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τοσχέδια στιχάκια που γίνονται viral θα σταθούν αφορμή να 
δοθεί απάντηση στο καυτό τούτο ερώτημα. 

Και όλα αυτά ένα σαββατιάτικο πρωινό σε μια σχολική 
Ημερίδα Επινοήσεων.
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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 τρεις φορές 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, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Ο 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΧΡΟΝΗ ΕΤΩΝ 10. 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://antri
antoniou.com/

© Άντρη Αντωνίου, 2022 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022



Στα αντίθετα… 
που είτε έλκονται είτε όχι,
είναι ωραίο να υπάρχουν,

γιατί αλλιώς η ζωή θα ήταν 
πολύ βαρετή.
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Ηταν ξύπνια η Θεοδώρα εκείνο το Σάββατο όταν 
κανονικά θα χτυπούσε το ξυπνητήρι της. Είχε 

προλάβει να το κλείσει πολλή ώρα πριν, προτού πά-
ρει το μπουρνούζι της και κατευθυνθεί στο μπάνιο. 

Τη στιγμή που ξέπλενε τις σαπουνάδες από το σώ-
μα της, έβγαλε το τηλέφωνο του ντους από τη θέση 
του και το κράτησε σφιχτά με τα δυο της χέρια. 

«Ε… Η ιδέα μού ήρθε ένα απόγευμα. Προσπα-
θούσα να βρω έναν τρόπο να αποφύγουμε στην οι-
κογένειά μου να πάθουμε ασφυξία…»

Η Θεοδώρα ένιωθε τέτοιο ενθουσιασμό ανακοι-
νώνοντας την επινόησή της, έστω και κρατώντας το 
τηλέφωνο του ντους, μέσα σε νερά, ατμούς και σα-
πουνάδες, που δεν έβλεπε την ώρα να ντυθεί, να πά-
ρει το δημιούργημά της στα χέρια της και να φτάσει 
στην Ημερίδα Επινοήσεων του σχολείου της. 

Διάλεξε το αγαπημένο της τζιν και ένα φούτερ με 
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τυπωμένη πάνω του τη φράση I want to change the 
world και φεύγοντας κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. 
Ένιωθε πως ήταν σίγουρα μια υπέροχη μέρα για να 
αλλάξει κάποιος τον κόσμο. Ήταν μια υπέροχη μέ-
ρα για να μπορέσει να αλλάξει κάποιος τον κόσμο, 
έστω και στο απολύτως ελάχιστο.
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Ο Βαγγέλης ροχάλιζε εκείνο το Σάββατο τη στιγ-
μή που χτύπησε το ξυπνητήρι του. Κουδούνιζε, 

κουδούνιζε, κουδούνιζε, ώσπου η μαμά του άνοιξε 
την πόρτα, μπήκε στο δωμάτιο και πάτησε με τόσα 
νεύρα το κουμπί για να κλείσει που το ξυπνητήρι γλί-
στρησε και έπεσε στο πάτωμα.

«Σήκωωωωωω!» ούρλιαξε και του τράβηξε το πά-
πλωμα. Ο Βαγγέλης μούγκρισε και τράβηξε ξανά το 
πάπλωμα επάνω του. Η μαμά του τσίριξε και του το 
τράβηξε πίσω, ο Βαγγέλης ξεφύσησε και χώθηκε από 
κάτω, και αυτό το πέρα δώθε συνεχίστηκε μέχρι τη 
στιγμή που η γυναίκα, πάνω στην απελπισία της, πή-
γε στο μπάνιο, γέμισε ένα ποτήρι κρύο νερό και τον 
περιέλουσε.

«Ω, ρε μαμά!» πετάχτηκε θέλοντας και μη από το 
κρεβάτι του. 

Την ώρα που ντυνόταν, σκεφτόταν τη δεύτερη ψυ-
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χρολουσία που θα έτρωγε σε λίγη ώρα, όταν θα εμ-
φανιζόταν στην Ημερίδα Επινοήσεων του σχολείου 
του χωρίς καμία απολύτως επινόηση στα χέρια του. 
Και ήταν σίγουρος πως αυτή η ψυχρολουσία θα ήταν 
αμέτρητες φορές πιο κρύα από την πρώτη. 
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Μασουλούσε μια ροζ τσιχλόφουσκα η Θεοδώρα 
στον δρόμο για το σχολείο. Η μαμά της την κοί-

ταξε μέσα από το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου.
«Θα ξεκολλήσει η μασέλα σου», της είπε.
Η Θεοδώρα απάντησε γεμίζοντας τα πνευμόνια 

της αέρα και φυσώντας τον στην τσίχλα που είχε πά-
νω στη γλώσσα της, ώσπου τη μετέτρεψε σε μια με-
γάλη ροζ στρογγυλή φούσκα. Πλοπ, έσκασε η φού-
σκα στο πρόσωπό της. 

