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 μυθιστόρημα της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη 

Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου (κεφάλαιο πέμπτο) 

Μαζευτήκαμε κοντά του, και τι να δούμε: μπροστά μας βρισκόταν μία βρύση, σαν αυτές που συναντά κανείς 

σε διαδρομές στη φύση της ορεινής Ελλάδας. Ήταν φτιαγμένη από τσιμέντο και το ύψος της θα ΄φτανε το ένα 

μέτρο περίπου, ενώ το πάνω μέρος της είχε το σχήμα καμπύλης. Κάτω από το στόμιο, από το οποίο κάποτε θα 

έβγαινε νερό, είχε ένα μεταλλικό σκουροπράσινο τάσι,  περιβεβλημένο από τσιμέντο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μη 

διακρίνεται καλά η εξωτερική του επιφάνεια.  Το τάσι ήταν στρογγυλό, όχι και πολύ βαθύ, σαν τους κύλικες της 

αρχαιότητας. Πρέπει να ήταν χάλκινο. Στη βάση της η βρύση είχε χαραγμένη την εξής επιγραφή: Εκτίσθη από τον 

Γ.Σ., εν έτει 1945. Για μια στιγμή παγώσαμε. Ανατριχιάσαμε. Η έκπληξή μας μετατράπηκε ακαριαία σε χαρά. «Η 

πηγή, η πηγή!» φωνάξαμε, σχεδόν τραγουδώντας.  

Όλο αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που βρήκαμε το μπουκάλι με το μήνυμα και μέχρι σήμερα που 

πλησιάζαμε σε απόσταση αναπνοής την αποκωδικοποίηση του γρίφου, ούτε για μια στιγμή δεν αμφισβήτησα, ούτε 

εγώ ούτε και τα υπόλοιπα παιδιά, ότι το πραγματικό και ότι ο γρίφος είχε πραγματική λύση. Ωστόσο, η 

βεβαιότητα αυτή, από τη μια γινόταν ένα θηρίο που κατάπινε κάθε δισταγμό, μα από την άλλη γινόταν κάτι μικρό, 

που κρυβόταν μέσα στην ανέμελη καθημερινότητά μας και το ξεχνούσαμε... Και τώρα, οι γραμμές του γρίφου μας 

αποκαλύπτονταν μία μία. Σταθήκαμε λίγο, να χωνέψουμε το γεγονός. Σίγουρα η βρύση έκρυβε κάποιο μυστικό, 

ποιο όμως; Απομακρυνθήκαμε από το χώρο για να σκεφτούμε λίγο τι έπρεπε να κάνουμε. Περπατήσαμε για λίγο 

και καθίσαμε σε ένα τσιμεντένιο πεζουλάκι αγναντεύοντας από το ύψωμα τη θάλασσα. 

- Τι θα λέγατε να ρωτούσαμε; πρότεινε ο μπαμπάς.  Έχουμε μια ξαδέρφη, διδάκτωρ αρχαιολόγο, η οποία 

εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας αλλά περνά τα καλοκαίρια της στο νησί. Συχνά μάλιστα συμμετέχει και  

σε ανασκαφές στα νησιά του Ιονίου. Θα ψάξω να την βρω. Τηλεφώνησε στη θεία, η οποία του έδωσε το τηλέφωνο 

μιας θείας τους, που του έδωσε τον αριθμό της κόρης της, της αρχαιολόγου δηλαδή, που είχε μάλιστα το ωραίο 

όνομα Δάφνη. Για καλή μας τύχη, βρισκόταν στο νησί, και δέχτηκε με ευχαρίστηση να μας συναντήσει. 

{...} 

Η αρχαιολόγος Δάφνη δεν άργησε να έρθει να μας βρει, στο σημείο που όρισαν με τον μπαμπά. Ξαναπήγαμε 

μαζί της στα ρωμαϊκά ανάκτορα. Ακολουθήσαμε την ίδια διαδρομή με αυτή που είχαμε κάνει νωρίτερα, ενώ 

ταυτόχρονα της διηγούμασταν την ιστορία με το μπουκάλι και το γρίφο και τα ψηφιδωτά και την βρύση. Μόλις 

βρεθήκαμε πάλι έξω από το κτίσμα, την αφήσαμε να εξερευνήσει μόνη της το χώρο. Έκανε μερικά βήματα, 



φωτογράφησε το χώρο, τον εξέτασε και κράτησε σημειώσεις. Είπε πως θα το έψαχνε λίγο το θέμα και θα 

ξαναμιλούσε μαζί μας όταν θα έβρισκε κάτι. Της προτείναμε να έρθει στο σπίτι μόλις τελειώσει την έρευνά της.  

