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Αυτό το βιβλίο είναι για σένα,
Ναι, καλά το κατάλαβες, για ΣΕΝΑ.
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Το να είσαι κορίτσι είναι θαυμάσιο
Και το να είσαι έφηβο κορίτσι είναι ιδιαίτερα θαυμάσιο.
Καταρχάς δεν είσαι ακόμα ολοκληρωμένος ενήλικας, κι αυτό είναι καλό.
Σημαίνει πως κανείς δεν μπορεί να περιμένει από σένα να συμπεριφέρεσαι μέρα
νύχτα σαν τη σοφή γερόντισσα της φυλής. Παράλληλα όμως δεν είσαι ούτε και
παιδί. Κι αυτό επίσης είναι καλό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να περιμένει από σένα
να φορέσεις με το ζόρι εκείνο το τιρκουάζ πόντσο που σου είχε πλέξει με τόση
αγάπη η γιαγιά σου.
Κι όταν είσαι ένα έφηβο κορίτσι έχεις άφθονο χρόνο να κάνεις τα πράγματα
που πραγματικά θέλεις να κάνεις. Όπως το να κοιμάσαι, να μιλάς με τους
φίλους σου, να ακούς δυνατά μουσική, να κοιμάσαι, να πηγαίνεις για ψώνια,
να φοράς ρούχα που είναι κουλ, να κοιμάσαι, να μιλάς με τους φίλους σου,
να γελάς πάρα πολύ μέχρι δακρύων, να κοιμάσαι, να ονειρεύεσαι και να είσαι
λιγάκι στον κόσμο σου.
Και όταν είσαι ένα έφηβο κορίτσι δεν χρειάζεται να έχεις την έγνοια για βαρετά
πράγματα όπως είναι το να δουλεύεις και να πληρώνεις τους λογαριασμούς.
Εν ολίγοις διανύεις μια μοναδική και ξεχωριστή περίοδο της ζωής σου.

Ευτυχισμένες μέρες!

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ
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Τότε γιατί να χάσεις τον πολύτιμο χρόνο της
εφηβείας σου διαβάζοντας αυτό το βιβλίο;
∆εν θα έπρεπε απλώς να ζεις το όνειρο της εφηβείας σου;
Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Και βέβαια να ζεις το όνειρο. Αλλά ανάλωσε
επίσης και λίγες ώρες για να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να πάρεις κάτι χρήσιμο από αυτό. Γιατί παρόλο που και μόνο
η ηλικία σου σε κάνει ένα από τα πιο λαμπερά πλάσματα πάνω στη γη,
το να είσαι έφηβο κορίτσι δεν είναι αστεία υπόθεση.
Μερικές φορές είναι κάτι τρελό, ακατανόητο και τρομερά αλλόκοτο.
Και κατά καιρούς είναι ένας διαβολεμένος πονόκοιλος. Κάτι που μάλλον
το γνωρίζεις ήδη.
Κι αυτές τις μέρες του πονόκοιλου μπορεί να πιάσεις τον εαυτό σου να εύχεται
να είχες γεννηθεί αγόρι. Αλλά αν νομίζεις ότι τα αγόρια την περνάνε εύκολα,
αναλογίσου για μια στιγμή αυτά τα τρία πράγματα:
1. Τη μυρωδιά του δωματίου σου. Βάζω στοίχημα πως μυρίζει όμορφα. ∆ίκιο
δεν έχω; Τώρα σκέψου το δωμάτιο του αδελφού σου.* Τα λόγια είναι περιττά.
2. Τα αρσενικά σώματα είναι αλλόκοτα. Όχι, δεν είμαι αγενής. Λέω τα πράγματα
όπως έχουν. ∆εν έχει νόημα να το αρνούμαστε – το πέος είναι πολύ παράξενο
εξάρτημα του σώματος. Είναι χρήσιμο βεβαίως. Για την ακρίβεια μπορεί να
κάνει θαυμάσια πράγματα. Αλλά, ειλικρινά τώρα, θα ήθελες να είχες ένα πέος;
Όχι βέβαια. Ούτε κι εγώ.

