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Το είδος με το οποίο καταπιάστηκαν με τόση επιτυχία η 
Μαρία Αγγελίδου και η Ίρις Σαμαρτζή είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο, αφού συνταιριάζει αυτά που στην κοινή 
αντίληψη φαντάζουν ασύμβατα: από τη μια τις πικρές 
αλήθειες της ιστορίας ως επιστήμης, και από την άλλη τα 
ωραία ψέματα της μυθοπλασίας.  



Ιστορικά παραμύθια 

Άλλωστε και ο όρος, τον οποίο 
χρησιμοποίησε η σειρά, «ιστορικά 
παραμύθια», αναδεικνύει αυτήν την 
εγγενή δυσκολία όλων των λογοτεχνικών 
ειδών που κατοικούν στη μεταιχμιακή 
περιοχή ανάμεσα στο μύθο και την 
πραγματικότητα (π.χ. θρύλος, ιστορικό 
μυθιστόρημα).  



Η άρρηκτη σχέση των λογοτεχνικών ιστορικών κειμένων με την ιστορική αλήθεια είναι εμφανής όχι μόνο λεκτικό 
κείμενο, αλλά και στις επιλογές της εικονογράφησης, που συχνά παραθέτει τα ίδια τα αρχαιολογικά ευρήματα ως 
μια μορφή ύψιστης απόδειξης της αλήθειας των αφηγούμενων γεγονότων.  

Ο βασιλιάς των Αχαιών ανασυγκροτείται με βάση τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Και μόνο όταν αυτά απουσιάζουν, 
όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο χέρι, επιτρέπεται στο σύγχρονο άνθρωπο να συμπληρώσει με τη φαντασία του 
τα κενά που προέκυψαν. Κατά τρόπο ανάλογο συντίθεται και η ιστορία: στηρίζεται στα ιστορικά κατάλοιπα, τα κενά 
των οποίων συμπληρώνει η φαντασία.  



Κι επειδή το ιστορικό λογοτεχνικό κείμενο θέλει να προβάλλει την αλήθεια των γεγονότων, το μέσον που επιλέγει συχνά η 
οπτική αφήγηση είναι η φωτογραφία ή μια ζωγραφική που την μιμείται. Γιατί ο υψηλός βαθμός πιστευτότητας του μέσου 
μαρτυρά την αλήθεια των αφηγούμενων γεγονότων.  



Όμως, η ιστορική λογοτεχνία για παιδιά πρέπει να 
αντιμετωπίσει και μια ακόμη δυσκολία: Οφείλει να πει 
την αλήθεια, συχνά αναφορικά με πολύ βάρβαρα 
επεισόδια (π.χ. γενοκτονίες) σε ένα ακροατήριο που 
θεωρείται εξ ορισμού αθώο και ‘εύθραυστο’.  

Τότε το λεκτικό και το οπτικό κείμενο αφήνουν το στυφό 
ρεαλιστικό τους τόνο και μιλούν για τον τρόμο και το 
τραύμα με τρόπο λιγότερο φρικιαστικό, όχι όμως και 
λιγότερο αληθινό.  

Στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, για παράδειγμα, η νίκη 
ήρθε με το θάνατο χιλιάδων Περσών. Η εικονογράφηση 
της Σαμαρτζή, υπαινικτική και μινιμαλιστική, εστιάζει 
στα μαύρα –κυριολεκτικά, εξαιτίας καταγωγής και 
συμβολικά, εξαιτίας μιας μαύρης μοίρας– χέρια που 
υψώνονται, σαν ύστατος χαιρετισμός ή σαν 
διαμαρτυρία, στην επιφάνεια μιας αγριεμένης 
θάλασσας. Γιατί οι  θάλασσες πάντα ταράζονται όταν 
πρόκειται να καταπιούν ανθρώπους, ακόμη και για να 
κερδηθεί μια νίκη.  



Εξίσου μινιμαλιστική και ‘διακριτική’ είναι και η 
εικονογράφηση των νεκρών της μάχης των Θερμοπυλών. 
Άδειες περικεφαλαίες σπαρμένες στο πεδίο της μάχης 
υπαινίσσονται το θάνατο των στρατιωτών. Δίπλα τους 
νούμερα, από το ένα μέχρι το τριακόσια.  

