
   
  

 

 

 

 
Νικολέτα Στεφάνου 

                                 8ο  Γυμνάσιο – Λ.Τ. 

Χαλανδρίου 

Β΄ Γυμνασίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεκατρείς Σεπτεμβρίου 



   
  

Ονομάζομαι Ειρήνη Καράκη. Γεννήθηκα το 1908 στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Ζούσα 

με τη μητέρα και τον αδερφό μου σε ένα παλιό πέτρινο σπίτι που έχτισαν οι 

παππούδες μου πριν πολλά χρόνια. Έχασα τον πατέρα μου όταν ήμουν έξι ετών. Αν 

και ήταν δύσκολο να μεγαλώνω χωρίς το πατρικό πρότυπο που πάντα ευχόμουν να 

είχα, η μητέρα μου κατάφερε να καλύψει το κενό που είχε δημιουργηθεί.  

Αναπόσπαστο κομμάτι της καρδιάς μου ήταν  ο μικρότερος αδερφός μου, ο Γιάννης 

ή όπως τον αποκαλούσα  εγώ «Γιαννάκη».  Η μητέρα μου ήταν στον έβδομο μήνα της 

εγκυμοσύνης της, όταν έμαθε ότι ο πατέρας μου χτυπήθηκε σοβαρά και πέθανε 

ακαριαία. Ο αδερφός μου δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον πατέρα, αλλά είμαι σίγουρη 

πως είναι πάντα στο πλάι του και τον προσέχει. Ήταν Σεπτέμβριος του 1922 και ήμουν 

δεκατεσσάρων ετών. Ξαφνικά η ζωή μου άλλαξε όταν μάθαμε ότι οι Τούρκοι 

προελαύνουν προς τη Σμύρνη.  

Ήταν βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου. Η μητέρα μου, η Φωτεινή, ετοίμαζε το βραδινό. 

Όταν το φαγητό ετοιμάστηκε, μας φώναξε να φάμε.  

- «Ειρήνη, Γιάννη, έτοιμο το φαγητό!» φώναξε.  

- «Ερχόμαστε!», απάντησα και σηκώθηκα από την καρέκλα του γραφείου μου.  

Κατέβηκα τις σκάλες και μπήκα στην κουζίνα. Ο Γιάννης ήταν ήδη εκεί και 

παρατηρούσε τη μητέρα να σερβίρει το φαγητό στα πιάτα. Ήμασταν μια φτωχή 

οικογένεια, οπότε τα δείπνα μας ήταν λιτά και αποτελούνταν συνήθως από ψωμί, 

τυρί και ελιές. Η μάνα έκανε το αδύνατο δυνατό για να μας μεγαλώσει. Υπήρχαν 

φορές που ήταν εξαντλημένη και συντετριμμένη και το μόνο που έκανε ήταν να 

κλαίει και να προσεύχεται στον Θεό. Όσο μεγάλωνα, την βοηθούσα όλο και 

περισσότερο. Έπλενα τα πιάτα, άπλωνα τα ρούχα, καθάριζα το σπίτι. Ο Γιάννης 

άρχισε να τρώει αμέσως. Αν και συνήθως η μητέρα του έλεγε ότι πρέπει να είναι 

ευγενικός και να περιμένει και τους υπόλοιπους να καθίσουν στο τραπέζι, αυτή τη 

φορά δεν το έκανε.  

- «Είσαι καλά, μαμά;», ρώτησα και την κοίταξα. Δε μου απάντησε. Νομίζω πως δεν 

άκουσε ούτε την ερώτηση. Δεν την ξαναρώτησα.  



   
  

Στο τραπέζι επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Θα κλείναμε οκτώ χρόνια από τότε που 

χάσαμε τον πατέρα μου. Η μητέρα μου δεν θα καταφέρει ποτέ να τον ξεπεράσει. Ήταν 

ο έρωτας της ζωής της, και πάντα θα είναι. Κάθε φορά που πλησιάζει αυτή η μέρα, 

μαραζώνει περισσότερο από ποτέ. Είναι μια πληγή που πάντα θα είναι ανοιχτή.   

