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Η ευεργετική επίδραση της λογοτεχνίας
στη ζωή των παιδιών και των εφήβων
Στο σημερινό εργαστήρι θα γνωρίσουμε τους κόσμους των πρωταγωνιστών των
βιβλίων μου και θα δούμε:

α) με ποιους τρόπους η λογοτεχνία γίνεται σύμμαχος του εκπαιδευτικού στην ανάγκη του
να συζητήσει το οποιοδήποτε θέμα-εύκολο ή δύσκολο-με τους μαθητές του
β) πώς μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων αβίαστα περνιούνται μηνύματα και καλλιεργείται η
ενσυναίσθηση των παιδιών και
γ) γιατί η ταύτιση με λογοτεχνικούς ήρωες προσφέρει ανακούφιση και παρηγοριά στον
άνθρωπο.
Θα τύχουν συζήτησης και επεξεργασίας θέματα όπως η μοναξιά της τρίτης ηλικίας,
η απώλεια και η διαχείριση του πένθους, η ενδοοικογενειακή βία, το διαζύγιο και
η σεξουαλική κακοποίηση.

«Η ομορφιά της λογοτεχνίας είναι
πως σε κάνει να ανακαλύπτεις
πως οι ανησυχίες σου
δεν είναι μόνο δικές σου,
είναι οικουμενικές ανησυχίες,
δεν είσαι μόνος
και αποξενωμένος από τους
άλλους.
Α ν ή κ ε ι ς».
F. Scott Fitzgerald

η μοναξιά της τρίτης
ηλικίας,
η απώλεια και η
διαχείριση του πένθους,
η ενδοοικογενειακή βία,
το διαζύγιο,
η σεξουαλική
κακοποίηση.

Γιατί να συζητάμε
δύσκολα θέματα
μέσω
της λογοτεχνίας;
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Γιατί η καθημερινότητα και η ζωή των παιδιών είναι
γεμάτη με τέτοιου είδους θέματα
(πανδημία, πόλεμος, προσωπικές οδύσσειες του καθενός).
Επειδή όσο περισσότερο συζητάμε για θέματα που
θεωρούμε δύσκολα-ίσως και τρομακτικά-τόσο λιγότερο
δύσκολα και τρομακτικά γίνονται.
Διότι η λογοτεχνία, η τέχνη γενικότερα, είναι ένας
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στο μυαλό μας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ –
η μοναξιά της τρίτης
ηλικίας

Ο μέσα σου άνθρωπος δε γερνά.
Ο μέσα σου άνθρωπος είναι ψυχή,
είναι καρδιά.
Στο αιώνιο τώρα, το άχρονο,
το γερασμένο, το νέο,
όλες οι ηλικίες
που υπήρξες ποτέ.
Anne Lamott

Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα με τα
μπλε σαν γυάλινα μάτια και γιατί βρίσκεται
πάντα στα ίδια μέρη όπου συχνάζουν ο
Σταύρος, η Μαργαρίτα, ο Ντάνιελ και η
Ειρήνη;
Πώς θα αντιδράσουν τα τέσσερα παιδιά
όταν εκείνη τους αποκαλύψει το
τρομακτικό μυστικό της;
Θα την πιστέψουν;
Κι αν την πιστέψουν, θα καταφέρουν να τη
βοηθήσουν;

Καρδιοχτύπι, μυστήριο και αμέτρητες
ανατριχίλες σε μια ιστορία που θα
εκτοξεύσει την αγωνία σας στα ύψη!
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:

1
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ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Λένε ότι υπάρχουν δύο είδη συγγραφέων. Αυτοί που προσχεδιάζουν
την πορεία τους (plotters) και αυτοί που γράφουν χωρίς να ξέρουν
από πριν πώς θα εξελίξουν την ιστορία τους (pantsers).
Προσωπικά ανήκω στην κατηγορία των δεύτερων. Συνήθως δεν
προγραμματίζω τη δουλειά μου εκ των προτέρων. Αφήνω την ιδέα
να με παρασύρει, τους ήρωές μου να μου μιλήσουν.
Ο προσχεδιασμός νιώθω ότι περιορίζει τη δημιουργικότητά μου.
Με το βιβλίο μου «Εβδομηντάχρονη ετών δέκα» τα πράγματα
συνέβησαν αλλιώς. Μια Κυριακή βράδυ καθόμουν στον καναπέ και
χαλάρωνα. Ξαφνικά, μέσα σε λίγες μόνο στιγμές, όλη η πλοκή του
βιβλίου, από την αρχή μέχρι το τέλος, οι βασικοί χαρακτήρες, το
μυστήριο και οι ανατροπές, εμφανίστηκαν αστραπιαία στο μυαλό μου.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Άνοιξα τον υπολογιστή και έγραψα με κάθε λεπτομέρεια την πλοκή του
κάθε κεφαλαίου. Την εβδομάδα που ακολούθησε κατάφερα να
ολοκληρώσω το βιβλίο, συνειδητοποιώντας ότι το να προσχεδιάζεις την
πορεία σου έχει και τα καλά του!
Προτίμησα να το γράψω σε τριτοπρόσωπη αφήγηση, γιατί αυτό μου
έδωσε τη δυνατότητα να είμαι πανόπτης αφηγητής (third person
omniscient narration) και να μπορώ να αφηγηθώ την ιστορία από την
οπτική πολλών χαρακτήρων αντί ενός.
Προσθέτοντας στη συνταγή μυστήριο και μερικές δόσεις χιούμορ
προσπάθησα να δημιουργήσω μια ιστορία που να κερδίζει το ενδιαφέρον
των παιδιών και να περνά το μήνυμα που ήθελα να δώσω αβίαστα,
χωρίς να τους κουνά το δάκτυλο σαν αυστηρός γονιός ή δάσκαλος.

