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της Μαρίας Σούμπερτ 

Ένα κορίτσι πέφτει σε μια κουνελότρυπα. Θα μικρύνει, θα μεγαλώσει, θα νιώσει σαν 

τηλεσκόπιο, θα βρεθεί σε έναν κόσμο ανοίκειο και περίεργο, θα μιλήσει με τον 

Μαρτιάτικο Λαγό και τη γάτα του Τσέσαιρ, θα πάρει συμβουλές από μια κάμπια και 

θα πιει τσάι με τον Τρελοκαπελά. Θα αντισταθεί στην Κόκκινη Βασίλισσα και προτού 

τα πράγματα πάνε πολύ στραβά θα… Θα ξυπνήσει. 

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου διασκευάζει το βιβλίο του Λιούις Κάρολ (ψευδώνυμο 

του Τσαρλς Λούτγουιτζ Ντότζσον) και η Ίρις Σαμαρτζή το εικονογραφεί. Δίνοντας 

μεγαλύτερη βάση στην πτώση της Αλίκης στην κουνελότρυπα, καθώς και τις 

προσπάθειες της Αλίκης να μικρομεγαλώσει για να καταφέρει να πιάσει το κλειδί και 

να περάσει από την μικροσκοπική πόρτα, ο συγγραφέας προσπαθεί ένα ιδιαίτερα 

δύσκολο εγχείρημα. Αν η «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» είναι ένα ιδιαίτερα 

μπερδευτικό βιβλίο στην πλήρη του ανάπτυξη, με τον συγγραφέα εκτός των άλλων να 

επινοεί και δικές του λέξεις, τι μπορεί να επιλέξει κάποιος για να μην είναι και η 

σύντομη διασκευή ακόμα πιο μπερδευτική;  

http://www.theathinai.com/tauepsilonchinuepsilonsigma--piomicronlambdaiotatauiotasigmamuomicronsigma/3374137


Είναι γεγονός πως για την δική μου αναγνωστική ικανότητα, η Αλίκη χρειάζεται την 

εικόνα για να γίνει πιο ξεκάθαρη. Ο κόσμος του Κάρολ, οι δυσκολίες του, οι ανάγκες 

και οι επιθυμίες του είναι τόσο βαθιές και περίπλοκες που πραγματικά χωρίς την εικόνα 

δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. 

Συνειρμικά όμως σκέφτομαι πως η Αλίκη είναι ένα παιδί που μεγαλώνει. Που άλλοτε 

πρέπει να είναι μικρό –και χαριτωμένο, γλυκό και τρυφερό, όπως το φαντασιώνονται 

ίσως οι γονείς τους- είναι μεγάλο –όταν πάλι το καλούν να αναλάβει ευθύνες, να είναι 

φρόνιμο και ήσυχο, να μην ενοχλεί. Αυτό το παιδί που μικραίνει και μεγαλώνει σαν 

τηλεσκόπιο θα βρεθεί σε έναν κόσμο παράλογο –έναν κόσμο όπου τα ζώα μιλούν και 

τα τραπουλόχαρτα είναι στρατιώτες. 

«Ψιψίνα, μπορείς να μου πεις προς τα πού πρέπει να πάω;» 

«Αυτό εξαρτάται από το που θέλεις να φτάσεις», είπε η γάτα.  

            

Κάνοντας ένα άλμα από την ίδια την πλοκή του βιβλίου, η Αλίκη της ιστορίας μας 

βιώνει μια σειρά ψυχικών διεργασιών. Το όνειρό της είναι ελλιπές, μας αποκρύπτει 

στοιχεία, εμφανίζει πρόσωπα και καταστάσεις χωρίς λογικό ειρμό –όπως όλα τα 

όνειρα. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα όνειρο που βοηθάει το κορίτσι να επεξεργαστεί το 

μεγάλωμά του, τις σχέσεις του με το περιβάλλον του, αλλά και να αντισταθεί στην 

«εξουσία» της Κόκκινης Βασίλισσας –θα μπορούσε να είναι μια μητρική μορφή; 

            

Δύσκολο βιβλίο, λοιπόν, η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, άλλους τους κερδίζει με 

την πρώτη, άλλοι μένουν κάπως επιφυλακτικοί. Και σίγουρα μιλάει σε ένα μη 

γνωσιακό επίπεδο, ούτε καν συναισθηματικό. Είμαι σχεδόν σίγουρη πως απευθύνεται 

στο ένστικτο του παιδιού – αναγνώστη. Και αυτό το κερδίζει με ευκολία. 
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