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Πασχαλινή περίοδος  
στο Σεν Κλερ

«Μαμά, έμαθες πως η ξαδέρφη μας, η Άλισον, που ήταν 
άλλοτε μαζί μας στο Ρέντρουφ, θα πάει την ερχόμενη 
περίοδο στο Σεν Κλερ;» είπε στη μητέρα της η Πατ Ο’ 
Σάλιβαν, σηκώνοντας το κεφάλι από μια επιστολή που 
διάβαζε.

Σκυμμένη πάνω απ’ τον ώμο της, η δίδυμή της, η Ίζα
μπελ, διάβαζε κι εκείνη το γράμμα και τα δυο κεφάλια 
τους ήταν τόσο όμοια, ώστε κανείς δε θα μπορούσε να 
πει με βεβαιότητα ποια ήταν η μια και ποια η άλλη.

Η μητέρα τους χαμογέλασε. «Το ήξερα από καιρό. Η 
θεία σας μου το είχε γράψει. Όταν έμαθε πόσο σας άρε
σε το Σεν Κλερ, αποφάσισε να στείλει εκεί και την Άλι
σον. Νομίζω, λοιπόν, πως τον πρώτο καιρό θα πρέπει να 
τη νοιάζεστε».

«Η Άλισον είναι αρκετά φαντασμένη» είπε η Πατ. 
«Την είδαμε αρκετά στις γιορτές και είναι όλο νάζια και 
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σνομπισμό. Σκέψου, μαμά, πως έχει κάνει τα μαλλιά της 
περμανάντ!»

«Στην ηλικία της!» έκανε η κυρία Ο’Σάλιβαν σκανδα
λισμένη. «Καιρός να πάει στο Σεν Κλερ να βάλει μυαλό» 
πρόσθεσε.

Ο άντρας της σήκωσε το κεφάλι από την εφημερίδα 
του. «Κι εγώ θυμάμαι δυο κορίτσια που ήταν φοβερά 
σνομπ στις περασμένες θερινές διακοπές» είπε. Τα μά
τια του τρεμόπαιζαν καθώς, κοιτάζοντας τις δίδυμες, 
πρόσθεσε: «Δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να πάνε στο 
Σεν Κλερ, έλεγαν πως είναι απαίσιο σχολείο – αληθινά 
φριχτό».

Οι δίδυμες κοκκίνισαν, γιατί κατάλαβαν ποιες υπαι
νισσόταν ο πατέρας τους, μιλώντας έτσι.

«Μη μας τα θυμίζεις αυτά, μπαμπά» είπε η Πατ. «Δεν 
ξέραμε τότε! Στην αρχή, φερόμασταν πολύ άσχημα στο 
Σεν Κλερ κι όλοι στο κολέγιο μας ονόμαζαν οι “κορδω
μένες δίδυμες”».

«Ή “οι Μεγαλειότατες”» πρόσθεσε χαχανίζοντας η 
Ίζαμπελ. «Δε θέλω να θυμάμαι πόσο μας κορόιδευαν 
τότε».

«Αλήθεια είναι πως εμείς δυσκολευτήκαμε πολύ στην 
αρχή με την ακαταδεξιά μας. Θέλαμε να κάνουμε τις 
σπουδαίες» ομολόγησε η Πατ. «Ελπίζω η Άλισον να μην 
είναι τόσο κορδωμένη όσο εμείς».

«Θα είναι χειρότερη» είπε η Ίζαμπελ. «Είναι πάρα 
πολύ ματαιόδοξη. Δε θα μπορούσες, μαμά, να καλέσεις 
για δυο τρεις μέρες εδώ την Άλισον, πριν επιστρέψουμε 
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στο Σεν Κλερ; Θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να της πού
με μερικά χρήσιμα πράγματα».

«Αυτό θα ήταν πολύ καλό εκ μέρους σας» απάντησε 
η κυρία Ο’Σάλιβαν.

