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Λήθη ίσον θάνατος 

«Γιατί αν δε θέλεις να πεθάνεις, να θυμάσαι…. 

Μην ξεχνάς…. Να μην ξεχνάς» 

 (Αγγέλα Παπάζογλου) 

 

Ο χρόνος τρέχει αδυσώπητος κι όμως όσα χρόνια κι αν περάσουν, και αν έ-

χει φύγει η πρώτη γενιά και σχεδόν η δεύτερη, στο γενετικό κύτταρο έχει 

χαραχτεί η νοσταλγία, η αγάπη, ο πόνος, η ομορφιά της πατρίδας που ακό-

μα κι αν χάθηκε, δε λησμονιέται. Απόδειξη ότι η μνήμη της παραμένει ζω-

ντανή κι αγγίζει ψυχές από τα αληθινά ιστορικά γεγονότα ή από μυθοπλασί-

ες που μέσα τους όμως κρύβουν πραγματικές ζωντανές θλιβερές καταστά-

σεις των ανθρώπων που βίωσαν τα τραγικά γεγονότα του ’22 και της ανταλ-

λαγής.  

Επέστρεψε ο πρόσφυγας για προσκύνημα στο πατρικό του σπίτι, στην πα-

τρώα γη. Επιστρέφουμε κι εμείς  μαζί του άλλοτε ως προσκυνητές στ’ αγια-

σμένα χώματα, άλλοτε μέσα από το συγγραφέα που εξιστορεί ιστορίες, για 

την ψυχή που έμεινε στη Μικρά Ασία και ράγισαν οι καρδιές και δάκρυσαν 

ως και οι άγγελοι…. Κι εμείς μαζί μ’ αυτούς αφήσαμε τα δάκρυα να λυτρώ-

σουν την ψυχή μας, στάρι του ψυχοσάββατου στις ψυχές των τυχερών που 

άφησαν την τελευταία τους πνοή στ’ αγιασμένα χώματα, αλλά κι αυτών που 

τους σκέπασε το κρύο χώμα της προσφυγιάς.   

 

Επέστρεψα κι εγώ, όπως τόσοι και τόσοι απόγονοι προσφύγων, ψάχνοντας 

να βρω τις ρίζες μου. Τις ρίζες αυτές που και ακόμα αν δεν έχεις ακούσματα 

έχουν περάσει στα γονίδιά σου, στην ψυχή σου. 

Διάβασα, μελέτησα μαρτυρίες προσφύγων.Ένιωσα τα συναισθήματα, την 

αγάπη της πατρίδας που γεννήθηκε κανείς, τον πόνο της απώλειας της πα-

τρώας γης. 

 

Θα παραθέσω σκέψεις και συναισθήματα τόσο βιωματικά δικά μου, όσο και 

ανθρώπων που με το λογοτεχνικό τους ταλέντο μπόρεσαν να αποδώσουν 

την ένταση αυτών των ανθρώπινων συναισθημάτων. 

Ιούνιος του 2001 και επιτέλους για πρώτη φορά επισκέπτομαι την γενέτειρα 

πατρίδα των προγόνων μου. 

Απερίγραπτα συναισθήματα αγωνίας, αναμονής, λαχτάρας. Τι περίμενα; Τι 

έψαχνα; Τι βρήκα; 

 



Για πρώτη φορά αντικρίζω με τα ίδια μου τα μάτια το Μοσχονήσι και το Αϊ-

βαλί. 

Ένας άγνωστος μα και τόσο γνώριμος τόπος για μένα. Κοιτάζω ακόμα πάνω 

από το καραβάκι που με μετέφερε από τη Μυτιλήνη, να βρω κάτι γνώριμο…. 

μα πως;   

Ο κόμπος στο λαιμό μου σφίγγει όλο και πιο πολύ. 

Ζητιάνεψα λίγη αγαπημένη γη…….  

