
 

Ημέρα Μνήμης  

Σάμι Μοντιάνο, n. B.7456 στο Μπίρκεναου 

Ο Σάμι Μοντιάνο 

 83 ετών 

 ζει στην Όστια της Ιταλίας 

«Δραπέτευσα από τον θάλαμο αερίων χάρη 

σε ένα φορτίο πατάτες» 
από τους Antonio Ferrari και Francesco Battistini 



 

 

Ο Σάμι Μοντιάνο, 83, επιζών των ναζιστικών στρατοπέδων, διηγείται 70 χρόνια μετά 

 

Ο πατέρας μου στο Μπίρκεναου μου 

είπε: "Φεύγω, αλλά εσύ πρέπει να 

αντισταθείς. "Σώθηκα χάρη σ’ ένα 

φορτίο με πατάτες. Και τώρα δε           

μπορώ να ξεχάσω το Ολοκαύτωμα  
 

του Antonio Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ο οχτάχρονος Σάμι Μοντιάνο ήταν ένα από τα πιο ζωηρά και 

λαμπρά παιδιά του ιταλικού δημοτικού σχολείου στη Ρόδο. 

Ίσως ήταν ο πρώτος στην τάξη, όπως ισχυρίστηκαν οι γονείς 

των συμμαθητών του, με τόσο θαυμασμό και επιμονή που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί και φθόνος. Ναι, γιατί ο Σάμι, ένας 

εξαιρετικός μαθητής, σίγουρα δεν είχε τον αέρα και τη 

συμπεριφορά του σπασίκλα. Κολυμπούσε, έτρεχε, έπαιζε 

ποδόσφαιρο, αστειευόταν, διασκέδαζε, αλλά στο σχολείο 

ήταν αρκετό για αυτόν να μελετήσει το ελάχιστο για να πετύχει 

το μέγιστο. Εκείνο το πρωί, όταν ο δάσκαλος τον φώναξε στην 

έδρα, αισθάνθηκε ακόμα πιο σίγουρος και χαλαρός από το 

συνηθισμένο. Ήταν έτοιμος να απαντήσει στις ερωτήσεις του 

δασκάλου, αλλά το χαμόγελό του έσβησε αμέσως επειδή αντί 

να του κάνει ερωτήσεις, τον κοίταξε διαφορετικά από άλλες 

φορές και είπε: "Σάμιουελ Μοντιάνο, αποβάλλεσαι από το 

σχολείο!" Μια ταπεινωτική ηθική κοροϊδία, ένα πραγματικό 

σοκ, το πρόσωπο του Sami πάνιασε, ο λαιμός έκλεισε. Με 

τρεμάμενη φωνή: "Τι λάθος έκανα;", "Τι έχω κάνει; Πού έκανα 

λάθος;" Για να δώσει να καταλάβει σε αυτό το ξαφνικά 

φοβισμένο παιδί ότι δεν είχε κάνει τίποτα κακό, ο αμήχανος 

δάσκαλος στοργικά έβαλε το χέρι στο κεφάλι του και 

πρόσθεσε με χαμηλή φωνή: "Τώρα πήγαινε σπίτι, ο πατέρας 

σου θα σου εξηγήσει." 

Ο Σάμι Μοντιάνο, ο οποίος σήμερα είναι σχεδόν 83 

 

ετών και ο οποίος για δεκάδες φορές έχει σωθεί στο πιο 

βάναυσο παιχνίδι σκακιού θανάτου, έχει γράψει ένα βιβλίο 

που έχει ως τίτλο την απάντηση - αρκετά ερμητική - στην 

ερώτηση που για δεκαετίες τον βασανίζει: Γι' αυτό έζησα. Τι 

σημαίνει πραγματικά, ο Σάμι γράφει στις σελίδες την τρομερή 

οδύσσεια του. Σελίδες που στάζουν με πόνο, τρόμο, 

βασανιστήρια, ταπείνωση, θάνατο, εξόντωση. Στην αρχή της 

ιστορίας, εδώ είναι το σημείο από το οποίο προήλθαν όλα: 

