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Ιφιγένεια Σκρινή

ΓΕΝΝΉΘΉΚΑ στη Σμύρνη το 1900, ξημέρωμα του και-
νούργιου αιώνα, την πρώτη μέρα του καινούργιου 

χρόνου. Παραμονή Πρωτοχρονιάς κι οι πόρτες των σπι-
τιών ήταν ορθάνοιχτες, όπως τις ήθελε το έθιμο, ώστε να 
μπαίνουν οι γείτονες και οι γνωστοί να δοκιμάζουν τα 
φοινίκια και τους κουραμπιέδες που φτιάχνανε οι νοικο-
κυρές, κι έτσι να εύχονται για το καλό του χρόνου. Εκεί-
νη την τελευταία μέρα της χρονιάς, την τελευταία μέρα 
του αιώνα, απ’ το πρωί στο σπίτι μας ακούγονταν κι ευ-
χές για καλά γεννητούρια, αφού όλοι ξέρανε ότι στο δω-
μάτιο επάνω ερχότανε ένα παιδί στον κόσμο: εγώ, η Ιφι-
γένεια Σκρινή, Ιφιγενειώ για τη μάνα μου, την κόνα Δε-
σποινιώ, και για τον πατέρα μου!

Ξεφώνιζε η μητέρα μου όταν της σκίζονταν τα σωθι-
κά για να με φέρει στον κόσμο – οι φωνές της θ’ ακού-
γονταν μέχρι την Αγία Φωτεινή, αν εκείνη την ώρα δεν 
άρχιζαν να χτυπάνε χαρμόσυνα οι καμπάνες στο πανύ-
ψηλο καμπαναριό της για τον όρθρο και τη θεία λειτουρ-
γία του Μεγάλου Βασιλείου. Μερόνυχτο κράτησε το κοι-
λοπόνεμα, ώσπου εξουθενωμένη έγειρε το κεφάλι της στο 
μαξιλάρι· τότε η ψυχοκόρη μας, η Μερόπη, έτρεξε να πει 
τα μαντάτα στον πατέρα μου, τον Λεωνίδα Σκρινή.
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Βημάτιζε ανυπόμονα πάνω κάτω στο μεγάλο καθιστι-
κό ο Σκρινής, τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο νύχτες 
σαν αυτήν, μια φορά κάθε εκατό χρόνια, είναι διπλά τυ-
χερά, σκεφτόταν κι έτριβε κάθε τόσο το πιγούνι με το μυ-
τερό γενάκι, έριχνε ανήσυχες ματιές στον καθρέφτη κι 
έστρωνε το μουστάκι, τα μαλλιά του. Το βυσσινί ανατο-
λίτικο χαλί, απ’ άκρη σ’ άκρη στο δωμάτιο, έπνιγε τον 
ήχο από τα βήματά του, το ρολόι στον τοίχο χτυπούσε τις 
ώρες, τα μισάωρα, τα δεκαπεντάλεπτα. Απέξω ακούστη-
καν χαρούμενες φωνές και γέλια. Πλησίασε στο παράθυ-
ρο και παραμερίζοντας τη δαντελένια κουρτίνα έριξε μια 
ματιά στον δρόμο. Μια συντροφιά από άντρες και γυναί-
κες περνούσε εκείνη τη στιγμή μπροστά απ’ το σπίτι μας. 
Σε λίγο θα ξημέρωνε, όμως στο Κορδόνι είχε κόσμο λες 
κι ήταν μεσημέρι, οι Σμυρνιοί ετοιμάζονταν να γιορτά-
σουν με φαγοπότια και με επισκέψεις σε φιλικά σπίτια 
την αλλαγή του χρόνου και του αιώνα.

«Να σου ζήσει η κόρη, κυρ Λεωνίδα», άκουσε τη φω-
νή της Μερόπης.

Τινάχτηκε, δεν την αντιλήφθηκε να μπαίνει. Χαμογε-
λούσε η ψυχοκόρη μας, το ολοστρόγγυλο πρόσωπό της, 
τα καστανά μάτια της, τα παχουλά της μάγουλα ένα πλα-
τύ χαμόγελο.

