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Το βιβλίο του Charlie Mackesy είναι ένα

«εγχειρίδιο καλοσύνης»

«Το αγόρι, ο τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο», που ξεκίνησε

από ένα σκίτσο στο instagram, μιλά για την καλοσύνη, την αξία της

αλληλοβοήθειας, της συντροφικότητας, της ελπίδας

© charliemackesy.com
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O Charlie Mackesy μιλάει

για το βιβλίο του «Το αγόρι,

ο τυφλοπόντικας, η αλεπού

και το άλογο», που

κυκλοφορεί στην Ελλάδα

από τις εκδόσεις

Παπαδόπουλος

Γράφει η Μελίνα Σιδηροπούλου

«Όλοι, και εννοώ όλοι, πέφτουν»

είπε το άλογο, «αλλά βοηθάμε ο

ένας τον άλλον». Το ρητό αυτό

μπορούσε να δει κανείς λίγο καιρό

πριν στον πίνακα ανακοινώσεων σ'

έναν σταθμό του Τube του Λονδίνου

ως quote of the day. Tο μόνο

σίγουρο είναι πως το βιβλίο του

Charlie Mackesy, «Το αγόρι, ο

τυφλοπόντικας, η αλεπού και το

άλογο», έφτασε ως βάλσαμο σε μια

αναπάντεχα σκληρή εποχή. Με

απλότητα, ειλικρίνεια και απλές

γραμμές ο εικονογράφος στήνει ένα

βασίλειο καλοσύνης και

γενναιοδωρίας, εκεί όπου το «μαζί»

είναι επιτέλους το ζητούμενο.

Συνοδοιπόροι σε αυτό το μοναδικό

ταξίδι τέσσερις ήρωες: ένα
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φιλομαθές αγόρι, ένας τρελούτσικος

τυφλοπόντικας με αδυναμία στα

γλυκά, μια λίγο καχύποπτη αλεπού

και ένα πραγματικά ευγενικό άλογο.

Καθώς τα μονοπάτια τους

διασταυρώνονται γεννιούνται φιλίες

και μια συμμαχία ανώτερη της κάθε

μονάδας. Σταλάγματα σοφίας,

εκμυστηρεύσεις, αγάπη και δυνατές

αγκαλιές προσφέρονται ως

εναλλακτική στη φιλαυτία και στον

ατομικισμό. «Τι θες να γίνεις όταν

μεγαλώσεις;» ρωτάει το αγόρι τον

τυφλοπόντικα, «καλός» απαντά

εκείνος. «Τι νομίζεις ότι είναι

επιτυχία;» ξαναρωτάει το αγόρι, «να

αγαπάς». «Ποιο είναι το πιο γενναίο

πράγμα που είπες ποτέ;» ρωτάει το

αγόρι το άλογο και εκείνο απαντά

«βοήθεια», ένα σχέδιο μάλιστα που

βρήκε θέση σε νοσοκομεία,

ιδρύματα και οργανισμούς ψυχικής

υγείας ως σύμβολο. Μα δεν θα ήταν

λίγο καλύτερος ο κόσμος έτσι;
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Ο βρετανός καλλιτέχνης Charlie

Mackesy υπήρξε σκιτσογράφος για

το περιοδικό The Spectator και

εικονογράφος για το Oxford

University Press, ενώ έχει

συνεργαστεί με τον Richard Curtis

για τον οργανισμό Comic Relief και

με τον Nelson Mandela σε ένα

πρότζεκτ λιθογραφίας με τίτλο The

Unity Series. Έκανε λογαριασμό στο

Instagram όταν κάποιοι φίλοι τον

παρότρυναν, χωρίς να φαντάζεται

τότε τι θα ακολουθούσε. Μια μέρα

απλώς μοιράστηκε ένα σκίτσο μ' ένα

παιδί και έναν τυφλοπόντικα που

γοήτευσε το κοινό και που σήμερα

πλημμυρίζει τον λογαριασμό του με

μηνύματα ευγνωμοσύνης. Τα σκίτσα

του και οι σκέψεις του πήραν σιγά-

σιγά μορφή σε αυτό το πρωτότυπο,
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θα μπορούσε να πει κανείς,

«εγχειρίδιο καλοσύνης» σε μια

στιγμή που όλοι ευχόμαστε να

ανατέλλει μια πιο αγνή εποχή. Με

αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου

του στην Ελλάδα από τις εκδόσεις

Παπαδόπουλος, ο Charlie Mackesy

μοιράζεται μαζί μας κάποιες από

τις σκέψεις που τον οδήγησαν εδώ.

