρωταρχικό  ρόλο παίζουν η οικογένεια 

και το σχολείο.  

 

 Η συναισθηματική στήριξη,  

 η ώθηση προς την γνώση,  

 η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της αισθητικής, πρωτίστως 

από κει ξεκινούν. 

   

 Παρακάμπτω όμως αυτή τη σκέψη  χωρίς να την  αγνοώ ή να την 

υποτιμώ γιατί είναι μια παράμετρος στο θέμα μας  και  σταματώ στη 

σκέψη της  γόνιμης ή όχι  σχέσης που έχουν τα παιδιά  στην ηλικία 

αυτή, με το καλό λογοτεχνικό βιβλίο ,κάτι που  το θεωρώ  ως ένα 

απαραίτητο συμπλήρωμα στο έργο της οικογένειας και του σχολείου.     

 

         Πόσα παιδιά όμως  σ’ αυτή την καθοριστική φάση της ζωής τους, 

έχουν μια  συνεχή  και δημιουργική σχέση με το καλό λογοτεχνικό 

βιβλίο; Λίγα!  Τα περισσότεροι αρκούνται  στα κείμενα που 

διδάσκονται στο μάθημα της λογοτεχνίας  μέσα στην τάξη , μία ή δύο 

ώρες  την εβδομάδα,  από εκπαιδευτικούς οι οποίοι καταβάλουν  

κάθε  δυνατή προσπάθεια,   ώστε να βολέψουν δημιουργικά και τη 
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λογοτεχνία με παράλληλες δράσεις,  συζητήσεις και  εκδηλώσεις 

μέσα σε ένα ήδη φορτωμένο πρόγραμμα  σχολικής ύλης.  

 

Αποτέλεσμα; Μπορεί να έχουμε καλούς μαθητές,  αλλά έχουμε 

κερδίσει ή  έχουμε  διαμορφώσει  σωστούς, επαρκείς, εκλεκτικούς  

αναγνώστες; Αναγνώστες δηλαδή που έχουν  μάθει  πώς να  

αναζητούν   και να ξεχωρίζουν  την ποιότητα  του λόγου  σε ένα 

βιβλίο, την ποιότητα των εκφραστικών και αφηγηματικών μέσων 

ώστε να νιώσουν πραγματικά μια  αισθητική απόλαυση  διαβάζοντας 

έτσι ώστε να μάθουν   να απορρίπτουν  το μέτριο και δήθεν 

λογοτεχνικό έργο; 

   

Σκέφτομαι πότε -πότε ότι αν χρειαζόμαστε σήμερα μια 

επανάσταση είναι η επανάσταση για την κατάκτηση της ποιότητας.  

   Της ποιότητας γενικά! 

 

    Μας έχει παρασύρει  και έχουμε εγκλωβιστεί στο μέτριο και στο 

εύκολο  – το εύκολο στους στόχους  μας,  στις επιλογές μας, στις 

υλικές απολαβές στη  διασκέδαση – και βολευόμαστε  γιατί  μας  

βοηθάει να αντιμετωπίσουμε μια φορτωμένη με υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις  καθημερινότητα. Όμως πόσο μας βοηθάει να 

ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις  ενός ολοκληρωμένου χαρακτήρα  

και ενός υπεύθυνου πολίτη; 

 

Έτσι, πιστεύω πως  η  αναζήτηση της ποιότητας, πρέπει  ν ‘αρχίζει 

από πολύ νωρίς γιατί   έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή μας γενικά 

και κυκλώνει μέσα της πάρα πολλά. Αλλά εμείς ας πάρουμε το 

βιβλίο. Και κλείνω την παρένθεση:   

 

  Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους λίγους που διαβάζουν:  Πρώτα ,τι 

τους ωθεί να   ανακαλύψουν τον κόσμο  της λογοτεχνίας και μετά τι 

κερδίζουν. Ίσως έτσι μπορέσουμε να δούμε τελικά – γονείς, 

εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, τα παιδιά τα ίδια  – τι χάνουν  οι άλλοι οι 

περισσότεροι , με το να μένουν απ έξω.  

 

Πώς γεννιέται άραγε αυτή η αγάπη  για τη λογοτεχνία ; 

 

Παίζει ρόλο το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, γονείς που 

αγαπούν το βιβλίο, δάσκαλοι και καθηγητές που προωθούν τη 

φιλαναγνωσία;  

 

      Παίζουν ρόλο οι ευαισθησίες  τους, οι ανασφάλειες των νέων 

παιδιών που ζητούν μια καταφυγή; 
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     Η ανάγκη να δώσουν ώθηση στη φαντασία τους ή να διεισδύσουν  

και στον δικό τους  συναισθηματικό  κόσμο με τον τρόπο που 

διεισδύει  και φωτίζει ο συγγραφέας τον κόσμο των ηρώων του;  

 

     Μήπως είναι εκείνα τα παραμύθια της τρυφερής τους ηλικίας που 

τους έβαλαν σ’ ένα κόσμο διαφορετικό   τον οποίο   αναζητούν, 

μεγαλώνοντας  σιγά σιγά, μέσα στα βιβλία μόνοι τους  πια;  

 

      Ή μήπως είναι η ανάγκη για αναζήτηση πηγών γνώσης που θα 

εμπλουτίσουν  τις  δικές τους  γνώσεις   στην προσπάθειά τους να 

μαθαίνουν όλο και κάτι καινούριο μέσα από το βιβλίο;         

      

        Είναι ίσως όλα αυτά μαζί και το καθένα χωριστά. Και πρέπει εδώ 

να πούμε ότι   η αγάπη για το διάβασμα ,για τη λογοτεχνία   είναι 

κάτι βιωματικό. Ισχύει κι εδώ ό,τι για   κάθε αγάπη.  