Άλλωστε αυτό δεν γίνεται πάντοτε στον πόλεμο; 
Πατεράδες και σύζυγοι, άντρες με σάρκα και αίμα 
μετατρέπονται σε απλούς αριθμούς: τόσοι νεκροί και 
άλλοι τόσοι τραυματίες.  



Ακόμη, όταν η Ιστορία απευθύνεται σε παιδιά, τα προσεγγίζει καλύτερα όταν μιλά στη γλώσσα τους. Συμβαίνει στην 
εικονογράφηση του δούρειου ίππου, που υιοθετεί την τεχνική του ‘διανοητικού ρεαλισμού’, πολύ συχνή στα παιδικά 
ιχνογραφήματα. Γνωστά τα διαφανή σπίτια που ζωγραφίζουν τα παιδιά. Απ’ έξω μπορείς, σαν μέσα από γυάλινους 
τοίχους, να δεις τι διαδραματίζεται μέσα στο σπίτι. Και πάντα δίνεται μεγάλη έμφαση στις σημαντικές, για τα παιδιά, 
λεπτομέρειες. Έτσι από τα σπίτια ενδέχεται να απουσιάζουν πολλά και για μας σημαντικά, αλλά πάντα δίπλα στην 
εξώπορτα υπάρχει ένα τεράστιο κουδούνι για να μας θυμίζει ότι τα σπίτια υπάρχουν όχι για να απομονωνόμαστε 
κλεισμένοι μέσα σε αυτά, αλλά για να δεχόμαστε φίλους.   

Ο διάφανος Δούρειος Ίππος αποκαλύπτει στον αναγνώστη-θεατή το περιεχόμενό του τονίζοντας περισσότερο τα μάτια 
των Ελλήνων στρατιωτών, που ανοιγμένα διάπλατα περιμένουν την ώρα της επίθεσης.  



Αξίζει να αναφερθεί ότι η ιστορική λογοτεχνία αποτελεί 
ένα κομμάτι της ‘Δημόσιας ιστορίας’ (Public History), 
όπως συνηθίζουμε πλέον να αποκαλούμε την άτυπη 
μορφή γνώσης που προέρχεται από τη γενικότερη 
κουλτούρα (π.χ. κινηματογράφος, ιστορικές επετείους, 
διαδίκτυο, μουσική) και επηρεάζει την άποψή μας για τα 
ιστορικά γεγονότα και τη συγκρότηση της ιστορικής 
συνείδησης. 

 

Και παρά την κοινή αντίληψη που θέλει την Ιστορία να 
στέκεται στον αντίποδα της μυθοπλασίας, οι δυο τους, 
ως αφηγηματικές κατασκευές, έχουν πολλά κοινά 
σημεία:  

  

 



Όπως σε κάθε αφηγηματικό κείμενο υπάρχει το θέμα. Στα βιβλία των Αγγελίδου & Σαμαρτζή το 
θέμα είναι η ελληνική αρχαιότητα. 

Επιπλέον, υπάρχει η πλοκή, δηλαδή το σενάριο, ο τρόπος που πλέκονται τα γεγονότα. Και 
επειδή ποτέ δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χώρος για όλα τα γεγονότα, πάντα στην Ιστορία/ 
ιστορία γίνεται μια επιλογή. Και ακριβώς εδώ οι διαφορετικές εποχές, οι διαφορετικοί 
δημιουργοί και οι διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις καταλήγουν σε διαφορετικές επιλογές. 



Παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι η ιστορία είναι μία και τα γεγονότα που αξίζει 
να γίνουν αντικείμενο αφήγησης είναι εντελώς συγκεκριμένα. Συνήθως, αυτά 
περιορίζονταν στις πολεμικές συρράξεις και σε όσα συνδέονταν με μεγάλους 
στρατηλάτες και ισχυρούς κυβερνήτες.  

