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«Είμαι ποτάμι, είμαι ένα ψάρι. 
Μια λέξη είμαι σ” αλφαβητάρι. 
Παιδάκι είμαι, είμαι χορτάρι. 

Είμαι ό,τι εσύ και όλοι οι άλλοι» 

Η Πολυξένη είναι ντροπαλή. Δυσκολεύεται να μιλήσει όπως τα συνομήλικα της 
παιδιά και έχει και ένα σημάδι στο δεξί της μάγουλο. Ένα σημάδι που όταν 
ανθίζει γίνεται σαν τριαντάφυλλο που ανθίζει. Η Πολυξένη δεν κάνει εύκολα 
φίλους και έτσι περνάει τις ώρες της παίζοντας με πρόσωπα της φαντασίας της 
και πλάθοντας ιστορίες. Οι φανταστικοί της φίλοι είναι πάντα εκεί όταν τους έχει 
ανάγκη και τους μιλάει με τις ώρες. Όμως με τους ανθρώπους οι λέξεις 



σκαλώνουν και εκείνη γίνεται κατακόκκινη από ντροπή. Οι συμμαθητές της στην 
αρχή την κοροϊδεύουν αλλά τελικά την αγνοούν. Μέχρι που έρχεται η καινούρια 
δασκάλα. Και εκείνη την μέρα στην τάξη πιέζει την Πολυξένη να μιλήσει και 
εκείνη νοιώθει να πνίγεται. Οι φανταστικοί της φίλοι ήταν για ακόμα μια φορά 
δίπλα της και την ενθάρρυναν να τραγουδήσει. Και εκείνη αφέθηκε και 
τραγουδώντας είπε όλα όσα ήθελε να πει. Χωρίς φόβο και κοιτώντας την 
δασκάλα και τους συμμαθητές της στα μάτια. Και άραγε τι έγινε μετά; 

Ένα υπέροχο πραγματικά βιβλίο για την διαφορετικότητα και πως την 
αντιμετωπίζουν οι άλλοι αλλά και αυτοί που για κάποιο λόγο αισθάνονται 
διαφορετικοί. Για τους φόβους που νοιώθουμε όταν είμαστε ακριβώς ίδιοι με 
τους άλλους. Όταν κάτι μας κάνει να διαφέρουμε. Μια πολύ συγκινητική ιστορία 
που θα αγγίξει μικρούς και μεγάλους. Με υπέροχη μινιμαλιστική εικονογράφηση 
και απλό κείμενο που μιλάνε για πράγματα ουσιαστικά χωρίς να κραυγάζουν. 
Μια αφορμή να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για την διαφορετικότητα και πως 
πρέπει να στηρίζουμε και να αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους. 

Η συγγραφέας Στέλλα Μιχαηλίδου μας έδωσε μια υπέροχη ιστορία με ένα 
κείμενο που δίνει τροφή για σκέψη χωρίς να είναι στατικό και αγγίζει το θέμα με 
ευαισθησία. Η Πέρσα Ζαχαριά το συμπληρώνει με τις εικόνες της. Η Πολυξένη 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και απευθύνεται σε παιδιά από 
5 ετών και πάνω. 
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