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Η μητέρα, εκπαιδευτικός και συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων προετοιμασίας «Πάμε 
Διακοπές» Ευαγγελία Δεσύπρη απαντά στις ερωτήσεις μας.

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς.
Ονομάζομαι Ευαγγελία Δεσύπρη, γεννήθηκα το 1973 
και κατάγομαι από την Τήνο. Είμαι εκπαιδευτικός. 
Εργάστηκα πολλά χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση 
και σήμερα υπηρετώ σε δημόσιο σχολείο της Αθήνας. 
Παράλληλα συνεργάζομαι από το 2005 με τις 
Εκδόσεις Παπαδόπουλος και έχω γράψει πολλά 
εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας.* Ζω στην Αθήνα με το 
σύζυγο και τον γιο μου.

Τι πιστεύετε πως διαφοροποιεί τα δικά σας βιβλία
από την πληθώρα εκπαιδευτικών βιβλίων που 
κυκλοφορεί στην αγορά: 
Είναι γεγονός πως στην ελληνική αγορά υπάρχουν 

πάρα πολλά εκπαιδευτικά βιβλία. Αυτό που πιστεύω ότι κάνει τη διαφορά στα βιβλία μας 
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος είναι πως στην κυριολεξία έχουν 
γραφτεί μέσα στη σχολική τάξη! Δεν είναι τυχαίο ότι άρχισα να γράφω την εποχή που ο 
γιος μου ήταν περίπου 5 ετών και ξεκινούσε το σχολείο. Στην πραγματικότητα γράφω τα 
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βιβλία εκείνα που αναζητούσα η ίδια στο εμπόριο ως μητέρα για να βοηθήσω το παιδί μου 
και ως εκπαιδευτικός για οργανώσω καλύτερα τη δουλειά μου. Αποτελούν στην ουσία 
εργασίες που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να βοηθήσουν τους 
μικρούς μαθητές να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
και να τους προετοιμάσουν για το σχολείο με τον πιο ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. 
Πιστεύω ειλικρινά ότι η δημιουργία ενός βιβλίου είναι ομαδική δουλειά και αυτό στις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος το γνωρίζουν πολύ καλά. Γι΄ αυτό και το αποτέλεσμα αυτής της 
προσπάθειας δεν θα ήταν τόσο ικανοποιητικό αν δεν είχα την τύχη να συνεργάζομαι με 
εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους που έχουν αγάπη και μεράκι για το καλό παιδικό 
βιβλίο.

Πως μπορεί ένας γονιός να βάλει σε πρόγραμμα την καλοκαιρινή προετοιμασία του 
παιδιού αν αυτό αρνείται;
Ήρθε το καλοκαίρι. Τα σχολεία έκλεισαν.... Αυτός δεν λόγος όμως για να κλείσουν και τα 
βιβλία! Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι μια αναγκαία περίοδος χαλάρωσης τόσο για τους 
γονείς όσο και για τους μικρούς μαθητές προκειμένου να πάρουν δυνάμεις για την 
καινούρια σχολική χρονιά που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο. 

Σε καμιά περίπτωση όμως η καλοκαιρινή προετοιμασία των παιδιών δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να είναι εξαναγκαστική! Τα παιδιά αντιδρούν με την ιδέα της σχολικής μελέτης στις 
διακοπές και είναι πιθανό αν τα πιέσουμε να αρχίσουν οι συγκρούσεις. Πρώτα από όλα 
λοιπόν θα πρέπει εμείς οι ίδιοι οι γονείς να αποβάλλουμε το άγχος και να αντιμετωπίσουμε
το θέμα πιο χαλαρά. Το μυστικό είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το
διάβασμα να γίνει απόλαυση και ευχαρίστηση.

Ας δώσουμε λοιπόν στο παιδί την ευκαιρία να επιλέξει μόνο του βιβλία που το 
ενδιαφέρουν. Δεν έχει σημασία αν είναι βιβλία γνώσεων ή λογοτεχνικά, αρκεί να αρέσουν 
στο ίδιο. Αν θέλουμε να μπορούμε να του προτείνουμε βιβλία διακοπών* που βασίζονται 
στις γνώσεις του και το βοηθάνε να κάνει μια επανάληψη της ύλης που διδάχτηκε στο 
σχολείο μέσα από δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες.
Η εμπειρία μου έχει δείξει πως τα παιδιά έχουν έμφυτη τη δίψα για μάθηση και αγαπούν το
βιβλίο όταν αυτό τους προσφέρεται ως διασκέδαση κι όχι ως υποχρέωση.

Καλό καλοκαίρι με πολύ παιχνίδι και πολλά βιβλία!
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