Αγαπώ έναν άνθρωπο γνωρίζοντάς τον σιγά σιγά.  

Αγαπώ μια πόλη , τη θάλασσα ή τον κάμπο απολαμβάνοντας 

τις ομορφιές που μου  προσφέρουν. 

            

               Δηλαδή η αγάπη  διαμορφώνεται σιγά σιγά,  γνωρίζοντας το 

πρόσωπο, τη διαδικασία, το αντικείμενο, σταδιακά. Γι αυτό έχει 

σημασία, με τη βοήθεια των γονιών   να υπάρξει πολύ νωρίς μια 

πρώτη φορά, μια πρώτη επαφή με το βιβλίο  σε μικρή ηλικία κάτι 

που σιγά σιγά θα επαναλαμβάνεται και   στην εφηβεία και  αργότερα 

και θα ενισχύει όλο και περισσότερο αυτή την έφεση , την ανάγκη  

για διάβασμα . 

     

          «Πολλά βιβλία στα 4, γερά μυαλά στα 18» είχα διαβάσει πριν 

χρόνια σε μία έρευνα  στο Βήμα.   Εκτός αυτού , είναι πολύ σημαντικό 

το γεγονός  ότι  το διάβασμα  εξασφαλίζει  στο παιδί  μια ωραία 

συνήθεια για τις ελεύθερες ώρες του.  

 

       Θα το βοηθήσει επίσης να διαμορφώσει  και μια σωστή 

αναγνωστική συμπεριφορά  η οποία  θα καθορίσει αργότερα τις 

επιλογές του και τις αναζητήσεις του  στο χώρο της  ποιοτικής 

λογοτεχνίας και ειδικά  τώρα τελευταία που η εισβολή της εικόνας –

και τις κακής εικόνας  τις περισσότερες φορές – τείνει να  ενισχύσει   

στο παιδί  την ευκολία στην  πρόσληψη  εικόνων και όχι στην 

προσπάθεια  για  τη  δημιουργία τους, κάτι που γίνεται με το 

διάβασμα .    

  



13 
 

  Με το ζήλο του νεοφώτιστου λοιπόν, οι έφηβοι, μέσα από το 

καλό λογοτεχνικό βιβλίο, ανακαλύπτουν   σαν νεόκοποι εξερευνητές, 

έναν άλλο Νέο Κόσμο. Συντροφιά τους  τώρα, δεν είναι τα πρόσωπα 

των παραμυθιών, αλλά  οι γενναίοι έφηβοι της Πηνελόπης Δέλτα 

στην Τουρκοκρατούμενη Μακεδονία  ή στο ταραγμένο Βυζάντιο ,οι  

έφηβοι ήρωες της Ζωρζ Σαρή και της Άλκης Ζέη, του Μάνου 

Κοντολέων, της Λόττης Πέτροβιτς, της Λίτσας Ψαραύτη, της 

Αγγελικής Βαρελλά, της Ελένης Δικαίου,    και άλλων  πολλών από 

την Ελληνική και ξένη λογοτεχνία. 

  

Οι ήρωες πια, είναι παιδιά  που τους μοιάζουν  που μεγαλώνουν 

με δυσκολίες και έχουν να παλέψουν  με διάφορες αντιξοότητες και 

προβλήματα. 

 

 Η νεότερη γενιά των λογοτεχνών που γράφουν για έφηβους, 

τόλμησε να αγγίξει θέματα σύγχρονα και δύσκολα  που καταθέτουν 

προβληματισμούς και αποκαλύπτουν ή χτυπούν στερεότυπα. Μιλούν  

για   πόλεμο, για θάνατο,  για ρατσισμό  για τον συναισθηματικό 

βιασμό  μέσα από λανθασμένες συμπεριφορές ,για διαζύγιο, για 

τον πρώτο εφηβικό έρωτα , για τα ναρκωτικά, ή για τις  

αρρώστιες που τα απειλούν  στη σχέση τους με το άλλο φύλο .    

 

 Μια ομάδα μαθητών και μαθητριών, με τη  βοήθεια του κ. 

Πράντζιου, ανέλαβαν  να   ετοιμάσουν και να σας παρουσιάσουν 

ενδεικτικά και  εν συντομία, πέντε βιβλία που αναφέρονται σε κάποια  

από τα θέματα για τα οποία σας μίλησα νωρίτερα.  Θα διαβάσουν  τα 

μια σύντομη παρουσίαση των βιβλίων  κι ένα πολύ μικρό απόσπασμα 

ως δείγμα γραφής  του κάθε συγγραφέα.  

 

Και αρχίζουμε με  Τα ξύλινα σπαθιά  του Παντελή Καλιότσου που 

είναι ένας από την παλιότερη γενιά των συγγραφέων  και από τους πιο 

σημαντικούς .  

Το συγκεκριμένο  μυθιστόρημα που αγαπήθηκε πάρα πολύ, 

θεωρήθηκε το κατ’ εξοχήν αντιπολεμικό μυθιστόρημα για παιδιά. 

