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Σ’ ένα μικρό χωριό ένα αγόρι, ο Χόγκαρθ, κάθως ψάρευε ένιωσε σαν κάποιος να τον
παρακολουθεί. Ήταν ο Σιδερένιος Γίγαντας κρυμμένος πίσω από τον γκρεμό. Στο άκουσμα της
επιστροφής του, όλο το χωριό αναστατώνεται. Αρχίζει να καταβροχθίζει ό,τι σιδερένιο ή
μεταλλικό μηχάνημα βρει. Έτσι, οι κάτοικοι εξοργισμένοι μα και φοβισμένοι αποφάσισαν να του
στήσουν ενέδρα, σκάβοντας μία κολοσσιαία τρύπα και καλύβοντάς τον με χώμα.

Όμως, μετά από καιρό βρίσκει τρόπο και απελευθερώνεται. Συνεχίζει να κάνει τα ίδια
πράγματα. Ο μικρός Χόγκαρθ σκέφτηκε να τον κλείσουν σε μία μεγάλη μάντρα με παλιοσίδερα.
Έτσι, κατάφεραν να συμφιλιωθούν μαζί του και να επέλθει η ηρεμία στο χωριό. Μέχρι που
εμφανίζεται μία νέα απειλή.

Ένα τέρας από το διάστημα απαιτεί από τους κατοίκους να τον τρέφουν, ώστε να μείνει
ζωντανό. Οι κάτοικοι αποφασίζουν να του κηρύξουν πόλεμο. Ο μικρός Χόγκαρθ σκέφτηκε να
ζητήσουν βοήθεια από τον Σιδερένιο Γίγαντα. Ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να τον
αντιμετωπίσει. Έτσι, κηρύσσεται μια μονομαχία. Ποιος άραγε θα κερδίσει; Θα καταφέρει ο
Σιδερένιος Γίγαντας να γίνει ήρωας;

Ο σπουδαίος Βρετανός ποιητής Τεντ Χιους μας καθηλώνει με την αλληγορική του ιστορία.
Καταφέρνει να μπλέξει το αληθινό με το παραμυθιακό στοιχείο και να μας συγκινήσει.

Ένα παραμύθι με πολλούς συμβολισμούς, αντιπολεμικά μηνύματα, μηνύματα για την
προστασία του περιβάλλοντος, για την βιομηχανοποίηση των πάντων, αλλά και την αξία της
φιλίας.Η αφήγηση του παραμυθιού είναι ζωντανή, άκρως απολαυστική και μαγευτική που σου
κρατάει το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι και την τελευταία λέξη της ιστορίας. Οι ανατροπές
διαδέχονται η μία την άλλη. Η περιγραφή του περιβάλλοντος και των συναισθημάτων των
ηρώων είναι λεπτομερής που νιώθεις πως είσαι ένας από αυτούς.

Το ίδιο μαγευτική είναι και η εικονογράφηση του βιβλίου. Ένα πραγματικά έργο τέχνης. Ο
εικονογράφος Chris Mould παίζει με το μπλε και το χρώμα της σκουριάς δημιουργώντας μια
σκοτεινή και μελαγχολική ατμόσφαιρα. Όμως, καταφέρνει να κάνει τις εικόνες τόσο
καθηλωτικές όσο και το ίδιο το κείμενο. Νιώθεις πως ο Σιδερένιος Γίγαντας είναι ζωντανός και
κινείται στις σελίδες του βιβλίου.

Ένα αριστούργημα που δεν πρέπει να λείπει από την βιβλιοθήκη σας.

Αξίζει να δείτε και την ομώνυμη ταινία κινούμενων σχεδίων, μετά το πέρας της ανάγνωσης.




