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ΠΡΩΤΗ  ΕΚΔΟΣΗ

Εικονογράφηση: 
Γιώτα Κοκκόση



Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ γεννήθηκε στην Αθήνα.
Έχει κάνει παιδαγωγικές σπουδές στην Ελλάδα
και στην Κύπρο και έχει παρακολουθήσει µαθή-
µατα θεάτρου στην Αθήνα. Εργάστηκε ως δασκά-
λα σε δηµόσια δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας και
της Κύπρου.

Έχει βραβευτεί τρεις φορές µε το Κρατικό Βρα-
βείο Παιδικής Λογοτεχνίας της Κύπρου, µε τον
Έπαινο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βι-
βλίου, ενώ βιβλία της έχουν συµπεριληφθεί στη
βραχεία λίστα των βραβείων των περιοδικών «∆ια-
βάζω» και «Ο Αναγνώστης».

Από το 2014 ασχολείται συστηµατικά µε τη συγ-
γραφή και είναι εισηγήτρια σε σεµινάρια για εκ-
παιδευτικούς και φοιτητές.

Τα βιβλία της ΚΛΕΦΤΗΣ ΟΝΕΙΡΩΝ, Η ΤΕΜΠΕ-
ΛΟΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ, ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΡΑΣ, ΣΟΥ
ΛΕΩ!, ΜΑ, ΜΠΑΜΠΑ, ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΙΑ!  κυκλοφορούν
από τις Εκδόσεις Κέδρος.

Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο της που κυκλοφορεί
από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
ιστολόγιο της συγγραφέως: http://panagiotaplissi.
blogspot.gr



Το βιβλίο αυτό γράφτηκε δυο μήνες πριν χτυ-
πήσει η ανεργία και τη δική μου οικογένεια. Το
αφιερώνω σε όλους τους συγγενείς, φίλους,
γνωστούς, αλλά και σε κάθε άνεργο, με την
ευχή, όταν θα πιάσουν στα χέρια τους αυτό το
βιβλίο, να έχουν βρει –ξανά– δουλειά.





�µαµά κάθεται στον καναπέ και κρα-
τάει το κεφάλι της. Ο µπαµπάς κά-

θεται δίπλα της, αλλά δεν κρατάει το κεφά -
λι του. Τη χα�δεύει στον ώµο.

«Γιατί κρατάς το κεφάλι σου, µαµά;»
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Η µαµά µε κοιτάζει· αφήνει το κεφάλι
της και µε αγκαλιάζει. 

«Μαµά, γιατί κρατούσες το κεφάλι σου;»
«Γιατί δεν είχα εσένα κοντά µου να σε

πάρω αγκαλιά».
Η µαµά λέει ψέµατα.
«Μαµά, γιατί λες ψέµατα;»
Τώρα η µαµά µε σφίγγει πιο πολύ. Ο

µπαµπάς ανοίγει µια τεράστια αγκαλιά,
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για όλους µας. ∆εν ξέρω γιατί η µαµά µού
λέει ψέµατα· την είδα πολλές φορές να
κρατάει το κεφάλι της. Μήπως φοβάται ότι
θα ξεκολλήσει;

«Μαµά, φοβάσαι µήπως ξεκολλήσει το
κεφάλι σου;»

Η µαµά γελάει. «∆εν ξεκολλάει το κε-
φάλι, χαζούλη!»

«Τότε, γιατί το κρατάς;»
Η µαµά δεν απαντάει.
«Μπαµπά, γιατί δεν κρατάς κι εσύ το κε-

φάλι σου;»
«Μερικές φορές το κρατάω».
«Τώρα, όµως, γιατί δεν το κρατάς, όπως

η µαµά;»
«∆ε χρειάζεται να το κρατάµε και οι δύο».






