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Και τώρα Γυμνάσιουμ! Ο Γιάννης έχει φέτος πολ-

λά να μάθει. 

Πώς επιβιώνει κανείς στο νέο αυτό σχολείο; Τι 

σχέση έχουν τα μήλα με τον Αϊνστάιν; Ποια είναι η 

κυρία Ήβη; Πώς μπορεί κανείς να είναι παραξενο-

μαγνήτης; Πώς λύνει κανείς γρίφους σαν «το μυ-

στήριο της Λίτσας»; Πώς γίνεται μέλος μουσικού 

συγκροτήματος με όνομα Κίτρινα Χαλιά (προσο-

χή, ο τόνος, παρακαλώ, στο τελευταίο α!); Τι δου-

λειά έχει ο Πικάσο με μια πίτσα, έναν Ψηλό και 

έναν Κοντό; Μα το κυριότερο που θα μάθει στο 

Γυμνάσιουμ είναι πως πρέπει να είναι ο εαυτός του. 

Βe you!  λοιπόν! Και παρέα με τον Γιάννη, ζήστε 

τις πιο απίθανες αλά Γυμνάσιουμ περιπέτειες…

H ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΧΑΤΖΗΜΠΟΝΤΟΖΗ κα-
τάγεται από την Κέρκυρα και ζει στην 
Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Ελληνι-
κής Φιλολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
καθώς και κάτοχος διπλώματος Δρα-
ματικής Τέχνης του Υπουργείου Πολι-
τισμού. Μετεκπαιδεύτηκε στο Piccolo 
Teatro di Milano. Εργάζεται στην ιδιω-
τική εκπαίδευση και είναι μητέρα δύο 
αγοριών. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της: 
Η ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥ-
ΤΥΧΟΥΠΟΛΗ, ΔΕΝ ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ!, 
ΔΕ ΣΟΥ ΤΟ ΔΙΝΩ!, ΜΟΥ ΑΡΕΣΩ!, 
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (που κυ-
κλοφορεί και στην Τουρκία από τις 
Εκδόσεις Pena Yayinlari), ΤΑ ΜΑΓΙ-
ΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟ και ΣΑΦΑΡΙ  

ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφτείτε  
το προσωπικό της ιστολόγιο: 
www.marilita.gr

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r
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H οικογένειά μου κι εγώ

Έφτασε η ώρα! Πετάω στα σύννεφα! Θα πάω Γυμνά-
σιο, η στιγμή που τόσο καιρό περίμενα επιτέλους ήρ-

θε! Η ιδέα ότι θα μπω σε αυτό το τεράστιο, πολύχρωμο 
κτίριο που βλέπω ακριβώς μπροστά μου με έχει ενθου-
σιάσει! Είμαι τόσο ευτυχισμένος, είμαι για την ακρίβεια 
ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του πλανήτη!

Μα καλά, με πιστέψατε; Λέτε να υπάρχει φυσιολο-
γικό παιδί που να τα λέει αυτά; Σιχαίνομαι το ότι θα 
περάσω τρία ολόκληρα χρόνια σε αυτή τη «φυλακή».

Η σοφή μάνα μου είχε τη φαεινή ιδέα ντάλα κατακα-
λόκαιρο να περάσουμε «μια βολτούλα», λέει, να το δού-
με από κοντά! Μόνο που κρυβόμουν πίσω από τα πεύ-
κα σαν τον κατάσκοπο και προχωρούσε μόνη της μπρο-
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στά μουρμουρίζοντας… Δε θέλω να με δει κανείς και να 
νομίζει ότι με πάει η μάνα μου σχολείο! Χάλια ξεκίνη-
μα νέας σχολικής χρονιάς. Και δεν έχει καν ξεκινήσει. 
Την κάτσαμε τη βάρκα!

«Aς το δούμε μόνο, και μετά συνεχίζεις μια χαρά το 
υπόλοιπο καλοκαίρι σου!» 

Μα ποιο υπόλοιπο; Το μεγαλύτερο έχει περάσει και 
μάλιστα χάλια, γιατί στην κατασκήνωση πέρασα χάλια, 
πιο χάλια δε γίνεται. Ή μάλλον γίνεται. Αυτό που περ-
νούσα ΤΩΡΑ! H μάνα μου ξαφνικά έστριψε και μπήκε 
μέσα! Μέσα στο Γυμνάσιο! Έχει γούστο να αρχίσει αυ-
τά που ρωτούσε στην πρώτη δημοτικού!
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«Μόνο να ρωτήσω τι πρέπει να φέρεις για την πρώτη 
μέρα, τίποτ’ άλλο», μου πέταξε! Έχει μπλέξει τις πρώ-
τες, δεν εξηγείται αλλιώς! Εγώ, στο μεταξύ, έτρεξα και 
κρύφτηκα πίσω από τον προφυλακτήρα ενός αυτοκι-
νήτου! Να με, λοιπόν, εδώ να αναρωτιέμαι τι δουλειά 
μπορεί να κάνει κάποιος που έχει τελειώσει το δημοτι-
κό (απάντηση: ΚΑΜΙΑ). Και τι θα γίνει τώρα που εγώ 
Γυμνάσιο δεν πρόκειται να πάω;

