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Το γράμμα… 

 

Σε ένα διαμέρισμα των προσφυγικών… 

- Άντε πάμε! 
- Περίμενε μισό λεπτό.  
- Γιατί τι έγινε; 
- Ψάχνω ένα φάκελο.  
- Ας το τώρα! Θα τον βρεις μετά! Θα περιμένει ο άνθρωπος.  
- Πωπώ, παιδί μου, ανυπόμονος που είσαι! 
- Ναι, είμαι ανυπόμονος, επειδή δε θέλω να στήσουμε τον 

άνθρωπο.  
- Καλά, καλά.  
- Το παράθυρο το έκλεισες;  
- Ναι, το έκλεισα.  
- Ωραία, πάμε! 
- Πάμε!  

Και όμως το παράθυρο ήταν ανοικτό… 

 

Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ξεναγός της πόλης των Αθηνών, 
μιλάει στα παιδιά ενός γυμνασίου της Θεσσαλονίκης για τις 
προσφυγικές πολυκατοικίες τής λεωφόρου Αλεξάνδρας.  

- Και τώρα παιδιά βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο σπουδαία και 
ενδιαφέροντα μνημεία της Αθήνας, κατά τη γνώμη μου, τις 
προσφυγικές πολυκατοικίες τής λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χτίστηκαν το 
1934 από τους αρχιτέκτονες Κίμων Λάσκαρη και Δημήτρη Κυριακού, για 
να στεγάσουν τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία το 1922. 
Αποτελούν ένα συγκρότημα 8 πανομοιότυπων κτιρίων, 
κατασκευασμένα από πέτρα. Συνολικά διαθέτει 228 διαμερίσματα των 
περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. 



- Κύριε, μπορώ να ρωτήσω κάτι; 
- Βεβαίως! 
- Κατά τη διάρκεια αυτών των δώδεκα χρόνων οι πρόσφυγες πού 
ζούσαν;  
- Αρχικά, είχαν δημιουργηθεί διάφορες πρόχειρες παραγκουπόλεις. 
Ωστόσο, δεν μπορούσαν να καλύψουν τον αριθμό των προσφύγων που 
είχαν έρθει τότε στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό πολλοί πρόσφυγες 
αναγκάστηκαν να ζήσουν σε κάποια δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, 
αποθήκες και εκκλησίες.  
- Κύριε Παπαδόπουλε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.  
- Εντάξει, λοιπόν. Ελπίζω να μη σας κούρασα, παιδιά.  
- Όχι, κύριε Παπαδόπουλε!  
- Καλά να περάσετε στην υπόλοιπη εκδρομή σας στην Αθήνα! 
- Ευχαριστούμε! 
- Γεια σας! Καλή συνέχεια! 

 

Ο Κωνσταντίνος κατευθύνεται προς τον κενό χώρο αναλογιζόμενος 
αυτά που έλεγε και αυτά που ήθελε να πει στα παιδιά, καθώς και 
πολλά άλλα πράγματα που ήθελε να μάθει για αυτές τις πολυκατοικίες. 
«Αχ και να μπορούσα να μάθω τι ακριβώς συνέβαινε εκεί μέσα όλα 
αυτά τα χρόνια…!», σκέφτηκε. Ξαφνικά, εκεί που σκεφτόταν όλα αυτά, 
πέφτει πάνω στο πρόσωπό του ένας φάκελος, που έγραφε από έξω : ‘’ 
Τα απομνημονεύματά μου και των προσφυγικών’’. Χωρίς δεύτερη 
σκέψη τον ανοίγει και τον διαβάζει… 
 

Χειμώνας του 1937… 

Μόλις κατάφερα να ξεπληρώσω και την τελευταία δόση για το 
διαμέρισμα στο πρώτο κτίριο των προσφυγικών πολυκατοικιών. 
Πονεμένος χώρος αυτός! Πώς να ξεχάσει κανείς τις «μάχες» που είχαν 
γίνει με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο απέναντι γήπεδο πριν 

από περίπου δεκατέσσερα χρόνια; Ποιος να ξεχάσει το ότι δεν είχαμε 
πού να μείνουμε και μας έδιωχναν από το γήπεδο; Ευτυχώς που 
επενέβη ο Δήμος Αθηναίων και χτίστηκαν αυτές οι πολυκατοικίες!  

