Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ κ. ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 επισκέφτηκε το σχολείο μας η συγγραφέας κ. Ελένη Δικαίου
στα πλαίσια του μαθήματος των βιωματικών δράσεων (Project) της Α΄ Γυμνασίου. Αφορμή ήταν το
βιβλίο της «Μου μαθαίνετε να χαμογελάω σας παρακαλώ;», το οποίο επεξεργάστηκαν τα παιδιά
της Α΄ γυμνασίου στα πλαίσια εργασίας για το άγχος στην εφηβεία. Την εκδήλωση συντόνισαν οι
καθηγήτριες που διδάσκουν τις βιωματικές δράσεις κ. Αλευρομαγείρου Σταυρούλα (ΠΕ13), κ.
Κύρου Βασιλεία (ΠΕ06) και κ Λεμονή Χαρίκλεια (ΠΕ15).
Οι μαθήτριες του Α2 Νεφέλη Ιωσηφίδου και Βασιλική Κολοβού ετοίμασαν και
παρουσίασαν ένα βίντεο με τα βιογραφικά στοιχεία της κυρίας Δικαίου και έπειτα ακολούθησε η
συνέντευξη με ερωτήσεις ποικίλου περιεχομένου από όλες τις μαθήτριες προς τη συγγραφέα.

Οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου εκφράζουν τις εντυπώσεις τους από την εκδήλωση:
Την προηγούμενη εβδομάδα, στα πλαίσια του μαθήματος project, επισκέφτηκε το σχολείο
μας η κυρία Ελένη Δικαίου, συγγραφέας λογοτεχνικών βιβλίων. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες μας
είχαν προετοιμάσει για αυτή την επίσκεψη και περιμέναμε με ανυπομονησία.
Όταν ήρθε η ώρα, όλες οι μαθήτριες της Α' Γυμνασίου συγκεντρωθήκαμε στον 4ο
όροφο, όπου γίνονται όλες οι εκδηλώσεις του σχολείου. Η κυρία Δικαίου με τις καθηγήτριές μας
ήδη βρισκόταν εκεί, έτοιμη να μας "αντιμετωπίσει".
Εμείς πανέτοιμες παρουσιάσαμε το power point, που είχαμε ετοιμάσει για εκείνη,
μιλώντας για τη ζωή της και για τα μυθιστορήματα που έχει γράψει. Ύστερα, το λόγο πήραμε εμείς,
οι μαθήτριες, και κάναμε ερωτήσεις για ένα από τα βιβλία που είχε γράψει, με τίτλο "Μου μαθαίνετε
να χαμογελάω σας παρακαλώ;". Εκείνη με πολύ χαρά και με νεανική διάθεση απάντησε σε όλες τις
ερωτήσεις και μας είπε επίσης λίγα λόγια για τη ζωή της, χωρίς κανένα δισταγμό. Όλες ακούγαμε με
ενδιαφέρον και ενώ η μια ερώτηση έφερνε την άλλη, η κυρία Δικαίου ακούραστη και πάντα
χαμογελαστή μας έκανε και εμάς να γελάμε και να περνάμε πολύ ευχάριστα μαζί της. Μας
εξομολογήθηκε μάλιστα πως ταυτίζεται με την κύρια ηρωίδα του βιβλίου της λέγοντας "Η Ιφιγένεια
είναι πολύ εγώ".
Στο τέλος υπέγραψε τα βιβλία κάποιων μαθητριών και μας χαιρέτησε αφού παρέλαβε
με ιδιαίτερη συγκίνηση "τις ευχές" που είχαμε ετοιμάσει για εκείνη σε κάποιο διάλειμμα.
Η γνωριμία μας με μια καταξιωμένη συγγραφέα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία
επειδή μας βοήθησε να κατανοήσουμε περισσότερο και σωστότερα το έργο της. Επιπλέον, η ίδια
μπορεί να ενέπνευσε κάποιες από εμάς να ακολουθήσουμε το δρόμο της. Ποιος ξέρει, ίσως μετά
από χρόνια να δούμε μια συγγραφέα από την τάξη μας!
Βίκυ Κολοβού (Α2)