Εξάλλου, αυτή την περίοδο

προετοιμάζεται για τη συνέχειά του

και την προσαρμογή του πρώτου

βιβλίου σε ταινία animation.

Σχετικά με εκείνο το πρώτο

σχέδιο... 

«Η πρώτη εικόνα που σχεδίασα

αφορούσε την καλοσύνη. Ήμουν

παρέα με έναν από τους πιο

παλιούς μου φίλους, τον Bear

Grylls, χαζολογούσαμε γύρω από

ένα δέντρο και ο γιος του είχε ανέβει

Γιάννης

Παπαδογιάννης:

Τράπεζες σε κρίση

ΣΧΕΤΙΚΑ

  Απόσπασμα από το βιβλίο Το αγόρι, ο

τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο, του

Charlie Mackesy (Εκδόσεις Παπαδόπουλος,

2020)
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πάνω σε ένα εξαιρετικά λεπτό κλαδί

και φλυαρούσε μαζί μας. Σκέφτηκα

πως ήταν καλή ιδέα για μια

ζωγραφιά, κάποιος που κάθεται

πάνω σε ένα κλαδί κάνοντας

ερωτήσεις, κι έτσι τον ζωγράφισα.

Να πώς βρήκα το θέμα μου. Έπειτα

ρωτούσαμε το αγόρι τι θα ήθελε να

γίνει όταν μεγαλώσει, κι εγώ

αναλογιζόμουν την ιδέα της

καλοσύνης, έτσι απλά έγραψα στο

σχέδιο τη λέξη «καλός». Αυτός

ήταν και ο πρώτος διάλογος

ανάμεσα σε εικόνα και λέξεις».
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Όλοι οι ήρωες είναι πτυχές μας 

«Το αγόρι αντιπροσωπεύει αυτό το

κομμάτι μέσα μας που θέλει να ξέρει

γιατί ζούμε, και τι υποτίθεται πως

πρέπει να κάνουμε, δεν γνωρίζει

όμως και πολλά. Ο τυφλοπόντικας

είμαι εγώ, πάντα πεινασμένος, που

πιστεύω ότι είμαι έξυπνος ενώ δεν

είμαι, που πιστεύω ότι είμαι σοφός

ενώ δεν είμαι, που θέλω να

καταβροχθίσω τα πάντα. Η αλεπού

αντιπροσωπεύει το κομμάτι μου –

υποθέτω πως όλοι μας έχουμε ένα

τέτοιο– το οποίο είναι λίγο

αποτραβηγμένο και φοβάται να

εμπιστευτεί τους άλλους. Το άλογο,

πάλι, είναι το κομμάτι του εαυτού

μου –και επίσης πιστεύω πως όλοι

έχουν ένα τέτοιο– το οποίο είναι

ελαφρώς πιο σοφό, πιο πνευματικό,

αλλά και πολύ ευαίσθητο. Έτσι, όλοι

οι ήρωες αποτελούν ένα κομμάτι

μου, ένα κομμάτι όλων μας

δηλαδή».

Η
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μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή

ενός καλλιτέχνη είναι… 

«Η μοναξιά. Η ζωή του καλλιτέχνη,

το να δημιουργείς κυρίως μόνος. Οι

περισσότεροι άνθρωποι που

γνωρίζω και που ήταν καλλιτέχνες

τα παράτησαν. Όχι επειδή δεν

μπόρεσαν να βγάλουν χρήματα

αλλά επειδή ήταν πολύ μοναχικό,

και έτσι και για μένα η μοναξιά είναι

το δυσκολότερο πράγμα. Για αυτό

και το να φτιάξω αυτό το βιβλίο ήταν

τόσο απελευθερωτικό, γιατί ξεκίνησα

μέσα από τα social media και

πολλοί άνθρωποι άρχισαν να έχουν

ενεργή συμμετοχή σε αυτό, αλλά και

επειδή το δούλευα με τους

ανθρώπους του εκδοτικού οίκου,

κάτι που ήταν υπέροχο. Άρα,

σίγουρα η μοναξιά. Επίσης πρέπει

στα αλήθεια να πιστεύεις ότι αυτό

που κάνεις είναι αρκετά καλό για να
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κρατηθείς από αυτό, γιατί υπάρχουν

στιγμές που είναι πολύ δύσκολο να

συνεχίσεις να το κάνεις. Άλλωστε το

να κάνεις τέχνη θεωρείται κάπως

σαν κάτι που κάνουν μόνο τα

παιδιά, ενώ οι περισσότεροι

άνθρωποι έχουν κανονικές δουλειές.