Οι άνθρωποι εδώ είναι ιδιαίτεροι. Ο καθένας με τις παραξενιές του! 
Είναι όμως φυσικό. Από εκεί που είχες το σπίτι σου, με τις ανέσεις σου, 
χωρίς να χρειάζεται να μοιραστείς κάτι με τους γείτονές σου, ξαφνικά 
να βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα, σε μια ξένη πόλη, σε ένα μικρό χώρο 
που δεν τον νιώθεις δικό σου και να αναγκάζεσαι να μοιράζεσαι 
κάποιους σημαντικούς χώρους που δεν θες να μοιράζεσαι με άλλους, 
όπως για παράδειγμα το πλυσταριό... Κάθε μέρα γίνονται μάχες για τις 
σειρές προτεραιότητας.  

Τουλάχιστον, όμως, δεν είναι σαν και πρώτα, που ζούσαμε σε 
παράγκες και δεν είχαμε πόσιμο νερό να πιούμε και ήμασταν 
εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες... Πόσοι είχαν πεθάνει από 
αρρώστιες, ούτε που ξέρω. Αμέτρητοι! Διάβασα σε μια εφημερίδα ότι 
έτσι είχαν πεθάνει το 20% των προσφύγων μόνο τον πρώτο χρόνο...  

 

28 Οκτωβρίου 1940… 

Από το πρωί ακούγονται σειρήνες και ουρλιαχτά. Είναι πλέον 
γεγονός! Έχουμε πόλεμο! Τα ξημερώματα ο Ιωάννης Μεταξάς απάντησε 
«ΟΧΙ»  στο τελεσίγραφο του Ιταλίας για την παράδοση της χώρας. Το 
αποτέλεσμα; ΠΟΛΕΜΟΣ!  

Πριν από λίγα λεπτά άκουσα την κυρία Σελτί , που μένει από κάτω, 
να μιλάει με την κυρία Ασχιούμογλου,  που μένει από πάνω μας,  για 
τον πόλεμο. Η κυρία Σελτί υποστήριζε πως τώρα που κηρύχτηκε 
πόλεμος, εμείς κινδυνεύουμε. Η κυρία Ασχιούμογλου είχε βάλει τα 
κλάματα. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτε για τον πόλεμο. Φοβόταν. Και με 
το δίκιο της! Όλοι φοβόμαστε! Διότι εμείς τι θα απογίνουμε; Τα παιδιά 
μας και οι οικογένειές μας; Ζήσαμε τον ξεριζωμό μια φορά και μερικοί 
γλίτωσαν το θάνατο; Ποιος μας εγγυάται πως θα συμβεί το ίδιο ξανά; 



Κανένας! Και τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Να φύγουμε; Και αν 
φύγουμε, να πάμε πού; Ή να μείνουμε εδώ με το φόβο μη γίνει το 
οτιδήποτε και αναγκαστούμε να φύγουμε ξανά; Καλή ερώτηση. 

 

Απρίλιος του 1941… 

Ναι! Είναι πλέον γεγονός! Η Γερμανία εισέβαλε στην Ελλάδα! Στις 6 
Απριλίου ο γερμανικός στρατός εισέβαλε στην Δυτική Μακεδονία και 
στη Θράκη. Στις 27 Απριλίου οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Το πρωί 
ακούγαμε όλοι ένα θόρυβο από μοτοσικλέτα. Κοιτάξαμε δειλά-δειλά 
από το παράθυρο. Είδαμε μια μοτοσυκλέτα που έφερε την σημαία τής 
Γερμανίας. Αυτό ήταν! Αρχίζει η κατοχή! Τόσα χρόνια δεν είχαμε 
καταλάβει 100% τι σημαίνει πόλεμος στην Ελλάδα. Εκείνο το πρωί το 
μάθαμε μια και καλή!  

