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Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1984 

Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές επιστρέφουν. Οι 
παλιοί ξαναβρίσκουν τις παρέες τους, συζητούν για το καλοκαίρι που πέρασε, δίνουν μαθήματα όσοι 
χρωστάνε και ετοιμάζονται για το νέο έτος σπουδών. 

Όπως κάθε χρόνο όμως, οι νέοι φοιτητές, οι πρωτοετείς ή χαϊδευτικά, τα «πρωτάκια» 
ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μες το γάλα, κοιτάζουν γύρω τους με περιέργεια, εξερευνούν την 
Πανεπιστημιούπολη και τα κτίρια της σχολής τους, αναζητούν τους συναδέλφους τους, 
προσπαθούν να μάθουν τα κατατόπια. Χάνονται με τις ώρες στις διάδρομές του Αριστοτελείου, 
αλλά και στους δρόμους της πόλης, ειδικά όσοι δεν κατάγονται από αυτή. Ανακαλύπτουν τα 
φοιτητικά στέκια και σχηματίζουν τις νέες παρέες. Τα κυλικεία των σχολών το πρωί, η Καμάρα, οι 
πλατείες και η παραλία είναι τα σημεία συνάντησης, συζήτησης και περιπλάνησης. Εκεί ξεκινά η 
τελευταία και, ίσως, η καλύτερη περίοδος της ανέμελης εποχής της ζωής τους.  

Όχι όμως για όλους. Υπάρχουν, πάντα υπάρχουν, και φοιτητές που δεν έχουν βιώσει στη 
ζωή τους την έννοια της ανεμελιάς. Νέοι που προέρχονται από οικογένειες που τα έβγαζαν 
δύσκολα πέρα και επομένως τα φοιτητικά έξοδα προσθέτουν ασήκωτα βάρη σ’αυτές. Βάρη που 
μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε διακοπή των σπουδών. Φοιτητές που δεν ανακαλύπτουν τους 
δρόμους της πόλης και τα ταξίδια της ηλικίας τους, αλλά τους διαδρόμους ανάμεσα από τα 
τραπέζια της καφετέριας που δουλεύουν ως σερβιτόροι, ή ανάμεσα από τα εμπορεύματα που 
εργάζονται ως πωλητές. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, στις οδούς των σπιτιών που παραδίδουν 
ιδιαίτερα μαθήματα. 

Αλλά, εκτός από αυτούς υπάρχουν και ακόμη δυσκολότερες καταστάσεις. Ο Μαχμούντ, 
ένας πρωτοετής φοιτητής της Ιατρικής από την Παλαιστίνη, το 1984, ήταν η πιο χαρακτηριστική. 
Ξεχώριζε! Όχι μόνο από το παρουσιαστικό του: ψηλός, γεροδεμένος αλλά ξερακιανός, με 
φουντωτό σγουρό μαλλί και με γυαλιά, που ο σκελετός τους δεν υπήρχε στην Ελλάδα, παρά μόνο 
σε παλιές ταινίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, αλλά κυρίως από το βλέμμα και το 
βηματισμό του. Διαπεραστική και συνάμα χαμένη ματιά και περπάτημα αργό, σταθερό, 
χαρακτηριστικά ανθρώπου επιφυλακτικού και αποφασισμένου να εκπληρώσει το σκοπό του. Να 
φτάσει τη διαδρομή του ως το τέλος… 

 

Τα πρώτα μαθήματα 

Η μόνη διαδρομή που έκανε ο Μαχμούντ, ήταν Φοιτητική Εστία – Ιατρική Σχολή. Τριακόσια 
μέτρα δρόμος. Δεν υπήρχε άλλη Θεσσαλονίκη, ούτε άλλο Πανεπιστήμιο γι’ αυτόν. Τα χρήματά 
του μηδενικά. Οι παρέες του, μόνο Παλαιστίνιοι και μόνο στην Εστία. Στο πρώτο έτος της 
Ιατρικής δεν υπήρχε ομοεθνής του. Το ταξίδι Παλαιστίνη – σπουδές στο εξωτερικό είναι από τα 
δυσκολότερα. Και ιδιαίτερα, αν πρέπει αν κρατήσει έξι χρόνια. 