Πρόκειται για τη μεταφορά της εμπόλεμης ζώνης στη γειτονιά ενός  

χωριού, όπου τα πολεμικά όπλα – παιχνίδια,  εκτίθενται στη βιτρίνα 

ενός μαγαζιού. Αυτό γίνεται αφορμή να αρχίσουν οι εχθροπραξίες 

ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενες παρέες παιδιών. Χωρίς μεγαλοστομίες 

και χωρίς διδακτισμό, με μεγάλες δόσεις χιούμορ, δίνεται στα παιδιά 

αλλά και στους μεγάλους η αφορμή  για συζητήσεις γύρω από την 

κατάρα του πολέμου και τις επιπτώσεις του. 
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Για το βιβλίο αυτό θα μας μιλήσει η μαθήτρια της Γ’ 

Γυμνασίου, Ελευθερία Αθανασοπούλου. 

 

   Τα Ξύλινα σπαθιά είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που έχει 

ως βασικό θέμα του τον Πόλεμο και την Ειρήνη. Πρόκειται για μια 

αντιπολεμική σάτιρα με συμβολικούς χαρακτήρες, το φαρμακοποιό 

ενός χωριού που εκπροσωπεί το φύλακα της ειρήνης και τον έμπορο 

πολεμικών παιχνιδιών που εκπροσωπεί τη φιλοπόλεμη μερίδα.  

  Η ιστορία μας ξεκινάει λίγο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στη 

Μανωλίτσα, μία μικρή πόλη κάπου στην Ελλάδα. Οι μέρες κυλάνε 

ήρεμα, μέχρι τη  μέρα που ο Μπαρμπα-Γάντζος άνοιξε το 

παιχνιδάδικό του, το οποίο πουλούσε μόνο πολεμικά παιχνίδια. Τότε 

ήταν της εποχής τα πολεμικά παιχνίδια, γιατί λίγα χρόνια πριν 

μαινόταν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Με αφορμή λοιπόν το 

παιχνιδάδικο του Μπάρμπα – Γάντζου κηρύσσεται πόλεμος ανάμεσα 

στα παιδιά της Μανωλίτσας και του υπόλοιπου κόσμου. Τα παιδιά 

εξοπλίζονται με κόκκινα και πράσινα κράνη, νεροπίστολα, σπαθιά, 

ασπίδες και άλλα. Οι δυο αρχηγοί ήταν ο Φώτης και ο Θανάσης και 

βοηθοί τους οι Κόντρα-Κουτός και Φούφης.  

Στον υπόλοιπο κόσμο γινόταν το Π.Σ.Π (Παγκόσμιο Συνέδριο 

Παιχνιδοποιών) όπου υπήρχαν αντιπρόσωποι από όλες τις χώρες. 

Εκεί, λοιπόν, συνεδρίαζαν και πρότειναν παιχνίδια πολεμικά, όπως 

πύραυλους, κανόνια κλπ. Στη Μανωλίτσα πάλι απαγορεύτηκαν τα 

νεροπίστολα κι έτσι ξεκίνησαν οι πετροπόλεμοι. Αφορμή για να 

κηρυχτεί ειρήνη, στάθηκε ο σοβαρός τραυματισμός ενός παιδιού το 

οποίο αντιπροσωπεύει τον άμαχο πληθυσμό. Τότε οι φίλοι του 

έτρεξαν γρήγορα στο φαρμακοποιό κύριο Γουργούρη. Ο κύριος 

Γουργούρης αφού φρόντισε το τραυματισμένο παιδί, έκανε τα παιδιά 

να καταλάβουν πόσο επικίνδυνος είναι ο πόλεμος και με αυτό τον 

τρόπο τους έπεισε πως δεν πρέπει να παίζουν πολεμώντας. Έτσι 

σταμάτησε ο πόλεμος των παιδιών της Μανωλίτσας, τα οποία 

έδωσαν το καλό παράδειγμα και στα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου για 

να σταματήσει ο πόλεμος. 

Ας διαβάσουμε όμως ένα απόσπασμα από το βιβλίο: 

 

«Την άλλη μέρα οι εφημερίδες της πρωτεύουσας δημοσίευαν μια 

μεγάλη φωτογραφία με όλα τα παιδιά. Από κάτω τεράστιους τίτλους 

και υπότιτλους: 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΣ 

Μήνυμα ειρήνης απ’ τη νέα γενιά 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ 

Άλλο ο πόλεμος κι άλλο η άμυνα 
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 «Η είδηση λοιπόν έγινε ζήτημα της ημέρας. Όλος ο κόσμος 

μιλούσε τώρα “για την απαγόρευση των όπλων και για τον 

αφοπλισμό”. Κι αμέσως συνέβηκε κάτι καταπληκτικό στην 

πρωτεύουσα: Η αγοραστική κίνηση των πολεμικών παιχνιδιών 

σημείωσε μια ραγδαία πτώση! Οι μεγάλοι καταστηματάρχες, που κι 

αυτοί είχαν προμηθευτεί όλων των ειδών τα όπλα, περιμένοντας να 

κάνουν χρυσές δουλειές, τώρα δεν έβλεπαν καμία κίνηση. Πολλοί απ’ 

αυτούς αντιμετώπιζαν το φάσμα της χρεοκοπίας. Μάταια 

προκαλούσαν τα παιδιά με τις τεράστιες βιτρίνες τους. Μάταια 

κατέβαζαν τις τιμές. Μάταια διαφήμιζαν το εμπόρευμα. Τα παιδιά, 

σαν συνεννοημένα, έδειχναν μια σταθερή περιφρόνηση σ’ αυτά τα 

παιχνίδια. Μερικοί άλλαζαν κιόλας τις βιτρίνες τους, ενώ τους 

περισσότερους τους είχε πιάσει πανικός όσο έβλεπαν τις γιορτές να 

ζυγώνουν και να μην πουλάνε τίποτα». 

