Χρήστος Δημόπουλος: «Τα παιδιά
καταλαβαίνουν περισσότερα από ότι θα μας
βόλευε»
Τι έχει να μας προτείνει ένας άνθρωπος, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις εκπομπές του;
Ο Χρήστος Δημόπουλος, ο παρουσιαστής του Ουράνιου Τόξου της ΕΡΤ και συγγραφέας
παιδικών βιβλίων, μέσα από τρεις ερωτήσεις στο trikalakids.gr.

Πώς επιλέγει κανείς ένα καλό παιδικό βιβλίο;
Με πολλή προσοχή. Θα συμβούλευα τους γονείς να επιλέγουν καλούς συγγραφείς,
γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Να εμπιστεύονται τον βιβλιοπώλη της γειτονιάς τους. Και
φυσικά, πριν αγοράσουν, να ξεφυλλίζουν το βιβλίο, να μυρίζονται το κείμενο, να κρίνουν
τις εικόνες… Όπως προσέχουν τις τροφές που αγοράζουν για τα παιδιά τους, έτσι να κάνουν
και με τα βιβλία…
Από συνεχόμενες συναντήσεις που έχετε με τις νεαρές ηλικίες, θεωρείτε ότι τα παιδιά
έχουν αντιληφθεί ή αντιλαμβάνονται τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα;
Τα παιδιά πάντα αντιλαμβάνονταν πολλά περισσότερα απ’ ό,τι θα θέλαμε -ή θα μας
βόλευε- να πιστεύουμε. Έχουν εκπληκτικής ευαισθησίας αντένες που πιάνουν ακόμα και
την παραμικρή αλλαγή στη συμπεριφορά μας. Βιώνουμε όλοι την κρίση –που είναι κυρίως
κρίση πολιτισμική- και τα παιδιά τη βιώνουν κι αυτά με τον τρόπο τους. Απλώς εκείνα είναι
σε θέση ν’ αντιδράσουν καλύτερα από μας. Διαθέτουν μια απέραντη σοφία κι ίσως θα ήταν
καλό να τα ακούμε πού και πού… Έχουν πολλά να μας διδάξουν.
Εκπομπές όπως το “Ουράνιο Τόξο” αποδεικνύουν ότι η τηλεόραση μπορεί να είναι θετική
επιρροή στα παιδιά. Ποιο είναι “μυστικό” της επιτυχίας σας;
Ένα και μοναδικό: η αγάπη! Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο.
Κάνω μια εκπομπή χωρίς κονδύλια, χωρίς την υποστήριξη που θα ήθελα. Κι έχω καταφέρει,
νομίζω, τις ελλείψεις σε χρήματα, σε μέσα παραγωγής, σε συνεργάτες, να τις μετατρέψω
από μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα για την εκπομπή. Το Ουράνιο Τόξο είναι μια
παλιομοδίτικη, μια αντιτηλεοπτική εκπομπή. Μα τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτή μου την
αγάπη, την τιμιότητα απέναντί τους. Και την βλέπουν! Κι όχι μόνο τη βλέπουν, αλλά την
έχουν ανταμείψει με την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό!

