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Παιχνίδια ρόλων

Γράφει η Ασημίνα Ξηρογιάννη //
 

 

Μάκης Τσίτας «O Ιππότης και η Χαμογελαστή Πριγκίπισσα», εκδ. Καλέντης

 

«Βρες ποιος είμαι», εκδ. Πατάκη

 

Ο Μάκης Τσίτας είναι ένας καθιερωμένος στις συνειδήσεις των μεγάλων και μικρών αναγνωστών
συγγραφέας. Βραβευμένος, πολυμεταφρασμένος, δεν χρειάζεται συστάσεις. Τούτο το κείμενο έχει σκοπό να
αναφερθεί σε δύο παιδικά βιβλία του Μάκη Τσίτα. Αφενός μεν το πολύ πρόσφατο «Ο ιππότης και η
χαμογελαστή βασίλισσα», αφετέρου το «Βρες ποιος είμαι» που είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα από τα
ελληνικά γράμματα (2007), αλλά επανακυκλοφορεί αργότερα από τις εκδόσεις Πατάκη (2014). Τι κοινό έχουν
τα δύο βιβλία; TO (ΘΕΑΤΡΙΚΟ) ΠΑΙΧΝΙΔΙ που εμπεριέχει τη δραματοποίηση και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ.

Στο πρώτο βιβλίο, ο μικρός ήρωας χρίζεται ιππότης από τη χαμογελαστή και ευγενική βασίλισσα. Ορκίζεται
να τη συνοδεύει παντού, να την προστατεύει, να είναι ο φύλακας άγγελός της. Την σώζει εύκολα από το
δολοφονικό κουνούπι, από τους εχθρικούς στρατιώτες που έχει στείλει ο αντίπαλος, από την πυρκαγιά που
έπιασε το παλάτι. Και κείνη είναι περήφανη και συνεχώς τον εκθειάζει, κι ας κοκκινίζει εκείνος από ντροπή.
Αλλά ξέρει ότι το αξίζει. Οι μικροί αναγνώστες αρχικά χαμογελούν όταν βλέπουν ότι η χαμογελαστή
βασίλισσα είναι γριούλα. Στο τέλος νιώθουν περίεργα όταν ο μικρός λέει ότι η γιαγιά του τού δίνει φιλί. «Τι
σχέση έχει τώρα η γιαγιά του;» εύλογα αναρωτιούνται. Αυτός τόση ώρα μας μιλούσε για μια βασίλισσα!
Μαγική ανατροπή, στ’ αλήθεια! Το παιδάκι «παίζει» με τη γιαγιά του. Εκείνο υποδύεται το ρόλο του γενναίου
ιππότη, ενώ η καλόβολη και καλόκαρδη γιαγιά του το ρόλο της βασίλισσας. Τρυφερότητα, αγάπη, ευλογία
εκπέμπεται από τις αράδες του Μάκη Τσίτα. Λιτός, απέριττος, πάντα to the point κερδίζει τους μικρούς
αναγνώστες, τους έλκει και θέλουν κι αυτοί να παίξουν ανάλογα παιχνίδια με τους δικούς τους ανθρώπους.
Είναι αλήθεια πως επειδή οι σύγχρονοι γονείς συνεχώς εργάζονται ή κυνηγάνε το κέρδος, αναγκάζονται να
αφήσουν ή μοιραία αφήνουν τα παιδιά τους με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Όταν οι παππούδες και οι
γιαγιάδες είναι ενεργητικοί και έχουν τη διάθεση, αφιερώνουν χρόνο και παίζουν με τα εγγόνια τους.

 

Ανάλογο θέμα θα λέγαμε πως υπάρχει και στο «ΒΡΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ».Ο κύριος Ρηγόπουλος πριν πάει για ύπνο
παίζει παιχνίδια με τον γιο του. Προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του μέσα από μεταμορφώσεις και
παντομίμες και παιχνίδια ρόλων. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο στο γραφείο του κ. Ρηγόπουλου, μπορεί να είναι
πραγματικά οποιοσδήποτε. Ένας ελέφαντας, ένας τζίτζικας, ο τρομερός μάγος Ραταπουρίμ. Τα μικρά παιδιά
ευχαριστιούνται και αναζητούν τέτοιου είδους παιχνίδια. Διασκεδάζουν, εκτονώνονται και είναι ένας τρόπος
να επικοινωνούν με τους γονείς τους.

