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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Για οκτώ συνεχείς χρονιές, από το σχολικό έτος 2011-2012
έως και το σχολικό έτος 2018-2019, λειτούργησε στο 2ο
Πειραματικό Λύκειο (και για ένα διάστημα Πρότυπο-Πειραματικό) ο Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής ως ενδοσχολικός διαγωνισμός, με εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο
ως προς τον αριθμό των συμμετοχών όσο και ως προς την
ποιότητα των μαθητικών έργων που υποβλήθηκαν και βραβεύτηκαν. Την περασμένη χρονιά, έπειτα από μακρές συζητήσεις και αναβολε΄ς, με ώριμη πλέον την ιδέα του ανοίγματος του διαγωνισμού, έγινε σχετική πρόταση συμμετοχής
στους Συλλόγους Διδασκόντων του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών και του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία αποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.
Με τον τρόπο αυτό γεννήθηκε κάτι νέο, ο Α΄ Διασχολικός
Διαγωνισμός των Πειραματικών Λυκείων της Α΄ Αθήνας,
που διατηρεί το όνομα του ενδοσχολικού Διαγωνισμού,
αφιερωμένου στον φιλόλογο και για χρόνια εκπαιδευτικό
του 2ου Πειραματικού, Δημήτρη Αρμάο.
Στόχος τοῦ νέου Διαγωνισμοῦ, όπως και στους προηγούμενους ενδοσχολικούς, ήταν η συμμετοχή των μαθητριών
και μαθητών των σχολείων σε δραστηριότητες που θα ενίσχυαν την άμιλλα, τις πνευματικές αξίες, τη δημιουργικό9

τητα και θα προήγαγαν τον ρόλο του σχολείου ως πυρήνα
διαμόρφωσης κοινωνικού ιστού.
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των παραπάνω Λυκείων, με ένα έργο ανά είδος –
ατομικό ή ομαδικό – με την προϋπόθεση να είναι πρωτότυπο
και αδημοσίευτο και να ανήκει σε μια από τις ακόλουθες
κατηγορίες: (1) Διήγημα, (2) Δοκίμιο (3) Θεατρικό έργο,
(4) Σενάριο, (5) Ποίημα, (6) Στίχοι τραγουδιού, (7) Graphic
novel.
Το θέμα κάθε έργου ήταν ελεύθερο, τέθηκαν όμως περιορισμοί ως προς την έκταση: για τα έργα των κατηγοριών
1, 2, 3 και 4 έως 3.000 λέξεις, για τα έργα των κατηγοριών
5 και 6 έως 100 στίχοι (ή 800 λέξεις) και για τα έργα της
κατηγορίας 7 οι 10 σελίδες ή τα 40 καρέ.
Οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν τα έργα τους σε ηλεκτρονική μορφή στη Συντονιστική Επιτροπή τού Σχολείου τους,
η οποία τα παρέδωσε στη Διασχολική Κριτική Επιτροπή με
καλυμμένα τα στοιχεία ταυτότητας των διαγωνιζομένων
ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο του διαγωνισμού.
Η Διασχολική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ανέλαβε
τη διοργάνωση και τον συντονισμό του Διαγωνισμού, απαρτίστηκε από τους εξής καθηγητές ανά σχολείο:
1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών: Αχιλλέας Ντελλής.
2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών: Δήμητρα Καραδήμα,
Σπύρος Καρύδης, Νίκος Κουτρούμπας, Μαργαρίτα Στεφάνου.
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών: Γιώργος
Δουλφής, Ξένια Ξουργιά, Μαίρη Παπαδαντωνάκη.
Η Διασχολική Κριτική Επιτροπή συγκροτήθηκε από
συγγραφείς, επιμελητές εκδόσεων και καθηγητές των σχολείων. Τη φετινή χρονιά συμμετείχαν: ο Ισίδωρος Γιαμπί10

λης, η Δέσποινα Δαμιανού, ο Δημήτρης Κοπανάς, η Αγάθη
Μαρκάτη, ο Δημήτρης Μαύρος, η Ζωή Μπέλλα-Αρμάου, ο
Βασίλης Παπαθεοδώρου.
Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν 25 μαθητές και μαθήτριες με 30 έργα. Επίσης υποβλήθηκε ένα ομαδικό μεγάλης
έκτασης διήγημα, προϊόν συνεργασίας 10 μαθητών και μαθητριών, το οποίο λόγω μεγέθους τέθηκε εκτός συναγωνισμού. Υποβλήθηκαν 17 διηγήματα, 8 ποιήματα, 3 graphic
novels, 2 στίχοι τραγουδιών και ένα σενάριο, όπως αναλυτικά φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί:
Διηγήματα
Ήλια Αλεξία Αερικού (1ο), Η καρδιά του χρόνου.
Νίκη Ανδριτσάκη (ΠΣΠΑ), Το κενό.
Βαρβάρα Ασημακοπούλου (2ο), Αιώνιο νυχτερινό
άσμα.
Βασιλική Ασημογιώργου (ΠΣΠΑ), O κυρ Γιάννης.
Ηλιάνα Ατσικμπάση (1ο), Ασύγχρονες κινήσεις.
Φωτεινή Καρούτσου (2ο), Επτά πορφυρά μαργαριτάρια.
Χρήστος Κόλλιας (2ο), Νυχτερινή αναβολή.
Γεωργία Κρητικού (ΠΣΠΑ), Το μαύρο κουτί.
Μαριτίνα Μανιάκη (ΠΣΠΑ), Το φιλαράκι.
Ομαδικό (2ο), Το χθες.
Χριστίνα Παυλοπούλου (2ο), Μικρά κρυφά πάθη.
Mαριάννα Στάθη (1ο), Ο χορός.
Αναστασία Σταματοπούλου (2ο), Πουλιά.
Έλενα Σύρρου (2ο), Ματωμένη σελήνη.
Ζωή-Άννα Τριανταφύλλου (1ο), Τι περιμένεις;
Δημήτρης Χαλκιάς (2ο), Ημερολόγια λάσπης.
Ιωάννα Χασάν (ΠΣΠΑ), Τελευταίες ενθυμίσεις.
11

Ποιήματα
Κωνσταντίνα Αλεξίου (2ο), Δαίμονες.
Νίκη Ανδριτσάκη (ΠΣΠΑ), Τέλειο.
Χρήστος Κόλλιας (2ο), Δύο παράπονα και μία συγγνώμη.
Μαριαλένα Συροπούλου (2ο), Το ξύπνημα.
Έλενα Σύρρου (2ο), Ερως.
Πάνθεια Φλώτσιου (2ο), Ανθολογία.
Δημήτρης Χαλκιάς (2ο), Πάντα...
Αθηνά Χειλάκου (2ο), Το φάντασμα.
Στίχοι τραγουδιού
Ήλια Αλεξία Αερικού (1ο), Εκεί που ζω.
Πάνθεια Φλώτσιου (2ο), Κλεψύδρες.
Σενάριο
Γιάννης Γεωργόπουλος (2ο), Παγκάκι.
Graphic Novel
Aντώνης Λάζος (1ο), [Χωρίς τίτλο].
Βίλμα Μπούλος (ΠΣΠΑ), Η αναπόληση.
Αγγελική Τσαντήλα (ΠΣΠΑ), Angels & Demons.
Στις 5 Μαΐου 2020 η Συντονιστική Επιτροπή του Διασχολικού Διαγωνισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. Απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία ανά κατηγορία:
Κατηγορία «Διήγημα»
Α΄ Βραβείο: Αναστασία Σταματοπούλου, για το διήγημά
της Πουλιά.
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Β ΄ Βραβείο: Φωτεινή Καρούτσου, για το διήγημά της
Επτά πορφυρά μαργαριτάρια.
Γ ΄ Βραβείο: Βασιλική Ασημογιώργου, για το διήγημά
της Ο κυρ Γιάννης.
Κατηγορία «Ποίημα»
Α΄ Βραβείο: Αθηνά Χειλάκου, για το ποίημά της Το
φάντασμα.
Β ΄ Βραβείο: Νίκη Ανδριτσάκη, για το ποίημά της
Τέλειο.
Γ ΄ Βραβείο: Δημήτρης Χαλκιάς, για το ποίημά του
Πάντα...
Κατηγορία «Graphic novel»
Α ΄ Βραβείο: Αντώνης Λάζος, [Δίχως τίτλο].
Β ΄ Βραβείο: Βίλμα Μπούλος, Η αναπόληση.
Γ ΄ Βραβείο: Αγγελική Τσαντήλα, Angels & Demons.
Κατηγορία «Στίχοι τραγουδιού»
Α΄ Βραβείο, Πάνθεια Φλώτσιου, Κλεψύδρες.
Β ΄ Βραβείο: Ήλια Αλεξία Αερικού, Εκεί που ζω.
Κατηγορία «Σενάριο»
Ειδικό Βραβείο: Γιάννης Γεωργόπουλος, για το σενάριο
με τον τίτλο:Παγκάκι.
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν
με έργα τους στον Διαγωνισμό. Ανεξαρτήτως διάκρισης, η
προσπάθεια όλων ήταν συγκινητική, αφού επιχείρησαν να
εκφράσουν, με όποια μορφή επέλεξαν, τις ιδέες, τα συναι13

σθήματα, τους προβληματισμούς και τις βαθύτερες ευαισθησίες τους. Αποφάσισαν να εκφραστούν και να εκτεθούν·
κι αυτό είναι που αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε βραβείο και διάκριση.
Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στα μέλη της
Κριτικής Επιτροπής, που ασμένως αποδέχτηκαν την πρόσκληση και αξιολόγησαν τα έργα των μαθητών και των μαθητριών με την προσθήκη πληθώρας σχολίων, που έδιναν
έμφαση κυρίως στην αξία της προσπάθειας και στους τρόπους βελτίωσης της εκφραστικής ικανότητας των μαθητών
και των μαθητριών.
Τα βραβεία και οι διακρίσεις επιδόθηκαν στους μαθητές
στο κάθε σχολείο χωριστά. Δυστυχώς οι ιδιάζουσες συνθήκες, λόγω της πανδημίας, δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση τελετής απονομής βραβείων και διακρίσεων με το
τέλος της σχολικής χρονιάς, όπως γινόταν τα περασμένα
χρόνια. Ελπίζουμε ότι τη νέα σχολική χρονιά το εγχείρημα
θα επαναληφθεί και το επόμενο καλοκαίρι όλα θα είναι ευνοϊκά για μια διπλή γιορτή.
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ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Αναστασία Σταματοπούλου

