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Είμαστε ως δεκαπέντε η παρέα μας: η Βερενίκη, η Τερέζα και δυο ακόμη 

δεσποινίδες, ο κύριος Λεπάντε και τρεις κύριοι πιο νεαροί, τα τρία κοριτσόπουλα κι 

εμείς οι τέσσερις τ' αγόρια. Είχε γίνει λόγος να έρθουν κι οι μητέρες, μα τα κορίτσια 

στραβομούριασαν και είπαν: - Ωραία διασκέδαση!... Έτσι αποφασίστηκε πως θα μας 

συνοδέψει μοναχά η θεία Φίλις. Ο θείος Πλάτων πήγε αποβραδίς με την ψαρόβαρκα να 

ρίξει παραγάδια και θα τον ανταμώναμε στο λιμανάκι τη Δευκάλειας. 

Για το Λοΐζο διχογνώμησαν. Γίνηκαν διαβούλια στα σπίτια και η πρόσκλησή του 

έμενε αμφίβολη – ώσπου ανακατεύτηκε η θεία Φίλις: - Αυτά είναι λόγια, τι φταίει το 

παιδί πως βρέθηκε ολομόναχο στον κόσμο; Έχουμε χρέος να το συμμαζέψομε... 

Κι εκείνος στην αρχή αρνήθηκε να πάρει μέρος. Έπειτα λέει, καλά, θα πάει να δει 

και το αρχοντικό τους. 

Όλος ο κόσμος είχε κέφι μέσα στη “Λουκίλλη”. Καθένας τους περίμενε θαρρείς πως 

πρόκειται ως το βράδυ να γίνει το ποθούμενο και πως η μοίρα ολημερίς θα υφαίνει το 

πανί της πάνω σε δικό τους σχέδιο. Η θειά Φίλις, αυτή που τίποτα δεν περιμένει, πια, 

φρόντιζε για τους άλλους. 

- Κορίτσια, να προσέχετε! Το αρμυρό νερό λεκιάζει τα μεταξωτά. 

Εκείνες δεν την άκουαν. Βουτούσαν τα χέρια τους στη θάλασσα και τραγουδούσαν 

ξένοιαστες. Τα μαλλάκια τους ανέμιζαν τριγύρω στους κροτάφους. Κάθε τόσο σήκωναν 

το χέρι να τα φτιάξουν ή με μια κίνηση του κεφαλιού τάριχναν πίσω και φυσούσαν με 

το στόμα προς τ' απάνω, έτσι στο πλάι, για να μην τις γαργαλούν. 

- Κυττάζετε το χέρι μου; μας ρώτησε η Μόνικα. 

Τα δάχτυλά της άνοιγαν αχτιδωτά πάνω στο στήθος για να συγκρατούν τη μπλούζα 

που ξεχείλωνε. Η φωνή της Μόνικας προσωποποίησε τους λογισμούς μας. Κάτι 

τσιμπούσε την καρδιά σα να καυτηριάζει ο θαλασσινός αέρας με ιώδιο. 

Μια αφρισμένη σκούνα μάς είχε από κοντά. Η θεία Φίλις είπε πως μοιάζει με 

καματερή φοράδα
.1

 Φωνάζαμε: - Καλό ταξίδι! Καλό ταξίδι! Ε, απ' το καράβι! Για πού 

το βάλατε παιδιά;- κουνώντας τα μαντήλια μας στον ήλιο. Εκείνοι μας κύτταζαν 

αμίλητοι. Μονάχα ένας σήκωσε το χέρι. Έδειχναν διαφορετικοί ολότελα οι άνθρωποι 

ετούτοι μέσα στο καράβι. Θα πήγαιναν ποιος ξέρει πού, να κάνουνε ποιος ξέρει τι. Γι' 

αυτό κυττάζουνε περήφανα και βλοσυρά τις πρωινές κοπέλες. 

Δεν μας αρκούσε ο εαυτός μας τη στιγμή εκείνη. 

- Τι νιώθουν τούτες από τέτοια; λέει ο Αλέκος σιγανά δείχνοντας με το μάτι του τα 

κορίτσια. 

Θα εννοούσε τις αβέβαιες χαραυγές και το ξαντό
2
 εκείνο συννεφάκι στην άκρη του 

ορίζοντα. Ίσως ακόμη και τ' αστέρια, τώρα το Μάρτη που αλλάζουνε τη θέση τους στον 

ουρανό, καθώς τα ψάχναμε την περασμένη νύχτα. Και πιο πολύ απ' όλα τη νεράιδα που 

σταματάει τα καράβια στο χάσιμο του φεγγαριού για να ρωτήσει τον καραβοκύρη: - Ζει 

                                                 
1
 το θηλυκό άλογο που κοπιάζει 

2
 αυτό που το έχουν ξάνει 



ο μεγάλος βασιληάς Αλέξανδρος;... Κι όποιος αποκρινόταν πως δε ζει, τον βούλιαζε 

μαζί με το καράβι του. - Και βέβαια ζει και βασιλεύει, μας είχε πει ο Πλάτων. 

   - Όμως κρεμόμαστε από 'να ναι ή από 'να όχι, αποκρίθηκε του Αλέκου ο Μεμάς με 

σημασία, κυττάζοντας τη Μόνικα. [….] 

                                                                              (Πρώτη δημοσίευση, 1937) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 α 

α1. Να αναφέρετε τα ονόματα πέντε προσώπων της ιστορίας. (10 μονάδες) 

α2. Να εντοπίσετε το χώρο στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία. (5 μονάδες) 

 α3. Να επισημάνετε πέντε (5) σημεία του κειμένου στα οποία κάνει την εμφάνισή του 

ο αφηγητής. (10 μονάδες) 

  

                                       ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 β    

 β1. Να περιγράψετε τη συμπεριφορά των κοριτσιών της παρέας κατά τη διάρκεια της 

εκδρομής. (10 μονάδες) 

 β2. Να καταγράψετε τα σχόλια των αγοριών για τα κορίτσια, αφού λάβετε υπόψη τα 

αντίστοιχα κοινωνικά στερεότυπα. (15 μονάδες) 

  

                                       ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