 

 

 

Το δεύτερο  είναι η Γεύση πικραμύγδαλου, του Μάνου Κοντολέων. 

Ο Κοντολέων έχει καταθέσει  ένα έργο πολύπλευρο και σημαντικό, έχει 

γράψει πολλά  βιβλία  και έχει καταπιαστεί με ποικίλα θέματα.  Αυτό 

το βιβλίο, έχει ένα θέμα πάντα επίκαιρο, μια παγίδα στον έρωτα, το 

έιτζ  που καραδοκεί στις σχέσεις των ανθρώπων, -εδώ δύο νέων παιδιών 

– αλλά και δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις των μελών μιας 

οικογένειας. Με ένα αφηγηματικό τέχνασμα εδώ ο Κοντολέων, παίζει 

διπλό ρόλο . Υποτίθεται ότι γράφει το βιβλίο το οποίο  εικονογραφεί η 

μητέρα της ηρωίδας,  αλλά σε ένα δεύτερο αφηγηματικό επίπεδο , θα 

συναντήσει τους δύο ήρωες και θα συζητήσει μαζί τους. 

 

Ας ακούσουμε όμως τη μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου Λευκοθέα 

Βαρβέρη να μας μιλά γι’ αυτό. 

 

Η Γεύση Πικραμύγδαλου είναι ένα σύγχρονο μυθιστόρημα που 

πραγματεύεται την ασθένεια του 20ου αιώνα, το aids. 

 Το βιβλίο μας παρουσιάζει ένα ζευγάρι νέων παιδιών, τη 

Φαίδρα και τον Οδυσσέα που είναι φοιτητές. Εκείνη σπουδάζει 

θεατρολόγος, αυτός μαθηματικά και μουσική. Τύπος μοναχικός η 

Φαίδρα, κάνει όνειρα κι αναρωτιέται αν θα μπορέσει να τα 

πραγματοποιήσει. Ο Οδυσσέας από την άλλη είναι περισσότερο 

δυναμικός, τραυματισμένος όμως από τον τελευταίο του ερωτικό 

δεσμό, γι’ αυτό και διστακτικός στις σχέσεις του  με τους άλλους. 

Ξαναγνωρίζει όμως τον έρωτα στα μάτια της Φαίδρας, όταν 

συναντιούνται τυχαία στον ίδιο χώρο, για να μάθουν τουμπερλέκι. 
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Έτσι, ερωτεύονται ο ένας τον άλλον και αισθάνονται πως μια νέα 

σελίδα ανοίγει στη ζωή τους. Ο έρωτάς τους όμως έχει γεύση 

πικραμύγδαλου κι η νέα αυτή σελίδα είναι προορισμένη να μην 

περιγράψει τον ανέφελο έρωτα δύο νέων παιδιών, αλλά την τραγική 

ιστορία δύο θυμάτων του aids και των οικογενειών τους.  

 Μια ιστορία συγκλονιστική, ένα μυθιστόρημα ρεαλιστικό και 

βαθιά ανθρώπινο.  

 Ας διαβάσουμε, όμως, ένα ενδεικτικό απόσπασμα από το 

βιβλίο: 

 

 «Μίλα μου» - έτσι είπε ο πατέρας του και ο Οδυσσέας άκουσε: 

«σ’ αγαπώ» και «σε νοιάζομαι» και «είμαι δίπλα σου» και «παιδί μου, 

μη φοβάσαι». Αυτά άκουσε και έγειρε μέσα στην πλατιά αγκαλιά, 

μύρισε τον καπνό και την κιμωλία, τη σάρκα και την πρωινή κολόνια 

κι ένιωσε πάνω στο μάγουλό του το ύφασμα του πουκαμίσου μαζί με 

το άλλο της γραβάτας και πάνω στα μαλλιά του πήγε κι ακούμπησε η 

παλάμη που κάποτε μπορούσε να γεμίσει με το προσωπάκι ενός 

μικρού αγοριού. Κι ο Οδυσσέας άφησε τα δάκρυα να φύγουν από τα 

μάτια του, να στάξουν πάνω στο μικρό κουμπί του πουκαμίσου, σ’ 

εκείνο το τόσο δα κουμπάκι, που λίγο ακόμα και θα είχε χαθεί από 

την αγκράφα της ζώνης. 

 Κι έπειτα σήκωσε το κορμί του και κοίταξε βαθιά μέσα στα 

μάτια τον πατέρα του, και άνοιξε τα χείλια του και, καθώς αυτά 

ξεκίνησαν να προσφέρουν τα γράμματα, τις συλλαβές, την πρόταση, 

ο Οδυσσέας χαμήλωσε τα βλέφαρα∙ δεν άντεχε, δεν ήθελε να δει τον 

τρόμο στο πρόσωπο ενός πατέρα. 

 «Έχω aids…» είπε. 

  

 

Τρίτο τα   Επικίνδυνα παιχνίδια της Λίτσας Ψαραύτη  

 

Ανήσυχη  για  τα προβλήματα των νέων παιδιών   και αγαπημένη 

συγγραφέας των εφήβων και όχι μόνο , η Λίτσα Ψαραύτη  με το 

συγκεκριμένο μυθιστόρημα   αναφέρεται σε μια αληθινή ιστορία. Η 

Μαρία  ερωτευμένη με τον Μάρκο, βρίσκεται μπλεγμένη, σε κλοπές και 

τέλος στα  ναρκωτικά . Συνηθισμένη ιστορία  από αυτές που  απειλούν 

την ψυχή και τη ζωή των νέων και μεγαλύτερων ανθρώπων  αλλά και 

τη γαλήνη της οικογένειας .  

