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Η ΑΝΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ γεννήθηκε στην Κύπρο το 
1980. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και εργάζεται 
ως δασκάλα. Έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο 
Λογοτεχνίας Κύπρου για Μεγάλα Παιδιά και Εφή -
βους και έχει βραβευτεί τρεις φορές από τη Γυ ναι-
κεία Λογοτεχνική Συντροφιά. Από τις Εκδόσεις ΨΥ-
ΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία της ΜΠΕ ΛΑΔΟ-
ΜΑΓΝΗΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΡΟ-
ΔΕΣ και ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ. Κυ κλο-
φορούν επίσης τα βιβλία της Το καλοκαίρι που με
γά λω σα (Εκδόσεις Κέδρος), Βοήθεια! (Εκδόσεις 
Με ταί χ μιο) και Πού πήγε το γέλιο σου, Ορσαλία; 
(Εκδόσεις Πατά κη). Περισσότερες πλη ρο φορίες για 
τη συγ γρα φέα και τα βιβλία της μπο ρείτε να βρείτε 
στη διεύ θυνση https://antriantoniou.com/



© Άντρη Αντωνίου / © EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞ íá 2018

Στις κάπως… αλλιώς φιλίες!



ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΙΟΣ;

Την Παρασκευή 8 Απριλίου, στην οδό Βεγγαλικών 
20, μια παράξενη φιγούρα παραμόνευε πίσω από 

μια συστάδα ανθισμένων δέντρων. Κατά διαστήματα 
το κεφάλι της φιγούρας αυτής –ένα κεφάλι που είχε 
πια χάσει όση μελανίνη διέθετε κάποτε η ποιος ξέρει 
ποιανού χρώματος χαίτη του– ξεπρόβαλε μέσα από 
τις φυλλωσιές και παρατηρούσε διακριτικά την πα
ρέα των τεσσάρων παιδιών που έκαναν ποδήλατο 
στο πάρκο της γειτονιάς τους.
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Το κεφάλι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικό. Δεν ήθελε 
σε καμία περίπτωση η παρουσία του να γίνει αντιλη
πτή. Όταν έβλεπε πως κάποιο από τα παιδιά κοίταζε 
τυχαία ή όχι και τόσο τυχαία προς το μέρος του, έκα
νε πως προσηλωνόταν στην εξέταση κάποιου από τα 
φύλλα του δέντρου πίσω από το οποίο κρυβόταν. 
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Η μέρα –μια από τις πρώτες πραγματικά ανοιξιάτι
κες μέρες του χρόνου– ήταν ό,τι έπρεπε για ποδηλα
τάδα. Οι τέσσερις φίλοι ήταν πολύ χαρούμενοι που 
επιτέλους μπορούσαν να βγουν να παίξουν. Και τα 
πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα, αν η μυστηριώ
δης φιγούρα δεν έριχνε τη σκιά της λίγα μέτρα μα
κριά τους. 
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Πρώτος από όλους ο Σταύρος πλησίασε τον Ντά
νιελ και ξεκίνησε να του δείχνει τη ρόδα του ποδηλά
του του και να του σχολιάζει κάτι. Στη συνέχεια, 
όμως, το δάχτυλό του έδειξε με τρόπο κάπου αλλού. 
Ο Ντάνιελ ακολούθησε με το βλέμμα του προς την 
κατεύθυνση που έδειχνε το δάχτυλο του φίλου του. 
Τα δύο αγόρια αντάλλαξαν μερικές κουβέντες και 
μετά συνέχισαν να ποδηλατούν αμέριμνοι.

Μη γελιέστε όμως. Το «αμέριμνοι» ήταν μονάχα 
για ξεκάρφωμα. Ο Ντάνιελ, με τη σειρά του, πλεύρισε 
με το ποδήλατό του τη Μαργαρίτα και της είπε δήθεν 
χαμογελώντας: «Κάποιος μας παρακολουθεί». Η 
Μαργαρίτα τού χαμογέλασε κι αυτή. Δεν ήταν χαζή 
να δείξει πως αναστατώθηκε, κι ας επιτάχυνε η καρ
διά της τους χτύπους της. Κατέβηκε από το ποδήλατό 
της και περπάτησε μέχρι την Ειρήνη. 

Έκλεισε το μάτι στη φίλη της και ύψωσε το δεξί 
της χέρι σε στάση «κόλλα πέντε». Η Ειρήνη ανταπο
κρίθηκε αμέσως, υψώνοντας και το δικό της χέρι σε 
στάση «κόλλα πέντε». Την ώρα που οι παλάμες των 
δύο κοριτσιών ενώθηκαν, η Μαργαρίτα είπε στην Ει
ρήνη: «Είμαστε υπό παρακολούθηση. Τον νου σου».

Πρέπει να πέρασαν κάμποσα λεπτά ακόμα. Τα 
παιδιά συνέχισαν να κάνουν μικρές διαδρομές με τα 
ποδήλατά τους και η μυστηριώδης φιγούρα εξακο
λουθούσε να κοιτάει πότε τα παιδιά και πότε τα φύλ
λα. Οι ελιές και οι λεμονιές ήταν φορτωμένες με αν
θούς, πράγμα που μετέτρεπε το φύλλωμά τους στην 
τέλεια κρυψώνα.



«Δεν ξέρετε πως  
είναι αγένεια να 
παρακολουθείτε  

τον κόσμο;» έσμιξε  
τα φρύδια ο Ντάνιελ.

Κάποια στιγμή, ο Σταύρος έκανε γρήγορα πετάλι 
μέχρι τους φίλους του και ύστερα έδωσε το σύνθημα:

Αμέσως και οι τέσσερις ποδηλάτησαν γρήγορα και 
έφτασαν ακριβώς απέναντι από τη μυστηριώδη φιγού
ρα, που φάνηκε να τα χάνει μόλις είδε τέσσερα θυμωμέ
να πρόσωπα να την κοιτάζουν κατευθείαν στα μάτια.

Παράτησε τα φύλλα που κρατούσε στα χέρια της 
και ξεκίνησε να βαδίζει με γοργό βήμα προς την 
αντίθετη κατεύθυνση από την οποία ήταν μαζεμένοι 
οι τέσσερις φίλοι. Εκείνοι όμως ήταν γρηγορότεροι. 
Μέσα σε δευτερόλεπτα την περικύκλωσαν.
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