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«Εργαστήρι Δημιουργικής 
Ανάγνωσης και Γραφής: Μελέτη και 
επεξεργασία νεανικών 
μυθιστορημάτων  της  Τούλας Τίγκα 
( Σχολικό Έτος 2013-2014). 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 
 Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02, φιλόλογος-ιστορικός, 
Δ/ντρια , Μπανάσιου Ευαγγελία, φιλόλογος, 
Μαυρομμάτη Ειρήνη, φυσικός



Εισαγωγή

● κριτήριο επιλογής της διδακτικής ενότητας : η ηλικία των αναγνωστών μαθητών

● το εφηβικό μυθιστόρημα συμβάλλει 

· στην κοινωνικοποίηση των νεαρών αναγνωστών 

· στην αυτοσυνειδησία τους 

· στην απόκτηση ταυτότητας  

   (σχέση λογοτεχνίας – πραγματικότητας)

● μέσω της ανάγνωσης ενισχύεται η ικανότητα του έφηβου 

   · να ελέγχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του

   · να βλέπει τις απόψεις άλλων εφήβων, να τις κρίνει και να τις αποτιμά

43ο Γυμνάσιο Τρικάλων



Σκοποθεσία 

Με τη διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες:
● Να κατανοήσουν τη διαδικασία με την οποία διαμορφώνεται μέσα στο κείμενο η 
   ατομική ταυτότητα των ηρώων εφήβων.
● Να ενισχύσουν την αυτοσυνειδησία τους μέσα από αυτή τη διερεύνηση.
● Να επισημάνουν τα προβλήματα της παλαιότερης και της σύγχρονης ζωής και 
   τις επιπτώσεις τους στη ζωή των εφήβων.
● Να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ανθρώπινες 
   σχέσεις μέσα σε ποικίλα περιβάλλοντα και να εξετάσουν τις επιπτώσεις τους 
   στους ήρωες εφήβους.
● Να εξετάσουν τις αντιθέσεις-συγκρούσεις που βιώνει ο ήρωας έφηβος με τον 
   εαυτό του, τους άλλους (συνομηλίκους, μεγαλύτερους, άλλο φύλο) και την 
   κοινωνία.
● Να κατανοήσουν ότι ανάλογα με το χρόνο, το χώρο, τις οικογενειακές και 
   φιλικές σχέσεις, τον κοινωνικό περίγυρο, τις ιδιαίτερες κλίσεις του εφήβου, 
   προκύπτουν ποικίλα εφηβικά πορτρέτα τόσο μέσα στα κείμενα, όσο και στην    
ίδια τη ζωή.
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Δεξιότητες 
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του σεναρίου επιδιώκουμε οι μαθητές 

και οι μαθήτριες να είναι σε θέση:

● Να σχολιάζουν τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τη διαμόρφωση της 
   εφηβικής ταυτότητας μέσα στο κείμενο.
● Να σχολιάζουν τους συγκρουόμενους κώδικες συμπεριφοράς στη ζωή του 
   ήρωα.
● Να ερμηνεύουν την αλλαγή ή μη της στάσης του ήρωα μέσα στο κείμενο. 
● Να συγκρίνουν τα διαφορετικά εφηβικά πορτρέτα σε μια συγκριτική 
   ανάγνωση.
● Να συνδέουν το κείμενο με τη δική τους ζωή, για να αναστοχαστούν τις δικές 
   τους εμπειρίες.
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Κείμενα 

Από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου: 

Άννα Φρανκ, «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». 

Μαργαρίτα Λυμπεράκη, «Οι Κυριακές στη θάλασσα». 

Άλκη Ζέη, «Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία». 

Ζωρζ Σαρή, «Και πάλι στο σχολείο…». 

Διαμαντής Αξιώτης, «Η Άννα του Κλήδονα». 

Γιώργος Ιωάννου, «Να ’σαι καλά, δάσκαλε».

Από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου :
  
Ζωρζ Σαρή, «Νινέτ». 

Τούλα Τίγκα, «Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο». 

λένη Σαραντίτη, «Όπως τα βλέπει κανείς…».
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Άλλα κείμενα: 

Θεοτοκάς, Γιώργος (1976[1940]). Λεωνής. Αθήνα: Εστία. 
Άλκη Ζέη (2002). Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της. Αθήνα: Κέδρος. 
Λυμπεράκη, Μαργαρίτα (1974[1946]). Τα ψάθινα καπέλα. Αθήνα: Κέδρος. 
Μόργκενστερν, Σούζη και Αλιγιά (1992). Τέρμα! Εδώ κατεβαίνουν όλοι! Απόδοση 