 

Για το βιβλίο θα μας μιλήσει η μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου 

Εβελίνα Γηρούση. 
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Η Μαρία είναι έφηβη και βρίσκεται στα τελευταία χρόνια του 

γυμνασίου. Οι γονείς της έχουν χωρίσει και εκείνη πρέπει να 

αντιμετωπίσει την ψυχική απώλεια του αποχωρισμού με τον πατέρα 

της. Κοντινές της φίλες είναι η Βίκυ και η Αλέκα που είναι πάντα 

δίπλα της σε ό,τι τις χρειαστεί. Μέχρι που γνωρίζουν τον Μάρκο και 

την παρέα του. Ο Μάρκος είναι μαθητής Λυκείου και αντί να 

προσπαθήσει να την βοηθήσει να σταθεί ψυχολογικά στα πόδια της 

την σπρώχνει στον κόσμο των ναρκωτικών. Εξαιτίας του εθισμού της 

η ίδια για να αποκτήσει τα ναρκωτικά, τα χάπια και τα «τριπάκια» θα 

αναγκαστεί να κλέψει και να ζητιανέψει μέχρι να φτάσει στην 

ντροπή και στην ταπείνωση. Θα μπορέσει άραγε να σωθεί και να 

γλιτώσει τον εαυτό της από τον ψεύτικο Παράδεισο» των 

ναρκωτικών; 

 Τα Επικίνδυνα Παιχνίδια είναι ένα μυθιστόρημα δυνατό που 

τολμά να βάλει το μαχαίρι βαθιά και να περιγράψει με γλώσσα 

σκληρή το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των ναρκωτικών. 

 

 Διαβάζουμε στο βιβλίο: 

 

 «Δίπλα μου ο Μάρκος έχει ξετρυπώσει ένα ακριβό πέτσινο 

γελέκο και μου το δείχνει. 

“Λοιπόν, θα κάνεις όπως σου είπα… Θα μπεις στο δοκιμαστήριο 

και θα το φορέσεις κάτω από το παλτό σου. Θα κουμπωθείς καλά, για 

να μη φαίνεται από μέσα, και θα βγεις αδιάφορη, σαν να μη 

συμβαίνει τίποτα. Η πόρτα είναι κοντά… Θα σε περιμένω έξω...” 

“Δεν μπορώ, Μάρκο! Δεν έχω κλέψει ποτέ στη ζωή μου. Τρέμω… 

Πώς θα τα καταφέρω; Θα προδοθώ αμέσως! Μην επιμένεις άλλο, 

λυπήσου με!” 

“Θα τρέμεις περισσότερο όταν θα σταματήσω να σου δίνω 

τριπάκια! Πήγαινε τώρα και κοίταξε να τα καταφέρεις”. 

Το γελέκο μού καίει τα δάχτυλα. Τα γόνατά μου τρέμουν όση ώρα 

περιμένω τη σειρά μου, για να μπω στο δοκιμαστήριο. Το φοράω και 

κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Ποια είναι αυτή η άγνωστη που με 

κοιτάζει με βλέμμα παγιδευμένου αγριμιού; Χώνω τα χέρια στην 

τσέπη μου για να μη φαίνονται ότι τρέμουν. Ο ιδρώτας τρέχει στο 

κορμί μου, τα ρούχα κολλάνε στο δέρμα μου. Κοιτάζω ίσια μπροστά 

και προχωρώ. Κανένας δε με σταματά. Λίγα βήματα ακόμα ως την 

πόρτα. Την ώρα, όμως, που δρασκελώ το κατώφλι, ένας τρελός ήχος 

ξεσηκώνει το μαγαζί. Ο κύριος, στην ηλικία του πατέρα μου, με 

σπρώχνει αμίλητος στο βάθος του καταστήματος. Ο κόσμος γυρίζει 

και με κοιτάζει. […] Είμαι χαμένη. Αύριο θα μάθουν όλοι ότι είμαι 

κλέφτρα». 
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Τέταρτο, Σπίτι για πέντε της Λόττης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου. 

Ακόμα μία καταξιωμένη και αγαπημένη συγγραφέας  των παιδιών 

που στο συγκεκριμένο βραβευμένο μυθιστόρημα, μιλάει για τη 

συμβίωση παιδιών που προέρχονται από διαφορετικούς  γάμους ύστερα 

από ένα διαζύγιο και έναν θάνατο. Με  χιούμορ,  τρυφερότητα και 

αισιοδοξία και μέσα από διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας των 

μελών  - με φίλους και συγγενείς- καταγράφονται  και ερμηνεύονται  

εμπειρίες  και περιστατικά  από τη ζωή των μεγάλων αλλά και των 

παιδιών μέσα στην καινούρια οικογένεια.  

 

Για το βιβλίο θα μας μιλήσει η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου 

Αθηνά Μπουζουνιεράκη. 

 

Ο Φίλιππος, ένα δωδεκάχρονο αγόρι που μπαίνει σιγά σιγά στην εφηβεία, 

βιώνει πολλές αλλαγές στο περιβάλλον του, τις οποίες εξιστορεί στον 

Φιλοκτήτη, το μικρό του μαγνητόφωνο. Μετακομίζει με τη νέα του 

οικογένεια σε ένα καινούριο σπίτι όπου καλείται να συμβιώσει με την 

μητέρα του, Άννα, τον πατριό του, τον Ορέστη, και τον νέο του αδελφό, τον 

εννιάχρονο Άρη. Ο Φίλιππος συμπαθεί πολύ τον καινούριο του πατέρα, 

αλλά δυσκολεύεται να αγαπήσει και να συνεργαστεί με τον Άρη.  

