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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Γιώργος Σγουρός



Ç ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το
1974 όµως κατάγεται από την Αλαγονία Καλαµάτας.
Έχει εργαστεί ως δηµοσιογράφος αγγλόφωνης
εφηµερίδας και ως κτηµατοµεσίτης. Τα πρώτα της
συγγραφικά βήµατα τα έκανε το 2001 µε το παιδικό
βιβλίο «Η Μέλπω η Μοναδική», το οποίο βραβεύτη-
κε το 2002 µε το βραβείο Πηνελόπη Μαξίµου από
τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, καθώς
και το 2003 µε το Oppenheim Toy Portfolio Gold
Book Award. Το βιβλίο µεταφράστηκε στις ΗΠΑ,
στην Κορέα και την Τα³βάν. Ακολούθησαν πολλά ει-
κονογραφηµένα βιβλία αλλά και µυθιστορήµατα για
παιδιά από 9-12 ετών, όπως «Η Πουπουλένια Πρι-
γκίπισσα» (το οποίο έχει µεταφραστεί στην Κορέα),
«Οι Λεµονιές» (το οποίο ήταν υποψήφιο για το Κρα-
τικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας το 2004) και το
«Κολυµπώντας στα Βαθιά» (που βρέθηκε στη βρα-
χεία λίστα για το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτε-
χνίας το 2006). Σήµερα ζει στην Αθήνα και έχει τρία
παιδιά.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί το βιβλίο
της Ο ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΥΚΟΥΜΑ∆ΕΣ.

Στα παιδιά µου,
Αλέξανδρο, Ιάκωβο και Νεφέλη,

και σε όλα τα παιδιά
που κάποια στιγµή

θα συναντήσουν έναν νταή…



Όλα τα παιδιά ονειρεύονται να µην τε-
λειώσει ποτέ το καλοκαίρι. Εκτός από µέ-
να! Μ’ αρέσει το καλοκαίρι, µ’ αρέσει η
παραλία, µ’ αρέσει η κατασκήνωση και το
χωριό στο βουνό. Όσο όµως κι αν σας
ακούγεται περίεργο, τρελαίνοµαι και για
κάτι άλλο. Μ’ αρέσει και το σχολείο!

Κάθε καλοκαίρι µού λείπει το θρανίο
µου, το µπλε τετράδιό µου, το µολύβι µου.
Μου λείπει τόσο το σχολείο!
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Τη νύχτα πριν από την πρώτη µέρα του
σχολείου είχα µεγάλη χαρά. Είχα προετοι-
µάσει µέχρι και την τελευταία λεπτοµέρεια.

1) Έφτιαξα την τσάντα µου.
2) Έκανα µπάνιο µε πολύ, πολύ σα-

πούνι.
3) Βούρτσισα τα δόντια µου µε πολ-

λή, πολλή οδοντόκρεµα.
4) Ετοίµασα τα ρούχα µου.
5) Καθάρισα τους φακούς των γυα-

λιών µου µέχρι που άστραψαν.



Όλα τα παιδιά τραγουδούσαν καθώς
έστριβε δεξιά, µετά αριστερά και µετά όλο
ευθεία προς το σχολείο.

Είδα όνειρο ότι ήµουν στο σχολικό.
Ανέβηκα και χαιρέτησα την κυρία Ρένα,
τη συνοδηγό. Βρήκα τη θέση µου και από-
λαυσα τη διαδροµή.



Επιτέλους έφτασε η στιγµή που
περίµενα. Στις εφτά το πρωί χτύ-
πησε το ξυπνητήρι. Τι χαρά! Τι
ωραία να ξυπνάω µαζί µε τη µα-
µά και τον µπαµπά! Φάγαµε όλοι
µαζί πρωινό. Ήταν το πιο πλού-
σιο πρωινό που είχα φάει: τηγα-
νίτες µε µέλι, φρυγανιές µε µαρ-
µελάδα, δηµητριακά µε γάλα,
πορτοκαλάδα, ένα βραστό αυγό
και ένα τηγανητό. Ήµουν πανέ-
τοιµος για την πρώτη µέρα στο
σχολείου. Πήρα το σακίδιό µου
και χαιρέτησα τους γονείς µου.

«Γεια σου, µαµά. Γεια σου, µπα-
µπά».

«Καλή χρονιά!» µου ευχήθη-
καν φωναχτά.
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Και έτσι βγήκα από το σπίτι και έτρεξα
στη στάση του σχολικού. Εκεί βρήκα τους
φίλους µου, την Αναστασία και τον Αντώνη.