"Εκείνο το πρωί, στη Ρόδο, ξύπνησα σαν παιδί. Το βράδυ 

αποκοιμήθηκα σαν Εβραίος." Η ιστορία του Εβραίου παιδιού 

της Ρόδου διαπερνά την καρδιά και πληγώνει την ψυχή. Είναι 

μια ιστορία που ο Sami, όπως σχεδόν όλοι οι επιζώντες του 

Ολοκαυτώματος, σχεδόν για όλη του τη ζωή δεν μπορούσε να 

διηγηθεί, γιατί όταν προσπαθούσε να διηγηθεί την ιστορία, ο 

πόνος ήταν διπλάσιος: πέρα από την έντονη συναισθηματική 

φόρτιση και τα δεινά που ξαναζούσε αφηγώντας την, η 

δυσπιστία που εξέφρασαν πολλοί από εκείνους που τον 

άκουγαν δηλητηρίαζαν την ψυχή του. "Κοιτάζοντάς τους, 

φάνηκαν να θέλουν να μου πουν ότι δεν πίστευαν την ιστορία 

μου. Και αυτό, για άλλη μια φορά, με τραυμάτισε θανάσιμα." 

Στο τέλος, μετά από πολύ δισταγμό, επικράτησε το καθήκον: 

να μεταδοθεί στους νέους η ζωντανή μαρτυρία του 

Ολοκαυτώματος, στην καρδιά της καλλιεργημένης και 

εξελιγμένης Ευρώπης· Και μετά να τιμήσουμε αυτούς που 

εκμηδενίστηκαν από το φυλετικό μίσος των βασανιστών Ναζί. 



 

"Ήμουν νεκρός, 

ένιωθα ότι κανείς 

δεν μπορούσε να 

κάνει τίποτα. Αντ' 

αυτού, δύο από 

τους άγνωστους 

συντρόφους μου 

στην ατυχία με 

πήραν μακριά." 

Φυλετικοί νόμοι στη Ρόδο. Ο Σάμι αφηγείται με 

πάθος, αγανάκτηση, αλλά και με την ελαφρότητα 

εκείνων που δεν έχουν χάσει την αίσθηση του 

χιούμορ τους. Η ιστορία του ξεκινά με τις εικόνες μιας 

ευτυχισμένης παιδικής ηλικίας, σε μια ευτυχισμένη 

οικογένεια, σε ένα ευτυχισμένο νησί, τη Ρόδο - που 

κατακτήθηκε από τους Ιταλούς, μετά τον Ιταλο-

τουρκικό πόλεμο στις αρχές του -. Οι εικόνες 

μετατράπηκαν το καταραμένο 1938, σε εφιάλτη, 

αναγκάζοντας τα θύματα να ζουν με άγχος, αγωνία, 

φόβο. Και με την επίγνωση ότι ήταν το «διαφορετικό» 

που οι άλλοι προσπαθούσαν  ν’ αποφύγουν, 

κοιτώντας αλλού. 

Ο πατέρας του Σάμι που έχασε τη δουλειά του, η 

μητέρα του που πέθανε από μια σοβαρή ασθένεια, η 

ανάγκη να παρέχει τροφή για τους γονείς και την 

αδελφή του, η γενναιοδωρία που δείχνουν οι Ιταλοί 

στρατιώτες στο αγόρι αυτό παρά τους φυλετικούς 

νόμους, την ανεργία και τις διακρίσεις που 

επηρεάζουν την εβραϊκή κοινότητα του νησιού. 

Εκείνοι που μπορούσαν, μετά την επικράτηση των 

φυλετικών νόμων του '38, αφήνουν την ιταλική Ρόδο 

και πάνε  να ζήσουν και να βρουν μια ασφαλέστερη 

ζωή στην Αμερική, την Αργεντινή, τον Καναδά, την 

Αφρική. Σε τέσσερα χρόνια, οι μισοί από τους 

Ισραηλίτες ήταν ομογενείς: οι εναπομείναντες Εβραίοι 

ήταν λίγο πάνω από 2.000. Ο Σάμι δεν κατάλαβε, ήταν 

ακόμα παιδί, και δεν πίστευε ότι μετά από λίγο καιρό 

θα ευλογούσε τον πρόωρο θάνατο της μητέρας του. 

