
Μια Οδύσσεια χωρίς Ιθάκη

        Ήταν  ένα  παγωμένο  χειμωνιάτικο  πρωινό  στην  αγουροξυπνημένη  πόλη  της
Θεσσαλονίκης  και  εγώ ξύπνησα όλο  χαρά περιμένοντας  να  δω χιόνι  έξω από το
παράθυρό μου. Προς μεγάλη μου έκπληξη όμως αντίκρυσα στο πάρκο που βρισκόταν
απέναντι  από  το  σπίτι  μου,  ένα  σωρό  κουρασμένα  πρόσωπα  με  ένα  βλέμμα
απογοήτευσης και στα μάτια τους φαινόταν η ταλαιπωρία. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν
στριμωγμένοι  ο ένας  πάνω στον άλλο και  δίπλα τους  υπήρχαν μπόγοι,  σακούλες,
κουβέρτες και όχι μόνο. Ήταν οι πρόσφυγες που μέχρι τώρα ήταν το κύριο θέμα στις
ειδήσεις  και  τους  έβλεπα  καθημερινά  στην  τηλεόραση.  Μπορώ να  φανταστώ τις
κακουχίες που πέρασαν για να φτάσουν έως εδώ. Μάλιστα πολλοί από αυτούς στην
προσπάθειά τους να βρουν ένα καλύτερο μέρος για να ζήσουν χάνουν τις ζωές τους.
Αυτό το  τραγικό θέαμα το έβλεπα τώρα με  τα ίδια μου τα μάτια και αισθανόμουν
ανίκανη  να βοηθήσω. Ώσπου είδα ένα κοριτσάκι το οποίο μέσα σε όλη αυτήν τη
μιζέρια έγραφε κάτι σε ένα μπλοκ. Αυτό το γεγονός άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή μου
και με παρακίνησε να κάνω κάτι. Έτσι την ίδια κιόλας μέρα είπα στην μητέρα μου
πως ήθελα να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή και βέβαια συμφώνησε και
μαζί με άλλες φίλες και γνωστούς μας καταφέραμε και μαζέψαμε κουβέρτες, τρόφιμα
για τους πρόσφυγες, κάτι πολύ σημαντικό για τους ίδιους που για εμάς θεωρείται 
δεδομένο. Με αφορμή τη περίσταση αυτή είχα την ευκαιρία να μιλήσω προσωπικά 
με την κοπέλα που μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Πλησιάζοντάς  την από κοντά
είδα ένα μελαχρινό κορίτσι, στην ηλικία μου περίπου, με πελώρια καστανά  μάτια και
ένα φωτεινό χαμόγελο. Το κορίτσι δεν έγραφε όπως είχα φανταστεί αλλά ζωγράφιζε
στο πίσω μέρος από ένα  διαφημιστικό φυλλάδιο που προφανώς  το είχε βρει στον
δρόμο. Τη πλησίασα και προσπάθησα να της μιλήσω. "Καλημέρα  είμαι η Λυδία " της
είπα. Όμως αυτή με κοίταξε και μου είπε κάτι σε μία γλώσσα πολύ παράξενη που δεν
τη  γνώριζα.  Δεν  ήταν  ούτε  Αγγλικά  ούτε  καμία  άλλη  γλώσσα  από  τις  οποίες
διδασκόμαστε στο σχολείο. Σκέφτηκα για μία στιγμή και είπα  ότι δεν θα επιτρέψω
στον εαυτό μου να μας χωρίσει η γλώσσα που μιλάμε. Της έπιασα το χέρι σφιχτά και
το ακούμπησα πάνω στην καρδιά μου και  της χαμογέλασα.  Μου χαμογέλασε  και
αυτή και με έναν τρόπο μαγικό καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Δυο κορίτσια τόσο
διαφορετικά  και όμως  καταφέραμε να επικοινωνήσουμε ακόμη  και αν η γλώσσα
μας ήταν διαφορετική.

Αμέσως μετά με πήρε από το χέρι και μου έδειξε μια από τις ζωγραφιές που
είχε φτιάξει. Στην ζωγραφιά της μπόρεσα να διακρίνω με μεγάλη ευκολία μία βάρκα
που χαροπάλευε μέσα στην φουρτουνιασμένη θάλασσα να βρει στεριά και μέσα της
υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι.

Υπέθεσα ότι η ζωγραφιά αυτή ήταν μία αναπαράσταση του πως αυτή και η
οικογένειά  της έφτασαν εδώ.  Δεν μπορούσα να φανταστώ  πόσο κοντά ήταν όλοι
αυτοί  οι  άνθρωποι  με  το  θάνατο  και  πως  κατάφεραν  να  επιβιώσουν.
Ύστερα μου έδειξε άλλη μία ζωγραφιά της όπου υπήρχαν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι.
Φαντάστηκα  ότι  θα  ήταν ο παππούς  και  η  γιαγιά  της  που είχαν  μείνει  πίσω μην
μπορώντας  να  κάνουν  ένα  τόσο  μεγάλο  ταξίδι.  Έπειτα
παρατήρησα  μία  ακτή  με  ξεβρασμένους  ανθρώπους  και  



κάποιους  να  θρηνούν  για  αυτούς  που  είχαν  χάσει.  Ήταν
σαν  να  μου  μιλούσε.  Έφτασε  όμως  η  στιγμή  που  έπρεπε  να
φύγω, αλλά είχαμε ακόμα τόσα να πούμε. Τη χαιρέτησα και της υποσχέθηκα πως θα
ερχόμουν αύριο.

