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Η Χριστίνα 
Παπαδοπούλου.

Δείγμα της 
εικονογράφησης 
από τον Μορίς 
Σεντάκ. 

Reading

ΕκΕί που 
βρίσκονταί 
τα μαγίκα 
πλασματα

O Mαξ είναι ένα ζωηρό 
παιδί, τρέχει, πηδάει, θυ-
μώνει, ταλαιπωρεί και τον 
σκύλο του πάνω στο παιχνί-
δι. Οταν η μητέρα του τον 
στέλνει νηστικό για ύπνο 
για να τον συνετίσει, εκεί-
νος δραπετεύει στη χώρα 
των Τεράτων και στέφεται 
ο αδιαμφισβήτητος βασι-
λιάς τους. Στο βιβλίο «H 
Χώρα των Τεράτων» του 
συγγραφέα και εικονογρά-
φου παιδικών βιβλίων Μο-
ρίς Σέντακ (1928-2012), το 
οποίο κυκλοφόρησε πρό-
σφατα για πρώτη φορά στα 
ελληνικά από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος, δεν συμ-
βαίνουν πολλά ή πολύ πε-
ρισσότερα, τουλάχιστον όχι 
στα λόγια (για περισσότε-
ρη δράση μπορεί κανείς 
να δει την ταινία του Σπά-
ικ Τζόνζι «Where the Wild 
Things Are» του 2009 που 
είναι βασισμένη σε αυτό το 
βιβλίο). Spoiler alert: η μη-
τρική αγάπη και ένα ζεστό 
πιάτο φαγητό θα φέρουν 
τον Μαξ πίσω στο σπίτι και 
στο κρεβάτι του.

Ο Σέντακ δεν έγραψε για 
την επιτυχία (του έχει απο-
νεμηθεί μεταξύ άλλων το 
Βραβείο Χανς Κρίστιαν 
Αντερσεν και το πρώτο 
Βραβείο στη μνήμη της 
Αστριντ Λίντγκρεν), αλλά 
οδηγήθηκε αναπόφευκτα 
εκεί ορμώμενος από τη 
γνήσια αγάπη για τα παι-
διά, τα ζωηρά παιδιά με 
τα μπερδεμένα συναισθή-
ματα – αν και όλα τα παι-
διά βιώνουν κάποια στιγμή 
συναισθήματα που δεν εί-
χαν πάντοτε μια θέση στην 
αποδεκτή κλίμακα «φυσιο-
λογικότητας» της εκάστο-
τε εποχής, και όχι μόνο. 
Γιατί είναι και η υπέροχη 
εικονογράφηση η οποία 
συνοδεύει το σοφά μελε-
τημένο ελλειπτικό κείμε-
νο (μεταφρασμένο από τον 
Γιάννη Παλαβό) που κάνει 
τη μεγάλη διαφορά σε αυ-
τό το κλασικό παιδικό βι-
βλίο, το οποίο δεδομένης 
της διαχρονικής δημοφιλί-
ας του (γράφτηκε το 1963 

Ενα από τα πιο 
επιτυχημένα 
παιδικά βιβλία του 
20ού αιώνα, που 
έχει ζωντανέψει 
και στη 
μεγάλη οθόνη, 
κυκλοφορεί για 
πρώτη φορά στα 
ελληνικά.

Από τη 
Μαριλένα αστραπέλλου 

και έκτοτε έχει πουλήσει 
εκατομμύρια αντίτυπα πα-
γκοσμίως) έχει εμπνεύσει 
αμέτρητους μιμητές, επί-
δοξους συγγραφείς, χα-
μένους στην αυταπάτη ότι 
είναι εύκολο να γράφεις 
ένα παιδικό βιβλίο. Μια 
εικονογράφηση που βασί-
στηκε σε μια μεγάλη αλυσί-
δα επιρροών από το παρελ-
θόν, τις οποίες ο Σέντακ 
μετουσίωσε σε προσωπικό 
ιδίωμα. Από το έργο του 
άγγλου ζωγράφου και χα-
ράκτη Γουίλιαμ Μπλέικ ή 
την εικονογραφική παρά-
δοση του 19ου αιώνα στη 
βικτωριανή Αγγλία, τη Γερ-
μανία ή τη Γαλλία, τις ταινί-
ες του Μπάστερ Κίτον, τον 
Μίκι Μάους και τη «Φα-
ντασία» της Disney, αλλά 
και τις «τερατώδεις» θείες 
και θείους του συγγραφέα, 
εβραίους μετανάστες από 
την Πολωνία με τις δικές 
τους μεγάλες απώλειες στο 
Ολοκαύτωμα που επισκέ-
πτονταν το πατρικό του στο 
Μπρούκλιν και διεκδικού-
σαν ένα φιλί στύβοντας το 
μάγουλό του.

