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Η κιθάρα της φαινόταν βάρος ασήκωτο καθώς τη µετακινούσε πότε στον έναν ώµο και πότε στον άλλο. Το φαρδύ λουρί νόµιζε πως ήταν κορδόνι που έµπαινε βαθιά στο
δέρµα της και το χάραζε µε µια κάθετη αυλακιά.
Ο δρόµος ήταν γλιστερός κι η ανηφοριά δεν έλεγε να
τελειώσει. Ανασήκωνε το κεφάλι της προσπαθώντας να
δει το τέλος του δρόµου, αλλά δεν έβλεπε παρά µόνο τη
στροφή. ∆εξιά κι αριστερά της υπήρχαν ελάχιστα παρκαρισµένα αυτοκίνητα µε κολληµένα πάνω τους τα κιτρινισµένα φύλλα από τα σχεδόν γυµνά δέντρα που βρίσκονταν κατά µήκος. Τα γυµνά πια κλαδιά τους έµοιαζαν
µε χέρια σηκωµένα σαν σε ικεσία προς τον ουρανό… Ψιλόβρεχε µα δεν έκανε κρύο… άλλωστε ίσα που είχε µπει
ο Νοέµβρης…
Η Φωτεινή έσερνε τα βήµατά της, κοντοστεκόταν κάθε
φορά που έβλεπε µια αυλόπορτα, χωρίς νούµερο… Γύρ-
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ναγε προς τα πίσω το κεφάλι της και µετρούσε τα σπίτια… Πολυκατοικίες δεν υπήρχαν εδώ, το πολύ τρίπατα
σπίτια κι όλα µε αυλές. Το αστείο ήταν πως η γειτονιά
απείχε το πολύ δέκα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας!
Χρειαζόταν ακόµα λίγο ώσπου να φτάσει στο νούµερο
27… Τέρµα πάνω πρέπει να ήταν… Από κει σίγουρα θα
φαινόταν η Αθήνα, ο Πειραιάς κι αν είχε διαύγεια, σίγουρα κι όλα τα νησιά στο έµπα του Σαρωνικού…
Το ρολόι της έδειχνε πως αν άνοιγε λίγο ακόµα το βήµα της θα έφτανε τη σωστή ώρα στο ραντεβού της. Άρχισε να περπατά γρηγορότερα. Πάντα καθυστερούσε, ποτέ δεν ήταν τυπική µε τους χρόνους, όµως αυτή τη φορά
έπρεπε. Ίσως από τη συνάντηση αυτή να κρινόταν κι η
αρχή της καριέρας της.
Ποιος ξέρει πώς θα είναι από κοντά ο σπουδαίος κύριος ∆ηµητρίου… σκεφτόταν καθώς ανέβαινε ένα πλατύσκαλο που την οδηγούσε επιτέλους στο τέλος του δρόµου.
Πιο πάνω δεν υπήρχε τίποτε. Το τελευταίο σπίτι, που
προφανώς ήταν το δικό του, ακούµπαγε το βουνό…
Λαχανιασµένη από την προσπάθεια της ανηφοριάς και
µε την καρδιά της να φτεροκοπά σαν φυλακισµένο πουλί στο λεπτό της στήθος, χτύπησε το κουδούνι της χαµηλής καγκελόπορτας. ∆εν άκουσε κανέναν ήχο από το µισάνοιχτο παράθυρο που έβλεπε στο δρόµο…
Μάλλον δεν δουλεύει το κουδούνι, σκέφτηκε κι έσπρωξε την καγκελόπορτα. Την ίδια ώρα που έµπαινε στην αυλή, είδε τον Αλέξη ∆ηµητρίου να στέκεται στην ανοιχτή
εξώπορτα του σπιτιού και να της γνέφει σοβαρός να προχωρήσει. Ούτε ένα χαµόγελο καλωσορίσµατος δεν ανίχνευσε στο πρόσωπό του. Οι παλµοί της επιταχύνθηκαν,

αλλά ήταν αποφασισµένη να του αποδείξει πως αυτή ήταν
το πιο κατάλληλο πρόσωπο απ’ όλους όσους είχε ακούσει,
για να την προσλάβει στην ορχήστρα του…
Μπαίνοντας στο σπίτι το πρώτο που είδε ήταν η θέα… κι
ήταν έτσι ακριβώς όπως την περίµενε. Αν και τα άσπρα
σύννεφα κάλυπταν όλο τον ουρανό, ο βράχος της Ακρόπολης φαινόταν ολοκάθαρα, όπως κοίταζε δεξιά. Στη µέση µια κοιλάδα από πολυκατοικίες µε τους δρόµους και
τις λεωφόρους να τη διασχίζουν σαν ποτάµια κι αριστερά
ο Αϊ-Γιώργης, πάνω στο λόφο του Λυκαβηττού, που ξεχώριζε σαν άσπρο σηµάδι στην κορφή του.
«Όταν έχει διαύγεια, φαίνονται τα καράβια αρόδου…
ξεχωρίζουν ακόµα και τα φώτα από την Αίγινα», τον
άκουσε να της λέει καθώς την έβλεπε να στέκεται ξαφνιασµένη µπροστά στη µεγαλοπρέπεια της πόλης.
Από δω πάνω όλα φαίνονταν αλλιώτικα κι η απόσταση
έκρυβε τις ασχήµιες και τα προβλήµατα της Αθήνας.
Ένιωσε την ανάσα του πίσω της. Κρατούσε ένα φλιτζάνι που άχνιζε κι ένιωσε το βλέµµα του να περιπλανιέται µαζί µε το δικό της. Φορούσε ένα κόκκινο πουλόβερ
και τ’ ασηµένια µαλλιά του ακούµπαγαν ελαφρά στο σβέρκο του… Μάλλον χρειάζεται κούρεµα, ήταν η πρώτη σκέψη της Φωτεινής, καθώς γύρισε απότοµα προς το µέρος
του. Μέσα στα µάτια του διέκρινε µια έκπληξη καθώς για
πρώτη φορά το βλέµµα του εστίασε στο πρόσωπό της.
Μέχρι τώρα ούτε που την είχε προσέξει µάλλον. Γι’ αυτόν
αποτελούσε απλώς το επόµενο ραντεβού του…
«… Λοιπόν, το όνοµά σου είναι Φωτεινή Θαλασσινού,

10

11

ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ

έτσι δεν είναι;» ∆εν ήταν που το θυµόταν, το διάβαζε πάνω σ’ ένα χαρτί µε σηµειωµένα κι άλλα ονόµατα, άλλα
σβησµένα τελείως κι άλλα κυκλωµένα µε κόκκινο και
µαύρο στιλό.
«Μάλιστα… η Φωτεινή Θαλασσινού είµαι».
«Λοιπόν, Φωτεινή, δεν θέλω να µου πεις τίποτε για
σένα… ούτε το βιογραφικό σου διάβασα ακόµα. Θέλω
πρώτα να σ’ ακούσω να παίζεις. Μπορεί να σου κάνει
εντύπωση, όµως έτσι λειτουργώ. ∆εν µ’ ενδιαφέρουν οι
περγαµηνές και τα διπλώµατα από τα ωδεία, προτιµώ ν’
ακούω την ψυχή του καλλιτέχνη…»
«…»
«Σε τρόµαξαν τα λόγια µου και δεν µιλάς; Το ταλέντο
δεν διδάσκεται, ή το έχεις ή όχι…»
Η κοπέλα εξακολουθούσε να τον κοιτάζει αµήχανη.
Ένα ανεπαίσθητο χαµόγελο χάραξε στα χείλη του. Ένα
χαµόγελο που δεν άγγιξε τα µάτια του.
«… λοιπόν, Φωτεινή, τι θα παίξεις; έχεις αποφασίσει;»
«Έχω κάτι υπόψη µου… δεν είναι κλασικό µε τη στενή
έννοια. Παρά τις σπουδές µου, διάλεξα ένα παραδοσιακό
κοµµάτι, και µάλιστα έχω κάνει και κάποια υπέρβαση…»
Η έκφρασή του φανέρωσε έκπληξη και ενδιαφέρον µετά τα τελευταία της λόγια.
«∆ηλαδή θα το ακούσω διασκευασµένο, απ’ ό,τι κατάλαβα… Γιά πάµε λοιπόν. Έχεις άγχος;… Αν θέλεις, µπορούµε να περιµένουµε λίγο. Θέλεις να πιεις κάτι; Έναν
καφέ;»
«Όχι, ευχαριστώ. Θα προτιµούσα να ξεκινούσαµε αµέσως. Αν πιω καφέ κοιτάζοντας αυτή τη θέα που έχετε
από δω πάνω, µάλλον θ’ αυξηθεί το άγχος µου…»

