
 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ  

3/13/2018  

  

 
της Μαρίας Σούμπερτ 

 

Βρετανία. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο εκτοπισμός των παιδιών από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα στην επαρχία για να προστατευτούν από τους 

βομβαρδισμούς.  Η εμπλοκή της Μεγάλης Βρετανίας στον πόλεμο. Η Δουνκέρκη. 

Αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία του βιβλίου «Ο πόλεμος που έσωσε τη ζωή μου» 

της Kimberly Brubaker Bradley. Η αφηγηματική πλοκή όμως συνυφαίνει και έναν 

παράλληλο πόλεμο, που μπορεί να μην αφαιρεί χιλιάδες ζωές, κινδυνεύει όμως να 

αφήσει συναισθηματικά «ανάπηρη» την Έιντα. Που είναι ίσως εννιά, δέκα ή έντεκα 

χρονών. Και τον αδερφό της, τον Τζέιμι. Που θα πρέπει να είναι γύρω στα έξι. 

 

Θα αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατό να μην ξέρει κάποιος πόσο χρονών είναι. Η 

απάντηση είναι απλή: είναι δυνατό, όταν είναι θύμα παραμέλησης και κακοποίησης. 

Η μητέρα της Έιντα και του Τζέιμι σίγουρα δεν ήθελε παιδιά. Όταν λοιπόν βρει την 

ευκαιρία η Έιντα θα πάρει τον αδερφό της και θα το σκάσουν. Θα πάρουν το τρένο 

για την επαρχία και θα «ανατεθούν» στην Σούζαν Σμιθ, μια ηλικιωμένη κυρία με 

κίτρινο φουντωτό μαλλί, που μοιάζει με μάγισσα. Η Σούζαν διστακτική και 

αρνητική στην αρχή, ζει το πένθος της μετά το θάνατο της Μπέκι, η σχέση της με 

την οποία δεν κατονομάζεται, αλλά υπονοείται. Σιγά σιγά όμως η ενασχόληση της 
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Σούζαν με δύο παιδιά θα την βοηθήσει να βγει από το πένθος. Αυτό που έχει να 

αντιμετωπίσει όμως δεν είναι μια απλή περίπτωση. Έχοντας ζήσει όλη της τη ζωή 

στη στέρηση και την απομόνωση, λόγω της στρεβλοποδίας της, η Έιντα αδυνατεί να 

συνδεθεί με την Σούζαν. Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει οτιδήποτε δεν αφορά το 

τούβλινο περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει, και το οποίο έχει μάθει να βλέπει 

από το παράθυρο. Το λεξιλόγιό της είναι φτωχό, δεν ξέρει να γράφει και να διαβάζει 

και συμπεριφέρεται σαν αγρίμι. 

 

Η Kimberly Brubaker Bradley γράφει ένα βιβλίο για την παιδική παραμέληση και 

κακοποίηση, και το «αμπαλάρει» προσεκτικά μέσα σε άλλη κακοποιητική 

κατάσταση –έναν πόλεμο. Με αφορμή τον πόλεμο λοιπόν, μπορεί να μιλήσει στα 

παιδιά και τους εφήβους για το τι σημαίνει να έχεις αποστερηθεί όχι μόνο από αγάπη 

και επαφή, αλλά και από την απλή επικοινωνία τα πρώτα χρόνια της ζωής σου. 

Ταυτόχρονα όμως με ένα εξαιρετικό τρόπο δείχνει να γνωρίζει τι χρειάζεται για να 

επανακάμψει ένα παραμελημένο και κακοποιημένο παιδί. Η ηλικιωμένη γυναίκα 

που θα αναλάβει την Έιντα και τον Τζέιμς, η Σούζαν, είναι μια γυναίκα που βάζει 

όρια, αλλά επιτρέπει και την ελευθερία. Ίσως και ο τρόπος ζωής της να επιτρέπει μια 

σχετική ελευθεριότητα σε αυτή τη σχέση. Ταυτόχρονα όμως, μοιάζει να ξέρει πως 

μια ζεστή κουβέρτα και μια πολύ σφιχτή αγκαλιά, είναι ο μόνος τρόπος να 

ξεπεράσει ένα παιδί μια κρίση οργής και πανικού. Αυτό που δείχνουν έρευνες και 

νέες μέθοδοι ψυχοθεραπείας (όπως το νευροδραματικό παιχνίδι που ανέπτυξε η Dr 

Sue Jennings), η συγγραφέας το τοποθετεί σε μια εμπειρική πράξη εβδομήντα 

χρόνια πριν. 

            

Η Kimberly Brubaker Bradley γράφει εν τέλει ένα βιβλίο για ένα παιδί που στα 

δέκα του χρόνια ανακαλύπτει τον κόσμο. Για ένα παιδί που ιαίνεται μέσα από τη 

σχέση του με ένα πόνι. Μας παραπέμπει στη θεραπευτική ιδιότητα των αλόγων και 

την «μαγική» τους ικανότητα να κατευνάζουν την ψυχική τρικυμία. Ταυτόχρονα 

όμως γράφει ένα βιβλίο γεμάτο ενεργητικότητα και ένταση, γεμάτο θέληση για ζωή. 

Γιατί ένας πόλεμος που απειλεί ζωές, μπορεί να γίνει αφορμή να ξεκινήσει μια 

καινούργια ζωή.    
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