{...} 

Είχαν περάσει δυο μέρες από τότε. Κόντευε πια μεσημέρι, κι εμείς καθόμασταν κάτω από την Κλαίουσα, όταν 

είδαμε το αυτοκίνητο της Δάφνης να στρίβει στη γωνία. Τρέξαμε και ειδοποιήσαμε τους γονείς, και η μαμά βγήκε 

να την υποδεχτεί. Αφού χαιρετηθήκαμε, κάθισε στο σαλόνι με τους μεγάλους και συζήτησαν για πολλή ώρα. Είχαν 

πολύ καιρό να ειδωθούν κι είχαν αρκετά να πούν: τι κάνουν, πώς πάνε οι δουλειές τους, ποιους κοινούς γνωστούς 

έχουν δει πρόσφατα, αν μάθανε για κανέναν να παντρεύτηκε ή να γέννησε ή να πέθανε και τέλος κατέληξαν να 

θυμούνται ιστορίες από όταν ήταν παιδιά κι έπαιζαν μαζί τα καλοκαίρια στο χωριό, όπως καλή ώρα κάνουμε η 

Χαρίκλεια κι εγώ με τα ξαδέρφια μας τώρα. Κάποια στιγμή μας φώναξαν κι εμάς μέσα και η Δάφνη πήρε το λόγο:  

- Λοιπόν παιδιά, έχουμε και λέμε: Το κτίριο στο οποίο με πήγατε, πριν από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 

σχολείο, και μάλιστα γυμνάσιο. Ο τελευταίος γυμνασιάρχης του ονομαζόταν Γεράσιμος Σταματελάτος, γνωστός 

στο νησί και ευρύτερα για τις μελέτες του πάνω στην αρχαία Ελλάδα αλλά και για την πατριωτική του δράση. Στα 

τελευταία χρόνια της ζωής του, κυκλοφορούσαν φήμες πως είχε στοιχεία για τη θέση του παλατιού του Οδυσσέα, 

όμως κανείς δεν τον πίστευε, επειδή κανείς δεν είχε δει τα στοιχεία. Η αλήθεια είναι πως, μετά τον πόλεμο, ο 

γυμνασιάρχης δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία του. Είχε χάσει το γιο του και αυτό του είχε κλονίσει την υγεία, 

τόσο τη σωματική όσο και την πνευματική. Ζούσε διαρκώς με το φόβο πως οι εχθροί θα επέστρεφαν κάποια στιγμή 

για να καταστρέψουν ό,τι είχε απομείνει στη θέση του, και μάλιστα έφτασε να ζει απομονωμένος από τον υπόλοιπο 

κόσμο, συντροφιά με τα βιβλία του και με τα έργα του στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Το ίδιο το κτίριο του 

σχολείου δεν φαίνεται να έχει καμιά αξία από αρχαιολογικής απόψεως. Ωστόσο η βρύση... Η βρύση είναι κάτι 

άλλο... Φαίνεται να κρύβει κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, ομάδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας έχει 

αποκλείσει το χώρο, και την εξετάζει. Το κύπελλό της είναι πανομοιότυπο με εκείνα που έχουν βρεθεί στην Ιθάκη κι 

έχουν χρονολογηθεί κατά τα γεωμετρικά χρόνια, πρόσθεσε. Μπορεί να βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας μεγάλης 

ανακάλυψης. Μιας πολύ μεγάλης ανακάλυψης. Μπράβο παιδιά! Συζητήσαμε κι άλλο, και, αφού είπαμε ότι είχαμε 

να πούμε, η Δάφνη έφυγε. 

-  Μήπως θα θέλατε μετά το φαγητό να πάμε για παγωτό; ρώτησε ο μπαμπάς, θυμίζοντάς μας την υπόσχεση 

που μας είχε δώσει την πρώτη ημέρα. 

{...} 



Πέρασαν δέκα μήνες, μέχρι που η αρχαιολόγος Δάφνη μας έστειλε ένα αναλυτικό γράμμα ενημερώνοντάς μας 

για όλες τις εξελίξεις της έρευνάς της σχετικά με τη βρύση. Μας τηλεφώνησε κιόλας, για να μας τα πει και 

προφορικά. Μας είπε λοιπόν  ότι οι έρευνες αποκάλυψαν πως το τάσι αυτό, το χάλκινο, που βρισκόταν στη βρύση, 

άνηκε στον Οδυσσέα. Ήταν τάσι απ΄ το οποίο έπινε κρασί ο Οδυσσέας, σύμφωνα με περιγραφές που υπάρχουν γι 

αυτό μέσα στην Οδύσσεια. Η ερευνητική ομάδα της Δάφνης είχε στείλει δημοσίευση με τα στοιχεία της έρευνας 

