Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Εβδομαδιαίο / Ποικίλης ύλης
Ημερομηνία: Πέμπτη, 17-03-2011
Σελίδα: 106,107
(1 από 2)
Μέγεθος: 1000 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 17520
Επικοινωνία εντύπου: 210-2705000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

«ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑΧΤΙΣΟΥΜ
ΠΑΝΩ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ»
Υπήρξε δραοιήρια βουλευιήβ ins Neas Δημοκρατία». Σήμερα διδάοκει
ΐίεριβαλλονπκή Πολιτική οιο Πανεπιστήμιο iris Nt'as YopKns, έχει γράψει
rpia βιβ"λίαγια παιδιά και πιστεύει na)s lo μελλον pas Ga είναι πράοινο.
i αίσθηση σας έχει αφήσει
(οικογένειες, ανήλικα παιδιά, σπίτια, δάνεια)λεια μας διαπερνά όλους. Η αγωνία να
n δεκαετής πολιτική σας
αλλά και αξιώσεις από την καριέρα ξεπεραστεί n κρίση και να ανακάμψουμε
που επέλεξαν. Μια πενταετία ή δεκαετία μας πλημμυρίζει όλους. Μη νομίζει κανείς
δράση;
«χαμένη» ή δύσκολη για ανθρώπους
πως n Αμερική δεν έχει κι αυτή τη
Οι ρήξεις -παρότι αναγκαίεςήταν δύσκολες στην πράξη, αλλά αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι πραγματικά
δική της κρίση. Τα χρόνια που γνωρίζαμε
έχουν περάσει και δεν προβλέπεται
καταστροφική, γιατί δεν κερδίζεται
εύκολες στα λόγια. Η πολιτική, όμως,
μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά και
μετά αυτός ο χρόνος. Υπάρχει αγωνία, να επιστρέψουν στο εγγύς μέλλον. Αναζητούν
όλοι το νέο μοντέλο ανάπτυξης.
κάνουν λάθος οι πολίτες που την απαξιώνουν υπάρχει ανασφάλεια, αβεβαιότητα,
αλλά και μια ελπίδα ότι ίσως καταφέρει
Γι' αυτό επιμένω «βιωσιμότητα και πράσινη
αντί να τη συνδιαμορφώνουν.
ανάπτυξη». Είναι μονόδρομος...
Μόνο οι πράξεις θα μας πάνε στην επόμενηn χώρα να βάλει νέες βάσεις, νέα θεμέλια
μέρα, που ελπίζω να είναι καλύτερη. ανάπτυξης που να ανταποκρίνονται στις Ποιο πιστεύετε
πως θα είναι το
Η Ελλάδα χρειάζεται τεχνογνωσία,
μέλλον;
απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
πρόγραμμα, όραμα και ξεκάθαρη ευρωπαϊκήΝιώθετε ευτυχής που δεν παραδέρνετε Νομίζω πως n κυβέρνηση εκ των πραγμάτων
κατεύθυνση.
θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να
μέσα σε αυτό τον κυκεώνα των
ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στενωπό.
Τώρα ζείτε και εργάζεστε στη Νέα Υόρκη. άσχημων εξελίξεων;
Καταρχήν n κρίση δεν θα είναι σύντομη,
T» εικόνα έχετε για την κατάσταση
Οι φίλοι μου λένε πως πρέπει να νιώθω
αλλά διαρκείας. Χρειάζονται αποφασιστικότητα
σήμερα στην Ελλάδα;
ευτυχής που λείπω - αν και πηγαινοέρχομαι.
Δεν νιώθω αποκομμένη, μιας και
και ρεαλισμός και από τον πολιτικό
Πιστεύω πως n σημερινή κρίση ακουμπά
τους πάντες, αλλά κυρίως τους ανθρώπους
κόσμο και από τους πολίτες. To
παρακολουθώ το δελτίο του Mega ή του
της παραγωγικής ηλικίας που
ΣΚΑΙ κάθε βράδυ στο διαδίκτυο. Η κατάσταση
σημαντικό είναι πως n Ευρώπη αντιδρά
μας αφορά όλους. Η ανασφά¬ συνολικά απέναντι στη σπέκουλα αλλά
έχουν και τις περισσότερες υποχρεώσεις
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«II κρίοη δεν θα είναι
ούντομη, αλλά διαρκείαβ.
Χρειάζονται αποφασισιικόιηιο
και ρεα)ασμ08 και
απθ ιον i to) iii κό κόσμο
και από cous (ΐολίτ,εβ».