«Δεν είναι καθαρή καλοσύνη» είπε η Ίζαμπελ χαμογε
λώντας. «Αλλά ούτε η Πατ ούτε εγώ θα είχαμε τη διάθε
ση να φορτωθούμε μια ξαδέρφη που θα φέρεται ανόη
τα και ματαιόδοξα. Αν μείνει μαζί μας μερικές μέρες, θα 
έχουμε την ευκαιρία να την προετοιμάσουμε λιγάκι».

«Να τη βάλετε δηλαδή στον σωστό δρόμο» είπε ο κύ
ριος Ο’Σάλιβαν πάνω από την εφημερίδα του. «Αν κατα
φέρετε να μεταμορφώσετε αυτή την όλο προσποίηση 
μαϊμουδίτσα σε ένα καθωσπρέπει άτομο, θα ξαφνια
στώ. Δεν ξανάδα στη ζωή μου πλάσμα τόσο επιπόλαιο 
και κούφιο».

«Η φοίτηση στο Σεν Κλερ θα την ωφελήσει πολύ» 
είπε η Πατ, αλείφοντας με μαρμελάδα το ψωμί της. 
«Νομίζεις, μπαμπά, πως η Ίζαμπελ κι εγώ ήμασταν πολύ 
καλύτερες όταν πήγαμε εκεί;»

«Χμ… αυτό πρέπει να το σκεφτώ λιγάκι» είπε ο πα
τέρας τους, για να τις πειράξει. «Γενικά, τέλος πάντων, 
είμαι αρκετά ικανοποιημένος από σας τώρα».

«Νομίζω πως προσαρμόστηκαν αρκετά καλά στο Σεν 
Κλερ» είπε η κυρία Ο’Σάλιβαν. «Δεν ήθελαν καθόλου να 
πάνε και δήλωσαν πως δε θα έκαναν την ελάχιστη προ
σπάθεια. Η μις Τέομπαλντ όμως, η διευθύντρια, μου είπε 
αρκετά ευχάριστα πράγματα γι’ αυτές. Στο νέο εξάμηνο 
θα τα πάνε πολύ καλά».
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«Δε θέλω να τελειώσουν οι διακοπές των γιορτών, 
μα ταυτόχρονα αισθάνομαι χαρά, όταν σκέφτομαι πως 
θα ξαναδώ τη Μαμζέλ Απαίσια και τη μις Ρόμπερτς 
και…» άρχισε η Πατ.

«Δεσποινίς Απαίσια!» επανέλαβε μ’ έκπληξη ο κύριος 
Ο’Σάλιβαν. «Αυτό είναι πραγματικά τ’ όνομά της;»

«Όχι, καλέ μπαμπά! Εμείς την ονομάζουμε έτσι, επει
δή για καθετί που δεν της αρέσει, φωνάζει: “Είναι απαί
σιο! Είναι απαίσιο!”» του εξήγησε η Πατ. «Η Ίζαμπελ κι 
εγώ δεν ήμασταν καθόλου καλές στη γαλλική γραμμα
τική και η Μαμζέλ έγραφε στα γραπτά μας: απαίσια. Μα 
στην πραγματικότητα είναι χρυσός άνθρωπος».

Έπειτα από τη συνομιλία αυτή, η κυρία Ο’Σάλιβαν 
έγραψε στη συννυφάδα της προσκαλώντας την Άλισον 
για δυο τρεις μέρες. Έτσι η ξαδέρφη τους έφτασε δυο 
μέρες πριν από το τέλος των διακοπών.

Ήταν αληθινά όμορφο κορίτσι, με σγουρά καστανά 
με κόκκινες ανταύγειες μαλλιά και πελώρια γαλάζια 
μάτια. Το στόμα της, όμοιο με μπουμπούκι, συχνά ανοι
γόταν σε χαμόγελο, αφήνοντας να φανούν δυο σειρές 
μαργαριταρένια δόντια.

«Μοιάζει λιγάκι μ’ εκείνη την κούκλα που είχαμε άλ
λοτε» μουρμούρισε η Πατ στη δίδυμή της. «Τη λέγαμε 
Άντζελα, θυμάσαι; Θα προτιμούσα η Άλισον να μην είχε 
διαρκώς αυτό το ηλίθιο χαμόγελο».

