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 μυθιστόρημα της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη 

Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου (κεφάλαιο τέταρτο) 

{...} 

Επιστρέψαμε στο σπίτι, είπαμε καληνύχτα και πέσαμε στα κρεβάτια μας. Ήμουν κουρασμένη, είχα την 

εντύπωση πως είχα πυρετό. Ρώτησα τη μαμά, μα εκείνη, αφού ακούμπησε το χέρι της  στο μέτωπό μου,  με 

διαβεβαίωσε πως ήμουν καλά. Νύσταζα πολύ, μα ένιωθα μια έξαψη. Αρχαιολογικά ευρήματα, μνήμες, ό,τι είχε 

απομείνει από το παρελθόν. Σκέψεις και εικόνες από όσα είχα δει μέσα στην ημέρα στριφογύριζαν στο μυαλό μου, 

προσπαθώντας να μπουν σε μια σειρά. Ο αναβάτης με το άρμα του κι ένα δυνατό φως από πίσω... Η ιδέα άρχισε να 

σχηματίζεται ολόκληρη στο μυαλό μου. Μου είχε κολλήσει πως  ίσως ο γρίφος να σχετιζόταν με τα ψηφιδωτά που 

είχαμε δει. Έκανα μια κίνηση για να πάω να το πω στους υπόλοιπους, κι ούτε κατάλαβα πώς με πήρε ο ύπνος... 

Το επόμενο πρωί, λίγο πρίν σηκωθώ απ’ το κρεβάτι, συγκρότησα στο μυαλό μου τις σκέψεις της 

προηγούμενης νύχτας, κι έτρεξα να τις μοιραστώ με τους άλλους. Πρώτη βρήκα τη Χαρίκλεια, και της το είπα.   

- Κορίτσια! Μόνο εσάς περιμένουμε! ακούσαμε τη θεία να μας καλεί από κάτω. Εκείνη τη μέρα είχαμε 

κανονίσει όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια του σπιτιού να φτιάξουμε γεμιστά. Πολλά γεμιστά. Η θεία θα άναβε 

τον ξυλόφουρνο. Και τα λαχανικά, θα ήταν όλα από τον κήπο της. Πολλές φορές, το χειμώνα, θυμάμαι τους γονείς 

να λένε: «Να ’χαμε τώρα λίγα απ’ τα γεμιστά της Άρτεμης». Υποτίθεται πως εγώ και τα άλλα κορίτσια θα 

βοηθούσαμε, μα νομίζω πως περισσότερο θα κουβεντιάζαμε και θα χαζεύαμε παρά θα κάναμε δουλειά.  

- Ερχόμαστε σ’ ένα λεπτάκι! αποκρίθηκε χαρωπά η αδερφή μου.   

{...} 

- Η Ελένη βρήκε τη λύση του γρίφου! φώναξε ενθουσιασμένη η Χαρίκλεια, μόλις φτάσαμε στην κουζίνα.  

- Δεν είναι ακριβώς έτσι... είπα με μια δόση σεμνοτυφίας. 

- Τι έγινε; ρώτησε η Χαρά. 

- Ίσως τα ψηφιδωτά που είδαμε χθες να έχουν σχέση με το γρίφο, γι’ αυτό αν μπορούσαμε να επιστρέψουμε... 

ξεκίνησα.  

- Μπαμπά, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ! παρακαλέσαμε με μια φωνή η αδερφή μου κι εγώ. 

- Είχα κανονίσει να πάω με το θείο στο καφενείο σήμερα, οπότε θα χρειαστεί να πάρετε και τη δική του άδεια, 

είπε ο μπαμπάς. 

- Από μένα είσαστε ελεύθεροι, είπε ο θείος. Τι θα γίνει όμως με τα γεμιστά;  

-  Μην ανησυχείς, είπε η μαμά, θα τα φτιάξουμε εγώ με την Άρτεμη. 



- Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να έρθω, είπε η Ευαγγελία. Σήμερα θα έρθει επίσκεψη η νονά μου και το 

θεωρώ αγένεια να μην είμαι εδώ. Εμείς στενοχωρηθήκαμε πολύ, αλλά ο Τάκης παρατήρησε πως θα ήταν καλύτερα, 

γιατί θα χωρούσαμε όλοι σε ένα αυτοκίνητο.  

{...} 

Έτσι, επιστρέψαμε στον τόπο που είχαμε δει τα ρωμαϊκά ανάκτορα. Ο μπαμπάς εντόπισε τον αρχαιολογικό 

χώρο και τα ψηφιδωτά. Μου είχε έρθει η ιδέα πως ο αναβάτης με το άρμα του ήταν ο θεός Ήλιος. Θυμήθηκα το 

μήνυμα του μπουκαλιού: πάνω στον ήλιο σαν πατάς... όταν ο ήλιος βγαίνει... κοίτα αντίθετα... Αυτό ήταν! Η 

ανατολή! Όπως μου είχε εξηγήσει η μαμά!  Έπρεπε να πατήσω το ψηφιδωτό κοιτώντας αντίθετα από την ανατολή, 

επομένως προς τη δύση. Πάτησα δίπλα από το ψηφιδωτό - εννοείται πως δεν έκανε να πατήσω επάνω - και 

στράφηκα αρχικά προς την ανατολή. Έπειτα έκλεισα τα μάτια μου και έκανα μισή στροφή γύρω απ’ τον εαυτό μου, 

ώστε να βρεθώ στραμμένη προς τη δύση. Άνοιξα τα μάτια, μα δεν είδα τίποτα. Ή, πιο συγκεκριμένα, δεν είδα 

τίποτα που να νομίζω ότι ίσως να ήταν αυτό που έψαχνα.  

- Γιατί δεν βλέπω τίποτα; απόρησα.  

- Ίσως αν περπατούσαμε λίγο προς τα δυτικά, να βρίσκαμε κάτι, πρότεινε ο Τάκης, κι εμείς συμφωνήσαμε. 

 Διασχίσαμε έναν μεγάλο ελαιώνα, ώσπου βρεθήκαμε μπροστά σ’ ένα φράχτη από βάτα. Πίσω από τα 

βάτα, υπήρχαν κάποια σκουριασμένα κάγκελα. Και πιο πίσω, υπήρχε ένα σχεδόν γκρεμισμένο κτίσμα. Δεν πρέπει 

να ήταν σπίτι, αλλά σίγουρα ήταν ένα κτίριο με πολλά δωμάτια. 

- Μάλλον αυτό το κτίριο θα υπήρχε πριν από τον πόλεμο, γι’  αυτό θα είναι έτσι, είπε η Χαρά. Ας 

πλησιάσουμε. Ο μπαμπάς μας είπε να προσέχουμε, και να μην κινηθούμε πολύ στο χώρο,  γιατί μπορεί να υπήρχαν 

φίδια. Διερευνήσαμε με τα μάτια το χώρο γύρω από το κτίριο. Έπειτα, ο μπαμπάς έκανε λίγα βήματα. Πήγε προς 

το σημείο που φαινόταν πως κάποτε ήταν η πόρτα, και μετά βγήκε πάλι προς τα έξω, με σκοπό να κάνει το γύρο 

του κτιρίου. Μετά από δυο-τρία λεπτά, τον ακούσαμε να μονολογεί:  

- Δεν είναι δυνατόν! Απίστευτο! 
 

 
 (συνεχίζεται) 


