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Τα Κρατικά Βραβεία Παιδικής Λογοτεχνίας που ανακοινώθηκαν πριν από 
μερικές ημέρες μάς έκαναν να γυρίσουμε στην παιδική βιβλιοπαραγωγή του 
2005, καθώς σε αυτήν αναφέρονται τα βραβεία. Ανάμεσά τους και το βραβείο 
παιδικής εικονογράφησης που δόθηκε στη Μαρία Τζαμπούρα για την 
εικονογράφησή της στο βιβλίο της Φραντζέσκας Αλεξοπούλου-Πετράκη 
«Φίλοι; Φως φανάρι» των εκδόσεων «Παπαδόπουλος». 

Η εικονογράφηση της Μαρίας Τζαμπούρα καταθέτει μια σύγχρονη 
προσέγγιση η οποία στόχο έχει να δώσει πολύχρωμη μορφή στα 
συναισθήματα των δύο ηρώων του παραμυθιού, κατά κύριο λόγο, παρά να 
αναπαραστήσει την ιστορία αυτή καθαυτή. Η εικονογράφησή της εστιάζει στα 
πρόσωπα των δύο παιδιών, δύο χαρούμενες, πονηρές φατσούλες, και μέσα 
από τις δικές τους εκφράσεις περνάει όλη η συναισθηματική φόρτιση του 
κειμένου. Τα πρόσωπα είναι μεγάλα σε αντίθεση με τα σώματα, ενώ μόνο σε 
μερικά στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου δίνεται μορφή, ώστε να γεμίσουν 
τα σαλόνια και να γίνει το βιβλίο ακόμα πιο ελκυστικό. Το κόκκινο και το 
πράσινο υπερισχύουν σωστά παραπέμποντας τόσο στον τίτλο που θέλει ένα 
φανάρι να πρωταγωνιστεί όσο και στο ίδιο το κείμενο της συγγραφέως. 

Η Μαρία Τζαμπούρα δημιούργησε με τα πινέλα της τα κατάλληλα… 
αγκίστρια, για να «πιάσει» τους μικρούς και ούτως ή άλλως δύσκολους 
αναγνώστες. 

Και πολύ σωστά της δόθηκε το κρατικό βραβείο παιδικής εικονογράφησης, το 
οποίο μοιράστηκε εξ ημισείας, με τη Μυρτώ Δεληβοριά για την εικονογράφηση 
του βιβλίου με τίτλο «Ιστορίες για παιδιά» του Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ (εκδ. 
«Εστία»). 

Είχε όμως η Μαρία Τζαμπούρα να βαδίσει πάνω και σε μια πολύ όμορφη, 
ιδιαίτερη, τρυφερή και γεμάτη ευαισθησίες ιστορία. Το παραμύθι της 
Φραντζέσκας Αλεξοπούλου-Πετράκη πραγματεύεται το κατά πόσο είναι 
εφικτό δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, ή παιδιά, στην προκειμένη 
περίπτωση, να γίνουν φίλοι. Στην αρχή ένα απόσπασμα από το ποίημα «Το 
μουγκό αγοράκι» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα μάς βάζει στον κόσμο της 
σιωπής. Ορμώμενη από τη διαφορετικότητα η συγγραφέας δημιουργεί ένα 
εμπνευσμένο παραμύθι, πάνω στη δύναμη της φιλίας, η οποία μπορεί να 
ξεπερνάει τις ιδιαιτερότητες και να ρίχνει γέφυρες επικοινωνίας. Το κείμενό της 
ρέει αβίαστα, κάνοντας τον αναγνώστη του, μικρό και μεγάλο, να το διαβάζει 
απνευστί. 

Μια σιωπηλή επικοινωνία ξεκινά ανάμεσα σε δύο παιδιά που «ταξιδεύουν» 
καθημερινά με τα σχολικά λεωφορεία τους για τα σχολεία τους. 
«Συναντιούνται» όταν τα σχολικά σταματούν δίπλα δίπλα στο κόκκινο φανάρι. 
Το αγοράκι με το κόκκινο καπελάκι, χαμογελαστό, χαιρετά πρώτο με ανοικτά 
τα δάχτυλα και με διάπλατο χαμόγελο, το κοριτσάκι που επίσης κοιτάζει από 
το παράθυρο του απέναντι λεωφορείου. Εκείνο, αν και κακόκεφο, 
ανταποκρίνεται. Σε αυτή τη «συνάντηση» μπαίνουν και οι πρώτες υπόνοιες 
της διαφορετικότητας ανάμεσα στα δύο παιδιά. Από εκείνη την ημέρα και τα 
δύο περιμένουν τη συνάντηση στο κόκκινο φανάρι, που μερικές φορές 
δυστυχώς γι’ αυτά είναι πράσινο. Ο καθένας φτιάχνει και αφιερώνει στον άλλο 
ζωγραφιές. Συστήνονται επίσης «Γιώργος» και «Ισμήνη» με χαρτιά που 
κολλούν στα τζάμια. Ώσπου μια μέρα εντελώς αναπάντεχα συναντιούνται στο 



Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μια βαρετή επίσκεψη γίνεται ενδιαφέρουσα για 
την Ισμήνη, όταν αντικρίζει το σχολικό του φίλου της έξω από το Μουσείο. Τον 
αναζητεί με αγωνία μέσα στις αίθουσες. Ώσπου τον βλέπει στην ομάδα 
παιδιών, που έχει κάνει ημικύκλιο γύρω από έναν ενήλικα που κάνει νεύματα 
με τα χέρια του. «Η ησυχία είναι τόσο δυνατή που σου τρυπάει τα αυτιά» 
σκέφτεται η Ισμήνη και καταλαβαίνει ότι τα παιδιά είναι κωφά και ο δάσκαλος 
τους μιλάει στη γλώσσα τους, τη νοηματική. 

Το τέλος του παραμυθιού είναι δυνατό και γεμάτο μηνύματα φιλίας. Μια 
καλογραμμένη ιστορία από μια συγγραφέα που έκανε δυναμικά το ντεμπούτο 
της στην παιδική λογοτεχνία. Αναμένουμε το δεύτερο βιβλίο… 
 