- «Μαμά,… πήγαινε να κοιμηθείς, θα μαζέψω εγώ τα πιάτα», της είπα.  

- «Σ’ ευχαριστώ, Ειρήνη μου», είπε και με φίλησε στο μέτωπο.  

Ο αδερφός μου συνέχισε να τρώει. Μετά από δέκα λεπτά τελείωσε το φαγητό του 

και αποσύρθηκε στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του, καθώς ήταν η ώρα του να πάει για 

ύπνο. Εγώ έμεινα και μάζεψα το τραπέζι. Έπλυνα τα πιάτα και συμμάζεψα την 

κουζίνα. Η ώρα ήταν ήδη 10:30 μ.μ. και είχα αρχίσει να νυστάζω. Ανέβηκα στο 

δωμάτιό μου, έβαλα τη νυχτικιά μου, έπλυνα τα δόντια μου και ξάπλωσα στο κρεβάτι 

μου. Τα βιβλία είναι ο μόνος τρόπος διαφυγής από την τρομακτική πραγματικότητα 

στην οποία ζούμε. Άνοιξα το βιβλίο μου και «χάθηκα» μέσα στις σελίδες του. Έπειτα 

από λίγη ώρα, το ακούμπησα στο κομοδίνο και έσβησα το κερί που είχα αναμμένο. 

Ο ύπνος με πήρε αμέσως, καθώς ήμουν αρκετά κουρασμένη.  

Έφτασε το επόμενο πρωί. Ξύπνησα στις 7:30΄. Έβαλα ένα πρόχειρο φόρεμα που 

φοράω μέσα στο σπίτι και κατέβηκα τις σκάλες. Η μητέρα μου ήταν στην κουζίνα και 

έφτιαχνε πρωινό. Την πλησίασα αργά για να μην την τρομάξω. Με κατάλαβε.  

- «Καλημέρα, κόρη μου», μου είπε καθώς προσπαθούσε να χαμογελάσει.  

- «Καλημέρα, μαμά», της είπα και της έδωσα ένα φιλί στο μάγουλο. «Ετοιμάζεις 

πρωινό;», τη ρώτησα.  

- «Ναι, ξύπνησα νωρίς και φτιάχνω τηγανίτες. Ήθελα να σ’ ευχαριστήσω για εχθές», 

μου είπε και μου χαμογέλασε.  

- «Δεν κάνει τίποτα, μαμά μου. Εξάλλου, ζω κι εγώ μέσα σ’ αυτό το σπίτι, είναι 

υποχρέωσή μου να βοηθάω», της είπα και της χαμογέλασα.  

Λίγη ώρα αργότερα άκουσα βήματα στις σκάλες. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα τον 

μικρό μου αδερφό να κατεβαίνει. Όταν με είδε, έτρεξε στην αγκαλιά μου και με 



   
  

αγκάλιασε. Ο δεσμός μας είναι μοναδικός. Παρότι έχουμε έξι χρόνια διαφορά 

ηλικίας, έχουμε χτίσει μια απίστευτη σχέση. Τον αγαπάω όσο τίποτα.  

- «Καλημέρα, μικρέ!», του είπα και του χαμογέλασα. 

- «Καλημέρα, Ειρήνη!», είπε και με αγκάλιασε ξανά.  

Η μέρα ξεκίνησε καλά για όλη την οικογένεια. Η ώρα πέρασε και έφτασε μεσημέρι. 

Μόλις είχαμε τελειώσει το μεσημεριανό μας γεύμα. Ο Γιαννάκης είχε ανέβει στο 

δωμάτιό του κι εγώ με τη μητέρα μαζεύαμε την κουζίνα. Λίγη ώρα αργότερα, 

ακούσαμε έναν δυνατό και επίμονο χτύπο στην πόρτα. Κοιταχτήκαμε τρομαγμένα  

και βαδίσαμε προς την πόρτα.  

- «Μείνε πίσω, Ειρήνη. Θα ανοίξω εγώ», είπε. 