Όπως είπε
η Άστριντ Λίντγκρεν κάποτε:
«Και έτσι γράφω
όπως θα ήθελα η ίδια
να είναι το βιβλίο
– αν ήμουν παιδί.
Γράφω για το παιδί μέσα
μου».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:

Ελάτε να γράψουμε ένα
μονόλογο μπροστά στον
καθρέφτη:
«Αν ξαναγινόμουν παιδί…»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ – ιδέες:

Τα παιδιά θα μπορούσαν να
κάνουν κάτι ανάλογο:
«Αν ζούσα στο σώμα του
παππού/της γιαγιάς μου».

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ –
η απώλεια και η
διαχείριση του πένθους

Ζώντας στις καρδιές αυτών
που αφήνουμε πίσω
σημαίνει να μην πεθαίνουμε.
Thomas Campbell

Η θλίψη έχει δύο μέρη.
Το πρώτο είναι η απώλεια.
Το δεύτερο είναι το χτίσιμο της ζωής
απ’ την αρχή.
Anne Roiphe

Ο Σόλωνας, στην τρυφερή ηλικία των δέκα ετών, έρχεται
αντιμέτωπος με ένα από τα δυσκολότερα γεγονότα στη
ζωή ενός ανθρώπου. Την απώλεια. Η αγαπημένη του
αδελφή Ορσαλία δεν είναι πια μαζί του. Ο θάνατός της
κλονίζει τις ισορροπίες και ταράζει τις σχέσεις μέσα στην
οικογένεια.
Ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του να το αντιμετωπίσει:
η μαμά κλείνεται στον εαυτό της, ο μπαμπάς μαγειρεύει
συνεχώς και ο Σόλωνας αναζητεί παρηγοριά στην καλή
του φίλη Λυδία και στην Αλεξία, την παιδοψυχολόγο που
τον παρακολουθεί.
Οι μήνες διαδέχονται ο ένας τον άλλο και ο καιρός περνά.
Θα μπορέσουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι να το ξεπεράσουν
και να βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν;
Ή μήπως κάποιες πληγές δεν είναι δυνατό να κλείσουν
ποτέ;
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ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γράψω ένα βιβλίο με θέμα την απώλεια ενός
παιδιού. Είναι που ο πρωταγωνιστής της ιστορίας βρέθηκε κάποια
στιγμή στο μυαλό μου και δεν έλεγε να βγει.
Ήταν ένα χειμωνιάτικο βράδυ πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ένα
δεκάχρονο αγόρι μού ψιθύρισε:
«Η Ορσαλία έρχεται συχνά στα όνειρά μου. Φοράει λευκό
λουλουδάτο φόρεμα και με τραβάει από το χέρι να χορέψουμε.
Χαμογελάει τόσο, που χαμογελάνε και τα μάτια της μαζί».
Άνοιξα τον υπολογιστή και ξεκίνησα να γράφω. Καθώς εξελισσόταν το
πρώτο κεφάλαιο, συνειδητοποιούσα πως ο Σόλωνας, ο πρωταγωνιστής
της ιστορίας, αντιμετώπιζε την απώλεια της δίδυμης αδελφής του, της
Ορσαλίας. Εκείνο το βράδυ έκλεισα τον υπολογιστή προβληματισμένη.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Μερικά χρόνια πριν είχα διαβάσει μια συνέντευξη της Katherine
Paterson σχετικά με το βιβλίο της «Bridge to Terabithia» που
κυκλοφόρησε το 1977 και στο οποίο η δεκάχρονη πρωταγωνίστριά του
πνίγεται στο ποτάμι. Το βιβλίο θεωρείται πια ένα κλασικό βιβλίο
παιδικής λογοτεχνίας, όταν όμως πρωτοβγήκε, η συγγραφέας του είχε
συναντήσει αντιδράσεις από γονείς και βιβλιοθηκάριους σχετικά με τη
θεματολογία. Το βιβλίο μάλιστα είχε απαγορευτεί για κάποια χρονική
περίοδο, επειδή ο θάνατος και η απώλεια θεωρήθηκαν προκλητικά
θέματα για την εποχή. Η τραγική ειρωνεία είναι πως η Paterson
έγραψε το βιβλίο αυτό μετά που ο καλύτερος φίλος του γιου της
χτυπήθηκε σε ηλικία οχτώ ετών από κεραυνό και σκοτώθηκε.

