
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ •  Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 ΣΕΛ. 7

Δώστε μας βιβλία, δώστε μας χαρά, δώστε μας βιβλία, δώστε μας φτερά: 
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Η στήλη αυτή δεν έπεται μόνο των συμβάντων, 
αναδιφώντας τα, αλλά κάποιες φορές προηγείται, 
με αφορμή όμως πάντα το παρελθόν. Αυτό συμ-
βαίνει και σήμερα, που, ξεκινώντας από το πα-
λιό καλό παραμύθι, προχωράει στην παιδική λο-
γοτεχνία κι ακόμα περισσότερο στις μελέτες για 
την αξία τους στις σημερινές συνθήκες. Παραθέ-
τω λοιπόν το κείμενο της εισήγησης που θα κάνω 
αύριο Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων 
κατά την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου 
της δρ. Σχολικής Συμβούλου (νυν Συντονίστριας 
Εκπαιδευτικού Έργου) Αθηνάς Ντούλια «Η δύνα-
μη της αφήγησης», έκδοση της «Πυξίδας της Πό-
λης». Πιστεύω ότι αφορά όχι μόνο τους εκπαι-
δευτικούς, αλλά και τους νέους γονείς και τους 
παππούδες, σαν εμένα, καθώς βέβαια και όποιον 
προβληματίζεται όχι μόνο για το μέλλον του βι-
βλίου στον τόπο μας αλλά κι αυτής της ανάγνω-
σης συνολικά. Αφορά όσους προσβάλλονται 
όταν βλέπουν στα σκουπίδια ή στους κάδους 
ανακύκλωσης πεταμένα βιβλία. Μια τάση που, 

σημειωτέον, συναντάται μόνο στην Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας ξεκινήσει από τα 
σχολικά βιβλία, περνώντας στη συνέχεια στις εγκυκλοπαίδειες και φτάνοντας σήμερα σε κάθε 
μορφής βιβλία. Παραθέτω λοιπόν το κείμενο, με ορισμένες από τις εικόνες που θα προβληθούν.

Όταν λοιπόν μου έκα-
νε την τιμή να με προ-
τείνει γι’ αυτό το πά-
νελ παρουσίασης, 
δεν μπορούσα παρά 
να δεχτώ και μάλιστα 
ευχαρίστως. Πολύ πε-
ρισσότερο όταν με 
πληροφόρησε ότι σ’ 
αυτό θα προΐσταται 
ο «πρύτανης του δα-
σκαλικιού» αλλά και 
της δημοσιογραφί-
ας στα Χανιά, ο - και 
φίλος - Βαγγέλης Κα-
κατσάκης. Για να μην 
προσθέσω στο δα-
σκαλίκι και την ποίη-
ση. Με την ευκαιρία 
θέλω να τον αντικρί-

σουμε όχι ψαρομάλλη, όπως είναι σήμερα, αλλά με μαλλιαδούρα και με 
τα μαθητούδια του, στις αρχές του διδασκαλικού του βίου, ενθουσιώδη, 
όσο και σήμερα, νέο στο μυαλό και στις απόψεις, όσο και σήμερα, και απέ-
ραντα δημιουργικό, τόσο σήμερα όσο και «τω καιρώ εκείνω».

«Είχα την τιμή και την τύχη να επιμεληθώ το βιβλίο που 
κρατάμε σήμερα στα χέρια μας, καθώς και να το 

προλογίσω. Αν και η επισήμανση της αξίας του πα-
ραμυθιού που μου προσέφερε στις σημερινές 

συνθήκες δεν μου είναι πια απαραίτητη, αφού 
είμαι απόστρατος ως εκπαιδευτικός, όμως μου 
ανοίγει ξανά ορίζοντες στα νέα μου καθήκοντα 
ως παππού. Την τιμή να το επιμεληθώ μου έκα-
ναν τόσο ο φίλος εκδότης Ματθαίος Φραντζε-

σκάκης, που κοσμεί τα Χανιά με την προσφορά 
του στον πολιτισμό, στα γράμματα και στις τέ-

χνες, όσο και η συγγραφέας του Αθηνά Ντούλια, με 
την οποία είχα την τύχη να συνεργαστώ για σχεδόν 