«Κι έχει και όμορφα αυτάκια!»
Τ’ αυτιά ήταν το πρώτο πράγμα που πρόσεχε στους άλ-

λους το Μεροπάκι. Στο μυαλό της είχαν σχέση με την ποιό-
τητα αλλά και με τη μεγάλη ή μικρή διάρκεια ζωής. «Όμορ-
φα αυτιά, όμορφη ζωή!» έλεγε, ή «Πο πο, αυτάρες! Τούτος 
θα ζήσει πολλά χρόνια», ή «Αχ, τον κακομοίρη, θα φύγει 
γρήγορα, θα πεθάνει νιούτσικος. Τοσοδούλια είναι τ’ αυ-
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τάκια του». Κι εμείς –η αδελφή μου κι εγώ, η μητέρα μου 
κι οι γιαγιάδες μου– ακούγαμε και γελούσαμε, όμως ρί-
χναμε και κρυφές ματιές η μια στ’ αυτιά της άλλης.

«Ή κυρά σου είναι καλά;» τη ρώτησε ο πατέρας μου 
γεμάτος αγωνία.

«Ήντα να κάνει η έρημη, καλά είναι, κυρ Λεωνίδα μου!» 
αποκρίθηκε η Μερόπη, έσφιξε κάτω απ’ το πιγούνι τον 
κόμπο της κάτασπρης μαντίλας της, του γύρισε την πλά-
τη κι έφυγε γρήγορα να πάει στην κυρά της.

Ο πατέρας μου την ακολούθησε σχεδόν τρέχοντας. Κο-
ντοστάθηκε έξω από τη μισάνοιχτη πόρτα του δωματίου 
της λεχώνας και στο γκρίζο φως του πρωινού είδε τη μάνα 
μου να με σφίγγει στην αγκαλιά της και να μου χαμογελάει, 
τη Μερόπη να ’χει ήδη αρχίσει να τακτοποιεί το δωμάτιο, 
τη μαμή να χύνει νερό απ’ το λαβομάνο στα χέρια του για-
τρού. Μπήκε τρέμοντας από συγκίνηση στο δωμάτιο. Ο για-
τρός σκουπίζοντας τα χέρια του στην πετσέτα που του ’δω-
σε η Μερόπη, «Συγχαρητήρια, κύριε Σκρινή. Μητέρα και 
κόρη χαίρουν άκρας υγείας», του ανακοίνωσε. Τον διαβε-
βαίωσε ότι όλα πήγαν πολύ καλά και βγήκε διακριτικά από 
το δωμάτιο. Ή μαμή με πήρε από τον κόρφο της μάνας μου, 
μ’ έδωσε στον πατέρα μου. Περήφανος αυτός που είχε απο-
κτήσει και δεύτερο παιδί, με κράτησε για λίγο στην αγκα-
λιά του, έπειτα πλησίασε την εξαντλημένη λεχώνα μητέ- 
ρα μου, μ’ άφησε δίπλα της. Ύστερα τη φίλησε στο μέτω-
πο – εκείνη έγειρε το κεφάλι στο μαξιλάρι της, μου χαμο-
γέλασε πάλι κι αποκοιμήθηκε ευτυχισμένη.

Δεν έμαθα πόσοι και ποιοι ήρθαν να μας ευχηθούν εκεί-
νη τη μέρα, ήμουν όμως σίγουρη, τουλάχιστον όσο καιρό 
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πίστευα στα παραμύθια, πως την επομένη το σπιτικό μας 
επισκέφτηκαν η Κλωθώ, η Λάχεση και η Άτροπος. Τις φα-
νταζόμουν να βρίσκουν τον δρόμο για την κούνια μου από 
τις χαραμάδες στις πόρτες, μπορεί κι ανάμεσα από τις 
γρίλιες στα παράθυρα και στις μπαλκονόπορτες, ίσως 
από την καμινάδα.