Μαρούλα Κλιάφα. Αθήνα: Καστανιώτης. 
Μάστορη, Βούλα (1991). Στο Γυμνάσιο. Αθήνα: Πατάκης. 
Παναγιωτόπουλος, Ι.Μ. (19712[1945]). Η Αστροφεγγιά. Αθήνα: Αστήρ. 
Πέτροβιτς, Λότη (19872). Σπίτι για πέντε. Αθήνα: Πατάκης.
Πέτροβιτς, Λότη (1991). Το τσιμεντένιο δάσος. Αθήνα: Πατάκης. 
Σαρή, Ζωρζ (1995). Ε.Π. Αθήνα: Πατάκης. 
Σαρή, Ζωρζ (1993). Νινέτ. Αθήνα: Πατάκης. 
Σαρογιάν, Ουίλιαμ (1994 [1937]). Το όνομά μου είναι Αράμ, μτφρ. Κυριάκος 

Ντελόπουλος. Αθήνα: Καστανιώτης. 
Τίγκα, Τούλα (1993). Η εποχή των υακίνθων. Αθήνα: Πατάκης. 
Φρανκ, Άννα [1997(1944)]. Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ/μτφρ. 

Ρένα Χατχούτ. Αθήνα: Πατάκης.
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Μεθόδευση της διδασκαλίας
Το ζητούμενο είναι η κατανόηση της διαδικασίας με την οποία διαμορφώνεται 
η ατομική ταυτότητα των εφήβων

Επομένως στα κείμενα οι μαθητές:

● ελέγχουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας 
   των ηρώων εφήβων
● κατανοούν με τη συγκριτική μελέτη ότι ανάλογα με 

το χρόνο 
το χώρο 
τις οικογενειακές και φιλικές σχέσεις 
τον κοινωνικό περίγυρο 
τις ιδιαίτερες κλίσεις του εφήβου 

    προκύπτουν ποικίλα εφηβικά πορτρέτα 
    τόσο μέσα στα κείμενα, όσο και στην 
    ίδια τη ζωή.
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Αναλυτική περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του project 

Α΄ φάση: Πριν από την ανάγνωση 

Η ομάδα συζητά για αναγνωστικές της εμπειρίες και θυμάται εφηβικά πορτρέτα :

● οι μαθητές παρουσιάζουν στην ομάδα τους τον έφηβο ήρωα ή ηρωίδα που έχουν 
   ξεχωρίσει από : 

ένα βιβλίο που διάβασαν ή 

από ένα κείμενο που διάβασαν στην τάξη ή 

από μια κινηματογραφική ταινία που είδαν 

   και αιτιολογούν την επιλογή τους.

● κάποιοι μαθητές διαβάζουν στους συμμαθητές τους σύντομα κείμενα με ανάλογη  

   θεματική από αναγνώσματα που ξεχώρισαν οι ίδιοι.
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Β΄ φάση: Ανάγνωση
Ανάγνωση του πρώτου κειμένου και σκιαγράφηση ενός εφηβικού πορτρέτου 
Η ολομέλεια της τάξης διαβάζει το ίδιο κείμενο και στη συνέχεια οι μαθητές χωρισμένοι σε 
ομάδες συζητούν τα εξής σημεία και απαντούν γραπτά:

● Ποια η σχέση του ήρωα με τα άλλα πρόσωπα του κειμένου; (γονείς, δασκάλους, συνομηλίκους, 
    άλλα πρόσωπα).

● Με ποια από τα πρόσωπα αυτά ο ήρωας δημιουργεί θετικές σχέσεις και με ποια αρνητικές, ουδέτερες; Γιατί;

● Οι σχέσεις αυτές μένουν πάντοτε σταθερές; Διαφοροποιούνται; Περνούν διακυμάνσεις; Γιατί; 
   Επηρεάζει αυτό τον ψυχισμό των ηρώων;

● Ποιες αντιθέσεις, συγκρούσεις, βιώνει ο ήρωας έφηβος με τους άλλους, με τον εαυτό του, με την κοινωνία;

● Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο ήρωας; Τι φύσεως προβλήματα είναι; (Προβλήματα προσωπικά, 
κοινωνικά,    
   προβλήματα επικοινωνίας, προβλήματα πρακτικά, οικονομικά κτλ.)

● Ποιες καταστάσεις και ποια προβλήματα τον δυσκολεύουν περισσότερο και γιατί;

● Ποια πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις τον επηρεάζουν θετικά; Ποια πράγματα αγαπά  περισσότερο;

● Ποιοι οι στόχοι, οι φιλοδοξίες, τα όνειρά του;

● Ποια η άποψή του για τον εαυτό του; Τι θεωρεί πλεονέκτημα ή μειονέκτημά του;

● Πώς διαμορφώνουν οι σχέσεις του, τα προβλήματά του, τα σχέδια και οι επιθυμίες του 
   την προσωπικότητά του;

● Πώς προσδιορίζει η οικογένεια, το σχολείο, ο κοινωνικός περίγυρος, η εποχή, την προσωπικότητα 
   του εφήβου;
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Στην παρακολούθηση των παραπάνω σημείων μπορούν να βοηθήσουν τα σχήματα που 
ακολουθούν: 
Σχήμα Α΄. Αν η εργασία ξεκινήσει π.χ με το κείμενο «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ»,

