
Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου (3ομέρος) 
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Εκείνη η μέρα μας επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις. 

Ο Τάκης, κατεβαίνοντας τις σκάλες, άκουσε, άθελά του, τους γονείς να 
συζητούν. «...Επιπλέον, θα τους δοθεί η ευκαιρία να μάθουν λίγη ιστορία», 
έλεγε ο πατέρας εκείνη τη στιγμή. Ήρθε τρέχοντας και διηγήθηκε τι είχε 
ακούσει, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι θα μας έβαζαν να κάνουμε 
επανάληψη στην Ιστορία.  
- Πάμε, είμαι σίγουρη ότι με κάποιο τρόπο θα το γλυτώσουμε, διαβεβαίωσε η 
Χαρίκλεια. Έτσι, κατευθυνθήκαμε προς τους μεγάλους. 
Μπήκαμε στο δωμάτιο. Καθίσαμε γύρω από το ξύλινο τραπέζι, ενώ η μητέρα 
και η θεία ετοίμαζαν σάντουιτς για κολατσιό. 
- Λοιπόν, άρχισε να μιλά ο θείος, θα θέλατε να πάμε μια εκδρομή; 
- Ναι!!! απαντήσαμε  μ’ ένα στόμα, ενθουσιασμένοι με αυτή την ιδέα, μα και 
ανακουφισμένοι που θα γλυτώναμε την – κατά φαντασία – επανάληψη.   
- Σήμερα θα κάνουμε τουρισμό στο νησί. Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα 
και θα δούμε μερικά αξιοθέατα. Θα πάμε και στο μουσείο, συνέχισε. 

Ενθουσιασμένοι, ανεβήκαμε τρέχοντας στα υπνοδωμάτια. Ετοιμάσαμε 
τα εκδρομικά μας σακίδια και κατεβήκαμε στην αυλή. Περιμένοντας να έρθει 
ο μπαμπάς με το αυτοκίνητο, σταθήκαμε δίπλα σε μια πυκνόφυλλη μουριά, 
που σκίαζε σχεδόν ολόκληρο το περιβολάκι με τα λαχανικά της θείας. 
Έκλεισα τα μάτια μου. Αμέσως, μου ήρθε μια μυρωδιά από ανθισμένα 
τριαντάφυλλα, ίσως εκείνα που κάλυπταν την αριστερή πλευρά του φράχτη. 
Μου φάνηκε σαν ένας καλός οιωνός για το υπόλοιπο της ημέρας.  

Απορροφήθηκα για λίγο από τις ευωδιές. Επανήλθα όμως όταν 
άκουσα την κόρνα του αυτοκινήτου. Ήταν ο πατέρας, ο οποίος μας έγνεφε να 
μπούμε στο αμάξι. 
 
- Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, ας μπει, είπε, οι υπόλοιποι θα πάτε με το 
θείο.  
- Εμείς θα πηγαίνουμε μπροστά, δήλωσε ο θείος, που ήξερε καλύτερα τους 
δρόμους. 

Έτσι με το πρώτο αμάξι ταξίδεψαν η Χαρίκλεια, η Χαρά, ο Τάκης, η 
θεία και ο θείος, ενώ με το δεύτερο εγώ, η Ευαγγελία, η μαμά κι ο μπαμπάς. 

Διανύσαμε αρκετά χιλιόμετρα. Δε μιλούσαμε πολύ στο δρόμο, παρά 
μόνο τα μάτια μας ρουφούσαν την απίστευτη ομορφιά των τοπίων. Κάποια 
στιγμή, ενώ είμασταν σε μεγάλο υψόμετρο, είδαμε το θείο να σταματάει. 
Κάναμε κι εμείς το ίδιο. Βγήκαμε από τα αυτοκίνητα και βρεθήκαμε μέσα σε 
ένα μαγευτικό δάσος με έλατα. Τα περίφημα Μαύρα έλατα της Κεφαλλονιάς. 
Ένιωσα μια κάποια αμηχανία. Από τη μια ήθελα να τρέξω και να αγγίξω και 
να δω ό,τι υπήρχε γύρω μου, κι από την άλλη ήξερα πως έπρεπε να σεβαστώ 



τη γαλήνη της φύσης και να μην τη διαταράξω. Κατάλαβα τι ήταν αυτό που 
έπρεπε να κάνω: απλώς ανέπνεα. Εισέπνεα τον καθαρό αέρα του δάσους, την 
αναζωογονητική μυρωδιά απ’ τα έλατα. Άκουγα τα πουλιά να κελαηδούν 
εκτελώντας μια υπέροχη συμφωνία. Προσπαθούσα να αφουγκραστώ και τον 
παραμικρό ήχο. Το βουητό μιας μέλισσας, ένα θρόισμα στα φύλλα, κάποια 
νερά, και τέλος, η φωνή των γονιών: «Πάμε τώρα;» Με ένα αίσθημα 
πληρότητας, μπήκαμε πάλι στα αμάξια και συνεχίσαμε την πορεία μας.  

