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Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στην Αγγελική Βαρελλά
«...Δεν ξέρω τι κάνουν
τα άλλα δέντρα, αλλά εγώ
μιλάω. Μιλάω από τότε
που ο Δώρος κουβεντιάζει
μαζί μου και μιλάω και
γράφω από τη στιγμή που
η Αγγελική αποφάσισε να
με κάνει μυθιστόρημα.
Γενικά, θα μπορούσα να
πω ότι ένα δέντρο μιλάει
όταν χαίρεται. Όταν στα
φύλλα του παίζουν κρυφτό
τα πουλιά. Όταν φιλοξενεί
τον άνεμο ή όταν κάποιος
ασχολείται μαζί του
του...»
...»
(από το βιβλίο «Φιλενάδα
Φουντουκιά μου» της
Αγγελικής Βαρελλά)

Σ’ αυτό το τεύχος δείτε
ακόμη λίγα λόγια για το
Athens Science Festival
και για την εκδρομή μας
στην Αίγινα.

Η ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ
Προσπαθώ να θυμηθώ πότε και πώς γνώρισα από
κοντά την Αγγελική. Το όνομά της το πρωτοείδα το
1981 στο αναγνωστικό της κόρης μου, όταν ήταν
στην Γ’ δημοτικού. Τότε ήδη δούλευα εθελοντικά
στο Μουσείο, ξεναγούσα μαθητές, και ως μερικά
απασχολούμενη στους Φίλους του ΜΓΦΙ. Η Αγγελική θυμάμαι έμενε στα Πατήσια, έστελνα το δελτίο
σε μια ταχυδρομική διεύθυνση με κωδικό 111 …
Σύντομα όμως μετακόμισε στην Κηφισιά.
Ξαφνιάστηκα όταν έμαθα ότι δούλευε και σε Τράπεζα. Νόμιζα ότι οι συγγραφείς είναι μόνο συγγραφείς.
Πώς τόλμησα να της ζητήσω τη γλωσσική επιμέλεια του Ενημερωτικού Δελτίου μας, ούτε που
θυμάμαι. Θυμάμαι όμως τις συναντήσεις μας κάθε
τρεις μήνες. Τις περίμενα πώς και πώς. Καθόμαστε στο στρογγυλό τραπέζι της τραπεζαρίας με το
κεντητό τραπεζομάντηλο. «Θέλεις ένα κουραμπιέ;
Ένα σοκολατάκι;». Μετά μου εξηγούσε μια-μια τις
διορθώσεις της στα κείμενα που της είχα αφήσει
από πριν στο γραμματοκιβώτιο.
Και πόσα δεν έμαθα από αυτές τις διορθώσεις.

«Ο Μπαμπινιώτης το λέει έτσι … ο άλλος το λέει
έτσι … εσύ αποφασίζεις …» Εκτός από την ορθογραφία έμαθα πολλά και για τη στίξη.
Ήρθε δυο – τρεις φορές και σε εκδρομές των Φίλων στη Β. Ελλάδα. Θυμάμαι κάποτε που ψάχναμε
αθλητικά παπούτσια επειδή είχε έρθει με πεδιλάκια.
Αργότερα μου ομολογούσε: «στενοχωριέμαι που τα
διαβάζω όλα αυτά επειδή δεν μπορώ να συμμετέχω».
Εκείνο το «Φιλενάδα Φουντουκιά μου» ήταν, αν
δεν κάνω λάθος, το πρώτο παιδικό βιβλίο οικολογικού περιεχομένου που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα,
πόσο το είχα αγαπήσει. Το χάρισα σε όσα παιδάκια
ήξερα τότε. Και νομίζω, έκανε τη δουλειά του.
Αν μου ζητούσαν να πω μια μόνο λέξη για την
Αγγελική, θα έλεγα «γλυκιά». Αν μού ζητούσαν δυο,
θα έλεγα «γλυκιά και επιεικής» .
Είναι κάποιοι άνθρωποι που θα ζουν πάντα για να
γλυκαίνουν την ψυχή μας. Ένας από αυτούς είναι η
Αγγελική Βαρελλά.
Άννα Κ-Μ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Αγγελική Βαρελλά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του
Ιστορικού Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για πρώτη φορά ασχολήθηκε με το
παιδικό βιβλίο το 1966 και από τότε είναι αφοσιωμένη σ΄αυτό. Έχει έντονη παρουσία σε εκδηλώσεις
σχετικές με το παιδί και το βιβλίο (σε σχολεία, συλλόγους γονέων, δήμους, βιβλιοθήκες κ.ά.) σε όλη την
Ελλάδα. Έχει βραβευτεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου και από το Υπουργείο Παιδείας για τα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου. Μετέφρασε και
διασκεύασε στα ελληνικά πολλά ξένα βιβλία και συνεργάστηκε με τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση, το
περιοδικό Ερυθρός Σταυρός κ.ά. Έργα της παίζονται στα σχολεία. Ήταν Πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς ως το 2016 και μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του Κύκλου του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Λέσχης Μελέτης και Έρευνας της Παιδικής Λογοτεχνίας ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (και υπεύθυνη ύλης του ομώνυμου περιοδικού). Το βιβλίο της «Η Ελλάδα κι εμείς» αναγράφηκε
στον τιμητικό πίνακα (1968) της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ). Το βιβλίο της
Φιλενάδα, Φουντουκιά μου κέρδισε έναν από τους τρεις επαίνους του Διεθνούς Βραβείου Παιδικής
Λογοτεχνίας Janusz Korczak (1985) στην Πολωνία. Προτάθηκε από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου για το Βραβείο Άντερσεν 1990, για το σύνολο του έργου της. Για το βιβλίο της «Κόρινθος», της
απονεμήθηκε το 1998 το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων Παιδικού Βιβλίου κ.ά.
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Η δικιά μου Αγγελική, τυλίγει μια καλούμπα
«Ένας χαρταετός, μια ζωή..»
Ξεκινώντας να αναζητώ υλικό
για το τεύχος-αφιέρωμα στην
Αγγελική Βαρελλά, ανέτρεξα
χωρίς δεύτερη σκέψη στο διαδίκτυο. Βρήκα τη βιογραφία της,
διάβασα τους σταθμούς της ζωής
της από διάφορες πηγές και ξεκίνησα να δημιουργώ στο μυαλό
μου ένα πλέγμα από σπουδές και
γεγονότα της ζωής της. Βραβεία,
έπαινοι και ένα τεράστιο συγγραφικό έργο που αφορά σε μικρά
και.. μεγάλα παιδιά ήταν τα
πρώτα στοιχεία. Μου ήρθε στο
νου η γνωριμία μου με την ίδια
πριν ένα-δύο χρόνια στο χώρο
του Μουσείου. Πώς να νιώθει
άραγε ένας άνθρωπος που τον
πλησιάζουν μικροί και μεγάλοι
και κοιτώντας τον στα μάτια του
εξομολογούνται ότι μεγάλωσαν
με τις ιστορίες του; Σκέφτομαι:
ρ γ να πορεύεται
ρ
πώςς είναι άραγε
κα-