Άννα

Άννα

Κίτυ

Μαργκότ
Μητέρα

Πατέρας

Μέσα στους αντίστοιχους κύκλους οι μαθητές σημειώνουν φράσεις 
του κειμένου που δείχνουν τα συναισθήματα, τις προσδοκίες, τις 
απογοητεύσεις  και τις απόψεις της Άννας για τα πρόσωπα των 
άλλων ηρώων. Στον επάνω κύκλο καταγράφουν τις απόψεις της 
Άννας για τον εαυτό της και τη στάση της απέναντι στη ζωή.

Με ανάλογο σχήμα και βάζοντας στον κεντρικό κύκλο άλλους ήρωες

Σχήμα Β΄; Αποδίδει οπτικά την εικόνα της Άννας για τον εαυτό της

πλεονεκτήματα Άννα μειονεκτήματα

Τα σχεδιαγράμματα βοηθούν τους μαθητές: 
• να εξετάσουν προσεκτικά το κείμενο, 

              • να παρακολουθήσουν το σύνολο των σχέσεων του βασικού ήρωα εφήβου   
                 με τα άλλα πρόσωπα του έργου 
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Στο τέλος αυτής της φάσης κάθε μαθητής πρέπει να είναι σε θέση:

● να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του για το πορτρέτο της ηρωίδας,

● να αιτιολογήσει τις παρατηρήσεις με παραπομπές στο κείμενο.

Παράλληλα, μπορεί:

● να συμπληρώνει την εργασία του με στοιχεία από τις παρατηρήσεις των 
   συμμαθητών του

● να ασκεί κριτική στις παρατηρήσεις άλλων

● να συγκρίνει τις απαντήσεις 

● να ερμηνεύσει τις τυχόν διαφοροποιήσεις 

● να διαμορφώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πορτρέτο της ηρωίδας.
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Η ανάγνωση παράλληλων κειμένων και η ανάδειξη των πολλαπλών 
εφηβικών πορτρέτων 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διαβάζουν ένα κείμενο από τα προτεινόμενα ή δύο κείμενα 
από τα Κ.Ν.Λ
Θέματα τα οποία καθοδηγούν την ανάγνωση: 

• Οικογένεια και έφηβοι 

• Η μύηση σε έναν επιμέρους χώρο (συντροφιά, σχολείο) 

• Η συσχέτιση της ζωής των εφήβων με τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα μέσα στα 

                 οποία αυτός μεγαλώνει 

• Τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής και οι επιπτώσεις τους στη ζωή των εφήβων 

• Το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβική 

• Η περίπτωση της γυναικείας ή/και ανδρικής ένταξης στον κοινωνικό περίγυρο
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Παράλληλες δραστηριότητες:

● Βιβλιοπαρουσίαση σε λογοτεχνικό περιοδικό.
● Συγγραφή κειμένου για το οπισθόφυλλο του βιβλίου, το οποίο προσπαθεί να προσελκύσει 
   εφήβους αναγνώστες.

● Αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας από την οπτική γωνία ενός ενήλικα ή ενός άλλου εφήβου.
● Δημιουργία μιας σκηνής στην οποία ο αναγνώστης συναντιέται με τον ήρωα (π.χ. με μορφή 
   συνέντευξης ή αφήγησης).

● Γραφή ανάλογου κειμένου με προσωπικές παρατηρήσεις από την καθημερινή ζωή.

● Αλλαγή του τέλους της ιστορίας.

● Αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας από την οπτική μιας σημερινής έφηβης.
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Οι ομάδες παρουσιάζουν στην τάξη το βιβλίο που διάβασαν:

● σκιαγραφούν το πορτρέτα του δικού τους ή των «δικών τους» εφήβων, 

● τα συγκρίνουν με τα εφηβικά πορτρέτα των άλλων ομάδων, 

● παρατηρούν ομοιότητες και διαφορές στην προσωπικότητα των ηρώων, 

● συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντος των ηρώων αλλά 

   και τις ιδιαιτερότητες του ίδιου του ήρωα για την ερμηνεία των συμπερασμάτων τους. 

● λαμβάνουν υπόψη τους την οπτική γωνία από την οποία ο αφηγητής κατασκευάζει το 
   εφηβικό πορτρέτο, αξιοποιώντας εργασίες βασισμένες στην αλλαγή της οπτικής γωνίας της 

   αφήγησης. 

