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Γιατί
kAclis;

ιού κλαΐ£; με ρώτησαν τα 
παιδιά μου όταν τελειώ

σαμε την ανάγνω
ση του ομότιτλου 
βιβλίου του Βασίλη 
ΑλεΕάκη, που κυ
κλοφόρησε πρόσφατα 

από τλβ εκδάσειε Με
ταίχμιο. Βλέπετε, χωρίε 

καν να το Εεφυλλίσω, το 
πήρα και μπαμ, τουε το διάβασα. Στο οπισθό
φυλλο έγραφε πωβ πρόκειται για ένα βφλιο 
για. ώριμα πηιδια και αχωριμους γονείς. Εδώ 
εϊμαατε, σκάφτηκα, η περίπτωσή μοε. Κι 
έφαγα τα μούτρα μου.

Πράγματι, το βιβλίο είναι ακρφώε αυτό. 
Απευθύνεται καταρχάε σε όλουε τουε γονείε. 
Γιατί ποιοε γονιόε δεν είναι ανώριμοε; Λεν 
απευθύνεται, όρωε, σε όλα τα παιδιά. Αφορά 
μόνο τα 6+, μόνο τα ώριμα και μόνο την 
συν-ανάγνωσή του με τον ανώριμο γονέα 
τουε, καθώΒ δεν είναι εύκολο, όπωε λέει και 
ο ίδιοε. ο συγγραφέαε, να αντιληφθούν τον 
σατιρικό χαρακτήρα του. Στο βιβλίο αυτό του 
Βασίλη ΑλεΕακη πρωταγωνίστρια είναι μια 
μάνα σαν εμένα και σαν εσάε. Στη σκιά τηε 
ένα παιδί σαν το δικό μου και σαν το δικό 
σαε. Ένα παιδί που στο τέλαε τηε ιατορίαε 
βάζει τα κλάματα. Και μαζί με αυτό· -όπωε 
πραείπημε- βάζει τα κλάματα και. ο ενήλικαε 
που διαβάζει την ιστορία.
Γιατί, όση ενσυναίσθηση και νομίζουμε ότι 
έχουμε, όση υπομονή κι αν λέμε πωε κά
νουμε, όση θεωρία ατάταμεντ πάρεντινγκ κι 
αν έχουμε διαβάσει, πάω στοίχημα πωε του
λάχιστον μια, αλλά μάλλον πφίσσότερεε φο- 
ρέε, όλοι έχουμε υπάρΕει αυτή η τεράστια, 
η μεγεθυσμένη, η φοβερή μάνα, η απεικο
νισμένη τρομακτικά άριστα από τον ίλ κό
λα Ανδρικόπουλο. Και πάω στοίχημα πωε 
τουλάχιστον μια, αλλά μάλλον περσσόυερεε 
φορέε, τα παιδιά μοε έχουν υπάρΕει αυτό 
το μικροσκοπικό, σμικρυσμένο,. φοβισμένο 
παιδί, το επίσηε απεικονιομένο τρομακτικά 
άριστα, που το μόνο που θέλει είναι να πάει 
μια βόλτα και να ππϊΕει. Κάτι που εμείε, οι 
μαμάδεε και οι μπαμπάδεε, μοιάζει να μην 
αντέχουμε, υπό το βάροε μιαε δυσβάσταχτηε 
καθημερινστηταε kol υπεραντιόράμε.
Το Tain μίλησε με τον Βασίλη ΑλεΕακη με 
αφορμή το κείμενο αυτό, που γράφτηκε σχε
δόν 40 χρόνια πριν, στα γαλλικά, με αφορμή 
την εμπειρία του συγγραφέα ωβ νέου μπα
μπό, μονίμωε αφόρητου, ενοχλημένου και 
εκνευρισμένου με τα παιδιά του.
To “Fourquoi tu pleures?1’ πρώτο δημοσιεύ
τηκε ωε χρονογράφημα στην Monde, είχε 
μεγάλη ανταπόκριση, παίχτηκε εκατοντά- 
δεε φορέε σε γαλλικά ραδιόφωνα, καθώε οι 
γονείε αναγνώριζαν, προφανώε, τον εαυτό 
τουε στην πρωταγωνίστρια του, και έπειτα 
εκδσθηκε, as εικονογραφημένο βιβλίο για 
γονείε και όχι ωε παιδικό, στην Ελβετία και 
στη?/'...Κορέα. Η μαμά είναι η καρικατούρα 
του ΑλεΕάκη. ΕπέλεΕε, όμωε, η πρωταγωνί
στρια που μονολογεί να είναι γυναίκα, γιατί 
έναε άντραε δύσκολα θα έλεγε στο παιδί 
του τόσα λόγια. Το πολύ πολύ θα του έλεγε 
«ϋηγήινε να βρεις τη μάνα σσι>...
Ο ΑλεΕάκηε ευτύχισε η εικονογράφηση τηε 
ελληνικήε εκδοχήε τηε ιστρρίαε του, από 
την οποία -όπωβ μαε λέει- δεν άλλαΕε ούτε 
λέΕη, να γίνει από τον Νικόλα Ανδρικόπου- 
Αο, ο οποίοε καταφέρνει να διεισόύσει στο 
κείμενο και να εκμαιεύει τιε λεπτομρρειέε 
του, Η διπλή συναισθηματική χρήση του 
κόκκινου χρώματοε, ωε επιθετικού στην 
απεικόνιση, τηε μαμάε και ωε κατευθυντή
ριου στόχου στην απεικόνιση του παιδιού, 
τραβάει το βλέμμα και αιχμαλωτίζει τον 
αναγνώστη από το -Εξώφυλλο μέχρι το οπι
σθόφυλλο, που κοσμείται από ένα τεράστιο 
ερωτηματικό.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το βιβλίο έχει 
μια σαφώε πολιτική διάσταση, καθώε μιλάει