Όταν άνοιξε η πόρτα, αντικρίσαμε τη γειτόνισσά μας, την κυρία Φρόσω. Φαινόταν 

πολύ ταραγμένη και τρομαγμένη.  

- «Έρχονται οι Τούρκοι! Ξεκίνησαν τις σφαγές. Τρέξτε για τη ζωή σας!», είπε κι έφυγε 

τρέχοντας.  

Με το που άκουσα αυτά τα λόγια μου κόπηκαν τα πόδια. Ξεκίνησαν οι σφαγές… Θα 

πεθαίναμε όλοι…  

- «Φώναξε γρήγορα τον Γιάννη! Πρέπει να φύγουμε πριν βραδιάσει και 

χειροτερέψουν τα πράγματα», είπε η μάνα κι έφυγε.  

Ανέβηκα αμέσως τις σκάλες και μπήκα στο δωμάτιο του αδερφού μου. Ήταν η πρώτη 

φορά που με έβλεπε τόσο ταραγμένη.  

- «Ειρήνη, τι συνέβη;», με ρώτησε με έναν τρόμο στα μάτια.  

- «Οι Τούρκοι ξεκίνησαν τις σφαγές. Πρέπει να φύγουμε αμέσως». 

Είδα τις κόρες των ματιών του να συστέλλονται. Ήταν μόλις οκτώ χρόνων. Δεν 

μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο και ούτε έπρεπε. Δυστυχώς, όμως, κρίθηκε από 

τον Θεό απαραίτητο να το ζήσει.  

- «Παιδιά, η ώρα περνάει! Πρέπει να φύγουμε!», φώναξε η μητέρα από τις σκάλες.  



   
  

Κοίταξα τον αδερφό μου στα μάτια. Μου έγνεψε και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. 

Την άνοιξε και βγήκε από το δωμάτιο. Δεν πήρε τίποτα μαζί του. Πριν προλάβει να 

κατέβει τις σκάλες τον φώναξα.  

- «Γιάννη, δεν θα πάρεις κάποια πράγματα μαζί σου;», τον ρώτησα. 

- «Όχι, διότι πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσουμε σπίτι μας και ότι τίποτα δεν τελείωσε. 

Όταν επιστρέψω, θα βρω όλα μου τα πράγματα στη θέση που τα άφησα», μου 

απάντησε με ένα σοβαρό ύφος και άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες.  

Έμεινα για λίγο ακίνητη, καθώς προσπαθούσα να επεξεργαστώ αυτό που μόλις μου 

είχε πει και να καταλάβω αν όντως πίστευε την απάντηση που μου έδωσε. Η ώρα 

ήταν 6:00 μ.μ.  και είχε αρχίσει ήδη να σουρουπώνει. Κατέβηκα τις σκάλες και είδα 

τη μάνα μου να βάζει τη μάλλινη ζακέτα της. Δεν είχε πάρει τίποτα μαζί της. Απ’ ό,τι 

φαίνεται είχε την ίδια νοοτροπία με τον αδερφό μου.  

- «Είσαι έτοιμη;», με ρώτησε και με κοίταξε στα μάτια.  

-«Ναι, να πάρω μόνο τη ζακέτα μου», της απάντησα και κατευθύνθηκα προς την 

κρεμάστρα. 

Πήρα τη ζακέτα και κοίταξα τη μητέρα και τον αδερφό μου στα μάτια. Άνοιξα την 

πόρτα και βγήκαμε όλοι έξω. Πριν κλείσω την πόρτα, κοντοστάθηκα και παρατήρησα 

το εσωτερικό του σπιτιού. Ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά και ποικίλα 

συναισθήματα να με κατακλύζουν, όταν σκέφτηκα ότι αυτή μπορεί να είναι η 

τελευταία φορά που βλέπω το πατρικό μου.  

- «Ειρήνη, κλείσε την πόρτα. Πρέπει να φύγουμε άμεσα!», είπε η μητέρα.  

