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Μια νεαρή κοπέλα της καλής κοινωνίας στη Σμύρνη μπορούσε να έχει λίγους καλούς φίλους. 

Όταν αυτή όμως ήταν από την οικογένεια Μπακιρτζή, επιτρεπόταν να έχει πραγματικά ελάχιστους. 

Και για να εξηγούμεθα, άλλο ο «γνωστός» κι άλλο ο «καλός φίλος». Γιατί ο Μπακιρτζής μoυ δίδαξε 

ένα πράγμα: να μην εμπιστεύομαι κανέναν. Κι ότι μόνον ο χρόνος είναι αυτός που ξεχωρίζει τους 

καλούς φίλους απ’ όλους τους άλλους, όπως κι αν λέγονται αυτοί.

 Πράγματι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είχα ελάχιστους φίλους, δηλαδή κάποιες κοπέλες, 

για τις οποίες ήδη έχω κάνει λόγο. Για άντρες… ξεχάστε το. Για να κυκλοφορήσεις εκείνη την εποχή 

δημόσια στη Σμύρνη με έναν άντρα έπρεπε να είναι συγγενής σου, αρραβωνιαστικός ή σύζυγος. Σε 

διαφορετική  περίπτωση,  αν  δηλαδή  έβλεπαν  άντρα  δίπλα  σου,  τότε  ή  θα  ήσουν  ανεξάρτητη 

οικονομικά ή χήρα ή κοκότα ή καμιά λαϊκιά. Αν όμως ανήκες στην υψηλή κοινωνία, να ευχόσουν να 

μη σε πάρουν μυρουδιά οι δημοσιογράφοι. Γιατί τότε όλοι στη Σμύρνη θα μάθαιναν τα καζάντια* 

σου.  

Λοιπόν,  αν  μια  κοπέλα,  ειδικά  της  καλής  κοινωνίας,  είχε  κρυφή  ζωή  και  ήθελε  να  την 

κρατήσει  έτσι,  όφειλε  να  έχει  κάποιους  καλούς  φίλους-συμμάχους.  Δυστυχώς,  στη  δική  μου 

περίπτωση κάτι  τέτοιο δε  συνέβαινε.  Αλλά η ζωή είναι  πολύ περίεργη και  τελικά μερικές φορές 

μπορείς να βρεις συμμάχους-φίλους για τα μυστικά σου εκεί που δεν το περιμένεις. Θα καταλάβετε 

τι εννοώ από αυτά που θα διαβάσετε στη συνέχεια. Γιατί τώρα πρέπει να μιλήσω για την νταντά 

μου, την Ασπασία.

 Αυτή ήταν μια σουρτούκο από τις λίγες! Η Ασπασία Δελλή, έτσι τη λέγανε, ήταν πραγματική 

καλλονή της εποχής: ψηλή, νταρντάνα, με ένα εκπληκτικό, πανέμορφο πρόσωπο! Μάλιστα την είχαν 

ζητήσει από κάποια περιοδικά για να διαφημίσει καλλυντικά, αλλά η μάνα μου της το απαγόρεψε. Σ’ 

εμένα ειδικά αυτό το στιλ και πρότυπο ομορφιάς, αν και του συρμού στη Σμύρνη εκείνη την εποχή, 

δε μου έλεγε απολύτως τίποτα. Γιατί άλλο να είσαι με τα πιασίματά σου που λέμε κι άλλο αυτό το… 

πράγμα που ήταν η Ασπασία. Και ήταν και ατσούμπαλη, Θεός σχωρέσ’ την, γιατί τελικά χάθηκε κι 

αυτή στη Σμύρνη το ’22. 

Λοιπόν, ακόμα κι έτσι η Ασπασία είχε εραστές. Εμείς της δίναμε μια φορά την εβδομάδα 

έξοδο, πάντα Κυριακή. Το πατρικό της σπίτι ήταν κάπου στην ελληνική συνοικία. Εκεί ζούσε με τη 

μάνα της μέχρι που πέθανε. Έτσι η Ασπασία βιδώθηκε που λέμε για τα καλά στο σπίτι μας, αν και 

μας είχε  έρθει  πιο  παλιά,  από τότε που η μάνα μου είχε  γεννήσει  τη Χριστίνα.  Εννοείται  ότι  ο 



Μπακιρτζής πήρε πληροφορίες γι’ αυτήν πριν την προσλάβει. Το συνήθιζε αυτό, ειδικά όταν ήταν να 

βάλει κάποιον στο σπίτι του, πλήρωνε δυο-τρεις ανθρώπους –ιδιωτικούς ερευνητές τους λέγανε– και 

μάθαινε τα πάντα για «τον περί ου ο λόγος». Γι’ αυτό κι έκανε καιρό να βρει νταντά για τα παιδιά του. 

Αν καθόμουν να γράψω αυτά που άκουσα κάποια στιγμή για τις υποψήφιες που είχαν πάει 

στο γραφείο του, θα χρειαζόμουν ολάκερο βιβλίο! Το πώς πήρε τελικά την Ασπασία δεν το ξέρω. 

Πάντως κάποια κακιά γλώσσα είπε στη γειτονιά ότι  αυτή ήταν παλιά του γκόμενα,  που μετά το 

χωρισμό τους είχε δυστυχήσει. Κι έτσι, μιας και την ήξερε καλά, αλλά και λόγω του ότι η Ασπασία 

ήταν καλός άνθρωπος, την προσέλαβε για να του προσέχει τη Χριστίνα.

Μεταξύ μας, ακόμα κι έτσι να είχε το πράγμα, εγώ καλά πέρναγα μαζί της, αν εξαιρέσεις το 

γεγονός  ότι  ήταν κέρβερος.  Δηλαδή δε  μας  άφηνε  να  κάνουμε  ρούπι  από κοντά  της.  Σας  λέω 

χειρότερη κι από τη μάνα μας, πράγμα που βέβαια ευχαριστούσε τη Σοφία.

Το τι κρύβει όμως η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Και θα σας πω τι 

εννοώ. Μια μέρα εγώ κι αυτή είχαμε βγει βόλτα, πάντα με την άδεια της Σοφίας, για να ξεσκάσουμε. 

Ήμουν κι εγώ φορτωμένη με άγχος λόγω εξετάσεων κι αυτό ήταν ό,τι χρειαζόμουν. Αλλά στο δρόμο 

την έβλεπα που ήταν σκοτισμένη.

«Λοιπόν;» τη ρώτησα σε μια στιγμή.

«Τι λοιπόν;»

«Δε θα μου πεις τι έχεις; Έτσι θα περπατάμε… μουγγές; Αν είναι, ας κρατάμε κι ένα δίσκο».

«Τι δίσκο;»

«Να στηθούμε έξω από καμιά εκκλησία μπας και βγάλουμε κάνα φράγκο», είπα.

«Κρυάδες…» απάντησε με ύφος. Κι έπειτα από λίγο: «… Και δηλαδή, τι θες να μάθεις;»

«Μα γιατί είσαι σκεφτική; Σίγουρα γκόμενος, έτσι;»

«Τι λόγια είναι αυτά;» πήγε να μου αγριέψει.

Εγώ είδα ότι όλο αυτό ήταν προσποιητό και συνέχισα με το μαλακό:

«Έλα τώρα, Ασπασία μου. Τόσα χρόνια μαζί… έχω φτάσει κι εγώ σχεδόν τα δεκάξι. Είμαστε 

ή δεν είμαστε φίλες; Νομίζεις ότι παίζω ακόμη με τις κούκλες και δεν… καταλαβαίνω;»

«Δίκιο έχεις…» μου είπε συγκαταβατικά.

Μείναμε  για  λίγο  σιωπηλές.  Στο  μεταξύ  κατάλαβα  ότι  τραβάγαμε  νότια,  για  τον 

τουρκομαχαλά. Σε μια στιγμή τη βλέπω να ελέγχει το τσαντάκι της. Πάντα κουβάλαγε το πιστολάκι 

της. Φοβόταν γιατί, να σας το πω κι αυτό –καθώς μου το είπε δηλαδή η αδελφή μου, ότι της το είχε 

πει η Σοφία, που το είχε μάθει από τον πατέρα μου, που του το είχε πει η Ασπασία αρχικά–, όταν 



ήταν μικρή, την Ασπασία κόντεψαν να τη βιάσουν. Με το ζόρι είχε σώσει την τιμή της. Λοιπόν από 

τότε είχε προμηθευτεί ένα πιστολάκι. Στην αρχή ο Μπακιρτζής το είχε πάρει στραβά, αλλά μετά το 

δέχτηκε. Γιατί ποτέ δεν ήξερες τι θα σε έβρισκε στο δρόμο.

«Θες να πάμε για κάνα σερμπέτι;» με ρώτησε.

«Γιατί όχι; Ακόμη δεν έχει μεσημεριάσει».

«Και να πιούμε κι έναν καφέ».

«Α μπα…» είπα. «Δε μ’ αφήνει η Σοφία».

«Έλα, καλέ, τώρα… Σάμπως θα το καταλάβει;»

Είχε δίκιο. Επιπλέον αυτό όλο το σκηνικό με εξέπληξε ευχάριστα. Πρώτη φορά την άκουγα 

να μιλάει έτσι. Μέχρι εκείνη τη μέρα η Ασπασία ήταν όλο «δεν επιτρέπει η μητέρα σου κι ο πατέρας 

σου» κι άλλα τέτοια. Αλλά τώρα φαίνεται ότι πιο πολύ με έβλεπε σαν φίλη. Λοιπόν αποφάσισα να το 

παίξω φίλη της μπας και μάθω τα μυστικά της. Ε μα τι θέλετε τώρα… ήμουν κι εγώ Σμυρνιά μέχρι το 

κόκαλο. Και γούσταρα και το κουτσομπολιό! 

«Πού πάμε τώρα;» τη ρώτησα.

«Δεν είπαμε; Θα πάμε για καφέ, να ξεκουραστούμε… και να μιλήσουμε…»

«Και μετά;»

«Μετά σπίτι… τι άλλο; Θες και κάτι άλλο;» με ρώτησε. 