νείς στη ζωή του γνωρίζοντας ότι
έχει επιδράσει στο πιο ευαίσθητο
σημείο τόσων ανθρώπων.. στην
παιδική ψυχή τους..;
Όλα τα βιογραφικά ήταν για
μένα απλώς πληροφορίες. Την
πραγματική Αγγελική τη γνωρίζει, θαρρώ, κανείς μέσα από
τις ιστορίες της. Μέσα από την
απλότητα του λόγου της που
συνεπαίρνει και τον πιο δύσκολο
αναγνώστη. Μπορεί να συναντήσατε την Αγγελική, ως παιδί
σε κάποιο βιβλίο που διαβάσατε
πριν κοιμηθείτε. Ίσως να σας
ξαναβρήκε εκείνη όταν διαβάσατε το ίδιο βιβλίο στο δικό
σας παιδί ή στο εγγόνι σας για
να κοιμηθεί γλυκά. Η δικιά μου
Αγγελική, τυλίγει μια καλούμπα
κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα
ψιθυρίζοντας μου «Ένας χαρταετός, μια ζωή..». Ψάξτε κάπου
μ
ανάμεσα
στους κόσμους που έχει

πλάσει. Ανοίξτε ένα βιβλίο της…
θα είναι κρυμμένη πάνω σε μια
σκεπή ή πίσω από τον κορμό μιας
φουντουκιάς και θα σας κλείσει
το μάτι.
Είμαι βέβαιη ότι κάθε βιβλιοθήκη έχει τακτοποιημένο ή
καταχωνιασμένο ένα βιβλίο απ’
τα παλιά ή απ’ τα καινούρια
της. Προτείνω, μια νύχτα, να
ξεκλέψτε κρυφά λίγο χρόνο πριν
κοιμηθείτε και να διαβάστε μερικές σελίδες. Βρείτε τη δική σας
Αγγελική! Αφήστε την να σας
ταξιδέψει, αφήστε την να ταράξει
τα νερά και να επαναφέρει στην
επιφάνεια λεπτές παιδικές συγκινήσεις, αφεθείτε σε μια από τις
ιστορίες της.. κι έπειτα με ενήλικο μάτι, εκτιμήστε εκ νέου κάθε
λέξη, κάθε εικόνα, κάθε εφόδιο
ζωής που με τόση διακριτικότητα
προσφέρει.
Χαρά Ζαχαράκου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΛΛΑ

στη ΧΑΡΑ ΖΑΧΑΡΑΚΟΥ
Αρχικά είχαμε σκεφτεί να κάνουμε έκπληξη στην Αγγελική αυτό
το τεύχος, όμως για να μη χάσουμε τις ωραίες δικές της αναμνήσεις αποφασίσαμε τελικά την πιο κάτω συνέντευξη. Πήγαμε
στο φιλόξενο σπιτικό της στην Κηφισιά η Άννα Κ-Μ κι εγώ, στις
18/4/18 και να τι συζητήσαμε …
A: … Ξέρεις, όταν γνωρίζομαι με
κόσμο, αγαπιέμαι τελικά μαζί του
και δεν τους ξεχνάω, ούτε με ξεχνάνε. Τουλάχιστον έχω φίλους! Πρέπει να έχω πολλά ποτιστήρια εδώ...
(δίνει ένα ποτιστήρι-μινιατούρα
στην Άννα Κ-Μ, για να ποτίζει τη
φιλία τους, να μη μαραθεί).
Α: Ήθελα να γίνω τραγουδίστρια πρώτα απ΄ όλα γιατί
τραγουδούσα και δεύτερον γιατί
είχα ακούσει μια τραγουδίστρια
που λεγότανε Μαργαρίτα Πέρα
και μου είχε κάνει εντύπωση!
Αυτή ήταν στο Μιλάνο, εγώ
στον Άγιο Παντελεήμονα ! Πάει
πέρα κι αυτό! (γέλια) Δεν ξέρω
εάν σας έχω πει ότι θα ήθελα να
γίνω και εισπράκτορας στα τραμ!
Ήθελα να γίνω και γιατρός, γιατί
ήταν άρρωστη η νονά μου, που
με μεγάλωνε και έπαιρνε πάρα
πολλά φάρμακα… οπότε είχα
κάτι κούκλες αχυρένιες. Κράνκ!

