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Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη

Η Ματούλα είναι ένα μικρό κορίτσι που μισεί τα ...μισά. Κι αυτό γιατί επειδή είναι λίγο 
αδύνατη τη φωνάζουν όλοι, μισή σταλιά και μισή μπουκιά ή μισή μερίδα. Κι όλα τα 
πράγματα που αγαπάει πολύ, λέει, πως  μόλις φτάσουν στη μέση τους  τελειώνουν 
γρήγορα. Το καλοκαίρι, το παγωτό, η τούρτα, ο ήλιος που βγαίνει την μισή μόνο μέρα. Κι 
έτσι θυμώνει πολύ και δεν θέλει να φάει ούτε τη σούπα της με τα …μισοφέγγαρα. Τότε θα 
της εξηγήσει ο μπαμπά της πως και τα μισά είναι καλά και όμορφα γιατί έτσι η φαντασία …
δεν θα υπήρχε. Όπως ας πούμε το μισό σύννεφο μοιάζει με καπέλο μάγειρα, το 
μισοφέγγαρο είναι μισό γιατί εκεί ξαποσταίνει ο βασιλιάς του ουρανού ή  το μισό παγωτό 
θυμίζει βουνό μακριά στον ορίζοντα. Κι ένα σωρό άλλα μισά φτιάχνουν τον κόσμο μας 
παραμυθένιο. Όμως και τα ολόκληρα είναι καλά… Φανταστείτε να γελούσαμε μόνο με ένα 
χι…ή ένα …χα.Ή πάλι να  μην υπήρχε ολόκληρη αγκαλιά ή η γη πως θα ήταν τότε. Μισή; 
Δεν γίνεται η γη είναι στρογγυλή και ολόκληρη. Μπέρδεμα και αυτό , μα μπέρδεμα 
αγαπητό!

Τελικά έχεις δίκιο Μαρία Ρουσάκη: « …τώρα καταλαβαίνω  γιατί είναι τα μισά σημαντικά 
όσο είναι τα ολόκληρα και τα ολόκληρα όσο είναι τα μισά…». Κι εδώ χρειάζεται ένα 
ολόκληρο …χαχα!

Ευφυές, απλό, ευφάνταστο και χαρούμενο το βιβλίο της Μαρίας Ρουσάκη. Με έντονη 
εικονογράφηση, χαρούμενη πολύ επίσης, από την Έλλη Γρίβα  που μαζί καταφέρνουν να 
κάνουν τις έννοιες των μαθηματικών για μικρά παιδιά …παιχνίδι. Με τον πιο ευχάριστο 
τρόπο κατανοούν έννοιες που φαίνονται απλές αλλά που σε μικρές ηλικίες μπερδεύουν. 
Τροφή για συνέχιση της ιστορίας, για παιχνίδι και ατέλειωτες εικόνες  τούτο το βιβλίο. 
Εργαλείο για τις πρώτες και όχι μόνο ημέρες της σχολικής χρονιάς και εργαλείο για 
παιχνίδι στο σπίτι. Πάνω απ όλο απόλαυση στην ανάγνωση από μικρούς αναγνώστες και 



γονέίς που δεν ξέρουν πώς να εξηγούν τα …αυτονόητα!
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