 

Πεθαίνοντας στο κρεβάτι της θλίψης της, η γυναίκα δεν θα 

είχε δει και υποστεί την κορυφή του τρόμου, σε αντίθεση με 

τον σύζυγό της και τα παιδιά της. Η ιστορία της 

παραπλανητικής σύγκλησης  Εβραίων της Ρόδου συνδέεται 

άμεσα με τη δοκιμασία της απέλασης. Μια δοκιμασία 

παρόμοια με αυτή όλων των ομοθρήσκων σε χώρες 

κατειλημμένες από την πολεμική μηχανή του Αδόλφου 

Χίτλερ, αλλά - στην περίπτωση του νησιού των 

Δωδεκανήσων - με έντονο πρόσθετο πόνο, το διπλό ταξίδι 

στο θάνατο: το πρώτο στη θάλασσα, στριμωγμένοι σε 

πλοία που προορίζονταν για τη μεταφορά των ζώων, κάτω 

από τον αδίστακτο ήλιο του Αυγούστου, προς το λιμάνι της 

Αθήνας και το δεύτερο ταξίδι στο τρένο της ατιμίας, στο 

ασφυκτικό σκοτάδι των βαγονιών για βοοειδή. Προορισμός 

Πολωνία, τα στρατόπεδα εξόντωσης. 

Ο Σάμι είναι τώρα λίγο πάνω από 13 ετών, αλλά δείχνει για 

μεγαλύτερος. Η οικογένεια, έχοντας φτάσει στο 

Μπίρκεναου, πέρασε την πρώτη βάναυση επιλογή: το νεύμα 

προς τα αριστερά του ναζιστικού γιατρού, ο οποίος έκρινε 

επί τόπου, σήμαινε θάλαμο αερίων και φούρνο. το γνέψιμο 

προς τα δεξιά υποδείκνυε τους «προνομιούχους», που 

γλίτωσαν επειδή κρίθηκε κατάλληλοι για τις δυσκολότερες 

θέσεις εργασίας. Μετά από  λίγες μέρες εγκλεισμού, σχεδόν 

όλα γίνονται ξεκάθαρα, ακόμα και στο ακόμα αθώο βλέμμα 

ενός μικρού αγοριού.  Το ότι καθημερινά, έστω και 

φευγαλέα, μπορούσε να δει την  αδελφή του, πέρα από το 

ηλεκτροφόρο σιδερένιο πλέγμα, παρηγορούσε τον Σάμι 

μέχρι τη μέρα που δεν την ξαναείδε, και κατάλαβε ότι έχει 

πάει στο αναρρωτήριο, τον προθάλαμο του θανάτου. 

Παρελθόν και μνήμη 

Εβραιόπαιδο, στο 

νησί της Ρόδου, όπως 

πολλοί επιζώντες του 

Ολοκαυτώματος, 

σιωπούσε για όλη του 

τη ζωή τα βάσανα, τον 

τρόμο της απέλασης 

και το στρατόπεδο 

εξολόθρευσης των 

Ναζί στο Μπιρκενάου, 

όπου έχασε μια 

αδελφή και έναν 

πατέρα. Σήμερα είναι 

83 ετών και ζει στην 

Όστια. Η 27η 

Ιανουαρίου είναι, 

παγκοσμίως, η Ημέρα 

Μνήμης, για να 

θυμόμαστε  τα θύματα 

του Ναζισμού, του 

Ολοκαυτώματος, και 

εκείνων που 

προστάτευαν τους 

διωκόμενους με 

κίνδυνο της ζωής τους. 



στρατόπεδο, στη δουλειά. Ήταν απαραίτητο να ξεφορτωθούν οι 

πατάτες γρήγορα, επειδή ένα άλλο τρένο θανάτου, φορτωμένο με 

Εβραίους, περίμενε τη στροφή για να φτάσει. Εγώ και οι άλλοι 

υποψήφιοι για το αέριο κοιταχτήκαμε κατάπληκτοι: δεν ήταν ακόμα 

ώρα να πεθάνουμε. Μας οδήγησαν να ξεφορτώσουμε τις πατάτες, 

τοποθετώντας τις έτσι ώστε να σχηματίζουμε πυραμίδες  πάνω σε 

ξύλινες σανίδες. Στο τέλος, υπήρξε μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο 

αξιωματικών των Ναζί: κάποιος είπε ότι έπρεπε να πάμε αμέσως στο 

αέριο. 