Ο άντρας γέλασε και χωρίς να της πει τίποτε της έγνεψε δεξιά µε το χέρι του. Την άφησε να προχωρήσει µπροστά. Ο διάδροµος ήταν φαρδύς και δεξιά κι αριστερά οι
τοίχοι γεµάτοι από µικρά κορνιζαρισµένα σκίτσα µε κάρβουνο. Η δουλειά ανήκε µάλλον σε ερασιτέχνη, αλλά το
αποτέλεσµα ήταν πολύ όµορφο.
Μάλλον είναι δικά του, σκέφτηκε η Φωτεινή προχωρώντας προς το βάθος του διαδρόµου. Το δωµάτιο που
µπήκαν ήταν ένα πλήρες στούντιο. Ξαφνικά από το φως
και τη χαρά της µέρας, βρέθηκε σ’ έναν ολότελα σκοτεινό κόσµο. Οι τοίχοι ήταν µονωµένοι µε χοντρό σκούρο
υλικό και πολλά µουσικά όργανα ήταν ακουµπισµένα σε
διάφορες γωνιές. Ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστηµα µε
οθόνες και υπολογιστές έπιανε έναν ολόκληρο τοίχο και
στο τέλος του βρισκόταν ένα τεράστιο πιάνο. Ηχεία, καλώδια, ακουστικά και παρτιτούρες αποτελούσαν το µοναδικό ντεκόρ του δωµατίου, στο οποίο υπήρχαν µόνο δυο
φαρδιές αναπαυτικές καρέκλες. Ο ∆ηµητρίου έσυρε µια
καρέκλα και της έδειξε να καθίσει, ενώ τράβηξε από µια
γωνιά ένα αναλόγιο, το προσάρµοσε στο σωστό ύψος
µπροστά της κι ύστερα κάθισε µπροστά στο πιάνο.
«Θα παίξεις πρώτα µόνη σου και µετά θα παίξουµε ξανά µαζί το ίδιο κοµµάτι. Εντάξει; Μπορούµε να ξεκινήσουµε όποτε θέλεις».
«Θα παίξω χωρίς παρτιτούρα, επιτρέπεται; Υπάρχει
πρόβληµα;» Η Φωτεινή ανασηκώθηκε από την καρέκλα
κι έβγαλε την κιθάρα που είχε ακουµπήσει πρόχειρα µπροστά της. Ο ∆ηµητρίου τώρα την κοίταζε µε περισσότερο
ενδιαφέρον. ∆εν το έβλεπε µόνο, το ένιωθε.
«Μη νοµίζετε πως θα παίξω έτσι, επειδή θέλω να σας
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εντυπωσιάσω. Το κοµµάτι το έχω µελετήσει πολύ, αρκετά
θα έλεγα, σαν να το έδινα εξετάσεις. Αν θελήσετε ν’ ακούσετε και κάτι άλλο στη συνέχεια, τότε θα µου χρειαστεί
οπωσδήποτε το αναλόγιο». Είχε ήδη ξεκινήσει να κουρδίζει την κιθάρα και να κάνει δοκιµές πάνω στα τέλια της.
«Ωραία λοιπόν, δεσποινίς Θαλασσινού, δεν µ’ εντυπωσιάσατε ακόµα…»

ναν τρόπο να σχηµατίσει λάθος εντύπωση, ούτε να τη χαρακτηρίσει υπερφίαλη. Αυτό το τραγούδι υπήρχε µέσα
της και κάθε φορά το έπαιζε και µε διαφορετικό τρόπο.
∆εν ήταν σίγουρη πώς θα της έβγαινε σήµερα, ήλπιζε να
µην της βγει καµιά τζαζ… ναι, είχε συµβεί κι αυτό. Για
το µόνο που ήταν απόλυτα σίγουρη ήταν πως θα έβαζε
ψυχούλα… ∆εν το διάλεξε καθόλου τυχαία.
Το τραγούδι τελείωσε κι ο ∆ηµητρίου δεν έλεγε ν’
ανοίξει το στόµα του. Η Φωτεινή περίµενε ν’ ακούσει τη
γνώµη του. Ήξερε πως το είχε παίξει καλά, το ένιωσε
απόλυτα να κυλάει µέσα της, χάθηκε από ένα σηµείο και
µετά στη µελωδία του… εκείνο που δεν ήξερε ήταν πώς
του φάνηκε. Στο τέλος τον άκουσε ν’ αναστενάζει και να
σηκώνεται από τη θέση του. Πήρε µια κιθάρα από τη γωνία και τράβηξε την καρέκλα του απέναντί της…
«Γιά έλα να το πάµε και µαζί».
«∆εν µου είπατε αν σας άρεσε, έτσι όπως το έπαιξα».
«Πολύ…»
«∆εν θα µε συνοδέψετε στο πιάνο;»
«Προτιµώ την κιθάρα τώρα… λοιπόν, το θυµάσαι όπως
το έπαιξες; Αυτοσχεδίασες, έτσι;» Την κοίταζε και τα
µάτια του δεν ήταν πια ανέκφραστα, ήταν υγρά.
«∆ύσκολος ο αυτοσχεδιασµός σ’ ένα τόσο κλασικό πια
κοµµάτι. Αλλά ήταν πραγµατικά τέλειο. Λοιπόν, Φωτεινή, γιά να δούµε αν θα καταφέρεις να το ξαναπαίξεις
και µαζί µου».
Τρεις ώρες αργότερα, η Φωτεινή κατέβαινε τα φαρδιά
σκαλιά, τρέχοντας σχεδόν. Η βροχή µαστίγωνε το πρόσωπό της κι ο αέρας επιθετικά έσπρωχνε προς τα πίσω το
κορµί της. ∆εν καταλάβαινε τίποτε. ∆εν περπατούσε, δεν

Το κοµµάτι που είχε επιλέξει να παίξει ήταν το «Τζιβαέρι». Ένα κλασικό παραδοσιακό τραγούδι µε δωδεκανησιακή προέλευση, που οι ρίζες του έφταναν ακόµα πιο µακριά. Τζιβαέρι στους Έλληνες, τζεβαχίρ στους Τούρκους
και τζαουαχίρ στους Άραβες. Τρεις λέξεις µε το ίδιο ακριβώς νόηµα… «Ο θησαυρός µου».
Ήταν το νανούρισµα που άκουγε από µικρό παιδί από
τις θείες της. Το έλεγαν κι έκλαιγαν κι οι δυο µε το ίδιο
παράπονο στα µάτια. Μεγάλες γυναίκες µε πολλούς καηµούς και πολλά βάσανα στη ζωή τους. Μια ζωή τις θυµόταν να σκουπίζουν δάκρυα και να κοιτάζουν η µια την άλλη µε µάτια παραπονεµένα και θολά, χωρίς ίχνος νιότης
πάνω τους. Η καλοσύνη τους περίσσευε καθώς περνούσαν
τα χρόνια. Μιλούσαν µόνο µε τα µάτια και τα χέρια. Της
Φωτεινής της αρκούσε. Τρεις γυναίκες σ’ ένα µικρό σπίτι στα Πετράλωνα, που αγαπούσαν και νοιάζονταν πολύ η
µια την άλλη: η Φρόσω, η Μαρία, η Φωτεινή.
Ξεκίνησε να παίζει. Το κοµµάτι δεν το είχε µελετήσει
καθόλου. Του είχε πει ψέµατα, γιατί δεν ήθελε µε κανέ-
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έτρεχε απλώς, ήταν ένα σύννεφο που πετούσε ψηλά στον
ουρανό. Τόσο µεγάλη ήταν η χαρά της. Αποτελούσε ήδη
µέλος της ορχήστρας του Αλέξη ∆ηµητρίου. Χωρίς «περίµενε», «θα δούµε», «θα σε ειδοποιήσω», την ώρα που
σκυµµένη έκλεινε το φερµουάρ της θήκης της κιθάρας,
της είπε τα ευχάριστα.
«Μ’ αρέσεις, Φωτεινή, έχεις πάθος και µυστήριο στο
παίξιµό σου. Ξεκινάµε από αύριο κιόλας τις πρόβες και
φρόντισε να είσαι τυπική µε τους χρόνους. Το µόνο που
δεν ανέχοµαι είναι οι καθυστερήσεις, αυτό µην το ξεχάσεις ποτέ».
Της έδωσε το χέρι του, ενώ η ίδια δεν µπορούσε να
κρύψει τη χαρά της και του το είπε. Πάντα έτσι έκανε,
δεν µπορούσε να κρατηθεί ποτέ. Ήταν πολύ εκδηλωτικό
παιδί.
«Χαίροµαι που είσαι τόσο χαρούµενη… και το όνοµά
µου είναι Αλέξης… χωρίς το “κύριος” µπροστά. Αλέξης
λοιπόν και Φωτεινή. Αύριο θα γνωρίσεις και τους υπόλοιπους της ορχήστρας. Μια µεγάλη παρέα, µε όλες τις
ηλικίες, που γυρίζουµε σαν νοµάδες από δω κι από κει,
µεταφέροντας τη µουσική µας παντού σ’ όλο τον κόσµο…
Αυτό είµαστε κι αυτό είσαι κι εσύ από σήµερα. Καλώς
ήρθες κοντά µας, Φωτεινή».

