Οχ, Χταπόδι, λάθος πόδι!
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Ο Γιάννος το χταπόδι, που λέτε, έχει 8 ταλαντούχα πόδια.
Το κάθε ένα είναι διαφορετικό και εξαιρετικό στη δουλειά που κάνει.
Το 1ο πόδι είναι γιατρός, το 2ο ξακουστός σεφ, το 3ο αξιωματικός στην Πυροσβεστική, το
4ο οικοδόμος, το 5ο ζαχαροπλάστης, στο 6ο φωτογράφος, το 7ο κηπουρός και το 8ο
κουρέας.
Ο Γιάννος είναι αξιαγάπητος και κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα.
Όταν καμιά φορά ξυπνάει στραβά το πρωί, τα πόδια μπερδεύουν τις δουλειές, που
κάνουν.
Για παράδειγμα, όταν πάει κάποιος στο γιατρό-Γιάννο για κάποιο ατύχημα, εκείνος
απαντάει “Δεν είναι τίποτε, βάλτε του αλάτι, κόκκινο πιπέρι και
μουστάρδα…”, καταλαβαίνουν, ότι απαντά ο μάγειρας, γελούν και λένε “Οχ, χταπόδι,
λάθος πόδι!”
Ή αν πάνε για ένα κούρεμα και ο κουρέας-Γιάννος τους λούσει με ποτιστήρι, ενώ επιχειρεί
να τους κουρέψει με κλαδευτήρι καταλαβαίνουν πως είναι ο κηπουρός και λένε, “Οχ,
χταπόδι, λάθος πόδι!”.
Όμως κανείς δεν θυμώνει με τον Γιάννο και όλοι χαμογελούν, γιατί ξέρουν ότι το
αγαπημένο χταπόδι κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα μαζί.
Είναι δουλευταράς και είναι από νωρίς το πρωί στο πόδι (εχμ….το θέμα είναι ποιό από
όλα).
Σας θυμίζει κάποιον;
Mήπως κάποια;
Γκουχ γκουχ! Ναι.
Νομίζω, ότι ο Γιάννος θα μπορούσε να είναι ο κάθε άνθρωπος που καταπιάνεται με πολλά
πράγματα, τρέχει και προσπαθεί να τα προλάβει όλα και νομίζω, έχω την αμυδρά
εντύπωση ότι …ουπς! Εχμ…θα μπορούσαν να είναι οι μαμάδες που δουλεύουν σαν το
Γιάννο και που κάποιες φορές πραγματικά θα ήθελαν να είναι χταπόδια για να τα
προλαβαίνουν όλα.
Το παιδικό βιβλίο “Οχ, χταπόδι, λάθος πόδι” του Αντώνη Παπαθεοδούλου με πολύ
ξεχωριστή εικονογράφηση από τον Πέτρο Μπουλούμπαση κυκλοφορεί από τις
Εκδόσεις Παπαδόπουλος και δημιουργεί μια ωραία ευκαιρία για να περάσουμε άλλη μία
διασκεδαστική ώρα με τα πιτσιρίκια, αλλά και να μιλήσουμε για το ότι δεν πρέπει να
είμαστε αυστηροί με τους ανθρώπους που είναι φορτωμένοι με πολλά πράγματα (γκουχ –
γκουχ…μαμάδες, μπαμπάδες κλπ).
Για παράδειγμα (τελείως τυχαία το αναφέρω…:P) οι μαμάδες που τρέχουν να τα
προλάβουν όλα και να τα κάνουν σωστά, καμιά φορά μπερδεύονται και τα κάνουν λάθος.

Είναι τόσο σημαντικό να τις καταλαβαίνουμε και να νιώθουν ότι δεν είμαστε αυστηρές μαζί
τους.
Ε, και ίσως να τις βοηθάμε και λίγο περισσότερο. Ε;
(Δεν θα ήταν άσχημα να είχαμε 8 πλοκάμια. Το ένα ξεσκόνισμα, το άλλο σκούπισμα, το
άλλο πλύσιμο πιάτων….Αυτό κι αν είναι multi tasking.)
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