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Η μετανάστευση πολλών ζώων (στην περίπτωση του βιβλίου αναφερόμαστε
στη μετανάστευση των ζώων της θάλασσας) είναι υπαρκτή. Το ανελέητο
κυνηγητό, ο μεγάλος ανταγωνισμός για φαγητό, ακόμα και λόγοι που έχουν
σχέση με παράγοντες που δεν οφείλονται στις πρωταρχικές ανάγκες τους
(τυχαίοι) τα αναγκάζουν να μετακινηθούν σε άλλο τόπο από αυτόν που
γεννήθηκαν.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Δεν διαφέρουν πολύ οι αιτίες της
ανθρώπινης μετανάστευσης. Εχθρικό περιβάλλον, ανάγκη επιβίωσης,
εξαναγκασμός, τους οδηγούν σε αναζήτηση άλλης πατρίδας με τα γνωστά
προβλήματα προσαρμογής.
Ο Χασάν είναι στρογγυλοσαρδέλα της Ερυθράς θάλασσας που φτάνει στη
Μεσόγειο μέσα από τη διώρυγα του Σουέζ προς αναζήτηση καλύτερης ζωής.
Ο Σεκού είναι καβούρι που ταξιδεύει αναγκαστικά από τη Νέα Γουινέα στο
Αιγαίο, μέσα στη δεξαμενή έρματος κάποιου πλοίου. Γνωρίζονται και μαζί
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και την προκατάληψη που
έχουν τα έμβια ζώντα της νέας περιοχής στην οποία βρέθηκαν.
Με μια πολύ ευχάριστη, ζωντανή και απολαυστική ιστορία η Σύρμω Μιχαήλ
καταφέρνει να δώσει όλες τις παραμέτρους της ανθρώπινης μετανάστευσης
χρησιμοποιώντας σαν ήρωες τους θαλάσσιους μετανάστες. Η συσχέτιση
γίνεται αβίαστα και σ’ αυτό συμβάλουν πολλές μικρές λεπτομέρειες όπως για
παράδειγμα η επιλογή ονομάτων, η διαφορετικότητα και η καταγωγή των
ηρώων. Ανάμεσα στην ιστορία του Χασάν και του Σεκού περνούν πολλά
πραγματολογικά στοιχεία σχετικά με τους λόγους και τις επιπτώσεις της
θαλάσσιας μετανάστευσης όπως επίσης και γεωγραφικά στοιχεία.
Η όμορφη εικονογράφηση της Μυρτώς Δεληβοριά συμβάλει με επιτυχία στην
ανάδειξη του κειμένου.
Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Σύρμω Μιχαήλ γεννήθηκε στους Γεωργανάδες Τρικάλων το 1967. Όταν
τέλειωσε το Λύκειο ήταν πολύ χαρούμενη που δε θα ξαναχρειαζόταν να
γράψει έκθεση. Στην πραγματικότητα από τότε άρχισε να αγαπά το γράψιμο.
Σπούδασε Παιδαγωγικά και Βιολογία και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην
Περιβαλλοντική Βιολογία. Σήμερα εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
και ζει στη Θεσσαλονίκη με τον άντρα της και τους δυο γιους τους. Το βιβλίο
της "Ξένοι στο Αιγαίο" τιμήθηκε με έπαινο από τον Κύκλο του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου το 2011.
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