 

Αλλά στη ζωή του ανθρώπου μερικές φορές συμβαίνουν ανεξήγητα πράγμα-

τα. Ο καθένας τα ερμηνεύει όπως θέλει. Άλλος τα θεωρεί θαύματα, άλλος 

μεταφυσικές καταστάσεις, άλλος απλές συμπτώσεις. Όπως και να ’χει  θα 

σου πω και ’γω τούτο που ’γινε την πρώτη φορά που επισκέφτηκα την πα-

τρίδα. Έφτασα με το καραβάκι στο Αϊβαλί. Πήγα στο ξενοδοχείο, πέταξα τις 

αποσκευές μου και βγήκα τρέχοντας μη χάσω λεπτό από το χρόνο μου. Πήρα 

το πρώτο σοκάκι που βρήκα μπροστά μου και γεμάτος συγκίνηση, ο νους 

μου μπερδεμένος, αναλογιζόμουν  την ήρεμη ζωή των ανθρώπων μας. Χά-

ζευα τα σπίτια και σκεφτόμουν: ποιος ξέρει; Ποιο απ’ αυτά ήταν των δικών 

μου ανθρώπων; Και ξάφνου το έρημο και εγκαταλελειμμένο σπίτι που παρα-

τηρούσα με τα εφτασφράγιστα παραθύρια και τις πόρτες του, πήρε ζωή…. 

Ένα από τα κλειστά του παράθυρα εντελώς ξαφνικά, χωρίς να φυσάει το 

παραμικρό αεράκι, άνοιξε σαν κάποιο χέρι να το έσπρωχνε. Και έτσι απλά 

μετά από λίγο ξανάκλεισε. Σφάλισε χωρίς να ξανανοίξει. Πάει τέλειωσε. Αυ-

τό είναι το σπίτι μου είπα σχεδόν μεγαλόφωνα. Δεν μπορεί κάποιες ψυχές 

του έδωσαν τη δύναμη ν’ ανοίξει και να κλείσει. Και θυμήθηκα τα λόγια της 

Γαλάτειας Γρηγοριάδου – Σουρέλη «…….αν θες εσύ, πιστεύεις τούτο το πα-

ράξενο. Αν θες, κι ούτε με νοιάζει ».  

 

Ένα σκυλί αδέσποτο, κοκαλιασμένο, τρέκλιζε έξω απ’ την εκκλησία των Τα-

ξιαρχών. Ας ήμουνα Θέ μου αυτό το άμοιρο σκυλί εγώ. Αρκεί να είχα την τύ-

χη του να ζω ΕΔΩ…… Στ’ αγαπημένα χώματα. Το ζήλευα! Έμεινα ακίνητος να 

το μακαρίζω μέχρι που παραπατώντας έστριψε στη γωνία και χάθηκε….  

Επισκέπτομαι σπίτια που τώρα κατοικούν Τουρκοκρητικοί. Μιλώ μαζί τους, 

χαίρομαι τα κεράσματά τους, τις συζητήσεις μας. Όμως στο μυαλό μου παίζω 

το δικό μου παιχνίδι. Ο νους μου με πάει σε άλλα μονοπάτια…… Ζω στην πα-

τρίδα μου………. Επισκέπτομαι τους φίλους μου…….Ζω την καθημερινότητά 

μου. Τι μου λες εσύ καταστροφή, ανταλλαγή, ανταλλάξιμοι, Τουρκοκρητι-

κοί. Όλα είναι ένα άσκημο κακοφτιαγμένο παραμύθι.  

 

Εγώ, νάμαι. ΖΩ στο Αϊβαλί. Αφού περιφέρομαι, κυκλοφορώ κανονικά μέσα 

στην πόλη μου. Παίρνω τη συγκοινωνία για να πάω στο Μοσχονήσι, με το 

αυτοκίνητο πηγαίνω να πιω τον καφέ μου στου δαιμόνου την τράπεζα, κάνω 

βόλτες στην παραλία, απολαμβάνω το χιλιόχρωμο δειλινό. Επισκέπτομαι τα 



σπίτια των φίλων μου. Τι μου λες εσύ δεν το καταλαβαίνω. Έχω κι εγώ τον 

κόσμο μου………… Το δικό μου κόσμο….. Το Αϊβαλί μου. Την πατρίδα μου!  

