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Η ΕΛΕΝΑ ΑΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ãåííÞèçêå óôç ÄõôéêÞ 
Ãåñ  ìáíßá. Ôá ðáéäéêÜ ôçò ÷ñüíéá ôá Ýæçóå óôï 
Ìáõ  ñï íÝ ñé ôïõ Íïìïý Êéëêßò êáé áñãüôåñá óôç 
Θεσσαλονίκη, üðïõ ôåëåßùóå ôï Ëýêåéï ôçò Áìå-
ñé êÜ íéêçò  ÃåùñãéêÞò Ó÷ïëÞò. Åßíáé ðôõ ÷éïý ÷ïò 
ôçò Σχολής Íçðéáãùãþí Êáñäßôóáò êá èþò êáé ôïõ 
Ðáé  äá ãùãé êïý ÔìÞìáôïò Íçðéáãù ãþí ôïõ Á.Ð.È. 
ÓÞ ìå  ñá εργάζεται ùò åêðáé äåõôéêüò óôç Èåó óá-
ëï  íßêç, åíþ Ý÷åé áó÷ïëçèåß êáé ìå ôç óõã ãñá öÞ 
÷ñï  íï  ãñá öç ìÜ ôùí êáé Üñ èñùí ãéá ôçí åöçìåñßäá 
Èåó óá  ëïíß êç-Ìáêå äï  íßá. Áðü ôï 1996 áó÷ï ëåß-
ôáé ìå ôç óõã ãñáöÞ ðáé äé êþí âé âëßùí. Αναλυτι-
κή εργογραφία της μπορείτε να βρείτε στο προ-
σωπικό ιστολόγιό της (blog): http://ardjanidou.
psichogios.gr.

Αðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ×ÏÃÉÏÓ κυκλοφορούν τα 
βι βλία της ΜΕ ΛΕΝΕ ΠΡΟΜΙΣ, το οποίο έχει συμπε-
ρι λη   φθεί στο περιοδικό The White Ravens 2007, 
ΔΕΝ ΕΦΤΑΙΓΑ ΕΓΩ!, ΤΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΕΝΑΣ, 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΤΖΙΜΗΣ, ΤΑ ΣΙΔΕ-
ΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΦΙΡΩΣ, Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥ ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΙΑ, ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ 
ΙΖΟΛΔΗΣ και ΑΓΗΣ Ο ΜΑΘΗΜΑΓΟΣ.
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Σε όλα τα παιδιά 
με τα πιο σπάνια ονόματα, 

που κουβαλούν την ιστορία 
των παππούδων και των γιαγιάδων τους.
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Βαρσαβούλα… Βαρσαβούλα… άσε τα παρα-
μύθια τώρα και ετοιμάσου! Πρέπει να φύ-
γουμε, έφτασε η ώρα του μπαλέτου! Βαρ-

σαβούλα, έβαλες τις πουέντ στο σακίδιό σου; 
Βαρσαβούλα;»

«Βρε, μαμά, πόσες 
φορές σού είπα ότι με 
λένε Βάνα!»

«Βαρσαβούλα μου…»
«Μαμά… τον χαλβά σου».
Η μαμά σκάει στα γέλια.
«Ωραία, Βάνα, που σε βα-

φτίσαμε Βαρσαβούλα, όπως τη γιαγιά σου από 
τη Σμύρνη. Δεν τη γνώρισες τη γιαγιά σου, Βαρ-
σαβούλα, αλλά ήταν μια ψηλή, πανέμορφη, δυ-
νατή γυναίκα σαν και…»

© ΕλΕνα αρτζανιδου, 2014 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



10

«Οχ, μαμά, πάλι την ίδια ιστορία θα μου πεις; 
Ξέρω, ξέρω! Η γιαγιά Βαρσαβούλα, όταν ήταν 
μικρούλα σαν και εμένα, κατάφερε και πήδη-
ξε σε μια βάρκα τη νύχτα που η Σμύρνη καιγό-
ταν. Ήταν ολομόναχη, χωρίς κανέναν, ακόμα 
και η αδελφούλα της, η Νεφέλη, έμεινε πίσω 
στην προ… προ…»

