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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Μάρω Αλεξάνδρου

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ç ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ-ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ γεννήθη-
κε και πέρασε τα παιδικά της χρόνια στην Κάρπαθο.
Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο
της Αθήνας και δούλεψε ως φιλόλογος στη Μέση Εκ-
παίδευση. Με υποτροφία του ΙΚΥ έκανε µεταπτυχιακές
σπουδές. Πήρε δίπλωµα στην ειδίκευση «∆ιδακτική
Γλώσσας-Λογοτεχνία» και ακολούθως εκπόνησε διδα-
κτορική διατριβή στην παιδική λογοτεχνία. Από το 2003
εργάζεται ως σχολική σύµβουλος φιλολόγων στον Πει-
ραιά. Επίσης, διδάσκει (Π.∆. 407/80) Παιδική Λογοτε-
χνία στο Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας. Έχει εκδώσει 27 λογοτεχνικά βι-
βλία για παιδιά, νέους και ενηλίκους και ήταν µέλος της
συγγραφικής οµάδας που έγραψε (2006) τα Νέα Αν-
θολόγια Λογοτεχνίας για την Α΄ και Β΄ γυµνασίου. Το
βιβλίο της ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ, που κυκλοφο-
ρεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, έχει µεταφραστεί στα
γερµανικά και ήταν στη βραχεία λίστα των Κρατικών
Βραβείων (2004). Με βραβείο της Γυναικείας Λογοτε-
χνικής Συντροφιάς έχει τιµηθεί η ποιητική της συλλογή
Μικρές πυγολαµπίδες, και µε έπαινο του Κύκλου του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου το µυθιστόρηµα Το παιδί
της καρδιάς. Έχει τιµηθεί επίσης µε το Βραβείο του
ΚΕΠΒ «Για τον Έλληνα Εκπαιδευτικό ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης». Επίσης, έχει εκδώσει τη συλλογή διη-
γηµάτων για ενηλίκους Χαρακιά στη µνήµη.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης
ταβιβλία της ΟΤΑΝΕΚΛΑΨΕΟΑ�-ΒΑΣΙΛΗΣ καιΠΩΣΧΑ-
ΘΗΚΕ Η ΓΑΤΟΜΠΑΛΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ;

Είναι η περήφανη µαµά της Είρηνας, του Γιάννη
και της Μαρίνας.
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Στη γλυκιά µου Σοφία Τρίκαρδου
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Μεγάλη Τετάρτη πρωί…
– Μαµά, πότε θα βάψουµε τα αυγά; ρώτη-

σε η Νεφέλη, µπαίνοντας πρωί πρωί στην
κουζίνα. Τα µάτια της ήταν ακόµη κόκκινα
από τον ύπνο και τα έτριψε να καθαρίσουν. 

– Μαµά, πότε θα… ξεκίνησε να λέει και ο
Αλέξανδρος, µπαίνοντας στην κουζίνα πίσω
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από την αδελφή του, αλλά έκοψε τη φράση
του στη µέση και ξανάβαλε το µισογεµάτο µε
γάλα µπιµπερό στο στόµα του. Με το άλλο
χέρι κρατούσε την άκρη της άσπρης κου-
βερτούλας του, σέρνοντάς τη στο πάτωµα,
προς µεγάλη χαρά του Τσίκο, που τη δά-
γκωνε κουνώντας τη φουντωτή ουρίτσα του. 

Η µαµά, που εκείνη τη στιγµή είχε βάλει στο
στόµα της µια µεγάλη γουλιά καφέ, κόντεψε
να πνιγεί και ακούµπησε την κούπα στο τρα-
πέζι, βήχοντας, για να καθαρίσει το λαιµό της.

– Γκουχ, γκουχ, µάζεψε την κουβέρτα σου,
Αλέξανδρε, έχεις σκουπίσει όλο το πάτωµα.
Τσίκο! φώναξε στο σκυλάκι. Σταµάτα αµέ-
σως να τραβάς την κουβέρτα!

Η Νεφέλη πήρε ένα µπισκότο από το τρα-
πέζι και δάγκωσε ένα κοµµάτι. 

– Μα… πότε θα βάψουµε τα αυγά, µαµά; 
– Τα αυγά, µαµά… επανέλαβε κι ο Αλέ-

ξανδρος.
Η µαµά σηκώθηκε από την καρέκλα και

παίρνοντας στα χέρια της τον Αλέξανδρο
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τον κάθισε στο ψηλό καρεκλάκι του µπρο-
στά στο τραπέζι. Τίναξε την κουβέρτα να φύ-
γει η σκόνη και τη δίπλωσε. 

– Τι πάθατε κι οι δυο σας πρωί πρωί µε τα
αυγά; Στον ύπνο σας τα βλέπατε; Θα τα βά-
ψουµε τη Μεγάλη Πέµπτη. Σήµερα θα πάµε
να τα αγοράσουµε. Θα πάρουµε και τις βα-
φές.

– Πού θα πάνε, λέει, τα καλά µου τα παι-
διά; ρώτησε η γιαγιά µπαίνοντας στην κου-
ζίνα. Κρατούσε το πλεκτό της και τα γυαλιά
της είχαν κατεβεί κάτω κάτω στη µύτη της. 

– Α, να και η γιαγιάκα µας! Θα έρθει και
η γιαγιά µαζί µας να µας διαλέξει τα καλύτε-
ρα αυγά. Η γιαγιά ξέρει ποια αυγά είναι τα
πιο καλά για βάψιµο, πρόσθεσε η µαµά.

– Ναι, γιαγιά, ξέρεις;
– Αµ πώς δεν ξέρω, Νεφέλη µου! Εγώ

όλα µου τα χρόνια στο χωριό τα πέρασα και
πάντα είχα κοτούλες που έκαναν αυγά. Θυ-
µάσαι το καλοκαίρι που είχατε έρθει στο χω-
ριό τι ωραία αυγά έτρωγες; 
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– Κι εγώ έτρωγα ωραία αυγά, γιαγιά, δεν
έτρωγα; πετάχτηκε ο Αλέξανδρος, απλώνο-
ντας τα χέρια στη γιαγιά του.

– Αν έτρωγες, λέει! Γι’ αυτό µεγάλωσες τό-
σο από τότε που έχω να σε δω. 

– Ευτυχώς που ήρθες από το χωριό, γιαγιά,
για να µας διαλέξεις γερά αυγά, µουρµούρι-
σε ο Αλέξανδρος και τρίφτηκε στα πόδια της. 

Η γιαγιά άφησε το πλεκτό της στην καρέκλα
και πήρε στην αγκαλιά της τον εγγονό της. 

– Πω, πω, τι βαρύ που είναι το αγόρι µας
και δεν είναι ακόµα τριών χρόνων! 

– Εγώ είχα τα γενέθλιά µου και έγινα έξι
χρόνων, γιαγιά, δήλωσε η Νεφέλη τραβώ-
ντας τη ρόµπα της γιαγιάς της.

– Ε, εσύ πια είσαι µεγάλη, Νεφέλη µου,
πας και στο σχολείο κι έµαθες και να διαβά-
ζεις! Εσύ τώρα θα βοηθάς τη µαµά σου στις
δουλειές…

– Κι εγώ κάνω δουλειές, γιαγιά. Μαµά,
πες στη γιαγιά, εγώ δε σε βοηθώ; 
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