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Σμύρνη, ένας επίγειος παράδεισος. Θα την παρομοίαζα με μία νεαρή κοπέλα, ψηλή με λευκό 

δέρμα, μαύρα μαλλιά, ναζιάρα, φωνακλού και πάνω απ’όλα κοσμοπολίτισσα. Πρωινό, πίνοντας τον καφέ 

σου στο μπαλκόνι του πιο όμορφου αριστοκρατικού σπιτιού, που μοιάζει με βασιλικό ανάκτορο κι έχει θέα 

στη μεγάλη προκυμαία, αγναντεύοντας την ομορφιά του τόπου σου. Γεμάτος χρώματα, σαν παραμύθι. Τη 

Σμύρνη δεν την έχω δει ποτέ φυσικά, μόνο να τη φαντάζομαι μπορώ στα πιο τρελά μου όνειρα και να 

βλέπω από τι χαραμάδες του μυαλού μου τις κομψές κυρίες, που περπατούν αγκαζέ, καμαρωτά με τις 

ομπρέλες τους στο χέρι, ντυμένες με τα πιο ακριβά μετάξια όλου του κόσμου και, παρόλο που είχαν όλα 

τα πλούτη και τα καλά, να χαιρετούν με πλατύ χαμόγελο τον κάθε πολίτη που συναντούν. Πλούσιο ή φτωχό. 

Καμία σημασία δεν είχε γι’ αυτές. Τα στενά της πόλης μυρίζουν μπαχαρικά και αρώματα από κάθε λογής 

μικροσκοπικό μαγαζάκι που είναι ανοιχτό, περιμένοντας να αγοράσεις τα προϊόντα του. Η μεγάλη 

προκυμαία πλημμυρίζει από πολλά καφενεία, που οι άντρες παίζουν το τάβλι τους. Άλλοι σκεπτικοί, διότι 

έχαναν, ενώ άλλοι ικανοποιημένοι, επειδή κέρδιζαν, απολαμβάνοντας τη στιγμή. Να λοιπόν και το 

καφενείο του Διπλαρίδη, όπου όλοι σύχναζαν για ελληνικό καφέ και βουτήματα. Ο γιος του, ο νεαρός 

Βαγγέλης περνούσε από εκεί, για να ελέγξει την επιχείρηση. Όμορφο παλικάρι, ψηλό με μελιά μάτια. Όλες 

οι μανάδες θα ήθελαν έναν τέτοιο γαμπρό για τις κόρες τους. Δεν ήταν μόνο η ομορφιά του, αλλά και η 

εξυπνάδα και η εργατικότητά του. Ο Βαγγέλης ήταν αρραβωνιασμένος με την Αθηνούλα, την 

ξανθομαλλούσα κόρη του ξακουστού κουρέα της Σμύρνης, Παναγιώτη Χουμενίδη.  

Κάτω από τα καφενεία, στον μεγάλο πεζόδρομο, κάθονταν όλοι οι καλλιτέχνες το δρόμου, 

αγκαλιά με το μαντολίνο τους, να τραγουδούν με δυνατή φωνή θαμπώνοντας τους περαστικούς που είχαν 

μαζευτεί γύρω τους. Πέρασαν και από ‘κει οι κομψές κυρίες και, κουνώντας το κεφάλι τους στο ρυθμό, 

άφησαν κάτι ψιλά. Όπου πήγαινες, άκουγες γλώσσες, πολλές ομιλούμενες γλώσσες γιατί οι άνθρωποι, σε 

αυτόν τον τόπο, δε χόρταιναν τη ομιλία και την επικοινωνία μεταξύ τους. Αγγλικά, γαλλικά, 

ιταλικά...Ταξίδευες με το νου σου σε πόλεις που δεν μπορούσες ποτέ να φανταστείς και σκεπτόσουν ποιος 

δεν θα ήθελε να ζει σε αυτήν τη πόλη;  

Τόσο ειρηνική, γαλήνια, γεμάτη μυρωδιές, τραγούδια και χορούς. Όλα αυτά σβήστηκαν με ένα 

απλό φύσημα του αέρα, καθώς το επόμενο λεπτό η Σμύρνη, ναι η Σμύρνη που έπινες το καφεδάκι σου, με 

θέα την προκυμαία, που έκανες βόλτα στα στενά της κι έκανες όλες αυτές τις γλώσσες, ναι η Σμύρνη που 

χόρευες στον ξέφρενο ρυθμό των τραγουδιών της, αυτή η Σμύρνη λοιπόν, τώρα παραδιδόταν στις φλόγες. 