Οι εντυπώσεις μου από τη συγγραφέα κ. Ελένη Δικαίου είναι απερίγραπτες!! Πρώτα απ’ όλα
δε φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η ίδια να επισκεφτεί το σχολείο μας. Με το που την αντίκρισα για
πρώτη φορά νόμισα πως θα είναι ψυχρή, όπως μερικοί άλλοι συγγραφείς. Αλλά όταν ξεκίνησε να
μας μιλάει κάτι άλλαξε μέσα μου. Ήταν γεμάτη ζωντάνια, ήταν χαρούμενη, πάντα με το χαμόγελο
στα χείλη. Πρώτη φορά που δε βαρέθηκα να ακούω κάποιον να μιλάει. Μας απαντούσε με μεγάλη
ευκολία. Εγώ πάντως αν ήμουν στη θέση της, δε νομίζω πως θα τα έλεγα έτσι ωραία. Επίσης ήταν
πολύ αυθόρμητη και απλή. Είχε μεγάλο δίκιο που επέλεξε να γράφει βιβλία για παιδιά, της πηγαίνει
πολύ. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι!!!
Παναγιώτα Μαζαράκη (Α3)

Αγαπητή κ. Δικαίου,
Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο σχολείο μας. Η χαρά μας
για την τιμή που μας κάνατε ήταν μεγάλη! Θέλω πρώτα απ’ όλα να επαινέσω το ιδιαίτερο ταλέντο
σας στη συγγραφή βιβλίων. Τα έργα σας είναι αξιοσημείωτα, αλλά και σπάνια, διότι στην εποχή μας
πολλοί άνθρωποι, θεωρώντας ότι είναι συγγραφείς, δημιουργούν συγγράμματα που δεν προσφέρουν
τίποτα στους αναγνώστες. Είστε από τους λίγους συγγραφεί που κάνουν ποιοτική δουλειά.
Στη συνέχεια, θα ήθελα να μιλήσω για το βιβλίο σας «Μου μαθαίνετε να χαμογελάω σας
παρακαλώ;», του οποίου αποσπάσματα διαβάσαμε στην τάξη και από τότε μου κίνησε το
ενδιαφέρον. Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο με βαθυστόχαστα νοήματα και ανθρωπιστικά μηνύματα.
Αυτό που μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όλα αυτά που διαδραματίζονται
στο βιβλίο σας είναι δυνατό να συμβούν και στη ζωή μας. Επιπροσθέτως, με εξέπληξε ο τρόπος με
τον οποίο παρουσιάζετε τόσο έντονα τα συναισθήματα και τις σκέψεις των ηρώων.
Η δουλειά σας είναι αξιοζήλευτη και ελπίζω να συνεχίσετε να δημιουργείτε τόσο πολύτιμα
έργα για την ελληνική λογοτεχνία.
Ιωάννα Κοροπούλη (Α3)

Πολλά από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι της κ. Ελένης Δικαίου. Μου αρέσουν γιατί πάντα
έβλεπα μέσα από τις φράσεις και τους ήρωες μια αλήθεια, μια πραγματικότητα που δεν την είχα δει
σε άλλα βιβλία που έχω διαβάσει. Αυτή η πραγματικότητα ήταν που με «τραβούσε» να τα διαβάσω.
Η κ. Δικαίου είναι μια πάρα πολύ καλή συγγραφέας και θα μπορούσα να πω πως είναι μια από τις
αγαπημένες μου συγγραφείς!
Ιωάννα Πατσέλη (Α2)

Το σχολείο μας επισκέφτηκε μια καταξιωμένη συγγραφέας, η κ. Ελένη Δικαίου. Έχω
διαβάσει κάποια βιβλία της και μου άρεσε ιδιαίτερα και η πλοκή αλλά και η εξέλιξη της κάθε
ιστορίας . Η πρώτη εντύπωση που σχημάτισα για την ίδια ήταν ότι είναι ένας απλός άνθρωπος. Μας
μιλούσε και μας εξηγούσε με πολύ απλά λόγια. Όλες οι μαθήτριες της κάναμε ερωτήσεις κι εκείνη
ευδιάθετη μας απαντούσε. Αυτό πιστεύω ότι την έκανε ευχάριστη σε μας. Για μένα ήταν μια ωραία
εμπειρία και πιστεύω ότι θα τη θυμάμαι για πολύ καιρό!
Σοφία Τσίμπρου (Α1)