Πολύς κόσμος συνήθιζε να με

ρωτάει πότε θα βρω μια κανονική

δουλειά. Πότε θα γίνω δικηγόρος,

γιατρός ή δάσκαλος. Πότε θα

σταματήσω να κάνω αυτό που

κάνουν τα παιδιά και θα κάνω

πραγματικά κάτι. Οπότε και αυτό

ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά το

δυσκολότερο από όλα είναι η

μοναξιά».

Η μεγαλύτερη επιτυχία… 

«Είναι οι φίλοι μου. Όλα έχουν να

κάνουν με το να μάθεις να αγαπάς

τους φίλους σου, να στηρίζεις τους

ανθρώπους όταν σε χρειάζονται και

να μπορείς να στηριχτείς πάνω τους

όταν το έχεις ανάγκη. Στο βιβλίο

  Απόσπασμα από το βιβλίο Το αγόρι, ο

τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο, του

Charlie Mackesy (Εκδόσεις Παπαδόπουλος,

2020)
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υπάρχει μια ερώτηση, τι πιστεύεις

ότι είναι η επιτυχία. Η απάντηση

είναι να αγαπάς – και στ’ αλήθεια το

πιστεύω αυτό. Υποθέτω, όσον αφορά

το βιβλίο τουλάχιστον, η μεγαλύτερη

επιτυχία υπήρξε να διαβάζω τις

αντιδράσεις του κόσμου και πώς

τους έκαναν να νιώσουν κάποια από

τα σχέδιά μου. Και το πιο

σημαντικό: κάποιοι μού

εξομολογήθηκαν πως αποφάσισαν

να μη δώσουν τέλος στη ζωή τους

χάρη σε κάποιο από τα σχέδιά μου.

Αυτό με γέμισε με μια αίσθηση

ανακούφισης, μού έδωσε έναν στόχο

αλλά και έναν βαθύτερο σκοπό-

δηλαδή η γνώση ότι μπορείς να

σκιτσάρεις πάνω σε ένα κομμάτι

χαρτί και να βοηθήσεις με αυτόν τον

τρόπο ανθρώπους να παραμείνουν

ζωντανοί, υποθέτω. Αυτό, για μένα,

είναι πολύ συγκινητικό».
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ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  © charliemackesy.com
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Ένα βιβλίο για την

προσπάθεια των

παιδιών να

ανακαλύψουν τον

εαυτό τους και να

προσανατολιστούν

στον κόσμο

Χρήστος Α.

Φραγκονικολόπουλος

SHARES

A-A+

Π

Βιβλιοπαρουσίαση: Ο

Χρήστος

Φραγκονικολόπουλος

διαβάζει το βιβλίο «Μάζεψε

το θάρρος σου, Ανδώ»

(Εκδόσεις Πατάκη, 2020)

του Γιώργου Χατζόπουλου.

άντα μου άρεσε η παιδική

και νεανική

λογοτεχνία. Αποφάσισα,

λοιπόν να διαβάσω το βιβλίο του

Γιώργου Χατζόπουλου. Προσφέρει

συγκινήσεις, περιπέτεια, κάτι που

μπορεί να γοητεύσει εύκολα τους

μικρούς αναγνώστες.
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Ειδικότερα, το βιβλίο παρουσιάζει

τον Διγενή Ακρίτα και την ιστορία

του Βυζαντίου με ζωντάνια και

συναίσθημα. Δεν χαρακτηρίζεται

από κανόνες και κώδικες της

ιστορικής και επιστημονικής

αφήγησης.  Αυτό επιτρέπει στα

παιδιά και στους εφήβους να

απολαύσουν την περιπέτεια της

Ανδώ, γέννημα της δημιουργικής

φαντασίας του Γιώργου

Χατζόπουλου, με ιστορικά γεγονότα

που έχουν αποδοθεί με

μυθιστορηματικό τρόπο.

