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Μια μυστηριώδης γυναίκα με καπαρντίνα και γυαλιά παρακολουθεί πίσω από μια 

συστάδα δέντρων την παρέα τεσσάρων φίλων που κάνουν ποδηλατάδα. Ο Ντάνιελ, ο 

Σταύρος, η Μαργαρίτα και η Ειρήνη όμως την πήραν είδηση. «Είμαστε υπό 

παρακολούθηση». 

http://www.elniplex.com/author/apostolos76/


Η γυναίκα δικαιολογήθηκε ότι παρατηρούσε τον δάκο που καταστρέφει τις ελιές και όχι 

τα παιδιά. Την επόμενη μέρα όμως η ίδια γυναίκα βρέθηκε στην πιτσαρία που πήγαν τα 

παιδιά να φάνε. Μια εβδομάδα μετά, στο πάρκο της γειτονιάς, τα ίδια. Τι θέλει και τους 

ακολουθεί παντού; «Ή μας λέτε ποια είστε ή καλούμε την αστυνομία» την απείλησαν 

τα παιδιά και η γυναίκα αναγκάστηκε να… ομολογήσει: «Δεν… δεν είμαι αυτό που 

φαίνομαι. Είμαι κι εγώ δέκα χρόνων σαν κι εσάς». Κι άρχισε να τους λέει την ιστορία 

της. Μια βροχερή μέρα, όταν ήταν κορίτσι 10 ετών, μια αστραπή, κάτι παράξενο 

συνέβη και το είδωλο της στον καθρέφτη έγινε από 10 χρονών το είδωλο μιας γιαγιάς, 

της γιαγιάς της. Ήταν έτσι τα πράγματα ή η γυναίκα είχε σκαρφιστεί μια δικαιολογία για 

να μην της φέρουν τα παιδιά την αστυνομία; 

Η Άντρη Αντωνίου δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα και ιδιαιτέρως καλογραμμένη 

ιστορία, γραμμένη με γρήγορη κλιμάκωση της αγωνίας εντός του μικρού αναγνώστη, 

ενώ την ίδια στιγμή στον μεγαλύτερο αναγνώστη ανέρχεται εκείνος ο δείκτης που 

ονομάζεται «πού το πάει τώρα;». Ένας θηλυκός Μπένζαμιν Μπάτον; Μια ηλικιωμένη 

κυρία με δόλιους σκοπούς; Κάποιο μυστήριο που παραμονεύει και θα τα τρομάξει; Μια 

παράξενη ιστορία μετάλλαξης; Παρενόχληση; Ή μήπως μια τρυφερή ιστορία (όπως 

αποδεικνύεται) μιας γιαγιάς που αναζητά ένα χαμένο κομμάτι της;  

Ο τρόπος που εξελίσσει την ιστορία της, οι τρόποι που η συγγραφέας συγκαλύπτει την 

εβδομηντάχρονη ηρωίδα της είναι έξοχοι, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο 

μέχρι να έρθει η συγκίνηση και να σε καθίσει κάτω να αναρωτιέσαι «πώς μου την 

έφερε έτσι η συγγραφέας τώρα;». Για τη φιλία, για την τρίτη ηλικία και την δεσποσύνη 

Αγάπη. 

Με τα σπιρτόζικα στην κλίμακα του γκρι σκίτσα και ένα πολύ όμορφο εξώφυλλο της 

Λιάνας Δενεζάκη, έναν έπαινο από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά το 2017 και την 

ιδιαίτερη γραφή μιας από τις καλύτερες συγγραφείς που διαθέτουμε, η 

Εβδομηντάχρονη ετών 10, θαρρώ θα αρέσει πολύ. 

Εκδόσεις Ψυχογιός. 
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