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Κάθε εβδομάδα η Book Press προτείνει 
ένα βιβλίο για παιδιά ή για εφήβους.

Της Ελένης Κορόβηλα

Αυτή την εβδομάδα το βιβλίο  Ευτυχώς, ο
μπαμπάς έφερε το γάλα του Neil  Gaiman
που  κυκλοφορεί  από  τις  εκδόσεις
Παπαδόπουλος.

Δεν  υπάρχει  τίποτα  που  να  μην  είναι
αρκετό ή αξιόλογο ώστε να αποτελέσει το
θέμα  μιας  ιστορίας.  Ο  Νιλ  Γκάιμαν
αφηγείται  τι  μπορεί  να  συμβεί  σε  έναν
μπαμπά  ο  οποίος  απλώς  κάνει  ό,τι  θα

έκανε (ή θα έπρεπε να κάνει) ο οποιοσδήποτε μπαμπάς και μάλιστα με κάθε τίμημα: να
φέρει το γάλα στα παιδιά του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ο Βρετανός συγγραφέας Νιλ Γκάιμαν έγραψε το 1997 ένα χιουμοριστικό βιβλίο για παιδιά
με  τίτλο  Τη  μέρα  που  αντάλλαξα  το  μπαμπά  μου  με  δύο  χρυσόψαρα.  Το  βιβλίο  που
αφηγείται  την ιστορία ενός παιδιού το οποίο αποφασίζει  να ανταλλάξει  το μπαμπά του
επειδή δεν σηκώνει τη μύτη του από την εφημερίδα του, αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει
γύρω  του,  είχε  τεράστια  επιτυχία  και  αποτελεί  ένα  απίστευτα  περιεκτικό  και  εύστοχο
σχολιασμό  του  πώς  τα  παιδιά  βλέπουν  τους  γονείς  τους  και  δη  τους  πολύ
απορροφημένους μπαμπάδες τους.

Δεκαέξι χρόνια μετά, ο Γκάιμαν έγραψε έναν ύμνο για τον κάθε υπέροχο μπαμπά που είναι
έτοιμος  να  παλέψει  με  δράκους  και  πειρατές,  να  κολυμπήσει  με  πιράνχας,  να  ζήσει
αδιανόητες περιπέτειες κινδυνεύοντας να γίνει  θυσία σε ένα ηφαίστειο και να αψηφήσει
θύελλες και καταιγίδες για τα παιδιά του. Στο βιβλίο Ευτυχώς, ο μπαμπάς έφερε το γάλα,
ένας  μπαμπάς  διαπιστώνει  πως  έχει  τελειώσει  το  γάλα  την  ώρα  που  τα  παιδιά  του
κάθονται  στο  τραπέζι  για  το  πρωινό.  Λίγα  πράγματα  μπορούν να  κάνουν τη  μέρα να
ξεκινήσει πιο άσχημα. Η μαμά λείπει σε επαγγελματικό ταξίδι,  άλλη λύση δεν υπάρχει,
οπότε ο μπαμπάς της ιστορίας ξεχύνεται στους δρόμους για να κάνει το καθήκον του. Στο
τέλος,  σε  ένα  γλυκό  κλείσιμο  του  ματιού,  ο  μπαμπάς  βυθίζεται  στην  πολυθρόνα  του
χωμένος (και χαμένος) μέσα στην εφημερίδα του. Ευτυχώς, αυτή η ανθρώπινη ανάγκη του
για απομόνωση και απόλαυση χωρίς τα παιδιά του, δεν αφαιρεί τίποτα από τον ηρωισμό
και  την  αυταπάρνησή  του  να  είναι  καλός  μπαμπάς  και,  συμβολικά  έστω,  επαρκής
κουβαλητής.
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Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται

Η χιουμοριστική ιστορία του Γκάιμαν απευθύνεται σε παιδιά των τριών τελευταίων τάξεων
του δημοτικού, αν και ιδιαίτερα απολαυστική θα είναι και η ανάγνωσή του σε μικρότερα
παιδιά από τους γονείς.

