
Aπό τις ωραιότερες αναµνήσεις που πάντα θα ανασύρω από

την παιδική µου ηλικία είναι οι εκπληκτικές βόλτες που έκανα µε

την αδελφή µου στον Βόσπορο. Αν και καλές µαθήτριες και από

τα φωτεινά παραδείγµατα του Κεντρικού Παρθεναγωγείου, δε

βλέπαµε την ώρα να τελειώσει το µάθηµα και να ξεχυθούµε

στους δρόµους για την καθηµερινή µας περιπλάνηση. Εφοδια-

σµένες µε τις απαραίτητες προµήθειες στην τσάντα µας, διασχί-

ζαµε τα πολύβουα σοκάκια του Πέραν ρίχνοντας µατιές στα δε-

κάδες καταστήµατα που υπήρχαν κατά µήκος της κεντρικής λεω-

φόρου. Θέατρα, πρεσβείες, ξενοδοχεία, πολυτελή κτίρια, τα

οποία κινούσαν το ενδιαφέρον των τουριστών, για µας αποτε-

λούσαν οικεία εικόνα, που µας έτρεφε µε την ενέργειά της.

Μας άρεσε να χανόµαστε στους δρόµους αυτούς που ένωναν

τόσο διαφορετικούς µεταξύ τους πολιτισµούς, αποπνέοντας ταυ-

τόχρονα αίσθηµα ασφάλειας. Μολονότι δεν είχαµε γεννηθεί

όταν έγινε ο µεγάλος ξεριζωµός της Σµύρνης, η µάνα µας ποτέ

δε σταµάτησε να µας υπενθυµίζει πόσο τυχερές ήµαστε που µε-

γαλώναµε σε τόσο ειρηνικό κλίµα. Ο πατέρας µου συνήθιζε να

λέει πως τα χρόνια που διανύαµε ήταν πιθανόν τα καλύτερα εδώ

και πολύ καιρό. Τούρκοι και Έλληνες ζούσαν και εργάζονταν

µαζί αρµονικά πλέον, αφήνοντας κατά µέρος τις διαφορές τους.

Στην Πόλη υπήρχαν επίσης πολλοί Κούρδοι, Σύριοι και Αρµέ-
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νιοι. Όλες οι εθνικότητες που ζούσαµε σ’ αυτό τον τόπο νιώθα-

µε ότι µας ένωνε µια κοινή µοίρα, και αυτό µας είχε φέρει πολύ

κοντά.

Έτοιµες πάντα για σκανταλιές, παίρναµε το τραµ και κάθε

φορά σταµατούσαµε σε άλλο µέρος. Συνήθως όµως καταλήγαµε

στο τέρµα, στο Μπεµπέκ, άλλοτε επειδή µας έπαιρνε ο ύπνος

και άλλοτε επειδή ξεχνιόµαστε από τις συζητήσεις που κάναµε

στη διαδροµή.

Καθόµαστε πάντα σταυροπόδι στην προκυµαία και αγναντεύ-

αµε τον κόλπο του Μπεµπέκ σαν να τον βλέπαµε για πρώτη φο-

ρά. Χαζεύαµε τις βάρκες, τα κότερα, τα βαπόρια της γραµµής,

τις ηλικιωµένες κυρίες που απολάµβαναν το απογευµατινό τους

τσάι καθισµένες στα µπαλκόνια τους. Όλα έµοιαζαν τόσο συ-

ναρπαστικά, παρ’ όλο που τα αντικρίζαµε καθηµερινά.

Εκεί, σ’ αυτό τον κόλπο, µας έφερνε η νένε µας τα καλοκαί-

ρια, όταν ήµαστε µικρές, και βουτούσαµε µε τα βρακιά µέσα στο

νερό. Καθώς µέχρι να φτάσουµε είχαµε στοιβαχτεί στο τραµ ή

στα ντολµούς και τα κορµιά µας είχαν γεµίσει ιδρώτα, αµέσως

µόλις µπαίναµε στη θάλασσα, νιώθαµε σαν να εξαγνιζόµαστε. Η

νένε µάς έβγαζε πάντα µε το ζόρι από το νερό, και παρ’ όλο που

εκείνη µας κυνηγούσε µε τις πετσέτες για να µας σκουπίσει,

εµείς προτιµούσαµε να ξαπλώνουµε κατάχαµα στον ζεστό από

τον ήλιο δρόµο, για να νιώθουµε τα ρεύµατα του Βοσπόρου να

κυνηγάνε τις σταγόνες νερού που είχαν µείνει στα σώµατά µας.

Έπειτα, όταν στεγνώναµε, αρχίζαµε το παιχνίδι µας. Με-

τρούσαµε τα καράβια που διέσχιζαν τον Βόσπορο. Η αδελφή

µου πάντα θαύµαζε τα µεγάλα πετρελαιοφόρα, τα ρωσικά αντι-

τορπιλικά και τα υπερωκεάνια. Εµένα πάλι την προσοχή µου

τραβούσαν τα ψαροκάικα που έρχονταν από την Τραπεζούντα,

τα καρβουνάδικα και τα ξεβαµµένα και φθαρµένα από το χρόνο

και από τα πολλά ταξίδια φορτηγά. ∆εν ξέρω γιατί, αλλά µε
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γοήτευε πάντα το παλιό, αυτό που φαίνεται ότι κρύβει µια ολό-

κληρη ιστορία πίσω του. Συχνά, στο σχολείο, όταν µας έβαζαν

να γράψουµε ελεύθερο θέµα, εγώ γέµιζα το χαρτί µε φανταστι-

κές ιστορίες που εκτυλίσσονταν πίσω από τους τοίχους παλιών

κτιρίων ή που αφορούσαν παλιά αµερικανικά αµάξια. Φοβάµαι

όµως πως καµιά συµµαθήτριά µου δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για

την ιστορία της Αγίας Τριάδας στην πλατεία Ταξίµ ή για το τα-

ξίδι της σεβρολέτας του θείου µου.

