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Πηνελόπη Μωραΐτου: «Τα βιβλία είναι ένας
πλούτος που κανείς δεν µπορεί να τον κλέψει»

Εκδόσεις Ψυχογιός
Ανακάλυψε τις Καλύτερες Προτάσεις Ελληνικής Λογοτεχνίας!
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Gossip Rodos: -Στο νέο σας βιβλίο ”Το Μυστικό της Τροφοπυραµίδας”,
καταπιάνεστε µε την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Πώς αποφασίσατε να γράψετε
ένα παραµύθι µε το θέµα αυτό;Η ιδέα γεννήθηκε από την επιθυµία µου να µιλήσω
στα παιδιά µε έναν ανάλαφρο, χιουµοριστικό τρόπο για την αξία της υγιεινής
διατροφής και την σηµασία της για την ζωή τους.-Πιστεύετε ότι η διατροφή είναι ένα
θέµα που απασχολεί τους γονείς σήµερα;Η διατροφή των παιδιών µας είναι ένα
πολύ σοβαρό θέµα καθώς επηρεάζει την σωµατική και ψυχική τους υγεία. Με τα
ελληνόπουλα να συγκαταλέγονται σε µεγάλο ποσοστό στα «υπέρβαρα» παιδιά της
Ευρώπης πιστεύω ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για την σωστή διατροφή των
παιδιών τους.- Από την πολύχρονη ενασχόλησή σας µε το παιδικό βιβλίο, ποια θα
λέγατε ότι είναι τα κριτήρια που επιλέγουν βιβλία για τα παιδιά τους οι γονείς;Πριν
αναφερθώ στα κριτήρια επιλογής των παιδικών βιβλίων θα ήθελα να τονίσω ότι
είναι προτιµότερο τα ίδια τα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία να επιλέγουν τα βιβλία
που θέλουν να διαβάσουν. Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι οι γονείς αφιερώνουν
χρόνο στα παιδιά τους και επισκέπτονται µαζί τους την κοντινότερη βιβλιοθήκη, το
βιβλιοπωλείο της γειτονιάς αλλά και εκθέσεις βιβλίου έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν
την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν τα βιβλία, να απολαύσουν την εικονογράφηση και
τελικά να διαλέξουν αυτό που θα τους τραβήξει την προσοχή.Τώρα στην
περίπτωση που οι γονείς ή κάποιος ενήλικας θέλει να κάνει δώρο ένα παιδικό
βιβλίο θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το βιβλίο είναι κατάλληλο για την ηλικία του

παιδιού και η επιλογή του θέµατος είναι σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του παιδιού.Διαβάζουν τα παιδιά σήµερα; Και από ποια ηλικία;Θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά
διαβάζουν σήµερα και µάλιστα από µικρή ηλικία αν και πρέπει να παραδεχτούµε ότι
το παιδικό βιβλίο δίνει µια δύσκολη µάχη µε αντιπάλους την τηλεόραση και τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια.-Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ένας γονιός για να
αγαπήσει το παιδί του τα βιβλία;Ο καλύτερος τρόπος για να αγαπήσει το παιδί το
βιβλίο είναι το παράδειγµα των γονιών. Τα παιδιά µιµούνται τους γονείς σε µεγάλο
βαθµό. ‘Έτσι ένα παιδί που µεγαλώνει σε περιβάλλον µε γονείς αναγνώστες έχει
πολλές πιθανότητες να γίνει λάτρης του βιβλίου. Η φιλαναγνωσία χτίζεται µε πολύ
κόπο και συνεχή προσπάθεια. Είναι επίσης πολύ σηµαντικό να διαβάζουµε στα
παιδιά µας όταν είναι µικρά και ιδιαίτερα πριν κοιµηθούν.-Το συγγραφικό σας έργο
είναι πλούσιο και πολυθεµατικό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια βιβλία που ξεχωρίζετε
από κάποια άλλα;Αγαπώ όλα τα βιβλία µου, όπως κάθε συγγραφέας άλλωστε. Θα
έλεγα όµως ότι το «Μυστικό της Τροφοπυραµίδας» µου αρέσει γιατί έχει χιούµορ.Υπάρχει κάποια “συµβουλή” που δεν ξεχνάτε να λέτε στους µαθητές σας; Ποια
είναι αυτή;Να διαβάζουν βιβλία γιατί µόνο έτσι θα αποκτήσουν ένα πλούτο που
κανείς δεν θα µπορέσει να τους τον κλέψει… . . .
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2,2 εκατοµµύρια θεατές του
YouTube απεχθάνονται το video
clip της Bibi H
30/05/2017 - 14:35

Gossip Rodos: Όταν η Bibi H έκανε το video
clip για το τραγούδι «How It Is (Wap Bap)»
σίγουρα δεν πίστευε ότι τα dislike θα ήταν περισσότερα από τα likes. Η
Γερµανίδα τραγουδίστρια τραγουδάει µε νάζι … [Read More...]

«Ελένη» για survivor: «Ένα
µεγάλο outsider που µπορεί να
είναι ο νικητής στο παιχνίδι
είναι ο…»
30/05/2017 - 14:25

Gossip Rodos: Με αφορµή τα όσα έγιναν χθες
στο survivor, η οµάδα της Ελένης Μενεγάκη δεν δίστασε να πουν την γνώµη
τους για ένα παίκτη που χθες σάρωσε στο αγώνισµα για την ασυλίακαι δεν είναι
άλλος … [Read More...]

Η αινιγµατική ανάρτηση της Lima: «Είµαι παντρεµένη

