
Ν Ι Κ Ο Σ  Β Α Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

Ν
ΙΚ

Ο
Σ

 Β
Α

Τ
Ο

Π
Ο

Υ
Λ

Ο
Σ

EN
A

 Π
Α

ΙΔ
Ι 

Μ
ΕΓ

Α
Λ

Ω
Ν

ΕΙ
 Σ

Τ
Η

Ν
 Α

Θ
Η

Ν
Α

19
34

 -
 1

94
4

ISBN:978-618-03-2988-9

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. MHX/ΣΗΣ 82988

Με αφετηρία το ημερολόγιο που κρατούσε ο πατέρας 
του ως παιδί και έφηβος από το 1934 ως το 1944,  
ο Νίκος Βατόπουλος ξετυλίγει μια διπλή αφήγηση  
μέσα στον χρόνο.
Μαζί με την καθημερινότητα, έρχονται στο φως 
διαδρομές μέσα στην Αθήνα, τα σχολικά χρόνια  
στη Λεόντειο Πατησίων, ο συνοικιακός αθλητισμός 
γύρω από το «Σπόρτιγκ», τα μπάνια στο Φάληρο,  
τα ταξίδια με καΐκι ως το Άστρος, η εξερεύνηση  
του παραμυθένιου τοπίου στις όχθες του Κηφισού. 
Όλα αυτά συνθέτουν μια διαφορετική εμπειρία  
της αστικής διαβίωσης και δίνουν τροφή για σκέψη  
για τις ανάγκες της απλής ζωής, για το δικαίωμα  
στην ευτυχία, για τη σταδιακή ενηλικίωση μέσα  
από τα σκοτεινά χρόνια της Κατοχής. 

Με την Αθήνα πρωταγωνίστρια, το ημερολόγιο αυτό 
είναι ένα από τα σπάνια γραπτά τεκμήρια γραμμένα 
από παιδί ή έφηβο στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
του ’40, και δίνει το έναυσμα για σύγκριση, μελέτη, 
αναστοχασμό. 

Ο Ν Ί Κ Ο Σ  Β Α Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ 
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Από 
το 1988 εργάζεται στην εφημερίδα Η 
Καθημερινή ως δημοσιογράφος, στο 
πολιτιστικό τμήμα. Έχει ειδικευτεί στην 
ιστορία της Αθήνας και σε θέματα 
αστικού πολιτισμού. Στα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η 
φωτογραφική καταγραφή της Ελλάδας, 
η ιστορία των αστικών κέντρων, η 
αρχιτεκτονική του 19ου και του 20ού 
αιώνα, η ιστορία των εντύπων και 
οι διαδρομές των σκαπανέων της 
φωτογραφίας. Ειδική ερευνητική 
ενότητα αποτελεί η μη καταγεγραμμένη 
μικροϊστορία και η «ανεπίσημη» πόλη. 
Έχει λάβει μέρος σε εικαστικές εκθέσεις 
ως φωτογράφος και έχει διοργανώσει 
το πρότζεκτ «Η Αθήνα της δεκαετίας του 
‘60» (Ελληνοαμερικανική Ενωση, 2014).
Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα: 
«Φωτογραφικόν Πρακτορείον ”Δ. Α. 
Χαρισιάδης”» (Μουσείο Μπενάκη, 2009), 
«Γιώργος Ζογγολόπουλος» ( Ίδρυμα 
Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, 2016) 
και «18 κείμενα για τον Γιάννη Μαρή» 
(Πατάκης, 2016).

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο 
κυκλοφορούν τα βιβλία του:
Περπατώντας στην Αθήνα, Μικροί 
δρόμοι της Αθήνας, Όπου και να 
ταξιδέψω, Στο βάθος του αιώνα, όπως 
και η αγγλική έκδοση Walking in Athens.

