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Έχετε σπουδάσει ψυχολογία, τι ήταν αυτό που σας ώθησε 

στη συγγραφή παιδικών βιβλίων; 

Ως ψυχολόγος έχω μάθει πώς είναι ο κόσμος μέσα από τα 

μάτια και άλλων ανθρώπων. Τα παιδικά βιβλία μπορούν να 

βοηθήσουν σταδιακά γονείς και παιδιά να αναγνωρίσουν συναισθήματα, 

σκέψεις και να αρχίσουν να τα επεξεργάζονται χωριστά ο καθένας αλλά 

και μαζί, δημιουργώντας κοινά σημεία αναφοράς και συντελώντας ουσια- 

στικά στην ψυχικά υγιή ενηλικίωση. 

Πείτε μας λίγα λόγια για το νέο βιβλίο σας «Το μεγάλο σχολείο». 

«Το μεγάλο σχολείο» έχει κεντρική ηρωίδα την Παναγιώτα, όπως και στο 

«Μια φορά κι έναν καιρό φοβόμουν έναν δράκο». Το συγκεκριμένο βιβλίο 

αφορά τη μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και 

κατά πόσον αυτή μπορεί να επιτευχθεί ομαλά, μέσα από διάφορες συ- 

ναισθηματικές καταστάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα ενός 

παιδιού. 

Με ποιον τρόπο μπορεί ο γονιός να υποστηρίξει το παιδί του που πη- 

γαίνει για πρώτη φορά στο σχολείο; 

Ο γονιός είναι καλό να περνάει στο παιδί το αίσθημα της ασφάλειας χωρίς 

διάθεση επίκρισης και ειρωνείας. Να είναι έτοιμος να ακούσει, να δείξει 

αγάπη και να δώσει αγκαλιές όταν χρειάζεται. 

Μπορούν τα βιβλία να συμβάλουν στο να ξεπεράσουν τα παιδιά τις 

φοβίες τους; 

Ένα βιβλίο μπορεί να βοηθήσει στην παραδοχή του φόβου, η οποία είναι 

το πρωταρχικό βήμα για να δώσει το ερέθισμα σε γονείς και παιδιά να 

μιλήσουν γι’ αυτό. Ίσως δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για να 

μπορεί το παιδί να αντιμετωπίζει δυσκολίες και αντιξοότητες που προκύ- 

πτουν στη ζωή του. 

Πόσο εύκολο είναι να απευθύνεται ένας συγγραφέας σε παιδιά; 

Όταν είσαι ενήλικας είναι δύσκολο να κατανοήσεις τον κόσμο ενός παι- 

διού. Χρειάζεται προσπάθεια και θέληση για να δεις, όπως προείπα, τον 

κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών. 

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα «συστατικά» που κάνουν καλό ένα 

παιδικό βιβλίο; 

Η ειλικρίνεια και οι αλήθειες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για να 

συσταθεί, κατά τη γνώμη μου, ένα καλό βιβλίο. Καλό βιβλίο, γενικά, είναι 

αυτό που προάγει τη σκέψη, δημιουργεί συναισθήματα που σε βοηθούν 

να επεξεργαστείς και να κλείσεις μέσα σου το καλύτερο, το πιο φωτεινό 

κομμάτι του εαυτού σου, αυτό που «εσύ» θεωρείς καλύτερο και κανείς 

άλλος. 

Ποιο υπήρξε το αγαπημένο σας παιδικό βιβλίο και γιατί; 

Η αγαπημένη μου παιδική ιστορία ήταν το «Κοριτσάκι με τα σπίρτα» του 

Hans Christian Andersen. Το βιβλίο αυτό με έφερε σε επαφή από νεαρή 

ηλικία με την ωμή πραγματικότητα – ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι ονειρι- 

κά πλασμένος για κάποιους συνανθρώπους μας. 

Τι καινούργιο ετοιμάζετε αυτήν την περίοδο; 

Αυτή είναι περίοδος αναγέννησης για μένα και κατακλύζομαι από πολ- 

λές σκέψεις και ιδέες που ελπίζω να πραγματοποιηθούν και να αποτελέ- 

σουν εφαλτήριο αναζήτησης φωτεινών σκέψεων και συναισθημάτων για 

μικρούς και μεγάλους. 


