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Η ΚATEΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ γεννήθηκε στην Αθήνα.
Στον χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεµφανίστηκε το
1984 µε το έργο της Η ΜΙΚΡΗ ΡΙΡΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ,
που τιµήθηκε µε έπαινο από τη Γυναικεία Λογο-
τεχνική Συντροφιά. Συνεργάστηκε µε την ελληνι-
κή ραδιοφωνία, την τηλεόραση και το Υπουργείο
Παιδείας. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλο-
φορούν τα βιβλία της για µικρότερα παιδιά Η ΜΙ-

ΚΡΗ ΡΙΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ’ΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΛΜΗ ΡΗ, Η

ΜΑ ΓΙΚΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΚΑΣΠΑΡ, ΤΟ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ

ΟΝΟ ΜΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΛΙΧΟΥ∆ΑΝΙΑ (σε συ-
νεργασία µε την Κυριακή Ζακχαίου), ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΣΤΗ ΣΚΟΥΠΙ∆ΑΝΙΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΚΤΗ-

ΡΙΑΝΙΑ, ΕΝΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ ΗΡΩΑΣ, τα βιβλία της για
εφήβους ΑΓΑΠΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑ ΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΑΛ-

ΤΙΚΗ και ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ενώ διήγη-
µά της περιλαµβάνεται στην ανθολογία ΗΡΘΑΝ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ ΝΑ ΚΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ. Περισ-
σότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της
www.katerinamouriki.gr
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Στην Κωνσταντίνα
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ΓΟΥΦ!

ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΠΑΙ∆ΙΑ!

ΕΙΜΑΙ Ο ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΣΣ

ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΩ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

ΑΥΤΟΣ ΠΙΣΩ ΜΟΥ

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΜΑΣ

ΦΙΛΟΣ, Ο ΚΟΠΡΕΝΤ.

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
Ο ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ ΚΑΙ

ΠΗΓΑΙΝΩ ΤΕΤΑΡΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ.

ΜΕ ΛΕΝΕ
ΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ ΚΑΙ

ΠΑΩ ΚΙ ΕΓΩ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
Η ΜΙΡΑΝΤΑ

ΚΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.
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ΜΕ ΛΕΝΕ
ΑΛΙΚΗ ΚΑΙ

ΠΑΩ ΚΙ ΕΓΩ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
Η ΜΜΙΙΡΡΑΑΝΝΤΤΑΑ

ΚΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

ΛΕΓΟΜΑΙ
ΑΑΡΡΗΗΣΣ

ΚΙ ΕΙΜΑΙ
ΣΥΜΜΑΘΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΙΡΑΝΤΑΣ.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ
ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ.
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ΟΝικόλας έφτασε στο σπίτι καταϊδρωμέ-
νος. Σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών

του και χτύπησε το κουδούνι. Περίμενε κά-
να δυο λεπτά κι αφού δεν ερχόταν κανείς,
έβγαλε το κλειδί του και άνοιξε την πόρτα.
Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή και το τηλέφωνο
χτυπούσε ασταμάτητα. Η αδελφή του ήταν
ξαπλωμένη στον καναπέ απέναντι από την
τηλεόραση. Είχε ακουμπήσει στην κοιλιά
της ένα βαθύ μπολ με αλατισμένα πατατά-
κια και κάθε τόσο μπουκωνόταν, έχοντας το
βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη. Δεν είχε
δώσει καμία σημασία ούτε στα κουδουνί-
σματα του τηλεφώνου, ούτε στον Νικόλα
που μπήκε φουριόζος.

– Βρε Μιράντα, πάλι άραξες στον καναπέ;
Κοντεύεις να γίνεις ένα με τις μαξιλάρες!
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– Σσστ… καημένε! Δε βλέπεις ότι παρα-
κολουθώ ταινία;

– Σιγά την ταινία! Διαφημίσεις βλέπεις!
Τηλεόραση να ’ναι κι ό,τι να ’ναι, της πέτα-
ξε τσιτωμένος. Μετά πήρε μια ανάσα πριν
της πει τα σπουδαία νέα: Ε, λοιπόν, έχασες
φάση! Είχε έρθει όλη η παρέα στο γήπεδο
και τα περάσαμε φίνα! Ο Μιχάλης με τον
Άρη και τη Νάντια έτρεξαν τρεις ολόκλη-
ρους γύρους!

– Μμμ, μούγκρισε βαριεστημένα η Μιρά-
ντα και μπουκώθηκε πάλι με κάμποσα αλα-
τισμένα πατατάκια.

Εκείνος συνέχισε να λέει τα νέα, ζητια-
νεύοντας έστω ένα βλέμμα από την αδελ-

φή του.
– Η Αλίκη, επειδή είναι μικρή και
κουράζεται εύκολα, έτρεχε με το

ποδήλατό της. Όμως
εγώ, παρόλο που
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είμαι όσο κι εκείνη, έτρεξα έναν ολόκληρο
γύρο!