Εµένα δε µου άρεσαν πολύ τα γράµµατα, παρ’ όλο που ήµουν

µελετηρή και συµµετείχα πάντα στην τάξη. Το µυαλό µου ήταν

συνέχεια στο θέατρο, στα φώτα της σκηνής, στους ηθοποιούς

και στους τραγουδιστές που προκαλούσαν τις επιδοκιµασίες

όσων παρακολουθούσαν από τη λόζα1. Το χειροκρότηµα µε

έκανε να παραληρώ και να φαντάζοµαι πως είµαι κι εγώ µέλος

ενός θιάσου. Αρκετές φορές πρόβαρα στον καθρέφτη του σπιτι-

ού µου πώς να υποκλίνοµαι ευγενικά και σεµνά, νιώθοντας να

αναψοκοκκινίζω από την ένταση. Έπειτα αισθανόµουν το αερά-

κι του περδέ2 που κατέβαινε, σηµαίνοντας το τέλος της παρά-

στασης.

Νοµίζω πως το σαράκι του καλλιτέχνη µπήκε για τα καλά µέ-

σα µου όταν η µητέρα µου µας πήγε κάποιο καλοκαίρι να παρα-

κολουθήσουµε ένα θίασο στον οποίο πρωταγωνιστούσε η Μα-

ρία Παναγούλη. Η Παναγούλη τότε, το 1952, δύο χρόνια προ-

τού πεθάνει, µε είχε καθηλώσει µε τη συγκλονιστική ερµηνεία

της. ∆εν ήταν η οµορφιά της που την έκανε να επιβάλλεται στη

σκηνή, αλλά το γεγονός ότι κατάφερνε να δηµιουργήσει µια µα-

γευτική ατµόσφαιρα την οποία µετέδιδε στο κοινό. Εκείνη τη

µέρα απόλαυσα την καλύτερη Ηλέκτρα του Σοφοκλή που είχα

δει ως τότε, κι αποφάσισα πως ήθελα να κατορθώσω να ανέβω
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στη σκηνή και να αποθεώνοµαι από το πλήθος όπως εκείνη. Αυ-

τή η ανάγκη µου δεν ήταν µαταιοδοξία, αλλά µια ορµητική κι

ασίγαστη επιθυµία να εκφραστώ µε τέτοιο τρόπο που να αγγίξω

τις ψυχές των ανθρώπων.

Μόλις τέλειωσε η παράσταση, η µητέρα µου αναγκάστηκε να

µας πάει στο καµαρίνι της ηθοποιού γιατί την απείλησα κλαίγο-

ντας πως δε θα ξαναπάω στο σχολείο αν δεν το κάνει. Κρατώ-

ντας εµένα και την αδελφή µου από το χέρι, καθώς ήµαστε ακό-

µα έφηβες, µας οδήγησε µέχρι εκεί. Ο υπεύθυνος δε µας άφηνε

να µπούµε µέσα, κι εγώ ένιωσα να µε κυριεύει απελπισία. Έτσι,

άρχισα να τραγουδάω όσο πιο δυνατά και καθαρά µπορούσα.

Μάλλον πρέπει να τραγούδησα αρκετά καλά, γιατί, έπειτα από

λίγο, ο υπεύθυνος έπαψε να µας εµποδίζει και η Παναγούλη

βγήκε από το καµαρίνι της για να µε ακούσει.

«Πώς σε λένε, κορίτσι µου;» µε ρώτησε.

«Άννα Φωτεινού», είπα κοιτώντας την µε θάρρος.

«Λοιπόν, Άννα Φωτεινού, σίγουρα κάποια µέρα θα κάνεις

τους γονείς σου πολύ περήφανους. Η φωνή σου είναι πολύ κα-

λή, και πρέπει αυτό το χάρισµα να το καλλιεργήσεις το συντο-

µότερο».

Αυτή η συνοµιλία µε τη διάσηµη Παναγούλη ήταν για πολύ

καιρό θέµα συζήτησης στο σπίτι, και πάντα, σε κάθε αναφορά

του περιστατικού, εγώ ήµουν η πρωταγωνίστρια. Οι γονείς µου

άρχισαν να παίρνουν στα σοβαρά πλέον τη φιλοδοξία µου να

ανέβω στο σανίδι και αποφάσισαν να µε στείλουν για µαθήµατα

φωνητικής σε κάποιον διάσηµο τενόρο που έµενε στο Τζιχαν-

γκίρ. Ο κύριος Ματούς ήταν ο καλύτερος καθηγητής που θα

µπορούσε να µου τύχει και επιπλέον δε ζήτησε αµοιβή για τα

µαθήµατα που µου έκανε. Είπε στον πατέρα µου πως µια τέτοια

φωνή πρέπει να την πληρώνεις για να την απολαµβάνεις, κι όχι

το αντίστροφο.
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Η Μαρίκα, η αδελφή µου, ζήλεψε κάπως όταν είδε πως είχα

ανακαλύψει την κλίση µου και όλοι στην οικογένεια µε θαύµα-

ζαν, όµως ποτέ δεν έπαψε να µε στηρίζει παρ’ όλο που ήταν ένα

χρόνο µικρότερη από µένα. Άλλωστε, πολύ γρήγορα φάνηκε και

το δικό της ταλέντο.

Από το µάθηµα των οικοκυρικών και της µαγειρικής στο παρ-

θεναγωγείο, κατάλαβε πως η ζαχαροπλαστική ήταν το πάθος

της. ∆εν υπήρχε φυσικά καταλληλότερο µέρος για να ασχοληθεί

µε τις γλυκές της αλχηµείες από τη σοκολατερί του πατέρα µας.