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η µελαγχολία της απώλειας,
ο φόβος της αυταπάτης

1
Κωνσταντινούπολη 1985
Η οµίχλη σκέπαζε την Πόλη. Άσπρα σύννεφα κατέβαιναν
χαµηλά µέχρι τα σπίτια και κατρακυλώντας από τις σκεπές έκαναν το φως από τους φανοστάτες του δρόµου να
φαίνεται θαµπό και κίτρινο. Αρρωστηµένο. Το απόγευµα
έδινε τη θέση του στη νύχτα, µε µεγάλη ταχύτητα, αυτή θα
έκανε κουµάντο από δω και µπρος, ήταν η ώρα της. Ο Βόσπορος ήταν σαν ένα ποτάµι µε γάλα. Κάπου κάπου έβλεπες να ξεχωρίζει, πάνω από τα ακούνητα νερά του, κάποιος παραπλανηµένος γλάρος. Αν ήταν µαύρος, φαινόταν
µια γκρίζα σκιά στον ορίζοντα· αν ήταν άσπρος, µοναχά
τον άκουγες, που έσκουζε µε απόγνωση και χανόταν στη
συνέχεια µέσα στο θολό ορίζοντα. Λίγοι, ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούσαν έξω. Το κρύο ήταν βαρύ και η υγρασία
ανυπόφορη. Κάποια αυτοκίνητα κοντοστέκονταν στον παράδροµο του παραλιακού δρόµου µα για λίγο. ∆εν είχαν τίποτε να δουν πέρα από την απειλητική ασπρίλα.
Η Γκιουλ τράβηξε την κουρτίνα. Αυτό το γαλακτερό
σκηνικό της προκαλούσε βαθιά µελαγχολία κι αυτή την ει-

18

19

ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ

κόνα την έβλεπε φέτος συχνότερα από κάθε άλλη χρονιά.
Οι οµίχλες στην Πόλη ήταν συνηθισµένο φαινόµενο, αλλά
τούτο το χειµώνα το κακό είχε παραγίνει. Μισούσε την
οµίχλη, την υγρασία και τη σιωπή που τη συνόδευε. Το χιόνι έκανε την πρώτη του εµφάνιση προς το τέλος του Νοέµβρη κι ύστερα από πέντε µέρες, πάνω που άρχισε να γαριάζει και να γίνεται γκριζωπό, οι βροχές που ακολούθησαν έφεραν τη λύτρωση της αξιοπρέπειάς του… κι ύστερα
πάλι η οµίχλη, ό,τι χειρότερο. Πλησίαζε Πρωτοχρονιά.
Πάνω στο κρεβάτι της βρίσκονταν απλωµένες τρεις βραδινές τουαλέτες που είχαν παραδοθεί νωρίτερα από τη µοδίστρα. Όλες πανέµορφες, ξεχωριστές, όµως αυτή µε το
ροδί βελούδο ήταν η ωραιότερη, σκέφτηκε. Η Γκιουλ δεν
θα µπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή για το βράδυ των
γενεθλίων της, ακριβώς δυο µέρες µετά. Πήρε το πανάκριβο φόρεµα στα χέρια της και βύθισε το πρόσωπό της
στο µαλακό ύφασµα. Ανατρίχιασε από την υφή του πάνω
στο λεπτό της δέρµα και κρατώντας το ένα κουβάρι στην
αγκαλιά της, πήγε και στάθηκε µπροστά στον παλιό τεράστιο καθρέφτη του δωµατίου της. Το ακούµπησε στο
σώµα της κρατώντας το µε το ένα χέρι πάνω στο στήθος
της και µε το άλλο προσπάθησε να σηκώσει τα µαλλιά της
ψηλά. Αδύνατο να τα καταφέρει. Πλούσια κι ανυπόταχτα,
ξέφευγαν από την παλάµη της κι έπεφταν ξανά, σαν ξανθός χείµαρρος, πάνω στους ώµους της. Αφού έπαιξε για λίγο αυτό το παιχνίδι ναρκισσισµού, άφησε την τουαλέτα πάνω στο κρεβάτι δίπλα στις άλλες και τράβηξε πάλι την
κουρτίνα. Το άσπρο χρώµα, που έβλεπε προηγουµένως,
δεν υπήρχε πια. Μέσα σ’ ελάχιστα λεπτά είχε δώσει τη
θέση του στο µαύρο της νύχτας. Τα σκόρπια φώτα του κήπου αχνόφεγγαν… και πράγµα παράξενο, έφτιαχναν σκιές

µαζί µε την οµίχλη. Η υγρασία δηµιουργούσε υγρές κορδέλες ανάµεσα στα γυµνά κλαδιά των δέντρων κι ο αέρας
τις πήγαινε πέρα-δώθε σαν εκκρεµές. Ο κήπος τους εκείνο το βράδυ έµοιαζε µε σκηνικό ασπρόµαυρης ταινίας.
Το σπίτι τους βρισκόταν λίγο πιο πάνω από το Μπεσίκτας κοντά στο Σισλί, πάνω από τη µεγάλη γέφυρα του Βόσπορου. Ήταν χτισµένο πάνω σ’ ένα χαµηλό λόφο, ακριβώς
στην καµπύλη του δρόµου, κι είχε απεριόριστη θέα τόσο
στην παλιά πόλη όσο και απέναντι στο Ουσκιουντάρ. Από
τις βεράντες του σπιτιού, σαν είχε καλοσύνη, µπορούσες να
διακρίνεις τη βιάση των νερών του Βόσπορου να πέσουν στη
Θάλασσα του Μαρµαρά. Όσο προχωρούσαν προς την
«µπούκα», η ταχύτητά τους γινόταν ολοένα και µεγαλύτερη και το χρώµα τους άσπρο, αφρώδες. Αυτό σπάνια µπορούσες να το διακρίνεις από τόσο µακριά. Η Γκιουλ µπορούσε όµως να το βλέπει καθηµερινά, αφήνοντας ελεύθερα
τα µάτια της φαντασίας της.
Όλο όνειρα έκανε. Να πείσει τον πατέρα της να την αφήσει να πάρει δίπλωµα αυτοκινήτου, να παρακολουθήσει µαθήµατα εµπρού1 στο εργαστήρι της Φεριντέ, να συνεχίσει
1. Η λέξη εµπρού στα περσικά σηµαίνει «νεφελοειδής». Είναι µια
παραδοσιακή τέχνη ζωγραφικής, ένα είδος µαρµαρογραφίας. Σαν
τεχνοτροπία πρωτοεµφανίστηκε στην Τουρκία τον 9ο αιώνα. Η
ζωγραφιά µε ξεχωριστό τρόπο γίνεται πρώτα µέσα στο νερό κι ύστερα
ο ζωγράφος την «κολλάει» σε χαρτί. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται
για τα χρώµατα είναι µια πηκτική ουσία από κόκκινα φύκια
(καραγενάνη), εκχύλισµα από τραγάκανθο (κόµµι), ορυκτά χρώµατα
και χολή βοδιού. Το ξύλο που ανακατεύονται τα υλικά είναι από κλαδί
τριανταφυλλιάς και το πινέλο είναι µε τρίχες από ουρά αλόγου. Η
ζωγραφιά γίνεται σε ρηχό και µικρό ορθογώνιο ταψάκι. (Όλες οι
σηµειώσεις είναι της συγγραφέως.)
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τα µαθήµατα πιάνου, να τελειοποιήσει τα αγγλικά της, και
πολλά πολλά ακόµα «να». Τη στοίχειωναν αυτά τα «να»!
Ήταν πολλά κι έπρεπε να διαλέξει µόνο ένα. Αυτή ήταν η
εντολή που είχε πάρει από τον πατέρα της. Η Γκιουλ είχε
διαλέξει το εµπρού. Αυτή ήταν η πρώτη της επιλογή, η
πραγµατική επιθυµία της, το όνειρό της.
Οι σπουδές της είχαν διακοπεί απότοµα, ύστερα από την
αρρώστια της µητέρας της κι η ίδια έσπευσε να επιστρέψει
γρήγορα στην Κωνσταντινούπολη. ∆υο χρόνια είχαν περάσει από τότε και κανένας πια, αλλά ούτε κι η ίδια, δεν µιλούσε για την επιστροφή της στο Παρίσι και τη συνέχιση
των σπουδών της. Το θέµα σαν να είχε ηθεληµένα αγνοηθεί απ’ όλους, από την πρώτη κιόλας µέρα που µε την ψυχή στο στόµα προσγειώθηκε στ’ αεροδρόµιο της Πόλης. Τον
πρώτο καιρό αυτό ήταν απόλυτα δικαιολογηµένο, µιας και
η έννοια της ήταν µόνο µία: να γίνει καλά η µητέρα της.
Από το νοσοκοµείο στο σπίτι και πάλι πίσω, αυτό ήταν
το καθηµερινό της πρόγραµµα, κι αυτό το συνεχές πηγαινέλα συνεχίστηκε για µεγάλο διάστηµα. Όταν πήγαν πλέον
οριστικά στο σπίτι, πέρασε αρκετός καιρός, ώσπου τα πράγµατα ν’ αποκτήσουν και πάλι τη ρουτίνα µιας ήρεµης καθηµερινότητας. Ο αδελφός της, ο Καντίρ, ήταν στο στρατό και
µόλις τελείωνε µ’ αυτή την αναγκαστική υποχρέωση, όπως
την έλεγε περιφρονητικά, θα έφευγε για το µεταπτυχιακό
του στην Αµερική. Είχε δηλώσει απερίφραστα στον πατέρα
τους πως αυτή ήταν µια απόφαση που δεν θα την άλλαζε µε
τίποτε και για κανένα λόγο. Ήταν περιττές όµως αυτές οι
δηλώσεις του, µιας και κανένας δεν είχε την παραµικρή
αντίρρηση.