Η Αγγελίδου φαίνεται να υποστηρίζει μια διαφορετική άποψη και να προτιμά, 
αντί της μίας Ιστορίας τις πολλές ιστορίες. Έτσι, εκτός από την ιστορία των 
πολέμων και των μαχών, υπάρχει η οικονομική ιστορία, η ιστορία της 
αρχιτεκτονικής, η ιστορία των εφευρέσεων,  

 



και φυσικά η ιστορία των ιδεών και του πολιτισμού (δες την ιστορία του Σωκράτη).  



Η ιστορία μάλιστα της Αγγελίδου δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά που θα λέγαμε ιστορικά γεγονότα, καθώς δε διστάζει 
να διηγηθεί, μαζί με τα πραγματικά γεγονότα, και άλλα που χάνονται στην ομιχλώδη περιοχή του θρύλου –όπως για 
παράδειγμα τον Τρωικό πόλεμο.  



Και άλλες φορές πάλι αναφέρεται σε καθαρώς μυθικά γεγονότα. Όπως στην ιστορία του 
θεού Απόλλωνα, η οποία μάλιστα παρατίθεται σε ένα βιβλίο αφιερωμένο στο Φως, το 
στοιχείο που μετωνυμικά συνδέεται πάντοτε με τη γνώση και την αλήθεια.  



Η τάση είναι γνωστή με το συγκρητικό όρο mythistory, 
που προέρχεται από ένα κράμα των λέξεων μύθος (myth) 
και ιστορία (history). Διατείνεται ότι στη γνώση του 
παρελθόντος δεν συνεισφέρει μόνο η μελέτη των πηγών 
που αποκαλύπτουν τι έγινε πάνω στη γη, αλλά και οι 
μύθοι των λαών που φανερώνουν τι συμβαίνει μέσα στις 
ψυχές των ανθρώπων. Και ίσως μάλιστα αυτοί να είναι 
πιο αποτελεσματικοί, μιας και με αυτόν τον τρόπο ο 
αναγνώστης είναι σε θέση να γνωρίσει καλύτερα έναν 
λαό. Οι μύθοι και οι παραδόσεις, αποκαλύπτουν την 
εσωτερική πραγματικότητα των ανθρώπων και 
φανερώνουν τις πιο βαθιές τους αλήθειες.  



Γι’ αυτό και η Μαρία Αγγελίδου, όταν μιλά για την 
πολιορκία της Τυρού από τον Αλέξανδρο, επιλέγει να 
διηγηθεί έναν θρύλο για τον ατρόμητο Μακεδόνα που 
κατέβηκε στο βυθό με ένα γυάλινο βαρέλι για να 
εξετάσει τα τείχη και να ανακαλύψει κάποιο τρωτό 
σημείο, που θα μπορούσε να τον οδηγήσει μέσα στην 
πολιορκημένη πόλη.  

 

Άλλωστε η Μαρία Αγγελίδου φαίνεται να πιστεύει ότι ο 
χρόνος καταξιώνει ένα ιστορικό γεγονός ή πρόσωπο, 
όταν του επιτρέπει να περάσει από την πραγματικότητα 
στο μύθο, και να γίνει θρύλος πυροδοτώντας τη λαϊκή 
φαντασία.  

 

 



Όπως ακριβώς συνέβη στον Αλέξανδρο που απέκτησε μια 
αδελφή, αθάνατη και γοργόνα και έφτασε μέχρι το λαϊκό 
θέατρο σκιών προκειμένου να σκοτώσει το καταραμένο 
φίδι.  

  



Από την άλλη, Ιστορία και μυθοπλασία αναφέρονται σε χαρακτήρες.  

Και έχει πραγματικά ενδιαφέρον πώς η Ίρις Σαμαρτζή αποτυπώνει τους λογοτεχνικούς ήρωες, που είναι συγχρόνως και 
ιστορικά πρόσωπα, επιλέγοντας αρκετές φορές να μιλήσει μεταφορικά για τη δράση και την προσωπικότητά τους.  

Ο Αλέξανδρος είναι κατακτητής, γι’ αυτό και  παρουσιάζεται να κατευθύνεται προς τον χάρτη του τότε γνωστού 
κόσμου.  