Η Άννα γράφει τα νέα της οικογένειας στην αδερφή της στην Κρήτη και 

της εξομολογείται την προσπάθεια που κάνει για να ενώσει τα δύο αγόρια, 

ώστε να νιώσουν αδέρφια, ενώ ο Ορέστης τηλεφωνεί κάθε τόσο στον 

καλύτερό του φίλο μιλώντας του για την καθημερινότητα που βιώνει. Στην 

πορεία αποκτά και ο Άρης ένα μαγνητοφωνάκι κι αρχίζει κι αυτός να μιλά, 

όπως και ο Φίλιππος. Όταν όμως το μαγνητόφωνο του Φίλιππου χάνεται, 

ξεσπάει έντονος καβγάς μεταξύ των αγοριών γιατί θεωρεί υπεύθυνο τον 

Άρη. Οι σχέσεις των δύο αγοριών αποκαθίστανται, όταν χτυπά ένα 

φορτηγάκι τον Άρη κι ο Φίλιππος προσφέρει αίμα για να σωθεί ο αδερφός 

του.  

Στο βιβλίο βλέπουμε μέσα από τέσσερις διαφορετικούς μονολόγους, να 

ξετυλίγεται  μία σύγχρονη ιστορία γεμάτη κωμικά επεισόδια, αλλά και 

κάποιες τραγικές στιγμές, ώσπου να εμφανιστεί ένα νέο μέλος στην 

οικογένεια, αφού η Άννα είναι έγκυος –πληροφορία που τη μαθαίνουμε 

ακούγοντας τον Άρη να μιλά στο μαγνητοφωνάκι του- και το καινούριο 

σπίτι να γίνει πια Σπίτι για Πέντε.  

 

Ας δούμε, όμως, ένα μικρό απόσπασμα:  

  

 «Εγώ ξαναείμαι ο Άρης και ξαναμιλάω στο Φίφη. Και σήμερα 

έβαλα καινούρια κασέτα, να μπορώ να κάνω εγγραφή και από τις δύο 

πλευρές, γιατί είμαι πολύ χαρούμενος. Τόσο χαρούμενος, που αδύνατο να 

χωρέσει η χαρά μου μόνο στη μία πλευρά. 



19 
 

 Λοιπόν, Φίφη, ακούς; Η Άννα θα γεννήσει ένα παιδάκι! Μας το είπε 

προχτές ο γιατρός! Δεν είναι άρρωστη, μια χαρά είναι, και μόλις μπει ο Μάης 

θα κάνει ένα αδερφάκι. Κατάλαβες δηλαδή, Φίφη; Θα είναι αδερφάκι μου το 

μωρό, γιατί θα έχει μπαμπά τον μπαμπά το δικό μου. Θα έχουμε και το ίδιο 

επίθετο –Κωνσταντινίδη θα το λένε κι αυτό! 

 Αλλά το πιο σπουδαίο ξέρεις, Φίφη, ποιο είναι; Το μωρό θα το έχει 

αδερφάκι κι Φίλιππος! Κανονικό αδερφάκι θα το έχει κι αυτός, γιατί θα έχει 

μαμά τη μαμά του, δηλαδή την Άννα, που τη λέω μάνα τώρα κι εγώ. Αφού, 

λοιπόν, θα έχουμε το ίδιο αδερφάκι, θέλει δε θέλει ο κύριος Φίλιππος θα 

είμαστε αδέρφια κι εμείς οι δύο, κατάλαβες; Γι’ αυτό σου λέω πως είμαι τόσο 

χαρούμενος. Αύριο το πρωί θα το πω σ’ όλα τα παιδιά στο σχολείο και πρώτα 

πρώτα στο Γιαννάκη, που κάθεται δίπλα μου. Ύστερα θα το πω στην κυρία 

μας, για να ξέρει ότι το Μάη εγώ μπορεί και να μην έχω καιρό να διαβάζω, 

γιατί θα προσέχω και το μωρό –έτσι της λέει ο Γιαννάκης, όταν δεν έχει 

διαβάσει». 

 

 

 

Και τέλος,   Ο άνεμος στα μαλλιά  της    της  Ελένης Δικαίου.  

 Υποψήφια για το βραβείο Άντερσεν   του 2016, η Ελένη Δικαίου , μας 

έχει δώσει θαυμάσια έργα με θέματα από την ιστορία  και τη 

μυθολογία   για μικρά παιδιά ή εφήβους.  

Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα άλλοτε με τρυφερότητα  και 

άλλοτε με καθαρό ρεαλισμό,  καταγράφει τη σχέση δύο εφήβων της 

Γιασεμής και του Γιώργου,  αλλά κυρίως  τη σύγκρουση του κεντρικού 

ήρωα με τους καταχρεωμένους γονείς του,  όταν αρνούνται  να 

ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις τους απέναντι στον δανειστή και 

ευεργέτη τους. Έχει όμως  την αγάπη της Γιασεμής  που θα τον 

βοηθήσει   να ανακαλύψει την  πραγματική ομορφιά  της αλήθειας, της 

δικής του αλήθειας. 

 

Για το βιβλίο θα μας μιλήσει η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου 

Σταυρούλα Μπικάκη. 

