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της Μαρίας Σούμπερτ. 

 

Είναι σκληρό απ’ έξω, αλλά γλυκό από μέσα, φοράει κορώνα· τι είναι; Ο ανανάς! 

                 Πάμε πάλι! 

          Είναι σκληρό απ’ έξω, νομίζεις πως δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει, δεν 

συμμετέχει· τι είναι; Ο καλύτερός σου φίλος! 

            

Το παραμύθι του Stephen W.Martin «Η Ερμιόνη και το κοτρόνι» είναι από αυτές 

τις ευτυχείς στιγμές που ανοίγεις ένα βιβλίο –σε έχει προϊδεάσει το εξώφυλλο και 

το οπισθόφυλλο- και ξαφνικά ένα μεγάλο χαμόγελο απλώνεται στο πρόσωπό σου. 

Γιατί τόσο η ιστορία όσο και η εικονογράφησή της διαθέτουν αυτό το μαγικό 

στοιχείο της έκπληξης, της ανατροπής και της παιδικής αθωότητας που εν τέλει 

ξέρει τι κάνει.  

Η Ερμιόνη όπως τα περισσότερα παιδάκια θέλει ένα κατοικίδιο. Κάτι που να 

αναπνέει και να μπορεί να παίξει μαζί του. Ίσως αν τολμούσε να είχε ζητήσει 

αδερφάκι -αλλά εδώ αντί για κατοικίδιο οι γονείς της της φέρνουν ένα κοτρόνι, 

ποιος ξέρει τι θα έκαναν αν τους ζητούσε αδερφάκι. Η Ερμιόνη λοιπόν αποκτάει 

ένα κοτρόνι. Δεν απογοητεύεται όμως. Ίσως λίγο στην αρχή, αλλά αποφασίζει να 

το δει θετικά. Ήδη από εδώ έχουμε την πρώτη ανατροπή. Οι γονείς αδυνατούν να 
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δώσουν στο παιδί αυτό που θέλει –καλώς ή κακώς, δεν μας απασχολεί εδώ  αυτό 

το θέμα. Εκείνο μπορεί να επιλέξει αν θα γκρινιάξει ή αν θα αξιοποιήσει αυτό που 

πλέον έχει. 

            

Η Ερμιόνη το αξιοποιεί και κάνει τον Διομήδη, το κοτρόνι της, τον καλύτερό της 

φίλο. Και έχει τα χαρακτηριστικά ενός καλύτερου φίλου: ακούει, κάθεται και δεν 

κάνει αταξίες, δεν ενοχλεί. Έχει βέβαια και τα αρνητικά του- είναι δύσκολο στη 

βόλτα, ιδίως αν το πάρει η κατηφόρα, δεν τρώει το φαγητό που μισεί η Ερμιόνη 

και αδυνατεί να την ξελασπώσει στο μάθημα πως τάχα της έφαγε την εργασία. Το 

κορίτσι της ιστορίας μας όμως, το αγαπάει. Παίζει μαζί του παιχνίδια και 

παιχνίδια ρόλων, του διαβάζει, κολυμπάει μαζί του, του πλέκει η γιαγιά της 

σκουφί και το βράδυ πριν τον ύπνο το σκεπάζει για να κοιμηθεί κι αυτό γλυκά. 

            

Όπως όλα τα παιδιά, έτσι και η Ερμιόνη είναι ανιμίστρια, δίνει ζωή και ψυχή σε 

όλα τα άψυχα αντικείμενα. Και τη στιγμή που θα αναρωτηθεί αν κι εκείνο μπορεί 

να την αγαπήσει όπως το αγαπάει η ίδια, θα έρθει η δεύτερη μεγάλη ανατροπή. 

Το κοτρόνι θα αποδειχθεί αυγό, και από μέσα του θα ξεπηδήσει ένας γλυκός 

μικρός δεινόσαυρος. Είναι σειρά των γονιών της να προσπαθήσουν να το δουν 

θετικά. 

            

Εκτός από την θετική στάση απέναντι στα πράγματα όμως, η ιστορία αυτή μιλάει 

πολύ έντονα και για τη δυσκολία πολλών ανθρώπων να ανταποκριθούν στις καλές 

προθέσεις και τα θερμά συναισθήματα των άλλων απέναντί τους. Τότε θα είναι 

τυχεροί να βρεθεί μια Ερμιόνη στο δρόμο τους, να τους αγαπήσει έτσι όπως είναι 

–σκληρούς και άκαμπτους σαν κοτρόνια- μέχρι να νιώσουν κι εκείνη την 

ασφάλεια πως έχει έρθει η σωστή στιγμή να «σπάσουν» το εξωτερικό σκληρό 

τους τσόφλι και να εμφανιστούν όπως πραγματικά είναι. 

            

Αυτή δεν είναι άλλωστε και η μαγεία μιας σχέσης; 
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