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Νέα του Συλλόγου

Επαναλαμβάνουμε την παράκληση τα κείμενά σας 
προς το περιοδικό να είναι σύντομα, δηλαδή μία ή δύο 
σελίδες. Μας στέλνετε μεγάλα κείμενα και αναγκα-
ζόμαστε να τα δημοσιεύουμε σε συνέχειες, ενώ άλλα 
περιμένουν μήνες για να πάρουν σειρά. Το περιοδικό 
μας δεν είναι ούτε επιστημονικό ούτε ειδικό, γι’ αυτό 
θερμή παράκληση τα γραπτά σας να μπορούν να δια-
βαστούν από τον καθένα και να είναι περιεκτικά. Πρέ-
πει επίσης να φροντίζουν οι συγγραφείς να μας στέλ-
νουν σχετικό φωτογραφικό υλικό, γιατί μερικές φορές 
είναι επίπονο να ψάχνουμε εμείς.

Συνδρομές Φτεριά
Νίκος Μυτιληνός    30
Νικόλαος Βραχνής   30
Αγγελική Παπαγεωργίου   50
Δημήτριος Παπαγεωργίου   30
Νίκος Μυτιληνός  20
Ευριδίκη Γερακουλάκου   30
Μαίρη Χρυσοστομίδου   30
Μαρία Ασημακοπούλου   20
Ερατώ Ασημακοπούλου   20
Αλέξιος Τσότρος   50
Αικατερίνη Ρήνα-Τσιαμούρα   50
Ευαγγελία Κονδύλη   50
Φώτης Κυριακού   20
Μαργιόλα Τσούργιαννη   20
Δημήτριος Ιωαν. Τσακουμάγκος   30
Ευστάθιος Διακονικολάου   20
Νικόλαος Ιωαν.Τζανετής   50
Αθηνά Τεμπέλη   50 δολ. Αμερικής
Κωνσταντίνος Τσακουμάγκος    50 δολ. Αμερικής
Δάφνη Φρατζέσκου     50 δολ. Αμερικής
Ειρήνη Κιάσσου-Κουτσουδόντη   50
Παναγιώτα Παπαβραμίδου   50
Χρήστος Παξινός ιερέας   20
Ευαγγελία Λυμπέρη    30
Μαρίνα Κυριακού   30
Νικόλαος Καρακωσταντής   50
Κυριακή Ρουμπή   30
Ευαγγελία Παρασχάκη   20
Μαρία Θρασύβ. Δηλανά   20
Σταμάτης Γαμβρογιάννης     100
Πάρης Καραγεωργίου     100

Συνδρομές Στέγης Αγάπης
Ανώνυμος  50
Ελπίδα Ισιδώρου   30
Αγγελική Δαδάου   50
Σταύρος Κονδύλης   100

Άννα Σταμούλη   175
στη μνήμη Κωνσταντίνου Σταμούλη
Βάσω Βαλασκαντζή   50
Ουρανία Δηλανά   50
στη μνήμη Χαράλαμπου Σιουρίκη 
Peter Nuisten    141
Δήμητρα Κοκκώνη   20
Γιώργος Δασκαλάκης   50

Αποβιώσεις
Ζένη Ψαροπούλου του Μηνά, 23-8-2017. 
Δημήτριος Γεραπετρίτης του Γεωργίου, 22-8-2017.
Ευγενία Χίου του Σταύρου, 1-8-2017. 
Καλλιόπη Στραγαλά του Σταύρου, 31-7-2017. 
Κωνσταντίνος Σταμούλης του Παντελή, 31-7-2017. 
Ιωάννα Μεφσούτ του Κωνσταντίνου, 20-7-2017. 
Θάλεια Μαρκουλή του Ελευθερίου, 7-7-2017.

Ο Σύλλογος απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους τους.

Για τον Αλέξανδρο Μιτζάλη
Με θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Αλέξαν-
δρου Μιτζάλη στο σπίτι του στη Μασσαλία στις 23 Αυ-
γούστου. Στο περιοδικό μας στο τεύχος 67 ο Στέλιος 
Καραγιάννης είχε παρουσιάσει το ποιητικό του έργο 
και είχε σκιαγραφήσει την πολυεπίπεδη δραστηριότη-
τά του. Συλλυπητήρια στους οικείους του. 

* * *
Λόγω των θερινών διακοπών και των προβλημάτων 
που υπάρχουν στη διαχείριση του Μεγάρου της 3ης Σε-
πτεμβρίου όπου είναι το γραφείο του συλλόγου μας, 
εάν κάποιος δεν δει το όνομά του στο περιοδικό, να 
επικοινωνήσει μαζί μας.
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(ο αρχικός φωτισμός είχε καταστραφεί). Ένα φωτι-
σμό ήπιο, χαμηλό, ανάλογο με αυτό που αρμόζει στο 
μνημείο. Προσπαθούμε πάντα να συμβάλουμε είτε με 
έργα είτε με τις εκδηλώσεις μας στην ανάπτυξη του 
τόπου μας. Μπορεί να ζούμε εκτός Σάμου, αλλά πά-
ντα λέμε ότι η ψυχή μας και η καρδιά μας είναι στο 
Μαραθόκαμπο και στη Σάμο.

Στις 11 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή κάναμε ημε-
ρήσια εκδρομή στην Ικαρία.
Ξεκινήσαμε από τον Κάμπο και το Μαραθόκαμπο 70 
άτομα με δύο λεωφορεία για το Πυθαγόρειο και από 

εκεί με το πλοίο (καταμαράν) σε μια ώρα και τριάντα 
λεπτά φθάσαμε στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας.
Μας παρέλαβαν τα λεωφορεία και η πρώτη στάση 
ήταν στο λαογραφικό μουσείο. Μετά από την ξενάγη-
ση που είχαμε, φύγαμε για το μοναστήρι της Παναγιάς 
όπου προσκυνήσαμε και μάθαμε για την ιστορία του 
μοναστηριού. Τελικώς προορισμός τα Θέρμα . Είδαμε 
τις ιαματικές πηγές και άλλοι κολύμπησαν στην θάλασ-
σα και άλλοι απόλαυσαν το χαμάμ και τα ζεστά νερά. 
Μια μοναδική εμπειρία για όσους τα προτίμησαν.
Μια όμορφη ταβέρνα μπροστά στην θάλασσα με 
υπέροχους μεζέδες μας περίμενε για τον επίλογο της 
εκδρομής μας και βέβαια μια μικρή ορχήστρα, για-
τί εκδρομή χωρίς χορό στο σύλλογό μας δεν γίνεται. 
Χορός πολύς, κέφι και χαμόγελα πολλά έκλεισαν την 
όμορφη εκδρομή μας με την υπόσχεση ότι του χρόνου 
το καλοκαίρι πάλι στο Μαραθόκαμπο θα ξανασυναντη-
θούμε για άλλο προορισμό.

Στις 13 Αυγούστου ημέρα Κυριακή έγινε η μεγάλη 
μας εκδήλωση στην αγαπημένη όλων μας πλατεία της 
Λούγκας.

«Η παράδοση ξαναγυρίζει στη Λούγκα»
Ένα σκηνικό όλη η πλατεία.

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν οι καλοκαιρινές εκδηλώ-
σεις στο Μαραθόκαμπο.
Την πρώτη Κυριακή στις 6 Αυγούστου έγινε η καθι-
ερωμένη εκδήλωση στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη 
στον Όρμο. 
Ξεκίνησε με το τρισάγιο από τον ιερέα κ. Χρήστο 
Παξινό και έγινε η ρίψη στεφάνου στην θάλασσα από 
δύο μικρά παιδιά ντυμένα με παραδοσιακές στολές. 
Ακολούθησε χαιρετισμός από την πρόεδρο του συλ-
λόγου κ. Αγγέλα Χατζίνη, ομιλία από την αντιπρόεδρο 
κ. Δήμητρα Κοκκώνη και χαιρετισμός από τον αντιδή-
μαρχο κ. Μανώλη Ισιδώρου. Η βραδιά έκλεισε με την 
υπέροχη «Μουσική παρέα Σάμου» η οποία μας ταξί-
δεψε με το ρεπερτόριό της σε άλλες εποχές.
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που τίμησε με την πα-
ρουσία του την εκδήλωση μας και ιδιαίτερα τον παπα-
Χρήστο Παξινό ο οποίος με μεγάλη προθυμία και ευ-
χαρίστηση παραβρέθηκε και τέλεσε με την υπέροχη 
φωνή του το τρισάγιο στην μνήμη όλων των αγαπημέ-
νων ανθρώπων που έμειναν για πάντα στην αγκαλιά 
της θάλασσας.

Στο Μνημείο του Αφανούς Ναύτη ο Σύλλογός μας 
προχώρησε φέτος στο ηλεκτροφωτισμό του χώρου, 
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Ο αργαλειός, η ανέμη, ο μικρός αργαλειός, η μυλό-
πετρα είχανε την τιμητική τους στα σκαλιά της πλα-
τείας.

Όλη η παλιά μας εποχή είχε ξεδιπλωθεί πάνω σε 
τραπέζια στρωμένα με υφαντά από την μια πλευρά 
της πλατείας. Τα χαρανιά, τα ταψιά, οι ζυγαριές οι πα-
λιές από το μπακάλικο και το φούρνο, το σίδερο για 
το σιδέρωμα με το κάρβουνο, το λουξ που φώτιζε τα 
σκοτεινά μας βράδια, οι λάμπες πετρελαίου, οι σου-
πιέρες, το γουδί, τα πήλινα, ο μύλος του καφέ και του 

κρέατος οι μηχανές ραψίματος από διάφορες εποχές 
με περίοπτη θέση αυτή του 1860, αστραφτερή με την 
κλωστή στη θέση της έτοιμη να κάνει το ομορφότερο 
γαζί. Τα παλιά ραδιόφωνα και το επιβλητικό γραμμό-
φωνο, αλλά και το πικάπ του 1900 όλα σε άριστη κατά-
σταση και σε πλήρη λειτουργία. Η βραδιά μας ντυμένη 
μουσικά από τους δίσκους που έπαιζαν στο γραμμό-
φωνο και μας ταξίδευαν στο μακρινό παρελθόν μας 
τότε που όλα ήταν τόσο διαφορετικά.
Γύρω από τον αγαπημένο μας πλάτανο μια άλλη ει-
κόνα συμπλήρωνε το υπέροχο σκηνικό μας. Παλιά ξύ-
λινα εργαλεία με αυτά που ο Διαμαντής ο Κουμούτσης 
σκάλιζε τα αριστουργήματά του στο ξυλουργείο του 
και που ο γιος του Βαγγέλης Κουμούτσης  είχε την ευ-
χαρίστηση να τα εκθέσει όλα. Τράβηξαν το ενδιαφέ-
ρον του κόσμου που ζητήσουν να μάθουν τι είναι το 
καθένα όπως βέβαια και όλα τα εκθέματα. Στην μέση 
της πλατείας καθισμένοι στις καρέκλες ο κόσμος πα-
ρακολούθησε το υπέροχο ντοκιμαντέρ για τους «νερό-
μυλους του Μαραθοκάμπου» του Σιδερή Παπαγεωρ-
γίου και του Μάριου Θράβαλου. Μια προσπάθεια που 
κράτησε περίπου δύο χρόνια με συνεντεύξεις, σπάνιο 
υλικό για να μαθαίνουν οι νεότεροι και για διαφυλά-
ξουμε ό,τι μπορούμε από την παράδοσή μας.
Την βραδιά μας τίμησε με την παρουσία του ο δή-
μαρχος κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος και βέβαια πλήθος 
κόσμου ο οποίος έδειξε να απολαμβάνει τέτοιου εί-
δους εκδηλώσεις.
Στην άλλη πλευρά της πλατείας πάνω σε στρωμένα 
τραπέζια οι μαραθοκαμπίτικες τηγανίτες, προσφορά 
του συλλόγου μας, με ντόπιο τυρί και μέλι μαραθοκα-
μπίτικο, με σούμα από το χωριό μας και βέβαια με γλυ-
κό κρασί και αυτό μαραθοκαμπίτικο.
Προσφορά του οινοποιείου Κουτσουδόντη. 
Και τους ευχαριστούμε πολύ.
Πραγματικά μια εξαιρετική βραδιά σε ένα υπέροχο 
αυγουστιάτικο βράδυ κάτω από τον πλάτανο της υπέ-
ροχης πλατείας της Λούγκας.