Από τι προσπαθούμε λοιπόν να προφυλάξουμε τα παιδιά μας; Από
γεγονότα που όσο δύσκολα και να είναι αποτελούν μέρος της ζωής;

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Παρόλο που το δικό μου βιβλίο γραφόταν σαράντα χρόνια μετά, δεν
μπορούσα να μην προβληματιστώ για το κατά πόσο το θέμα της
απώλειας-και μάλιστα της απώλειας παιδιού-εξακολουθούσε να
αποτελεί θέμα ταμπού στην ελληνόφωνη παιδική λογοτεχνία.
Για κάποιο διάστημα σκεφτόμουν να μην το στείλω για αξιολόγηση σε
κάποιον εκδοτικό οίκο, νιώθοντας σχεδόν βέβαιη πως θα τύχει
απόρριψης.
Όταν άλλαξα γνώμη και το έστειλα στις Εκδόσεις Πατάκη, εκπλάγηκα
ευχάριστα όταν έμαθα πως το κείμενο μου πήρε τελικά έγκριση για
έκδοση.
Τα παιδιά μέσα στις ιστορίες βρίσκουν τον εαυτό τους, βρίσκουν
ανακούφιση, βρίσκουν παρηγοριά και στήριξη. Ασχέτως αν βιώνουν ή
όχι ανάλογο πρόβλημα με το πρόβλημα του πρωταγωνιστή.
Στα παιδιά χρειάζεται να λέμε την αλήθεια, με τρόπο βέβαια που θα
μπορέσουν να την κατανοήσουν και να ωφεληθούν από αυτή.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Με το να τα έχουμε κλεισμένα στο χρυσό κλουβί της άγνοιας δεν τα
βοηθάμε πραγματικά. Άλλωστε τα παιδιά είναι πολύ πιο δυνατά από
όσο εμείς νομίζουμε, πολλές φορές πιο δυνατά κι από εμάς τους ιδίους.
Αφηγήθηκα την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο, από τη σκοπιά του
δεκάχρονου Σόλωνα, δίδυμου αδελφού της Ορσαλίας.
Η πρωτοπρόσωπη ματιά έδωσε αμεσότητα στην αφήγηση.
Προσπάθησα με ρεαλισμό αλλά όχι μελοδραματισμό να δείξω πως η
διαχείριση του πένθους είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση και
γίνεται με διαφορετικό τρόπο από κάθε άτομο.
Η χρονική απόσταση μεταξύ των διαφόρων γεγονότων της ιστορίας
(time jump) μου έδωσε τη δυνατότητα να δείξω πως ο χρόνος
απαλύνει τις πληγές, ακόμη κι αν δεν τις γιατρεύει εντελώς και να
κλείσω το βιβλίο με αισιοδοξία και ειλικρίνεια.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:

Comfort Quilt –
Η κουβέρτα της ανακούφισης
Ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί την
κουβέρτα της ανακούφισης της τάξης
μας, να την έχουμε σε μια γωνιά στην
αίθουσά μας για να παίρνουμε δύναμη
και να θυμόμαστε πως δεν είμαστε
μόνοι, όλοι περνάμε δύσκολα μα
βρίσκουμε κάποια στιγμή το κουράγιο να
βγούμε από το σκοτάδι στο φως.

Πάνω στο κομμάτι που θα σας δοθεί
γράψτε μια δική σας ιστορία απώλειας
και πώς καταφέρατε να διαχειριστείτε
τα συναισθήματά σας και να συνεχίσετε.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ –
η ενδοοικογενειακή βία

Όταν την βρεις
πες της πως δεν περνά μέρα
που να μην την σκέφτομαι
αυτό το κορίτσι που θαρρεί
πως είσαι ό,τι ζητούσε
όταν την πετάς με βία στον τοίχο
κι αυτή κλαίει,
πες της πως κλαίω μαζί της
ο κραδασμός του σώματός της στον τοίχο
το κεφάλι της που χτυπά,
όλα ηχούν στ’ αφτιά μου…
Πες της να τρέξει κοντά μου,
έχω ήδη ξεκλειδώσει την πόρτα,
άνοιξα όλα τα παράθυρα…
δεν έχει ανάγκη μια τέτοια αγάπη
Rupi Kaur

Πόσο εύκολο είναι να κρατάς κρυφό ό,τι συμβαίνει
μέσα στο σπίτι σου; Ειδικά όταν το μόνο που θέλεις
είναι να βγεις έξω να το φωνάξεις και να ζητήσεις
βοήθεια;
Η Άννα, στα δεκατέσσερα πλέον χρόνια της, νιώθει
πως η κατάσταση που βιώνει η ίδια και η μητέρα της
έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Η συμπεριφορά του πατέρα της έχει πια ξεπεράσει τα
όρια και τα βίαια ξεσπάσματά του είναι ένας
καθημερινός εφιάλτης.
Η μητέρα της όμως ελπίζει. Περιμένει πως σύντομα
κάτι θα αλλάξει.
Πόσο επικίνδυνο είναι να μην μπορείς να αντικρίσεις
την αλήθεια κατάματα;
Και πόση δύναμη χρειάζεται για να αντιδράσεις;
Αν όμως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να
μπορέσεις να συνεχίσεις;
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ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