Πρώτη του χρόνου, πρώτη του αιώνα κι η μέρα γιορτι-
νή, οι Μοίρες ήρθαν κεφάτες να με μοιράνουν. Κοιμόμουν 
αμέριμνη όταν στάθηκαν δίπλα στην κούνια μου, σαν να 
μην είχα ζήσει πριν από μερικές ώρες την πρώτη μου με-
γάλη απογοήτευση, τον αποχωρισμό απ’ τη μάνα μου και 
την υγρή ζεστασιά της. Βγάλανε βιαστικές το κουβαράκι 
τους με το νήμα της ζωής μου, κοιτάχτηκαν και σαν να εί-
χαν προηγουμένως συνεννοηθεί, είπαν κι οι τρεις με μια 
φωνή –που δεν την άκουσαν ούτε οι ίδιες– ότι το ριζικό 
μου ήταν να ζήσω σε μια ζωή όσα δεν ζουν άλλοι σε πέντε.

«Δεν εμφανίζονται σε κανέναν οι Μοίρες», άκουσα κά-
ποτε τις γιαγιάδες μου να λένε, «παρά μόνο στους αλα-
φροΐσκιωτους και στους νεραϊδογεννημένους που παίρ-
νουν τους δρόμους τις νύχτες». Γι’ αυτό και δεν τις είδε 
κανείς όταν ήρθαν να με μοιράνουν. Ούτε καν ο Αλτού-
νης, ο πασβαντάς, ο Αρναούτης νυχτοφύλακας, που τρι-
γύριζε όλη νύχτα στα σοκάκια σέρνοντας και χτυπώντας 
τη μαγκούρα του στα καλντερίμια, ν’ ακούνε οι Σμυρνιοί 
και να κοιμούνται ήσυχοι, αν κι εκείνο το μοναδικό για 
όλους χάραμα κανείς δεν είχε κλείσει μάτι. Τίποτα δεν 
του ξέφευγε του Αλτούνη και σίγουρα δεν ήταν ούτε αλα-
φροΐσκιωτος ούτε νεραϊδογεννημένος. Το μαρτυρούσαν 
άλλωστε τα ματάκια του που στριφογύριζαν ακούραστα 
και γεμάτα πονηριά στις κόγχες τους.
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Ο πασβαντάς δεν τριγύριζε μόνο νύχτες στους δρό-
μους και στα σοκάκια. Περπατούσε και στο φως της μέ-
ρας πέρα δώθε στο Κορδόνι καμαρωτός καμαρωτός, περ-
νούσε και δυο και τρεις φορές απ’ το σπίτι μας. Χασο-
μερούσε πάντα μπροστά στην πόρτα μας επειδή ήταν, 
λέει, ερωτευμένος με το Μεροπάκι μας. Το ’χε ομολογή-
σει στον μπακαλόγατο τον Ιερωνυμάκη κι αυτός το πρό-
φτασε στην ψυχοκόρη μας. «Φουρτούνα να τον έβρει, πά-
λι εδώ είναι τούτος!» έλεγε εκείνη όταν, πίσω από τις 
κουρτίνες, τάχα ενοχλημένη, τον έβλεπε να κρυφοκοιτά-
ζει τα παράθυρά μας, προσπαθώντας συνάμα να κρύψει 
με την άκρη της μαντίλας το χαμόγελό της.

«Μικρή μικρή στα βάσανα του έρωτα, Μεροπάκι… Άι-
ντε κι η ώρα η καλή», την πείραζαν οι μεροκαματιάρισ-
σες που μπαινόβγαιναν στο σπίτι για δουλειές και για 
θελήματα.

