
Συνέντευξη με την Γιούλη Μιγγείρου 

 

 

Πείτε μας λίγα λόγια για το βιβλίο σας Μαμά, μπαμπά σας 

χρειάζομαι! 

 

Το Μαμά, Μπαμπά σας χρειάζομαι είναι ένα βιβλίο που έχει σαν στόχο να 

αποτελέσει σημείο αναφοράς  στο καθημερινό δύσκολο έργο των γονιών. 

Μέσα από  την καθημερινότητα προκύπτουν κι ανακύπτουν διάφορα θέματα 

διαπαιδαγώγησης (οριοθέτηση συμπεριφοράς, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 

αντιμετώπιση βίας κι επιθετικότητας, απώλεια αγαπημένου προσώπου, 

διαζύγιο ), τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και τις 

καταστάσεις. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές  και οι γονείς μαθαίνουν κι 

εκείνοι μέσα από την καθημερινή επαφή με τα παιδιά τους. 

 

Έχετε σπουδάσει ψυχολογία, Τι ήταν αυτό που σας ώθησε  στη 

συγγραφή παιδικών  βιβλίων; 

 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Μαμά, Μπαμπά σας χρειάζομαι είναι 

αυτά που πραγματεύομαι σε ομιλίες που πραγματοποιώ σε σχολεία, 

συλλόγους γονέων και δήμους στα πλαίσια της 17χρονης εμπειρίας μου ω 

ψυχολόγου. Από την άλλη οι παιδικές ιστορίες αποτελούν μία προσπάθεια 

προσέγγισης αυτών των θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά. Σκοπό έχουν να 

δημιουργήσουν μία δίοδο επικοινωνίας μεταξύ γονιών και παιδιών, να γίνουν 

το έναυσμα για να ειπωθεί το «ανείπωτο» από την πλευρά των παιδιών. 

 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παιδικός  ήρωας και γιατί; 



 

Όταν ήμουν παιδί είχα διαβάσει το Κοριτσάκι με τα σπίρτα του Hans 

Christian Andersen κι αποτελεί μία ιστορία που με σημάδεψε για τη υπόλοιπη 

ζωή μου. Διαπίστωσα ότι αυτή η ζωή έχει και άσχημη πλευρά για κάποιους 

συνανθρώπους μας και καλό θα είναι να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το 

«εγώ» , προσφέροντας όχι οίκτο αλλά αγάπη, στοργή και συγχρόνως 

δείχνοντας αποθέματα αλληλεγγύης κι ανθρωπιάς. 

 

Σαν γονιός πως περνούσατε την παιδική ηλικία των παιδιών σας; Και 

πώς τώρα που πλησιάζουν στην εφηβεία; 

 

Αυτό που προσπαθούσα να αποκτήσω με τα παιδιά μου ήταν πάντα χρόνος 

για παιχνίδι (κρυφτό, κυνηγητό, επιτραπέζια), ανάγνωση βιβλίων και να 

μοιράζω αγκαλιές. Η αλήθεια είναι ότι έχω ζήσει με τα παιδιά μου ατελείωτες 

ώρες χαράς και ξεγνοιασιάς, γιατί τα παιδιά αυτό αποζητούν κυριότερα από 

τους γονείς. Θα ήταν καλό εμείς ως γονείς να το θέσουμε προτεραιότητα στην 

ζωή μας, γιατί τα παιδιά μας δεν θα είναι για πάντα παιδιά. 

 

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορούν οι γονείς να κάνουν τα 

παιδιά τους να αγαπήσουν τα βιβλία; 

 

Είναι σημαντικό να επισκέπτονται ένα βιβλιοπωλείο σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και να αφήνουν οι γονείς στα παιδιά την ελευθερία επιλογής 

βιβλίου. Μέχρι την ηλικία που το παιδί δεν γνωρίζει ανάγνωση θα ήταν καλό 

οι γονείς να διαβάζουν στο παιδί όσο το δυνατόν πιο πολλά βιβλία, γιατί έτσι 

ανοίγεται στο παιδί κάθε φορά ένας καινούριος κόσμος. Από την στιγμή που 

το παιδί έχει μάθει ανάγνωση μπορεί να διαβάζει μόνο του και μάλιστα 

μπορούν να καθιερώνουν μία ώρα μικροί-μεγάλοι ανάγνωσης βιβλίων που 

επιθυμούν. 

 

Ποιός ο ρόλος του παιδικού βιβλίου σήμερα; 

 

Στις μέρες μας υπάρχει πληθώρα και ποικιλία παιδικών βιβλίων και το καθένα 

ξεχωριστά μπορεί να αποτελέσει την αφορμή μιας νέας ιδέας, σκέψης, 

συναισθήματος για ένα παιδί. Και, ίσως, ξεκινήσει για το παιδί ένα νέο ταξίδι, 

μία νέα διαδρομή που μπορεί να εξελίσσεται και αναπτύσσεται με την πάροδο 

των χρόνων και των δεδομένων εμπειριών. 

Πώς βλέπετε το μέλλον του παιδικού βιβλίου μέσα στο σύγχρονο ψηφιακό 



κόσμο; 

Η τεχνολογία προχωρά, η επιστήμη εξελίσσεται. Μπορεί να  μας  δυσκολεύει 

όλους εμάς που είχαμε συνηθίσει τον παραδοσιακό τρόπο ανάγνωσης ενός 

βιβλίου. Όμως, από την άλλη αυτή είναι η μαγεία της εξέλιξης του 

ανθρώπινου μυαλού και νομίζω ότι τα παιδιά μας, πλέον, διαβάζουν 

ευκολότερα από ένα ψηφιακό μέσο. 

 

Έχετε κάποια σχέδια αυτή τη περίοδο, ίσως κάποιο βιβλίο.. 

 

Σε ένα μήνα θα κυκλοφορήσει μία παιδική ιστορία με κεντρικό πρόσωπο την 

Παναγιώτα, όπως στο Μια φορά κι έναν καιρό Φοβόμουν έναν Δράκο. Η 

ιστορία αφορά στην ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, στο 

νέο ξεκίνημα που ετοιμάζονται να κάνουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 

πηγαίνοντας στην Πρώτη Δημοτικού. Γι αυτό και ο τίτλος του βιβλίου είναι: 

Το Μεγάλο Σχολείο, όπως συνηθίζουν να λένε το δημοτικό τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκίνησα να γράφω, δεν 

μπορώ να σταματήσω και συνέχεια βρίσκω νέες ιδέες έκφρασης κι επαφής με 

γονείς και παιδιά! 

 

Θα θέλατε να πείτε κάτι στους αναγνώστες μας; 

 

Εύχομαι σε όλους τους αναγνώστες σας να διατηρούν αισιοδοξία  και  θετική 

στάση απέναντι στην ζωή τους, γιατί είναι οι «πρωταγωνιστές» αυτής και όχι 

απλά θεατές. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε (για όλα χρειάζεται κόπος και 

χρόνος) να υπερισχύει η φωτεινή μας πλευρά αντί της σκοτεινής. Κι επειδή η 

ανάγνωση βιβλίων δημιουργεί φωτεινές διεξόδους στην καθημερινότητά μας 

,  σας εύχομαι να διαβάζετε όσον το δυνατόν περισσότερα βιβλία! 

Ευχαριστώ πολύ 

Γιούλη Μιγγείρου 

 