*

∆εν έχεις αδελφό; Κανένα πρόβλημα. Βρες απλώς ένα περισσευούμενο δωμάτιο στο σπίτι σου, βάλε
μέσα βρεγμένο χορτάρι, κάνα δυο χάμστερ, μερικές κουταλιές πουρέ και κάνα ζευγάρι λασπωμένα
παπούτσια ποδοσφαίρου. Μετά πάρε μια βαθιά εισπνοή και μύρισε. Αν έχεις αδελφό, υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα το δωμάτιό του να μυρίζει λίγο ως πολύ κάπως έτσι.
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3. Μερικά αγόρια παθαίνουν τέτοια εμμονή με το πέος, ώστε περνάνε
μια φάση που δεν μπορούν να σταματήσουν να το ζωγραφίζουν
παντού. Στις σχολικές καρέκλες. Και στα θρανία. Και στους τοίχους.

Και στις στάσεις του λεωφορείου. Αν ήσουν αγόρι, θα ήσουν με έναν
μαρκαδόρο στο χέρι να διακοσμείς μανιωδώς τον περίγυρό σου με
τσουτσούνια...

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ
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Συνεχίζεις να επιθυμείς να ήσουν αγόρι;
Αν η απάντηση είναι ναι, σε παρακαλώ μην τρελαίνεσαι – δεν είσαι η πρώτη και
σίγουρα δεν θα είσαι η τελευταία. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν.
Κι αυτό γιατί το φύλο είναι κάτι που εισβάλλει με το ζόρι μέσα μας είτε το
θέλουμε είτε όχι. Κάτι σαν ένα μισητό δώρο γενεθλίων. Ή σαν αυτό το πλεκτό
πόντσο της γιαγιάς. Θα μιλήσω περισσότερο για το φύλο λίγο παρακάτω.
Αν η απάντηση δεν είναι ναι αλλά

ΚΑΜΙΑ
Ν
Η
Τ
Ε
Μ

... τότε καλώς ήρθες στην κοριτσίστικη αδελφότητα, φιλενάδα. Το να είσαι
κορίτσι είναι κάτι που αξίζει να το γιορτάζεις. Σημαίνει πως είσαι

νέα
και

Η
Κ
Ι
Τ
Σ
Α
Π
Ρ
Α
Ν
ΣΥ
και
γεμάτη δυνατότητες.

Και ναι λοιπόν, υπάρχουν κι αυτές οι μισητές στιγμές του κοιλόπονου.
Όπως κι άλλες μισητές στιγμές – αλλά το θέμα είναι το εξής:
∆εν χρειάζεται να περνάς όλες αυτές τις σκατένιες στιγμές μόνη σου.
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Γιατί αν υπάρχει κάτι το οποίο εμείς τα κορίτσια έχουμε την τάση να κάνουμε
καλά, είναι το να μιλάμε για το πώς αισθανόμαστε. Κι αυτό είναι πολύ βολικό.
Γιατί σημαίνει πως κάπου κάποιο κορίτσι –είτε είναι η καλύτερή σου φίλη ή
η αγαπημένη σου αδελφή ή η έμπιστη θεία σου είτε απλώς μια τυχαία γυναίκα
που έγραψε ένα γράμμα σε κάποιο περιοδικό– ξέρει ακριβώς πώς αισθάνεσαι
και θα χαιρόταν να μοιραστεί μαζί σου αυτή την εμπειρία. Κάτι τέτοιο
θα κάνει αυτή τη μισητή στιγμή να φαίνεται λιγότερο σκατένια και περισσότερο
φυσιολογική. Αλλά σε περίπτωση που συνεχίζεις να νομίζεις πως κανείς δεν
σε καταλαβαίνει και πως το περνάς όλο αυτό ολομόναχη – δεν είναι έτσι.
Έχεις εμένα κι εγώ σου μιλάω μέσα από αυτό το βιβλίο.

Μα ποια στο καλό είμαι;
Γράφω πράγματα για εφήβους, και η αποστολή μου εδώ πέρα είναι να σε
καθοδηγήσω στις δύσκολες στιγμές της ζωής και να σου πω όλα όσα γνωρίζω
για το πώς είναι να είσαι κορίτσι. Και γνωρίζω δυο τρία πραγματάκια επειδή:
1. Ήμουν κι εγώ κάποτε κορίτσι.
2. Στην παρούσα φάση είμαι γυναίκα.* Κάτι που είναι το ίδιο σαν να είσαι
κορίτσι – απλώς μεγαλύτερη.
3. Εκτός από συγγραφέας ήμουν καθηγήτρια λογοτεχνίας για χρόνια – κι
αυτό σημαίνει πως έχω κουβεντιάσει με κορίτσια στην εφηβεία για όποιο
θέμα μπορείς να φανταστείς. Αυτή είναι η ομορφιά των βιβλίων. Είναι γεμάτα
με τις πιο απολαυστικές λεπτομέρειες που οδηγούν στις πιο συναρπαστικές
συζητήσεις. Τα θεατρικά έργα του Σαίξπηρ είναι τα καλύτερα γιατί τα αγαπημένα
του θέματα είναι λίγο ως πολύ τα εξής:

ΣΕΞ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΤΙΜΙΑ
*

∆εν περιμένω να αλλάξει αυτή η κατάσταση.

