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Yolo ζεις μονάχα μια φορά - Ιφιγένεια Τέκου 

Ένα βιβλίο με πρωταγωνιστές εφήβους που θα μπορούσαν να ζουν ανάμεσά 

μας 

 

 
 

1) Οι πρώτες σκέψεις για το βιβλίο που διαβάσατε… 

2) Καταγράφετε και συζητάμε τα σημεία που σας άρεσαν ή δεν σας άρεσαν.  

3) Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο δυνατό σημείο του βιβλίου; (αναφερόμαστε στο 

πώς δίνεται η ιστορία). 

4) Πώς σχετίζεται ο τίτλος με το περιεχόμενο του βιβλίου; Εσείς θα δίνατε κάποιον 

άλλον τίτλο; Ποιον;  

5) Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η πιο έντονη/ενδιαφέρουσα στιγμή της 

ιστορίας; (αναφερόμαστε στην ιστορία). 

6) Από τα θέματα που θίγει το βιβλίο ποιο σας κέντρισε περισσότερο το 

ενδιαφέρον; 

7) Να διαλέξετε έναν από τους νεαρούς ήρωες/τις νεαρές ηρωίδες που 

συμπαθήσατε περισσότερο: Αλεξάνδρα, Εριφύλη, Ορέστης, Χρήστος και να 

κάνετε μια ακροστιχίδα. Ξέρετε εσείς ;-) (ομαδική εργασία: Κάθε ομάδα θα 

αναλάβει έναν ήρωα/μια ηρωιδα) 

8) Ας μπούμε και εμείς στην ιστορία ;-). Ποιον ήρωα/ηρωίδα του βιβλίου θα 

θέλατε να συναντήσετε; Πού θα γίνει αυτή η συνάντηση; Ποιο ρόλο έχετε εσείς 

στη ζωή του; Ένα θέμα που θα θέλατε να συζητήσετε μαζί του; Για να μιλήσετε 

«Ο τίτλος του βιβλίου «Υolo», της Ιφιγένειας 

Τέκου σημαίνει YOU ONLY LIVE ONCE, μια λέξη 

που βρήκε τη θέση της στην on line μορφή του 

λεξικού της Οξφόρδης το 2014. Το yolo που για 

πολλούς νέους έχει γίνει σύνθημα στην ουσία 

είναι το ίδιο με το ελληνικότερο "η ζωή είναι 

μικρή" ή "μια ζωή την έχουμε". Αυτό είναι και το 

μήνυμα του ίδιου του βιβλίου : ζήσε τη ζωή 

σου, γιατί μόνο αυτή έχεις.  «Η ζωή μας μια 

φορά μάς δίνεται. Άπαξ, που λένε», όπως λέει 

και ο γνωστός συγγραφέας Χρόνης Μίσσιος» 

(από τη βιβλιοπαρουσίαση της Γιώτας Κεφαλά. Πηγή: 

http://www.kosvoice.gr). 
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για αυτή τη γνωριμία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αφήγηση, περιγραφή, 

διάλογο, εσωτερικό μονόλογο… 

9) «Μετά το τράβηγμα της φωτογραφίας όλα τα άλλα έγιναν κάπως μόνα τους. 

Πόσταρα τη φώτο στο τουίτερ γράφοντας θύμα προδοσίας! 

#Νotanymore#Foreverisalie#Stickofitall#Betteralone» (σελ. 145). Η Εριφύλη 

ποστάρει στο twitter για το πώς νιώθει. Εσείς κάνετε αντίστοιχες αναρτήσεις; 

Εκφράζετε σκέψεις και συναισθήματα στα κοινωνικά δίκτυα; Για ποιο λόγο 

θεωρείτε ότι ένα άτομο ωθείται να αναρτήσει τις σκέψεις του και τα 

συναισθήματά του στα κοινωνικά δίκτυα; […] Ας ανατρέξουμε σε κάθε 

«κεφάλαιο» του βιβλίου και ας δημιουργήσουμε και άλλες τέτοιες αναρτήσεις των 

ηρώων/ηρωίδων στο twitter με τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους 

(εργασία σε ομάδες: Κάθε ομάδα θα αναλάβει και έναν ήρωα/μια ηρωίδα). 

Μερικά παραδείγματα με tweets από άλλη μαθητική δραστηριότητα: 

 

 

 

10) Στο τέλος η Αλεξάνδρα κάνει μια λίστα με πράγματα που θα ήθελε να κάνει  

«Πράγματα που θα…» (σελ. 172). 

Διαβάζουμε και τη λίστα του Ζωρζ Περέκ «Μερικά από τα πράγματα που θα έπρεπε 
μολαταύτα να κάνω προτού πεθάνω». 

1) Να κάνω μια βόλτα με τα βαποράκια στο Σηκουάνα 

2) Ν’ αποφασίσω να πετάξω έναν ορισμένο αριθμό πραγματων που φυλάω χωρίς 
να ξέρω γιατί τα φυλάω 
3) Να τακτοποιήσω μια και καλή τη βιβλιοθήκη μου 

4) Να ανακτήσω διάφορα ηλεκτρο-οικιακά μηχανήματα 
5) Να κόψω το τσιγάρο (προτού μ’ αναγκάσουν...)  
6) Να ντυθώ με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο 

7) Να ζήσω στο ξενοδοχείο 
8) Να ζήσω στην εξοχή 
9) Να ζήσω για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα σε μια μεγάλη πόλη του εξωτερικού 
(Λονδίνο) 

10) Να περάσω τον Ισημερινό και τη γραμμή όπου αλλάζει η μέρα 
11) Να πάω πέρα από τον πολικό κύκλο 
12) Να κάνω ‘ένα υποβρύχιο ταξίδι 
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13) Να κάνω ‘ένα μεγάλο ταξίδι με καράβι 
... 
37) Να γνωρίσω τον Βλαντιμίρ Ναμπόκοβ κ.λπ, κ.λπ 

Υπάρχουν ασφαλώς πολλά άλλα. 
Σταματώ με τη θέλησή μου στα 37  
 

Περέκ, Ζ. (1991). ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ. (Ι. Κυριακοπούλου, Μεταφρ.) Αθήνα: Χατζηνικολή. 

 

και.. 
Γράφουμε και εμείς μια λίστα για πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Για να 

δούμε ποιος/ποια θα κάνει την πιο μεγάλη λίστα! ;-)  

 

11) Για το «Υolo ζεις μονάχα μια φορά» είπαν…  

*Γράφουμε μικροαφηγήσεις1 (Πυκνώνουμε πολύ τον λόγο μας, δεν 

χρησιμοποιούμε περιττές λέξεις, είμαστε ακριβείς στη διατύπωση…). 

Δύο παραδείγματα από αντίστοιχες μικροαφηγήσεις συμμαθητών σας για ένα 

άλλο βιβλίο «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε έναν γλάρο να πετάει» 

 

 

                                                             
1
 Για τις μικροαφηγήσεις  χρειάζεται να αφιερώσουμε λίγο χρόνο προκειμένου να τις δουλέψουμε με τα 

παιδιά μέσα από παραδείγματα (βλ. σελιδοδείκτες: https://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/184/132)  
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