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Κεφάλάιο 1

Έφτασε επιτέλους η μέρα που ο Φίλιππος θα έφευ-
γε για διακοπές. Την τελευταία βδομάδα του φαινό-
ταν πως δεν κυλούσε ο χρόνος. Ανυπομονούσε να 
πάει στη Σαντορίνη, στο σπίτι του παππού και της 
γιαγιάς. Θα ταξίδευαν παρέα με τη θεία Μυρσίνη, 
την αδελφή της μητέρας του, και τον ξάδελφό του, 
τον Άντζελο, που είχαν έρθει πριν από λίγες μέρες 
από τη Σικελία και τους φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. 
Θα έπαιρνε βέβαια μαζί και τον γάτο του, τον Φου-
ντάκια, τον οποίο δεν αποχωριζόταν ποτέ. Οι γονείς 
του θα έρχονταν στο νησί ύστερα από δέκα μέρες, 
όταν θα έπαιρναν τις άδειές τους.

Ήταν πανευτυχής που θα έκανε παρέα με τον 
ξάδελφό του, που ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερος. 
Όμως, η μεγάλη του έγνοια ήταν μήπως φέτος ο 
Άντζελο δεν τον έκανε παρέα όπως παλιά. Φοβόταν 
ότι μπορεί να προτιμούσε συνομήλικούς του και να 
τον παρατούσε. 
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Στο χωριό Ακρωτήρι, όπου θα έμεναν, θα έβρισκε 
και την αγαπημένη του φίλη, τη Βάντα, την οποία 
περίμενε με λαχτάρα να ξαναδεί.

Όλη νύχτα ο Φίλιππος ξυπνούσε και πεταγόταν 
από το κρεβάτι νομίζοντας πως είχε έρθει η ώρα να 
ξεκινήσουν. Αλλά, βλέποντας από τις γρίλιες του 
παραθύρου ότι ήταν ακόμη σκοτάδι, ξανακοιμόταν. 
Κάποια στιγμή επιτέλους σηκώθηκε και άρχισε να 
ετοιμάζεται. Φόρεσε μια χακί βερμούδα και από 
πάνω την κόκκινη μπλούζα του. Στάθηκε μπροστά 
στον καθρέφτη και χτένισε τα μαλλιά του, που ήταν 
κομμένα κοντά και είχαν το χρώμα του κάστανου. 

Ενώ τοποθετούσε την κιθάρα του δίπλα στη βα-
λίτσα, που την είχε ετοιμάσει από το προηγούμενο 
βράδυ, άκουσε τη θεία του να φωνάζει στον Άντζελο: 

«Ακόμη να σηκωθείς; Θα είσαι υπεύθυνος αν χά-
σουμε το πλοίο». 

Η θεία Μυρσίνη ήταν έτοιμη να εκραγεί που ο 
γιος της δυσκολευόταν να ξυπνήσει. Όταν επιτέ-
λους ο ξάδελφος ετοιμάστηκε, φόρτωσαν τις απο-
σκευές και το καλάθι με τον γάτο στο αυτοκίνητο 
και αναχώρησαν για το λιμάνι. 

Ίσα που πρόλαβαν το καράβι. Με την αγωνία 
ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, άρχισαν να ψά-
χνουν θέσεις στο σαλόνι. Όμως ήταν όλες κατειλημ-
μένες. Το πλοίο ξεχείλιζε από κόσμο, καθώς ήταν 
αρχές Αυγούστου και όλοι έφευγαν σαν κυνηγημέ-
νοι από την Αθήνα. 
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«Μας βλέπω να τη βγάζουμε όρθιοι» είπε ο Άντζε-
λο τρίβοντας νυσταγμένος τα μάτια του. 

Η μητέρα του, αφού του έριξε ένα δηλητηριώδες 
βλέμμα, προχώρησε προς το κατάστρωμα. Ο Φίλιπ-
πος την ακολούθησε κρατώντας στο χέρι του το κα-
λάθι με τον γάτο. Αλλά και εκεί είχε επίσης πολύ κό-
σμο. Με αρκετή προσπάθεια κατάφεραν να βρουν 
τρία καθίσματα, που τα έβαλαν σε μια γωνιά και βο-
λεύτηκαν. Δίπλα τους, μια παρέα ξένων που είχαν 
καθίσει στο δάπεδο άρχισαν σε λίγο να παίζουν με 
τις κιθάρες και να τραγουδάνε. 

«Πού την έχουν την όρεξη πρωινιάτικα;» σχολία-
σε ο Άντζελο με μισοκοιμισμένο ύφος. 

Παρ’ όλα αυτά έβγαλε τη φωτογραφική του μη-
χανή για να τους απαθανατίσει, καθώς η φωτογρα-
φία ήταν το χόμπι του. 

Τα μάτια του Φίλιππου έλαμπαν από χαρά, αισθα-
νόταν ανάλαφρος, έτοιμος να πετάξει. Αγναντεύο-
ντας τη θάλασσα συλλογίστηκε το περσινό καλοκαί-
ρι. Ο πατέρας του είχε τότε σπάσει το πόδι του και 
γι’ αυτό είχαν ακυρώσει τις διακοπές τους στο νησί. 
Έτσι οι γονείς του αποφάσισαν να τον στείλουν 
στην κατασκήνωση. 

