Αντώνης Παπαθεοδούλου, ο νέος αγαπημένος μας συγγραφέας
17/05/16
Η φετινή χρόνια για τον μικρό Ντίνο είναι γεμάτη φαντασία και όμορφες ιστορίες. Μιας και
είναι παιδί που ευχαριστιέται να του διαβάζεις βιβλία κάθε εβδομάδα έχουμε στη διάθεσή
μας και από μία τουλάχιστον νέα ιστορία. Ο φετινός μας αγαπημένος συγγραφέας, και
πολύ πιθανόν και των επόμενων χρόνων, είναι ο Αντώνης Παπαθεοδούλου. Από την
στιγμή που τον ανακαλύψαμε στο epbooks.gr, το e-shop των Εκδόσεων
Παπαδόπουλος, έχουμε βάλει στόχο να διαβάσουμε όσες περισσότερες ιστορίες του
μπορούμε. Σήμερα θα σας μιλήσω για δύο νέες του κυκλοφορίες που μας ενθουσίασαν
πολύ και έκτοτε τις διαβάζουμε συχνά. Ο Ντίνος τα έχει μετονομάσει στα δύο πιο
''τζαμάτα'' βιβλία που βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του!
Οχ, χταπόδι, λάθος πόδι!
Ο Γιάννος είναι ένα χαριτωμένο χταποδάκι που διασκέδασε τον μικρό μιας και του άρεσαν
πολύ οι ιδιότητες που είχε. Γιατρός, ζαχαροπλάστης, μάγειρας, κουρέας, φωτογράφος,
πυροσβέστης, κηπουρός και οικοδόμος. Γέλασε πολύ όταν ο Γιάννος άρχισε να τα χάνει
και να μπερδεύεται με τις πολλές δουλειές που είχε να κάνει μέσα στην ημέρα του. Κάποια
στιγμή μάλιστα κοντοστάθηκε και σκέφτηκε πως του θύμιζε λίγο τη μαμά του αυτό το
έξυπνο αλλά μπερδεμένο χταποδάκι. Είπε χαρακτηριστικά: ''Μαμά ο Γιάννος
μπερδεύεται όπως και εσύ μπερδεύεσαι καμιά φορά. Αλλά δεν πειράζει μαμά. Όλοι
κάνουμε λάθη. Όπως και εγώ όταν ξεχνιέμαι και δεν σε ακούω''..Συνέχισε αργότερα
λέγοντας. ''Μαμά και εσύ είσαι φωτογράφος , για αυτό μας φωτογραφίζεις για να
θυμόμαστε πως ήμασταν μικρά, Είσαι και ζαχαροπλάστης γιατί κάνεις νόστιμα μπισκότα,
είσαι και μαγείρισσα γιατί μου κάνεις το αγαπημένο μου φαγητό και πολύ καλή οικοδόμος
γιατί μπορείς να φτιάχνεις το σπίτι μας πολύ καλά''..Είσαι και εσύ χταπόδι μαμά?...Η
απάντησή μου ήταν πως θα μπορούσα να είμαι μιας και κάνω τόσες πολλές δουλειές την
ημέρα ταυτόχρονα, και τις περισσότερες με επιτυχία.
Χάρηκα που διαβάσαμε ένα βιβλίο που τον έκανε να σκεφτεί τη μαμά του. Χάρηκα
ακόμα περισσότερο που συνειδητοποίησε πόσα πολλά πράγματα καταφέρνει η μαμά να
κάνει ώστε να τον φροντίσει. Είναι ωραίο να αναγνωρίζει το παιδί σου την
προσπάθειά σου, πόσο μάλλον όταν την επιβραβεύει κιόλας!.. Έτσι δεν είναι?..
Ο Γιάννος, το χταποδάκι με τα εξαιρετικά χρήσιμα ποδαράκια του, κατάφερε να μας φέρει
ένα βήμα πιο κοντά συναισθηματικά μέσα από αυτήν τη συζήτησή μας με τον μικρό!
Είναι πολύ ωραίο οι ιστορίες που διασκεδάζουν το παιδί να μπορούν να σου προσφέρουν
και κάτι παραπάνω πέρα από το γέλιο και την προσωρινή τέρψη!..Είναι ωραίο μέσα από
την ιστορία που του διαβάζεις να βγαίνει μία τόσο σημαντική για την μαμά ή και τον
μπαμπά διαπίστωση!..
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