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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Βαγγέλης Ελευθερίου



Η ΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ γεννήθηκε στο
Καρπενήσι το 1974. Στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις πέρασε πρώτη στο Τµήµα ∆ηµοσιο-
γραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
του Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
της αρίστευσε στα µαθήµατα λόγου και φι-
λοσοφίας, µε καθηγητές τους ∆. Ν. Μαρω-
νίτη και Γ. Βώκο αντίστοιχα. Σύντοµα µετά
την αποφοίτησή της στράφηκε επαγγελ-
µατικά στο χώρο του βιβλίου^ είναι επιµε-
λήτρια εκδόσεων και µεταφράστρια. Από
τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα
βιβλία της Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΛΑΜΠΑ∆Α
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΠΙΠΙΛΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ, ΤΟ
ΣΚΙΟΥΡΑΚΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΦΑΕΙ,
ΠΟΥΘΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΑ ΜΟΥ και
ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΟΥ, ΜΑΜΑ, ενώ πρό-
κειται να εκδοθεί το βιβλίο της Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ. Αγαπά να διευρύνει
τους πνευµατικούς της ορίζοντες διαβά-
ζοντας και ταξιδεύοντας. Απολαµβάνει να
διευρύνει τους ψυχικούς της ορίζοντες παί-
ζοντας και συζητώντας µε τα παιδιά της –
και µε όλα τα παιδιά.



Στον Στέργιο





Καλοκαίρι! Θάλασσα, παραλία, καπέλο
και αντηλιακό; Όχι πάντα! Βουνό, πλατά-
νια, έλατα και γάργαρο νερό! Διακοπές
στο Καρπενήσι. Μην ακούτε «-νήσι» και
νομίσετε ότι είναι νησί! Το Καρπενήσι εί-
ναι χτισμένο στα ψηλά βουνά.



Εκεί βρίσκεται για διακοπές η Αρετή.
Στο σπίτι της γιαγιάς της, που έχει το ίδιο
όνομα. Οι γονείς της δουλεύουν στην Αθή-
να, γι’ αυτό κι έφεραν τη μικρή να περά-
σει δύο εβδομάδες στον καθαρό αέρα με
τη γιαγιά της.
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Η γιαγιά Αρετή λατρεύει την εγγονή της.
Την περίμενε πώς και πώς! Στο μεγάλο
δωμάτιο, που βλέπει στον κήπο, έχει βάλει
ένα υπέροχο κρεβάτι με ξύλινα καγκελά-
κια, ροζ σεντόνια με πριγκίπισσες, δυο
χνουδωτά αρκουδάκια και… μα τι είναι
αυτό το ροζ πράγμα στη γωνία; Είναι πλα-
στικό και χαμηλό, σαν καρεκλάκι, αλλά
έχει και μια τρύπα στη μέση.







– Τι είναι αυτό, γιαγιά;
– Το γιογιό σου.
– Το γιογιό μου; απόρησε η μικρή. Τι

είναι το γιογιό;
– Όταν πίνεις το γάλα σου, όταν πίνεις

νερό ή χυμό, μετά δε θες να κάνεις τσίσα;
τη ρώτησε η γιαγιά.

Η Αρετή το σκέφτηκε λιγάκι.
– Ναι, είπε.
– Και πού τα κάνεις;
– Στην πάνα μου.
– Σωστά. Οι πάνες, όμως, είναι για τα μω-

ρά. Εσύ τώρα περπατάς, μιλάς, κοντεύεις
δυόμισι χρονών. Δεν είσαι πια μωρό! Ώρα
ν’ αρχίσεις να χρησιμοποιείς το γιογιό.

Κι η κουβέντα τους σταμάτησε εκεί…



Την άλλη μέρα το πρωί, όταν η Αρετή
άνοιξε τα μάτια της, βρέθηκε στο όμορφο
ξύλινο κρεβάτι.

– Γιαγιά; φώναξε.
– Καλημέρα! είπε η γιαγιά μπαίνοντας

στο δωμάτιο. Κοιμήθηκες καλά;
– Ναι. Πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς;
– Στην Αθήνα. Θα τους πάρουμε τηλέ-

φωνο για να τους μιλήσεις. Έλα πρώτα να
καθίσεις λιγάκι στο γιογιό.

– Γιατί;
– Για να κάνεις τα τσισάκια σου.