Για πρώτη φορά  
στα ελληνικά 
Το βιβλίο άργησε να βρει 
τη θέση του στην εγχώρια 
μεταφρασμένη βιβλιοπα-
ραγωγή. «Εν μέρει αυτό 
οφείλεται και στην απαί-
τηση των δικαιούχων να 
κυκλοφορήσουμε τα έρ-
γα τού Σέντακ μέσα σε 
πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα» θα εξηγήσει 
η Χριστίνα Παπαδοπού-
λου, εκδότρια και υπεύ-
θυνη των παιδικών βι-
βλίων του οίκου. «Oμως 
είμαστε ένας εκδοτικός 

οίκος που μπορεί αξιό-
πιστα να εκδώσει και να 
υποστηρίξει τα έργα ενός 
μεγάλου, καταξιωμένου 
συγγραφέα όπως ο Μορίς 
Σέντακ. Αυτό προϋποθέτει 
ένα έτοιμο αναγνωστικό 
κοινό – και πιστεύουμε 
ότι οι έλληνες αναγνώ-
στες είναι πλέον έτοιμοι» 
θα πει. «Μας αρέσει να 
επιλέγουμε και κλασικούς 
τίτλους, διεθνώς αναγνω-
ρισμένους, που όμως δεν 
είχαν φτάσει ακόμη στη 
χώρα μας. “Η Χώρα των 
Τεράτων” θα έλεγα πως 
είναι από τα κορυφαία 
της κατηγορίας του, έχει 
αγαπηθεί από εκατομμύ-
ρια παιδιά και κατέχει την 
πρώτη θέση στις περισσό-
τερες έγκυρες λίστες με τα 
καλύτερα παιδικά βιβλία 
όλων των εποχών. Εκτός 
από τα παραπάνω, όμως, 
αυτό το βιβλίο το αγαπάμε 
πολύ κι εμείς οι ίδιοι, και 
είμαστε πολύ περήφανοι 
που θα κυκλοφορήσει για 
πρώτη φορά στα ελληνι-
κά από τις εκδόσεις μας. 
Πιστεύω πως δεν υπάρχει 
παιδί που δεν θα ταυτιστεί 

με τον μικρό, σκανταλιάρη 
Μαξ. Σε ένα δεύτερο επί-
πεδο, η ανάγνωση αγγίζει 
και τους γονείς. Μέσα από 
το λιτό και άκρως δυνατό 
του κείμενο τα λέει όλα, 
απλά και ικανοποιητικά».

Η κουλτούρα  
της ανάγνωσης 
Το βιβλίο έρχεται να προ-
στεθεί σε μια εκδοτική πα-
ραγωγή η οποία είναι δυ-
σανάλογα μεγάλη σε σχέση 
με το αναγνωστικό κοινό. 
«Εκδίδονται πάρα πολλά 
βιβλία και είναι πραγμα-
τικά δύσκολο για τον ανα-
γνώστη να μη χαθεί μέσα 
στους χιλιάδες τίτλους. 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει συ-
νεχής ενημέρωση μέσα από 
το Διαδίκτυο για όποιον 
ενδιαφέρεται να κάνει την 
έρευνά του πριν από την 
επίσκεψη στο βιβλιοπω-
λείο». Βιβλία σύγχρονα, 
βιβλία κλασικά, βιβλία με 
επιφανείς προσωπικότητες 
που έφθασαν στην κορυφή 
του τομέα τους παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, βιβλία 
γνώσης για ό,τι μπορεί να 
βάλει ο νους ενός μικρού 

παιδιού. «Τελευταία συ-
ναντήσαμε πολλά κείμενα 
σχετικά με την πανδημία 
και τον πόλεμο – δυστυχώς 
ακόμα επίκαιρο θέμα» θα 
συμπληρώσει η Χριστίνα 
Παπαδοπούλου. Οι τάσεις 
στο παιδικό βιβλίο είναι 
πολλές και «έρχονται συ-
νήθως από τις αγγλοσα-
ξονικές χώρες, από τους 
εκδοτικούς κολοσσούς». 
Πώς γίνεται όμως τελι-
κά να καταφέρουμε αυτό 
που φαντάζει περίπου ακα-
τόρθωτο, να κάνουμε τα 
παιδιά να αγαπήσουν τα 
βιβλία; «Δεν νομίζω πως 
μπορεί κάποιος να κάνει 
κάτι συγκεκριμένο, εννοώ 
να δράσει υπέρ αυτού. Το 
να υπάρχουν αναγνώστες 
στο περιβάλλον του παι-
διού είναι κάτι που σίγου-
ρα βοηθάει. Οπως και το 
να υπάρχουν γενικώς βι-
βλία στο σπίτι του – από 
κόμικ μέχρι εγκυκλοπαί-
δειες. Αλλά και το να κου-
βαλάει ο γονιός ένα βιβλίο 
στην τσάντα του, στις με-
τακινήσεις του, στον για-
τρό, σε μια εκδρομή, οπου-
δήποτε, κι αυτό βοηθάει. 
Το δύσκολο είναι όταν τα 
παιδιά μπαίνουν στο Δη-
μοτικό και άρα στην απο-
στράγγιση της φαντασίας 
και του χρόνου τους. Ποιο 
παιδί έχει ελεύθερο χρό-
νο πλέον να καθίσει με την 
ησυχία του να απολαύσει 
την ανάγνωση και να χαθεί 
στις σελίδες ενός βιβλίου; 
Η κουλτούρα της ανάγνω-
σης, λοιπόν, καλλιεργείται 
πρωτίστως από το σπίτι και 
από φωτισμένους εκπαι-
δευτικούς που με μεγάλη 
μου χαρά βλέπω να αυξά-
νονται».