 

 

Ο Άνεμος στα Μαλλιά της περιέχει μια ιστορία για το νεανικό 

έρωτα, την οικονομική κρίση αλλά και την υποκρισία των 

ανθρώπινων κοινωνιών. Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι συναντιούνται 

τυχαία και ερωτεύονται. Εκείνος είναι ο Γιώργος, έδωσε ανεπιτυχώς 

εξετάσεις στην Αρχιτεκτονική και είναι ακόμη αβέβαιος για την 

πορεία που θα χαράξει στην ζωή. Η οικογένειά του, γεμάτη 

φιλοδοξίες και ψεύτικα μεγαλεία ζει σε έναν γυάλινο κόσμο, μακριά 

από προβληματισμούς και ανάγκες. Εκείνη είναι η Γιασεμή, το 
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κορίτσι με το ασυνήθιστο όνομα, δίνει πρώτη φορά Πανελλήνιες, 

ξέρει τι θέλει από τη ζωή της. Είναι ένα κορίτσι με προοπτικές και 

αγάπη για την γνώση. Ο έρωτας τους, ασυνήθιστος. Δεν είναι απλώς 

δύο παιδιά που ερωτεύτηκαν δίνοντας ένα αλμυρό φιλί πλάι στη 

θάλασσα, αλλά ο έρωτας τους είναι το μόνο τους στήριγμα σε ένα 

κόσμο που φαίνεται να γκρεμίζεται. Ξαφνικά, στην ζωή του Γιώργου, 

χάνεται η ρόδινη όψη των πραγμάτων και εισβάλλει η οικονομική 

κρίση με την μορφή μίας απάτης, στημένη από την ίδια του την 

οικογένεια. Ο κύριος Θεμιστοκλής, ένας παλιός συνέταιρος του 

παππού του τον επισκέπτεται απρόσμενα στο σπίτι του, έτοιμος να 

τον κατηγορήσει για την απάτη που του είχαν στήσει οι γονείς του. 

Όμως, πριν ξεκινήσει να του μιλάει ταράζεται και παθαίνει 

εγκεφαλικό. Ο Γιώργος συγκλονίζεται από το περιστατικό  που τον 

παρακινεί να ψάξει την αλήθεια. Έτσι μαθαίνει πως οι γονείς του 

εκμεταλλευόμενοι  την αγάπη του κύριου Θεμιστοκλή του ζήτησαν 

να μπει εγγυητής σε ένα μεγάλο δάνειο που δεν πλήρωσαν ποτέ, 

αφήνοντάς τον χρεωμένο με κίνδυνο να πάει φυλακή. Μετά από αυτή 

την αποκάλυψη, ο Γιώργος αποφασίζει να εγκαταλείψει την 

οικογένειά του και να ακολουθήσει τον κ. Θεμιστοκλή στο νησί του, 

βοηθώντας τον στο κοινωνικό έργο που πρόσφερε με τη ίδρυση ενός 

συνεταιρισμού και το κτίσιμο ενός σχολείου. Εκεί, ο Γιώργος ξεκινάει 

μια καινούρια ζωή, βασισμένη στην ειλικρινή σχέση του με τον εαυτό 

του. Ο έρωτας του για την Γιασεμή τον παρακινεί να κρίνει τους 

ανθρώπους με καθαρό βλέμμα. Πλέον, οπλισμένος με  τη δική του 

αλήθεια και την δύναμη που του δίνει ο έρωτας, ξεκινάει να 

σκέφτεται σοβαρά το μέλλον του, ένα μέλλον γεμάτο προοπτικές και 

όνειρα.   

 

Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το τέλος του βιβλίου. 

 

 «Πόσος καιρός άραγε απομένει ως την άνοιξη; Είχα τόσο πολλά 

να βάλω σε σειρά, τόσο πολλά να κάνω από το πρωινό που 

αποχαιρετιστήκαμε με τη Γιασεμή, που έχασα το μέτρημα, είναι κι ο 

χρόνος που κυλάει αλλιώς στην άγονη γραμμή. Προσπαθώ να τον 

υπολογίσω, όμως δεν καταφέρνω παρά να μετράω τις μέρες με 

καινούριους κώδικες ανθρώπινης επικοινωνίας, με δεσμούς 

καινούριους φιλίας, με ώρες δουλειάς στη στέγη του παλιού 

μοναστηριού που πρέπει να κρατήσει λίγο ακόμη μέχρι την άνοιξη, 

τότε που θα είναι οι μέρες μεγάλες και ο ήλιος θα διώχνει τις βροχές 

για να μπορέσουμε να τη φτιάξουμε απ’ την αρχή. Τα γυάλινα 

βαζάκια περιμένουν στη σειρά σαν στρατιωτάκια πάνω στα ράφια 

για να κλείσουν την αλμύρα της θάλασσας και τη μοσχοβολιά απ’ τα 
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βότανα του νησιού, όταν θα αρχίσουν να ανθίζουν ανάμεσα στα 

βράχια. Πότε; Μόλις μπει η άνοιξη. 

 Πότε θα συναντηθούμε ξανά, Γιασεμή; 

 Μόλις μπει η άνοιξη… 

 Λίγο ακόμη και θα τη δω να έρχεται στο νησί πάνω σ’ αυτό το 

ίδιο πλοίο. Θα στέκεται στο κατάστρωμα, ο άνεμος στα μαλλιά της, 

θα αγναντεύει το δρόμο της θάλασσας που μας φέρνει κοντά κι εγώ 

θα την περιμένω με ένα αλμυρό φιλί στο στόμα. 

