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Παραμύθια που σώθηκαν στο χρόνο με δυνατά θέματα. 
Ιστορίες που γράφτηκαν για να βοηθήσουν τις 
δυσκολίες των παιδιών 

 

γράφει η Ελένη Μπετεινάκη* 

Ιστορίες και παραμύθια που ζωντανεύουν  …τις νύχτες. Φόβοι, 
εφιάλτες, τέρατα, γοργόνες και φανταστικοί φίλοι που μας 
βοηθούν να ξεπεράσουμε άγχη, φοβίες και …αλήθειες της ζωής. 
Παραμύθια που σώθηκαν στο χρόνο με δυνατά θέματα. Ιστορίες 
που γράφτηκαν  για να βοηθήσουν τις δυσκολίες των παιδιών. 
Πάνω απ΄ όλα όμως,  όμορφα λογοτεχνικά αναγνώσματα που θα 
γεμίσουν την ψυχή και το μυαλό με εικόνες , λέξεις και σκέψεις για 
πολύ πολύ καιρό… 

Γιατί όπως λέει η Αγγελική : « Γιατί είναι που, καρδούλα μου, 
παραμυθένια λόγια στάζουωε μέλι στην καρδιά και σε βοηθούν να 
αντέχεις. » 

  

Ο Ωρίωνας και το σκοτάδι, ΄Εμα Γιάρλετ, εκδ. Ψυχογιός 

 

 
Φόβος, σκοτάδι και παιδί… Συνδυασμός συνηθισμένος και από τους πιο 
ισχυρούς. Η ιστορία αφορά τον  μικρό Ωρίωνα που αν και δεν θα 
έπρεπε  να φοβάται τίποτα αν σκεφτεί κανείς και τον μύθο που 
συντροφεύει το όνομα του, εκείνος πάλι έχει πολλούς φόβους, όπως τα 
σκυλιά, τις σφήκες, τα ποδήλατα, τα μπαλόνια όταν σκάνε, τις αράχνες, 
τα τέρατα, τα ύψη, τη γιαγιά του όταν θυμώνει… Αλλά ακόμα πιο πολύ 
απ όλα αυτά έχει  έναν ΦΟΒΟ που τον κάνει να τρέμει σαν 
φύλλο… Φοβάται το σκοτάδι, το μαύρο, το βαθύ , το αδιαπέραστο… Και 
τι δεν έχει κάνει να το ξεπεράσει : Να φτιάξει την νυχτερινή του όραση 
τρώγοντας καρότα, να εφεύρει λάμπα που δεν σβήνει ποτέ. Να πάρει 
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πυγολαμπίδες για κατοικίδια. Να οργανώσει διαμαρτυρία πώς να 
απαγορευτεί το σκοτάδι. Να αιχμαλωτίσει τον ήλιο. Αλλά τίποτα δεν 
κατάφερε να απαλύνει κάπως τούτο τον φόβο. Μόλις έρθει η ώρα της 
καληνύχτας της μαμάς, εκείνος νοιώθει αυτόν τον φόβο να θεριεύει. Κι 
ένα βράδυ ζωντανεύει στ αλήθεια το Σκοτάδι και παίρνει μορφή και 
φωνή και προσκαλεί τον Ωρίωνα σε μια απίστευτη περιπέτεια… Και 
τότε όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και το Σκοτάδι με το μικρό αγόρι 
να γίνουν …φίλοι! 

Πρωτότυπη, υπέροχη και πολύ ζωντανή τούτη η ιστορία. Για τους 
φόβους που δεν ξέρουμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Για όλα εκείνα 
τα παιδιά που η φαντασία τους  φτιάχνει θαύματα, αλλά και σημεία και 
τέρατα. Για τους γονείς που δεν ξέρουν πώς να συμβουλέψουν τα 
παιδιά τους. Για τις φοβίες ,που μόνο σαν τις πολεμήσουμε πλάι πλάι 
και μπαίνοντας  μέσα στο «πετσί τους » θα νοιώσουμε την πραγματική 
τους διάσταση. Για τους  ατρόμητους και λάτρεις των φανταστικών  
περιπετειών. Έξυπνη και πραγματικά συναρπαστική η ιστορία  του 
Ωρίωνα που μπορεί κάποιος να την ζωντανέψει μαγικά μέσα σε μια 
…τάξη και τα δει τα πιο απίστευτα αποτελέσματα. Για να μάθουν οι 
μικροί να αντιμετωπίζουν τα δύσκολα, τα άπιαστα και τα ακατόρθωτα. 
Για να μπούμε όλοι σε μια άλλη διάσταση και εκλογίκευση των 
υπαρκτών φόβων των παιδιών που θέλουν ιδιαίτερους και 
προσεκτικούς χειρισμούς. 

Κι αν ζωντανέψετε με κούκλες τον Ωρίωνα και τον νέο του φίλο το 
Σκοτάδι,  ε τότε, τα χαμόγελα και το …φως θα κυριαρχήσει στην ψυχή 
και στο μυαλό των μικρών παιδιών! 

Καταπληκτική η εικονογράφηση του βιβλίου μάλλον από την ίδια την 
συγγραφέα την Έμα Γιάρλετ με τρισδιάστατη τη φιγούρα του 
Σκοταδιού και υπέροχα σκίτσα και χρώματα! 

 