/

και στα πραγματικά ελλείμματα και προβλήματα
Έπειτα
των οικονομιών
διαπραγμάτευση

του ευρώ. Η

είναι σκληρή, αλλά n

από δέκα χρόνια

χρόνο

διδάσκετε

Ευρώπη παίρνει θέση. Είναι n στιγμή για

Πολιτική

εμάς τους'Ελληνες

Υόρκης. Νιώθετε

να βάλουμε τα δυνατά

μας, να συνεργαστούμε,

να παραδεχτούμε

τα λάθη και τις παθογένειες
να τραβήξουμε

και

μπροστά.

Η συγγραφή πώς μπήκε στη ζωή σας;
Ξεκίνησα να γράφω πριν πολιτευθώ και
συνεχίζω.

Η συγγραφή

Περιβαλλοντική

στο Πανεπιστήμιο

αλλαγές μέσα από τα παιδιά, μέσα

περιπέτειες,

αλλά και αρχαολογικές

παιδικά και μη. Γράφω παράλληλα

και ένα βιβλίο για τη γεωπολιτική
της πράσινης

ανάπτυξης.

Θέλω,

να εξάρει την επιστήμη. Ο ήρωάς μου ή
n ηρωίδα μου 0α είναι εφευρέτης.

νέες γνώσεις

και προσόντα,

λογοτεχνία,

να τα υπερπροστατεύουμε,

να συμβιβαζόμαστε,
να τους

κόσμος. Αρκεί τα παιδιά να αγαπήσουν
τις επιστήμες!
Έχετε μια κόρη, την τετράχρονη

Τα βιβλία μάς ταξιδεύουν.

που τη μεγαλώνετε
στη Νέα
κονταίνουμε τους στόχους και τα όνειρα.
ένα μισάωρο. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια, είναι
Υόρκη. Τι θα θέλατε να γνωρίζει για
Αφήνουν όλο έμπνευση. Όσοι έχουμε μικρά παιδιά την Ελλάδα;

τη φαντασία μας να δημιουργήσει

λέμε και ξαναλέμε:

«Μα

τι

έξυπνα

νέους κόσμους. Δεν υπάρχει πιο ποιοτικός είναι τα σημερινά παιδιά!». Εκεί πάνω
χρόνος από το να διαβάζει κανείς
πρέπει να χτίσουμε.
ένα βιβλίο, να ονειρεύεται, μαθαίνοντας
Υπάρχει κατι που σας απασχολεί έντονα
και κάτι καινούργιο.
Και τα δικά σας βιβλία;

αυτή

την περίοδο;

Σε τι στοχεύουν;
θέλατε να καταγράφετε
Έχω ήδη διάφορα

Κατι που θα
σε ένα βιβλίο;

βιβλία στα σκαριά,

Σίγουρα της λείπει ο παιδικός σταθμός
της Βουλής, στον οποίο πήγε για περισσότερο
από δύο χρόνια, αλλά στη Νέα
Υόρκη την έχω γράψει στο Ελληνοαμερικανικό
Σχολείο της εκκλησίας - έτσι
δεν χάνει επαφή με τη γλώσσα και την
Ελλάδα όσο είμαστε εδώ.

Ελπίζω οι ιστορίες μου να αρέσουν στα
παιδιά και ταυτόχρονα

να τους διδάσκουν

και κάτι που έχει γΓ αυτούς αξία.
να συνεχίσουν

και ως ενήλικες.
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Αλεξάνδρα,

βιβλία στην κόρη μου

πριν κοιμηθεί, για τουλάχιστον

Ελπίζω

Κάτι

άλλο εκτός από πριγκίπισσα
και πειρατής!
Βεβαίως, εφόοον επιδιώξουμε να δώσουμε
Τώρα, αν χρειαστεί να είναι πριγκίπισσα-εφευρέτης,
στα παιδιά μας ανοιχτούς ορίζοντες,
δεν χάνεται και ο

είναι μια όαση
τώρα που κάθε

περιβαλλοντικά

να γίνουν όμως, να γράψω άμεσα ένα βιβλίο που

από τους νέους, αν τους αφυπνίσουμε
στα θέματα του περιβάλλοντος;

σταματήσουμε

ιδιαίτερα

της Νέας

ότι μπορούν

για μένα. Μου άρεσε πάντα n παιδική
βράδυ διαβάζω

πολιτικής

καριέρας στην Ελλάδα, τον τελευταίο

να διαβάζουν

Toβιβλίο της Σοφίας Καλαντζάκ η αλεξανδρα και η ιερεια των μαρμαρων
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίλητος, ενώ τα βιβλία τα χελωνακια του παυλου
και to καλοκαιρι του πετρου πελεκανου από τις Εκδόσεις Πατάκη.