(φωτ.4) Γύρω μου τα πάντα μαρτυρούν την καταγωγή τους. Φωνάζουν 

κραυγαλέα από πού προέρχονται. Όσο τυφλός και αν είσαι δεν μπορεί να μη 

δεις την αλήθεια. Δεν μπορεί να μην οσφραίνεσαι την αλήθεια. Τα πάντα, 

όλες σου οι αισθήσεις δεν μπορούν να σε προδώσουν. Σου δείχνουν τι πραγ-

ματικά κρύβεται πίσω απ’ αυτά….  

 

Οι εκκλησίες τζαμιά με τ’ απομεινάρια των σπασμένων σταυρών, τα ξυλό-

γλυπτα τέμπλα με τα τζαμιλίκια, τα ελληνικά τουρκόσπιτα με τους μαιάν-

δρους και τις γοργόνες, τις ελληνικές επιγραφές, τα ελληνικά μονογράμμα-

τα, τα καλντερίμια, οι δρόμοι, οι πλατείες, τα μαγαζιά που τα περισσότερα 

κράτησαν την παλιά ελληνική τους ιδιότητα τα πάντα μαρτυρούν και κατα-

δεικνύουν τους παλιούς τους ιδιοκτήτες….  

 

Δεν κουράζεσαι προσπαθώντας να ανακαλύψεις την αλήθεια. Μόνη της έρ-

χεται γλυκά πολύ γλυκά και σε αγγίζει. Σου μιλάει αυθόρμητα, γιατί σε 

γνωρίζει. Γιατί γνωρίζει τους συμπατριώτες της, τους απογόνους αυτών που 

βάναυσα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Και 

οι ψυχές αυτών που έμειναν εκεί, των τυχερών, που ξεψύχησαν στα αγια-

σμένα χώματα σε καλωσορίζουν και σε καλοδέχονται….  

( 

Το Σεπτέμβρη του 1922, η Μικρασίαάδειασε από τους κατοίκους της. Οι κά-

τοικοί της πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Μια προσφυγιάς τούτη τη φορά 

χωρίς γυρισμό, γράφει ο Ηλίας Βενέζης. Τα παιδιά, οι γυναίκες και οι γέρο-

ντες θα μπάρκαραν για την Ελλάδα. Όλα τέλειωσαν. Η Μικρασία άδειασε.  

 

Το απόγευμα έφυγε το τελευταίο βαπόρι. Όσοι ήταν να φύγουν έφυγαν. Αλ-

λιώς δεν έχει άλλο…..  

 

Μπαίνουμε στο τελευταίο βαπόρι….. Τα άστρα όλα έχουν βγει.  Ταξιδεύουν 

στο Αιγαίο τα παιδικά όνειρά μας. Το κύμα χτυπά τη μάσκα του βαποριού 

μας και τα κοιμίζει. Κοιμηθείτε, όνειρά μας. Στην ξένη χώρα που πάμε, πρό-

σφυγες, τι άραγες να μας περιμένει, τι μέρες να είναι ν’ ανατείλουν;…… 

 

Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρά μας. 

 

Η γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει να γείρει το κεφάλι της στα στήθια του 

παππού, που έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του μπας και ξεχωρίσει τίποτα 

απ’ τη στεριά, τίποτα απ’ τα βουνά τους. Μα πια δε φαίνεται τίποτα. Η νύ-

χτα ρούφηξε μέσα της τα σχήματα και τους όγκους. 

Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακουμπήσει στα στήθια που την προστα-

τέψανε όλες τις μέρες της ζωής της. Κάτι την εμποδίζει και δεν μπορεί να 



βρει το κεφάλι ησυχία. Σαν ένας βόλος να είναι κάτω απ’ το πουκάμισο του 

γέροντα.   

 

- Τι είναι αυτό εδώ; Ρωτά σχεδόν αδιάφορα. 

Ο παππούς φέρνει το χέρι του. Το χώνει κάτω απ’ το ρούχο, βρίσκει το μι-

κρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί του και που ακούει τους χτύπους της 

καρδιάς του. 