«Φαντάζομαι πως κάποιος θα της είπε πόσο γλυκό 
χαμόγελο έχει» είπε η Ίζαμπελ «και από τότε φέρεται 
σαν να πιστεύει πως είναι κινηματογραφικός αστέρας».
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*  *  *

Η Άλισον ευχαριστήθηκε πολύ γιατί θα βρισκόταν κοντά 
στις ξαδέρφες της κι έτσι θα πήγαινε μαζί τους στο Σεν 
Κλερ. Γιατί, όπως συμβαίνει με πολλά κορίτσια, η σκέψη 
πως θα πήγαινε σε καινούριο σχολείο την έκανε νευρι
κή. Βέβαια, δε θ’ αργούσε να προσαρμοστεί σιγά σιγά, 
μα στην αρχή φυσικό ήταν να βρίσκει το καθετί παράξε
νο και καινούριο.

«Για μιλήστε μου λίγο γι’ αυτό το κολέγιο» είπε στις 
δίδυμες, όταν έμειναν μόνες. «Ελπίζω να μην είναι από 
εκείνα τα τρομερά λογικά σχολεία που σε υποχρεώ
νουν, χωρίς να έχεις καμιάν όρεξη, να παίζεις αθλητικά 
παιχνίδια κι άλλα παρόμοια πράγματα».

Η Πατ μισόκλεισε το μάτι στην αδερφή της.
«Το Σεν Κλερ είναι το πιο λογικό σχολείο του κόσμου, 

Άλισον» της απάντησε σοβαρά. «Πρέπει να μάθεις πώς 
καθαρίζουν τα παπούτσια…»

«Πώς κάνουν τσάι» συμπλήρωσε η Ίζαμπελ.
«Πώς ψήνουν φρυγανιές…» συνέχισε η Πατ. «Πρέπει 

να ξέρεις πώς να στρώνεις το κρεβάτι σου».
«Κι αν τυχόν σκίσεις τα ρούχα σου, είσαι υποχρεω

μένη να τα διορθώσεις μόνη σου» πρόσθεσε η Ίζαμπελ, 
που διασκέδαζε βλέποντας τη φρίκη που ζωγραφιζό
ταν στο πρόσωπο της ξαδέρφης της, ακούγοντας όλα 
όσα της έλεγαν.

«Για σταθείτε» τις έκοψε η Άλισον τρομαγμένη. «Τι 
εννοείτε, λέγοντας πως πρέπει να μάθω να καθαρίζω 
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παπούτσια, να κάνω τσάι, φρυγανιές, να στρώνω το 
κρεβάτι; Κάνετε εσείς τέτοιες δουλειές;»

Οι δίδυμες γέλασαν. «Βεβαιότατα» απάντησε η Πατ. 
«Τα παιδιά της Πρώτης και της Δεύτερης τάξης είναι 
υποχρεωμένα να υπηρετούν με τη σειρά τους τις τελειό
φοιτες και τις μαθήτριες της προτελευταίας. Όταν μας 
καλούν πρέπει να πάμε να δούμε σε τι μας χρειάζονται, 
και να το κάνουμε ευθύς, χωρίς αντίρρηση καμιά».

Η Άλισον κοκκίνισε. «Φοβερό!» έκανε με φρίκη. «Και 
τι είδους κορίτσια είναι οι μαθήτριες; Είναι το ίδιο απαί
σιες;»

«Τρομερές!» αποκρίθηκε σοβαρά η Πατ. «Σαν την Ίζα
μπελ κι εμένα. Νομίζω πως δε θα τις χωνεύεις».