Και στις δύο περιπτώσεις η συνεργασία με τους εικονογράφους είναι πετυχημένη με την έννοια πως οι
πλούσιες και καλοσχεδιασμένες εικόνες συμπληρώνουν το κείμενο.

Πρόκειται για δύο κείμενα εύκολα για δραματοποίηση. Έχει σημασία να δούμε πώς ο Μάκης Τσίτας χειρίζεται
το ίδιο θέμα, αλλά με διαφορετικό τρόπο, δίνοντας δύο βιβλία που μας αγγίζουν με την απλότητα, τη
διαύγεια και την αλήθεια τους.

 

Μάκης Τσίτας

 

Έχοντας παρακολουθήσει στενά την πορεία του Μάκη Τσίτα και έχοντας ασχοληθεί με τα βιβλία του
σημειώνω τα εξής πέντε σημεία:

 

-Δίνει το θέμα του με αμεσότητα, τρόπο λιτό και παιχνιδιάρικο.

-Καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη στα παιδιά.

-Ασχολείται με το θέμα του Εαυτού/ποιος είμαι, ποιος ο οικογενειακός και κοινωνικός μου περίγυρος, τί
κάνω.

-Θέτει ενίοτε σύγχρονα σημαντικά ζητήματα έχοντας σύνδεση με τους καιρούς που διανύουμε και τα
φαινόμενα που συναντάμε (π.χ. Η μικρή διάσημη/Μπροστά στην τηλεόραση)

-Δεν προσπαθεί με πολύπλοκο τρόπο κάτι να αποδείξει. Αφηγείται σύντομες ιστορίες δίνοντας τροφή για
σκέψη σε μικρούς, αλλά και σε μεγάλους.

Έχει αποκτήσει το κοινό του που αναμένει διαρκώς κάποιο επόμενο βιβλίο του.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημιουργώντας μαζί
με τους άλλους

Γράφει η Ασημίνα
Ξηρογιάννη //   Τάσος
Αγγελόπουλος
«Παίζοντας θέατρο»
Ασκήσεις και παιχνίδι
για την θεατρική
αγωγή, εκδ. σοφία Α.Ε.
2016, σελ. 176   Το
θέατρο στο σχολείο
είναι ένα θέμα που
συζητιέται πολύ τα
τελευταία χρόνια .Πριν
από 20

 Περισσότερα

Μικρή αλλά δύσκολη
ιστορία ενηλικίωσης,
και ταξικές και
φυλετικές ανισότητες
στον πολύπαθο
αμερικάνικο Νότο

Του Γεωργίου Νικ.
Σχορετσανίτη //    
Ουίλλιαμ Φώκνερ, Ο
αχυρώνας φλέγεται.
Μετάφραση, Επίμετρο:
Γιάννης Παλαβός.
Εκδόσεις Κίχλη. 2018  
Γραμμένη στη δεκαετία
του 1930, μια δεκαετία
κοινωνικής,
οικονομικής και
πολιτιστικής
αναταραχής και
συμφοράς, η οποία
απεκλήθη και δεκαετία
της

 Περισσότερα

Διήγημα: “Υπακοή”

Της Κωνσταντίνας
Χαρβάτη // *       Ποτέ
δεν ήμουν απ’ αυτούς
που η ζωή ξεχώρισε.
Άνθρωπος
συνηθισμένος με
γούστα απλά που δεν
ενοχλούν κανέναν,
αυτός είμαι. Ζω χωρίς
να αποζητώ το κάτι
παραπάνω, χωρίς να με
κατατρώει η

