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«Η ινγνηερλία αλαπαξάγεη ηε
δσή»
ΓΗΜΟΣΙΔΥΘΗΚΔ: Κπξηαθή, 10 Απξηιίνπ 2011

«Τν ινγνηερληθό βηβιίν θαιιηεξγεί θαη δηεγείξεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν ηνπ παηδηνύ, γηα
απηό ζα πξέπεη θαη νη γνλείο λα δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο παξακύζηα από ηηο πξώηεο
θηόιαο κέξεο ηεο δσήο ηνπο».
Απηά ηόληζε ε ζπγγξαθέαο παηδηθώλ βηβιίσλ θαη κέινο ηνπ θύθινπ ηνπ ειιεληθνύ παηδηθνύ
βηβιίνπ θ. Καηεξίλα Μνπξίθε από ηε Λάξηζα όπνπ βξέζεθε πξν εκεξώλ πξνζθεθιεκέλε
ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο
ζπκκεηέρνληαο ζηνλ ενξηαζκό ηεο εβδνκάδαο παηδηθήο ινγνηερλίαο.
Η θ. Μνπξίθε ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ γηα ην βηβιίν είρε ηελ επθαηξία λα κηιήζεη κε
παηδηά δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Λάξηζαο θαη λα κεηαθέξεη ηελ πνιύηηκε γλώζε ηεο
πξνηξέπνληάο ηα λα αγαπήζνπλ ην βηβιίν θαη λα ην θάλνπλ πηζηό ηνπο θίιν.

Με ηελ επθαηξία απηή ε ζπγγξαθέαο κίιεζε ζηελ «Δ» γηα ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ
βηβιίνπ ζηελ ςπρή ηνπ παηδηνύ θαη γηα ηε ζέζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζηα ζρνιεία.

Σπλέληεπμε ζηε
Σνθία Οξθαληώηε
* Κπξία Μνπξίθε, γηαηί επηιέμαηε λα αζρνιεζείηε κε ηε ζπγγξαθή παηδηθώλ βηβιίσλ;
- Θα έιεγα όηη ήηαλ ηπραίν. ηαλ ηα παηδηά κνπ ήηαλ κηθξά καο άξεζε λα θηηάρλνπκε καδί
παξακύζηα. Ήηαλ έλα παηρλίδη πνπ καο έδελε, καο ςπραγσγνύζε θαη έθαλε ηηο ώξεο καο
πνηνηηθέο. Πιέθακε κε ηε θαληαζία καο ηζηνξίεο πνπ δελ μέξακε πνύ ζα καο βγάινπλ. Σαλ
κεηέξα θαηέγξαθα απηέο ηηο ηζηνξίεο κε ζθνπό λα ηηο δώζσ θάπνηε ζηα παηδηά κνπ ζαλ
ελζύκηα απηώλ ησλ ηόζν γιπθώλ θαη κεζηώλ ζηηγκώλ. Καζώο ηηο έγξαθα από ηελ αξρή,
άζειά κνπ, έθαλα κηθξέο παξεθθιίζεηο από ην αξρηθό –άηερλν- θείκελν. Πξόζερα ην ιόγν,
ζκίιεπα ηηο πξνηάζεηο γηα λα απνθηήζνπλ ζθηρηή ξνή, παξαζηαηηθόηεηα θαη ζαθήλεηα.
