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Τε ζσλαληάκε ηα Σάββαηα ηοσ Φεβροσαρίοσ ζηε Βηβιηοζήθε Ψστηθού, ελώ ηε γλωρίδοσκε ηης 

ηειεσηαίες δεθαεηίες κέζα από ηα βηβιία ηες. Η Εηρήλε Κακαράηοσ- Γηαιιούζε κηιά ζηα Τοπηθά λέα 

γηα ηελ γραθή θαη ηα βηβιία ηες, ηε ιογοηετλία θαη ηα παηδηά ηοσ ζήκερα... 

«Η δική μας εποχή χρειάζεηαι περιζζόηερο προζπάθεια» 

 

Μέζα από ηα βηβιία ησλ «Φξνλνηαμηδεπηώλ» ηεο γλσξίζακε ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ Σσθξάηε, ηνλ Καδαληδάθε, 

ηνλ Θεόθηιν Φαηδεκηραήι θαη θνξπθαίεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ ειιεληθνύ παξειζόληνο ζ’ ελα ειθπζηηθό ηαμίδη 

ζην παξειζόλ γηα ηνπο λεαξνύο αλαγλώζηεο! Οη άιινη πξσηαγσληζηέο ηεο είλαη «Ο θεξακηδόγαηνο», «Η 

δειηαξνύια», «Η ζνθή ειηά», «Τν κνλνπάηη κε ηνπο γίγαληεο», «Τν δέληξν ηεο Δπηπρίαο» θαη δεθάδεο άιινη... 

Βηβιία ηεο έρεη εηθνλνγξαθήζεη ν Αιέθνο Φαζηαλόο, ελώ ζηα πιαίζηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ έγξαςε ην «Οη 

αγώλεο ησλ δώσλ», επίζεκν βηβιίν ηνπ Αζήλα 2004. Τα παξακύζηα ηεο έρνπλ γίλεη ζεαηξηθά έξγα, ελώ ε ίδηα 

δίλεη ηαθηηθά παηδαγσγηθέο δηαιέμεηο ζε γνλείο. Η Δηξήλε Κακαξάηνπ Γηαιινύζε είλαη κηα ζπγγξαθέαο κε 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο ζύγρξνλεο θαζεκεξηλόηεηαο. 

Τνπηθά λέα. Έρεηε γξάςεη κέρξη θαη ζήκεξα 43 βηβιία! Η ζπγγξαθηθή ζαο παξαγσγή κνηάδεη πνιύηηκε γηα ηηο 

παηδηθέο βηβιηνζήθεο... Πξνεηνηκάδεηε θάπνην θαηλνύξην βηβιίν ζηελ παξνύζα θάζε;  

Eηξήλε Κακαξάηνπ- Γηαιινύζε. « Έρσ εηνηκάζεη δύν βηβιία ζαλ ζπλέρεηα ηεο ζεηξάο «Σπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο» γηα παηδηά αιιά θαη γηα γνλείο. Δπίζεο εηνηκάδνληαη άιια δύν βηβιία γηα ηελ ζεηξά γηα ην αξραίν 

θαη λέν ειιεληθό πλεύκα». 

Τνπηθά λέα. Τν πξώην ζαο βηβιίν εθδόζεθε ην 1981 κε ηίηιν «Τν πεξηζηέξη δηθαζηήο». Πόηε μεθηλήζαηε λα 

γξάθεηε βηβιία; Πξνηηκνύζαηε αλέθαζελ ηελ γξαθή σο ηξόπν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο;  

Δηξήλε Κακαξάηνπ- Γηαιινύζε. «Ξεθίλεζα ηόηε πνπ εθδόζεθε ην πξώην κνπ βηβιίν. Τν ηαιέλην κνπ όκσο ην 

είρε εληνπίζεη κία θαζεγήηξηά κνπ όηαλ κε βξάβεπζε ζε έλα δηαγσληζκνύ παηδηθνύ βηβιίνπ. Ίζσο λα πξνηηκώ 

