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Ç ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥ-ΚΑΝΤΑΝΗ γεννήθηκε στην
Καλαµάτα όπου και τελείωσε το λύκειο. Σπούδασε στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ερ-
γάζεται στο Γυµνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου.
Είναι έγγαµη και µητέρα τεσσάρων παιδιών. Ποιήµατα
και πεζά της έχουν δηµοσιευτεί στον περιοδικό Τύπο.
Έχει τιµηθεί, επίσης, µε δύο πανελλήνια βραβεία σε
ποιητικούς διαγωνισµούς. Το 2005, το βιβλίο της ΣΩ-
ΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ, που κυκλοφορεί από τις Εκδό-
σεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, τιµήθηκε από τη Γυναικεία Λογοτε-
χνική Συντροφιά µε το Βραβείο Παιδικού-Εφηβικού
Μυθιστορήµατος µε Θέµα τον Πολιτισµό, που αθλοθέ-
τησε η UNESCO Αµαρουσίου. Το 2006, η παιδική
ποιητική συλλογή της ΣΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ ΤΟ ΠΕΤΟ τι-
µήθηκε από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά µε
το Βραβείο Ποίησης για παιδιά. Το 2007, ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ απέσπασε τον Έπαινο της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς στην κατηγορία «Παραµύθι
για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας».
Τον Απρίλιο του 2008, βραβεύτηκε από τον Κύκλο του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το έµπρακτο ενδια-
φέρον της και τις αποτελεσµατικές δραστηριότητές της
ως προς την προώθηση της νεανικής λογοτεχνίας.
Έχουν εκδοθεί ακόµη τα βιβλία της Ο∆ΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ (συνεργασία µε το σύζυγό της Κωνσταντίνο Κα-
ντάνη), Η ΑΓΑΠΗ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ και ΠΟΙΟΣ
ΕΚΛΕΨΕ ΤΑ ∆ΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επί-
σης τα βιβλία της Η ΠΡΑΣΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΛΑΤΑΚΙ, Η ΠΡΑΣΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΛΕΓΟ-
ΜΕΝΟ ∆ΑΣΟΣ, Η ΕΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΕΛ, Ο ΤΟΝΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΤΟΝΟΙ και ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ.
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ΕΕππιιττέέλλοουυςς,,  κκααλλοοκκααίίρριι!!

Ε πιτέλους, καλοκαίρι! 
Τέλος τα µαθήµατα, τέλος τα διαβάσµατα, τέ-
λος το τρέξιµο!

10 Ιουνίου! Αλεξάνδρου µάρτυρος γράφει το ηµε-
ρολόγιο κι εγώ πανηγυρίζω. Εβδοµάδες τώρα είχα
κυκλωµένη µε το κόκκινο µαρκαδοράκι µου τούτη
τη µέρα. Την περίµενα πώς και πώς. ∆εν πατώ στη
γη, πετώ. Με τον «τίτλο προόδου» στο χέρι κατηφορί-
ζω από το σχολείο. Χαιρέτησα τη δασκάλα και τους
συµµαθητές µου και πήρα µονάχος το δρόµο για το
µαγαζί του µπαµπά.

Μια χαρά µε κατακλύζει! Μπορεί σ’ ένα τόσο απλό
χαρτί να κρύβονται οι κόποι µιας χρονιάς; Χωρούν
εκεί όλα τα µαθήµατα της Γλώσσας, οι ορθογραφίες,
τα Μαθηµατικά, τα Θρησκευτικά, οι ξένες γλώσσες,
η Ιστορία; Σταµατώ στο πεζοδρόµιο και διαβάζω:

«Ο µαθητής ∆ηµήτριος Ελευθερίου του Μιχαήλ

9
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και της Ελπίδας, το γένος Αργύρη, φοίτησε στην Τε-
τάρτη (∆΄) τάξη του σχολείου µας, κατά το σχολικό
έτος 2009-2010 και προάγεται για να φοιτήσει στην
Πέµπτη (Ε΄) τάξη…»

∆ηλαδή, από σήµερα είµαι πεµπτάκι! Κοιτάζω το
µπόι µου στην τζαµαρία του διπλανού µαγαζιού. Ψή-
λωσα! Είναι και το µπάσκετ που παίζουµε τα απογεύ-
µατα µε τα παιδιά της τάξης µου! Μα τι τα θέλω και τα
σκέφτοµαι όλα αυτά; Καλοκαίρι ίσον τέλος. Τέλος τα
µαθήµατα, τα διαβάσµατα, το τρέξιµο και –γιατί να
ντραπώ να σας το πω;– τέλος και τα παιχνίδια!