«Ε! Τι κάνεις εσύ εδώ;» άκουσα μια γνώριμη φω-
νή. «Δεν πιστεύω να ήρθες να δεις το καινούργιο σου 
σχολείο!» Ήταν ο Μάρκος που θα πάει στη δευτέρα 
γυμνασίου.

«Καμία σχέση», είπα όσο πιο άνετος μπορούσα, «πε-
ριμένω κάτι φίλους, να πάμε για προπόνηση».
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«Α! Ο Μάρκος! Καλή πρόοδο, αγόρι μου», ξανάκου-
σα μια ακόμα πιο γνώριμη φωνή, «εμείς ήρθαμε μια 
βολτούλα να δει ο φίλος σου το νέο του σχολείο! Ωραία 
θα περάσουμε!» 

Αν μπορούσα, θα το έβαζα στα πόδια. Τώρα τι να 
κάνω; Να χτυπήσω παλαμάκια να εξαφανιστώ ή να τα 
βάλω με την τύχη μου; Εκείνο το «θα περάσουμε» πού 
κόλλαγε; Γράφτηκε και η μάνα μου Γυμνάσιο;

«Tα λέμε στο σχολείο, λοιπόν», είπε ο Mάρκος και 
γελούσαν και τα μουστάκια του (που λέει ο λόγος, δη-
λαδή, γιατί ο Μάρκος μουστάκια δεν έχει – ακόμα).

Σε όλη τη διαδρομή μέχρι να επιστρέψουμε σπίτι η 
μάνα μου δε σταμάτησε να μου λέει να πάψω να είμαι 
«πνεύμα αντιλογίας» κι εγώ σκέφτομαι να της κάνω το 
χατίρι! Θα πάψω να το λέω «φυλακή» και θα το λέω 
ΓΥΜΝΑ ΣΙΟΥΜ! (Eδώ με υποστηρίζετε, έτσι;) Αυτό την 
εκνευρίζει ακόμα περισσότερο. Ειλικρινά αυτούς τους 
μεγάλους δεν τους καταλαβαίνω καθόλου. Δεν είπα τί-
ποτα κακό. Τόσες λατινικές λέξεις μάς αράδιαζε τον χει-
μώνα ο θείος Περικλής που είναι λατινολόγος και όλοι 
τον κοιτούσαν με θαυμασμό: παλάτιουμ, προφούντουμ! 
Τι την πειράζει δηλαδή και η δική μου; ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜ, 
πάει και τελείωσε!

Στο σπίτι όλοι με έχουν πρήξει! «Πόσο μεγάλωσες», 
«πόσο ψήλωσες», «πόσο ομόρφυνες». Γιατί, πριν ήμουν 
μικρός, κοντός και άσχημος; Άσε αυτή η μάνα μου! Ακό-
μα «μικρέ μου πρίγκιπα» με λέει! Ναι, και έζησαν αυτοί 
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καλά κι εμείς χειρότερα! Πάντως τον Μάρκο που μένει 
απέναντί μας δεν τον βλέπω και πολύ εντάξει. Μόλις 
τελείωσε την πρώτη Γυμνάσιουμ με τα χίλια ζόρια! Κι 
εγώ δεν ξέρω πόσοι καθηγητές μπαινόβγαιναν όλη μέ-
ρα στο σπίτι του! Άλλος για μαθηματικά, άλλος για φυ-
σική, άλλος για αρχαία! Άσε το άλλο! Έμαθα (από σί-
γουρες και διασταυρωμένες πηγές) πως στο Γυμνάσιουμ 
τον φώναζαν «μπρόκολο». 
Οι ίδιες πηγές μού εί-
παν πως θα το πά-
θω κι εγώ. Δεν ξέρω 
αν θα με φωνάζουν 
«μπρόκολο», πάντως 
σίγουρα θα μου κολλή-
σουν παρατσούκλια! Ίσως 
με πουν «ξινόμηλο», ή «βατόμου-
ρο», ή «τραχανά»! Σιχαίνομαι τον 
τραχανά! Είμαι σε σκέτη απελ-
πισία! Εδώ μέσα, πάλι, γίνεται χαμός. Αυ-
τή τη στιγμή που σας μιλάω, η μάνα μου παράτη-
σε το κήρυγμα και ξεκίνησε να διαβάζει «βιβλία αυτο-
βελτίωσης» για να μη μου τσιρίζει, και τώρα δε μου μι-
λάει καν! Από την άλλη, ο Μπούλης όλο τρέχα-γύρευε 
εντολές μού δίνει! «Θα δούμε πώς θα πάει το Γυμνά-
σιο. Πού ξέρεις, μπορεί και να σου αρέσει…» Ναι, κα-
λά, κάτι τέτοια λένε οι μπαμπάδες, τα λέει και ο Μπού-
λης μου. Μπούλη λέω τον μπαμπά μου. Δεν του αρέσει, 
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αλλά μου αρέσει που δεν του αρέσει! Ακούστε μερικές 
από τις εντολές που μου δίνει, για να με καταλάβετε!

