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 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2018 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Η θητεία μου στο στρατό έχει σχεδόν τελειώσει. Σε λιγότερο 

από ένα μήνα θα βρίσκομαι σπίτι μου. Πρώτη φορά μπορώ να 

πω πως μου έχει λείψει τόσο πολύ... Όχι μόνο το σπίτι... αλλά 

και η μάνα μου.  

                                                           Κώστας 

 

                                                                                 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Μετά από τόσο καιρό είμαι σπίτι! Περίμενα μια θερμή 

υποδοχή, μια αγκαλιά, έστω, μου αρκούσε... Αντί γι΄ αυτό, οι 

γονείς μου είχαν νευριάσει στο φουλ μαζί μου, επειδή έμαθαν 

πως παίρνω ναρκωτικά… 

                                                              Κώστας 

 

                                                                                   

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Σήμερα, η μάνα μου αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία 

να με διώξει από το σπίτι. Μάλιστα, μου είπε πως δεν θέλει 

να με ξαναδεί, πως την έχω απογοητεύσει και πως την έχω 

αρρωστήσει ψυχολογικά… Κάπου, είχα διαβάσει για τις 

προσφυγικές πολυκατοικίες στην λεωφόρο Αλεξάνδρας και 

αποφάσισα να μείνω εκεί, αφού δεν είχα άλλη επιλογή…  

                                                           Κώστας 

 

                                                                                   

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Το σπίτι είναι σε άθλια κατάσταση αλλά μου αξίζει, καθώς 

στην ίδια κατάσταση βρίσκομαι κι εγώ! Υπάρχει παντού 

σκόνη και βρωμάει. Ευτυχώς, οι παλιοί κάτοικοι είχαν αφήσει 

κάποια έπιπλα και μπόρεσα να εγκατασταθώ. Σήμερα, πήρε 

τηλέφωνο ο αδερφός μου και μου είπε πως η μάνα μου 

πέθανε. Ξέροντας πως φταίω εγώ γι΄ αυτό, μου είναι δύσκολο 

να το ξεπεράσω… Όταν έμαθα πως δεν είμαι προσκεκλημένος 

στην κηδεία, στεναχωρήθηκα παραπάνω...  Υποσχέθηκα στον 

εαυτό μου πως θα σταματήσω τα ναρκωτικά! 

                                                            Κώστας 

 

                                                                                         

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 



Είναι η τρίτη μέρα που κατοικώ στα προσφυγικά… 

Προσπαθώ να σταματήσω τα ναρκωτικά αλλά είναι δύσκολο. 

Ξέρω, όμως, πως θα τα καταφέρω, το έχω βάλει στόχο!  

Σήμερα, βρήκα ένα περίεργο κουτί κάτω από το κρεβάτι μου. 

Όταν το άνοιξα, εκτός από πολλά χαρτιά και φωτογραφίες, 

βρήκα ένα γράμμα, το οποίο προοριζότανε για την γυναίκα 

ενός πρόσφυγα, η οποία δεν είχε καταφέρει να φύγει από την 

Μικρά Ασία... Αυτό που με συγκίνησε πιο πολύ στο γράμμα 

ήταν το σημείο που της έλεγε πως την αγαπάει… Δεν 

κατάλαβα γιατί, όμως δεν το έστειλε ποτέ! Ίσως φοβόταν πως 

δεν θα έπαιρνε ποτέ απάντηση, καθώς θα νόμιζε πως είχε 

πεθάνει...  

                                                             Κώστας 

 

                                                                                    

Αθήνα, 1 Απριλίου 2018 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Αυτή την εβδομάδα το Μέγαρο Μουσικής οργάνωσε μια 

έκθεση με θέμα την Μικρασιατική καταστροφή. Εγώ, ως 

κάτοικος προσφυγικής πολυκατοικίας και εργαζόμενος ως 

αρχιτέκτονας, αποφάσισα να πάω στην έκθεση παίρνοντας 

μαζί μου το γράμμα που είχα βρει τις προάλλες.  Πριν 

ξεκινήσει η έκθεση, θέλοντας να τους βοηθήσω, τους έδωσα το 

γράμμα.  

                                                       Κώστας 

 

                                                                                    

Αθήνα, 18 Απριλίου 2018 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Έχω προσαρμοστεί πλήρως στις προσφυγικές πολυκατοικίες. 

Η έκθεση με βοήθησε να μάθω πολλά πράγματα γι΄ αυτές και 

αποφάσισα να τις  ανακαινίσω, καθώς έχω μαζέψει ένα 

ικανοποιητικό ποσό. Χθες οι διοργανωτές της έκθεσης με 

ειδοποίησαν ότι μετά από μια σύντομη έρευνα που έκαναν, 

ανακαλύφθηκε πως το γράμμα που τους είχα δώσει ήταν ενός 

συγγραφέα-ποιητή της εποχής… και με ευχαρίστησαν πάλι γι΄ 

αυτό. 

                                                        Κώστας  

                                                                  

                                                                                       

Αθήνα, 10 Μαΐου 2019 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Τώρα που οι πολυκατοικίες έχουν μια ραγδαία βελτίωση, η 

γειτονιά έχει ξαναγεμίσει με κόσμο και οι αυλές έχουν 

σταματήσει να είναι πλέον πάρκινγκ. Έχουν γεμίσει με 

λουλούδια και πανέμορφα, καρποφόρα δέντρα.  Τα σπίτια δεν 

έχουν πλέον τα σημάδια από τις σφαίρες και είναι πλήρως 



ανακαινισμένα. Τα κτήρια κρατάνε την ιστορική τους σημασία 

και τίποτα δεν έχει αλλάξει εκτός από την εξωτερική τους 

εμφάνιση. Χαίρομαι που είμαι κάτοικός τους και τα κτήρια 

δεν έχουν κατεδαφιστεί! Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, 

όχι μόνο που κράτησα την υπόσχεσή μου αλλά και που 

μπόρεσα να συνεισφέρω σε κάτι! Ελπίζω η μάνα μου να είναι 

περήφανη για μένα, επίσης! 

                                                              Κώστας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άχμεντ Σάρα                                                                                                                  

Γωγάκου Αθηνά 

 

 

 