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ
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Παρεμπιπτόντως, ξέρεις πόσων χρονών ήταν η Ιουλιέτα όταν το έσκασε
για να παντρευτεί κρυφά τον Ρωμαίο της; ∆εκατριών.

Δεκατριών!
Οπότε αν ποτέ ακούσεις κανέναν να γκρινιάζει για το πώς οι σημερινοί νέοι
γίνονται όλο και χειρότεροι, απλώς αγνόησέ τον. Κάνουν λάθος. Και μη διστάσεις
να τους φέρεις τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα ως παράδειγμα.
4. Επίσης έχω συζητήσει και με αρκετά αγόρια. Αυτό σημαίνει πως έχω
πληροφορίες εκ των έσω. Κι έτσι μπορώ να σου πω μερικά πράγματα για
το πώς σκέφτονται τα αγόρια. Και για μάντεψε. Έχω σβήσει ζωγραφισμένα
τσουτσούνια και τριχωτούς όρχεις από μπόλικες μαθητικές καρέκλες.
Επίσης σου υπόσχομαι πως δεν θα σου μιλήσω σαν να είσαι καμιά μπέμπα
– θα σ’ τα λέω όλα χύμα.
Αλλά προτού προχωρήσουμε παρακάτω θέλω να σου εκμυστηρευθώ
ένα προσωπικό μυστικό. Ως έφηβη ήμουν για τα μπάζα.

ΜΠΑΖΑ
Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Και αν μπορούσα
να ταξιδέψω πίσω στον χρόνο και να πω
στον δεκατριάχρονο εαυτό μου πως μια μέρα
θα μου εμπιστεύονταν την πολύ σημαντική
αποστολή να γράψω αυτό το βιβλίο,
θα μου γέλαγα κατάμουτρα και θα έλεγα:

Êáíåßò äåí èá
μå áöÞóåé ðïôÝ
íá ãñÜøù Ýíá ôÝôïéï
âéâëßï. Áöïý áêüμá äåí
öïñÜù êáí óïõôéÝí.
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Κι αυτό το θλιβερό γεγονός ήταν πέρα για μέρα αληθές. Και γι’ αυτό τον λόγο
νόμιζα πως ήμουν μια έφηβη για τα μπάζα.

Μπάζα και Ξεμπάζα.

Η αλήθεια.
Αυτό που θα διαβάσεις στη συνέχεια ίσως να είναι η πιο σημαντική
πρόταση που έχω γράψει ποτέ μου.

Äåí õðÜñ÷åé óùóôüò
ôñüðïò íá åßóáé êïñßôóé
Þ ãéá ôá μðÜæá ôñüðïò
íá åßóáé êïñßôóé.
Βεβαιώσου απλώς πως είσαι ένα αξιοπρεπές ανθρώπινο ον και όλα θα πάνε
καλά.

Εντάξει, ας προχωρήσουμε.
Ώστε είναι εύκολο λοιπόν; ∆εν υπάρχει δηλαδή πιθανός τρόπος να πάει κάτι
λάθος με αυτό το θέμα περί κοριτσιού;
Χμμμμμμ. Όχι ακριβώς.
Όταν φτάσεις σε μια συγκεκριμένη ηλικία, το να είσαι κορίτσι είναι πολύπλοκο.
Το πιο πιθανό είναι να το έχεις ήδη ανακαλύψει. Αρχίζει να γίνεται πολύπλοκο
από τη στιγμή που σκάμε μύτη σε αυτό τον κόσμο. Ίσως και πριν από αυτό.
Ίσως να αρχίζει να γίνεται πολύπλοκο από τη στιγμή που ο γιατρός ή η μαία
δείχνουν μια μάζα στην οθόνη του υπολογιστή –παρεμπιπτόντως