Έηζη, ρσξίο λα ην θαηαιάβσ μύπλεζε κέζα κνπ ν «ζπγγξαθέαο». Μεηά κε παξόηξπλζε κηα
θίιεο έιαβα κέξνο ζηνλ εηήζην ινγνηερληθό δηαγσληζκό ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο
Σπληξνθηάο. Ήξζε έλαο Έπαηλνο. Μεηά έλα ζπκβόιαην από έλαλ εθδνηηθό νίθν θαη ύζηεξα
αθνινύζεζε πνιιή δνπιεηά, ώζπνπ λα πείζσ ηνλ εαπηό κνπ όηη είκαη πηα ζπγγξαθέαο. Καη
ε δνπιεηά ζπλερίδεηαη…
* Σπλήζσο ηη ζαο εκπλέεη γηα λα γξάςεηε κία ηζηνξία;
- πσο θάζε ζπγγξαθέαο έηζη θη εγώ αληιώ ηηο εκπλεύζεηο κνπ από ηε δεμακελή ησλ
πξνζσπηθώλ κνπ βησκάησλ, αιιά θαη από ηελ θαζεκεξηλή δσή καο. Καη ε δσή είλαη πην
επθάληαζηε θη από ηνλ πην ραξηζκαηηθό ζπγγξαθέα αθνύ ζπρλά-ππθλά καο θέξλεη
αληηκέησπνπο κε «ηζηνξίεο θαζεκεξηλήο ηξέιαο». Πξνζέρσ πάληα ηα εξεζίζκαηα πνπ
δέρνκαη λα θηλεηνπνηνύλ ηε θαληαζία κνπ ζε θαηεπζύλζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ θαη ηα παηδηά.
* Τη πηζηεύεηε όηη πξνζθέξνπλ ηα βηβιία ζηα κηθξά παηδηά;
- Τα βηβιία εκπινπηίδνπλ ηε θαληαζία θαη ην ιεθηηθό πιηθό ηνπ παηδηνύ.

Πξνζθέξνπλ γλώζε, δηεπξύλνληαο ηνπο νξίδνληέο ηνπ. Τν ινγνηερληθό βηβιίν θαιιηεξγεί
θαη δηεγείξεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν ηνπ παηδηνύ. Γηαβάδνληαο ην παηδί ηαπηίδεηαη κε ηνλ
ήξσα ηεο ηζηνξίαο, δεη ηα πάζε ηνπ, ιππάηαη, αγσληά, ή ραίξεηαη καδί ηνπ. Αλαδεηά ηε
δίθαηε ιύζε, ηελ θάζαξζε θαη ηε δηθαίσζε γηα ηα παζήκαηα θαη ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ. Η
αλαγλσζηηθή πεξηπιάλεζε είλαη κία άζθεζε ςπρήο πνπ καο ςπραγσγεί, καο δηαζθεδάδεη,
καο πξνβιεκαηίδεη θαη ηειηθά καο νδεγεί ζηελ απηνγλσζία. Σηε ζέζε θαη ηε ζρέζε καο
απέλαληη ζηνλ εαπηό καο θαη ην πεξηβάιινλ καο. Δίλαη έλα ηαμίδη πνπ νμπγνλώλεη ηνλ
εγθέθαιό καο θαη γαιελεύεη ηελ ςπρή καο. Παηδηά πνπ δηαβάδνπλ εμσζρνιηθά βηβιία έρνπλ
θαηά θαλόλα θαιέο επηδόζεηο ζην ζρνιείν, άξηζηε επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ ηνπο αιιά
θαη ζηόρνπο ζηε δσή ηνπο.
* Δπηζθέπηεζηε πνιύ ζπρλά ζρνιεία ζε όιε ηελ Διιάδα όπσο έγηλε θαη ζηε Λάξηζα πξν
εκεξώλ θαη ζπλνκηιείηε κε ηα παηδηά. Τη ζαο ξσηάλε ζπλήζσο θαη έρεηε εθπιαγεί από
θάπνην εξώηεκά ηνπο.
- Οη εληππώζεηο κνπ είλαη πνιύ θαιέο έσο άξηζηεο. ηαλ κπαίλσ ζε ηάμεηο πνπ νη δάζθαινη
αληηκεησπίδνπλ κε ελζνπζηαζκό ην εμσζρνιηθό ινγνηερληθό βηβιίν, ηα παηδηά είλαη έηνηκα
λα θνπβεληηάζνπλ επνηθνδνκεηηθά. Να θάλνπλ παξαηεξήζεηο, απνξίεο, λα δηαθσλήζνπλ ή
λα ζπκθσλήζνπλ καδί κνπ. Ο δάζθαινο είλαη απηόο πνπ ζα εκςπρώζεη θαη ζα θαηεπζύλεη
ηα παηδηά ζηελ αλαθάιπςε ηεο αλαγλσζηηθήο καγείαο. Αλ ν ίδηνο αληηκεησπίδεη ηε
δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο σο αγγαξεία ην απνηέιεζκα είλαη ε απάζεηα θαη ε αδηαθνξία
ησλ καζεηώλ ηνπ γηα ηε ινγνηερλία.