Η παρουσία τη κ. Δικαίου μας τίμησε και μας έλυσε πολλές απορίες σχετικά με το γεμάτο με
εύστοχα μηνύματα βιβλίο της «Μου μαθαίνετε να χαμογελάω σας παρακαλώ;». Ποτέ δε θα
μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μια συγγραφέας θα ήταν τόσο αυθόρμητη και προσιτή και
ταυτόχρονα τόσο παραστατική. Μέσα από αυτή τη ‘μικρή συνέντευξη’ καταλάβαμε από που
πηγάζουν όλα αυτά τα υπέροχα μυθιστορήματα. Τέλος, το μυθολογικό ενδιαφέρον της σίγουρα μας
έδωσε το κίνητρο ώστε να διαβάσουμε ακόμα ένα βιβλίο της με μυθολογικό περιεχόμενο.
Μαριαλένα Λύγκα (Α3)

Η συνάντησή μας με την κ. Δικαίου ήταν πάρα πολύ ευχάριστη και ωραία. Η εξαιρετική
αυτή συγγραφέας μας απαντούσε με πολύ ζωντάνια στις ερωτήσεις που της κάναμε για το βιβλίο
της με τίτλο «Μου μαθαίνετε να χαμογελάω σας παρακαλώ;». Με αφορμή αυτό το υπέροχο εφηβικό
βιβλίο της, μας μίλησε για την εφηβεία της, τα νεανικά της χρόνια και γενικότερα για τη ζωή της.
Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία το να γνωρίζουμε από κοντά και να μαθαίνουμε τόσα πράγματα για
μια διάσημη, αλλά και τρυφερή συγγραφέα.
Δέσποινα Βουραντά (Α1)

Η επίσκεψη της κ Δικαίου στο σχολείο μας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Η κ Δικαίου μας
μίλησε τόσο για τα βιβλία της, όσο και για τη συγγραφή γενικότερα. Μας έδειξε επίσης πως κάθε
βιβλίο είναι βγαλμένο από τη ζωή και έχει να αφηγηθεί μια ιστορία απ’ την καρδιά και όχι από το
μυαλό. Ακόμη πιστεύω πως αποτέλεσε πρότυπο για κάθε μια από εμάς που θέλει να ασχοληθεί με
τον κόσμο της συγγραφής, γιατί, όπως απέδειξε και η ίδια, όταν θέλεις κάτι πολύ πάντα το
πετυχαίνεις. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τη μετάδοση σε μας της μαγείας των βιβλίων της,
που μας έμαθε να χαμογελάμε και που μας έδειξε ότι όλα στο τέλος μένουν απλά σαν αναμνήσεις
ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας.
Δανάη Θεοδωρακάκου (Α1)

Η κυρία Δικαίου μας παρουσίασε το έργο της απλά και κατανοητά και μας παρακίνησε να
ασχοληθούμε περισσότερο μ' αυτό. Γνωρίσαμε τους τίτλους των βιβλίων της, τη θεματολογία της
και τον τρόπο γραφής της. Το βιβλίο «Μου μαθαίνετε να χαμογελάω σας παρακαλώ;», που οι ήρωές
του βρίσκονται κοντά στην ηλικία μας, μας θύμισε άγχη και προβληματισμούς δικούς μας.
Νοιώσαμε μια οικειότητα με τους ήρωες και βάλαμε τον εαυτό μας να φανταστεί τι θα κάναμε αν
βρισκόμασταν σε ανάλογη θέση. Ο λόγος του βιβλίου της ήταν ζωντανός, κατανοητός, ευαίσθητος
και τρυφερός. Μας έκανε να προβληματιστούμε για ζητήματα που αφορούν όλα τα παιδιά της
εφηβικής και νεανικής ηλικίας!. Στο μέλλον θα διαβάσω και άλλα έργα της συγγραφέως και ελπίζω
να με περιμένουν εκπλήξεις και νέοι προβληματισμοί. Μακάρι στο σχολείο μας να είχαμε
περισσότερες επισκέψεις από ανθρώπους των γραμμάτων κ μια ευκαιρία επικοινωνίας μαζί τους!
Κωνσταντίνα Κορομπίλη (Α2)