«Α μπα… αλλά θα μου άρεσε να πάμε για γλασάδα σε καμιά κουφεταρία».

Το είπα αυτό γιατί ήταν καλοκαίρι κι ο ήλιος έκαιγε. Στη Σμύρνη δεν ήταν τόσο η ζέστη, αλλά 

η υγρασία που σου τρύπαγε τα κόκαλα. Αν δε φύσαγε αεράκι να διαλύσει την υγρασία, υποφέραμε. 

Έφταιγε και  η πόλη που ήταν έτσι  φτιαγμένη, με στενά δρομάκια,  κι  ο αέρας δεν μπορούσε να 

κυκλοφορήσει. Όταν ήθελε κανείς να πάει να πάρει αέρα, είχε δύο επιλογές: ή την προκυμαία, όπου 

μπορούσες να πας στα μαγαζιά, σ’ ένα από τα δεκάδες που υπήρχαν εκεί, ή να ανεβεί στο βουνό, 

κοντά στο κάστρο. Αυτό σήμαινε πολύ ανηφόρα, αλλά από κει μπορούσες να αγναντέψεις όλο τον 

κόλπο κι ακόμα πιο πέρα. 

Λοιπόν, όπως είπα, πηγαίναμε για τον τουρκομαχαλά και δεν έπεσα έξω. Γιατί περάσαμε τον 

σιδηροδρομικό σταθμό του Κασαμπά και μετά στρίψαμε δυτικά κι αρχίσαμε να κατηφορίζουμε. Αυτή 

η περιοχή της πόλης δεν είχε τίποτα που να μοιάζει με τη δική μας και πολύ περισσότερο με τα 

προάστια των λεβαντίνων ή των Αμερικανών με τις μεγάλες βίλες και τους όμορφους κήπους. Τα 

σπίτια εδώ ήταν κυρίως ξύλινα και ελάχιστα από πέτρα. Πολλά είχαν και μικρά ξύλινα μπαλκόνια, 

περίκλειστα όμως με τζάμι, τα οποία εξείχαν πάνω από το δρόμο. Σαχνισιά τα λέγανε οι Τούρκοι. Το 



εντελώς ανοιχτό μπαλκόνι  ήταν εξαιρετικά σπάνιο στον τουρκομαχαλά, αντίθετα με τις δικές μας 

γειτονιές. Πίσω από τα τζάμια υπήρχαν βαριές κουρτίνες, ώστε κανένας, ούτε κι από το απέναντι 

παράθυρο, να μην μπορεί να δει τι γίνεται μέσα στο άλλο σπίτι. 

Έξω  σπάνια  έβλεπα  γυναίκες,  αντίθετα  με  τον  δικό  μας  μαχαλά.  Μόνο  άντρες 

κυκλοφορούσαν, κι αυτοί κινούνταν εκεί γύρω στις λιγοστές πλατείες, ή ήταν μέσα ή έξω από τα 

μαγαζάκια  τους.  Οι  πιο  ηλικιωμένοι  κάθονταν  νωχελικά  στα  καφενεία,  έπιναν  καφέ,  κάπνιζαν 

ναργιλέδες κι  έπαιζαν με τα κομπολόγια τους.  Τα χρώματα ολόγυρα ήταν περίεργα όμορφα και 

πρωτόγνωρα για την αισθητική μου γενικότερα. Τα σοκάκια ήταν στρωμένα με πέτρα και για μια 

στιγμή αναλογίστηκα πώς μπορούσαν οι γέροντες και οι μανάβηδες να ανεβοκατεβαίνουν με τα ζώα 

κάθε μέρα. Γιατί μερικά από τα δρομάκια ήταν όχι μόνο στενά αλλά και απότομα. Υπήρχαν βέβαια 

και οι περιοχές, πιο χαμηλά, που ήταν ομαλές κι εκεί μπορούσες να βρεις και μαγαζιά κι απ’ όλα.  

Κάποια στιγμή κοίταξα γύρω μου, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω πού βρισκόμασταν. 

Υπέθεσα πάντως ότι  ήμασταν κάπου ανάμεσα στον τουρκομαχαλά και  στην αρμένικη συνοικία. 

Τελικά φτάνουμε έξω από ένα σπίτι. Τι είναι εδώ; σκέφτηκα. Έλα Χριστέ και Παναγιά! Το ενδιαφέρον 

μου είχε κορυφωθεί,  αλλά ομολογώ ότι  φοβόμουν κιόλας.  Ήταν η πρώτη μου φορά εκεί  και  το 

μυστήριο όσο πήγαινε και πύκνωνε. Η Ασπασία χτυπάει το κουδούνι και σχεδόν αμέσως η πόρτα 

ανοίγει μπροστά μας. Βλέπω ένα χέρι να μας γνέφει. Πρώτα πέρασα εγώ και μετά η Ασπασία.  

Τα μάτια μου ήταν από τον ήλιο και δεν μπορούσα να δω ποιος ήταν απέναντί μου. Πάντως 

μου φάνηκε γυναίκα, παχουλή και  γριά. Μας είπε «μπούγιουρουμ», δηλαδή περάστε, και μπήκε 

μπροστά.  Προχωρήσαμε  σε  έναν  στενό  διάδρομο  και  μας  έδειξε  τη  σκάλα  λέγοντάς  μας  να 

προσέχουμε. Ανεβήκαμε μερικά σκαλιά και σύντομα φτάσαμε σε έναν οντά, ένα σαλονάκι. 

Πλέον τα μάτια  μου είχαν συνηθίσει  και  ολόγυρα είδα καναπέδες,  παραδόξως όμως όχι 

τούρκικα  μιντέρια.  Οι  δυο  γυναίκες  εναγκαλίστηκαν,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  είναι  γνωστές, 

σκέφτηκα. Αλλά εγώ απλώς της έδωσα το χέρι μου και την κοίταξα καλά στα μάτια. Ήταν πάνω από 

εβδομήντα, ίσως και παραπάνω, γριά δηλαδή. Παντού στο πρόσωπό της είχε ζάρες, αλλά τα χείλη 

της ήταν βαμμένα έντονα κόκκινα. 

Έκανε νόημα στην Ασπασία να περάσει στο διπλανό δωμάτιο. Αυτή έσκυψε και μου είπε ότι 

είχε μια δουλειά κι ότι έπρεπε να την περιμένω. Δεν είχα αντίρρηση. Άλλωστε το μόνο που ήθελα 

τώρα ήταν να ξεκουραστώ. Η πόρτα έκλεισε πίσω τους κι εγώ στρογγυλοκάθισα σε έναν καναπέ. 

Έριξα μια ματιά γύρω μου· όλα ήταν καθαρά και ευωδιαστά. Ξαφνικά ανοίγει και πάλι η πόρτα και 

βλέπω τη γριά να μου φέρνει ένα δίσκο με καφεδάκι και λουκούμι. 



«Πιες τον, κι άμα τελειώσεις, να αναποδογυρίσεις το φλιτζάνι στο πιατέλο και να μελετήσεις».

«Τι πράγμα;» τη ρώτησα χαμογελώντας αμήχανα.

«Τον ασίκη* σου, ντε! Δεν έχεις σεβντά με κάποιον;»

«Εμ… ναι… δηλαδή… ίσως…» μάσησα τα λόγια μου.

«Λοιπόν να τον μελετήσεις και μετά την Ασπασία να έρθεις εσύ μέσα».

Δεν απάντησα. 

«Φάε και το λουκούμι, γιατί δεν ξέρεις τι θα ακούσεις».

«Δηλαδή;»

«Αν δεν είναι καλό…»

«Να μου μείνει η γλύκα;»

«Ακριβώς», είπε η γριά και γέλασε. 

Ύστερα έφυγε και κλείστηκε στο δωμάτιο με την Ασπασία. Εγώ ακολούθησα τις οδηγίες της 

και λίγο μετά είχα ρουφήξει όλο τον καφέ. Δεν ξέρω τι του είχε βάλει μέσα, αλλά ομολογώ ότι ένιωσα 

καλύτερα. Αναποδογύρισα το φλιτζάνι, αλλά, σας λέω, δεν έβαλα στο μυαλό μου κανέναν. Μόνο 

πήρα το πιατέλο με το λουκούμι κι άρχισα να περιφέρομαι στο δωμάτιο. 

Αν και κατάλαβα από την ομιλία της ότι η γριά ήταν Αρμένισσα, όμως τα πράγματα εκεί μέσα 

λίγο έφερναν στο αρμένικο στιλ. Το δωμάτιο ήταν στρωμένο με φίνο χαλί και καθώς περπάταγα δεν 

έκανα θόρυβο. Στους τοίχους υπήρχε μια φτηνή ταπετσαρία, που σίγουρα θα είχε έρθει  από το 

εξωτερικό όπως και τα έπιπλα. Μάλλον δώρο είναι από πελάτη της, σκέφτηκα και χαμογέλασα. 

Αποτέλειωσα το λουκούμι, ήπια το νερό και συνέχισα να κοιτάζω γύρω μου. Είδα σε μια 

μεριά  τρεις  ναργιλέδες,  κάποιες  μεγάλες  μαξιλάρες  πάνω  στις  οποίες  θα  μπορούσε  άνετα  να 

ξαπλώσει όχι μόνο ένα παιδί αλλά κι ένας άντρας, επίσης ένας κλασικός μεγάλος στρογγυλός δίσκος 

με πόδια σαν τραπεζάκι μπροστά από τον καναπέ και μερικά κηροπήγια πάνω σε ένα άλλο ανάλογο 

τραπέζι, αυτό όμως ευρωπαϊκού τύπου. 

Πριν προλάβω να επιστρέψω στη θέση μου, άκουσα την πόρτα να ανοίγει. Είδα να βγαίνει η 

Ασπασία σκεφτική. Σίγουρα είχε ακούσει ενδιαφέροντα πράγματα που όμως την είχαν αναστατώσει. 

Ετοιμάστηκα για να φύγουμε, αλλά τότε είδα τη γριά από μέσα να μου γνέφει. Ήθελα να πάρω την 

άδεια της Ασπασίας, αλλά αυτή ήταν χαμένη στις σκέψεις της. 