για τον ευνουχισμό των παιδιών από τουε. 
γονείς τουε. Μιλάει για εξαρτημένα παιδιά 
που απειλούνται,, που δεν μεγαλώνουν 
ελεύθερα, καταπιεσμένα «για το καλό τουε» 
από τραυματισμένουε γονείε. που επϊσηε δεν 
είναι ελεύθεροι. Το κλάμα είναι μια ενοχλη
τική κατάσταση για τουε ενήλικεε. Τουε 
αναγκάζει να Εεβόλευτούν. ΙΥ αυτό θυμώ
νουν. Και φωνάζουν. Και τα παιδιά ακοήν 
μόνο τη φωνή τουε. Δεν είναι, άλλωστε, 
τυχαίο, που μέσα στο αφήγημα δεν ακούγε- 
ται καθόλου η φωνή του παιδιού, αλλα μόνο 
φαίνεται η εικόνα του. Το «Γιατί κλαίει πα
ρουσιάζει ουσιαστικά τηε λέΕειε του ενήλικα 
απέναντι στη ματιά του ανήλικου.
Το «Γιατί κλαιε-* είναι ένα βιβλίο που θα 
ανσϊΕει ία μάτια σταυε γονείε τηε εηοχήε 
τηε κρίσηε, που έχουν σχεδόν πάντα καλέε 
προθέσειε και σχεδόν πάντα αρνητικά αποτε
λέσματα και θα τουε ταρακσυνήσει κάμποσο, 
ώστε να κάνουν διορθωτικέε κινήσετε. Και 
να κατανοήσουν επιτέλουε γιατί κλαίει το 
παιδί τουε. ΙΙαράλληλα, είναι ένα βιβλίο που 
-αν μπορεί αυτά να είναι παρηγορητικό- θα 
εΕηγησει στα παιδιά ότι καμιά φορά, προψα- 
νώε αδικαιολόγητα και μάλλον ασυνείδητα, 
οι γονείε είναι χαμένοι κάπου στον άσχημο 
κόσμο των ενηλίκων και έχουν Εεχάσει τι 
σημαίνει να είσαι παιδί. Το «ΙΤατΐ κλοιέ;» 
είναι, ένα σπαρακτικό βιβλίο που δεν πρέπει 
να λείπει από καμιά οικογενειακή βιβλιο
θήκη. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, στο 
τέλοε του οποίου, λογικά, το παιδί είναι αυτό 
που θα ρωτήσει τον γονιό γιατί κλαίει. Ή 
μπορεί και να μην τον ρωτήσει. Γιατί θα έχει 
καταλάβει...

ΝΙΩΟΕίΙύ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ;

Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, με αφορμή το 
βιβλίο τσυ .Βασίλη Αλεξάκη, διοργα\/ώ\ουν 
βιωματικό Εργαστήρια συναισθημάτων με 
τίτλο «Νιώθει το ποιώ' μου την αγά jit? μου;» 
το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2010, στις 12:30 το 
μεσημφι, στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
ζίπππκράτους 118. Αθήνα), με ειστγ/τιψια 
την Κατερίνα
ΚαΑΑιηκούδη. Στόχος του φγασττρόυ είναι 
να βοηθήσει τους γονείς να ε νδυνα μ ώσουν τη 
σχέση με το παιδί τους. να τους εκπαιδεύσει 
πώς να ακούσουν τα. θέλω τον και να φθουν 
σε επαφή με τις βαθύτερες ανάγκες και ία 
σΐΆΟΐσϋήμητά ταυ. Τάυτώρονα, να βοηθήσει 
τα παιδιά να καταλάβουν ότι. πίσω από τις 
συμβουλή, τα πρέπει και τα μη κρύβεται η 
αληθινή αγάπη m>v μονιών τους γι * απτά.
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