Τα παηδηά ζπρλά κε εθπιήζζνπλ κε ηνλ απζνξκεηηζκό ηνπο. Κάπνηεο θνξέο ζέινληαο λα
κε θνιαθέςνπλ κνπ ιέλε «θπξία, επηπρώο εζείο δελ είζαζηε πνιύ γξηά», άιιεο θνξέο
ζέινπλ λα κάζνπλ πόζα ρξήκαηα βγάδσ από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα. Δίλαη κηα εξώηεζε
πνπ ππνγξακκίδεη ην θιίκα ηεο επνρήο καο. Ίζσο όκσο λα έρνπκε θη εκείο νη γνλείο έλα
κεξίδην επζύλεο. Πόζεο θνξέο δελ ιέκε ζηα παηδηά καο: «Να γίλεηο απηό ή ην άιιν
επάγγεικα, λα βγάδεηο πνιιά ιεθηά». Παιηά νη γνλείο καο έιεγαλ «λα ζπνπδάζεη λα γίλεηο
άλζξσπνο!» Τώξα όια κεηαθξάδνληαη ζε ρξήκα.
Καθό απηό.

* Πώο κπνξεί ν γνληόο λα θαιιηεξγήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ ηνπ γηα ην εμσζρνιηθό
βηβιίν; Καη από πνηα ειηθία είλαη θαιό νη γνλείο λα αξρίδνπλ λα δηαβάδνπλ παξακύζηα ζηα
παηδηά ηνπο;
- Πξώηα απ’ όια κε ην δσληαλό παξάδεηγκα. Παηδηά πνπ βιέπνπλ ηνπο γνλείο ηνπο λα
δηαβάδνπλ είλαη επηξξεπή ζην δηάβαζκα.
- Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαβάδνπκε ζην παηδί καο από ηε βξεθηθή ηνπ ειηθία. Τν «παξακπζάθη
ηεο θαιελύρηαο» αο καο γίλεη κηα γιπθηά ζπλήζεηα πνπ ζα καο δέζεη κε ην κσξό καο θαη ζα
πξνιεηάλεη ηε κειινληηθή ζρέζε ηνπ κε ην βηβιίν.
- Οη ζπρλέο επηζθέςεηο ζε βηβιηνπσιεία, βηβιηνζήθεο θαη εθζέζεηο βηβιίσλ βάδνπλ ην παηδί
από λσξίο κέζα ζηνλ θόζκν ηνπ βηβιίνπ.
- Η αμηνπνίεζε ελόο παξακπζηνύ κε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε δσγξαθηθή, ε δξακαηνπνίεζε,
ε αθήγεζε δίλνπλ ζην γξαπηό ιόγν λέεο πξνεθηάζεηο γηα ελεξγό ζπκκεηνρή θαη βησκαηηθή
γλώζε.
- Ο έιεγρνο ηεο ρξήζεο ηεο ηειεόξαζεο. Μηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επηινγή ζηα
πξνγξάκκαηα ηεο ηειεόξαζεο ζα βνεζήζεη ην παηδί καο λα αλαπηύμεη ην αηζζεηηθό ηνπ
θξηηήξην ζε ζεκείν πνπ λα απνξξίπηεη ηα δηάθνξα ηειενπηηθά ζθνππίδηα πνπ
βνκβαξδίδνπλ ηνλ εγθέθαιό καο.