Λοιπόν πήγα στη γριά, αφού πήρα και το πιατάκι με το φλιτζάνι. Μου είπε να καθίσω δίπλα 

της, σε ένα σοφρά, μπροστά από τον οποίο υπήρχε ένα τραπεζάκι. Παρατήρησα τότε ότι σε ένα 

ράφι απέναντι υπήρχε μια βαλσαμωμένη κουκουβάγια και μια νεκροκεφαλή, ενώ μερικά ευωδιαστά 



κεριά έκαιγαν ολόγυρα και φώτιζαν καλά το δωμάτιο. Ήταν κάπως τρομακτική η ατμόσφαιρα, αλλά 

γρήγορα εγκλιματίστηκα. Η γριά έσυρε την καρέκλα της δίπλα μου, με κοίταξε και με ρώτησε με 

χαμόγελο:

«Λοιπόν;» 

«Τι λοιπόν, κυρούλα;»

«Νεσρίν με λένε».

«Χαίρω πολύ. Εμένα…»

«Ηλέκτρα… ξέρω. Πες μου τώρα, τον λεγάμενο που σου κάνει τον δύσκολο πώς τον λένε;»

«Τον λένε…»  

Κόμπιασα.  Δεν  ήθελα  να  πω.  Εξάλλου  δεν  ήξερα  αν  υπήρχε  και  λεγάμενος.  Ή  μήπως 

υπήρχε και τελικά δεν ήθελα να το παραδεχτώ; Ήμουν πραγματικά πολύ μπερδεμένη. 

«Καλά… άσ’ το», μου είπε βγάζοντάς με από τη δύσκολη θέση. Πήρε το φλιτζάνι στα χέρια 

της και συνέχισε: «Σημασία δεν έχει το όνομα, αλλά τι θα πουν οι ντελβέδες*. Και μετά, αν θες, θα 

σου πω τι θα κάνουμε για να τον μπουγιουμιάσουμε, να τον δέσουμε μια και καλή».

Άρχισε  να  κοιτάζει  το  φλιτζάνι.  Της  πήρε  μερικά  λεπτά  είναι  αλήθεια,  ενώ  εγώ  κοίταζα 

συνεχώς το πρόσωπό της που κάποια στιγμή πήρε ένα περίεργο σχήμα. Νόμισα ότι ήταν το φως 

και  οι σκιές από τα κεριά που μου δημιουργούσαν αυτή την εντύπωση, όμως η γυναίκα έδειχνε 

ανήσυχη. Μου φαινόταν αστείο,  αλλά έμοιαζε να το έχει  πάρει  πολύ σοβαρά το θέμα. Μάλιστα 

σηκώθηκε κι έφερε δίπλα μας δυο κεριά, για να βλέπει καλύτερα. Δεν πέρασαν παρά λίγες στιγμές 

και αναστατωμένη είπε:

«Δεν… δε βλέπω τίποτα… μάλλον δεν έχεις μελετήσει κανέναν».

Άφησε κάτω το φλιτζάνι και σηκώθηκε από τη θέση της.

«Γιατί λες ψέματα;» της είπα αποστομωτικά.

Μου έριξε μια περίεργη ματιά. Τώρα είχε στραβώσει το στόμα της. Συνέχισα ακάθεκτη:  

«Αφού το βλέπω στα μάτια σου. Κάτι είδες… κάτι σε αναστάτωσε, και τώρα κάνεις πίσω».

«Δεν… δεν ξέρω τι λες. Αλλά είναι ώρα να φύγεις», είπε και μου έκανε ένα νόημα.

«Μη φοβάσαι, πες το!» την προκάλεσα κι έμεινα καρφωμένη στη θέση μου.

Εκείνη έκανε μια-δυο βόλτες μέσα στο δωμάτιο κοιτάζοντας μια εμένα και μια το φλιτζάνι. 

Ήταν σκεφτική. Η σιωπή θαρρούσες ότι έκοβε τον αέρα σαν να ήταν μαχαίρι. 

«Κοίτα… αυτό που κάνω… το κάνω έτσι για… πλάκα, που λέτε κι εσείς οι Ρωμιοί».



«Ακόμα καλύτερα. Πες τα μου να γελάσω… το έχω τόσο ανάγκη!» είπα παριστάνοντας την 

άνετη.

Με κοίταξε λίγο και τελικά φάνηκε να πείστηκε. Κάθισε πάλι δίπλα μου και πήρε στα χέρια 

της το φλιτζάνι. Άρχισε να μου λέει διάφορα από τα μελλούμενα, αυτά που πίστευε ότι έβλεπε. 

Ύστερα από ένα τέταρτο, εγώ και η Ασπασία ήμασταν πάλι στο δρόμο. Καμιά μας δε μίλαγε. 

Απλώς σκεφτόμασταν αυτά που είχαμε ακούσει. Και τουλάχιστον εμένα, με είχαν προβληματίσει. 

Γιατί εκτός του ότι ήταν μπερδεμένα, για κάποιο λόγο μου είχαν προξενήσει φόβο… για να μην πω 

τρόμο. Ιδιαίτερα κάποια λόγια της, όπως εκείνο το «θα είσαι πεθαμένη όταν παντρευτείς», ή το άλλο 

«ζωντανή θα δεις τις φλόγες της Κόλασης», κι ακόμα ότι «άγγελοι χωρίς φτερά στο δρόμο θα σε 

ψάχνουν και θα προστρέξουν σ’ εσένα, για να βρεθούν και πάλι στον Παράδεισο». Όλα ήταν τόσο 

περίεργα και παράξενα μέσα στο μυαλό μου. 

Τι να σήμαιναν αυτά τα λόγια; Και γιατί η γριά ήταν τόσο ανήσυχη; Το δίχως άλλο προμήνυαν  

συμφορές,  γιατί  διαφορετικά δε  θα  αρνούνταν να  μιλήσει.  Αλλά πάλι… εσύ την  πιστεύεις;  Είναι  

δυνατόν τα μελλούμενα να φαίνονται σε ένα φλιτζάνι καφέ; Άσ’ τα να φύγουν και να περάσουν… 

λόγια είναι, Ηλέκτρα μου. Λόγια που τα πήρε ο αέρας και τα σκόρπισε, σκέφτηκα και χαμογέλασα. 

Δυστυχώς, έκανα λάθος, όπως αποδείχτηκε στα επόμενα χρόνια. 
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Στη  Σμύρνη  τα καλοκαίρια  ήταν  πραγματικά  ζεστά  και  υγρά.  Από τον Ιούνιο  έπιαναν  οι 

πρώτες ζέστες και η κατάσταση γινόταν ανυπόφορη όταν πλάκωνε η υγρασία. Έτσι όλη η οικογένεια 

κάθε χρόνο μαζεύαμε τα σέα μας και τα μέα μας και φεύγαμε για το χωριό, το Πολυδένδρι, που δεν 

ήταν πολύ μακριά από την πόλη, το πολύ τρεις-τέσσερις ώρες δρόμο. Αλλά το γεγονός ότι φεύγαμε 

όλοι, ακόμα και οι υπηρέτες, καθιστούσε το πράγμα μια πραγματική γιορτή. 

Φανταστείτε  δηλαδή  μια  οικογένεια  πλούσια,  όπως  η  δική  μου,  να  ξεσηκώνει  ένα  σπίτι 

σχεδόν μέχρι τα κεραμίδια, που λέει ο λόγος. Γιατί, πώς να το κάνουμε, θέλαμε και την άνεσή μας. 

Πίσω  στην  πόλη  αφήναμε  συνήθως  τρεις  υπηρέτες  για  ασφάλεια  και  τα  δυο  τελευταία  χρόνια 

ανάμεσά τους ήταν κι ο Χαλίλ, ως επιστάτης του σπιτιού και αντικαταστάτης του κυρίου Ορχάν που 

ερχόταν μαζί μας στο χωριό. 

Ο κούλας* μας δεν ήταν μέσα στο χωριό αλλά λίγο πιο έξω. Δηλαδή ήθελες με τα πόδια 

περίπου δέκα λεπτά με ένα τέταρτο για να φτάσεις στην πλατεία. Αυτό είχε δύο πλεονεκτήματα: 

Πρώτον τα βράδια κοιμόμασταν πραγματικά με τους ήχους της φύσης κι έτσι ξυπνάγαμε το πρωί. 

Και το λέω αυτό γιατί το χωριό το καλοκαίρι μεταμορφωνόταν σε μια μικρή πόλη κι ο πληθυσμός του 

υπερδιπλασιαζόταν. Εκτός από τη δική μου οικογένεια, είχαν κι άλλοι κουλάδες εκεί κι έκαναν το 

ίδιο. Το δεύτερο ήταν ότι ήμασταν πιο κοντά στα χωράφια μας, που δεν απείχαν παρά σκάρτη μισή 

ώρα με τα πόδια. 

Το  σπίτι  μας  ήταν  αρκετά  μεγάλο,  εννοείται  μόνο  ισόγειο,  με  ευρύχωρα  εσωτερικά  και 

εξωτερικά χαρούμια* και  διαμορφωμένο εσωτερικά έτσι  ώστε όλοι  να έχουμε δικό μας δωμάτιο. 

Ακόμα και οι υπηρέτες του σπιτιού, αλλά κι εκείνοι που ήταν έξω, είχαν έναν άνετο δικό τους χώρο, 

ξεχωριστό ο καθένας. Εξάλλου το σπίτι βρισκόταν μέσα σε ένα μεγάλο οικόπεδο, τουλάχιστον δέκα 

στρεμμάτων, κι έτσι υπήρχε χώρος για όλους. Ως προς τα υπόλοιπα ίσχυαν οι κανόνες που ίσχυαν 

και στην πόλη.  