Карчаta (Πουλιά)1

Με ρώτησε ο πατέρας μου τότε: «Τί θέλεις να σου κάμω
για να κόψεις ξύλα;»
Και ο μικρός εγώ του απάντησα: «Δεν θέλω να μου
κάνεις τίποτα άλλο από το να μου μάθεις τη γλώσσα των
πουλιών.»
Ο πατέρας μου θύμωσε και επανέλαβε: «Δεν μπορώ
να σου μάθω τη γλώσσα των πουλιών, δεν την ξέρω.
Είναι άχρηστη. Τα πουλιά έτσι κι αλλιώς δεν έχουν
γλώσσα. Και αν πράγματι έχουν, δεν θέλουν να την ξέρουμε, γιατί είμαστε από τη φύση μας αγροίκοι και αυτά το ξέρουν. Δεν είναι χαζά. Όλα τα ζώα το ξέρουν
εκτός από τον άνθρωπο».
Σώπασα και έφυγα από δίπλα του. Αλλά γι’ ακόμα
μια φορά δεν κατάφερε να με πείσει ότι δεν μπορώ να
μάθω τη γλώσσα των πουλιών. Κάθε φορά που πετούσε
1. https://youtu.be/SPSZIQZWgFw
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ένα σμήνος από πάνω μου, έτρεχα στο αγρόκτημα μαζί
τους και προσπαθούσα να μιμηθώ τις κραυγές τους.
Πολλές φορές σκόνταφτα πάνω σε κάποια κολοκύθα ή
ποδοπατούσα τα χαμομήλια και μετά ο πατέρας μου με
έδερνε. Αλλά ένιωθα έστω και λίγο πιο δεμένος με τα
πουλιά.
Με μάγευαν. Με το τραγούδι τους, το κράξιμό τους,
τις φτερούγες τους, τον αρμονικό τους σωματότυπο, με
τη δυνατότητά τους να πετάνε και να σχηματίζουν συστάδες. Και πάντα αναρωτιόμουν γιατί πετάνε τόσο περίτεχνα, γιατί παίζουν με τον άνεμο όταν δεν ψάχνουν
για τροφή ή όταν χρειάζεται να αποφύγουν κάποιο θηρίο
ή όταν αποδημούν. Αισθάνονται χαρά μέσα στο σμήνος
ό,τι κι αν κάνουν, ακόμα και άσκοπα. Ήθελα να γίνω και
εγώ πουλί και να πετάξω μαζί τους, να νιώσω και εγώ
μέλος μιας οικογένειας που επικοινωνεί με έναν μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο.
Ήθελα πολύ να μάθω αυτή τη γλώσσα για να επικοινωνήσω.
Μια μέρα, που έτυχε να είναι η μέρα των γενεθλίων
μου, ο πατέρας μου γύρισε στο σπίτι με ένα βαρύ μεταλλικό κλουβί, σαν αυτά τα γαλλικά με τους παπαγάλους
και τα πουλιά της αγάπης. Όμως κανένα εξωτικό πτηνό
δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε κλουβί – όχι ότι τα καναρίνια ή οποιοδήποτε πουλί προορίζονται για εγκλωβισμό. Δεν ξέρω αν ήταν δώρο γενεθλίων, πάντως το έφερε και το παράτησε στην κουζίνα, όταν η μαμά μαγείρευε, και εκείνη με φώναξε για να το πάρω από τα πόδια
της. Το έσφιξα στην αγκαλιά μου με τα μικροσκοπικά
18

κοκκαλιάρικα χέρια μου και έτρεξα στο δωμάτιο μου,
άνοιξα σιγά – γιατί ο πατέρας μου ουρλιάζει όταν την
κοπανάω με δύναμη – και πήδηξα κατευθείαν στο κρεβάτι μου. Στρίμωξα το κλουβί στα πόδια μου και κάθισα, κοιτάζοντάς το επίμονα. Αναρωτιόμουν αν ο πατέρας μου ήθελε να μου φέρει ένα πουλί από το δάσος για
να μάθω τη γλώσσα των πουλιών μόνος μου και, καθώς
το κοιτούσα, φανταζόμουν το πουλί που θα βρισκόταν
σε λίγο μέσα. Ίσως ο πατέρας να μου έκανε κήρυγμα
πως είμαι αρκετά μεγάλος για να πιάσω μόνος μου ένα
πουλί και να κλειστώ στο δωμάτιο μου για πάντα μαζί
του.
Πριν όμως από την ώρα του φαγητού, ο πατέρας
μπήκε μέσα στο δωμάτιό μου και κοντοστάθηκε βλέποντας με να κοιτάζω μια εκείνον μια το άδειο κλουβί.
Με ένα βλοσυρό και αδίστακτο βλέμμα περιφρόνησης
μού ψιθύρισε: «Για να μάθεις τη γλώσσα των πουλιών
πρέπει να σκοτώσεις τρία κοράκια.» Εγώ συμφώνησα
με ένα νεύμα και κατέβηκα κάτω για φαγητό. Δεν είχα
όρεξη να φάω εκείνη την ημέρα, απλά σκάλιζα τη σούπα
για να πω ότι άγγιξα το φαγητό. Όλη την ώρα σκεφτόμουν αυτά τα τρία κοράκια· πώς θα τα σκότωνα, τι απελπιστικές κραυγές θα έβγαζαν, πώς θα τα μάζευα για
να τα φέρω στον πατέρα, ποιο ήταν το επόμενο βήμα...
Δεν ήξερα αν ήθελα να μάθω πλέον τη γλώσσα των
πουλιών.
Δεν ξέρω γιατί δίσταζα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Έστω αυτό το μικρό. Όχι ότι είχα κάποιο
όνειρο ζωής στα δέκα μου. Τι είδους σχέδιο μπορεί να
19

έχει οποιοσδήποτε για τη ζωή του, όταν δεν ξέρει αν αύριο θα έχει φαΐ να φάει και κουβέρτα να σκεπαστεί; Το
μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι πώς να ζήσει την αυριανή μέρα, όχι πώς θα ζήσει σε δέκα χρόνια. Μάλλον αν
θα ζει είναι το σωστό ερώτημα.
Αλλά βέβαια ήμουν πολύ μικρός τότε για να σκέφτομαι αυτές τις ασυναρτησίες των μεγάλων. Ούτε καν
αναρωτιόμουν γιατί έπρεπε να σκοτώσω τα τρία κοράκια.
Την επόμενη μέρα, δεν βγήκα από το δωμάτιό μου.
Δίπλα στο άδειο κλουβί πήρα μια κόλλα χαρτί από τα
γράμματα που έστελνε το αφεντικό του πατέρα και άρχισα να καταστρώνω το σχέδιο εξόντωσης των πουλιών. Τα κοράκια συχνά πετούσαν κοντά στον Νέβα,
πάνω σε κάτι ξερά κλαδιά νεκρών δέντρων. Σίγουρα θα
τα πετύχαινα αν έπαιρνα τη σφεντόνα, αν και δεν είχα
καλό σημάδι. Σπάνια χρησιμοποιούσα τη σφεντόνα και
αυτό μόνο όταν ήμουν πιο μικρός και δεν είχα κάτι άλλο
να παίξω. Έφτιαχνα σφεντόνες από κλαδιά μουριών και
κανένα λαστιχάκι. Το σχέδιο ήταν λεπτομερές, αν και
βασισμένο σε διαδοχικές υποθέσεις. Και γι’ αυτό πήρα
πιο δραστικά μέτρα.
Και τη νύχτα, γύρω στη χαραυγή, πήγα, είδα και
νίκησα. Γύρισα στο σπίτι με το τουφέκι του πατέρα στον
αδύναμο ώμο μου και τρία κοράκια στις σφιχτές μου
γροθιές. Δύο στη μία παλάμη και ένα σε αυτή που κρατούσε το όπλο, με αίματα να στάζουν από τις άκρες των
δακτύλων μου από τα σκωροφαγωμένα νύχια μου. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να έμοιαζα με δολοφόνο, αλλά με
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καρικατούρα ενός κυνηγού. Ένα χαριτωμένο αγοράκι,
ξανθό με γαλάζια μάτια και κατάλευκο δέρμα, σαν πορσελάνινη κούκλα, όμως με χώμα και λάσπη στις γυμνές
του γάμπες και τις ξυπόλητες πατούσες, και πορφυρό
κόκκινο χρώμα στα δαγκωμένα του χείλια και στις παλάμες του.
Η μαμά με είδε μόλις ξύπνησε για να κάνει τις δουλειές της, και πήρε τα κοράκια σιωπηρά, χώθηκε στο
δωμάτιό μου και άρπαξε το σκουριασμένο κλουβί. Κλειδώθηκε στην κουζίνα. Μάλλον ήταν το επόμενο βήμα.
Άφησα και εγώ το όπλο εκεί που αφήνει αυτός το παλτό
του και πήγα να πλυθώ στα βαρέλια.
Δεν μίλησα σε κανέναν εκείνη την ημέρα. Το μεσημέρι είχε φτιάξει η μαμά τσιμπούσι, σαν να ήταν Κυριακή του Πάσχα. Αγριόχορτα της λίμνης, βραστές πατάτες, χαμομήλι και ένα κοράκι για τον καθένα.
Τότε κατάλαβα ότι δεν θα μάθω ποτέ τη γλώσσα των
πουλιών.
Τα πουλιά πεθαίνουν έτσι κι αλλιώς γρήγορα. Δεν θα
είχαν χρόνο να μου μάθουν πολλά και κάθε μέρα θα έπρεπε να βρώ καινούργιο δάσκαλο, που πάντα θα με
ρωτούσε: «Τι τάχα έκανες με το προηγούμενο πουλί;
Γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο;» και εγώ θα εξηγούσα. Φαντάζομαι κάθε καινούργιο πουλί θα έλεγε
πως αυτά που μου είπε το προηγούμενο είναι λάθος, ή
τουλάχιστον ότι δεν έπρεπε να μου τα πει ακόμα, και θα
ξεκινούσε από εκεί που ήθελε. Τίποτα δεν θα μάθαινα.
Μα τα πουλιά έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν να ξέρουν τι
λέμε; Φοβούνται να μας μιλήσουν γιατί είμαστε από τη
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φύση μας αγροίκοι και τιποτένιοι και τρισάθλιοι και
βρώμικοι, έτσι δεν είναι; Γι’αυτό κανένα πουλί δεν με
πλησίασε όταν του έδωσα χαμομήλι να μυρίσει – απλά
δεν μας εμπιστεύονται πλέον. Ποτέ κανένας δεν ήθελε
να μάθει τη γλώσσα των πουλιών και αυτά δεν ήθελαν
να μάθουν τη γλώσσα των ανθρώπων.
Και γι’αυτό δεν έμαθα ποτέ τη γλώσσα των πουλιών.
Έπρεπε να είχα κλειστεί μέσα στο κλουβί, έτσι μικρός
που ήμουν χωρούσα, και να μην βγω ποτέ. Θα με τάιζαν
πίτουρο και ο πατέρας θα με τσιγκλούσε. Θα έκαναν
οικονομία και εγώ θα γινόμουν επιτέλους πουλί.
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Φωτεινή Καρούτσου