Αρκετές φορές µέσα στην εβδοµάδα πήγαινε στο εργαστήρι του

µπαµπά µας, του Στέλιου, όπου πραγµατικά δηµιουργούσε. Πο-

λύ σύντοµα τα γλυκίσµατά της άρχισαν να µοσχοπουλιούνται,

και το εργαστήρι δεν προλάβαινε τις παραγγελίες. Τούρκοι,

Έλληνες και Αρµένιοι έρχονταν στη σοκολατερί και ζητούσαν

τα ξακουστά σοκολατάκια µε πραλίνα της Μαρίκας. Γίνονταν

ανάρπαστα και η φήµη τους απλώθηκε από τη µία άκρη του Βο-

σπόρου ως την άλλη.

Τα απογεύµατα εξακολουθούσαµε να κάνουµε την καθιερω-

µένη µας βόλτα στο Μπεµπέκ, αν και όχι πάντα, µια και οι υπο-

χρεώσεις ήταν πλέον περισσότερες και για τις δυο µας. Θα θυ-

µάµαι πάντα εκείνο το φθινοπωρινό βράδυ που το είχαµε σκά-

σει από το σπίτι κρυφά. Είχαµε βάλει στο σάκο µας τυρόπιτα

και ψωµί µε κασέρι καθώς και µια σοκολάτα τυλιγµένη σε χρυ-

σόχαρτο. Ήµαστε αποφασισµένες να δοκιµάσουµε για πρώτη

φορά τσιγάρο. Είχαµε βρει τα τσιγάρα από τη νένε µας. Με κά-

ποια πρόφαση, η αδελφή µου απασχόλησε τη νένε µας κάποια

µέρα, κι εγώ εκείνη την ώρα βούτηξα δύο τσιγάρα από το πακέ-

το της. Σίγουρα δε θα το καταλάβαινε, αφού ποτέ της δεν τα

µετρούσε.

Εκείνο το βράδυ, ξαπλωµένες κατάχαµα, ρεµβάζαµε τους

προβολείς των πλοίων που φώτιζαν τον Βόσπορο. Μία συνωµο-

13



τική µατιά που ανταλλάξαµε ήταν αρκετή για να συνεννοηθού-

µε ότι η στιγµή για το τσιγάρο είχε φτάσει. Πρώτη ανέλαβα να

ρουφήξω εγώ, ως µεγαλύτερη και ως ηθικός αυτουργός της ιδέ-

ας. Ο καπνός σχεδόν µε έπνιξε καθώς µπήκε απότοµα στα

πνευµόνια µου, και η Μαρίκα άρχισε να χανανίζει κοροϊδευτικά.

Την προκάλεσα να καπνίσει κι εκείνη. Η Μαρίκα, προς µεγάλη

µου έκπληξη, κατέβαζε τον καπνό µε τέτοια έµφυτη χάρη, λες

και είχε γεννηθεί µε ένα τσιγάρο στο στόµα.

Άξαφνα σηκώθηκε παίρνοντας το σοβαρό της ύφος, που

δεν ήταν καθόλου ταιριαστό µε το θολό από το τσιγάρο βλέµ-

µα της.

«Εδώ και τώρα, ενώπιον αυτής της θάλασσας, των αστεριών

και των ψαροκάικων, εµείς οι δύο θα δώσουµε µια υπόσχεση»,

είπε.

«Τι υπόσχεση;» ρώτησα παραξενεµένη.

«Θα υποσχεθούµε πως, όπου κι αν µας οδηγήσει η ζωή, εµείς

πάντα θα έχουµε η µία την άλλη. ∆ε θα χωρίσουµε ποτέ, για κα-

νένα λόγο, για κανέναν ασίκη1, για καµιά φιλοδοξία, και πάντα

θα βρίσκουµε χρόνο να ερχόµαστε εδώ, σ’ αυτό το µέρος».

«Πάντα µαζί», είπα συγκινηµένη.

«Και πάντα ενωµένες», συµπλήρωσε η αδελφή µου. 

Μετά, η Μαρίκα έσκαψε ένα λάκκο εκεί δίπλα µας κι έβαλε

µέσα το βραχιόλι της.

«Έλα! Βάλε και το δικό σου µέσα».

Έκανα ό,τι µου είπε απορηµένη, και την είδα να τα θάβει και

τα δύο, µαζί µε τα αποτσίγαρά µας.

«Εδώ είναι θαµµένη η υπόσχεσή µας, και εδώ θα µπορούµε

να τη βρούµε όποτε θελήσουµε».

Ήταν γραφτό να περάσουν πολλά χρόνια µέχρι να ξαναέρθω
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σ’ αυτό το µέρος και να ξεθάψω τις αναµνήσεις µου, όµως τώρα

µπορώ να το πω, πως, όταν µεγαλώνεις, δεν υπάρχει τίποτα πιο

αγνό και µαγικό από το να ξεδιπλώνεις στη µνήµη σου τέτοιες

µοναδικές στιγµές!
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Τρία χρόνια µετά, Σεπτέµβρης 1955

H σηµερινή µέρα προβλεπόταν υπέροχη για την Άννα. H

κοπέλα συµπλήρωνε τα είκοσί της χρόνια. Αυτά τα γενέθλια θα

ήταν σίγουρα τα καλύτερα της ζωής της. Ο κύριος Ματούς, ο

Αρµένης δάσκαλος της φωνητικής, της είχε υποσχεθεί ένα ρό-

λο σε µια όπερα του Παγκανίνι. Έπειτα από τρία χρόνια ατέ-

λειωτων µαθηµάτων και κουραστικών προβών οι κόποι της θα

ανταµείβονταν και το όνειρό της θα γινόταν πραγµατικότητα.