  



Όμως, εντονότερα η έννοια του κατακτητή φαίνεται σε αυτήν την εικόνα, όπου ο Αλέξανδρος ‘κουβαλά’ πάνω του τις 
χώρες που έχει ήδη κατακτήσει, ενώ το προτεταμένο του δάκτυλο φανερώνει ότι η πορεία του δεν σταματά εδώ.  



Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απεικόνιση του Φιλίππου, του οποίου η δύναμη τονίζεται όχι μόνο με τη διαφορά 
μεγέθους ανάμεσα σε αυτόν και τους υπόλοιπους Έλληνες, αλλά και θέσης: Εκείνος βρίσκεται πάντοτε ψηλότερα από 
τους άλλους, οι οποίοι κάποιες φορές αναγκάζονται να ‘βολευτούν’ στη σκιά του.  

  



Αυτή η εικόνα πάλι είναι ενδεικτική για τη σχέση πατέρα και γιού. Ο Φίλιππος. σαν μια τεράστια υδρόγειο σφαίρα 
κρατά στην αγκαλιά του το μικρό Αλέξανδρο, που μέλλει να κρατήσει στα χέρια του τις τύχες όλου του κόσμου. 

  



Από την άλλη, στο σώμα του Οδυσσέα, του 
αρχετυπικού ταξιδευτή, κυλάει θαλασσινό 
νερό, ενώ το μυαλό του επεξεργάζεται ιδέες, 
όπως τη σύλληψη του Δούρειου Ίππου. Άξονας 
και βοηθός της ζωής του η Αθηνά.  

  



Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα μεταφορική απεικόνιση χαρακτήρα να είναι ο Αθηναίος Αλκιβιάδης. Η υπέρμετρη 
φιλοδοξία του   αποδίδεται με την τάση του να ανεβαίνει πατώντας πάνω στους τοίχους και την τύχη της ίδιας του της 
πόλης, την οποία φαίνεται να χρησιμοποιεί ως σκαλοπάτι προκειμένου να αναρριχηθεί όσο πιο ψηλά γίνεται. Γι’ αυτό 
και τα δικά του βήματα γρήγορα εγκαταλείπουν τον ‘ίσιο δρόμο’, προκειμένου να περιπλανηθούν στα ύποπτα 
μονοπάτια της εξορίας και της προδοσίας. 



Μια άλλη αφηγηματική συνισταμένη της ιστορίας/ Ιστορίας είναι το σκηνικό, δηλαδή η χωροχρονική πλαισίωση των 
γεγονότων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωσή του από την Ίριδα Σαμαρτζή, που μεταχειριζόμενη στην ίδια εικόνα 
διαφορετικές εικονογραφικές τεχνικές κατορθώνει να συλλάβει την έννοια του χρόνου που περνά με τη βοήθεια της 
αιώνιας σταθεράς του χώρου. Γιατί ο χώρος κρατά μέσα του τον χρόνο, είτε ως αρχαιολογικό εύρημα καλά κρυμμένο στα 
σπλάχνα της γης είτε ως απόθεση προσφιλών νεκρών στις ταφικές τελετουργίες. Ο χώρος εγκλωβίζει το χρόνο, καθώς 
διατηρεί για πάντα πάνω του το ίχνος του παρελθόντος.  

Στο χαρούμενο αττικό τοπίο, η Ίριδα Σαμαρτζή, προσθέτει τις άυλες φιγούρες όσων έζησαν, που σαν λευκές, αέρινες 
παρουσίες εξακολουθούν να περιφέρονται στους τόπους που αγάπησαν. Γιατί το χώμα έχει μνήμη και αρνείται να 
αφήσει αυτά που έγιναν να παραγραφούν και αυτούς που έφυγαν να λησμονηθούν.  

  



Το στοιχείο του παρελθόντος, έτσι όπως συνυπάρχει με το παρόν στις σύγχρονες παραστάσεις του αρχαίου δράματος, 
εκδηλώνεται όταν το ίδιο κείμενο παίζεται σε μια αυλαία του σήμερα με σκηνικό το τότε.  



