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Εικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου
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Στα παιδιά µου, τον Αλέξανδρο,

τον Ιάκωβο και τη Νεφέλη.

Με όλη µου την αγάπη.
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Φ

έτος έγινα µεγάλη! Επιτέλους λέγοµαι
Πεµπτάκι. Όχι, δεν είναι αυτό το όνοµά
µου. Πηνελόπη είναι. Απλώς πάω στην

Πέµπτη ∆ηµοτικού. Άρα, δεν είµαι µε τους µικρούς

αλλά µε τους «µεγάλους» του σχολείου. Και ενώ ο
µπαµπάς µου λέει ότι έχω «µεγάλο µυαλό», αναρω-

τιέµαι αν θα χωράνε όλες αυτές οι µεγάλες µου σκέψεις µέσα στο µεγάλο µου µυαλό. Όταν ήµουν µικρή
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(δηλαδή, από πέρσι και νωρίτερα), έψαχνα να βρω

κάποια φωτογραφία µου απ’ όταν ήµουν µωρό, στην
οποία να φαίνεται το µεγάλο µου µυαλό. Πουθενά,
όµως, δε βρήκα κάποια φωτογραφία στην οποία να
έχω ένα γιγάντιο κεφάλι. Μικρό φαίνεται σε όλες. Ο

µπαµπάς όµως επιµένει πως τόσες σκέψεις που κάνω, τόσες ζαβολιές, τόσες απανωτές ατάκες που ξε-

στοµίζω, ε, έχω µεγάλο µυαλό και µε περιµένουν
«µεγάλα σχέδια».

Μένω στην Αθήνα, σ’ ένα διαµέρισµα του τρίτου

ορόφου µαζί µε τους γονείς µου. Ο µπαµπάς µου είναι αρχιτέκτονας και όλο σχεδιάζει κτίρια και πολυ-

κατοικίες. Όπως λέει πάντα, έχει «µεγάλα σχέδια».

Όµως η µαµά είναι εκείνη που έχει τις περισσότερες
ιδέες. Το καταλαβαίνω από τον τρόπο που δουλεύει

µες στην κουζίνα, καθώς είναι σεφ σ’ ένα εστιατόριο

στο κέντρο. Σ’ ένα µεγάλο εστιατόριο µε µια µεγάλη
κουζίνα.

Φέτος επιτέλους νιώθω κι εγώ µεγάλη. Με µεγάλο

µυαλό. Και λίγο πιο ψηλό κορµί. Και φοράω µεγαλύτερο µέγεθος παπουτσιών. Μάκρυναν και τα µαλλιά

µου. Φοράω µεγαλύτερο νούµερο ρούχων. Όµως το

µεγαλύτερο όλων των µεγαλείων µου φέτος είναι τα
όνειρά µου. Έχω πολλούς στόχους και άπειρα σχέδια
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για την Πέµπτη ∆ηµοτικού! Ναι! Τα έχω καταγράψει
όλα στο ηµερολόγιό µου.

1. Να κάνω πολλούς φίλους.

∆ηλαδή, πέρα από την παρέα µου, την Τροµερή Τε-

τράδα, θέλω να γνωρίσω πολλά, πολύ περισσότερα
παιδιά. Ίσως και όλους τους µαθητές του σχολείου!

2. Να γίνω πρόεδρος της τάξης.
3. Να ξεχωρίζω για την προσωπικότητά

(Εδώ ακούγεται ένα

µου.

ΓΚΛΙΝ ή αστράφτει το δόντι

µου όταν χαµογελάω!)
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4. Να παίζω σπουδαίο µπάσκετ.
5. Να µάθω ένα µουσικό όργανο (ντραµς κατά

προτίµηση).

6. Να τρέξω σε µαραθώνιο.
7. Να φυτέψω ένα δέντρο για να κάθοµαι κάτω

απ’ τον ίσκιο του όταν γεράσω.