«Θαρρώ, από όσα λέτε, πως το κολέγιό σας δε μοιά
ζει καθόλου με το Ρέντρουφ όπου πηγαίναμε και οι 
τρεις ως την περσινή χρονιά» είπε θλιμμένη η Άλισον. 
«Η δασκάλα της Πρώτης πώς είναι; Εμένα πού θα με 
τοποθετήσουν; Στην ίδια τάξη με εσάς;»

«Ναι έτσι φαντάζομαι» απάντησε η Πατ. «Είμαστε 
στην Πρώτη τάξη* κι ασφαλώς δεν πρόκειται να μας πε
ράσουν από τώρα στη Δεύτερη. Η υπεύθυνη δασκάλα 
της τάξης είναι η μις Ρόμπερτς. Αξίζει πολύ. Αλλά, μα 
την αλήθεια, είναι σαρκαστική. Αν τη δεις από την κακή 
της πλευρά, θα το μετανιώσεις».

«Και η Μαμζέλ των Γαλλικών δεν είναι καλύτερη» είπε 

* Στην Αγγλία κάθε πεντάμηνη σχολική περίοδος δεν αντιστοιχεί 
υποχρεωτικά με μια τάξη.
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η Ίζαμπελ. «Είναι ψηλή, με πελώρια πόδια κι ογκώδες 
κεφάλι. Όταν θυμώσει, μπήγει κάτι φωνάρες!…»

«Αυτή μου φαίνεται τρομερή» είπε η Άλισον πανικό
βλητη, φέρνοντας στη μνήμη της την αθόρυβη, σαν πο
ντικάκι, δασκάλα των Γαλλικών στο Ρέντρουφ.

«Α! Δεν είναι καθόλου κακή στην πραγματικότητα» 
είπε η Πατ χαμογελώντας. «Είναι καλόκαρδη. Όπως κι 
αν έχει, δεν πρέπει ν’ ανησυχείς, Άλισον! Θα έχεις την 
Ίζαμπελ κι εμένα να σε φροντίζουμε λίγο και να σου δεί
χνουμε το καθετί».

«Ευχαριστώ» είπε μ’ ευγνωμοσύνη η Άλισον. «Ελπίζω 
να με τοποθετήσουν στο ίδιο υπνωτήριο με σας. Πώς 
είναι η προϊσταμένη;»

«Βρίσκεται εκεί χρόνια και χρόνια» όπως η ίδια λέει. 
«Γιάτρευε τις μητέρες και τις θείες μας και ίσως και 
τις γιαγιάδες μας ακόμα, όπως ακούω! Μαντεύει πότε 
κάνουμε μεσονυχτιάτικο γλέντι και δεν ανέχεται καμία 
παρατυπία. Είναι όμως πολύ περιποιητική σε όσες αρ
ρωστήσουν».

Η Άλισον έμαθε πολλά πράγματα για το Σεν Κλερ στο 
διάστημα των δυο αυτών ημερών κοντά στις ξαδέρφες 
της. Τις βρήκε πολύ αλλαγμένες από την εποχή που φοι
τούσαν στο Ρέντρουφ. Τις κοίταζε κι αναλογιζόταν πώς 
και για ποιον λόγο είχαν αλλάξει τόσο πολύ σε τόσο σύ
ντομο διάστημα.

Φαίνονται τόσο λογικές, σκεφτόταν, ενώ ήταν επιπό
λαιες και περήφανες στο Ρέντρουφ – ίσως επειδή εκεί 
ήταν αρχηγοί και είχαν κάποιον λόγο να καμαρώνουν. 
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Τώρα, φαντάζομαι, θα είναι ανάμεσα στις πιο νέες της 
Σχολής, όπως δα θα είμαι κι εγώ.

Έφτασε τέλος η μέρα που και οι τρεις θα έφευγαν για το 
οικοτροφείο. Είχαν πακετάρει το καθετί.

Η κυρία Ο’Σάλιβαν είχε αγοράσει για την Άλισον τα 
ίδια κέικ και τα ίδια γλυκά που είχε αγοράσει και για τις 
κόρες της. Όλα ήταν καλά μαρκαρισμένα, καλά πακετα
ρισμένα και τώρα τα τρία μεγάλα μπαούλα και τα τρία 
δέματα περίμεναν όρθια στον διάδρομο, έχοντας γραμ
μένο με λευκό χρώμα τ’ όνομα καθενός απ’ τα τρία κο
ρίτσια.