Μου ’ρχεται να βάλω τα κλάµατα. Αλήθεια το λέω.
Ας κρατώ το ενδεικτικό. Τι να το κάνω; Καλοκαίρι για
µένα σηµαίνει βαρεµάρα, αποµόνωση, µοναξιά. Τα
πιο πολλά παιδιά, οι φίλοι µου εννοώ, φεύγουν σή-
µερα κιόλας. Άλλος για τη γιαγιά του, άλλος για κά-
ποια θεία, άλλος για την κατασκήνωση, άλλος για το
εξοχικό του. Μόνο εγώ θα µείνω εδώ.

Να τος ο µπαµπάς! Ξεφορτώνει εµπόρευµα µέσα στη
ζέστη. ∆ουλειά είναι κι αυτή που έχει βρει; 

«Γενικόν Εµπόριον. Εισαγωγές».
Τι «Γενικόν Εµπόριον. Εισαγωγές» και κουραφέ-

ξαλα; Χάθηκε να είναι ένας δάσκαλος, ένας καθηγη-
τής, ένας δηµόσιος υπάλληλος τέλος πάντων; Να µπο-
ρεί να πάρει τη βαλίτσα του µε την οικογένειά του και
να τραβήξει για ένα βουνό ή για µια παραλία; Και χά-
θηκε να έχω έστω µια γιαγιά σε ένα χωριό; Να µπο-

10
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ρώ να πάω, να ξεφύγω από την τσιµεντούπολη; Να
βρω παιδιά στις αλάνες, να αντηχήσουν οι ρεµατιές
και οι παραλίες από τις φωνές µας;

Όλα τα ανάποδα έχουν µαζευτεί σ’ εµένα. Γιατί το
λέω; Μα τι να πω! Ακόµη και η µαµά δε βρήκε άλλη
δουλειά. Εργάζεται στο µαγαζί του µπαµπά!

«∆ε συµφέρουν οι υπάλληλοι!» λέει και ξαναλέει
ο µπαµπάς. «Αν είναι να πληρώνεις σήµερα υπάλλη-
λο µε την ασφάλεια, τα δώρα και τις διακοπές του, κα-
λύτερα να το κλείσεις το µαγαζί!»

Κάποιες φορές νευριάζω τόσο πολύ που µου έρ-
χεται να του πω: «Κλείσ’ το να ησυχάσουµε! Να δού-
µε άσπρη µέρα, να πάµε κι εµείς κάπου διακοπές!»

Ο µπαµπάς ξεφορτώνει. Παρατηρώ τις κινήσεις του
κορµιού του. Βάζει δύναµη σε όλο του το σώµα. Το
κεφάλι, ο λαιµός, ο θώρακας, τα χέρια, η κοιλιά, τα
πόδια – όλα συµµετέχουν. Το πρόσωπό του, καθώς
τρέχει ο ιδρώτας, γυαλίζει στο µεσηµεριανό ήλιο. Η
µαµά, όταν τον βλέπει να ταλαιπωρείται τόσο πολύ,
µουρµουρίζει:

«Με τον ιδρώτα του προσώπου σου…»
Με πήρε είδηση µε την άκρη του µατιού του. Αφή-

νει κάτω το τσουβάλι που κουβαλά και µε καλωσορίζει:
«Χαρούµενο σε βλέπω! Τέλος η Τετάρτη;»
Του γνέφω καταφατικά. Απλώνει τα χέρια και µε

σφίγγει στην αγκαλιά του.
«Θα το γλεντήσουµε απόψε!» µου λέει. «∆ιάλεξε!

11
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Θέλεις βουνό ή θάλασσα; Θα βγούµε για φαγητό!»
Η µαµά µάς ακούει, αφήνει το µαγαζί κι έρχεται κο-

ντά µας. Της δείχνω χαρούµενος το ενδεικτικό. 
«Ο µαθητής ∆ηµήτριος Ελευθερίου του Μιχαήλ και

της Ελπίδας … προάγεται για να φοιτήσει στην Πέ -
µπτη (Ε΄) τάξη», διαβάζει και τα µάτια της λάµπουν.

