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Στην Αναστασία

Η ΡΡΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΗΗ είναι αρχισυντάκτρια στο
ηλεκτρονικό περιοδικό www.diastixo.gr, επιµελή-
τρια εκδόσεων και µεταφράστρια. Γεννήθηκε το
1974 στο Καρπενήσι, όπου πέρασε ξέγνοιαστα παι-
δικά χρόνια µε πολλά γέλια και πολλούς καβγάδες
µε τις τέσσερις αδελφές της. Στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις πέρασε πρώτη στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας
και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., όπου αρίστευσε στα µαθήµα τα
λόγου και φιλοσοφίας µε καθηγητές τους ∆.Ν. Μα-
ρωνίτη και Γ. Βώκο αντίστοιχα. Λατρεύει την παιδι-
κή λογοτεχνία και είναι µέλος του ελληνικού τµή-
µατος της IBBY (International Board on Books for
Young People). Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυ-
κλοφορούν δεκατρία βιβλία της, µεταξύ των οποίων
τα ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ (Έπαινος Ποίη-
σης της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς) και
ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ΤΡΕΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΑΡΙ, τα οποία συ νο -
δεύο νται από CDs σε µελοποίηση του Αλκιβιάδη
Κων σταντόπουλου. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε το: http://raniouska.blogspot.gr
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Παρασκευή απόγευμα. Το γαλάζιο
αυτοκίνητο έφτασε στο χωριό. 

Ο Λευτέρης κόλλησε το πρόσωπό
του στο τζάμι. Από στιγμή σε στιγμή,
θα έβλεπε τη γιαγιά του. 
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Πράγματι, σε λίγο σταμάτησαν έξω
από το σπίτι της. Η γιαγιά βγήκε χα-
μογελαστή για να τους υποδεχτεί. 

– Καλώς τους! Είχατε καλό ταξίδι;



Η μαμά του Λευτέρη
πήγε και αγκάλιασε
τη γιαγιά, ενώ ο μπα-
μπάς έλυσε τη ζώνη
ασφαλείας στο παιδι-
κό κάθισμα.

– Πού είναι
το παλικαράκι

μου; είπε η γιαγιά.
Ο Λευτέρης έβγα-

λε την πιπίλα του.
– Εδώωω! φώνα-
ξε χαρούμενος.

– Πο-πο, πόσο
μεγάλωσες! θαύ-
μασε η γιαγιά και
τον σήκωσε στα
χέρια. 



– Τι σου έχω φτιάξει εγώ; τον ρώτη-
σε οδηγώντας τον μέσα. Μπορείς να
το βρεις;

Ο Λευτέρης είδε το τραπέζι στρω-
μένο.

– Τηγανίτες! φώναξε εν-
θουσιασμένος. 

– Ναι! Έλα να
πλύνουμε τα χέ-
ρια μας, για να

φάμε.




