
Παιδιά, θεοί, θεριά και ήρωες. Όλα μπλεγμένα τούτη τη 
φορά στις πιο γνώστες παλιές και νέες ιστορίες 
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Ιστορίες, παραμύθια και μύθοι. Φιλίες, αγάπες και τσακωμοί. 
Ποιήματα που αντέχουν στο χρόνο. Παραμύθια αξεπέραστα και 
μύθοι ξακουστοί. Παιδιά, θεοί, θεριά και ήρωες. Όλα μπλεγμένα 
τούτη τη φορά στις πιο γνώστες παλιές και νέες ιστορίες που τις 
γράφουν άνθρωποι που γνωρίζουν πως κάποια γραφόμενα 
αντέχουν για πάντα στο χρόνο, όσοι αιώνες κι αν περάσουν… 

 

 
Μια κίτρινη καρδιά, κι ένας κόκκινος ήλιος, Ιωάννα Μπαμπέτα, εικ: 
Σάντρα Ελευθερίου, εκδ. Ψυχογιός 

Μια πολύ στιφτή γροθιά ό,τι κι αν κρατήσει το σπάζει σε χίλια 
κομμάτια. Δυο πολύ σφιγμένα χείλη, πάλι, σχηματίζουν μια πολύ λεπτή 
γραμμή στο πρόσωπο που δύσκολα τη βλέπεις. Η Μαρία και η Κατερίνα 
απέκτησαν καθεμία το δικό της …σφίξιμο, ξαφνικά, μια μέρα. Κι από 
τότε η φιλία, η σχέση τους ,η ζωή τους χωρίστηκε στα δυο. Δυο 
στρατόπεδα όλη η τάξη, κι οι φίλοι τους. Ποιος έφταιγε; Ίσως και οι 
δύο;  Ένα μικρό αγόρι που βρέθηκε φίλος και των δύο, βρέθηκε στη 
μέση μιας κρίσης,  αναρωτιόταν κι ένοιωθε μοναξιά. Και σκεφτόταν 
πολύ το …γιατί; Κι έτσι πήγε και ρώτησε τα δυο κορίτσια. Και έγινε 
κάτι τότε στα πρόσωπα τους σαν να ΄ταν μια βροχή  που έφερε το 
χειμώνα στη μια  και μια ομίχλη που σκέπαζε τα πάντα στην άλλη. Μια 
μικρή αλλαγή  συνήθως κουβαλάει μέσα στης μια μεγαλύτερη. Κι η 
βροχή η δυνατή έγινε  βροχούλα καλοκαιρινή που ξέπλενε τα 
σκονισμένα και τα άσχημα.  Κι έτσι άρχισαν και τα κορίτσια να μιλούν, 
να συλλογιούνται  ίσαμε που εμφανίστηκε και το ουράνιο τόξο. Γέμισε 
χρώματα πια ο τόπος και μια κατακίτρινη καρδιά ξεπρόβαλε από μια 
τσέπη και ένας κατακόκκινος ήλιος από μιαν άλλη. 

Κι είναι οι τσακωμοί των μικρών παιδιών η αιτία να συμβούν ένα σωρό 
πράγματα στην αυλή του σχολείου κάποιες φορές. Κι η αφορμή είναι 
συνήθως ένα ασήμαντο γεγονός και το « δε σε έχω φίλο» να 
πρωταγωνιστεί σε κουβέντες. Κάπως έτσι  σταματούν για λίγο τα 
αληθινά γέλια και οι χαρούμενες φωνές. Όμως πίσω από κάθε τι 
άσχημο ή αμίλητο υπάρχει πάντα ένα γιατί , μια καρδιά κι ένας ήλιος! 
Και πάντα  κάπου, κάποιος  σαν από μηχανής θεός θα φέρει τα 
πράγματα στα ίσα τους… 



Η Ιωάννα Μπαμπέτα με τον πιο χρωματιστό λόγο γράφει μια ιστορία 
καθημερινής ρουτίνας στις τάξεις , για μια παρέα που για λίγο ένοιωσε 
μια διχόνοια, μια ανατροπή, μια αλλαγή που δεν της ταίριαζε. Έτσι με 
τρόπο απλό, υπέροχο και πολύ εκφραστικό, η συγγραφέας κάνει τον 
τσακωμό χαρά , την φιλία αξεπέραστη, τις συγγνώμες που 
εννοούνται  κι όλα τα ερωτηματικά γεμάτα χρώματα  και ψυχή που 
περισσεύει. Κι ό ήλιος όλων γίνεται τόσο φωτεινός που αποκτά το 
κόκκινο της φωτιάς και οι καρδιές από τη λάμψη τους γίνονται 
κατακίτρινες. 

Μοναδική, καλογραμμένη ιστορία ,γεμάτη μηνύματα και χαρά, 
συμπεριφορές, φιλίες και τσακωμούς. Μια καθημερινότητα μικρών 
κοινωνιών, ζωντανών παιδιών που αγαπούν τη ζωή, το χρώμα, τους 
φίλους και …τον εαυτό τους. Παιδιών που μετά  από λίγο δεν 
θυμούνται γιατί έχουν μαλώσει με το φίλο τους αφού υπάρχει το 
παιχνίδι που  πάντα τους ενώνει, γιατί για τα παιδιά ο κόσμος είναι 
απλός χωρίς χρόνιες προστριβές, χωρίς αιώνια πείσματα , χωρίς καμιά 
κακία… Είναι όλα σαν το ουράνιο τόξο που συνήθως βγαίνει μετά την 
καταιγίδα  και  σκορπά τη μαγεία του, την ομορφιά και τα πιο γλυκά 
χρώματα. Χρώματα κι εικόνες που τόσο μοναδικά έχει πάλι φτιάξει 
η Σάντρα Ελευθερίου. Χρώματα, μορφές, σκίτσα που ΄ναι σαν να 
ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σου… 

Για παιδιά από 5 χρονών… 

 


