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της Μαρίας Σούμπερτ 

 

Τον Οκτώβρη που μας πέρασε, το Υπουργείο Παιδείας ανέστειλε 

τον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής 

της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 

των Φύλων» για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου με θέμα: «Ουπς! 

αλλάζω φύλο για μια μέρα». Δεν γνωρίζω τους λόγους της 

αναστολής, δεν γνωρίζω αν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Αυτό που 

γνωρίζω όμως είναι πως άσχετα με πιθανές δυσκολίες και 

προβλήματα, όταν αναβάλλουμε θεματικές που αφορούν την 

κατανόηση της διαφορετικότητας, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της 

ανεκτικότητας σε οτιδήποτε μη οικείο, τότε σίγουρα επιβεβαιώνουμε 

εκείνους που αντιστέκονται σε κάθε τι διαφορετικό. 

 

Δεν λέω, μπορεί να δυσκολεύονται κι εκείνοι να προσαρμοστούν και 

να χρειάζονται μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο για να 

συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει διαφορετικότητα, αν την νιώθουν 

απειλητική για την ταυτότητά τους. Στο τέλος της ημέρας όμως, η χώρα 

μας αποτελεί πάλι πρωτοπορία στην Ευρώπη ως η χώρα με τον 

χαμηλότερο βαθμό ανεκτικότητας σε οτιδήποτε «απειλεί» την 

παραδοσιακή ταυτότητα, είτε αφορά εθνική, είτε φυλετική, είτε αφορά 

το φύλο.  

Σε μια περίοδο όπου έχουν πολλαπλασιαστεί οι γυναικοκτονίες ανά 

τον κόσμο, που άνθρωποι χάνουν την ζωή τους λόγω των 

σεξουαλικών τους προτιμήσεων, που προτιμούμε παιδιά να 

μεγαλώνουν σε ιδρύματα παρά με ομόφυλους γονείς, σε αυτή την 

περίοδο είναι σημαντικό να μπορούμε να συζητούμε με τα παιδιά. Να 

συζητούμε όμως όχι στα καλά του καθουμένου, αλλά με αφορμή ένα 

βιβλίο. Όπως το «Ένα ψάρι που το έλεγαν Ορφώ» του Φίλιππου 

Μανδηλαρά και το οποίο εντάσσεται στη σειρά «Οι 12 θεοί ντετέκτιβ», 

όπου οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου κατεβαίνουν από το βουνό τους, 

έρχονται στο σήμερα και εξιχνιάζουν περίεργες υποθέσεις. 

Αυτή τη φορά καλούνται να εξιχνιάσουν την εξαφάνιση της Ορφούς, 

ενός θηλυκού ψαριού που πολύ το ξεχώρισε η Αμφιτρίτη στο βυθό της 

θάλασσας. Ίσως το παραξεχώρισε και τα υπόλοιπα θαλασσινά της 

συνοδείας της μάλλον ζήλεψαν. Όταν λοιπόν η Ορφώ εξαφανιστεί, η 

Αμφιτρίτη θα στραφεί στον Ερμή και τους δώδεκα θεούς ντετέκτιβ για 

να λύσουν το μυστήριο. 



Ποιο είναι όμως το μυστήριο; 

Το μυστήριο είναι αυτό: Η Ορφώ μεγαλώνοντας θα γίνει Ροφός. Με 

λίγα λόγια ο ροφός σαν ψάρι είναι ερμαφρόδιτος. Αυτό θα εξηγούσε 

πολλά για την συστολή, την τάση της για απομόνωση, την ντροπή που 

ένιωθε η Ορφώ, την δυσκολία της να καταλάβει γιατί την ξεχώρισε η 

Αμφιτρίτη ανάμεσα στα ψάρια του βυθού. 

Όπως είπα. Εξαιρετικές δυνατότητες για συζήτηση.  
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Τιμή: 9,99 € 
 

Ηλικία: 7+ 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://bit.ly/3dcLnUr  

https://bit.ly/3dcLnUr