Ο Καντίρ ήταν δυο χρόνια µικρότερός της και τελείως
διαφορετικός χαρακτήρας από την ίδια. Εκτός από την
αδελφική σχέση, δεν τους συνέδεε τίποτε άλλο. Επιθετικός τύπος ο Καντίρ, υπερκινητικός, µε την αντίδραση
πάντα για άµυνα σε κάθε συζήτηση και βαθιά µελαχρινός… σχεδόν µαύρος. Το δέρµα της Γκιουλ ήταν κατάλευκο µε κυµατιστά ξανθά µαλλιά… «σαν θάλασσα από
στάχια είναι τα µαλλιά σου», της έλεγε κάθε φορά µε λατρεία στο βλέµµα η θεία της η Ζεϊνέπ.
Πέρασε αρκετός καιρός µέχρι να έρθει ξανά η κουβέντα στο θέµα των σπουδών της. Ο ίδιος ο πατέρας της το
ανακίνησε ξαφνικά ένα πρωί, ενώ έπαιρναν όλοι µαζί το
πρωινό τους στη µεγάλη τραπεζαρία του σπιτιού.
«Η απόφασή µου, Γκιουλ, είναι πως πρέπει να µείνεις
εδώ πια. Η µητέρα σου είναι µεν καλύτερα, αλλά θα νιώθει ακόµα πιο καλά αν ξέρει πως δεν θα φύγεις ξανά. Αυτή είναι και η δική µου επιθυµία βέβαια», της δήλωσε
κοιτάζοντάς την έντονα. Τέλος του Αυγούστου ήταν κι η
ζέστη εξακολουθούσε να είναι ανυπόφορη.
«∆εν έχω αντίρρηση. Θα µείνω κοντά στη µαµά».
Στην πραγµατικότητα αυτή ήταν και η δική της επιθυµία. ∆εν ήθελε άλλο τη µοναξιά της Ευρώπης και τη
λαµπερή ανωνυµία του Παρισιού. Προτιµούσε την πόλη
της, τους ανθρώπους της, τους φίλους της και τις όµορφες
βόλτες στο Βόσπορο. Εξάλλου ήταν και το σπίτι στο νησί… η µεγάλη αγάπη της. Φέτος δεν είχαν πάει, όµως
και µόνο που ήξερε πως ήταν πάντα εκεί ανοιχτό και την
περίµενε, ηρεµούσε µέσα της.
«Σκέφτοµαι… τι θα µπορούσες να κάνεις µέχρι να…» Η
κουβέντα κόπηκε απότοµα στο «να», όµως η Γκιουλ κα-
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τάλαβε πολύ καλά τι ήθελε να πει, τι εννοούσε… «Να παντρευτείς» ήταν το ρήµα που δεν της είπε. Το αγνόησε,
έκανε πως δεν κατάλαβε. ∆εν την ενδιέφερε προς το παρόν ν’ ανοίξει µια κουβέντα που δεν είχε κανένα νόηµα.
«Η φιλοσοφία εξάλλου δεν µ’ ενδιέφερε εξαρχής. Σας
το είχα πει από τότε. Εσείς, πατέρα, επιµένατε τόσο πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάτι που να ταιριάζει περισσότερο στο χαρακτήρα µου. ∆υο ολόκληρα χρόνια στο Παρίσι,
µόνο αυτό σκεφτόµουν…»
«Και βρήκες τι σου ταιριάζει, Γκιουλ;»
«Θέλω να ξεκινήσω µαθήµατα εµπρού, θυµάστε παλιότερα που είχατε χαρεί όταν σας το ανέφερα; Είχατε
γελάσει δυνατά, θυµάµαι, και µου είχατε πει πως θα µου
το επιτρέπατε…»
Την έκοψε απότοµα…
«Φυσικά και δεν το επιτρέπω. Η κυρία Φεριντέ έχει
πολλούς µαθητές για ν’ ασχοληθεί αποκλειστικά µαζί σου».
«Μα… κι εγώ θα µπορούσα να είµαι µία µαθήτριά
της… Χµ, ίσως θα µπορούσα να συνεχίσω και τα µαθήµατα πιάνου που τα σταµάτησα στη µέση. Και το πιάνο
µού λείπει. Όταν κάθοµαι στο σκαµνί για να παίξω, τρέµουν τα χέρια µου… τα ακουµπάω πάνω στα πλήκτρα και
τότε νιώθω πως άφησα κάτι µισό… Θα µπορούσα να κάνω και τα δυο…» Προσπάθησε να τον κοιτάξει κατάµατα, όµως ο πατέρας της έδειχνε απόλυτα προσηλωµένος
στην ανοιχτή εφηµερίδα µπροστά του.
«Πατέρα… σε παρακαλώ, κοίταξέ µε. Το εµπρού µ’ ενδιαφέρει πάρα πολύ». Κόµπιασε, σαν είδε πως η εφηµερίδα κατέβηκε αργά κι ο πατέρας της την κοίταζε ανέκφραστα «… και το πιάνο βέβαια, δε λέω…»