Στα εργαστήρια, συνέπεσε στην ίδια ομάδα με δύο Έλληνες, που είχαν και αυτοί τις μικρές 
τους ιστορίες. Ο Γιάννης, παιδί Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, που είχε την οικονομική 
άνεση να έχει ένα μικρό μεταχειρισμένο, δίθυρο αυτοκίνητο και ζούσε με τους παππούδες του 
κοντά στο Πανεπιστήμιο και κοντά στην Εστία. Στην συνοικία των 40 Εκκλησιών. Και ο Γιώργος, 
με καταγωγή από ένα ορεινό χωριό της Πελοποννήσου, με γονείς κτηνοτρόφους. Βοσκούς, τους 
αποκαλούσε με περηφάνια, εκείνος. 

Στο Γιώργο άρεσε να σφυρίζει. Ήταν συνήθεια που είχε αποκτήσει όταν φύλαγε το κοπάδι 
των γονιών του. Πολλές φορές σιγοσφύριζε και μέσα στο μάθημα. Αλλά ήταν τόσο μελωδικό το 
σφυριγμά του, που κανείς δεν του έκανε παρατήρηση. Ώσπου, ένας καθηγητής τον ρώτησε γιατί 
σφυρίζει συνεχώς. Και ο Γιώργος άρχισε να εξιστορεί και να περιγράφει τα μονοπάτια και τις 
πλαγιές, που ήταν τα ταξίδια του, στον τόπο του. Έλεγε όμορφες εικόνες. Για ρυάκια, πρασινάδες, 
ψηλά δέντρα, χωματόδρομους και μονοπάτια. Για τους κύκλους της κοινής του ζωής με το κοπάδι 
του. Αυτά αναπολούσε με το σφύριγμά του. Εκείνη τη μέρα, νοερά ταξίδεψαν μαζί του όλοι. 
Ακόμη και αυτοί που συνήθιζαν να τον ειρωνεύονται για την προφορά του. 

Ο καθηγητής θέλησε να γνωρίσει καλύτερα, με αφορμή τον Γιώργο, και τους άλλους 
φοιτητές του. Τους ζήτησε να πουν για τα δικά τους ταξίδια. Ξεχώρισαν δύο: του Γιάννη και του 
Μαχμούντ. 

 

Δρόμοι του  εσωτερικού και δρόμοι προς το εξωτερικό 

Ο Γιάννης μίλησε για το Αμβούργο και τη Γερμανία. Στο μεγάλο γερμανικό λιμάνι 
μετανάστευσαν, όταν ήταν μικρός, οι δικοί του και εκεί μεγάλωσε, εκεί έβγαλε το Δημοτικό και το 
Γυμνάσιο. Του άρεσε να χαζεύει από το παράθυρο του σπιτιού του τα μεγάλα καράβια. Άπλωνε 
στο γραφείο του ένα μεγάλο παγκόσμιο χάρτη και έκανε υπερατλαντικά ταξίδια με τη φαντασία 
του. Όταν μεγάλωσε αρκετά και ο καιρός ήταν καλός, κατέβαινε στο λιμάνι και κρυφάκουγε τις 
κουβέντες των ναυτικών. Αρκετοί, που καταλάβαιναν το «ψώνιο» του τον καλούσαν στην παρέα 
τους και του περιέγραφαν τις φουρτούνες που αντιμετώπιζαν, του μιλούσαν για τις πόλεις που 
γνώριζαν, αλλά κυρίως για τις ατελείωτες ώρες των ταξιδιών. Ώρες που βλέπεις μόνο ουρανό και 
μόνο θάλασσα. Ο Γιάννης περιέγραψε στους συμφοιτητές του τις πιο ενδιαφέρουσες από τις 
ιστορίες των ναυτικών. 

Μετά ανέφερε μια δική του, πρόσφατη, ταξιδιωτική εμπειρία. Ως δώρο, για την επιτυχία του 
στο Πανεπιστήμιο, οι γονείς του τού πρόσφεραν ένα εισιτήριο με το για τα μεγάλα λιμάνια 
της Ευρώπης. Γύρισε έτσι μαζί με τους κολλητούς του από το Λύκειο, παιδιά μεταναστών και 
αυτοί, από το Αμβούργο μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν από την Κοπεγχάγη, και 
συνέχισαν στο Ρότερνταμ, στο Λονδίνο, στη Λισαβώνα, στη Βαρκελώνη, στη Μασσαλία, στη 
Γένοβα και τη Νάπολη. 