Αντίθετα, ο άλλος -καθώς φορούσαμε 

ήδη ριγέ πιτζάμες και είχαμε εξοικειωθεί 

με τους νόμους, την πειθαρχία και τις 

ποινές του στρατοπέδου- υποστήριξε ότι 

ήταν καλύτερο να μας στείλει πίσω στις 

καλύβες μας. Για το αέριο, οι επιβάτες του 

επερχόμενου τρένου θα είναι έτοιμοι. 

Επικράτησε ο οργανωτικός φανατισμός 

του τελευταίου. Για μας, επομένως, ο 

θάνατος αναβλήθηκε". 

ήταν καλύτερο να μας στείλει πίσω στις καλύβες μας. Για το αέριο, 

οι επιβάτες του επερχόμενου τρένου θα είναι έτοιμοι. Επικράτησε ο 

οργανωτικός φανατισμός του τελευταίου. Για μας, επομένως, ο 

θάνατος αναβλήθηκε". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ζώντας με έναν επιζώντα 

δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται 

υπομονή, γενναιοδωρία και 

αγάπη. Εγώ στο τέλος ήμουν 

τυχερή» 

Ο πατέρας του, εξαντλημένος από τη δουλειά, το 

κρύο, την πείνα και τα βασανιστήρια, του λέει, ένα 

βράδυ, ότι αποφάσισε να το επισκεφθεί, κάτι που 

σήμαινε "δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο". Αλλά 

πριν παραδοθεί στους δολοφόνους, είπε στον το 

γιο του να κρατηθεί. "Σάμι, είσαι δυνατός. Πρέπει 

να τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρεις!" Και έτσι το 

μικρό αγόρι από τη Ρόδο, ενήλικο πλέον, έμεινε 

μόνο του να πολεμήσει για τη ζωή του. 

 Σώθηκε χάρη στις πατάτες. Ανατριχιαστικές 

ιστορίες και λεπτομέρειες. Μετά από ένα νευρικό 

κλονισμό, ο Σάμι αποφασίζει να βάλει ένα τέλος, 

είναι έτοιμος να ρίξει το σώμα του πάνω στο 

συρματόπλεγμα, μπροστά από το οποίο κάθε μέρα 

αναγκάζεται να μαζεύει τα πτώματα των 

ανθρώπων που, νύχτα με τη νύχτα, αποφασίζουν 

να πεθάνουν.  Τα λόγια του πατέρα του τον 

κρατάνε πίσω: "Πρέπει να τα καταφέρεις!" Τα 

καταφέρνει, τουλάχιστον μέχρι που, πεινασμένος, 

αποδυναμωμένος και σκελετωμένος, καταφέρνει 

να ξεπεράσει τη νέα επιλογή. Σημαίνει θάλαμος 

αερίων. Η μοίρα του είναι σφραγισμένη. Τον 

κλείνουν, μαζί με μια ομάδα άλλων άτυχων, στον 

προθάλαμο του ψεύτικου ντους όπου οι μαέστροι 

του θανατηφόρου Zyklon B ψεκάζουν συνεχώς 

δηλητήριο. Αλλά τίποτα δεν συμβαίνει. Μια νέα 

μορφή βασανιστηρίων, που βιώνουν οι Ναζί; Ώρες 

περνούν σε μια εξωπραγματική σιωπή, στη 

συνέχεια, μια πόρτα ανοίγει διάπλατα, αλλά δεν 

είναι αυτό του θαλάμου αερίου. Ένας Γερμανός 

αξιωματικός δίνει εντολές να βγούμε έξω, επειδή 

συνέβη κάτι επείγον. Ο Σάμι αφηγείται την 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ένα πικρό 

χαμόγελο: "Είμαι ζωντανός χάρη σε ένα σωρό 

πατάτες". 

Ποιος ξέρει πόσες φορές θα έχει                        

πει αυτό το απίστευτο επεισόδιο. 

"Μόνο πατάτες, κύριε! Ένα τρένο 

φορτωμένο πατάτες είχε φτάσει, αλλά 

δεν υπήρχαν αρκετοί κρατούμενοι για 

να το ξεφορτώσουν. Ήταν σχεδόν 

μεσημέρι και σχεδόν όλοι οι 

απελαθέντες ήταν έξω από το 

στρατόπεδο, στη δουλειά. Ήταν 

απαραίτητο να ξεφορτωθούν οι 

πατάτες γρήγορα, επειδή ένα άλλο 

τρένο θανάτου, φορτωμένο με 

Εβραίους, περίμενε τη στροφή για να 

φτάσει. Εγώ και οι άλλοι υποψήφιοι 

για το αέριο κοιταχτήκαμε κατάπληκτοι: 

δεν ήταν ακόμα ώρα να πεθάνουμε. 

