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Οχ,χταπόδι, λάθος πόδι!, Αντώνης Παπαθεοδούλου, εικ: Πέτρος Μπουλούμπασης, εκδ.
Παπαδόπουλος
Ο Γιάννος είναι ένα …χταπόδι με οκτώ πόδια που σαν είναι μικρός ξέρει και κάνει πολύ
καλά ένα και μόνο πράγμα. Παίζει και τριγυρνάει στην πλατεία. Σαν μεγάλωσε όμως με
τόσες υποχρεώσεις και τρεξίματα, τα πλοκάμια του άρχισαν το καθένα να έχει ένα ρόλο
και μια δουλειά. Κι όλα πήγαιναν καλά μέχρι να μπλεχτούν κάποια στιγμή και να βρεθούν
σε …λάθος θέση και δουλειά . Η ζωή τότε αποκτά άλλο νόημα , πολύ γέλιο και άλλες
«συνήθειες».
Ευρηματικό, αστείο, με αστείρευτη φαντασία, αληθινό και γεμάτο με μπερδέματα. Από
εκείνες τις ιστορίες που αγαπούν τα παιδιά γιατί έχουν το αναπάντεχο και το προκλητικό.
Γιατί νοιώθουν πως ένα λαθάκι δεν είναι και τόσο πια σημαντικό κι ότι μπορεί να φέρει
άλλα αποτελέσματα κι άλλες καταστάσεις. Μπορεί να κάνει ένα παιδί να συλλογιστεί πώς
να βάλει τα «θέματα» του σε μια σειρά και την ίδια στιγμή να βρει λύσεις που δεν είχε
φανταστεί. Να νοιώσει πως δεν καταστρέφονται όλα με ένα λάθος αλλά μπορεί και να του
βγει σε καλό αρκεί να διαθέτει πάντα χιούμορ και …ανοιχτό μυαλό. Ένα βιβλίο για την …
αποδοχή, για το λάθος και το σωστό, για τον χρόνο που τρέχει με …όλα του τα πόδια
τόσο πολύ που συχνά κι αυτός μπερδεύεται. Αυτό είπαν και τα παιδιά στο σχολείο:
« Ένα βιβλίο για τα καλομπερδέματα, κυρία!»
« Ένα βιβλίο για τα επαγγέλματα!»
« Ένα βιβλίο για τη μαμά μου, πού όλο τρέχει και δεν προλαβαίνει…»
« Ένα βιβλίο γλυκό σαν φράουλα παγωτό»
« Ένα βιβλίο ανακατεμένο και αστείο »
«Ένα βιβλίο για τους μεγάλους που κάνουν λάθη και στεναχωριούνται! »
Κι εγώ θα προσθέσω πως είναι ένα ακόμα ευφυές παιδικό βιβλίο από τον Αντώνη
Παπαθεοδούλου με εκπληκτική , προσιτή και αγαπημένη εικονογράφηση από τον Πέτρο
Μπουλούμπαση. Αφαιρετική και συγχρόνως γεμάτη με χρώμα και σκίτσο που θα
λατρέψετε.
Ένα βιβλίο που δεν έχει ηλικία, αγαπητό κι από τις μαμάδες του …κόσμου κι ίσως και τους
μπαμπάδες. Όλους εμάς που ο χρόνος, οι συνθήκες και όσα ζούμε μας βάζουν …
τρικλοποδιές και συχνά μπερδεύουμε τα ποδιά μας. Που τρέχουμε να προλάβουμε όσα
δεν …προλαβαίνουμε και που συχνά θα πρέπει να ΄χουμε τα …πόδια μας σε χίλια δύο
μέρη γιατί κι από την βιασύνη τα λάθη έρχονται το ένα μετά το άλλο. Χιούμορ και ανοχή
χρειάζεται στα δύσκολα, κατανόηση και λιγότερες …υποχρεώσεις.
Για παιδιά από 5 χρονών ίσαμε όσους πιστεύουν τις έξυπνες ιστορίες και τα …παραμύθια!
http://www.cretalive.gr/culture/ta-paramythia-toy-sabbatoy