«Το καλοκαίρι που μεγάλωσα» είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο για μένα.
Είναι η ιστορία δύο γυναικών, της δεκατετράχρονης Άννας και της
μητέρας της Σοφίας, παγιδευμένες στον φαύλο κύκλο της
ενδοοικογενειακής βίας.
Η Άννα ζει με τους γονείς της σε ένα σπίτι στα περίχωρα μιας πόλης.
Η φαινομενικά συνηθισμένη ζωή τους σημαδεύεται ανεξίτηλα από τα
ξεσπάσματα οργής του πατέρα της, που συχνά οδηγούν σε βία κατά της
μητέρας της και, κάποια στιγμή, και προς την Άννα.
Μέσα από μια σειρά γεγονότων που διαδραματίζονται σε ένα δύσκολο
καλοκαίρι, η έφηβη πρωταγωνίστρια και αφηγήτρια της ιστορίας, παλεύει
να απελευθερώσει τη μητέρα της και τον εαυτό της από τη βία που
βιώνουν σε όλη τους τη ζωή.
Αυτό το δύσκολο καλοκαίρι η Άννα ενηλικιώνεται.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Πάντα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για την ενδοοικογενειακή βία. Είναι ένα
σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλοί άνθρωποι,
γείτονες, συγγενείς, φίλοι και τις περισσότερες φορές οι υπόλοιποι δεν
έχουμε την παραμικρή ιδέα.
Σε μικρές κοινωνίες όπως αυτές της Κύπρου και της Ελλάδας, ένα τέτοιο
θέμα, ακόμα θεωρείται ταμπού.

Ένα Σάββατο απόγευμα του καλοκαιριού του 2014, το σούρουπο, καθόμουν
στη βεράντα μου με το λάπτοπ μπροστά μου. Μου ήρθαν στον νου μερικές
φράσεις. Τις πληκτρολογούσα και μετά τα διάβασα δυνατά.
«Με τη μαμά όλο τρέχουμε. Με κρατά από το χέρι και τρέχουμε.
Τρέχουμε να ξεφύγουμε, να εξαφανιστούμε, να γίνουμε αόρατες.
Τρέχουμε να γίνουμε ευτυχισμένες. Να πάψουμε να κλαίμε. Και να
πάψουμε να φοβόμαστε. Κυρίως να πάψουμε να φοβόμαστε».

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Αυτό είναι μέρος του κειμένου που αποτέλεσε τελικά τον πρόλογο του βιβλίου.
Διαβάζοντάς το δυνατά με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι είχε έρθει η ώρα να
γράψω ένα βιβλίο για την ενδοοικογενειακή βία. Μέσα στους επόμενους έξι
μήνες διάβασα όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία για το θέμα για να μπορέσω να
μπω στη θέση και του θύτη και του θύματος. Για να μπορέσω να καταλάβω.
Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Συγκινήθηκα πολλές
φορές γράφοντας αυτή την ιστορία γιατί η Άννα και η Σοφία μπορεί να μην ήταν
αληθινοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι παγιδευμένοι στον φαύλο
κύκλο της βίας εκεί έξω.
Μακάρι η ιστορία να έχει καταφέρει να φτάσει σε κάποια αληθινή Άννα και σε
κάποια αληθινή Σοφία όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι να έχει γίνει αεράκι, άνεμος
που να ωθήσει ανθρώπους να βγουν από τη σιωπή, να τους ενθαρρύνει να
σπάσουν τον κύκλο της βίας και να βρουν τη γαλήνη και την ηρεμία που τους
αξίζει.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Ελπίζω επίσης ότι έχει ευαισθητοποιήσει
εφήβους και ενήλικες, που μπορεί να μην
βιώνουν οι ίδιοι μια τέτοια κατάσταση, να
απλώσουν το χέρι και να σταθούν δίπλα
στον φίλο, στον γείτονα ή στον συγγενή
που τους χρειάζεται.
Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, εύχομαι
με όλη μου την καρδιά η ιστορία μου να έχει
κάνει τους ανθρώπους να
συνειδητοποιήσουν ότι η βία δεν είναι
αποδεκτή.

Πάντα υπάρχει διέξοδος.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Η πρωτοπρόσωπη οπτική με βοήθησε εκτός από την αμεσότητα
στην αφήγηση, να δώσω στον αναγνώστη την ευκαιρία να δει τις
μύχιες σκέψεις ενός ατόμου παγιδευμένου στον φαύλο κύκλο
της βίας.
Μέσα από τους σύντομους αληθοφανείς διαλόγους το κείμενο
απέκτησε ζωντάνια, κίνηση και θεατρικότητα.
Η χρήση μικρών προτάσεων και κεφαλαίων χάρισαν γρήγορο
ρυθμό στην εξέλιξη της ιστορίας.
Ο παρελθοντικός χρόνος λειτούργησε ως αντίβαρο του
γρήγορου ρυθμού και του δύσκολου θέματος της
ενδοοικογενειακής βίας.

Καταφύγιο
Γυναίκας –
"Τι άλλο έχει
ανάγκη μια
γυναίκα;«
Καμπάνια
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης
για τη βία εις βάρος
των γυναικών.
Τηλεοπτικό σποτ
"Τι άλλο έχει
ανάγκη μια
γυναίκα;"

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:

Ας σηκωθούμε και ας περπατήσουμε στον χώρο
ακούγοντας τη μουσική.
Κάθε που σας αγγίζω στον ώμο θα ήθελα να μπείτε στη
θέση κάποιου ανθρώπου που τα όνειρα της παιδικής
του ηλικίας θρυμματίστηκαν από τον εφιάλτη της
ενδοοικογενειακής βίας.
Το «Requiem for a Dream»
είναι ο τίτλος του soundtrack
album που κυκλοφόρησε το
2000 για να συνοδεύσει την
ταινία του Darren Aronofsky,
Requiem for a Dream. Το
άλμπουμ είναι σύνθεση του Clint
Mansell και η εκτέλεση έγινε
από τους Kronos Quartet.

