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Ας παίξουμε
Ξεκίνησα να παίζω ένα 
παιχνίδι πού και πού, 
διαβάζοντάς της παρα-
μύθια. Ενώ ξεκινούσα 
να της λέω ένα γνωστό 
της παραμύθι, μπέρ-
δευα επίτηδες την ιστο-
ρία με κάποιο άλλο που 
της ήταν γνωστό, έτσι 
ώστε να καταλάβω αν 
αντιλαμβάνεται το λά-
θος. Στην αρχή με μά-
λωνε, αφού δεν έλεγα 
σωστά την ιστορία. Σε 
λίγο καιρό όμως άρχι-
σε να της αρέσει πολύ 
το μπέρδεμα που έκα-
να με τις ιστορίες και 
πλέον μου ζητάει να το 
κάνω πολύ συχνά. Μά-
λιστα, την πιάνουν τα 
γέλια όταν, για παρά-
δειγμα, της λέω πως η 
Κοκκινοσκουφίτσα πή-
ρε το γυάλινο γοβάκι και 
το φόρεσε. Το επάγγελ-
μα μου αλλά και το ότι 
έχω παίξει έναν ολόκλη-
ρο χειμώνα παιδικό θέα-

τρο με γέμισε με πολύ-
τιμη εμπειρία την οποία 
αξιοποιώ τώρα στο παι-
δί μου. Δε νομίζω όμως 
πως πρέπει να είσαι ει-
δικός για να αφηγηθείς 
ένα παραμύθι. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι φα-
ντασία και όρεξη. 
Από την άλλη οι ρυθ-
μοί στη ζωή μας έχουν 
αλλάξει τόσο πολύ, που 
κάποιες  φορές αναγκα-
ζόμαστε να «παραμελή-
σουμε» λιγάκι τα παιδιά 
μας. Δε χάθηκε ο κόσμος 
αν δεν είμαστε απολύ-
τως τυπικοί στο όποιο 
πρόγραμμα, φτάνει αυ-
τό να είναι η μικρή εξαί-

ρεση που γίνεται λό-
γω των εκάστοτε συν-
θηκών. Θα ομολογήσω 
πως κάποιες μέρες που 
είμαι πολύ κουρασμέ-
νος έχω γυρίσει «κατά 
λάθος» κάποιες σελίδες 
χωρίς να τις διαβάσω. Το 
αστείο είναι ότι το κα-
ταλαβαίνει αμέσως και 
με μαλώνει. Όπως και 
να έχει, προτιμώ πού 
και πού να κάνω αυτήν 
τη μικρή «κλεψιά» από 
το να μην της διαβάζω 
καθόλου. Έτσι και αλ-
λιώς, καταλαβαίνουν και 
αντιλαμβάνονται πολύ 
περισσότερα από αυτά 
που νομίζουμε.  

MπαμπάςενΔρΑΣei

πό τις πιο όμορ-
φες στιγμές της 

ημέρας είναι η 
ώρα που πη-
γαίνουμε στο 

δωμάτιο της κόρης μου για 
να κοιμηθεί. Αφού διαλέ-
ξουμε τα δύο παραμύθια 
που θα της διαβάσω, έρχε-
ται στην αγκαλιά μου και 
το ταξίδι ξεκινά. 

Κάθε μήνα ο ηθοποιός και συγγραφέας 

Κώστας Κρομμύδας μοιράζεται μαζί μας τις 

εμπειρίες και τα συναισθήματα του να είσαι 

γονιός, και μας δίνει τις δικές του συμβουλές 

μέσα από τα μάτια και την αγάπη ενός μπαμπά. 

Θα μου πεις 

ένα παραμύθι; 

Τα παιδιά, πριν καν πουν την πρώτη τους λέξη, 
έχουν ρουφήξει τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που 
τους έχουμε δώσει σχετικά με τη γλώσσα και την ομιλία. 

