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Σοφία Παράσχου



Η ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ γεννήθηκε 
στην Κάρπαθο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ιστορία και Αρχαιολογία και εργάστηκε ως φιλόλογος 
στη Μέση Εκπαίδευση και για δέκα χρόνια ως σχολική 
σύμβουλος φιλολόγων στον Πειραιά και στην Αθήνα. 

Με υποτροφία του ΙΚΥ έκανε μεταπτυχιακές σπου-
δές και πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη «Διδακτική 
Γλώσσας – Λογοτεχνία – Θέατρο στην Εκπαίδευση» κα-
θώς και διδακτορικό δίπλωμα στην παιδική λογοτεχνία.  
Δίδαξε για έξι χρόνια στα Πανεπιστήμια Πελοποννή-
σου και Θεσσαλίας νεοελληνική λογοτεχνία, παιδική 
λογοτεχνία και δημιουργική γραφή. 

Έχει εκδώσει 35 λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά και 
εφήβους και τη συλλογή διηγημάτων για ενηλίκους Χα-
ρακιά στη μνήμη. Επίσης έχει εκδώσει δύο επιστημο-
νικά βιβλία φιλολογικού περιεχομένου και έχει συγ-
γράψει ως μέλος τριμελούς ομάδας τα εγχειρίδια λο-
γοτεχνίας για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.

Το βιβλίο της ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ, που κυ-
κλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, έχει μεταφρα-
στεί στα γερμανικά και ήταν στη βραχεία λίστα των Κρα-
τικών Βραβείων του 2004. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟ-

ΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία της ΟΤΑΝ ΕΚΛΑΨΕ Ο ΑΪ-

ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΓΑΤΟΜΠΑΛΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ-

ΚΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ;, ΒΑΦΟΥΜΕ ΑΥΓΑ, ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΠΑ-

ΣΧΑΛΙΑ!, ΤΟ ΑΤΑΚΤΟ ΠΑΠΑΚΙ, Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ 

ΚΟΛΛΗΤΣΙΔΑΣ και ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ. 
Διευθύνει τη Λέσχη Ανάγνωσης του Δήμου Νέας 

Σμύρνης. Είναι η περήφανη μαμά της Είρηνας, του 
Γιάννη και της Μαρίνας και η γιαγιά της Βάλιας.



Στα παιδιά που έχουν  
τις ίδιες απορίες με τη Βίκυ. 
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Σ ήμερα είναι μια παράξενη μέρα. Είμαι 
χαρούμενη και μαζί στενοχωρημένη. 

Χαρούμενη είμαι γιατί και ο μπαμπάς μου 
είναι χαρούμενος. Στενοχωρημένη είμαι για-
τί είναι στενοχωρημένη η μαμά μου. Α, και 
με τις δυο γιαγιάδες μου το ίδιο συμβαίνει· 
η γιαγιά Ειρήνη είναι χαρούμενη και η για-
γιά Βασιλική στενοχωρημένη.
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Σας μπέρδεψα, ε; Έχετε δίκιο, πρέπει να 
πάρω τα πράγματα από την αρχή για να κα-
ταλάβετε τι συμβαίνει. 

Λοιπόν, εμένα με λένε Βίκυ. Είμαι έξι χρό-
νων, και όταν αρχίσουν τα σχολεία, θα πάω 
στην πρώτη τάξη. 

Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου χώρισαν 
πριν από δύο χρόνια. Εγώ στενοχωρήθηκα 
στην αρχή, αλλά μετά μου εξήγησαν ότι, μπο-
ρεί να χώρισαν, αλλά αυτό δε σημαίνει πως 
δε με αγαπάνε· με αγαπάνε πολύ, ίσως μά-
λιστα τώρα πιο πολύ από πριν, έτσι μου εί-
παν. 