«Προκυμαία, Βαρσαβούλα».
«Βρε μαμά, εσύ πάλι τον χαλβά σου; Δε θέλω 

να με φωνάζεις Βαρσαβούλα. Μου αρέσει το 
Βάνα, εντάξει; Τελεία και πλαύα! Μα τι είπα 
πάλι και γελάς;»

«Τελεία και παύλα, μωρό μου, αλλά πάμε 
τώρα, Βαρσαβούλα μου, αργήσαμε! Έβαλες 
τις πουέντ στο σακίδιό σου;»

Τα λόγια της μαμάς με πάγωσαν. Στάθηκα 
απέναντί της και την κοίταξα αγριε-
μένη, όπως έκανε και η μητριά της 
Χιονάτης στους επτά νάνους. Ξέ-

ρετε για ποια ιστορία 
μιλάω, ε; Για εκείνη 

από το βιβλίο 
των αδελφών 
Κριμ ή Γκριμ, 

που μου χάρι-
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σε ο μπαμπάς στα τέταρ-
τα γενέθλιά μου. Έτσι 
λοιπόν, όπως και η κα-
κιά βασίλισσα, έβαλα 
τα χέρια στη μέση μου, 
πλησία σα το πρόσωπό 
μου σε εκείνο της μα-
μάς και της είπα: «Καλά, 
μαμά, εσύ τον χαλβά 

σου. Δεν τις λένε πουέντ, τουλάχιστον όχι ακό-
μη. Πόσες φορές σού έχω πει πως η κυρία Γόνη 
λέει πως θα φορέσω πουέντ μόνο όταν φτάσω 
στις υψηλότερες βαθμίδες;»

Η μαμά γέλασε, έσκυψε και μου χάρισε ένα 
γλυκό φιλί στο μάγουλο. Και τότε φαντάστη-
κα πως είμαι η Χιονάτη τη στιγμή που ξύπνη-
σε χαμογελαστή όταν τη γλυκοφίλησε ο πρίγκι-
πας. Έτσι, μ’ ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό 
μου, βγήκα με τη μαμά από το σπίτι, περπατώ-
ντας γρήγορα ως τη σχολή χορού που δεν ήταν 
παρά δυο τετράγωνα από το σπίτι μας.

Λαχανιασμένες, φτάσαμε επιτέλους στη σχο-
λή. Η μαμά με φίλησε πεταχτά στο μέτωπο κι 
εγώ πέρασα γρήγορα μέσα στην αίθουσα. Όλες 
οι συμμαθήτριές μου ήταν ήδη εκεί.
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Κ άθε φορά που ακούει τη μαμά της να τη φωνάζει 
Βαρσαβούλα, η μικρή, που δεν της αρέσει να τη λέ-

νε Βαρσαβούλα, γίνεται έξω φρενών. 
«Εσύ, μαμά… τον χαλβά σου».
Η Βαρσαβούλα έχει και μια φίλη, την Αμαλία, που αν 

και θέλει να γίνει πρίμα μπαλαρίνα, δεν τρώει σωστά. Και 
τότε αναλαμβάνει δράση. 

«Μπράβο, Βαρσαβούλα», την επικροτεί η μαμά της.
«Εσύ, μαμά… τον χαλβά σου», της απαντά εκείνη θυ-

μωμένη με την ελπίδα όμως πως όλα θα γίνουν όπως τα 
ονειρεύεται.

Mια διασκεδαστική ιστορία για την αξία 
της υγιεινής και σωστής διατροφής.
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Φ

ΡΑΟΥΛΙΤΣ
Α

5-6  ΕΤΩΝ

ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Από 2.000 λέξεις
Β΄ & Γ΄ Δημοτικού

Β

Α
ΤΟΜΟΥΡΟ

7-8  ΕΤΩΝ

Β
Α

ΤΟΜΟΥΡΟ

7-8  ΕΤΩΝ

τη
σωστή
διατροφή