Αν τα καταφέρω, ίσως γράψω και ένα βιβλίο µε

τις εµπειρίες µου. Προς το παρόν θα σας πω λίγες
ιστορίες για την Πέµπτη ∆ηµοτικού και για όσα συµ-

βαίνουν στη ζωή ενός κοριτσιού µε «µεγάλο µυαλό».
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Ο Μύγας

Μ

όλις µπήκα –αργοπορηµένη ως συνήθως– στο µεγάλο προαύλιο, την πρώτη

µέρα του σχολείου, είδα την Τροµερή Τε-

τράδα (µείον ένα άτοµο, δηλαδή εµένα) και έτρεξα
αµέσως να τις συναντήσω. Είχα να δω τις φίλες µου

από την τελευταία µέρα του σχολείου, µια και οι

τρεις έφυγαν αµέσως για διακοπές σε κατασκηνώσεις και σε χωριά. Όταν αποχαιρετιστήκαµε, στην

αρχή του καλοκαιριού, κλαίγαµε και οι τέσσερις^ δε
φαινόµασταν καθόλου «τροµερές». Όταν έφτασα

κοντά στα χαµογελαστά τους πρόσωπα, αγκάλιασα

τις τρεις φίλες µου, την Ελίρα, τη Γωγώ και τη Μυρτώ, και όλες µαζί σχηµατίσαµε έναν µεγάλο κύκλο

αγάπης. Και γελούσαµε! Γελούσαµε δυνατά! Γιατί έτσι είναι οι πραγµατικές φίλες, να µπορείς να

κλαις και να γελάς δυνατά χωρίς να σε νοιάζει τι λέ-
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νε οι γύρω σου. ∆ηλαδή, σαν τον στριµµένο τον Νεο-

κλή, για παράδειγµα. Με το που µας είδε άρχισε το
δούλεµα.

«Πάλι αγκαλιάζεται και κλαίει η Τροµερή Τε-

τράδα;»

Το «Τροµερή Τετράδα» το πρόφερε µε µια δόση

ειρωνείας για να µας τσιγκλήσει. Ονοµάσαµε την

παρέα µας έτσι για να το γνωρίζουµε µόνο εµείς.

Όµως, το ανακάλυψε ο Νεοκλής πέρσι, στην Τετάρ-

τη ∆ηµοτικού, όταν ήµασταν ακόµη µικροί, κι από
τότε το γνωρίζει όλο το σχολείο… Αλλά εγώ δεν αφή-

νω κανέναν να κοροϊδεύει εµένα και τις φίλες µου.
Έτσι έκανα αυτό που θα έκανε ο καθένας µε µεγάλο
µυαλό: τον αγνόησα.

Οι φίλες µου είναι πολύ διαφορετικές από µένα. Η

Ελίρα είναι σιωπηλή και λίγο ντροπαλή. Προτιµά να

µην απαντάει, όµως την ενοχλούν τα πειράγµατα.
Εµένα δε µε ενοχλούν καθόλου. Απλώς τα αγνοώ.

Η Γωγώ είναι αθλητικός τύπος, η ψηλότερη της

παρέας και µάλλον ολόκληρου του σχολείου. Θα

µπορούσε να πατήσει τον Νεοκλή σαν µυρµήγκι,
όµως συγκρατείται.

Η Μυρτώ, απ’ την άλλη, είναι πολυλογού. Αρπά-

ζεται και εύκολα. Εκείνη είναι, λοιπόν, που απάντη-

© Μ αρια ρ ουσακη , 2017 / Ε κδοσΕισ Ψ υχογιοσ , 2017

© Μ αρια ρ ουσακη , 2017 / Ε κδοσΕισ Ψ υχογιοσ , 2017

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ

16

σε για όλες µας: «Άντε βρες κι εσύ έναν φίλο και µετά µίλα µας!»

Η αλήθεια είναι πως, όταν είδα τα µάγουλα του

Νεοκλή να γίνονται κόκκινα σαν δύο ώριµες καλοκαιρινές ντοµάτες, κατάλαβα πως δεν ήταν το κόκ-

κινο του θυµού αλλά το κοκκίνισµα της… ντροπής.

Παραλίγο να τον λυπηθώ. Όµως λέω παραλίγο, για-

τί αµέσως µετά έγινε ο παλιός, αντιπαθητικός Νεο-

κλής. Φώναζε δυνατά ώστε να ακούσει ολόκληρο το
προαύλιο: «Η Τροµερή Τετράδα κλαίει! Κλαίνε όλες
σαν µωρά! Ξαναβρέθηκαν στο σχολείο όλες µαζί και
τις πήραν πάλι τα ζουµιά!»