Φτάσαμε σε ένα χωριό με χαμηλά πέτρινα σπίτια. Πήγαμε κατευθείαν 
στην κεντρική πλατεία και σταθήκαμε μπροστά σε ένα μνημείο που ήταν 
στημένο εκεί. Ο θείος μας διηγήθηκε την ιστορία του. Το χωριό αυτό είχε 
καταστραφεί ολοσχερώς από τους Γερμανούς το 1943. Κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έως το Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, το νησί 
ήταν υπό την κυριαρχία των Ιταλών. Έκαναν όμως μια μάχη ενάντια στους 
Γερμανούς και ηττήθηκαν, γεγονός που οδήγησε στη σφαγή περισσότερων 
από 10.000 Ιταλών στρατιωτών. Η αλλαζονεία του νικητή κατακτητή θέριεψε. 
Στο πέρασμά τους από τα χωριά του νησιού, βομβάρδιζαν, έκαιγαν, έσφαζαν 
τους κατοίκους κι επιπλέον, σα να μην ήταν αρκετά αυτά, λεηλατούσαν 
επιδεικτικά ό,τι απόμενε. Διέλυαν και κατέστρεφαν με μίσος οποιοδήποτε 
στοιχείο τοπικού πολιτισμού συναντούσαν. Στο συγκεκριμένο χωριό, είχε 
γίνει μαζική σφαγή των ανδρών και των αγοριών στην πλατεία, και το 
μηνμείο που βλέπαμε μπροστά μας ήταν εκεί για να θυμίζει το θηριώδες 
αυτό γεγονός. Σοκαρίστηκα με αυτά που μάθαινα, στενοχωρήθηκα κι ένιωσα 
έναν κόμπο στο λαιμό.     

Στη συνέχεια, πήγαμε στην πρωτεύουσα, το Αργοστόλι. Παρκάραμε και 
περπατήσαμε στους δρόμους. Επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό μουσείο. Αφού 
παρατηρήσαμε πολύ προσεκτικά όλα τα εκθέματα της πρώτης αίθουσας, 
προχωρήσαμε στη δεύτερη, που είχε ευρήματα από τη γεωμετρική εποχή. 
Μαζί με τη Χαρά, εστιάζαμε κυρίως στα κοσμήματα και στα σκεύη οικιακής 
χρήσης. Σύμφωνα με τις επιγραφές στις προθήκες, κάποια από αυτά 
αποτελούσαν μέρος από τους «θησαυρούς της Τροίας». Φτιαγμένα από 
χρυσό, τόσο λεπτεπίλεπτα και λεπτοδουλεμένα, κέντρισαν το ενδιαφέρον μας. 
Οι γονείς παρατηρούσαν κάποιους αμφορείς. 

Η αδερφή μου στράφηκε προς μερικά κείμενα, που υπήρχαν διάσπαρτα 
στο μουσείο. Τα διάβαζε για αρκετή ώρα, μέχρι που... 
- Ελάτε να δείτε! μας φώναξε. Στη στιγμή, είχαμε μαζευτεί όλοι, μικροί και 
μεγάλοι, γύρω της. Μας έδειξε μια ασπρόμαυρη, προπολεμική φωτογραφία, 
που απεικόνιζε πέντε άντρες, μάλλον σε κάποιο Πάσχα. Στη λεζάντα, έγραφε: 
(Από αριστερά προς τα δεξιά) ο ιερέας Σ.Ε., ο δάσκαλος Δ.Ι., ο δήμαρχος Κ.Ε., ο 
γυμνασιάρχης Γ.Σ. και ο αξιωματικός Ε.Γ. 
- Γ.Σ., μουρμούρισε ο Τάκης. Λέτε να ήταν αυτός; 
 