Επτά πορφυρά μαργαριτάρια
1. Τότε
«Ποτέ δεν ήθελα να φύγω από την Πόλη. Όχι ότι δεν
ήθελα να ταξιδέψω στον κόσμο, όμως πάντα πίστευα ότι
εδώ είναι το πιο ωραίο μέρος για να ζεις. Είναι σα να σε
μαγεύουν τ’ αρώματα και τα πατσουλιά2 της, σα να σε
υπνωτίζουν οι εκκλησιές και οι μαχαλάδες3 της, σα να
σε αιχμαλωτίζει ο Βόσπορος κάθε φορά που τον σεργιανίζεις. Τα παζάρια και η αγορά της, στα οποία λαμπυρίζουν κάτω από τον ήλιο οι τεντζερέδες4 και τα κοσμήματα που μοιάζουν χρυσαφιά, στα οποία απλώνονται
σαν πέπλο οι ταφτάδες5, τα βελούδινα υφάσματα- ή
2.
3.
4.
5.

Αρώματα.
Γειτονιές.
Κατσαρόλες.
Είδος υφάσματος(λεπτό και πυκνοϋφασμένο μετάξι).
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καντιφεδένια όπως τα λέει η γιαγιά-, οι μαντήλες και οι
μπιμπίλες6. Στις γιορτές –και όχι μόνο– όταν παίζουν
οι παιχνιδιάτορες7 τα όργανά τους και γλυκιές μελωδίες
αντηχούν σε όλη την Πόλη, μελωδίες που σε καλούν να
χαμογελάσεις στην ομορφιά της ζωής, μελωδίες που
αντηχούν στα σοκάκια της κάθε μέρα, σαν ψίθυροι που
σε καλούν να μετέχεις στη γαλήνη του ουρανού και στην
ζωντάνια των κυμάτων του Βοσπόρου. Αυτή είναι η
Πόλη μου.
Τ’ αρχοντικό μας είναι σε μια από τις πιο ζωηρές γειτονιές της Πόλης, δίπλα στην αγορά και κοντά στο σχολειό που διδάσκει ο πατέρας μου και πηγαίνω και εγώ.
Η γιαγιά μου –η νενέκα μου όπως την φωνάζω– επέμενε
ότι θα ήταν καλύτερο να μείνω μαζί της στο σπίτι, να
μάθω την τέχνη της μαγείρισσας, να μάθω τα μυστικά
της κουζίνας και του νοικοκυριού. «Δεκαπέντε χρονώ
κοπελιά έφτασε μπρε Αλεξάνδρα μου η Ρωξάνη μας,
καιρός της πια δεν είναι;» έλεγε η νενέκα μου πολύ συχνά στη μητέρα μου, όμως εκείνη θέλει να τελειώσω το
σχολείο, όπως και εγώ. Θέλω να σπουδάσω, να μάθω
για την Ιστορία, να ανακαλύψω τον κόσμο γύρω μου.
– «Κοζούμ8, κάτσε να σε μάθω να κάνεις ένα χιουνκάρ μπεγιεντί9 κι’ άσε για λίγο το βιβλίο» μου λέει πολλά απογεύματα η νενέκα μου και συνήθως δεν της χα6.
7.
8.
9.

Δαντέλες.
Οργανοπαίχτες.
Μικρό μου.
Μαγειρευτό φαγητό, κρέας κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας.
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λάω χατίρι. Όλα τ’ αρώματα και τα μπαχάρια, όλες τούτες οι γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φτάνει μόνο η κατάλληλη ποσότητα, η απαραίτητη φροντίδα και πάνω από
όλα η αγάπη και το μεράκι γι’ αυτό που κάνεις. Όλα αυτά είναι που κάνουν και την κουζίνα μας να μοσχοβολεί
και όλο και κάποιος –είτε Έλληνας είτε Τούρκος– θα
περάσει έξω από το παραθύρι, θα δει τη γιαγιά και θα
φωνάξει: «Κυρά- Ρωξάνη, έχει και για ’μενα κανά μεζέ,
γιά κανά γλυκό να με κεράσεις;» κι εκείνη απαντά: «Για
γκελ μπουρντά10 μπρε, έλα να σε φιλέψω11 και ‘σένα
κάτι».
Της γιαγιάς μου τρεις είναι οι μεγάλες της αγάπες: η
μαγειρική, το μαργαριταρένιο της κολιέ από το λογοσήμαδό12 της και η Πόλη. «Εμένα την καρδιά μου ν’ ανοίξεις μπρε, την Πόλη θα βρεις μέσα» έλεγε κάθε φορά
στις γειτόνισσες, όταν την ρώταγαν αν θα ακολουθήσει
τον μεγάλο της γιο στην Αθήνα. Γιατρός εκείνος, από
τους καλύτερους στην Πόλη, όμως μόλις παντρεύτηκε
ήθελε να πάρει τη γυναίκα και τα παιδιά του και να πάει
στην Αθήνα. Ωστόσο, τέτοιο σεκλέτι13 το ’χε η νενέκα
μου, που τελικά υποχώρησε ο θείος και άφησε και τους
δύο γιους του να μείνουν στην Πόλη και έτσι εδώ και λίγα χρόνια μένουν μαζί μας. Και τότε έφυγε κατά πολύ
και το σεκλέτι της νενέκας και η στενοχώρια. Επόμενός
10.
11.
12.
13.

