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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου



Ç ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΕΤΑ γεννήθηκε το 1975
στη Γλυφάδα. Σπούδασε κοινωνική πολιτική και
κοινωνική ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανε-
πιστήµιο. Ασχολήθηκε µε την έρευνα για τη ζωή
των ηλικιωµένων στην ελληνική περιφέρεια.

Είναι υπεύθυνη του προγράµµατος Φιλανα-
γνωσίας σε µεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Ορ-
γανώνει και συντονίζει τις παρουσιάσεις συγ-
γραφέων για το νηπιαγωγείο και για όλες τις
τάξεις του δηµοτικού. Επίσης διατηρεί τη δική της
στήλη «Βιβλία από όλο τον κόσµο» στο ένθετο
«Ο Μαγικός Κόσµος του Παιδικού Βιβλίου» της
ηλεκτρονικής εφηµερίδας Η Φωνή της Κω –
KosVoice. Κάθε µήνα παρουσιάζει παιδικά βι-
βλία στην εφηµερίδα Ελληνική Γνώµη, που κυ-
κλοφορεί στον Καναδά για τους Έλληνες της
διασποράς. Κείµενά της για παιδιά έχουν βρα-
βευτεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντρο-
φιά και την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών,
ενώ διηγήµατά της για ενηλίκους έχουν διακρι-
θεί στους διαγωνισµούς diavasame.gr και Λό-
γω Τέχνης κι έχουν κυκλοφορήσει στις συλλο-
γές διηγηµάτων 19 νέα βήµατα και 11 λέξεις.

Παιδικά βιβλία της που έχουν εκδοθεί είναι
Η Μελίνα ντετέκτιβ, Ένα τριαντάφυλλο για τη
δασκάλα µου (βραχεία λίστα για τα κρατικά
βραβεία), Ο βασιλιάς λύκος και Πριγκιπικά γε-
νέθλια. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλο-
φορεί το βιβλίο της Η ΝΤΑΝΤΑ ΜΟΥ.



Στον Κωνσταντίνο και στον Νικόλα,
που είναι τα φτερά μου.

Στον Αλέξη,
που είναι η φωλιά μου.

Με αγάπη!



Εγώ και το όνειρό µου

Θα περάσω όλο το καλοκαίρι στη γιαγιά. Το
σπίτι μας έχει γίνει σκέτο ερείπιο. Έπεσαν
ντουβάρια, γέμισαν τα πάντα με χώμα. Η

μαμά κι ο μπαμπάς το λένε «ανακαίνιση», εγώ το
λέω γκρέμισμα και φτιάξιμο από την αρχή.

Προτού φύγει η μαμά, με χάιδευε και με ζούλα-
γε στην αγκαλιά της, σαν να με άφηνε κάπου όπου
θα κακοπερνούσα. Μεγάλη ιδέα έχουν τελικά οι
γονείς για τον εαυτό τους. Σκέψου να μάθαιναν πως
στη γιαγιά περνάω καλύτερα. Φυσικά δεν τους το
είπα. Όταν η μαμά έχει τύψεις, μου αγοράζει δώρα.

Το μόνο άσχημο είναι που δε θα πάμε διακο-
πές φέτος. Τα έξοδα είναι πολλά με το σπίτι. Βέ-
βαια δεν περνάω και πάντα ωραία στις διακοπές.
Ο μπαμπάς θέλει να μην κάνει τίποτα. Βγάζει το
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ρολόι του, κλείνει το κινητό του, ξαπλώνει σε μια
ξαπλώστρα και σηκώνεται μόνο για να φάει. Από
την άλλη μεριά, η μαμά χαίρεται που δεν έχει να
κάνει δουλειές. Όλη την ώρα κάτι παραγγέλνει, με
αποτέλεσμα να παίρνει δύο με τρία κιλά και στη
συνέχεια να γκρινιάζει γι’ αυτό. Ενώ εγώ όταν πη-
γαίνω διακοπές θέλω να κάνω ένα σωρό πράγμα-
τα. Δε θέλω ούτε να κοιμάμαι, ούτε να τρώω. Μό-
νο να εξερευνώ, να κολυμπάω, να ψαρεύω και,
κυρίως, να ακούω μουσική.

Με τη γιαγιά, όπως είπα και πριν, περνάω πολύ
ωραία. Με αφήνει να ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω, σε
αντίθεση με τη μαμά που μου φωνάζει να σηκωθώ
ακόμα κι όταν δεν έχω σχολείο. Λέει πως μετά, το
βράδυ, θα το ξενυχτήσω και θα την τρελάνω. Η για-
γιά όμως δεν έχει πρόβλημα να ξενυχτάω και να
την τρελαίνω. Αν πάλι πω στη γιαγιά πως δεν αι-
σθάνομαι καλά, θα μου απαντήσει αμέσως «Φάε
κάτι, αγαπούλα μου», και το «κάτι» σημαίνει ό,τι τρα-
βάει η όρεξή μου. Από σοκολάτα μέχρι πίτσα. Αντί-
θετα η μαμά θα με βάλει να ξαπλώσω στο κρεβάτι
και θα μου φτιάξει ένα νεροζούμι «που κάνει καλό
στο στομάχι» και κακό στη διάθεσή μου.

Στο λεωφορείο μπαίνω μόνο με τη γιαγιά. Η
μαμά και ο μπαμπάς έχουν αυτοκίνητο που δεν το
αποχωρίζονται ποτέ. Εγώ πάντως προτιμώ το λεω-
φορείο, γιατί μου αρέσει να παρατηρώ τους αν-
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θρώπους. Και η γιαγιά είχε αυτοκίνητο αλλά τώρα
τρέμουν τα χέρια της και όπως λέει «αυτό είναι εξυ-
πηρετικό για να ανακατεύεις αυγά, αλλά στην οδή-
γηση δε βοηθάει».