Θα ανέβαινε στη σκηνή και θα ερµήνευε µε όλη την ορµή και

το πάθος που της προσέδιδε το νεαρό της ηλικίας. ∆εν την εν-

διέφερε καν αν ο ρόλος της θα ήταν µεγάλος ή µικρός· της αρ-

κούσε που θα ανέβαινε στη σκηνή.

Ο Ματούς την είχε βοηθήσει πραγµατικά όλα αυτά τα χρό-

νια να καλλιεργήσει τη φωνή της µέσα από διαφορετικά είδη

µουσικής και ρεπερτόρια. Το είδος όµως που την κατέκτησε

ήταν η όπερα. Η ταραχή που ένιωθε κάθε φορά που ερµήνευε

την Τόσκα ή τη Μιζέτα στο «La Bohème» ήταν απερίγραπτη. Η

µητέρα της την κορόιδευε συχνά λέγοντάς της ότι έχει νότες

αντί για µάτια, και πεντάγραµµα αντί για αυτιά. Σίγουρα είχε

τους λόγους της που το έλεγε αυτό, αν και χωρίς σκληρή δου-

λειά και απόλυτη αφοσίωση σ’ αυτό που έκανε δε θα µπορούσε

ποτέ να γίνει διάσηµη σοπράνο.

Κοίταξε την ντουλάπα που µοιραζόταν µε την αδελφή της

και διάλεξε ένα όµορφο κιρµιζί φόρεµα που κολάκευε ιδιαίτερα
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το σώµα της. Όταν η Μαρίκα θα ανακάλυπτε ότι της βούτηξε

το φόρεµα ποιος θα την άκουγε, όµως εκείνη ήταν αποφασι-

σµένη να το ρισκάρει. Σήµερα ήταν η µέρα της, και ήθελε να

φορέσει κάτι ξεχωριστό. Έβαλε τα µπεζ παπούτσια της, χτένι-

σε τα µακριά µαύρα µαλλιά της και έβαλε λίγο κραγιόν για να

τονίσει τα χείλη της. Κατεβαίνοντας τη σκάλα άκουσε τους γο-

νείς της που µιλούσαν για την αδελφή της και τον νεαρό Τούρ-

κο επιχειρηµατία που την είχε µεγάλο νταλκά.

«∆εν µπορώ να καταλάβω αυτή την εµµονή σου, Στέλιο µου,

να παντρέψεις τη Μαρίκα µας, ειλικρινά», διαµαρτυρόταν η Σο-

φία, η µητέρα τους.

«∆εν έχω εµµονή. Μεγάλωσε όµως, και θα πρέπει να παντρευ-

τεί και να κάνει τη δική της οικογένεια», απάντησε εκείνος.

«Θα παντρευτεί όταν νιώσει έρωτα για κάποιον, και όχι επει-

δή της το λες εσύ». 

«Μα ο Χιλµί είναι καλό παιδί και την αγαπάει».

«Καλό παιδί µπορεί να είναι κι ότι την αγαπάει είναι φως φα-

νάρι, όµως εκείνη δε νιώθει το ίδιο», επέµεινε η Σοφία.

«Τι ξέρει η Μαρίκα από αγάπη! Θα τον αγαπήσει µε τον

καιρό».

«Να ξέρεις ότι εγώ δε θα συµφωνήσω ποτέ να παντρευτεί η

κόρη µας κάποιον, επειδή έχει λεφτά».

«∆εν είπα κάτι τέτοιο, απλά θέλω οι κόρες µας να είναι ευτυ-

χισµένες και να µην τους λείψει ποτέ τίποτα. Άδικο έχω, βρε

Σοφία µου;»

«Άδικο δεν έχεις, απλά ξεχνάς πως δε χρειάζονται χρήµατα

για να είναι κανείς ευτυχισµένος. Όταν σε γνώρισα, ήσουν απλά

ένας ονειροπόλος νεαρός που ήθελε να γίνει ο µεγαλύτερος

έµπορος σε ολόκληρο το Πέραν. ∆εν είχες λεφτά ούτε για να µε

κεράσεις ένα σερµπέτι. Κι όµως εγώ σε αγάπησα µε όλη µου την

καρδιά».
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«Αχ, Σοφία µου. Τέτοια µου λες και µε φέρνεις τούµπα. ∆ίκιο

είχε η µακαρίτισσα η µάνα µου πως µε κάνεις ό,τι θες».

«Ας αφήσουµε τους νεκρούς τώρα εκεί που είναι. Η Μαρίκα

θα παντρευτεί όταν το θελήσει. Το ίδιο και η Άννα µας», είπε η

Σοφία µε αποφασιστικό ύφος.

Η Άννα, που τόση ώρα άκουγε σιωπηλή τη συζήτηση των γο-

νιών της, θέλησε να κάνει αισθητή την παρουσία της.

«Μπράβο, µανούλα µου. Γι’ αυτό σ’ αγαπάω τόσο πολύ. Μό-

νο εσύ µας καταλαβαίνεις».

«Ο µπαµπάς δεν έχει φιλάκι;» διαµαρτυρήθηκε ο Στέλιος.

«Φυσικά και έχει. Το πιο µεγάλο. Όµως δε θέλω να σκέφτε-

σαι παντρολογήµατα και προξενιά. Ιδίως για µένα. Εγώ σκο-

πεύω να γίνω µεγάλη σοπράνο και να αφοσιωθώ στη µουσική».

«Βρε κακό που µας βρήκε! Ανάµεσα σε τρία θηλυκά µέσα στο

σπίτι, πού να βρω το δίκιο µου! Θα µε τρελάνετε!» είπε ο Στέ-

λιος χαµογελώντας.

«Πας στο Τζιχανγκίρ, γλυκιά µου;» ρώτησε η Σοφία.