● καταθέτουν απόψεις για την προσωπική ανταπόκρισή τους προς το κείμενο, αξιοποιώντας 
   δραστηριότητες που ζητούν τη συνάντηση του αναγνώστη με ήρωα της ιστορίας.
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Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση (2-6 διδακτικές ώρες) 
Ατομικές δραστηριότητες 
Στο στάδιο αυτό ο κάθε μαθητής καταθέτει γραπτά τις προσωπικές παρατηρήσεις του από τα 
δύο προηγούμενα στάδια διδασκαλίας, επιλέγοντας κάποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες:
«Το βιβλίο που θα ήθελα να διαβάσω ή ο ήρωας που θα ήθελα να παρακολουθήσω».
Οι μαθητές εξηγούν ποιο από τα κείμενα που παρουσίασαν οι συμμαθητές τους θα ήθελαν να διαβάσουν, και 
αιτιολογούν τις επιλογές τους.

«Το κείμενο που μου έκανε εντύπωση».
Οι μαθητές εξηγούν ποιο από τα δύο κείμενα που διάβασαν οι ίδιοι τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί.

Ομαδικές δραστηριότητες
● Με βάση τις παραπάνω εργασίες η τάξη δημιουργεί μια «βιβλιοθήκη» εφηβικού μυθιστορήματος. Η 
βιβλιοθήκη μπορεί να περιλαμβάνει τις βιβλιοπαρουσιάσεις, τα οπισθόφυλλα και αποσπάσματα των κειμένων 
με περιγραφές εφήβων. Αναρτά την εργασία αυτή στην ιστοσελίδα της για ενημέρωση άλλων αναγνωστών.

● Εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη με ανάλογα κείμενα που αναζητά στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ ή σε ιστοσελίδες 
εκδοτικών οίκων.

● Ζητά από μαθητές άλλων σχολείων την υπόδειξη βιβλίων με ανάλογη θεματική για εμπλουτισμό της 
βιβλιοθήκης.

● Δημιουργεί το λογοτεχνικό έντυπο του σχολείου ή της τάξης με αφιέρωμα στο θέμα «Πινακοθήκη εφηβικών 
πορτρέτων».

● Αναζητά διάφορα είδη κειμένων που αναφέρονται σε εφήβους σε βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, σχολικά 
εγχειρίδια, ιστολόγια.
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Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
Αξιολογούμε την ικανότητα των μαθητών:

● Να κατανοούν τη διαδικασία με την οποία διαμορφώνεται μέσα στο κείμενο η ατομική 
   ταυτότητα των ηρώων εφήβων.

● Να σχολιάζουν και να αξιολογούν τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τη διαμόρφωση 
   της εφηβικής ταυτότητας μέσα στο κείμενο.

● Να συγκρίνουν τα διαφορετικά εφηβικά πορτρέτα σε μια συγκριτική ανάγνωση και να 
   αιτιολογούν τις διαφοροποιήσεις.

● Να επισημαίνουν και να σχολιάζουν τα προβλήματα της παλαιότερης και της σύγχρονης 
   ζωής και τις επιπτώσεις τους στη ζωή των εφήβων.

● Να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε 
   ποικίλα περιβάλλοντα και να εξετάζουν τις επιπτώσεις τους στους ήρωες εφήβους.

● Να καταθέτουν τις παραπάνω παρατηρήσεις σε γραπτά κείμενα αλλά και σε συζητήσεις 
   της τάξης.
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Βιβλιογραφία για τον εκπαιδευτικό 
Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη (1994). «Αυτοβιογραφικός λόγος: ιστορικοί και 
μυθι- στορηματικοί βίοι στο μυθιστόρημα εφηβείας», Εντευκτήριο, 28-29 
(Φθ.-Χειμ. 1994), 74-88.
Κανατσούλη, Μένη & Δημήτρης Πολίτης επιμ. (2011). Σύγχρονη Εφηβική 
Λογοτεχνία: Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας 
της. Αθήνα: Πατάκης. 
Καστρινάκη, Αγγέλα (1995). Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των 
γενεών στην ελληνική πεζογραφία (1890-1945). Αθήνα: Καστανιώτης.
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Εργαστήρι δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων  
σχολικού έτους 2013-2014(υπεύθυνη: Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 

Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων )

Τούλα Τίγκα, «Φεγγάρι στο νερό»: παρουσίαση από τη μαθήτρια β΄ τάξης του 3ου 
Γυμνασίου Τρικάλων Παράσχη Δήμητρα

Παρουσίαση από τη μαθήτρια Ευαγγελίνα Κόκκα  της Β΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου  
Τρικάλων  του βιβλίου της Τούλας Τίγκα «Φεγγάρι στο νερό».