Ο Ορχάν µπέη εξακολουθούσε να την κοιτάζει ολοένα
και µε πιο αδιάφορο βλέµµα, σαν να περίµενε να καταλήξει σε κάτι απ’ όλα αυτά, που ο ίδιος φαινόταν να τα
θεωρεί περιττά πράγµατα, απαραίτητα όµως, όπως τα
στολίδια, πάνω σε λερωµένα ρούχα… «Οι σπουδές αυτού
του είδους είναι πεταµένα λεφτά», ήταν η φράση που έλεγε συχνά. Ήταν από τους ανθρώπους που δεν πέταγε
άσκοπα ποτέ ούτε µια λίρα. Ήξερε όµως πως, όπως και
τα περιττά λούσα, κάποια πράγµατα ήταν αναγκαίο κακό. Θα υποχωρούσε στην επιθυµία της κόρης του και θα
την άφηνε να συνεχίσει το πιάνο της.
«Επίσης θέλω να µάθω να οδηγώ και µετά ν’ αγοράσω
αυτοκίνητο. Θέλω τόσο πολύ να φεύγω… να πηγαίνω µακριά ώς τη Μαύρη Θάλασσα, στο Εντίρνε, στη Ραιδεστό,
να περνώ το Βόσπορο στην άλλη µεριά, να πηγαίνω στα
δάση του Σίλε, στις παραλίες του, στην Μπούρσα, στο…»
«Γκιουλ… Γκιουλ, σταµάτα. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι; Τι λες; Ποια είσαι για να γυρνάς µόνη σου στους
δρόµους; Το αµάξι και τα διπλώµατα οδήγησης ξέχνα τα.
Όπου θέλεις, µπορείς να ζητήσεις να σε πάει ο οδηγός…
Τι τον έχουµε; Για να τρώει όλη µέρα στην κουζίνα; ∆εν
υπάρχει περίπτωση να πάρεις αυτοκίνητο… κι όσο για τα
άλλα που µου είπες πως θες να κάνεις, θα διαλέξεις ένα.
Μόνο ένα, ό,τι κι αν είναι αυτό, εγώ θα συµφωνήσω. Αλλά σ’ το τονίζω: µόνο ένα». Την παράτησε απότοµα κι
άφησε το τσάι του µισό. Τον είχε νευριάσει µε τα λόγια
της και µε τη φαντασία της, που δεν µπόρεσε να τη χαλιναγωγήσει, χωρίς να σκέφτεται σε ποιον µιλούσε.
Ο πατέρας της ήταν επιχειρηµατίας, από τους µεγαλύτερους της Τουρκίας κι από τα µεγαλύτερα ονόµατα σ’
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ολόκληρο τον κόσµο. Τον ήξεραν όλοι, τόσο από τις συχνές εµφανίσεις του στην τηλεόραση όσο κι από την πρόσφατη δραστηριότητά του στο θέµα της ενέργειας. Ήταν
ένας από τους µεγαλύτερους χρηµατοδότες, στο πρότυπο
εργοστάσιο νέας τεχνολογίας, που κατασκευαζόταν ήδη
στην Ανατολία. Πολλά προσδοκούσαν απ’ αυτό το εργοστάσιο, που αποτελούσε πλέον καθηµερινό θέµα στις ειδήσεις. Ο Ορχάν Τσετίν φιγουράριζε πρώτο πλάνο, δίπλα σε σπουδαίους πολιτικούς, αρχηγούς ξένων χωρών
και µεγάλους τραπεζίτες. Μόλις αποφάσισε να επενδύσει στην ενέργεια, οι δουλειές του δεκαπλασιάστηκαν
απότοµα. Όλοι ήθελαν να υπάρχει κάπου, σε κάποιο λογιστικό κιτάπι τους γραµµένο τ’ όνοµά του, η εταιρεία
του, να φαίνεται ότι, έστω για µια φορά, είχαν την τύχη
να συναλλαχθούν µ’ έναν τόσο ισχυρό άντρα.
«Αν έβαζες για πρωθυπουργός, µπορεί και να έβγαινες», του είπε κάποια φορά σκωπτικά η θεία Ζεϊνέπ. Χαχάνισε και την κοίταξε περιφρονητικά. Αδελφή του ήταν,
µα καθόλου δεν τη σεβόταν. Ανύπαντρη και µόνη, γερνούσε στο παλιό γιαλί έξω από το Μπεµπέκ.
«Σιγά µην έβαζα πρωθυπουργός… για να κάνω ό,τι µου
λένε. Τώρα όλοι στέκονται σούζα στις προσταγές και στις
επιθυµίες µου και το µέλλον µου το καθορίζω εγώ και µόνο εγώ».
Μετά απ’ αυτή την κουβέντα, κανείς δεν του ξαναείπε ποτέ το παραµικρό. Σάµπως και τον έβλεπαν; Πολύ
σπάνια…
Καλύτερα… σκέφτηκε η Γκιουλ, που από τη µια τον
φοβόταν πολύ κι από την άλλη δεν ήθελε και πολλές κουβέντες µαζί του. ∆ιαφωνούσε µε όλα όσα πίστευε, µε όσα

έκανε και µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούσε. Μέχρι
τώρα στη ζωή της, γινόταν πάντα αυτό που ήθελε ο πατέρας της. Πήγαινε µε τα νερά του, γιατί δεν ήθελε καβγάδες και φωνές. Όποιος από το σπίτι τού πήγαινε κόντρα, κατέληγε πάντα στο ίδιο σηµείο και στο τέλος βέβαια κάθε φορά περνούσε το δικό του. Αυτός ήταν που
επέµενε να τη στείλει σε κολέγιο στη Γαλλία για να σπουδάσει φιλοσοφία… Θεωρούσε πολύ «κλασίκ» αυτές τις
σπουδές. Ήταν της µόδας εκείνο τον καιρό οι κόρες των
καλών οικογενειών να σπουδάζουν φιλοσοφία, ιστορία της
τέχνης και διάφορα συναφή. Ανέβαιναν αυτόµατα στην
εκτίµηση της αστικής κοινωνίας της Πόλης και σίγουρα
ανέβαζαν και τις µετοχές τους στην επιλογή κάποιου εξίσου «σικ» γαµπρού. Σύµφωνα µε το κατεστηµένο λοιπόν
πήγε κι ο πατέρας της κι όχι από επιθυµία να σπουδάσει
η κόρη του. Από τότε που η Γκιουλ θυµόταν τον εαυτό
της, µια δασκάλα γαλλικών ήταν συνέχεια δίπλα της, συχνότερα ακόµα κι από τη µάνα της. Προδιαγεγραµµένο
το µέλλον της από τη στιγµή που γεννήθηκε.
Από τη µια µελαγχολούσε, όταν σκεφτόταν πως ουσιαστικά «χάρηκε» µε την αρρώστια της µητέρας της και την
εντολή του πατέρα της να τα παρατήσει όλα και να γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη, κι από την άλλη έβλεπε πως
εδώ είχε ελάχιστα περιθώρια για ν’ ανοίξει τα φτερά της.
Είχε περάσει άλλωστε «η µόδα» της Γαλλίας… τώρα όλοι
οι πλούσιοι πήγαιναν στην Αµερική! Η Γκιουλ, ευτυχώς,
το τρένο αυτό το είχε χάσει.
Κάθισε στο γραφείο της και ξεφύλλισε το φυλλάδιο µε
τις πληροφορίες για το εµπρού. Θα ήθελε πραγµατικά ν’
ασχοληθεί µ’ αυτό; Γιατί, άλλο να σ’ αρέσει κάτι, να το
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βλέπεις, να το καταλαβαίνεις, να σου δηµιουργεί εικόνες
και συναισθήµατα, κι άλλο να θέλεις να το σπουδάσεις,
να το εκµεταλλευτείς σαν επάγγελµα…
«Ψάχνω επάγγελµα;» αναρωτήθηκε η Γκιουλ κι έκλεισε απότοµα το φυλλάδιο. Υπήρχε έστω και η παραµικρή
περίπτωση ο πατέρας της να της επιτρέψει ν’ ασχοληθεί
επαγγελµατικά µε το εµπρού; Απολύτως καµία.
«Θέλεις να µε κοροϊδεύει όλη η Πόλη;» αυτό θα της έλεγε και θα της το απέκλειε κατηγορηµατικά αν επέµενε.
Το µόνο που ίσως θα δεχόταν ήταν να πάει και να δουλέψει µαζί του, κάτι που για την ίδια θα ήταν χειρότερο
κι από βασανιστήριο και γι’ αυτό επιµελώς απέφευγε τις
συζητήσεις που αφορούσαν τις δραστηριότητες και τις
επιτυχίες του.
∆εν ήξερε αν ήταν καλός άνθρωπος ο πατέρας της, δεν
ήξερε τι πίστευε κατά βάθος, δεν τον ήξερε καθόλου…
κανένας δεν τον ήξερε. Ούτε η µάνα της. Από προξενιό
είχαν παντρευτεί, όπως συνηθιζόταν τότε, αλλά µέχρι και
σήµερα πολλά πράγµατα δεν είχαν αλλάξει πάνω σ’ αυτό τον τοµέα, τουλάχιστον στο δικό τους κοινωνικό περίγυρο. Οι περισσότεροι γάµοι που ήξερε, όλοι γίνονταν περίπου µε τον ίδιο τρόπο. «Γάµοι συµφερόντων», έτσι τους
έλεγε κι έτσι ήταν… Κι αν καµιά φορά παρεξέκλινε κανένας, τα προβλήµατα που προκαλούνταν στη συνέχεια
καταντούσαν βραχνάς για το ίδιο το ζευγάρι, που ένιωθε
αποκοµµένο κι αποξενωµένο απ’ όλους. Οι κοινωνικές
ανισότητες που υπήρχαν ακόµα στην Τουρκία, δεν επέτρεπαν την ευτυχία.