Αυτό το τελευταίο το είπε φουσκώνοντας
το στήθος του από καμάρι. Τζάμπα κόπος.
Η Μιράντα δεν του έδινε σημασία. Ο μι-
κρός έξυσε το κεφάλι του προσπαθώντας
να πει κάτι που θα μπορούσε να την εντυ-
πωσιάσει.

– Που λες, μέχρι κι ο Κοπρέντ έκανε έναν
ολόκληρο γύρο γαβγίζοντας χαρούμενα.

– Πφ, αυτό το κάνω κι εγώ, του πέταξε πε-
ριφρονητικά.

– Να γαβγίζεις χαρούμενα;
– Όχι, τον έναν γύρο εννοώ…
– Εσύ τον μόνο γύρο που κάνεις είναι

να στριφογυρίζεις στον καναπέ σαν
τον γύρο στα σουβλατζίδικα! 

– Ουφ, καημένε, άσε με τώρα να
δω τι θα γίνει στην ταινία…

– Μήπως πρέπει να σου φέρω
τη ζυγαριά να δεις πόσα κιλά έχεις
γίνει;

11
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– Α, εσύ μου έγινες στενός κορσές, θύμω-
σε η Μιράντα.

Όμως ο μικρός, σκασμένος από την αδια-
φορία της, είχε πάρει φόρα και συνέχιζε να
την κουρδίζει.

– Έτσι κι αλλιώς, σε λίγο θα σου χρειαστεί
ένας στενός κορσές!

– Ε, τώρα θα δεις τι σου χρειάζεται εσένα!
ξεσπάθωσε η Μιράντα κι έκανε να σηκωθεί.

Ο Νικόλας γούρλωσε τα μάτια παριστά-
νοντας τον ξαφνιασμένο.

– Απίστευτο κι όμως αληθινό! Η αδελφού-
λα μου κουνήθηκε! φώναξε, ενώ έτρεχε να
ταμπουρωθεί στο μπάνιο, διπλοκλειδώνοντας
την πόρτα. 

Καταλάβαινε ότι το είχε παρατραβήξει με
τα πειράγματά του. Τώρα κινδύνευε να δο-
κιμάσει τις συνέπειες. Για καλή του τύχη τα
πράγματα εξελίχτηκαν διαφορετικά.

Η Μιράντα, με το που σηκώθηκε, άφησε
ένα βογκητό πόνου.

– Οχ, η μέση μου πιάστηκε! Και το ποδα-

12
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ράκι μου είναι σαν να το καρφώνουν χιλιά-
δες βελόνες! Νικόλα, τρέξε!

Ξάπλωσε άτσαλα στον καναπέ, ρίχνοντας
κάτω το μπολ με τα πατάκια που σκόρπισαν
στο πάτωμα σαν ροδοπέταλα. Δεν είχε κα-
μία όρεξη ν’ ασχοληθεί μαζί τους. Το μυρμή -
γκιασμα στην πατούσα της ήταν τόσο έντονο
που βάλθηκε να την τρίβει κλαψουρίζοντας.

– Ο γρουσούζης μ’ έφαγε με την γκρίνια
του, μουρμούραγε με σφιγμένα δόντια κι
όλο έτριβε και ξανάτριβε το μουδιασμένο της
ποδαράκι.

Το κλειδί στην πόρτα του μπάνιου γύρισε
με βιάση. Όμως η Μιράντα είχε κιόλας με-
τανιώσει που, μετά τις προσβολές του, ζήτη-
σε τη βοήθειά του. Όχι, δε θα του μιλήσω, εί-
πε μέσα της πεισμωμένη, λες κι ο αδελφός
της ήταν η αιτία τούτης της αναποδιάς. Έτσι
καμώθηκε την κοιμισμένη.

– Σιγά μη σε πιστέψω, είπε ο Νικόλας,
σκουντώντας την ελαφρώς.

Εκείνη γύρισε από το άλλο πλευρό, αφή-

14
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νοντας ένα ελαφρύ ροχαλητό, σίγουρη ότι
έτσι θα τον ξεγελούσε.

– Εντάξει, κατάααλαβα. Μέρα νύχτα ξα-
πλωμένη σαν την «Ωραία Κοιμωμένη»! της
πέταξε και γύρισε την πλάτη. Πήρε ένα ξε-
χαρβαλωμένο αυτοκινητάκι και βάλθηκε να
το τσουλάει στο πάτωμα μπρος πίσω ενώ μι-
μούνταν τον ήχο της μηχανής: Βουμ, βουμ,
βουμ, βουουμ!

Η Μιράντα συνέχιζε να παίζει τον ρόλο
της «Ωραίας Κοιμωμένης» με τόσο πάθος
που στο τέλος το πίστεψε κι η ίδια.
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