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Ο Τζάκσον, ένα αγόρι που πρόκειται να πάει Πέμπτη 

Δημοτικού, περνάει δύσκολες στιγμές: ο άνεργος 

μουσικός μπαμπάς πάσχει από χρόνια ασθένεια, ενώ 

η μαμά, απολυμένη καθηγήτρια, παλεύει από δω κι 

από κει για τα προς το ζην. Τα χρήματά τους ωστόσο 

δε φτάνουν όχι μόνο για το ενοίκιο, αλλά ούτε καν 

για το φαγητό τους. Και δε θα είναι η πρώτη φορά 

που ο Τζάκσον, η αδελφή του κι ο σκύλος τους ίσως 

χρειαστεί να μείνουν στο μίνι βαν της οικογένειας. 

Καθώς ο Τζάκσον θυμάται την προηγούμενη εμπειρία 

τους ως περιπλανώμενων αστέγων στο αυτοκίνητό 

τους, τρία χρόνια πριν, ανακαλεί και την πρώτη 

γνωριμία του με τον Κρένσο. Έναν τεράστιο γάτο. 

Που όμως δεν είναι άλλο από ένας φανταστικός 

φίλος. Όταν η οικογένεια ξαναβρίσκει στέγη, ο γάτος 

χάνεται για ένα διάστημα. Και θα ξανακάνει την 

εμφάνισή του όταν η πείνα και το φάσμα της έξωσης 

θα ξαναχτυπήσουν την πόρτα τους. 

 

Μέσα από την ολοζώντανη αφήγηση του αγοριού 
πρωταγωνιστή της ιστορίας της, η βραβευμένη 

με Newbery Medal Κάθριν Άπλγκεϊτ περιγράφει τις 
δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες προσπαθούν να 
επιβιώσουν πολλές αμερικανικές και όχι μόνο 
οικογένειες. Το μενού περιλαμβάνει τα πάντα: μια 
οικογένεια που κοιμάται στοιβαγμένη σε ένα 
αυτοκίνητο, βιβλιοθήκες που λειτουργούν ως χώροι 
ανάπαυσης και στοιχειώδους προσωπικής φροντίδας, 
πεινασμένα παιδιά σε διαδρόμους σούπερ μάρκετ να 
κοιτούν με λαχτάρα τους προνομιούχους συμμαθητές 
τους ή να παίζουν «μπολ κορν φλέικς» 
προσποιούμενα ότι έχουν φαγητό, χειρονομίες 
ελεημοσύνης από αγνώστους, σταδιακό ξεπούλημα 
κάθε περιουσιακού στοιχείου από τους γονείς. 

 



Κι όμως, αν κάτι δεν αισθάνεται ο αναγνώστης, 

αιχμαλωτισμένος από τη λιτή, συγκρατημένα 
απελπισμένη κι ωστόσο σε κάποια σημεία υποδόρια 
χιουμοριστική αφήγηση του αγοριού, αυτό είναι 
οίκτος ή συμπόνια. Δε σου το επιτρέπει η ματιά του 
Τζάκσον, ένα κράμα παιδικότητας και πρώιμης 
ωριμότητας, φροντίδας για τους άλλους και 
μοναχικότητας, στωικότητας και ελεγχόμενης 
απελπισίας. Δεν είναι λίγα αυτά που τον βασανίζουν: 
πέρα από τη διαρκή πείνα και τον κίνδυνο απώλειας 
στέγης, είναι και ο φόβος ότι ένας ενδεχόμενος νέος 
γύρος περιπλανήσεων θα του στερήσει την καλύτερή 

του φίλη και το σχολείο που πηγαίνει. Αλλά και το ότι 
αδυνατεί συναισθηματικά να διαχειριστεί, αυτός, 
ένας άνθρωπος των δεδομένων, την ύπαρξη του 
Κρένσο, του παράξενου φανταστικού φίλου, που 
μάλιστα επανεμφανίζεται στο αγόρι σε μια ηλικία 
που τα παιδιά δεν έχουν πια φανταστικούς φίλους. 
Πάνω απ’ όλα, τον απασχολεί η αδυναμία του να 
καταπνίξει μέσα από εκλογικευτικές και εξωραϊστικές 
σκέψεις τον θυμό του για την κατάστασή του και για 
το ότι οι ίδιοι του οι γονείς επιμένουν να 
υποβαθμίζουν τα προβλήματά τους μέσα από 

επιδερμικά χιουμοριστικές προσεγγίσεις. Καθώς η 
απόγνωσή του, μυστική, άγνωστη στον περίγυρό 
του, όπως κι η κατάσταση της οικογένειάς του, 
φουντώνει μέσα του, οδηγώντας τον σε πράξεις 
απελπισίας που πυροδοτούν κύματα τύψεων και 
πανικού, ο Κρένσο, αφανής σε μεγάλο βαθμό στην 
ιστορία, είναι εκείνος που θα του δώσει τη λύση, έτσι 
ώστε να βγάλει από μέσα του ό,τι τον πονάει. Μια 
ψυχολογική λύση που θα συνδυαστεί με μια 
ανακουφιστική, αν και πρόσκαιρη εύρεση νέας 
στέγης, που θα αποτρέψει για την ώρα τα χειρότερα, 

σε ένα ανοιχτό τέλος που καθιστά πιθανά όλα τα 
ενδεχόμενα για την οικογένεια του παιδιού. 

 



Ίσως είναι αυτή η αβεβαιότητα για το μέλλον, σε 

συνδυασμό με μια αδρή, αφοπλιστικά ρεαλιστική 
αφήγηση που σου κόβει την ανάσα και μαζί σε 
παρασύρει, φέρνοντάς σε πρόσωπο με πρόσωπο με 
τις συνθήκες ανέχειας και αβεβαιότητας τις οποίες 
βιώνει ο αφηγητής, που καθιστά τόσο δύσκολο τον 
αποχωρισμό σου από αυτόν. Τον αφήνεις μ’ ένα 
κράμα τρυφερότητας και θαυμασμού, με την ελπίδα 
ότι κάπου, κάποτε θα τον συναντήσεις, σ’ ένα μέλλον 
πιο φωτεινό για κείνον. Ίσως και με την πίστη ότι 
δεν μπορεί να αξίζει σε αυτό το στοργικό, 
φιλοσοφημένο και τόσο ζυμωμένο μέσα στις 

δυσκολίες παιδί τίποτα λιγότερο από αυτό. Ένα 
βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί και από μικρούς και 
από μεγάλους. Όχι μονάχα γιατί θα φέρει στη σκέψη 
του αναγνώστη αντίστοιχες καταστάσεις που 
βιώνουν πολλοί άνθρωποι και στη δική μας χώρα. 
Αλλά κι επειδή η ανθρωπιά της συγγραφέα κι η 
αφηγηματική αρτιότητα του κειμένου δεν ενδίδουν 
στιγμή στο μελόδραμα και στον επιδερμικό, 
επικαιρικό διδακτισμό.   
 