Η µητέρα της Γκιουλ, η Αϊσέ, ήταν από παλιά αριστοκρατική οικογένεια, µε µεγάλη προσφορά σ’ όλους τους τοµείς εκπαίδευσης, πνευµατικής παράδοσης και πολιτισµού
της Πόλης. Πολλοί από τους προγόνους της άφησαν ιστορία στο πέρασµά τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύγγραµµα που είχε γράψει ο παππούς της Αϊσέ πριν από πολλά χρόνια και που αναφερόταν στη µικρογραφία, διδασκόταν µέχρι και σήµερα στο τµήµα Ιστορίας της Τέχνης του
Πανεπιστηµίου της Κωνσταντινούπολης. Ο πατέρας της
ήταν καθηγητής Βοτανολογίας στο Τµήµα Ερευνών του
πανεπιστηµίου κι ο αδελφός του ονοµαστός γιατρός.
Η οικογένεια της Αϊσέ, παρά το όνοµα και την καταξίωση που έχαιρε απ’ όλους, δεν ήταν ποτέ πλούσια. Ναι
µεν τους ακολουθούσε η φήµη της προσφοράς στην κουλτούρα της Πόλης, αλλά ποτέ δεν είχαν αρκετά χρήµατα ούτε µεγάλες ανέσεις. Την κοινωνική τους θέση και τ’ όνοµά
τους αγόρασε ο Ορχάν, για να το προσθέσει στον ισχυρισµό
του πως ο προπάππος του είχε καταγωγή απευθείας από το
σουλτάνο. Με περηφάνια φορούσε το δαχτυλίδι-σφραγίδα
στο χέρι του και δεν το έβγαζε ποτέ. Όλοι γνώριζαν πως οι
σουλτάνοι για να δείξουν την εύνοιά τους σε κάποιον, πρώτα του παραχωρούσαν µεγάλα προνόµια και υψηλόβαθµες
θέσεις στη διοίκηση του κράτους και στη συνέχεια του έδιναν ένα από τα πιο σηµαντικά και πιο σπουδαία δώρα: ένα
πανάκριβο δαχτυλίδι που απεικόνιζε συνήθως το έµβληµα
της αυτοκρατορίας κι αποτελούσε τη σφραγίδα της εµπιστοσύνης στο πρόσωπό τους. Ένα δαχτυλίδι που προκαλούσε σεβασµό και φόβο, γιατί όλοι ήξεραν τη δύναµη και
την εξουσία που είχε ο άνθρωπος που το φορούσε.
Κανείς δεν ήξερε αν ήταν αλήθεια ή όχι οι ισχυρισµοί
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του Ορχάν µπέη. Πολλοί αµφισβητούσαν την καταγωγή
του και παλιότερα κάποιοι ισχυρίζονταν πως «έδωκε πολλούς παράδες ο παππούς του για ν’ αγοράσει αυτούς τους
τίτλους». Έλεγαν πως ανέκαθεν η οικογένειά του ήταν
φάρα εµπόρων που ήρθαν από την Ανατολία στην Πόλη
και πως δεν είχαν καµιά σχέση ούτε µε σουλτάνους κι
αξιώµατα ούτε µ’ εξουσίες. Με τη δύναµη όµως και το
χρήµα που είχαν αποκτήσει εδώ και πολλά χρόνια, ιδίως
ο ίδιος, κανείς δεν τολµούσε πια ν’ αρθρώσει το παραµικρό υπονοούµενο, ούτε ν’ αµφισβητήσει το κύρος της καταγωγής του Ορχάν µπέη.
«Εµείς µεγαλώσαµε σε παλάτια…» συνήθιζε να λέει
κάθε φορά που άκουγε κάποιο σχόλιο για κάποιον εξίσου
πλούσιο µ’ αυτόν. «∆εν µας κάνουν εντύπωση οι νεόπλουτοι και τα κραυγαλέα µεγαλεία τους».
Ήταν αλήθεια αυτό που έλεγε. Το γιαλί στο Βόσπορο, εκεί που έµενε τώρα η θεία της η Ζεϊνέπ, απέπνεε
την αίγλη της αριστοκρατίας της εποχής του. Αυτό ήταν
το πατρικό τους, «το σπίτι του παππού», όπως συνήθιζαν
να το λένε όλοι, µιας και αυτό ανήκε στον προπάππο της
Γκιουλ, το µεγάλο και τρανό εκείνης της εποχής Φατίχ
Τσετίν. Ήταν ένα από τα πέντε σπίτια που ανήκαν στην
οικογένεια και που όλα ξεχώριζαν. Ακόµα και το εξοχικό
στο νησί ήταν το οµορφότερο απ’ όλα τα σπίτια εκεί κι είχε τους µεγαλύτερους κήπους. ∆έσποζε σαν κυρίαρχος
του νησιού, χτισµένο στην κορφή του λόφου, αγναντεύοντας την πόλη, τη Θάλασσα του Μαρµαρά και τις απέναντι ακτές.
Ένα από τα άλλα σπίτια λειτουργούσε σαν πινακοθήκη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, δωρεά από τον πατέ-

ρα της στο δήµαρχο, ασφαλώς έναντι κάποιων διευκολύνσεων που δεν τις ήξερε κανείς. Γεγονός πάντως ήταν
πως σε κάθε επίσηµη εκδήλωση, σε κάθε σοβαρή πρεµιέρα, η πρόσκληση έφτανε στο σπίτι τους ιδιόχειρα
γραµµένη από τον ίδιο το δήµαρχο, και µάλιστα την έφερνε πάντα «τιµής ένεκεν» ο οδηγός του.
Το σπίτι τους ήταν ένα παλιό παλάτι. Μάλιστα υπήρχαν γκραβούρες της εποχής του 16ου αιώνα και σ’ αυτές
το σπίτι διακρινόταν καθαρά να στέκεται µόνο του εκεί
στην πλαγιά, περιτριγυρισµένο από δέντρα και µικρά ποτάµια. Κανένα άλλο κτίσµα δεν υπήρχε γύρω του. Οι αυθεντικές γκραβούρες υπήρχαν στο Ιστορικό Μουσείο της
Πόλης και τα αρχικά αντίγραφά τους βρίσκονταν κρεµασµένα σε περίοπτη θέση στη µεγάλη βιβλιοθήκη του σπιτιού µέσα σε χρυσές κορνίζες. Τους άξιζε το χρυσάφι που
τα περιέβαλλε, µιας κι ο ζωγράφος είχε βάλει όλη του την
τέχνη ν’ απεικονίσει το λευκό µάρµαρο, που άστραφτε
κάτω από τον ήλιο, το µπλε της θάλασσας, που σε κάποια σηµεία γινόταν τελείως αχνό από τη ζέστη του καλοκαιριού, τα ποταµάκια που έτρεχαν αφρισµένα ανάµεσα σε κάτασπρα βότσαλα και βραχάκια, τα λουλούδια στις
όχθες, που γύρναγαν προς τα κάτω το κεφάλι να προφυλαχτούν από το ζεστό µεσηµέρι, και τα δέντρα που στέκονταν γύρω, σαν όρθιοι φρουροί όλης αυτής της οµορφιάς. Στο βάθος, ίσα που ξεχώριζαν οι µιναρέδες της ΑγιαΣοφιάς γυµνοί και κατακόρυφοι, σαν προσευχή στον
ουρανό και στο Θεό που έκρυβε µέσα του.
Η Γκιουλ πολλές φορές στεκόταν ακίνητη µε τις ώρες
και κοιτούσε τις γκραβούρες. Ήταν τρεις, το ίδιο θέµα, τα
ίδια χρώµατα, από άλλες γωνίες. Ο σκοπός τους ήταν να
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αναδείξουν όσο µπορούσαν περισσότερο την οµορφιά του
σπιτιού. Να φανεί η λευκότητα του µαρµάρου, το µεγαλειώδες οικοδόµηµα, που ακόµα και για τα µέτρα εκείνης της εποχής ήταν τεράστιο. Ο πατέρας της είχε έγγραφα, γραµµένα στην παλιά γλώσσα και σφραγισµένα
µε δαχτυλίδι, που αποδείκνυαν πως το παλάτι αυτό ήταν
ένα από τα εξοχικά σπίτια του σουλτάνου και το ορµητήριό του για κυνήγι στο δάσος, που ξεκίναγε λίγα µέτρα
πιο πάνω από την πίσω πλευρά του κι έφτανε µέχρι τη
Μαύρη Θάλασσα.
Το σπίτι αυτό είχε αγοραστεί παλιότερα από την οικογένεια του πατέρα της και στέγαζε για χρόνια την πρεσβεία κάποιας µεγάλης χώρας. Αυτό συνέβαινε µέχρι που
µεταβιβάστηκε στ’ όνοµα του Ορχάν Τσετίν κι αυτός αποφάσισε µετά το γάµο του να το χρησιµοποιήσει σαν µόνιµη κατοικία. Με την αίγλη που είχε αποκτήσει και τη
µεγάλη οικονοµική του επιφάνεια, δεν γινόταν να µένει
σε κάποιο ταπεινότερο σπίτι. Η Γκιουλ θυµόταν πως πάντα γκρίνιαζε για τα έξοδα που συνεπαγόταν η συντήρησή του, για το προσωπικό που έπρεπε να έχει, για τα υπόγεια που πληµµύριζαν όταν τραβούσε σε µάκρος ο χειµώνας και για πολλά άλλα, που πάντα είχαν σχέση µε τα
χρήµατα… Όµως ούτε που του περνούσε από το νου πως
θα µπορούσε ν’ αποχωριστεί ποτέ «το παλάτι του»…
Εξωτερικά το σπίτι δεν είχε αλλάξει σχεδόν καθόλου,
από τότε που πρωτοχτίστηκε. Το κυρίως κτίσµα παρέµενε ακριβώς ίδιο µε ελάχιστες αλλαγές, που αφορούσαν
την πρόσοψη και την κεντρική βεράντα. Ο κήπος, όπως
ακριβώς και στην γκραβούρα, οριοθετούσε, µε ψηλά δέντρα, φτελιές και κυπαρίσσια, τη µεγάλη του έκταση. Η

