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«Πουλί μου, ρομπότ δεν είσαι,

τη ζωή σου τώρα ζήσε.

Έχεις έξοχα φτερά

για να φτάσεις μακριά

και φωνή ονειρεμένη

απ’ τη φύση σου δοσμένη

Αυτά είναι τα κουμπιά

της δικής σου της ζωής!

πάτησέ τα και θα δεις».

Κλειδωμένος σε ένα παράξενο κλουβί, οικειοθελώς, ένα αλλιώτικο πουλί έχει ότι η ψυχή του το 
ποθεί ή έτσι νομίζει.

Κι όμως με οθόνες και υπολογιστές, μόνιτορ και καλοριφέρ και ότι άλλο η τεχνολογία έχει, ο 
μικρός ήρωας, δίχως δύναμη στα φτερά, το έχει.

Με πολλές όμορφες έμμετρες περιγραφές η Λήδα Βαρβαρούση, στήνει την πλοκή της ιστορίας της 
παρουσιάζοντας τον απομονωμένο κόσμο όσων επιλέγουν να ζουν μόνο με Τι βι και υπολογιστές.

Με ρυθμό και μαεστρία, η συγγραφέας επιτυγχάνει να ξεκλειδώσει το κλουβί και λέξη λέξη 
καταφέρνει να ελευθερώσει το μυαλό και την ψυχή του ήρωα της. Αμέσως μετά είναι αυτός που 
παίρνει τη σκυτάλη και μπαίνει μπροστά για να παρασύρει, στον αληθινό κόσμο, τον καθένα που 
είναι εξαρτημένος όλη μέρα από τον εικονικό κόσμο.

Η έξυπνη ιστορία της γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από τις εικόνες που η ίδια η συγγραφέας 
έχει φιλοτεχνήσει με την ξεχωριστή καλλιτεχνική αισθητική που τη διακρίνει και τη δύναμη των 
χρωμάτων που επιλέγει στην ιστορία της να χρησιμοποιήσει.

Ξεφυλλίζοντάς τις σελίδες ο αναγνώστης νιώθει την ανάγκη για μια δεύτερη αισθητική ανάγνωση, 
ενώ η εικόνα τον προτρέπει να σταθεί, να αναρωτηθεί και να καταφέρει να αντιληφθεί πως στο 
κλουβί δεν ταιριάζει σε κανέναν. Αντίθετα όποιος έχει στη φάκα του πιαστεί πρέπει να βρει τη 
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δύναμη για να ανοίξει την κλειδαριά που θα τον οδηγήσει στην ελευθερία.

Μια όμορφη ιστορία με πολλές αναγνώσεις και ξεχωριστά εικαστικά ταξίδια.

…Όλοι τρέχουν και φωνάζουν,

Δε γελούν, δε διασκεδάζουν.

Τους αρέσει να υποφέρουν;

Το πώς ζουν αυτοί το ξέρουν;…
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