Τα χωράφια μας ήταν αρκετά και  ο πατέρας φρόντιζε να τα επιβλέπει ο έμπιστός του, ο 

κύριος Ορχάν, ο οποίος ουσιαστικά πηγαινοερχόταν μετά το Πάσχα πέντε ή έξι μέρες το μήνα στο 

χωριό, για να δει τι γίνεται εκεί, μέχρι και του Αγίου Δημητρίου, τον Οκτώβριο. Είχαμε και στο χωριό 

τρεις μόνιμους υπηρέτες, που φρόντιζαν το σπίτι το χειμώνα και  μας έφερναν ζαρζαβατικά στην 

πόλη μια φορά την εβδομάδα. Έτσι σπάνια αγοράζαμε από την αγορά.  

Επιπλέον είχαμε και πάμπολλα χωράφια σε διάφορα κοντινά χωριά. Αλλά ο Μπακιρτζής είχε 

αγοράσει  κυρίως  έξω  από  το  Πολυδένδρι  μια  μεγάλη  έκταση,  ίσως  και  πάνω  από  τριακόσια 

στρέμματα, όπου καλλιεργούνταν τα πάντα: οπωροφόρα δέντρα, ελιές, κηπευτικά, σιτάρια κι άλλα 



πολλά. Επίσης υπήρχε μια στάνη με καμιά διακοσαριά γιδοπρόβατα, κάμποσα γουρούνια, κότες, κι 

ακόμα πέντε ζευγάρια βόδια για τα οργώματα. Υπήρχαν και τέσσερα άλογα που έγιναν έξι από τότε 

που ο πατέρας αγόρασε αυτοκίνητο, ένα Σάνμπιμ. Δηλαδή έφερε στο χωριό τα δύο από τα τέσσερα 

που μόνιμα είχαμε στην πόλη για το αμάξι μας. 

Το σπίτι  μας δεν ήταν το  ίδιο  όμορφο με  το  άλλο  στην πόλη,  αλλά ήταν υποφερτό και 

εξυπηρετικό. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε όλες τις ανέσεις, αλλά στην εξοχή δεν αναμένει κανείς να 

βρει και πολλά. Από την άλλη είχαμε αυτό που μας έλειπε στην πόλη: τον καθαρό αέρα και τον 

ανοιχτό  ορίζοντα,  το  μάτι  σου  ξάνοιγε  εντελώς.  Επιπλέον  τρώγαμε  φρέσκα  πράγματα  και  τα 

μάγουλά μας κοκκίνιζαν μέσα σε μια εβδομάδα από την άφιξή μας, που λέει ο λόγος.

Το καλοκαίρι γενικά για μένα είχε μια σημαντική συνέπεια για μένα: το διάβασμα μειωνόταν 

στο ελάχιστο.  Στην πραγματικότητα  διάβαζα  μόνο  λογοτεχνικά  βιβλία,  που ούτως ή άλλως μου 

άρεσαν,  και  ξένες γλώσσες.  Για να πούμε και  του στραβού το δίκιο,  τις ξένες γλώσσες τις είχα 

κάπως παραμελημένες, αλλά δε με ένοιαζε και πολύ. Ειδικά από τη στιγμή που η δασκάλα μου 

ερχόταν  η  κακομοίρα  μόλις  δυο  φορές  το  μήνα  στο  χωριό,  εγώ γενικά  τα  είχα  φορτώσει  στον 

κόκορα.  

Λοιπόν, αν κάτι  μου έμεινε από κείνη την παιδική ηλικία στο χωριό ήταν το πόσο ωραία 

πέρναγα.  Γιατί  απαραιτήτως,  μέρα  παρά  μέρα,  κάναμε  βόλτα  στο  χωριό  με  την  Ασπασία  για 

επισκέψεις  σε  φιλικά  σπίτια.  Επίσης  είχα  και  κάποιες  «φίλες»,  τρόπος  του  λέγειν,  όχι  κάτι  το 

τρομερό, γιατί το μέρος ήταν μικρό και ότι κι αν έκανες, την άλλη μέρα το μάθαινε όλο το χωριό. 

Εκτός από αυτό, με τη μάνα μου πηγαίναμε και σε διάφορα σουαρέ, γιατί, όπως είπα, στο χωριό 

υπήρχαν πολλοί γνωστοί μας από την πόλη, πράγμα που απάλυνε κάπως την απομόνωσή μας. 

Αυτό όμως που μου άρεσε πιο πολύ ήταν οι αγροτικές εποχιακές δραστηριότητες, όπως η 

κουρά των αμνών, τον Ιούλιο ο θερισμός και τον Σεπτέμβριο ο τρύγος. Χαλασμός Κυρίου σε κάθε 

περίπτωση! Αν και  όλα αυτά άφηναν παγερά αδιάφορη τη μάνα μου την πρωτευουσιάνα και  τη 

Χριστίνα, εμένα δε με ένοιαζε, επέμενα, γιατί ήθελα να φεύγω από το σπίτι. Με την γκρίνια μου 

τελικά  έπειθα  τη  Σοφία κι  έτσι  πήγαινα  στα χωράφια  με  την Ασπασία.  Ανακατευόμουν με  τους 

εργάτες,  είτε  στις  δουλειές  είτε  κατά  τη  διάρκεια  της  ξεκούρασης  όπου  τρώγαμε,  πίναμε  και 

τραγουδάγαμε. 

Ο Μπακιρτζής, λόγω πολλών ασχολιών στην πόλη, ερχόταν στο χωριό για ξεκούραση το 

πολύ  ένα  τριήμερο  κάθε  δεκαπέντε.  Όταν  ήταν  για  περισσότερες  μέρες,  συνήθως  το  έκανε 



ταυτόχρονα με την άφιξη των χοντρεμπόρων που έρχονταν για να πάρουν τα γεννήματά του. Και σ’ 

αυτή την περίπτωση πάντα ήταν εκεί μαζί με το λογιστή του για να κανονίσουν τους λογαριασμούς. 

Μια μέρα όμως συνέβη κάτι που μου έδειξε ότι ακόμα κι εγώ δεν ήξερα καλά τον πατέρα 

μου. Ήταν Σεπτέμβριος και στο χωριό γινόταν πανζουρλισμός με τον τρύγο. Είχαμε, όπως είπα, ένα 

μεγάλο κτήμα και τα γεννήματα ήταν αρκετά εκείνη τη χρονιά. 

Βέβαια, καθώς είχα ακούσει κάποια στιγμή από τον πατέρα μου, τα λεφτά που βγάζαμε από 

την αγροτική παραγωγή συγκριτικά με τα συνολικά μας έσοδα δεν ήταν παρά το πέντε τοις εκατό… 

και  πολλά  λέω!  Δηλαδή  ψίχουλα.  Κι  όμως,  εγώ  που  νόμιζα  ότι  ο  Μπακιρτζής  ήταν  υπεράνω 

χρημάτων, διαπίστωσα πόσο λάθος είχα κάνει. Μάλιστα αυτό το έλεγαν πολλοί, αλλά εγώ δεν το 

πίστευα, ότι δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που κυριολεκτικά μέτραγε και την πεντάρα. 

Λοιπόν θυμάμαι ότι εκείνη τη μέρα αυτό που έγινε μου σημάδεψε την ψυχή ενώ κάποιου 

άλλου το κορμί. Γύριζα από τον τρύγο με την νταντά μου και ήμουν μέσα στη βρομιά. Ερχόμασταν 

από το χωράφι με καμιά δεκαριά ακόμα εργάτες και μπαίνοντας στον περίβολο του σπιτιού, είδα τον 

επιστάτη μας, τον κύριο Ορχάν, δεμένο στο φράχτη. Εκεί γύρω ήταν αρκετοί εργάτες που δεν είχαν 

έρθει στο χωράφι, αλλά και δυο-τρεις τσανταρμάδες* από το χωριό.

Μου φάνηκε περίεργο κι έτσι έκανα σήμα στην Ασπασία και σταματήσαμε. Ένας από τους 

χωροφύλακες διάβαζε από ένα χαρτί που κρατούσε κι εγώ άκουσα τα λόγια που πραγματικά με 

συγκλόνισαν: «Υπεύθυνος των εργατών… κλοπή… τιμωρία είκοσι βουρδουλιές με το μαστίγιο… 

εκδίωξη…»

«Τι συμβαίνει;» ρώτησα την νταντά μου.

«Σώπα και πάμε… δεν έχουμε δουλειά εδώ», μου είπε συνωμοτικά.

Στάθηκα  και  δεν  την  ακολούθησα,  αλλά  ξαφνικά  άκουσα  τον  πατέρα  μου  σε  έξαλλη 

κατάσταση  να  μου  αγριοφωνάζει:  «Τσακίσου  από  δω,  τσακίσου  γρήγορα!»  Η  Ασπασία  γύρισε 

ξαφνιασμένη και για να μην την πληρώσει και η ίδια, με τράβηξε με δύναμη και μπήκαμε σπίτι. Αλλά 

εγώ ήθελα να δω τη συνέχεια γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι είχε φταίξει ο κύριος Ορχάν. 

Έτρεξα λοιπόν στο πιο κοντινό παράθυρο που είχε άμεση θέα προς το συμβάν. Πράγματι έπειτα 

από λίγο ο τσανταρμάς τέλειωσε την απαγγελία της τιμωρίας και δύο εργάτες έγδυσαν τον επιστάτη. 

Την ίδια  στιγμή  άρχισε  το  μαστίγιο  να  του χαράσσει  την πλάτη κι  εκείνος  ο  κακομοίρης 

πραγματικά δεν έβγαζε μιλιά. Από πίσω μου ήταν η Ασπασία και μια-δυο φορές με τράβηξε για να 

απομακρυνθούμε  από  το  παράθυρο.  Αντιστάθηκα,  και  μιας  και  η  περιέργεια  ήταν  από  τα 

ελαττώματά της, τελικά με παράτησε και παρακολούθησε κι εκείνη την τιμωρία του κυρίου Ορχάν. 



 Ξαφνικά, ενώ δεν είχαν πέσει ούτε οι πέντε πρώτες βουρδουλιές, ακούστηκε καλπασμός 

αλόγου εκεί  κοντά.  Είδαμε να μπαίνει  αιφνιδιαστικά ο Χαλίλ και  να ορμάει  στον πατέρα του.  Ο 

Μπακιρτζής έκανε μια κίνηση με το χέρι του κι έπεσαν πάνω στον Χαλίλ τέσσερις εργάτες και τον 

σταμάτησαν. Αυτός χτυπιόταν, αλλά βέβαια δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Ούτε κι ο πατέρας του, 

που στο μεταξύ δεχόταν την τιμωρία. Περιττό να πω ότι όταν τελείωσε κι αυτό, ο κύριος Ορχάν 

σχεδόν λιποθύμησε, ενώ από την πλάτη του κυλούσαν αίματα. 