Έλα εδώ.
Κεράσω.
Αρραβώνας.
Στενοχώρια/ καημός.
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της στόχος είναι να γυρίσει και ο θείος μου πίσω. Στις
ανησυχίες του θείου μου για τις εξελίξεις στην Πόλη και
στη Μικρά Ασία πάντα απαντά με ένα χαμόγελο, λέγοντας: «Μπρε, φίλοι είμαστε όλοι εδώ γιαβρί14 μου,
μαζί μεγαλώσαμε, μην σεκλετίζεσαι μ’ αυτά».
2. Τώρα
Ποτέ δεν περίμενα πως μετά από τόσα χρόνια, θα ανακάλυπτα το μυθικό ημερολόγιο της προγιαγιάς Ρωξάνης στην αποθήκη του διαμερίσματός μας, στην Αθήνα
του 2020. Βέβαια, αυτό είναι το πρώτο σπίτι στο οποίο
έμεινε η κόρη της, η γιαγιά Μυρσίνη, ωστόσο ξέραμε ότι
το θρυλικό μπαούλο με τις σκαλιστές ζωγραφιές που
είχε όλα τα υπάρχοντα της προγιαγιάς, είχε χαθεί πριν
καν φτάσουν στην Αθήνα, μετά την καταστροφή. Ακόμα η γιαγιά μου μας μιλά πολύ συχνά για τη μητέρα της,
που στα δεκαπέντε της ξεριζώθηκε από τον τόπο της
και που μετά από τεράστια ταλαιπωρία έφτασε στην Αθήνα. Και μου λέει για το πόσο της μοιάζω, για τον
σταυρό με το λευκό μαργαριτάρι που φοράω και εγώ
σήμερα, αλλά και για το περίφημο κολιέ, με τα επτά
πορφυρά μαργαριτάρια. Το μόνο παράδοξο είναι ότι η
γιαγιά ποτέ δεν μου έχει εξηγήσει γιατί αυτά τα μαργαριτάρια είναι πορφυρά.
Εκτός από την γιαγιά, όλοι μου λένε ότι μοιάζω με
τη γιαγιά Ρωξάνη, σε εμφάνιση, αλλά και σε χαρα14. Μικρό μου.
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κτήρα. Κι όντως, όταν είδα μια φωτογραφία της μετά
τον ξεριζωμό, μπορεί ο πόνος να αντικατοπτριζόταν
στα μάτια της, όμως αναγνώρισα την ίδια λευκή επιδερμίδα με τη δική μου –και όχι τη σταρένια της μητέρας μου–, τα ίδια καστανά μαλλιά στο χρώμα του ξύλου και τα ίδια καστανοπράσινα μάτια. Μα τρία είναι τα
πράγματα στα οποία αναφέρουν όλοι στην οικογένεια
πάντα την ομοιότητά μου με την γιαγιά Ρωξάνη: το χαμόγελο, την αγάπη για τη συγγραφή και πάνω από όλα
την αγάπη για την Ιστορία. Δεν μπορώ να εξηγήσω με
βεβαιότητα τον τρόπο με τον οποίο μοιάζουμε τόσο
τρεις γενιές μετά, ειδικά εφόσον δεν την έχω γνωρίσει
ποτέ, όμως αυτό το οποίο νιώθω με σιγουριά είναι ότι
από τις πρώτες λέξεις που διάβασα από το ημερολόγιό
της, ξέρω ότι υπάρχει μια σύνδεση.
Κλείνω τα μάτια μου και φαντάζομαι την Πόλη του
1921. Έχουν περάσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η Ελλάδα
έχει αυξήσει τα εδάφη της, έχει περάσει και ο Πρώτος
Παγκόσμιος Πόλεμος και ουσιαστικά η Ευρώπη έχει
χωριστεί σε στρατόπεδα. Έναν χρόνο πριν από την ημερομηνία που ξεκινά να γράφει η γιαγιά σε αυτό το ημερολόγιο, έχει υπογραφεί η Συνθήκη των Σεβρών και η
διοίκηση της Σμύρνης έχει περάσει στα ελληνικά χέρια
και θα παρέμενε για πέντε χρόνια. Ο ελληνικός στρατός
φτάνει στη Μικρά Ασία, γεγονός που προκαλεί κατά
βάση τον ενθουσιασμό των Ελλήνων και τη δυσαρέσκεια των Τούρκων. Και η ένταση η οποία υπέβοσκε
τόσο καιρό και κρυβόταν στα σοκάκια της Πόλης, στους
πολυσύχναστους δρόμους της Σμύρνης, πίσω από την
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τελευταία ελπίδα ότι το κακό για ακόμα μια φορά θα
περάσει, ήρθε με τόση ορμή ώστε να αλλάξει για ακόμα
μια φορά την Ιστορία. Ο πόλεμος ξεσπάει πιο οργισμένος από ποτέ και κυριαρχεί πάνω στα τελευταία ίχνη
γαλήνης. Γι’ αυτό λοιπόν, η περιέργεια και τα συναισθήματά μου με βυθίζουν ακόμα περισσότερο στο παρελθόν, καθώς εγώ ψάχνω τις σελίδες του ημερολογίου μέχρι να φτάσω στις αρχές του 1922 και να αγγίξω τις πιο
πονεμένες πτυχές της ψυχής της.
3.Τότε
«Χτες ήταν η πρώτη φορά που είδα τη νενέκα μου να
κλαίει. «Αχ, αδικιωρισμένα15 χαμπέρια16!» ήταν το
πρώτο πράγμα που άκουσα σήμερα από τα χείλια της.
Η κατάσταση είναι παραπάνω από ανησυχητική. Όλος
ο ενθουσιασμός και η χαρά που ήρθε με την άφιξη του
ελληνικού στρατού, τον ακολούθησε μαζί του μέχρι τα
βάθη της Μικράς Ασίας και έφυγε, σαν άνεμος, σαν ένα
γλυκόπικρο όνειρο που σε αφήνει με μια ελπίδα το πρωί,
αλλά και την απογοήτευση της πραγματικότητας. Έφυγε σαν άνεμος η ευτυχία μας και βαρύ πέπλο θανάτου
έχει σκεπάσει τα σπίτια μας. Οι φίλοι μας μάς γυρίζουν
την πλάτη, παιδιά με τα οποία έχω περάσει όλη μου τη
ζωή με αγνοούν ή ακόμα χειρότερα με φωνάζουν «γκια-

