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Κεφάλάιο 1

―Ξύπνα, υπναρού, τη σκούντηξε απαλά η μητέρα 
της. Δε θέλεις να αργήσεις την πρώτη μέρα στο 
σχολείο, ε;

Η Γοργώ άνοιξε σιγά σιγά τα μάτια, και το φως 
της λάμπας την τύφλωσε.

―Κλείσε το φως, μαμά…, γκρίνιαξε.
Εκείνη όμως τράβηξε το σεντόνι της και την ξε-

σκέπασε εντελώς. 
―Θα σηκωθείς με το καλό ή να φέρω να σου 

ρίξω νερό; τη ρώτησε γελώντας.
―Θα σηκωθώ, θα σηκωθώ…, της φώναξε και κοί-

ταξε προς την μπαλκονόπορτα. 
Έβρεχε;
―Είδες; Βρέχει…, είπε η μητέρα της, λες κι είχε 

μαντέψει τη σκέψη της. 
Δίπλα της, η Αριάδνη ήταν ήδη ντυμένη και χτενι-

σμένη. Σηκώθηκε με βαριά καρδιά. Ακόμα κι ο Θεός 
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λυπόταν που άνοιγαν τα σχολεία, κι είχε βάλει τα 
κλάματα! Η μητέρα είχε αφήσει τα ρούχα της στο 
κρεβάτι κι ήρθε η Σταυρούλα να τη ντύσει. 

―Αχ, Σταυρούλα μου, δε θέλω να πάω στο σχο-
λείο, της γκρίνιαξε. Θέλω να κοιμηθώ, νυστάζω 
τόσο πολύ…

Εκείνη κοίταξε προς το μπαλκόνι κι είπε:
―Η υγρασία φταίει και νυστάζεις, κοντέσα μου. 

Θα πας στο σχολείο και θα πεις κι ένα τραγούδι. 
Αφού ντύθηκε, και η Σταυρούλα τη χτένισε –γιατί 

όταν ξυπνάει η Γοργώ, της λέει πως είναι «σαν κα-
τσιβέλα»–, κατέβηκαν κάτω. Η Αριάδνη είχε ήδη πιει 
το γάλα της κι έτρωγε την τελευταία της φρυγανιά 
με λάδι και μέλι, καθώς κάθε πρωί, εκτός από το 
γάλα τους, έπρεπε να φάνε οπωσδήποτε δύο του-
λάχιστον φρυγανιές με λάδι και μέλι ή με βούτυρο 
και μαρμελάδα. Η Σταυρούλα έλεγε πως «φτιάχνου-
νε» το στομάχι κι ο πατέρας τους συμφωνούσε πως 
το πρωινό ήταν το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας.

―Εξαιτίας σου, θα χάσουμε το σχολικό, μουρ-
μούρισε η Αριάδνη. Θα χάσουμε το σχολικό, θα χά-
σουμε το σχολικό…, έλεγε ξανά και ξανά.

―Σταμάτα, σταμάτα…, φώναζε, αλλά εκείνη δε 
σταματούσε.

―Θα χάσουμε το αεροπλάνο, ξύπνα…, άκουσε 
πάλι της φωνή της Αριάδνης. 

Πετάχτηκε από το κρεβάτι της αλαφιασμένη. 
«Όνειρο ήτανε…» σκέφτηκε με ανακούφιση. 
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ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

―Τι όνειρο έβλεπες και φώναζες «σταμάτα»; τη 
ρώτησε η Αριάδνη. 

―Τίποτα, δε θυμάμαι…, της απάντησε και πετά-
χτηκε από το κρεβάτι. 

Φώναξε τη Σταυρούλα και, μέχρι εκείνη να έρθει, 
περιεργαζόταν την αδελφή της. Πώς τα κατάφερνε 
κάθε μέρα κι ήταν έτοιμη, ντυμένη και χτενισμένη, 
πάντα πριν από αυτή; Θα το σκεφτόταν άλλη φορά. 
Σήμερα ήταν μέρα χαρούμενη. Σήμερα ξεκινούσαν οι 
διακοπές τους! Ξαναφώναξε με μανία τη Σταυρούλα.