Εκδρομή Συλλόγου
Στις 22 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η φθινοπωρινή εκδρομή του συλ-
λόγου μας στα Τρίκαλα Κορινθίας.
Θα προσκυνήσουμε στον Αγ. Βλάσιο, θα γευματίσουμε στις όμορφες ταβέρνες της πε-
ριοχής και θα πιούμε τον καφέ μας στο Λουτράκι. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα σας 
πάρουμε τηλέφωνο. 

Τιμή συμμετοχής  15 ευρώ

Τηλ. Επικοινωνίας
Αγγέλα Χατζίνη  6973635590 
Δήμητρα  Κοκκώνη  6939000222
Νίκη Ταλιαδούρου  6945302784
Αγγελική Πήττα  6988080021
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«Είναι όμορφα σου λέω, όταν χαράζει στο Αιγαίο», 
έτσι λέει ένα όμορφο νησιώτικο τραγούδι που όταν 
το ακούς μερακλώνεσαι και σου ’ρχεται να πιεις και 
να χορέψεις μέχρι που να σε βρει το πρωί, το χάρα-
μα. Σε κείνο το παράκτιο χωριό στο πανέμορφο νησί, 

τη Σάμο, που είναι θρονιασμένη εκειδά στην άκρη 
του απέραντου γαλάζιου. Έτσι ζήσαμε εγώ και η συ-
ντροφιά μου, καθισμένοι πάνω στα βράχια την αυγή, 
πίνοντας το κρασί μας σε πλαστικό ποτήρι, που είχα-
με πάρει μαζί με δυο μπουκάλια απ’ την ταβέρνα της 
κυρά Μαριώς. Πέντε ζευγάρια στον αριθμό η παρέα 
μας, όμορφα παιδιά και γεμάτα ζωή, πώς και πώς πε-
ριμέναμε την ανατολή. Είχε περάσει αρκετά με γλέ-
ντι και τραγούδι, τσουγκρίζοντας τα ποτήρια μας. Λες 
και από θαύμα φάνταζε. Σαν ένα χειρουργικό νυστέρι 
έσκιζε τον ορίζοντα και μία κόκκινη ανταύγεια να ξε-
προβάλει. Πάμε όλοι μαζί να υποδεχτούμε και τούτη 
την αυγή με κέφι και τραγούδι, που και ο ήλιος σιγά-
σιγά μας καλημέριζε, ξεπροβάλλοντας φώτιζε τα πρό-
σωπα μας. Είχανε δώσει ραντεβού μαζί με το βοριά, 
όπου και εκείνος άρχιζε να δυναμώνει. Μ’ ένα γλυκό 
ξημέρωμα χαράζει στο Αιγαίο, ήταν το φινάλε και η δι-
καίωση του όμορφου τραγουδιού, όπου τελείωσε και η 
όμορφη αυτή βραδιά μας.
Καθισμένος σ’ ένα τραπέζι μ’ ένα ποτήρι κρασί στο 
χέρι, μ’ ένα τσιγάρο μισοσβησμένο και το μυαλό μου 
στριφογύριζε σ’ εκείνη την αυγή, καταμεσής στο πέ-
λαγος. Μία-μία μου ξετυλίγονται εκείνες οι εφιαλτι-
κές στιγμές στη φουρτουνιασμένη και το αγιάζι του 
βοριά στα τέλη του Οκτώβρη να μας κόβει την ανά-
σα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, μπορεί και τέσσε-
ρα στον αριθμό. Δε θα μπορούσα να πω για ένα ρομα-
ντικό ηλιοβασίλεμα, ούτε για το χάραμα μιας όμορφης 
ημέρας. Για το μικρό Μοχάμετ, από τη χώρα του πολέ-
μου, κάποιες εφιαλτικές ώρες εκείνης της αυγής που 
θα προτιμούσα να μη θυμάμαι καθόλου.
Είχαμε σήμα εκείνο το απόβραδο εγώ και το πλήρω-
μά μου με το εικοσιπεντάμετρο πλωτό για μία συνηθι-
σμένη νηοψία καταμεσής στο πέλαγος στα τούρκικα 

παράλια. Ρουτίνα ήτανε για μας ετούτο το ταξίδι, που 
ο καθένας από μας, καλά εκπαιδευμένος, ήξερε το 
πόστο του και με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό 
μου. Γοργά σχίζαμε τη θάλασσα, μέχρι που μια κου-
κίδα στο ραντάρ, «καπετάνιε, έλα να δεις» μου είπε 
ο σηματοφόρος της βάρδιας. Ταχύναμε τις στροφές 
στην προπέλα μας και το όμορφο αυτό σκαρί σαλτά-
ριζε στο κύμα σαν δελφίνι. Λες και ήθελε και αυτό να 
συμβάλει σε αυτό που είχα προβλέψει. «Είναι θέμα 
ζωής», είπα στα παλικάρια μου και εκείνοι με άκου-
γαν τυφλά κι έπαιρναν τα πόστα τους. Καμιά πενηντα-
ριά μέτρα ήμασταν κοντά και έβλεπα εκείνο το παλιό 
τούρκικο ψαροκάικο, ανεμοδαρμένο από τη μανία της 
θάλασσας, έγερνε, όπου θα έπαιρνε σιγά-σιγά τη βου-
τιά του για να χαθεί για πάντα στα βαθιά του Αιγαίου, 
με όσους δεν είχαν δύναμη και το κουράγιο να γρα-
πωθούν στη ζωή. Όρθιος στη βαρδιόλα της γέφυρας, 
πολύ κοντά, έβλεπα εκείνη τη μικρόσωμη σιλουέτα 
που είχε καβαλικέψει το κοράκι της πλώρης και με τα 
μικρά του χέρια έσφιγγε γερά το ποδόσταμο, που απε-
γνωσμένα τα μάτια του γύρευαν την άλλη στεριά.
Ένα κύμα και άλλο ένα ήταν αρκετά για το ψαρο-
κάικο και έγειρε, ανίκανο πια να κρατηθεί στα πλευ-
ρά του, όπου άρχιζε να μπάζει νερά στο κουφάρι του. 
«Ρίξτε το δίχτυ στην πλευρά μας», είπα στους δικούς 
μου ανθρώπους και καμιά τριανταριά στον αριθμό ήτα-
νε και γαντζώθηκαν πάνω μας. Μόνο εκείνη η μικρή 
σιλουέτα στο κοράκι της πλώρης, λες και ήταν καρ-
φωμένη πάνω στο θάνατο, που δεν την άφηνε να χα-
ρεί τη ζωή. Μια γρήγορη μου ματιά είδα καρφωμένο 
στο πρόσωπό του τον φόβο του τρόμου και τα μαύρα 
του μάτια να μουσκεύουν τα μάγουλα του τα δάκρυα. 
Δεν πέρασε πολύ και είδα το παλιό σκαρί να το καβα-
λικεύει το μεγάλο κύμα για να το παρασύρει κάτω στα 
βαθιά. Ακόμα φτερουγίζει εκείνη η ματιά στο πρόσω-
πο μου, όταν τα δικά του μάτια άγγιξαν τη σκέψη μου 
και σαν απόηχος στα αφτιά μου ψιθύριζαν, «έλα να με 
σώσεις». «Πρέπει να τον προκάμω», είπα μέσα μου, το 
’λεγε η καρδιά μου. Χωρίς να το πολυσκεφτώ καβά-
λησα την κουπαστή και έριξα τη βουτιά μου και με τη 
σκέψη του μυαλού μου να αρπάξω το παιδί. Πρέπει να 
νικήσω το θάνατο και έβαλα τα δυνατά μου σ’ αυτό τον 
αγώνα. Σαν τεράστια κουπιά ένιωθα τις παλάμες μου 
και μ’ ένα τελευταίο δυνατό κουράγιο εκεί στα δέκα, 
δεκαπέντε περίπου, αρπάζω το παιδί στην αγκαλιά 
μου, το φύσηξα στο στόμα για να δώσω ζωή στο μικρό 
αγγελούδι και έγινα κατοστάρης. 
Στην επιστροφή της ζωής ήταν πιο εξαντλημένος 
ο μικρός, έτσι αισθάνθηκα εγώ. «Είναι πολύ μικρός», 
μου είπε ο ύπαρχος, που είχε κάνει ιατρική εκπαίδευ-
ση για τις πρώτες βοήθειες. Καμιά τριανταριά τα κιλά 
του και λίγα είναι τα χρόνια του. Όπως ήταν φανερό, 

Νίκος Παπαγεωργίου

Αυτός και η προσφυγιά του



Φτεριάς6

η αδυναμία και η εξάντληση είχαν κουρνιάσει στο τα-
λαιπωρημένο του κορμί. Για μια στιγμή έγειρε το κε-
φάλι του. Ταράχτηκα με τη σκέψη μήπως και δεν τα 
καταφέρει. Του ’βαλε τη μάσκα ο μικρός μας γιατρός 
και με χτύπησε στην πλάτη. «Μη φοβάσαι, καπετάνιε, 
θα τα καταφέρει το παιδί σου. Άντε να πάμε στο λιμά-
νι». Και ειδοποιήσαμε τη βάση μας με τον ασύρματο 
όπου μας περίμενε το ασθενοφόρο.
Έβαλα το τιμόνι μου αλλά πάντα με πρίμα τον καιρό 
και το όμορφο αυτό σκαρί μ’ ένα φορτίο γεμάτο όνει-
ρα κατηφορίζαμε πάνω στα κύματα. Και στα όρτσα και 
στα πρίμα αυτό το πλοίο που έχουμε καβάλα σε κάνει 
να μη φοβάσαι και τα εφτάρια και τα οχτάρια που μας 
έχουν τύχει κάποιες φορές όπου βγήκαμε νικητές. 

Πολλά τα άλογα κάτω στο μηχανοστάσιο, δύο χιλιάδες 
όλα μαζί, όπου έτσι και θυμώσουν, λιώνουν το κύμα. 
Έβαλε ο Θεός το χέρι του όπως κάθε φορά και ρεμι-
ντζάραμε δίπλα στο μουράγιο, για να ξεφορτώσουμε 
το βαρύ φορτίο της λευτεριάς.
Έγειρα και πήρα αγκαλιά το μικρό μου φίλο, που 
ήταν αδύναμος και μισοκοιμισμένος από την εξάντλη-
ση. Μόλις που κατάλαβα πως μου ’σφιγγε το χέρι με 
τα μικρά του δάχτυλα και ένα δάκρυ κυλούσε από τα 
μάτια του. Εγώ κατάλαβα για τη βαθιά του ευγνωμοσύ-
νη και τον ακούμπησα πάνω στο φορείο για να τον πά-
ρουν οι γιατροί, όπου ήμουν σίγουρος για τη δικιά τους 
επιστήμη ότι σύντομα θα σταθεί στα πόδια του.

«Μπράβο παιδιά, τα καταφέραμε», είπα στους δι-
κούς μου ανθρώπους. «Μπράβο και σε σένα καπετά-
νιε, που με τη ναυτοσύνη σου μας βγάζεις νικητές». 
Τους κοίταξα στα μάτια με ένα χαμόγελο και τους 
είπα, «άντε μωρέ, πάμε να σαλπάρουμε, όπου εμάς 
το πέλαγος μας περιμένει». Έσκιζε το κύμα το γερά-
κι του Αιγαίου, για μας ήταν το καινούριο σήμα στον 
ασύρματο που έλεγε κόντρα στον άνεμο για τη φύλα-
ξη στα δικά μας ιδανικά.
Πολλές φορές μου ’ρχονται στο μυαλό οι ιστορίες 
του παππού μου, όταν καθισμένος στα γόνατα του, μου 
’λεγε, «αν ο ναυτικός θυμόνταν τις κακουχίες και τις 
μεγάλες φουρτούνες και τα ναυάγια που πέρασε με 
την ψυχή στο στόμα, πότε θα δούμε στεριά, θα ’παιρνε 
το κορμί του και θα τραβούσε στα βουνά». Το ίδιο και 
για τη γέννα. Αν η μάνα θυμόταν το δωμάτιο των οδυ-
νών την ώρα του τοκετού, δε θα έκανε ποτέ της παιδί. 

