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Ο Τονίνο φοβάται πως ο δάσκαλος θα τον σηκώσει για μάθημα, ενώ εκείνος είναι αδιάβαστος. Το 

μικρό αγόρι εύχεται να γίνει αόρατο και η επιθυμία του ικανοποιείται! Τώρα όμως που κανείς δεν τον 

βλέπει, πώς μπορεί να γελάει μαζί με τους φίλους του και να χαίρεται τις αγκαλιές της μητέρας του; 

Ώσπου συναντά έναν ηλικιωμένο κύριο, και τότε θα καταλάβει τι σημαίνει να μη σε βλέπει κανείς και 

να είσαι μόνος. 

 

Ένα συγκινητικό κείμενο που μέσα από τον απλό και διασκεδαστικό λόγο του Ροντάρι προσφέρει 

μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους. Μια ιστορία για την παιδική ψυχή, για τον παραγκωνισμό των 

ηλικιωμένων και το συναίσθημα της μοναξιάς και της απομόνωσης που μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος 

σε κάθε ηλικία.  



 

 

 

«Ο αόρατος Τονίνο» είναι από τις πιο φημισμένες ιστορίες του σπουδαίου Ιταλού συγγραφέα 

παιδικής λογοτεχνίας Τζάνι Ροντάρι. Ο βραβευμένος εικονογράφος Αλεσάντρο Σάνα κατάφερε 

έναν εκπληκτικό άθλο: να ζωγραφίσει έναν αόρατο ήρωα! 

 

Ο Τζάνι Ροντάρι (1920-1980) είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς βιβλίων για παιδιά. 

Με επιρροές από τον γαλλικό σουρεαλισμό και με την αγάπη του για τη γλωσσολογία, ο Ροντάρι 

έδωσε έμφαση στην ποίηση αντιμετωπίζοντάς την ως μια εύθυμη δραστηριότητα και ως ένα εργαλείο 

για να ξαναζωντανέψει τον ρυθμό και τον ήχο της προφορικής παράδοσης των παιδικών τραγουδιών, 

να ερευνήσει σε βάθος τη δυναμική της γλώσσας και να αναδείξει τη συνδυαστική και λυτρωτική 

δύναμη των λέξεων. Αυτό ακριβώς είναι σήμερα η παιδική ποίηση και έτσι σήμερα στα σχολεία τα 

παιδιά παίζουν «κάνοντας ποίηση». 

Σε μια εποχή όπου το σχολείο είχε να κάνει με την τεκμηριωμένη γνώση, ο Ροντάρι έγραψε τη 

«Γραμματική της Φαντασίας», ένα βιβλίο για την τέχνη της δημιουργίας ιστοριών. Υπήρξε ο 

πρόδρομος τεχνικών γραφής, όπως είναι το «φανταστικό διώνυμο», ή το «τι συνέβη μετά» και το «τι 

θα συνέβαινε αν…», τα οποία τώρα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργική γραφή και 

εφαρμόζονται ακόμα από δασκάλους και συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Η σημασία του έργου του 

Ροντάρι σήμερα έγκειται στην ποιητική της φαντασίας του, στην ειρωνική προσέγγιση της 

πραγματικότητας και στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που πραγματεύεται, όπως είναι ο πόλεμος 

και η ειρήνη, η μετανάστευση, η αδικία, η ανισότητα και η ελευθερία. 

Τριάντα εννιά χρόνια μετά τον θάνατό του, η γραφή του Ροντάρι αποδεικνύεται πιο δυνατή και 

καινοτόμα από ποτέ. 

Για τα έργα του και τις μεταφράσεις τους (σε πάνω από πενήντα γλώσσες), τιμήθηκε με πολλά 

βραβεία και επαίνους, συμπεριλαμβανομένου και του Βραβείου Άντερσεν, το 1970, το οποίο είναι 

από τα πλέον αναγνωρισμένα βραβεία παιδικής λογοτεχνίας. 

 

Γεννημένος το 1975, ο Αλεσάντρο Σάνα είναι πολύ γνωστός σε όλη την Ιταλία για τη δουλειά του. 

Χαίρει μεγάλης αναγνώρισης σε όλη την Ευρώπη, ως εικονογράφος και συγγραφέας, και έργα του 

έχουν δημοσιευτεί στο New York Times Book Review και στο New Yorker. Πολυγραφότατος και 

δημοφιλής δημιουργός εικονογραφημένων βιβλίων για παιδιά, καθώς και για αναγνώστες όλων των 

ηλικιών, έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις. Το 2016 ήταν 

υποψήφιος στη βραχεία λίστα για το Βραβείο Άντερσεν. 

Ζει και εργάζεται στη Μάντοβα της Ιταλίας. 

 