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ
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αυτή η μάζα είσαι εσύ– και λένε «Α! Είναι κοριτσάκι».* Γιατί τότε είναι
που ξεκινάει Η Πίεση.
Εδώ πρέπει να κάνω μια παύση για να σας συστήσω την Ομάδα Έρευνας
Μαθητών μου. Είναι μια ομάδα από περίπου εξήντα τελειόφοιτους λυκείου
–αγόρια και κορίτσια–, που με βοήθησαν πολύ συζητώντας μαζί μου για την
εμπειρία τους να μεγαλώνουν. Τα κορίτσια στην ομάδα έδωσαν επίσης γραπτές
απαντήσεις στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις:
1. Ποια είναι τα τρία καλύτερα πράγματα στο να είσαι κορίτσι;
2. Ποια είναι τα τρία χειρότερα πράγματα στο να είσαι κορίτσι;
3. Τι συμβουλή θα έδινες στον δεκατριάχρονο εαυτό σου;
Να μερικές από τις απαντήσεις στην ερώτηση 2.

Η πίεση να φαίνομαι όμορφη
ασφυκτική
Η πίεση να φαίνομα ι όμορφη είναι

Η πίεση να είσα ι η οποιαδή
εκτός από ο εαυτός σου. ποτε

Η πίεση να είσαι κοριτσίστικη + όμορφη
Η πίεση να έχεις «α
γόρι»
*
Αν το διαβάζεις αυτό και είσαι αγόρι ή άντρας, είναι απίθανο να είπε κάποιος αυτή τη φράση. Αλλά
δράττομαι της ευκαιρίας να σε ΣΥΓΧΑΡΩ που είσαι τόσο άνετος και περίεργος ώστε να διαβάσεις ένα
βιβλίο που λέγεται Το να είσαι κορίτσι. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε, και σε χαιρετώ.
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Παρατήρησες κάποιο κοινό μοτίβο; Ναι, είναι η λέξη που αρχίζει από Π.*
Εμφανιζόταν ξανά και ξανά και ξανά.

Από πού στο διάολο προέρχεται όλη αυτή η πίεση;
Τώρα λοιπόν φτάνουμε σε κάτι πολύ σημαντικό...

*

Παρεμπιπτόντως, και μια άλλη λέξη από Π εμφανιζόταν συνεχώς. Αν τη μαντέψεις κερδίζεις ένα ταμπόν.

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ
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Φύλο και ταυτότητα
Οι άνθρωποι ανήκουν σε διάφορες ομάδες. Μερικές φορές γίνονται μέλη
σε μικρές ομάδες, όπως μια ομάδα τέχνης, ή μια αθλητική ομάδα, ή στους
προσκόπους. Κι άλλες ομάδες τούς θεωρούν μέλη τους έτσι κι αλλιώς. Αυτές
είναι οι μεγάλες ομάδες. Όπως για παράδειγμα η εργατική ή η μεσαία τάξη.
Ή όπως το να είσαι Βρετανός, Γάλλος ή Έλληνας. Κι όπως το να είσαι Μαύρος
ή Ασιάτης ή Εβραίος ή Ιρλανδός. Όλες αυτές οι ομάδες λέγονται κοινότητες
ή κοινωνικά σύνολα. Και η μεγαλύτερη ομάδα απ’ όλες έχει τόσο πολλά μέλη,
που δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση ή ταμπελάκι. Λέγεται απλώς κοινωνία.
Η κοινωνία έχει μια οπτική για τα πάντα. Έχει λοιπόν και μια οπτική για το
τι είναι κορίτσι. Έτσι τη στιγμή που αποκαλύπτεται το φύλο μας, η κοινωνία
αρχίζει να μας βομβαρδίζει με μηνύματα για το πώς πρέπει να φαινόμαστε
και να συμπεριφερόμαστε. Αυτά τα μηνύματα στέλνονται σ’ εμάς μέσα από
την τηλεόραση, τα περιοδικά, τα βιβλία, τις ταινίες, αλλά και μέσα από την
οικογένειά μας και τους φίλους μας. Ο λόγος που λαμβάνουμε αυτά τα
μηνύματα είναι πολύ σύνθετος – αλλά είναι κυρίως κατάλοιπα από τις
αλλοτινές μέρες, τότε που τα αγόρια έπρεπε να παλέψουν με τριχωτά
μαμούθ και άγρια θηρία και τα κορίτσια έπρεπε να παραμένουν στις
σπηλιές και να φυλάνε τα μωρά.
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Σε πολύ βασικό επίπεδο λειτουργεί κάπως έτσι.
ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΖΩΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΕΟΣ Ή ΟΧΙ.

ΝΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΤΥΠΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΘΗΛΥΚΟ, ΜΕ ΠΙΟ ΒΑΡΙΑ
ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΗ
∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΥΚΟ.
ΟΠΟΤΕ ΤΥΠΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣΩΜΗ,

ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΩΣ
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ.

ΤΡΙΧΟΦΥΪΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΣΕ ΜΠΛΕ

ΟΧΙ

ΤΟ ΦΥΛΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΜΕ ΠΙΟ ΨΙΛΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΤΡΙΧΕΣ.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΤΡΟΦΗ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ
ΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΗΛΥΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ, ΣΤΟ

ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ, ΣΤΑ

ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΣΤΟΥΣ

ΤΡΟΠΟ.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΖ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,
ΤΑ ΛΑΜΠΕΡΑ,
ΤΑ ΜΑΛΑΚΑ, ΤΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ,

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑ,
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι,
ΤΟΝ ΧΟΡΟ.

ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΛΛΙΑ.

= ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ
Αυτό το σύστημα φύσης + ανατροφής = ταυτότητα φύλου δουλεύει ρολόι για
κάποιους ανθρώπους αλλά ασκεί πολλή πίεση σε κάποιους άλλους. Για την
ακρίβεια οι περισσότεροι από εμάς θα αισθανθούμε πως πιεζόμαστε σε κάποια
φάση της ζωής μας – γιατί δεν ξετρελαινόμαστε πάντα με τα πράγματα που
μας έχουν πει πως πρέπει να μας αρέσουν. Και ίσως επίσης να μην έχουμε την
εμφάνιση που νομίζουμε πως θα έπρεπε να έχουμε.

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ

Αυτή η αίσθηση ότι μερικές φορές πιεζόμαστε ή ότι νιώθουμε διαφορετικοί
είναι πολύ συχνή. Έτσι λοιπόν, αν τα ροζ και λαμπερά πράγματα δεν είναι
του γούστου σου, μη φρικάρεις. Φόρεσε όλο κέφι το παντελόνι παραλλαγής
που σου αρέσει. ∆εν είσαι μόνη σου.

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ
Σε κάποιες περιπτώσεις η πίεση είναι πολύ πιο σοβαρή.
Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα και να σκέφτεσαι: Θεέ μου!
Νιώθω παγιδευμένη σε λάθος σώμα! Γιατί συμβαίνει αυτό; Κανείς
δεν ξέρει πραγματικά. Αλλά μην ξεχνάς ότι το φύλο είναι κάτι που
σε μεγάλο βαθμό παίρνει σχήμα και μορφή από την κοινωνία
και δεν μας αφήνει πολλές επιλογές. Έχουμε όλοι το ταμπελάκι
ή της γκόμενας ή του τυπά. Αλλά δεν επιλέγουμε εμείς αυτά τα
ταμπελάκια, όπως δεν επιλέγουμε και το σώμα μας. Πάλι το
σενάριο του μισητού πόντσο – μας τα φοράνε θέλουμε δεν θέλουμε.
Τι γίνεται όμως αν έχεις όλα τα σωματικά χαρακτηριστικά του τυπά
αλλά νιώθεις σαν γκόμενα; Ή και το αντίθετο; Τι γίνεται αν έχεις
πολύ έντονα την αίσθηση πως γεννήθηκες σε λάθος σώμα;
Κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται έτσι συνεχώς. Και λέγονται
διεμφυλικοί. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την
κατάσταση είναι τόσο πεπεισμένοι πως έχει γίνει μπέρδεμα,
ώστε είναι προετοιμασμένοι να ξεμπερδέψουν αυτό το κουβάρι
με χειρουργικά μέσα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση και
χρειάζεται τεράστιο απόθεμα θάρρους για να την πάρει κανείς.
Αν τώρα που διαβάζεις αυτό αναγνωρίζεις αυτά τα συναισθήματα,
μην παλεύεις με αυτή την κατάσταση ολομόναχη. ΜΙΛΑ ΣΕ
ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ. Ή, αν δεν το τολμάς, έλα
σε επαφή με κάποιον ειδικό που θα μπορέσει να σε βοηθήσει.
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ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ

Αλλά για το μεγαλύτερο κομμάτι απ’ όλους εμάς, η πίεση είναι κάπως έτσι:

¸÷ù ôá ëÜèïò
μáëëéÜ / äüíôéá /
ðüäéá / öñýäéá;

ÅðåéäÞ, ãáμþôï μïõ,
äåí Ý÷ïõí êáμéÜ
ó÷Ýóç μå áõôÜ ôçò
ÌðéãéïíóÝ...