Έτσι είναι η βιολογία του ανθρώπου, κόντρα στη ζωή 
και τον άνεμο, που κατά ένα μεγάλο ποσοστό το κορμί 
μας βγαίνει νικητής. Είναι και η εξέλιξη της επιστήμης 
τώρα που μας βοηθάει πάρα πολύ.
Καμάρωνα για το μετάλλιο που πήρα, για τη βουτιά 
που έκανα στα βαθιά να βγάλω το μικρό Μοχάμεντ. 
Εκείνο που με ευχαριστούσε πιο πολύ ήταν για μία 
ζωή που έβλεπε το φως να προχωρήσει. Όπως είπα-
με, κυλά η ζωή και περνάν τα χρόνια μέσα σε φουρ-
τούνες και ανέμους και για το πότε θα δούμε στεριά 
σκέτη ταλαιπωρία και μπότζι στο δικό μας σκάφος και 
για το κερασάκι της τούρτας κάποιες μικρές ανταύ-
γειες χαράς.
Είχανε περάσει μπορεί και τρία χρόνια σε κάποιο 
φανάρι είδα ένα κάπως πιο δυναμωμένο χέρι να μου 
χτυπάει το τζάμι. Γυρίζω ξαφνιασμένος και βλέπω το 
ίδιο προσωπάκι, πιο δυνατό λίγο που είχα δει και αγκα-
λιάσει στα βαθιά του Αιγαίου. «Έλα μέσα», του είπα, 
μπήκε, αλλά έτρεμε από το κρύο και τη βροχή εκείνο 
το σαββατόβραδο. Με κοίταξε στα μάτια καθισμένος 
και βρεγμένος στο κάθισμα του συνοδηγού και ένιω-
σα για μια στιγμή τα δόντια του να χτυπάν από το ξε-
πάγιασμα που ένιωθε στο κορμί του. «Αυτό είναι το 
χέρι», μου είπε με καλά ελληνικά, «που με τράβηξε 
απ’ το θάνατο και με ανέβασε στο πλωτό της ζωής»; 
Μου τράβηξε το χέρι και ένιωσα τα δάκρυά του να 
μου βρέχουν την παλάμη μου. «Για μένα είσαι ένας μι-
κρός θεός», κατάφερε να μου πει. 

«Σκοτώσανε τη μάνα μου, γκρεμίσανε το σπίτι μου 
και η πατρίδα μου έγινε στάχτη», χωρίς να μπορεί 
να κρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε σε κλάμα-
τα. «Το Χαλέπι της Συρίας ήταν η πατρίδα μου, τώρα 
είναι στάχτη και κουρνιαχτός. Ακόμα θυμάμαι τα λό-
για της μάνας μου που με είχε πάρει αγκαλιά και μου 
είπε, «φύγε, καρδούλα μου, να σωθείς». Τον πατέρα 
μου τον κρεμάσανε επειδή δεν εξυπηρετούσε τις δι-
κές τους πολιτικές σκοπιμότητες, για μια Συρία υπο-
ταγμένη στον ολοκληρωτισμό και όχι στη διαύγεια της 
δημοκρατίας».
Εγώ προσωπικά προτού μπω στο σώμα ήμουνα στο 
εμπορικό ναυτικό και σε ένα ταξίδι μου στη Συρία με 
κάλεσε κάποιος φίλος σπίτι του για καφέ και αυτό που 
είναι απίστευτο και όμως αληθινό, πάνω από τα μαξι-
λάρια του κρεβατιού του ήταν ένα μεγάλο κάδρο με τη 
φωτογραφία του Άσαντ. «Τι είναι αυτό;» του είπα. «Μη 
μιλάς», μου απάντησε, «όταν γίνει έφοδος στο σπίτι 
και δεν υπάρχει αυτό, είσαι αντιστασιακός». Μια φω-
τογραφία χίλιες λέξεις και κούνησα το κεφάλι μου.

«Όταν με γυρέψεις, εδώ θα με βρεις», μου είπε ο μι-
κρός μου φίλος, «έχω στήσει το μαγαζί μου» και μου 
άνοιξε την τσάντα με καμιά εικοσαριά σιντί. «Κάτι πρέ-
πει να κάνω για να ζήσω και το βράδυ πάω στο τσα-
ντίρι για να κοιμηθώ». Με το ένα του χέρι είχε πιάσει 
την πετούγια της πόρτας του αμαξιού για να βγει και 
με το άλλο μου πρόσφερε ένα μικρό σιντί. « Στο χαρί-
ζω και θέλω να ακούσεις το πρώτο τραγούδι στο σπίτι 
σου». Με κοίταξε στα μάτια, μου έδωσε ένα φιλί στο 
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χέρι και μου είπε: « Αντίο καπετάνιε και καλά ταξί-
δια». Είδα να χάνεται εκείνη η μικρή σιλουέτα μέσα 
στο Σαββατόβραδο από το καθρεφτάκι του αμαξιού 
και είπα από μέσα μου, «τώρα ξέρω πού θα σε βρω» 
και πάτησα γκάζι. 
Γεμάτος περιέργεια έβαλα ένα ποτό στο σπίτι και 
ήθελα να ακούσω το τραγούδι του φίλου μου. Μέχρι 
που έβαλα το σιντί στο στερεοφωνικό, έχασα τη λα-
λιά μου με την επιλογή του μικρού μου φίλου που του 
πήγαινε γάντι. Μια γουλιά απ’ το ποτήρι μου και μ’ ένα 
τσιγάρο στα χείλη μου και στ’ αφτιά μου ο ήχος. «Τώρα 
που φεύγεις και σε χάνω, ένα σου λέω μην αλλάξεις 
ουρανό, σημάδι άφηνε στα σύννεφα απάνω, γιατί δε 
θέλω να χαθούμε εμείς οι δυο». «Όμορφο τραγούδι», 
άκουσα να μου λένε οι γονείς μου, που καθισμένοι 
στην κουζίνα έπιναν το τσάι τους. Μοναχογιό και μο-
ναχοπαίδι με είχαν και κάθε φορά του κουβεντιάζαμε. 
Έτσι λοιπόν τους είπα για την περιπέτεια του ταξιδιού. 
Συγκινήθηκαν και με συνεχάρησαν. «Πάντα ήξερα ότι 
έχω κάμει ένα λεβέντη γιο» και με χτύπησε στην πλά-
τη, «είναι και δικός μου γιος», είπε η γυναίκα του και 
εκείνος της έσφιξε τρυφερά το χέρι. 
Μόνο που δε με σηκώνουν τα πόδια μου να πάω να 
του γυρέψω. Κάμποσες μέρες είχαν περάσει όταν κο-
ντοστάθηκα στο φανάρι και είδα το μικρό μου φίλο. 
«Γεια σου καπετάνιε», μου φώναξε και εγώ του ’γνε-
ψα να μπει στο αμάξι. «Σε περίμενα», μου είπε με λα-
χτάρα και μου φίλησε πάλι το χέρι. «Ήρθα να σε πάρω 
στο σπίτι». «Δε θέλω να σου βάζω μπελά». «Έλα να 
σου γνωρίσω κάποιους που έχω μιλήσει για σένα και 
σε γυρεύουν». «Αυτός είναι ο Μοχάμεντ», είπα στους 
δικούς μου αργότερα στο σπίτι. «Είσαι πολύ μικρός», 
του είπε ο πατέρας μου. «Όχι  παππού, είμαι κοντά 
στα δεκατέσσερα και αυτό το χρωστάω στον καπετά-
νιο που με ’συρε απ’ το θάνατο» και μου φίλησε πάλι το 
χέρι, πράγμα που πρόσεξαν οι γονείς μου. 
Λίγο αργότερα καθισμένοι γύρω στο τραπέζι την 
ώρα του φαγητού τον ρωτάει ο παππούς, «πού κοιμά-
σαι το βράδυ, Μοχάμεντ»; «Στο τσαντίρι», του απα-
ντά αυθόρμητα εκείνος, «κουλουριάζομαι στη γωνιά 
με μια κουβέρτα και παγώνουν τα πόδια μου και ανα-
ρωτιέμαι γιατί ο δικός μου προφήτης με έχει ξεχάσει. 
Και μαθαίνω μετά από δυόμισι χρόνια ότι σκότωσαν τη 
μάνα μου. Ακόμα στριφογυρίζουν στα αφτιά μου όταν 
με ’παιρνε αγκαλιά στα δέκα μου χρόνια και εγώ ένιω-
θα σιγουριά στη φρίκη του πολέμου. Ώρες ατελείω-
τες εκείνο το περπάτημα και τα πόδια μου είχαν βγά-
λει πληγές. Στη μέση του πουθενά, ένα κομμάτι ψωμί, 
δυο κρεμμύδια και δυο τρεις ντομάτες ήταν τα υπάρ-
χοντά μου και στην από μέσα του σακακιού ραμμένες 
όλες μου οι οικονομίες. Και πάντα στη σκέψη του μυα-
λού μου της μάνας μου η ευχή». Μας είπε πολλά ο μι-
κρός ακόμα. «Δε θα πας πουθενά». «Τι να κάνω παπ-
πού»; «Θα μείνεις μαζί μας για την ώρα και βλέπουμε. 
Θα πάμε να πάρεις τα πράγματά σου». «Μια κουβέρτα 
είναι η προίκα μου και το σακάκι που έχω στην πλάτη 
μου» και συνέχισε «δεν ξέρω ούτε και το όνομα σας 

και εσείς μου ανοίξατε την πόρτα της αγκαλιάς σας 
με ένα πιάτο ζεστό φαΐ και ένα κρεβάτι για να ζεστά-
νω τα πόδια μου». «Αναστάση με λεν’ εμένα» είπε ο 
παππούς «και από δω η μαγείρισσα η κυρά Μαριώ.» 
Και ο καπτά Νικόλας, ο προστάτης ο δικός μου που με 
το καράβι δίνει ζωή παλεύοντας τη φουρτουνιασμένη 
θάλασσα.
Κυλούσαν οι μέρες μαζί με το Μοχάμεντ, που όλο 