Έκλεισα την πόρτα. Ένιωσα σαν να άφηνα τα πάντα πίσω μου και κατευθυνόμουν 

προς το άγνωστο. Το τραγικό ήταν πως δεν το ένιωσα απλά, αυτή ήταν η 

πραγματικότητα που έπρεπε να αποδεχτώ. Κατευθυνθήκαμε προς το λιμάνι, καθώς 

από εκεί θα παίρναμε μια βάρκα για να φύγουμε. Ευτυχώς, ήταν μόνο δέκα λεπτά με 

τα πόδια, οπότε φτάσαμε γρήγορα. 

 Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος δεξιά και αριστερά, απεγνωσμένες μανάδες 

κρατούσαν αγκαλιά τα μωρά τους, γυναίκες έβλεπαν τους νεκρούς συζύγους τους να 



   
  

κείτονται στο έδαφος αιμόφυρτοι, παιδιά να χάνουν την οικογένειά τους, άνθρωποι 

να σφαγιάζονται ο ένας μετά τον άλλον. Το έδαφος είχε βαφτεί κόκκινο από το αίμα 

των νεκρών. Σκέτη φρίκη. Μόνο έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή η 

κατάσταση που επικρατούσε, φρικιαστική…  

Η ώρα περνούσε και οι κραυγές των πληγωμένων γίνονταν όλο και περισσότερες. 

Μαύρο σκοτάδι κάλυψε τον ουρανό και μαύρα σύννεφα την καρδιά των ανθρώπων 

που έχασαν τους δικούς τους. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια βάρκα για να φύγουμε. 

Οι προσπάθειες, όμως, ήταν μάταιες. Ο κόσμος έσπρωχνε ο ένας τον άλλον. Το 

έδαφος ήταν γεμάτο πτώματα καλυμμένα με αίμα. Έβλεπα τον τρόμο και την 

απελπισία στα μάτια των ανθρώπων.  

- «Μείνετε κοντά μου. Μην απομακρύνεστε», είπε η μητέρα.  

Είχα χάσει την αίσθηση του χρόνου. Έστρεψα το βλέμμα μου στους δείκτες του 

ρολογιού και όταν γύρισα το κεφάλι μου διαπίστωσα ότι ο αδερφός και η μητέρα μου 

δεν ήταν κοντά μου. Πανικοβλήθηκα. Κοίταξα γύρω μου, αλλά δεν ήταν πουθενά. 

Άρχισα να σπρώχνω τον κόσμο για να καταφέρω να τους εντοπίσω. Τα μάτια μου 

γέμισαν δάκρυα, όταν αντίκρισα τον αδερφό και την μητέρα μου νεκρούς, να 

κείτονται αιμόφυρτοι στο κατακόκκινο έδαφος. Τους είχαν σκοτώσει… Έμεινα μόνη 

μου. Σκοτείνιασαν όλα μέσα μου. Ήμουν έτοιμη να καταρρεύσω. Έπρεπε, όμως, να 

επιχειρήσω να σωθώ. Το χρωστούσα στην οικογένειά μου. Κατάφερα να μπω σε μια 

βάρκα που απομακρυνόταν από τη φλεγόμενη Σμύρνη. Πάει η πατρίδα μου, πάει η 

οικογένειά μου… Τους έχασα όλους… 

Δεκατρείς Σεπτεμβρίου. Η μέρα που έχασα τους πάντες και τα πάντα. Πέρα από τον 

χαμό του αδερφού και της μητέρας μου, είχα να αντιμετωπίσω και τον χαμό του 

πατέρα μου. Όλοι πέθαναν την ίδια μέρα. Θέλημα Θεού θα μπορούσε κάποιος να 

υποθέσει… Εκείνη την ημέρα ορκίστηκα ότι θα τη μισώ για πάντα.  Ένας θάνατος 

πάντα σημαδεύει τη ζωή μας. Άνθρωποι που «έφυγαν» σκιάζουν τις στιγμές μας και 

όσο κι αν συνεχίζεται η ζωή, πάντα μια θέση θα είναι άδεια. Τον θάνατο αγαπημένου 

προσώπου, δεν τον ξεπερνάς ποτέ. Απλά μαθαίνεις σιγά σιγά να ζεις χωρίς εκείνον. 

ΤΕΛΟΣ 