Μπορούμε να αρχίζουμε τις «κουβέντες» μας με τη
φράση:

«Μικρός/μικρή ονειρευόμουν……………,
σήμερα βλέπω/βιώνω/ζω…………………».

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ –
το διαζύγιο

Όταν ο μπαμπάς μου
χώρισε τη μαμά μου
ήταν σαν να άφησε
κι εμένα.
Nicole Richie

Η φωτογραφία που στολίζει τον μπουφέ στο σαλόνι της Ζωής
δεν είναι αυτή που ήταν πάντα. Δεν είναι η φωτογραφία µε
τους τέσσερίς τους – τον μπαμπά της, τη μαμά της, τη μικρή
της αδελφή κι εκείνη. Όμως ούτε η καθημερινότητα της Ζωής
είναι αυτή που ήταν.
Ο μπαμπάς της έφυγε εδώ και λίγο καιρό από το σπίτι τους
και μένει σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η Ζωή περιμένει πώς
και πώς τη μέρα που θα της ανακοινώσει πως επιστρέφει ξανά
πίσω.
Όταν τελικά ο μπαμπάς της αφήνει το ξενοδοχείο και
μετακομίζει σ’ ένα μικρό διαμέρισμα, η Ζωή νιώθει όπως
ακριβώς την απεικονίζει η νέα φωτογραφία που έχει
αντικαταστήσει την παλιά στην κορνίζα του σαλονιού τους.
Σαν να κάνει τροχό στο πάρκο της γειτονιάς της και ο κόσμος
γύρω της να μοιάζει αναποδογυρισμένος.
Με το μυαλό και την καρδιά της πλημμυρισμένα σκέψεις και
συναισθήματα, καταγράφει στο ημερολόγιό της όσα συνέβησαν
εκείνον τον πρώτο καιρό που οι γονείς της χώρισαν.
Εκείνον τον πρώτο καιρό που όλα γύρισαν ανάποδα.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:
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Χωρίς να το περιμένω, πήρα μια κάποια απάντηση στο ερώτημα «Θα
συνεχίσουμε να είμαστε όλοι μαζί;». Πράγμα που έκανε τη μέρα μου να
εξελιχθεί από ροζ και ζαχαρένια σε γκρι και συννεφένια.
Όλο το απόγευμα εγώ και η Ισμήνη το περάσαμε στη γιαγιά, η οποία –δεν
ξέρω αν είναι ιδέα μου– αλλά μου φάνηκε πως έκανε μεγαλύτερη προσπάθεια
απ’ ό,τι συνήθως για να μας ψυχαγωγήσει. Όχι ότι περνάμε ποτέ βαρετά στη
γιαγιά. Σήμερα όμως ήταν λες και η γιαγιά είχε καλώδιο και ήταν ενωμένη με
πρίζα κι όλο το ρεύμα που διοχετευόταν στο σώμα της την έκανε να μην
μπορεί να καθίσει λεπτό σε ησυχία.
Η πιο ωραία φάση της ημέρας ήταν όταν η γιαγιά μάς πήγε βόλτα και μας
αγόρασε παγωτό, ποπκόρν και μαλλί της γριάς. Συνήθως μας αγοράζει μόνο
το ένα από τα τρία, γιατί λέει πως αν μάθει η μαμά πως μας κάνει όλα τα
χατίρια, θ’ αρχίσει να γκρινιάζει και πως δεν έχει καμιά όρεξη να ακούει την
γκρίνια της κόρης της.
«Δε θα το πω, αν δεν το πείτε» μας έκλεισε το μάτι την ώρα που παίρναμε
στα χέρια μας από ένα τεράστιο μαλλί της γριάς στο πιο ωραίο ροζ χρώμα
που υπάρχει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:
Ήταν τόσο νόστιμο, που την ώρα που έλιωνε στο στόμα μου σκέφτηκα πως
αν ποτέ μου ζητήσουν να περιγράψω την ευτυχία θα πω αυτό: «Η ευτυχία
είναι ροζ, μπαμπακένια και λιώνει στο στόμα σου σαν ζάχαρη».
Η γιαγιά έδειξε το κεφάλι της και είπε: «Τι θα λέγατε αν αυτή η γριά έβαφε
τα μαλλιά της ροζ; Θα της πήγαιναν;». Και πλησίασε κοντά στο κεφάλι της το
μαλλί της γριάς που κρατούσα για να της πούμε αν της πηγαίνει το ροζ
χρώμα. Γελάσαμε με την Ισμήνη κι εγώ είπα: «Δεν είσαι γριά, γιαγιά! Αλλά αν
βάψεις τα μαλλιά σου ροζ, θα είσαι η πιο κουλ γιαγιά στον πλανήτη με
διαφορά!».
Όλες τις ώρες που περάσαμε με τη γιαγιά, το μυαλό μου πήγαινε αλλού και
ελάχιστες φορές θυμήθηκα όσα με απασχολούν. Όταν όμως επιστρέψαμε