μας έδειχνε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη. Μέχρι που 
ένα βράδυ Κυριακής που τρώγαμε, χτυπάει η πόρτα 
και να σου και μπαίνει ο γέροντας της ενορίας μας. 
«Καλώς τον», είπαμε. «Κάτσε να πιεις ένα κρασί». «Ξέ-
ρεις, Αναστάση, ήρθε και με βρήκε ο μικρός και με πα-
ρακάλεσε να τον βαφτίσω, να πάρει και τ’ όνομα σου». 
«Θέλω να είμαι η συνέχειά σου, γι’ αυτό ζητάω και το 
όνομα σου παππού». Αυτό είναι κάτι που δεν το περι-
μέναμε. Και είπα ότι δεν υπάρχουν σύνορα στις καρ-
διές των ανθρώπων και του χάιδεψα τα μαλλιά.
Όλη η μονάδα ήρθε στη γιορτή του Αναστάση, ως και 
απ’ την πέρα γειτονιά ήρθε ο κόσμος για να γιορτά-
σουμε όλοι μαζί για το μικρό άρχοντα. Όλο το πλήρω-
μα μου και εγώ είχαμε γίνει οι νονοί του Αναστάση και 
σ’ όλους εμάς είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Καθισμένος στη βαρδιόλα της γέφυρας σ’ αυτό μου 
το ταξίδι και με το βλέμμα μου να θωρεί τον ορίζο-
ντα του απέραντου γαλάζιου, αντηχούσαν στ’ αφτιά 
μου εκείνα τα λόγια του πατέρα μου. «Ξέρεις, καπε-
τάνιε, σκέφτομαι να κάνω και στα χαρτιά τον Αναστά-
ση εγγονό μου». Τον κοίταξα στα μάτια και δεν έφερα 
αντίρρηση. Τώρα ξέρω που φεύγω ότι ο παππούς έχει 
κοντά τον εγγονό και του διαβάζει ακόμα παραμύθια.
Σαράντα χρόνια χτυπά η καρδιά μου. Τα περισσό-
τερα από αυτά μέσα σε φουρτούνες και ανέμους και 
πότε θα δούμε στεριά. Έτσι και τώρα τούτο το γλυκό 
ξημέρωμα, τα δικά μου παλικάρια πάνω στη βαρδιόλα 
της γέφυρας, ακουμπισμένοι με την πλάτη στο μπουλ-
μέ, τραγουδούσαν όλοι μαζί «όταν χαράζει στο Αιγαίο 
είναι όμορφα σου λέω».
Δε θα το ’λεγα ότι μπορεί να υπάρξουν για το μικρό 
περιπλανώμενο Μοχάμεντ ρατσιστικά σχόλια και κάθε 
λογής αφορμή για κουβέντα αυτός είναι ο κάθε περι-
πλανώμενος Μοχάμεντ. Αυτός και η προσφυγιά του.
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Κάθε φορά που θα συναντήσω σ’ εφημερίδες ή πε-
ριοδικά ένα άρθρο για τον ύπνο και για τα όνειρα, δεν 
παραλείπω να το διαβάσω. Το θέμα αυτό με απασχο-
λεί ίσως περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει, αλλά ο ύπνος εί-
ναι για μένα κάτι βασικό. Θέλω πά-
ντα να είμαι σίγουρος πως τον έχω 
εξασφαλίσει. Ξέρω πως όταν είναι 
καλός, τότε και η μέρα που θα επα-
κολουθήσει θα είναι επίσης καλή˙ 
μια μέρα κερδισμένη. Κι όταν σκε-
φτούμε πως καμιά μέρα  δε γυρί-
ζει πίσω, πως κάθε μια έχει το δικό 
της περιεχόμενο, τη δική της προ-
σωπικότητα, προορισμένη μέσα σε 
είκοσι τέσσερες ώρες να χαθεί για 
να δώσει τη θέση της σε μιαν άλλη, 
τότε καταλαβαίνουμε πιο πολύ τη 
σημασία της απώλειας. Όσο η πείρα 
μου πλουτίζεται, τόσο περισσότερο 
πείθομαι ότι το μεγάλο μυστικό της 
ζωής, το μυστικό της επιτυχίας (κι επιτυχία πρώτου 
βαθμού ίσως, αλλά πολύ σημαντική θεωρώ το να εί-
ναι κανείς ευχαριστημένος απ’ τη ζωή), είναι να μπο-
ρέσει να την ρυθμίσει σύμφωνα με τις ιδιαίτερές του 
ικανότητες του, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της ιδι-
οσυγκρασίας του. Κι όταν λέμε ζωή εννοούμε τις οι-
κογενειακές, τις επαγγελματικές, τις κοινωνικές μας 
σχέσεις, και ιδιαίτερα για τους συγγραφείς, για τους 
καλλιτέχνες, για τους ναθρώπους της μεγάλης δρά-
σης, την οικονομία εκείνη των δυνάμεων που θα τους 
επιτρέψει ν’ αποδώσουν το ανώτατο της δυναμικό-
τητάς τους. Επιμένω λοιπόν πάντα ότι ο ύπνος παί-
ζει τον πρώτο ρόλο, ή οπωσδήποτε έναν πολύ μεγάλο 
ρόλο, για να κατορθωθεί αυτή η ρύθμιση. Ένας κακός 
ύπνος σημαίνει και κακοκεφιά, άρα και μείωση απο-
δοτικότητας, μείωση ποιότητας. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, ο ύπνος ο βαθύς, ο αδιατάραχος, συμβαίνει να 
εναλλάσσεται μ’ έναν ελαφρό, πάρα πολύ ευαίσθητο 
σ’ εξωτερικές επιδράσεις, ώστε κανείς να μην είναι 
βέβαιος στο τέλος αν κοιμήθηκε πραγματικά και πόσο 
κοιμήθηκε. Το πνεύμα παραμένει ξύπνιο, δε θέλει να 
υποκύψει, να παραδοθεί οριστικά. Υπάρχει στο βά-
θος η ανησυχία για δημιουργία που κρατάει ολόκληρη 
την ύπαρξη σε μια διέγερση μυστική. Ο ποιητής, ο ζω-
γράφος, ο υπεύθυνος για μια οποιαδήποτε σπουδαία 
δουλειά (εφευρέτης, επιχειρηματίας, πολιτικός κλπ.) 
εξουσιάζεται από μια δύναμη, που ο ίδιος δεν μπορεί 
να συλλάβει τα μέτρα της, να εκτιμήσει τις διαστάσεις 
της, γιατί δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία της βούλησής 
του. Γίνονται μέσα στην ψυχή μετακινήσεις που δεν 
υπακούουν στο λογικό, ανεξέλεγκτες. Φαίνεται πως 
όλοι οι δημιουργοί στην περίοδο της προπαρασκευής, 

της επώασης, που τη διαδέχεται η ίδια η δημιουργία 
δεν έχουν βαθύ ύπνο. Το πνεύμα τους δεν εννοεί να 
υποκύψει στη φυσική ανάγκη. 
Νομίζω πως σ’ αυτές τις περιόδους κυρίως συμπί-

πτουν τα περισσότερα και τα εναρ-
γέστερα όνειρα. Τα όνειρα, μακρά 
ή σύντομα, συνταρακτικά ή όχι, όλα 
έχουν το λόγο τους, όλα εκφράζουν 
κάτι, ή αποκαλύπτουν κάτι. Προσω-
πικά, έχω πολλές και αξιοσημείωτες 
εμπειρίες από τα όνειρα. Δε θέλω να 
πω ότι τα συμπεράσματά μου μπορεί 
να συμπίπτουν κατά γράμμα με τα 
συμπεράσματα των άλλων. Ίσως για 
κάθε άνθρωπο, το κάθε όνειρο έχει 
τη δική του προέλευση και τη δική 
του σημασία. Κάθε τι που έχω διαβά-
σει σχετικά με κάνει να στρέφομαι 
προς τον εαυτό μου για να βρω επι-
βεβαίωση των όσων εδιάβασα αλλά 

και για να προχωρήσω πέρα απ’ αυτά ανακαλύπτοντας 
ό,τι μπορεί να έχει σημασία αποκλειστικά για μένα. 
Κατά το πλείστον, το νόημα ονείρων είναι πολύ απλό 
και η ερμηνεία τους εύκολη. Δεν έχουν καν ανάγκη 
από ερμηνεία, γιατί σου λένε καθαρά, άμεσα, εκείνο 
που πρόκειται να σου συμβεί. Είναι μια προειδοποί-
ηση που σου κάνει αυτή η μυστηριώδης αίσθηση που 
έχουμε μέσα μας για το μελλούμενο, και που μπορεί 
να παρουσιάζεται και στον ξύπνιο σαν ένα προαίσθη-
μα, αλλά που βρίσκει την ακέραιη έκφραση του μέσα 
στο όνειρο.  
Οι εφιάλτες πάλι είναι άλλο πράμα. Μπορεί να 
έχουν λιγότερη σημασία από τα όνειρα, να είναι συ-
νέπεια κυρίως εξωτερικών καταστάσεων, αλλά απο-
τελούν μαρτυρίες αλάνθαστες για το τι μπορεί να 
ενεδρεύει μέσα μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε. 
Φέρνουν στην επιφάνεια το βάθος της ψυχής. Οι εφι-
άλτες μας επισκέπτονται ιδίως στις μεταβατικές επο-
χές. Την άνοιξη, λόγου χάρη, όταν ο καιρός ζεσταίνει 
ξαφνικά και δεν έχουμε προφθάσει ν’ αλαφρώσουμε 
τα σκεπάσματά μας. Ή όταν αποβραδίς έχουμε φάει 
περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσε να σηκώσει το στο-
μάχι μας. Ίσως αυτό να συμβαίνει και με τα όνειρα γε-
νικά αλλά έχω την εντύπωση ότι αν τα όνειρα αναφέ-
ρονται σε ό,τι μέλλει συμβεί, οι εφιάλτες ανασύρουν 
από τα σκοτεινά βάθη περιστατικά που εσημάδεψαν 
βαθιά τη ζωή μας. Δεν ξέρω, θα ήταν ίσως πολύ επι-
κίνδυνο να υποστηρίξουμε πως οι δικές μας προσωπι-
κές εμπειρίες συμπίπτουν ακριβώς με τις εμπειρικές 
των άλλων. Ειδικά για τους εφιάλτες έχω μια πείρα 
περίεργη που δεν αποκλείεται να είναι μοναδική. Η 
σκέψη μου απ’ αρχής ήταν σ’ αυτήν και δεν μπορώ να 

Γιάννης Χατζίνης

Ένας εφιάλτης
Μικρό χρονικό του 1922
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κρατηθώ από του να την διηγηθώ. Επί δεκάδες χρόνια 
τώρα από το 1922 με κυνηγάει ο ίδιος κι απαράλλα-
κτος εφιάλτης. έχει καταντήσει ο νυχτερινός σύντρο-
φος της ζωής μου. Στα πρώτα χρόνια πάρα πολύ έντο-
νος και συχνός, ύστερα με τον καιρό πιο αραιός και 
νομίζω κάπως πιο άτονος, ξεθωριασμένος. Είναι πε-

ρίοδοι που πιστεύω πως έσβησε πια, πως ξέφτισε και 
δεν θα ξανάρθει. Κι ύστερα από ένα-δυο χρόνια νάτος 
πάλι ανανεωμένος, έτοιμος να διεκδικήσει την παλιά 
του ένταση. Για να δώσω μια ιδέα σχετικά με τη συχνό-
τητα που πρέπει να πω ότι στα πρώτα χρόνια τον είχα 
σχεδόν κάθε εβδομάδα κάθε δεκαπέντε μέρες. Τώρα 
πια ύστερα από σαράντα πέντε χρόνια μόλις μια φορά 
το χρόνο ή και αραιότερα. Θα πω γι’ αυτόν παρακά-
τω. Στο μεταξύ με βασανίζουν από καιρό σε καιρό μι-
κρότεροι εφιάλτες. Ένας απ’ αυτούς πάλι έχει κατα-
ντήσει σχεδόν τυπικός. Βλέπω πως ανεβαίνω κάποιο 
μονοπάτι πολύ απότομο που καταντάει βράχος από-
κρημνος και πως αρπάζομαι από τις προεξοχές ξεσκί-
ζοντας τα ρούχα μου, ματώνοντας τα χέρια μου για να 
μην γκρεμιστώ. Ή ακόμη ότι ανεβαίνω μια όρθια σκά-
λα, κι όσο ανεβαίνω τόσο τα πόδια μου παραλύουν, το 
στήθος μου βαραίνει αφάνταστα ωσότου καταφέρω 
να πατήσω από το ένα σκαλί στο άλλο. Αυτοί οι εφιάλ-
τες που σχεδόν έπαψαν πια να με βασανίζουν, κάπου 
βέβαια θα έχουν το λόγο τους στην ίδια ίσως την προ-
σπάθεια που απαιτεί η ζωή. Θα ’ξιζε τον κόπο να μιλή-
σει κανείς καμιά φορά για την κόλαση ενός ανθρώπου 
ευαίσθητου που του αρέσει να κινείται πάντα μάσα 
στο χώρο του πνεύματος και που είναι υποχρεωμένος 
να κάμει μια σκληρή δημοσιοϋπαλληλική καριέρα. 
Θα ήθελα όμως να μιλήσω για τον εφιάλτη μου, να 
διηγηθώ το περιστατικό από το οποίο προέρχεται. Για-
τί αυτό έχει σημασία. Είναι η κατάρρευση του μικρα-
σιατικού μας μετώπου τον Αύγουστο του 1922. Δεν 
πρόκειται λοιπόν για περιστατικό απλώς αλλά για μιαν 
από τις μεγαλύτερες εθνικές συμφορές που σημάδε-
ψε τη μοίρα του Ελληνισμού και που είχα την τύχη να 
τη ζήσω μέσα στην ίδια την εστία της μ’ έναν τρόπο 
άμεσο και βαθιά συγκλονιστικό. Δε θέλω τώρα πια να 

χαρακτηρίσω την τύχη καλή ή κακή γιατί ύστερ’ από 
τόσα χρόνια πρέπει να αναγνωρίσω ότι μια τέτοια μο-
ναδική ευκαιρία είναι από τις πιο πολύτιμες για τη 
ζωή ενός ανθρώπου. Άλλοι έχουν πολύ πιο βαριές, 
πιο απάνθρωπες, όπως αυτοί λόγου χάρη που γνώρι-
σαν τότε το μαρτύριο της αιχμαλωσίας. Δεν είναι μόνο 

το «Νούμερο» του Ηλία Βενέζη το αληθινά έξο-
χο όσο κι ένδοξο αυτό χρονικό που μας κάνει ν’ 
ανατριχιάζουμε μπροστά στην εφευρετικότητα 
της ανθρώπινης εκδικητικότητας, του σαδισμού. 
Αλλά και πολλές αφηγήσεις ομοιοπαθών που το 
συμπληρώνουν για να είμαστε πια βέβαιοι πως 
η ζωή είναι ένα παιχνίδι στα χέρια μιας ασύλλη-
πτης μοίρας. Κανείς δε μπορεί να νιώσει πιο βα-
θιά αυτά τα βιβλία, ν’ αναταραχθεί ως τα μύχια 
απ’ αυτές τις αφηγήσεις αν δεν γλίτωσε παρά τρί-
χα απ’ αυτή τη μοίρα. Είχα πάει από τη Σμύρνη 
στο Αφιόν Καραχισάρ καμιά δεκαριά μέρες πριν 
από το σπάσιμο του μετώπου, φαντάρος τοποθε-
τημένος στην Τέταρτη Μεραρχία. προοριζόμουν 
εκεί για τα γραφεία αλλά η υπηρεσία έκρινε πως 
ήμουν πολύ μικρός και με τοποθέτησε σε μαχό-
μενη μονάδα. Στα γραφεία έμεναν οι παλιότεροι. 