Ο κόσμος άρχισε να διαλύεται, ενώ τον κύριο Ορχάν τον παρέλαβε ο γιος του μαζί με δυο 

εργάτες και τον μετέφεραν σπίτι τους. Στο μεταξύ ο πατέρας μου ξεπροβόδιζε τους τσανταρμάδες. 

Μάλιστα  φτάνοντας  στην πόρτα της  εξόδου του  κτήματος τους  έδωσε  από ένα  σακουλάκι  που 

προφανώς περιείχε χρήματα. Αυτό το είδα καλά σας λέω! Εκείνοι χαμογέλασαν και κατάλαβα ότι 

ήταν ευχαριστημένοι από το μπαχτσίσι τους.    

Λίγη  ώρα  αργότερα  στο  τραπέζι  ήμουν  αμίλητη.  Περίμενα  από  τη  Σοφία  που  ήταν 

κουτσομπόλα να ρωτήσει, για να μάθουμε. Γιατί την ώρα της τιμωρίας αυτή ήταν στο χωριό και 

υπέθεσα ότι σίγουρα θα έφτασαν τα νέα κι εκεί. Δεν έκανα λάθος· η Σοφία άρχισε τις ερωτήσεις. Απ’ 

ό,τι  κατάλαβα, το ρεζουμέ της υπόθεσης ήταν ότι  ο Μπακιρτζής είχε ανακαλύψει μια κλεψιά στα 

γεννήματα κι έτσι την πλήρωσε ο επιστάτης.

Αλλά εγώ αυτά τα θεωρούσα εξωφρενικά. Ο κύριος Ορχάν ήταν στη δούλεψή μας χρόνια και 

επιπλέον,  αν  ήταν  αυτός  ο  κλέφτης,  γιατί  ο  Μπακιρτζής  δεν  τον  είχε  διώξει;  Δεν  είχα  μείνει 

ευχαριστημένη από τις εξηγήσεις του κι έτσι αποφάσισα να «κινηθώ» μόνη μου: το βράδυ που όλοι 

είχαν πέσει για ύπνο, κατά τα μεσάνυχτα, πήγα στο σπιτάκι του Χαλίλ. 

Χτύπησα την πόρτα μια-δυο φορές αγωνιώντας, γιατί αργούσε να ανοίξει.  Σίγουρα δε με 

περίμενε, γιατί όταν με είδε, έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Πριν προλάβει να μιλήσει, όρμησα μέσα και 

ταυτόχρονα έκλεισα και την πόρτα.   

«Εσύ εδώ;» με ρώτησε έκπληκτος.

«Πιο σιγά, βρε!» του είπα. «Θες να μας ακούσει κανείς;»

«Μα πώς…» 

«Ήρθα να μάθω για τον πατέρα σου».

«Καλά είναι… καλά…» είπε, αλλά το σκυθρωπό ύφος του μόνο αυτό δε σήμαινε. 

«Πού τον έχεις;»

«Εκεί μέσα… στο δωμάτιο», μου είπε δείχνοντας με ένα νεύμα. «Τώρα κοιμάται».

«Του έβαλες τίποτα στις πληγές;»



«Κάτι μας έφερε μια Αρμένισσα. Αλλά δεν πρέπει να γυρίσει με την πλάτη, γιατί…»

«Δε νομίζω να πάει για δουλειά αύριο, έτσι;»

«Α μπα… ούτε για μια εβδομάδα. Ευτυχώς σταμάτησε η αιμορραγία».

«Εσύ θα αναλάβεις τα καθήκοντά του;»

«Ναι. Αυτή είναι η εντολή του πατέρα σου».

«Κοίτα… σου έφερα αυτό, πάρ’ το!» του είπα και του έδωσα ένα βαζάκι.

Το πήρε και το κοίταξε στο χλωμό φως ενός κεριού. Του εξήγησα ότι ήταν η καλύτερη αλοιφή 

για τις πληγές κι ότι την είχα κλέψει από τη μάνα μου. 

«Α μπα… πάρ’ την πίσω», είπε και μου έτεινε το χέρι του. 

«Γιατί;» ρώτησα με απορία και έκπληξη.

«Άμα λείψει και αυτή… δε θέλω να…»

«Μα τι λες… η μάνα μου έχει ένα βάζο γεμάτο από δαύτη, ίσως πάνω από κιλό. Η ποσότητα 

που πήρα δεν είναι παρά μια σταλιά. Δε θα το καταλάβει καν», του είπα και άφησα το βαζάκι στο 

τραπέζι. 

«Και πώς…»

«Θα του βάζεις δύο φορές την ημέρα από λίγη πάνω στις πληγές… Αν δε σου φτάσει, θα 

φέρω…»

«Όχι, δεν κατάλαβες. Κατ’ αρχήν σ’ ευχαριστώ βέβαια», μου είπε και καθίσαμε. «Άλλο θέλω 

να ρωτήσω. Πώς εσύ… θέλω να πω…»

«Σου την έφερα γιατί  θα βοηθήσει να γιάνουν οι πληγές του και… μα να μου πεις και τι 

συνέβη!»

«Α, μάλιστα!» 

«Γιατί  δεν  μπορώ να  πιστέψω  ότι  ο  πατέρας  σου  είναι  κλέφτης.  Κάτι  άλλο  έγινε  τέλος 

πάντων…»

Πράγματι έτσι ήταν και μου τα εξήγησε, όπως και ο ίδιος τα είχε μάθει από άλλους. Ο κύριος 

Ορχάν, ως επιστάτης, είχε προσλάβει για τις σοδειές μερικούς άνεργους και φτωχούς εργάτες, καμιά 

τριανταριά άτομα. Δεν ήταν όμως όλοι της προκοπής. Αν και ο Ορχάν το ήξερε, τους είχε προσλάβει 

για να κάνει ένα ψυχικό και ελπίζοντας να τους βάλει στον ίσιο δρόμο. Αλλά αυτοί είχαν συνηθίσει 

στην κλεψιά κι έτσι έκαναν πάλι τα ίδια.  

Ο  Μπακιρτζής όμως είχε  προσλάβει  κι  αυτός  μερικούς εργάτες  που ήταν οι  κρυφοί  του 

σπιούνοι. Αυτοί λοιπόν είπαν τα καθέκαστα στον πατέρα μου, όταν αυτός ήρθε μαζί με το λογιστή 



του.  Και βέβαια διαπίστωσε ότι  του έλειπαν γεννήματα και  λεφτά. Έγινε χαμός, κάλεσε και  τους 

τσανταρμάδες και πολύ γρήγορα όλα βγήκαν στη φόρα. 

Βέβαια εγώ είχα δει τις προηγούμενες μέρες ότι  υπήρχε μια αναταραχή στο γραφείο του 

πατέρα και πολλά σούρτα φέρτα από ανθρώπους του, αλλά δεν είχα καταλάβει τι γινόταν και τελικά 

δεν είχα δώσει και πολλή σημασία. Λοιπόν τώρα, ακούγοντας τον Χαλίλ, τα πράγματα άρχισαν να 

ξεκαθαρίζουν.

«Και γιατί την πλήρωσε ο γέρος σου;» ρώτησα.

«Γιατί  αυτός ήταν υπεύθυνος,  αφού είχε  προσλάβει  τους μπαγαμπόντηδες.  Βέβαια αυτοί 

πήγαν να δικαιολογηθούν ότι η δουλειά ήταν οργανωμένη από τον Ορχάν και…»

«Ώστε γι’ αυτό τις έφαγε;»

«Όχι βέβαια! Ο Μπακιρτζής πίστεψε τον Ορχάν, κατάλαβε πολύ καλά ότι ήταν αθώος».

«Αλλά τότε;» ρώτησα με απορία.

«Τον τιμώρησε γιατί ο Ορχάν τους είχε προσλάβει. Και μάλιστα ο πατέρας μου ζήτησε να μη 

συλλάβουν τους ενόχους… μόνο να τους διώξουν και να τιμωρηθεί ο ίδιος».

«Έλα Χριστέ και Παναγιά! Μα αυτοί τον κατηγόρησαν κι από πάνω και…»

«Τι να σου πω… κι εγώ του είπα ότι έκανε βλακεία. Αλλά ο Ορχάν είναι στραβόξυλο… δεν 

ακούει τη γνώμη άλλου. Έτσι οι τσανταρμάδες κι ο πατέρας σου συμφώνησαν ότι ο Ορχάν έπρεπε 

να τιμωρηθεί για όλα. Άφησαν τους άλλους να φύγουν, έδεσαν τον πατέρα μου και…» 

Δε μίλησα για λίγη ώρα. Μόνο τον κοίταζα κάτω από το φως του κεριού. Ήταν ολοφάνερα 

στενοχωρημένος. Θα έλεγα μάλιστα ότι το μαστίγιο χάραξε την πλάτη του Ορχάν, αλλά και την ψυχή 

του Χαλίλ. Και το έβλεπα αυτό στα μάτια του.  

«Και τώρα;» τον ρώτησα και του χάιδεψα το χέρι. «Εννοώ… θα… θα μείνεις εδώ;»

«Δε σε καταλαβαίνω…» ψέλλισε. 

«Μα θα το δεχτείς έτσι απλά;»

«Εννοείς αν θα ζητήσω εκδίκηση;»

«Ναι», είπα γνέφοντας καταφατικά.

«Κοίτα…»

Για μια στιγμή δίστασε. Σηκώθηκε κι άρχισε να βηματίζει  προς την πόρτα. Τον ακολούθησα 

περιμένοντας την απάντησή του. 

«Αν δεν ήξερα καλά τον πατέρα σου, θα σου έλεγα ναι… θα εκδικηθώ. Αλλά τώρα όχι», 

συνέχισε με αποφασιστική φωνή.