«Καληµέρα, παιδιά!» φώναξα.
«Καληµέρα», µούγκρισε ο Αντώνης.
«Νυστάζω», µουρµούρισε η Αναστασία.

«Εγώ νιώθω τέλεια!» φώναξα µε χαρά.
«Ξύπνησα, χτενίστηκα, έβαλα τα καλά µου
ρούχα, έφαγα πρωινό. Και τώρα περιµέ-
νω το σχολικό. Γιατί αργεί όµως; Πότε θα
έρθει; Θέλω τόσο πολύ να πάω στην και-
νούρια µου τάξη!»



Ο Αντώνης και η Αναστασία δεν πρό-
λαβαν να µιλήσουν γιατί είδα το κίτρινο
σχολικό να πλησιάζει. Σταµάτησε µπροστά
από τη στάση και οι πόρτες του άνοιξαν
έτοιµες να µε καλωσορίσουν.

Έτρεξα πρώτος να ανεβώ τις σκάλες.

17



«Καληµέρα, κυρία Ρένα!» φώναξα στη
συνοδηγό.

«Καληµέρα, Αριστοτέλη!» µου χαµογέ-
λασε εκείνη.

«Χα, χα, χα!»
Ακούστηκαν γέλια µέσα απ’ το σχολικό.

∆εν έδωσα σηµασία και προχώ-
ρησα προς τη θέση µου. Εκεί
βρήκα ένα ψηλό, µεγαλό-
σωµο παιδί να κάθεται στη
θέση δίπλα στο παράθυ-
ρο. ∆ηλαδή στη δική µου
θέση! Μόλις µε είδε έβα-
λε τα γέλια.
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«Εσύ είσαι ο Αριστοτέλης;»
«Ναι, εγώ είµαι. Και εσύ κάθεσαι στη

θέση µου».
«Χα, χα! Αυτή είναι η δική µου θέση!»
∆εν πρόλαβα όµως να πω κάτι, γιατί

µου φώναξε η κυρία Ρένα να πάρω θέ-
ση αµέσως, κι έτσι αναγκάστηκα να κα-
θίσω δίπλα του.

«Όπου κάθεστε τώρα θα είναι η θέση
σας για ολόκληρη τη χρονιά», ανακοί-
νωσε η κυρία Ρένα.

Όχι! ∆εν ήθελα καθόλου να κάθοµαι
δίπλα στον… ούτε ήξερα το όνοµά του.



Εκείνη τη στιγµή γύρισε
και µου είπε δυνατά: «Ωραία
γυαλιά φοράς. Μπορώ να
τα βάλω;»

Και µου άρπαξε τα γυα-
λιά! Τα φόρεσε αλλά δε χω-
ρούσαν στο µεγάλο πρόσω-
πό του, και ξαφνικά ακού-
στηκε ένα «κρακ». Μου τα
επέστρεψε σπασµένα και λε-
ρωµένα.

«Καλά, γιατί µου;…»
∆εν πρόλαβα να ολοκλη-

ρώσω τη φράση µου και άρ-
χισε να τραγουδάει:

Ο Αριστοτέλης,
ο τεµπέλης,

φοράει γυαλιά,
θα φάει κλοτσιά!



Κοίταξα γύρω µου και όλα τα παι-
διά γελούσαν. Φυσικά γελούσαν
µαζί µου. Μόλις φτάσαµε στο σχο-
λείο, έτρεµα από τα νεύρα µου. Ο…
πώς τον λένε, όµως, ήταν πολύ πιο
µεγάλος από µένα και τον φοβόµουν
λίγο.



Την επόµενη µέρα χτύπησε
το ξυπνητήρι, αλλά για πρώτη
φορά δεν ήθελα να σηκωθώ.
∆εν ήθελα να ετοιµαστώ, να
φάω πρωινό και να µπω στο
σχολικό.

Όταν έφτασε το σχολικό στη
στάση, µπήκε η Αναστασία,
ύστερα ο Αντώνης και τελευ-
ταίος εγώ.

«Καληµέρα, Αριστοτέλη!»
φώναξε η κυρία Ρένα.



Ήθελα να κρυφτώ. Όλα τα
παιδιά µε κοιτούσαν καθώς γε-
λούσε τόσο δυνατά ο… πώς
τον έλεγαν; ∆εν ήξερα.

∆ειλά δειλά κάθισα δίπλα
του και πάλι.

«Καληµέρα, Τέλη Τέλη, τσι-
φτετέλι!» είπε κορο³δευτικά και
µου έδωσε µια στην πλάτη.