15. Καταραμένα.
16. Νέα, ειδήσεις.
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ούρισα»17 και με καταριούνται στον δρόμο. Τουλάχιστον, μέχρι τότε που έβγαινα έξω, καθώς τα πράγματα
έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα. Φίλοι με τους οποίους έχω
περάσει μια ζωή, παιδιά με τα οποία έπαιζα κάθε μέρα
στον δρόμο και κάθε απόγευμα ήμασταν στο σπίτι μου
και η νενέκα μας έφτιαχνε σαλέπι18. Βλέπω τον κόσμο
μου ν’ αλλάζει και τα όνειρά μου να καίγονται και όμως
δεν μπορώ να κάνω τίποτα!
Οι σκηνές που αντικρίζω κάθε μέρα είναι φρικτές, ο
πόνος που μου προκαλούν είναι ο μόνος λόγος που με
κάνει να πιστεύω ότι όλο αυτό δεν είναι εφιάλτης. Αχ,
πόσο εύχομαι να ήταν ένας εφιάλτης, να μπορούσα απλά
να κλείσω τα μάτια μου και όταν τα ανοίξω, να ξυπνήσω
στον όμορφο κόσμο μου, που με άφηνε μέρα με τη μέρα
χωρίς να το καταλαβαίνω. Ο φίλος έγινε εχθρός, η φωτιά, από σημάδι ζεστασιάς σημάδι τρόμου, το χαμόγελο
και το γέλιο έγιναν δάκρυα και λυγμοί. Πολλοί Έλληνες
έχουν ήδη φύγει για την Ελλάδα, «Να γλιτώσω από τη
φωτιά και το μαχαίρι!» έλεγαν στη γιαγιά μου, η οποία
στέκεται ακόμα ακλόνητη στο αρχοντικό της. «Εγώ δεν
φεύγω από την Πόλη μου!» φώναζε χθες σε ένα καυγά
με τους γονείς μου. «Δεν αφήνω το σπίτι μου, τις ρίζες
μου για μια μπόρα!» συνέχισε να φωνάζει, όμως τα πικραμένα λόγια του πατέρα μου, ήταν πολύ πιο καθηλωτικά από την ένταση της φωνής της: «Δεν είναι μπόρα
17. Ο μη μουσουλμάνος, ο άπιστος, ως χαρακτηρισμός των χριστιανών από
τους Τούρκους.
18. Θερμαντικό ποτό που γίνεται από το αντίστοιχο φυτό.
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μάνα, είναι πόλεμος». Αυτά τα λόγια με καταδιώκουν
στον ύπνο και στον ξύπνιο μου και η καρδιά μου έχασε
πια τη γαλήνη της μαζί με τα όνειρά της. Πώς μπορώ
εγώ να ονειρεύομαι όταν φοβάμαι ακόμα και να κοιμηθώ; Πώς μπορώ να ονειρεύομαι όταν βασιλεύει το αίμα,
ο σκοτωμός και η αγριότητα; Πώς μπορώ να ζήσω όταν
κάθε στιγμή καραδοκεί ο θάνατος για να μου κόψει την
ανάσα;
Το παράθυρο στο οποίο από μικρό κοριτσάκι καθόμουν και αγνάντευα τη γειτονιά μας, αυτό το τόσο αγαπημένο μου παράθυρο με το μικρό περβαζάκι και την
τριανταφυλλιά, εύχομαι να μπορούσα εγώ η ίδια να το
γκρεμίσω. Γιατί με στοιχειώνει ακόμα η εικόνα που
είδα πριν ένα μήνα, ακριβώς από κάτω, να χτυπούν μια
νεαρή Ελληνίδα στην ηλικία μου, μια κοπέλα την οποία
όλοι αγαπούσαν στη γειτονιά, μια κοπέλα με την οποία
καθόμασταν στο ίδιο θρανίο. Δεν μπορούσα να βγάλω
φωνή από το σάστισμά μου, όμως τα δάκρυα κυλούσαν
χωρίς σταματημό. Τα χέρια μου έτρεμαν, το αίμα μου
πάγωσε. Και όταν ο όχλος από νεαρούς άνδρες έφυγε
από πάνω της και ήρθα αντιμέτωπη με αυτό το φρικτό
θέαμα, άρχισα να ουρλιάζω και μετά να κλαίω με λυγμούς στην αγκαλιά της μητέρας μου για όλο το βράδυ.
Το άψυχο σώμα της Αλίκης, βρισκόταν αφημένο πάνω
στο πλακόστρωτο, στη μέση του δρόμου, γεμάτο αίματα και μελανιές. Ένιωθα τη καρδιά μου έτοιμη να σπάσει, ένιωθα ότι θα πέθαινα εκείνη τη στιγμή, ότι ασφυκτιούσα. Και μετά από ένα σημείο δεν ήξερα πια αν
έκλαιγα επειδή θα μπορούσα πολύ εύκολα να είμαι εγώ
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στη θέση της ή επειδή δεν μπορούσα να αντέξω την ιδέα
ότι έχασα έναν τόσο κοντινό μου άνθρωπο τόσο ξαφνικά.
Η χειρότερη στιγμή ήταν όταν είδα τον Εμίρ, τον
παιδικό μου φίλο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου,
να απομακρύνεται ατάραχος από το αιμόφυρτο σώμα
της Αλίκης, να την κοιτά με ένα τελευταίο ψυχρό βλέμμα και να περνά στον απέναντι δρόμο. Η αντίδρασή του
όταν συνάντησε το δικό μου βλέμμα, θολό από τα δάκρυα και πρόσωπο παραμορφωμένο από του λυγμούς,
ήταν να με κοιτάξει κατάματα. Και χειρότερο και από
το να βλέπεις έναν βάναυσο φόνο, είναι να βλέπεις έναν
δολοφόνο με βλέμμα άδειο από συναισθήματα και καμία
τύψη για όσα έχει κάνει. Κι όταν αυτός ο δολοφόνος
είναι σαν αδελφός σου από τότε που έμαθες να μιλάς,
νιώθεις την καρδιά σου να σπάει. Εκείνη τη στιγμή βεβαιώθηκα ότι τα πάντα είχαν χαθεί. Η Πόλη πέθαινε,
μαζί της και εμείς.
Τα γράμματα του θείου μου από την Αθήνα είναι όλο
και πιο συχνά, επιμένει με κάθε τρόπο να φύγουμε στην
Ελλάδα. Τα πρώτα ήταν εκτενή, ενώ όλο και συντομεύουν, όμως γίνονται πιο καθηλωτικά. «Κινδυνεύετε.
Πάρτε ό,τι μπορείτε να κουβαλήσετε και φύγετε αμέσως για την Ελλάδα. Ο θάνατος είναι μια ανάσα μακριά
από την Πόλη για τους Έλληνες» έγραφε στην τελευταία του επιστολή. Η μητέρα μου το αποφάσισε, πρέπει
να φύγουμε για να σωθούμε, κάθε μέρα η κατάσταση
γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, ενώ ο ελληνικός στρατός
αποδυναμώνεται. «Να γλιτώσω από τη φωτιά και το
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μαχαίρι» παίζουν τα λόγια της γειτόνισσας στο μυαλό
μου και μετά οι κραυγές της μητέρας της Αλίκης μόλις
είδε την νεκρή κόρη της στον δρόμο. Οι μελωδίες που
αντηχούσαν στα σοκάκια έγιναν ουρλιαχτά και προάγγελοι του θανάτου, τα περισσότερα ελληνικά μαγαζιά
είτε κατασχέθηκαν είτε καταστράφηκαν, το σχολείο
έχει κλείσει εδώ και καιρό. Ο πατέρας μου βρίσκεται σε
απόγνωση, φοβάται πολύ και το ξέρω, όμως δεν μπορεί
να πάρει την απόφαση να φύγουμε. Η κοπέλα που μας
βοηθούσε στο σπίτι έχει φύγει εδώ και λίγο καιρό, την
έπιασαν στην αγορά, την απείλησαν ότι θα βάλουν φωτιά στο αρχοντικό μας και χωρίς να χάνουμε καιρό, τη
στείλαμε στην Ελλάδα. Εγκαταλείπουμε μια ολόκληρη
ζωή, μόνο μέσα σε μια μέρα.
Οι ξάδελφοί μου τάχθηκαν στον πόλεμο με το πλευρό
της Ελλάδας και τώρα αν εμφανιστούν σε οποιοδήποτε
μέρος της Μικράς Ασίας κατηγορούνται ότι διέπραξαν
εσχάτη προδοσία. Η ποινή είναι θάνατος. Ποτέ δε θα
ξεχάσω τα ατελείωτα βράδια που έμενα με το κερί
αναμμένο να προσεύχομαι να γυρίσουν ζωντανοί, να γυρίσουν όρθιοι πίσω στην Αθήνα. Κάθε γράμμα από το
μέτωπο και ένα σκίρτημα στις καρδιές όλων μας, ο
ύψιστος τρόμος μην είναι χαμπέρια θανάτου και η μικρή
ελπίδα μήπως ζουν και γυρίζουν νικητές. Η αγαλλίαση
που ένιωσα όταν έμαθα ότι γύρισαν αρτιμελείς στην
οικογένειά τους, μόνο με ουλές και ένα αιώνιο φορτίο
θανάτου και αίματος, ήταν απερίγραπτη.
Σήμερα το πρωί ο πατέρας μου συμφώνησε: πρέπει
να πάμε στην Ελλάδα. Η γιαγιά μου όμως δεν πρόκειται
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να αφήσει την Πόλη. «Εδώ γεννήθηκα και εδώ θα πεθάνω!» είπε, πριν κλειστεί στην κάμαρή της. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά του πατώματος στο δωμάτιό μου, αγκαλιάζω σφιχτά τα γόνατά μου και εύχομαι για ακόμα
μια φορά να είναι όλα ένας απαίσιος εφιάλτης. Και τα
πρώτα δευτερόλεπτα όταν ξύπνησα το πρωί ένιωσα χαρά, γιατί δεν θυμήθηκα αμέσως τα δάκρυα μου το βράδυ, τα ουρλιαχτά που άκουγα τα μεσάνυχτα μέχρι η φωνή να σωπάσει για πάντα, τους λυγμούς μου που τράνταζαν όλο μου το σώμα όταν είδα μια κόκκινη λάμψη
από το παράθυρο στο βάθος του δρόμου. Φωτιά ή ήλιος,
αίμα ή κρασί, δεν έχει πια σημασία. Όλα ήταν μια κόκκινη λάμψη. Δε θυμήθηκα τον πόνο της προδοσίας και
τη ματαιότητα του μίσους, δε θυμήθηκα την αγριότητα
στην οποία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Και όταν οι
αναμνήσεις με χτύπησαν πιο δυνατά από ποτέ και τα
πρώτα δάκρυα κύλησαν στα μάτια μου, η καρδιά μου
ράγισε για ακόμα μια φορά. Πώς γίνεται όλα να χαθούν
σε μια στιγμή; Η απάντηση έρχεται αμέσως, κάνοντας
τα χέρια μου να τρέμουν. Όλα μπορούν να χαθούν τόσο
εύκολα, όσο έρχεται η θύμηση της πραγματικότητας το
πρωί και σου κλέβει κάθε τελευταίο ίχνος ελπίδας. Και
αυτό είναι ένα από τα χειρότερα συναισθήματα που
μπορεί να νιώσει κάποιος, γιατί χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει ζωή. Και εγώ τώρα δεν βλέπω τίποτα άλλο παρά
θάνατο.»
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4. Τώρα
Δεν είμαι άνθρωπος που κλαίει εύκολα. Όμως δεν
χρειάζονται πολλά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά
μια περιγραφή για να νιώσω όλη την οδύνη που κρύβει
κάθε λέξη από πίσω της. Γιατί καθώς διαβάζω τις επόμενες σελίδες, τα ουρλιαχτά ακούγονται κάθε βράδυ
από τον δρόμο και οι στάχτες απλώνονται στις γειτονιές
της Πόλης, σαν να στολίζουν τα καμένα ερείπια των κάποτε αρχοντικών κτιρίων. Γιατί όσο προχωρούν οι μέρες, σταγόνες αίματος πέφτουν αντί για νερό, από την
βροχή, σταγόνες που πνίγουν τους πολυσύχναστους
δρόμους της Πόλης. Η λέξη «Πόντος» στο ημερολόγιο
της γιαγιάς μου δημιουργεί εικόνες στο μυαλό μου, εικόνες αβάσταχτες, εικόνες που αν ήταν φωτογραφίες θα
ήθελα να τις κάψω χωρίς δεύτερη σκέψη. Ή μάλλον, εικόνες που δε θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί ποτέ.
Νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει πιο γρήγορα κάθε
φορά που διαβάζω τα τρεμάμενα γράμματα της γιαγιάς
όταν περιγράφει γεγονότα πολύ πιο βίαια ακόμα και
από τον θάνατο, όταν περιγράφει βασανιστήρια και καταστάσεις στις οποίες ο θάνατος θα ήταν λύτρωση. Καταστάσεις τις οποίες δεν αντέχω να σκεφτώ, πόσο μάλλον να πω ή να γράψω. Γιατί αν τις γράψω, θα βεβαιωθώ
και εγώ ότι όλο αυτό που έζησε η προγιαγιά μου δεν
ήταν εφιάλτης, αλλά πραγματικότητα. Ίσως μάλλον,
για αυτό τα έγραψε η ίδια. Η ανθρωπότητα δε θα πάψει
ποτέ να με εκπλήσσει.
Καταπίνω έναν κόμπο που έχει σχηματιστεί στον
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λαιμό μου. Παρατηρώ τα χέρια μου. Τρέμουν. Κοιτάζω
το κολιέ που βρήκα μέσα στο μπαούλο. Νιώθω τι είναι.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα μαργαριτάρια του έχουν ένα
ξεπλυμένο κόκκινο χρώμα, σαν πασχαλινή μπογιά που
λερώνει τον λευκό πάγκο. Όμως ξέρω τι ακολουθεί στο
ημερολόγιο. Η κορύφωση του εφιάλτη. Ίσως δεν μπορώ
πια να χαρακτηρίσω όλα αυτά τα γεγονότα ως έναν απλό εφιάλτη. Όσα χρόνια και αν πέρασαν, βλέπω ακόμα
δάκρυα στα μάτια της γιαγιάς μου όταν μαγειρεύει πολίτικα φαγητά και θυμάται τη μητέρα της, όταν αφήνει
την κουτάλα στο πιάτο, κάθεται στην καρέκλα της κουζίνας κοντά μου και μου διηγείται για ακόμα μια φορά
εκείνη τη μέρα. Τη μέρα που η οικογένειά μου άφησε
για πάντα το κομμάτι της που την συνέδεε με την Κωνσταντινούπολη. Και η διήγησή της κάθε φορά, ξεκινούσε με εκείνο τον θάνατο.
5. Τότε
«Κάποτε έγραφα για να εκφράσω όλα όσα νιώθω. Μέχρι πρόσφατα έγραφα για να βεβαιωθώ ότι όντως όλα
αυτά δεν είναι ένας απαίσιος εφιάλτης. Τώρα γράφω για
να είμαι σίγουρη ότι δε θα ξεχάσω ποτέ. Όσο και αν κάθε στιγμή της χτεσινής μέρας είναι χαραγμένη με αίμα
στη μνήμη μου, πρέπει να βεβαιωθώ ότι δε θα ξεχάσω
ποτέ. Δε θα ξεχάσω ποτέ την στιγμή που ένας άνθρωπος ξεψύχησε στα χέρια μου. Δε θα ξεχάσω ποτέ τη
στιγμή που ένιωσα την τελευταία ανάσα του μικρού αγοριού. Δε θα ξεχάσω ποτέ την τελευταία φορά που κοί35

