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Διαβάσαμε το «Μαγαζάκι του χρόνου» της Μαρίας Λοϊζίδου και σχολιάζουμε… 

    

Διάβασε και σχολιάζει η Μαριάννα Μπουρουτζη 

 
 

-Θα παίξουμε; Θα πάμε βόλτα; 

-Όχι τώρα, δεν προλαβαίνω! Όταν θα έχω χρόνο… 

Αχ, τα παιδάκια… θέλουν το χρόνο τους και τους μεγάλους για λίγη συντροφιά. Αχ, οι μεγάλοι, 

από την άλλη… τρέχουν πάνω – κάτω όλη την ώρα και δεν έχουν χρόνο για τίποτα! Είναι 

γεγονός ότι όλοι είμαστε απασχολημένοι με κάτι: από το πρωί με την εργασία μας, έπειτα με τις 

δουλειές του σπιτιού, άντε λίγο και με τον εαυτό μας και με τα σοβαρά ζητήματα των παιδιών. 

Υπάρχουν δε μερικοί μεγάλοι, που και οι ίδιοι ψάχνουν να βρουν κάποιες ελάχιστες στιγμές 

ηρεμίας. Αυτό πώς το αντιλαμβάνονται τα παιδιά; Και τί είναι, τέλος πάντων, αυτός ο χρόνος; 

Πού τον πουλάνε; Η εκπαιδευτική σειρά Φραουλίτσα των εκδόσεων Ψυχογιός, μπορεί να δώσει 

μια απάντηση. 

  

Η Υπόθεση: 

Ένα μικρό αγοράκι παρατηρεί ότι όλοι οι μεγάλοι γύρω του, από τους γονείς ως τους 

παππούδες, τρέχουν όλη τη μέρα. Κάθε φορά που προσπαθεί να τους ζητήσει μια χάρη ή να 

τους πείσει να παίξουν μαζί του, η απάντηση είναι η ίδια: δεν έχουν χρόνο. Παρατηρεί, ακόμη, 

πως και οι συμμαθητές του ασχολούμενοι με άλλα πράγματα δεν έχουν χρόνο για διάβασμα. 

Προβληματίζεται. Μια μέρα, λοιπόν, σκέφτεται μια ιδέα: αφού κανείς δεν έχει χρόνο, θα ανοίξει 

ένα μικρό μαγαζί με τη βοήθεια ενός φίλου του και θα πουλήσει χρόνο σε όλους! Τότε, θα 

καταλάβει πως ο χρόνος δεν είναι αντικείμενο, ούτε μερτήσιμος σε κιλά ή λίτρα. Θα καταλάβει, 

επίσης, πως για να βρουν χρόνο οι μεγάλοι, χρειάζεται κάπου να βοηθήσει κι αυτό, όπως 

μπορεί.. 

  

Ρίξε μια ματιά:   
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 Έξυπνη ιστοριούλα, άμεση και χωρίς υψηλά νοήματα. Μεστή περιεχομένου, με μόνη εξαίρεση 

ότι δεν αναφέρεται το όνομα του παιδιού, και ευχάριστη. Η πλοκή κυλά ομαλά και σε έκταση 

όσο πρέπει. Έχει ωραίες περιγραφές και πολύ καλούς διαλόγους, ενώ η εικονογράφηση είναι 

λιτή και πολύ όμορφη. Διαθέτει κεντρικό νόημα, δίνοντας στα παιδιά να καταλάβουν τη σημασία 

του χρόνου και τα διδάσκει πώς να τον διαχειρίζονται σωστά. Επίσης, τα μαθαίνει πως, για να 

μπορούν οι μεγάλοι να ασχολούνται μαζί τους περισσότερες ώρες, θα πρέπει και αυτά να τους 

βοηθούν, με τον τρόπο τους: συμμαζεύοντας τα πράγματά τους, διαβάζοντας τα μαθήματά τους 

και όλα στον… χρόνο τους. Ιδανικό και για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, που μαθαίνουν να 

διαβάζουν, καθώς αποτελεί μια καλή εξάσκηση. Στα θετικά, συγκαταλέγονται οι δραστηριότητες 

που συνοδεύουν την ανάγνωση. 

  

Άστο καλύτερα…   

Αν υπάρχει άπλετος και διαθέσιμος χρόνος και αν δεν υπάρχει η διάθεση για μια όμορφη και 

διδακτική ιστορία.      
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