Την πρώτη βδομάδα είχε περάσει υπέροχα. Είχε 
γνωρίσει πολλά παιδιά, είχε αποκτήσει καινούρ-
γιους φίλους. Τη δεύτερη βδομάδα όμως όλα άλ-
λαξαν, όταν κατέφθασε ένας συμμαθητής του από 
το σχολείο, ο Θωμάς, που ήταν ο νταής της τάξης. 
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Αυτός, όποιον έβαζε στόχο, τον έσπρωχνε, τον πρό-
σβαλλε, τον ενοχλούσε και γενικά δεν τον άφηνε σε 
ησυχία.

Την επόμενη μέρα από τον ερχομό του Θωμά, ο 
ομαδάρχης τους ανακοίνωσε ότι θα πάνε στο βουνό 
να κάνουν αναρρίχηση. Ο Φίλιππος γύρισε και ψιθύ-
ρισε σ’ έναν φίλο που στεκόταν δίπλα του πως, επει-
δή είχε υψοφοβία, δεν θα συμμετείχε. Δεν πρόσεξε 
όμως ότι ακριβώς πίσω του στεκόταν ο Θωμάς, ο 
οποίος έσκασε ένα σαρδόνιο χαμόγελο. 

Όταν επέστρεψαν από την αναρρίχηση, ο Θωμάς 
τον πλησίασε και κολλώντας το πρόσωπό του στο 
δικό του άρχισε να τον κοροϊδεύει λέγοντας πως 
ήταν φοβητσιάρης και γι’ αυτό δεν είχε έρθει μαζί 
τους. Μόλις τον άκουσε, ο Φίλιππος άρχισε να βρά-
ζει σαν ηφαίστειο από τον θυμό του. Πολύ θα ήθελε 
να του δώσει μερικές μπουνιές, αλλά συγκρατήθηκε 
για να μη γίνει φασαρία. 

Ύστερα από δύο μέρες το βράδυ έγινε διακοπή 
ρεύματος, και ο Φίλιππος μαζί και με άλλα παιδιά 
φοβήθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν. Σε λίγο ευτυ-
χώς λειτούργησε η γεννήτρια και επανήλθε το φως. 
Ο Θωμάς όμως δεν έχασε ευκαιρία και άρχισε πάλι 
να τον κοροϊδεύει και να τον φωνάζει φοβητσιάρη. 

Όταν τελείωσαν οι διακοπές του στην κατασκή-
νωση, ο Φίλιππος έφυγε αποκεί πολύ στενοχωρη-
μένος. 

Σε λίγο άρχισαν και τα μαθήματα στο σχολείο. 
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Ήταν πια στην έκτη δημοτικού. Αλλά κι εκεί είχε 
πάλι τον Θωμά, που δεν παρέλειψε να του κολλή-
σει αμέσως την ταμπέλα του «φοβητσιάρη». Αυτό 
τον στενοχωρούσε πολύ, τον έκανε να ντρέπεται και 
να ξεχειλίζει από αγανάκτηση. Με τη βοήθεια της 
δασκάλας και των γονιών του κατάφερε ευτυχώς 
σταδιακά να το ξεπεράσει. Όμως βαθιά μέσα του 
είχε μείνει μια πίκρα. Εξακολουθούσε να το φέρει 
βαρέως και να αισθάνεται πως τον είχε σημαδέψει. 

Σήμερα όμως, όσο σκεφτόταν ότι θα έκανε δια-
κοπές στο αγαπημένο του νησί, παρέα με τα φι-
λαράκια του, το στήθος του φούσκωνε από χαρά. 
– Πού να το φανταζόταν ωστόσο πως το καλοκαίρι 
αυτό θα ήταν τελείως ξεχωριστό, καθώς θα έμπλεκε 
σε μια απίστευτη περιπέτεια, που θα τη θυμόταν σε 
όλη του τη ζωή! 

Ο Φίλιππος παρατήρησε ότι ο γάτος του στεκό-
ταν ακίνητος στο καλάθι του, σαν μαρμαρωμένος. 
Έτσι όπως ήταν κουλουριασμένος, με όρθιο το παχύ 
μαύρο τρίχωμά του, τη φουντωτή ουρά του πατικω-
μένη και τις λευκές πατούσες του κρυμμένες, έμοια-
ζε με χνουδωτή μπάλα. Τα μάτια του φαίνονταν φο-
βισμένα, αλλά δεν έβγαζε άχνα. 

Η θεία του άνοιξε το βιβλίο της για να διαβάσει 
και έδωσε ένα δεύτερο βιβλίο στον Άντζελο, που το 
ακούμπησε δίπλα του. 

Η θεία Μυρσίνη, όταν ακόμη ήταν φοιτήτρια φιλο-
λογίας, είχε γνωρίσει ένα καλοκαίρι στη Σαντορίνη 
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τον θείο Μάσιμο, που ήταν Ιταλός, και αγαπήθηκαν. 
Αφού πήρε το πτυχίο της, παντρεύτηκαν και πήγε 
να ζήσει μαζί του στη Σικελία. Εκεί έμαθε ιταλικά και 
σπούδασε ξεναγός. Κάθε καλοκαίρι όμως έρχονταν 
όλοι μαζί στη Σαντορίνη. Φέτος μόνο, ο θείος Μάσι-
μο, επειδή είχε δουλειές, θα πήγαινε στο νησί λίγο 
αργότερα.