σπίτι, η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική. Μέχρι και ο λαμπερός ήλιος
που μας ζέσταινε την ώρα που κάναμε τις βόλτες μας πήγε και εξαφανίστηκε
πίσω από κάτι μουντά γκρίζα σύννεφα.
Επίσης, η Ισμήνη έπαθε αυτό που παθαίνει πάντα όταν τρώει πολλή ζάχαρη.
Πολλαπλασιάστηκε η ενέργειά της. Έτρεχε πάνω κάτω στο σαλόνι και
τσίριζε. Η μαμά φώναξε: «Πάλι σας αγόρασε πολλά γλυκά η γιαγιά; Νομίζω
ότι πρέπει να κάνω μια κουβέντα μαζί της. Δε γίνεται ό,τι χτίζω εγώ να το
χαλά εκείνη».
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:
Επειδή κατάλαβα πως η γιαγιά θα είχε μπλεξίματα κι αυτό μου φαινόταν
πολύ άδικο, έτρεξα και άρπαξα την Ισμήνη από τη μέση για να τη συνετίσω.
«Η γιαγιά μάς τάισε μόνο καρπούζι» είπα. Η Ισμήνη συνέχισε να κλοτσάει και
να γρονθοκοπά τον αέρα και η μαμά φαινόταν έτοιμη να εκραγεί από τα
νεύρα.
Σε μια από τις κλοτσιές της η Ισμήνη αναποδογύρισε το βάζο που στόλιζε
τον μπουφέ μας. Το βάζο έπεσε στο πάτωμα και έσπασε σε μεγάλα κομμάτια.
Η Ισμήνη σταμάτησε να τσιρίζει και ξεκίνησε να κλαίει. Την άφησα κάτω και
έτρεξα να μαζέψω τα κομμάτια.
«Ίσως να μπορούμε να τα ξανακολλήσουμε» είπα αλλά οι φωνές της μαμάς
ήταν τόσο δυνατές, που αποκλείω να έφτασε στα αυτιά της η πρότασή μου.
Την ώρα που έβαζα τα σπασμένα κομμάτια πάνω στον μπουφέ, πρόσεξα
την κορνίζα μέσα στην οποία υπήρχε εδώ και χρόνια η φωτογραφία με τους
τέσσερίς μας. Ο μπαμπάς και η μαμά αγκαλιά κι εγώ με την Ισμήνη
κουλουριασμένες δίπλα τους. Η μαμά έλεγε πάντα πως αυτή η φωτογραφία
αποτύπωνε την «οικογενειακή ευτυχία» μας. Η κορνίζα όμως τώρα είχε μέσα
μια εντελώς διαφορετική φωτογραφία. Εμένα με την Ισμήνη να κάνουμε
τροχό στο γρασίδι στο πάρκο της γειτονιάς μας.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:
Η μαμά συνέχιζε να τσιρίζει και η Ισμήνη συνέχιζε να κλαίει.
Πήγα και στάθηκα απέναντι στη μαμά και ρώτησα: «Γιατί άλλαξες τη
φωτογραφία στην κορνίζα; Γιατί άλλαξες τη φωτογραφία που
είμαστε οι τέσσερίς μας;».
Ούτε που μου έδωσε σημασία. Λες και αυτό που τη ρωτούσα ήταν
εντελώς ασήμαντο για να μπει στον κόπο να το σχολιάσει. Φυσικά
την ξαναρώτησα. Ξανά και ξανά και ξανά, ώσπου γύρισε και μου
είπε: «Ζωή, σε παρακαλώ, μην κάνεις σαν μωρό. Σ’ το ζητάω σαν
χάρη».
Ήρθα στο δωμάτιό μου πιο συννεφιασμένη κι από τα γκρίζα
σύννεφα που είχαν πια πυκνώσει στον ουρανό. Την ώρα που
ξεκίνησε να βρέχει κατάλαβα πως στο ερώτημα «Θα συνεχίσουμε να
είμαστε όλοι μαζί;» η απάντηση είναι η εξής: «Στις φωτογραφίες
μας, πάντως, όχι».
Πάω για ύπνο ακούγοντας τη βροχή να πέφτει.
Παλιά αυτό με έκανε χαρούμενη. Απόψε καθόλου.
Καληνύχτα.
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ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Την ιστορία επέλεξα να αφηγηθώ μέσα
από τις ημερολογιακές καταγραφές
της δωδεκάχρονης Ζωής, έναν
εναλλακτικό τρόπο χρήσης
πρωτοπρόσωπης αφήγησης.
Θεώρησα πως αυτό θα δώσει
αυθεντικότητα και αμεσότητα στην
ιστορία κάνοντάς την καθημερινή παρά
ονειρική.
Ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να
ταυτιστεί με την πρωταγωνίστρια, είτε
επειδή η ζωή του έχει
αναποδογυριστεί λόγω του διαζυγίου
των γονιών του είτε για οποιονδήποτε
άλλο λόγο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:

Η Ζωή ανάποδα, η Ζωή ξανά στα πόδια της.
Γράψτε ένα μικρό ποίημα σε ελεύθερο στίχο, εκφράζοντας τις μεταβολές
στη ζωή της Ζωής. Από το «ανάποδα» στο «ξανά στα πόδια της», μέσα
από την εμπειρία του διαζυγίου των γονιών της.
Π.χ.
Όταν στεκόμουν ανάποδα,
αναποδογυρίστηκε το χαμόγελό μου.
Τίποτα δεν έμοιαζε με τον κόσμο
που συνήθιζα να ξέρω.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ –
η σεξουαλική
κακοποίηση

Ό,τι γίνεται
επάνω μου
αφήνω να με αλλάξει,
αλλά αρνούμαι
να επιτρέψω
να με διαλύσει.
Maya Angelou

Σκοτάδι κλειστοφοβικό. Τρόµος. Τα πόδια µου µέσα στην κόκκινη πηχτή
επιφάνεια. Προσπαθούσα να τα µετακινήσω, να κολυµπήσω, να κινήσω
τα άκρα µου µε γρήγορες βιαστικές κινήσεις, απεγνωσµένες.
Βρισκόµουν στο ίδιο σηµείο ακριβώς, το κόκκινο υγρό ήταν πηχτό, ήταν
αδύνατο να προχωρήσω. Βούλιαζα. Ήταν αδύνατο να αναπνεύσω,
αδύνατο να ζήσω. Σ’ αυτόν τον πηχτό αιµάτινο ποταµό της ζωής µου το
µόνο που µπορούσα να κάνω ήταν να βουλιάζω.
Η Αµαλία ακροβατεί ανάµεσα στα οχτώ και τα δεκάξι της χρόνια.
Επιστρέφει τελετουργικά και αναπόφευκτα στον τρόµο εκείνης της
µέρας, εκείνης της πράξης. Σαν την ηρωίδα του µύθου, την καταπίνει
σιγά σιγά το µαύρο σκοτάδι του Άδη. Μέχρι που στη ζωή της θα µπει
ένα µικρό αγόρι µε στρογγυλά µάγουλα και θλιµµένα µάτια, ο Ορφέας.
Ένα ταξίδι στα δύσβατα της ψυχής και στην υπέρτατη παραβίασή της,
στην αγωνία της πληγής που αιµορραγεί ακατάπαυστα, στα συντρίµµια
µιας παιδικής ηλικίας που κόπηκε πρώιµα. Πώς προχωράς όταν η ουλή
έχει γίνει µέρος του εαυτού σου; Όταν η άνοιξη δε λέει να ακολουθήσει
τον αέναο χειµώνα σου; Όταν το να ξεχάσεις δε φαίνεται και δε γίνεται
να είναι επιλογή;
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το βιβλίο:
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ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:
Η ανάγκη μου να αντιμετωπίσω το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης πάει μερικά
χρόνια πίσω. Κάθε φορά που διάβαζα ένα άρθρο στην εφημερίδα για ένα παιδί που
παρενοχλήθηκε σεξουαλικά, ένιωθα απερίγραπτο θυμό, θλίψη και απογοήτευση.
Έκανα πολλές προσπάθειες να εκφράσω και να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου
μέσω της γραφής, αλλά καμία από τις ιστορίες που προσπάθησα να δημιουργήσω δεν
φάνηκε να λειτουργεί.

Μέχρι πριν από τρία χρόνια που ήρθε στο μυαλό μου η Αμαλία και όταν έγραψα τις
πρώτες της σκέψεις στον υπολογιστή μου, ένιωθα ότι άκουγα μια αληθινή Αμαλία.
Ένιωσα σαν να άκουγα ένα πραγματικό κορίτσι που κουβαλούσε το βαρύ τραύμα
της σεξουαλικής κακοποίησης στην πλάτη της.
Αποφάσισα να γράψω την ιστορία της χωρίς να ακολουθήσω μια γραμμική πορεία.
Αντίθετα, έγραψα μικρά αποσπάσματα από τη ζωή της τότε και τη ζωή της τώρα.
Προσπάθησα να αποτυπώσω το παρελθόν της, όταν κακοποιήθηκε σε ηλικία οκτώ
ετών, και το παρόν της ως δεκαεξάχρονη έφηβη. Προσπάθησα να δείξω «εικόνες»φωτογραφίες από διαφορετικές φάσεις της ζωής της.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:
Κάποια στιγμή δέθηκα τόσο με την Αμαλία που ο πόνος της έγινε δικός μου, το
βάρος της ψυχής της το ένιωσα βαρύ και στην ψυχή μου. Ένιωσα ότι έγινα το
κορίτσι που κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί, ακόμα κι αν αυτό δεν ήταν κάτι
που μου συνέβη στην πραγματικότητα. Μπήκα τόσο βαθιά στον ψυχισμό της που
υπήρξε μια περίοδος, λίγο πριν τελειώσω το βιβλίο, που η Άντρη και η Αμαλία
μιλούσαν με την ίδια ακριβώς φωνή.

