
 
 

Πασχαλιάτικα Τσουρέκια 
 
     Η μαμά μου κάνει τα πιο όμορφα πασχαλιάτικα τσουρέκια 
του κόσμου κι εγώ τα πιο όμορφα κουλουράκια της γειτονιάς. 

- Πήγαινε να αγοράσεις μαγιά από το φούρνο, μου είπε η 
μαμά μου. 

     Πήγα, ο φούρναρης μου έδωσε μια τόση δα μπαλίτσα 
μαγιά. 

- Λάθος κάνετε, του είπα ευγενικά. Θέλουμε να φτιάξουμε 
αληθινά τσουρέκια, όχι ψεύτικα. 

     Γέλασε ο φούρναρης: 
- Θα βάλει κι αλεύρι η μαμά σου και θα γίνουν πέντε 

όμορφα, αληθινά τσουρέκια, για να φας. 
- Πέντε τσουρέκια κι ένα κουλουράκι, είπα εγώ. 
- Ναι, ξαναγέλασε ο φούρναρης. Πέντε τσουρέκια κι ένα 

κουλουράκι. 
     Η μαμά μου άρχισε να ζυμώνει. 

- Να κάνω κι εγώ το κουλουράκι μου; ρώτησα. 
- Ναι, μα πρώτα να πλύνεις τα χέρια σου. 
- Τα ’πλυνα, είπα ψέματα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     Πήρα ένα κομματάκι ζυμάρι. Το ζύμωνα, το ζύμωνα, όπως 
έκανε η μαμά μου. 

- Τραγούδησε κιόλας, να γίνει το κουλούρι σου ένα 
χαρούμενο κουλούρι, είπε η μαμά. 

     Μαζί τραγουδήσαμε. Θέλαμε και τα τσουρέκια μας να 
γίνουν χαρούμενα: 

Με τα δυο μου τα χεράκια 
πλάθω, πλάθω κουλουράκια. 

Ο φουρνάκος θα τα ψήσει 
και το σπίτι θα μυρίσει… 

 
     Έκανα ένα όμορφο κουλουράκι, μόνο που ήταν… 
μελαχρινό.   

- Δεν τα ’πλυνες τα χέρια σου; Με μάλωσε η μαμά μου. 
     Ντράπηκα. 

- Εγώ ό,τι πιάσω γίνεται μουστοκούλουρο, είπα κι έτρεξα 
να πλύνω καλά τα χέρια μου. 

- Λίγο ακόμα ζυμάρι μου δίνεις, μανούλα; 
- Πάρε. Μα τι θα το κάνεις; Το κουλούρι σου το έφτιαξες. 

     Δεν απάντησα. Έβαλα όλη μου την τέχνη κι έκανα ένα 
κεφαλαίο Ε. Ελένη με λένε, Ε έκανα. 
     Η μαμά μου έβαλε τα τσουρέκια στα ταψιά, στην άκρη το 
μελαχρινό μου κουλουράκι και το ξανθό έψιλον. Τα ταψιά    
τα ’κρυψε κάτω από κουβέρτες.  

- Κρυφά κάνουμε τα τσουρέκια και τα κρύβεις; 
Ανησύχησα. 

- Τα σκεπάζω για να μην κρυώσουν, μου είπε. 
- Καλά κάνεις, μανούλα, της είπα. Γιατί, άντε, άμα 

κρυώσουν, να τους φέρεις το γιατρό! Δεν πίνουν 
ασπιρίνη τα τσουρέκια! 

- Τα ζεσταίνω για να φουσκώσουν, μου εξήγησε η μητέρα. 
Όλα θέλουν ζέστη κι αγάπη για να μεγαλώσουν. Μην το 
ξεχνάς ποτέ αυτό. 



 
 

- Και τα παιδάκια θέλουν ζέστη και αγάπη για να 
μεγαλώσουν; ρώτησα σοβαρά. 

- Πρώτα απ’ όλα τα παιδάκια, είπε η μητέρα το ίδιο 
σοβαρά. 

 
     Πρωί πρωί την άλλη μέρα έτρεξα και σήκωσα τις 
κουβέρτες. Πόσο είχαν φουσκώσει τα τσουρέκια! Να δεις και 
το κουλούρι μου πώς έγινε! Αμ το έψιλον; Ποπό, δεν έχω 
ξαναδεί τόσο μεγάλο έψιλον! 

- Δε σου είπα πως η αγάπη και η ζέστη μεγαλώνουν τα 
παιδιά και τα τσουρέκια; μου θύμισε η μανούλα. 

     Τα πήγαμε στο φούρνο. Όταν ψήθηκαν, μοσχοβόλησε όλος 
ο φούρνος κι όταν τα φέραμε στο σπίτι, μοσχοβόλησε όλο το 
σπίτι. 
     Η μαμά μου κάνει τα πιο όμορφα πασχαλιάτικα τσουρέκια 
του κόσμου κι εγώ τα πιο όμορφα μελαχρινά κουλουράκια 
της γειτονιάς! 
 

Κείμενο από το βιβλίο «Ο αγέρας παίζει φλογέρα»,  
της Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη 

 
 