τέσσερα χρόνια, από τη θέση του σχολικού συμβούλου. 
Ο Μαθιός, μπορώ και δικαιούμαι να το πω εδώ ως τρίτος, που δεν κατά-
γομαι από τα Χανιά, τα κοσμεί μ’ όλη τη σημασία της λέξης. Επέλεξε να εγκαταλείψει την 
εκπαίδευση, μαθηματικός ων, και στιβαρός απ’ ότι μπορώ να γνωρίζω, κι αφιερώθηκε σε 
μια άλλη εκπαίδευση, την κινηματογραφική. Γιατί αυτή είναι για μένα η ουσιώδης δια-
φορά του Φεστιβάλ Χανίων από τ’ άλλα, όχι και λίγα ανά την Ελλάδα: Ότι θέτει ως βασι-
κή του παράμετρο όχι μόνο την κινηματογραφική παιδεία των νέων γενιών αλλά και την 
παραγωγή κινηματογραφικών στελεχών από τον εκπαιδευτικό χώρο, από εκπαιδευτι-
κούς δηλαδή και μαθητές. Παράλληλα ο Μαθιός έχει κτίσει σταδιακά έναν σοβαρότατο 
εκδοτικό οίκο, με περισσότερους από εκατό τίτλους, ο οποίος με τη σειρά του εκπαιδεύ-
ει τους φιλαναγνώστες, στην Κρήτη και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Για τη συμπαρουσιάστρια Αγγέλα Μάλμου, τι να πω; Να 
πω μόνο ότι ως νηπιαγωγός, απόφοιτος της σχολής Νη-
πιαγωγών Χανίων, κι ας μην εξάσκησα ποτέ το τιμητι-
κό αυτό επάγγελμα, έχω μεγάλη αγάπη για τις συναδέλ-
φισσες, που μου την ανταποδίδουν με το παραπάνω. Πι-
στεύω ειλικρινά ότι παίζουν τον ουσιαστικότερο ρόλο 
στην εκπαίδευση, εξ απαλών ονύχων, όπως λέγαμε οι 
παλιότεροι, ή, όπως το έθεσε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: 
«Ρωτήθηκε κάποτε ένας Αμερικανός νομπελίστας των θετι-
κών επιστημών ποιο από τα διάσημα πανεπιστήμια στα 
οποία φοίτησε ήταν το σημαντικότερο. Κι εκείνος απάντη-
σε: Κανένα. Εξηγώντας ότι τα πιο σημαντικά πράγματα δεν 
τα διδάχθηκε στο πανεπιστήμιο, αλλά στο νηπιαγωγείο. 
Εκεί του έμαθαν να πλένει τα χέρια του πριν από το φαγητό, 
να μην παίρνει τα παιχνίδια των συμμαθητών του, ποιοι εί-
ναι οι κανόνες του παιχνιδιού και, το κυριότερο, να δίνει το 
χέρι του στα άλλα παιδιά, για να περνούν μαζί στο απέναντι 

πεζοδρόμιο. Αυτό λείπει σήμερα από την πατρίδα μας». Μπορεί να είναι λοιπόν τυχαίο ότι 
όποια νηπιαγωγό και να ρωτήσεις, σε Ρέθυμνο και Χανιά, για τον άνθρωπο του επαγγέλ-
ματος που έχει στην καρδιά της, θα σας απαντήσει «την Αγγέλα»; Έτσι, με το μικρό της 
όνομα, γιατί έτσι την αισθάνονταν πάντα, δίπλα τους και όχι πάνω τους ως σχολικό σύμ-
βουλο. Δίπλα τους στα όμορφα αλλά και στα δύσκολα, που κι αυτά δεν λείπουν από κα-
νένα επάγγελμα, πολλώ μάλλον λειτούργημα, όταν εξασκείται ως τέτοιο».

Για τον παιδοψυχίατρο Γιώργο Βαγιω-
νή δεν μπορώ να πω πολλά, αφού δεν 
τον γνωρίζω από κοντά, ανήκει άλλωστε 
σε πολύ νεότερη γενιά από μένα, μιλούν 
όμως τα έργα του. Δεν είναι μόνο τα ρα-
διοφωνικά του «Παιδολογήματα», είναι 
και τα «Νεραντζάκια με τα αγκάθια τους», 
που μας γλυκοπικραίνουν. Να ένα ακόμα 
καλό βιβλίο, εφάμιλλο εκείνου που πα-
ρουσιάζουμε σήμερα. Μ’ αυτά και μ’ αυτά 
φτάνω στην Αθηνά Ντούλια. Θέλω να σας 

