
Συζήτηση γυναικών μέσα στη βάρκα 
του Σακκά 

... 

❖ Πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ένα πολύ έμπειρο οδηγό και σχεδόν 

περάσαμε από τα περισσότερα πλοία. 

❖ Εγώ πιστεύω πως δεν θα περάσουμε. Κάποια στιγμή θα βουλιάξουμε. Είμαστε 

πολλά άτομα πάνω σε ένα μικρό βαρκάκι. Είναι αδύνατον. 

❖ Σταματήστε. Μην κάνετε αρνητικές σκέψεις. Μόνο θετικές. Θα τα καταφέρουμε. 

Σκεφτείτε ότι μέσα στην πόλη τα παιδιά μας δεν θα μπορούσαν να θραφούν σωστά 

και θα πέθαιναν ή από πείνα ή από κάποια αρρώστια μιας και είναι πιο ευάλωτα. 

Επίσης, αν μας πιάσουν ξέρετε τι θα πάθουμε.  

❖ Ναι θα μας πουλήσουν στην Αραβία για δούλες ή θα μας σκοτώσουν. 

Κλάμα Μωρού 

❖ Καν’ το να σωπάσει. Θα μας ακούσουν. 

❖ Πετά το μωρό στην θάλασσα να γλιτώσουμε εμείς τουλάχιστον. 

❖ Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τώρα το κακό έγινε. Μας άκουσαν αλλά έχουμε 

ελπίδες να περάσουμε χωρίς να μας πιάσουν.  

❖ Τουλάχιστον κλείσε τού το στόμα με την μαντίλα σου. Σκέψου και τα αλλά παιδιά.  

❖ Ο θεός θα μας βοηθήσει.  

…(Σ. Κυριάκος Α4) 

ΣΑΚΚΑΣ: πλησιάζουμε στο πιο κρίσιμο σημείο του ταξιδιού μας, προσέξτε δεν πρέπει να 

ακουστεί κιχ αλλιώς οι Οθωμανοί θα μας αντιληφθούν και δεν θα την βγάλουμε 

καθαρή!!! 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: μείνε ήσυχος Θανάση, ξέρουμε την κρισιμότητα της κατάστασης θα 

προσπαθήσουμε να μην καρφωθούμε… 

ΣΑΚΚΑΣ: σε δύο λεπτά θα είμαστε κάτω από τα πλοία των Οθωμανών, επαναλαμβάνω 

πρέπει να κάνετε απολυτή ησυχία!!!! 

Μωρό: ουά, ουά, ουά!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (κλάμα) 

ΣΑΚΚΑΣ: γιατί κλαίει το μωρό!!!!!! Κάντε το να σταματήσει αλλιώς θα πεθάνουμε 
όλοι!!! ( είπε πετρωμένος από τον φόβο του) 

ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: του φίμωσα με την μαντίλα μου το στόμα !!!!  

(είπε απογοητευμένη και συνάμα τρομαγμένη γνωρίζοντας τι θα μπορούσε να συμβεί) 

ΣΑΚΚΑΣ: ΗΡΕΜΙΑ μπορεί να μην μας κατάλαβαν!!!!!! 

ΠΡΙΝ καλά-καλά προλάβει να ελπίσει έπεσε και η πρώτη εχθρική βολή… 



(Παπ. Γιώργος Α4) 

 

Ο θάνατος ήταν παντού, απλωνόταν στον αέρα πάνω από την πόλη. Ο Σακκάς 

αποφασίζει με όλους τους κινδύνους να σώσει όσους χωρούσε η βάρκα του. Γέμισε 

λοιπόν την βάρκα του με 10 γυναικόπαιδα. Καθώς περνούσαν την λιμνοθάλασσα ένα 

κλάμα μωρού ακούστηκε. Ολοι μας κοιταχτήκαμε και μας έλουσε κρύος ιδρώτας, λίγο 

ακόμα και όλα θα τελείωναν. Θεωρώ ότι μας λυπήθηκε ο θεός και σαν το μωρό να είχε 

καταλάβει τον φόβο μας και την αγωνία μας και σταμάτησε να κλαίει. Η Ελένη και η 

Μυρτώ δύο γυναίκες η μια με τα δύο της παιδιά και η άλλη εθελοντικά για να 

προστατεύσει τα παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους. Θυσίασαν και ρίσκαραν με 

μόνο σκοπό να σωθούν τα παιδιά και οι ίδιες.  

Η Ελένη μόλις άκουσε το κλάμα του μωρού γύρισε κοίταξε την Μυρτώ σαν να της έλεγε 

με τα μάτια της να ηρεμήσει το μωρό.  

