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Όσοι αγοράσατε το πρώτο μου βιβλίο ζωγραφικής, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, γνωρίζετε ότι οι δύο 
μεγάλες μου αγάπες είναι η ζωγραφική και η φύση 
– που μπορούν, κατά την άποψή μου, να ταιριάξουν 
θαυμάσια. Όπως στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, 
έτσι και σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε μια μοναδική 
συλλογή από σχέδια ζώων και φυτών, τα οποία 
εμπνεύστηκα αυτή τη φορά από τα μακρινά ταξίδια 
μου και από όλα εκείνα τα εξωτικά είδη που είχα 
την τύχη να συναντήσω. Βέβαια, υπάρχουν και 
σχέδια πλασμάτων που ακόμα δεν έχω καταφέρει 
να δω από κοντά, οπότε η απεικόνισή τους στο 
χαρτί ήταν για εμένα μια ευκαιρία να αφήσω τη 
φαντασία μου να καλπάσει. Τα σχέδιά μου πάντα 
ξεκινούν με πιο ρεαλιστικά σκίτσα ζώων και φυτών. 
Στην πορεία, όμως, αρχίζω να τα εμπλουτίζω 
και να τα διακοσμώ, προσθέτοντας μοτίβα 
και λεπτομέρειες ώστε να δημιουργήσω ένα κράμα 
ρεαλισμού και φαντασίας. 

Η έκδοση του πρώτου βιβλίου μου ήταν μια 
πρωτόγνωρη και συναρπαστική εμπειρία για εμένα. 
Ως επαγγελματίας εικονογράφος, είχα φυσικά 
συνηθίσει να εκθέτω τη δουλειά μου στο κοινό, 

ωστόσο δεν την είχα προσφέρει ποτέ με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μπορεί να συμμετέχει και εκείνο 
στη δημιουργική διαδικασία. Είχα λίγο άγχος για 
την υποδοχή που θα είχε το βιβλίο – θα άρεσε 
στους ανθρώπους να ζωγραφίζουν τα σχέδιά μου; 
Θα γοητεύονταν, όπως ήλπιζα, από τη δική μου 
ερμηνεία του ζωικού βασιλείου; Τελικά, η υποδοχή 
ήταν εντυπωσιακά θετική και χαίρομαι πάρα πολύ 
που μπόρεσα να μοιραστώ το έργο μου με τόσους 
ανθρώπους. 

Ανακάλυψα, επίσης, ότι πολλοί από τους 
αναγνώστες βρήκαν στο βιβλίο κάτι παραπάνω 
από μια δημιουργική απασχόληση. Πολλοί 
επικοινώνησαν μαζί μου, εξηγώντας πώς τους 
βοήθησε να ξεπεράσουν δύσκολες στιγμές και 
λειτούργησε για εκείνους ως «εικαστική θεραπεία». 
Η ζωγραφική ήταν ανέκαθεν κομμάτι της ζωής μου 
και πάντα εκτιμούσα τις θεραπευτικές ιδιότητες 
αυτού του είδους δραστηριότητας. Οπότε χαίρομαι 
αφάνταστα που ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
αποτέλεσε για τόσους ανθρώπους κάτι περισσότερο 
από ένα απλό βιβλίο ζωγραφικής. 

Εισαγωγή 

Εντυπωσιάστηκα από τη φαντασία και την 
εφευρετικότητα των αναγνωστών, οι οποίοι 
κατάφεραν με τα χρώματά τους να μεταμορφώσουν 
ένα ασπρόμαυρο σχέδιο που είχα δημιουργήσει εγώ 
σε κάτι εντελώς μοναδικό και απόλυτα δικό τους. 
Με τον ΤΡΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ευελπιστώ να 
πετύχω το ίδιο: να ευχαριστήσω τους ανθρώπους 
με τα όμορφα σχέδια και να τους εμπνεύσω 
να εξερευνήσουν τη δημιουργική τους πλευρά. 
Και φυσικά να τους προσφέρω και μια αίσθηση 
απόδρασης από την καθημερινότητα. 

Παρότι ο ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ σας προσκαλεί 
κατά κύριο λόγο να τον χρωματίσετε, μέσα θα 
βρείτε και κενά σημεία για να τα διακοσμήσετε με 
τα δικά σας μοτίβα. Σε ορισμένες σελίδες υπάρχουν 
προτάσεις για το πώς να διακοσμήσετε τις εικόνες.

Μια από τις ερωτήσεις που μου κάνουν συχνά είναι 
τι προτιμώ – μαρκαδοράκια ή ξυλομπογιές; Η δική 
μου προτίμηση είναι πάντα οι ξυλομπογιές, γιατί 
προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στη σκίαση 
και τη μείξη των χρωμάτων. Αλλά αυτό είναι 
υποκειμενικό. 

Πάντως, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για εμένα είναι 
ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει 
ο κάθε αναγνώστης την ίδια εικόνα, επιλέγοντας 
διαφορετικά χρώματα και υλικά, και πόσο μοναδικό 
είναι το αποτέλεσμα του καθενός. Κάποιος μπορεί 
να προτιμήσει μια πιο «ήσυχη» και χαλαρωτική 
χρωματική παλέτα, ενώ κάποιος άλλος να 
χρησιμοποιήσει πιο ζωντανά χρώματα που έρχονται 
σε αντίθεση μεταξύ τους. Και στις δύο περιπτώσεις, 
όμως, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Αυτό που 
θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Όλοι 
θα ξεκινήσετε από την ίδια εικόνα, η επιλογή 
των χρωμάτων όμως θα είναι καθαρά προσωπική 
υπόθεση. Κι έτσι οι εικόνες που θα δημιουργήσετε 
θα έχουν τη δική σας υπογραφή. Δεν υπάρχει λάθος 
και σωστό στο χρώμα. Αφεθείτε σε αυτό που 
αισθάνεστε και φτιάξτε τον δικό σας τροπικό 
παράδεισο. 
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Ο βόας ουράνιο τόξο είναι γνωστός για την ιριδίζουσα λάμψη του. Γεμίστε κάθε μοτίβο με διαφορετικό χρώμα.


