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Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη

Να μια εκδοχή που κανείς από τους μεγάλους δεν την έχει σκεφτεί ποτέ. «Καλό παιδί» για 
κάποια παιδιά σημαίνει, να έχεις πολύ φαντασία. Και να τα βγάζεις πέρα στα δύσκολα. 
Εκεί που οι μεγάλοι εκνευρίζονται .Όπως , σαν σταματούν συνέχεια στα φανάρια, σαν 
βρισκόμαστε με τη μαμά στο σούπερ μάρκετ, σαν περιμένουμε στο γραφείο του μπαμπά 
να τελειώσει τη δουλειά του. Η φαντασία αποκτά τα πιο μεγάλα της φτερά κι η αναμονή 
μοιάζει με ένα χαρούμενο ατέλειωτο παιχνίδι. Μόνο σε ένα από τα παιχνίδια του η μαμά 
του Ανδρέα   δεν τον αφήνει  να το απολαύσει όσο θέλει. Είναι εκείνο που έχει ονομάσει 
«μονοπάτια», ξέρετε όλοι πια είναι, εκείνες οι γραμμές στα πεζοδρόμια με τα ανάγλυφα 
πλακάκια; Ε… σαν αρχίσει να φτιάχνει τις ιστορίες του και να  τρέχει εδώ κι εκεί η μαμά 
βγάζει εκείνες τις στιγμές της γκρίνιας  που δεν του αρέσουν καθόλου. Ίσως να είναι η αιτία
για αυτό η μικρή πριγκίπισσα με τα πανέμορφα μαλλιά που περπατά πάνω σ ΄αυτές μαζί 
με τη δική της μαμά. Τότε κι ο Ανδρέας  αποφάσισε να γίνει ιππότης και να κατακτήσει με 
τον δικό του τρόπο την μικρή ακατάδεκτη πριγκίπισσα. Αρχίζει να σκέφτεται μικρά κόλπα 
για να κερδίσει την προσοχή της κι όλο προσπαθεί. Έτσι κι αλλιώς ξέρει που θα την 
συναντήσει αφού πάντα  περπατά στα « μονοπάτια». Όμως κάτι τον ανησυχεί στη 
συμπεριφορά της μέχρι εκείνη την ημέρα που της ρίχνει στα πόδια το μικρό, λαμπυριστό, 
φασαριόζικο μπαλάκι του. Τότε κατάλαβε… Από τότε λοιπόν ο Ανδρέας κι η Ίριδα
 περπατούν μαζί …στα «μονοπάτια».

Ένα βιβλίο γεμάτο συναισθήματα, χιούμορ, αλήθειες, φαντασία ατελείωτη και πολύ ψυχή. 
Μια ιστορία της Φραντζέσκας Αλεξοπούλου που μας  κάνει όλους να σκεφτούμε 
συμπεριφορές και στάσεις ζωής. Σχέσεις γονέων, παιδιών  και φίλων. Τρόποι 
αντιμετώπισης προβλημάτων ή καθημερινών δύσκολων καταστάσεων. Ένα πολύ τρυφερό 
παραμύθι που μόνο το όνειρο κι η φαντασία θα μπόρεσαν να του χαρίσουν την μεγάλη 
γλύκα κι ομορφιά που «κλείνει » μέσα του. Ένα παραμύθι που ίσως και να φέρει δάκρυα 
συγκίνησης για το ευαίσθητο θέμα που διαπραγματεύεται. Μια ιστορία  που θα δώσει 
δείγματα γραφής  από μια συγγραφέα που θα μείνουν ανεξίτηλα για την φαντασία , την 
προσέγγισης ενός  τόσο λεπτού θέματος, την  ομορφιά την αξιοπρέπεια και ευαισθησία 



της. Ένα θαυμάσιο βιβλίο με υπέροχες εικόνες από την Ελίζα Βαβούρη. Ζωντανά χρώματα
και φιγούρες που αποτυπώνονται έντονα.

Μια ιστορία που πραγματικά σε κάνει να ονειρευτείς με μάταια ανοιχτά κι ίσως να φτάσεις 
και πέρα πολύ μακριά εκεί που η φαντασία  ρίχνει τα δικά της δίκτυα για να γεμίσει με 
ομορφιά τα παιδικά μάτια και όνειρα!

Για παιδιά από 5 χρονών!
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