«Φυσικά, καλέ µαµά. Πού αλλού; Έχω στις τρεις µάθηµα, και

δεν πρέπει να αργήσω. Σήµερα ο κύριος Ματούς θα µου ανα-

κοινώσει το ρόλο µου, τον πρώτο µου ρόλο!»

«Μπράβο σου, γιαβρί µου. Μόλις γυρίσεις, θα γιορτάσουµε

τα γενέθλιά σου. Θα έχει επιστρέψει και η αδελφή σου από τη

σοκολατερί. Μου είπε εµπιστευτικά πως θα σου φτιάξει την πιο

νόστιµη τούρτα σοκολάτα».

«Τέλεια! Φεύγω τώρα, γιατί άργησα. Θα τα πούµε το από-

γευµα».

«Στο καλό», είπε η µητέρα της.

«Και κοίτα να γυρίσεις αµέσως µετά το µάθηµα. Μη χαζολο-

γάς στους βερχανέδες1 του Εµίνονου», πρόσθεσε ο Στέλιος.
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«Εντάξει, µπαµπά µου».

Φεύγοντας από το σπίτι, η Άννα κατευθύνθηκε χαρούµενη

προς το Τζιχανγκίρ, περνώντας, όπως κάθε φορά, µέσα από το

υπέροχο πάρκο του Ταξίµ. Της άρεσε να ακολουθεί αυτή τη

διαδροµή, καθώς της δινόταν η ευκαιρία να βάλει σε µια τάξη

τις σκέψεις της. Και αυτή τη φορά οι σκέψεις της ήταν πολλές.

Από σήµερα η ζωή της θα άλλαζε για πάντα προς το καλύτερο,

και όλα αυτά τα χρωστούσε στην οικογένειά της και στον δά-

σκαλό της που τη στήριξαν στα άχαρα χρόνια της µελέτης. 

Το σπίτι του κυρίου Ματούς δεν ήταν µακριά. Ήταν ένα

υπέροχο γιαλί που η Άννα χάζευε κάθε φορά που πήγαινε για

µάθηµα. Xτύπησε την πόρτα του σπιτιού του µε αγωνία.

«Merhaba1. Πέρασε, παιδί µου, και χρόνια σου πολλά», την

υποδέχτηκε εκείνος.

«Merhaba».

«Σήµερα, που είναι η ηµέρα των γενεθλίων σου, θα πρέπει να

είσαι πολύ χαρούµενη».

«Eίµαι, αλλά περισσότερο για το ρόλο που µου υποσχεθή-

κατε».

«Ανυπόµονη, όπως όλοι οι νέοι της εποχής. Καλά λοιπόν. Θα

σε λυτρώσω αµέσως από την αγωνία σου, γιατί ξέρω πως, αν

δεν το κάνω, δεν πρόκειται να συγκεντρωθείς στο µάθηµά µας».

Η Άννα τον κοίταζε µε τα µεγάλα πράσινα µάτια της, µην

επιτρέποντας στον εαυτό της ούτε ανάσα να πάρει, από το φό-

βο ότι θα έχανε έστω και µια µικρή λέξη από όσα ήθελε να της

πει ο δάσκαλός της.

«Θα ερµηνεύσεις τη Μαρένκα στην όπερα του Σµέτανα

Μπέντριχ “H πουληµένη µνηστή”. Έχει µια άρια καταπληκτι-

κή, που ταιριάζει πολύ στη φωνή σου. Πώς σου φαίνεται;»
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«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ματούς. Ελπίζω να φανώ αντά-

ξια της εµπιστοσύνης που µου δείχνετε. ∆ε θα ήθελα να σας ρε-

ζιλέψω».

«Καλό µου παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να µε ρεζιλέψεις. Η

φωνή σου είναι από τις καλύτερες που έχω ακούσει στη ζωή

µου, και είµαι σίγουρος πως όλη η Πόλη θα υποκλιθεί στο ταλέ-

ντο σου, ανεξάρτητα από εθνικότητα. Έλα λοιπόν να ξεκινή-

σουµε την πρόβα µας, γιατί φαντάζοµαι ότι θα έχεις κανονίσει

να γιορτάσεις µε την οικογένειά σου αργότερα».

«Ευχαριστώ, κύριε Ματούς», επανέλαβε η Άννα και τον κοί-

ταξε µε ευγνωµοσύνη.

Όση ώρα έκανε πρόβα την άρια που θα ερµήνευε, παρατη-

ρούσε τον δάσκαλό της. Αυτός ο ταλαντούχος µουσικός τής φε-

ρόταν µε τόση καλοσύνη και ανθρωπιά. Πολλές φορές τον ένιω-

θε σαν δεύτερο πατέρα της. Με µάνα Ρωµιά, πατέρα Αρµένη

και γυναίκα Εβραία, είχε δεχτεί επιρροές από όλους αυτούς

τους διαφορετικούς µεταξύ τους πολιτισµούς. Παιδιά δεν είχε

κάνει, κι έτσι, από την πρώτη στιγµή, αντιµετώπισε την Άννα

σαν την κόρη που δεν απόκτησε ποτέ. Το όνειρό του ήταν να

την καµαρώσει σε όλες τις µεγάλες όπερες του κόσµου.

Όταν τέλειωσε το µάθηµα, ήταν πια απόγευµα και παρ’ όλο

που η Άννα είχε υποσχεθεί στον πατέρα της να πάει κατευθείαν

στο σπίτι και να µη χαζολογήσει, δεν µπόρεσε να κρατήσει την

υπόσχεσή της. Η χαρά της ήταν τόσο µεγάλη που αποφάσισε

να διασχίσει την αγαπηµένη της γέφυρα του Γαλατά και να βρε-

θεί στον παράδεισο των αισθήσεων, στο Mισίρ Kαρσισί, την Αι-

γυπτιακή Αγορά των µπαχαρικών, αλλά και στην υπαίθρια αγο-

ρά των λουλουδιών. Ο νοτιάς έφερνε στη µύτη της πολύ διαφο-

ρετικές µυρωδιές. Από τη µια ένιωθε το πιπέρι και από την άλλη

µεθούσε µε τους λαλέδες, αυτά τα µοναδικά λουλούδια. Θα µπο-

ρούσε να κάθεται για ώρες εκεί και να περνάει µπροστά από
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τους µικροπωλητές για να οσφραίνεται τις πραµάτειες τους.