Ννκίδσ όηη από ηε βξεθηθή ειηθία, ζα πξέπεη νη γνλείο λα δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο
παξακύζηα, θαη ελλνώ από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο δσήο ηνπο. Αλ εθαξκόζνπκε απηή ηε
κέζνδν κε ζπλέπεηα θαη δηάξθεηα, όηαλ ην παηδί καο ζα θηάζεη ζε ειηθία λα πάεη ζρνιείν
είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη ζα δηαβάδεη ρσξίο δπζθνιία θαη νη επηδόζεηο ηνπ ζηα καζήκαηα ζα
είλαη κεγαιύηεξεο από θάζε πξνζδνθία.
* Η παηδηθή ινγνηερλία έρεη ηε ζέζε πνπ πξέπεη ζηα ζρνιεία;
- Δμαξηάηαη από ην ζρνιείν. ρη από ην αλ είλαη δεκόζην ή ηδησηηθό, αιιά από ην αλ
ππάξρνπλ δάζθαινη πνπ λα ζεσξνύλ ηε ινγνηερλία ππόζεζε δσήο γηα ηα παηδηά καο.
Μέζα ζηα είθνζη έμη ρξόληα πνπ επηζθέπηνκαη ζρνιεία ζε όιε ηελ Διιάδα έρσ δεη όιεο ηηο
απνρξώζεηο επηδόζεσλ θαη απνδόζεσλ βηβιηνθηιίαο. Από ηελ αδηαθνξία έσο εθπιεθηηθέο

βηβιηνδξνκίεο αλάγλσζεο κεηαμύ γεηηνληθώλ ζρνιείσλ. Πίζσ από απηά ηα απνηειέζκαηα
ππάξρεη ν αληίζηνηρνο εθπαηδεπηηθόο. Από ηνλ βνιεκέλν δεκόζην ππάιιειν πνπ κεηξάεη ηα
ρξόληα κέρξη λα ζπληαμηνδνηεζεί έσο ηνλ θσηηζκέλν δάζθαιν πνπ ππεξεηεί ην
ιεηηνύξγεκα πνπ ήηαλ όλεηξν ηεο δσήο ηνπ. Τν θαθό είλαη όηη ηα παηδηά είλαη ηα αζώα
ζύκαηα. Βξέζεθα ζε δεκόζην δεκνηηθό ζρνιείν ηεο Κσ πνπ νη καζεηέο ηεο Γ’ Γεκνηηθνύ
ήμεξαλ όινπο ηνπο ηκπξεζηνληζηέο δσγξάθνπο θαη ηα έξγα ηνπο. Δίραλ κία βηβιηνζήθε κε
ακέηξεηα βηβιία όια Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ ηα νπνία είραλ δηαβαζηεί από ηα παηδηά. Τν
ζρνιείν απηό ιεηηνπξγεί κε ην ίδην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη θάπνηα άιια
πνπ όκσο απέρνπλ καθξάλ… Λέκε ζπρλά όηη θηαίεη ην ζύζηεκα. Μπνξεί. κσο θαλείο δελ
καο εκπνδίδεη λα πξνζζέζνπκε ζε απηό ην δαβό ζύζηεκα ηελ αγάπε καο, ην κεξάθη θαη ηε
θαληαζία καο θαη λα θάλνπκε ην πξνζσπηθό καο ζαύκα. Σηνπ θάζε δαζθάινπ ην ρέξη είλαη
λα βάιεη ηε ινγνηερλία κέζα ζην ζρνιείν θαη κάιηζηα ζηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη. Αο ην
πξνζπαζήζνπκε…
* Σηε ζεκεξηλή επνρή ηα παηδηά έρνπλ άιια εξεζίζκαηα, έρνπλ θηλεηά ηειέθσλα, είλαη
ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Μπνξεί ην βηβιίν λα απνηειέζεη κέξνο ηνπ
ελδηαθέξνληόο ηνπο;
- Η ζύγρξνλε ηερλνινγία θαη θπξίσο ε ειεθηξνληθή εηθόλα θαίλεηαη λα αληηζηξαηεύεηαη ην
δηάβαζκα κε όιεο ηηο ζπλαθόινπζεο επηπηώζεηο, όπσο: Φηώρηα ηεο γιώζζαο καο,