- Τι είναι; 

- Δεν είναι τίποτα, λέει δειλά ο παππούς, σαν παιδί που έφταιξε. Δεν είναι 

τίποτα. Λίγο χώμα είναι. 

- Χώμα! 

Ναι, λίγο χώμα απ’ τη γη τους. Για να φυτέψουν ένα βασιλικό, της λέει, στο 

ξένο τόπο που πάνε. Για να θυμούνται. 

Αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοίγουν το μαντήλι όπου είναι φυλαγμένο το 

χώμα. Ψάχνουν κει μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς, σα να το χα-

ϊδεύουν. Τα μάτια τους, δακρυσμένα, στέκουν εκεί. 

- Δεν είναι τίποτα λέω. Λίγο χώμα. 

Γη,  Αιολική Γη,  Γη του τόπου μου.  

 

Η Γαλάτεια Γρηγοριάδου Σουρέλη  στο διήγημά της με τίτλο «Το κλειδί» 

γράφει: 

«Στα βιαστικά, στο πι και φι, ο καπετάνιος είπε να σαλπάρουμε… 

Το καράβι βαρυφορτωμένο, ξεμάκραινε απ’ την προκυμαία….. 

Η μάνα μου τώρα το ’δε καλά πως γυρισμό δεν είχαμε. Άνοιξε σιγανά τρεμά-

μενα την τσάντα της, έβγαλε το μαντίλι της, αποχαιρέτησε την πολιτεία που 

καιγόταν. Μετά αργά αργά, σαν μια ιέρεια μπροστά στο βωμό, έβγαλε τα’ 

άχρηστο κλειδί και σιγανά το πέταξε στη θάλασσα.  

Εγώ, πάνω από το παντελόνι μου, έπιασα το δικό μου κλειδί. Το κράτησα, 

όπως στη ζήση μου ολάκαιρη θα κράταγα μες την καρδιά μου την πολιτεία 

που έχανα και την αγάπη μου την πρώτη.   

Και σαν να μην έφτανε η καταστροφή, ο χαλασμός, ο ξεριζωμός,  ακολού-

θησε το 1924 και η πολιτική της ανταλλαγής των πληθυσμών, «κατάρα των 

λαών» την αποκάλεσαν. 

 

Η Έλλη Αλεξίου στο διήγημά της με τίτλο «Η βρύση του Μπραήμ Μπαμπά» 

γράφει: 

«Χρόνος δεν είχε περάσει από τότε, και ξέσπασε στον τόπο η διαταγή να ση-

κωθούν οι Τούρκοι να περάσουνε στην Τουρκία και οι Ρωμιοί πάλι από κει 

να περάσουνε δώθε. Στην αρχή κανένας δε μπορούσε να το πιστέψει, ούτε 

να το χωνέψει ένα τέτοιο πράμα. Οι εφημερίδες γράφανε και ξαναγράφανε 

τα καθέκαστα με μεγάλα χτυπητά γράμματα και τις διαβάζανε Τούρκοι και 

Ρωμιοί μαζί, μαζεμένοι δω και κει σε γωνιές δρόμων και στα καφενεία. Μα, 

οι εφημερίδες γράφουνε ότι θέλουν… γίνονται τέτοια πράγματα; Γίνεται να 



ξεσηκώσεις ολόκληρο λαό, να τον βγάλεις από το σπίτι του; Να τον ξεριζώ-

σεις από τον τόπο του; τι ’ναι, κανένα μπαούλο να το πάρεις και να το μετα-

τοπίσεις; Ξεχωρίζεις, λέγανε, το λάδι από το νερό, μα το γάλα από το νερό 

δεν ξεχωρίζει, γιατί με τόσα χρόνια συμβίωσης είχανε μπερδευτεί συναμετα-

ξύ τους με λογής δεσμούς, εμπόρια, αγοραπωλησίες, φιλίες, έρωτα, ήτανε 

σα δυο φυτά διαφορετικά που τα σπέρνεις στην ίδια γλάστρα, και μ’ όλο 

που νιώθουνε νάναι ξένα, όμως περιπλέκουνται κάτω από τη γης οι ρίζες 

τους, και πάνω από το χώμα τα κλαδιά τους, κι άμα τραβήξεις να ξεριζώσεις 

το ’να, ακολουθά και τα’ άλλο». 