ταξα μέσα στα καθάρια καστανά ματάκια του Γιωργάκη, του εξάχρονου ξαδέλφου μου. Δε θα ξεχάσω ποτέ
το βλέμμα του γεμάτο παράπονο, τα ροδαλά του μαγουλάκια που ξαφνικά ψύχραναν, το γλυκό του χαμόγελο
που έσβησε για πάντα και τον ματωμένο λεκέ κάτω από
το στήθος του. Και αυτό που δε θέλω να ξεχάσω πάνω
από όλα, είναι το χέρι που τράβηξε τη σκανδάλη του όπλου, το σταθερό χέρι του πατέρα του Εμίρ. Το χέρι του
γείτονά μας, το χέρι του φίλου μας, έγινε το χέρι του
Χάρου. Και το πρόσωπο του Εμίρ, ανέκφραστο και παγωμένο. Ίσως από σάστισμα, ίσως από αδιαφορία. Ό,τι
και να ήταν δε με ενδιαφέρει.
Ώρες ολόκληρες έπλενα ξανά και ξανά τα χέρια μου,
να φύγει το αίμα, να φύγει ο θάνατος, να φύγει ο πόνος.
Τίποτα όμως δεν μπορούσε να καλύψει την αίσθηση του
θανάτου. Τίποτα δεν μπορεί να καθαρίσει τα χέρια σου
από το αίμα κάποιου που αγαπάς. Όπως τίποτα δε θα
μπορέσει να ξεβάψει και το ματωμένο χρώμα από τις
πέρλες του κολιέ της νενέκας μου. Το καθάριο λευκό
των μαργαριταριών έγινε πορφυρό και μαζί του το παρελθόν μας έγινε στάχτες. Γιατί; Γιατί εκείνο το απόγευμα, μαζέψαμε τα πράγματά μας σε βαλίτσες και ένα
μπαούλο και φύγαμε για πάντα από την Πόλη. Γιατί εκείνο τα βράδυ, φτάσαμε στο λιμάνι και μέσα στο σκοτάδι, μπήκαμε στο μεγάλο πλοίο με άλλους πολλούς
Έλληνες που έφευγαν φοβούμενοι ότι έρχονται τα ακόμα χειρότερα. Όλες οι ζωές μας στοιβαγμένες σε δυο
βαλίτσες και μια φωτογραφία. Τόση μεγάλη αξία είχαν
αιώνες ιστορίας.
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Το χειρότερο όμως από όλα ήταν ο αποχαιρετισμός.
Αποχαιρετισμός, γιατί ό,τι και αν έγινε, ό,τι και αν είπαμε, η νενέκα μου δεν ήρθε ποτέ μαζί μας. «Μαζί με
την Πόλη μου θα πεθάνω, γιαβρί μου, μαζί με το σπίτι
μου και τις αναμνήσεις μου θα χάσω τη ζωή μου» μου
είπε καθώς έκλαιγα με τις ώρες στην αγκαλιά της και
την ρωτούσα γιατί δεν έρχεται μαζί μας. Δεν ήμουν έτοιμη για τίποτα από όλα αυτά, μα πάνω από όλα δεν
ήμουν έτοιμη να χάσω τη γιαγιά μου. Ωστόσο, ο χρόνος
και ο πόλεμος, μας χώρισαν βίαια, μια για πάντα. Το
βράδυ που φύγαμε, άναψε πάλι φωτιά στη γειτονιά, σε
ένα ελληνικό σπίτι. Βγήκα από την πόρτα και κοιτάζοντας τον ουρανό, έβλεπα μόνο μια κόκκινη λάμψη.
Κάποτε αγαπούσα το κόκκινο. Τώρα το μισώ. Βλέπω
τη μητέρα μου και τον πατέρα μου να την χαιρετούν, να
της φιλούν το χέρι και εκείνη να τους δίνει την ευχή της
και να κλαίνε μαζί. «Σας αγαπώ πολύ παιδιά μου» έλεγε στη μητέρα μου για να την ηρεμήσει. Εγώ δεν μπορούσα παρά να πέσω κλαίγοντας στην αγκαλιά της. Εκείνη όμως, αφού με κράτησε σφιχτά και μου φίλησε τα
μάγουλά μου μού σκούπισε με ένα νοσταλγικό χαμόγελο τα δάκρυα. «Νενέκα μου, έλα μαζί μας» της είπα
με λυγμούς, εκείνη όμως απλά κούνησε αρνητικά το κεφάλι της με το ίδιο χαμόγελο.
«Κοζούμ, να θυμάσαι πάντα ότι πάρα πολύ σ’ αγαπώ. Αχ γιαβρί μου, έτσι έκλαιγες και μικρό μπρε όταν
φοβόσουν. Έλα, σκούπισε τα δάκρυα σου, μάτια μου,
δεν μπορώ έτσι να σε βλέπω» μου είπε και απλά ένευσα
θετικά. Έβαλε μια τούφα των μαλλιών μου πίσω από το
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αυτί μου και μετά έβγαλε τον σταυρό και το κολιέ από
το λαιμό της. «Τζιέρι μου19, σπλάχνο μου, αυτό το κολιέ
με το ‘δωσε η μητέρα του παππού σου στο λογοσήμαδό
μου, μαζί με την ευχή της. Και τώρα σε το δίνω εγώ,
μαζί με τη δική μου ευχή, να παντρευτείς μια μέρα, να
κάνεις τη δική σου οικογένεια και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Μην ξεχάσεις όμως και αυτά που σε έμαθα,
ε;» Με ρωτάει και δεν μπορώ παρά να αφήσω ένα αχνό
και πικραμένο γέλιο. «Και τούτον εδώ τον σταυρό τον
έχω από τη δική μου τη νενέκα. Σε το δίνω γιαβρί μου
για να το δώσεις και εσύ στο παιδί και το εγγόνι σου και
το δισέγγονό σου. Ευλογημένο να ‘σαι παιδάκι μου» μου
είπε και με φίλησε για ακόμα μια φορά στο μέτωπο,
αφού μου φόρεσε τον σταυρό και έβαλε στην τσέπη μου
το κολιέ. «Σ’ αγαπώ πολύ, νενέκα μου» της είπα καθώς
την αγκάλιασα μια τελευταία φορά πριν αρχίσω να απομακρύνομαι. «Ποτέ να μη λησμονήσεις20 την ιστορία
σου, γιαβρί μου» ήταν τα τελευταία λόγια που άκουσα
ποτέ από το στόμα της. Λόγια τα οποία κρατώ σαν φυλαχτό δίπλα στην καρδιά μου, μαζί με το κολιέ και τον
σταυρό της.
Φτάνουμε στο λιμάνι, ωστόσο ακόμα φαίνεται από
μακριά η φωτιά. Γυρίζω πίσω μου και δε βλέπω παρελθόν, κοιτάω μπροστά μου και δε βλέπω μέλλον. Τα
μάτια μου έχουν επικεντρωθεί μονάχα στη φωτιά. Μια
φωτιά που μοιάζει να μας πλησιάζει απειλητικά πριν
19. Συκώτι, έκφραση που σημαίνει «σπλάχνο μου».
20. Ξεχάσεις.
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μπούμε στο πλοίο με τους γονείς μου. Καθώς απομακρυνόμαστε, κοιτάω μια τελευταία φορά την Πόλη μου
να χάνεται μαζί με το παρελθόν και τη νενέκα μου.
Όμως, όχι, εκείνη δεν την έχασα, αρνούμαι να δεχτώ ότι
την έχασα τόσο απλά. Αρνούμαι ότι την έχασα, γιατί
πάντα θα την κουβαλάω μέσα στην καρδιά μου, μαζί με
την ευχή και τα κοσμήματά της».
6. Τώρα
Σκουπίζω τα δάκρυα που κυλούν από τα μάτια μου. Οι
σκέψεις μου είναι θολές, λόγια δε βγαίνουν από το στόμα
μου. Κρατώ μονάχα σφιχτά το κολιέ της προγιαγιάς
μου, το μαργαριταρένιο κολιέ με τα επτά πορφυρά μαργαριτάρια. Χαμογελώ νοσταλγικά καθώς θυμάμαι ότι
την Κωνσταντινούπολη την έλεγαν και Επτάλοφο. Ωστόσο, δάκρυα ξανακυλούν από τα μάτια μου καθώς
βλέπω την γιαγιά μου να στέκεται δακρυσμένη στην
πόρτα της αποθήκης και με βλέπει να κρατάω το κολιέ.
Δεν χρειάζεται πια να τη ρωτήσω γιατί τα μαργαριτάρια έχουν αυτό το χρώμα. Σκύβει από πάνω μου, με
φιλάει στο μέτωπο και μου φοράει το κολιέ. Εγώ το
κοιτάω με χιλιάδες συναισθήματα, τα οποία δεν μπορώ
καν να εκφράσω. Κλείνω το ημερολόγιο και το ακουμπώ πάνω στα γόνατά μου. «Θα πάω μια μέρα στην
Πόλη» λέω στην γιαγιά μου η οποία με χαϊδεύει και μου
λέει «Να πας, γιαβρί μου». Μετά φεύγει και μένω μόνη
μου να κοιτάζω έξω από το παράθυρο τον ουρανό. Στο
μυαλό μου παίζουν τα τελευταία λόγια που διάβασα στο
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ημερολόγιο: «Η Ιστορία μας δε θα χαθεί, δε θα χαθεί
ποτέ γιατί είναι γραμμένη στα άστρα». Και κοιτώ με
ανησυχία τον κόσμο που απλώνεται έξω από το παράθυρο καθώς θυμάμαι την φράση του George Santayana:
«Όποιος δε θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει».
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Βασιλική Ασημογιώργου

Ο κυρ Γιάννης
Του άρεσε να τρώει καυτερές πιπεριές στις 5.43 το
πρωί, την ώρα που σηκωνόταν για να πάει στο εργοστάσιο. Τον άκουγα κάτω από το βαρύ πάπλωμα, όταν τύχαινε να μείνω το βράδυ στη γιαγιά, μα ποτέ δεν είχα
σηκωθεί να τον δω. Κάπως τον ντρεπόμουν. Είχα πάντα
την εντύπωση πως αγαπούσε τον αδερφό μου πιο πολύ
από μένα. Δεν μου είχε φωνάξει ποτέ, μα οι κουβέντες
μας ήταν πάντοτε πολύ επιφανειακές. Με ρωτούσε αν
ήμουν καλά και πάντα του απαντούσα το ίδιο. Δεν καταλάβαινα πώς ακριβώς μπορεί η γιαγιά να έχει αγαπήσει έναν άνθρωπο σαν τον κυρ Γιάννη, όχι γιατί ήταν
κακός, απλώς φαινόταν αδιάφορος, ενώ η γιαγιά ήταν
δυναμική και πεισματάρα.
Του άρεσε να πίνει αμίλητος με το μεσημεριανό του πολύ παγωμένες μπύρες. Είχε αγοράσει ένα ψυγείο περιπτέρου, σαν αυτά που βάζουν μέσα τα παγωτά της
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ΕΒΓΑ, και το είχε γεμίσει μπύρες Άλφα. Έφευγε για το