Και έχει ενδιαφέρον πώς αυτή η διαχρονικότητα των αρχαίων κειμένων εμπλουτίζει τη σύγχρονη παράσταση με όλες 
τις προηγούμενες. Γιατί, κατά έναν περίεργο τρόπο, κανένα κείμενο που διαβάζεται για πρώτη φορά, δεν είναι ίδιο με 
κάποιο που ήδη αριθμεί χιλιάδες αναγνώσεις. Γιατί ο δημιουργός μπορεί να σχηματοποιεί την ιστορία, το άρωμά της 
όμως το προσθέτουν οι αναγνώστες της.  

Εικονογραφώντας η Σαμαρτζή μια σύγχρονη παράσταση ενός αρχαίου δράματος, επιλέγει μια σημερινή φωτογραφία 
του αρχαίου θεάτρου, προκειμένου να τονίσει το παρόν του ανεβάσματος. Στην άκρη του όμως στριμώχνονται ως 
λευκές παρουσίες, οι αρχαίοι του θεατές, που, κάθε φορά που το έργο ξανανεβαίνει, ανασύρονται από τη λήθη του 
χρόνου για να το παρακολουθήσουν ξανά, πλάι στους καινούργιους θεατές του.  



Ανάμεσα στις αφηγηματικές κατηγορίες, πάντα ιδιαίτερα σημαντική είναι η οπτική γωνία, δηλαδή η πλευρά από την 
οποία λέγονται τα γεγονότα. Και συνήθως τα γεγονότα τα λέμε Εμείς και όχι οι Άλλοι. Και κάποιες φορές οι άλλοι είναι 
πολύ διαφορετικοί από εμάς, ακόμη και στην εξωτερική τους εμφάνιση.  

Ας ρίξουμε μια ματιά στους κατοίκους της Τυρού. Σε περίεργα χρώματα και με ασυνήθιστη εμφάνιση και μέγεθος, 
τεντώνουν τους τεράστιους λαιμούς τους έξω από τα σύνορα της πόλης και φαντάζουν εξωπραγματικοί και σίγουρα 
πολύ διαφορετικοί από εμάς.  



Και όταν ο πόλεμος είναι ανάμεσα σε εμάς και τους 
άλλους, είναι μάλλον πιθανόν η Ιστορία/ ιστορία να ευνοεί 
εμάς.  

Σε βιβλία που ακόμη και η γραμμή της ένωσης των 
σελίδων λειτουργεί ως σύνορο ανάμεσα σε δύο 
αντίπαλους στρατούς,  



  Εμείς είμαστε οι λευκοί ή οι πολύχρωμοι απέναντι σε 
μαύρους, σκουρόχρωμους εχθρούς,.  

  Εμείς βρισκόμαστε ψηλότερα, όταν οι Άλλοι έχουν 
τοποθετηθεί χαμηλότερα σε μια μάλλον ασύνειδη, 
αξιοκρατική διάταξη.  



Από την άλλη, αρκετά συχνά προστίθενται και τα σύμβολα 
της φυλής, όπως ο ήλιος της Βεργίνας, ούτω ώστε να 
τονίζεται η συνέχεια της ιστορίας και να τονώνεται η 
εθνική μας περηφάνια.  



   
Τέλος, στα βιβλία των Αγγελίδου & Σαμαρτζή μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αφηγητής, αφού, αντί του 
αναμενόμενου τριτοπρόσωπου ετεροδιηγητικού αφηγητή επιλέγεται ένας πρωτοπρόσωπος, ο οποίος όμως δεν 
συμμετέχει στην αφήγηση ως ήρωας αλλά λειτουργεί ως αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Με αυτόν τον τρόπο η 
αφήγηση δεν στερείται αντικειμενικότητας, ιδιαίτερα όταν αυτός που αφηγείται είναι ο Πόλεμος, ο Δρόμος, η Αγορά, 
η Θάλασσα, η Πέτρα και το Φως. Καταφέρνει όμως, εξαιτίας της πρωτοπρόσωπης αφήγησης να ζωντανεύσει την 
αφήγηση και να τονώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

Αρχικά επιλέγεται ο πόλεμος γιατί, όπως εξηγείται στο οπισθόφυλλο, εκείνος πάντοτε λέει τις πιο συναρπαστικές 
ιστορίες. Άλλωστε και οι ιστορίες των λαών είναι γεμάτες πολέμους και συγκρούσεις.  