Μακάρι να ήταν µαζί της και η Μαρίκα. Σίγουρα θα αγόραζε λί-

γο πιπέρι για να βάλει στα σοκολατάκια της.

Με τα λίγα χρήµατα που κρατούσε πάνω της, αγόρασε ένα

µατσάκι άσπρους και κόκκινους λαλέδες. Tα λουλούδια αυτά θα

στόλιζαν το εορταστικό τραπέζι που θα είχε ετοιµάσει η µητέρα

της. Όπως έβγαζε το πορτοφόλι από την τσάντα της για να

πληρώσει, ακούστηκε ένας θόρυβος. Η Άννα έσκυψε στον ντου-

σµέ1 για να δει τι είναι. Ένα υπέροχο σκαλιστό µενταγιόν σε

σχήµα οβάλ, περασµένο σε µια λεπτοδουλεµένη αλυσίδα, είχε

ανοίξει από την πτώση αποκαλύπτοντας µία φωτογραφία. Την

αναγνώρισε αµέσως. Ένας φωτογράφος που είχε δει τη Μαρίκα

και την Άννα, να τρέχουν χαρούµενες στην αποβάθρα το καλο-

καίρι, τις είχε τραβήξει µε το φακό του και τους είχε πει να πε-

ράσουν από το µαγαζί του να την πάρουν χωρίς να πληρώσουν.

Η Άννα το είχε ξεχάσει τελείως, όµως, απ’ ό,τι φαίνεται, η Μα-

ρίκα πήγε και πήρε τη φωτογραφία και την έβαλε µέσα σ’ αυτό

το µενταγιόν. Συγκινηµένη η Άννα από την τρυφερή χειρονοµία

της αδελφής της, φόρεσε το µενταγιόν στο λαιµό της κι αποφά-

σισε πως δε θα το έβγαζε ποτέ. Μέσα στην τσάντα της υπήρχε

επίσης ένα µικρό σηµείωµα: «Για να µας θυµάσαι πάντα!»

H Μαρίκα περνούσε πλέον τις περισσότερες ώρες της ηµέ-

ρας στη σοκολατερί του πατέρα της. Στα δεκαεννιά της, αντί να

ντύνεται, να στολίζεται και να προσπαθεί να βρει γαµπρό, προ-

τιµούσε να είναι ανάµεσα στα αλεύρια, στις σοκολάτες και στις

κρέµες ζαχαροπλαστικής. ∆εν ήταν ότι δεν ήθελε να παντρευτεί

και να κάνει παιδιά. Το ήθελε, και µάλιστα πολύ, όµως ποτέ δε
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γνώρισε κάποιον που να τον λαχταράει πιο πολύ από τις γλυκές

τάρτες που έφτιαχνε. Όσο κι αν αυτό στενοχωρούσε τον πατέ-

ρα της, εκείνη δεν είχε σκοπό να παντρευτεί µόνο και µόνο για

να αποκατασταθεί και να δείχνει καθωσπρέπει. Κάποιοι, όπως

η µακαρίτισσα η νένε της, θα την έλεγαν επαναστάτρια, εκείνη

όµως θεωρούσε πως ήταν απλά πιστή στα θέλω της.

Το κακό βέβαια ήταν ότι η αδελφή της η Άννα, αν και πρω-

τότοκη, είχε δηλώσει πως ήθελε να αφοσιωθεί στο τραγούδι για

την ώρα, κι έτσι όλες οι πιέσεις για γάµο είχαν πέσει σ’ εκείνη.

∆υστυχώς, δε φαινόταν να νοιάζεται κανείς για τα δικά της όνει-

ρα, ίσως γιατί δεν ήταν τόσο φαντασµαγορικά όσο της Άννας.

Όπως και να το κάνουµε, είναι άλλο να φτιάχνεις γλυκά, όσο

υπέροχα κι αν είναι, κι άλλο να είσαι σοπράνο.

Υπήρχε όµως και κάποιος που είχε ήδη εκδηλώσει το ενδια-

φέρον του για εκείνη, και ο πατέρας της δε θα µπορούσε να

αγνοήσει κάτι τέτοιο. Ο νεαρός µάλιστα που ενδιαφερόταν να

την παντρευτεί είχε µια ολόκληρη σοκολατοβιοµηχανία δική

του, τη δεύτερη µεγαλύτερη στην Πόλη. Τέτοιους γαµπρούς δε

βρίσκεις κάθε µέρα, και σίγουρα δεν τους απορρίπτεις δίχως να

έχεις πολύ σοβαρό λόγο.