Είδα λοιπόν καλά με τα μάτια μου πώς έγινε αυτό το 
«σπάσιμο». 
Στάθηκα συμμέτοχος και κατά κάποιον τρόπο δρά-
στης, καθώς η τύχη μ’ έταξε να βρεθώ στο κρισιμότερο 
σημείο του μετώπου. Ο λόχος μου ήταν αναπτυγμένος 
στην παρυφή του λόφου με τις κάνες των μάνλιχερ 
στραμμένες προς κάποιαν άλλη απέναντι κορυφο-
γραμμή. Πρέπει όμως να μην είμαστε και πολύ κοντά 
στον εχθρό γιατί είχαμε διαταχθεί να ρυθμίσουμε το 
κλεισιοσκόπιο στα οχτακόσια μέτρα. Άλλοι έδιναν την 
κυρίως μάχη. Θυμάμαι τρεις-τέσσερις ώρες αδράνει-
ας που μας έκαναν να βαρεθούμε. Είχα μάλιστα βγά-
λει από το σακίδιό μου το πολυσέλιδο γράμμα κάποιου 
φίλου  μου που πρόσφατα είχα πάρει και το διάβαζα. 
Έτσι πάντα στα πιο συνταρακτικά γεγονότα προηγεί-
ται μια παράξενη ηρεμία που παραπλανά. Ξαφνικά 
ακούσαμε το λοχαγό να μας φωνάζει. «Ρίξτε από μια 
τουφεκιά και κατεβείτε γρήγορα». Ακούγονταν πάντα 
μακρινό τουφεκίδι και το κανόνι δούλευε ρυθμικά. Εί-
μαστε όμως εντελώς ανίδεοι του τι συνέβαινε μπρο-
στά μας, γύρω μας. Δε θυμάμαι αν πρόλαβα να ρίξω τη 
σφαίρα που ήταν ήδη έτοιμη μέσα στο όπλο μου. Αλλά 
το μάτι μου πήρε σ’ ένα πλαϊνό μας λοφίσκο τους φα-
ντάρους μας που κατέβαιναν γρήγορα σαν κατσίκια. 
Το ίδιο κάναμε αμέσως κι εμείς. Τόση ήταν η βιασύνη 
μας να κατεβούμε σ’ ένα έδαφος ανώμαλο, που κιν-
δυνεύαμε να κουτρουβαλήσουμε κάθε στιγμή και να 
σκοτωθούμε. Οι σφαίρες είχαν ήδη αρχίσει να να σφυ-
ρίζουν γύρω μας, χωρίς να ξέρουμε από πούθε. Πλάι 
μου ένας ανθυπασπιστής ήταν ο τυχερός. Σωριάστηκε 
κάτω χωρίς να βγάλει άχνα. Σε κάποιο σημείο, καθώς 
ροβολούσαμε, ήταν ένας τοίχος, τρία τέσσερα μέτρα 
ύψος και τον πηδούσαμε αδίστακτα ο ένας μετά τον 
άλλον, για να μη χάσουμε ούτε ένα λεπτό να τον πα-
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ρακάμψουμε. Ήταν ο πανικός που είχε αρχίσει. Όταν 
φτάσαμε στα ριζά του λόφου, είδαμε πάνω στο μή-
κος της κορυφογραμμής που μόλις είχαμε εγκαταλεί-
ψει να σκάνε, γραμμή, από τη μια ως την άλλη άκρη, 
οι εχθρικές οβίδες. Ήταν ένα θέαμα φαντασμαγορι-
κό, απροσδόκητο, που το κοιτάζαμε σαν χαζοί, εμείς 
οι μελλοθάνατοι που είχαμε γλιτώσει. Αλλά ήδη είχε 
αρχίσει η τρομερή περιπέτεια της επιστροφής. Κά-

που εκεί στην πεδιάδα προσπάθησαν μάταια να μας 
ανασυντάξουν μέσα στα πρώτα σκοτάδια της νύχτας. 
Άκουσα τότε τη φωνή: «Και τώρα στη Σμύρνη!». Πολ-
λοί από το ίδιο εκείνο βράδυ χτυπούσαν με όση δύνα-
μη είχαν τα όπλα τους πάνω στους βράχους και τα πα-
ρατούσαν σπασμένα. Τη νίκη, το θρίαμβο, διαδεχόταν 
η ήττα και η καταισχύνη. Η γενιά μου τα έζησε και τα 
δυο με αφάνταστους συγκλονισμούς που σφράγιζαν 
όλη μας τη ζωή. 
Δίνω αυτές τις λεπτομέρειες της πρώτης στιγμής, 
που έχουν αποτυπωθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Για 
να γράψει όμως κανείς ολόκληρο το χρονικό της φυ-
γής θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο βιβλίο. Μέσα στην 
πολυήμερη πορεία, στη διάρκεια της οποίας είχαμε 
και μερικές αψιμαχίες με τους τσέτες, τα καθημερινά 
περιστατικά ήταν τόσα πολλά και ο κίνδυνος τόσο άμε-
σος, που η ύπαρξη τεντωνόταν ολόκληρη για να μπο-
ρέσει να τα αντιμετωπίσει. Συλλογίζεται κανείς τότε 
πόσες δυνάμεις ανυπολόγιστες βρίσκονται μέσα μας 
σε μια ευεργετική εφεδρεία. Ο καυτός ήλιος την ημέ-
ρα, το διαπεραστικό κρύο τη νύχτα πάνω στα  μικρα-
σιατικά υψίπεδα, δημιουργούσαν εναλλαγές συντρι-
πτικές για τον ασυνήθιστο οργανισμό μας. Και είχαμε 
πετάξει και τις κουβέρτες μας γιατί δεν αντέχαμε πια 
να τις κουβαλούμε. Κράτησα μόνο ένα μικρό κομμάτι 
σαν πετσέτα για να προστατεύει τη νύχτα την πλάτη, 
τη μέση μου. Ύστερα ήταν η διαρκής πορεία με τον 
ελάχιστο ύπνο. Τόσο μόνο όσο για να μπορούμε πάλι 
να ξαναρχίσουμε. Η πείνα, η ανυπόφορη δίψα. Το χα-
ρακτηριστικό της δίψας είναι ότι ξεκολλούν ολόκλη-
ρες πέτσες των χειλιών που τα έχει ψήσει ο ήλιος. 
Όταν φτάσαμε σε κάποιο ποτάμι, οι φαντάροι έπεσαν 
μέσα με τα ρούχα, βιαστικοί όχι μόνο να πιούν, αλλά 
να απορροφήσουν το νερό απ’ όλους τους πόρους του 

φρυγμένου κορμιού τους. Δεν σκεφτόντανε καθόλου 
πως το ίδιο έκαναν και τα ζώα, άλογα και μουλάρια, 
που μόλις έμπαιναν στο νερό άρχιζαν να ουρούν. Θυ-
μάμαι που το ’βλεπα το νερό να κιτρινίζει και που είχα 
την ψυχραιμία να ποτιστώ από τις γούβες κοντά στις 
όχθες που δεν είχαν ακόμα μολυνθεί. Αδιαφορούσα 
πως ήταν μισό νερό μισό λάσπη. Αν το μαρτύριο της 
πείνας ήταν είναι σύντομο. γιατί μόλις συνηθίσεις πια, 

παύεις να πεινάς κι ο οργανισμός αρχίζει να ξο-
δεύει από τα δικά του αποθέματα, το μαρτύριο της 
δίψας είναι αφάνταστα οδυνηρό. Μόνον όποιος το 
έχει υποστεί, έστω και σε μικρότερο βαθμό, μπο-
ρεί να φαντασθεί αυτή την εξουθένωση ολόκλη-
ρης της ύπαρξης. Είναι σαν να σου λιανίζουν μ’ 
έναν μπαλτά τα ίδια σου τα φρένα. Κι όμως υπήρ-
χε κάτι πιο βασανιστικό: αυτός ο πανικός, αυτή η 
αποδοχή της ήττας, η αγωνία να προφτάσουμε να 
γλιτώσουμε, να μη μας πιάσουν οι τσέτες. Ξέρα-
με πως είναι ανελέητοι. Αυτοί μας παρακολου-
θούσαν από κοντά, τακτικά στρατεύματα δεν εί-
δαμε πουθενά, και το να πέσεις στα χέρια τους 
δεν αμφιβάλλαμε ότι ήταν χειρότερο από την αιχ-
μαλωσία. Η πείνα, η δίψα, η κούραση, ήταν λιγό-