Ο Φίλιππος χάζευε τα γλαροπούλια που ακολου-
θούσαν το βαπόρι. Κάπου κάπου βουτούσαν το κε-
φάλι τους στο νερό, για να αρπάξουν κάποιο ψαρά-
κι και να χορτάσουν την πείνα τους. Με τις φωνές 
και τα κρωξίματά τους ήταν σαν να αντάλλασσαν 
τα νέα τους και να φανέρωναν το ένα στο άλλο τα 
μυστικά του. 

Ο Άντζελο είχε απλώσει τα μακριά του πόδια και 
μισοκοιμόταν. Τα μαλλιά του ήταν καστανόξανθα, 
κουρεμένα πίσω κοντά και πιο μακριά μπροστά, ενώ 
στο λεπτό του πρόσωπο ξεχώριζαν τα μάτια του, 
που είχαν το χρώμα της πράσινης ελιάς, όπως και 
της μητέρας του. 

Η θεία Μυρσίνη σε λίγο τους έδωσε χρήματα για 
να πάρουν κάτι να φάνε από το μπαρ. Καθώς ο Φί-
λιππος έτρωγε το σάντουιτς και ρουφούσε τον χυμό 
του, του φάνηκε πως ο γάτος του τον κοιτούσε με 
παραπονεμένο βλέμμα. Τον λυπήθηκε και, όταν τε-
λείωσε το φαγητό, είπε στη θεία του πως σκεφτόταν 
να τον πάει μια βόλτα.

«Πρόσεχε όμως να μην απομακρυνθείς. Και να 
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έχεις τον νου σου να μη σου φύγει και τον χάσεις» 
του είπε εκείνη με ανήσυχο ύφος. 

«Ωχ… άρχισαν οι συμβουλές» σκέφτηκε ο Φί-
λιππος και χωρίς καθυστέρηση φόρεσε στον γάτο 
το λουρί του, τον πήρε αγκαλιά και κατευθύνθηκε 
προς την αντίθετη πλευρά του πλοίου, όπου δεν 
υπήρχαν καθίσματα ούτε πολύς κόσμος. Προχω-
ρώντας με γρήγορο βήμα έφτασε μπροστά σε μια 
σιδερένια πόρτα. Τη στιγμή που προσπαθούσε να 
την ανοίξει, ο Φουντάκιας ξέφυγε από τα χέρια 
του, πήδηξε κάτω και έτρεξε μπροστά σαν αστρα-
πή. Ο Φίλιππος τον ακολούθησε, αλλά εκείνος στο 
μεταξύ πρόλαβε και χώθηκε κάτω από μια μεγά-
λη βάρκα διάσωσης. Το αγόρι προσπάθησε να τον 
τραβήξει έξω, αλλά για κακή του τύχη ο γάτος είχε 
εγκλωβιστεί πίσω από ένα χοντρό ξύλο. Ο Φίλιπ-
πος σύρθηκε σαν το φίδι από κάτω και αναγκάστη-
κε να μπει ολόκληρος μέσα για να τον φτάσει. Τη 
στιγμή ακριβώς που προσπαθούσε να τον βγάλει, 
άκουσε ομιλίες και βήματα να σταματούν μπροστά 
στη βάρκα. 

«Ο θησαυρός είναι ανεκτίμητης αξίας» είπε ένας 
άντρας στα αγγλικά. 

Ο Φίλιππος παραξενεύτηκε με αυτό που άκουσε 
και τέντωσε τα αυτιά του περιμένοντας τη συνέχεια. 
Μάθαινε από πολύ μικρός αγγλικά και καταλάβαινε 
σχεδόν τα πάντα.

Ο Άγγλος ξερόβηξε προτού ξαναμιλήσει. 
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«Θα πρέπει όμως να σου πω όλη την ιστορία από 
την αρχή». 

«Περιμένω με αγωνία να ακούσω» απάντησε ο 
άλλος επίσης στα αγγλικά, αλλά με ελληνική προ-
φορά.

Ο Φουντάκιας τον κοιτούσε με φοβισμένα μάτια, 
αλλά ευτυχώς δεν νιαούρισε. 

«Στον πόλεμο του 1940, ο παππούς μου είχε πο-
λεμήσει εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών. Ήταν 
σε υποβρύχιο στη Μεσόγειο, από το οποίο τορπίλι-
ζαν τα πλοία των Γερμανών. Και κάποια μέρα τον 
έστειλαν στην Ελλάδα». 

Ο Φίλιππος είχε μείνει ακίνητος σαν μαρμαρωμέ-
νος. Του φαίνονταν εντελώς απίστευτα όσα άκουγε. 
Χάιδεψε το πόδι του γάτου, ο οποίος για καλή του 
τύχη δεν έβγαλε άχνα. 

«Μια φορά που το υποβρύχιο βρισκόταν κοντά 
στη Σαντορίνη, έστειλαν τον παππού μου, που ήταν 
δύτης, να κολλήσει νάρκες στο κάτω μέρος ενός 
γερμανικού πολεμικού πλοίου που ήταν αγκυροβο-
λημένο στο λιμάνι. Επιστρέφοντας λοιπόν από την 
αποστολή, εντόπισε κάτι περίεργο στον βυθό. Ήταν 
ένα αρχαίο ναυάγιο».