Ο Χιλµί ήταν ένας πραγµατικά υπέροχος νέος, και κάθε κο-

πέλα θα ενθουσιαζόταν στη σκέψη ότι µπορεί να γίνει γυναίκα

του. Η Μαρίκα όµως δεν έµοιαζε µε τις άλλες Ρωµιές της ηλι-

κίας της. ∆εν ήθελε κάποιον δίπλα της που να πηγαίνει µε τα

νερά της και να ικανοποιεί κάθε της επιθυµία. Ήθελε µια σχέση

που να έχει πάθος. Ακόµα δεν είχε βρει τον άντρα των ονείρων

της, όµως δε θα σταµατούσε να ελπίζει και να προσδοκά, και σί-

γουρα δε θα παντρευόταν τον γόνο µιας καλής και ευκατάστα-

της τουρκικής οικογένειας. Όχι ότι είχε κάτι µε τους Τούρκους,

το αντίθετο µάλιστα. Η καλύτερή της φίλη, η Νεχίρ, ήταν

Τουρκάλα. Εξάλλου, ο Χιλµί, ο οποίος ήταν ξάδελφος της Νε-
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χίρ, αν και Τούρκος, έµοιαζε πιο πολύ µε Ρωµιό. Ήταν διαχυτι-

κός και συνεσταλµένος ταυτόχρονα, γλεντζές και οµιλητικός. Κι

ακόµη, δεν το έβαζε κάτω εύκολα. Κάθε µέρα περνούσε από τη

σοκολατερί για να τη δει και να της προτείνει να βγουν έξω µα-

ζί, και κάθε µέρα έφευγε µε το ξεκάθαρο «όχι» της Μαρίκας.

Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχανε το θάρρος του. Ανασυγκροτούσε τις

δυνάµεις του και ξαναγυρνούσε την εποµένη µε µια νέα πρότα-

ση. Αυτή η επιµονή του, που εκφραζόταν πάντα µε χαριτωµένο

και κοµψό τρόπο, συγκινούσε τη Μαρίκα. Όµως, από τη στιγµή

που γνώρισε τη µητέρα του, ακόµη και να ήθελε να τον πα-

ντρευτεί, δύσκολα θα το αποφάσιζε. Ανυπόφορη και δεσποτική

γυναίκα. ∆ε θα ήθελε να έχει τέτοια πεθερά. 

Η Έσρα, από τότε που πέθανε ο άντρας της, ανέλαβε τη δι-

εύθυνση της επιχείρησης, του σπιτιού αλλά και του γιου της. ∆υ-

ναµική γυναίκα, ήξερε καλά τι ήθελε και πώς να το αποκτήσει.

Η Μαρίκα είχε καταλάβει ότι η Έσρα δεν τη συµπαθούσε καθό-

λου και ότι ήταν αποφασισµένη να µην τη δεχτεί ως σύζυγο του

µοναχογιού της. Ο πιθανότερος λόγος αυτής της αδικαιολόγη-

της απέχθειας πρέπει να ήταν το γεγονός ότι η Μαρίκα ήταν

Ελληνίδα και χριστιανή ορθόδοξη. Σίγουρα επιθυµούσε για τον

γιο της µια µουσουλµάνα νύφη, µε την οποία να µοιράζονται τις

ίδιες ιδέες και τα ίδια πιστεύω. 

Η Μαρίκα κοίταξε το ρολόι της. Κόντευε πέντε η ώρα. Σε

λίγο θα σουρούπωνε. Σίγουρα η Άννα θα είχε βρει τώρα το µε-

νταγιόν που της είχε βάλει κρυφά στην τσάντα της. Έλπιζε να

της άρεσε η έκπληξη που της είχε ετοιµάσει για τα γενέθλιά

της. Είχε σκεφτεί πάρα πολύ τι δώρο θα της έκανε, κι όταν είδε

πριν από λίγο καιρό αυτό το υπέροχο µενταγιόν στο µαγαζί ενός

κουγιουµτζή1, το αποφάσισε αµέσως. Το αγόρασε και έβαλε µέ-
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σα τη φωτογραφία που αποτύπωνε το είδος της σχέσης που εί-

χαν οι δυο τους περισσότερο από όλα τα λόγια του κόσµου.

Εκείνος ο φωτογράφος στην αποβάθρα είχε πραγµατικά κατα-

φέρει, µε την απλή κάµερά του, να καταγράψει την αγάπη της

µιας αδελφής προς την άλλη.

Την αγαπούσε πραγµατικά την Άννα. Όχι µόνο γιατί ήταν

αδελφή της, αλλά και γιατί ήταν δίπλα της σε κάθε στιγµή. Όλα

αυτά τα χρόνια δεν έπαψε ποτέ να τη στηρίζει και να τη βοη-

θάει, όπως θα έκανε µια πραγµατικά καλή φίλη. Ακόµη κι όταν

η Άννα αντιλήφθηκε ότι η µικρή της αδελφή ζήλεψε µε την επι-

τυχία της στο τραγούδι, ακόµη και τότε δε θύµωσε, αλλά τη

βοήθησε να ανακαλύψει τη δική της κλίση. Έτσι, χάρη στην πα-

ρότρυνση και στη διαρκή ενθάρρυνση της αδελφής της, η Μαρί-

κα κατάφερε να βρει κάτι που να αγαπάει, κι έτσι µπόρεσε να

καταλάβει την ευφορία που ένιωθε η Άννα κάθε φορά που τρα-

γουδούσε.

Κοίταξε µια τελευταία φορά τη σοκολατένια τούρτα που είχε

φτιάξει για τα γενέθλια της αδελφής της κι ετοιµάστηκε σιγά σι-

γά να κλείσει το µαγαζί και να πάει σπίτι. Έκανε έναν πολύ

προσεκτικό έλεγχο στο εργαστήρι για να δει µήπως είχε ξεχάσει

ή παραλείψει κάτι. ∆εν ήθελε να της τα ψάλει ο πατέρας της,

ενώ αγωνιζόταν τόσο πολύ να κερδίσει την εµπιστοσύνη του.

Πάσχιζε να του αποδείξει πως είναι ικανή να κρατάει το µαγαζί

όταν εκείνος δεν µπορούσε ή είχε κάποια άλλη δουλειά. Ήθελε

να αισθάνεται περήφανος για εκείνη και να την αναγνωρίσει ως

αντάξια συνεχίστριά του.

