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Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου
Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσα παραμύθια κι αν γραφτούν, όσες αφηγήσεις
κι αν ακούσουμε, οι κλασικές ιστορίες των παραμυθιών που μεγαλώσανε
γενιές και γενιές, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν να λέγονται. Οι
αγαπημένοι ήρωες όλων των εποχών, από την Κοκκινοσκουφίτσα και την
Σταχτοπούτα μέχρι τον Κάπτεν Χουκ και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων,
τον Πινόκιο και τα φοβερά και τρομερά ζώα που πάντα έχουν ένα πολύ
σημαντικό ρόλο στη διάρκεια της περιπέτειας.
Τι γίνεται όμως όταν το κλασικό παραμύθι συμμετέχει ενεργά σε ένα
σύγχρονο, υπέροχα εικονογραφημένο κείμενο, με ήρωες που αναστατώνουν
ακόμη και τον πιο μεγάλο παραμυθά του κόσμου;
- Πώς καταφέρατε και μαζέψατε σχεδόν όλους τους ήρωες των
παραμυθιών μέσα σε ένα υπέροχα εικονογραφημένο παραμύθι;
Επιθυμία μου είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με όλους τους γνωστούς
τους ήρωες μέσα όμως από μια καινούργια ιστορία. Έτσι λοιπόν αποφάσισα
να συγκεντρώσω όλους μα όλους τους κλασσικούς ήρωες στη λαμπρή σάλα
του πευκοδάσους με σκοπό ένα πρωτότυπο διαγωνισμό! Έναν διαγωνισμό
που θα μας οδηγήσει εντελώς αναπάντεχα στη βράβευση του καλύτερου
ήρωα όλων των εποχών…!!! Έναν ήρωα που κανείς μέχρι τώρα δεν έχει
ανακαλύψει και πριν την αποκάλυψη του ονόματός του που γίνεται στο
τέλος ,κανείς δεν έχει καταφέρει να τον βρει!!!
- Συνήθως τα παραμύθια, μαθαίνουν στα παιδιά να ξεχωρίζουν το καλό
από το κακό και αφήνουν στο τέλος την αίσθηση ότι το καλό νικάει

πάντα. Πιστεύετε ότι είναι ικανό ένα παραμύθι να διαμορφώσει ένα
καλό ή ένα κακό χαρακτήρα;
Εξαρτάται από τη δύναμη του λόγου του. Ναι, μπορεί ένα άξιο παραμύθι να
διαπεράσει μια παιδική ψυχή και να αφήσει ένα καθοριστικό αποτύπωμα.
Μην ξεχνάτε ότι η παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από την έκρηξη του
φαντασιακού, νοησιακού και αισθηματικού κόσμου της. Συνεπώς μια
ισχυρή ιστορία -και όταν λέω ισχυρή εννοώ μια ιστορία που και να αφορά
μια παιδική ψυχή και να μην υποτιμά την παιδική νοημοσύνη- ναι, μπορεί
να γράψει εσωτερικά και να καθορίσει μελλοντικά έναν χαρακτήρα.
- Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν μέσα στην τεχνολογία με κάθε λογής
ερεθίσματα. Πώς θα καταφέρουμε ως γονείς να στρέψουμε την προσοχή
τους σε ένα καλό βιβλίο, από το να προτιμήσουν ένα παιχνίδι στο tablet
ή ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση;
Nα διαβάζουμε πολλά παραμύθια από πολύ νωρίς στα παιδιά μας. Να τα
αφήνουμε εκείνα να επιλέξουν, να μιλάμε με αφορμή τα βιβλία, να
παίζουμε, να ζωγραφίζουμε κάποια εικόνα που τους άρεσε. Ο εγκέφαλος
μαθαίνει έπειτα να αναζητάει αυτό που έχει μάθει, αν λοιπόν το παραμύθι
γίνει μέρος της καθημερινότητας των παιδιών, τότε και το ίδιο το παιδί θα
το θέλει!
- Οι νέοι γονείς προτιμούν την κλασική ανάγνωση ενός παραμυθιού στο
παιδί τους ή καταφεύγουν στις εύκολες λύσεις της αφήγησης από ένα
CD;
Η ανάγνωση του παραμυθιού έχει μεγαλύτερη δύναμη για τα παιδιά, γιατί
εκείνο που κυρίως έχει σημασία εκείνη τη στιγμή είναι η αποκλειστική
ενασχόληση με το παιδί χωρίς διακοπές. Τα παιδιά το έχουν τόσο ανάγκη
αυτό! Να νιώθουν τους γονείς δίπλα τους και ένας από τους χιλιάδες
τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό είναι και η ανάγνωση ενός παραμυθιού.
Για εμένα αυτό έχει ισάξια δύναμη με την αγκαλιά. Επιπλέον η χροιά της
φωνής, οι παύσεις, το ανεβοκατέβασμα της έντασης, οι απορίες των παιδιών
που προκύπτουν, οι ερωτήσεις τους σε αυτά που ακούν, όλα αυτά είναι που
κάνουν τη στιγμή της ανάγνωσης μοναδική. Ίσως το cd να είναι μια πιο
εύκολη λύση λόγω έλλειψης χρόνου. Και αυτό το κατανοώ. Πιστεύω όμως
ότι οι περισσότερες μαμάδες αφηγούνται οι ίδιες το παραμύθι λίγο πριν τον
βραδινό ύπνο. Τι υπέροχος τρόπος να αποκοιμηθεί ένα παιδί… Τα λόγια
μας ας γίνονται φύλακας των ονείρων που τα συντροφεύουν…
- Ο δικός σας κλασσικός, αγαπημένος ήρωας παραμυθιού ποιος είναι;
Κάθε ήρωας είναι ξεχωριστός!
Και ξέρετε το γιατί παρακαλώ;
Γιατί κάθε παραμύθι είναι μοναδικό!
Κάθε παραμύθι έχει μια αποστολή
Δική του και αποκλειστική!

Μαριλίτα Χατζημποντόζη

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Mια φορά στης παραμυθοχώρας τον καιρό, προκηρύχτηκε διαγωνισμός για
το καλύτερο παραμύθι του κόσμου όλου! Καλεσμένοι όλοι οι ήρωες των
παραμυθιών, το έπαθλο όμως ένα, και ποιος θα το κερδίσει; Ποιος ο ρόλος
της Σταχτοπούτας, της Κοκκινοσκουφίτσας και του Κάπτεν Χουκ; Tι
γυρεύει κοντά τους η Αλίκη από τη χώρα των Θαυμάτων; Για ποιο λόγο
εμφανίζεται ο φοβερός κριτής-έκπληξη; Θα τα καταφέρουν τελικά να βρουν
τον νικητή; Ένας θα σηκώσει το κύπελλο και ποιος τελικά θα είναι αυτός;
Παιδιά, οι απαντήσεις θα δοθούν σε αυτό το μαγευτικό παραμύθι που
κρατάτε στα χέρια σας με ένα απίστευτο και αναπάντεχο τέλος!

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
H ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΧΑΤΖΗΜΠΟΝΤΟΖΗ είναι πτυχιούχος της ελληνικής
φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
καθώς και κάτοχος διπλώματος Θεατρολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
Εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση και ασχολείται με τη συγγραφή
παιδικών βιβλίων. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα
παραμύθια της: Η ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ , και ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.
- See more at: http://agriniolife.gr/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD
%CF%84%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1
%CF%82-%CF%84/#sthash.BMsWfdJn.dpuf