τερο κακά μπροστά στον κίνδυνο ενός θανάτου, που 
θα σου τον πρόσφεραν σαδιστικά με το σταγονόμετρο. 
Μου συνέβη ν’ αποφύγω να καθίσω σε μια απροσδό-
κητη πηγή, παρά την επιτακτική ανάγκη που ένιωθα, 
από φόβο μήπως δεν θα μπορούσα να ξανασηκωθώ. Η 
σκέψη μου ήταν να κερδίσω χρόνο, να κερδίσω έδα-
φος κι ήταν ατελείωτοι, απελπιστικά ατελείωτοι αυτοί 
οι δρόμοι. Έβλεπες φαντάρους εδώ κι εκεί, που είχαν 
ξαπλώσει ανάσκελα χωρίς να κουνούν ούτε το βλέφα-
ρο, κι απολάμβαναν με μια υπέρτατη ηδονή το πολύτι-
μο αγαθό της ξεκούρασης. «Σηκωθείτε», τους λέγαμε, 
«φτάνουν οι τσέτες». Κι εκείνοι, μέσα στη μακαριότη-
τά τους, απαντούσαν: «Ας έρθουν!». Η αξία ενός αγα-
θού μπορεί να εκτιμηθεί μόνο από την έλλειψή του. 
Τι κρίμα που δεν τα ’γραψα όλα αυτά έγκαιρα, όταν 
η μνήμη μου ήταν ακόμα ζεστή και συγκρατούσε ένα 
πλήθος λεπτομέρειες – έστω και μόνο για τον εαυτό 
μου! Κάθε τι που μας συμβαίνει, συμβαίνει για δικό 
μας λογαριασμό και πάντα το βλέπουμε, το αντιμετω-
πίζουμε διαφορετικά από έναν άλλον. Απ’ όλους τους 
φαντάρους της υποχώρησης, ο καθένας έχει μια εικό-
να διαφορετική. Θα πρέπει να ’ναι πολύ σπάνιο πράμα 
να υπάρχουν δύο πανομοιότυπα του ίδιου ανθρώπινου 
πλάσματος. Σ’ αυτό άλλωστε το γεγονός στηρίζεται 
όλη η αξία της λογοτεχνίας. Χιλιάδες συγγραφείς 
έχουν χρησιμοποιήσει το αιώνιο θέμα του έρωτα, κι 
αν μπορεί να βρεθούν βιβλία που συμπίπτουν σε τόνο, 
διάθεση, σε περιστατικά, κανένα δεν είναι πανομοι-
ότυπο ενός άλλου. Ο καθένας έχει τη δική του περι-
πλοκότητα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ αν το 
θέμα της μικρασιατικής κατάρρευσης μας έδωσε κα-
νένα αξιόλογο κείμενο. Πώς μπορεί να αφήνει κανείς 
ανεκμετάλλευτες τέτοιες εμπειρίες; Δεν θεωρώ τον 
εαυτό μου ικανό να επωφεληθεί από αυτές στο έπα-
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κρο. Είμαι ίσως και λίγο τεμπέλης, αναβλητικός και 
πολύ λίγο φιλόδοξος. Φορτωμένος ελαττώματα, κο-
ντά στα οποία και τούτο: να τα συγχωρώ στον εαυτό 
μου! Αλλά είναι κι ένας λόγος που κάνει δυσπρόσιτα 
αυτά τα θέματα. Καταπιάνεται κανείς με περισσότε-
ρο κέφι να περιγράψει έναν αγώνα που τελειώνει σε 
νίκη, παρά τον άλλο που καταλήγει σε ήττα και εξου-
θένωση. 
Πώς ξέφυγα κατόπι από τη Μικρά Ασία και βρέθη-
κα ασφαλής στη Σάμο είναι μια μικρή ιστορία που θα 
χρόνια που περνούν δεν την εξαλείφουν από τη μνή-
μη μου και θα ήθελα να τη διηγηθώ. Όταν έφτασα στη 
Σμύρνη, εξαντλημένος, αγνώριστος, είδα την άλλο-
τε θαυμάσια προκυμαία της πλημμυρισμένη από την 
προσφυγιά που είχε κατεβεί από τα χωριά. Δεν είχε 
χώρο να πατήσεις. Ήταν μια απερίγραπτη μάζα απελ-
πισμένων ανθρώπων. Κι εγώ σκεφτόμουν πως ήμουν 
ανίκανος να περπατήσω ως τον Τσεσμέ που είχε ορι-
σθεί σαν τόπος για την επιβίβαση του διαλυμένου 
στρατού. Υπήρχε μια διάχυτη εντύπωση πως μερι-
κά τμήματα, κάτω από αποφασιστική ηγεσία, είχαν 
κατορθώσει να παραμείνουν συνταγμένα, με πλή-
ρη οπλισμό και να δίνουν μάχες με τον τουρκικό 
στρατό. Αλλά εγώ είχα βρεθεί μέσα στην ατέλειω-
τη στρατιά εκείνων που αντιμετώπιζαν τους κιν-
δύνους στην τύχη και που άλλη σκέψη δεν είχαν 
παρά πώς να σωθούν. Είχα δει με τα μάτια μου, 
είχα νιώσει ως το μεδούλι τι σημαίνει να χάσεις 
θάρρος, ελπίδα, υπόσταση και να μη σκέφτεσαι 
παρά μόνο πώς θα γλιτώσεις. Ένιωθα μια βαριά, 
μάταιη τύψη, που μεγάλωνε, γινόταν ντροπή, όταν 
βρέθηκα μέσα στο ρούσικο βαπόρι που θα ταξί-
δευε από τη Σμύρνη στη Χίο και στη Σάμο. Μό-
λις την τελευταία στιγμή που άφηνε την προκυ-
μαία το είχα προσέξει με το κατάστρωμά του γεμάτο 
φαντάρους. Ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Πήδησα χωρίς 
δεύτερη σκέψη σε μια φορτηγίδα κι από κείνη μέσα 
σε μια άλλη, ώσπου έφτασα στην πλώρη του πλοίου 
που ανέβαζε την άγκυρα και προχωρούσε αργά. Αλλά 
εκεί, τι απελπισία! Προσπάθησα πηδώντας ν’ αρπαχτώ, 
ν’ αναρριχηθώ στο κατάστρωμα και δεν το κατάφερ-
να. Ήταν αρκετά ψηλότερο από το μπόι μου. Εκοίτα-
ζα εδώ κι εκεί μήπως βρεθεί κανένα κιβώτιο να πα-
τήσω, γιατί ο καιρός δε μ’ έπαιρνε καθόλου και δεν 
έλεγα να παραιτηθώ από το εγχείρημα. Οπότε ένιωσα 
τα δυο χέρια ενός αχθοφόρου να με αρπάζουν και να 
με πετούν ψηλά. Κρατήθηκα από τη βάση του κοντού 
της σημαίας, τίναξα όσο μπορούσα τα πόδια μου στο 
κενό, γιατί η πλώρη ήταν καμπυλωτή προς τα μέσα και 
δεν μπορούσα να βρω αντίσταση και τελικά βρέθηκα 
στο κατάστρωμα, κυριολεκτικά με την ψυχή στα δό-
ντια. Ήταν η κρίσιμη στιγμή της τελικής σωτηρίας μου. 
Αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτά τα δυο άγνωστα χέρια! 
Ήμουνα βέβαια ένα παιδάκι αδύνατο, μικροκαμωμέ-
νο, εξαντλημένο από την περιπέτεια και δεν θα έδω-
σα βάρος. Από τότε όμως συχνά σκέπτομαι αυτόν τον 
ξένο που μου έδωσε τόσο αποφασιστική βοήθεια σε 

μια τέτοια στιγμή και δε θα πάψω ποτέ να τον σκέπτο-
μαι στην υπόλοιπη ζωή μου. Δεν είδα καν το πρόσω-
πό του, δε μπόρεσα να του πω ένα ευχαριστώ. Ήρθε 
η ώρα να του το πω τώρα με όλη την επισημότητα του 
γραπτού λόγου, ύστερα από τόσα χρόνια. Δεν είμαι 
καθόλου βέβαιος αν θα κατόρθωνα να επιζήσω σε τέ-
τοια κατάσταση που βρισκόμουν, αν πιανόμουν αιχμά-
λωτος. 
Αυτό είναι σε συντομία το ιστορικό του μεγάλου μου 
εφιάλτη. Θέλω να πω η αφετηρία του. Καμιά επίδρα-
ση δε μοιάζει να έχει πια στη ζωή μου εδώ και δε-
κάδες χρόνια αυτή η τρομερή μολαταύτα περιπέτεια 
της οπισθοχώρησης. Αλλά μέσα στα κρυφά της ψυχής 
παραμένουν ανεξίτηλα τα ίχνη που άφησε. Υπήρξε το 
κεφαλαιωδέστερο περιστατικό της ζωής μου, αυτό 
που την εκυριάρχησε, και που την εβάθυνε ίσως, όσο 
μπορούν να βαθύνουν οι μεγάλοι κίνδυνοι κι οι μεγά-
λες δυστυχίες. Κανένας δεν απομένει ο ίδιος ύστερ’ 

από μια τέτοια εμπειρία. Κάτι μέσα μας μεταβάλλε-
ται αλλά ζει τροχιά. Αλλιώς δε θα μ’ επισκεφτόταν αυ-
τός ο εφιάλτης ακατάπαυστα επί σαράντα πέντε χρό-
νια. Βλέπω πως βρίσκομαι σε κάποια εχθρική πολιτεία, 
πως από ώρα σε ώρα θα μας επιτεθεί ο εχθρός και θα 
μας ανατρέψει και πως είναι ανάγκη να βρω τρόπο να 
φύγω το γρηγορότερο. Οι λεπτομέρειες μπορεί ν’ αλ-
λάζουν: πότε είμαι φαντάρος, πότε είμαι ιδιώτης, πότε 
έχω μαζί και την οικογένειά μου και πρέπει να τους 
εξασφαλίσω θέση σε κάποιο βαγόνι τρένου, χωρίς να 
το καταφέρνω. Ο εφιάλτης είναι αυτή η βιαστική ανά-
γκη να φύγω, γιατί αύριο, μεθαύριο θα είναι πια αργά. 
Ξαναγυρίζει ακούραστα μ’ αυτές τις μικρές παραλλα-
γές που θυμίζουν πιο άμεσα την προέλευση. Δεν θα 
είχα να προσθέσω άλλο παρά μόνο αυτό που είπα ήδη 
ότι μέσα μας τίποτε δεν χάνεται κι ότι δεν πρέπει να 
ξεγελιόμαστε από την επιφάνεια της μνήμης. Η ουσι-
αστική μας ζωή βρίσκεται πια βαθιά, κάνει ανεπίγνω-
στα τον γραμμένο της δρόμο. Η συνείδησή μας έχει 
μυστικές κρύπτες που  δεν υποπτευόμαστε. Κι αυτό 
που λέμε πείρα δεν είναι άλλο παρά το βάρος του τε-
ράστιου υλικού του αποθηκευμένου σοφά μέσα σ’ αυ-
τές τις κρύπτες.
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Ο Μανόλης Σαρρής γεννήθηκε την 1η Νοεμβρί-
ου1899 στον Μαραθόκαμπο Σάμου και απεβίωσε 
στην Αθήνα στις 22  Ιανουαρίου 1977. Ήταν το δεύτε-
ρο κατά σειρά από  τα επτά παιδιά 
της οικογένειας Γεωργίου και Τρια-
νταφυλλιάς Σαρρή. Ο πατέρας του 
ήταν αξιωματικός της χωροφυλα-
κής. Μετά από το σχολείο του Μα-
ραθοκάμπου έγινε σπουδαστής το 
1912 στο Ιεροδιδασκαλείο στο Βαθύ 
και το 1917 γίνεται δάσκαλος στον 
Πλάτανο της Σάμου. Κατόπιν ακο-
λουθεί διετής θητεία από το 1918-
1920 στον Ελληνικό στρατό. Από το 
1920-1924 δίδαξε ως εκπαιδευτικός 
στην Βόρειο Ελλάδα (στην Νιγρίτα, 
στον Αχινό, και στο  Αηδονοχώρι).
Κατόπιν ακολουθούν μεταπτυχια-
κές σπουδές  από το 1924-1926 στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών .
Το 1926 αποφασίζει να συνεχί-
σει για ευρύτερες πανεπιστημιακές 
σπουδές στην Γιένα (Jena) και το Αμβούργο της Γερ-
μανίας στον κλάδο της ψυχολογίας κοντά στους κα-
θηγητές Peter Petersen, William Stern και Jakob von 
Uexkuell, κάτω από οικονομικά δύσκολες συνθήκες. Το 
1931 λαμβάνει το δίπλωμά του ως διδάκτωρ της Φιλοσοφί-
ας με τίτλο της εργασίας του «έχουμε δικαίωμα να μι-
λάμε για συγκριτική ομιλία του σκύλου;»  πάνω στον το-
μέα παιδαγωγική και ψυχολογία από το πανεπιστήμιο 
του Αμβούργου. Στην εργασία αυτή έκανε αξιόλογα 
πειράματα με σκυλιά, όπως βλέπουμε στην φωτογρα-
φία πάνω στην νοημοσύνη και την συγκριτική ψυχολο-
γία του σκύλου. Αμέσως μετά λαμ-
βάνει μια θέση ως υφηγητής στο 
πανεπιστήμιο του Αμβούργου, στο 
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλο-
ντος.
Το 1939 ο Μανόλης Σαρρής πα-
ντρεύεται τη Γερμανίδα Ίρμα 
Μπένκε (Irmgard Bοenke, 1917-
2015), η οποία  έγινε αργότερα 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του 
Αμβούργου στον κλάδο της διδα-
κτικής της γερμανικής γλώσσας 
και βιβλιογραφίας.
Από το γάμο του γεννήθηκε ο 
γιος του Βίκτωρ Σαρρής, ο οποί-
ος αργότερα από το 1973-2005 
διετέλεσε τακτικός Καθηγη-
τής της Ψυχολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρ-

της, όπου το 2005 και συνταξιοδοτήθηκε.
Ο Μανόλης Σαρρής επέστρεψε το 1940 στην Ελλά-
δα, όπου  διορίστηκε στις 13/8/1941 ως καθηγητής των 

Παιδαγωγικών μαθημάτων στο Ιερο-
διδασκαλείο Βελλάς στα Ιωάννινα. 
Το 1944 διαφεύγει στην μέση Ανα-
τολή στην Αλεξάνδρεια όπου και 
μένει μέχρι το 1948 προσφέροντας 
πολλαπλές υπηρεσίες στον Ελληνι-
σμό. 
Το 1948 επιστρέφει για οικογενει-
ακούς λόγους στην Γερμανία, αλλά 
μετά από δύο χρόνια παραμονής, 
επιστρέφει στην Ελλάδα καθόσον 
στην Γερμανία δεν πραγματοποιή-
θηκαν τα επαγγελματικά του όνει-
ρα.
Με την επιστροφή του στην Ελλά-
δα, πραγματοποιεί τις φιλοδοξίες 
του για την εσωτερική μεταρρύθμι-
ση στις σχολές  κατάρτισης των εκ-
παιδευτικών.