4

Τις έκοβα, τους έκανα εγχείρηση
στο στομάχι.. Κι έτσι ήμουνα και
γαστρεντερολόγος! Κάθε βδομάδα άλλαζα επάγγελμα. Στο
«μενού» όμως δεν υπήρξε ποτέ η
λέξη συγγραφέας.
Χ: Και απ΄ ότι έχω διαβάσει σε μια
ομιλία της εγγονής σας, έχουν πολύ
σημαντική θέση για σας τα κεράσια!
Α: Αυτό είναι μια θλιβερή ιστορία.
Η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν
δυόμιση χρονών. Η νονά μου ήταν
ξαδέλφη της μητέρας μου, δεν είχε
δικά της παιδιά και με ζητούσε από
τον πατέρα μου. Τη μέρα λοιπόν
που αποφάσισε ο πατέρας μου να
με δώσει έγινε το σώσε. Έκλαιγα
σπαραχτικά που θ’ αποχωριζόμουν
τον πατέρα μου. Κι έρχεται ο θείος
Γιάννης και φέρνει μια σακούλα
κεράσια. Η νονά ήθελε πρώτα
να φάω φαγητό. Εγώ ήθελα τα
κεράσια, εκείνα τα κόκκινα, τα
φλογερά, τα νόστιμα και δεν μου
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τα έδωσε. Ήθελε να σκίσει τη γάτα
από την πρώτη μέρα. Εκείνα τα
κεράσια με το κόκκινο χρώμα τους
μου έχουνε μείνει στο λαιμό. Δεν
έχω ξαναλαχταρήσει τόσο πολύ
ένα φρούτο. Έγινε σύμβολο. Το ότι
δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά
σου όταν τα θέλεις.
Μ: Ο πατέρας σου έκανε άλλα
παιδιά με τη νέα του γυναίκα;
Α: Έκανε άλλες δύο κόρες, που
τις λέμε ετεροθαλείς, γιατί είναι
από άλλη μαμά. Εγώ λοιπόν μια
μέρα, προσπαθούσα να βρω τη
λέξη «ετεροθαλείς». Οπότε στο
τέλος μπάφιασα, έλεγα ε…ε… δεν
το έβρισκα! Και λέω εντάξει, δεν
πειράζει, θα τις λέω εξωλέμβιες!
(γέλια) Είχα λοιπόν δυο εξωλέμβιες αδερφές! Είχα και μία κανονική,
αλλά έφυγε. Οπότε είμαι εγώ από
την πρώτη μου οικογένεια και οι
άλλες δύο μου αδερφές οι εξωλέμβιες! Τώρα αυτά πως θα τα γράψεις, ένας Θεός το ξέρει…
Χ: Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε να
γράφετε;
Α: 36 χρονών! Κοίταξε να δεις,
δεν γινότανε να μη γράψω. Πρώτα
απ’ όλα το είχα το ζουζούνι αυτό
από παιδί. Όταν έβλεπα άδειο
χαρτί, έγραφα! Αλλά είχα και μια
πάρα πολύ καλή δασκάλα. Είχα
και τα παιδιά. Εγώ, αντί να γράφω
συνταγές, «τόσο αλατάκι, τόσο
πιπεράκι» καθόμουνα κι έγραφα
αυτά που λέγαν τα παιδιά τα δικά
μου και τα άλλα. Οπότε λοιπόν, σιγά-σιγά μάζεψα υλικό και έγραψα
το «Η Ελλάδα κι εμείς» που είναι
το πρώτο μου βιβλίο και έχει μέσα
των παιδιών μου τα λογάκια και
τα καλαμπούρια. Γι’ αυτό έγινε κι
ωραίο, το διάβασαν πολλά παιδιά
και έτσι πήρα τα πάνω μου.
X: Eσείς όταν ήσασταν μικρή,
διαβάζατε βιβλία;
Α: Πάρα πολύ. Ήμουνα μια σύν-

θετη προσωπικότητα (γελώντας).
Έπαιζα το πρωί σαν αλάνι και το
απόγευμα καθόμουνα και διάβαζα.
Το διάβασμα, δεν απαγορεύει το
να βγαίνεις και στο δρόμο να παίζεις. Έτσι δεν είναι; Έχω παίξει εγώ
που με βλέπεις αμπάριζα…
Χ: Ήσασταν καλή μαθήτρια;
Α: Πάρα πολύ καλή, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να το πω! Όχι
γιατί θα μπορούσα να σου κάνω
τη σεμνή, αλλά αφού ήμουνα;
Ωστόσο, είχαμε ένα γέρο δάσκαλο, ο οποίος δεν με άντεχε,
ήμουνα πολύ άτακτη, και μια
φορά μου ‘σπασε μια κασετίνα
ξύλινη στο χέρι! Αλλά μ’ αγαπούσε και τον αγαπούσα… ήταν
αυτή η μαγική έλξη, ξέρεις. Και
μες στην τάξη, έδενα κάτι κουβαρίστρες και τις πέταγα την
ώρα του μαθήματος, κάτι τέτοια
πράγματα. Άσε που χτυπούσα τα
κουδούνια στα σπίτια και έφευγα
τρέχοντας… (γέλια)
Χ: Όποιος έχει διαβάσει το «10
σάντουιτς με ιστορίες» θα ξέρει ήδη
την απάντηση, αλλά εγώ θα ξαναρωτήσω: Πώς γίνεται και γράφετε
τις ιστορίες σας; Πώς προκύπτουν;
Α: Πώς τις γράφω; Κοίταξε, σε
αυτό το βιβλίο που μου λες, είναι
όλες πραγματικές! Εκτός από τη
μάνα του υπουργού, όπου ήθελα
να μιλήσω για το σεβασμό στους
μεγαλύτερους. Όλα τ’ άλλα τα έχω
ζήσει! Και το πούλμαν που καθόταν απ’ τη μια ο ένας και βρώμαγε
το δερμάτινο μπουφάν του και η
άλλη που τίναζε τα μαλλιά της
και μου έρχονταν μες στη μούρη,
πραγματικό κι αυτό! Όλα είναι
πραγματικά. Το αυτοκίνητο που
είχαμε πάρει από δέκατο χέρι…
Μας ταξίδευε όμως δεν σταμάταγε…έκανε γκρρρρ γκρρρρ βουυυυυ μπαμ! Τέτοια πράγματα..
Χ: Σε άλλα βιβλία;
Α: Έχω τη δυνατότητα, ως