Τούλα Τίγκα, «Η εποχή των υακίνθων»: παρουσίαση από τη μαθήτρια β΄ τάξης του 3ου 
Γυμνασίου Τρικάλων Σιάγκα Βαρβάρα Χριστίνα

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ Κ. ΤΟΥΛΑΣ ΤΙΓΚΑ
«ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ»

ΗΛΙΑΣ  ΣΔΟΓΚΟΣ Β ΤΑΞΗ  3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Νικολέττα Μπλαντή & Ευτυχία Μπλαντή, 
μαθήτριες Α΄ και Γ΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων,  

«Η εποχή των 
υακίνθων» 
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Τούλα Τίγκα, «Σεμέλη»: παρουσίαση από τη μαθήτρια β΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου 
Τρικάλων Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα

Τούλα Τίγκα, «Η βοή των υδάτων»: παρουσίαση από τη μαθήτρια β΄τάξης του 3ου 
Γυμνασίου Τρικάλων Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα

Τούλα Τίγκα , Τα πουλιά στο χιόνι
Παρουσίαση από τη μαθήτρια Μπρουζούκη Αργυρώ  Β2’ 3ου Γυμνασίου  Τρικάλων

Τούλα Τίγκα, «ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ»: παρουσίαση από το μαθητή της  Γ΄ τάξης του 3ου 
Γυμνασίου Τρικάλων  Γουναρόπουλο Στέλιο

Εργαστήρι δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής του 3ου 
Γυμνασίου Τρικάλων  σχολικού έτους 2013-
2014(υπεύθυνη: Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, 
Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων )

http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=53 

http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=53
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Μία συγγραφέας της οποίας τα βιβλία δεν προσεγγίζουν 
μόνο τη τρυφερή ηλικία των παιδιών αλλά και τους 
ενήλικες. Τα βιβλία της Τούλας Τίγκα αντικατοπτρίζουν 
πραγματικές καταστάσεις όπως η εφηβία, η αγάπη, ο 
έρωτας κτλ… (Λυδία Παπαγόρα, μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου)

Τούλα Τίγκα :γεννήθηκε 
στα Τρίκαλα. Όσον αφορά 
τις σπουδές της, η κα 
Τίγκα σπούδασε αγγλική 
φιλολογία στο 
πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης.
Σήμερα με την φήμη που 
έχει κερδίσει εξακολουθεί 
να ζει στην γενέτειρα της 
τα Τρίκαλα.



ΤΙΓΚΑ ΤΟΥΛΑ
Η ζωή μου; Όπως των πιο πολλών ανθρώπων, με χαρές και λύπες, ταξίδια 
και όνειρα, απώλειες και κέρδη. Άρχισε στα Τρίκαλα. Ο κάμπος, τα βουνά 
γύρω γύρω και το ποτάμι έξω από το σπίτι όπου γεννήθηκα. Είχε γαλάζια 
κάγκελα, ασβεστωμένες πλάκες στην αυλή και μια βερικοκιά όπου ανέβαινα 
για να δω το τρένο να περνάει και να ονειρευτώ ταξίδια στην άκρη της γης. 
Οδηγός σ' αυτά τα ταξίδια η γιαγιά μου -πώς ακούγονται κάτι τέτοια στη 
σημερινή εποχή!- αλλά είχε μια ικανότητα καταπληκτική να κάνει να 
μοιάζουν μαγικά τα πιο απλά και συνηθισμένα πράγματα κι αυτό δεν το 
ξεχνώ. Ύστερα ο Βόλος. Το πρώτο μας σπίτι, η θάλασσα, το Πήλιο και τα 
καΐκια στην παραλία όπου κατεβαίναμε τα βράδια της Κυριακής. Η μάνα μου 
κι ο πατέρας μου ν' αγωνίζονται το δικό τους αγώνα, για να μας μάθουν πως 
η ζωή είναι δύσκολη, αλλά η κάθε μέρα είναι κάτι καινούριο για να το κάνει 
κανείς όσο πιο όμορφο γίνεται. Τους χρωστάω την τρυφερότητα και την 
αισιοδοξία που βγαίνει σ' όλα μου τα βιβλία μέσα από τις δύσκολες και 
πικρές στιγμές της ζωής των ηρώων μου. Και μετά η Θεσσαλονίκη. 
Βυζάντιο, Μαρτίου, Ντεπώ, 2ο Γυμνάσιο Θηλέων. Η εφηβεία. Οι πρώτοι 
στίχοι, οι πρώτες απόπειρες να εκφραστώ με το γραπτό λόγο. Αργότερα η 
Αγγελάκη, η Εγνατία, η Τσιμισκή και το Πανεπιστήμιο. Η Φιλοσοφική Σχολή, 
Αγγλική Φιλολογία. Η γνωριμία μου με τη λογοτεχνία, ελληνική και αγγλική. 
Ο έρωτας, η φιλία, το μαγικό άγγιγμα των πραγμάτων. 233ο Γυμνάσιο Τρικάλων