Η Ανδώ είναι η κόρη του Διγενή

Ακρίτα και ζει σε μια πόλη στην

άκρη της αυτοκρατορίας, με τη

μητέρα της. Είναι αγοροκόριτσο,

πολύ ικανή στα όπλα, και μια μέρα

κλέβει το θρυλικό σπαθί του πατέρα

της που έχει απομείνει μισό, με

σκοπό να ψάξει να βρει το άλλο του

μισό. Όπως έχει μάθει, αν ενωθεί το

σπαθί, τότε η δύναμή του θα είναι

ανυπέρβλητη. Παράλληλα, ψάχνει

να μάθει την αλήθεια για τον πατέρα

της -αν ζει ή αν πέθανε και πώς-

γιατί πολλά ακούγονται αλλά σε

τίποτα δεν μπορεί να πιστέψει. Έτσι,

ξεκινάει ένα ταξίδι για τα μέρη του

Ευφράτη ποταμού με τον καλύτερο

φίλο της, ένα συνομήλικό της αγόρι

που αντιμετωπίζει την περιπέτεια

που ζουν ανάλαφρα και με χιούμορ.

14:10

Θήβα: Η ανακοίνωση του

νοσοκομείου για τον

θάνατο της 16χρονης
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Κορακάκη: Η οργισμένη
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Με το που ανοίγει ο αναγνώστης το

βιβλίο, έχει μπροστά του έναν χάρτη

που δείχνει με σήμανση όλες τις

περιοχές στις οποίες θα εξελιχθεί η

δράση της ιστορίας που θα

διαβάσει. Επίσης, εντός του βιβλίου

υπάρχουν μέσα σε σύντομες

προτάσεις και παραγράφους

πληροφορίες για ιστορικά πρόσωπα,

περιοχές ή όρους που δεν είναι

γνωστοί στα παιδιά. 

Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα

εξαιρετικό βιβλίο, μέσα από το

οποίο καλλιεργείται και

αναπτύσσεται ένα παιδαγωγικό

πλαίσιο, που, με οδηγό την παιδική/

νεανική λογοτεχνία, (α) ενθαρρύνει

τον λεγόμενο ιστορικό

εγγραμματισμό, δηλαδή ενισχύει τη

διαδικασία προβληματισμού γύρω

από γεγονότα της ιστορίας καθώς

και σύγχρονα ζητήματα, και (β) θίγει

διαχρονικά προβλήµατα, προβάλλει

αξίες και ιδανικά άφθαρτα ή πάντως

επίκαιρα για κάποιες εποχές. Ο

αναγνώστης θα αναγνωρίσει

αναλογίες και αντιστοιχίες µε τα

προβλήµατα και τις αναζητήσεις της

δικής του κοινωνίας, της δικής του

εποχής («καλός» «κακός»

Χριστιανός – Μουσουλμάνος). 

Η Ανδώ, σε μια εποχή που

προσπαθεί και επιθυμεί διακαώς να
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ξεπεράσει τα έμφυλα στερεότυπα,

αποδεικνύει, με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο, ότι σε καμιά

περίπτωση οι ήρωες/γενναίοι δεν

είναι αποκλειστικά γένους

αρσενικού. Το μήνυμα: δεν

υπάρχουν ιστορίες μόνο για αγόρια,

ιστορίες μόνο για κοπέλες, μονάχα

υπέροχες παιδικές ιστορίες. Και το

βλέπουμε αυτό στην υπέροχη και

δυνατή σχέση που έχει με τον

Κοσμά ή ο Κοσμάς με την Ανδώ,

όπου σημασία έχουν οι αξίες της

φιλίας, της αγάπης, της θυσίας για

τον «Άλλον». 