συγγραφέας,
να γράψω και
πραγματικότητα
και φαντασία! Ας
πούμε στο βιβλίο
της φουντουκιάς.
Η φουντουκιά
υπήρχε! Όμως δε
γίναν όλα αυτά
που γράφω! Εγώ
τα σκαρφίστηκα,
γιατί ήμουνα
και πολύ κοντά
στο Μουσείο
Γουλανδρή και
κάποια στιγμή
μπήκα πολύ
«…γράφω για παιδιά,
μέσα σ’ αυτό το
όμως δεν πρέπει να είσαι δασκάλα στα βιβλία μέσα…»
ρόλο, δηλαδή
του να μιλάω
για τη φύση, για
το περιβάλλον
κι όλα αυτά. Και
έτσι έγραψα ένα
βιβλίο και με
πραγματικότητα
και με φαντασία.
Χ: Kαι τις ιστορίες τις δουλεύετε πολύ καιρό
μες στο μυαλό
σας πριν μπουν
στο χαρτί;
… δίνει ένα ποτιστήρι μινιατούρα στην Άννα
Α: Ναι. Είχα
για να ποτίζει τη φιλία τους…
μια φίλη, τη
τι, ήταν ένα οικόπεδο! Λοιπόν,
Γαλάτεια Σουρέλη, η οποία μου
έγραψα του κόσμου τις ιστορίες
‘λεγε: παίρνω το σκύλο μου, τον
βγάζω βόλτα και όταν γυρίζω έχω γι’ αυτό. Ιστορίες του οικοπέδου.
Χ: Και πόσο εκφραστικό κοσκίνιτην ιστορία μες στο κεφάλι μου!
σμα
περνάνε τα κείμενά σας μέχρι
Εγώ όχι… εγώ έχω την ιδέα! Και
σ’ αυτή την ιδέα βάζω τα θεμέλια να φτάσουν στην τελική μορφή;
και ύστερα φτιάχνω το πρώτο
Α: Αυτό το πράγμα το προπάτωμα, το δεύτερο και φτάνω
σέχω πάρα πολύ. Γιατί γράφω
σε ένα σημείο να βάζω και τις
για παιδιά. Όταν ήμουνα μικρή,
κουρτίνες και όλα αυτά! Λοιπόν
ήθελα να γίνω δασκάλα. Όμως
έτσι το δούλευα. Ναι είναι μια
δεν πρέπει να είσαι δασκάλα στα
πολύ ωραία εμπειρία γιατί είναι
βιβλία μέσα. Τα διδακτικά δηλαδημιουργική! Το ωραίο μέρος
δή προσπαθούσα να τα αποφύγω
του γραψίματος είναι αυτό!.. Εδώ πως και πως. Οπότε τα λέω, αλλά
δίπλα, πριν γίνει αυτό το σπίμέσα στην υπόθεση, που να μη
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φαίνεται…δηλαδή ο χαρακτήρας
βγαίνει χωρίς διδαχές! Μ’ αυτά
που κάνει ο ήρωας, καταλαβαίνεις εσύ τι θέλω να πω.
Χ: Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα
από τα πιο γοητευτικά κομμάτια
στα βιβλία σας!
Α: Εεε αυτό είπα! Είναι το πιο…
όχι γοητευτικό για τα παιδιά, για
μένα είναι το πιο γοητευτικό μέρος.
Χ: Γράφετε με το χέρι, μολύβι και
χαρτί;
Α: Στη γραφομηχανή γράφω!
Έχω και κομπιούτερ, αλλά δεν
το μπορώ. Μου φεύγει εκείνη η
γραμμούλα, ψάχνω να τη βρω,
δεν τη βρίσκω.. Βαριέμαι! Δεν
είμαι των καινούριων.. είμαι λίγο
παλαιά… παλαιάς κοπής! (γέλια)
Χ: Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό
που λέμε έμπνευση;
Α: Ασφαλώς υπάρχει έμπνευση!
Η έμπνευση είναι το βασικό! Μπορεί να έχω χρόνο (πρόσεξε.. και ο
χρόνος παίζει ρόλο) μπορεί να έχω
σκέψεις πολλές, αλλά η έμπνευση,
το πώς θα το γράψω για να γίνει
αγαπητό στα παιδιά, αυτό έχει
μεγάλη σημασία! Κάποτε ένα παιδάκι στη Λάρισα,
το ρώτησα:
πες μου τι
είναι η