Βέβαια, το ότι ο πατέρας της ήταν περήφανος για το ταλέντο

της Mαρίκας το αποδείκνυε και το γεγονός ότι είχε κορνιζάρει

και κρεµάσει δίπλα στην είσοδο του µαγαζιού το άρθρο που είχε

δηµοσιευτεί στο περιοδικό Χαγιάτ για εκείνη. Το άρθρο έγραφε:

«Η νεαρή Μαρίκα Φωτεινού έχει καταφέρει να γλυκάνει όλη την
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Πόλη µε τις γευστικές της δηµιουργίες. Στο µικρό χρονικό διά-

στηµα που εργάζεται στο πλευρό του πατέρα της και ιδιοκτήτη

της σοκολατερί, κατάφερε, µε το µοναδικό της ταλέντο, να ανα-

δείξει την οικογενειακή επιχείρηση. Της αξίζουν συγχαρητήρια!»

Την ώρα που έψαχνε να βρει τα κλειδιά του µαγαζιού για να

φύγει, άκουσε απέξω ένα δυνατό θόρυβο και άγριες φωνές.

Τροµαγµένη, βγήκε έξω να δει τι συµβαίνει. Αυτό που αντίκρι-

σε την έκανε να ανατριχιάσει. Ένα µπουλούκι από νέους, κυ-

ρίως, Τούρκους έσπαζε τις βιτρίνες από διπλανά µαγαζιά του

Πέραν, φωνάζοντας «Kahrolsungiavourlar!»1 και «Yikin, kirin,

giavourdur!»2 Με λοστούς, σκεπάρνια, φτυάρια, ρόπαλα, τσε-

κούρια και σφυριά κατέστρεφαν και λεηλατούσαν τα µαγαζιά

των Ρωµιών. 

Σε µια άλλη γωνιά κάποια ανθρωπόµορφα τέρατα είχαν πε-

ρικυκλώσει µια Ελληνοπούλα, που δε θα πρέπει να ήταν πάνω

από επτά χρονών, και είχαν αρχίσει να της σκίζουν τα ρούχα

ουρλιάζοντας «Αυτά παθαίνουν οι γκιαούρηδες».

Η Μαρίκα, τροµοκρατηµένη, µπήκε µέσα στη σοκολατερί

αφού κλείδωσε πρώτα την πόρτα. Έπειτα κρύφτηκε σε µια

ντουλάπα, έχοντας πάρει µαζί της το πιο κοφτερό µαχαίρι που

υπήρχε στο µαγαζί. Λουσµένη στον ιδρώτα από την αγωνία,

έτρεµε µέσα στο σκοτάδι. ∆εν µπορούσε να καταλάβει τι είχε

συµβεί και είχαν βγει έξω στους δρόµους τόσοι µανιασµένοι

Τούρκοι, οι οποίοι είχαν αρχίσει να λιντσάρουν τους Ρωµιούς

και να καταστρέφουν τις περιουσίες τους. Η καρδιά της χτυπού-

σε δυνατά και έλπιζε να ήταν εκεί ο πατέρας της να την προ-

στατέψει. Το χέρι της είχε µουδιάσει από τη δύναµη µε την

οποία έσφιγγε το µαχαίρι, και το στόµα της είχε στεγνώσει. Οι
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φωνές των εξαγριωµένων Τούρκων και τα σπαρακτικά ουρλια-

χτά των οµοεθνών της, οι οποίοι προσπαθούσαν να γλιτώσουν

από το ξαφνικό µένος των επί δεκαετιών φίλων και γειτόνων

τους, ήταν εκκωφαντικά.

Ο Στέλιος και η Σοφία Φωτεινού ασχολούνταν µε τις τελευ-

ταίες ετοιµασίες για τον εορτασµό των γενεθλίων της κόρης

τους όταν άκουσαν την πόρτα τους να χτυπά επίµονα.

«Ανοίξτε, µα τον Αλλάχ! Ανοίξτε γρήγορα!»

Η φωνή του Μπουλέντ, που έµενε στο διπλανό γιαλί, τους

έκανε να πανικοβληθούν. Σίγουρα κάτι κακό είχε συµβεί για να

τους χτυπάει µε τέτοιο τρόπο την πόρτα. ∆εν τα συνήθιζε αυτά

ο καλοκάγαθος και ήπιος Τούρκος γείτονάς τους.

«Τι έγινε, γείτονα; Σου συνέβη κάτι κακό;» ρώτησε ανήσυχος

ο Στέλιος.

«Γρήγορα, Στέλιο! Μάζεψε την οικογένειά σου και ό,τι τι-

µαλφή έχεις, κι ελάτε στο σπίτι µου. ∆εν έχουµε χρόνο».

«Γιατί; Τι έγινε, Μπουλέντ; Με φοβίζεις!»

«∆ε διάβασες την Ισταµπούλ Εξπρές σήµερα;»

«Όχι, δεν είχα χρόνο. Είναι τα γενέλθια της µεγάλης µου, και

βοηθούσα τη Σοφία µε τις ετοιµασίες. Τι έγινε;»

«Τα ξηµερώµατα έγινε µεγάλη έκρηξη στο τουρκικό προξενείο

στη Θεσσαλονίκη, εκεί που γεννήθηκε ο Ατατούρκ. Η εφηµερίδα

υποστηρίζει ότι τη δουλειά αυτή την έκαναν Έλληνες τροµοκρά-

τες. O λαός εδώ στην Πόλη έχει εξαγριωθεί και θέλει να κάνει

αντίποινα. Ένας γνωστός µου από την κυβέρνηση µου είπε να

κλειστώ στο σπίτι µου, γιατί υπάρχει σχέδιο να καταστραφούν

όλα τα σπίτια και τα µαγαζιά των Ρωµιών. Ήδη έχουν ξεκινήσει

οι καταστροφές και οι λεηλασίες στο Ταξίµ, και οι εξαγριωµένοι

οµοεθνείς µου κατευθύνονται προς τα δω».
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