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"Μυστική Οδύσσεια" της Ιουλίας 
Πιτσούλη, στον ΙΑΝΟ 
Ολόκληρο το φωτορεπορτάζ σε άλμπουμ τού Facebook. 
Σχετικά με το Βιβλίο. 
Σχετικά με τη συγγραφέα Ιουλία Πιτσούλη. 

Οι εκδόσεις Διόπτρα και η συγγραφέας Ιουλία Πιτσούλη, παρουσίασαν 
στον ΙΑΝΟ τη "Μυστική Οδύσσεια", μία έκδοση βασισμένη στο Ομηρικό Έπος 
αλλά, εντελώς διαφορετική. Εδώ, η συγγραφέας δεν ασχολείται με το κείμενο 
με φιλολογικό τρόπο, αναζητά και αναδεικνύει συμβολισμούς που βοηθούν 
τους ανθρώπους να σταθούν όρθιοι στις δύσκολες στιγμές τής ζωής τους. 

Ημερομηνία 03/02/2015 

Μέσο http://www.bookia.gr/ 

Συντάκτης Παναγιώτη Σιδηρόπουλος 

Link http://goo.gl/Sb30sq 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832261153503361.1073741927.518060681590078&type=3
http://www.bookia.gr/index.php?action=book&bookid=197916&booklabel=%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://www.bookia.gr/index.php?action=person&personid=33033
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Ούτε η παρουσίαση ήταν κλασσική, με ομιλίες, ερωτήσεις, διάλογο. Ήταν 
βιωματική, η συγγραφέας αναστάτωσε το κοινό και το παρέσυρε να 
συμμετέχει το ίδιο στην αναζήτηση ο καθένας τού δικού του "καταρτιού". 

 

 

 

Η βιωματική παρουσίαση διήρκεσε περίπου μία ώρα και τριάντα λεπτά. 
Αρχικά, μοιράστηκε στο κοινό ένα φυλλάδιο το οποίο θα χρησιμοποιούνταν 
από το κοινό. Πριν όμως, κάλεσε το κοινό να κλείσει τα μάτια και να 
χαλαρώσει (οι φωτογραφίες με κλειστά μάτια δεν είναι αποτυχίες τού 
φωτογράφου :-)). Να αφήσει έξω από την αίθουσα ότι τους βαραίνει και να 
συγκεντρωθεί στον εαυτό του. 

Στη συνέχεια, ζήτησε από τον καθένα να αναζητήσει μέσα στην αίθουσα ένα 
άγνωστό του πρόσωπο και να σημειώσει στο φυλλάδιο το βαθμό σύνδεσης 
μαζί του, από το 1 έως το 10. Ρώτησε να ακούσει ενδεικτικές βαθμολογίες 
που δόθηκαν, 1, 3, 6,4, 10... "Αυτό στο τέλος θα αλλάξει!", δήλωσε η κα 
Πιτσούλη. 
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Zήτησε από το κοινό να σημειώσει την απόκλιση από το "γαλήνιο κέντρο 
μέσα μας", όπως το αποκάλεσε, Θεωρώντας ότι οι 90 μοίρες (κάθετα) είναι η 
απόλυτη ευθυγράμμιση. "Σκεφτείτε τώρα ένα θέμα που σας απασχολεί και θα 
θέλατε μία απάντηση", είπε στο κοινό. 