Τα απογεύματα, λοιπόν, πάμε για μπάνιο. Κα-
λύτερα. Το πρωί έχει πολλά καρτούν στην τηλεό-
ραση, ενώ την υπόλοιπη μέρα όλο κάτι κυρίες που
κλαίνε και κάτι άλλες που μαλώνουν δείχνει.

Έτσι και σήμερα πήραμε το λεωφορείο. Η στά-
ση είναι δίπλα στο περίπτερο. Αγόρασα τα κόμικς
που ήθελα και μπήκα. Η γιαγιά κάθισε σε μια θέ-
ση δίπλα στο παράθυρο κι εγώ στεκόμουν λίγο πιο
πέρα όρθιος διαβάζοντας. Σ’ αυτό η γιαγιά είναι
αυστηρή. Ακόμα κι αν έχει θέσεις άδειες, δεν πρέ-
πει να κάθομαι. «Είναι ντροπή!» μου λέει συνέχεια.
«Ας κάτσει αυτός που το έχει ανάγκη. Δε χρειάζε-
ται να σηκώνεσαι όταν μπαίνει κάποιος μεγαλύτε-
ρος, για να αισθάνεσαι εσύ ευγενικός και ο άλλος
γέρος». Δε με πειράζει καθόλου. Είναι ωραίο να
νομίζουν όλοι πως είμαι μόνος μου μέσα στο λεω-
φορείο. Αισθάνομαι μεγάλος. Ή, μάλλον, πιο με-
γάλος απ’ ό,τι είμαι.

Στεκόμουν δίπλα στο παράθυρο, ώσπου είδα
ένα αγόρι μεγαλύτερο από εμένα να μπαίνει. Πρέ-
πει να ήταν γύρω στα δεκατέσσερα γιατί είχε ίδιο
ύψος με τον αδελφό του Σωτήρη που πηγαίνει Γ΄
Γυμνασίου. Δεν ήταν κάποιος μαζί του. Μπορεί βέ-
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βαια να έκανε κι αυτός το ίδιο κόλπο μ’ εμένα. Εί-
χε μακριά μαλλιά και, το σημαντικότερο, κρατού-
σε στα χέρια του μια μεγάλη μαύρη τσάντα σε σχή-
μα κιθάρας. Η τσάντα φαινόταν βαριά, άρα φα-
ντάζομαι πως μέσα θα είχε και μια κιθάρα.

Το όνειρό μου είναι να γίνω μουσικός. Να ανε-
βαίνω στη σκηνή, όλοι να με χειροκροτούν και η
μαμά και ο μπαμπάς να κλαίνε από χαρά και πε-
ρηφάνια. Θέλω να γίνω κιθαρίστας. Θα ξεκινήσω
μαθήματα του χρόνου. Μαζεύω χρήματα για την
κιθάρα, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο αν δε δου-
λεύεις. Έχω έναν κουμπαρά κι όταν τα πηγαίνω
καλά στο σχολείο η γιαγιά όλο και κάτι ρίχνει μέσα.
Το ίδιο κι η μαμά κι ο μπαμπάς. Αν το ξεχάσουν,
τους το θυμίζω εγώ.

Φυσικά έχω και τη γιαγιά Ολυμπία, την αδελφή
της γιαγιάς. Μου δίνει πάντα καλό χαρτζιλίκι. Πρέ-
πει βέβαια να κάνω πως δεν το θέλω. Έτσι μου έχει
πει η μαμά. Εκείνη μου απλώνει το χέρι της, ενώ
εγώ κρύβω το δικό μου στην τσέπη και της λέω:
«Δεν είναι ανάγκη, γιαγιά». Βέβαια, δεν επιμένω
και πολύ, μην τυχόν κι αλλάξει γνώμη. Η αλήθεια
είναι ότι την αγαπώ πραγματικά, αλλά ελπίζω και
στο χαρτζιλίκι της.

«Η ευχή που θα σου δώσει είναι πιο σημαντική»,
μου λέει η μαμά. Με την ευχή όμως μόνο δεν μπο-
ρείς να πάρεις κιθάρα.
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Ήθελα τόσο πολύ να μιλήσω σ’ εκείνο το αγόρι,
όμως, μέχρι να το αποφασίσω, φτάσαμε. Είναι σί-
γουρα μεγαλύτερός μου αλλά η διαφορά δεν πρέ-
πει να είναι φοβερή αφού είμαι ήδη έντεκα. Με-
γάλος είναι αυτός που η ηλικία του είναι διψήφιος
αριθμός.

Άραγε πηγαίνει στο ωδείο; Είναι σε συγκρότη-
μα; Πάντως ένα είναι σίγουρο: θα αφήσω κι εγώ
μακριά μαλλιά και θα μάθω κιθάρα. Η γιαγιά δε
μου απάντησε όταν της το είπα. Μάλλον αυτό με τα
μαλλιά την πείραξε. Πέρσι, που ήμουνα πιο μικρός,
ήθελε να μου κάνει χωρίστρα. «Ίδιος ο μπαμπάς
σου», με καμάρωνε. Αυτό είναι πολύ αστείο γιατί
ο μπαμπάς έχει πολύ λίγα μαλλιά, για την ακρί-
βεια δεν έχει μαλλιά. Από τότε κι εγώ αντιπάθησα
τις χωρίστρες. Τα λούζω, λοιπόν, και τα ανακατεύω
με τζελ.
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