«Βάλε στο γατί το ψάρι που άφησες», «βοήθα και λί-
γο τον αδελφό σου με τα κλάσματα», «πότισε καμιά φο-
ρά και τον φίκο», «τάισε το καημένο το παπαγαλάκι, 
δεν το λυπάσαι; Θα ψοφήσει το κακόμοιρο και θα φταις 
εσύ», «πήγαινε τη βιγόνια στη γιαγιά σου», «γίνε επιτέ-
λους υπεύθυνος», «Γυμνάσιο θα πας, με αυτά τα μυαλά 
θα πας;» Και το τελευταίο και χειρότερο από όλα: «Πό-
σες φορές σού έχω πει να μην ακυρώνεις μόνος σου τον 
οδοντογιατρό; Πάλι ρεζίλι γίναμε! Γιατί τον πήρες τηλέ-
φωνο και του είπες πως μετακομίσαμε στην Κούβα και 
δεν μπορείς να πας; Bάλ’ το καλά στο κεφάλι σου, σιδε-
ράκια πρέπει να βάλεις και θα βάλεις!»

E, αυτό ήταν, πάει και τελείωσε! Εγώ τους το ξεκα-
θάρισα! Ή σιδεράκια ή Γυμνά-
σιουμ! Διαλέξτε! Και τα δύο μαζί 
αποκλείεται!

Τελικά και σιδεράκια φοράω 
και διακοπές δε θα πάω! Και 
για όλα φταίει αυτό το Γυ-
μνάσιουμ! Γιατί ο Μπούλης 
πιστεύει πως τα δόντια μου 
δεν πρέπει να είναι σαν του 
καρχαρία, και τώρα που θα 
μπω στο Γυμνάσιουμ να έχω 
ωραία ομιλία! Σκέτη απελπι-
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σία! Η μάνα μου, πάλι, είχε την ακόμα πιο φαεινή ιδέα 
να μου φέρει έναν καθηγητή σήμερα, να με προετοι-
μάσει λέει για τα αρχαία, για να μην είμαι του χρόνου 
σαν ούφο! Και τώρα είμαι εδώ, στη βεράντα, και δια-
βάζω! Μεταξύ μας δε διαβάζω, ταΐζω το χρυσόψαρό 
μας, τον Σαίξπηρ. Άσε που από μέσα ακούγεται η θεία 
Μανέστρο με τις άριές της, που μένει μαζί μας, όπως 
και το άλλο της μισό, η Λίτσα! 

Η θεία Μανέστρο δεν είναι σαν τις άλλες θείες! Δηλα-
δή, μεταξύ μας, καμία σχέση! Έχει μια φωνή τραγουδι-
στή κι όλα τα λέει τραγουδιστά. Η μάνα μου λέει πως της 
έμεινε κουσούρι από τότε που σπούδαζε σοπράνο για να 
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τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνο. Βέβαια, στη Σκά-
λα του Μιλάνο δεν τραγούδησε ποτέ κι έτσι ακούμε τις 
αγριοφωνάρες της από τη δική μας σκάλα. Το άλλο της 
μισό είναι ένα κακάσχημο γατί, που το κουβαλάει, όπως 
και τα κρουασάν με φράουλα, παντού. Στο ένα χέρι το 
κρουασάν και στο άλλο το λουρί και δώσ’ του άριες. Το 
«θεία Mανέστρο» τής το κόλλησα εγώ! Δυστυχώς όμως 
το βρήκε χαριτωμένο και δε θύμωσε, που σημαίνει πως 
πρέπει να της βρω άλλο. Αυτοί είμαστε! Α, ξέχασα να σας 
πω για αυτό το ούφο, τον μικρό μου αδελφό! Μου μιλάει 
συνέχεια, θέλει να τον παίρνω μαζί μου σαν το γατί της 
θείας Μανέστρο, θέλει να του λύνω τα κλάσματα (λες και 
τα θυμάμαι), μετά τον πιάνουν τα κλάματα, θέλει να βλέ-
πει σαχλά παιδικά που παρακολουθούν τα μωρά, κάνει 
βλακείες στο σχολείο όταν μιλάω με κάποιο κορίτσι και 
γενικά είναι ο χειρότερος αδελφός του κόσμου! Το μόνο 
καλό είναι πως τον βάζω να τρώει τα φασολάκια που σι-