εργοστάσιο τα χαράματα και γυρνούσε το μεσημέρι με
το παλιό Φορντ ασημί, που ο αδερφός μου ονειρευόταν
να οδηγήσει κάποια μέρα, γιατί «είναι το αυτοκίνητο
του παππού, και σίγουρα θα μου το δώσει, όταν μεγαλώσω» .
Κάθε φορά που η γιαγιά έπαιρνε τηλέφωνο, μου έλεγε πως ο παππούς θέλει να με ακούσει. Πώς πάνε τα μαθήματα, είμαι καλή μαθήτρια;
«Ναι παππού, σε αφήνω τώρα».
Συχνά, όταν ήξερε πως είμαστε στο σπίτι, γυρνούσε με
χαμόγελο και κρατούσε στο δεξί του χέρι μια σακούλα
με καρύδια. «Είναι από το χωριό μου!», έλεγε με καμάρι και γέμιζε τη χούφτα του, για να φάμε με τον αδερφό μου.
Κάποια μέρα χρειάστηκα βοήθεια με τα μαθηματικά. Δεν ήξερα πώς να κάνω τις πράξεις, και σιγόκλαιγα
για ώρα, γιατί δεν μπορούσα να λύσω την άσκηση. Με
πήρε είδηση με την άκρη του ματιού του και χωρίς να το
σχολιάσει, ήρθε κοντά μου, μα όχι πολύ κοντά, δεν ξέρω
γιατί, και μου τα εξήγησε και όλα έβγαλαν νόημα.
Κάποια μέρα με μάλωσε η μαμά μου, επειδή δεν είχα
φάει το αχλάδι που μου είχε καθαρίσει. Είχα στεναχωρηθεί, ίσως και θυμώσει, γιατί δεν μου αρέσει, όταν μου
φωνάζει. Ο παππούς άρχισε να της μιλά για έναν οικογενειακό μας φίλο. Της απέσπασε την προσοχή, δεν ξέρω γιατί, και η μαμά ηρέμησε. Τον κοίταξα και μου έκλεισε το μάτι.
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Ήξερε να απολαμβάνει τις μικροχαρές της ζωής. Μια
από αυτές ήταν και το εξοχικό στην Κινέτα. Εκείνος και
η γιαγιά έβαζαν στην άκρη λεφτά κάθε μήνα και στο τέλος της εβδομάδας πηγαίναμε όλοι μαζί να περάσουμε
εκεί το Σαββατοκύριακο. Για κολύμπι το καλοκαίρι, για
το τζάκι τον χειμώνα. Στη διαδρομή ο παππούς μάς έλεγε ιστορίες και μόλις φτάναμε, μας κερνούσε παγωτό
βανίλια.
Όταν μετακομίσαμε, θυμάμαι τον πατέρα μου και τον
καλύτερο του φίλο, να προσπαθούν να κουβαλήσουν το
πλυντήριο, μια και το σπίτι δεν είχε ασανσέρ. Ο παππούς προσφέρθηκε να βοηθήσει.
«Ρε παιδιά, με ταλαιπωρείτε λίγο. Αφήστε το να το
πάρω εγώ».
«Κυρ Γιάννη, είσαι σίγουρος;»
«Αφήστε το που σας λέω».
Ο παππούς μου φόρτωσε στην πλάτη του το πλυντήριο και έκανε τον μπαμπά μου να φαίνεται μικρός.
Δεν είχε ξαναφανεί ποτέ μικρός στα μάτια μου.
Ο παππούς είχε αξιοπρέπεια. Όταν χρειάστηκε να
ζήσει χωρίς το δεξί του πόδι, παρόλο που μπορούσε, δεν
άντεξε την ταπείνωση. «Αχ τι έπαθε ο κυρ Γιάννης»,
«Το άκουσα, τόσο καλοστεκούμενος άνθρωπος, κρίμα
είναι». Υπήρχαν μέρες που χρειαζόταν βοήθεια να περπατήσει. Άλλες μέρες πάλι, πείσμωνε και δεν τον σταματούσε κανένας. Ωστόσο, ο κυρ Γιάννης δεν ήταν ποτέ
ξανά ο ίδιος. Ένα κομμάτι έλειπε.
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Το τηλέφωνο χτύπησε στις 2.13 τα ξημερώματα και
ήξερα πως δεν ήταν για καλό. Η σκέψη μου πήγε πρώτα
στη γιαγιά, γιατί μας έλεγε τελευταία πως δεν νιώθει
καλά. "Ας μην είναι η γιαγιά" είχα μουρμουρίσει. Άκουσα τη μαμά να ετοιμάζεται βιαστικά από το μέσα
δωμάτιο και δεν ήθελα να ρωτήσω γιατί. Όχι ακόμα.
Όταν άκουσα την πόρτα, σηκώθηκα και πήγα προς τον
πατέρα μου. Με κοίταξε με μάτια υγρά και ένιωσα την
καρδιά μου στο στομάχι μου.
«Ποιος;»
«Ο παππούς».
Και ήταν τόσα που δεν ήξερα για τον παππού μου.
Και τόσα που δεν εκτίμησα στον παππού μου.
Ο παππούς μου ήταν ψηλός, γεροδεμένος. Είχε σύρει
νταλίκα με τα χέρια του. Είχε πυκνά άσπρα μαλλιά και
μάτια που σε έκαναν να νιώθεις ασφαλής. Κανένας δεν
ήξερε ακριβώς την ηλικία του. Αγαπούσε τον αδερφό
μου, μα όχι περισσότερο από εμένα.
Ο παππούς μου ήταν ταλαιπωρημένος. Βλέπεις, είχε
χάσει την πρώτη του γυναίκα. Είχε αγαπήσει τη γιαγιά
μου και της πρόσφερε όσα είχε. Άντεχε τις γκρίνιες της
και τις υπερβολές της. Έχτισε μια καινούρια ζωή στα
πενήντα του. Έδωσε στη γιαγιά μου την ευκαιρία να ζήσει μια όμορφη ζωή μαζί του. Χαρά τού έδινε να κουρεύει το γκαζόν, να γαργαλάει τη γιαγιά μου, να τραγουδάει το αγαπημένο του τραγούδι. Και όταν γυρνούσε
από το εργοστάσιο με το ασημί του Φορντ, ηχογρα44

φούσε στο μαγνητοφωνάκι του τραγούδια από τον τόπο
του.
Το ανακάλυψε αργότερα η γιαγιά μου και ενώ έχει
περάσει χρόνος, δεν έχει καταφέρει να ακούσει όλα τα
τραγούδια. Τα δάκρυά της κυλούν ήδη στο άκουσμα του
πρώτου στίχου του αγαπημένου του τραγουδιού.
«Γιάννη μου το, Γιάννη μου το μαντήλι σου…»
Πολύς κόσμος είχε αγαπήσει τον παππού μου. Έβλεπε πέρα από προκαταλήψεις, πέρα από σύνορα και
διαφορές. Έλεγε την άποψη του με σεβασμό και κάποια
επιφύλαξη. Δεν του άρεσαν οι εντάσεις. Δεν νευρίαζε εύκολα. Δεν τον είχα δει ποτέ θυμωμένο. Γελούσε συχνά,
συγκινούνταν εύκολα, γαργαλιόταν, αστειευόταν παραπάνω από συχνά και συγχωρούσε πάντοτε.
Είχε κρατήσει όλες μου τις ζωγραφιές.
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Αθηνά Χειλάκου

Το φάντασμα
Γυρνάει ώρες ατελείωτες μέσα σε κάμαρες, σκοτεινούς
διαδρόμους ντυμένους με βελούδο και άδεια
υπόγεια
Ψάχνει το κλειδί ή την σκιά του;
Ένα μπαλκόνι μονάχα απ’ όπου ν’ αγναντεύει τις
χιονισμένες εκτάσεις
Γρανιτένιοι τοίχοι χοντροί και αδιαπέραστοι που πάνω
τους το δάκρυ γίνεται κρύσταλλο και χάνεται
Τύψεις, οι πεταλούδες του χειμώνα, φτερουγίζουν με
τα μολύβδινα φτερά τους πάνω από τάφους
ξεχασμένους, θαμμένους μεσ’ στο χιόνι
Τον χρόνο του τον περνάει ξεμαλλιάζοντας περούκες
και σκίζοντας καμβάδες βαμμένους με το φτύσιμο
της γλοιώδους υποκρισίας!
Ένα τσέμπαλο φαφούτικο τουρτουρίζει στο άγγιγμα
του βιρτουόζου βορριά
Και το λυχνάρι σβήνει…
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Νίκη Ανδριτσάκη

Τέλειο
Δεν μου αρέσουν
τα μεγάλα πράγματα
Δεν με ενδιαφέρουν
οι κενοί άνθρωποι
Δεν με αγγίζει
η εικόνα που έχετε για μένα
Εδώ που έφτασα
ούτε οι ψίθυροί σας δεν ακούγονται
Δεν με πιάνετε
Είμαι αέρας που αγαπά
Δεν με φτάνετε
Είμαι ένα μπλε αστέρι
στην αχλύ του χρόνου.
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Δημήτρης Χαλκιάς

Πάντα…
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ
Η ΑΜΑΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