Αμέσως μετά, ανέπτυξε έναν απλό συλλογισμό, "Αν έχω ένα πρόβλημα 
σήμερα σημαίνει ότι δεν έχω βρει τη λύση του. Προσπάθησα να το λύσω με 
τρόπους που έχω ήδη δοκιμάσει και απέτυχα. Συνεπώς, δεν σκέφτηκα έναν 
νέο τρόπο, δεν σκέφτηκα διαφορετικά". 
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Εδώ αρχίζει η αναταραχή! Κάλεσε το κοινό να επιλέξει μία ιδιότητα από τις 
"Θάλασσα", "Καράβι", "Κεραυνός" και "Σειρήνες". "Ωραία! ποιοι επιλέξατε να 
είστε Θάλασσα; Καθίστε μαζί!", το ίδιο παρότρυνε και όσους και όσες 
επέλεξαν μία άλλη ιδιότητα. Έτσι, το κοινό αναδιατάχτηκε και βρέθηκαν μαζί 
οι Θάλασσες, τα Καράβια, οι Κεραυνοί και οι Σειρήνες. "Μοιάζει με παιχνίδι, 
αλλά από αυτό θα βγει μία πληροφορία", είπε η συγγραφέας. 
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"Θάλασσες! Δείξτε μας!", είπε προκαλώντας όσους και όσες επέλεξαν αυτή 
την ιδιότητα. Οι Θάλασσες άρχισαν να λικνίζονται στο ρυθμό τής ηχητικής 
υπόκρουσης αναπαράγοντας την κίνηση των κυμάτων. "Καράβια! Δείξτε 
μας!", επανέλαβε και τα Καράβια συντονίστηκαν με την κίνηση των 
Θαλασσών. "Κεραυνοί! Δείξτε μας!", συνέχισε και άρχισαν να εκτοξεύονται 
κεραυνοί καθώς ακούγονταν ο ήχος των βροντών. "Σειρήνες! Δείξτε μας!", 
ολοκλήρωσε τις εντολές η κα Πιτσούλη και οι Σειρήνες άρχισαν το 
σαγηνευτικό κάλεσμά τους. 
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"Είναι ασύνηθες", είπε η συγγραφέας και συνέχισε, "Αυτό ψάχνουμε, έναν 
διαφορετικό τρόπο να συσχετιστούμε με κάποιον άλλο. Ο Όμηρος μας το 
δίνει με έναν δικό του τρόπο. Ο άνεμος κινεί το καράβι αλλά όταν σταματήσει 
αρχίζει το πρόβλημα, εκεί, στη γαλήνη, εμφανίζεται το πιο σοβαρό πρόβλημα. 
Οι Σειρήνες καλούν τον Οδυσσέα, τον γοητεύουν αλλά όχι με τη μουσική τους 
αλλά με τα λόγια τους, 'Έλα σε μας' του λένε, 'Εμείς ξέρουμε τι έγινε στην 
Τροία'". 

 

"Αυτό είναι ένα κομμάτι τής εμπειρίας. Όχι 'έπαθα και έμαθα' αλλά 'έμαθα 
και έπαθα'", είπε και ζήτησε παραδείγματα περιπτώσεων που μαθαίνουμε και 
μετά παθαίνουμε για να πάρει ως απάντηση τη χαρτοπαιξία, τον εθισμό κ.ά. 
και να δείξει "πόσο γλυκά έρχεται το πρόβλημα", όπως σχολίασε. 

"Ο βασικός συμβολισμός στην Οδύσσεια είναι το κατάρτι", μας λέει η κα 
Πιτσούλη. Ο Δίας καταστρέφει το καράβι τού Οδυσσέα αλλά αυτός και μόνον 
σώζεται διότι πιάστηκε από το κατάρτι. Ο αργαλειός τής Πηνελόπης μοιάζει 
με ιστίο (τότε ήταν κάθετοι οι αργαλειοί). Η Πηνελόπη όταν είναι με τους 
μνηστήρες κάθεται δίπλα σε ένα στύλο που παραπέμπει πάλι σε κατάρτι. "Ο 
Όμηρος μας δίνει ένα σύμβολο να υπομένουμε τον πόνο μας", συμπλήρωσε 
η συγγραφέας. "Πατάμε μία νάρκη αφύπνισης, μας συμβαίνει κάτι σοβαρό, 
και μας πιάνει τρόπος. Από τα κομμάτια όμως γύρω μας μπορούμε να 
φτιάξουμε μία νέα δομή, μία νέα ζωή". 
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Ζήτησε από το κοινό να σκεφτεί πότε πάτησε τελευταία μία τέτοια "νάρκη 
αφύπνισης". "Τι σας σήκωσε όρθιους; Γράψτε το στο φυλλάδιο και 
μοιραστείτε το μεταξύ σας", παρότρυνε και οι Θάλασσες, τα Καράβια, οι 
Κεραυνοί και οι Σειρήνες, άρχισαν να εκμυστηρεύονται τις προσωπικές τους 
εμπειρίες στους άγνωστους που είχαν δίπλα τους. 

