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Ο Λουκάς πρέπει να απαντήσει στις δώδεκα ερωτήσεις του λευκώματος της Μαργαρίτας με 

την οποία είναι ερωτευμένος. Η τιμή που του έκανε η κοπέλα είναι μεγάλη, αφού είναι το 

πρώτο αγόρι που θα αφήσει τις απόψεις του σε εκείνο το κοριτσίστικο τετράδιο, κι  έτσι η 

δική του ευθύνη είναι τεράστια. Οι ερωτήσεις είναι εύκολες, οι απαντήσεις όμως… 

Τι θα ήθελα να αλλάξω στους γονείς μου; Τι είναι η αγάπη, Ποια ήταν η πιο δύσκολη μέρα 

της ζωής μου; Τι δεν σου αρέσει στο σχολείο;  Ποια είναι τα ταλέντα σου; Τι θα άλλαζες 

στον κόσμο; 

 

Η συγγραφέας  έξυπνα χρησιμοποιεί το λεύκωμα για να μπει στη ζωή αλλά και στην ψυχή 

ενός δεκάχρονου αγοριού  και παράλληλα να σκιαγραφήσει τον κόσμο των σημερινών 

παιδιών με τα προβλήματα και τις επιθυμίες του. Με μεγάλη τρυφερότητα και ιδιαίτερα 

διακριτικό χιούμορ καταπιάνεται με μεγάλες αλήθειες δοσμένες με τα μάτια του ήρωα. Οι 

σχέσεις μέσα στην οικογένεια, η φιλία, οι κοινωνικές διαφορές, η κατάσταση στο σχολείο, η 

αυτοεκτίμηση και πολλά άλλα εξετάζονται στην πραγματική τους διάσταση αλλά πάντα 

κάτω από μια αισιόδοξη θεώρηση όπως εξάλλου πρέπει να είναι αυτή των παιδιών. Στην 

ερώτηση «τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;» ο Λουκάς απαντά «ευτυχισμένος» για να αφήσει 

άφωνους τους αναγνώστες. Η αγάπη για εκείνον είναι «σαν ένα βιβλίο με ποιήματα που 

περιμένει να διαβαστεί».  Κι ενώ τα θέματα των κεφαλαίων –καθώς ο Λουκάς καταπιάνεται 

με τις ερωτήσεις και βρίσκει αφορμή να κάνει αναδρομές πριν απαντήσει-  είναι 

διαφορετικά το βιβλίο έχει συνοχή, είναι άψογα δομημένο με όμορφο τέλος. Ο ήρωας 

χαρακτηρίζεται από γνήσια παιδικότητα, ο λόγος  και οι σκέψεις αντιστοιχούν επακριβώς 

στην ηλικία του. Το κείμενο δίνει κατευθύνσεις χωρίς να παρουσιάζει ίχνος διδακτισμού.  Η 

γλώσσα της Ιωάννα Μαμπέτα είναι ρέουσα, οι εικόνες ζωντανότατες, οι περιγραφές 

απολαυστικές και η εικονογράφηση της Σάντρας Ελευθερίου αρκετά πρωτότυπη και 

ξεχωριστή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καλογραμμένο βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί από 

μικρούς και μεγάλους.  

 



 


