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Η ιστορία που θα σας διηγηθώ παρακάτω συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε 
μπει για τα καλά ο Αύγουστος κι όπως κάθε παιδί της πόλης έτσι κι εγώ 
αναρωτιόμουν πού θα περάσουμε τις διακοπές. Το μυαλό μου πήγαινε σε κάτι 
ξεχωριστό και ασυνήθιστο, σε ένα τροπικό νησί για παράδειγμα. Όπως και να είχε, 
ήξερα πως όπου κι αν πηγαίναμε θα περνούσαμε αξέχαστα! Όμως οι μέρες 
περνούσαν και στο σπίτι δεν είχε ακουστεί τίποτα για διακοπές ή κάτι παρόμοιο, 
και αυτό μεγάλωνε την ανυπομονησία, τη δική μου και της αδερφής μου. 

Ένα πρωί έπαιζα στην αυλή μαζί με τη Χαρίκλεια, τη μεγαλύτερή μου 
αδερφή. Κάποια στιγμή, λαχανιασμένη καθώς ήμουν από το πολύ παιχνίδι, δίψασα 
και μπήκα μέσα στο σπίτι για να πιώ νερό. Στην κουζίνα βρήκα τη μαμά, η οποία 
μου είπε να φωνάξω και τη Χαρίκλεια και να μπούμε μέσα, γιατί είχαν να μας 
ανακοινώσουν κάτι πολύ σημαντικό. Γεμάτη χαρά βγήκα έξω και της μετέφερα τα 
λόγια της μητέρας. Αισθανόμουν πως ήξερα τι θα μας πουν. 

Προχώρησα μπροστά και έσπρωξα τη βαριά λευκή πόρτα. Περάσαμε το 
κατώφλι και προχωρήσαμε στο εσωτερικό του σπιτιού. Μέσα στο καθιστικό 
βρίσκονταν ήδη οι γονείς μας. Καθίσαμε κοντά τους. Ο πατέρας μας είπε πως θα 
πηγαίναμε διακοπές στην Κεφαλλονιά, στα ξαδέρφια μας!!! Θα φεύγαμε σε τρεις 
μέρες. 

Κάθε μέρα που περνούσε ο ενθουσιασμός μας μεγάλωνε. Ετοιμάζαμε τα 
πράγματα που θα παίρναμε μαζί μας, φτιάχναμε λίστες με πράγματα που θέλαμε 
να κάνουμε και κάναμε όνειρα για τις μέρες που θα έρχονταν. Έτσι έφτασε η μέρα 
που θα φεύγαμε. Φορτώσαμε τις βαλίτσες μας στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε το 
ταξίδι. Από το λιμάνι της Πάτρας ανεβήκαμε σ’ ένα καράβι, τον Κόκκινο Ήλιο. 
Ταξιδεύαμε περίπου  τρεις ώρες. Η αδερφή μου ακούμπησε κάποια στιγμή τα χέρια 
της στην κουπαστή. «Πρόσεχε!» της είπα γελώντας «Θα καείς αν ακουμπάς τον 
ήλιο!». «Ελένη!» μου απάντησε εκείνη λίγο πειραγμένη.  

Και τα λεπτά περνούσαν μέσα στο πλοίο όπως τα κύματα, το ένα μετά το 
άλλο. Είχαμε βαρεθεί πια τις πλάκες και τις εξερευνήσεις και κοιτούσαμε πέρα, 
μακριά, σα να ψάχναμε για κάτι. Και, μια στιγμή το πρόσωπο της Χαρίκλειας 
φωτίστηκε. «Κοίτα εκεί!» μου είπε «η Κεφαλλονιά!». 

Το πλοίο άραξε, κατεβήκαμε και πατήσαμε στη στεριά. Έπειτα μπήκαμε στο 
αμάξι. Ακολουθήσαμε το δρόμο που θα μας οδηγούσε στο σπίτι των συγγενών μας, 
στο χωριό Μελισσάτα. Ο δρόμος ήταν απότομος και γεμάτος στροφές. Οι εικόνες 
εναλλάσσονταν: βουνά, θάλασσα, δάση και ξερότοποι. Ένιωθα σα να πετούσα! 

Πότε φτάσαμε ούτε το κατάλαβα. Το αυτοκίνητο σταμάτησε και βγήκαμε. Η 
φύση εδώ ήταν κατάφυτη. Μύριζα τη θάλασσα, το χώμα, και ...τηγανητά ψαράκια! 
Διέκρινα το σπίτι της θείας, το οποίο απείχε μολις μερικά μέτρα από την παραλία. 

Έτρεξα προς το σπίτι φωνάζοντας τα ξαδέρφια μου: «Ευαγγελία! Χαρά! 
Τάκη!». Από πίσω μου ερχόταν η Χαρίκλεια. Η χαρά της συνάντησης δεν 
περιγράφεται! Αρχίσαμε να λέμε τα νέα μας και να κάνουμε σχέδια για το υπόλοιπο 



της ημέρας. Το βράδυ μας βρήκε όλους κουρασμένους και ευχαριστημένους.  Το 
επόμενο πρωί, εμείς τα παιδιά είχαμε δώσει ραντεβού κάτω από μιά ιτιά που 
υπήρχε στο χωράφι δίπλα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μας είχε πει πως ήταν 
Κλαίουσα, και γι’ αυτό ο Τάκης έλεγε πως αν πηγαίνουμε συχνά και της κάνουμε 
παρέα αυτή θα πάψει να νιώθει λυπημένη και να κλαίει. Η αλήθεια είναι πως ο 
ίσκιος της ήταν το καλύτερο μέρος για να περάσουμε λίγη ώρα το πρωί προτού 
πάμε στη θάλασσα. Κι ενώ παίζαμε και γελούσαμε, είδα κάτι που μου τράβηξε το 
ενδιαφέρον. «Παιδιά, κοιτάξτε!» είπα. Έμοιαζε με μπουκάλι. Το ξεθάψαμε 
προσεκτικά και το ανοίξαμε. Είχε ένα μύνημα μέσα το οποίο έγραφε:    

 

Εν Κεφαλληνία, τη δεκάτη εβδόμη Ιουλίου, Χίλια Εννιακόσια Σαράντα Πέντε 

 

Προς όποιον βρει το μπουκάλι: 

 

Πάνω στον ήλιο σαν πατάς 

όταν ο ήλιος βγαίνει 

κοίτα αντίθετα. 

Αν πιεις νερό απ’ την πηγή 

την πατρίδα σου δεν θα ξεχάσεις,  

την πατρίδα μας δεν θα χάσουμε. 

 

Γ.Σ. 

 

 

(συνεχίζεται) 