Μας οδήγησαν να ξεφορτώσουμε τις 

πατάτες, τοποθετώντας τις έτσι ώστε 

να σχηματίζουμε πυραμίδες  πάνω σε 

ξύλινες σανίδες. Στο τέλος, υπήρξε μια 

έντονη διαμάχη μεταξύ δύο 

αξιωματικών των Ναζί: κάποιος είπε ότι 

έπρεπε να πάμε αμέσως στο αέριο. 

Η πορεία του θανάτου. Ο Σάμι έχει έναν ισχυρό χαρακτήρα, αλλά 

η αναβίωση αυτών των στιγμών του προκαλεί μια επώδυνη θλίψη. 

"Στο Μπίρκεναου είχα χάσει την πίστη μου, βλασφήμησα 



το Θεό που δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτήν την 

θηριωδία. Τότε, βρήκα πάλι τον Θεό. Με έκανε να νιώσω 

την παρουσία του ακόμα και στο τέλος αυτού του φρικτού 

μαρτυρίου. Καθώς ο Σοβιετικός Κόκκινος Στρατός ερχόταν 

να μας απελευθερώσει, οι Ναζί μας έβαλαν σε γραμμές 

για τη νυχτερινή απόδραση, αφού ανατίναξαν τους 

φούρνους και κατέστρεψαν τα πιο ενοχοποιητικά στοιχεία 

της εξόντωσης, προσπαθώντας να σβήσουν όσα ήξερε 

όλος ο κόσμος. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, την 

οποία οι επιζώντες θυμούνται ως πορεία θανάτου, αυτοί 

που έπεφταν, γλίστραγαν ή κούτσαιναν θανατώνονταν  

αμέσως με πολυβόλα. Ήμουν εξαντλημένος, έσκυψα στα 

γόνατα. Ήμουν νεκρός, ήμουν νεκρός, το ήξερα και ένιωθα 

ότι κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πια. Αντ 'αυτού, 

δύο από τους άγνωστους συντρόφους μου στην ατυχία με 

πήραν, ο ένας από τα χέρια και άλλος από τα πόδια , και 

με έσωσαν, στο τέλος της πορείας, αφήνοντας με 

αναίσθητο - αλλά ζωντανό - δίπλα σε ένα βουνό από 

πτώματα. Ποτέ δεν έμαθα τα ονόματα εκείνων που με 

έσωσαν. Τους έψαξα, αλλά ποτέ δεν βρήκα εκείνους τους 

δύο αγγέλους που φάνηκαν  ισχυρότεροι από τη θέληση 

τους να επιβιώσουν, κάτι που κάνει πολλούς να 

σκέφτονται εγωιστικά. Και τότε ο Θεός με  

 

«Στο Μπίρκεναου είχα χάσει την πίστη μου, 

βλασφήμησα το Θεό που δεν έκανε τίποτα 

για ν’ αποτρέψει αυτήν την τραγωδία.» 

θυμήθηκε, δίνοντάς μου την καλή τύχη να 

συναντήσω τη γυναίκα μου. Η ζωή με 

έναν επιζώντα δεν είναι εύκολη. Η 

υπομονή, η γενναιοδωρία και η αγάπη 

είναι απαραίτητες. Βρήκα την αληθινή 

αγάπη. Ήμουν τυχερός." 

Είναι απίστευτο να ακούς για τύχη από 

έναν άνθρωπο που έχει δει και υποφέρει 

τα πιο ανείπωτα βάσανα. Διπλά 

απίστευτο γιατί, ακόμα και μετά την 

απελευθέρωση, η ζωή του Σάμι 

Μοντιάνο, δεν ήταν εύκολη. Η απόδραση 

από το χωριό όπου στάθμευαν οι 

Σοβιετικοί στρατιώτες που τον έσωσαν.  