Οι μεγάλες αφηγήσεις είναι 
υποκειμενικές. Αλλά και οι 
ελάσσονες, οι μικρές, αυτές που 
ξεχάστηκαν σε τετράδια, τεφτέρια, 
κατάστιχα, κόλες διαγωνίσματος, 
φύλλα αλληλογραφίας.
Όπως όσα άφησε ο πατέρας 
μου με το μολύβι του και τα 
ανορθόγραφα γράμματά του 
και αργότερα με το καφετί 
μελάνι και την καλλιγραφία του 
γυμνασιόπαιδα. Όλες οι αφηγήσεις 
όμως, είτε είναι αυθόρμητες 
και αβίαστες είτε προσεκτικά 
σχεδιασμένες, βάφονται με το 
χρώμα του συναισθήματος,  
ακόμα και όταν τεκμηριώνονται  
ως αντικειμενικές.
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Την Πρωτοχρονιά του 1942 η Αθήνα ξύπνησε χιονισμένη. 

Τη νύχτα είχε πέσει χιόνι και το πρωί βρήκε την πόλη λευ-

κή. Οι νιφάδες είχαν σκεπάσει τους ψιθύρους, η σιωπή 

είχε τυλίξει τα δέντρα. Ένα παιδί, αγουροξυπνημένο από 

τον βαθύ ύπνο, είχε βγει από τα σκεπάσματα που ζέσταινε 

με το σώμα του, είχε αφήσει το κρεβάτι του, είχε πατήσει 

το παγωμένο μωσαϊκό με τα γυμνά πόδια του και είχε τρέ-

ξει προς το παράθυρο. Πίσω από τη διάφανη κουρτίνα τα 

πάντα ήταν λευκά. «Χιόνι!» αναφώνησε.

Και αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση για το 1942. Ήταν μια 

σκέψη που έφερνε χαρά, γιατί το χιόνι είναι χαρά, ιδίως 

όταν είσαι παιδί. Το χιόνι είναι ωραίο, το χιόνι είναι ελεύ-

θερο. Οι νιφάδες πετούν και πέφτουν όπου θέλουν, ασπρί-

ζουν τα γερασμένα κεραμίδια, παγώνουν τις γκρίζες ταρά-

τσες, πασπαλίζουν τα πεύκα και τα κυπαρίσσια. Η κουρ-

τίνα δεν εμπόδιζε πλέον τη θέα στο χιονισμένο οικόπεδο. 

Από το παράθυρο έβλεπε έξω. «Χιόνι!» αναφώνησε.

Ύστερα από λίγο θα καθόταν στην τραπεζαρία, που ήταν 

και γραφείο, και με θέα αυτό το ψηλόλιγνο παράθυρο, 

που έφερνε μέσα στο σπίτι τα χιονισμένα Πατήσια, θα 

έγραφε με τον κονδυλοφόρο του: «1942. Ο πόλεμος συνε-
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χίζεται. Σήμερον το πρωί –1ην του έτους– μόλις εξύπνη-

σα έτρεξα ν’ ανοίξω το παράθυρον και όταν το άνοιξα 

είδον εν εξαιρετικόν θέαμα: ως φαίνεται κατά την διάρ-

κειαν της νυκτός έπιπτε, και πίπτει ήδη, άφθονος χιών 

διότι όλη η επιφάνεια της γης είναι σκεπασμένη με χιόνι 

πάχους 15-20 εκ.».

Το βιβλιοδετημένο ημερολόγιο με καφέ δέρμα.

Ο πατέρας ως μυθιστορηματικός ήρωας. Μια σκέψη που 

απλώνεται στο μυαλό και που όσο περνάει ο χρόνος τόσο 

διυλίζεται σε κάτι άλλο. Η προέλαση του νέου αιώνα διευ-

ρύνει την απόσταση από τον 20ό και είναι φορές, όχι σπά-

νια, που νιώθω τα χρόνια πριν από το 2000 μακρινά, θολά, 
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παλαιικά, σχεδόν εξαϋλωμένα. Και εκείνη η χιονισμένη 

Πρωτοχρονιά του 1942, η τόσο μακρινή, αλλά που αίφνης 

μπορεί να λάμψει στο μυαλό σαν μια εικόνα οικεία και θερ-

μή, απομακρύνεται χρόνο με τον χρόνο στη χώρα της λή-

θης. Πόσο μακρινές θα φαίνονταν οι άλλες μέρες που είχε 

χιονιά το 1936 και το 1937, όταν ο πατέρας του πατέρα έβγαι-

νε έξω στο χέρσο οικόπεδο και έφτιαχνε έναν χιονάνθρω-

πο. Από το παράθυρο ο πατέρας μου με τη μαμά του πα-

ρακολουθούσαν την ιεροτελεστία. Ένα κλαράκι για τσιγά-

ρο, δυο κουκούτσια ελιάς για μάτια, ένα παλιό ψαθάκι για 

καπέλο, «για να μην τον κάψει ο ήλιος». Εκείνες οι σκηνές 

της δεκαετίας του ’30 πόσο μακρινές φαίνονταν τη χιονι-

σμένη Πρωτοχρονιά του 1942.