Και μετά, τα λιμάνια της Ελλάδας. Το ψαρολίμανο και πορθμείο της Ηγουμενίτσας, την 
Πάτρα, τον δαντελωτό Πειραιά και την Θεσσαλονίκη. Τελευταίος σταθμός η Κωνσταντινούπολη. 

Μετά από αυτά τα ταξίδια αποφάσισε να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε εδώ 
ζούσαν και οι παππούδες του. Είχε στέγη και φαγητό. Θα μπορούσε να ξοδεύει το χαρτζιλίκι του 



στις βενζίνες για το αμάξι του. Αυτό με το οποίο είχε έρθει οδικώς από τη Γερμανία. Τη διαδρομή 
αυτή την ανέφερε με μεγάλο καμάρι. Ήταν ο εφηβικός του άθλος! 

Όση ώρα ακούγονταν οι ιστορίες στην αίθουσα, ο Μαχμούντ ήταν αμίλητος. Το βλέμμα 
του δεν ήταν πια ούτε διαπεραστικό ούτε χαμένο. Ήταν βουρκωμένος. Ο καθηγητής το ζύγισε 
μέσα του, αν έπρεπε να ζητήσει τη δική του διαδρομή. Κάτι τον ανησυχούσε. Τελικά, του 
απεύθυνε το λόγο. Άλλο τόσο διστακτικός ήταν και ο Μαχμούντ. Μετά από λίγα λεπτά υγρής 
σιωπής ψέλλισε, επαναλαμβανόμενα, δύο λέξεις. Σάμπρα... Σατίλα... Σάμπρα... Σατίλα.. 

Σε κάποιους κάτι έλεγαν αυτές οι λέξεις. Ο καθηγητής ένιωσε να διαπερνάται από 
ηλεκτρικό ρεύμα. Τόλμησε να τον ρωτήσει: Ήσουν στα στρατόπεδα;;;; Ναι, απάντησε με σβησμένη 
φωνή, ο Μαχμούντ... Απόλυτη σιωπή επικράτησε. Όλοι παρατηρούσαν μια τον καθηγητή, μια τον 
Μαχμούντ... 

Ο καθηγητής του είπε: Διηγήσου μας, πες μας την ιστορία σου. Η φωνή του απέπνεε τον 
απόλυτο σεβασμό. Είχαν περάσει μόνο δύο χρόνια από τις «σφαγές» στην Παλαιστίνη και την 
ηρωική έξοδο των μαχητών τους. Ο Ισραηλινός στρατός είχε αποκλείσει την Παλαιστίνη, για άλλη 
μια φορά, αλλά πρώτη φορά βομβάρδιζε με τόση σκληρότητα, ακόμη και άμαχους.  

Τελικά, οι ένοπλοι άνδρες Παλαιστίνιοι εγκλωβίστηκαν σε δύο στρατόπεδα. Τη Σάμπρα και 
τη Σατίλα. Όσοι επέζησαν, ήρθαν στην Ελλάδα με καράβια που έστειλε η χώρα μας και, εν 
συνεχεία, κατευθύνθηκαν σε άλλες χώρες. 

Όλοι άκουσαν άφωνοι, τον Μαχμούντ να συνεχίζει, με τα σπαστά του ελληνικά. «Ήμουν 
ένας από αυτούς, που μπήκαν στα καράβια σας». «Σας ευχαριστώ!». Αμούστακο παιδί ακόμη, ο 
ίδιος και οι συνομήλικοί του μάχονταν ηρωικά και άνισα! Έτσι γίνεται αν θες να ζεις ελεύθερος... 
Δύο Ελληνοκύπριοι συμφοιτητές πήγαν στο πλάι του. Παραστάτες! 

Η σιωπή δεν ήταν απλά απόλυτη. Ήταν ιερή. Ο Μαχμούντ περιέγραφε σα να ξαναζούσε 
τις διαδρομές που έκαναν για να οχυρωθούν και να μείνουν ζωντανοί, στην πορεία, ανάμεσα από 
πυρά, προς το λιμάνι της επιβίβασης, στα ελληνικά πλοία. 

