
Περίληψη ενός  
μυθιστορήματος με τίτλο 

«Πέρα από τα σύνορα». 

Το μυθιστόρημα της Κριστίν Πουλέιν-

Τόμσον, με τίτλο «Πέρα από τα σύνορα», 

αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα λογοτεχνικά 

κείμενα της συγγραφέα, με βαθιά νοήματα, γύρω από τις 

ανθρώπινες καταστάσεις. Στο βιβλίο αυτό, λοιπόν, η συγγραφέας 

παρουσιάζει, με μεγάλη παραστατικότητα, τα γεγονότα μίας 

πολύπλευρης επανάστασης, μέσα από τα μάτια ενός φτωχού και 

ταλαιπωρημένου δεκάχρονου αγοριού, το οποίο βιώνει κάθε 

δυσκολία της εποχής του. 

Το βιβλίο, λοιπόν, αναφέρεται στην ιστορία ενός αγοριού, 

του Ίον, ο οποίος ζει με τη γιαγιά του, σε ένα απόκρημνο, ορεινό 

χωριό στην ανατολική Ευρώπη, όπου κυριαρχούν η καταπίεση, η 

ανελευθερία, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 

υπεροχή του Προέδρου. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτής της κατάστασης, ο 

Ίον, κοιτάζοντας, το μέλλον του κατάματα, συνειδητοποιεί τους 

κινδύνους που παραμονεύουν. Για αυτό το λόγο, αποφασίζει να 

ακολουθήσει την οικογένεια του θείου του, στην πλούσια, για τα 

δεδομένα του, Αγγλία. 

Ωστόσο, η απόφασή του, φαίνεται να τον καταδικάζει, καθώς 

αισθάνεται νοσταλγία, από την πρώτη στιγμή της αναχώρησής του 

και επιπλέον, ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό για την ηλικιωμένη γιαγιά 

του. Έτσι, λοιπόν, φτάνει η στιγμή της μεγάλης ανατροπής, καθώς 

ο Ίον, συλλογιζόμενος την κατάσταση της γιαγιάς του, αποφασίζει 

να επιστρέψει στη σκλαβωμένη πατρίδα του, παρόλο που ο δρόμος  

της επιστροφής αποδεικνύεται σκληρός και δύσκολος. 

Η ψυχική δύναμη και το θάρρος του μικρού ήρωα, σε 

συνδυασμό με την αμνηστία που έχει δοθεί, τον βοηθούν να 



ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να επιστρέψει στην πατρίδα του, όπου 

τον περιμένει η άρρωστη γιαγιά του. 

Όμως, μία νέα και απρόσμενη αναζήτηση, η αναζήτηση των 

γονιών του, οι οποίοι έχουν κλειστεί, άδικα, στη φυλακή, οδηγούν 

τον Ίον μακριά από το χωριό του, για μία ακόμη φορά. Ο δρόμος, 

όμως, του φαίνεται ατελείωτος και η πιθανότητα εύρεσης των 

γονιών του μηδαμινή. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Ίον 

αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, καθώς επίσης συμμετέχει και 

στη δυναμική και συνάμα πολλά υποσχόμενη επανάσταση του 

λαού, εναντίον του Προέδρου. Παρόλες, όμως, τις δυσκολίες, οι 

οποίες του στέκονται εμπόδιο, ο Ίον καταφέρνει να πετύχει το 

στόχο του και να επιστρέψει στο χωριό του θριαμβευτής, χάρη 

στην επιτυχία της επανάστασης και κυρίως, χάρη στην 

αποφασιστικότητά του.  

Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι αυτό το μυθιστόρημα, παρόλο που 

δεν αναφέρει ακριβείς χρονολογίες, αποδίδει με μεγάλη ευστοχία 

το περιεχόμενο των ιστορικών γεγονότων. Για αυτόν ακριβώς το 

λόγο, θα πρότεινα στον καθένα να το διαβάσει, ώστε να 

«ταξιδέψει» σε έναν κόσμο, όπου οι ανθρώπινες και πονεμένες 

ψυχές, δε χάνουν ποτέ την ελπίδα τους. 

 

        

 

 
 


