
06/04/16

Η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα σκέψη ορίζουν τους δύο τύπους απάντησης σε ένα 
πρόβλημα. Κάποιοι άνθρωποι τείνουν να επιλέξουν την καλύτερη λύση ανάμεσα από 
πολλές πιθανές λύσεις (συγκλίνουσα σκέψη), ενώ άλλοι τείνουν να επινοούν όσο το 
δυνατόν περισσότερες λύσεις (αποκλίνουσα σκέψη).

Κάθε νέο ξεκίνημα, κάθε νέα σημαντική ή ασήμαντη ανακάλυψη, όλα τα επιστημονικά,
τεχνολογικά αλλά και ανθρωπιστικά επιτεύγματα συντελέστηκαν γιατί κάποιος φαντάστηκε
μια απάντηση που ξέφευγε από τα γνώριμα πλαίσια και κατόπιν μπήκε στη διαδικασία να
την  υλοποιήσει.  Κατά  τη  γνώμη  μου,  αυτός  ο  τρόπος  σκέψης  μπορεί  και  πρέπει  να
διδάσκεται στα σχολεία.

Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι εστιασμένο στη συγκλίνουσα σκέψη, στην
αποστήθιση  και  στη  βαθιά  πεποίθηση  πως  για  κάθε  πρόβλημα  υπάρχει  μόνο  μία
απάντηση.

Για  καλή  μας  τύχη,  όμως,  υπάρχουν  τα  παραμύθια  κι  οι  παραμυθάδες,  οι  οποίοι
ξεδιπλώνουν έναν ολόκληρο κόσμο έτοιμο να δείξει πως το απρόσμενο είναι πιθανό. Γιατί
νιάου νιάου στα κεραμίδια δεν κάνει μόνο μια γάτα, μπορεί να κάνουν κι οι εξωγήινοι που
έχουν έρθει από το Γαλαξία 731Μ και το πρώτο πλάσμα που συναντούν είναι μια γάτα.
Ηχογραφούν λοιπόν τα  «νιάου»  και  τα  «νιαρ»,  πιστεύοντας  πως είναι  η  γλώσσα που
μιλιέται σε αυτό τον πλανήτη, κι έπειτα σκαρφαλώνουν στις στέγες και τις ταράτσες για να
επικοινωνήσουν.  Νιάου  νιάου  κάνει  και  μια  τίγρης  όταν  θέλει  να  γλιτώσει  από  τους
θηριοδαμαστές  του  τσίρκου  από  όπου  το  έσκασε,  σκεπτόμενη  πως  αν  αρχίσει  να
νιαουρίζει  σαν  γατάκι  θα  τους  μπερδέψει.  Και  δεν  είναι  αυτά  τα  μόνα  διαφορετικά
νιαουρίσματα!

Για μια στιγμή, όμως… σίγουρα ακούσατε «νιάου»; Γιατί εμένα μου φαίνεται πως άκουσα
«ουάου!» γράφει ο Αντώνης Παπαθεοδούλου στο βιβλίο του. Και έχει δίκιο, μια και μια
παρέα παιδιών ανεβαίνει  στη σκεπή για να παρατηρήσει  με τα τηλεσκόπια τη Μεγάλη
Άρκτο  και  τον  Πολικό  Αστέρα.  Όλοι  μαζί  αναφωνούν  με  ενθουσιασμό  «ουάου!»  πριν
κάνουν μια ευχή.

Οι επιλογές είναι πολλές και διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Όπως και στοΤι μπορώ
να γίνω όταν μεγαλώσω, έτσι και σε αυτό το βιβλίο ενθαρρύνεται αυτό ακριβώς που μπορεί
να ανατρέψει τα δεδομένα και να δημιουργήσει ανθρώπους με κριτική σκέψη. Έχετε να
κερδίσετε  πολλά  αν  το  εκλάβετε  ως  κάτι  σημαντικότερο  από  ένα  ευχάριστο  και
καλογραμμένο ανάγνωσμα για παιδιά. Ειδικά η τελευταία του φράση είναι  μια υπέροχη
προτροπή για να καλλιεργήσετε τη φαντασία των παιδιών, αλλά και τη δική σας. Δείτε το



σα παιχνίδι, και εξασκηθείτε να βρείτε τις δικές σας απαντήσεις σε ερωτήσεις που μέχρι
χθες θεωρούσατε αυτονόητη την απάντησή τους.

«Ακόμα  και  στις  πιο  απλές  κι  αστείες  ερωτήσεις,  αν  το  σκεφτείς  θα  βρεις  χιλιάδες
απαντήσεις. Αυτοί που απαντάνε με τη μία… είναι αυτοί που ξέρουν μόνο μία!»

Η εικονογράφηση της Σοφίας Τουλιάτου, πολύ χαρούμενη, πολύχρωμη και δημιουργική, με
έντονες επιρροές από τη γραφιστική και τα κόμικ είναι απολαυστικότατη.
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