 

Ο Παντελής Πρεβελάκης, ένας Κρητικός συγγραφέας από το Ρέθυμνο, αυτό-

πτης μάρτυρας, έγραψε ότι η είδηση της ανταλλαγής πληθυσμών συγκλόνισε 

και τις δύο κοινότητες, που έμοιαζαν μ’ ένα ζευγάρι που το χαρτί του επίση-

μου διαζυγίου τους φτάνει ακριβώς τη στιγμή που τα αίτια του επίσημου 

τσακωμού έχουν ξεχαστεί. Και συνεχίζει ο συγγραφέας: «Άκουγες λοιπόν 

από τη μια το σύθρηνο της Τουρκιάς που ξεσηκώνονταν να φύγει, κι από την 

άλλη την προσφυγιά, που χτυπιόταν κι αυτή γιατί ξεσπιτώθηκε, κι αναρω-

τιόσουν τι θεόργιστα θεριά πρέπει να ναι εκείνοι που αστοχούνε τον πόνο 

του ανθρώπου και τι περιμένουν να βγάλουν από αυτόν».       

 

Ο ΚεμάλΓιαλτσίν στο βιβλίο του «Μια προίκα αμανάτι» γράφει: 

«Κάθε χρόνο, κι αν δε γίνεται κάθε χρόνο, μια φορά έστω στα πέντε ή στα 

δέκα χρόνια, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, εδώ, εκεί, σε κάθε μέρος του κό-

σμου, κάθε ναός που ντρέπεται για τη χρήση του, κάθε εκκλησιά που μετα-

τράπηκε σε τζαμί, κάθε τζαμί που μετατράπηκε σε μουσείο, θα πρέπει να 

καλεί τους ανθρώπους στη μητρική τους γλώσσα. Με τον ήχο της καμπάνας 

να έρχονται οι μουσουλμάνοι στην εκκλησιά, με τη φωνή του εζανιού να 

στέκονται στη σειρά οι χριστιανοί μέσα στα τζαμιά. 

 

Όλοι, μα όλοι από όλες τις θρησκείες και τις γλώσσες, να σταθούν πλάι πλά-

ι. Κι αν δεν φτάνουν οι γλώσσες για να συνεννοηθούν, ας μιλήσουνε με τη 

γλώσσα της σιωπής, ας σκεφτούνε με τη γλώσσα της σιωπής. 

Να δούμε το θρησκευτικό φανατισμό και να γίνουμε πρέσβεις της ειρήνης. 

Ούτε μίσος θα μείνει ούτε άσκοποι καβγάδες θα γίνονται αν καταλαγιάσει η 

καταιγίδα στη θάλασσα της αγάπης. 

Άντε, πήγαινε με το καλό εκεί που είναι να πας. Αν περάσει ο δρόμος σου 

από τη Βέροια, πες χαιρετίσματα απ’ τον Γοργορά σε όλα τα τζαμιά που 

’χουνε μείνει χωρίς εζάνι». 

 

Η ιστορία του Μοσχονησιού είναι ίδια ακριβώς με του Αϊβαλιού. Σήμερα το 

νησί κατοικείται από Τουρκοκρητικούς που ’ρθαν εδώ το 1924 με την ανταλ-

λαγή. Πολλοί μιλούν ακόμα την κρητική διάλεκτο. 