Απόδραση υπαγορευόμενη από το σχέδιο ενός φίλου, ο οποίος 

φοβόταν ότι θα σταλεί στο ρωσικό μέτωπο, και την επιθυμία να 

επιστρέψει στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι οι Σοβιετικοί 

αντιμετωπίζανε τους επιζώντες με πολλή ανθρωπιά. Και άλλες 

εβδομάδες νυχτερινής πορείας, αλλά αυτό - λέει ο Sami - "για μένα, 

όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν ήταν το κύριο πρόβλημα". Στο 

τέλος, έφτασαν στη Ρώμη. Ήμουν Ιταλός από κάθε άποψη, αλλά 

δεν είχα δει ποτέ τη χώρα μου. 

Από την Αφρική στην Όστια. Ο Μοντιάνο είχε χάσει τα πάντα. Η 

Ρόδος ήταν πολύ μακριά. Και έτσι πήγε να ψάξει για συγγενείς και 

φίλους, πρώτα στην Όστια, όπου ζει ακόμα, μετά σε μια άλλη 

εξορία, στο Βελγικό Κονγκό, όπου άλλοι είχαν μετακομίσει και 

είχαν καταξιωθεί επαγγελματικά. Το μικρό αγόρι, που έγινε 

ενήλικας πολεμώντας με θάνατο, δεν το ξανασκέφτεται. 

Αποβιβάζεται από το αεροπλάνο στην καρδιά της Αφρικής, 

αποκτά αυτοπεποίθηση, αρρωσταίνει πολλές φορές από 

ελονοσία, αλλά δεν το βάζει κάτω, δημιουργεί μια μικρή 

επιχείρηση. Επιτέλους, ζει μία σχεδόν άνετη ζωή. 

Παντρεύεται και είναι πεπεισμένος ότι η ζωή 

άρχισε να του χαμογελάει ξανά. Αλλά αυτό 

δεν κράτησε πολύ. Η βίαιη κατάκτηση της 

εξουσίας από τον Mobutu και το κυνήγι των 

ξένων, που λεηλατήθηκαν από τα πάντα, τον 

ωθεί να εγκαταλείψει την τελευταία του 

εξορία. Ένας Βέλγος γιατρός του λέει: "Σάμι, 

έσωσες τον εαυτό σου στο Άουσβιτς-

Μπίρκεναου. Δεν θέλεις να πεθάνεις εδώ." 

Και έτσι, μαζί με τη σύζυγό του, επιστρέφει 

στην Ιταλία και ξεκινά από την αρχή. Τι 

εκπληκτικός χαρακτήρας! 

Τώρα ο Σάμι χωρίζεται μεταξύ της Όστια και της 

Ρόδου. Τον χειμώνα μένει στο σπίτι του στην 

ακτή, και πηγαίνει σε σχολεία, γυμνάσια και 

πανεπιστήμια σε όλη την Ιταλία για να μιλήσει 

για τη φρίκη των στρατοπέδων εξόντωσης, για το  

πόσο εύκολο ήταν να «καλλιεργηθεί» το πιο 

άγριο φυλετικό μίσος, πόσοι (στην Ιταλία) 

πούλησαν τους Εβραίους στους Ναζί και πόσο 

δηλητηριώδης και διαβόητη είναι η εκστρατεία 

της άρνησης. Το καλοκαίρι μετακομίζει στη 

Ρόδο, για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη αυτής 

της τρομερής απέλασης και για να παγιώσει τη 

μικρή παρουσία της εβραϊκής κοινότητας στο 

νησί. Από το τέλος του πολέμου, η Ρόδος είναι 

ελληνική. Αλλά όταν ρωτάω τον Sami αν νιώθει 

πιο πολύ Έλληνας ή Ιταλός, αυτός ο περήφανος 

άνθρωπος, δεν διστάζει ούτε μια στιγμή: "Είμαι 

Ιταλός και αισθάνομαι Ιταλός". 

Λίγο περισσότερο 

από ένα παιδί 

Σήμερα ο Σάμι, με 

τη σύζυγό του, 

χωρίζεται μεταξύ της 

Όστια και της 

γενέτειράς του τη 

Ρόδο, όπου η 

οδύσσεια του 

ξεκίνησε το 

καταραμένο 1938, 

όταν ήταν μόλις ένα 

8χρονο αγόρι, το 

καλύτερο από όλα 

στο ιταλικό σχολείο 

στο νησί. 

Μετάφραση από το 

άρθρο του Antonio 

Ferrari 