Ο πατέρας-παιδί γράφει για τη χαρά που του έφερε το 

χιόνι εκείνη την παγωμένη Πρωτοχρονιά του 1942, αλλά 

δεν παραλείπει να πει πως οι άνθρωποι μαζί με τα «χρόνια 

πολλά» εύχονται και «καλή λευτεριά». Αναρωτιέμαι πώς 

είναι να ξυπνάς μια Πρωτοχρονιά με χιόνι χωρίς θέρμανση 

στο σπίτι και με τις προμήθειες λιγοστές. «Το ψύχος και η 

έλλειψις τροφίμων μάς έχει εξαντλήσει όλους» γράφει «πο-

λύς, δε, κόσμος πεθαίνει καθ’ εκάστην». Πάμπολλες οι 

μαρτυρίες όχι μόνο για την πείνα και την αγωνία, ιδίως 

όσων είχαν μικρά παιδιά, αλλά και για τον ψυχρό χειμώνα 

του 1942. Στις εφημερίδες καταγράφεται φυσικά ο χιονιάς, 

αλλά λίγα εικοσιτετράωρα μετά ο Σπύρος Μελάς γράφει 

στην Καθημερινή πως «η χιονισμένη πόλις έχει την όψιν 
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νεαράς κοπέλας με περρούκα μαρκησίας. Πίσω από το θα-

μπό τζάμι» της στέλνει «φιλήματα αιωνίως ερωτευμένος 

με το θαύμα της».

Αυτή η Αθήνα του 1942 είχε ακόμη γλεντζέδες που είχαν 

ξενυχτήσει παίζοντας μπακαρά, είχε σε ορισμένα διαμερί-

σματα κεντρική θέρμανση, αλλά αυτά ήταν οι ελάχιστες 

εξαιρέσεις, οι οποίες σχολιάζονταν αρνητικά. Στα πολλά 

σπίτια της Αθήνας κάποια παιδιά σηκώθηκαν με γυμνά 

πόδια στο παγωμένο πάτωμα να αντικρίσουν το χιόνι. Εκ-

στατικά.

Υπάρχουν οι καταγραφές. Όσο πιο λίγοι θυμούνται τό-

σο ο χρόνος θα γίνεται άπιαστος, σαν να ήταν έτσι από 

πάντα ή σαν να μη συνέβη ποτέ. Κενό. Όσο εκλείπει η ζώ-

σα μνήμη, η μικροϊστορία αυθαιρετεί. Κάποιοι κατέγραφαν 

(και καταγράφουν) την καθημερινότητά τους, αλλά είναι 

ελάχιστοι. Οι πιο πολλοί αποχαιρετούν τον κόσμο αφήνο-

ντας ελάχιστα τεκμήρια.

Αναρωτιέμαι αν την ίδια ανάγκη να καταγράψει τις με-

ταβολές της ζωής ένιωθε, π.χ., και ένας άνθρωπος του 1922 

καθώς αναλογιζόταν τον κοντινό-μακρινό 19ο αιώνα. Για-

τί, δεν μπορεί, μετά τον Ά  Παγκόσμιο πόλεμο και τις κα-

τακλυσμιαίες αλλαγές που ακολούθησαν, όσα είχαν συμβεί 

πριν από το 1914 –πόσο μάλλον πριν από το 1900– θα φά-

νταζαν και τότε, εκατό χρόνια πριν, απόμακρα, οικεία μο-

νάχα σε όσους ζούσαν με τις αναμνήσεις τους. Οι γενιές 

καλπάζουν, διαλύοντας την αίσθηση κάθε εποχής.
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Και ίσως και τα δικά μας ιστορικά ορόσημα, ανάμεσά 

τους η πανδημία του κορονοϊού –αυτή ίσως πιο πολύ από 

καθετί άλλο–, να ορίζουν τις νέες αφετηρίες, να βαθαίνουν 

τις παλιές ρήξεις, να ανοίγουν τα νέα χάσματα, που και 

αυτά είναι αναγκαία, να ξεθωριάζουν τις περασμένες επο-

χές που γλιστρούν προς τα πίσω. Τόσο απλά, ο κόσμος 

γυρίζει και οι γενιές οι περασμένες συνωθούνται στα με-

τόπισθεν, εξαϋλώνονται, λησμονιούνται.

