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Τ ο μεγάλο πρόβλημα του Γιώργου, που πάει στην 
Πέμπτη, λέγεται Ρούλης και είναι εφτά χρόνων. 

Επειδή είναι ο γιος της νονάς του και μένει στην ίδια 
πολυκατοικία, όλοι έχουν την απαίτηση να υποχωρεί 
και να του κάνει τα χατίρια. «Εσύ είσαι μεγάλος, μην 
τον συνερίζεσαι», είναι η φράση που ακούει όλη μέ-
ρα ο Γιώργος. 

Ο Ρούλης όμως είναι γκρινιάρης, φοβητσιάρης, 
μαρτυριάρης και κολλητσίδας, κι έτσι ο Γιώργος απο-
φασίζει να μην έχει παρτίδες μαζί του. Ώσπου μια μέ-
ρα ο Ρούλης κάνει μια πράξη που αλλάζει τελείως τα 
αισθήματα του Γιώργου απέναντί του. Και γίνεται ο 
αγαπημένος κολλητσίδας-κολλητούλης του! 

Χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά είναι  
τα χαρακτηριστικά αυτής της τρυφερής ιστορίας  

που μιλά για τη φιλία και την κατανόηση. 

w w w . p s i c h o g i o s . g r

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Ç ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ γεννή-
θηκε και πέρασε τα παιδικά της χρόνια στην Κάρ-
παθο. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανε-
πιστήμιο της Αθήνας και δούλεψε ως φιλόλογος στη 
Μέση Εκπαίδευση. Με υποτροφία του ΙΚΥ έκανε με-
ταπτυχιακές σπουδές. Πήρε δίπλωμα στην ειδίκευση 
«Διδακτική Γλώσσας-Λογοτεχνία» και ακολούθως εκ-
πόνησε διδακτορική διατριβή στην παιδική λογοτε-
χνία. Από το 2003 μέχρι το 2013 εργάστηκε ως σχο-
λική σύμβουλος φιλολόγων στον Πειραιά. Επίσης, 
δίδαξε (Π.Δ. 407/80) Παιδική Λογοτεχνία στο Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη μίου Θεσσα-
λίας. Έχει εκδώσει 30 λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά, 
 νέους και ενηλίκους και ήταν μέλος της συγγραφικής 
ομάδας που έγραψε (2006) τα Νέα Ανθολόγια Λογο-
τεχνίας για την Α΄ και Β΄ γυμνασίου. Το βιβλίο της ΚΑΙ 
ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ, που κυκλοφορεί από τις Εκ-
δόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, έχει μεταφραστεί στα γερμανικά 
και ήταν στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βρα βείων 
(2004). Με βραβείο της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συ-
ντροφιάς έχει τιμηθεί η ποιητική της συλλογή Μικρές 
πυγολαμπίδες, και με έπαινο του Κύκλου του Ελλη-
νικού Παιδικού Βι βλίου το μυθιστόρημα Το παιδί της 
καρδιάς. Έχει τιμηθεί επίσης με το Βραβείο του ΚΕΠΒ 
«Για τον Έλληνα Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης» και έχει εκδώσει τη συλλογή διηγημάτων 
για ενηλίκους Χαρακιά στη μνήμη. Από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της ΟΤΑΝ 
ΕΚΛΑΨΕ Ο ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΩΣ ΧΑ ΘΗΚΕ Η ΓΑΤΟΜΠΑ-
ΛΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ;, ΒΑΦΟΥΜΕ ΑΥΓΑ, 
ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑ! και ΤΟ ΑΤΑΚΤΟ ΠΑΠΑΚΙ.

Είναι η περήφανη μαμά της Είρηνας, του Γιάννη 
και της Μαρίνας.
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Κάθε άνθρωπος και το πρόβλημά του

«Κάθε άνθρωπος έχει το πρόβλημά του», λέει συχνά η 
γιαγιά μου και συνήθως συμπληρώνει, σηκώνοντας 
τα φρύδια της και παίρνοντας βαθιά ανάσα: «Εγώ 
έχω πίεση!» 