―Τι φωνάζεις, σινιορίνα1 μου, ωσάν2 τη βουρλι-
σμένη3; ρώτησε ορμώντας μέσα στο δωμάτιο. Δυο 
ποδάρια και δυο χέρια έχω η τσαμένη4, τι να προλά-
βω να κάμω; 

―Γρήγορα, Σταυρούλα, να με ντύσεις και να με 
χτενίσεις. Θα χάσουμε το αεροπλάνο και δε θα πάμε 
στο νησί! της φώναξε βιαστικά η Γοργώ, ανοιγοκλεί-
νοντας όλα της τα συρτάρια. Πού είναι τα ρούχα 
μου; τη ρώτησε κατακόκκινη.

―Στις βαλίτσες σας, πριντζηπέσσα5 μου, στις βα-
λίτσες σας, της απάντησε σκασμένη στα γέλια. 

Έβγαλε το γαλάζιο της φόρεμα από την ντουλά-
πα και τη βοήθησε να το φορέσει. 

1. Δεσποινίδα
2. Σαν
3. Τρελαμένη 
4. Καημένη
5. Πριγκιπέσα 
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―Πρέπει να συνηθίσεις να ντύνεσαι μονάχη σου 
από τούδε, κοτζάμ κοπέλα είσαι πια… Άντε, έλα να 
φτιάξω τώρα την κόμη6 σου, μη βγεις στους δρό-
μους σαν την κατσιβέλα. Πού ξέρεις, στο αεροπλά-
νο μπορεί να συνταξιδεύομε με καμιά προσωπικότη-
τα, με κανέναν ηθοποιό, με κανέναν βασιλέα…

―Τι λες, καλέ Σταυρούλα; της είπε γελώντας. 
Δεν υπάρχουν πια βασιλιάδες…

―Καλά, καλά. Μάθε πρώτα να πιάνεις την τσα-
τσάρα και μετά να έρθεις να μου πουλήσεις πνεύμα, 
δεσποινάριο…, απάντησε εκείνη κι έφυγε φουρκι-
σμένη.

Με την Αριάδνη έσκασαν στα γέλια και τσακίστη-
καν στις σκάλες ποια θα έφτανε πρώτη κάτω. Στην 
τραπεζαρία τις περίμενε και η μαμά και ο μπαμπάς. 

―Να είστε φρόνιμες και να μην κουράσετε τον 
παππού και τη γιαγιά, εντάξει; τους είπε η μητέρα 
τους και τις αγκάλιασε.

―Και το μυαλό σας μέσα στο κεφάλι κι όχι πάνω 
απ’ τα μαλλιά…, μουρμούρισε ο μπαμπάς. Καθίστε 
τώρα να φάτε, γιατί το πρωινό… 

―Είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας! συ-
μπλήρωσαν ταυτόχρονα η Γοργώ με την Αριάδνη κι 
έσκασαν στα γέλια. 

Η μαμά κι ο μπαμπάς δε θα πήγαιναν μαζί τους 
στο νησί τώρα αλλά τον Αύγουστο, επειδή ο μπα-

6. Μαλλιά
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ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

μπάς έπρεπε να δουλεύει στο πανεπιστήμιο μέχρι 
τότε κι η μαμά θα καθόταν να του κάνει παρέα. 
Μόνο η Σταυρούλα θα πήγαινε μαζί για να τις προ-
σέχει στο ταξίδι και για να τις κυνηγάει στο νησί, να 
μην κάνουν κουτουράδες. 

―Να μου τις προσέχεις, της είπε η μαμά όταν 
ήταν πια στην πόρτα.

―Έννοια σου και θα ’χω τα μάτια μου δεκατέσ-
σερα…, απάντησε εκείνη.