Οι μεγάλες αφηγήσεις είναι υποκειμενικές. Αλλά και οι 

ελάσσονες, οι μικρές, αυτές που ξεχάστηκαν σε τετράδια, 

τεφτέρια, κατάστιχα, κόλες διαγωνίσματος, φύλλα αλλη-

λογραφίας. Όπως όσα άφησε ο πατέρας μου με το μολύβι 

του και τα ανορθόγραφα γράμματά του και αργότερα με 

το καφετί μελάνι και την καλλιγραφία του γυμνασιόπαιδα. 

Όλες οι αφηγήσεις όμως, είτε είναι αυθόρμητες και αβία-

στες είτε προσεκτικά σχεδιασμένες, βάφονται με το χρώ-

μα του συναισθήματος, ακόμα και όταν τεκμηριώνονται 

ως αντικειμενικές. Είναι –συχνά– απέλπιδες προσπάθειες 

επιβίωσης σε τοπία λήθης, σε αχανή πεδία μετά τη μάχη, 

με τα άλογα σφαγιασμένα και αυτά. Αυτές οι απεγνωσμέ-

νες απόπειρες αναστήλωσης των όποιων λειψάνων έχουν 

κάτι αδιόρατα φωτεινό μέσα στην πένθιμη ιεροτελεστία 

τους. Γαντζώνονται από την πεποίθηση ότι ο χρόνος δεν 

θα επέλθει σαρωτικός. Είναι όμως αυτή η ενδόμυχη πα-
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ραδοχή συχνά ανομολόγητη. Ανομολόγητη παραμένει 

συχνά η σκέψη ότι εντέλει γεννιόμαστε για να ξεχαστού-

με, και είναι αυτή η σκέψη που ωθεί στην εξόρυξη των 

κοιτασμάτων της μνήμης. Περισσότερο από καθετί άλλο 

είναι ένα έναυσμα για μια οριοθέτηση του εαυτού στη χοά-

νη του χρόνου.

Με συγκινεί η σκέψη ότι ένα παιδί κρατούσε ημερολόγιο 

στην Αθήνα της Κατοχής. Περισσότερο και από όσα μπορώ 

να διαβάσω και από όσα μπορώ να κρατήσω ως σημαντικά 

για τη δημόσια πλέον ιστορία, στέκομαι στο έναυσμα, στη 

στόχευση, στην ιεροτελεστία, στο τελετουργικό της γρα-

φής. Αναρωτιέμαι συχνά τι είδους τεκμήρια σε φυσική 

μορφή θα βρουν οι επερχόμενες γενιές και αν τα τεκμήρια 

αυτά θα ενδιαφέρουν ή θα συγκινούν.

Για τις γενιές που ενηλικιώθηκαν στην εποχή πριν από 

το διαδίκτυο, η ύπαρξη φυσικών τεκμηρίων, καταλοίπων, 

σε κάθε μορφή, είναι απολύτως φυσιολογική και αναμε-

νόμενη συνθήκη. Η μνήμη ορίζεται από το συναίσθημα 

που γεννά αυτή η πεποίθηση, ότι δηλαδή θα υπάρξει μια 

σκυταλοδρομία παράδοσης κειμηλίων από τη μια γενιά 

στην άλλη. Είναι μια αντίληψη που διατρέχει την ιστορία 

του πολιτισμού. Και, από την άλλη, είναι μια επιβεβαίωση 

πως αυτό που πέρασε άφησε ίχνη, που και αυτά υπόκεινται 

στους νόμους της φθοράς.
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Ένα από τα τελετουργικά περάσματα στον χώρο της γνώ-

σης υπήρξε η διαμόρφωση του προσωπικού γραφικού χα-

ρακτήρα. Στο ημερολόγιο του πατέρα παρατηρώ την εξέ-

λιξη του γραφικού χαρακτήρα του, από την πρώτη τάξη 

του δημοτικού ως την εφηβεία του. Βλέπω τα τερατώδη 

ορθογραφικά λάθη και πώς αυτά μειώνονται χρόνο με τον 

χρόνο, περισσότερο όμως βλέπω το ξεδίπλωμα μιας προ-

σωπικότητας. Και ο έλεγχος πάνω στη γραφή δείχνει την 

ωρίμανση, φανερώνει τις κοιλότητες του εαυτού, δείχνει 

έναν τρόπο. Περισσότερο δείχνει την πρόοδο του αυτο-

προσδιορισμού.