πω δυο λόγια για το πώς τη γνώρισα, την τετραετία 2012-2016. Αν εγώ, Ρεθεμνιώτης, ήμουν λίγο 
«ξενομπάτης» για τους συναδέλφους Χανιώτες, εκείνη, ερχόμενη από Αθήνα, ούτε καν δηλαδή από 
την υπόλοιπη Κρήτη, έστω και την ανατολική, ήταν ολωσδιόλου «ξένη». Ήταν μια εικόνα που διέ-
ψευσε αμέσως στην περιφέρειά της κι αργότερα και στις τέσσερις δικές μας, του Αντώνη Μυλωνά-
κη, της Χαράς Ανδρεάδου, της Μαργαρίτας Γερούκη και τη δική μου. Φαινόταν από την αρχή η Αθη-
νά ότι είχε όραμα, ήξερε τι ήθελε και πώς να το πετύχει, ήταν δηλαδή επαγγελματίας εκπαιδευτικός, 
μ’ όλα τα καλά του όρου και κανένα από το άσχημα, που ποτέ σχεδόν δε λείπουν. Πάντα με το χα-
μόγελο, συγκαταβατική, άκουγε τον συνομιλητή της, χωρίς να γίνεται παρορμητική. Και πάντα είχε 
να κάνει προτάσεις, ποτέ δεν υπήρξε απλός παρατηρητής. Όσο για τα τρεξίματά της στα σχολεία, 
ασταμάτητα! Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που σήμερα εκλαμβάνεται παραπάνω και από Χα-
νιώτισσα, αφού μάλιστα έχει τα προσόντα να ξαναγυρίσει στα πάτρια, όμως επιλέγει τον τόπο αυτό 
ως δεύτερή της πατρίδα, για την ίδια και για την οικογένειά της.

Η Αθηνά Ντούλια έχει το παρα-
μύθι μέσα της, όχι μόνο ως μη-
τέρα αλλά και ως παιδαγωγός, 
η οποία μάλιστα εκπόνησε τη 
διδακτορική της διατριβή στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο μ’ αυτό ακριβώς το 
αντικείμενο. Το θέμα της ήταν 
«Το παραμύθι της Σταχτοπού-
τας στις ελληνικές και ξένες 
παραλλαγές: προεκτάσεις λα-
ογραφικές και ανθρωπολογι-
κές». Πολλές από τις μέχρι σή-
μερα δημοσιεύσεις της σε επι-
στημονικά περιοδικά έχουν να 
κάνουν ακριβώς μ’ αυτό, όπως 
και τα τρία αυτοτελή βιβλία 
της. Είναι λοιπόν ειδήμων στο 
θέμα, θεωρώντας το παραμύ-

θι ως ένα αξεπέραστο σε αποτελεσματικότητα παιδαγωγικό εργαλείο 
και προτείνοντας την ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία 
όλων των βαθμίδων της προσχολικής και της πρωτοσχολικής εκπαί-
δευσης.

Η συγγραφέας δε διστάζει να περάσει στο επόμε-
νο βήμα, στο κεφάλαιο της διδακτικής του παρα-
μυθιού και της αξιοποίησης τού εν γένει λαϊκού πο-
λιτισμού στην εκπαιδευτική πράξη. Προτείνει τη 
χρήση της παιδικής λογοτεχνίας συνολικά, προ-
κειμένου να καταστήσει τη μάθηση ελκυστικότε-
ρη, δημιουργικότερη και πιο σύγχρονη. Δεν στέκε-
ται μόνο στα κλασικής μορφής μυθιστορήματα, τα 
ιστορικά, τα οποία χρησιμοποιήσαμε στο σχολείο 
κατά τις τελευταίες ιδιαίτερα δεκαετίες του περα-
σμένου αιώνα, με εξαιρετικά, πρέπει να πω, απο-
τελέσματα. Προχωρά στα πιο σύγχρονα, εκείνα 
που απαντούν σε σημερινές ανάγκες: στα κοινω-
νικά προβλήματα, σ’ εκείνα της σχολικής ζωής και 
στα προβλήματα της διαφορετικότητας, είτε αυτά 
αναφέρονται στην πολυπολιτισμικότητα είτε στην 

αναπηρία, στην κοινωνική κατάσταση και στην ηλικία. Κι ακόμα σε θέματα πιο προ-
ωθημένα αλλά οπωσδήποτε υπαρκτά κι καυτά, όπως ο ρατσισμός, η απώλεια και το 
πένθος, το διαζύγιο και τα προβλήματα υγείας.