Καπνός ομίχλη και φωτιά, πολλή φωτιά. Η κόρη ούρλιαζε: «Μαμααά, μανούλα μου, μη με χωρίζετε από 

τη μάνα μου! Μη με χωρίζετε σας λέω! Μα καλά, καρδιά δεν έχετε, χωρίζετε τη μάνα από την κόρη; Εγώ 

δε χωρίζομαι από τη μανούλα μου. Μαμααά, μη με αφήνεις μάνα μου, μη με αφήνεις!» Κι όμως την 

τράβαγε ο Τούρκος όλο και πιο δυνατά και η κόρη ούρλιαζε και η μάνα δυσκολευόταν να την κρατήσει 

κοντά της, κουκουλωμένη με το μαύρο σάλι της. Κλαμένη και πλέον ντροπιασμένη, που δεν άντεξε άλλο, 

με μια ανεπαίσθητη κίνηση, άφησε την κόρη της, το κορίτσι της, στη μοίρα του. 

Πνιγμένοι στο αίμα οι δρόμοι, βυθισμένοι στο χάος. Ο Βαγγέλης με τη ξανθομαλλούσα Αθηνά 

βρίσκονταν στο νεκροταφείο, κρυμμένοι καλά. Μέσα στον πανικό που γινόταν κανένας δεν του βρήκε. 

Πέντε μέρες και πέντε νύχτες κράτησε ο σκοτωμός και ο Βαγγέλης με την Αθηνά εκεί, εκεί, πίσω από τις 

γκρίζες ταφόπλακες, στη γη των πεθαμένων. Όμως ο Βαγγέλης ήξερε ότι η Αθηνά, αργά ή γρήγορα, θα 

πέθαινε από την κούρασή της. Καλομαθημένη, πριγκιπέσσα, πώς να αντέξει τη σκληρή ζωή;  

Το πήρε απόφαση ο Βαγγέλης, θα έφευγαν από εκεί, θα έβρισκαν καράβι να πάνε στην Ελλάδα, 

όλο και κάποιοι καλόψυχοι θα τους φιλοξενούσαν για λίγο καιρό. Έτσι, βιαστικοί καθώς ήταν, η Αθηνά 
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πήρε με το χέρι της μια χούφτα χώμα και το βάφτισε «Ελπίδα». Την άρπαξε από το χέρι τα χαράματα της 

έκτης ημέρας κι έφυγαν. Μόλις αντίκρυσαν τη φρίκη στην προκυμαία, η Αθηνά έβαλε τα κλάματα. 

Γνωστούς και φίλους τους είχε πάρει ο μαύρος χάρος. Αίμα, παντού, αίμα. Η μόνη σανίδα σωτηρίας σε 

αυτήν την κόλαση, που είχε μεταμορφωθεί η αλλοτινή πόλη του φωτός, ήταν το καράβι για την Ελλάδα. 

Κρατώντας την από το χέρι έτρεξε, για να δείξει τα ελληνικά διαβατήρια κι έτσι να τους αφήσουν να 

περάσουν.  

Στο καράβι ο κόσμος πολύς και η Αθηνά, απρόσεκτη, του γλίστρησε  από το χέρι και... ούτε που 

το κατάλαβε πώς την έχασε. Χωρίς αρραβωνιαστικιά, χωρίς γονείς, δεκαεννιά χρονών, νιώθοντας σαν 

ενενήντα ο Βαγγέλης κοιτάει τη Σμύρνη να φλέγεται, χωρίς σταματημό...Το καράβι αναχωρεί και τα μάτια 

του, χωρίς να θέλει δακρύζουν. Σκύβει το κεφάλι... 

                                                                                                         Εύα Διπλαρίδη, Γ’3   

 

   