«Βουνό ή θάλασσα;» ξαναρωτά ο µπαµπάς.
«Θάλασσα!» βιάζοµαι να απαντήσω.

∆εν αργεί να φτάσει το βράδυ. Είµαστε µε το αυτοκί-
νητο στην παραλιακή. Ο αέρας έχει δροσίσει, αλλά η
κίνηση είναι αρκετή.

«Τόση ταλαιπωρία για λίγη δροσιά;» διαµαρτύρε-
ται η µαµά.

«Υποµονή», απαντά ο µπαµπάς. «Λίγο ακόµα και
φτάνουµε!»

Μια κυρία, κοντούλα και χοντρή, ντυµένη µε παρ-
δαλά ρούχα, περνά από τη διάβαση πεζών που βρί-
σκεται µπροστά µας.

«Η θεία Ευτέρπη!» φωνάζω. «∆ε µοιάζει καταπλη-
κτικά µε τη θεία Ευτέρπη;» 

Η µαµά φαίνεται να µην άκουσε την ερώτησή µου.
∆εν απαντά. Το µυαλό µου, όµως, ταξιδεύει στη θεία
Ευτέρπη και στο νησί της. Στ’ αλήθεια, µήπως πρέπει
να το τολµήσω; Η θεία µού έχει προτείνει επανειληµ-
µένα να µε φιλοξενήσει στο νησί. Μήπως έφτασε η
κατάλληλη ώρα; 

12
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Διακοπές!

Ουφ, µε έσκασες!» µου φώναξε ένα πρωινό η
µαµά, αφού την είχα τρελάνει κάνοντας συνέ-
χεια παράπονα πως δεν έχουµε θάλασσα και

πως θέλω να κάνω κανένα µπάνιο. «Άντε, τα κανό-
νισα µε τον πατέρα σου. Έχει πέσει αρκετή δουλειά
στο µαγαζί και δεν µπορούµε να ξεµυτίσουµε. Ωστό-
σο, είπαµε να σου κάνουµε το χατίρι να πας λίγες
µέρες στη θεία Ευτέρπη για µπάνια».

Η χαρά µου ήταν τόσο µεγάλη, που έπεσα πάνω
της και κόντεψα να τη ρίξω, ενώ ζητωκραύγαζα εν-
θουσιασµένος:

«Θεία Ευτέρπη! Θεία Ευτέρπη!»

Η θεία Ευτέρπη είναι µακρινή ξαδέρφη της µαµάς
µου, που, όµως, επειδή δεν έχει δική της οικογένεια,
έχει τη µαµά µου σαν αδερφή. Είναι κοντούλα και χο-

13
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ντρή και περνά τη µαµά µερικά χρόνια. Μικρή, για
κάποιο διάστηµα, είχε ζήσει µε τους γονείς της στη
Γερµανία. Έπειτα, όταν εκείνοι βγήκαν στη σύνταξη,
επέστρεψαν στο νησί τους, στην Ελλάδα, και για να
βγάζουν κάτι παραπάνω αλλά και να απασχολούνται
µετέτρεψαν το πατρικό τους σε ξενώνα και το νοίκια-
ζαν τα καλοκαίρια σε τουρίστες. Όµως, τα τελευταία
χρόνια η θεία έχασε τους γονείς της κι έτσι κρατά πια
µόνη της την επιχείρηση.

Είχα τελειώσει το νηπιαγωγείο όταν πήγαµε οικο-
γενειακώς και µείναµε στη θεία Ευτέρπη. Αλλά, βλέ-
πεις, η δουλειά του µπαµπά φουντώνει τα καλοκαί-
ρια κι έτσι δεν το τολµήσαµε ξανά. Όσο για τη θεία,
ιδίως µετά το θάνατο των γονιών της, µας επισκέπτε-
ται κάθε χειµώνα για λίγες µέρες, οπότε και ανανεώ-
νει την πρόσκληση για το νησί:

«Σας περιµένω το καλοκαίρι! Θα κάνετε τα µπάνια
σας, αλλά θα βάλετε κι ένα χεράκι στις δουλειές. Έτσι,
ούτε υποχρέωση ούτε τίποτα!» λέει αστειευόµενη.
«Εδώ που τα λέµε, θα είναι καλά και για το παιδί. Όλο
οικογένειες από τη Γερµανία φιλοξενώ. Θα παίζει µε
τα Γερµανάκια και… είναι ευκαιρία να συνηθίσει λί-
γο τα γερµανικά!»