διάταξή του είχε αλλάξει µόνο εσωτερικά. Στη θέση τους
παρέµεναν, ακριβώς στο κέντρο του, το µαρµάρινο σιντριβάνι και η τεράστια πελούζα µε τα µαρµάρινα δροµάκια. Τη θέση του πολύπλοκου διαδρόµου από θαµνώδη
φυτά, που ο ζωγράφος είχε αποτυπώσει µε κάθε λεπτοµέρεια, κατά το πρότυπο των γαλλικών κήπων είχαν πάρει περιβόλια µ’ όλων των ειδών τα λουλούδια, ανθόδεντρα, τριανταφυλλιές µ’ όλα τα χρώµατα, φρουτόδεντρα
και παρτέρια µε αρωµατικά φυτά και βότανα.
Εσωτερικά οι αλλαγές που πρέπει να είχαν γίνει στη
διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, πάνω από τρεις αιώνες
πια, πρέπει να ήταν πολλές και µεγάλες. Μόνο ο πατέρας της είχε κάνει ώς τώρα πάνω από πέντε ανακαινίσεις! Το σπίτι πλέον ήταν ό,τι πιο σύγχρονο µπορούσε να
σκεφτεί κάποιος, τόσο από τεχνολογική άποψη όσο και
από εικαστική. Η τελευταία ανακαίνιση έγινε πέρσι, λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, ενόψει της µεγάλης δεξίωσης που δόθηκε στις τεράστιες σάλες του. Αποτέλεσε
όντως τη «δεξίωση της χρονιάς», όπως έλεγαν όλοι, και
για πολύ καιρό ήταν το µόνιµο θέµα συζήτησης τόσο από
τα µέσα ενηµέρωσης όσο κι από τα οκτάστηλα των εφηµερίδων. Άλλαξαν όλα τα έπιπλα στις δυο κεντρικές σάλες, όπως και ο φωτισµός, και κάποιοι από τους πίνακες
µεταφέρθηκαν αλλού. Ευτυχώς οι ταπετσαρίες δεν πειράχτηκαν, ήταν ρητή η εντολή του Ορχάν µπέη να µην
τις ακουµπήσουν. Όλες τους είχαν την υπογραφή µεγάλων ζωγράφων του 16ου και του 17ου αιώνα στο κάτω µέρος τους… «Το σήµα κατατεθέν» της αξίας τους!
Μερικά από τα έπιπλα ήταν τόσο κραυγαλέα µοντέρνα, που φαίνονταν τελείως αστεία κάτω από τα δαντε-
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λωτά, ζωγραφιστά ταβάνια και µε φόντο πίσω τους τις
µεγαλοπρεπείς ταπετσαρίες…
Το κιτς της επίδειξης του πλούσιου δεν πρέπει να διαφέρει και πολύ απ’ αυτό του νεόπλουτου που ισχυρίζεται
πως σιχαίνεται τόσο πολύ ο πατέρας… σκεφτόταν συχνά
και η Γκιουλ χαµογελούσε ειρωνικά.
Ο Ορχάν µπέη, ήδη, τα είχε µοιρασµένα τα πράγµατα.
«… για να γνωρίζετε τι ανήκει στον καθένα και να µην
υπάρχει κανένα πρόβληµα αργότερα», είχε πει, απευθυνόµενος κυρίως σ’ αυτήν. Κληρονόµος της τεράστιας περιουσίας του ήταν κατά πρώτον ο γιος του και σ’ όλες τις
επιχειρήσεις τού εκχωρούσε πολύ πιο πάνω από το πενήντα τοις εκατό. Ένα τµήµα από τις µετοχές του θα έπαιρνε η Γκιουλ κι ένα άλλο θα πήγαινε για κοινωφελείς σκοπούς «επ’ ονόµατί του». Ήθελε να περάσει στη σύγχρονη
ιστορία της Τουρκίας κάτι σαν εθνικός ευεργέτης, αφού
και το ακίνητο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, µετά
το θάνατό του, το εκχωρούσε εξ ολοκλήρου στην πολιτεία.
Το σπίτι που έµεναν θα το έπαιρνε κι αυτό ο Καντίρ, όµως
το γιαλί στο Μπεµπέκ και το σπίτι στην Πρίγκιπο που
ανήκαν στη θεία Ζεϊνέπ θα ήταν κληρονοµιά της Γκιουλ,
µετά από σύµφωνη γνώµη της. Προσπάθησε να µη δείξει
τη χαρά της, την πρώτη φορά που έµαθε τις αποφάσεις
του. Ένιωθε πως της πήγαινε κόντρα µ’ ό,τι έβλεπε πως
ήθελε ή µ’ ό,τι την ευχαριστούσε πολύ. Τον είχε ικανό, αν
την έβλεπε να χοροπηδά από ευτυχία, ν’ αλλάξει την απόφασή του µέσα σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι έκανε δήθεν τη
µουτρωµένη και τη ριγµένη.
Είχαν περάσει λίγες µόλις µέρες από τότε που της ανακοίνωσε το οριστικό τέλος των σπουδών της στη Γαλλία.