Εγώ μένω στο σπίτι μας με τη μαμά μου 
και στο από κάτω διαμέρισμα μένουν η για-
γιά Βασιλική με τον παππού Νίκο. Πολύ συ-
χνά πηγαίνω στο σπίτι του μπαμπά μου, που 
μένει με την άλλη μου γιαγιά και τον παπ-
πού, και περνάμε μαζί τα Σαββατοκύριακα. 
Μερικές Κυριακές πάλι το μεσημέρι πηγαί-
νουμε και οι τρεις μαζί, δηλαδή εγώ, η μα-
μά και ο μπαμπάς, στο εστιατόριο για να φά-
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με. Αυτές οι Κυριακές είναι οι καλύτερές μου 
μέρες, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν τσα-
κώνονται όπως παλιά, αλλά μιλάνε ωραία 
και γελάνε με τα αστεία μου. Το βράδυ, λί-
γο πριν κοιμηθώ, είμαι κάπως στενοχωρη-
μένη και αναρωτιέμαι: Αφού περναμε τόσο 
ωραία όταν είμαστε και οι τρεις μας μαζί, τό-
τε γιατί χώρισαν ο μπαμπάς και η μαμά μου;

Μια φορά που είχα ρωτήσει τη μαμά μου: 
«Μαμά, γιατί χωρίσατε με τον μπαμπά;» εκεί-
νη μου απάντησε: «Ρώτησε τον μπαμπά σου 
να σου πει». 

Έτσι, μια άλλη μέρα ρώτησα το μπαμπά 
μου.

«Μπαμπά, γιατί χωρίσατε με τη μαμά;» 
Ο μπαμπάς μου με κοίταξε για λίγο αμί-

λητος και μετά μου είπε: «Θα σου εξηγήσω 
όταν μεγαλώσεις». 

Έτσι κι εγώ περιμένω να μεγαλώσω για 
να καταλάβω γιατί μερικά παιδιά, όπως εγώ, 
δε μένουν με τον μπαμπά τους και τη μαμά 
τους στο ίδιο σπίτι. 
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Και οι δυο γιαγιάδες μου με αγαπούν πο-
λύ. Όταν μου χαρίζει ένα δώρο η μία, αμέ-
σως μου χαρίζει και η άλλη. Όταν με παίρ-
νει ο μπαμπάς το Σαββατοκύριακο, η γιαγιά 
Ειρήνη μού φτιάχνει το αγαπημένο μου φα-
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γητό, δηλαδή κεφτεδάκια με τηγανητές πα-
τάτες, και μόλις γυρίζω στο σπίτι, η γιαγιά 
Βασιλική μού φτιάχνει κι εκείνη κεφτεδάκια. 

Την ώρα που τα τρώω, με ρωτάει: «Ποια 
είναι πιο νόστιμα κεφτεδάκια, αυτά που σου 
φτιάχνω εγώ ή της άλλης γιαγιάς;». 

Ο παππούς Νίκος και ο παππούς Γιώργος, 
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πάλι, δε με ρωτάνε ποτέ τίποτα. Μόνο μου λέ-
νε ωραίες ιστορίες από τα παλιά χρόνια, ή μου 
τραγουδάνε αστεία τραγούδια και κάθε λίγο 
και λιγάκι με αγκαλιάζουν και με φιλάνε. 
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Εικονογράφηση: 
Μάρω Αλεξάνδρου

Η εξάχρονη Βίκυ έχει πολλές απορίες: Γιατί κάποια 
παιδιά, όπως εκείνη, δε ζουν με τον μπαμπά και τη 

μαμά στο ίδιο σπίτι; Γιατί χωρίζουν οι γονείς; Όταν χω-
ρίζουν, αγαπούν το ίδιο ή περισσότερο τα παιδιά τους; 
Είναι κακό που αγαπάει την αρραβωνιαστικιά του μπα-
μπά της; Η μαμά της θα θυμώσει που θα γίνει παράνυφη 
στον γάμο του μπαμπά με τη Δανάη; Όλα αυτά τα ερω-
τήματα την προβληματίζουν, καθώς ετοιμάζεται για τον 
γάμο του μπαμπά της. Επειδή όμως είναι ένα πανέξυπνο 
κοριτσάκι, στο τέλος καταφέρνει να είναι όλοι χαρούμε-
νοι, και πιο πολύ η ίδια, γιατί όχι μόνο βρίσκει τις απα-
ντήσεις που χρειαζόταν, αλλά και κάτι ακόμα: μια υπέρο-
χη έκπληξη που θα έρθει σε λίγους μήνες!

Σοφία Παράσχου