ηελ γξαθή ζαλ ηξόπν έθθξαζεο, γηαηί πηζηεύσ πσο ιεηηνπξγεί κε έλα ηξόπν καγηθό. Σε σζεί ζην λα 

εμσηεξηθεύζεηο πξάγκαηα πνπ κέρξη ηόηε αγλννύζεο ηελ ύπαξμή ηνπο».  
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Τνπηθά λέα. Από πνύ αληιείηε ηελ έκπλεπζή ζαο; Υπάξρνπλ αιήζεηα θάπνηεο ζηαζεξέο πεγέο έκπλεπζεο ζηηο 

νπνίεο αλαηξέρεηε θαηά θαηξνύο; 

Δηξήλε Κακαξάηνπ- Γηαιινύζε. «Απηό πνπ κε ελζνπζίαδε πάληα ήηαλ ε ζπκθηιίσζε ηεο ηέρλεο κε ηελ 

επηζηήκε. Η ζπκθηιίσζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ θηινζνθία θαη ηελ ςπρνινγία είλαη απηό πνπ ραξαθηεξίδεη όιν 

ην ζπγγξαθηθό κνπ έξγν». 

Τνπηθά λέα. Γελλεζήθαηε ζηελ Κάξπαζν θαη κεγαιώζαηε ζηνλ Πεηξαηά, δηαβάδαηε αιήζεηα παηδηθή ινγνηερλία; 

Θπκάζηε θάπνηα αλαγλώζκαηα, ηζηνξίεο ή θαη παξακύζηα πνπ είραηε μερσξίζεη; 

Δηξήλε Κακαξάηνπ- Γηαιινύζε. «Με ελζνπζίαδε πάληα ν Αίζσπνο». 

Τνπηθά λέα. Γηαβάδνπλ ηα παηδηά ζηελ Αζήλα ηνπ 2011; Κξίλεηε πσο ππάξρεη ζεκαληηθή ειιεληθή 

βηβιηνπαξαγσγή κε αμηόινγεο εθδόζεηο γηα ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο ζηηο κέξεο καο;  

Δηξήλε Κακαξάηνπ- Γηαιινύζε. «Σε όιεο ηηο επνρέο ππάξρνπλ αμηόινγεο δεκηνπξγίεο θαη νη αληίζηνηρνη 

αλαγλώζηεο. Η δηθή καο επνρή ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα γηα λα ηηο αλαθαιύςεη θαλείο ιόγσ ηεο 

πιεζώξαο ησλ βηβιίσλ». 

Τνπηθά λέα. Μέρξη ζήκεξα έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη δύν ζπλαληήζεηο κε γνλείο θαη παηδηά ζηελ θηιόμελε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Χπρηθνύ. Πώο ζαο θαίλεηαη ε επαθή ζαο κε ηνλ θόζκν ηεο πόιεο καο θαη εηδηθόηεξα κε ηνπο 

κηθξνύο δεκόηεο ηεο πόιεο καο; 

Δηξήλε Κακαξάηνπ- Γηαιινύζε. «Δίκαη ελζνπζηαζκέλε! Βξίζθσ όηη ππάξρεη ε θαιύηεξε δπλαηή επηθνηλσλία. 

Δίκαη ζίγνπξε πσο ην ελδηαθέξνλ θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ γνλέσλ παίδεη ηνλ ζεκαληηθόηεξν ξόιν. Απηό ην 

δηαπηζηώλεη θαλείο θαη από ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ παηδηώλ». 

Τνπηθά λέα. Σηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ζαο δξάζεο δίλεηε ζπρλά δηαιέμεηο ζε γνλείο γύξσ από 

παηδαγσγηθά ζέκαηα. Πόζν ζεκαληηθή είλαη απηή ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο;  

Δηξήλε Κακαξάηνπ- Γηαιινύζε. « Αηζζάλνκαη ηελ απόιπηε ραξά ηεο πξνζθνξάο. Δπίζεο απνηειεί θαη κία 

πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ κειέηε ησλ επόκελσλ ζεκάησλ γηα θαηλνύξηα βηβιία κνπ». 

 