 Περισσότερα

Βαγγέλης
Κακατσάκης: «Η
ποίηση που μας
συγκινεί, μας
προσκαλεί σε
διάλογο διαρκείας»

Συνέντευξη στην
Αργυρώ Μουντάκη //  
Όταν ένας Δάσκαλος
γράφει, τότε κάτι
διαφορετικό προκύπτει
από την παιδαγωγική
του διάδραση με τη
ζωή και τους μαθητές
τους. Κι η ποίησή του
μέσα από την
αποτύπωση της πιο
σκληρής
πραγματικότητας
έρχεται λυτρωτική

 Περισσότερα

Ένα ποίημα

Του Αριστομένη
Λαγουβάρδου // *         
Ένα πόθο άφραστο
αναβρύζει   Ένα πόθο
άφραστο αναβρύζει το
αγαλματένιο σου το
σώμα, μα πιο ψηλά στο
λουλουδένιο στόμα,
όλη η ηδυπάθεια σου
ξεχειλίζει.     Κι έμοιαζε
του ηλιού

 Περισσότερα

«Αρχαία
ηχογράφηση» που
παγιδεύει τον χρόνο

Γράφει η Βιβή
Γεωργαντοπούλου //  
Βασίλης Γκουρογιάννης
«Διηγήσεις
Παραφυσικών
Φαινομένων», εκδόσεις
Μεταίχμιο   «Το κύριο
βιολογικό γνώρισμα
του ανθρώπου είναι ότι
παράγει παρελθόν. Με
τον τρόπο της αράχνης
προχωρεί
εκτυλίσσοντας νήμα. Σ’
αυτό το νήμα έπειτα
πισωγυρνά, ακροβατεί
και

 Περισσότερα

Vive la di�érence!

Από τον Μάρκο
Ψυχάρη //   Τέσσερις
«εργάτες» της
ανεξάρτητης ελληνικής
pop–electro σκηνής
έχουν έτοιμες δουλειές.
Άλμπουμ που θα τα
κυκλοφορήσουν σε
Ελλάδα και εξωτερικό
με το δεύτερο να
φαντάζει περισσότερο
φιλόξενο για τον ήχο
τους. Διαβάστε και
ακούστε τούς

 Περισσότερα
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ένα από τα πρώτα κι ένα
από τα τελευταία γραπτά
του Σπύρου Ασδραχά

Από το 1957 στο 2017…     Ένα
από τα πρώτα κείμενα  του
Ασδραχά δημοσιεύεται στην
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
(Μάρτιος 1957, αρ. 27). 
Πρόκειται για “δυο μαρτυρίες
από την τουρκοκρατία”.  Τις
εντόπισε ερευνώντας το
Αρχειοφυλακείο  Λευκάδας .
Τις ανέδειξε , σχολίασε

 Περισσότερα

Μπεάτε και Σερζ
Κλάρσφελντ: η σχέση τους
με την Ελλάδα

Επιμέλεια: Ελένη Γκίκα //  
«Ένα θρυλικό ζευγάρι, η
Μπεάτε και ο Σερζ
Κλάρσφελντ. Εκείνη κόρη
ενός στρατιώτη της Βέρμαχτ
και εκείνος γιος ενός
Ρουμάνου Εβραίου που
πέθανε στο Αουσβιτς».     Η
θρυλική ιστορία τους που
ξεκίνησε σε μια

 Περισσότερα

Ίσως τελικά ο αδιάφορος
χρόνος να διαθέτει και να
προσφέρει τις καλύτερες
λύσεις και το
σπουδαιότερο, απλόχερα!