Ο Φίλιππος παρακαλούσε από μέσα του να μη 
νιαουρίσει ο Φουντάκιας και τον πάρουν είδηση. 
Ένιωθε πως ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μάθαινε 
και, άμα οι δύο άντρες καταλάβαιναν ότι τους είχε 
ακούσει, δεν ήξερε τι θα μπορούσε να συμβεί. 
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«Ο παππούς μου κόντεψε να τρελαθεί από τον 
ενθουσιασμό του όταν είδε το ναυάγιο. Είχε διαβά-
σει αρχαία ελληνική ιστορία και ήταν παθιασμένος 
αρχαιολάτρης. Το σπουδαίο όμως ήταν πως, ενώ 
περιεργαζόταν εκεί στον βυθό κάποια αρχαία αντι-
κείμενα, ανακάλυψε τρία ολόχρυσα στεφάνια».

«Τι είδους στεφάνια;» ρώτησε ο άλλος. 
«Μακεδονικά, από φύλλα βελανιδιάς, που είναι 

πολύ σπάνια. Ο παππούς μου έγραφε στο γράμμα 
που βρήκα πως ήταν ιδιαίτερα περίτεχνα και απεί-
ρου κάλλους. Οι αρχαίοι Έλληνες τα φορούσαν σε 
θρησκευτικές ή πολιτικές τελετές. Δεν αποκλείεται 
να ανήκαν στον Μέγα Αλέξανδρο ή στον πατέρα 
του, τον βασιλιά Φίλιππο. Όπως καταλαβαίνεις, εί-
ναι ανεκτίμητης αξίας». 

 Ο Φίλιππος ξεροκατάπιε· δεν μπορούσε να πι-
στέψει αυτά που έφταναν στα αυτιά του. Το στομάχι 
του συσπάστηκε. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του για να 
διαπιστώσει εάν ήταν ξύπνιος ή κοιμόταν και έβλεπε 
κάποιο όνειρο. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν άραγε 
τυχερός ή άτυχος που είχε μάθει ένα τόσο φοβερό 
μυστικό; Καταλάβαινε πάντως ότι αναμφίβολα ήταν 
επικίνδυνο. 

Άπλωσε το χέρι του ήσυχα για να χαϊδέψει την 
κοιλιά του γάτου. Εκείνος κούνησε λιγάκι τα πόδια 
του, χωρίς και πάλι να νιαουρίσει, λες και συμμε-
ριζόταν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκό-
ταν. 
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«Ο παππούς μου πήρε μαζί του τα τρία στεφά-
νια, αλλά δεν μπορούσε να τα πάει στο υποβρύ-
χιο, γιατί θα τον έβλεπαν» συνέχισε ο Άγγλος την 
αφήγησή του. «Βγήκε λοιπόν σε μια παραλία του 
νησιού και τα έκρυψε. Είχε βέβαια σκοπό, όταν θα 
έφευγε από την Ελλάδα, να τα πάρει μαζί του στην 
Αγγλία».

«Και τελικά τι έγινε;» ρώτησε με ενδιαφέρον ο άλ-
λος.

«Ύστερα από λίγες μέρες τον έπιασαν αιχμάλωτο 
οι Γερμανοί και τον φυλάκισαν στη Σαντορίνη. Όταν 
τελείωσε ο πόλεμος, συνέβησαν διάφορες καταστά-
σεις και δεν κατάφερε να πάει σ’ εκείνη την παραλία 
για να πάρει τα πολύτιμα στεφάνια».

«Και τόσα χρόνια γιατί δεν ήρθε να ψάξει και να 
τα βρει;» απόρησε ο συνομιλητής του.

«Εδώ είναι τα περίεργα της ζωής. Ενώ λοιπόν ο 
παππούς μου σώθηκε από τον πόλεμο, μια βδομά-
δα αφότου επέστρεψε στο Λονδίνο σκοτώθηκε σε 
τροχαίο δυστύχημα. Η γιαγιά μου μετά από εννέα 
μήνες γέννησε τον πατέρα μου, ο οποίος βέβαια δεν 
γνώρισε πατέρα».

«Η γιαγιά σου δεν ήξερε για τον θησαυρό;»
«Φαίνεται πως ο παππούς μου δεν πρόλαβε να 

της πει τίποτα».
«Και εσύ πώς το έμαθες;» 
«Πριν από λίγο καιρό πέθανε η γιαγιά μου και 

πήγα να αδειάσω το σπίτι της. Όπως έψαχνα στα 
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πράγματά της, ανακάλυψα σ’ ένα σεντούκι του παπ-
πού κρυμμένο ένα γράμμα, που έγραφε την ιστορία 
που σου διηγήθηκα».

Ενώ ο Φίλιππος είχε γίνει μούσκεμα από τη ζέστη 
αλλά και την αγωνία του να μη νιαουρίσει ο Φου-
ντάκιας, ο Άγγλος συνέχισε. Είχε βρει επίσης ένα 
σχεδιάγραμμα με οδηγίες για το πώς μπορούσε 
κάποιος να φτάσει στο σημείο όπου είχε κρύψει ο 
παππούς του τα στεφάνια.

Όταν ο άλλος τον ρώτησε πού ακριβώς ήταν 
εκείνο το σημείο, ο Άγγλος καθυστέρησε λίγο να 
απαντήσει. Στο τέλος είπε:

«Σε μια παραλία κοντά στο Ακρωτήρι. Εκεί όπου 
αργότερα ανακάλυψαν την προϊστορική πόλη». 