Η Θεοδώρα ξεκούμπωσε τη ζώνη ασφαλείας και 
μετακινήθηκε μπροστά, για να κοιτάξει το πρόσωπό 
της στο καθρεφτάκι. Η μητέρα της κούνησε μερικές 
φορές το κεφάλι της και της έδωσε το πακέτο με τα 
υγρά μαντιλάκια. «Την επόμενη φορά να επινοήσεις 
καμιά ειδική τσιχλόφουσκα που δε θα σκάει στα μού-
τρα», της πρότεινε. 

Η Θεοδώρα καθάρισε το πρόσωπό της και είπε: 
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«Λες να αρέσει αυτό που ετοίμασα στους συμμαθη-
τές μου;». 

Η μαμά της μπήκε στον χώρο στάθμευσης των επι-
σκεπτών του σχολείου και πάρκαρε με όπισθεν ανά-
μεσα σε άλλα δύο αυτοκίνητα. «Μα φυσικά», απάντη-
σε. «Εμάς πάντως στο σπίτι μάς έχει σώσει». Τράβη-
ξε χειρόφρενο και άνοιξε την πόρτα της. «Άντε, κα-
τέβα», είπε. «Πάμε». 
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Θα έφταναν καθυστερημένοι στην Ημερίδα Επι-
νοήσεων του σχολείου του. Επειδή ο Βαγγέλης 

άργησε να ετοιμαστεί και δεν πρόλαβε να προγευ-
ματίσει, επέμενε να περάσουν από ένα συγκεκριμέ-
νο σημείο στην πόλη για να αγοράσουν χοτ ντογκ 
από κάποιον πλανόδιο πωλητή.

«Να φας μπάρα δημητριακών», είπε η μαμά του. 
«Έχω στην τσάντα μου. Βρες την». Πήρε την τσάντα 
της από το κάθισμα του συνοδηγού και την πέταξε 
προς τα πίσω όπου καθόταν ο Βαγγέλης.

«Μπλιαχ!» είπε και, αντί της μπάρας, βρήκε από 
την τσάντα το πορτοφόλι της μητέρας του. «Πρέπει 
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να φάω οπωσδήποτε χοτ ντογκ», είπε, «αλλιώς θα ζα-
λιστώ και δε θα έχω δύναμη μετά».

«Για το οποίο μετά τρέμω», είπε η γυναίκα. «Τόσο 
καιρό σε παρακαλώ να μου δείξεις τι έχεις ετοιμάσει 
κι εσύ τίποτα».

«Ε… αφού σου είπα… είναι έκπληξη», είπε και μέ-
τρησε αρκετά ψιλά μέσα από το πορτοφόλι ο Βαγγέ-
λης, και ύστερα της έδειξε σε ποιο σημείο να στρίψει 
για να βρουν τον πλανόδιο πωλητή που έψαχνε.

Το χοτ ντογκ του Βαγγέλη είχε έξτρα μουστάρδα 
και πολλή κέτσαπ, ακριβώς όπως το έτρωγε πάντα. Αυ-
τή τη φορά, όμως, δυσκολευόταν να καταπιεί τις μπου-
κιές που έκοβε με την ευκολία που τις κατάπινε πάντα. 
Γιατί δεν είχε απολύτως καμία ιδέα τι θα έκανε σε λί-
γη ώρα που θα βρισκόταν μπροστά στο μικρόφωνο 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου του. Μπρο-
στά από τους δασκάλους, τους συμμαθητές και τη μη-
τέρα του, όρθιος, βουβός, με άδεια χέρια.
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ναμία στους σκύλους, τα αφήνει όλα στην τύχη, ονειρεύεται 
μια μέρα να γλιτώσει από την γκρίνια της μαμάς του.

Δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες είναι ποτέ δυνατόν 
να τα βρουν μεταξύ τους; Ένα ζευγάρι βρομερά αθλητικά 
παπούτσια, μια ροζ μασημένη τσιχλόφουσκα και μερικά αυ-
τοσχέδια στιχάκια που γίνονται viral θα σταθούν αφορμή να 
δοθεί απάντηση στο καυτό τούτο ερώτημα. 

Και όλα αυτά ένα σαββατιάτικο πρωινό σε μια σχολική 
Ημερίδα Επινοήσεων.

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Η ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΕΑ

ΣΥΛΛΑΒΙΖΩ
ΛΕΞΕΙΣ,

ΑΚΟΥΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέχρι 600 λέξεις
Προσχολική ηλικία

ΕΥΚΟΛΑ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

Από 3.000 λέξεις
Δ́ & Ε  ́δημοτικού

ΔΙΑΒΑΖΩ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Από 10.000 λέξεις
Ε΄& ΣΤ΄ δημοτικού

ΚΑΤΑΝΟΩ 
ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ 

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέχρι 1.500 λέξεις
Νηπιαγωγείο & Ά  δημοτικού
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