6

έμπνευση, γιατί εμένα αν με
ρωτήσεις, δεν ξέρω να σου πω…
Μου λέει: Σ’ εσάς πώς έρχεται η
έμπνευση; Έχω την εντύπωση του
απάντησα, ότι έρχεται κάτω απ’ τη
χαραμάδα ή την ώρα που κουνιέται η κουρτίνα από τ’ αεράκι, να
εκείνη την ώρα φρρστ έρχεται!
Πραγματικά δεν ξέρω να σου πω…
δεν το λέω αστεία. Τι είναι λοιπόν
η έμπνευση; πυγολαμπίδα είναι;
φωτάκι είναι; Εσύ πες μου, του λέω
του παιδιού. «Δεν ξέρω να το πω
μου απαντά αλλά θα σας το ζωγραφίσω!» Ακόμα πιο προχωρημένο…
προχώ! Μου ζωγραφίζει λοιπόν μια
κυρία, ξανθιά με ένα μακρύ άσπρο
φόρεμα γεμάτο τσέπες! Πολλές
τσέπες…Τι τις κάνει, λέω, τόσες
τσέπες η κυρία Έμπνευση; Εκεί
μέσα είναι οι ιδέες, μου απάντησε! Καλέ λέω τι ωραίο πράγμα…
Ούτε καν θα μου περνούσε απ’ το
μυαλό… Γι’ αυτό εγώ απ’ τα παιδιά,
παίρνω πολλά πράγματα. Και όταν
έρθει η ώρα κάπου τα βάζω, κάπου
τα χρησιμοποιώ.
Να σου πω και κάτι καινούριο
που λανσάρω; Επειδή δεν μπορώ
να περπατήσω και μου είναι δύσκολο να πηγαίνω τώρα πια στα
σχολεία, φέρνω τα παιδιά στο σπίτι μου. Στο σαλόνι. Κάθονται στο
χαλί και λέμε όσα θα λέγαμε
στο σχολείο. Περνάμε
πάρα πολύ όμορφα.
Χ: Aφού είστε
τόσο κοντά στα
παιδιά, παρατηρείτε διαφορές
όσο προχωράνε οι
γενιές;
Α: Ναι,
παρατηρώ
διαφορές σε
πολλά
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πράγματα. Είναι παιδιά που
βλέπουν τις δυσκολίες μου κι
έρχονται και με ρωτάνε: «Θέλετε
βοήθεια;» Κι άλλα που κάνουν
ότι δεν βλέπουν. Θέλω να πω ότι
παρατηρώ διαφορές. Μια απ’ όλες
είναι ότι δεν πολυσέβονται τους
γέρους, τους... ηλικιωμένους θέλω
να πω (γέλια). Πολύ πικραίνομαι.
Αλλά αυτό είναι μόνο ένα δείγμα.
Τα περισσότερα δείχνουν αγάπη,
καλή θέληση, έρχονται, με πιάνουν από το χέρι, τόσο τρυφερά
και απαλά, που πέφτω (γέλια).
Χ: Εσείς έχετε αλλάξει τον τρόπο
που προσεγγίζετε τα παιδιά μέσα
στα χρόνια;
Α: Όχι είναι πάντα ίδιος. Είμαι
ένα παιδί κι εγώ που θέλω να
έρθω σ’ επαφή μαζί τους. Κοίταξε… έχει πετύχει ο τρόπος
προσέγγισης, οπότε γιατί να τον
αλλάξω; Είμαι διασκεδαστική
και γελάμε πολύ. Ανάμεσα στα
γέλια όμως λέμε πάρα πολλά που
πρέπει να ειπωθούν.
Χ: Τα παιδιά σήμερα, διαβάζουν
βιβλία;
Α: Και ναι και όχι. Όταν ο δάσκαλος έχει το μεράκι της φιλαναγνωσίας γίνονται θαυμάσια πράγματα.
Πολλές φορές ο δάσκαλος με το
δικό του μεράκι κάνει τα παιδιά
φιλαναγνώστες. Αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και το περιβάλλον. Αυτό
όμως θέλει μια άλλη συνέντευξη.
(Δεν θα φάτε σοκολατάκια;)
Χ: Όταν πρωτοξεκινήσατε να
γράφετε βιβλία, μέσα σας τι ελπίζατε να αποκομίσει ένα παιδί; Ποια
ήταν η φιλοδοξία σας, ας πούμε;
Α: Ε, βέβαια η φιλοδοξία μου
ήταν να διαβαστεί όσο γίνεται…
Δεν είμαι από τους ανθρώπους που
γράφουν για να κλείσουν τα γραφτά τους στο συρτάρι. Θέλω να
επικοινωνώ Ενδόμυχα καταλάβαινα ότι το χιούμορ έπρεπε να είναι
αρκετό μέσα στο βιβλίο, να μην εί-

ναι δηλαδή αυστηρό και τυπικό …
και ήλπιζα ότι θα το πάρουνε καλά
και όντως έτσι έγινε! Τι έκανα εγώ
όταν πρωτοπήρα στα χέρια μου το
βιβλίο; Πρώτα απ’ όλα το μύρισα!
Μ’ αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά
του χαρτιού… και βέβαια …βγήκα
στο μπαλκόνι και χόρευα! Αυτό
μπορώ να στο πω…Τώρα τι κάναν
τα παιδιά.. δεν ξέρω… αλλά πουλήθηκε αμέσως και πήρα τα πάνω
μου! Αλλά τα πάνω μου τα πήρα
περισσότερο με τα αναγνωστικά
που έγραψα. Έγραψα αναγνωστικά που δεν ήτανε αναγνωστικά!
Ήτανε συνέχεια σαν μυθιστόρημα! Και τα παιδιά τα αγαπήσανε
πολύ Αφού και τώρα ακόμα μού
το ζητάνε, το κρατάνε δηλαδή..
Σκέψου ότι βιβλία στις Μουριές,
στο Κιλκίς, δεν υπήρχαν! Το μόνο
που πήγαινε ήταν το αναγνωστικό.
Θα σου πω κάτι που μπορεί να σου
φανεί αστείο, εμένα καθόλου! Μου
είπε μια μαμά ότι «Τόσο του άρεσε,
του παιδιού της, το αναγνωστικό
που το διάβαζε στην τουαλέτα!»
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί
συνήθως στην τουαλέτα διάβαζαν, τον Τεν Τεν, τον Αστερίξ και
τέτοια. Λοιπόν, για να διαβάζει
και το βιβλίο μου, θα πει ότι κάτι
του έβρισκε. Έτσι δεν είναι; Εγώ το
πήρα για μεγάλο έπαινο αυτό.
Μ: Είσαστε συνάδελφοι στην τράπεζα με το Μίμη, τον άντρα σου;
Α: Ναι βέβαια! Εκεί γνωριστήκαμε. Δούλευα στην τράπεζα γιατί έπρεπε να τρώω. Είχα βλέπεις
και στομάχι…
Μ: Σε καταπίεζε αυτή η δουλειά,
στην τράπεζα;
Α: Δεν ήταν βέβαια η δουλειά
που μου άρεσε, αλλά εγώ έβρισκα
το χρόνο, χτυπούσα λιγάκι τα
πλήκτρα της μηχανής, όταν δεν με
βλέπανε, κοπάναγα… Έκανα και
παρανομίες, αλλά καλές παρανομίες… υπέρ της ανθρωπότητας,