Πάντα χορτάτος.
Πάντα ζεστός.
Πάντα καθαρός.
Πάντα ευτυχισμένος
Πάντα μέσα στην μικρή μου φούσκα…
Πάντα πίστευα ό,τι μου έλεγαν.
Πάντα έκανα ό,τι μου έλεγαν.
Πάντα έπαιρνα ό,τι μου έλεγαν.
Πάντα αισθανόμουν ασφαλής με ό,τι μου έλεγαν…
Πάντα μέσα στην μικρή μου φούσκα…
Μια μέρα αρνήθηκα.
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Μια μέρα δεν έκανα.
Μια μέρα δεν πήρα.
Μια μέρα αισθάνθηκα ανασφάλεια…
Πάντα μέσα στην μικρή μου φούσκα.
Η φούσκα έσκασε.
Προσγειώθηκα σε ένα κρύο, σκληρό πάτωμα.
Πείναγα. Δίψαγα. Κρύωνα.
Πόναγα. Έκλαιγα. Φοβόμουν.
Μόνος έξω από την μικρή μου φούσκα.
Τρεις απρόσωπες, άψυχες, ψυχρές φιγούρες
με πλησίασαν.
Οι δύο στάθηκαν ακίνητες.
Η άλλη με πλησίασε.
Έσκυψε πάνω και μου πρόσφερε νερό.
Σηκώθηκα και ήπια δίχως δισταγμό.
Η φούσκα ξαναδημιουργόταν. Χαμογέλασα.
Ποτέ δεν αρνήθηκα ξανά.
Πότε δεν σταμάτησα να πιστεύω.
Ποτέ δεν ξανααισθάνθηκα ανασφάλεια.
Ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένος.
Πάντα στην δικιά μου μικρή φούσκα.
Πάντα…
Πάντα…
Πάντα…
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ΣΤΙΧΟΙ

Πάνθεια Φλώτσιου

Κλεψύδρες
Μάνα, ξέχασα τα βήματα να μην πνίγω, να κολυμπώ,
να ζω και να καθυστερώ κρίσεις που πάνε πάντα στο
ατέρμονο
κρύβω τα δάκρυα και ασφυκτιώ
κάθε φορά που πάω να αφεθώ
όταν φτάνω στην άκρη αντί να πηδήξω κοιτάζω απλά
το κενό
Ο χρόνος κυλά και με προσπερνά
δεν χαιρετά
και κοιτάζει μπροστά
ψάχνει το επόμενο θύμα του να κοροϊδέψει με παιχνίδια
δελεαστικά
εγκλωβίζει ανθρώπους και στιγμές
στις κλεψύδρες του τις παλιές
εμποδίζει την ευτυχία με απελπισία και την απώλεια
της αθανασίας
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Έτσι κάθε βράδυ συζητώ με τις ερινύες
μήπως μου δώσουν κάποιες ερμηνείες
για τις αψεγάδιαστα δύσκολες ομοιοκαταληξίες
Και του χρόνου μου τις φοβίες
Λάθη και κρίσεις κάνω μόνο μόνη
Φοβάμαι πως σύντομα θα σηκωθεί το σεντόνι
που κρύβει τις επικίνδυνες μικρές αμαρτίες μου
γιατί το τέλος κοντοζυγώνει
Μάνα, τα ξέχασα όλα ξανά
και μία ελπίδα με νανουρίζει γλυκά
χάνω τα βήματα του χορού
και ακολουθώ οδηγίες τ' ουρανού
εσύ μαζεύεις αστέρια σαν να ‘ταν λουλούδια
και εγώ απελπισμένα σου γράφω τραγούδια
για να έρθω έστω λίγο πιο κοντά
στο πώς είναι να είμαστε μαζί ξανά
Μάνα, μου λείπουνε τα παραμύθια
όλα τα παιδικά μας τα παιχνίδια
δεν θέλω να βρίσκομαι άλλο εδώ
η κλεψύδρα γεμίζει αμείλικτα και εγώ
απλά κοιτάζω ψηλά
ο χρόνος τελειώνει και η καρδιά μου χτυπά
Σε αγαπάω βαθιά
θα τα πούμε από κοντά
όταν η άμμος τελειώσει και σβήσω αιώνια πια.
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Ήλια Αλεξία Αερικού

Εκεί που ζω
© Εκεί που ζω δεν υπάρχουν άνθρωποι
Ούτε συνάνθρωποι
Υπάρχουν μόνο τα ρομπότ
Και έχω ένα ρομπότ για φίλο
Έναν άνθρωπο από ξύλο
Να μου κρατάει συντροφιά
® Μα το ρομπότ μορφή ανθρώπου έχει
Και χροιά, πρόσωπο, σώμα, μαλλιά
Η μόνη διαφορά είναι στην καρδιά
Το ρομπότ έχει καρδιά από μπρούτζο, σίδερο, κασσίτερο
Και δεν μπορεί να νιώσει ούτε χαρά, αγάπη, λύπη
Κοιτάζει μόνο μια οθόνη
Μέχρι που ματώνει
Χωρίς να σταματά να την κοιτά
© Όμως εγώ δεν είμαι σαν αυτούς
Είμαι σαν τους τρελούς
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Δεν κοιτάζω την οθόνη
Τ’ άλλα ρομπότ μ’ αποφεύγουν
Και φεύγουν
Μακριά απ’ τον τυφλό
® Μα και εγώ μορφή ρομπότ έχω
Και χροιά, πρόσωπο, σώμα, μαλλιά
Η μόνη διαφορά είναι στην καρδιά
Η καρδιά μου είναι γεμάτη χρώματα, σήματα,
αισθήματα
Και μπορεί να νιώσει χαρά, αγάπη λύπη
Παρόλο που κι αυτή ματώνει
Δεν σταματά όμως να χτυπά.
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ΣΕΝΑΡΙΟ

Γιάννης Γεωργόπουλος

Παγκάκι

(Μικρού μήκους)

Τοποθεσία: Πλατεία Τιμολέοντος Φιλήμονος - Σε ένα
παγκάκι
Πως τρεις άνθρωποι με τελείως διαφορετικό
υπόβαθρο καταλήγουν να περνάνε από τα ίδια μέρη,
και να έχουν τα ίδια προβλήματα, χωρίς να το
αντιλαμβάνονται.
Χαρακτήρες:
1. [Πλούσιος] 2. [‘Κάζουαλ’] 3. [Άνεργος]
Εισαγωγή:
Σκηνή 1
Πλάνο 1
Γενικό πλάνο στο παγκάκι
Σκηνή 2
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Κοντά στον δρόμο
Πλάνο 1
-Ξεκινά μουσική εισαγωγήςSlow Mo - Κοντινό - Εν κινήσει - Στο χέρι του
Πλούσιου, φαίνεται το ακριβό ρολόι του και λίγο από
τα καλά ρούχα του, καθώς περνάει το δρόμο προς την
πλατεία.
Πλάνο 2
Slow Mo - Κοντινό - HandHeld - Στην πλάτη του
‘κάζουαλ’, φαίνεται το σακκίδιο (όπου έχει μέσα το
βιβλίο του) και το κεφάλι του.
Πλάνο 3
Slow Mo - Κοντινό - HandHeld - Στα μάτια του
Άνεργου καθώς κοιτάει τις δυο κατευθύνσεις του
δρόμου να περάσει.
Κυρίως:
Σκηνή 3
Πλάνο 1
Οι τρεις χαρακτήρες έρχονται από διαφορετικές
κατευθύνσεις (σε διαφορετικά πλάνα) και κάθονται (σε
διαφορετικές θέσεις) στο παγκάκι.
(Παίζει μουσική εισαγωγής.)
(Η μουσική πέφτει και αλλάζει σε απλά ενα μπιτ για
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να κρατάει ρυθμό και να δίνει ένταση.)
Ο Πλούσιος κάθεται στο παγκάκι χαλαρός, χτυπάει το
κινητό του και κοιτάει προς την τοποθεσία του
ενοχλημένος.
Cut
Ο Κάζουαλ κάθεται στο παγκάκι και βάζει την τσάντα
του δίπλα του.
Cut
Ο Άνεργος κάθεται στο παγκάκι μελαγχολικός κοιτάει
το κενό.
Cut
Ο Πλούσιος έχει το κινητό στο χέρι και δυσανασχετεί
καθώς το κοιτάει.
Cut
Ο Κάζουαλ έχει το χέρι του στην τσάντα και βγάζει
ενα βιβλίο το οποίο πάει να ανοίξει.
Cut
Ο Άνεργος σκύβει λίγο και βάζει τους αγκώνες του
στα πόδια του ξεφυσώντας.
Cut
Ο Πλούσιος βάζει το κινητό στη τσέπη και ξεφυσάει.
Cut
63

Ο Κάζουαλ καθώς διαβάζει το βιβλίο του ξεφυσάει και
βαριέται (κοιτάει στο κενό).
Cut
Ο Άνεργος βγάζει το καπέλο του και όπως κάθεται
σκυφτός με τους αγκώνες στα γόνατα το κοιτάει/
κοιτάει στο κενό.
Cut
Αρχή Voice Over

Πλούσιος:
Καθώς κοιτάζει στο βάθος δυσανασχετεί
“δουλειά δουλειά δουλειά… το μόνο που κάνω είναι να
απαντάω τηλέφωνα.”
Cut

Κάζουαλ:
Κοιτάζει στο βάθος και έχει ακόμα το βιβλίο μπροστά
του
“Πφ” κατεβάζει το βιβλίο “Βαρετό (μελαγχολικά)...
αρκετά με τα βιβλία.”
Cut
Άνεργος:
Κοιτάζει το καπέλο του μελαγχολικά.
“Τόσοι μήνες... Ακόμα τίποτα… πότε θα βρω
επιτέλους δουλειά..”
Cut
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Πλούσιος:
“Δεν έχω χρόνο για χαλάρωση. Δεν έχω πια καν χρόνο
για τον εαυτό μου.”
Cut
Κάζουαλ:
“Που είναι οι «φίλοι» όταν τους χρειάζεσαι… πάλι
κανένας δεν απαντάει…”
Cut
Άνεργος:
“Ωραία ήταν παλιά... Αλλά αυτά πέρασαν, χάθηκαν...
πρόσωπα, όνειρα…”
Cut
Πλούσιος
“...πόσο μάλλον χρόνο για αυτούς… λογικό που με
χώρισε...”
Cut
Κάζουαλ:
“Προφανώς δεν είχα ποτέ πραγματικούς φίλους… Για
αυτό τους έχανα συνέχεια…”
Cut
Άνεργος:
“Και δεν θα έχω που να μείνω όπως πάει...”
Cut
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Πλούσιος:
“...δεν έχω χρόνο για κανέναν… και μένω...”
Cut
Κάζουαλ:
“...πάλι...”
Cut
Άνεργος:
“...μόνος.”
Cut
ΤΕΛΟΣ
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