Σε ανύποπτο χρόνο, ένα βράδυ µετά το φαγητό κάλεσε
την ίδια και τον αδελφό της στο γραφείο του να τους ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Μια οµάδα από νοµικούς και
συµβολαιογράφους καθόταν στο οβάλ τραπέζι και σιγοψιθυρίζοντας έφτιαχναν τη διαθήκη του Ορχάν µπέη. Λίγο πιο κει, αµίλητη και σκεφτική, καθόταν η θεία της η
Ζεϊνέπ που την κοιτούσε και κουνούσε συγκαταβατικά το
κεφάλι της. Η Γκιουλ απέφευγε το βλέµµα της. ∆εν ήθελε να µαντέψει κανείς πόσο µεγάλη ήταν η χαρά της.
Υπέγραψε αµέτρητα χαρτιά, ούτε που ήξερε πόσα. Τα
υπέγραφε µε χαρά κι ας έκανε τη λυπηµένη. Το γιαλί
στο Βόσπορο και το σπίτι στο νησί ήταν τα µόνα που ήθελε, τα µόνα που πραγµατικά αγαπούσε. Το σπίτι τους, αν
και εκπληκτικής οµορφιάς, ποτέ δεν της άρεσε, ποτέ δεν
το ζεστάθηκε, ποτέ δεν το ένιωσε σαν «το πατρικό της».
Οι χώροι του ήταν τεράστιοι, τα σαλόνια του χωρισµένα µε εσωτερικές καµάρες, αποτελούσαν το µεγαλύτερό
του ατού. Το καθένα απ’ αυτά, χωρίς καµία υπερβολή, µπορούσε να στεγάσει άνετα δυο οικογένειες µε τα παιδιά
τους! Η βιβλιοθήκη του ήταν ένα ολόκληρο σπίτι, το ίδιο
και το γραφείο του πατέρα της, που αποτελούσε τη συνέχειά της. Η τραπεζαρία τους ακολουθούσε τη γραµµή της
βεράντας µε απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Το τραπέζι
ήταν στηµένο ακριβώς µπροστά από την κεντρική της είσοδο κι όταν τραβούσαν τις κουρτίνες, µαζί µε το νερό που
έβαζαν από την κρυστάλλινη κανάτα, νόµιζε κανείς πως
έµπαινε κι ο Βόσπορος µε µαγικό τρόπο µέσα στα ποτήρια τους. Η µια άκρη της τραπεζαρίας οδηγούσε προς την
κουζίνα, η οποία ήταν στο υπόγειο και επικοινωνούσε µε
το κυρίως σπίτι µ’ έναν κατηφορικό διάδροµο και στην άλ-
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λη µεριά υπήρχε το µεγαλοπρεπές σαχνισίνι2, που είχε
διαµορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια να λειτουργεί σαν καθιστικό. Η Γκιουλ από µικρό παιδί τις ώρες που δεν ήταν
στο δικό της δωµάτιο τις περνούσε εκεί. Ανέβαινε στους
αφράτους καναπέδες και τράβαγε ένα ένα τα κουρτινάκια
για να χαζεύει απ’ όλες τις µεριές την απεριόριστη θέα.
Το δωµάτιο αυτό ήταν χτισµένο µε τέτοιον τρόπο, που τα
µπροστινά του παράθυρα έβλεπαν την ανατολή του ήλιου
µέσα στα νερά και τα πίσω το βασίλεµά του µέσα στους
θολούς από την αχλή και την απόσταση µιναρέδες της Πόλης. Αυτό ήταν το πιο ζεστό µέρος του σπιτιού τους. Το
ταβάνι διατηρούσε ακόµα την τεχνική της εποχής που
φτιάχτηκε, καµιά µοντέρνα λάµπα δεν κρεµόταν ευτυχώς
πουθενά και γενικά αυτός ο χώρος είχε δεχτεί ελάχιστες
παρεµβάσεις. Ήταν γιατί δεν δέχονταν εκεί επισκέπτες
κι έτσι δεν απασχολούσε τον πατέρα της. Το πού περνούσαν καθηµερινά το χρόνο τους, αυτή και η µητέρα της,
τον άφηνε παγερά αδιάφορο.
Η Γκιουλ αναστέναξε και κοίταξε ακόµα µια φορά το
ρολόι της. Ήταν ακόµα πολύ νωρίς για το βραδινό φαγητό.
Πολλές ετοιµασίες έβλεπε να γίνονται τον τελευταίο καιρό και ψυχανεµιζόταν πως την αφορούσαν. Κάτι πήρε τ’
αυτί της όταν άκουσε τον πατέρα της ένα πρωί να συζητά
µε κάποιον στο τηλέφωνο. Τροµοκρατήθηκε. Το µόνο που
δεν την απασχολούσε τώρα ήταν ένας γάµος, και µάλιστα
µε τον τρόπο που φανταζόταν πως θα τον έστηνε ο Ορχάν
µπέη. Του το ξεκαθάρισε επιτόπου και του δήλωσε πως

δεν υπήρχε καµία περίπτωση εκείνη να δεχόταν γάµο µε
το ζόρι.
«Θα τηρήσεις τη συµφωνία µας, πατέρα, υποσχέθηκες
πως δεν θα µε πιέσεις…»
«Ακόµα περιµένω να µου πεις τι θέλεις να κάνεις…
∆εν έχω κανένα σκοπό να σε πιέσω. Άλλωστε η µητέρα
σου σε χρειάζεται ακόµα κοντά της…»
Λόγια που η Γκιουλ δεν τα πίστευε. Αν τύχαινε κάποια σοβαρή περίπτωση, σύµφωνα πάντα µε τα δικά του
κριτήρια, είχε τον τρόπο του να της το επιβάλει, γι’ αυτό
έπρεπε, πάση θυσία, να του πει σύντοµα µε τι ήθελε ν’
ασχοληθεί. Αν της έδινε το λόγο του, θα τον κρατούσε,
τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστηµα… Βλέποντάς την
όµως να κάθεται αδρανής, χωρίς να του λέει τίποτε, του
έδινε τη δυνατότητα να οργανώνει ή να πάρει τελικά αποφάσεις που την αφορούσαν άµεσα. Μέσα της ήξερε τι
ήθελε πιο πολύ απ’ όλα. Της άρεσε τόσο το εµπρού, αλλά θα της ήταν πολύ δύσκολο να τον πείσει να την αφήνει να κατεβαίνει στην πόλη καθηµερινά. Η σχολή που
την ενδιέφερε, λειτουργούσε στο κέντρο της παλιάς Πόλης και ήξερε πως η κυρία Φεριντέ δεν έκανε ιδιαίτερα
µαθήµατα σε κανέναν. Η διδασκαλία της ήταν οµαδική,
χωρίς ταξικά και ηλικιακά κριτήρια και ασφαλώς σε µεικτά τµήµατα. ∆εν θα την άφηνε να πάει εκεί ο Ορχάν
µπέη. Ίσως αν επέµενε, θα της έκανε αντιπρόταση να
φέρει κάποιον άλλο δάσκαλο του εµπρού στο σπίτι.
Καλύτερα ήταν να του ζητούσε να συνεχίσει το πιάνο… Αυτό δεν θα ήταν κάθε µέρα, θα µπορούσε να συνεννοηθεί µε τη Φρανσίς, την παλιά της δασκάλα, να πει
στον πατέρα της πως ήταν απαραίτητο να κατεβαίνει δυο

2. Ξύλινη προεξοχή άνω ορόφων, µε πολλά παράθυρα,
υποστηριζόµενο από κεκλιµένες αντηρίδες.
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φορές την εβδοµάδα στην Πόλη. Η Φρανσίς ήταν η καλύτερη δασκάλα, παρέδιδε µαθήµατα «κατ’ οίκον» µόνο
σε επιλεγµένα άτοµα και πάντα από τους καλύτερους κύκλους της Πόλης. Η διαφορά ήταν πως τα παρέδιδε στο
δικό της «οίκο»! Το θεωρούσε υποτιµητικό να πηγαίνει
από σπίτι σε σπίτι, όπως έλεγε, και δεν είχε παρεκκλίνει
ποτέ απ’ αυτό, όσα χρήµατα κι αν της πρόσφεραν κατά
καιρούς οι διάφοροι επώνυµοι.
Η Γκιουλ ξεκίνησε τα µαθήµατα µε τη Φρανσίς όταν
ήταν οκτώ χρονών. Η δασκάλα της έµενε στο Ορτάκιοϊ
και πηγαινοερχόταν εκεί µε τον σοφέρ, δυο φορές την
εβδοµάδα, για δέκα χρόνια. Πολλές φορές µαζί µε τη δασκάλα, αλλά και µε άλλους µαθητές, πήγαιναν σε συναυλίες, σε κοντσέρτα και σε παρόµοιες εκδηλώσεις, σαν εκπαίδευση, όπως έλεγε η επιστολή που έδινε στον πατέρα
της, πάντα τυπωµένη, και απλώς «προς ενηµέρωση»,
όπως έγραφε έξω στο φάκελο. ∆εν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν καµιά αντίρρηση από τον πατέρα της γι’ αυτές τις
εκδηλώσεις. Πάντα συµφωνούσε και πάντα υπέγραφε
αµέσως να συµµετέχει η κόρη του σ’ αυτές. Η Φρανσίς
δεν σήκωνε κουβέντα από κανέναν για το πώς έκανε τα
µαθήµατά της. Είχε πάντα τον τρόπο της να επιβάλει τη
θέλησή της στους επιφανείς πατεράδες των µαθητών της.
Μόνο έτσι θα µπορέσω να ξεφύγω λίγο από το σπίτι,
µόνο µε το πιάνο, σκεφτόταν η Γκιουλ, που κατά βάθος
δεν της άρεσε ούτε η ίδια η Φρανσίς ούτε και οι ιδιοτροπίες της. Ήταν όµως η µόνη που θα της άφηνε αυτό το
περιθώριο ελευθερίας που το είχε απόλυτη ανάγκη.
«Κάνω λες κι είµαι κανένα οχτάχρονο παιδί, που φοβάται να πει “θέλω να πάω σινεµά, µια βόλτα, να πιω ένα

καφέ έξω από το σπίτι”…» µεµφόταν πολλές φορές τον
εαυτό της. Ήξερε όµως πως εδώ δεν ήταν Παρίσι, ούτε
ήθελε κι η ίδια να τη βάλουν στο στόµα τους οι διάφορες
κυρίες της πόλης. Τελικά όλα εναντίον της θα στρέφονταν… «Ξαναµπήκα στο κλίµα…» µονολογούσε πικρά.