ένα βήμα παραπάνω! (γέλια)
Χ: Έχετε πει ποτέ «Τέρμα, δεν ξαναγράφω, δεν ξαναβγάζω βιβλίο»;
Α: Όχι. Αλλά το 2011 με βρήκανε πολλά απανωτά βάσανα: κάνω
εγχείρηση bypass στην καρδιά,
ίσα που σώθηκα! Τον επόμενο
χρόνο πεθαίνει ο άντρας μου. Τον
τρίτο χρόνο σπάω το πόδι μου.
Δεν έχω γράψει τίποτα από τότε.
Πώς το λέει ο Προύστ; το χαμένο
χρόνο; Δηλαδή 6 χρόνια έχασα,
που δεν έγραφα. Αλλά δεν το
μπορούσα, δεν το μπορούσα!
Μόνο διορθώσεις έκανα της
Αννούλας. Σήμερα μ’ έχει πιάσει
πάλι το ζουζούνι της γραφής …
Μ: Τώρα το δικό σου θα το διορθώσεις;
Α: Βέβαια! Γιατί μπορεί να είπα
καμιά σαχλαμάρα …
Χ: Οπότε σήμερα γράφετε ακόμα;
Α: Τώρα περιμένω πώς και πώς να
φύγετε να πάω να γράψω! (γέλια)
Συγχώρα με, αλλά σου λέω την
αλήθεια! Μπουρ Μπουρ Μπούρ κάνει μέσα μου. Ξέρεις πώς είναι; Σαν
να έχω εδώ μια κιθαρίτσα και παίζει
τις χορδές της! Ενώ όλα αυτά τα
έξι χρόνια, δεν έπαιζε τίποτα, ήταν
άλαλη. Αλλά παίζει ρόλο και ο κόσμος γύρω, οι φιλίες. Τέλος πάντων,
μού ‘ρθε πάλι, μού ‘ρθε η τρέλα!
Μ: Και τι γράφεις τώρα Αγγελική;
Α: Τον Κόρτζακ! Που είναι λίγο
στενάχωρο και πρέπει να βρω
ένα τρόπο να πω τόσα στενάχωρα στα παιδιά που να μην τα
ψυχοπλακώσει. Για να δούμε. Θα
τα καταφέρω, φαντάζομαι..
Χ: Εγώ έχω άλλες δύο ερωτήσεις,
για να μην καθυστερήσουμε και τη
συγγραφή του Κόρτζακ! (γέλια)
Α: Κάνε μου εικοσιδύο, εγώ
τώρα μπήκα στο ρυθμό!
Χ: Λοιπόν: H μία ερώτηση είναι:
Εάν υποθέσουμε ότι σας δίνουν

«…έχω και κομπιούτερ αλλά… μου
φεύγει εκείνη η γραμμούλα…
είμαι παλαιάς κοπής…»

ένα κουτί και σας ζητάνε να βάλετε μέσα ένα βιβλίο σας και ένα
σημείωμα. Και αυτό το κουτί θα
το βρει ένα παιδί, μετά από 200
χρόνια. Τι θα βάζετε;
Α: Λοιπόν: Το βιβλίο που θα
‘βαζα, κι από τα τέστ που κάνω,
είναι η Φουντουκιά που αρέσει στα
παιδιά. Γιατί τους αρέσει; Γιατί βλέπουν το συγγραφέα, διαβάζουν το
βιβλίο και τους λέω και παίρνουν
από το φυτώριο μια φουντουκιά
και τη φυτεύουμε στο σχολείο! (μας
δείχνει μια φωτογραφία από την
πρώτη φουντουκιά που φύτεψαν
μαθητές νηπιαγωγείου μετά την επίσκεψη της! Η φωτογραφία δείχνει
παιδιά να κάθονται από κάτω και
να κάνουν πικ νικ! 20 ετών δέντρο).
Θα έβαζα λοιπόν τη Φουντουκιά
και θα έγραφα ένα απόσπασμα από
μια προσευχή που είχα διαβάσει
στον Καθεδρικό ναό του Τσέστερ,:
«Κύριε,
Δώσε μου διάθεση, χιούμορ.
Δώσε μου το χάρισμα να βλέπω το
αστείο,
Να παίρνω λίγη ευτυχία από τη ζωή
Και να τη μοιράζομαι με τους άλλους
ανθρώπους…»
Δηλαδή εάν αφήσω κάτι στα

«Οι Φίλοι του Μουσείου» - Τεύχος 131, Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. 2018

7

Μαθητές της Ε’ δημοτικού της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου στο σπίτι της
Αγγελικής Βαρελλά στην Κηφισιά

