
Οι Νταήδες του Βυθού και ο Ρομπέν των Θαλασσών 

 

Η ιστορία 

Στην ιστορία  του βιβλίου πρωταγωνίστρια  είναι μια μύτη! Είναι  μακρουλή, 

σουβλερή και λεπτή.  

Μας μιλάει για τα πάθη της και λέει μέσα από μια συγκλονιστική εισαγωγή:  

«Αν ήταν χρώμα τα παιδικά μου χρόνια, θα ήταν κόκκινο με μαύρο. Αν ήταν ήχος, 

θα ήταν θυμωμένο σφύριγμα. Αν ήταν πουλί, λαβωμένος γλάρος…» 

Η μύτη ανήκει στον ξιφία Ιερεμία, που λόγω χαρακτήρα είναι γνωστός και ως 

«Ηρεμίας». Ο Ιερεμίας συνεσταλμένος, και ανεκτικός, γίνεται στόχος άπειρων 

πειραγμάτων από μια παρέα ψαριών: τα Κοφτερά Χαμόγελα.  

«Μυτόγκα» τον ανεβάζουν, «Πινόκιο» τον κατεβάζουν. Οι κακίες τους, πάντα 

στοχευμένες, πονάνε πολύ. Όμως ο Ιερεμίας είναι αδύναμος, υποχωρεί, δε λέει 

τίποτα, χαμηλώνει το βλέμμα, σκύβει το κεφάλι  και όπου φύγει φύγει. 

Ναι, τα Κοφτερά Χαμόγελα είναι οι νταήδες του βυθού και τα άλλα ψάρια τούς 

τρέμουν.  

Αρχηγός τους ο Χάννος ο Νάνος. Στην παρέα και η Σμέρνα η Φτέρνα, ο Παντελής 

ο Νταής, η Λίτσα η Μουσίτσα κι ένα σωρό μπαρακούντα, λιονταρόψαρα και 

βραχόψαρα, που έχουν τον δικό τους άγριο ύμνο, γεμίζουν το βυθό με συνθήματα 

όλο σκληρότητα και φουσκώνουν στα γυμναστήρια ψαριών  ώστε να μπορούν να… 

ψαρώνουν ακόμα και μεγαλύτερα ψάρια. Επιτίθενται, κοροϊδεύουν και 

απομονώνουν όσα ψάρια έχουν κάποια αδυναμία ή απλώς δεν είναι του γούστου 

τους. 



Έτσι λοιπόν κυλάει ζωή στο βυθό, γεμάτη πειράγματα και μαγκιές από τα 

Κοφτερά Χαμόγελα, γεμάτη άγχος και στενοχώρια για τον υπόλοιπο κόσμο.  

Ώσπου ένα περιστατικό , όπου οι νταήδες τα βάζουν μ’ ένα ψαράκι μια 

σταλίτσα, την καλύτερη φίλη του Ιερεμία, τη Λίνα την Αθερίνα, ενεργοποιεί τον 

Ιερεμία. Και ο Ιερεμίας θύμωσε με τους νταήδες, θύμωσε όμως και με τον εαυτό 

του που δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τη φίλη του. Θύμωσε με τον εαυτό του που 

ανεχόταν τόσον καιρό αυτή την κατάσταση. Πήγε, λοιπόν, να συμβουλευτεί τη νονά 

του, τη σοφή γοργόνα του βυθού. Η συζήτηση μαζί της του αλάφρυνε την καρδιά 

από μεγάλο βάρος. Κι όταν εκείνη του χάρισε το βιβλίο Ο Ρομπέν των Δασών, ο 

Ιερεμίας το πήρε απόφαση να γίνει ο Ρομπέν των Θαλασσών.   

Το τι έγινε στη συνέχεια, όμως, δε θα σας το αποκαλύψουμε εδώ…  

Σας λέω μονάχα πως ο φίλος μας τα κατάφερε μια χαρά. 

Γιατί ποιος είπε  ότι οι ήρωες γεννιούνται θαρραλέοι; Ή πως γνωρίζουν τη 

δύναμή τους και το δρόμο τους από την αρχή; Μπορεί τη μια στιγμή να βουλιάζουν 

στο φόβο και την άλλη να αναδύονται για να αναμετρηθούν, σε έναν αγώνα 

ηρεμίας, με όσους χαίρονται με τον πόνο των πιο αδύναμων. 

Το βιβλίο 

Για τους Νταήδες της, η Γιώτα Αλεξάνδρου, συγγραφέας του βιβλίου και  

παιδαγωγός τιμήθηκε με έπαινο από την πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών το 2008. 

Ένα  στοιχείο, που  κάνει το συγκεκριμένο βιβλίο ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι 

εντοπίζει όχι μόνο το ίδιο το φαινόμενο του εκφοβισμού, αλλά και τις αιτίες του. Ο 

Χάννος ο Νάνος, αρχηγός των Κοφτερών Χαμόγελων, είναι ο ίδιος θύμα 

εκφοβισμού στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ο Χάνος έχει έναν πατέρα που τον 

καταπιέζει κι έτσι η μόνη λύση στο πρόβλημά του είναι να αναπαράγει τη βία. Η βία 

φέρνει βία, αυτό είναι κεντρικό σημείο της ιστορίας, άλλωστε.  

Η συγγραφέας μέσω του ξιφία Ιερεμία απευθύνεται στον αναγνώστη, και η 

συμβουλή της είναι έντεχνα καλυμμένη μα ξεκάθαρη: «Αν έχετε πέσει θύμα 

παλικαράδων, μιλήστε. Μην υποφέρετε σιωπηλά».  

Προχωράει παραπέρα  και προτείνει τρόπους αντιμετώπισής του, τόσο στα 

παιδιά όσο και στους ενήλικους.  

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στην εκπληκτική εικονογράφηση της 

Κατερίνας Βερούτσου, που με τα πινέλα της μας μεταφέρει σε βυθούς 

χρωματισμένους από την ψυχική διάθεση των ηρώων, απεικονίζοντας τους 

χαρακτήρες του βιβλίου απολύτως εκφραστικά μα και αρκούντως αφαιρετικά. 
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