Λέσχη ανάγνωσης
(α)
Συνέντευξη με τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων
κ. Έλενα Περικλέους
 Κυρία Έλενα γνωρίζω ότι είστε εκπαιδευτικός. Με το γράψιμο παιδικών
βιβλίων πότε αρχίσατε να ασχολείστε;
Άρχισα να ασχολούμαι με το παιδικό βιβλίο από το 1999. Τότε δοκίμασα να
γράψω το πρώτο μου βιβλίο, με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή δεμένη στο
κομπιούτερ τυλιγμένη». Ήταν μια δοκιμή. Δεν ήξερα πόσο καλά θα πήγαινε.
Τελικά, κέρδισε βραβείο και αποφάσισα να το εκδώσω. Ήταν η αρχή του
ταξιδιού μου στον κόσμο της συγγραφής.
 Πόσα παιδικά βιβλία έχετε γράψει μέχρι τώρα;
Μέχρι σήμερα έχω γράψει 10 παιδικά βιβλία. Ετοιμάζεται το εντέκατο, το
οποίο θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα. Έχει τίτλο: «Με τα μάτια ενός σκύλου:
Η επιστροφή».
 Ποιο από τα βιβλία που έχετε γράψει είναι το αγαπημένο σας;
Δύσκολο να διαλέξει ένας συγγραφέας το αγαπημένο του βιβλίο. Κάθε φορά
που γράφει κάτι καινούριο, θεωρεί πως είναι και το αγαπημένο του της
στιγμής! Παρόλα αυτά, θεωρώ πως «Το αγόρι που ήταν το αστέρι της γης»
είναι από τα πολύ ιδιαίτερα βιβλία που έχω γράψει. Πάντα για μένα, φυσικά,
αφού το κάθε βιβλίο μιλά στον κάθε αναγνώστη διαφορετικά και του
αποκαλύπτει μια άλλη ιστορία πίσω από την ιστορία. Πολλές φορές, μάλιστα,
αν διαβάσουμε το ίδιο βιβλίο σε κάποια άλλη φάση της ζωής μας, μπορεί να
ανακαλύψουμε στις σελίδες του εντελώς διαφορετικά πράγματα, αφού και
εμείς έχουμε αλλάξει, έχουμε ωριμάσει.
 Ποιος είναι ο ήρωας από τα βιβλία σας που αγαπάτε περισσότερο;
Μα, φυσικά, ο σκύλος μου, στο «Με τα Μάτια ενός Σκύλου»! Ο Όμηρος, ο
πρώτος μου σκύλος, που δίνει τη σκυτάλη με το βιβλίο συνέχεια στον διάδοχό
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του τον Πλάτωνα, που είναι ο σκύλος που έχω σήμερα και τον οποίο
υπεραγαπώ!
 Από πού εμπνευστήκατε και γράψατε το βιβλίο «Το αγόρι που … ήταν τ’
αστέρι της γης»; Πέστε μας λίγα λόγια για το βιβλίο αυτό.
Το εμπνεύστηκα από τη μεγάλη αγάπη που ένιωσα με το που γεννήθηκε το
πρώτο μου αγόρι. Ο Κωνσταντίνος. Ανακάλυψα πως, ναι, ήταν το όνειρό μου,
ακριβώς όπως το αγόρι που ήταν το αστέρι της γης ήταν το όνειρο της μαμάς
του που μαγείρευε όνειρα. Μέσα από το αγόρι που ήταν το αστέρι της γης,
δηλώνω τη βαθιά μου πεποίθηση πως κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο
είναι το όνειρο όλων όσων το αγαπούν και μπορεί να κάνει τα πάντα… να πάει
όπου θέλει, να λέει πάντα την αλήθεια, να αγαπήσει πολύ, να βρει τον χαμένο
χρόνο, να φάει όσες σοκολάτες θέλει, να ελευθερώσει τα βιβλία, να φυτέψει
ένα δέντρο και κυρίως να αγαπήσει πολύ, αφού όσο αγαπάς και τη δίνεις την
αγάπη σου, η αγάπη γίνεται ολοένα και περισσότερη και περισσεύει, τόσο που
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και κάθε παιδί μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και
να τον κάνει όπως ακριβώς τον ονειρεύεται. Τουλάχιστον αξίζει να το
προσπαθήσει…
 Πόσο χρόνο χρειάζεστε, συνήθως, για να ολοκληρώσετε ένα βιβλίο;
Ένα καλοκαίρι! Όλα μου τα βιβλία είναι καλοκαιρινά. Κρατάνε όσο και οι
διακοπές! Γι’ αυτό, ίσως, και είναι γεμάτα χαρά! Εννοείται, φυσικά, πως τον
χειμώνα μαζεύω λέξεις και εικόνες και σκέψεις, οι οποίες θα ξεδιπλωθούν στο
βιβλίο του καλοκαιριού.
 Πώς νιώθετε, όταν γράφετε ένα παιδικό βιβλίο;
Νιώθω όπως ακριβώς τα παιδιά. Νιώθω πως παίζω ένα υπέροχο παιχνίδι και
πως κάνω ένα μαγικό ταξίδι. Νιώθω τυχερή που μπορώ, μέσα από το βιβλίο
που γράφω, να γίνομαι ξανά παιδί.
 Έχετε σκοπό να γράψετε και άλλα παιδικά βιβλία;
Όσο μπορώ, όσο έχω έμπνευση και οι ιστορίες κυλούν
στο μυαλό και στο χαρτί, όσο μπορώ να γίνομαι ξανά
παιδί, θα γράφω.
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 Ποια είναι τα κριτήρια, για να επιλέξει κάποιος κατάλληλα βιβλία για μικρά
παιδιά;
Τα κριτήρια είναι πολλά. Το πιο σημαντικό είναι το βιβλίο να το διαλέξει το
ίδιο το παιδί. Να έχει φαντασία, να είναι καλογραμμένο, σε μια γλώσσα που
να καταφέρει να καθηλώσει, να έχει χιούμορ, περιπέτεια, να είναι γεμάτο
αγάπη και αισιοδοξία, να προκαλεί τη σκέψη του παιδιού και να το
προβληματίζει. Για τα πιο μικρά παιδιά, πολύ σημαντικό κριτήριο είναι πάντα
και η καλή εικονογράφηση.
 Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός, για να βοηθήσει το παιδί του ν’ αγαπήσει το
διάβασμα από μικρή ηλικία;
Να του διαλέγει στην αρχή, και στη συνέχεια να τον βοηθά να διαλέγει ο ίδιος,
βιβλία μαγικά, να τα διαβάζει μαζί του, να υπάρχει το βιβλίο ως επιλογή στην
καθημερινότητα του παιδιού. Βιβλία διαφόρων ειδών. Κάποιο από τα βιβλία
θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του και αν το παιδί ανακαλύψει τον μαγικό κόσμο
του βιβλίου, θα κρατήσει το βιβλίο στη ζωή του για πάντα.
 Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί που θέλει να γίνει συγγραφέας;
Να διαβάζει βιβλία. Όσο πιο πολλά μαγικά βιβλία μπορεί. Από εκεί και πέρα,
όταν γεμίσει το μπαούλο του μυαλού του με σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα,
να αφεθεί στο μαγικό ταξίδι της φαντασίας και να επιχειρήσει να το
καταγράψει. Να τολμήσει.
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