Διαβάσαμε: Ένα τελευταίο γράμμα, από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος
28/02/17
Το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω σήμερα κυκλοφόρησε πρώτα στο
εξωτερικό. Το έχει γράψει ο Αντώνης Παπαθεοδούλου, σε εικονογράφηση
της Ίριδας Σαμαρτζή. Πριν ακόμη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα κέρδισε το
Διεθνές Βραβείο Εικονογραφημένου βιβλίου Compostela, ανάμεσα σε 240
έργα από 24 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Σήμερα
κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Το "Ένα τελευταίο γράμμα", είναι ένα μοναδικό παραμύθι για τα νέα, τις
ιστορίες, τα αντίο, τα ευχαριστώ και όλα όσα θέλουμε να μοιραζόμαστε, με
γράμματα ή χωρίς.
Ο κύριος Κώστας είναι ταχυδρόμος. Σε μια εποχή που δεν υπάρχει ούτε
τηλέφωνο, ούτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο κύριος Κώστας είναι ο μοναδικός
ταχυδρόμος ενός νησιού, που για χρόνια μεταφέρει γράμματα κι επιστολές
ακόμη και στα πιο μακρινά σημεία. Έφτασε όμως η μέρα που θα σταματήσει
να δουλεύει, η μέρα που θα βγει στη σύνταξη, η μέρα που θα αποχαιρετήσει
τους ανθρώπους που τόσα χρόνια τον περιμένουν με λαχτάρα για να μάθουν
τα νέα των δικών τους ανθρώπων. Πριν όμως πει αντίο, έχει να παραδώσει
ένα τελευταίο γράμμα...
Για μια ακόμη φορά ο Αντώνης Παπαθεοδούλου γράφει ένα μοναδικό
παραμύθι για παιδιά. Την εποχή του internet και του e-mail, ο Αντώνης
γνωρίζει στα παιδιά μας τον κύριο Κώστα, έναν άνθρωπο βγαλμένο από μια
περασμένη εποχή. Με νοσταλγική διάθεση αλλά γεμάτο αισιοδοξία και
τρυφερότητα, το βιβλίο αυτό γίνεται η αφορμή να συζητήσουμε με το παιδί
μας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο κύριος Κώστας και οι
άνθρωποι αυτού του νησιού μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για τις σχέσεις
των ανθρώπων σήμερα, τις ιστορίες που κουβαλάμε μέσα μας, την ανάγκη να
επικοινωνήσουμε, την ανάγκη να πούμε ευχαριστώ.
Περίμενα πώς και πώς να πιάσω αυτό το βιβλίο στα χέρια μου! Πριν ακόμη
μάθω την ιστορία του, είχα δει τις εικόνες της Ίριδας, οι οποίες είναι

πραγματικά εξαιρετικές! Το αισθητικό αποτέλεσμα, γεμάτο γήινα χρώματα,
γραμμές και κολάζ, μας μεταφέρει σε ένα τοπίο οικείο και μαγικό.
Το βιβλίο κυκλοφορεί και σε όλες τις γλώσσες της Ιβηρικής Χερσονήσου
(ισπανικά, πορτογαλικά, καταλανικά, βασκικά, γαλικιανά).
Κάθε φορά που πρόκειται να γράψω για ένα βιβλίο του Αντώνη
Παπαθεοδούλου και της ΄Ιριδας Σαμαρτζή, πιάνω τον εαυτό μου να ψάχνει τι
δεν του άρεσε στο βιβλίο. Και ψάχνω πολύ... αλλά δεν βρίσκω τίποτα. Γιατί
αυτό το δίδυμο έχει μια σταθερή, ανοδική πορεία. Εξελίσσεται και μας
εκπλήσσει συνεχώς με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Το "Ένα τελευταίο
γράμμα" είναι ένα από τα πιο όμορφα παραμύθια για παιδιά που έχω
διαβάσει τα τελευταία χρόνια! Ένα βιβλίο στο οποίο κείμενο και εικόνα
αλληλοσυμπληρώνονται και δημιουργούν ένα τέλειο, αρμονικό αποτέλεσμα.
Αυτό το μικρό αριστούργημα δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη.
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