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by MY LITTLE WORLD 

 

Το παραμύθι “Η χώρα των Τεράτων” του κλασικού συγγραφέα και 
εικονογράφου Maurice Sendak είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα 
ελληνικά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος σε μετάφραση 
του Γιάννη Παλαβού. 

Είναι ένα μοναδικό, διαχρονικό βιβλίο, θα έλεγα, που έχει χαρακτηριστεί ως «το 
καλύτερο παιδικό βιβλίο όλων των εποχών» από το περιοδικό Time. Το 
βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1963 στην Αμερική με τίτλο Where the 
Wild Things Αre και έκτοτε παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα παιδικά 
βιβλία μέχρι και σήμερα. 

https://mylittleworld.gr/category/have-fun/book/
https://mylittleworld.gr/i-chora-ton-teraton-vivlioprotasi/
https://mylittleworld.gr/i-chora-ton-teraton-vivlioprotasi/
https://mylittleworld.gr/author/my-little-world/
https://www.epbooks.gr/


 

Θεωρείται ένα αριστούργημα της παιδικής λογοτεχνίας από τον ίσως 
σημαντικότερο και πολυβραβευμένο δημιουργό παιδικών βιβλίων παγκοσμίως. 

Όσο για την εικονογράφησή του από τον ίδιο τον συγγραφέα είναι πραγματικά 
καταπληκτική! Ειδικά αν σκεφτείς ότι έγινε πριν από 60 σχεδόν χρόνια! Άλλωστε 
η συγκεκριμένη εικονογράφηση έχει εμπνεύσει ταινίες και έργα τέχνης 
παγκοσμίως. 



Λίγα λόγια για την υπόθεση του βιβλίου 

 

Όταν ο Μαξ φοράει τη στολή του λύκου κι αρχίζει τις σκανταλιές, η μητέρα του 
τον μαλώνει “ΤΕΡΑΣ!” και τον στέλνει στο δωμάτιο του. Τότε ο Μαξ θυμωμένος 
θα ξεκινήσει ένα ταξίδι για μια φανταστική χώρα που κατοικείται από τέρατα. 
Αυτά θα τον ανακηρύξουν βασιλιά τους και θα αρχίσουν μαζί του τον ΚΑΚΟ 
ΧΑΜΟ! Όμως, μετά από τον κακό χαμό, ο Μαξ θα πεθυμήσει το σπίτι του και τη 
μητρική αγκαλιά. 



Και το ταξίδι της επιστροφής θα ξεκινήσει… 

 Σύμφωνα με βιβλιοθηκονόμους, κριτικούς, δημοσιογράφους αλλά και 
εκπαιδευτικούς απ’ όλο τον κόσμο, το βιβλίο “Η χώρα των Τεράτων” είναι ένα 
βαθύτατα συμβολικό παραμύθι, που μιλάει για τις εσωτερικές συγκρούσεις και 
την επανόρθωση. Μέσα από τις εκφραστικές εικόνες του βιβλίου, συναντάμε τη 
σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας, με όλες τις κρυφές μας επιθυμίες, και την 
επαναφορά μας στο φως με οδηγό την αγάπη και τη φροντίδα. 
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