Στις μέρες μας ακούγεται κάπως παράδοξο το γεγονός 

ότι αναρίθμητες γενιές διαπαιδαγωγήθηκαν ως προς την 

αξία ενός ευπρεπούς γραφικού χαρακτήρα και ότι στο ωρο-

λόγιο πρόγραμμα των σχολείων υπήρχε το μάθημα της 

Καλλιγραφίας με τα αντίστοιχα τετράδια. Από τον γραφικό 

χαρακτήρα μπορείς (ή έστω μπορούσες) να καταλάβεις όχι 

μόνο στοιχεία από τον χαρακτήρα του γράφοντος αλλά 

ακόμα και την εθνικότητα. Ένα έμπειρο μάτι με άνεση μπο-

ρεί να αντιληφθεί αν το ίδιο κείμενο –γραμμένο στο χέ-

ρι– το έχει γράψει ένας Αμερικανός, ένας Άγγλος, ένας 

Γάλλος, ένας Ιταλός ή ένας Γερμανός. Ή και ένας Έλληνας 

όταν γράφει με λατινικούς χαρακτήρες. Υπάρχει διαφορε-

τική σχολή, κουλτούρα και αισθητική της γραφής και του 

τρόπου που γράφονται τα γράμματα και οι αριθμοί.

Αυτή η κουλτούρα της γραφής, συνδεδεμένη και αυτή 
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με όλη την περιφερειακή επένδυση, με όλα τα εξαρτήματα, 

δηλαδή τη γραφική ύλη, τα τετράδια, τα άλμπουμ, τις κόλες 

περιτυλίγματος, τις κασετίνες, τα είδη γραφείου και όλα 

εκείνα που αποτελούσαν κάποτε απαραίτητο τεκμήριο προ-

σωπικού πολιτισμού, είναι και ένας τρόπος να αντιληφθεί 

κανείς το πέρασμα του χρόνου.

Ο 21ος αιώνας είναι ο πρώτος αιώνας που απομακρύ-

νεται από αυτή την κληροδοτημένη κουλτούρα, αν και θα 

χρειαστούν λίγες γενιές ακόμα για να ωριμάσει η συνθήκη 

της νέας εποχής. Αυτό που παρατηρείται είναι η μετακύ-

λιση αυτής της κουλτούρας σε μειοψηφίες που αναζητούν 

πλέον ως τυμβωρύχοι το ύφος και το στιλ ενός περασμένου 

τρόπου ζωής. Είναι προς διερεύνηση όμως αν είναι πράγ-

ματι θέμα ύφους ή αισθητικής η ανάγκη να υπάρχει απτι-

κός τρόπος αποτύπωσης της γραφής ή ακόμα και σύνδεσής 

του με έναν ολόκληρο πολιτισμό της γραφής, της μνημό-

νευσης, της επικοινωνίας…

Ο πατέρας μου, στα Πατήσια του 1940, θα είχε μερικά μο-

λύβια, τετράδια και μια πένα, απαραίτητη για κάθε αξιο-

μνημόνευτο έγγραφο. Υπήρχε μια υποδομή γραφής, και 

συχνά τα δάχτυλα είχαν σημάδια από το μελάνι. Ήταν πα-

ράσημα. Ακόμα και στη δική μου γενιά, στα χρόνια του 

δημοτικού, στα θρανία υπήρχε υποδοχή για μελανοδοχείο 

και, όταν μάθαινα αγγλικά, υπήρχε ειδικό μάθημα για το 
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πώς πρέπει να γράψει κανείς μια επιστολή. Πού μπαίνει η 

διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη, πού η ημερομηνία, 

πώς γίνεται η προσφώνηση και πόση πρέπει να είναι η 

απόσταση των παραγράφων.