Η κυρία Ο’Σάλιβαν θα πήγαινε να τ’ αποχαιρετήσει 
στο Λονδίνο. Η Πατ και η Ίζαμπελ ένιωθαν χαρά, γιατί 
θα ξαναέβλεπαν τις περσινές φιλενάδες τους. Η Άλισον 
ήταν ήρεμη και ευχαριστημένη γιατί θα είχε μαζί της τις 
δυο ξαδέρφες της.

Έφτασαν τέλος στην αποβάθρα του σταθμού απ’ 
όπου το τρένο θα ξεκινούσε. Τι αναστάτωση! Τι φωνές! 
Τι θόρυβος!

«Ε, Τζάνετ, γεια σου!»
«Τζάνετ! Τζάνετ, πώς τα πέρασες;»
«Αχ! Να η Χίλαρι! Γεια σου, Χίλαρι! Να η ξαδέρφη μας 

η Άλισον. Θα έρθει κι αυτή μαζί μας στο Σεν Κλερ αυτό 
το εξάμηνο».

«Αχ! Να η Σέιλα!… Να και η Ντόρις».
Κάμποσες μαζεύτηκαν γύρω από τις δίδυμες με φω

νές και με γέλια. Εκείνες τους παρουσίασαν την Άλισον 
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και η «καινούρια» αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη για τις ξα
δέρφες της, γιατί τη βοηθούσαν στην πρώτη δύσκολη 
αυτή συνάντηση με κορίτσια ολότελα άγνωστα.

Μια δασκάλα, με ευχάριστο πρόσωπο, πηγαινοερχό
ταν με ένα σημειωματάριο στο χέρι.

«Καλημέρα, Πατ, καλημέρα, Ίζαμπελ! Καθώς βλέπω 
είστε πάντα απαράλλακτες σαν δυο αυγά. Αυτή είναι 
η ξαδέρφη σας, η Άλισον Ο’Σάλιβαν; Καλά, θα τη σβή
σω από τον κατάλογό μου. Πώς είσαι, Άλισον; Είμαι η 
μις Ρόμπερτς, η υπεύθυνη δασκάλα της τάξης σας. Δεν 
αμφιβάλλω πως οι δίδυμες σου είπαν πόσο άγρια και 
σκληρή είμαι».

Χαμογέλασε και προχώρησε σε μια άλλη ομάδα πιο 
κει. Είχε αναλάβει να εξακριβώσει αν όλες οι μαθή τριες 
της Πρώτης και Δεύτερης τάξης είχαν συγκεντρωθεί 
εκεί και να φροντίσει για την έγκαιρη επιβίβασή τους 
στο τρένο.

«Δεν υπάρχουν καινούριες μαθήτριες σ’ αυτήν την 
περίοδο;» ρώτησε η Πατ, κοιτάζοντας γύρω της. «Δεν 
βλέπω καμιά, εκτός φυσικά από την Άλισον».

«Κάνεις λάθος» είπε η αδερφή της. «Κοίτα κει πέρα» 
πρόσθεσε, σπρώχνοντας την Πατ.

Η Πατ στράφηκε στο σημείο όπου της έδειχνε η 
Ίζαμπελ. Μια ψηλή, μάλλον καλοφτιαγμένη κοπελίτσα 
στεκόταν ξέχωρα από τις άλλες. Είχε ύφος σκυθρωπό, 
σχεδόν θυμωμένο, και δεν επιχειρούσε να γνωριστεί με 
καμιά. Κανείς δεν είχε έρθει να την αποχαιρετήσει στον 
σταθμό.
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«Είναι καινούρια» είπε η Πατ. «Αναρωτιέμαι αν θα εί
ναι στο τμήμα μας. Μα την αλήθεια θα νόμιζες πως με 
κάποιον έχει θυμώσει. Αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να 
γίνει, αν αυτή και η Τζάνετ τυχόν μάλωναν».

Η Τζάνετ ήταν πολύ απότομη κι εύκολα έπαιρνε φω
τιά. Γρήγορα όμως ο θυμός της περνούσε. Η καινούρια 
όμως φαινόταν τόσο δύστροπη όσο κι απότομη. Οι δί
δυμες δεν τη συμπάθησαν καθόλου.