Όσο η θεία µάς προσκαλεί και λέει τα δικά της,
τόσο φουντώνει µέσα µου η επιθυµία να πάω στο νη-
σί το καλοκαίρι. Και να που φέτος ήρθαν έτσι τα πράγ-
µατα και τώρα, χωρίς να το έχω καλά καλά πιστέψει,
είµαι έτοιµος για το νησί!

14
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Χθες, τελευταίο βράδυ πριν φύγω, δε µου κολλούσε
ύπνος. Η φαντασία µου κάλπαζε. Μόνος µου στο κα-
ράβι! Μόνος µου διακοπές µε τη θεία! Εδώ που τα
λέµε, το τελευταίο –η ιδέα της θείας, δηλαδή– δε µε
διασκέδαζε και πολύ, µα τι να έκανα; Ή έπρεπε να
µείνω µαζί της ή τέλος τα µπάνια!

Από τη χαρά και την αγωνία µου δεν κοιµήθηκα
καθόλου ή σχεδόν καθόλου, γιατί πρέπει να µε πή-
ρε για λίγο ο ύπνος, αλλά τι ύπνος… Ένα όνειρο ήρ-
θε και µε τάραξε ή καλύτερα… όχι όνειρο, εφιάλτη
θα το έλεγα. 

Ήµουν, λέει, στη θάλασσα, στο νησί, και κολυµπού-
σα. Είχα γνωριστεί µε δυο Γερµανάκια και συναγωνι-
ζόµασταν στα µακροβούτια. Μια κέρδιζα εγώ, µια αυ-
τά, ώσπου, βγαίνοντας στην επιφάνεια ύστερα από
ένα µεγάλο µακροβούτι, έχασα σχεδόν τις αισθήσεις
µου καθώς αντίκρισα γύρω µου, σωστό εφιάλτη, µια
θάλασσα βρόµικη, γεµάτη µε κάθε λογής σκουπίδι.

Πλαστικά µπουκάλια, σακούλες, τενεκεδάκια, φλού-
δες από φρούτα, χαρτιά! Μια θαλάσσια χελώνα πά-
σχιζε να ελευθερωθεί από µια τεράστια πλαστική σα -
κούλα που είχε τυλιχτεί γύρω της, ενώ, σαν να µην
έφταναν όλα αυτά, άπειρα ψόφια ψάρια επέπλεαν γύ-
ρω της. Προσπαθούσα πανικοβληµένος να κολυµπή-
σω, να ξεφύγω από τα βρόµικα νερά, αλλά τα χέρια
µου δύσκολα κινούνταν. Έπλεα σε µια τεράστια πε-
τρελαιοκηλίδα. Φώναζα, µα δε µε άκουγε κανείς.

«Θείααααα! Θείαααααα! Θεία Ευτέρπηηηηηη! Θεία
Ευτέρπηηηηηη!»
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Τότε συνέβη κάτι που µε φόβισε ακόµη περισσό-
τερο. Η θεία εµφανίστηκε µέσα στο χαλασµό και…
ατάραχη, γελούσε και τραγουδούσε. Στεκόταν στην
ακροθαλασσιά, είχε µπροστά της ανοιγµένους τερά-
στιους κάδους σε διαφορετικά χρώµατα και όλο κάτι
ξεδιάλεγε. Ξεχώριζε αντικείµενα από ένα µεγάλο σω-
ρό κι έπειτα τα πετούσε πότε στον ένα και πότε στον
άλλο κάδο. Εγώ φώναζα, φώναζα, αλλά δε µου έδι-
νε καµιά σηµασία. Παρά τη δουλειά και την κούραση
που είχε, φαινόταν χαρούµενη. Τα χείλη της ανοιγό-
κλειναν, σαν να τραγουδούσε. Ήµουν πολύ αγχωµέ-
νος, καθώς όλα αυτά τα περίεργα αντικείµενα, που
δεν ήταν τίποτε άλλο παρά σκουπίδια, τα έπαιρνε σι-
γά σιγά το κύµα και τα έφερνε καταπάνω µου. Προ-
σπαθούσα να µείνω ακίνητος ώστε να ακούσω. Το
τραγούδι της θείας Ευτέρπης ερχόταν χαρούµενο,
µελωδικό αλλά και περίεργο. Τέντωνα τ’ αυτιά µου
όσο πιο πολύ γινόταν, όµως, δυστυχώς, πριν προλά-
βω να το αποστηθίσω, µε ξύπνησε η µαµά. 

