
 

Ο μεγάλος μου αδελφός | Κριτική του 

νέου παιδικού βιβλίου του Μάκη Τσίτα 

 

Ο μεγάλος μου αδελφός | Κριτική του νέου παιδικού βιβλίου του Μάκη Τσίτα 

Διαβάζοντας το νέο βιβλίο του συγγραφέα Μάκη Τσίτα, θύμωσα με τον «κακό» 

μεγάλο αδελφό. Θυμήθηκα τα δικά μου παιδικά χρόνια, που ήταν μαρτυρικά στο 

πλευρό του μεγάλου μου αδελφού. Πικρά παιδικά τραύματα θα μου πείτε.  Οπότε, 

το βιβλίο άγγιξε δικές μου ευαίσθητες χορδές και τις ταρακούνησε τόσο δυνατά που 

ήθελα να ανοίξω την αγκαλιά μου και να προστατεύσω τον μικρό του ήρωα από τα 

ενοχλητικά πειράγματα. 

Μη γελάτε. Είμαι και γω ένα μεγάλο παιδί και απολαμβάνω να διαβάζω τα παιδικά 

βιβλία, ίσως περισσότερο από τους μικρούς μας φίλους. Φαντάζομαι το ότι το 

βιβλίο με έκανε να ταυτιστώ με τον μικρό αδελφό σημαίνει ότι πολλοί από τους 

μικρούς μας φίλους θα δουν τον εαυτό τους να περιγράφεται και να δρα μέσα από 

τις όμορφη ιστορία του συγγραφέα. 

Όχι, δεν είναι όλο το βιβλίο γεμάτο «δύσκολες» συνθήκες συμβίωσης των δύο 

παιδιών. Όπως πάντα, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος και ο μεγάλος 

αδελφός δικαιώνεται μέσα από τις πράξεις του. Μπορεί να είναι προστατευτικός 

και να αγαπάει τον μικρό πιτσιρικά. Και η σχέση τους να είναι μια όμορφη σχέση 

ζωής. Ενωμένοι και δυνατοί, ο ένας στο πλευρό του άλλου, για μια ζωή. 
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Ο συγγραφέας Μάκης Τσίτας καταφέρνει να μιλήσει στις καρδιές των παιδιών και 

το κάνει με πολύ όμορφο τρόπο. Με απλά λόγια δίνει μεγάλα μαθήματα ζωής. 

Υποστηρίζει και ενθαρρύνει τα παιδιά, σε δυσκολίες που φαντάζουν ανυπέρβλητες. 

Πως θα μπορούσε διαφορετικά, αφού ήδη έχει αποδείξει με την πληθώρα παιδικών 

του βιβλίων (αγαπητά στα παιδιά μας), ότι μπορεί να προσεγγίσει και να διδάξει 

ηθικές αξίες ενώ ταυτόχρονα παρέχει ασφάλεια και σιγουριά στα βήματά τους. 

 

 



 

Το παιδικό δωμάτιο του ήρωά μας από την εικονογράφο Σάντρα Ελευθερίου 

Μια ισχυρή πένα χρειάζεται και δυνατή εικόνα για να μιλήσει στις καρδιές των 

παιδιών και ο συγγραφέας Μάκης Τσίτας έχει ισχυρό σύμμαχο την 

εικονογράφο Σάντρα Ελευθερίου. Τα σχέδιά της χαρακτηρίζονται από την 

λεπτομέρεια, τα δυνατά χρώματα και τα καλοκάγαθα πρόσωπα, φιλικά προς τα 

παιδιά-αναγνώστες. Προσωπικά, έμεινα να φυλομετρώ αυτές τις σελίδες πάλι και 

πάλι, παρατηρώντας την καταπληκτική της δουλειά. Τα παιχνίδια στο παιδικό 

δωμάτιο έγιναν τρισδιάστατα και σχεδόν βρέθηκαν στο πλευρό μου, ενώ τα παιδικά 

γέλια γέμισαν το δωμάτιό μου. 

Η αγάπη και το ταξίδι των μικρών φίλων, ανάμεσα σε ρομπότ, δράκους και 

πειρατικά καράβια έστειλαν ένα μεγάλο ηθικό δίδαγμα. Προτιμήστε το για τα 

παιδιά και τους μικρούς φίλους τους. Απευθύνεται σε παιδιά 5 – 6 ετών αλλά, 

πιστέψτε με, θα το χαρείτε και εσείς! 
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