Έτσι την επόμενη μέρα ετοίμασα μία τσάντα με κάποια  ρούχα, παιχνίδια και
είπα στην μαμά μου να πάμε στο πάρκο. Πιο πολύ όμως ήθελα να της δώσω ένα
μενταγιόν καρδούλα που είχε στο κέντρο του ένα λουλουδάκι.Το ένα μισό θα το είχα
εγώ  και  το  άλλο  αυτή.  Με  αυτόν  τον  
τρόπο  ήθελα  να  της  δείξω  πως  από  εδώ  και  στο  εξής  θα  
είμαστε φίλες για πάντα. Ξαναπήγαμε στο πάρκο και εγώ κάθησα στο παγκάκι δίπλα
στη κοπελίτσα. Της έδωσα το ένα μενταγιόν και της είπα "με λένε Λυδία" και αυτή με
τη  σειρά  της  μου  φόρεσε  το  άλλο  μισό  και  μου  είπε  "Αϊσέ".  Ήμουν  τόσο
ευτυχισμένη! Ήθελα να της πω πολλά. Ήθελα να της ευχηθώ να βρει ένα  σπίτι, μία
πατρίδα. Όμως οι σκέψεις μου διακόπηκαν, γιατί  έπρεπε να φύγω.

Την επόμενη μέρα λοιπόν  ξύπνησα πιο αργά διότι  ήταν Σαββάτο.  Έτρεξα
αμέσως στο παράθυρο και πρόσεξα ότι αυτή τη φορά το πάρκο ήταν άδειο. Υπέθεσα
ότι οι πρόσφυγες θα είχαν φύγει για να βρουν μια καλύτερη πατρίδα. Επιβεβαιώθηκαν
οι σκέψεις μου  όταν η μητέρα μου μού είπε ότι οι πρόσφυγες είχαν φύγει νωρίς το
πρωί. Αμέσως έτρεξα στο πάρκο γιατί σκέφτηκα ότι η Αϊσέ ίσως να μην είχε φύγει.
Δυστυχώς  όμως  δεν  ήταν  κανείς.  Μόνο  υπήρχε  μια  ζωγραφιά  στο  παγκάκι  που
καθόμασταν. Η ζωγραφιά απεικόνιζε δύο κορίτσια, πάνω τους ένα άστρο λαμπερό και
δύο καραμέλες.  Πόσο σημαντικές θα'ταν γι'αυτήν οι καραμέλες!   Μου έδωσε ότι
θεωρούσε πιο σημαντικό!

 Ξέρω ότι δεν θα την ξαναδώ ποτέ την Αϊσέ!
Ποιός  ξέρει  σε  ποια  χώρα  του  κόσμου  να

βρίσκεται.  Όμως θα την έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου ως ένα γελαστό παιδί που
πάντα   έβρισκε κάποιον τρόπο να κοιτάει μπροστά. Θέλω να φαντάζομαι πως κάποια
στιγμή θα πάω σε μία έκθεση ζωγραφικής, όπου μια διάσημη ζωγράφος θα εκθέτει τα
έργα της. Όταν όμως την κοιτάξω καλύτερα θα δω ότι φοράει το μενταγιόν μου στον
λαιμό της. Σκέφτομαι ότι αυτή η ζωγράφος θα πρόσφερε τα έσοδα από τη έκθεση
υπέρ  των  προσφύγων,  όμως  όχι.  Εύχομαι  τότε  να  μην  υπάρχουν  πρόσφυγες,  να
περισσεύει το χαμόγελο και όχι ο πόνος, εξάλλου η Αϊσέ ήταν ένα κορίτσι που πάντα
χαμογελούσε.  Αυτή  ήταν η ιστορία της Αϊσέ,  που συνέβη σε μια πόλη ή μάλλον
συμβαίνει  σε  όλες  τις  πόλεις  και  τις  χώρες  του  κόσμου.

Όσο υπάρχουν πόλεμοι θα υπάρχουν  χιλιάδες μικρές Αϊσέ σε ολόκληρο τον
κόσμο  που  θα  υποφέρουν  χωρίς  να  έχουν  φταίξει  σε  τίποτα.  Αυτά  τα  παιδιά  δε
χαίρονται την παιδική τους ηλικία και γίνονται κατευθείαν ενήλικες...

Πρέπει  να το σταματήσουμε αυτό.  Ας γεμίσουμε τα χέρια των παιδιών με
χρώματα και νερομπογιές ώστε να ζωγραφίσουν έναν κόσμο χωρίς  πρσφυγιά, χωρίς
πολέμους και χωρίς πόνο. Ας σβήσουμε τη λέξη  πρόσφυγας από το λεξιλόγιό μας και
ας  βοηθήσουμε  τους  ανθρώπους  αυτούς  να  βρουν  την  Ιθάκη  τους  και  να  τους
δείξουμε τον δρόμο έως εκεί!


