
Τα παραμύθια του Σαββάτου

Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια; Αντώνης Παπαθεοδούλου ( εικ: Σοφία Τουλιάτου),εκδ. 
Παπαδόπουλος.

16/05/2015

Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη

Μια …απορία που ίσως να  την έχουμε όλοι διατυπώσει στον εαυτό μας. Ένα βιβλίο που 
δεν είναι ακριβώς παραμύθι αλλά είναι τροφή για σκέψη, φαντασία και δημιουργικότητα. Ο 
ευφυής συγγραφέας Αντώνης Παπαθεοδούλου για μια ακόμα φορά ξαφνιάζει ευχάριστα με
την δημιουργικότητα και την πρωτότυπη επιλογή θεμάτων του. Μια ιστορία που μπορεί να 
εξελιχθεί , θέτοντας ένα ερώτημα που στον καθένα μπορεί να έχει μια διαφορετική 
ερμηνεία και προσέγγιση.

« Τι κάνει νιαόυ νιάου στα κεραμίδια;» Κι όπως λέει κι ο ίδιος ο Αντώνης : Προσοχή μην 
βιαστείτε να απαντήσετε! Οι πιο γρήγοροι, ίσως, χωρίς σκέψη να πουν αμέσως , η γάτα! Κι
αν δεν είναι η γάτα αλλά ο σκύλος που βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια κι είπε να αλλάξει 
«εαυτό» και συνήθειες; Ή ένας μικρός που ακούει μουσικά με γατίσιους στοίχους πάνω 
στου σπιτιού την οροφή; Ή μήπως είναι εξωγήινοι, ή μια μελετηρή και σοφή κουκουβάγια; 
Μία τίγρης, ένα χρυσόψαρο, ένα πουλί ή μήπως δεν ακούστηκε καλά το νιάου και δεν είναι
άλλο από ένα επιφώνημα θαυμασμού όπως το …Ουάου;

Ένα βιβλίο γεμάτο εκπλήξεις, τροφή για σκέψη και ανακαλύψεις. Ένα βιβλίο που μπορεί ο 
καθένας να συνεχίσει και να βρει τι πραγματικά υπάρχει πίσω από κάθε στερεότυπη 
φράση. Φράση συνηθισμένη που η απάντηση δεν είναι μία, αλλά πολλές φορές, εκατόν και
χίλιες …μία!

Ευρηματικότητα, εξυπνάδα, χιούμορ, περιπέτεια, φρέσκες ιδέες, ταλέντο, μπόλικη σκόνη 
φαντασίας, απίθανη εικονογράφηση . Αυτά είναι τα βασικά υλικά της συνταγής αυτής της 
ιστορίας. Ένα μεγάλο μυστικό είναι επίσης η καλή συνεργασία  επιτυχημένων ανθρώπων. 
Σοφία Τουλάτου σημαίνει χρώμα, εγγύηση ποιότητας και σπουδαία εικόνα. Αντώνης 
Παπαθεοδούλου: Ευρηματικός, ονειροπόλος και αγαπημένος συγγραφέας!

Αποτέλεσμα : Για μια ακόμα φορά, εξαιρετικό!



Για παιδιά από 4 ετών …μέχρι 104!
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