
Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου (2ο μέρος) 
 
 
Διαβάσαμε το μυστήριο μήνυμα ξανά και ξανά. Τι να εννοούσε άραγε; Ποιός 

ήταν ο σκοπός του; Ποιός ήταν ο Γ.Σ.; Τα ερωτήματα έγιναν ένας μικρός 
κατακλυσμός μέσα στα κεφάλια μας και κάπου εκεί ένα μπουκάλι-κιβωτός θα 
έσωζε ένα μήνυμα, και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα. 

- Σαν χρησμός της Πυθίας ακούγεται! είπε η Ευαγγελία. 
- Λέτε να μιλά για κάποιο θησαυρό; ρώτησε η Χαρά. 
- Πιθανό είναι, απάντησε η Χαρίκλεια.  
Αυτές οι δύο έχουν το ίδιο όνομα: το όνομα της γιαγιάς. Πάντα συμφωνούν 

μεταξύ τους και πάντα «κάνουν κόμμα», όπως λέει κι ο Τάκης.  
- Τι να σημαίνει η  φράση «Πάνω στον ήλιο σαν πατάς, όταν ο ήλιος βγαίνει»; 

αναρωτήθηκε μετά ο Τάκης. 
- Το όνομα του καραβιού που μας έφερε ήταν «Κόκκινος Ήλιος»! είπε η αδερφή 

μου. Λέτε να εννοεί αυτό; 
- Ναι, και το καράβι υπήρχε από το 1945 για να μπορεί κανείς να ανέβει επάνω! 

... την πείραξα. 
Όλοι γέλασαν. 
Τρέξαμε στο σπίτι και δείξαμε στους μεγάλους το μπουκάλι. 
- Μάλλον θα είναι από κανένα τουριστικό μαγαζί, είπε η μαμά. Θα τα πουλάνε 

στους τουρίστες. 
- Αν βρείτε τι είναι, θα σας κεράσω παγωτό! είπε κι ο μπαμπάς, σηκώνοντας το 

βλέμμα του από ένα χάρτη που μελετούσε.  
Με κάτι τέτοιες γενναιοδωρίες ο μπαμπάς γινόταν πάντα πολύ δημοφιλής σε 

μας τα παιδιά και το απολάμβανε. 
- Μαμά, πού μπορούμε να το φυλάξουμε; ρώτησε η Ευαγγελία τη θεία.  
- Βάλτε το μέσα στη βιτρίνα, στη σάλα, της απάντησε εκείνη.   
- Ωραία, είπε ο Τάκης. Κι εμείς θα ερχόμαστε και θα κοιτάζουμε το «μπουκάλι 

της βιτρίνας», σα να ήταν το «καπλάνι της βιτρίνας». 
Σ΄ αυτή την παρέα με τα ξαδέρφια, πολύ συχνά κάναμε αναφορές στ’ 

αγαπημένα μας βιβλία. Αντιστοιχίζαμε στιγμές από τη ζωή μας σε στιγμές από τις 
ζωές των ηρώων τους κι έτσι γινόμασταν κι εμείς λίγο ήρωες. Κι όσο για το 
«καπλάνι», είχαμε συμφωνήσει όλοι πως ήταν το πιο αγαπημένο μας από τα βιβλία 
που είχαμε διαβάσει. 

 
[...] 
 
Κόντευε πια να μεσημεριάσει κι ακόμη δεν είχαμε πάει στη θάλασσα. Το πρώτο 

μπάνιο των διακοπών μας μας περίμενε. Φορέσαμε γρήγορα τα μαγιώ μας, πήραμε 
και τον εξοπλισμό μας, δηλαδή καπέλα, ψάθες, αντιηλιακά, πετσέτες και μια 
φουσκωτή μπάλα και κατεβήκαμε τρέχοντας στην παραλία. Βουτήξαμε στο νερό 
χωρίς δεύτερη σκέψη. Δροσιά... Κι ελευθερία... Και χαρά, πόση χαρά... Η θάλασσα 
ήταν πεντακάθαρη σαν κρύσταλλο. Είχε βότσαλα κι ένα υπέροχο χρώμα, ή μάλλον 
πολλά υπέροχα χρώματα. Αλλού το σκούρο μπλε εναλλασσόταν με το ανοιχτό 
γαλάζιο κι αλλού τα πεύκα της παραλίας σκίαζαν τα νερά δίνοντάς τους 
σμαραγδένιες αποχρώσεις. Έτσι είναι τα νερά του Ιονίου.  



Κι ο ήλιος... Πάνω απ’ όλα ο ήλιος. Πώς γίνεται άραγε, αυτός ο ήλιος που είναι 
ένας για ολόκληρο το πλανητικό μας σύστημα να είναι τόσο ξεχωριστός όταν 
βρίσκεται κανείς στην Ελλάδα, σα να είναι κάτι άλλο, σα να είναι ο ελληνικός ήλιος 
... 

Κολυμπήσαμε, παίξαμε, γελάσαμε, χαρήκαμε, μα ό,τι κι αν είπαμε στο πίσω 
μέρος του μυαλού μου – και είμαι σίγουρη και στα μυαλά των άλλων – βούιζε 
σιωπηρά και αδιάκοπα ο γρίφος του μπουκαλιού. 

 
 
 
 
 
 
 
(συνεχίζεται) 


