
Είναι 15 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. Τελευταία ώρα. Γίνεται 
κοσμοχαλασιά, αλλά εγώ είμαι στον κόσμο μου. Πείτε μου, θα 
μπορούσατε εσείς να συνεισφέρετε στη φασαρία; Γίνεται μια 
απεγνωσμένη προσπάθεια να ανοίξουμε τα βιβλία των Μαθηματικών. 
Τελικά, το κουδούνι χτυπάει. Γίνεται πανζουρλισμός. Παιδιά 
αποχαιρετιούνται, συζητούν, ή ακόμα και κλαίνε (αχ, πρωτάκια). Όταν 
φτάνω σπίτι, η μαμά χαμογελάει και με ρωτάει πώς ήταν η μέρα μου. Ο 
μπαμπάς λέει στη μαμά πού θέλει να πάμε, και τότε αρχίζει ο καβγάς. 
Εγώ λέω Ρώμη, ο μπαμπάς Σαλαμίνα, η μαμά Θεσσαλονίκη. Τελικά 
καταλήγουμε: Θα πάμε στη Ζάκυνθο.

Το ταξίδι ήταν αρκετά ευχάριστο, αν και εγώ είχα τρομερό 
πονοκέφαλο στην αρχή. Οδηγήσαμε ως το λιμάνι της Κυλλήνης και 
περιμέναμε εκεί. Στη διάρκεια του οδικού μας ταξιδιού, τρώγαμε 
πρόχειρα που είχε φτιάξει η μαμά. Στο τέλος, επιβιβαστήκαμε στο πλοίο.
Εκεί ο μπαμπάς με μάλωσε επειδή κοιτούσα κάτω και λύγιζα. Όταν με 
το καλό φτάσαμε στο ξενοδοχείο, ήταν 23:00. Πολύ αργά για να 
προσέξω πώς ήταν, και ήμουν και πολύ κουρασμένος. Το επόμενο πρωί 
ξύπνησα και μετάνιωσα που δεν το είχα προσέξει χθες. Υπήρχε μια 
τεράστια πισίνα, ξαπλώστρες και μπαρ. Στο δωμάτιό μας είχαμε 
τζακούζι. Παρά ταύτα, υπήρχε μόνο ένα κρεβάτι και κοιμήθηκα στον 
υπνόσακο, μπλιαχ.

Εκεί άρχισαν οι διακοπές. Περνούσαμε κάθε μέρα στην πισίνα, 
όπου παίζαμε παιχνίδια με τους γονείς μου και κάναμε τεχνικές 
κολύμβησης. Ύστερα πηγαίναμε και στην παραλία, όπου μάζευα 
αχιβάδες. Στη συνέχεια, επιστρέφαμε σπίτι. Είχαμε Wifi και τηλεόραση, 
οπότε ποτέ δε βαριόμουν. Και άλλωστε, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο 
ξενοδοχείο. Επισκεφτήκαμε παραλίες για Θαλάσσιες Χελώνες, τον 
Αρχέλων και άλλα παρόμοια. Τα Water Parks ήταν τα καλύτερα. Έκανα 
νέους φίλους. Οι μέρες περνούσαν καταπληκτικά. Αλλά έφτασε κάποτε 
η μέρα που έπρεπε να φύγω. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά έγινε.

Όταν επέστρεψα σπίτι, οι περισσότεροι φίλοι μου είχαν 
επιστρέψει, και περνούσαμε μαζί την κάθε μέρα. Έχω ανάμεικτα 
συναισθήματα για το σχολείο: Από τη μία θα είμαι με τους φίλους στο ίδι
μέρος για τόσες ώρες και από την άλλη χάνουμε την ελευθερία του 
καλοκαιριού. Δεν μπορούμε να τα 'χουμε όλα! Συνοψίζοντας, αυτό το 
καλοκαίρι θα μου μείνει αξέχαστο!


