
 

       

    
 

 

ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11

ΟΥ  
& 63

ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Θέμα : Η  Αυτοεκτίμηση  

T. 20   20- 5- 2013 

 

      ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11

ΟΥ   

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς  
Τοποθετείται και μας Χαρίζει  
  5 Αντι-Εφιαλτικά Μαξιλάρια. 
 

 

                                       T. 176    07-06-2019     

3. Για το πώς τα παιδιά μας μπορούν να αλλάξουν την 

κοινωνία 
 

Σε άρθρο του στο Culturenow.gr, ο αγαπημένος μας 

παραμυθάς αφήνει ελεύθερη την πένα του και, χωρίς ρίμες, 

τραγουδάκια ή αστεία, μας εξηγεί γιατί πρέπει να 

ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών και πώς αυτή 

μπορεί να αλλάξει την κοινωνία μας. 

«Μόνο αν καταφέρουμε να διατηρήσουμε τον καλλιτέχνη 

μέσα στο παιδί,  μόνο αν τονώσουμε τη φαντασία και 

καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητά του, μόνο αν το 

μάθουμε, αντί να υπηρετεί, να υπερβαίνει την 

πραγματικότητα, και πιο πολύ από “γιατί;” να ρωτάει “γιατί 

όχι;” έχουμε ελπίδα να αποφύγουμε τη στασιμότητα, την 

αδράνεια και την κοινωνική αποτελμάτωση.» 
 

4. Για τις στιγμές που νιώθουμε αδύναμοι… 
 

Σε συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία και τον 

δημοσιογράφο Βαγγέλη Βαγγελάτου, μας εξηγεί πώς τελικά 

είμαστε όλοι δραπέτες μιας σκακιέρας, όπως είναι και ο τίτλος 

ενός από τα πιο γνωστά και αγαπημένα του βιβλία. 

«Όλοι κάποιες στιγμές νιώθουμε την ανάγκη να 

δραπετεύσουμε από την καθημερινότητά μας και τους ρόλους 

που είτε μας έχουν άλλοι επιβάλει είτε έχουμε επιβάλλει οι 

ίδιοι στον εαυτό μας. Κι αν δεν το κάνουμε, το φανταζόμαστε. 

Γι’ αυτό κατά κάποιον τρόπο, λοιπόν, είμαστε όλοι μας 

δραπέτες κάποιας σκακιέρας». 
 

5. Για τη σχέση του με… την πολιτική 
 

Ακόμα και όταν ρωτήθηκε για το αν του είχε γίνει πρόταση 

ασχοληθεί με την πολιτική σε συνέντευξή του στο 

Iefimerida.gr, η απάντησή του είναι το λιγότερο αφοπλιστική. 

«Ναι, αλλά δε θα το επιθυμούσα επειδή πιστεύω ότι πολύ 

περισσότερο ακόμα και από έναν πολιτικό ένας συγγραφέας 

παιδικών βιβλίων έχει δυνατότητα να αλλάξει τον κόσμο προς 

το καλύτερο, διαμορφώνοντας τους χαρακτήρες των αυριανών 

πολιτών, πολιτικών και ηγετών. Κι αυτό επειδή τα πρώτα μας 

αναγνώσματα μάς αγγίζουν βαθύτερα, μας επηρεάζουν 

δραστικότερα και μας συνοδεύουν πολλές φορές σε όλη μας 

τη ζωή.» 
 

Πηγή: mama365.gr (άρθρο της Μ. Κωνσταντοπούλου, 06-11-2016) 

………………………………………………………………… 
 

ΥΓ. Τα «Μαγικά Μαξιλάρια» μόλις απόψε (07-06-19) ανέβηκαν 

από τους / τις εφήβους μας (ΣΤ1) κι άφησαν τις καλύτερες 

εντυπώσεις και τα πιο ηχηρά διδάγματα. Ευχαριστούμε την τάξη, 

την κα Άρτεμη, την κα Κέλυ, την κα Φρόσω και τον κο Γιώργο για 

την Ανάταση Ψυχής… Ας σημειωθεί ότι είχε ξανανέβει με την Στ2 

τάξη μας (12/06/2013) κι ο τότε «Αρπατίλαος»,  Κωνσταντίνος Δ., 

έκτοτε  διδάσκεται θέατρο και παίζει ενώ ετοιμάζεται να δώσει  

εισαγωγικές εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του  Εθνικού Θεάτρου! 