Αυτό τον οδηγεί σε ανώτερες θέσεις όπως υποδιευ-
θυντής από το 1952-1956 στην παιδαγωγική Ακαδημία 
Φλώρινας, διευθυντής από το 1956-1963 της Ζαφιρεί-
ου παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης και δι-
ευθυντής από το 1963-1966 στη Μαράσλειο παιδαγωγι-
κή Ακαδημία  Αθηνών. Το 1966 συνταξιοδοτήθηκε.
Ο Μανόλης Σαρρής θεωρείται για την Ελλάδα στον 
κλάδο της παιδαγωγικής σπουδαίος μεταρρυθμιστής 
και μεγάλος παιδαγωγός που άφησε πίσω του σπου-
δαίο έργο. 

 Η οικογένεια  Μανόλη Σαρρή προέβη σε σημαντικές 

Αθανάσιος Στυλ. Αθανασίου

Αφιέρωμα στον παιδαγωγό  Μανόλη Σαρρή (1899-1977)
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δωρεές προς την κοινότητα Μαραθοκάμπου, όπως εί-
ναι το πατρικό του σπίτι που έγινε η Βιβλιοθήκη (Ανα-
γνωστήριο) του Μαραθοκάμπου ένα αγρόκτημα στην 
θέση Μπλουμέτη  που σήμερα είναι το νεκροταφείο 

του χωριού, καθώς και ένα εκπαιδευτικό αγρόκτημα 
που έγινε δωρεά προς τον αγροτικό συνεταιρισμό. 
Επίσης όρισε να βραβεύει κάθε χρόνο τους άριστους 
μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου  Μαραθοκάμπου και 
να χορηγεί υποτροφία σε μαθητές για ανώτερες και 
ανώτατες σχολές.
Σας παραθέτω αποσπάσματα, όπου η Ίρμα Σαρρή 
μιλάει για τον άνδρα της:
Τον Μάνο τον γνώρισα όταν είχε τελειώσει τις σπου-
δές του και ήταν λέκτορας για την νεοελληνική γλώσσα 
στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Το 1939 παντρευτή-
καμε και το 1940 γύρισε στην Ελλάδα. Εκεί περίμενε 
για μια θέση και τοποθετήθηκε στο Ιεροδιδασκαλείο 
Βελλάς. Τότε κάλεσε και μένα, αν και ήταν πόλεμος. 
Το 41 κατέβηκα στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Στην Βελλά 
μείναμε δύο χρόνια νομίζω. Μετά έκλεισε το Ιεροδι-
δασκαλείο λόγω του πολέμου. Θυμάμαι ότι οι συνθή-
κες ήταν πολύ δύσκολες. Μεγάλη πείνα, δεν υπήρχε 
φαγητό, και δεν είχαμε συγγενείς. Ήταν φοβερό αυτό 
που συνέβαινε στην Ελλάδα. Παρ’ όλη την πείνα είχα-
με φρούτα και κρασί και δεν είχαμε να προσφέρουμε 
κάτι άλλο στα παιδιά που μας επισκέπτονταν και ο Μά-
νος άδειαζε την ψίχα από το πορτοκάλι και τους προ-
σφέραμε κρασί με τα φλιτζάνια από πορτοκάλια.
Όταν έκλεισε η Βελλά, ο Μάνος πήρε μια πρόσκλη-
ση από τον Ερυθρό Σταυρό της Ελβετίας, αν είναι δυ-
νατό  να φροντίσει πενήντα με εξήντα ορφανά παιδιά 
από την Αθήνα στους Δελφούς  στη Γαλλική Αρχαιολο-
γική Σχολή. Στους Δελφούς μείναμε τέσσερις-πέντε 
μήνες το χειμώνα. Είχαμε βοηθούς που μαγείρευαν 
και φρόντιζαν τα παιδιά. Μια φορά δεν είχε κανέναν 
και έπρεπε εγώ να ζυμώσω ψωμί, που βέβαια δεν είχα 
ιδεί ποτέ, αλλά ήμουνα γερή τότε και τα κατάφερα. Εί-
χαμε έξω φούρνο. 
Οι άνδρες τον άναβαν κι εμείς κάναμε τα ψωμάκια. 
Αυτό ήταν μια δουλειά μου και έτσι ήταν συνηθισμέ-
νο, όταν κλαίει ένα παιδί να είναι η γυναίκα κοντά του. 
Ο Μάνος δεν έκανε εκεί μαθήματα. Ήταν έξω για να 

κινούνται τα παιδιά. Εγώ έκανα μαθήματα. Τους έβα-
ζα να γράφουν γράμματα.  Ήταν μάλλον απασχόληση. 
Μετά έκλεισε κι αυτό και τα παιδιά φύγανε... Φύγαμε 
και εμείς στην Αθήνα.
Μετά που έφυγε ο Μάνος στη Μέση Ανατολή εγώ 
δεν έμεινα στην Ελλάδα παρά δύο  τρεις μήνες και 
τούτο γιατί μου είπαν οι κουνιάδοι μου : « Ίρμα πρέ-
πει να φύγεις, εδώ δεν είναι σίγουρα  τα πράγματα».  
Φοβήθηκαν για την γερμανική μου καταγωγή μη τυ-
χόν μου γίνει κάτι και έχουν την ευθύνη απέναντι στο 
Μάνο...
Όταν γύρισα στη Γερμανία πήρα το παιδί μου, ήλθε 
ευτυχώς και η μητέρα μου, ήρθε και ο άνδρας μου το 
1948. Στο Αμβούργο ο άνδρας μου έκανε πάλι σχέσεις 
με το γερμανικό Πανεπιστήμιο και δίδασκε ως λέκτο-
ρας τη νεοελληνική . Τότε όμως ο Μάνος είχε τη γνώ-
μη πως δεν ήταν σωστό εδώ στο Αμβούργο να ασχολη-
θεί με τα φιλοσοφικά. Καλύτερα στην Ελλάδα, αφού 
τώρα πια είχε σταματήσει ο πόλεμος και εκεί. Εγώ δεν 
ήθελα να έρθω αμέσως. Είχα το παιδί μου, είχα  και 
τη μητέρα μου και έτσι πήγα λίγο αργότερα στην Ελ-
λάδα». 
Ο Μανόλης Σαρρής έγινε γνωστός στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία με τις ανακοινώσεις των πειραματικών 
του ερευνών. Μ’  αυτές ανατρέπονται οι θεωρίες του 
κολοσσού της ψυχολογίας και νομπελίστα Iwan Petro-
witsch Pawlow. Ο Σαρρής απέδειξε σε διεθνές συνέ-
δριο, ότι η ζωή είναι κάτι περισσότερο από απλή αντί-
δραση σε ερεθίσματα, κάτι το οποίο παραδέχτηκε και 
ο Pawlow.
Πρέπει να αναφερθεί  ότι οι έρευνές του δεν εξυπη-
ρετούσαν το χιτλερικό καθεστώς γι’ αυτό και τον κα-
ταδίωξε. Το 1939 του προτείνεται η καθηγεσία και η 
διεύθυνση του ειδικού Ινστιτούτου του Αμβούργου με 
αντάλλαγμα την απώλεια της Ελληνικής υπηκοότητας, 
πράγμα το οποίο αρνείται. Ο Σωκράτης θανατώθηκε 
επειδή κατηγορήθηκε πως εισήγαγε «καινά δαιμόνια».  
Ο Σαρρής παρεξηγήθηκε, προπηλακίστηκε και πληγώ-
θηκε από παιδαγωγούς και αναρμόδιους, γιατί θεωρή-
θηκε ότι και αυτός εισήγαγε «καινά δαιμόνια».
Ο Σαρρής έγραψε στην διαθήκη του: «Απόλυτα ζω 
και αισθάνομαι ως μοναδική του βίου μου ανάγκη 
τη συμπαράσταση και εξυπηρέτηση του συνανθρώ-
που μου».
Στο τέλος θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο πολύ 
ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν την οικογένεια 
Σαρρή, που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα και χρη-
σιμοποίησα επίσης  σαν βιβλιογραφία: 

1-  Μανόλης Γ.  Σαρρής, Ο παιδαγωγός και ο άν-
θρωπος,  Συγγραφείς είναι η Λίνα Βασιλειάδη - Θωί-
δη  και ο Δημήτριος Θωίδης  με ISBN: 9789603435273, 
από τον εκδοτικό οίκο  Αφοί Κυριακίδη, Θεασσαλονί-
κη 2000.

2-  Μεθοδολογία  Έρευνας και Πειραματική Ψυχο-
λογία,  Συγγραφείς είναι ο Viktor Sarris  και Siegbert 
Reiss  με ISBN: 9789606674327, από τον οίκο  Σύγχρο-
νη Εκδοτική, Αθήνα 2009.
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«Πατρίδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δε λάμπει». 
Στίχοι που γράφτηκαν από τον μεγάλο ποιητή Λορέ-
ντζο Μαβίλη, επαναλαμβανόμενοι από μύρια στόματα 
και ηχούν τόσο αληθινά και υπέροχα στ’ αυτιά αυτών, 

που λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεώς τους κάνουν να 
τους επαναλαμβάνουν νοερά σαν βάλσαμο ψυχής, 
σαν θύμηση τόσο αγαπημένη. Αναφέρομαι στο Μαρα-
θόκαμπο, χωριό κτισμένο στους πρόποδες του βου-
νού Φτεριάς, ένα κοντά στ’ άλλα της νήσου Σάμου. Η 
ονομασία του προήλθε από τα πολλά μάραθα που φυ-
τρώνουν στην πολυποίκιλτη βλάστησή του που το καθι-
στούν καταπράσινο. Αυτό παρ’ όλες τις αντιξοότητες 
που προξένησαν με πυρκαγιές απρόσεχτοι συνάνθρω-
ποί μας. 
Θεώρησα υποχρέωσή μου να γράψω λίγα λόγια 
τώρα που δεν έχω ελπίδα να το επισκεφθώ λόγω του 
προχωρημένου της ηλικίας μου. Τονίζω πως με την οι-
κογένεια έχουμε περάσει καλοκαίρια σε άλλα ελλη-
νικά θέρετρα, αλλά πηγαίνοντας με τα παιδιά μου στο 
Μαραθόκαμπο, δεν θέλησαν άλλο καλοκαίρι να πάνε 
πουθενά αλλού. Αυτό βέβαια σε χρόνους που εμείς οι 
γονείς τους, Μαραθοκαμπίτες και οι δύο, δίναμε κα-
τεύθυνση. Είναι γεγονός πως η νοσταλγία στρέφει τ’ 
όνειρά μου κοντά του. Ομολογώ πως ξυπνώ τρισευτυ-
χισμένη.
Νοερά διαβαίνω τα στενά με καλντερίμια σοκάκια 
του, τις παραδοσιακές καμάρες του, τους δρόμους 
έξω από το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, τα πε-
ρίφημα ακρογιάλια του Αγριλιώνα και Ψιλής Άμμου με 
την πολυκύματη θάλασσα άλλοτε ταραγμένη και άλ-
λοτε ήρεμη να τη διασχίζουν κάθε είδους πλεούμενα 
χάρμα οφθαλμών. Δεν ξεχνιέται εκείνο το πρωινό ξύ-
πνημα στον Αγριλιώνα, (σημερινό οικισμό Κάμπου Μα-

ραθοκάμπου). Νόμιζες πως έβλεπες υπέροχο πίνακα 
ζωγραφικής, όταν ο ήλιος καθρεφτιζόταν στα καταγά-
λανα νερά της θάλασσας ή όταν έδυε τα βράδια πίσω 
απ’ τον γυμνόστηθο, μεγαλοπρεπέστατο Κέρκη. Βουνό 