Μια άλλη σημαντική προσφορά του βιβλίου είναι ότι παρέχει ενημέ-
ρωση για τους δημιουργούς της παιδικής λογοτεχνίας στα Χανιά, στον 
χώρο δηλαδή που η συγγραφέας δραστηριοποιείται και που θ’ αποτελέ-
σει προνομιακό πεδίο κυκλοφορίας του βιβλίου. Η παιδευτική διαδικα-
σία δεν διεξάγεται ποτέ εν κενώ και οι ανάγκες των υποκειμένων της δεν 
μπορεί να είναι ίδιες στα Χανιά, στο Νευροκόπι ή στην Άρτα. Είναι γεγο-
νός ότι από παλιά η χανιώτικη παραγωγή παιδικής λογοτεχνίας ήταν αυ-
ξημένη αναλογικά, σε σχέση με άλλες ελληνικές περιοχές. Αυτή είναι μια 
προσωπική διαπίστωση, που μου έγινε πεποίθηση όταν παρουσιάσα-
με στο Ρέθυμνο ένα σχετικό βιβλίο της Μαρίας Μπαδιεριτάκη, και, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, σαράντα συναδελφισσών της που καθοδηγούσε. Καθό-
λου τυχαία, τα περισσότερα από τα βιβλία που είχαν δουλέψει στα νηπι-
αγωγεία τους ήταν χανιώτικα. Σήμερα, με βάση το βιβλίο που παρουσι-
άζουμε, η διαπίστωση αυτή εδραιώνεται: Τέσσερις συγγραφείς με παιδι-
κά βιβλία στο Λασίθι, επτά στο Ρέθυμνο, 26 στο Ηράκλειο και 33 στα Χα-
νιά. Ιδού γιατί έτσι την αισθάνονταν πάντα, δίπλα τους και όχι πάνω τους 
ως σχολικό σύμβουλο. Δίπλα τους στα όμορφα αλλά και στα δύσκολα, 
που κι αυτά δεν λείπουν από κανένα επάγγελμα, πολλώ μάλλον λειτούρ-
γημα, όταν εξασκείται ως τέτοιο».

Δεν στέκεται 
μόνο στα προτε-
ρήματα του πα-
ραμυθιού, σε θε-
ωρητικό επίπε-
δο, που είναι πά-
μπολλα, αλλά 
προχωρεί σε 
προτάσεις και με-
θόδους χρησι-

μοποίησής του, στο σχολείο πρωτίστως αλλά και στην οικογένεια. 
Το κάνει όχι τόσο για ψυχαγωγικούς σκοπούς, όσο κι αν κι αυτοί εί-
ναι απαραίτητοι, όσο για την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών απο-
τελεσμάτων. Παιδιά με καλό ψυχισμό, με ποικιλία από προσλαμβά-
νουσες παραστάσεις και με πλούσιο ηθικό κόσμο, ο οποίος έχει συ-
γκροτηθεί με τρόπο φυσικό κι αβίαστο μέσω του ανεπιτήδευτου 
λαϊκού λόγου, είναι αποδεδειγμένο ότι ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις σχολικές και στις εν γένει κοινωνικές απαιτήσεις και ως εκ τού-
του επιτυγχάνουν υψηλότερους στόχους.

Αυτή είναι μία από τις πολλές αρετές του βιβλίου. Θα 
μπορούσα ν’ αναφερθώ σε πολλές ακόμα. Κλείνω με 
μια από τις σπουδαιότερες, ότι διαπνέεται από τη βε-
βαιότητα πως το παραμύθι διδάσκεται, όπως άλλω-
στε και η αφήγησή του, αλλά και η ανάγνωση της ει-
κονογραφίας, με την οποία είναι πια εφοδιασμένο. Οι 
εικόνες οφείλουν να αποκωδικοποιούνται, ως φορείς 
πολλαπλών μηνυμάτων, τόσο, που τις κάνουν πολ-
λές φορές ισχυρότερες και από το ίδιο το κείμενο. Βέ-
βαια σήμερα αυτή ακριβώς η πολυτροπικότητα τείνει 
να καταστεί δίκοπο μαχαίρι. Η βιομηχανία των οθο-
νών έχει προχωρήσει στην παραγωγή βιντεοπαιχνι-
διών και γενικότερα ψυχαγωγικού υλικού τέτοιου επι-
πέδου, που οδηγεί τα παιδιά στη σύγχυση πραγμα-
τικού και φανταστικού και στην αντικατάσταση του 
εξωπραγματικού στοιχείου του παραμυθιού με το ει-
κονικό, το ψευδές, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγε-
ται για τις νεότερες γενιές. 