«Καλά Όνειρα» σε όλους εσάς,  κόντρα σε  κάθε  Αρπατίλαο. 

 

                                                                               Κ. Περβανάς (Τ.Ε.) 

5 σοφά διδάγματα που μας χάρισε 

ο Ευγένιος Τριβιζάς 
 

Σε κάθε ελληνική  παιδική βιβλιοθήκη υπάρχει σίγουρα 

κάποιο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά! Τα έργα του είναι 

αναρίθμητα και το καθένα από αυτά είναι ξεχωριστό και 

διδάσκει στα παιδιά κάτι διαφορετικό. Εκτός, όμως, από τα 

«σοφά» του παραμύθια, ο πιο πετυχημένος Έλληνας 

παραμυθάς, κατέχει και δύο ακόμα ιδιότητες που του δίνουν 

τη δυνατότητα να δει την από κοντά την εκπαίδευση, τη 

νεολαία και την κοινωνία: αυτή του εγκληματολόγου και 

του καθηγητή, αφού διδάσκει σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας. 

Οι συνεντεύξεις που δίνει κατά καιρούς στα μέσα 

ενημέρωσης είναι η καλύτερη πηγή έμπνευσης για να δούμε 

πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο των παιδιών μας. 
 

1. Για την εκπαίδευση 
 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Philenews.gr και στη 

Μαρία Παναγιώτου, ο Ευγένιος Τριβιζάς απαντά στη 

δημοσιογράφο αν πιστεύει ότι τα σχολεία σκοτώνουν τη 

φαντασία. Ομολογουμένως, μέσα σε 8 γραμμές καταφέρνει 

να τα πει όλα- και φυσικά μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. 

«Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της 

φαντασίας είναι από τις πιο παραμελημένες πλευρές της 

ανατροφής των παιδιών μας. Τα παραγεμίζουμε σαν 

γαλοπούλες με γνώσεις και πληροφορίες, ενώ αφήνουμε τη 

φαντασία τους να λιμοκτονεί.  Τα παιδιά εισέρχονται στο 

σχολείο προικισμένα με πλούσια φαντασία και αποφοιτούν 

με φαντασίες ατροφικές ή στραγγαλισμένες. Μαθαίνουν να 

υπηρετούν την πραγματικότητα, ενώ θα έπρεπε να 

μαθαίνουν να την ξεπερνάνε. Δεδομένου του κρίσιμου 

ρόλου της φαντασίας στη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία, ο αρνητικός αντίκτυπος στην κοινωνία είναι 

τεράστιος. » 
 

(βλέπε και ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ «ΦΡΕΣΚΑ».: Τ. 157 / 2017 http://11dim-

athin.att.sch.gr/activities/activities0002h7.pdf     ΚΑΙ  Τ. 110/2016 ΚΑΙ Τ. 111/2016 

 

2. Για τα «μικρά» πράγματα έχουμε μάθει να 

προσπερνάμε 
 

Ο Τριβιζάς διακρίνεται για τη λυρικότητα και τις 

παρομοιώσεις του. Όταν, λοιπόν, σε συνέντευξή του στο 

Zanzazinfo.gr, ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στους 

αναγνώστες του, εκείνος προτίμησε να κλείσει 

υπενθυμίζοντάς τους ότι δεν πρέπει να προσπερνάμε τις 

μικρές χαρές της ζωής – και φυσικά να προσπαθούμε πάντα 

να τις κάνουμε μεγάλες. 

«Σε κάθε έρημο, όσο απέραντη κι απελπιστικά ατελείωτη κι 

αν φαίνεται, υπάρχουν μικρές οάσεις που όταν τις 

ανακαλύπτεις πρέπει να τις χαίρεσαι, όχι να τις προσπερνάς. 

Όσο πιο μικρές όμως είναι οι οάσεις, τόσο περισσότερο, με 

λίγη δημιουργικότητα και φαντασία μπορεί να φουντώσουν 

και να γίνουν δάση ολόδροσα γεμάτα χρώματα και 

αρώματα.» 

 

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0002h7.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0002h7.pdf