Η γιαγιά μου όλο για την πίεσή της μιλάει, που πότε 
ανεβαίνει και πότε κατεβαίνει, λες και είναι ασανσέρ. 
Και όταν ο πατέρας μου βαριέται να την ακούει και 
της λέει να σταματήσει πια να ασχολείται με την πίε-
σή της, εκείνη κουνάει το κεφάλι της πάνω κάτω και 
συμφωνεί: «Δίκιο έχεις, παιδάκι μου, μήπως μόνο 
εγώ έχω προβλήματα; Κάθε άνθρωπος και το πρό-
βλημά του».  

Ε, αφού λοιπόν κάθε άνθρωπος έχει το πρόβλη-
μά του, έχω κι εγώ ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να 
το λύσω. Μην πάει ο νους σας σε κανένα πρόβλημα 
στα μαθηματικά· με αυτά δε δυσκολεύομαι καθόλου, 
τα λύνω στο πι και φι. Το δικό μου πρόβλημα είναι 
άλυτο και το λένε… Ρούλη!
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Τώρα θα με ρωτήσετε: «Γιατί, βρε Γιώργο, είναι 
πρόβλημα ο Ρούλης;». Απλούστατο! Γιατί είναι γκρι-
νιάρης, απαιτητικός και κολλητσίδας. Θέλει να ασχο-
λούνται όλοι μαζί του και να τον χαϊδολογάνε. Κι επει-
δή αυτός είναι μικρός και πάει στη Δευτέρα, ενώ εγώ 
είμαι μεγάλος και πάω στην Πέμπτη, όλοι του κάνουν 
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τα χατίρια και περιμένουν κι από μένα να κάνω το 
ίδιο. Και τώρα θα με ρωτήσετε πάλι: «Και γιατί πρέ-
πει να του κάνεις τα χατίρια, αν δεν το θέλεις;». Θα 
σας πω. Γιατί ο Ρούλης είναι ο γιος της νονάς μου, 
είναι, όπως μου λένε συνέχεια, «πνευματικός μου 
αδελφός». Τι αδελφός, τι πνευματικός αδελφός, τα 
βάσανα είναι τα ίδια όταν είναι κανείς κακομαθημέ-
νος. Κι ο Ρούλης είναι!

Όταν κάποτε ρώτησα τη μαμά μου γιατί τον Ρού-
λη τον βάφτισαν Ρούλη, εκείνη μου απάντησε: «Χα-
ρίλαο τον βάφτισαν, αλλά τον φωνάζουμε Ρούλη από 
το Χαρίλαος, δηλαδή Χάρης-Χαρούλης-Ρούλης, επει-
δή έτσι φώναζαν και τον παππού του».  

Εντάξει. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι γονείς 
του τον ονόμασαν Ρούλη είναι για τον παππού του. 
Δεύτερο ή τρίτο λόγο δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα 
πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ακόμη ένας σοβαρός 
λόγος, γιατί δεν μπορεί να μην κατάλαβαν οι νονοί 
μου ότι αυτό το όνομα δεν ταίριαζε στο παιδί τους. 

Γενικά τα ονόματα δεν ταιριάζουν πάντα με τους 
ανθρώπους που τα έχουν. Ο συμμαθητής μου ο Άγ-
γελος, για παράδειγμα, είναι το πιο κακό παιδί μέσα 
στην τάξη, η Σοφία είναι τελείως χαζή και η Ξανθή 
έχει κατάμαυρα μαλλιά. Και με τα επίθετα συμβαίνει 
το ίδιο πράγμα. Ο Λευτέρης Γαβρόγλου από τη δι-
πλα νή τάξη είναι φανατικός Βάζελος, και ο δάσκα-
λος της Έκτης λέγεται Νίκος Ψηλόλιγνος, ενώ είναι… 
άσε μην πω πώς! 
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Έλεγα λοιπόν ότι στον Ρούλη θα ταίριαζε ένα άλλο 
όνομα. Φασούλας, ας πούμε, αφού είναι πανύψηλος, 
ή Πύρρος, μια και μπορεί να με σηκώσει στα χέρια 
του με την ίδια άνεση που σηκώνει και ο Πύρρος Δή-
μας την μπάρα με τα βάρη. 

