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Oct 17, 2015 0 Comments Πρέπει να ήμουνα δεκατεσσάρων χρονών όταν μια μέρα 

χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι και κάποιος κύριος με ζητούσε. Η μητέρα μου με 

φώναξε απορημένη, αλλά εμένα όταν απάντησα και ο κύριος μου είπε ποιος είναι 

κόντεψε να μου πέσει το ακουστικό από τα χέρια. Διότι αυτός που μου μιλούσε –και 

δεν ήταν φάρσα- δεν ήταν άλλος από τον Αντώνη Σαμαράκη! Ο μεγάλος μας 

συγγραφέας είχε διαβάσει ένα κειμενάκι που είχα γράψει για αυτόν στην 

πολυγραφημένη εφημερίδα του σχολείου και πήρε να με ευχαριστήσει. Ένιωσα να 

ψηλώνω και να ψηλώνω. Τα έχασα βεβαίως και μάλλον τίποτε αμήχανα σχόλια θα 

έκανα που τα έχω ξεχάσει… Κρατάω αυτό το τηλεφώνημα ως πολύτιμη ανάμνηση 

και βεβαίως δεν ξεχνώ ότι αν γνώρισα τον συγγραφέα και το έργο του το οφείλω 

στον πατέρα μου που με έπαιρνε μικρό και πηγαίναμε να «σαρώσουμε» τα 

βιβλιοπωλεία οι δυο μας καμιά –δυο φορές το χρόνο. Έτσι σε μια από τις εξορμήσεις 

μας πήραμε και τέσσερα βιβλία του Αντώνη Σαμαράκη: «Το διαβατήριο», «Το 

Λάθος», «Ζητείται ελπίς», «Σήμα κινδύνου» (το «Αρνούμαι» το διάβασα αργότερα) 

που κυκλοφορούσαν τότε από τις εκδόσεις Ελευθερουδάκη. Τα βιβλία αυτά 

υπάρχουν πάντα στη βιβλιοθήκη μου και κάθε τόσο τα κατεβάζω και τα ξεφυλλίζω σα 

να συναντώ ξανά παλιούς φίλους… 

 

 Αντώνης Σαμαράκης Αφορμή γι’ αυτές τις σκέψεις η θαυμάσια πρωτοβουλία των 

εκδόσεων «Ψυχογιός» να επανεκδώσουν τα βιβλία του Αντώνη Σαμαράκη κι έτσι 

κρατάω τώρα ένα ολοκαίνουργιο «Σήμα Κινδύνου» στα χέρια μου. Θα μου πείτε είναι 

βιβλία για παιδιά; Θα πω ότι αξίζει να τα διαβάσουν και τα –λίγο μεγαλύτερα- παιδιά. 

Και κυρίως θα πω να πάρετε τα παιδιά στο βιβλιοπωλείο και να κάνετε τις δικές σας 



ανακαλύψεις. Που ξέρετε; Μπορεί αύριο ένας από τους συγγραφείς να τηλεφωνήσει 

στο παιδί σας!  

 

 

Ανακαλύψτε κι εσείς, μαζί με τα παιδιά, αυτά τα παλιά βιβλία που μένουν πάντα 

αξεπέραστα… Εκτός από τους γονείς είναι και οι δάσκαλοι που ανοίγουν πόρτες και 

παράθυρα για να μπει ο μαγικός κόσμος του βιβλίου στις καρδιές των παιδιών. 

Μερικοί βεβαίως προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα.  - See more at: 

http://www.literature.gr/i-gonis-ta-pedia-ke-ta-vivlia-tou-kosta-

stoforou/#sthash.czQ6L6Xq.dpuf 
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