Ύστερα έφτιαξα πια το δικό μου σπίτι. Γύρισα πάλι εκεί απ' όπου ξεκίνησα. Στα 
Τρίκαλα, στον κάμπο που μου έμαθε ν' ακούω τη γλώσσα της γης, των δέντρων και 
των ποταμών και που είδε τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Συνέχισα να γράφω τις 
νύχτες που το σπίτι ησύχαζε και να φτιάχνω παραμύθια για να συνοδεύουν τον 
ύπνο τους, της Καλυψώς και της Ανθής. Εδώ έγραψα και τα βιβλία μου. Κάθε 
βιβλίο, πέρα απ' την ιστορία που αφηγείται στους αναγνώστες, εμένα μου θυμίζει 
μια άλλη ιστορία, την ιστορία της γραφής του. Πρόσωπα, γεγονότα της ζωής μου 
προχωρούν παράλληλα με τα φανταστικά των σελίδων τους -τα παιδιά μας μικρά, 
τα καινούρια μας έπιπλα, μουσικά κομμάτια που ο άντρας μου άκουγε πολλές 
φορές την ώρα που εγώ έγραφα, ταξίδια, τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο, αρρώστιες, 
ο θάνατος αγαπημένων, αμφιβολίες και δύσκολες αποφάσεις, τα παιδιά μακριά 
μας, στο δικό τους αγώνα. Τώρα όπου κι αν πάω, στα Τρίκαλα γυρίζω πάντα. Την 
αγαπώ ετούτη τη μικρή πόλη που μεγαλώνει και αλλάζει, αλλά είναι το χώμα μου 
και οι νεκροί μου και της χρωστάω που καταφέρνει αυτά να μου τα συντηρεί μέσα 
μου αναλλοίωτα. Το τρένο περνάει πάντα μέσα από τα χωράφια του κάμπου -με 
τους αγαπημένους απόντες οδηγούς- και το ποτάμι κυλάει πάντα εδώ που είναι οι 
δικές μου πηγές. Εδώ, σ' αυτή την πόλη όπου προσπαθώ να δημιουργώ, 
συμμετέχοντας όσο μπορώ καλύτερα στη ζωή των ανθρώπων της και στις 
προσπάθειές τους για το καλύτερο αύριο. Εδώ ονειρεύομαι κι από δω ξεκινάω γι' 
αυτές τις ωραίες περιπέτειες που είναι για ένα συγγραφέα κάθε του βιβλίο.

243ο Γυμνάσιο Τρικάλων



Βιβλία 
Φεγγάρι στο 
νερό
Τα χρόνια 
τρέχοντας
Οδός Γραβιάς 
Αχ Σαλονίκη
Τα πουλιά στο 
χιόνι κ.α…..
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Δημιουργικής Ανάγνωσης & Γραφής



Η Εποχή των Υακίνθων
Τούλα Τίγκα

Εντυπώσεις 
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Η εποχή των υακίνθων είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να το διαβάσουν όλα τα παιδιά 
που βρίσκονται στην εφηβεία. 

Διαβάζοντας και κατανοώντας σε βάθος το βιβλίο αυτό, ένας αναγνώστης μπορεί να 
διαπιστώσει ότι η Τούλα Τίγκα με αυτό το βιβλίο επιδιώκει να κάνει τα παιδιά να 

καταλάβουν ότι όλοι οι έφηβοι στην ηλικία αυτή αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο στάδιο  το 
οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο όταν συμβαίνουν απρόσμενες αλλαγές (όπως αυτές 

που συνέβησαν στην ζωή της Ελένης).
Η Τούλα Τίγκα με το βιβλίο αυτό επιδιώκει να κάνει κάθε παιδί να 

καταλάβει ότι όλα τα παιδιά στην ηλικία του αντιμετωπίζουν τα ίδια 
προβλήματα (αν όχι και περισσότερα). Η συγγραφέας δεν θα μπορούσε να 

βρει πιο κατάλληλο τίτλο από αυτόν, αφού όμοια με το άνθισμα των 
υακίνθων έτσι άνθισε μία νέα περίοδο στη ζωή της Ελένης με την βοήθεια 

της νέας θετής της αδερφής της Αγγελικής.
Βασικός στόχος του βιβλίου είναι να εμφυτεύσει στον αναγνώστη την 
πεποίθηση ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν εάν υπάρχει 