χαίνομαι (όπως και τον τραχανά) κι 
έτσι γλιτώνω τις «άσ’ τα να πάνε» 

θεωρίες της μάνας μου για τη βιτα-
μίνη Α, Β, C, D και τα λοιπά, 

και τα λοιπά! 
Εγώ λοιπόν έχω 

την ατυχία να είμαι 
σε αυτή την οικο-
γένεια! Anyway! 

Εδώ στη βε-
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ράντα όπου βρίσκομαι και βαριέμαι τρελά, κάνω βου-
τιές με τη φαντασία μου. Ονειρεύομαι. Ναι, με τα μά-
τια ανοιχτά. Φτιάχνω με το μυαλό μου ιστορίες για ντε-
τέκτιβ, χαμένα περιδέραια, χαμένα παγόβουνα και εγώ 
χαμένος νιώθω. Να υπήρχε, λέει, σχολείο ντετέκτιβ, να 
μαθαίναμε να ξεδιαλύνουμε μυστήρια, μάλιστα! Αντί για 
αυτό, έχουμε το άθλιο Γυμνάσιουμ και εγώ περιμένω ακό-
μα τον μουσάτο να μου μάθει τα «ούτε που με ενδιαφέ-
ρουν» αρχαία. Το μόνο που με ευχαριστεί είναι πως θα 
κολλήσει στα δόντια του το υποβρύχιο που θα του σερ-
βίρει η μάνα μου! Έχει τρελή πλάκα να μιλάει, να ξερο-
βήχει και να με στραβοκοιτάει! Στόχος ίσον ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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Είχα δίκιο σε όλα! Και το υποβρύχιο κόλλησε και έτσι 
αναγκάστηκε να τελειώσει το μάθημα νωρίτερα. Αυτό 
που δεν είχα προβλέψει ήταν οι αγριοφωνάρες της μά-
νας μου (τι τα διάβαζε εκείνα τα βιβλία που υποτίθεται 
θα την έκαναν να μη μου φωνάζει;). Ήρθε καταπάνω 
μου και να, διαβάστε παρακάτω τι έκανε! 
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Και τώρα Γυμνάσιουμ! Ο Γιάννης έχει φέτος πολ-

λά να μάθει. 

Πώς επιβιώνει κανείς στο νέο αυτό σχολείο; Τι 

σχέση έχουν τα μήλα με τον Αϊνστάιν; Ποια είναι η 

κυρία Ήβη; Πώς μπορεί κανείς να είναι παραξενο-

μαγνήτης; Πώς λύνει κανείς γρίφους σαν «το μυ-

στήριο της Λίτσας»; Πώς γίνεται μέλος μουσικού 

συγκροτήματος με όνομα Κίτρινα Χαλιά (προσο-

χή, ο τόνος, παρακαλώ, στο τελευταίο α!); Τι δου-

λειά έχει ο Πικάσο με μια πίτσα, έναν Ψηλό και 

έναν Κοντό; Μα το κυριότερο που θα μάθει στο 

Γυμνάσιουμ είναι πως πρέπει να είναι ο εαυτός του. 

Βe you!  λοιπόν! Και παρέα με τον Γιάννη, ζήστε 

τις πιο απίθανες αλά Γυμνάσιουμ περιπέτειες…

H ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΧΑΤΖΗΜΠΟΝΤΟΖΗ κα-
τάγεται από την Κέρκυρα και ζει στην 
Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Ελληνι-
κής Φιλολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
καθώς και κάτοχος διπλώματος Δρα-
ματικής Τέχνης του Υπουργείου Πολι-
τισμού. Μετεκπαιδεύτηκε στο Piccolo 
Teatro di Milano. Εργάζεται στην ιδιω-
τική εκπαίδευση και είναι μητέρα δύο 
αγοριών. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της: 
Η ΕΥΤΥΧΟΥΠΟΛΗ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥ-
ΤΥΧΟΥΠΟΛΗ, ΔΕΝ ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ!, 
ΔΕ ΣΟΥ ΤΟ ΔΙΝΩ!, ΜΟΥ ΑΡΕΣΩ!, 
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (που κυ-
κλοφορεί και στην Τουρκία από τις 
Εκδόσεις Pena Yayinlari), ΤΑ ΜΑΓΙ-
ΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟ και ΣΑΦΑΡΙ  

ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφτείτε  
το προσωπικό της ιστολόγιο: 
www.marilita.gr

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r


