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Γράφει η Αγγελική Μποζίκη

Τελευταία ο Πέτρος περνάει την περίοδο που έχει ξετρελαθεί με την μυθολογία. Επομένως
η  μαμά  βγήκε  σε  αναζήτηση  κατάλληλων  βιβλίων.  Πριν  λίγο  καιρό  οι  εκδόσεις
Παπαδόπουλος μας σύστησαν την σειρά «Ταξίδια στην Μυθολογία». Η συγγραφέας Μαρία
Αγγελίδου παρουσιάζει  με  σύγχρονη  γραφή  τους  πιο  γνωστούς  μύθους  και  η
εικονογράφηση της Ίρις Σαμαρτζή ολοκληρώνει το πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η
σειρά περιλαμβάνει προς το παρόν δύο βιβλία. 

Το πρώτο βιβλίο με τίτλο «Η αρχή του κόσμου», περιλαμβάνει τους μύθους του Κρόνου,
του  Άτλαντα,  του  Δευκαλίωνα  και  της  Πυρράς,  του  Προμηθέα,  της  Πανδώρας  και  του
Πρωτέα.  Το  δεύτερο  βιβλίο  που  έχει  τίτλο  «Από τους  θεούς  στους  ανθρώπους»,  μας
συστήνει  τις  ιστορίες  της  Αταλάντης,  του  Ασκληπιού,  του  Ερμή,  του  Δαίδαλου,  της
Ευρώπης και του Ηρακλή. Σοφά επιλεγμένοι μύθοι βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν
πως ξεκίνησαν όλα και έννοιες όπως ο χρόνος, το βάρος, η φωτιά, το νερό.

Η γλώσσα της Μαρίας Αγγελίδου είναι λιτή και απέριττη και η έκταση των ιστοριών ιδανική 
έτσι ώστε να κρατά την προσοχή των παιδιών και να μην πλατειάζει με ανούσιες 
λεπτομέρειες. Ακόμα και εγώ έπιασα τον εαυτό μου να απολαμβάνει την ανάγνωση και να 
αγωνιά για την εξέλιξη των ιστοριών παρά το γεγονός ότι μου ήταν ήδη γνωστές. Η 
αφαιρετική εικονογράφηση της Ίρις Σαμαρτζή έρχεται να συμπληρώσει το κείμενο με ένα 
μοναδικό κολάζ που αφήνει τα παιδιά να κάνουν διαφορετικές αναγνώσεις σε αυτά που 
βλέπουν και να ταξιδέψουν μαζί με τους ήρωες. 

Πρόκειται για δύο εξαιρετικά βιβλία που πραγματικά αξίζουν μια θέση στην βιβλιοθήκη σας.
Παρουσιάζουν την ελληνική μυθολογία με μια φρέσκια, καλαίσθητη και ευφάνταστη οπτική.
Θα  ακολουθήσουν  άλλα  δυο  βιβλία  που  θα  συμπληρώσουν  την  σειρά  και  θα
κυκλοφορήσουν μέσα στο έτος από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος. Τα βιβλία απευθύνονται
σε παιδιά από 7 ετών αλλά και σε μικρότερα αν ήδη είναι εξοικειωμένα με την ελληνική
μυθολογία. 

«Οι μύθοι ιστορούνε το ‘Aγνωστο, ξέρουν αυτό που ποτέ δεν θα μάθουμε, έχουν λόγια και
πρόσωπα για τους θεούς και τους ήρωες, που έχουμε μέσα μας. Οι μύθοι είναι ποτάμια
αιώνια κι οι ιστορίες τους κυλάνε μέσα από τα τοπία του Χρόνου. Κατηφορίζουν πλαγιές,
σκάβουν βουνά, γκρεμίζονται από ψηλά τις νύχτες και σκαρφαλώνουν τις μέρες, διασχίζουν
κάμπους απέραντους. Διασχίζουν εποχές. Διασχίζουν ζωές.»
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