προθυμία, καλή θέληση και πάνω απ΄όλα αισιοδοξία. 
(Λυδία Παπαγόραα, μαθήτρια Γ΄Τάξης 3ου Γυμνασίου Τρικάλων)
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΤΟΥΛΑ ΤΙΓΚΑ ΣΤΟ
                                                        3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
Την Τετάρτη  9 Απριλίου 2014 επισκέφτηκε το Σχολείο μας η συγγραφέας και 
συμπολίτισσά μας κ. Τούλα Τίγκα. Η χαρά μας που θα την είχαμε κοντά μας ήταν ιδιαίτερη 
διότι τώρα θα παίρναμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν 
διαβάζοντας τα έργα  της .
Η κ. Τούλα Τίγκα είναι ένας άνθρωπος απλός, αυθεντικός ,με πλούσιο πηγαίο ταλέντο. Η 
παρουσία της στο χώρο του σχολείου μας, έδωσε σάρκα και οστά σε όλα αυτά τα 
φανταστικά πρόσωπα των μυθιστορημάτων  της. Είχαμε μπροστά μας όλους τους ήρωες των 
έργων της και θέλαμε να μάθουμε   όσο το δυνατόν περισσότερα για τον καθένα  απ΄ αυτούς 
αλλά και για την ίδια.
Οι ερωτήσεις των μαθητών διαδέχονταν η μία την άλλη και οι απαντήσεις της κ. Τίγκα ήταν 
σαφείς και κατανοητές. Μας τόνισε, μεταξύ των άλλων, πως το συγγραφικό ταλέντο  είναι 
κάτι που σε βοηθάει να πατήσεις πάνω του , να πιαστείς για να ξεκινήσεις . Το πώς θα 
πορευτείς μετά είναι που έχει σημασία  Κι αυτό σημαίνει δουλειά και πάλι δουλειά . 
Σημαίνει αναμέτρηση του συγγραφέα με τον εαυτό του ,  με χιλιάδες ερωτήματα και 
προβληματισμούς που έχει μέσα του .  Η συγγραφή για την ίδια άρχισε σαν ένα παιχνίδι 
αρχικά , ένα παιχνίδι με τις λέξεις και τη φαντασία της. Τη γοήτευε να επινοεί χαρακτήρες 
και ρόλους, ιστορίες , ζωές άλλων που τις έβλεπε σαν προέκταση της δικής της . Την 
προκαλούσε ακόμα, μια επιθυμία να κατακτήσει τη γλώσσα και να εξοικειωθεί με το θέμα 
και την περιπέτεια της γραφής . 
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Έχει γράψει βιβλία για παιδιά και για νέους και μυθιστορήματα . 
Ιδιαίτερη είναι η αγάπη της για τα παιδιά και τους εφήβους. 
Προβληματίζεται με τα προβλήματά τους και ανησυχεί με τις 
ανησυχίες τους. Τα έργα της για τους εφήβους είναι συναρπαστικά 
και διδακτικά. Μέσα από αυτά προσπαθεί  να δώσει μια λογική 
εξήγηση στο δράμα που ζουν οι έφηβοι. Δίνει το κλίμα και τις 
συνθήκες που οδηγούν στο αδιέξοδο νεαρά άτομα , παιδιά κυρίως 
διαλυμένων οικογενειών .
Είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητάς με την κ. Τίγκα.   Η  ηρεμία , το 
ύφος της, η φιλικότητα και ο διαφορετικός τρόπος που έχει να μιλά 
για τα διάφορα θέματα  σε συναρπάζουν και σου δημιουργούν την 
επιθυμία να ρωτάς και να μαθαίνεις.
Η συνάντηση αυτή  ήταν μία άμεση επαφή με έναν μοναδικό και 
χαρισματικό άνθρωπο  που έδωσε και  έχει να δώσει πολλά ακόμη 
σε όλους και πολλά περισσότερα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, για την 
οποία αποτελεί φωτεινό παράδειγμα συγγραφικού ταλέντου.
 ΣΔΟΓΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ  μαθητής Β3 3ΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΣ ΤΙΓΚΑ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Στις 09-04-2014  το σχολείο μας είχε την τιμή να φιλοξενήσει μια από τις 

σημαντικότερες τοπικές συγγραφείς, την κα Τούλα Τίγκα. Η ομάδα μαθητών του σχολείου μας 
που συμμετέχει στο πρόγραμμα «εργαστήρι δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής>> την 
υποδέχτηκε θερμά και ξεκίνησε μαζί της ένα οδοιπορικό στα … μονοπάτια των βιβλίων της.

Οι οξυδερκείς (!) μαθητές της ομάδα μας της υπέβαλαν εύστοχες ερωτήσεις, που 
βοήθησαν στην βαθύτερη κατανόηση των έργων της και συνετέλεσαν στην διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης εικόνας του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς της. Μαζί της 
μετεωριστήκαμε στα μονοπάτια της λογοτεχνίας και ταξιδέψαμε μέσα στο χρόνο. Η κα Τούλα 
Τίγκα μας εξήγησε την τεχνική της συγγραφής των βιβλίων της, η οποία ήταν για μας 
πρωτάκουστη. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί ένα έργο είναι ιδιαίτερος. Αφήνει το κείμενο 
να «μεστώσει» για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να είναι πιο αυστηρή κριτής των έργων της. 
Μας εξομολογήθηκε ότι η τελευταία περίοδος της ζωής της είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 
συναισθηματικά φορτισμένη. Ομολόγησε πως ακόμη δεν γνωρίζει αν είναι πραγματικά μια 
συγγραφέας και νιώθει υποδεέστερη μπροστά σε μεγάλες μορφές της λογοτεχνίας. Η παιδική 
και εφηβική της ηλικία ήταν ευχάριστη, γεμάτες όμορφες αναμνήσεις και καθόρισε  τη ζωή της. 
Τέλος, πρόκειται οσονούπω να εκδοθεί το νέο της μυθιστόρημα για ενήλικες που όλοι μας 
αναμένουμε με ανυπομονησία.