Για ένα παιδί που γεννιέται στη δεκαετία του 2020, μια 

σκηνή, π.χ., από την ταινία του Φρανσουά Τριφό Τα 400 

Χτυπήματα (1959) θα είχε σχεδόν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

Μέσα στη σχολική τάξη, με τους κονδυλοφόρους και τα 

μελανοδοχεία και τις «τιμωρίες» γραμμένες εκατό φορές 

στο χέρι ή τις εκθέσεις με ελεύθερο θέμα, χαραγμένη μένει 

στη μνήμη η μορφή του μοναδικού «μικρού», του γεννη-

μένου το 1944 Ζαν-Πιερ Λεό, που ήταν εύρημα του ίδιου 

του Τριφό και στενός, μετέπειτα, συνεργάτης του.

Αυτή η μορφή του ατίθασου αλλά και γεμάτου όνειρα 

νεαρού μαθητή είναι οικουμενική. Υπήρχε αιώνες πριν από 

τα 400 Χτυπήματα και επιβιώνει ως σήμερα σε άλλες εκδο-

χές. Αναπόφευκτα όμως η μορφή αυτή μέσα από την καρ-

διά του 20ού αιώνα συγγενεύει με τις μορφές των πατερά-

δων μας. Γεννιέται μια μορφή υβριδική, ένα συμπίλημα 

προσώπων και καταστάσεων, εκείνη η ανάγκη να νιώσεις 

πριν μπορέσεις να αρθρώσεις το πώς και το γιατί, καθώς 

αυτό που προέχει, ενδεχομένως, είναι η ανάγκη του αυτο-

προσδιορισμού, πέρα από τον χώρο και τον χρόνο.

Ο Αλέκος Φασιανός είχε γράψει με ειλικρίνεια και αί-

σθημα αληθείας και εντιμότητας για την κοινή ανάγκη των 

ανθρώπων. Η ανάγκη ως αρχέγονη δύναμη και μοχλός της 
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Ιστορίας. Αυτή η ανάγκη που μπορεί να κάνει ένα παιδί ή 

έναν ενήλικα να αποσπαστεί από τον τρέχοντα χρόνο και 

να απορροφηθεί πλήρως στην ονειροκατασκευή.

Θυμάμαι πόσο είχα συγκινηθεί καθώς διάβαζα τις σκέ-

ψεις του Αλέκου Φασιανού, και ήταν σαν να τον άκουγα, 

σαν η φωνή του με εκείνη τη χαρακτηριστική χροιά να μου 

χάιδευε τα αυτιά, όταν έλεγε για τα παιδικά του χρόνια στο 

μικρό σπίτι της οδού Νεοφύτου Μεταξά 15. Το σπίτι αυτό 

ήταν στο Μεταξουργείο, κοντά στον Άγιο Παύλο, εκεί όπου 

ο ίδιος ο Φασιανός φαντάστηκε το μουσείο του, διά χειρός 

Κυριάκου Κρόκου.

Και αναφέρω τον Αλέκο Φασιανό γιατί είχε μιλήσει ακρι-

βώς γι’ αυτή την κοινή συνθήκη της αφύπνισης σε έναν 

κόσμο δοσμένο, σε έναν κόσμο με πολλές ανάγκες, και 

επιθυμίες, και εμπόδια, και δυνατότητες. Μου είχε κάνει 

εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε τις λιγοστές 

ανέσεις σε εκείνα τα παλιά τα σπίτια της Αθήνας, τα απλά, 

τα λαϊκά ή τα μικροαστικά στις γειτονιές, όπου συχνά σε 

δυο τρία δωμάτια έμεναν και πέντε και επτά και εννιά άτο-

μα, όλα συγγενείς, εξ αίματος και εξ αγχιστείας. Και ήταν 

κάτι φυσικό.