που στην πίσω πλευρά του φιλοξενεί το μονα-
στήρι της Παναγιάς μέσα σε πευκόφυτο δάσος 
και λίγα άλλα αγριόδεντρα απείρου κάλλους. 
Όταν βρίσκεσαις εκεί, αισθάνεσαι δέος, βλέ-
πεις πράγματα που δύσκολα θα γλιστρήσουν 
από τη μνήμη σου. Δικαιολογώντας την αρχή 
του γραφτού μου, θα με δικαιώσει ο αναγνώ-
στης όταν επισκεφθεί αυτά τα μέρη. Αφορ-
μή για όλα αυτά μου έδωσαν άνθρωποι πολύ 
δικοί μου που αποφάσισαν φέτος να κάμουν 
διακοπές στο χωριό μας. Είναι μια ευχή που 
επιθυμούσα ν’ ακούσω χωρίς βέβαια δική μου 
επιβολή, την οποία κρατώ πάντα στα εσώψυ-
χά μου. Στις αναμνήσεις μου έρχονται συχνά 
οι δάσκαλοί μου που μπαίνοντας στην τάξη με 
τη λέξη «παιδιά μου», γέμιζαν τις ψυχές μας 
καλοσύνη, συγκίνηση και σεβασμό. Χαίρομαι 
όταν μαθαίνω ότι ο τουρισμός στα παραθαλάσ-
σια μέρη του πάει καλά έτσι που οι κάτοικοί 

του ευημερούν και οι νέοι δεν ζητούν διέξοδο σε άλλα 
μέρη που θα μένουν για πάντα ξένοι με συντροφιά τη 
νοσταλγία του δικού τους τόπου. Μέσα σ’ αυτό είναι 
το δικό μας σπίτι που δεν λησμονείται, δεν μετριέται, 
δεν συγκρίνεται ούτε με τα παλάτια του παραμυθιού, 
αφού «στου σπιτιού μου την αυλή το κοινότερο χορτά-
ρι γίνεται το πιο όμορφο του Μαγιού λουλούδι».    

Νίτσα Κουτσοδόντη-Αθανασίου

Νοσταλγίες για το χωριό μου
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Εζήσαμε αχώριστοι
Κοντά μισό αιώνα.
Γιατί μ’ αφήνεις μοναχό
Μετά τόσο αγώνα;

Αχώριστοι εζήσαμε
Κοντά πενήντα χρόνια.
Πώς μας αφήνεις μοναχούς 
Ξερά σπασμένα κλώνια;

Στα πάντα ήμασταν μαζί
Και σε χαρές και λύπες.
Πώς θα μ’ αφήσεις μόνο μου, 
Αγγελική, δεν είπες.

Να λείπεις απ’ το σπίτι μας
Πώς θα το συνηθίσω;
Νομίζω πως θα τρελαθώ
Σήκω να σου μιλήσω.

Τα χρόνια που εζήσαμε
Σκέψου και γύρνα πίσω.
Να φύγεις για παντοτινά
Δεν θέλω να σ’ αφήσω.

Να συνεχίσω δε μπορώ
Χωρίς να ’μαι μαζί σου,
Γιατί στολίδι του σπιτιού
Και της ζωής μου ήσουν.

Να συνεχίσω δε μπορώ
Να ζω χωρίς εσένα,
Πολύ πικρό και άδικο
Τα χρόνια σου κομμένα

Πολύ πικρό και άδικο 
Να φεύγεις τόσο νέα.
Σήκω καλή συντρόφισσα
Να κάνουμε παρέα.

Θα σ’ έχουμε παντοτινά
Στο νου και στην ψυχή μας,
Σαν να μην έφυγες ποτέ
Θα ζεις και συ μαζί μας. 

Για την Αγγελική…
Στις 20 Αυγούστου στην Αθήνα έφυγε η Αγγελική 
Χαρτοφύλλη, σύζυγος του Αδάμ Χαρτοφύλλη. Αγαπη-
τή σε όλους μας η Αγγελική θα μείνει πάντα στις καρ-
διές μας. Το χαμόγελό της, το γέλιο της, η νοικοκυρο-
σύνη της, τα φαγητά της, οι παρέες της Αθήνας δεν 
θα ξεχαστούν ποτέ. Να ’σαι καλά εκεί που πήγες Αγ-
γελική και σίγουρα θα κάνεις και καμιά τηγανίτα για 
τον Γιάννη, τον Μανώλη, την Ουρανία, την Αργυρώ και 
όλους τους αγαπημένους μας που έχουν φύγει από 
κοντά μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Τα θερμά συλλυπητήρια του Συλλόγου μας στο σύ-
ζυγό της Αδάμ και στο γιο της Θεόφιλο.

Αδάμ Χαρτοφύλης

Στη γυναίκα μου

Ανακοίνωση
Η μεγάλη μας προσπάθεια για την ίδρυση ομάδας εθελοντών αιμοδοτών ξε-
κίνησε. Ήδη στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου δώσαμε το πρώτο αίμα.
Παράκληση μεγάλη. Όποιος είναι αιμοδότης να επικοινωνήσει μαζί μας, να 
έρθει στην ομάδα μας και το αίμα σας να είναι χρήσιμο για τους Μαραθοκα-
μπίτες και τους Σαμιώτες.

Το αίμα σώζει ζωές.
Ελάτε μαζί μας. 

Ο Σύλλογός μας το έχει μεγάλη ανάγκη και το βήμα που κάνουμε είναι 
πολύ μεγάλο. Βοηθείστε όλοι.
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. Αγγέλα Χατζίνη 6973635590. Δήμητρα Κοκ-
κώνη 6939000222.
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Πολυκράτης 
Στον Λουίς Μανουέλ ντε λα Πράδα

Δεν ξέρω πως ήρθαν έτσι τα πράγματα κι’ αν έγιναν 
καταπώς τα αφηγείται και τα ιστορεί ο θείος Ηρόδο-
τος-πάντως στο βάθος φοβόμουν, γιατί όπου και να κι-
νούσα το στρατό, όλα μου πήγαιναν καλά και κατ’ ευ-
χήν που λένε. Χίλιες φορές μ’ ευνόησαν οι Μοίρες και 
μ’ αρνήθηκαν οι συμφορές κι’ ίσως αυτό να ήταν που 
δεν άρεσε στον Άμαση, τον εκλεκτό μου σύμμαχο και 
φίλο. Έπιασε το λοιπόν κι’ εσύνταξε και μου ΄στειλε σ’ 
ένα χαρτί από πάπυρο ακριβό, μια τελευταία κι ολιγό-
λογη επιστολή, όπου, ανεξήγητα, μου έλεγε πώς κά-
που εδώ τελειώνει κι η μεγάλη μας φιλία. «Ανεξήγητο, 
ανεξήγητο» έλεγα και χειρονομούσα ανήσυχος εκεί-
νο το εξαίσιο ανοιξιάτικο απόγευμα, λίγο μετά την κα-
θιερωμένη μου επιθεώρηση στους θησαυρούς, χωρίς 
να ξέρω βέβαια πως ο Οροίτης εσχεδίαζε το θάνατό 
μου από μακριά, την ώρα που με λόγια περιπαιχτικά 
τον πλήγωνε και τον ονείδειζε στον κήπο του, την κρα-
ταιά μου δόξα διηγούμενος, αυτός ο άθλιος, ο Πέρσης 
Μητροβάτης.

Ο φυσικός και ο μεταφυσικός κύκλος 
ενός ονείρου 

Στον Χουάν ντε Λόξα

Ο πατέρας μου ονειρευόταν στη μέση του χωραφιού. 
Η ομορφιά και η δύναμη των ονείρων του αρκούσαν 
για να κελαηδήσουν όλα τα λυπημένα πουλιά, να χτυ-
πηθούν ο δάκος και ο περονόσπορος, να ξανανθίσουν 
γι’ άλλη μια φορά τα δέντρα. Τα όνειρα του πατέρα 
μου λυπημένα πουλιά, ό δάκος και ο περονόσπορος κι 
οι νέοι ανθοί στα δέντρα, αποτελούσαν έναν αδιάσπα-
στο κύκλο που η τελική του ηθική αναγωγή έφτανε ως 
και τον Ηράκλειτο, τον Εμπεδοκλή και τον Παρμενίδη. 
Ο πατέρας μου ονειρευόταν στη μέση του χωραφιού. 
Εγώ στη μέση ενός δωματίου. Η δύναμη και η ομορφιά 
των ονείρων μου είναι απ’ ότι φαίνεται άλλης τάξεως. 
Γι’ αυτό συνήθως καταλήγω σ’ ένα πονεμένο Ω! για την 
ιλαροτραγωδία του αποσπασμένου από τη Φύση σύγ-

χρονου κόσμου. Κι αφού ένα μέρος του είμαι κι εγώ, 
ο κύκλος των αντικειμένων μου και των βιβλίων μου 
δεν έχει καμιά φυσική αναγωγή, δεν είναι εύκολο να 
προκαλέσει έστω ένα κελάηδημα πουλιού, και φυσι-
κά, είναι εντελώς αδύνατο, να προφυλάξει έναν θέ-
σει μεταφυσικό, από τη θλίψη και την ασυναρτησία του 
κόσμου.

Οδύσσεια, φανταστική ραψωδία 
Στον Χοσέ Γκουτιέρεθ

«και μοναχά η ψυχή σαν όνειρο
 πετώντας φτερουγίζει. 
Τώρα στο φως μιαν ώρα

 αρχύτερα κοίτα ν’ ανέβεις»  

Oδύσσεια,XI(223-224)

Αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν παιδί, συλλογιζόμουνα 
επίμονα τον Οδυσσέα. Ζούσα τότε τη μέρα, σαν όνει-
ρο, κατάντικρυ στη θάλασσα, καθισμένος στις άκρες 
των βράχων, διαβάζοντας Όμηρο, σχεδιάζοντας τα 
δικά μου ταξίδια. Κάποτε, έτυχε να σμίξουμε στο ίδιο 
πλήρωμα, στα ίδια δρομολόγια, στα ίδια μυθικά λιμά-
νια. Είχαμε φαίνεται κι οι δυο στο βλέμμα μας την ίδια 
αίσθηση, εκείνη τη βαθύτερη αίσθηση της νοσταλγί-
ας. Πάει καιρός από τότε κι ο Οδυσσέας της νιότης 
μου, που τόσα και τόσα με δίδαξε στη ζωή, έχει αλ-
λάξει ολότελα. Τις νύχτες έρχεται ανήσυχος στη γέ-
φυρα και με κοιτάζει παράξενα· ιδιαίτερα με κοιτά-
ζει παράξενα όταν δεν βρίσκουμε το δρόμο μας, τις 
ώρες της θαλασσοταραχής, ίσως ζητώντας μου βοή-
θεια, ίσως ζητώντας να του πω μια λέξη. Πάει καιρός 
από τότε· κι’ όμως δεν ξέρω τι θα ’θελα να του πω. 
Μπορεί να του μιλήσω ένα βράδυ με αστροφεγγιά· 
μπορεί και να του πω για κάτι που είν’ απίθανο στις 
μέρες μας. Για κείνο το μακρύ υφαντό της Πηνελό-
πης του, που ετοιμάζει την επιστροφή, ή, και για μερι-
κούς ανθρώπους που κουράστηκαν, που έχασαν ορι-
στικά την άλλη αίσθηση, εκείνη τη βαθύτερη αίσθηση 
της νοσταλγίας.

Στέλιος Καραγιάννης

Ο λογαριασμός αυτός είναι για τις συνδρομές του 
Συλλόγου και του Φτεριά:

τράπεζα Alpha Bank
226002002000307

           

ΙΒΑΝ: GR19 0140 2260 2260 0200 2000 307
BIC: CRBAGRAA

Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Σάμου

Ο λογαριασμός αυτός είναι για την ενίσχυση της 
«Στέγης Αγάπης»:

τράπεζα Eurobank
0026.0462.40.0200302533

           

ΙΒΑΝ: GR4202604620000400200302533
Σύλλογος των Απανταχού
Μαραθοκαμπιτών Σάμου
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