Θέλω να τελειώσω με μια προτροπή, που μου την επι-
τρέπει νομίζω η ηλικία μου. Στις γιορτές που πλησιάζουν 
δωρίστε βιβλία, σαν αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα. 
Πάρτε βιβλία σαν το σημερινό για τον εαυτό και τους φί-
λους σας. Οι εκδοτικοί οίκοι πρέπει να μπορέσουν να συ-
νεχίσουν το έργο τους κι οι συγγραφείς να σταματήσουν 
να το καταχωνιάζουν σε συρτάρια, cd και στικάκια. Όσο 
για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αυτά από γλυκά έχουν 
στομώσει, και μερικά έχουν γίνει παχύσαρκα, μέχρι και 
διαβητικά. Από λαμπιόνια, αγιοβασίληδες και μπάλες 
έχουν ειλικρινά χορτάσει. Όχι όμως από βιβλία. Οι παι-
δικές βιβλιοθήκες των ημερών μας είναι με διαφορά οι 
φτωχότερες των τελευταίων δεκαετιών, ενώ οι ψηφιακές 
τους παιχνιδοθήκες πιο πλούσιες από ποτέ. Πάρτε τους 
λοιπόν βιβλία και μάθετέ τους πώς να τα διαβάζουν και 
να τα απολαμβάνουν. Και να τα επαναλαμβάνουν επίσης, 
και κάθε φορά να σας θυμούνται. Κάντε ξανά πράξη το 
παλιότερο «Δώστε μας βιβλία, δώστε μας χαρά, δώστε 
μας βιβλία, δώστε μας φτερά».

Δεν ξέρω πόσο το αντιλαμβανόμαστε και 
το συνειδητοποιούμε αλλά στην περίπτω-
ση των σημερινών «παιδιών της οθόνης», των 
«screenagers», διακυβεύονται θεμελιακές αρε-
τές που επιχειρούσε κάποτε ν’ αναπτύξει το 
σχολείο, όπως η φιλαναγνωσία. Η Αθηνά Ντού-
λια το αναγνωρίζει στο βιβλίο της και προτεί-
νει τη διαμεσολάβηση γονέα και εκπαιδευτικού, 
προκειμένου να αρθεί η εντοπισμένη από παλιά 
δυστοκία του σχολείου και της ελληνικής κοινω-
νίας γενικότερα στην ανάγνωση, η οποία τίθεται 
πια συνολικά εν αμφιβόλω. Και μας προσφέρει 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα ση-
μαντικό παιδαγωγικό εργαλείο, την παιδική λο-
γοτεχνία και το παραμύθι, για ν’ αποτρέψουμε ή 
και ν’ ανατρέψουμε αυτή την πορεία. 
Αθηνά Ντούλια, σ’ ευχαριστούμε από καρδιάς».

«Οφείλω να ευχαριστήσω και απ’ αυτή εδώ τη θέση τους
συμπολίτες που πήραν μέρος το περασμένο Σάββα-
το στον πεντάωρο περίπατό μας στα βήματα του Γιάννη 
Σπανδάγου (1946-2022). Κι αυτό όχι μόνο για τη συμμετο-
χή τους αλλά, περισσότερο, για τη συνεισφορά τους στη 
συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια του περιπάτου αλλά 
και στον αγαπημένο του Δημοτικό Κήπο. Όλοι κι όλες πε-
ρίγραψαν έναν άνθρωπο ιδιαίτερης ευφυίας, κοσμοπολί-
τη, χιουμορίστα, δοτικό, πρωτότυπο και με ιδιαίτερες ευ-
αισθησίες. Τόσο στην περίπτωση του Γιάννη, όπως και σε 
κάθε παρόμοια, ισχύει η επισήμανση του συμπατριώτη 
μας Παντελή Πρεβελάκη: «Οι νεκροί επιζούν μέσα μας και 
μας ευλογούν».

Η βόλτα για τον Γιάννη Σπανδάγο: Ευχαριστίες