Τώρα ίσως κάποιος θέλει να με ρωτήσει: «Και πού 
ήξεραν οι γονείς του όταν τον βάφτιζαν ότι θα γινόταν 
ψηλός και γεροδεμένος;». Το ήξεραν! Γιατί ο Ρού-
λης βαφτίστηκε πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν ακρι-
βώς τεσσάρων χρόνων. Άργησε να βαφτιστεί γιατί οι 
γονείς του περίμεναν να έρθει ο θείος του που έμε-
νε στην Αμερική για να τον βαφτίσει, αλλά ο καιρός 
περνούσε και ο Ρούλης κόντευε να γίνει… γίγαντας! 

Έτσι, τελικά βαφτίστηκε ένα απόγευμα την ώρα 
που η τηλεόραση θα μετέδιδε τον Τελικό Ποδοσφαί-
ρου μεταξύ Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού. Όταν λοι-
πόν έγινε η βάφτιση, εγώ ήμουν εφτά χρόνων και τα 
θυμάμαι όλα, γιατί ήμουν μπροστά μπροστά και κρα-
τούσα τη λαμπάδα. Θυμάμαι που όλοι στην εκκλησία 
ψιθύριζαν: «Καλέ, τι ψηλό που είναι αυτό το παιδί!» 
και «Δυο μέτρα θα γίνει έτσι όπως πάει!». 

Αλλά και ο παπάς, όταν τον είδε να στέκεται μπρο-
στά στην κολυμπήθρα φορώντας ένα μπλε μποξεράκι 
με κόκκινες καρδούλες, γούρλωσε τα μάτια του και 
είπε: «Σιγά μη σηκώσω εγώ αυτό το παιδί να μου πέ-
σει το νεφρό μου!». Ύστερα γύρισε προς τη γυναίκα 
που κουβαλούσε το ζεστό νερό για την κολυμπήθρα 
και της είπε: «Φέρε μια καρέκλα!». 
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Έτσι έφεραν μια καρέκλα για να ανεβεί πάνω ο 
Ρούλης και να μπει μόνος του μέσα στην κολυμπή-
θρα. Με τον ίδιο τρόπο βγήκε και στάθηκε όρθιος 
μπροστά στη νονά του και τη μαμά του, οι οποίες 
του φόρεσαν ένα γαλάζιο μπουρνούζι κι ένα άσπρο 
σκουφάκι με δαντελίτσα. Δηλαδή, δεν του το φόρε-
σαν ακριβώς το σκουφάκι, μάλλον το ακούμπησαν 
στην κορυφή του κεφαλιού του, αφού όλο το κεφάλι 
του ήταν αδύνατο να χωρέσει μέσα στο σκουφί. Έτσι 
βαφτίστηκε ο Χαρίλαος, που τον φωνάζουμε Ρούλη. 
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Από 2.000 λέξεις
Β΄ & Γ΄ Δημοτικού
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Τ ο μεγάλο πρόβλημα του Γιώργου, που πάει στην 
Πέμπτη, λέγεται Ρούλης και είναι εφτά χρόνων. 

Επειδή είναι ο γιος της νονάς του και μένει στην ίδια 
πολυκατοικία, όλοι έχουν την απαίτηση να υποχωρεί 
και να του κάνει τα χατίρια. «Εσύ είσαι μεγάλος, μην 
τον συνερίζεσαι», είναι η φράση που ακούει όλη μέ-
ρα ο Γιώργος. 

Ο Ρούλης όμως είναι γκρινιάρης, φοβητσιάρης, 
μαρτυριάρης και κολλητσίδας, κι έτσι ο Γιώργος απο-
φασίζει να μην έχει παρτίδες μαζί του. Ώσπου μια μέ-
ρα ο Ρούλης κάνει μια πράξη που αλλάζει τελείως τα 
αισθήματα του Γιώργου απέναντί του. Και γίνεται ο 
αγαπημένος κολλητσίδας-κολλητούλης του! 

Χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά είναι  
τα χαρακτηριστικά αυτής της τρυφερής ιστορίας  

που μιλά για τη φιλία και την κατανόηση. 
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

9-11  ΕΤΩΝ
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