Συνοψίζοντας, η επίσκεψη της κας Τίγκα ήταν μία φοβερή εμπειρία για όσους μαθητές 
παραβρέθηκαν στη συνάντηση μαζί της.

Ευαγγελίνα Κόκκα, μαθήτρια Β’1 3ου Γυμνασίου Τρικάλων
Δήμητρα Παράσχη, μαθήτρια  Β’3 3ου Γυμνασίου Τρικάλων
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η συνάντησή μας  με τη συγγραφέα  κ. Τούλα Τίγκα

Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, το σχολείο μας,  το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων είχε την τιμή να υποδεχτεί μία 
σπουδαία προσωπικότητα, την κυρία Τούλα Τίγκα.  Στα πλαίσια της φετινής σχολικής χρονιάς (2013-2014), 

ασχοληθήκαμε με τα βιβλία της συγγραφέως κι έτσι την γνωρίσαμε μέσα απ’ αυτά και στη συνέχεια από κοντά.
 

Αρχικά η κυρία Τίγκα μας διηγήθηκε λίγα πράγματα για τη ζωή της,  δηλαδή τα παιδικά της χρόνια από τα 
οποία διαθέτει χαρούμενες αναμνήσεις, την οικογένειά της που τη στήριξε σε κάθε της βήμα, τις πόλεις στις 

οποίες έζησε όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη και το θαυμαστό  βιογραφικό της. Ακολούθησε μια 
σύντομη παρουσίαση των βιβλίων της και κατανοήσαμε πολύ καλά τη δυσκολία του επαγγέλματος της. 

Άλλωστε όπως η ίδια ανέφερε, η διαδικασία συγγραφής ενός απ’ αυτά μπορεί να διαρκέσει από δύο ως και 
τέσσερα χρόνια. Η συγγραφέας τόνισε ότι η προσθήκη του τίτλου στα έργα της, αποτελεί το πιο δύσκολο 

σημείο για την τελειοποίηση των βιβλίων της.
Στη συνέχεια μας προσέφερε ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο με σκοπό να της θέσουμε ερωτήματα σχετικά με 

το επάγγελμα της. Από τις απαντήσεις της κατανοούμε τα εξής 
•Το παιδικό της όνειρο ήταν να γίνει δασκάλα επειδή είχε και έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στα παιδιά.

•Από μικρή τις ωραίες της στιγμές αισθανόταν την ανάγκη να τις καταγράψει κάπου. Για την ίδια ήταν ένας 
τρόπος «εκτόνωσης».

•Αρχικά δημιουργούσε ιστορίες μέσα από τη φαντασία της και τις κατέγραφε αλλά, ντρεπόταν να τις 
δημοσιεύσει.

Η συμβουλή που μας έδωσε ήταν « Όποιος δημιουργεί με τη φαντασία του ιστορίες να μην διστάζει να τις 
δημοσιεύει.»  

Ομολογώ ότι η γνωριμία μου με την κυρία Τούλα Τίγκα θα μου μείνει αξέχαστη καθώς συνάντησα έναν 
άνθρωπο θερμό, καλό, ευγενικό και ελπίζω να εφαρμόσω στο μέλλον τη σοφή της συμβουλή. Άλλωστε είναι 

μια γυναίκα απλή, καθημερινή που έχει υποστεί κι αυτή όπως όλοι μας απώλειες στη ζωή της. Τέλος πιστεύω 
πως όσοι μαθητές  παραβρίσκονταν  στη συγκεκριμένη  συνάντηση απέκτησαν αρκετές γνώσεις, όσον αφορά 

τον συγγραφικό τομέα.
Μπαταγιάννη Μαρία-Κωνσταντίνα

 μαθήτρια της Α’2 τάξης του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων 
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http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=53&paged=4 

http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=53&paged=5 

http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=53&paged=6 

http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=57 

«Εργαστήρι 
Δημιουργικής 
Ανάγνωσης και Γραφής: 
Μελέτη και 
επεξεργασία νεανικών 
μυθιστορημάτων  της  
Τούλας Τίγκα 
( Σχολικό Έτος 2013-
2014)

Υπεύθυνοι καθηγητές: 
 Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02, 
φιλόλογος-ιστορικός, 
Δ/ντρια , Μπανάσιου 
Ευαγγελία, φιλόλογος, 
Μαυρομμάτη Ειρήνη, 
φυσικός

http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=53&paged=4
http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=53&paged=5
http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=53&paged=6
http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?cat=57
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