«Πέρασε η ώρα!» φώναζε. «Θα χάσουµε το καρά-
βι! Σήκω γρήγορα!»

Όλο κάτι τέτοια µου λέει η µαµά σαν θέλει να κά-
νω γρήγορα.

«Πέρασε η ώρα!»
Αµάν αυτή η ώρα. Θέλω να στηθώ µια φορά και να

την περιµένω, να δω πώς θα περάσει. Με τα πόδια ή
πάνω σε κανένα γρήγορο άλογο; Ακούς… «Πέρασε
η ώρα! Πέρασε η ώρα!»

Εδώ που τα λέµε, ευτυχώς που η µαµά µε ξύπνη-

17

© σταυρουλα κατσου-καντανη 2010 / ΕκΔοσΕΙσ ΨυΧοΓΙοσ 2010



σε µε τις φωνές της. Ας είναι καλά και η ώρα που πέ-
ρασε, κι ας µην την είδα να περνά, γιατί το όνειρο που
έβλεπα είχε καταλήξει σωστός εφιάλτης. Σκουπίδια,
παντού σκουπίδια κι εγώ ανάµεσά τους, µέσα στη θά-
λασσα, να παλεύω βυθισµένος σε µια απαίσια πετρε-
λαιοκηλίδα, που είχε γίνει ένα µε το κορµί, τα µαλλιά,
το πρόσωπο, την ανάσα µου!»
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Στο ταξίδι

Επιτέλους! Το καράβι σφυρίζει κι εµείς στο κα-
τάστρωµα αποχαιρετούµε τη στεριά. Νιώθω το
στήθος µου να φουσκώνει από ευχαρίστηση.

Τα έχω καταφέρει! Οι διακοπές είναι γεγονός. Η µα-
µά θα µε συνοδέψει ως το νησί και θα µε αφήσει στα
χέρια της θείας Ευτέρπης.

Το γαλάζιο µάς περικλείει! Απέραντο γαλάζιο και
πού και πού ένας ορεινός όγκος, ξεχασµένος, να
αρµενίζει στη ράχη του πελάγους. 

«Είναι ξερονήσια!» µου λέει η µαµά βλέποντάς µε
να τα κοιτώ µε περιέργεια.

Τα παρατηρώ αµίλητος. Μοιάζουν µε τεράστια άλο-
γα – άλλα ξαπλωτά, να ξεκουράζονται, κι άλλα όρ-
θια, να καλπάζουν πάνω στα γαλήνια νερά. Και τι νε-
ρά… Καταγάλανα, σαν τα µάτια της θείας Ευτέρπης! 

Να τη πάλι η θεία Ευτέρπη! Άραγε πώς να µε πε-
ριµένει; Με χαρά; Με ανυποµονησία; Κι εκείνο το
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όνειρο; Εκείνο µε τα βρόµικα νερά; Ελπίζω να είναι
µόνο ένα όνειρο. ∆εν το εµπιστεύτηκα στη µαµά. Άλ-
λωστε, δεν πρέπει να δίνουµε σηµασία στα όνειρα!

Αλήθεια, γιατί κλειστήκαµε στις πόλεις; Τι µας αρέ-
σει από τα γκρίζα κτίρια και τους δρόµους µε τις ατε-
λείωτες ουρές αυτοκινήτων; Κι ο µπαµπάς, χάθηκε
να ανοίξει µια δουλειά σε ένα νησί; Τότε δε θα του
ζητούσα διακοπές. Αυτός θα πήγαινε στη δουλειά µε
τη µαµά κι εγώ µε τους φίλους µου στη θάλασσα. Θα
ψάρευα κιόλας και θα έφερνα να! κάτι ψαρούκλες
να µαγειρέψει η µαµά. Ας είναι!