πιαδαξόηεηα ηεο θαληαζίαο, αληηγξαθή βίαησλ πξνηύπσλ θ.ιπ. Ωζηόζν δελ κπνξνύκε λα
εμνζηξαθίζνπκε ηελ ηειεόξαζε ή ηνλ ππνινγηζηή από ηε δσή καο. Μπνξνύκε όκσο λα
κάζνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα κέζα απηά κε κέηξν θαη ινγηθή έηζη ώζηε λα ηα
κεηαηξέςνπκε ζε ζύκκαρν ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Καη ε κέζνδνο είλαη απιή. Δπηινγή ζηα
πξνγξάκκαηα θαη ζηε δηάξθεηα ζέαζεο. Καη ζην εμσηεξηθό έρνπλ ηειεόξαζε, ππνινγηζηή
θαη άιια ςεθηαθά κεραλήκαηα αιιά νη δείθηεο αλάγλσζεο είλαη πνιύ πςεινί. Αο κε
θνξηώλνπκε ινηπόλ ηηο ελνρέο καο ζηηο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηεο ηειεόξαζεο. Φηαίκε
εκείο θαη όρη ε ηειεόξαζε. Τν γεγνλόο όηη εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ παηδηθέο ιέζρεο
αλάγλσζεο κε πνιιά κέιε δείρλεη όηη ην αλαγλσζηηθό ελδηαθέξνλ ππάξρεη, αιιά ζε θάζε
πεξίπησζε είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν κε ηε αιόγηζηε ρξήζε ηεο ηειεόξαζεο.
* Πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα αλπςώλνπκε νρπξά γύξσ από ηα παηδηά γηα λα ηα

πξνζηαηεύνπκε από ηα όζα άζρεκα ζπκβαίλνπλ ή λα ηα θέξλνπκε αληηκέησπα κε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα; Πνύ ππάξρεη ε ρξπζή ηνκή;
-Σηα «νρπξά ιέσ όρη. Σηελ «πξαγκαηηθόηεηα» ιέσ λαη, ππό πξνϋπνζέζεηο. Να κελ μερλάκε
όηη έρνπκε απέλαληί καο έλαλ κηθξό πνιίηε πνπ ηώξα παίξλεη ηα εθόδηα γηα λα βγεη ζην
ζηίβν ηεο δσήο.
Γελ πξέπεη λα ηνπ ςαιηδίζνπκε ηα θηεξά κε θνπβέληεο πνπ ζα ηνλ γεκίζνπλ θόβν,
δπζπηζηία θαη ερζξόηεηα πξνο ηνλ άλζξσπν. Με ιόγν θαζαξό, ρσξίο εκπάζεηα κπνξνύκε
λα ηνπ κηιήζνπκε γηα ηα δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Πάληα όκσο ν ιόγνο καο ζα
ζέβεηαη ηελ ηξπθεξή ςπρή ηνπ παηδηνύ. Η αλεξγία, ν ξαηζηζκόο, ν πόιεκνο, ε βία, ε
εγθιεκαηηθόηεηα, είλαη θιέγνληα ζέκαηα πνπ κπνξνύκε λα ηα θνπβεληηάζνπκε κε ηα παηδηά
καο. Να κελ μερλάκε όκσο θαη ηνπο αηζηόδνμνπο αληίπνδεο. Η πίζηε ζηνλ άλζξσπν, ε
ζπλεξγαζία, ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ. Απηό θάλεη ε ινγνηερλία. Αλαπαξάγεη ηε δσή. Σε
θάζε θείκελν ππάξρνπλ νη αληίξξνπεο δπλάκεηο πνπ ζπγθξνύνληαη, θνληαξνρηππηνύληαη
ώζπνπ έξρεηαη ε θάζαξζε. Άιινηε μεθάζαξα θη άιινηε αθήλεηαη ε ππνςία όηη απηό ζα
ζπκβεί θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή. Άιισζηε θαη ζηε δσή θάηη αλάινγν ζπκβαίλεη.