Επιτέλους έφευγαν! Ο οδηγός φόρτωσε τα πράγ-
ματα στο αυτοκίνητο –και τι δεν κουβαλούσαν!– και 
ξεκίνησαν για το αεροδρόμιο. Η Γοργώ, χωρίς να 
ξέρει γιατί, ένιωθε πως αυτό το καλοκαίρι κάτι εξαι-
ρετικό θα τους συνέβαινε στο νησί. Το ίδιο, βέβαια, 
διαισθανόταν και η Αριάδνη. Μα καμιά από τις δυο 
δεν τολμούσε να το εξομολογηθεί!
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Κεφάλάιο 2

Όταν έφτασαν στο νησί, ήταν πια μεσημέρι. Η Σταυ-
ρούλα, μόλις βγήκαν έξω από το αεροδρόμιο, άρχι-
σε πάλι να σταυροκοπιέται – όπως έκανε και σε όλη 
τη διάρκεια του ταξιδιού.

―Άγιε μου Σπυρίδωνα, μεγάλη η χάρη σου που 
μας έφερες σώες και ανηβλαβείς στο νησί…, έλεγε 
κι έκανε τον σταυρό της.

Τα δύο κορίτσια γέλασαν και τη διόρθωσαν.
―Αβλαβείς είναι το σωστό, όχι ανηβλαβείς! της 

είπαν.
―Να μου κάνετε τη χάρη, κοντεσίνες μου, απάντη-

σε εκείνη. Ο άγιος καταλαβαίνει τι θέλει να του πω. 
Δεν έχει ανάγκη του λόγου σας να μεταφράζετε…

Έπειτα, μπήκαν στο αμάξι που είχε στείλει ο παπ-
πούς τους να τις πάρει και, αφού ο κυρ Σωτήρης, ο 
οδηγός, φόρτωσε τα μπαγκάζια7 τους, έβαλε μπρος 

7. Βαλίτσες, αποσκευές
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ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

και κατευθύνθηκε προς την Κάτω Πλατεία. Διασχί-
ζοντας τη Γαρίτσα, ένιωσαν τόσο ευτυχισμένες που 
είχαν έρθει στο νησί! Eίχαν ανοίξει τα τζάμια και ενώ 
περνούσαν δίπλα από τη θάλασσα, εισέπνεαν βαθιά 
τη θαλασσινή αύρα, καθώς η αλμύρα κολλούσε στα 
πρόσωπά τους. 

―Ευλογημένος τούτος ο τόπος…, μουρμούριζε η 
Σταυρούλα και σκούπιζε τα μάτια της, γιατί είχε συ-
γκινηθεί που ήρθαν ξανά στο νησί όπου μεγάλωσε. 

Την καταλάβαιναν τη Σταυρούλα. Κάθε φορά που 
πήγαιναν, το πάθαιναν κι αυτές, που δε μεγάλωσαν 
εδώ, πόσο μάλλον εκείνη! Κοίταζαν αχόρταγα έξω 
από το αυτοκίνητο, λες και τα έβλεπαν όλα για πρώ-
τη φορά. 

Απέναντι, το Παλαιό Φρούριο, δέσποζε αρχοντι-
κό πάνω στους βράχους του, στοιχειώνοντας με την 
επιβλητικότητά του τους αιώνες. Δεξιά, το πεζοδρό-
μιο και το μικρό τοιχάκι που τις χώριζε απ’ τη θάλασ-
σα, κι, αν και καταμεσήμερο, πολύς κόσμος πήγαινε 
πάνω κάτω, κάνοντας τον περίπατό του. Περπατού-
σαν από την Πάνω Πλατεία ως τον Ανεμόμυλο της 
Γαρίτσας. Εκεί μια στάση για να ξαποστάσουν και 
πάλι πίσω. 

Αριστερά, πέρασαν την «Κολόνα του Ντούγκλα» 
–το μνημείο εκείνο που χτίστηκε προς τιμήν του Άγ-
γλου αρμοστή Ντάγκλας–, το φημισμένο ξενοδοχείο 
Κορφού Παλάς και τα καλοδιατηρημένα και φρε-
σκοβαμμένα νεοκλασικά κτίρια, μέχρι που έφτασαν 
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στην Πάνω Πλατεία. Α! Να κι οι άμαξες με τα άλογα 
που πηγαίνουν τους τουρίστες βόλτα το καλοκαίρι. 