«Όχι;» τον ρώτησα έκπληκτη.

«Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Εξάλλου πιο παλιά αυτό μου είχε πει και η νενέ σου».

«Η Ευθαλία;» 

«Ναι. Ήσουν δυο χρονών όταν τη χάσαμε την Ευθαλία… άγια γυναίκα, άγια!»

Μίλαγε σαν να επρόκειτο για τη δική του γιαγιά κι αυτό με εντυπωσίασε. 

«Εγώ ήμουν στα εφτά περίπου και τη θυμάμαι καλά. Μου είχε πει κάποτε ότι όταν αδικείσαι 

δε χρειάζεται να ανταποδίδεις τα ίσα. Όποιος αδικεί, αργά ή γρήγορα, θα το βρει από το Θεό που τα 

βλέπει όλα. Γιατί το άδικο δεν το θέλει ο Θεός. Απλώς να έχεις υπομονή και πίστη σ’ Αυτόν».

«Λοιπόν;»

«Λοιπόν, μικρή μου…» είπε και στάθηκε μπροστά μου.

Μου χαμογέλασε και μου χάιδεψε τα μαλλιά. Πάντα του άρεσε να το κάνει αυτό.   

«Εγώ θα  περιμένω»,  συνέχισε.  «Κι  αν  ήταν  δίκαιο  αυτό  που  έγινε  σήμερα,  ο  Θεός  θα 

αδιαφορήσει. Αν όμως ήταν άδικο, όπως εγώ πιστεύω, πολύ γρήγορα θα ρίξει την τιμωρία του σ’ 

αυτούς που πρέπει».

Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι  εννοούσε και  τι  σκόπευε να κάνει.  Αλλά μιας και  δεν είδα 

αντίποινα προς την οικογένειά μου τους επόμενους μήνες, ομολογώ ότι ένιωσα πολύ καλύτερα. 

«Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα… σ’ ευχαριστώ», μου είπε γλυκά ο Χαλίλ.

«Εμένα;» τον ρώτησα.  

«Ναι… για την επίσκεψη, για την αλοιφή και…»

«Και;»

«Για… για το ενδιαφέρον που έδειξες, Ηλέκτρα μου».

«Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για σένα… εννοώ για τον πατέρα σου», είπα 

βιαστικά θέλοντας να διορθώσω αυτό που μου είχε ξεφύγει.  

«Ξέρεις… κανένας άλλος από σας... εννοώ… δεν πέρασαν ούτε για να ρωτήσουν πώς είναι 

ο Ορχάν. Μάλλον… μάλλον έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο διαφορετικό», είπε και χαμογέλασε.

Του έπιασα την παλάμη, την έσφιξα στις χούφτες μου και του χαμογέλασα επίσης. Μετά τον 

αγκάλιασα, αν κι αυτός έδειχνε κάπως τσιτωμένος, γιατί δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοια. Ένιωσα 

πάνω μου το κορμί του. Ήταν γερός σαν κορμός δέντρου. Ομολογώ ότι αυτός ήταν ο πρώτος που 

μου ξύπνησε μέσα μου τη γυναίκα.  
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Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου κάθε χρόνο ήταν αυτή των εξετάσεων, 

ειδικά στο γυμνάσιο. Πιστεύω όχι μόνο για μένα αλλά για όλα τα παιδιά. Κυρίως όμως για μας που 

θέλαμε να συνεχίσουμε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν διάβαζα ολημερίς και ολονυχτίς, γιατί εκτός των 

άλλων, οι δικοί μου ήταν αυστηροί και ειδικά στο θέμα της μελέτης και των βαθμών το παράκαναν. 

Βέβαια υπήρχε κι ο εύκολος τρόπος για να περάσουμε τις τάξεις: ο πατέρας μου ήταν ζάπλουτος και 

θα μπορούσε να κάνει μια «δωρεά» στο σχολείο μου κι έτσι να περνώ τα μαθήματα με άριστα. Αυτό 

ήταν πάγια τακτική εκείνη την εποχή για τους πλούσιους και «φερέλπιδες» νέους. 

Αλλά ο Μπακιρτζής ήταν πολύ αυστηρός στο θέμα της μελέτης και  η ηθική του δεν του 

επέτρεπε να κάνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα μας το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, κι εμένα ειδικά μου το 

είχε ξεκαθαρίσει: «Εγώ δεν είμαι από κείνους που πληρώνουν μπαχτσίσια για να πάρουν βαθμούς 

τα παιδιά τους! Αν δε στρωθείς στο διάβασμα, ξέχνα τα πανεπιστήμια. Υπάλληλος γραφείου θα 

γίνεις!» Τότε του αντιμίλησα και του είπα πώς «γινόταν η φάση» σε ανάλογες περιπτώσεις γόνων 

πλουσίων οικογενειών. Για απάντηση έλαβα ένα χαστούκι που έχασα τον κόσμο. Λοιπόν κατάλαβα 

καλά ότι  ο πατέρας μου μπορεί  να ήταν σκληρός επιχειρηματίας, αλλά τα λεφτά δεν τα μοίραζε 

τσάμπα αριστερά και δεξιά, ειδικά στο θέμα «μόρφωση». Εξάλλου μου το είχε πει πιο παλιά –και 

νομίζω ότι το πίστευε– ότι, «αν είναι να εκλείψει η ανηθικότητα από τον κόσμο, αυτό θα γίνει όταν 

όλοι αποφασίσουν να μορφώσουν τα παιδιά τους». Ο πατέρας μου δεν είχε πάει σε πανεπιστήμιο 

και μάλλον το είχε απωθημένο. Αλλά πάλι, στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα δεν είχαν όλοι τη 

δυνατότητα να το κάνουν αυτό, ακόμα κι αν ήταν πλούσιοι. 

Ο Μπακιρτζής είχε μπει στον σκληρό κόσμο της βιοπάλης από μικρός. Είχε πλέον περάσει 

τα εξήντα, είχε πλουτίσει και τώρα φρόντιζε να δώσει στα παιδιά του τη μόρφωση που δεν κατάφερε 

να αποκτήσει ο ίδιος. Γι’ αυτό είχαμε στο ισόγειο του σπιτιού μας μια βιβλιοθήκη με πάνω από πέντε 

χιλιάδες βιβλία. Ίσως και περισσότερα, δηλαδή, γιατί ποτέ δεν κατάφερα να τα μετρήσω. Πάντως σ’ 

αυτήν  μπορούσε  κανείς  να  βρει  όλους  τους  αρχαίους  Έλληνες  κλασικούς,  επιστημονικά, 

θρησκευτικά και ιστορικά βιβλία, και μπορεί και πάνω από πεντακόσια μυθιστορήματα, ελληνικά και 

ξένα.

Λοιπόν κάτω από τέτοιες συνθήκες δε διανοήθηκα στο εξής όχι να του πω να πληρώσει για 

να πάρω καλύτερους βαθμούς, αλλά ούτε και να μη μελετάω σκληρά. Στόχος μου κάθε χρονιά ήταν 

όχι μόνο να προβιβάζομαι, αλλά να το κάνω και με τον καλύτερο βαθμό. 

Όμως εκείνη την εποχή είχα κι άλλα στο μυαλό μου. Εκκρεμότητες που μου αποσπούσαν την 

προσοχή. Και μια από αυτές ήταν η σοβαρότερη: λεγόταν Αριστοτέλης Ωνάσης και το ειδύλλιο –για 



να μην πω το κωμειδύλλιό μας– είχε ξεφουσκώσει. Γιατί αυτός τελικά φαινόταν να ενδιαφέρεται πιο 

πολύ για τις επιχειρήσεις του πατέρα του παρά για μένα. Ήταν τότε στην τελευταία τάξη και την 

επόμενη χρονιά, όπως μου είχε εξηγήσει σε ένα από τα δεκάδες γράμματά του, θα ασχολούνταν 

οριστικά με τις επιχειρήσεις. 

Στο  μεταξύ  είχα  φροντίσει  και  ρωτώντας  αριστερά και  δεξιά  είχα  μάθει  διάφορα  για  την 

οικογένειά του. Στα 1920 οι Ωνάσηδες ξεχώριζαν οικονομικά. Εκτός από το σπίτι τους στη Σμύρνη 

είχαν και ένα υπερπολυτελές στο Γκιοστεπέ. Οι επιχειρήσεις τους πήγαιναν πρίμα και ασχολούνταν 

κυρίως με τα τουτούνια* και τα σύκα που τα έστελναν στο εξωτερικό. 

Ο πατέρας του είχε παντρευτεί δύο φορές. Την πρώτη του γυναίκα την έλεγαν Πηνελόπη 

Δελόγλου, καλή γυναίκα κι άξια, αλλά πέθανε νεότατη, στα τριάντα τρία της. Από αυτήν ο Άρις είχε 

μια  μεγαλύτερη  αδελφή,  την  Άρτεμη.  Ύστερα  ο  πατέρας  του  παντρεύτηκε  πάλι  κι  έτσι  ο  Άρης 

απέκτησε ακόμα δύο αδελφές, τη Μερόπη και την Καλιρρόη. Τη γιαγιά του την έλεγαν Γεθσημανή –τι 

παράξενο όνομα κι αυτό– και ήταν πολύ θρήσκα. Μάλιστα ανάγκαζε τον Άρη όχι μόνο να πηγαίνει 

στην εκκλησία, αλλά να μαθαίνει και τη λειτουργία απέξω. Τον προόριζε για παπά, αλλά η κακομοίρα 

δεν ήξερε με τι αφρίτη είχε μπλέξει. 

Γιατί ο λεγάμενος, όταν κατάλαβε τη δύναμη του χρήματος, την εκμεταλλεύτηκε καταλλήλως. 

Για παράδειγμα, στο σχολείο, όταν τα έβρισκε μπαστούνια με τα μαθήματα, έμαθα ότι ακολουθούσε 

τον εύκολο δρόμο για να παίρνει τους βαθμούς που ήθελε. Πλήρωνε δηλαδή στα κρυφά κι έκανε τη 

δουλειά του, πράγμα όχι ασυνήθιστο όπως έχω ήδη πει για τους γόνους πλουσίων οικογενειών. 