Η Μυρτώ της έγνεψε θέλοντας να της δείξει ότι το παιδί πεινάει και γι'αυτό κλαίει. Ο 

φόβος ήταν φανερός, γι'αυτό πήρε η Μυρτώ το μωρό στην αγκαλιά της και το έσφιξε 

με τόση δύναμη και αγάπη που μετά από λίγο το μωρό αποκοιμήθηκε. Η Ελένη 

ευχαρίστησε την Μυρτώ για αυτήν της την κίνηση.  

-Μυρτώ είσαι πραγματική ηρωίδα, σε θαυμάζω. 

-Ελένη και εγώ φοβάμαι αλλά στο τέλος θα βγούμε νικητές, κάνε κουράγιο και 

υπομονή. Θα σωθούμε και εμείς και τα παιδιά. Κάποια στιγμή άλλο ένα κλάμα μωρού 

ακούστηκε ο φόβος ήταν έντονος και όλοι μας κοιταχτήκαμε.  

-Οι Τούρκοι μας πήραν είδηση και άρχιζαν να μας πλησιάζουν. Τα ψέματα τελείωσαν 

και προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε δυστυχώς όμως ήταν δύσκολο. Το ταξίδι για τους 

ποιο πολλούς τελείωσε εκεί...  (Τσιμ. Γιώργος Α5) 



 

Γ1: Επιτέλους απομακρυνθήκαμε από το Μεσολόγγι και τωρα είμαστε ασφαλής. 

Γ2: Μη βιάζεσαι. Δεν έχουμε σωθεί ακόμη. Οι Τούρκοι μπορουν να μας εντοπίσουν από 
στιγμή σε στιγμή. Αν συνειδητοποιήσουν πως βγήκαμε έξω απο το Μεσολόγγι θα 
έχουμε τρομερό θάνατο. 

Γ1: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να μη χάνουμε ελπίδα για την ελευθερία μας. 

Σ: Κάντε ησυχία, πρέπει να είμαστε απαρατήρητοι. Νομίζω μας ακολούθησαν. Βάλτε 
όλες μαντήλες στα μαλλιά σας και προσπαθήστε να κρατήσετε ήσυχα και ασφαλή τα 
παιδιά. 

Γ2: Το μωρό σου..καθησύχασέ το. Θα μας αντιληφθούν.  

Γ3: Προσπαθώ αλλά δεν μπορώ να το κάνω να σταματήσει να κλαίει. 

Γ1: Γρήγορα, να απομακρυνθούμε. 

Σ: Πιάστε τα τουφέκια και αρχίστε να τους ρίχνετε! Προστατέψτε τα παιδιά σας!! 

Γ1: Νομίζω μας έχασαν. 

Γ3: Ναι..Είμαστε ασφαλής τωρα. 

(Σ. Νικολέττα Α4) 

 

Μαρία: Λες να μας κατάλαβαν; Είμαι σίγουρη πως μας κατάλαβαν. 

Σακκάς: Θα είμασταν νεκροί σε μία τέτοια περίπτωση. Αν, όμως, δεν 

αρχίσεις να  μιλάς ποιο σιγά θα μας καταλάβουν. Να λες πάλι καλά που δεν 

τους κόβει, γιατί οι Τούρκοι  έχουν πολύ καλό σημάδι. 

Ελένη: Καλά σου λέει. 

Μυρτιά: Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά τι θα κάνουμε αν κλάψει κάποιο 

μωρό? 

Θάλεια: Μια από εμάς θα του κλείσει με το χέρι της το στόμα απαλά. 

(Κλάμα μωρού)  

Μαρία: Κάντε το να σταματήσει! 

Σακκάς: Ευτυχώς σταμάτησε…(κανονιοβολισμοί) Γρήγορα στην θάλασσα! 

Σιγή…. Κανένας δεν επέζησε εκτός από τον Σακκά, αλλά λένε πως ποτέ δεν ήταν ίδιος. 

(Σ. Μελπομένη Α4) 

 

 

Γυν. 1 – Ο τρόμος μας είναι μεγάλος πια. 



Γυν. 2 – Ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο όλων μας. 

Σακκάς – Ελπίζω να πάνε όλα καλά! 

Γυν. 2 – Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πια, είναι να ελπίζουμε. Δεν είμαστε 

σίγουροι για τίποτα. 

Σακκάς – Κάντε ησυχία! Μπορεί να προδοθούμε! 

Γυν. 1 – Έχεις απόλυτο δίκιο.  

Γυν. 2 – Ότι πάει να μας προδώσει, ας το αποφύγουμε για να είμαστε ασφαλής. Κάθε 

κίνησή μας με αγχώνει. Νιώθω πως δεν είμαστε ασφαλής. 

(κλάμα μωρού) 

Σακκάς – Αυτό που έγινε είναι τύχη! 

Γυν. 1 – Τρέξτε όλοι! 

Γυν. 2 – Γιατί τέτοια τύχη θεέ μου! 

(Π. Τσαμπίκα Μαρία Α4) 


