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Εικονογράφηση: Mark Weinstein

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Η ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ  ΡΡΕΕ��ΖΖΑΑΚΚΗΗ  γεννήθηκε το 1974 στον
Άγιο Πέτρο του νοµού Κιλκίς, όπου και µε-
γάλωσε. Σπούδασε βρεφονηπιοκοµία στα
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και µετάφραση στην
Ελληνοα µερικανική Ένωση. Από το 2000
εργάζεται σε βρεφονηπιακούς σταθµούς και
ιδρύµατα για παιδιά. Από το 2005 ζει και ερ-
γάζεται στο δήµο του Κιλκίς. Η µεγάλη της
αγάπη για το παιδικό βιβλίο –που αποτελεί
και σπουδαίο εργαλείο της δουλειάς της– την
παρακίνησε να επιχειρήσει τη συγγραφή των
δικών της βιβλίων. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟ-
ΓΙΟΣ κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο της ΜΕΤΡΑΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ ΩΣ ΤΗΝ… ΚΟΥΖΙΝΑ!



Στον μπέμπη μου, που φώτισε

τις μέρες της ζωής μου





Φέτος δεν είμαι μωρό,
γιατί πάω στον παιδικό,

με την τσάντα μου στο χέρι, 
ο μπαμπάς με λέει «ξεφτέρι».

Έμαθα τόσο πολλά 
κι ότι οι μέρες είναι επτά!

Ξεκινάω απ’ την αρχή 
κι ας τις μάθουμε μαζί. 



Η Δευτέρα ωραία μέρα, 

φεύγω στο σχολείο σφαίρα^

μου ’λειψε νομίζω λίγο, 

σας το λέω, δεν το κρύβω.

Φτιάχνω με τα φιλαράκια

σπίτια, πύργους με τουβλάκια,

θα τους βάλω και μπαλκόνια.

Πάλι τρώμε μακαρόνια;
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Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 
μου ’σπασε ο κεφτές τη μύτη.

Θέλει η κυρία να μετράμε,
μια εκδρομή πότε θα πάμε;
Με τη μαμά μετά για ψώνια,

μια μπλούζα και δυο παντελόνια.
Θα πάμε κι απ’ το θείο Τάκη, 

έχω καινούριο ξαδερφάκι!






