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Η Πηνελόπη, ένα κορίτσι της Πέμπτης Δημοτικού, αντιλαμβάνεται 

ότι φέτος πρέπει να βάλει όλες της τις δυνάμεις και το μυαλό, για 

να καταφέρει να πραγματοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει, 

μιας δεν θεωρεί τον εαυτό της πια ένα μικρό παιδί. Τα 

μεγαλεπήβολα σχέδιά της όμως ναυαγούν όταν ανάμεσα σε εκείνη 

και την παρέα της, την «Τρομερή Τετράδα», εισχωρεί ένας 

καινούργιος μαθητής ο Ρήγας –ή αλλιώς Μύγας- αλλά και ο 

αντιπαθητικός συμμαθητής της που τους κάνει τη ζωή δύσκολη, 

Νεοκλής. Και ενώ όλα βαίνουν καλώς κατά την Πηνελόπη, ξαφνικά 

συνειδητοποιεί ότι τίποτα τελικά δεν τόσο εύκολο όσο πιστεύει. Ο 

δυναμικός της όμως χαρακτήρας και το αίσθημα της απόλυτης 

ελευθερίας και έκφρασης που την διακατέχει, θα την κάνουν να 

δει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, πολύ πιο βοηθητική 

αναγνωρίζοντας τα όποια λάθη της, βάζοντας γερές βάσεις στο 

τέλος σε καθετί καινούργιο που ξετυλίγεται μπροστά της. 

Η Μαρία Ρουσάκη, αγαπημένη συγγραφέας, κατάφερε με απόλυτη 

επιτυχία να «διδάξει» πολύ γλυκά έννοιες, όπως ανεξαρτησία, 

δικαίωμα και ελεύθερη έκφραση μέσα από τη σμιλεμένη γραφή 

της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα βιβλία της εξακολουθούν –

και θα εξακολουθούν- να «αγγίζουν» τις παιδικές ψυχές ακριβώς 

με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται και καταγράφει η πένα της. Απλά, 

και παραμυθένια. Το βιβλίο της «Ένα χαμόγελο και..Γκλίν!» 

εξωτερικεύει ορθά και λιτά, συναισθήματα και σκέψεις παιδιών 

στην προ εφηβεία έχοντας κερδίσει την απόλυτη συμβατότητα 

του κειμένου της σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα. Η 

Πηνελόπη της, θα μπορούσε να είναι το κάθε παιδί που κρύβουμε 

μέσα μας, ή που θα θέλαμε να έχουμε και εκεί ακριβώς κρύβεται 

το μυστικό ενός καλογραμμένου βιβλίου όπως το συγκεκριμένο. Η 

εικονογράφηση έγινε από την υπέροχη, χαμογελαστή και με 

πολλά Γκλίν, Πωλίνα Παπανικολάου, η οποία έδωσε πνοή στις 

λέξεις εξαιρετικά με τα πολύχρωμα πινέλα της. 

 