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ
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Και προτού το καταλάβουμε κρίνουμε τους εαυτούς μας
– και ίσως κρίνουμε και τους άλλους κάπως έτσι:

Είσαι καλή στο να είσαι κορίτσι;
Βάλε ένα  στο κουτάκι αν...
σου αρέσει το ροζ χρώμα
δείχνεις θεά με κολλητό φουστάνι
περπατάς με ευκολία με ψηλά τακούνια
έχεις μακριά και στιλπνά* μαλλιά
μπορείς να βαφτείς με το ένα χέρι
νιώθεις σαν χαδιάρα γάτα τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Αλλά –όπως πάντα– το να κρίνεις πόσο καλή είσαι στο να είσαι κορίτσι
δεν είναι τόσο απλό. Λέγοντας αυτό, αν έχεις πιάσει έξι στα έξι, μπράβο σου!
Ίσιωσε το κολλητό φουστάνι σου, τίναξε τα λαμπερά σου μαλλιά και συνέχισε
να είσαι ακριβώς όπως είσαι. ∆εν υπάρχει τίποτα στραβό στο να είσαι ο τύπος
του κοριτσιού που θα ήθελε η κοινωνία να είμαστε όλες μας. Είναι όμως
χρήσιμο να θυμάσαι αυτό:

ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÊÉ ÁËËÁ ÌÏÍÔÅËÁ ÊÏÑÉÔÓÉÏÕ.
*
Έχω δει αυτή τη λέξη ένα εκατομμύριο φορές πάνω σε μπουκάλια σαμπουάν. Την έψαξα στο λεξικό.
Σημαίνει υπέροχα, λαμπερά και γυαλιστερά.
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ΤΟ
Τ
Ο ΝΑ
Ν ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ

Τα αγόρια και τα κορίτσια δεν έχουν γίνει από ζυμάρι και δεν έχουν
βγει όλα από την ίδια φόρμα. ∆εν πειράζει αν δεν μοιάζουμε με τους
ανθρώπους από τις ταινίες και τις διαφημίσεις και δεν πειράζει αν
δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Η αλήθεια είναι πως είμαστε όλοι
διαφορετικοί. Και σε κάποια αγόρια αρέσει το ροζ και σε κάποια κορίτσια
αρέσει να συλλέγουν κάρτες ποδοσφαίρου και κάποιοι άνθρωποι έχουν
στραβές μύτες και σε κάποια δεκατριάχρονα κορίτσια αρέσει να φοράνε
γιλέκα. Κι εδώ δεν υπάρχει χώρος για σωστό και λάθος.*
Οπότε αν δεν έπιασες έξι στα έξι, ή αν δεν έπιασες ούτε ένα – πάλι μπράβο
σου! Γιατί υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να είσαι κορίτσι. Ο δικός σου
μοναδικός τρόπος είναι ένας από αυτούς.

*

Αρκεί να προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί και αξιοπρεπείς άνθρωποι. Σε κανέναν δεν αρέσει να
είναι αντιπαθητικός.

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ
Αλλά μερικές φορές είναι εκνευριστικό και σπαστικό
και πολύ αλλόκοτο.
Τα καλά νέα είναι πως δεν χρειάζεται να περάσεις
τα άσχημα κομμάτια της εφηβείας ολομόναχη,
γιατί αυτό το βιβλίο είναι εδώ για να σε βοηθήσει.
Σαν συγγραφέας για εφήβους, η Χέιλι Λονγκ
δημιούργησε έναν έξυπνο και φιλικό οδηγό για
σένα και τον γέμισε με αλήθειες, λόγια στήριξης,
αποκλειστικές πληροφορίες - και ξεκαρδιστικά
σκίτσα από την Τζέμα Κορέλ.
∆εν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος στο πώς
να είσαι κορίτσι. Αλλά το βιβλίο που κρατάς
στα χέρια σου θα σου εξασφαλίσει πως όποια
και να είσαι θα είσαι καταπληκτική.
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