Όπως φυσικό ήταν να μοιράζεσαι την τουαλέτα, συνή-

θως στην αυλή, εκεί όπου έβγαινε και το τηγάνι για να 

ευωδιάσει η γειτονιά φρέσκα μπαρμπούνια. Και ήταν σε 

αυτά τα μικρά σπίτια, τα οποία συχνά ήταν μονώροφα, 

που τον χειμώνα έκανε κρύο πολύ, γιατί η σόμπα άναβε 
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σε ένα δωμάτιο και εκεί κάθονταν όλοι γύρω γύρω. Τα 

κρεβάτια είχαν παγωμένα και υγρά σεντόνια και, όπως 

λέει ο Αλέκος Φασιανός, ξάπλωναν σε εκείνα τα παγερά 

δωμάτια και τουρτούριζαν, τουρτούριζαν πολύ. Αλλά κάπου 

του άρεσε και αυτή η δοκιμασία. Είμαστε καλομαθημένοι, 

έλεγε. Όταν πεινάμε, τρώμε. Όταν διψάμε, πίνουμε. Όταν 

κρυώνουμε, ανάβουμε θέρμανση ή φοράμε τα ζεστά μας 

τα ρούχα. Αλλά μήπως θα έπρεπε να είμαστε πιο σκληρα-

γωγημένοι, πιο ανθεκτικοί στις μικροταλαιπωρίες της κα-

θημερινότητας;

Και στα 400 Χτυπήματα, στο Παρίσι του 1959, η μικροα-

στική οικογένεια του μικρού ήρωα ζει σε ένα μικρό δια-

μέρισμα σε μια παμπάλαια πολυκατοικία, χωρίς καθόλου 

ανέσεις, ούτε ιδιωτικότητα. Αν και το περιβάλλον είναι 

καθαρά γαλλικό, η κακουχία είναι πανανθρώπινη. Ο μι-

κρός Ζαν-Πιερ Λεό πέφτει στο κρεβάτι τη νύχτα και νιώ-

θεις, χωρίς να σ’ το λέει κανείς, πως κρυώνει. Το δωμάτιο 

είναι υγρό και παγωμένο. Τα σεντόνια επίσης, αλλά αυτή 

είναι η κατάσταση. Είναι η δοκιμασία του σώματος, είναι 

η αντίσταση του πνεύματος, που όταν κλείνουν τα μάτια 

για να ονειροπολήσεις η φαντασία έχει ήδη υφάνει τα 

πέπλα της.

Ο δικός μου πατέρας μεγάλωσε και εκείνος σε ένα τέτοιο 

σπίτι. Χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις, στα Άνω Πατήσια, στα 
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όρια προς την Κυπριάδου, σχεδόν στη γωνία Αγίας Λαύ-

ρας και Ηρακλείου. Και λέω σχεδόν, γιατί μεσολαβούσε 

ένα άχτιστο, χέρσο κομμάτι γης, που πάντα αποκαλούσαν 

«οικόπεδο» ή «αλάνα». Ένα μικρό, χαριτωμένο σπίτι, μο-

νώροφο, με εσωτερική αυλή και με νεοκλασική καγκε-

λόπορτα. Τα πλακάκια στην αυλή ήταν μεγάλα τετράγω-

να, κίτρινα και κεραμιδί, εναλλάξ, σαν μεγάλη σκακιέρα. 

Είχα ακούσει ότι είχε χτιστεί το 1917. Συχνά, τα σπίτια 

εκείνης της εποχής, και λίγο αργότερα στον Μεσοπόλεμο, 

συναιρούσαν έναν ευρύτατο μέσο όρο περιορισμένων 

ανέσεων.

Ηρακλείου 45 και Αγίας Λαύρας. Στο μικρό σπίτι αριστερά,  

γράφτηκε το ημερολόγιο (φωτογραφία του 1972).
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Άλλωστε, ο καταναλωτισμός όπως τον εννοούμε μετά τη 