Ο Φίλιππος κόντεψε να πνιγεί με το σάλιο του μό-
λις το άκουσε. Το Ακρωτήρι ήταν το χωριό της για-
γιάς και του παππού του! 

Ο άλλος επέμεινε να μάθει πού ακριβώς ήταν 
κρυμμένος ο θησαυρός και ο Φίλιππος συγκέντρω-
σε όλη του την προσοχή για να ακούσει καλά τι θα 
έλεγε ο Άγγλος. Εκείνος δίστασε και πάλι να απα-
ντήσει. 

«Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, ο θησαυρός εί-
ναι κρυμμένος, όπως σου είπα, στην παραλία κοντά 
στην οποία βρίσκονται τα αρχαία. Εκεί είναι τα “μαύ-
ρα δάκρυα”. Προχωράς και βρίσκεις τον “μανδύα 
της φωτιάς”. Στο τέλος του θα δεις το “στόμα του 
κροκόδειλου”. Όταν μπεις μέσα, θα μετακινήσεις 
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ένα “δόντι του κροκόδειλου” και από κάτω είναι ο 
θησαυρός… τα τρία χρυσά στεφάνια». 

 Τα μηνίγγια του Φίλιππου χτυπούσαν δυνατά. Ο 
ιδρώτας κυλούσε από τα φρύδια στα μεγάλα μαύρα 
του μάτια, τα οποία είχαν αρχίσει να τσούζουν. Τι 
γρίφος ήταν αυτός; Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Επα-
νέλαβε αμέσως με τη σειρά τα λόγια του Άγγλου, 
για να τα απομνημονεύσει και να μην τα ξεχάσει. 
Όμως, έτσι όπως είχε μείνει ακίνητος, συνειδητο-
ποίησε ότι είχε πάθει κράμπα το πόδι του. Προσπά-
θησε να το κουνήσει, αλλά ήταν αδύνατον. 

Η φωνή του δεύτερου άντρα, που κατά πάσα πι-
θανότητα ήταν Έλληνας, ακούστηκε σοβαρή. 

«Εγώ, να ξέρεις, μπορώ να σου βρω αγοραστή 
για τα στεφάνια. Γνωρίζω ήδη κάποιον ξένο που εν-
διαφέρεται. Όμως, θέλω και εγώ το μερτικό μου». 

Ο Φίλιππος κατάλαβε αμέσως ότι αυτός θα ήταν 
ο ενδιάμεσος, που θα μετέφερε τα στεφάνια στο 
εξωτερικό, για να τα πουλήσει μάλλον σε κάποιον 
πλούσιο συλλέκτη. Δεν αποκλείεται βέβαια να ήταν 
και άλλοι αρχαιοκάπηλοι στο κόλπο. 

 Στο μεταξύ το πόδι του τον πονούσε πολύ. Προ-
σπαθώντας να το κουνήσει, χτύπησε κατά λάθος 
στη βάρκα και ακούστηκε ένας υπόκωφος θόρυβος. 
Οι δύο τύποι συνέχισαν να μιλούν, αλλά οι φωνές 
τους σιγά σιγά ξεμάκρυναν. 

 Ο Φίλιππος είχε μεγάλη περιέργεια να δει τις 
φυσιογνωμίες τους και ρίσκαρε να κρυφοκοιτάξει. 
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Ο ένας ήταν ψηλός, ξανθός, με ίσια κοντά μαλλιά 
και φορούσε τζιν παντελόνι και λευκό μπλουζάκι. Ο 
άλλος είχε σκούρα σγουρά μαλλιά, πιασμένα πίσω 
με ένα λαστιχάκι, και φορούσε κόκκινο καπέλο στο 
κεφάλι. 

Όταν χάθηκαν εντελώς, ο Φίλιππος σύρθηκε έξω 
από τη βάρκα. Η μπλούζα του έσταζε από τον ιδρώ-
τα. Έτριψε δυνατά το πόδι του για να του περάσει 
η κράμπα. Όταν ξεμούδιασε, χώθηκε πάλι από κάτω 
για να βγάλει και τον γάτο. Ύστερα από λίγα λεπτά 
κατάφερε επιτέλους να τον απεγκλωβίσει. Τον πήρε 
στην αγκαλιά του, τον χάιδεψε για να τον ησυχάσει 
και κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του πλοίου. 

Τότε είδε τη θεία του και τον Άντζελο να ψάχνουν 
εναγωνίως να τον βρουν. Παρόλο που τα μακριά 
κόκκινα μαλλιά της θείας Μυρσίνης ήταν πιασμένα 
αλογοουρά, ο ιδρώτας ανάβλυζε από το μέτωπό της 
και χάιδευε τις φακίδες του προσώπου της. Ο θυμω-
μένος τόνος της φωνής της όταν του μίλησε φανέ-
ρωνε την ταραχή της.

«Πού ήσουν τόση ώρα; Ε, πού ήσουν; Δεν σου 
είπα να μην αργήσεις;» τον μάλωσε.

Ο Φίλιππος πήρε μισοκακόμοιρο ύφος. 
«Συγγνώμη, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα» 

προσπάθησε να δικαιολογηθεί.
Η θεία του επέμεινε να μάθει τι ακριβώς είχε συμ-

βεί, οπότε εκείνος της διηγήθηκε την προσπάθειά 
του να βγάλει τον γάτο που είχε χωθεί κάτω από τη 
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βάρκα, παραλείποντας βέβαια να αναφέρει όλες τις 
υπόλοιπες λεπτομέρειες, για να μην την ανησυχή-
σει.