για το τάσι στον Διεθνή Οργανισμό των Αρχαιολόγων και είχε λάβει απαντήσεις από δύο ανεξάρτητους έγκυρους 

κριτές από ξένες χώρες πως δέχονταν την τεκμηρίωση των στοιχείων της έρευνας ως αληθή. Η ανακάλυψή της, για 

την οποία δεν παρέλειψε να αναφέρει και τη συνεισφορά μας, φαίνεται να είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά δεν 

σταματά εκεί. Χωρίς να θέλει να καλλιεργήσει σε κανέναν μάταιες ελπίδες, έχει ήδη βρει στοιχεία κοντά στη βρύση 

που να δείχνουν ότι εκεί κοντά, ίσως κρυμμένο κάτω από το προαύλιο του παλιού γκρεμισμένου σχολείου, 

βρίσκεται και ένα μεγάλο αρχαίο οικοδόμημα. Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι ίσως να πρόκειται επιτέλους για το 

παλάτι του Οδυσσέα... Έχουν ήδη κάνει αίτηση για χρηματοδότηση των ανασκαφών.  

Τώρα πια, όλα είναι ξεκάθαρα. Ο Γ.Σ. είχε ΄΄κρύψει΄΄ στη βρύση το τάσι του Οδυσσέα. Ήξερε καλά πως, 

πολλές φορές, οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να δουν κάτι που είναι μπροστά στα μάτια τους. Πώς είχε έρθει στα 

χέρια του το τάσι είναι άγνωστο ακόμα, όπως και το πού είχε αφήσει το μπουκάλι με το μήνυμα, και μετά βρέθηκε 

στην αυλή του σπιτιού μας... Ο Οδυσσέας, ενώ έλειψε είκοσι χρόνια από την πολυαγαπημένη του πατρίδα, πέρασε 

από τόσες δοκιμασίες και ήρθε αντιμέτωπος με τόσους κινδύνους, ποτέ δεν την ξέχασε. Τον Οδυσσέα μας έδειχνε 

λοιπόν ο γρίφος με τη φράση «Την πατρίδα σου δε θα ξεχάσεις»! Και με τη φράση «Την πατρίδα μας δε θα 

χάσουμε» ίσως να υπονοούσε πως αν αυτά που ήταν κρυμμένα εκεί - στην αυλή του σχολείου - άντεχαν στον χρόνο 

και τα έβρισκε κάποιος, αυτό θα σήμαινε πως οι κατακτητές δεν θα είχαν καταστρέψει ολοσχερώς την πατρίδα 

μας, όπως ο ίδιος φοβόταν.  

{...} 

Και τώρα που σας διηγούμαι αυτή την ιστορία, σχεδόν ένα χρόνο μετά τις περσινές διακοπές, επιστρέφουμε 

στην Κεφαλονιά για να δούμε το κύπελλο του Οδυσσέα, που τελικά μπήκε στο μουσείο. Θα μας δώσουν και 

τιμητική πλακέτα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, η Χαρά και η Ευαγγελία έχουν αποφασίσει να γίνουν αρχαιολόγοι, 

ενώ εγώ νιώθω περήφανη κι ευλογημένη που βίωσα την τιμή να συμμετέχω σε αυτή την ανακάλυψη. 

 

{...} 



Αγαπητέ Γ.Σ., 

Αν βρίσκεσαι κάπου εκεί ψηλά και με βλέπεις, θα ήθελα κι εγώ να σου στείλω ένα μήνυμα. Από τα λίγα που ξέρω 

και καταλαβαίνω, έχω συμπεράνει πως μπορεί ανθρώπων έργα να καταστρέφουν τα έργα των ανθρώπων, αλλά, 

όσο το άρωμα μιας τριανταφυλλιάς θα προοιωνίζει μια ωραία μέρα, όσο μια ανατολή του ήλιου, μια ροδοδάχτυλη 

αυγούλα, θα φωτίζει μια καινούρια  αλήθεια, κι  ένας ποιητής θα βρίσκει τις λέξεις για να την τραγουδήσει, όσο 

ένας δάσκαλος θα εμπιστεύεται ένα μήνυμα στις επόμενες γενιές, οι πατρίδες δεν θα χάνονται. Θα είναι καλά 

φυλαγμένες στα χρώματα και στις μυρωδιές και στα ποιήματα και στις αναμνήσεις και στις καρδιές των ανθρώπων 

που τις αγαπούν και που επιστρέφουν σε αυτές, είτε με το νου είτε και με το σώμα με νοσταλγια.  Σε ευχαριστούμε.  

ΤΕΛΟΣ 

 

 

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 

 

Ευχαριστίες: Ευχαριστώ πολύ τη μητέρα μου για τη σημαντική βοήθεια που μου παρείχε. 

Κατερίνα Παλιουρά 

 