 

Δεκέμβριος 1941- Ιανουάριος 1942 

Οι τιμές των τροφίμων στην αγορά έχουν πάει στο Θεό! Το 
ελαιόλαδο κοστίζει 4.500 δραχμές... Καθημερινά χτυπούν την πόρτα 
μας διάφοροι ζητιάνοι ζητώντας λίγο νερό και ένα μικρό κομμάτι ψωμί. 
Πριν μερικές μέρες η κυρία Ασχιούμογλου  χτύπησε την πόρτα μας για 
τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ταραχτήκαμε. Η κυρία Ασχιούμογλου ήταν πολύ 
περήφανη και ψηλομύτα. Δεν θα καταδεχόταν ποτέ να ζητιανέψει και 
αν το έκανε δεν θα το έκανε ποτέ σε γνωστούς της… 

 

Καλοκαίρι 1942 

Καθημερινά έξω στους δρόμους ακούγονται φωνές και 
πυροβολισμοί. Στην πίσω πολυκατοικία υπήρχε μια Εβραία, που είχε 
έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Οι Γερμανοί την έπιασαν ένα πρωί και την 
οδήγησαν σε ένα στρατόπεδο. Λόγω αυτής της ανακάλυψης οι Γερμανοί 
για περίπου μια εβδομάδα έκαναν εφόδους σε διάφορα διαμερίσματα 

όλων των πολυκατοικιών. Σταμάτησαν μόλις ήταν σίγουροι ότι δεν 
υπήρχε κανένας άλλος Εβραίος σε κανένα διαμέρισμα.  

Αυτή η εβδομάδα ήταν από τις πιο δύσκολες εβδομάδες της ζωής 
μου. Κάθε φορά που άκουγα βήματα στις σκάλες, μου κοβότανε το αίμα 
και έλεγα πως τελειώσαμε… Αλλά, ευτυχώς, αυτό δεν έγινε.  

 

Δεκέμβριος 1944 

Οι δυνάμεις της αριστεράς συγκρούονται με τις Βρετανικές και 
κυβερνητικές δυνάμεις στην Αθήνα. Πολλοί αριστεροί βρήκαν 
καταφύγιο εδώ, με αμέτρητες συνέπειες.  

Οι μάχες ξεκίνησαν στις 3 Δεκεμβρίου 1944. Οι αστυνομικές 
δυνάμεις πυροβόλησαν τους αριστερούς μπροστά από το μνημείο του 
Άγνωστου στρατιώτη. Στη συνέχεια, οι αριστεροί για να ξεφύγουν, 
κατέφυγαν σε αυτές εδώ τις πονεμένες πολυκατοικίες. Οι Βρετανοί 
πυροβολούσαν και πετούσαν οβίδες από το Λυκαβηττό προς τις 
πολυκατοικίες… Είχαμε κλειστεί όλοι μέσα στα σπίτια μας και δε 
βγαίναμε με τίποτε. Ακούγαμε τους πυροβολισμούς και τρέμαμε. Από 
τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου… Βλέπαμε τρύπες στους τοίχους 
και λέγαμε «Αυτή τη φορά δε θα ζήσουμε…!» Χάθηκαν πολλές ζωές 
τότε... Μία από αυτές η κυρία Ασχιούμογλου…  

Οι αριστεροί δεν έφευγαν εύκολα από εδώ και όσο δεν έφευγαν, 
τόσο οι Βρετανοί συνέχιζαν.  

Οι τρύπες στον τοίχο καθώς και όλα αυτά τα κτίρια αποτελούν 
μνημεία και για αυτό το λόγο δεν πρέπει να καταστραφούν ποτέ.  

 

 

Ύστερα από αυτό το γράμμα ο Κωνσταντίνος βάλθηκε να μάθει 
ποιος το έγραψε και αν ζει. Μπήκε στην πρώτη πολυκατοικία και έψαξε 
να βρει αν υπάρχουν πουθενά τα ονόματα Σελτί και Ασχιούμογλου. 



Βρήκε το όνομα Σελτί. Χτυπάει το κουδούνι και του ανοίγει την πόρτα 
μια νεαρή κοπέλα.  
- Ποιος είστε; τον ρωτάει. 
- Γεια σας, ψάχνω για μια κυρία Σελτί, που ζούσε σε αυτή την 
πολυκατοικία την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  
- Ναι, ποιος είστε όμως; 
- Είμαι ένας ξεναγός και ψάχνω πληροφορίες για τις προσφυγικές 
πολυκατοικίες.  
- Περάστε!  
- Ευχαριστώ.  
Το σπίτι ήταν ιδιαίτερα καθαρό και ανακαινισμένο.  
- Λοιπόν, καθίστε! Να σας προσφέρω κάτι; 
- Όχι, ευχαριστώ.  
- Περιμένετε μισό λεπτό, να σας φωνάξω τη γιαγιά μου.  
 