Ο Άντζελο, που όλη αυτή την ώρα τους παρακο-
λουθούσε, έσκασε ένα ανέμελο χαμόγελο.

 «Εντάξει τώρα. Αρκετά το αναλύσαμε το θέμα. 
Δεν πάμε πίσω, να μη μας πάρουν τα καθίσματα;» 
πρότεινε.

Ο Φίλιππος του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο ευγνω-
μοσύνη. Ήθελε να μιλήσει οπωσδήποτε στον ξάδελ-
φό του και να του πει τα φοβερά νέα.

Δεν μπορούσε ακόμη να πιστέψει πως, αν και 
ήταν μικρότερος από κείνον, είχε μάθει τόσο σημα-
ντικά μυστικά, που αφορούσαν όχι μόνο την πατρί-
δα του αλλά πιθανόν ολόκληρη την οικουμένη.
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Κεφάλάιο 2 

Ενώ το πλοίο συνέχιζε το ταξίδι του, ένα πλήθος 
θαλασσοπούλια, κατάμαυρα από πάνω και λευκά 
από κάτω, έκαναν πάλι την εμφάνισή τους. Χορο-
πηδούσαν προσπαθώντας να αποφύγουν το ένα το 
ράμφος του άλλου, και ήταν ολοφάνερο πως κα-
βγάδιζαν για την τροφή που κατάφερναν να βρουν. 
Ο ήχος από τις φτερούγες τους αλλά και οι οξείες 
κραυγές τους συντρόφευαν τους ταξιδιώτες. 

Όταν κάποια στιγμή έφυγε η θεία Μυρσίνη για να 
πάει μια βόλτα, ο Φίλιππος βρήκε την ευκαιρία που 
ζητούσε και διηγήθηκε τα πάντα στον Άντζελο. Όση 
ώρα μιλούσε, εκείνος τον άκουγε με γουρλωμένα 
μάτια και του είχε κοπεί η λαλιά.

Φούσκωνε από περηφάνια ο Φίλιππος που είχε 
καταφέρει να εντυπωσιάσει τον ξάδελφό του, ώσπου 
εκείνος γύρισε και τον κοίταξε με περιπαιχτικό ύφος. 

«Φίλε, πλάκα μου κάνεις, έτσι;» 
Διαμαρτυρήθηκε αμέσως το αγόρι, διαβεβαιώ-
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νοντάς τον ότι όλα όσα του είχε πει ήταν αλήθεια. 
Εξάλλου, αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος που είχε 
αργήσει να επιστρέψει. 

«Πολύ περίεργα είναι όλα αυτά για να είναι αλη-
θινά» επέμεινε ο Άντζελο και του ζήτησε να επανα-
λάβει τα πάντα από την αρχή. Ο Φίλιππος δεν έφερε 
αντίρρηση. Όταν τελείωσε, ο ξάδελφός του κούνη-
σε επιδοκιμαστικά το κεφάλι του. 

«Αφού είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να σκε-
φτούμε τι μπορούμε να κάνουμε». Η άποψή του πά-
ντως ήταν ότι το πρώτο που έπρεπε να τους ενδια-
φέρει ήταν να παραμείνει ο θησαυρός στην Ελλάδα. 

Ο Φίλιππος συμφώνησε και την ίδια στιγμή γύρι-
σε και τον κοίταξε με συνωμοτικό ύφος. 

«Ξέρεις, μου ήρθε μια ιδέα. Μήπως να ψάξουμε 
μόνοι μας να βρούμε τον θησαυρό;»

Τα μάτια του Άντζελο άστραψαν. 
«Μόνοι μας;» επανέλαβε.
«Ναι, μόνοι μας. Να πάμε πρώτοι εμείς να ψάξου-

με. Και πού ξέρεις; Μπορεί να είμαστε τυχεροί και 
να τον βρούμε».

«Δεν είναι κακή ιδέα. Φαντάζεσαι, φίλε, να τον 
βρούμε εμείς;» Τα μάγουλα του Άντζελο αναψοκοκ-
κίνισαν και το βλέμμα του πλανήθηκε στη θάλασσα. 
«Φς… Θρίαμβος… θρίαμβος! Θα γίνουμε διάσημοι!» 
πανηγύρισε. 

 «Θα γίνουμε διάσημοι σε όλον τον κόσμο!» επα-
νέλαβε ο Φίλιππος κατενθουσιασμένος, ενώ ο νους 
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του πέταξε στον Θωμά και τους συμμαθητές του 
στο σχολείο. Σκέψου τι θα γινόταν όταν το μάθαι-
ναν. Θα πάθαιναν το σοκ της ζωής τους. Και ο νταής 
ο Θωμάς, που του έχει κολλήσει την ταμπέλα του 
«φοβητσιάρη», θα έπαιρνε ένα μεγάλο μάθημα. 

«Και πού θα ψάξουμε;» ρώτησε ο Άντζελο.
«Ο Άγγλος είπε πως ο θησαυρός βρίσκεται στην 

παραλία του Ακρωτηρίου που είναι κοντά στα αρ-
χαία. Θα είναι μάλλον εκεί που κάνουμε συνήθως 
μπάνιο. Μόλις φτάσουμε στο χωριό, πρέπει να πάμε 
να ψάξουμε σε αυτό το μέρος. Δεν πιστεύω ότι οι 
δύο τύποι θα πάνε κατευθείαν εκεί πέρα». 

