
«Ονειρεύομαι με μάτια ανοιχτά»: Ένα «αλλιώτικο» παραμύθι αυστηρώς κατάλληλο 
για λιλιπούτειους αναγνώστες...

24/12/15

Η συγγραφέας των πιο γλυκών παραμυθιών από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 
Φραντζέσκα Αλεξοπούλου - Πετράκη, μιλάει για την έμπνευση, τις αντιδράσεις των 
παιδιών στην αφήγηση μίας νέας ιστορίας και τη φαντασία

Τι συμβαίνει όταν ο μικρός Ανδρέας που ονειρεύεται με τα μάτια ανοιχτά, συναντά μία… 
ακατάδεκτη, πανέμορφη πριγκίπισσα, η οποία δεν του ρίχνει ούτε… ματιά; Ο Ανδρέας 
επιχειρεί με κάθε τρόπο να της τραβήξει την προσοχή, όμως, οι προσπάθειές του πέφτουν 
στο κενό. 

Ωστόσο, ο μικρός ήρωας θα συνεχίσει να βάζει τη μικρή του «νεράιδα» στα όνειρά του. Τι 
θα συμβεί, στο τέλος; Θα καταφέρει να την κερδίσει; 

Ο μικρός πρωταγωνιστής στο συγκινητικό και τρυφερό βιβλίο της συγγραφέως 
Φραντζέσκας Αλεξοπούλου - Πετράκη «Ονειρεύομαι με μάτια ανοιχτά» από τις Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος, είναι ένα παιδί γεμάτο φαντασία που στο τέλος της ιστορίας θα 
ανακαλύψει μία διαφορετική πραγματικότητα. Η ανατροπή θα τον αλλάξει ή ο μικρός 
Ανδρέας θα συνεχίσει να είναι το γλυκό αγόρι που μαθαίνουμε μέσα από τις σελίδες του 
βιβλίου και τα υπέροχα σκίτσα της Ελίζας Βαβούρη;

Μέχρι οι μικροί αναγνώστες να μάθουν την αλήθεια «βουτώντας» στην ιστορία της, η 
Φραντζέσκα Αλεξοπούλου - Πετράκη απαντάει σε ερωτήσεις του protothema.gr για την 
έμπνευση ενός παραμυθιού, τις αντιδράσεις των μικρών στην αφήγησή του και τη 
φαντασία…

Η συγγραφέας των πιο γλυκών παραμυθιών από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 
Φραντζέσκα Αλεξοπούλου - Πετράκη, μιλάει για την έμπνευση, τις αντιδράσεις των παιδιών
στην αφήγηση μίας νέας ιστορίας και τη φαντασία

Πώς γεννιέται μία ιστορία; Μπορεί μια ερώτηση ή μια φράση ενός παιδιού να 
αποτελέσει έμπνευση για ένα νέο παραμύθι;

Ακριβώς έτσι! Μια φράση, ένα βλέμμα σιωπηλό, μια ανείπωτη ερώτηση. Και πολλά πολλά 
μικρά - μεγάλα, ασήμαντα - σημαντικά για τα παιδιά θέματα. Που τριγυρνάνε το μυαλό, 
μέχρι να συνδυαστούν σαν παζλάκια και να γεννηθεί μια ιστορία. 

Το παιδικό βιβλίο περνάει κρίση;



Πώς θα μπορούσε να γλυτώσει άλλωστε, από αυτή τη βαθιά διάβρωση, που αλλοιώνει τις 
αξίες, τα πρέπει και τα θέλω μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αντιστάθηκε περισσότερο από
άλλα «απαραίτητα αγαθά», αλλά αν παρατηρήσουμε τα παιδικά βιβλία που κυκλοφορούν, 
θα δούμε πως τα άγγιξε η κρίση: paperback εξώφυλλα, μικρότερα σχήματα, μικρότερη 
παραγωγή... 

Η εικόνα του παππού ή της μαμάς να διαβάζει παραμύθια στα παιδιά είναι 
«σκονισμένη»; Πώς μπορεί να αναβιώσει;

Όσο κι αν είναι σκονισμένη, δεν παύει να είναι διαχρονική και να αποπνέει απέραντη γλύκα
και ζεστασιά. Η εικόνα αναβιώνει από μόνη της, όταν οι ίδιοι οι ήρωές της 
εκσυγχρονίζονται. Οι τωρινοί παππούδες είναι περισσότερο ενεργοί και μέσα στα 
πράγματα, οπότε ένας παππούς που θα διαβάζει ένα παραμύθι από το tablet του στα 
εγγονάκια του, που μοιάζει πολύ φρέσκο! Μια πνιγμένη στις υποχρεώσεις σύγχρονη 
μανούλα, ξεκλέβει λίγο (γλυκό) χρόνο και κατεβάζει στο κινητό της το βραδινό παραμύθι 
που θα διαβάσει με τα μικρά της. Όσο κι αν αλλάξει, ο τρόπος, το φόντο σε αυτή την εικόνα,
αυτό που παραμένει αναλλοίωτο και βαθιά γλυκό και ουσιαστικό,  είναι αυτή η σχέση, το 
δέσιμο μεταξύ τους που γίνεται με αφορμή τον φανταστικό χώρο ενός παραμυθιού. 
Δημιουργούνται κοινοί κώδικες, συνειρμοί, εικόνες, συναισθήματα  και αναμνήσεις 
(αξέχαστα).

Πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν αντιλαμβάνονται την ανατροπή στην ιστορία του 
μικρού Ανδρέα με την πριγκίπισσά του;

Στην αρχή σαστίζουν... Έπειτα, βρίσκουν τον δρόμο τους. Περισσότερη είναι η δική μου 
αγωνία, μην τα λυπήσω. Αλλά, τα παιδιά, δεν μασούν τα λόγια τους: θα πουν ότι σκεφτούν 
και ότι νιώσουν, αυθόρμητα και χωρίς «φτιασίδια» και αυτό μ’ αρέσει πολύ. Πολλές φορές 
μιλώντας για την ιστορία με τα παιδιά, κάποια δηλώνουν θαρρετά ότι θα έφευγαν μόλις 
καταλάβαιναν ότι η μικρή πριγκίπισσα του Ανδρέα δεν μπορεί να δει. Και  τους εξηγώ ότι 
και εγώ νιώθω αμήχανα και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω απέναντι σε ένα διαφορετικό παιδί,
αλλά αυτό δεν πρέπει να μας σταματά. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το γνωρίσουμε, να 
το αποδεχτούμε, να το στηρίξουμε, να το θαυμάσουμε (γιατί είναι αληθινός ήρωας) και να 
αφήσουμε τον εαυτό μας να το αγαπήσει. Η άγνοιά μας είναι αυτή που μας μπλοκάρει.

Τα παιδιά κατανοούν την αναπηρία μέσα από τα βιβλία; Τα βοηθούν να καταλάβουν 
τη διαφορετικότητα και να εξοικειωθούν με την εικόνα της αναπηρίας;

Κατανοούν ότι βλέπουν να καταγράφεται μια αλήθεια που την έχουν συναντήσει στην 
πραγματική τους ζωή και ίσως δεν ήξεραν πως να τη διαχειριστούν. Με τα βιβλία, 
ανακαλύπτουν ίσως κάποιες διεξόδους στις κρυφές τους σκέψεις. 

Πώς οι ενήλικες θα θυμηθούν και πάλι να ονειρεύονται με τα «μάτια ανοιχτά» όπως 
ο μικρός Ανδρέας;

Ζήτω η φαντασία! Όπως λέει ο Ανδρέας. Ας αφεθούμε, απλά κι ανάλαφρα με αισιόδοξη 
διάθεση στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα και όλα θα αλλάξουν! Πόσες φορές αλήθεια δεν 
είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα όταν αντιμετωπίσαμε με θετική διάθεσή κάποιο πρόβλημά 
μας; Το καλό φέρνει μόνο καλό! Εξ’ άλλου όλοι κρύβουμε ένα μικρό Ανδρέα μέσα μας: 
ευαίσθητο, με φαντασία, ενσυναίσθηση, χαρά και αισιοδοξία, αγάπη και όνειρα. Ας τον 
αφήσουμε να πάρει τα ηνία λοιπόν! 

Οι μικροί αναγνώστες όταν τους διαβάζετε τις περιπέτειές σας, σας βλέπουν σαν 



«νεράιδα του παραμυθιού»;

Μμμμ... δεν ξέρω. Δεν νομίζω, γιατί οι περιπέτειές μου είναι αρκετά γήινες και ρεαλιστικές. 
Οι ήρωές μου είναι εντελώς πραγματικοί (όσο μπορούν σε ένα παραμύθι) και αυτενεργούν 
και οι ίδιοι δίνουν λύσεις: δυναμικά, με σιγουριά και απέραντη αγάπη. Νομίζω –και πολύ θα
ήθελα– να με βλέπουν σαν μανούλα τους που τους λέει παραμύθια. 

Ποιο είναι το πιο όμορφο σχόλιο που σας έχει κάνει παιδί μετά την αφήγηση των 
παραμυθιών σας;

«Θα ξανάρθετε να μας πείτε κι άλλο παραμύθι;» την λατρεύω αυτή τη φράση!

http://www.protothema.gr/culture/books/article/539301/oneireuomai-me-ta-matia-anoihta/ 
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