«Κοίτα! Κι άλλη μια καινούρια, μόλις τώρα φάνηκε 
στην αποβάθρα» είπε η Ίζαμπελ. «Φαίνεται πολύ χαρι
τωμένη. Θαρρώ πως θα είναι στην τάξη μας».

Η δεύτερη «καινούρια» ήταν ολότελα διαφορετική 
από την πρώτη. Ήταν μικρόσωμη, με σκούρες μπούκλες 
και βαθυγάλαζα μάτια, που σπίθιζαν από λάμψη εξυ
πνάδας. Τη συνόδευαν οι γονείς της.

«Φαίνεται πως ο πατέρας της είναι καλλιτέχνης  
–μουσικός ή ζωγράφος– γιατί βλέπω πως έχει μακριά 
μαλλιά και γραβάτα που ανεμίζει» είπε η Πατ.

«Α! Ξέρω ποιος είναι» είπε η Χίλαρι Ουέντγουορθ, 
που στεκόταν εκεί κοντά. «Είναι ο Μαξ Όριελ, ο διάση
μος ζωγράφος. Πριν από λίγο καιρό έκανε το πορτρέτο 
της θείας μου, είναι αληθινά θαυμάσιο. Έτυχε να τον συ
ναντήσω δυο τρεις φορές, όταν πήγαινα μαζί της στο 
εργαστήριό του για να ποζάρει. Η μικρή θα είναι χωρίς 
άλλο η κόρη του. Του μοιάζει πολύ».

«Φαίνεται έξυπνη» είπε η Πατ. «Ελπίζω να τη βάλουν 
στην τάξη μας».

«Στις θέσεις σας, παρακαλώ!» αντήχησε η δυνα
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τή φωνή της μις Ρόμπερτς. «Εμπρός, στις θέσεις σας! 
Εμπρός, στις θέσεις σας! Το τρένο φεύγει σε τρία λεπτά. 
Εμπρός! Επιβίβαση παρακαλώ!»

Ήταν η ώρα του αποχαιρετισμού –και σε λίγο τα κο
ρίτσια σκαρφάλωσαν στα βαγόνια– και η καθεμία προ
σπάθησε να καθίσει πλάι στις φιλενάδες της.

Η Άλισον, βλέποντας τις τελειόφοιτες να περπατούν 
ήρεμα και με αξιοπρέπεια στην αποβάθρα, βρήκε πως 
ήταν πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές. Βλέποντάς τις, 
είχε την εντύπωση πως η ίδια ήταν πολύ πολύ μικρή.

«Εκείνη εκεί είναι η Βίνιφρεντ Τζέιμς, η γενική αρχη
γός» ψιθύρισε η Πατ, καθώς μια ψηλή κοπέλα με σοβα
ρό ύφος τις προσπέρασε. «Είναι απίστευτα έξυπνη και 
πάρα πολύ καλή».

«Θα φοβόμουν να της μιλήσω» είπε η Άλισον.
«Έτσι νιώθαμε κι εμείς στην αρχή» απάντησε η Ίζαμπελ. 

«Εκείνη η άλλη, η κοκκινομάλλα, είναι η Μπελίντα Τάουερς, 
η ομαδάρχης. Στο προηγούμενο πεντάμηνο η Πατ κι εγώ 
μαλώσαμε μαζί της, μα γρήγορα καταλάβαμε πως ήταν 
καλός άνθρωπος. Ελπίζω να μας βάλει φέτος να παίξουμε 
σε μερικά ματς, ποια είναι η γνώμη σου, Πατ;»

Το τρένο σφύριξε. Από τα παράθυρα των βαγονιών 
κοριτσίστικα χέρια κουνούσαν σ’ αποχαιρετισμό τα μα
ντίλια τους.

Σιγά σιγά, το τρένο επιτάχυνε, βγήκε από τον σταθ
μό, ξεμάκρυνε παίρνοντας μαζί του τα κορίτσια για το 
Σεν Κλερ.

Μια καινούρια σχολική περίοδος άρχιζε.




