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Μια μέρα που λέτε ξυπνήσαμε και βρήκαμε στο τραπέζι του σαλονιού μας ένα χταπόδι!

Ναι, ναι, βρήκαμε ένα χταπόδι με... πόσα πόδια έχει το χταπόδι; Ένα, δύο, τρία, τέσσερα πέντε, έξι,
επτά, όχτώ! Ναι!!! Βρήκαμε ένα χταπόδι με 8 πόδια. Ένα χταπόδι σαν όλα τα άλλα.

Μόνο που το χταπόδι του Αντώνη Παπαθεοδούλου καμιά φορά στραβοξυπνάει και τότε 
μπερδεύεται. Και ξέρετε τι γίνεται μετά;



Ο Γιάννος το χταπόδι είναι ένα χταπόδι όπως όλα τα άλλα. Μεγάλωσε και τα πόδια του έχουν γίνει 
σπουδαίοι επαγγελματίες. Καμιά φορά όμως στραβοξυπνάει. Και τότε μπερδεύεται! Και τα οκτώ 
του πόδια κάνουν... κουταμάρες. Το ένα πηγαίνει στην δουλειά του άλλου. Οι φίλοι του όμως δεν 
το ξέρουν. Αλλά ακόμη κι έτσι δεν τους πειράζει. Και τότε φωνάζουν "Οχ χταπόδι! Λάθος πόδι!".

Για μια ακόμη φορά ο Αντώνης Παπαθεοδούλου μας χαρίζει ένα υπέροχο χαρακτήρα, τον Γιάννο 
το πολυτάλαντο χταπόδι. Ο Γιάννος όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας δεν διαφέρει και πολύ 
από τις μαμάδες, οι οποίες τρέχουν όλη την ώρα για να τα προλάβουν όλα. Και φυσικά ανησυχούν 
και αγχώνονται πως δεν τα καταφέρνουν.

Το ευρηματικό κείμενο και η πρωτότυπη εικονογράφηση του Χρήστου Μπουλουμπάση, 
συνθέτουν ένα ακόμη υπέροχο βιβλίο από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος! Η ιστορία του Γιάννου 
θέλει να δείξει στα παιδιά πως αυτό που μετράει τελικά είναι η προσπάθεια, ακόμη κι αν 
αποτύχουμε. Γιατί ο ήρωας μας παρά τις γκάφες του γίνεται αποδεκτός από τους φίλους του κι ας 
κάνει λάθη.

http://www.epbooks.gr/default.asp


Η ιστορία του χταποδιού θα διασκεδάσει πάρα πολύ τα παιδιά, ειδικά αν διαβάσετε το βιβλίο λίγο 
παιχνιδιάρικα και τα αφήσετε να κάνουν τους φίλους του Γιάννου, που σε κάθε σελίδα θα 
φωνάζουν με την ψυχή τους "Οχ χταπόδι! Λάθος πόδι!"

Για εμάς, που ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά είναι το χταπόδι, δημιούργησε κι έναν επιπλέον 
προβληματισμό: "Μαμά το χταπόδι που τρώμε έχει 8 πόδια σωστά; Σαν τον Γιάννο. Αλλά τότε 
γιατί το τρώμε αφού είναι τόσο καλό και χρήσιμο; Θα τον αγκαλιάσω γιατί τώρα στεναχωριέμαι". 
Τι να του πεις τώρα; Θα αφήσω τον συγγραφέα να απαντήσει με την πρώτη ευκαιρία!
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