«Οχ!» βόγκηξα γιατί πόνεσα
πραγµατικά.
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Κάθε µέρα περνούσα ένα µαρτύ-
ριο. Κάθε που χτυπούσε το ξυπνητή-
ρι, το µόνο που ήθελα ήταν να κοιµη-
θώ, να µην πάω ποτέ ξανά σχολείο,
να µην µπω ποτέ ξανά στο σχολικό!



Ώσπου κάποια µέρα όλα άλλαξαν.
Στην αρχή ήταν µια µέρα
σαν τις άλλες. Κάθισα
στη θέση µου και ο
ψηλός προσπάθησε
πάλι να µε φοβερίσει.

«Για να δούµε το
σάκο σου. Τι έχεις
για κολατσιό;»

Μου άρπαξε το σα-
κίδιο. Αυτή τη φορά,
όµως, δε θα τον άφη-
να να µε τροµάξει και
έτσι άρπαξα και εγώ το
δικό του σακίδιο.

«Έι, τι κάνεις εκεί;»
µε ρώτησε έκπληκτος.

Όσο κρατούσε το δι-
κό µου σάκο, τόσο κρα-
τούσα το δικό του.
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«Άσ’ το σακίδιό µου! Είναι
δικό µου!» φώναζε.

«Εσύ άφησε το δικό µου»,
επέµενα και εγώ.

Τότε ήρθε η κυρία Ρένα.
«Τι γίνεται εδώ;»
«Μου πήρε το σάκο!»
«Κι εµένα µου πήρε το δικό

µου σάκο!»
«Άρη και Αριστοτέλη, δώστε

αµέσως πίσω τους σάκους σας
ο ένας στον άλλο! Μου φαίνε-
ται ότι θα πρέπει να σας χωρί-
σω».



Επιτέλους, η
κυρία Ρένα εί-
πε τις µαγικές
λέξεις! Καθώς
µου έδινε το σα-
κίδιό µου και
εγώ το δικό του,
έπεσε ένα τετρά-
διό του στο πά-
τωµα. Από ευγέ-
νεια, το µάζεψα
να του το δώσω.
Και τότε τι να δω!
Ήταν δυνατόν;

«Αριστοτέλης;»
διάβασα την ετικέ-
τα και τον κοίταξα
πονηρά.
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Έγινε κατακόκκινος σαν παντζά-
ρι. Πρώτη φορά τον έβλεπα να
κοκκινίζει τόσο πολύ. Είχε πάρει
το χρώµα της ντροπής. Εµ, βέ-
βαια, τόσον καιρό κορόιδευε
εµένα…
«Τέλη Τέλη, τσιφτετέλι, Αρι-

στοτέλη;» ήρθε η σειρά µου να πά-
ρω το αίµα µου πίσω.

«Σε παρακαλώ», µου είπε ψι-
θυριστά, «φώναζέ µε “Άρη”. ∆ε
µου αρέσει το όνοµά µου και
φοβάµαι µη µε κορο³δέψουν
τα παιδιά!»

Για φαντάσου, ο νταής του
σχολικού φοβόταν µην τον κο-
ρο³δέψουν. Γι’ αυτό κορόιδευε

εµένα!



Σήµερα ακόµα καθόµαστε µαζί στο σχο-
λικό. Έχουµε ένα κοινό µυστικό. Και το
πιο τρελό; Γίναµε κολλητοί φίλοι. Ο ψη-
λός και ο κοντός. Ποιος θα το περίµενε;
Ο Αριστοτέλης και εγώ!
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ÄéáâÜóôå
åðßóçò...



ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ
Ο ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ

Λουκουμάδες! Στρογγυλούς, γλυκούς, μεγάλους και μι-
κρούς! Λουκουμάδες θέλει ο Λουκάς να φάει άλλα πό-
τε θα του φτιάξει η μαμά του αυτά τα ζουμερά μπα-
λάκια; Μόνο όταν στρώνει το κρεβάτι του και καλημε-
ρίζει την αδελφή του τη Φωφώ. Και όταν μαζεύει τα χι-
λιάδες στρατιωτάκια του και καθαρίζει το κλουβί για τα
γαλάζια παπαγαλάκια του. Όμως οι υποχρεώσεις εί-
ναι πολλές και η κοιλιά του δεν έχει υπομονή να γίνει ο
Λουκάς ένα υπάκουο παιδί. Μέχρι που αποφασίζει να
κάνει μια τελευταία σκανταλιά!