- Χαίρετε! λέει η κυρία Σελτί. Τι ζητάτε εδώ; 
- Γεια σας! Ήθελα να μάθω κάποιες πληροφορίες για τις προσφυγικές 
πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ζούσατε 
εδώ τότε; 
- Ναι. 
- Τότε θα ξέρετε ποιος έμενε από πάνω σας; 
- Ναι, έμενε ο κύριος Σαφίλ με την οικογένεια του.       
- Μήπως ζει ακόμη κάποιος από την οικογένειά του σε αυτό το 
διαμέρισμα; 
- Δεν ζει ο ίδιος αλλά ζει η εγγονή του με τον άντρα της. Γιατί, όμως, 
ρωτάτε; 
- Βρήκα ένα γράμμα, που πιθανόν είναι γραμμένο από τον ίδιο. 
Αναφέρει εσάς και την κυρία Ασχιούμογλου.  
- Πώς το βρήκατε;  
- Είμαι ξεναγός και το πρωί είχα μια ξενάγηση και καθώς περπατούσα, 
έπεσε πάνω στο πρόσωπό μου από ένα ανοικτό παράθυρο.  

- Μάλιστα! Μένουν στον ακριβώς από πάνω όροφο.  
- Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ενόχληση!  
- Δεν πειράζει. Χαίρετε! 
- Γεια σας! 
 

Ανεβαίνει τις σκάλες σιωπηλός και χαρούμενος, που επιτέλους θα 
μάθει περισσότερα πράγματα για το αγαπημένο του μνημείο στην 
Αθήνα. Εξάλλου, θα γνωρίσει κι αυτόν που έγραψε το γράμμα, το οποίο 
κρατάει στα χέρια του… 

 
Χτυπάει το κουδούνι και του ανοίγει μια νέα κοπέλα.  

- Γεια σας! Περάστε! του λέει η κοπέλα ανοίγοντάς του την πόρτα.  
 

Παραξενεύτηκε με αυτήν την αντίδραση.  
- Καθίστε! Να σας προσφέρω κάτι;  
- Όχι, ευχαριστώ! Με περιμένατε; 
- Με ειδοποίησε η δεσποινίς Σελτί. Μου είπε πως βρήκατε ένα 
γράμμα του παππού μου.  
- Ναι, είναι αλήθεια. Έξω από το φάκελο λέει για τα 
απομνημονεύματα του και των προσφυγικών, αλλά δεν αναφέρει 
πουθενά ούτε το όνομά του. 
- Ναι, γιατί για τη ζωή του έγραψε σε άλλο γράμμα, που το έβαλε στον 
ίδιο φάκελο. Αυτόν τον φάκελο τον βρήκα σήμερα και κοίταξα πιο 
πολύ για τη ζωή του παρά για τις πολυκατοικίες. Τον είχα αφήσει 
δίπλα στο παράθυρο και φύσηξε αέρας και για αυτό έπεσε στα χέρια 
σας. Χαίρομαι πάντως που έπεσε στα χέρια κάποιου που πραγματικά 
ενδιαφέρεται για την ιστορία των πολυκατοικιών. Αλλά τι άλλο θέλετε 
να μάθετε;  
- Βασικά έψαχνα για αληθινές μαρτυρίες και επειδή τα έγραφε ωραία 
ο κύριος Σεφίλ, ήθελα να τα άκουγα από αυτόν.  



- Μα δεν έχει και τίποτε άλλο να μάθετε. Ό,τι έγραφε το γράμμα είναι 
αυτά που συνέβαιναν, τουλάχιστον σε αυτό το σπίτι, αλλά αν 
ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε αληθινές μαρτυρίες και στο 
διαδίκτυο. 

- Ναι, αλλά έψαχνα για κάποια μαρτυρία, που να μου την πουν από 
κοντά… 
- Τότε ξαναχτυπήστε στην κυρία Σελτί από κάτω ξανά. Είναι η μόνη από 
εδώ που θυμάται περισσότερες λεπτομέρειες αλλά δεν νομίζω ότι 
θυμάται πιο πολλά από αυτά που διαβάσατε.  
- Εντάξει! Ευχαριστώ πολύ! Ορίστε και το γράμμα του παππού σας.  
- Ευχαριστώ! Χαίρετε! 
- Χαίρετε!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Βερούχη   

 


