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Συμβαίνει πολύ συχνά, οι άνθρωποι να νιώθουν αντιπάθεια ή περιφρόνηση για 
κάτι ή για κάποιον, εξαιτίας αστήριχτων στερεοτύπων. Η έλλειψη 
πληροφόρησης και κριτικής σκέψης κατασκευάζουν διαστρεβλωμένες 
πεποιθήσεις που μεταφέρονται με ευκολία από στόμα σε στόμα και από γενιά σε 
γενιά. 

Η Ελένη Γεωργοστάθη γράφει ένα παιδικό βιβλίο με ένα δύσκολο θέμα, 
αυτό της προκατάληψης. Εντυπωσιάζει το γεγονός πως με μία ευχάριστη 
ιστορία, γραμμένη με λόγο λιτό και ήρωες γνώριμα ζωάκια της πλάσης 
μας, η συγγραφέας καταφέρνει και περνάει στον μικρό αναγνώστη 
μηνύματα μεγάλης σημασίας. Μέσα από την ιστορία ενός νεαρού και 
περίεργου λαγού, το παιδί αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της 
επεξεργασίας των πληροφοριών που δέχεται κανείς από τους άλλους. 
Το μικρό λαγουδάκι, που ζει στον βαλτότοπο, ονειρεύεται να ταξιδέψει στο 
απέναντι –απαγορευμένο- νησί και να το εξερευνήσει. Η μαμά και ο παππούς 
του, θα προσπαθήσουν να το αποτρέψουν, λέγοντάς του, πως στο νησί αυτό, 
ζουν πλάσματα απαίσια και επικίνδυνα, που θέλουν το κακό τους. “Και πώς είναι 
αυτά τα πλάσματα, μαμά; Τα έχεις δει;” Ρωτάει όλο περιέργεια. Η απάντηση 
όμως που θα πάρει, θα τον βάλει σε υποψίες και η περιέργειά του για το πώς 
είναι το απέναντι νησί, φουντώνει ακόμα περισσότερο. “Κανείς από τον τόπο 
μας δεν τολμάει να ταξιδέψει ως εκεί” του απαντάει η μαμά του και σταματάει 
την  συζήτηση εκεί.  Το λαγουδάκι όμως θέλει να μάθει περισσότερα και 
ρωτώντας τον παππού του, θα μάθει πως όλα αυτά, τα έμαθαν από τους 
παππούδες τους και πως και αυτοί, τα έμαθαν με τη σειρά τους, από τους δικούς 
τους παππούδες. Το λαγουδάκι μένει να χαζεύει το απέναντι νησί… και τότε 
σκαρφίζεται μια ιδέα. Με την βοήθεια του πελαργού θα φτάσει ως εκεί για να 
δει την αλήθεια με τα μάτια του. Αληθεύουν τελικά τα όσα λέγονται από τους 
μεγάλους; Φθάνοντας εκεί, τον περιμένει μια έκπληξη πολύ ευχάριστη. Θα 
αποκτήσει έναν καινούργιο φίλο και μαζί, θα καταστρώσουν ένα σχέδιο, με το 
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οποίο θα προσπαθήσουν να φωτίσουν το μυστήριο του βαλτότοπου και του 
απέναντι νησιού. Θα τα καταφέρουν οι δυο μικροί μας φίλοι; Και με ποιο τρόπο; 

“Το απέναντι νησί” είναι η ιδανική ιστορία για να καταλάβουν και τα 
μικρότερα παιδιά, πόσο τραγικά εύκολα, εγκαθίστανται στο μυαλό των 
ανθρώπων, ιδέες αβάσιμες και ατεκμηρίωτες. Ιδέες που με το πέρασμα του 
χρόνου εδραιώνονται, προκαλούν κοινωνικές ανισότητες, διχασμό και 
διακρίσεις. 
Το παραμύθι έχει εικονογραφήσει υπέροχα η Ελίζα Βαβούρη. Εικόνες 
όμορφες με χαριτωμένα ζωάκια και πανέμορφα φυσικά τοπία 
ακολουθούν το κείμενο πιστά και το αναδεικνύουν.  
Το βιβλίο με μαλακό εξώφυλλο των εκδόσεων Ψυχογιός, ανήκει στη σειρά 
φραουλίτσα που απευθύνεται σε παιδιά του νηπιαγωγείου και της Α΄δημοτικού. 
Με μικρά κείμενα ανά σελίδα και γραμμένα με μεγάλη γραμματοσειρά, τα παιδιά 
απλά θα το λατρέψουν! 

  

 

 