παιδιά, θέλω να ‘ναι η αισιοδοξία!
Μ: Κι εγώ το πρώτο βιβλίο σου
που διάβασα, μετά το Αναγνωστικό, ήταν η Φουντουκιά. Τρίτης Δημοτικού δεν ήταν το αναγνωστικό;
Α: Όλος ο κόσμος με ξέρει με το
αναγνωστικό, γιατί είχε εμφανιστεί σαν το βοτσαλάκι στη λίμνη.
Χ: Συνήθως στην τελευταία ερώτηση λένε να πείτε μια συμβουλή
στα παιδιά ή στους νέους.. κάτι
τέτοιο. Εγώ ήθελα απλά να σας
ζητήσω να ψιθυρίσετε μια ευχή!
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Α: Να πω μια ευχή; Κοίταξε, εγώ
έχω ένα μικρό λυχνάρι του Αλλαντίν, το βγάζω στο τέλος της συνάντησης και λέω: πείτε μου μια ευχή.
Κάντε το έτσι! (τρίψτε το) και κάνω
εγώ «ΩΩΩ» το τζίνι για να μου
πείτε μια ευχή! Και τα παιδιά τι μου
λένε; «Να έχω μια πισίνα»! (γέλια)
«Να έχω μια φεράρι!», «Να είμαι
ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του
κόσμου» κι όλα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, η ευχή θα ήτανε να είμαστε καλά! Όλοι! Γιατί τώρα που
δεν είμαι τόσο καλά, τώρα καταλα-
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βαίνω τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Κι αυτό νομίζω ότι είναι το πιο
σπουδαίο απ’ όλα! Έεε βέβαια και
να διαβάζουμε! Αυτό πιά…!
Μ: Eσύ διαβάζεις και χωρίς γυαλιά
Αγγελική! Αυτό είναι το φαινόμενο!
Α: Ναι. Είμαι γενικά φαινόμενο
(γέλια). Όταν έγραφα τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια
σκέφτηκα να κάνουμε αλφαβήτες
με παπουτσάκια. Δηλαδή, στο Α:
Αρβύλα! Στο Β: Βατραχοπέδιλα!
Στο Γ: Γοβάκι στο Δ: Δερμάτινα,
στο Ε: Ελβιέλα. Και λέω σε ένα
παιδάκι, βρες μου κάτι με το Θ.
Το πιτσιρίκι δεν είχε δόντια και
μου λέει «Θτενά παπούτθια!»
(γέλια). Κι αν θέλετε να σας τα
φέρω… Λοιπόν Χαρά πες μου
εσύ ένα παπουτσάκι από «Π».
Χ: Από π; …..πασούμι!
Α: Πασούμι; Πώς σου ήρθε
αυτό; Δεν το βρίσκει κανένα παιδί… όλα λένε παντόφλα!
(βγάζει μέσα από μια παιδική
τσάντα, ένα-ένα σε μινιατούρες
ατελείωτα παπουτσάκια απ’ όλο
τον κόσμο…και μας λέει πώς τα
απέκτησε!)
Χ: Ας βγάλουμε τώρα και μερικές φωτογραφίες.
Α: Βγάλτε και φωτογραφίες.
Μπορώ να σας αρνηθώ; Πάντως
ομολογώ ότι είναι η πιο χαλαρή
συνέντευξη που έχω δώσει στα
εξήντα χρόνια που γράφω για
παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Με
συγκινήσατε …
A: Αγγελική Βαρελλά,
Χ: Χαρά Ζαχαράκου,
Μ: Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη

Ευχαριστούμε τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τις εκδόσεις
Πατάκη, για τις πληροφορίες και
τα εξώφυλλα και τη σχολή Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου για της φωτογραφίες αυτής της σελίδας.

Μια ευχή απο την Αγγελική

Η Α-Β για μαθητές που μπαίνουν στο Γυμνάσιο
Σου χαρίζω πολλά

ΑΛΦΑ για να Ανεβαίνεις, όλο ν’ Ανε-

βαίνεις και πολλά

ΝΙ που περιμένει

σου. Πάρε το

είναι και η Νιότη

ΞΙ μαζί σου για την

ξενοιασιά, αλλά

ΒΗΤΑ για τα επόμενα Βήματά σου. Το και το
ΓΑΜΑ σ’ έφερε κιόλας στο Γυμνάσιο. Το ΟΜΙΚΡΟΝ σου είναι απαραίτητο για
ΔΕΛΤΑ θα σου θυμίζει το Δημοτικό. να έχεις ένα Όραμα. Το
ΠΙ σου το χαρίζω για να χαράξεις την
Σου δίνω κι ένα
ΕΨΙΛΟΝ για να ‘σαι ευτυχισμένος κι Πορεία σου και το
ΡΟ για να τη σπείρεις με Ρόδα, όσο
ένα
ΖΗΤΑ για να χαίρεσαι μ’ αυτό τη

Ζωή, με το

ΗΤΑ

γίνεται.
Και μην ξεχνάς ποτέ το

ΣΙΓΜΑ, το Σχολιό σου

γιατί αυτό σου

μια ζωή γεμάτη Ήλιους που
αρχίζουν από Ήτα, το

έμαθε με

για να επικαλείσαι
το Θεό και το γλυκύτατο Ιησού. Πρόσεξε όμως το

ΥΨΙΛΟΝ να σου χαρίζει Υγεία και το
ΦΙ να φωτίζει με Φως τα σκοτεινά

ΘΗΤΑ και το
ΙΩΤΑ στα χαρίζω
ΚΑΠΑ να

γιο. Το

μη χάσεις. Είναι το Κουρά-

ΛΑΜΔΑ να
κή. Το

ΜΙ

προσέξεις. Είναι η Λογι-

είναι της Μάνας. Οι ευχές της
πάντα θα σ’ ακολουθούν. Το

ΤΑΥ, τα

τραγούδια της γνώσης.
Και μακάρι το

μονοπάτια, ώστε να είναι άφθονα τα

Χαμόγελα που να ευφραίνουν την
Ψυχή σου γεμάτη πάντα από τα
ΩΜΕΓΑ, για τα Ωραία και τα Μεγάλα…