"Υπάρχει τρόπος να χάσεις τη ζωή σου ζωντανός;", ρώτησε μετά από αρκετά 
λεπτά. "Ναι", ήταν η απάντηση από το κοινό και ακούστηκαν πολλά "Ζω 
χωρίς...", ..στόχο, ...αγάπη, ...όνειρα ... 

 

Η συγγραφέας μας είπε μία ιστορία με έντονο συμβολισμό. "Ένας 
ταξιδιώτης φτάνοντας σε μία χώρα και πριν μπει στη μεγάλη πόλη, πέρα;σε 
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από το νεκροταφείο της. Εκεί, είδε τάφους όπου αναγραφόταν, 5 χρόνια 3 
μήνες και 7 ημέρες ή 2 χρόνια 1 μήνας και 1 μέρα. Έκπληκτος, μόλις μπήκε 
στην πόλη, ρώτησε έναν κάτοικο τι κακό τους βρήκε και πέθαναν όλα τα 
παιδιά τους. 'Δεν πέθαναν τα παιδιά μας', πήρε ως απάντηση. 'Εδώ, μόλις 
γεννηθούμε, μας δίνουν ένα τεφτέρι όπου σημειώνουμε τη διάρκεια των 
στιγμών που 'πραγματικά χτυπάει η καρδιά μας. Όταν πεθάνουμε, 
προσθέτουμε αυτές τις στιγμές και βγάζουμε το σύνολο τού χρόνου που 
πραγματικά ζήσαμε, αυτό το χρόνο αναγράφουμε στους τάφους μας'". 

"Αυτό που μας λείπει είναι να ζήσουμε μία ζώσα ζωή", συμπλήρωσε η 
κα Πιτσούλη. "Δεν είναι τα χρήματα η ζωή" είπε και ζήτησε από το κοινό να 
φανταστεί ότι είναι μέλος μίας επιτροπής που κρίνει μετά θάνατον, αν 
κάποιος άξιζε να ζήσει. "Με ποιο κριτήριο θα κρίνατε αν άξιζε να ζήσει;", 
ρώτησε το κοινό. Ακούστηκαν πολλά "¨Αν...", ...αγάπησε, ...μοιράστηκε, 
...προσέφερε, ...συγχώρεσε, ...ήταν δίκαιος-η, ... είχε γαλήνη, ...γέλασε, είχε 
πίστη ... 

 

"Όλοι πατήσαμε νάρκες στη ζωή μας, αλλά είμαστε εδώ, ακέραιοι. 
Έχουμε μέσα μας όλη τη δύναμη τού απείρου και δεν την αντιλαμβανόμαστε", 
είπε και ζήτησε από το κοινό να δει στο φυλλάδιο τι είχε γράψει και να 
διαπιστώσει αν άρχισε να σχηματίζεται του καθενός το "κατάρτι". 

Ζήτησε από το κοινό να έρθει στη θέση ενός εγκλωβισμένου στα συντρίμμια 
κατεδαφισμένου από σεισμό οικήματος. "Τι θα σας στήριζε εκεί;", ρώτησε-
αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε, "ένα ξεκάθαρο ιδανικό και η αναπνοή μας!", 
συμπλήρωσε. 
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"Γίνετε το κατάρτι" παρότρυνε το κοινό, "καθίστε πρόσωπο με πρόσωπο 
με έναν άγνωστό σας, σαν να είστε μόνοι σας", όπως και έγινε. Όμορφη 
στιγμή ομολογουμένως, προτείνουμε να δείτε τις φωτογραφίες. "Ακολουθήστε 
με το νου αυτό που θα διαβάσω", είπε η συγγραφέας και διάβασε ένα 
κείμενο. Ολοκληρώνοντας, σημείωσε, "Αυτό το πρόσωπο δεν θα το ξαναδείς. 
Υπάρχουν δώρα εκεί. Υπάρχει πόνος εκεί. Αγγίξτε το χέρι τού άλλου. 
Θυμηθείτε ότι σας στηρίζει". 

 

"Αν είστε κατάρτι, σηκωθείτε", και σηκώθηκαν όλοι (σχεδόν!). "Νιώστε", 
είπε και κάλεσε το κοινό να σημειώσει στο φυλλάδιο αν άλλαξε η κλίση τής 
ευθυγράμμισης με το "γαλήνιο κέντρο μέσα μας". 


