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ΤΗΣ ΤΑ ΤΙ ΑΝΑ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΥ

ΜΑΜΑ,
ΑΣΕ
ME,
∆ΙΑΒΑΖΑ!

Του

µιλάτε για τον «Όλιβερ
Τουίστ» και λε'ει ότι βαριέται,
ε'χει δει την ταινία. Του
αγοράζετε τον «Τρελαντώνη»
και. ρωτάει αν υπάρχει.
σε DVD. Ένα παιδί που
περνάει, ώρες µπροστά ero
computer κατευθύνοντας µια οµάδα
σταυροφόρων σε µια µάχη µέχρις
εσχάτων δύσκολα ενθουσιάζεται µε
τους ήρωες των βιβλίων. «To χαρτί,
όµως, έχει κάτι που η εικόνα δεν µπορεί

8. Αφήστε το να ακολουθήσει το ένστικτό
του. Μην παρεµβαίνετε στις επιλογές
του.
9. Μην επιµένετε να συζητάτε πάνω
στο βιβλίο. Είναι ο δικός του µυστικός
κόσµος, που δεν έχει πάντα διάθεση
να µοιραστεί µαζί σας. Ρωτήστε το πιός
ΙΣΤΕΥΕΤΕ
του φάνηκε και, αν δείτε ενδιαφέρον
ότι δεν
προχωρήστε, αλλά δεν χρειάζεται να
ΥΠΑΡΧΕΙ
νιώθει ότι περνάει από έλεγχο.
ΚΑΜΙΑ
10. ∆εν διαβάζονται µόνο τα βιβλία!
ΕΛΠΙ∆Α
N'
...αλλά κι οι εφηµερίδες, τα περιοδικά
ΑΚΟΥΣΕΤΕ
για παιδιά, οι οδηγοίτων µουσείων.
//. Τα βιβλία έχουν «ζωή». Η θέση
αν τ η τη
ΦΡΑΣΗ;
τους δεν είναι µόνο στη βιβλιοθήκη
αλλά και κάτω απ' το κρεβάτι, στο τραπέζι
Κι ΟΜΩΣ.
της κουζίνας... Αφήστε το παιδί να
ΥΠΑΡΧΟΥΝ
τα χαρεί σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
ΤΡΟΠΟΙ
νια
12. Μη βάζετε καταναγκασµό. Αφήστε
να ΑΓΑΠΗΣΕΙ
το να ξεφυλλίσει ό,τι θέλει.
το ΠΑΙ∆Ι σας
13. ∆ώστε το παράδειγµα. Πότε ήταν
τα ΒΙΒΛΙΑ
η τελευταία φορά που εσείς διαβάσατε
ένα βιβλίο;
14. Συνδέστε τα κοµµάτια µεταξύ τους.
/. ∆ιαβάστε του δυνατό, παίζοντας
Ακόµα κι αν ενδιαφέρεται µόνο για
τους ρόλους. Θα ενθουσιαστεί και
τους υπολογιστές, θα ήθελε σίγουρα
µόνο για το γεγονός ότι σας έχει δική
να διαβάσει ποιο τροµερό µυαλό είχε
του έστω για µισή ώρα.
την πρώτη ιδέα. Και το ίδιο το ∆ιαδίκτυο,
2. Μην περιορίζεστε σε βιβλία για την
άλλωστε, είναι µοναδικός τρόπος
ηλικία του. Τα παιδιά µεγαλώνουν
να ανακαλύψει το µυστικό σύµπαν
πιο γρήγορα απ' ό,τι υποπτευόµαστε
ενός συγγραφέα.
και γοητεύονται από ιστορίες ενηλίκων.
15. Επιτρέψτε του να απορρίψει ό,τι
δεν του αρέσει. Κάθε ηλικία έχει. δικαίωµα
3. Αφήστε το να πάρει πρωτοβουλία.
γνώµης κι αυτό που στα δικά
Ξεκινήστε την ιστορία ενός βιβλίου
µας µάτια είναι αριστούργηµα στα
και σταµατήστε απότοµα. Θα θέλει
δικά του µπορεί να είναι ήδη ξεπερασµένο.
τόσο πολύ να µάθει τι γίνεται παρακάτω,
X
που θα το ανοίξει.
4. Αγοράστε πολλά βιβλία. Μπορεί
ΟΙΑΦΙΞΕΙΣΤΗΣΧΡΟΝΙΑΣ
να µην τα διαβάσει όλα άµεσα, αλλά
«Αόρατοι ρεπόρτερ», Αρης ∆ηµοκίδης,
πολλές φορές το ένα οδηγεί στο άλλο.
Εκδ. Μεταίχµιο: n Ελένη έχει
5- Προτιµήστε απρόβλεπτες κατηγορίες,
µόνο 7 µέρες να γυρίσει ιον κόσµο...

π.χ. βιβλία φαντασίας, ιστορικά,
«Οι εφτά ζωές του Κόµπου», Αννα
µύθους. Είναι σε ηλικία που δοκιµάζει
Κοντολέων, Εκδ. Πατάκη: ένας περιπετειώδη
γάτο5 που ζει σε «µια τρελή»
τι του αρέσει. Κι αν διαβάσει το
πρωταγωνιστής. Ζεις τις µάχες, το σασπένς,
οικογένεια κάποια στιγµή αναγκάζεται
ένα, θα είναι εύκολο να ξεκινήσει η
όταν µπαίνεις στο µυαλό του
να δοκιµάσει και τις 7 ζωές του...
αλυσίδα και. να τα αναζητά.
συγγραφέα», λέει ο Rick Riordan, που
«Ο Κάρολος», Alex CoiKseau, Εκδ.
6. Ξεκινήστε νωρίς. Από την κούνια
ανακηρύχθηκε από τη ∆ιεθνή Επιτροπη
Νεφέλη: ένας µικρός δράκος, αντί να
ακόµα... Μπορεί να µην αντιλαµβάνεται
Παιδικών Βιβλίων συγγραφέας της
µάθει να βγάζει φωτιά απ' το στόµα
τις ιστορίες, αλλά το νανουρίζει ο
του, θέλει να γράφει ποιήµατα!
χρονιάς για το best seller του «The
Lost Hero» (που αναβιώνει τις µονοµαχίες ήχος της φωνής, το γύρισµα των σελίδων «Ένας Ιπτάµενος Μπαµπάς», David
Almond, Εκδ. Ψυχογιός: µια λονδρέζικη
και οι εναλλαγές οτις εικόνες.
των θεών του Ολύµπου). Και το
οικογένεια, όπου όλα λειτουργούν
7. Μη βάζετε απαγορεύσεις. Ακόµα
γεγονός ότι ο Όλιβερ Τουίστ αντέχει
ανάποδα!
και βιβλία που δεν θεωρούνται «λογοτεχνία»,
ακόµα, εδώ και 2 αιώνες, σηµαίνει ότι
«Ο θαυµαστός κόσµος του Τοµ Γκέιχς»,
για τα παιδιά είναι µια περιπέτεια.
τα βιβλία είναι πολύ σκληρά για να πεθάνουν...
Liz Pitchon, Εκδ. Παπαδόπουλος:
να πετύχει: το γεγονός ότι γίνεσαι

ένα αµετανόητο πειραχτήρι γράφει
στο ηµερολόγιο του.
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