Μουσείο ΓΦΙ. Η Αγγελική ανάμεσα τους εθελοντές στην ευχαριστηρια γιορτη στις 7/6/2010
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Το

Φ ΕΣΤΙΒΑΛ της
ης Ε ΠΙΣΤΗΜΗΣ

Athens Science Festival
Από τις 24 έως τις 29 Απριλίου
έγινε το Φεστιβάλ Επιστήμης
και Καινοτομίας, Athens Science
Festival, στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων.
Δεν αναγνωρίζει όρια μεταξύ
των διάφορων επιστημονικών
κλάδων και ειδικοτήτων, ούτε
εντάσσεται σε προκαθορισμένα
«καλούπια». Γι’ αυτό και η φετινή
διοργάνωση κινήθηκε στον άξονα
της Επιστήμης χωρίς Σύνορα.
Σύνθετες και δυσερμήνευτες έννοιες ερμηνεύθηκαν, συνδυάστηκαν με τις τέχνες και την καθημερινή ζωή, έγιναν διασκεδαστικές
και παρουσιάστηκαν με απλό
τρόπο σε ανθρώπους κάθε ηλικίας
Μικροί και μεγάλοι, παρακολουθήσαμε συναρπαστικές
συζητήσεις και ομιλίες, εκθέσεις,
παρουσιάσεις, προβολές, και
συμμετείχαν σε εργαστήρια, δρώμενα και παιχνίδια.
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Σ’ αυτό το πλαίσιο οι Φίλοι του
Μ.Γ.Φ.Ι.
Μ
Γ Φ Ι οργάνωσαν ένα περίπτεπερίπτε
ρο όπου παρουσίασαν δράσεις
βασισμένες στη Μουσειοβαλίτσα
«Το έδαφος στηρίζει τη Ζωή». Ένα
μικροσκόπιο «τσέπης» συνδεδεμένο με Lap top, παρασκευάσματα
από έντομα, ζωντανούς γαιοσκώληκες και κατσαρίδες (Μαδαγασκάρης), ένα «πουκάμισο» φιδιού,
ένα γιγάντιο σαλιγκάρι Αφρικής,
άμμο, άργιλο, κοκκινόχωμα και
μια ομάδα από χαμογελαστούς
εθελοντές συνάντησε όποιος
πέρασε από το περίπτερο των
Φίλων. Περίπου 1.500 μικροί και
μεγάλοι επισκέπτες στάθηκαν με
ενδιαφέρον, για μια ανταλλαγή
γνώσεων και εμπειριών.
Ευχαριστούμε τους εθελοντές
μας: Στέλλα Βόγια , Νίκο Δαυϊίδη, Μάχη Ελευθερίου, Ευαγγελία
Ετμεκτζόγλου , Νάντια Ζαούρη ,
Dragana Ζαούρη, Αγγελική Κα-
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λησπέρη , Ρεγγίνα Καραντινού,
Γιώργο Παλιούρα και Κωνσταντίνα Τσούλου για την όρεξη και τη
συνέπειά τους.
Το συντονισμό είχαν η Μαρία
Φανουργιάκη και η Χαρά Ζαχαράκου.
Ευχαριστούμε επίσης το Γιάννη
Μαρνέλη, τη Μαρία Δημάκη,
το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, τη
Τζωρτζίνα Σπύρη και την Άννα
Κρεμέζη - Μαργαριτούλη.

4.

1.

2.

1. διάφοροι τύποι εδαφών
2. κατσαρίδα Μαδαγασκάρης
3. και 4. μικροσκόπιο «τσέπης» συνδεδεμένο με lap top
5. παρασκευάσματα από αρθρόποδα για παρατήρηση

5.

3.
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ΣΤΗ...

ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΤΙΚΙΟΥ
Η Αίγινα – το νησιωτικό προάστιο της πρωτεύουσας που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από
την Αθήνα- φιλοξένησε την παρέα των Φίλων για
μια μονοήμερη εκδρομή, μια Κυριακή του Απρίλη.
Με ξεναγό την κ. Άννα Γιαννούλη, πήγαμε στο
Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ναό του Απόλλωνα
στην «Κολώνα». Ξέρατε ότι οι Αθηναίοι αποκαλούσαν την Αίγινα «Τσίμπλα στο μάτι του Πειραιά»;
Κι αυτό επειδή τους ανταγωνιζόταν στη ναυτική
κυριαρχία. Ξέρατε ακόμα ότι οι Αιγινήτες υπήρξαν
οι πρώτοι που έκοψαν ασημένια νομίσματα στον
ελλαδικό χώρο; Πρόκειται για τον αιγινήτικο «στατήρα», που είχε από τη μια πλευρά του την εικόνα
μιας θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, (σύμβολο
της Αφροδίτης) και από την άλλη, μια σχηματική
μορφή ενός ανθρώπου, που βαδίζει.

Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στο Ναό της Αφαίας,
το ναό που σώζεται σε καλύτερη κατάσταση απ’
όλους, καθώς δεν μετατράπηκε ποτέ σε βυζαντινό.
Θαυμάσαμε ακόμα τα έργα του Χρήστου Καπράλου με μια σύντομη αλλά περιεκτική ξενάγηση στο
Μουσείο του, που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.
Στην ταβέρνα «Αιγινίτισσα» γευθήκαμε φρέσκα
ψάρια, σαλάτες και πεντανόστιμες τηγανιτές πατάτες. Βλέπετε… μας είπαν ότι στην Αίγινα καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά η πατάτα, ύστερα από
πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια.
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