  



Και η θάλασσα δικαιούται να διηγηθεί την ιστορία της 
Ελλάδας, μιας χώρας που βρέχεται και ζει με τη 
θάλασσα.  

Άλλωστε και οι ιστορικές εποχές σαν κύματα έρχονται 
και περνούν αφήνοντας πίσω τους την αρμύρα του 
καιρού τους. 

Αλλά κύματα είναι και οι λέξεις, που ως ‘έπεα 
πτερόεντα’ πάνε και έρχονται κουβαλώντας μαζί τους 
μνήμες ανθρώπων που δεν λένε να χαθούν.  

  



Άλλωστε, πάντοτε οι ναυτικοί 
γύριζαν από τα ταξίδια τους 
φορτωμένοι ιστορίες και στάζοντας 
αλμυρό νερό και λέξεις.  

  



Κάποιες άλλες ιστορίες τις λέει ο δρόμος. Διόλου περίεργο! Η αφήγηση μοιάζει με δρόμο. Γι’ αυτό και συχνά όταν 
μιλούμε για ιστορίες χρησιμοποιούμε όρους, όπως αφηγηματικές γραμμές, βήματα ή πορεία πλοκής, που φέρνουν 
κοντά το δρόμο με τη μυθοπλασία. 

  



Και φυσικά κανένας δεν αμφιβάλλει για το δικαίωμα της αγοράς να πει ιστορίες ακόμη και για την Ιστορία. Γιατί η 
ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο από συναντήσεις και λόγια ανάμεσα σε ανθρώπους. Και κάθε φορά που δυο απ’ αυτούς 
συναντώνται στο χώρο της αγοράς και των κοινών συναναστροφών, άπειρα λόγια και χίλιες δυο ιστορίες γεννιούνται.  

  



Αλλά και το φως δεν μπορεί να λείπει από την αφήγηση της Ιστορία. Κυρίως με την κυρίαρχη συνυποδήλωσή του ως 
αλήθεια και γνώση.  

Από την άλλη, η εναλλαγή φωτός και σκιάς παραπέμπει σε όλα τα γνωστά δίπολα, από το διχαστικό Εμείς/ Αυτοί 
μέχρι το προαιώνιο Καλό/ Κακό.  



Από το χορό των αφηγητών δεν θα μπορούσε να λείπει 
και η Πέτρα ως  

 δηλωτικό μιας χώρας απλωμένης πάνω σε βράχους 

 φόρο τιμής στα κείμενα του παρελθόντος που 
γράφτηκαν πάνω στην πέτρα 

 και ως υπαινιγμό για τη σκληρότητα των ιστορικών 
γεγονότων που έχουν την τραχύτητα της πέτρας.  

  



Μάλλον αποτελεί ευτυχή σύμπτωση το γεγονός ότι η 
παρουσίαση των βιβλίων των Σαμαρτζή & Αγγελίδου 
γίνεται σε έναν χώρο με το όνομα Ιανός, αφού η 
φιγούρα του μυθικού θεού θα μπορούσε να υιοθετηθεί 
ως έμβλημα της ιστορικής λογοτεχνίας για παιδιά.  

Γιατί οι ιστορίες για παιδιά με θέμα την Ιστορία 
μοιάζουν να κοιτούν προς ένα ιστορικό παρελθόν που 
οφείλουν να αναπλάσουν προς ‘χρήση’ των μελλοντικών 
πολιτών. Σε μια εξίσωση με δύο αγνώστους, το σήμερα 
κατασκευάζει με το υλικό του τώρα ένα χθες και το 
προσφέρει στους ενηλίκους του αύριο. Το εγχείρημα 
σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο. ..     