Ο Άντζελο κούνησε καταφατικά το κεφάλι του, 
αλλά απότομα το πρόσωπό του συννέφιασε και πα-
ρατήρησε πως το εγχείρημά τους δεν θα ήταν και 
τόσο εύκολο. Δεν είχε καταλάβει τίποτε από τον 
γρίφο του Άγγλου: «μαύρα δάκρυα», «κόκκινος μαν-
δύας», «το στόμα του κροκόδειλου», «το δόντι του 
κροκόδειλου». Τι στο καλό εννοούσε με όλα αυτά; 

«Έχεις δίκιο. Κι εγώ, έτσι όπως τα άκουσα, δεν 
έβγαλα άκρη. Αλλά άμα πάμε επιτόπου, μπορεί και 
να καταλάβουμε τι εννοούσε».

Ο ξάδελφός του συμφώνησε. Εκείνη τη στιγμή 
όμως εμφανίστηκε η θεία Μυρσίνη και διέκοψαν 
απότομα τη συζήτηση. 

Εκτός όλων των άλλων, ο Φίλιππος ήταν χαρού-
μενος και για έναν ακόμα λόγο. Έτσι όπως είχαν έρ-
θει τα πράγματα, ο Άντζελο θα ήταν συνέχεια μαζί 
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του και δεν θα τον παρατούσε, όπως φοβόταν, για 
να κάνει παρέα με μεγαλύτερα παιδιά.

Όταν φάνηκε από μακριά το νησί, η θεία Μυρ-
σίνη τους ενημέρωσε ότι η Σαντορίνη ονομαζόταν 
στα αρχαία χρόνια Θήρα και τους ρώτησε αν ήξε-
ραν από πού πήρε αυτό το όνομα. 

Ο Άντζελο διαμαρτυρήθηκε: 
«Καλά, για διακοπές ήρθαμε εδώ ή για εξετά-

σεις;».
«Δεν νομίζω ότι θα πάθεις τίποτα εάν μάθεις μερι-

κά πράγματα για το νησί» αποκρίθηκε εκείνη αναση-
κώνοντας το δεξί της φρύδι και συνέχισε ακάθεκτη: 
«Η ονομασία Θήρα λοιπόν προήλθε από τον αρχαίο 
Σπαρτιάτη ηγεμόνα Θήρα. Αυτός είχε καταλάβει το 
νησί τον 8ο αιώνα π.Χ.».

Ο Φίλιππος άκουγε με μεγάλη προσοχή. Του άρε-
σε η ιστορία και τη διάβαζε σαν παραμύθι. Ο ξάδελ-
φός του ωστόσο έσκυψε και του ψιθύρισε στο αυτί: 

«Είσαι τυχερός που η μητέρα σου δεν είναι ξενα-
γός». 

Όταν η θεία Μυρσίνη, που δεν της ξέφευγε τίπο-
τα, τον ρώτησε τι είπε, ο Άντζελο απάντησε ξύνο-
ντας το κεφάλι του πως είχε κάνει ένα σχόλιο για το 
κορίτσι που είχε μόλις περάσει από μπροστά τους. 

Η μητέρα του τον κοίταξε με αυστηρό ύφος και 
συνέχισε απτόητη: 

«Μετά τις Σταυροφορίες, το 1204 το νησί παρα-
χωρήθηκε στον Μάρκο Σανούδο. Αυτός ίδρυσε το 
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Δουκάτο του Αιγαίου με πρωτεύουσα τη Νάξο και 
τα νησιά παραχωρήθηκαν σε άρχοντες, τους φεου-
δάρχες. Τότε λοιπόν ήρθαν εδώ οι Λατίνοι, όπως και 
σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Οι Ενετοί ονόμασαν 
το νησί Σαντορίνη από την εκκλησία της Αγίας Ειρή-
νης, ή Σάντα Ιρίνα στα ιταλικά, που υπήρχε σε αυτό. 
Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά μετά τη Λατινοκρα-
τία το Δουκάτο του Αιγαίου πέρασε στα χέρια των 
Οθωμανών». 

Τη στιγμή που ο Άντζελο έκανε μια γκριμάτσα δυ-
σαρέσκειας, ο Φίλιππος πετάχτηκε και συμπλήρωσε 
πως η Σαντορίνη πολέμησε εναντίον των Τούρκων 
και μάλιστα ήταν η τρίτη ναυτική δύναμη μετά την 
Ύδρα και τις Σπέτσες. 

Ένα πλατύ χαμόγελο φώτισε το πρόσωπο της 
θείας, σαν επιβράβευση για τις γνώσεις του. 

Όταν το πλοίο διέσχισε την Καλντέρα, η θεία τους 
εξήγησε ότι «καλντέρα» στα ισπανικά σημαίνει χύ-
τρα ή καζάνι. Καλντέρα έλεγαν το σημείο της θά-
λασσας που βρισκόταν ανάμεσα στη Σαντορίνη, τη 
Θηρασιά και το Ασπρονήσι. Και εκεί στη μέση ήταν 
τα ηφαίστεια. 