Του Γεωργίου Νικ.
Σχορετσανίτη //     Andrea
Camilleri, Το γκρι ταγιέρ.
Μετάφραση: Γιάννα
Σκαρβέλη. Ελληνικά
Γράμματα, 2018. Αθήνα   ‘Το
γκρι ταγιέρ’ είναι ένα
μυθιστόρημα του Αντρέα
Καμιλλέρι που κυκλοφόρησε
στην Ιταλία το 2008, με τίτλο
‘Il tailleur grigio’

 Περισσότερα

Διήγημα: “Η επιστροφή του
Οδυσσέα”

Από τον Sean Dragon // *     Ο
Οδυσσέας κατάφερε να
αποφύγει την τελευταία
στιγμή το μεγάλο φορτηγό
που είχε μπει με μεγάλη
ταχύτητα στο ρεύμα του και
ερχόταν κατά πάνω του. Ο
απότομος ελιγμός όμως τον
έκανε να

 Περισσότερα

Διήγημα: «Μύκονος –
Απρόσμενοι καλοκαιρινοί
έρωτες”

Της Μαρίας Καφφέ // *        
Άνοιξα τα μάτια μου..Το
θαλασσινό αεράκι χτυπούσε
το πρόσωπό μου. Δροσιά και
ηρεμία σε ένα καράβι για την
Μύκονο. Τι άλλο ήθελα; Μέσα
στις σκέψεις μου δεν
παρατήρησα πως ένας ίσκιος

 Περισσότερα

Από το ημερολόγιο ενός
ψυχαναλυτή

της Μάρως Βαμβουνάκη // *  
Χτυπάει κάθε τόσο το
τηλέφωνο ενός
ψυχοθεραπευτή και από την
άλλη άκρη της ασύρματης
σύνδεσης ακούγεται μια
δραματική φωνή που ζητάει
βοήθεια. Ζει λέει μια
τραγωδία. Έχει Αϋπνίες,
αρνείται να δοκιμάσει ξανά
νέες σχέσεις,

 Περισσότερα

Γιώργος Γλυκοφρύδης: «Η
αγάπη ο έρωτας και η
ομορφιά, πολύ συχνά είναι
τα μόνα όπλα απέναντι
στον εχθρικό και
αφιλόξενο κόσμο.
Θωρακισμένα σκάφη
ευτυχίας»

Συνέντευξη στην Ελένη Γκίκα
//     Ο συγγραφέας Γιώργος
Γλυκοφρύδης ζει και
εργάζεται τα τελευταία
χρόνια στο Πουατιέ της
Γαλλίας. Γιός του σκηνοθέτη
Πάνου Γλυκοφρύδη, βοηθός
ένα φεγγάρι του
Αγγελόπουλου, έχει δώσει
δείγμα γραφής τολμηρό:
τείχος του Βερολίνου,
Εβραίοι

 Περισσότερα

Διήγημα: “O Βύθουλας της
Αδριατικής”

Του Νίκου Τακόλα // *         Ο
Τζιάνι έκανε μερικά
δευτερόλεπτα να καταλάβει.
Κάτι αιχμηρό πίεζε το σβέρκο
του. «Τι στο διάολο τους
πήρα;», αναρωτήθηκε. «Απ’
αυτά τα κωλόπαιδα είναι.
Κοίτα γκαντεμιά. Στο κέντρο
της Αθήνας, μέρα

 Περισσότερα

Τούλα Καρώνη: Παιδιά μιας
επανάστασης

Συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο
Ιντζέμπελη //   Η Τούλα
Καρώνη αγάπησε το γαλλικό
τραγούδι κι αυτό ήταν το
έναυσμα για μια σειρά
βιβλίων που αφορούν
γάλλους τραγουδοποιούς. Με
αφορμή το βιβλίο της για τον
Ιβ Μοντάν, μίλησε στο Fractal
για το

 Περισσότερα

(Ό,τι υπήρξε, θα
ξαναϋπάρξει.)

Γράφει η Ελένη Γκίκα //  
«Iridium» της Αγγέλας
Γαβρίλη, Eκδόσεις
«Momentum», σελ. 56   (Ό,τι
υπήρξε, θα ξαναϋπάρξει.)
[How to cast a spell]
Διασώζοντας τα ελάχιστα
εκείνα που αντέχουν στον
χρόνο, η Αγγέλα Γαβρίλη, μια
από τις πιο δυνατές

 Περισσότερα
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