{...} 
 



Στο δρόμο της επιστροφής, αντικρίσαμε μια πινακίδα που έδειχνε στα 
αριστερά. Είχε καφέ χρώμα, όπως είναι οι πινακίδες που δείχνουν 
αρχαιολογικούς χώρους. «Προς Ρωμαϊκά Ανάκτορα», έγραφε. Αποφασίσαμε 
να τα επισκεφθούμε. Φαντάστηκα κάτι μεγαλοπρεπές, σαν τα παλάτια των 
παραμυθιών που μου άρεσε να ακούω όταν ήμουν μικρή, αλλά και σαν αυτά 
που έβλεπα στις ταινίες με τις πριγκίπισσες. Έφτιαξα λίγο τα μαλλιά μου για να 
είμαι όπως θα άρμοζε στην περίσταση. Τελικά, μετά από ελάχιστης ώρας 
πεζοπορία, βρεθήκαμε μέσα σε έναν ελαιώνα. Μια ταμπέλα, ολόιδια με την 
προηγούμενη, μας έλεγε ποια κατεύθυνση έπρεπε να ακολουθήσουμε. 
Προχωρήσαμε πάνω σ’ ένα λιθόστρωτο δρομάκι, το οποίο μας οδήγησε σε κάτι 
χαλάσματα. 
- Πότε θα φτάσουμε; ρώτησα. 
- Έχουμε ήδη φτάσει, απάντησε ο πατέρας. 
- Ώωω! Σπουδαία ανάκτορα! είπε ο Τάκης, με ένα ίχνος ειρωνείας. Μα, τελικά, 
ήταν τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι!  

Τότε, έριξα ξανά μια ματιά σε αυτά που μου είχαν φανεί πριν  
χαλάσματα. Ήταν οι βάσεις από μερικά καλοχτισμένα – στην εποχή  τους – 
τοιχάκια. Κάποια βρίσκονταν σε περισσότερο ανυψωμένα σημεία από άλλα. 
Όσο τα κοιτούσαμε, τόσο αποκτούσαν ενδιαφέρον. Ο θείος μάς εξήγησε πως 
ήταν ό,τι είχε απομείνει από μια αρχαία ρωμαϊκή οικία. Το πιο εντυπωσιακό 
στοιχείο τους ήταν το δάπεδό τους. Στη θέση του δαπέδου, υπήρχε ένα 
ψηφιδωτό, που αναπαριστούσε την κεφαλή της Μέδουσσας, της 
φιδομαλλούσας γοργόνας. Τα φίδια απλώνονταν προς όλες τις κατευθύνσεις, 
σα να περίμεναν τη στιγμή για να επιτεθούν... Είχε σκούρα χρώματα και ήταν 
«κορνιζαρισμένη» από μια αλυσίδα φύλλων κισσού. Λίγα μέτρα παραπέρα, 
ένα άλλο ψηφιδωτό, εξίσου εντυπωσιακό, όριζε το πάτωμα ενός διαφορετικού 
δωματίου. Σε άσπρο φόντο, ένας αναβάτης οδηγούσε το άρμα του, που το 
έσερναν τέσσερα μαύρα άλογα. Νόμιζες ότι, από στιγμή σε στιγμή, τα ζώα θα 
ζωντάνευαν... Χρωματιστοί μαίανδροι πλαισίωναν το κυρίως θέμα. Όλα αυτά 
είχαν δημιουργηθεί με το χέρι, από μικρές ψηφίδες, σε μια εποχή χωρίς 
ψηφιακή τεχνολογία... Πολύ εντυπωσιακά...  
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Η μέρα είχε προχωρήσει. Έχοντας πάρει το δρόμο του γυρισμού, 

σταματήσαμε σε μια ψαροταβέρνα δίπλα στη θάλασσα για να φάμε. Είμασταν 
κουρασμένοι, οπότε απλώς περιμέναμε να μας φέρουν την παραγγελία μας, 
χαζεύοντας τη θάλασσα. Για μια στιγμή, ένιωσα πως κάτι παράξενο γινόταν. 
Βράδυαζε, αλλά με έναν περίεργο τρόπο.  
- Μαμά, κάτι γίνεται τώρα, κάτι κάπως... υπερφυσικό να το πω; γύρισα και 
είπα σιγά στη μητέρα μου. 
- Τι, Ελένη μου; ρώτησε η μαμά. 
- Σκοτεινιάζει λίγο περίεργα! εξήγησα. 



- Αυτό γίνεται επειδή βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του νησιού, που 
μπορούμε να δούμε μόνο την ανατολή του ήλιου το πρωί. Προφανώς, τέτοια 
ώρα έχεις συνηθίσει να βλέπεις άλλα χρώματα γιατί στην Πάτρα, που 
βρίσκεται στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα, 
απ΄ τη μεριά της θάλλασας, που εδώ δεν φαίνεται τώρα. Επομένως, όλα είναι 
φυσικά, και τίποτα υπερφυσικό, μου είπε γελώντας.      

 
{...} 

 
Σε λίγο, φάνηκε και το φεγγάρι. 
 
 

(συνεχίζεται) 
 


