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Γράφει η Ελένη Σαραντίτη 

Σύντομες ιστορίες, καλογραμμένες, τις περισσότερες από τις οποίες ορίζει η 
τρυφερότητα, συχνά και το χιούμορ, δίχως να απουσιάζει η αθωότητα. Εδώ 
και μερικά χρόνια κυκλοφορούν αναρίθμητα από τα βιβλία αυτά που 
προορίζονται για την προσχολική ή πρώτη σχολική ηλικία, πάντως για παιδιά 
τα οποία –εκ των πραγμάτων– δεν έχουν μεγάλη ικανότητα ή εμπειρίες στην 
ανάγνωση. Εξάλλου, ένα καλό βιβλίο είναι μεν γνώση και πληροφόρηση, μα 
είναι και πηγή αισθημάτων τρυφερότητας, χαράς και διασκέδασης· αργότερα 
και στοχασμού. 

TΟΥΤ ΚΑΙ ΠΑΝΤΛ 

Η Holly Hobbie (γενν. 1944), πασίγνωστη Αμερικανίδα συγγραφέας και 
εικονογράφος, δημιουργός της πολυαγαπημένης ηρωίδας που φέρει το όνομά 
της καθώς και της σειράς Toot and Puddle, ζει στην περιοχή της 
Μασαχουσέτης απολαμβάνοντας θαυμασμό και εκτίμηση από μικρούς και 
μεγάλους· και όχι μόνο στην πατρίδα της. Οι κούκλες που κατασκευάστηκαν 
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βασισμένες στη χαριτωμένη ηρωίδα των βιβλίων της συντρόφευσαν στον 
ύπνο εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. 

Τώρα, τη σειρά όπου αφηγείται με ιδιαίτερα γλυκό και ευφυή –όσο και απλό– 
τρόπο στιγμές από τη ζωή δυο φίλων, του Τουτ και του Παντλ, τα οποία είναι 
γουρουνάκια και ζουν στο δάσος ευτυχισμένα, θα ευχόμουν να τη διαβάσουν 
όλοι οι μικροί μας αναγνώστες: για τις περιπέτειες, για την αγάπη, για τον 
παραμερισμό των διαφωνιών ή διαφορών, για τα γλυκύτατα αισθήματα που 
δεν παγώνουν έστω κι αν μεσολαβούν αποστάσεις ή παγετοί· και, τέλος, για 
τον σεβασμό που οφείλουμε στους άλλους, έστω και αν έχουν διαφορετικές 
κλίσεις ή αταίριαστους χαρακτήρες. Επιπλέον, για τις υπέροχες εικόνες των 
δυο φίλων, αλλά και γιατί πρόκειται για σπουδαίο ανάγνωσμα από μια 
συγγραφέα κύρους. Θα δείτε: τον γύρο του κόσμου έκανε ο Τουτ, μα ο Παντλ, 
που δεν του άρεσαν οι περιπέτειες, έμεινε σπίτι. Όταν έπειτα από καιρό 
αντάμωσαν οι δυο φίλοι, αισθάνθηκαν σαν να μην είχε περάσει ούτε μέρα... 
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