Βαςίλθσ Παπακεοδϊρου
Ο Αϊ –Βασίλης στο ραντάρ, Καςτανιϊτθσ, Ακινα, 2011
Ο ςυγγραφζασ ανικει ςτθ νζα γενιά λογοτεχνϊν για εφιβουσ και παιδιά. Είναι
πολυβραβευμζνοσ από διάφορουσ φορείσ και από τθν πρϊτθ του εμφάνιςθ ςτο χϊρο
δθμιοφργθςε αίςκθςθ με τα νζα δεδομζνα ςτον τρόπο γραφισ και το προςωπικό του φφοσ.
Δεν ςκφβει και αφουγκράηεται απλά τουσ ζφθβουσ, αλλά τουσ ψυχογραφεί με ευςτοχία,
απόλυτθ ςαφινεια και ακρίβεια, γιαυτό και κζρδιςε τθν εμπιςτοςφνθ των ζφθβων
αναγνωςτϊν. Τα κζματά του βακιά κοινωνικά και ερμθνευμζνα με τα μάτια του ζφθβου. Η
φανταςία και θ ευρθματικότθτα ανάπτυξθσ του κζματοσ, κακϊσ και θ γλϊςςα γραφισ του
υπόςχεται πολλά.
Με το παρόν βιβλίο του ο Παπακεοδϊρου, αποφαςίηει να διευρφνει προσ τα κάτω τον
κφκλο των αναγνωςτϊν τουσ θλικιακά, αφοφ όπωσ δθλϊνεται ςτο εξϊφυλλο το βιβλίο
απευκφνεται ςε θλικίεσ 8+. Από τισ πρϊτεσ ςελίδεσ ο ενιλικασ αναγνϊςτθσ διαπιςτϊνει
αυτό το οποίο δθλϊνεται ςυχνά αλλά δεν πείκει ουςιαςτικά. Ότι το παιδικό βιβλίο ΔΕΝ
είναι μόνο για παιδιά και ό,τι ζνα καλό λογοτεχνικό κείμενο το απολαμβάνει κάκε θλικία.
Όντασ επιφυλακτικι ωσ αναγνϊςτρια απζναντι ςτον τίτλο, κακϊσ ο ΆΙ Βαςίλθσ ζχει μπει
ακόμθ και ςτθ φυλακι από τουσ ςυγγραφείσ προκειμζνου να πρωτοτυπιςουν ςτο κζμα,
παραςφρκθκα από τον τρόπο γραφισ και τθν ρεαλιςτικι πεικϊ του αφθγθτι από τισ
πρϊτεσ ςελίδεσ . Εγκλωβιςμζνθ ςτθ ςυναρπαςτικι μυκοπλαςία ζχαςα τθν θλικία μου και
ζμεινα απλά αναγνϊςτρια, ενόσ βιβλίου που ο ςυγγραφζασ ζςτθςε με μεγάλθ μαεςτρία.
Το βιβλίο περιζχει τζςςερα αφθγιματα. Η πρϊτθ ομότιτλθ με το βιβλίο ιςτορία ςτθρίηεται
ςε ζνα πραγματικό γεγονόσ όπωσ αυτό καταγράφτθκε παραμονζσ Χριςτουγζννων του 1955
ςτθν αεροπορικι βάςθ NORAD των Ηνωμζνων Πολιτειϊν. Η κεματικι του αναδεικνφει τθν
απειλι του πολζμου και τθν αξία τθσ ειρινθσ. Η δεφτερθ ιςτορία ζχει τον τίτλο «Ο ΑϊΒαςίλθσ και ο χοντρόσ Γιαννάκθσ», και προβάλλει τον ψυχιςμοφ ενόσ παχφςαρκου παιδιοφ
και τον κοινωνικό αποκλειςμό που δζχεται λόγω τθσ παχυςαρκίασ του. Η βοικεια και θ
αλλθλεγγφθ είναι το κζμα που διαπραγματεφεται εδϊ ο ςυγγραφζασ, μακριά από
διδακτιςμό και παιδαγωγικι νουκεςία. Η τρίτθ ιςτορία «Χριςτόσ γεννάται ςιμερον»,
αναφζρεται ςτα ςυναιςκιματα τθσ αλλοδαπισ μικρισ Μαιροφλασ που ονειρεφεται να
αποκτιςει ζνα μπαλόνι. Η ιςτορία παραπζμπει με το φφοσ τθσ ςτο κοριτςάκι με τα ςπίρτα,
μόνο που εδϊ ζχουμε ζνα ευτυχιςμζνο τζλοσ και ζνα καφμα. «Το τυχερό ελατάκι» θ

τελευταία ιςτορία, προςεγγίηει το ηιτθμα του περιβάλλοντοσ μζςα από τθν πορεία και τθν
τφχθ ενόσ ζλατου. Κι εδϊ το τζλοσ αιςιόδοξο μζςα ςτθν απαιςιοδοξία που ςυνικωσ
χαρακτθρίηει κείμενα που διαπραγματεφονται το κόψιμο του ζλατου. Μια πρωτότυπθ και
ευρθματικι εξζλιξθ που απζχει από δεδομζνεσ πορείεσ ομόκεμων ιςτοριϊν.
Τζςςερα κείμενα ςτα οποία ο ρεαλιςμόσ και θ φανταςία πατινάρουν εφςτοχα και
ιςορροποφν ςτθν πίςτα τθσ μυκοπλαςίασ προςφζροντασ ζνα ευχάριςτο χριςτουγεννιάτικο
ανάγνωςμα ςτουσ αναγνϊςτεσ κάκε θλικίασ.
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