Έφτασαν! Ο κυρ Σωτήρης τις κατέβασε στο Πε-
ντοφάναρο, ένα πανύψηλο φανάρι με πέντε λάμπες 
που χωρίζει τη Σπιανάδα –τη μεγαλύτερη πλατεία 
των Βαλκανίων– σε Πάνω και Κάτω Πλατεία. Πο, 
πο κόσμος! Πάλευαν με τις βαλίτσες –μαζί κι ο κυρ 
Σωτήρης– για να περάσουν ανάμεσα από τους του-
ρίστες, που μάταια περίμεναν να αδειάσει ένα τρα-
πεζάκι στις κατάμεστες από τον κόσμο καφετέριες 
του Λιστόν, του δρόμου με τα βόλτα8, ή αλλιώς της 
Πλατείας Ελευθερίας, όπως λέγεται. Έστριψαν αρι-
στερά και μετά πάλι δεξιά. Τώρα βρίσκονταν στο 
πίσω μέρος του Λιστόν, στην οδό Καποδιστρίου. 

―Καλή διαμονή, τους ευχήθηκε ο κυρ Σωτήρης 
και τις άφησε στην πόρτα του σπιτιού. 

Η πόρτα άνοιξε και τα ποδοβολητά τους αντήχη-
σαν στις ξύλινες σκάλες. 

―Γιαγιά…, παππού…, φώναξαν με ανυπομονη-
σία κι έπεσαν στις αγκαλιές τους. 

―Θα τη ζουρλάνετε9 τη νόνα10 σας, τρελόπαι-
δα…, γκρίνιαξε πάλι η Σταυρούλα. 

Μα ποιος την άκουγε τώρα πια;

08. Καμάρες
09. Τρελάνετε 
10. Γιαγιά
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Κεφάλάιο 3

Με το που μπήκαν στο παλιό αρχοντικό, οι φωνές 
και τα γέλια τους πλημμύρισαν τα εδώ και χρόνια 
βουβά δωμάτια. Η γιαγιά τους δεν πρόφταινε να τις 
αγκαλιάζει κι ο παππούς περίμενε υπομονετικά τη 
σειρά του. Αφού τελείωσαν με τα καλωσορίσματα 
και τους εναγκαλισμούς, η γιαγιά έφερε να τις τρα-
τάρει παραδοσιακές μάντολες και πασταφρόλλες, 
που είχε φτιάξει ειδικά για εκείνες. Η Αριάδνη έτρω-
γε τις μάντολες, που είναι αμύγδαλα καβουρντισμέ-
να και καραμελωμένα, κι η Γοργώ τις πασταφρόλ-
λες, γλυκά από σφολιάτα με μαρμελάδα από πάνω. 

―Τηγανίτες τ’ Αγιού πότε θα μας κάνεις, γιαγιά; 
τη ρώτησε η Γοργώ, μπουκωμένη με την παστα-
φρόλλα. 

―Ήμαρτον, άγιέ μου, σχώρα τη, σταυροκοπήθη-
κε η Σταυρούλα, μόνο στη γιορτή τ’ Αγιού, ωρέ11, 

11. Βρε
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τσι κάνουμε τσι τηγανίτες. Βουρλίστηκες κιόλας κι 
ακόμη δεν προκάμαμε να πατήσομε το πόδι μας στο 
νησί;

―Άσε το παιδί, Σταυρούλα, της είπε ο παππούς, 
χαμογελώντας κάτω από τη γενειάδα του κι εκείνη 
χαμήλωσε το βλέμμα κι έφυγε για την κουζίνα.

―Θα σου κάμω, κοντέσα μου, της είπε η γιαγιά, 
μόνο μην τσι λες κοζί. Λουκουμάδες να λες. Τσι τη-
γανίτες τ’ Αγιού τσι κάνομε μόνο σαν γιορτάζει η 
χάρη του, τον Δεκέμβριο…