Όσο σημα-
ντικό είναι να ταΐ-

ζουμε τα παιδιά μας με την 
απαραίτητη τροφή, άλλο τόσο 

σημαντικό είναι να τους δίνουμε 
την ανάλογη πνευματική τροφή, 

διαβάζοντάς τους βιβλία και 
καλλιεργώντας την ομιλία 

τους και την αντίληψή 
τους. 

Καλή μας 
ανάγνωση

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠό μΕλΕΤΕς σε μωρά, 
εντοπίστηκε μεγάλη διαφορά ως 
προς την ταχύτητα κατανόησης  
της γλώσσας ανάμεσα σε παιδιά 
των οποίων οι γονείς τούς μιλού-
σαν πολύ από νωρίς και σε άλλα 
που δεν είχαν τις ίδιες παραστά-
σεις  από τόσο μικρή ηλικία. Η δι-
αδικασία κατά την οποία ένα παι-
δί επεξεργάζεται τη γλώσσα είναι 
πολύ σημαντική, καθώς ενισχύ-
ει την αντίληψη και αφήνει τον 
εγκέφαλο να περνάει στην επόμε-
νη λέξη ή στα επόμενα ακούσμα-
τα που ακολουθούν. Εκτός όμως 
από το να μιλάμε απλά και σω-
στά στα παιδιά, πολύ καλό κάνει 
ακόμα και η ολιγόλεπτη ανάγνω-
ση μιας ιστορίας πριν κοιμηθούν. 
Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει 
τις μαθησιακές τους ικανότητες. 
Μελέτες έχουν δείξει πως η ανά-
γνωση βιβλίων φαίνεται πως διε-
γείρει τη φαντασία των παιδιών, 
ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί τη 
μνήμη τους με τέτοιον τρόπο, 
ώστε να είναι σε θέση να παρα-
κολουθούν την εξέλιξη της ιστο-
ρίας. Είναι πολύ ελπιδοφόρο το 
γεγονός ότι τελευταία παρατη-
ρείται μεγάλη αύξηση των γονιών 
που διαβάζουν παραμύθια στα 
παιδιά τους. Οι αιτίες μπορεί να 
είναι πολλές, αλλά το αποτέλε-
σμα είναι που μετράει. Εξάλλου, 
όπως είπε και ο Τζιάνι Ροντάρι, 
«Η ανάγνωση του λόγου δεν είναι 
ένα θέαμα που μπορείς να παρα-
κολουθήσεις ανέμελα, μιλάμε για 
κάτι άλλο. Η ανάγνωση είναι μια 
δραστηριότητα που μας δεσμεύ-
ει, που κινητοποιεί τους εσωτερι-
κούς πόρους μας, που απαιτεί την 
κριτική στάση μας...». 

Μυήστε τα παιδιά 
στον κόσμο του 
βιβλίου από νωρίς
Είναι σημαντικό να βρί-
σκουμε χρόνο για να 
διαβάζουμε στα παιδιά 
μας. Υπάρχει μεγάλος 
πλούτος στη χώρα μας 
σε παραμύθια και λαϊ-
κούς μύθους. Εμείς δια-
βάζουμε στην κόρη μας 

από πολύ νωρίς. Μάλι-
στα, πριν κλείσει χρόνο, 
είχε ακούσει αρκετά πα-
ραμύθια. Μπορεί να μην 
καταλάβαινε πολλά, αλ-
λά είχε εξοικειωθεί με 
τη γλώσσα και τη λε-
γόμενη «ρουτίνα»: μπά-
νιο, παραμύθι και μετά 
ύπνος. Ακόμα και σήμε-
ρα όμως που είναι μεγα-

λύτερη, αν και ακόμη δε 
διαβάζει, της αρέσει να 
βλέπει τις εικόνες ταυ-
τόχρονα με την αφήγη-
ση. Πολλές φορές, μάλι-
στα, τα δύο παραμύθια 
που συνήθως επιλέγου-
με δεν είναι αρκετά και 
θέλει και τρίτο για να 
αποφασίσει να ξαπλώσει 
στο κρεβάτι της.  
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