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Ψυχογιός 

Ένα πάτωμα παιχνίδια ή καλύτερα ένα σπίτι παιχνίδια είναι μια συνηθισμένη 
κατάσταση σε ένα σπίτι που ζουν παιδιά. Το ίδιο συμβαίνει στο σπίτι του Νικόλα που 
αφού ευχαριστηθεί τα παιχνίδια του, κουρασμένος θα τα αφήσει όπου βρει και θα 
ασχοληθεί με κάτι άλλο. Συνήθως επικρατεί ένα μικρό χάος στο δωμάτιό του και η « 
Αταξία» με την Ακαταστασία ..κατοικούν παντού. Κι αφού η μαμά δεν μπορεί να τα 
βάλει στη θέση τους, ούτε ο μπαμπάς,  ούτε η αδελφή του, εκείνος συνεχίζει να τα 
αφήνει …στο πάτωμα. Τότε τα ίδια τα παιχνίδια παίρνουν τη ζωή τους …στα χέρια 
τους. Γίνονται μια μεγάλη ομάδα που ξεσηκώνεται και θέλουν να φύγουν. 
Ζωντανεύουν, μιλάνε, θυμώνουν κι αυτά και κάποια στιγμή χάνουν τη δική τους 
διάθεση και αρνούνται να …παίξουν. Τότε ο Νικόλας καταλαβαίνει πως η ζωή… στο 
πάτωμα δεν δίνει ξεκούραση στα αγαπημένα του παιχνίδια κι έτσι αποφασίζει να μην 
τα παραμελήσει ποτέ ξανά! 

Μια συνηθισμένη κατάσταση σε όλα τα σπίτια των παιδιών! Η Χρυσάνθη 
Τσιαμπαλή βρήκε ένα πολύ έξυπνο τρόπο να βάλει τα παιδιά σε …Τάξη και 
Υποχρέωση και τα παιχνίδια στα κουτιά ή στα ράφια τους. Μια έξυπνη ιστορία που 
πιστέψτε με, στα πολύ μικρά παιδιά… λειτουργεί. Κανένας δεν θέλει να είναι 
κουρασμένος , πόσο μάλλον ένα αγαπημένο παιχνίδι. Μια ιστορία που βοηθάει στη 
διαχείριση προβλημάτων καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών, που δημιουργεί 
σκέψη και δίνει λύσεις στην καθημερινότητα της… οικογένειας. Μια ιστορία, συνταγή, 
με υλικά πανεύκολα. Αλλαγή συνηθειών, συμπεριφοράς, ανάληψη καθηκόντων και 
υποχρεώσεων,  μπόλικη ενέργεια, σταθερή άποψη γονέων , σκέψη, υπευθυνότητα, 
όνειρα και φυσικά διάθεση. Και λίγη αγάπη για ότι « πολύτιμο» έχουμε που 
κινδυνεύει να χαθεί θα βοηθήσει τα πράγματα  να έχουν την επιθυμητή κατάληξη που 
όλες οι μαμάδες …εύχονται! 
Το βιβλίο έχει εικονογραφήσει η Βασιλική Λαμπίτση με ζωντανές απλές και 
προσφιλείς εικόνες στα παιδιά! 

Για παιδιά από  2 ετών ! 