«Απ’ ό,τι ξέρω, η Παλαιά Καμένη είναι το μικρότε-
ρο νησί και η Νέα Καμένη το μεγαλύτερο» τη διέκο-
ψε ο Άντζελο.

Η μητέρα του κούνησε το κεφάλι της συγκατα-
νεύοντας ευχαριστημένη. Η Σαντορίνη πρόβαλλε πιο 
καθαρά όσο πλησίαζαν. Ο Φίλιππος εντυπωσιάστη-
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κε για άλλη μια φορά βλέποντας τα απότομα βράχια 
στις αποχρώσεις της φωτιάς που σχημάτιζαν γκρε-
μό. Ήταν φανερό πως τα βράχια αυτά είχαν δημι-
ουργηθεί από ηφαιστειακά πετρώματα. Στην κορυ-
φή τους, κατά μήκος της Καλντέρας, απλώνονταν 
το ένα δίπλα στο άλλο τα Φηρά και χωριά της Σα-
ντορίνης. Τα σπίτια ήταν όλα κατάλευκα με θόλους, 
ενώ ξεχώριζαν τα εκκλησάκια με τα καμπαναριά και 
τους γαλάζιους τρούλους τους. Το νησί ήταν πραγ-
ματικά μοναδικό. Γι’ αυτό εξάλλου είχε ψηφιστεί ως 
το ωραιότερο νησί στον κόσμο. 

Το βαπόρι έπιασε στο λιμάνι, τον Αθηνιό. Υψώνο-
ντας το βλέμμα, ο Φίλιππος φαντάστηκε ότι τα σπί-
τια κρέμονταν πάνω από το κεφάλι του. Σε κάποια 
σημεία μάλιστα που υπήρχε κλίση στο έδαφος, του 
φάνηκε πως θα γλιστρούσαν στον γκρεμό και θα κα-
τρακυλούσαν στη θάλασσα.

Οι επιβάτες του πλοίου, στριμωγμένοι ο ένας δί-
πλα στον άλλον, ετοιμάστηκαν να αποβιβαστούν. 
Τα μάτια του Φίλιππου έψαχναν απεγνωσμένα να 
ανακαλύψουν τον Άγγλο και το μελαχρινό. Αλλά δεν 
υπήρχαν πουθενά.

Όταν βγήκαν επιτέλους έξω, μπήκαν στο αυτο-
κίνητο και κατευθύνθηκαν προς το νότιο μέρος του 
νησιού, όπου βρισκόταν το χωριό Ακρωτήρι. Ύστε-
ρα από λίγη ώρα, φάνηκαν από μακριά τα ολόασπρα 
σπίτια του χωριού, που ήταν χτισμένα πάνω σε λόφο. 
Στο ψηλότερο σημείο ξεχώριζε το ενετικό κάστρο. 
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

«Πότε χτίστηκε το κάστρο;» ρώτησε ο Φίλιππος 
τη θεία του.

Ο Άντζελο, που καθόταν μπροστά, γύρισε και τον 
αγριοκοίταξε, ενώ εκείνη χαμογέλασε ευχαριστημέ-
νη που ο ανιψιός της έδειχνε ενδιαφέρον να μάθει 
πράγματα για το νησί τους. 

«Μετά το 1204 που κατέλαβαν τη Σαντορίνη οι 
Βενετοί, έχτισαν στο νησί κάστρα, κυρίως πάνω σε 
βουνά, που τα ονόμαζαν καστέλια. Μέσα σε αυτά 
έφτιαξαν σπίτια για να μείνουν. Τα έχτισαν διώροφα 
ή τριώροφα, κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο, με 
υπερυψωμένους τους εξωτερικούς τοίχους και χω-
ρίς ανοίγματα από τη μεριά που ήταν εκτεθειμένοι  
σε τυχόν επιδρομές των εχθρών, για να προστατεύο-
νται από αυτούς».

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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O Φίλιππος πηγαίνει διακοπές στη Σαντορίνη στο σπίτι του 
παππού και της γιαγιάς, παρέα με τον ξάδελφό του, Άντζελο, 
και τον γάτο του, Φουντάκια. Στο πλοίο όμως, τυχαία, ακούει 
μια περίεργη συζήτηση μεταξύ ενός Έλληνα κι ενός Άγγλου 
για έναν θησαυρό. Ο παππούς του Άγγλου είχε πολεμήσει στη 
Σαντορίνη κι είχε ανακαλύψει ένα αρχαίο ναυάγιο. Αποκεί είχε 
κλέψει τρία σπάνια, αρχαία, χρυσά στεφάνια και τα είχε κρύψει 
σε μια παραλία.
 
Τι θα συμβεί όταν ο Φίλιππος, ο Άντζελο και η αγαπημένη τους 
φίλη Βάντα αποφασίσουν να βρουν πρώτοι τα αρχαία στεφά-
νια, για να μείνει ο θησαυρός στην Ελλάδα, αλλά και για να 
γίνουν διάσημοι σε όλη την οικουμένη; Μήπως, χωρίς να το 
καταλάβουν, θα εμπλακούν σε μια επικίνδυνη ιστορία με πολ-
λά απρόοπτα; 

Ένα βιβλίο μυστηρίου και περιπέτειας που θα μας ταξιδέψει 
στον χρόνο, ρίχνοντας φως στα καλά κρυμμένα μυστικά της 
Σαντορίνης και στην ιστορία της.

Θέμα: Ταξίδια στην Ελλάδα – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
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