
Ένα μήνυμα από τη συγγραφέα 
προς όλα τα παιδιά

Λατρεύω να γράφω παιδικά βιβλία, να γράφω 

για σας, παιδιά, γιατί ξέρω πως σας αρέσει να 

παίζετε με τις λέξεις, να ακούτε τις λέξεις, να 

γεύεστε τις λέξεις. Οι χαρακτήρες στα βιβλία μου 

είναι γοργόνες, μάγισσες, ψαράκια, κουνελάκια, 

σκυλάκια, ακόμα και Μπουμτριαλαλίδες, αλλά το 

μυστικό μου είναι ένα και μοναδικό: 

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ.
Εσείς με εμπνέετε. Εγώ είμαι απλώς η συγγραφέας σας. 

Σας ευχαριστώ!

Ρένα

Ένα μήνυμα από τη συγγραφέα 
προς όλους τους εκπαιδευτικούς

Το παραμύθι είναι μοναδικό, το καταλαβαίνει το 
παιδί περισσότερο από όλα τα είδη τέχνης. Ο 
κόσμος των παιδιών κινείται ανάμεσα στο φαντα-
στικό και το πραγματικό, όπως και στον κόσμο 
του παραμυθιού. Η φαντασία τους βρίσκεται στο 
ζενίθ της. 

Όταν διαβάζω ένα παραμύθι, ο ρόλος μου 
δεν είναι καθόλου εύκολος. Χρειάζεται σωστή 
άρθρωση και προφορά, τονισμός φωνής, χρω-
ματισμός, απλότητα, αμεσότητα, δραματικότητα, 
ενθουσιασμός. Γίνομαι παραμυθάς, δημιουργώ 
μια ζεστή αγκαλιά για να χαλαρώσουν τα παιδιά, 
να διασκεδάσουν, να ταυτιστούν με τους ήρωες, 
να ονειρευτούν. Η δημιουργία μιας μαγευτικής 
ατμόσφαιρας την ώρα που διαβάζω έχει πρω-
ταρχική σημασία. «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην 
ανέμη τυλιγμένη…» και ένα μαγικό ραβδί που θα 
τα ακουμπήσει, η «παραμυθόσκονη» που θα το 
ραντίσει…

Αρχίζω να διαβάζω και τα βλέπω ότι με κοιτά-
ζουν, αλλά βρίσκονται αλλού. Έχουν γίνει ένα με 
τη μαγεία. Είναι η στιγμή τέτοια, που δεν την αφή-
νω να μου ξεφύγει. Δεν κλείνω το βιβλίο και… 
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Δημιουργώ  
με στόχο να δημιουργήσω δημιουργούς. 

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Δράσεις Φιλαναγνωσίας 
 1.  Προχωρούμε σε μυθοπλασία: Φτιάχνουμε 

ένα δικό μας παραμύθι, εμπνευσμένο από 
το θέμα του βιβλίου με τη βοήθεια της νε-
ραϊδούλας της φαντασίας.

 2.  Φτιάχνουμε ένα δικό μας ποίημα, ένα δικό 
μας τραγούδι με το θέμα του βιβλίου.

 3.  «Παίζουμε» το παραμύθι (δραματοποίηση) 
ή παίζουμε παντομίμα, ακολουθώντας την 
ιστορία.

 4.  Γράφουμε τις σκέψεις του κεντρικού ήρωα 
του βιβλίου, προσπαθώντας να καταλάβουμε 
τα συναισθήματά του.

 5.  Εκφωνούμε έναν φανταστικό μονόλογο ενός 
χαρακτήρα από το βιβλίο.

 6.  Διαλέγουμε την πιο συναρπαστική εικόνα και 
δημιουργούμε μια διαφήμιση.

 7.  Φτιάχνουμε κολάζ με θέμα τους χαρακτήρες 
του βιβλίου, ζωγραφίζουμε ό,τι μας άρεσε 
περισσότερο.

 8.  Διαλέγουμε έναν χαρακτήρα που θα θέλαμε να 
γίνει φίλος μας και εξηγούμε το γιατί.

 9.  Γράφουμε ένα γράμμα στον συγγραφέα.
 10.  Αλλάζουμε την αρχή ή το τέλος της ιστορίας.

Κριτήρια επιλογής παιδικού βιβλίου 
Το «καλό» παιδικό βιβλίο αρέσει πρώτα από όλα 
στους μεγάλους. Υπάρχουν δέκα βασικά κριτήρια 
που μπορούν να μας βοηθήσουν στις επιλογές μας:
 1.  Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στον γλωσ-

σικό πλούτο του παιδιού. 
 2.  Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στον γνω-

σιολογικό πλούτο του παιδιού, να εντάσσε-
ται στα ενδιαφέροντα της ηλικίας του.

 3.  Να ικανοποιεί την ανάγκη του παιδιού για κί-
νηση.

 4.  Να ικανοποιεί την ανάγκη του παιδιού για χαρά.
 5.  Να μην προκαλεί ισχυρές (συγκλονιστικές) 

συγκινήσεις.
 6.  Να είναι παραστατικό, απλό, εποπτικό.
 7.  Να καλλιεργεί ευγενικά συναισθήματα, να δη

μιουργεί παρορμήσεις για πράξεις ανώτερες.
 8.  Να ανταποκρίνεται στη βαθμίδα ψυχικής και 

πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού.
 9.  Να έχει σωστή διαγραφή χαρακτήρων.
 10.  Να διαθέτει ωραία εμφάνιση, σωστή εικονο-

γράφηση, αισθητική αρτιότητα.