Λίγους μήνες πριν από την έκδοση του βιβλίου, η Σοφία Μπεκατώρου,
Ελληνίδα πρωταθλήτρια ιστιοπλοΐας, τόλμησε να μιλήσει για τη δική της
εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν νεότερη.
Αυτό που ακολούθησε ήταν μια πλημμύρα ανθρώπων από τους χώρους του
αθλητισμού, του θεάτρου και του πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Κύπρο, που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες
σεξουαλικής κακοποίησης.
Το κίνημα #metoo που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια στο εξωτερικό ήρθε
επιτέλους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:
Στην αρχή, σοκαρίστηκα συνειδητοποιώντας ότι η σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα τραύμα
που κουβαλούν τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω μας. Μετά ένιωσα ανακούφιση. Ανακούφιση,
γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι που βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν για το τραύμα τους,
κάνουν ένα βήμα για να το θεραπεύσουν και ταυτόχρονα ανοίγουν τον δρόμο και σε άλλα
θύματα.
Οι δράστες έρχονται προ των ευθυνών τους. Οι δράστες, που τόσο καιρό πίστευαν ότι
μπορούσαν να παραβιάσουν το σώμα και την ψυχή άλλων χωρίς καμία συνέπεια,
αντιμετωπίζονται τώρα όπως θα έπρεπε. Η δικαιοσύνη θα επιβάλει την τιμωρία της.
Η συνείδηση των ανθρώπων θα επιβάλει τη δική της.
Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σχετικά με τη σεξουαλική
κακοποίηση. Νιώθω ότι δεν είναι όλοι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πλήρως ενημερωμένοι
και έτοιμοι να προσεγγίσουν σωστά το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να μορφωθούμε, για
να μπορέσουμε να μορφώσουμε τα παιδιά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Χαίρομαι που βλέπω
βιβλία για το θέμα να εκδίδονται. Για άλλη μια φορά, η λογοτεχνία έχει τη δύναμη να φέρει
στο φως όλα τα θέματα που εμείς οι μεγάλοι θεωρούμε σκοτεινά και απρόσιτα.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:

Το «Φωτογραφίες σε μαύρο φόντο» είναι ένα μυθιστόρημα γραμμένο με
αποσπασματική γραφή (fragmentary novel), το οποίο κινείται μεταξύ παρόντος και
παρελθόντος, χωρίς να ακολουθεί την παραδοσιακή γραμμική αφήγηση (linear
narrative), όπου τα γεγονότα δίνονται με χρονολογική ακολουθία.
Αυτός ο σύντομος, κοφτός τρόπος αφήγησης κάθε σκηνής δίνει κινηματογραφική
διάσταση στην αφήγηση. Το ότι τα γεγονότα της κακοποίησης απέχουν οχτώ χρόνια
από το παρόν της πρωταγωνίστριας ελαφρύνει έστω και στο ελάχιστο το βάρος μιας
τέτοιας ιστορίας.
Μέσα από τη χρήση μυθολογικών αναφορών και την υπερβολή των μύθων
συνειδητοποιούμε την «υπερβολή», την πέραν του μέτρου διάσταση των όσων βίωσε η
Αμαλία. Μου φαίνεται σημαντικό να δανειζόμαστε από την πρώτη ύλη της λογοτεχνίας
μας που είναι η μυθολογία στην οποία κάθε μύθος είναι ένα σύμβολο, όπως και από το
αρχαίο δράμα (τραγωδία), όπου κάθε κείμενο διαπραγματεύεται όλα τα πανθρώπινα
και διαχρονικά ζητήματα.

ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο βιβλίο:
Οι εφιάλτες της αποτελούν δείγμα του μετατραυματικού
της στρες, του καθημερινού τρόμου που βιώνει, έπειτα
από το φρικαλέο έγκλημα που έχει δεχτεί στη ζωή και
στην υπόστασή της.
Τα σενάρια θανάτου που κάνει, αρχικά δικά της και
έπειτα του Χ. δείχνουν την πορεία της προς την κάθαρση.
Αυτό δεν είπε και ο Αριστοτέλης, γράφοντας στην
«Ποιητική» του για το αρχαίο δράμα και κατ’ επέκτασιν
για το δικό μας, ανθρώπινο δράμα – «γιατί;»:
ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ
τελείας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ χωρὶς
ἑκάστου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι᾽
ἀπαγγελίας, δι᾽ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:

Φως

Είσαι ο
καθρέφτης μου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:

Ελάτε να «νιώσουμε» την Αμαλία με τις
φωτογραφίες της…

παιδιά = χαρά

Πάνω στην πολαρόιντ του ο καθένας θα
έχει την ευκαιρία να ετοιμάσει το δικό
του φωτεινό μήνυμα σχετικά με τις
διαφορετικές μορφές βίας που βιώνουμε
στην καθημερινότητά μας.
Μπορείτε να γράψετε ή να σχεδιάσετε
αυτό που νιώθετε πώς σας
αντιπροσωπεύει καλύτερα και έπειτα να
βρείτε το πώς θα το τιτλοφορήσετε.
Οι φωτογραφίες σας θα δώσουν χρώμα
και φως στον μαύρο μας τοίχο.

Ας μην ξεχνάμε πως
μπορούμε
να διαβάσουμε
στην τάξη μας
ένα βιβλίο
χωρίς σκοπούς και
στόχους,
απλά και μόνο
για την απόλαυση της
ανάγνωσης.

https://antriantoniou.com/

Σας ευχαριστώ
για τη συμμετοχή σας
στο εργαστήρι μου!

Καλές αναγνώσεις… Όμορφα ταξίδια και
μοναδικά σας εύχομαι!!!