Περιττό να περιγράψω πως πράγµατι όλο το

προαύλιο το άκουσε και όλοι µας κοιτούσαν να δουν

αν κλαίµε. Μα… δεν έκλαιγε καµιά µας^ απλώς γε-

λούσαµε πριν από λίγα λεπτά. Αλλά πλέον δε γελούσαµε. Μονάχα όλοι οι µαθητές του σχολείου γελού-

σαν. Μαζί µας! Αµέσως µετά έγιναν τα δικά µου µά-

γουλα κόκκινα, όµως όχι µε το κοκκίνισµα της ντρο-

πής αλλά του θυµού. ∆εν πρόλαβα να αντιδράσω
γιατί εκείνη τη στιγµή χτύπησε το κουδούνι. Θα ξε-

κινούσε η Πέµπτη ∆ηµοτικού κι εγώ έβραζα µες στα
νεύρα! ∆εν ήθελα να αρχίσει έτσι η χρονιά µου.

Μπήκαµε στην τάξη την ώρα που έµπαινε και η
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κυρία Μαίρη. Πολύ την αγαπώ την κυρία Μαίρη.
Είναι η καλύτερη δασκάλα του κόσµου, γιατί ποτέ
δεν υψώνει τη φωνή της. Ούτε όταν έγινε η µεγάλη
φασαρία.

Ξαφνικά, ο Νεοκλής και ένα άλ-

λο παιδί πήγαν να καθίσουν στην
ίδια καρέκλα.

«Έι! Φύγε απ’ τη θέση µου!»

του φώναξε ο Νεοκλής.

Το αγόρι σηκώθηκε απρόθυµα

και έκατσε δίπλα µου. Τότε τον σύστησε η κυρία Μαίρη στην τάξη.

«Καλωσορίσατε στην Πέµπτη

∆ηµοτικού, παιδιά! Βλέπω ότι
όλοι οι καλοί µου µαθητές
από παλιά είστε πάλι κοντά
µου. Φέτος έχουµε κι έναν
καινούριο µαθητή».

Σήκωσε ένα χαρτί και

διάβασε το όνοµά του.

«Καλωσόρισες κι εσύ, Ρήγα!»

Όλοι κοίταξαν τον καινούριο

µαθητή.

«Τι; Μύγα; Μύγα σε λένε;»
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Ο Νεοκλής έβγαλε ένα σπαραχτικό γέλιο, το οποίο

ακολούθησε όλη η τάξη. Όλη εκτός από εµένα.
Φέτος
Πηνελόπη
επιτέλους
νιώθει
ενώ
«Ρήγαητον
λένε! Εµένα
µ’ αρέσει
το«µεγάλη»
όνοµά σου»,
ακόµα πιο «µεγάλα σχέδια» για την ερχόµενη
τουέχει
είπα.
σχολική
χρονιά.τον
Είναι
δυναµική
καιΜαίρη
φιλικήσυµµε
Αντί
να µαλώσει
Νεοκλή,
η κυρία
όλους…
από τονένα
Νεοκλή,
φυσικά.
Μαζί µε
φώνησε
µαζίεκτός
µου. «Είναι
θαυµάσιο
όνοµα!»
τις
φίλες της, την Τροµερή Τετράδα, θα πολεµήσει
«Ναι, είναι θαυµάσιο να σε λένε Μύγα!»
για τα δικαιώµατα του ασθενέστερου, θα
Πάλι γέλασε όλη η τάξη. Όχι
επηρεαστεί από την απατηλή δύναµη της εξουσίας
µόνο επειδή ο Ρήγας είχε ένα πεκαι θα διεκδικήσει την ελευθερία της έκφρασης.
ρίεργο όνοµα αλλά µάλλον επειΜόνο που θα µπλέξει σε αρκετούς µπελάδες µέχρι
δή όντως έµοιαζε µε µύγα!
να καταφέρει να µάθει από τα απανωτά λάθη
Ήταν κοντός, µε µαύρα κατσατης. Ωστόσο, θα ξεχωρίσει για τη µοναδική της
ράΘαµαλλιά,
στρογγυλά
προσωπικότητα.
λάµψει φορούσε
το χαµόγελό
της µε
και είχε
κάθε νέα γυαλιά
της επιτυχία.
Καιαπίστευτα
κάθε φορά λεπτά
χέριαένα
και«γκλιν»
πόδια. Έσκυψε
το κεφάλι
θα ακούγεται
στο δοντάκι!
του και σαν να µουρµούρισε κάτι,
αλλά κανείς δεν τον άκουσε. Ύστε-

ρα η κυρία Μαίρη µάς έβαλε να µιλήσουµε για το καλοκαίρι µας. Εγώ

όµως έριχνα κλεφτές µατιές προς

τον καινούριο, παράξενο µαθητή.

λόγιό µου πως φέτος θα απο-

κτούσα νέες φιλίες. Ήταν µια
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