Μένουν στα σπίτια των Ελλήνων και παρ’ ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια δεν 

τα νιώθουν δικά τους. Το βλέπεις αδιόρατα ναι μεν, αλλά σου δίνουν να το 

καταλάβεις ότι νιώθουν φιλοξενούμενοι. Μένουν σε σπίτια που δεν τους α-

νήκουν. Οι ψυχές που έφυγαν, είτε για τον άλλο κόσμο, είτε για τα πέρατα 

του κόσμου, άφησαν ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχής τους εκεί μέσα. Και το 

κουβαλούν και τους βαραίνει. Πώς να μη νιώθουν λοιπόν φιλοξενούμενοι; 

Πλάθουν παραμύθια και τα διανθίζουν με την φαντασία τους. Για κατάρες 

λέει που άφησαν οι παλιοί πραγματικοί τους κάτοικοι. Και φοβούνται να τα 

κατοικήσουν όπως το Λιβίσι, ή τα κατοικούν μα δεν τα νιώθουν δικά τους, 

κτήμα τους….   

 

Η Σίτσα Καραϊσκάκη στο βιβλίο της «Μοσχονήσια η πατρίδα μου» γράφει: 

«Κανένας δε θα μπορέσει όμως δικός μας ή ξένος να νιώσει πόσο αίμα στά-

λαξαν οι καρδιές και πόσος θρήνος γέμισε τους αγέρηδες. Δε θα μπορέσουν 

να φανταστούν πόσα μοιρολόγια και πόσοι θρήνοι κρεμάστηκαν στ’ ανθι-

σμένα  δέντρα της Μικρασιατικής γης σαν άφηναν τα περιγιάλια τα γαλανά 

εκείνοι οι καταδιωγμένοι και ξετραχηλισμένοι άνθρωποι σε κείνες τις γοη-

τευτικές στεριές και σε κείνα τα παιχνιδιάρικα κύματα τη ψυχή τους. Τα δέ-

ντρα έμειναν στη θέση τους τα καλοκαίρια ανθίζουν και τα φθινόπωρα καρ-

πίζουν. Πάνω στα κλώνια τους μένει κρεμασμένη εκείνη η ψυχή με τα φτερά 

της μαδημένα από κείνο το σιφούνι και κείνη τη μπόρα. Μένει εκεί απάνω 

κρεμασμένη και σταυρωμένη πάνω σε κείνα τα δέντρα που οι πρόγονοί  της 

φύτεψαν και πρώτοι έφαγαν τους καρπούς τους. 

Δέρνονται τη νύχτα στον αγέρα οι ψυχές, οι πεταλούδες αυτές οι ξεφτερω-

μένες και κλαίνε μέσα στα βελόνια του πεύκου και στα τρεμάμενα φύλλα της 

κληματαριάς. Και θα κλαίνε αιώνια, γιατί έχασαν το πιο ακριβό και το πιο 

αξιόλογο, που είχανε στον κόσμο, έχασαν την πατρίδα τους».     

 

Και ξαναγυρίζω στα δικά μου συναισθήματα…..  

Το προσκύνημα τελείωσε. Επιστροφή… 

Η ψυχή μου ράγισε… 

Ο ουρανός συνοδεύει τα μάτια μου….. 

 Ανεξήγητα πράγματα! Δε ξέρω πως γίνεται αυτό. Κάθε χρόνο που έρχομαι 

στην πατρίδα, οποιαδήποτε εποχή, ο καταγάλανος ουρανός κάποια μέρα, σε 

κάποια στιγμή, ακόμα και την τελευταία ώρα του μισεμού, θα σκοτεινιάσει 

και θα βρέξει. Συμπάσχει; Συμμερίζεται τον πόνο μου; Τα συναισθήματά μου; 

Πάντως κάθε φορά θα βρέξει. Κάθε φορά την ώρα του φευγιού θα σκοτει-

νιάσει. Σ’ Ευχαριστώ γλυκιά μου πατρίδα που με νιώθεις……   

Στους ώμους μου ένα δυσβάσταχτο βάρος, πάλι σε άφηνα πατρίδα…………. Οι 

πλάτες μου όσο κι αν το ήθελα δεν μπορούσαν να σε σηκώσουν. Η ψυχή μου 

ακόμα πιο ανήμπορη……. 

 



Αχ! αυτή η στιγμή… Η στιγμή της επιστροφής….. Το καραβάκι λύνει κάβο….. 

