
 

Διαβάσαμε το "Ξεχωρίζω και σφυρίζω" 

 

Διαβάσαμε το "Ξεχωρίζω και σφυρίζω" από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος αυτό το καλοκαίρι. 

Στο δωμάτιο, στην παραλία, πριν το φαγητό, μετά το φαγητό, για καληνύχτα, για καλημέρα, 

για παρηγοριά, για να γελάσουμε, για να συζητήσουμε... Πολύχρωμο, ευφάνταστο, έξυπνο, 

είναι ένα βιβλίο τόσο γεμάτο, μοναδικό, όμορφο και ξεχωριστό που απλά δεν το αφήνεις 

από τα χέρια σου! 

 

Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που κατοικείται από σκυλάκια. Όλα πάνε στη δουλειά, ακόμα 

και στο γήπεδο, με την ίδια φορεσιά. Ανάμεσά τους όμως ζει μια σκυλίτσα διαφορετική. Τα 



ρούχα της είναι πολύχρωμα. Όταν όλοι παίζουν βιολί, εκείνη επιλέγει την ηλεκτρική 

κιθάρα. Το μόνο που θέλει όμως είναι να  είναι σαν όλους τους άλλους,  να μη διαφέρει. 

Έτσι ένα βράδυ ξεκινάει ένα μακρύ ταξίδι ώσπου να βρει έναν τόπο όπου θα ταιριάζει. 

Φτάνει στο Doggywood, ένα μέρος όπου όλα τα σκυλάκια είναι ακριβώς σαν αυτήν. Μέχρι 

που συνάντησε έναν σκύλο διαφορετικό. 

 

Οι ρόλοι αντιστρέφονται. Η σκυλίτσα της ιστορίας γίνεται κομμάτι της πλειοψηφίας, που 

δεν διαφέρει και δεν ξεχωρίζει σε τίποτα. Ο καινούριος της όμως φίλος θα την βοηθήσει να 

καταλάβει πως το να είσαι διαφορετικός δεν είναι πρόβλημα. Πολλές φορές είναι μια πολύ 

συνειδητή επιλογή, η οποία είναι προτιμότερη από το  να γίνεις ένα με το πλήθος. 

 

Ο Rob Biddulph επιστρέφει με αυτό το υπέροχο βιβλίο για την διαφορετικότητα. Η ματιά 

του είναι μοναδική! Εδώ δεν έχουμε ένα ακόμη βιβλίο για μια διαφορετική ύπαρξη που 

βασανίζεται και υποφέρει. Έχουμε δύο χαρακτήρες που τελικά επιλέγουν να ξεχωρίζουν, να 

υποστηρίξουν την επιλογή τους και να συνεχίσουν να διαφοροποιούνται από το "κοπάδι". 

Το "Ξεχωρίζω και σφυρίζω" δεν μας προσφέρει μόνο μια όμορφη ιστορία, δεν ξεχωρίζει 

μόνο για την εικαστική εικονογράφηση, που θυμίζει έντονα pop κουλτούρα και άλλες 

εποχές, αλλά χαρίζει κι ένα ηθικό δίδαγμα που προσωπικά με εκφράζει απόλυτα: μείνε 

διαφορετικός, μείνε μοναδικός, αγάπησε αυτό που είσαι και τόλμησε να φοράς χρωματιστά 

ρούχα σε μια κοινωνία που σε θέλει σοβαρό. 

 

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου πατώντας εδώ. 

 

Για online αγορές, σε μειωμένη τιμή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Εκδόσεων 

Παπαδόπουλος. 

 

Και φυσικά επιβάλλεται να περάσετε μια βόλτα από την βιβλιοθήκη μας, για περισσότερες 

προτάσεις βιβλίων. 

 

Μάγδα Ζήνδρου 

 

Πηγή: http://www.kathemeragoneis.com/2017/09/ksexorizo-kai-sfyrizo-epbooks.html 