Το καράβι είναι γεµάτο κόσµο, Έλληνες και ξέ-
νους, µεγάλους και µικρούς. Η µαµά, φορώντας τα
γυαλιά ηλίου κι ένα ψάθινο καπέλο στο κεφάλι, απο-
λαµβάνει τον ήλιο. Κόσµος πηγαίνει κι έρχεται. Μια
παρέα παιδιών, µε κόκκινα προσωπάκια και κατά-
ξανθα µαλλιά, φλυαρούν. Να είναι Γερµανάκια; Να
πηγαίνουν στον ξενώνα της θείας Ευτέρπης; Αλή-
θεια, τι θα συναντήσω εκεί; Εύχοµαι οι προσδοκίες
µου να µη διαψευστούν. Εύχοµαι και ελπίζω!
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Καλωσορίσματα

Επιτέλους! Έπειτα από ώρες ταξιδιού πατάµε
στο νησί. Να τη η θεία Ευτέρπη! Μας περιµένει.
Φορά µια κλαρωτή κόκκινη µπλούζα κι έχει τα

µαλλιά δεµένα κότσο. Κουνά ζωηρά το δεξί της χέρι.
Καθώς πλησιάζουµε, σέρνοντας τις αποσκευές, δια-
κρίνω τα γαλάζια µάτια της που λάµπουν! Καλέ, αυτή
έχει κοντύνει κι άλλο. Μου φαίνεται πως την έχω φτά-
σει στο µπόι. 

«Καλώς τους! Καλώς τους! Είχατε καλό ταξίδι; Αγό-
ρι µου, πώς ψήλωσες τόσο;» λέει µε έκπληξη και χαρά.

Θέλω να της απαντήσω πως µάλλον αυτή έχει κο-
ντύνει κι άλλο, µα διστάζω. Ποτέ δεν ξέρεις πώς µπο-
ρεί να πάρουν µια κουβέντα οι µεγάλοι. Μπορεί και
να ψήλω σα, ίσως έχει δίκιο! Αγκαλιάζει τη µαµά. Τη
φιλάει. Τώρα φιλάει εµένα. Μοσχοβολά γιασεµί. Η
µαµά έχει να το λέει: «Είναι πολύ νοικοκυρά η θεία
Ευτέρπη. Απίθανη νοικοκυρά. Μόνη της φτιάχνει τα
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γλυκά του κουταλιού, τις µαρµελάδες, τα κουλουρά-
κια, τα ποτά, ακόµη και τα αρώµατα που φορά!»

Το στόµα της στάζει µέλι!
«Αχ, καλώς τους! Καλώς τους!» επαναλαµβάνει.

«∆εν ξέρετε πόση χαρά µού δίνετε! Έχω να χαρώ έτσι,
χρόοονια πολλά. Επιτέλους, δικοί µου άνθρωποι! Ελά-
τε, σας περιµένω µε την jaguar!» δηλώνει χαµογελώ-
ντας κι εµείς µένουµε έκπληκτοι.

Ξέρω πως η θεία Ευτέρπη έχει αρκετά χρήµατα,
αλλά, καθώς τη βλέπω αντί για jaguar να καβαλά ένα
αστείο ποδήλατο µε τρεις ρόδες, µια εµπρός και δύο
πίσω, εκπλήσσοµαι.

«Να! Φέρτε να βάλουµε τις αποσκευές σας εδώ,
στο καλάθι».

Η «jaguar» έχει πάνω στις πίσω ρόδες τοποθετηµέ-
νο ένα τεράστιο καλάθι. Μου έρχονται γέλια, όµως,
συγκρατούµαι. Είναι τόσο αστεία η θεία εκεί πάνω!

«∆εν έχετε παρά να πάρετε κι εσείς από µια jaguar
και φύγαµε!» λέει και µας δείχνει τα µαγαζί µε τα ενοι-
κιαζόµενα ποδήλατα. «Έχω συνεννοηθεί µε τον κυρ
Ανέστη!»