H Ανδώ προσφέρει ένα πολύ καλό

πρότυπο προς μίμηση. Στον

σημερινό κόσμο όπου οι πρόσφυγες

αντιμετωπίζονται ως απειλή ή

θύματα, η συναρπαστική περιπέτεια

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ της Ανδώ προσφέρει

πολύ σημαντικά μαθήματα ορισμού

της ταυτότητας. Διχασμένη ανάμεσα

στην ελληνική και αραβική

ταυτότητά της, κυριευμένη από

συναισθήματα μίσους και εκδίκησης

για τους Άραβες, στο ταξίδι της και

την αναζήτηση  του πατέρα της (και

όσα γνωρίζει ή έχει ακούσει για τα

ίχνη που άφησε στην ιστορία), όχι

μόνο γνωρίζει τον εαυτό της, αλλά

αποφασίζει και για τη μελλοντική

της πορεία. Ερωτεύεται τον

Σαλαντίν, αποκτά εμπειρίες και
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άλλες εικόνες για τον τρόπο που

ζουν οι Άραβες, παλεύει

στερεότυπα και εσωτερικεύει την

αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Μήνυμα: το ζητούμενο δεν είναι

μόνο τι έχεις ακούσει για τους

«Άλλους». Οι «Άλλοι» της

προσφέρουν χώρο και χρόνο να

αυτοπαρουσιαστούν και να

ακουστούν. Με τον τρόπο αυτό, η

Ανδώ καλλιεργεί και αναδεικνύει

στους νέους τη σημασία της

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ, καθώς ανοίγει

τον κύκλο της, σε ιστορίες

ανθρώπων που είναι διαφορετικές,

και σε ανθρώπους, που όπως και

εκείνη διαθέτουν λόγο και βούληση,

εμπειρίες και σχέδια για τη ζωή

τους, που κάνουν επιλογές και

προσπαθούν παρά τις δυσκολίες να

επιβιώσουν και να αναπτυχθούν,

που αξίζουν την προσοχή μας και

τον σεβασμό μας.

Με λίγα λόγια, το βιβλίο του κ.

Χατζόπουλου δεν είναι μόνο

ψυχαγωγικό. Είναι και παιδαγωγικό,

στέκεται ως αρωγός στην

προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά

μας να γνωρίσουν τον εαυτό τους

και να προσανατολιστούν στον

σημερινό σύνθετο και ταραχώδη

κόσμο. Και ο Γιώργος Χατζόπουλος,

που εργάζεται ως δάσκαλος στην
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πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχει

τέσσερα παιδιά, γνωρίζει πόσο

δύσκολο και επίπονο είναι το έργο

αυτό. Ας αποτελέσει, λοιπόν το

βιβλίο του κ. Χατζόπουλου, ένα

«παράθυρο ευκαιρίας», μέσα από

το οποίο τόσο οι δάσκαλοι, οι

εκπαιδευτικοί και οι γονείς να

δημιουργήσουν συνθήκες γόνιμης

επικοινωνίας και κατανόησης των

διαφορετικών πολιτισμών και άλλων

ταυτοτήτων, ειδικότερα σήμερα,

όπου κυριευμένοι από τις φοβίες και

τις ανασφάλειές μας αδυνατούμε να

γιορτάσουμε αυτές τις διαφορές. Να

προχωρήσουμε πέρα από την

«επιμέλεια εαυτού στην μέριμνα για

τον κόσμο».  

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Τα
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και η
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βία και
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τριλογία

της

εξωστρέφειας,

μέρος

1ο: Τα

δεινά

της

εσωστρέφειας

Το να

βγεις

από

τον

εαυτό

σου

προϋποθέτει

και το

να

αποστασιοποιηθείς

από...

Ρωμανός

Γεροδήμος

Kαθημερινές

ιστορίες

σεξουαλικής

παρενόχλησης

Η

έρευνα

«Δεν

είναι

αυτή η

Σεξουαλική

παρενόχληση

στην

εργασία:

Η

νομική

υποστήριξη

Το

ελληνικό

Celeste:

Η νέα

μεγάλη

τραγουδίστρια

της

Βρετανίας

Πρώτη

ακρόαση

του

Ελλάδα Ελλάδα Μουσική
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προβλέψεις

Podcast

δουλειά

μας»

της

ActionAid

αποκαλύπτει:

Το 85%

των...

Τάκης

Σκριβάνος

θεσμικό

και

νομικό

πλαίσιο

προστατεύει

σε

επαρκή

βαθμό

το

θύμα

Τάκης

Σκριβάνος

ντεμπούτου

άλμπουμ

της

«Not

Your

Muse»
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