Το ξεκόλλημα εκείνο του πλοίου από την προβλήτα……. Με τι λόγια μπορεί 

να περιγράψει κανείς την οδύνη της ψυχής του. Ένα σιδερένιο χέρι με γαμ-

ψά σιδερένια νύχια ξεριζώνει τη ψυχή μου. Κάπως έτσι βίαιος πρέπει να εί-

ναι ο ξεχωρισμός του νεογέννητου από τη μητέρα του με το κόψιμο του ομ-

φάλιου λώρου. Γι’ αυτό κλαίει αν και θα ’πρεπε να χαίρεται τον ερχομό του 

στη ζωή. 

 

Και ο πρόσφυγας θα ’πρεπε να χαίρεται που γλίτωσε τη ζωή του και ξεκινά 

μια νέα ζωή. Μα για πια ζωή μου μιλάς; «όπου στη φυλακή γεννηθεί, τη φυ-

λακή θυμάται», λέει η λαϊκή ρήση. Κι αν γεννήθηκες στον παράδεισο; Πώς 

τον αφήνεις πίσω; Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες χιλιάδες σελίδες κι αν 

γραφτούν, κανείς μα κανείς δε θα μπορέσει να αποδώσει τον πόνο, τη νο-

σταλγία, την αγάπη για τον τόπο που είδε κανείς πρώτη φορά το φως, που 

για πρώτη φορά τα πνευμόνια του ρούφηξαν τον πρώτο αέρα. 

 

Τα μάτια μου στυλωμένα στη στεριά που απομακρύνεται. Σιγά-σιγά τα γνώ-

ριμα σπίτια οι εκκλησιές αχνοφαίνονται. Χάνονται δε μπορείς να τα ξεχωρί-

σεις.  

 

Και στο τέλος αργά-αργά μα πολύ οδυνηρά το καραβάκι στρίβει στον κάβο. 

Η άμορφη μάζα της πολιτείας σταδιακά χάνεται. Λίγο ακόμα φαίνεται ο λό-

φος του Προφήτ’ Ηλία και μετά τέλος. Μια ελπίδα υπάρχει ακόμα. Το Μο-

σχονήσι δε χάθηκε….. Ο Αϊ Γιάννης η Κούλα φαίνεται καθαρά…. Για πόσο…. 

Όσο αργά πήγαινε αυτό το καράβι στον ερχομό, τόσο γρήγορα φεύγει. Λες 

και βιάζεται να σου ξεκολλήσει την καρδιά μια ώρα αρχύτερα. Λίγο ακόμα 

και αυτό ήταν. Άλλαξε ρότα το  καράβι. Μόνο τα βουνά διαγράφονται μέχρις 

ότου κι αυτά τυλιχτούν στο σκοτάδι…..  

 

Τα μάτια προσπαθούν να ρουφήξουν εικόνες. Να τις αποτυπώσουν ανεξίτη-

λα στη ψυχή και στη μνήμη. Να τις κρατήσουν να μη χαθούν… Για να ’χει η 

ψυχή να πορεύεται στη ξενιτιά. Εκείνες τις κρύες ώρες της θύμησης και της 

νοσταλγίας………….. 

Κάπως έτσι η ψυχή μου και ο ουρανός συντονίστηκαν στην αναχώρηση της 

πρώτης μου επίσκεψης στην πατρίδα των προγόνων μου.  

 

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο ουρανός σκοτείνιασε, βροντές κι αστραπές 

συνόδευαν μια καταρρακτώδη βροχή. 

 

Το μυαλό μου γύριζε στο βίαιο ξεριζωμό τόσων ανθρώπων…… Προσπαθούσα 

να πλάσω εικόνες εκείνου του φοβερού ξεριζωμού….. 

 



Και μου ήρθε στο νου η μαντινάδα που μου είπε ο Tουρκοκρητικός Αλή Onay 

(Γιασλιδάκης) στην πρώτη μας συνάντηση.(Φωτ.17) 

Μισεύω και ο ουρανός βροντά 

Κι θάλασσα βρουχάται 

Ως και η γης όπου πατώ 

Και κείνη με λυπάται. 

 

 

      Σας Ευχαριστώ 