∆εν προλαβαίνουµε να πούµε κουβέντα και η θεία
έχει κιόλας ξεκινήσει. Για να είµαι ειλικρινής, µου αρέ-
σει αυτή η περιπέτεια. Η µαµά, όµως, δυσκολεύεται.
Έχει χρόνια να κάνει ποδήλατο. 

Αχ, θεία Ευτέρπη, λίγο άγριο το καλωσόρισµα για
τη µαµά!
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Έχει ανήφορο. Η µαµά αγκοµαχά. Ο κόσµος µάς
κοιτάζει παράξενα. Το ποδήλατο της µαµάς παίζει πέ-
ρα δώθε – η µαµά κινδυνεύει να πέσει! 

«Κράτα ίσιο το τιµόνι και κοίτα ευθεία!» τη συµβου-
λεύω. Ο ιδρώτας τρέχει ποτάµι. Η θεία ίσα που φαίνε-
ται. Αν και κουβαλά τις αποσκευές, και παρά τα πα-
ραπανίσια κιλά της, δεν µπορούµε να τη φτάσουµε.
Η µαµά φαίνεται λίγο νευριασµένη, όµως, εγώ γελώ.

«Έχει γούστο η θεία!» φωνάζω χαρούµενος.

Επιτέλους, φαίνεται πως φτάσαµε. Ένας καταπράσι-
νος κήπος και στη νότια πλευρά του, κάτω χαµηλά, η
θάλασσα. Στη µέση βρίσκεται ένα δίπατο κάτασπρο
σπίτι µε µπλε-λουλακί, παράθυρα. Παρτέρια µε λου-
λούδια, µικρά διαδροµάκια στρωµένα µε βότσαλα,
σε γεωµετρικά σχέδια. Γλάστρες µε βασιλικό πάνω
στα τραπέζια σκορπούν ένα άρωµα φρεσκάδας, ενώ
µια συστάδα πεύκων φιλοξενεί αµέτρητα πουλιά.

«Σας καλωσορίζω στο βασίλειό µου!» αναφωνεί όλο
στόµφο η θεία Ευτέρπη κι ανοίγοντας τα χέρια αγκα-
λιάζει τον κήπο µε το σπίτι.

Ευτυχώς, σκέφτοµαι, που οι ενοικιαστές της λεί-
πουν στη θάλασσα, γιατί θα ξεσπούσαν σε γέλια. Ευ-
τυχώς που δεν είναι και ο µπαµπάς µαζί µας, γιατί κι
αυτός θα έκανε το ίδιο.

Η µαµά, επιτέλους, δείχνει ανακουφισµένη. Κοι-
τά τα πόδια και τα χέρια της. Μου κάνει νόηµα πως
είναι εντάξει, γλίτωσε το πέσιµο κι όλα τα συνακό-
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λουθα. Βλέπω να µε αφήνει µόνο µου µε τη θεία το
συντοµότερο και να φεύγει για τον µπαµπά. 

«Ας όψονται οι διακοπές και τα µπάνια σου!» µου
ψιθυρίζει µέσα από τα δόντια κάπως νευριασµένη κι
εγώ δεν τολµώ να εκφράσω κανέναν από τους εν-
δοιασµούς µου για τη θεία. 

Αλήθεια, «ας όψονται οι διακοπές και τα µπάνια
µου!» 
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74
υο αγόρια, ο Μάνθος και ο 
Δημήτρης, γνωρίζονται το 
καλοκαίρι στο νησί. Ωστό-

σο, κάποιο μυστήριο κρύβεται πί-
σω από τη θεία που φιλοξενεί το 
δεύτερο αγόρι. Η αινιγματική συ-
μπεριφορά της κάνει τη φαντα-
σία των δυο αγοριών να καλπά-
ζει, ενώ ταυτόχρονα τα οδηγεί 
σε περιπέτειες και αγωνία. 

Ποια είναι η πριγκίπισσα της 
θάλασσας; Τι κρύβουν τα αρχαία 
νομίσματα, τα ζύγια; Ποιο είναι το 
μυστικό της σπηλιάς; Ποιος είναι 
ο Αρχέλων και τι ρόλο παίζει;

Ένα μυθιστόρημα γεμάτο 
μυστήριο, περιπέτεια και δράση.
Ένας ύμνος στη φύση, 
την ομορφιά, τη φιλία, τη ζωή.
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