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ΝΔΑΝΙΚΑ - ΔΦΗΒΙΚΑ  

της Έλενας Αρτζανίδοσ 

Μπαίλνληαο ζην ζπίηη, νη πξνβιεκαηηζκνί κνπ ζρεηηθά κε ην γξίθν θαη ηε Ρέληα πήγαλ 
πεξίπαην, αθνύ είδα ηνπο ρζεζηλνύο κνπ θόβνπο λα επαιεζεύνληαη. Ο παηέξαο, όπσο θαη ηηο 
πξνεγνύκελεο ηξεηο κέξεο, κε πεξίκελε κε έλα πνηήξη ηζίπνπξν ζην ζαιόλη, ζεκάδη πσο πάιη 
δελ είρε κεξνθάκαην… 

Κώδηθαο 99: ν ηίηινο από κόλνο ηνπ ζε θάλεη λα αλαξσηηέζαη θαη ακέζσο ζε θαιεί λα 

δηαβάζεηο ην βηβιίν, ζέινληαο λα δεηο θαη λα κάζεηο ηη είλαη απηόο ν θώδηθαο πνπ απεπζύλεηαη 
ζην εθεβηθό θνηλό. 

Η Γηώηα Φώηνπ κε ην λέν ηεο λεαληθό βηβιίν ζηήλεη έλα ξεαιηζηηθό ζηόξη κε αιεζηλνύο ήξσεο 

πνπ βξίζθνληαη ζην γπκλάζην. Η ζπγγξαθέαο από ηηο πξώηεο θηόιαο ζειίδεο θαηαθέξλεη λα 
πεξάζεη ζην εθεβηθό ηεο κπζηζηόξεκα ζπκπεξηθνξέο πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα απμάλνληαη 

αλεζπρεηηθά, θαζώο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα ππάξρνπλ πάληα. 
Φηιία, έξσηαο θαη εθθνβηζκόο κέζα από ςπρνινγηθή βία· ξαηζηζκόο πνπ δελ αθνξά κόλν ηελ 

αιινδαπή Αιζίξα, αιιά θαη ηε δπζιεθηηθή Ρέληα, πξνεξρόκελνο ηόζν από ζπλνκειίθνπο, αιιά 

θαη από ελήιηθνπο θαζεγεηέο –όπσο ν θπζηθόο Μπόληαο– πνπ δελ μέξνπλ ή δε ζέινπλ λα 
αζρνιεζνύλ κε παηδηά κε δπζθνιίεο – θη εδώ θαλεξώλεηαη έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ είλαη αλίθαλν λα αληηδξάζεη, αγλνώληαο ή αδηαθνξώληαο γηα 
παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Παξ’ όια απηά, νξηζκέλνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

γλσξίδνπλ: ζηελ ηζηνξία ηεο Φώηνπ ν ραξαθηήξαο ηεο θηινιόγνπ αληηπξνζσπεύεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζέινπλ θαη πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηα παηδηά κε ηηο όπνηεο δπζθνιίεο θαη 
ηδηαηηεξόηεηεο.  

Οηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνβιεκαηίδνπλ θαη απαζρνινύλ ηα παηδηά, όπσο 
ηνλ θεληξηθό ήξσα Γηάλλε, αιιά θαη θαηαπηεζηηθή ζπκπεξηθνξά γνλέσλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ αξίζηεπζή ηνπο ζην ζρνιείν, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παπ· παηδηά κε 
επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά πνπ ε ζπγγξαθέαο θξνληίδεη λα θσηίζεη ην νηθνγελεηαθό πιαίζην 

όπνπ δνπλ. 

ηνλ Κώδηθα 99, ε Γηώηα Φώηνπ, γλσζηή γηα ην ηαιέλην ηεο λα ζηήλεη αιεζηλέο θαη δπλαηέο 
ηζηνξίεο κε έληνλε πινθή, θαηαθέξλεη κε ηε ξεαιηζηηθή, ρσξίο θηηαζίδηα γιώζζα ηεο λα 

θξαηήζεη κέρξη ηέινπο ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγσλία ηνπ αλαγλώζηε. 
Επίζεο νη έθεβνη ήξσεο πνπ πιάζεη είλαη αιεζηλά παηδηά ηνύ ζήκεξα θαη όρη θαξηθαηνύξεο. Οη 

λεαληθέο ςπρέο ηνπο κέζα από ηελ ηζηνξία ηεο ιαρηαξνύλ λα εξσηεπηνύλ, λα δηαηεξήζνπλ 

αιιά θαη λα απνθηήζνπλ λέεο θηιίεο. Να πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα δώζνπλ ιύζεηο ζε θώδηθεο 
γξαπηνύο ή άγξαθνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εξώσλ είλαη δσληαλέο, νη ιέμεηο 

θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο είλαη ηόζν αιεζηλέο, πνπ ζαξξείο πσο βιέπεηο θαη αγγίδεηο ηνπο ήξσεο. 
Η ζπγγξαθέαο δηαρεηξίδεηαη ηα δύζθνια ζέκαηα δίρσο σξαηνπνηήζεηο θαη δηδαθηηζκό. 

Ο Κώδηθαο 99 ηεο Γηώηαο Φώηνπ ζίγνπξα ζα δηαβαζηεί από πνιινύο εθήβνπο ή ελειίθνπο. 
Πνιινί ζα ληώζνπλ λα ηαπηίδνληαη θαη ζίγνπξα θάπνηνη ζα αλαξσηεζνύλ θαη ζα ζπιινγηζηνύλ. 

Αλαδεηήζηε ην. 
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