Επιπλέον, όσο μεγάλωνε τόσο τράβαγε τα βλέμματα του κόσμου και με το παρουσιαστικό του και με 

τα καμώματά του. Επίσης ασχολούνταν με τον αθλητισμό και συμμετείχε στην κολυμβητική ομάδα 

του συλλόγου «Πέλοπας» στο Καρατάσι. 

Όπως και να είχε το πράγμα, ο πατέρας μου εκτιμούσε πολύ την οικογένεια αυτή και τους 

ήθελε από κοντά. Λοιπόν τους καλούσαμε και στο σπίτι, σε γιορτές κι άλλες τυπικές συνεστιάσεις, 

πάντα ανάμεσα σε δεκάδες άλλους φίλους και επισκέπτες. Ο Άρης όμως ήταν τελικά πολύ δειλός, 

περισσότερο και από χελώνα. Σας λέω έδειχνε μαζεμένος και δεν τολμούσε να μου κάνει κόρτε, να 

με ξεμοναχιάσει που λέμε. 

Βέβαια κι εγώ από τη μεριά μου οφείλω να ομολογήσω ότι αν και μου άρεσε, δεν ήμουν και 

πολύ τσιμπημένη μαζί του. Άσε που υπήρχε και ο Χαλίλ που με ενδιέφερε κάπως περισσότερο από 

απλός φίλος. Αυτός μάλιστα ήταν δραστήριος κι έδειχνε πολύ ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι μας 



χώριζε από κάθε άποψη μια άβυσσος, κάποια στιγμή μου είχε πει ξεκάθαρα ότι του άρεσα. Επίσης 

μου είχε χαρίσει και μερικά φιλιά. Και φίλαγε πολύ καλά και αισθαντικά, ο ζεβζέκης! 

Αντίθετα ο Άρης ήταν μετρημένος και σχεδόν πάντα έψαχνε την προστασία του πατέρα του. 

Φρόντιζε να πράττει καταπώς όριζε η κοινωνική του θέση, όταν ήταν μπροστά σε «καλό» κόσμο, και 

δεν τόλμαγε ούτε να με πλησιάσει για ένα απλό και πιο προσωπικό γεια. Άσε πια που από μια 

εποχή και μετά είχε και τάση για επίδειξη, πράγμα που με ενοχλούσε αφόρητα!  

Μάλιστα  μια  μέρα,  ξώφαλτσα είναι  αλήθεια,  έμαθα και  τα  χαμπέρια  του.  Τι  εννοώ;  Ένα 

απόγευμα ήμουν σε μια συγκέντρωση από αυτές που οργάνωνε η μάνα μου για τις φίλες της. Εκεί 

έπεσε  στα  χέρια  μου  ένα  περιοδικό  και  τον  είδα  φάτσα  φόρα  σε  φωτογραφία  αγκαζέ  με  μια 

μεγαλύτερη.  Άσπρισα  από  την  έκπληξη.  Ήταν  μια  Τζούλια  Αλεξανδροπούλου  που  της  τα 

«ακούμπαγε» κανονικά. Σας λέω η τύπισσα ήταν κοκότα πολυτελείας, γνωστή μάλιστα ως πολύ 

αρσίζα*, ειδικά στο κρεβάτι. Το σκατό, ο Άρης, ακόμη δεν είχε τελειώσει το σχολείο και γύριζε με 

τέτοιες! 

Εντάξει, το παραδέχομαι, η Τζούλια στα είκοσι δύο της ήταν θεά. Γιατί μια τέτοια κοπέλα το 

είχε ρίξει στη βίζιτα ενώ θα μπορούσε να παντρευτεί όποιον λεφτά γούσταρε δεν ξέρω. Αλλά καθώς 

«ψιθυριζόταν»  στα  περιοδικά,  οι  δικοί  της  πιο  παλιά  ήταν  πάμπτωχοι  και  την  είχαν  βγάλει  στο 

μεϊντάνι* από τα δεκαπέντε της, για να κονομάνε χρήμα από τους μπινεδόγερους που τους την 

πούλαγαν με την ώρα για σικίς*. Αλλά όταν αυτή κατάλαβε τη δύναμή της, δηλαδή το θησαυρό που 

είχε ανάμεσα στα μπούτια της, αποφάσισε να τον εκμεταλλευτεί μόνη της.  

Λοιπόν δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό από τον Άρη, ο οποίος δεν είχε δουλέψει ποτέ στη 

ζωή του.  Τέτοια ομορφιά μόνο να την αγοράσει  θα μπορούσε. Και σας διαβεβαιώνω ότι  αυτή η 

γκόμενα πουλιόταν πολύ ακριβά όπως είχα μάθει. Κοντά σ’ αυτά, τις επόμενες μέρες μου ήρθαν κι 

άλλα νέα: ότι δηλαδή ο λεγάμενος πήγαινε σε μπουρδέλα, ότι σικίς είχε κάνει με τη δασκάλα των 

γαλλικών, με μια Τουρκάλα παντρεμένη κι ακόμα και με την πλύστρα της οικογένειάς τους. Άκουσον, 

άκουσον! 

Κοιτάξτε… δεν ξέρω κατά πόσον αυτά ίσχυαν,  αλλά ακόμα και  να ήταν αληθινά,  το ένα 

δέκατο από αυτά που κυκλοφορούσαν στα περιοδικά και από στόμα σε στόμα, για μένα και πάλι 

ήταν αρκετά. Λοιπόν κι εγώ τελικά το πήρα οριστικά απόφαση και είπα τέλος! 

Αυτός βέβαια μου έστελνε γράμματα, τάχα ερωτικά. Αλλά για μένα προσωπικά η κατάσταση 

είχε ξεφουσκώσει. Άσε που στις επιστολές του είχε γίνει μονότονος. Στην αρχή έγραφε το πόσο 

πολύ με σκεφτόταν και  το πόσο με ήθελε και  στη συνέχεια απαριθμούσε τα επιχειρηματικά του 



σχέδια. Ήθελε, λέει, να αγοράσει και δικά του καράβια και να μεταφέρει μόνος του τα προϊόντα τους 

στο εξωτερικό. Πράγματα που τότε μου φαίνονταν φαιδρά. Αλλά αργότερα, μετά την καταστροφή, 

όπως γνωρίζετε, τα πραγματοποίησε όλα και πολλά περισσότερα.   

Για να επανέλθω σ’ εμένα,  έχοντας κι  αυτά στο μυαλό μου,  την περίοδο των εξετάσεων 

ήμουν αρκετά φουρκισμένη. Μια μέρα μπαίνω στην τάξη και  πιάνω θρανίο στον πρώτο όροφο, 

δίπλα σε παράθυρο. Γράφαμε αρχαία ελληνικά κι εγώ δε φοβόμουν, γιατί στα ελληνικά ήμουν ίσως 

και η καλύτερη της τάξης. Δεν ήταν παρά ένα τέταρτο που είχαμε αρχίσει κι αμέσως αντιλήφθηκα ότι 

το μάθημα το ’παιζα στα δάχτυλα. Ήταν το προτελευταίο που γράφαμε, ή κάτι τέτοιο. Άρχισα να 

γράφω άνετα,  όταν κάποια στιγμή άκουσα το κουδούνι.  Ήταν για  το διάλειμμα των αποφοίτων, 

όπως ο Άρης. Δεν ξέρω τι με έπιασε και σταμάτησα για να πάρω μιαν ανάσα από το γράψιμο. 

Κάνω έτσι κάτω στην αυλή και τον βλέπω. Μίλαγε με μερικούς φίλους του. Το βλέμμα μου 

κόλλησε πάνω του. Είχε στραμμένη τη φάτσα του σ’ εμένα, ενώ κάτι του έλεγαν οι άλλοι. Δεν τους 

πρόσεχε, γιατί με είχε ήδη σταμπάρει στο παράθυρο. Κάτι τους είπε, έφυγε κι άρχισε να πλησιάζει. 

Εκεί κοντά, από κάτω μου, υπήρχε ένα δέντρο. Ήταν καλή κάλυψη κι εγώ είχα ορατότητα. Λοιπόν 

βρήκε την κατάλληλη θέση και στάθηκε από κάτω. 

Τι να θέλει άραγε;  σκέφτηκα. Έριξε μια ματιά γύρω του, μήπως και τον έβλεπε κανείς, και 

μετά άρχισε να μου κάνει νοήματα. Καθώς κατάλαβα, μου έλεγε πως με αγαπούσε κι άλλα τέτοια 

δείχνοντας την καρδιά του. Τότε αποφάσισα –και μαζί με τη μετάφραση του Θουκυδίδη, που μόλις 

είχα  τελειώσει  φτάνοντας  στο  σημείο  όπου  οι  Συρακούσιοι  είχαν  στείλει  στα  τάρταρα  τους 

Αθηναίους– ότι πλέον ήρθε η ώρα να τον στείλω κι εγώ στα δικά μου τάρταρα.

Με  το  χέρι  μου  έκανα  μια  κίνηση  βάζοντάς  το  στο  λαιμό  μου  σαν  να  ήταν  μαχαίρι, 

υπονοώντας «τελειώσαμε,  φίλε!» κι  άλλα τέτοια,  πάντα όμως με μικρά και  προσεκτικά νοήματα. 

Μάλλον κατάλαβε τι εννοούσα, γιατί έδειξε απογοητευμένος. Μετά προσποιήθηκα ότι έγραφα, αλλά 

με την άκρη του ματιού μου όλο και κοίταζα αν ήταν εκεί. Ύστερα από λίγο χτύπησε το κουδούνι και 

τον είδα να φεύγει. 

Πήρα βαθιά ανάσα και  αφιερώθηκα στο γραπτό μου.  Όχι  ότι  δεν τον σκεφτόμουν.  Αλλά 

πλέον  πίστεψα  ότι  τα  πράγματα  είχαν  τελειώσει.  Πέρασε  κάμποση  ώρα  και  χτύπησε  πάλι  το 

κουδούνι. Παρέδωσα το γραπτό μου ευχαριστημένη και βγήκα. 