δεκαετία του ’60 δεν υπήρχε τότε, ούτε κυκλοφορούσαν 

τόσα αγαθά στην αγορά. Υπήρχαν, φυσικά, οι πειρασμοί 

στα ωραία καταστήματα του κέντρου, αλλά η ζωή στάλαζε 

και προχωρούσε με άλλον ρυθμό. Με έναν ρυθμό απλό, με 

έναν ρυθμό συχνά βαρετό και προβλέψιμο, οπωσδήποτε 

όμως με έναν ρυθμό που είχε αρμονία με την κλίμακα της 

γειτονιάς. Και η γειτονιά ήταν οι άνθρωποι, οι οικογένειες, 

τα παιδιά στον δρόμο, οι μοναχικοί, τα μάτια που έβλεπαν 

τα πάντα και σχολίαζαν ακόμα περισσότερα.
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Με αφετηρία το ημερολόγιο που κρατούσε ο πατέρας 
του ως παιδί και έφηβος από το 1934 ως το 1944,  
ο Νίκος Βατόπουλος ξετυλίγει μια διπλή αφήγηση  
μέσα στον χρόνο.
Μαζί με την καθημερινότητα, έρχονται στο φως 
διαδρομές μέσα στην Αθήνα, τα σχολικά χρόνια  
στη Λεόντειο Πατησίων, ο συνοικιακός αθλητισμός 
γύρω από το «Σπόρτιγκ», τα μπάνια στο Φάληρο,  
τα ταξίδια με καΐκι ως το Άστρος, η εξερεύνηση  
του παραμυθένιου τοπίου στις όχθες του Κηφισού. 
Όλα αυτά συνθέτουν μια διαφορετική εμπειρία  
της αστικής διαβίωσης και δίνουν τροφή για σκέψη  
για τις ανάγκες της απλής ζωής, για το δικαίωμα  
στην ευτυχία, για τη σταδιακή ενηλικίωση μέσα  
από τα σκοτεινά χρόνια της Κατοχής. 

Με την Αθήνα πρωταγωνίστρια, το ημερολόγιο αυτό 
είναι ένα από τα σπάνια γραπτά τεκμήρια γραμμένα 
από παιδί ή έφηβο στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
του ’40, και δίνει το έναυσμα για σύγκριση, μελέτη, 
αναστοχασμό. 

Ο Ν Ί Κ Ο Σ  Β Α Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ 
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Από 
το 1988 εργάζεται στην εφημερίδα Η 
Καθημερινή ως δημοσιογράφος, στο 
πολιτιστικό τμήμα. Έχει ειδικευτεί στην 
ιστορία της Αθήνας και σε θέματα 
αστικού πολιτισμού. Στα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η 
φωτογραφική καταγραφή της Ελλάδας, 
η ιστορία των αστικών κέντρων, η 
αρχιτεκτονική του 19ου και του 20ού 
αιώνα, η ιστορία των εντύπων και 
οι διαδρομές των σκαπανέων της 
φωτογραφίας. Ειδική ερευνητική 
ενότητα αποτελεί η μη καταγεγραμμένη 
μικροϊστορία και η «ανεπίσημη» πόλη. 
Έχει λάβει μέρος σε εικαστικές εκθέσεις 
ως φωτογράφος και έχει διοργανώσει 
το πρότζεκτ «Η Αθήνα της δεκαετίας του 
‘60» (Ελληνοαμερικανική Ενωση, 2014).
Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα: 
«Φωτογραφικόν Πρακτορείον ”Δ. Α. 
Χαρισιάδης”» (Μουσείο Μπενάκη, 2009), 
«Γιώργος Ζογγολόπουλος» ( Ίδρυμα 
Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, 2016) 
και «18 κείμενα για τον Γιάννη Μαρή» 
(Πατάκης, 2016).

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο 
κυκλοφορούν τα βιβλία του:
Περπατώντας στην Αθήνα, Μικροί 
δρόμοι της Αθήνας, Όπου και να 
ταξιδέψω, Στο βάθος του αιώνα, όπως 
και η αγγλική έκδοση Walking in Athens.

Οι μεγάλες αφηγήσεις είναι 
υποκειμενικές. Αλλά και οι 
ελάσσονες, οι μικρές, αυτές που 
ξεχάστηκαν σε τετράδια, τεφτέρια, 
κατάστιχα, κόλες διαγωνίσματος, 
φύλλα αλληλογραφίας.
Όπως όσα άφησε ο πατέρας 
μου με το μολύβι του και τα 
ανορθόγραφα γράμματά του 
και αργότερα με το καφετί 
μελάνι και την καλλιγραφία του 
γυμνασιόπαιδα. Όλες οι αφηγήσεις 
όμως, είτε είναι αυθόρμητες 
και αβίαστες είτε προσεκτικά 
σχεδιασμένες, βάφονται με το 
χρώμα του συναισθήματος,  
ακόμα και όταν τεκμηριώνονται  
ως αντικειμενικές.
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