
Συνέντευξη με την συγγραφέα Μαριλίτα 

Χατζημποντόζη! 
της Βούλας Παπατσιφλικιώτη 

Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων κ. Μαριλίτα Χατζημποντόζη μας παρουσιάζει τις 

δημιουργίες της και κουβεντιάζει μαζί μας! 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 

 

 

 

 

 

Tι σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων; 

Ο θαυμαστός κόσμος –νοητικός, συναισθηματικός, ψυχικός της παιδικής ηλικίας. Η 

σπουδαιότητά της και το πόσο σημαντική είναι για την μετέπειτα ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, αλλά και της ευτυχίας του ανθρώπου. Για εμένα η παιδική ηλικία είναι η 

βάση για τα πάντα, το εφαλτήριο αν θέλετε για την υγιή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

κάθε παιδιού. 

 

 

 

Τι σημαίνει «γράφω» για σας; 



Δημιουργώ! Η γραφή για εμένα είναι μια μορφή τέχνης με την έννοια ότι απαιτεί 

φαντασία, δημιουργικότητα, αφοσίωση και επαναστατικότητα! 

 

 

Εσείς γιατί γράφετε για παιδιά και όχι για μεγάλους; 

Προς το παρόν γράφω για παιδιά, γιατί ειδικά σε αυτή την ηλικιακή τους φάση ,έχει 

τεράστια δύναμη το παιδικό βιβλίο ως πνευματικό αγαθό. Ίσως αυτός λοιπόν ο 

συγγραφικός δρόμος είναι μία δίοδος από την πλευρά μου για να ενισχύσω, όσο μπορώ, 

τον πολύ πλούσιο φαντασιακό τους κόσμο. 

 

Ποια νοήματα θέλετε να περάσετε στους μικρούς αναγνώστες, με τα βιβλία σας; 

Θέλω να πιστέψουν στη μαγεία του παραμυθικού κόσμου, να περιπλανηθούν με την 

φαντασία τους σε έννοιες και αξίες, να αναρωτηθούν ,να σκεφτούν ,να κρίνουν. Θέλω 

τόσο πολύ να αγαπήσουν το παιδικό βιβλίο! 

 

Στο βιβλίο "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ" συγκεντρώνονται όλοι οι ήρωες των 

κλασσικών παραμυθιών μαζί σε ένα παραμύθι! Σκοπός τους είναι να αναδείξουν 

τον καλύτερο ήρωα όλων των εποχών. Άραγε ποιος μπορεί να είναι αυτός και με 

ποιο κριτήριο θα τον επιλέξουν; 

Στην ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ παρακολουθούμε μια περιπλάνηση του Ευτύχιου και της 

Ευτυχούλας σε όλες τις πολιτείες του κόσμου, προκειμένου να διαδώσουν το μυστικό της 

ευτυχίας. Σε κάθε πολιτεία που συναντούν, γίνεται και μία αποκάλυψη! Φτάνουν έτσι στο 

τέλος με το μυστικό της ευτυχίας να το κρατούν στα χέρια τους, να το μαθαίνουμε και 

εμείς ,αλλά να κάνει και το ίδιο το γύρο του κόσμου! 

 

Στην ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ έχουμε μια απίστευτη θαλασσινή περιπέτεια 

του Ευτύχιου και της Ευτυχούλας, καθώς το μυστικό της ευτυχίας κλέβεται!! Πρέπει 

λοιπόν να το ανακαλύψουν και σε αυτή τους την προσπάθεια θα έρθουν αντιμέτωποι με 

βασιλιάδες ,θαλασσοπόρους και πειρατές! Ποιός το έχει κλέψει, ποιος είναι ο κόντε –

Μουρμούρης και τι κρύβει στο σεντούκι o πειρατής Μπουρμπουλήθρας, θα το 

ανακαλύψουμε παρέα επιστρέφοντας στην ευτυχούπολη! 

 

 

Θέλω λοιπόν τα παιδιά να κρατάνε στα χέρια τους παραμύθια χορταστικά από άποψη 

νοημάτων και εικόνας. Πλούσια και αντάξια της θαυμαστής νοημοσύνης τους. 