Ποιος είναι ο συγγραφέας

Ο Βρετανός Νιλ Γκάιμαν (1960)  γεννήθηκε στο Χάμσιρ.  Ζει
όμως και εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ. Ξεκίνησε
την καριέρα του ως δημοσιογράφος, έγραψε βιογραφίες ενώ
σύντομα άρχισε να γράφει ιστορίες για κόμικ για τις οποίες έχει
βραβευτεί. Έχει γράψει πολλά βιβλία για ενηλίκους κινούμενος
στη  λογοτεχνία  του  φανταστικού  ενώ  είναι  πολύ  δημοφιλής
μπλόγκερ.

Στα αγαπημένα του παιδικά αναγνώσματα συγκαταλέγονται τα
βιβλία  των  C.S  Lewis,  J.R.R  Tolkien,  Edgar  Allan  Poe.  Ως  παιδί,  όπως  λέει  ο  ίδιος,
καταβρόχθιζε τα βιβλία που έβρισκε στη δημοτική βιβλιοθήκη και περιγράφει τον εαυτό του
ως  «ένα  αγρίμι  που  μορφώθηκε  στις  βιβλιοθήκες»:  «Δεν  θα  ήμουν  ο  ίδιος  χωρίς  τις
βιβλιοθήκες. Η πιο ευτυχισμένη στιγμή ως παιδί ήταν όταν έπειθα τους γονείς μου να με
αφήσουν να περάσω τη μέρα μου στη δημοτική βιβλιοθήκη καθώς πήγαιναν στη δουλειά».

Ποιος είναι ο εικονογράφος

Ο  Σκότι  Γιάνγκ  (1978)  είναι  Αμερικανός  κομίστας  και  εικονογράφος
βιβλίων  για  παιδιά.  Έχει  συνεργαστεί  αρκετές  φορές  με  τον  Νιλ
Γκάιμαν, ενώ στο παρελθόν έχει  συνεργαστεί  με τους μεγαλύτερους
εκδοτικούς οίκους κόμικ.  Έχει  βραβευτεί  για την εικονογράφησή του
στην διασκευή του έργου του Φρανκ Οζ. Τα σκίτσα του στο βιβλίο του
Γκάιμαν προσφέρουν στους μικρούς αναγνώστες  πλούσιο υλικό  για
παρατήρηση ενώ σελίδα προς σελίδα στοιχειοθετούν με ξεκαρδιστικό
τρόπο την απίστευτη περιπέτεια ενός μπαμπά που απλώς βγήκε για
να αγοράσει γάλα για το πρωινό.

Για ποιο λόγο θα το αγαπήσουν τα παιδιά

Για τον απλούστατο λόγο ότι έχει πλάκα και γιατί με αφετηρία ένα καθημερινό γεγονός που
ενδέχεται να συμβαίνει ταυτόχρονα σε εκατομμύρια σπίτια στον πλανήτη, ξετυλίγεται μια
αστεία αλλά και καθησυχαστική ιστορία.

Για ποιο λόγο να το επιλέξουν οι γονείς

Επειδή με χιούμορ, πολλά αστεία και ανατροπές το βιβλίο αποτελεί έναν διακριτικό ύμνο
στην πατρότητα και εν γένει στη σημασία (και τη δυσκολία) του να είναι κανείς γονιός. Το
βιβλίο  του  Γκάιμαν αποκαθηλώνει  με  χιούμορ τον  γονιό  από τη  φαντασιακή θέση του
σούπερ  ήρωα  και  τον  τοποθετεί  εκεί  που  πρέπει:  στην  καθησυχαστική  γωνιά  της
πολυθρόνας του στην οποία έχει κάθε δικαίωμα να ξεκουραστεί αφού προηγουμένως έχει
προσφέρει,  έχει  φροντίσει  και  κυρίως  έχει  εκπληρώσει  βασικές  ανάγκες  δίνοντας  το
καθησυχαστικό παρών. Άλλωστε, οι γονείς κάνουν τις πιο γενναίες και ηρωϊκές πράξεις
όταν τα παιδιά τους απλώς περιμένουν το γάλα τους.
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