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των παιδιών για τους

να φτιάξεις ένα βιβλίο

πειρατές και τις πειρατικές

πλήρες νοηµάτων µε ελάχιστο

ιστορίες συνεχίζει να οδηγεί τους

κείµενο; Ναι, τέτοιο είναι το βιβλίο

συγγραφείς στη σύνθεση νέων ιστοριώνΟ εχθρός, για δεκάχρονα παιδιά και

Μια

ανθολόγηση είκοσι µύθων
του Αισώπου, γνωστών και λιγότερο
γνωστών, σε µετάφραση

από τα αρχαία ελληνικά, οδηγούν τα

γύρω από αυτούς τους θρυλικούςίσως µικρότερα, µε τη σύµπραξη

παιδιά να ανακαλύψουν την οµορφιά

ήρωες. To τελευταίο πειρατικό

και τη ζωντάνια του πρωτότυπου κειµένου,

βιβλίο που εκδόθηκε είναι κεφάτο,

ενός µεγάλου. Ο στρατιώτης πάει

στον πόλεµο, κρατάει όπλο, αναρωτιέται,

χαριτωµένο, πολύχρωµο, είναι ένα
βιβλίο φτιαγµένο µε κέφι, όπως

βλέπει και σκέφτεται. ∆εν

καταλαβαίνει γιατί συνέβηκε αυτό,
φαίνεται από το κείµενο και τις εικόνες.
ούτε ποιοι το αποφάσισαν. Φόρεσε
To βιβλίο, σε έµµετρο λόγο,

χωρίς περιττές διασκευές

και επιµύθια. Οι µύθοι του Αισώπου
έχουν µεταφραστεί,

διασκευαστεί

και εικονογραφηθεί

χιλιάδες φορές.

τη στολή και απλά πήγε να πολεµήσει.

To µυστικό της καινούργιας έκδοσης

ξεχωρίζει για το παιδαγωγικό του

Και βρίσκεται απέναντι σ'

βρίσκεται στην πρωτότυπη

υπόβαθρο, καθώς προτείνει ως λύση

έναν εχθρό-τέρας που κρύβεται a'

όσο και υπαινικτική εικονογράφηση
του ιταλού καλλιτέχνη Σιµόνε Ρέα. Ο

αντιµετώπισης έκτακτων καταστά—

ένα χαράκωµα παρόµοιο µε το δικό
θεων, µια συνάτηση
συνάντηση µε κακούς, για άδ του.
ύ όΜπορείς
Αλήθεια, ποιος είναι αυτός ο εχθρός;
εχθό ήεικονογράφος
θ
παράδειγµα, το χιούµορ. Με τον τρό

Μήπως µοιάζουν; Νιώθει κι

no του λοιπόν αποµυθοποιεί τη βία
και την επιθετικότητα που πολύ au

τον πλησιάσει... Η εικονογράφηση

αυτός όπως εγώ; Και προσπαθεί να

χνά δέχονται τα παιδιά από συνο

λιτή, µε χρώµατα που δίνουν βάρος

µήλικους. Οι εικόνες της Σαµαρτζή

στα συναισθήµατα

είναι πλούσιες και εικονογραφούν

που αναβλύζουν

από το κείµενο, αφήνει στα

όσα περιγράφονται µε το λόγο χωρίς λευκά κενά χώρο για προσωπικές
να είναι στατικές. Ασκούν την παρατηρητικότητα
σκέψεις. Βαρύ βιβλίο, που αναιρεί

παρουσιάζει

τους θώ ώ

ήρωες-ζώα µε ανθρώπινο σώµα,
τονίζοντας τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά
τους και τις ανθρώπινες καταστάσεις
στις οποίες εµπλέκονται,
και µας κλείνει το µάτι, αφού
όλοι µας έχουµε κατά καιρούς αισθανθεί
σαν σκυλί, γαϊδούρι ή πουλί.
Από την άλλη, οι εικόνες του µοιάζουν

και οδηγούν τον
µε παζλ που αποσπούν την
όλα τα στερεότυπα που σχετίζονται
αναγνώστη σε µια επιχείρηση αποκρυπτογράφησης,
µε την εικόνα του άλλο, του διαφορετικού.
προσοχή του αναγνώστη και τον παρασύρουν
δίνουν ερεθίσµατα
για σκέψη και οπωσδήποτε
τέρπουν.
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έξω από το κείµενο,
ωθώντας τον να σκεφτεί µόνος του
το επιµύθιο κάθε ιστορίας.
[M. Ντ.]

