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Ήρθε ο Σεπτέμβρης∙ και πάλι πίσω! 

Τελευταία μέρα διακοπών. Κοιτώ το ημερολόγιο∙ 31 Αυγούστου. 
Τελευταία μέρα του καλοκαιριού, συλλογίζομαι. Αχ, και τι καλοκαίρι 
ήταν αυτό, που σήμερα φεύγει…! «Ήρθε ο Σεπτέμβρης∙ και πάλι πίσω», 
σκέφτομαι, -η τελευταία φράση, το επιμύθιο, με το οποίο έκλεισα τις 
αναμνήσεις του καλοκαιριού, ενώ σφράγισα στο προσωπικό μου 
τετράδιο το φετινό καλοκαίρι και την δίμηνη διαμονή μου στο νησί-. Το 
κεφάλαιο καλοκαίρι, έκλεισε. Σηκώνομαι μαλακά από το στρώμα. 
Προχωρώ. Βρίσκομαι μπροστά στο μεγάλο ξύλινο παράθυρο. Από τις 
χαραμάδες διακρίνω φως και γαλάζιο. Ανοίγω τα παραθυρόφυλλα, 
κοιτώ το βαθύ μπλε που απλώνεται μπροστά μου και με μια κίνηση 
πιάνω στα χέρια μου το προσωπικό μου τετράδιο, -εκείνο που μαζί του 
είχα μοιραστεί όλες τις καλοκαιρινές μου στιγμές, που στις λευκές 
σελίδες του ξεδίπλωσα τον δικό μου «μικρόκοσμο»-. Ξεφυλλίζω αργά τις 
σελίδες του, ενώ συγχρόνως κοιτώ τις ημερομηνίες, που είναι 
χαραγμένες στο επάνω μέρος κάθε σελίδας. Γυρνώ και την τελευταία. 
Μελαγχολώ, ενώ παράλληλα συγκινούμαι. Τώρα μου έρχονται στο 
μυαλό όλες οι στιγμές του φετινού καλοκαιριού∙ και σίγουρα δεν είναι 
λίγες. Το φετινό καλοκαίρι στο νησί, το ένιωσα πολύ έντονα∙ κι’ όταν μας 
αρέσει κάτι πολύ, συνήθως δε θέλουμε να τελειώσει. Λένε, ωστόσο, ότι 
όταν ζεις κάτι πολύ έντονα, μπορείς να απολαύσεις καλύτερα το 
συναίσθημα το τέλους. Τώρα, όμως, όχι καλύτερα δεν το αισθάνομαι, 
αλλά χειρότερα από ποτέ, ενώ αισθάνομαι ότι κάτι κοντεύει να ξεριζωθεί 
από μέσα μου, όταν κάτι άλλο πάλλεται τόσο δυνατά, που όσο πάει και 
θεριεύει… Ίσως ο έντονος συναισθηματισμός και το σφιχτό δέσιμο με το 
φετινό καλοκαίρι να σχετίζεται με το γεγονός ότι διάβασα πολύ Ελύτη, 
Σεφέρη, Καββαδία και τους πήρα μαζί μου σ’ ατέλειωτα ηλιοβασιλέματα 
ή ακόμη, και το ότι γέμισα αρκετές σελίδες στο άλμπουμ με 
φωτογραφίες που τράβηξα με την καινούργια μου Polaroid… 
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Κλείνω το παράθυρο, στρώνω στα γρήγορα το μικρό ξύλινο κρεβάτι. 
Φορώ το αγαπημένο μου μαγιό, το μικρό σκούρο μπλε ψάθινο καπέλο 
μου, το άσπρο καλοκαιρινό μου φόρεμα. Αρπάζω το σακίδιο μου. 
Τοποθετώ στο εσωτερικό του το προσωπικό τετράδιο, την Polaroid, δυο 
μολύβια, ένα στυλό. Κατεβαίνω βιαστικά τις σκάλες. «Καλημέρα, 
γιαγιά». «Καλημέρα, έφτιαξα πρωινό, κάθισε να φάμε». «Κάποια άλλη 
στιγμή, δεν προλαβαίνω», απαντώ. Πρέπει να βιαστώ, να προλάβω, το 
απόγευμα είναι η αναχώρηση. Αν δεν γευτώ για μια ακόμη φορά την 
θάλασσα, αν δεν νιώσω τα κύματα να χαϊδεύουν απαλά το κορμί μου, το 
αλμυρό αγέρι να μου καίει τα ρουθούνια και τα χείλη, αφήνοντας μια 
γλυκιά αίσθηση στο εσωτερικό του ουρανίσκου, αν δεν βγάλω μια 
τελευταία πρωινή φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο, μια ακόμη ανάμνηση, 
τότε πως θα πω ότι αποχαιρέτησα τη θάλασσα, ότι είδα, θαύμασα κι’ 
απόλαυσα την ομορφιά της, ότι όσο δύσκολο κι’ αν μου ήταν, στάθηκα 
αντίκρυ της για μια ακόμη φορά…; Έσκυψα, κάτι έγραψα, κάτι σκέφτηκα. 
Ύστερα σηκώθηκα. Μάζεψα τα πράγματα μου. Έκλεισα τα μάτια μου. 
Πήρα μια βαθιά ανάσα. Τα ξανάνοιξα. Γύρισα την πλάτη μου, φόρεσα το 
καπέλο μου, κι’ έπειτα πήρα το δρόμο για το σπίτι της γιαγιάς, 
γνωρίζοντας πως θα ξανάβλεπα την θάλασσα τον επόμενο χρόνο… 
«Donec iterum conveniant», σιγοψιθυρίζω.  
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