Καθώς όμως πήγαινα προς την έξοδο, είχε πλέον μεσημεριάσει, να τον ο λεγάμενος. Με 

περίμενε πρώτη φορά έπειτα από έναν περίπου χρόνο «σχέσης», τρόπος του λέγειν δηλαδή. Είχα 

ακόμα μερικά μέτρα δρόμο μέχρι να τον φτάσω. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά. Για μια 



στιγμή στάθηκα. Ήθελα να πάρω θάρρος για να τον ξεφορτωθώ. Πήρα μια κλεφτή βαθιά ανάσα και 

συνέχισα έχοντας ένα ύφος του στιλ «μη μου άπτου». Τον προσπέρασα επιδεικτικά, αλλά αυτός 

μπήκε μπροστά μου και με σταμάτησε. 

«Γιατί θες να χωρίσουμε;» με ρώτησε κοφτά.

Στο βλέμμα του όμως διέκρινα ένα ίχνος έντονης παράκλησης.

«Είχαμε ποτέ τίποτα;» απάντησα.

«Μα δε με σκέφτεσαι καθόλου;»

«Πώς όχι; Αφού μάλιστα σε βλέπω και στα περιοδικά ότι δίνεις κι αλλού την αγάπη σου».

«Ω, μα τι λες... αυτά είναι μπούρδες… και κάθε άντρας της ηλικίας μου…»

«Φωτογραφίζεται με κοκότες και τσούλες;» τον ρώτησα νευριασμένη. 

Καναδυό που πέρναγαν από δίπλα με κοίταξαν.

«Πιο σιγά… θα γίνουμε ρεζίλι», είπε ψιθυριστά και παρακαλετά.

«Ε και; Όταν γυρίζεις με τα κιοτσέκια* δε σε νοιάζει;»

«Μα τώρα κι εσύ το κάνεις θέμα, μωρό μου!» είπε και κοίταξε γύρω μήπως μας άκουγαν. 

«Κοίτα, κύριε Ωνάση… Πρώτον, ούτε ήμουν ούτε είμαι ούτε και θα είμαι ποτέ το μωρό σου! 

Δεύτερον, δε σου ζήτησα τίποτα και ποτέ. Μόνο τώρα σου ζητώ…»

«Τι πράγμα… πες μου», με διέκοψε με λαχτάρα στα μάτια.

«Να σταματήσεις να με ενοχλείς!» απάντησα όλο νεύρα κι έφυγα. 

«Μα, Ηλέκτρα, σε παρακαλώ…» είπε και τρέχοντας με πρόλαβε και με έπιασε από το χέρι. 

«Σε παρακαλώ…» του είπα κι εγώ αυστηρά και το τράβηξα. 

Με κοίταζε με μάτια διάπλατα από την έκπληξη. Σίγουρα δεν περίμενε τέτοια αντίδραση. 

«Τελειώσαμε, ρε, το κατάλαβες; Τελειώσαμε!» είπε δυνατά.

«Αυτό μόνο;» μου είπε με παρακλητικό τόνο.

«Θες κάτι άλλο; Λοιπόν άσε με και μας κοιτάζουν. Και η νταντά μου…»

«Η νταντά σου;» είπε και  είδα ένα κοροϊδευτικό χαμόγελο να ανθίζει  στο πρόσωπό του. 

«Λοιπόν είσαι ακόμη παιδί… πολύ παιδί!» είπε γελώντας και με κοίταζε που απομακρυνόμουν.

«Και τα γράμματά σου τα πέταξα!» του φώναξα γυρίζοντας πίσω για μια στιγμή.

Ψέματα έλεγα. Τα είχα κρατήσει μέχρι που κι αυτά τα έκαψε η φωτιά. Έτσι ήταν γραφτό να 

γίνει. Η φωτιά του ’22 μας κατέστρεψε πέρα ως πέρα. Και τους Ρωμιούς και την Τουρκία που έμεινε 

χωρίς εμάς.  Η φωτιά ισοπέδωσε ανθρώπους,  ψυχές,  κτίρια και  όλη την ιστορία μας.  Έκαψε τις 



αναμνήσεις και τη ζωή μας όλη. Τίποτα δεν άφησε πίσω της, παρά μόνο μια κατεστραμμένη χώρα 

και εκατομμύρια πρόσφυγες.  

Εννοείται ότι από κείνη τη μέρα δεν ξαναπήρα γράμμα του. Ούτε και στο σπίτι ερχόταν, όταν 

μια στο τόσο μας επισκεπτόταν ο πατέρας του. Είχε προφανώς καταλάβει καλά αυτά που του είχα 

πει.  Και  στο  σχολείο  δεν  ξαναπάτησε  παρά  μόνο  έπειτα  από  καμιά  βδομάδα,  την  ημέρα  της 

αποφοίτησής  του  στην  επίσημη  τελετή.  Έτσι  τελείωσε  το  ειδύλλιό  μας,  χωρίς  ουσιαστικές 

παρενέργειες. Ευτυχώς δηλαδή. 

Το λέω αυτό γιατί μια φίλη μου από μια τέτοια περίπου κατάσταση έπαθε νευρικό κλονισμό! 

Ήταν η Λουκία, που τα είχε μπλέξει  με έναν μεγαλύτερο εξωσχολικό τσιριμονιόζο* ο οποίος της 

έκανε τα ίδια όπως ο Άρης σ’ εμένα. Τελικά το κορίτσι δεν άντεξε και πήρε φαρμάκι. Γιατί, καθώς 

έμαθα μετά, εκείνος την είχε ξεπαρθενέψει κιόλας. H Λουκία πέρασε χοντρό λούκι και οι δικοί της την 

έστειλαν  στην  Ελβετία  για  ανάρρωση.  Όταν  έγινε  η  καταστροφή,  αυτή  ακόμη ήταν  εκεί  κι  έτσι 

γλίτωσε.    

 Και το κυριότερο, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να την αποκαταστήσει, ο αχρείος! Όχι, δεν ήταν 

εργάτης ή αμόρφωτος ή Τούρκος. Έλληνας ήταν. Ένα κάθαρμα με λεφτά. Τελικά οι δικοί της και οι 

δικοί του «τα βρήκαν» και μάλιστα συνεταιρίστηκαν στις μπίζνες! Όμως την έπαθαν για τα καλά το 

’22 και τα έχασαν όλα όλοι τους. Πολύ αργότερα έμαθα από τη μάνα μου στην Αθήνα ότι η Λουκία 

επέστρεψε επίσης στην Αθήνα και παντρεύτηκε ένα γιατρουδάκι. Αυτός, με το που την είδε, έπεσε 

τα ανάσκελα από τον έρωτα. Σεβντάς μεγάλος σας λέω! Τι λουλούδια, τι καντάδες, τι γλυκά και άλλα 

πολλά μέχρι να την πείσει. Τελικά τα κατάφερε το γιατρουδάκι, έκαναν καλή οικογένεια και πολλά 

παιδιά. 

 Δε σας κρύβω ότι από την εμπειρία της Λουκίας, σε συνδυασμό και με τη δική μου με τον 

Άρη, έμαθα πολλά και τα εφάρμοσα στον έτερο υποψήφιο, τον Χαλίλ. Αυτά τα γράφω τώρα εδώ 

γιατί  εκείνος  δε  θα  τα  διαβάσει  ποτέ.  Όταν  δηλαδή  κάποια  στιγμή  αποφασίσαμε  να  κρατάμε 

ημερολόγιο, δώσαμε αμοιβαία υπόσχεση καρδιάς ότι ποτέ ο ένας δε θα διαβάσει τα γραπτά του 

άλλου,  εξόν  κι  αν  είναι  νεκρός,  οπότε  ο  άλλος  που  θα  ήταν  κληρονόμος του  θα  είχε  αυτό  το 

δικαίωμα. Και πράγματι έτσι έγινε.

Λοιπόν, αφού ξεκαθάρισα την υπόθεση «Αριστοτέλης Ωνάσης», αφοσιώθηκα στην υπόθεση 

«Χαλίλ Τσεβίκ», κι από τότε τον παρακολουθούσα στενά. Και δε σας κρύβω ότι πριν τελειώσω το 

σχολείο είχα πλέον αποφασίσει ότι αυτός θα ήταν ο άντρας της ζωής μου. Επιπλέον δεν είχα καμία 

μα  καμία  όρεξη  να  μπλέξω  με  όλους  αυτούς  τους  Έλληνες  και  λεβαντίνους  λελέδες  και  τις 



κωλομαργίτσες*,  που  ήταν  πολύ  κοσμικοί  και  βέβαια  έκαναν  παρέα  μαζί  τους  οι  δικοί  μου. 

Περιέργως, το σχέδιό μου δούλευε καλά και τον Χαλίλ τον είχα «σήκω σήκω και κάτσε κάτσε»! 

Αν μη τι άλλο, αυτό που εκτιμούσα σ’ αυτόν ήταν ότι με σεβόταν και μάλιστα στο έπακρο. Να 

σκεφτείτε  ότι  κάποια  φορά που είχα  έντονο  πόθο να  νιώσω τα  χάδια  του,  επειδή  ήταν  γενικά 

μαζεμένος, του άρπαξα το χέρι και το έβαλα στα στήθη μου, για να τον αναγκάσω να με πασπατέψει 

λιγάκι. Προφανώς και είχα μεγαλώσει όταν έγινε αυτό και στο μεταξύ είχαμε έρθει πιο κοντά οι δυο 

μας.   

Ναι, δεν ντρέπομαι να το πω. Είχε περάσει χρόνος που ήμασταν μαζί κι είχαμε ανταλλάξει 

όχι  μόνο  φιλιά  αλλά  και  χάδια  πονηρά…  καταλαβαίνετε.  Επίσης  αυτός  μου  είχε  δώσει  πολλά 

δείγματα για το πόσο σεβόταν και εμένα και την οικογένειά μου.  Μας τιμούσε και με το παραπάνω, 

όπως αποδείχτηκε και από άλλα περιστατικά που έγιναν και μας έφεραν πιο κοντά. 