Τους ζωντανούς και τους νεκρούς που άφησαν πίσω τους. Την υπόσχεση για επιστροφή. 
Τον πλου προς την Κύπρο και τον Πειραιά. Τις πρώτες ελεύθερες ανάσες στο κατάστρωμα και τη 
φιλοξενία του πληρώματος. 

Στο τέλος της περιγραφής αυτού του ταξιδιού, δεν ήταν βουρκωμένος μόνο ο Μαχμούντ... 
Ήταν όλοι. Το καλύτερο μάθημα της ζωής τους, μόλις τελείωσε. 

Αλλά για τον Γιώργο και το Γιάννη, μόλις άρχιζε... 

 

... Στην Παλαιστίνη 

Έγιναν αχώριστη τριάδα με τον Μαχμούντ. Κάθε μέρα ήταν μαζί. Στα μαθήματα αλλά και μετά. 
Στο διάβασμα και στις ώρες της χαλάρωσης. Ακόμη και όταν δούλευε στην ταβέρνα ο Γιώργος, 
πήγαιναν αργά το βράδυ οι άλλοι δύο και τον βοηθούσαν στο συμμάζεμα του μαγαζιού. 

Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι ο Μαχμούντ τα περνούσε ή στο χωριό του Γιώργου ή 
στο σπίτι των παππούδων του Γιάννη. Μερικές μέρες κάθε χρόνο, έπειτα από την εξεταστική του 



Ιουνίου, τριγύριζαν στην Ελλάδα με το «σαραβαλάκι» του Γιάννη και το κομπόδεμα που περίσσευε 
στο Γιώργο. Τους άρεσε πολύ να ταξιδεύουν. Στα έξι καλοκαίρια είχαν πάει σχεδόν παντού. 

Αρχές του καλοκαιριού του 1991 πήραν το πτυχίο τους. Ο Μαχμούντ επέστρεψε στην 
πατρίδα του, μετά από εννιά χρόνια. Τα πράγματα ήταν πια ήρεμα. 

Το Πάσχα προσκάλεσε τους φίλους του να τον επισκεφθούν, παρ’ ότι ο ίδιος ήταν 
Μουσουλμάνος. Το γιόρτασε μαζί τους. Στους ιερούς Άγιους τόπους, στην Ιερουσαλήμ, την ιερή 
πόλη Χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων. Πρώτη φορά ένιωθαν τόση κατάνυξη. Πήγαν στη 
Βηθλέεμ. Στη Νεκρά θάλασσα. Περπάτησαν στα βήματα του Χριστού. Στο όρος των Ελαιών και 
στο Γολγοθά. Στο Ναό της Ανάστασης και στο άναμμα του Αγίου Φωτός. 

Στα μέρη που γεννήθηκε η θρησκεία της Αγάπης βίωσαν τι θα πει μίσος χωρίς αιτία. Είδαν 
τη διαιρεμένη πόλη, τους πολιορκημένους Παλαιστίνιους, αλλά και τους φοβισμένους Ισραηλινούς. 
Τους περαστικούς και απορημένους προσκηνητές. Γιατί όλα αυτά; Γιατί;;; 

Όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, περιέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια τις εμπειρίες και τα 
συναισθήματα από αυτό το ταξίδι. Όσα χρόνια και αν περάσουν θα θυμούνται την κάθε στιγμή του. 
Μόνο όσοι το ζήσουν μπορούν να τους καταλάβουν… έτσι λένε… 

 

Επίλογος 

Τον Φεβρουάριο του 2009 ο Γιώργος με τον Γιάννη, παρακολουθούν τις επιδρομές του 
Ισραηλινού στρατού στην Παλαιστίνη και αναρωτιούνται για τον παλιό τους φίλο, που είχαν χάσει 
τα ίχνη του. Ο παρουσιαστής αρχίζει να περιγράφει για ένα ακόμη θαύμα της ζωής... Ένας 
γιατρός ανέσυρε απο τα ερείπια ένα μωρό που άντεξε. Ο φακός έκανε ζουμ...  

Ο διασώστης ήταν βουρκωμένος... Τα μάτια του γύρισαν στην κάμερα... Αυτά τα δάκρυα 
τα ήξεραν καλά... Ήταν τα δάκρυα της νιότης τους... 

Την άλλη μέρα, στη Θεσσαλονίκη, άλλη μια αποστολή αλληλεγγύης ετοιμαζόταν για το 
ταξίδι της ανθρωπιάς... 