 Πότε θα συναντηθούμε ξανά, Γιασεμή; 

 Μόλις μπει η άνοιξη… 

 Η άνοιξη ήρθε επιτέλους!» 

 

 

 

 

          Κάπως έτσι λοιπόν ο νεαρός αναγνώστης , γνωρίζει  έναν άλλο 

κόσμο, παράλληλα μ’ αυτόν που ζει καθημερινά. Γιατί αυτό κάνουν  

οι συγγραφείς που τους  κρατούν συντροφιά, τις ώρες που διαβάζουν: 

επινοούν  έναν κόσμο παράπλευρο και τους καλούν  να τον 

επισκεφθούν  για να δουν   πού  χωρούν    εκεί μέσα με τις δικές τους 

τις ανησυχίες και τις δικές τους τις πνευματικές ή συναισθηματικές  

αποσκευές . 

 

Εκεί μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο μπορούν να ανακαλύψουν   

 μια ποικιλία από προβλήματα και  προβληματισμούς   

συμπεριφορές και χαρακτήρες 

 ιδέες  και οράματα  

 αρχές και αξίες  διαχρονικές  

 τι σημαίνει  σεβασμός του άλλου  

 και αποδοχή  της διαφορετικότητας 

 και τι σημαίνει  πρότυπο γιατί υπάρχει  και το  είδωλο, το 

φανταχτερό είδωλο που τεχνηέντως και πολύ δελεαστικά  μας 

επιβάλλεται. 

 

Όλα αυτά  δεν είναι παρά  ένας πλούτος ικανός  να κάνει λίγο 

πιο πλούσιο τον δικό τους συναισθηματικό κόσμο, τις δικές τους 

γνώσεις   για τη ζωή και τους ανθρώπους.  

Και  θα προετοιμάσει τα παιδιά  να προσεγγίσουν με έναν άλλο 

τρόπο την πραγματικότητα . 

 

Και καθώς  η συχνή επαφή με το ποιοτικό βιβλίο ασκεί την 

κριτική τους σκέψη, μαθαίνουν σιγά σιγά  να διαμορφώνουν  

άποψη και να  υποστηρίζουν ή  αμφισβητούν  τις θέσεις  του 
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συγγραφέα ή των ηρώων, μια τακτική  που θα τα βοηθήσει να 

καταλάβουν τι σημαίνει να έχω άποψη, να την καταθέτω με λόγο 

μεστό και επιχειρήματα.  

 

Και φυσικά  είναι και το θέμα της γλώσσας. Η άσκηση στη χρήση 

του πλούσιου λεξιλόγιου  είναι επίσης  μια σημαντική κατάκτηση  

μέσω του καλού λογοτεχνικού βιβλίου και ως  γνωστό, «πλούτος 

λέξεων σημαίνει πλούτος σκέψεων» όπως λέει η ψυχολογία. Μέσα 

από τις λέξεις  φτάνουμε στις σκέψεις του συγγραφέα  και μέσα από 

τις λέξεις ο αναγνώστης τροφοδοτεί, ενεργοποιεί, διαμορφώνει και 

τις δικές του σκέψεις. 

        

Μέσα στα βιβλία λοιπόν, υπάρχει ένα   απόσταγμα γνώσης  και 

ευαισθησίας, απόψεων  και   εμπειριών  που φιλτράρονται   από τη 

διορατικότητα και την ευαισθησία των συγγραφέων  οι οποίοι 

υπηρετούν μια Τέχνη  που προάγει τον άνθρωπο και τον 

ευαισθητοποιεί  σε μεγάλο βαθμό  ανοίγοντας  μάλιστα  περάσματα 

και προς τις άλλες Τέχνες.  

           

            Δεν χρειάζεται ίσως να αναφέρω ονομαστικά ποιητές και 

πεζογράφους που μίλησαν είτε για τα δεινά του έθνους  και τους 

καημούς του Ελληνισμού  είτε για τα δεινά της ανθρώπινης ψυχής  

και τους προβληματισμούς των νέων   ή τη δυσκολία αλλά και την 

ανάγκη των ανθρώπινων σχέσεων. Το έργο αυτών των επιφανών 

πνευματικών ανθρώπων της Τέχνης, εγώ τουλάχιστον το έβλεπα 

πάντα σαν ένα εγχειρίδιο επιβίωσης, αυτογνωσίας και γνώσης. 

Σαν ένα νεύμα ενθαρρυντικό ότι η  Τέχνη γενικά αλλά και η 

λογοτεχνία ειδικότερα , λυτρώνει , διδάσκει,  και νουθετεί. 

 

Όχι βέβαια πως μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο θα βρούμε λύση στα 

προβλήματά μας αλλά θα βρούμε ίσως τρόπους να τα προσεγγίσουμε 

από μια άλλη οπτική γωνία και  ίσως ακόμα  και αντοχές  για να μη 

μας γονατίσουν ή αν μας γονατίσουν, να βρούμε   τη δύναμη να 

ξανασηκωθούμε. 

 

          Αυτός ήταν και είναι για μένα –και για πολλούς από σας 

πιστεύω , νέους και λιγότερο νέους  - ο κόσμος  της λογοτεχνίας,  ένας 

κόσμος αγωγής της ψυχής , σοφίας και  μαθητείας ,ένας κόσμος με 

πόρτες ανοιχτές για τον καθέναν μας ώστε να συναντιόμαστε 

συχνότερα   συγγραφείς και αναγνώστες. 

 

                                                                       Ευχαριστώ.  

 