 

 



 

 

 

Τι ιδιαιτερότητες έχουν τα παιδιά ως αναγνώστες; Είναι πιο δύσκολο να τους 

τραβήξεις την προσοχή; 

Θέλουν εναλλαγές στην αφήγηση, βαριούνται το κοινότυπο και περιμένουν να ακούσουν 

μια ιστορία πρωτότυπη και ανατρεπτική! 

 

Πείτε μας για ένα παιδικό βιβλίο που δεν έχετε γράψει εσείς και θα θέλατε να το 

είχατε γράψει. 

Μου αρέσουν πολλά παιδικά βιβλία νέων συγγραφέων που πραγματεύονται τους 

κινδύνους της παιδικής ηλικίας. Δύσκολο θέμα που απαιτεί πολλή προσοχή και 

ευαισθησία. 

 

Ποια είναι η αγαπημένη σας φράση στην καθημερινότητα σας; 

Καινούργια μέρα, καινούργια τύχη! 

 

 

Για ποιο λόγο θα εγκαταλείπατε τον μαγικό κόσμο του παιδικού βιβλίου; 

Δεν μπορώ να βρω κανένα λόγο τόσο ισχυρό που θα με έκανε να αφήσω αυτή την 

μαγική γέφυρα επικοινωνίας που έχω ανοίξει με τα παιδιά. 

 

Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν τα παραμύθια της: 

 



Η ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ (2013) 

 

 

 

Την εικονογράφηση έχει πραγματοποιήσει ο κ. Γιώργος Πετρίδης. 

Ο Ευτύχιος λατρεύει τα ταξίδια. Παρέα με την Ευτυχούλα ξεκινούν μια ονειρική 

περιπλάνηση, προκειμένου να μάθουν σε όλους τους ανθρώπους να χαμογελούν. Πώς 

θα τα καταφέρουν; Μα… ξέρουν το μυστικό της ευτυχίας! 

Για να το μάθετε κι εσείς, παιδιά, διαβάστε αυτό το τρυφερό βιβλίο με τις πανέμορφες 

ζωγραφιές. 

 

 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (2014) 

 



 

 

Την εικονογράφηση έχει πραγματοποιήσει ο κ. Γιώργος Πετρίδης. 

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 με ένα απίστευτο και 

αναπάντεχο τέλος! 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ (2015) 

 



 

 

Την εικονογράφηση έχει πραγματοποιήσει ο κ. Γιώργος Πετρίδης. 

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια χώρα πολύ μακρινή ζούσαν δύο παιδιά: ο Ευτύχιος και η 

Ευτυχούλα. Μία ήταν η αποστολή τους: Να διαδώσουν το μυστικό της ευτυχίας σε όλες 

τις πολιτείες του κόσμου! Και το είχαν καταφέρει! Έτσι κάθε πόλη που συναντούσαν στις 

περιπλανήσεις τους, είχε και το όνομα ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ. Τι θα γινόταν όμως αν ξαφνικά 

από κάποια πολιτεία χανόταν το χαμόγελο, αν εξαφανιζόταν το μυστικό της ευτυχίας; 

Πώς συνέβη αυτό; Ποιος έδιωξε τον βασιλιά Ντορεμί από το παλάτι του; Ποιος κρατά στα 

χέρια του τον μαγικό χάρτη και τι κρύβει στο σεντούκι του ο μυστηριώδης πειρατής 

Μπουρμπουλήθρας; Παιδιά, ακολουθήστε τον Ευτύχιο και την Ευτυχούλα σε ένα ονειρικό 

ταξίδι με προορισμό την ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ! 

 

 

Επικοινωνία με τη συγγραφέα στο προσωπικό της blog 

istoriessantomeli.blogspot.gr 

 

 

Πηγή http://www.exostispress.gr/Article/sinenteixi-me-tin-siggrafea-marilita-

xatzimpontozi#ixzz3e4cBjb5q  
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