❀

Ο πατέρας μου, ο Λεωνίδας Σκρινής, ο Λεωνιδούλιας, 
όπως τον φώναζε χαϊδευτικά η Χιώτισσα μητέρα του κι 
η μάνα μου, η κόνα Δεσποινιώ, ήταν γέννημα θρέμμα 
Σμυρνιός με καταγωγή από τη Χίο. Ο παππούς μου, ο 
Νικόλας Σκρινής, καταγόταν από το Πυργί, ένα από τα 
μεγαλύτερα Μαστιχοχώρια, με τα ξυστά σπίτια. Ο πατέ-
ρας μου μου διηγιόταν την ιστορία του κι εγώ την άκου-
γα σαν παραμύθι. Λέγανε τα σπίτια ξυστά επειδή την 
πρόσοψή τους στόλιζαν ασπρόμαυρα γεωμετρικά σχέ-
δια. Πρώτα στρώνανε οι εργάτες την επιφάνεια με μαύ-
ρη άμμο, κατόπιν την ασπρίζανε με ασβέστη, χαράζανε 
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πάνω της τα σχέδια με κανόνα και διαβήτη, έπειτα ξύ-
νανε με κάτι αιχμηρό τα μέρη που θέλανε να είναι μαύ-
ρα. Κάτι αιώνες βρισκόταν εκεί το χωριό του παππού 
μου, η ιστορία του πάει πίσω σε καιρούς που χάνονται 
στον χρόνο. Τότε που στο νησί του υπήρχαν ακόμα οι Βυ-
ζαντινοί κι οι Γενουάτες. Όπως όλα τα Μαστιχοχώρια 
ήταν χτισμένο μακριά από τη θάλασσα για να προστα-
τεύεται από τους πειρατές κι οι δρόμοι του, στενοί, κα-
ταλήγανε όλοι στην πλατεία του χωριού με τον μεγάλο 
πύργο. Ψηλά καμπυλωτά τόξα ενώνανε τη μια πλευρά 
των δρόμων με την άλλη. Ο παππούς έλεγε στον πατέρα 
μου πως στα όνειρά του έβλεπε καμιά φορά το σπίτι του: 
το σκοτεινό κατώγι τους, εκεί που φυλάγανε την κατσί-
κα και τις κότες τους, τη σκάλα που κατέληγε στο που-
ντί με την ανοιχτή στον δρόμο πλευρά του και τη θολω-
τή οροφή του. Εκεί ήταν και το φούρνο για το ψωμί, εκεί 
περνούσαν όλη τους τη μέρα. Γύρω από το πουντί απλώ-
νονταν οι μικροί χώροι ύπνου με τους φεγγίτες ψηλά 
στους τοίχους για να μπαίνει το φως. Μια σκαλίτσα ανέ-
βαζε στο δώμα, στο ξάτο, όπως το λέγανε στο χωριό. Τα 
σπίτια ακουμπούσαν το ένα στο άλλο, οπότε από ξάτο 
σε ξάτο μπορούσες να γυρίσεις όλο το χωριό, να πας απ’ 
τη μιαν άκρη στην άλλη, να φτάσεις μέχρι τον πύργο. Τα 
τελευταία σπίτια του χωριού σχημάτιζαν το εξωτερικό 
προστατευτικό τείχος του, το οποίο υπήρχε επειδή πα-
λιά το Πυργί δεχόταν κάθε τόσο επιδρομές από ληστές 
και πειρατές – όταν οι χωριανοί δεν καταφέρνανε να τους 
σταματήσουν από τους πύργους και τις πολεμίστρες απ’ 
όπου τους πολεμούσαν, τρέχανε να κρυφτούνε στον κε-
ντρικό πύργο στην πλατεία.
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«Τους είδες ποτέ τους πειρατές όταν πηγαίνεις τα καλο-
καίρια με τον παππού;» ρώτησα μια φορά τον πατέρα μου.

«Όχι», μου αποκρίθηκε εκείνος γελώντας και μ’ έσφι-
ξε στην αγκαλιά του, φίλησε το κεφάλι μου στη χωρίστρα 
ανάμεσα από τις κοτσίδες μου. «Αυτά γίνονταν παλιά, 
πολύ πριν γεννηθώ εγώ».

Ο Νικόλας Σκρινής είχε έρθει στη Σμύρνη πολύ πριν 
από τον μεγάλο σεισμό στα τέλη του προηγούμενου αιώ-
να, τότε που δεν έμεινε τίποτα όρθιο στο νησί. Στο χω-
ριό του, όπως όλοι οι Χιώτες στη νότια Χίο, καλλιεργού-
σε μαστίχα. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς οι χωρι-
κοί, τα μαστιχόδεντρα ανήκαν στον σουλτάνο κι η βαλι-
ντέ σουλτάνα, η μητέρα του, ήθελε τη μαστίχα για το χα-
ρέμι του γιου της. Άρεσε πολύ η αρωματισμένη ρητίνη 
στις γυναίκες του σουλτάνου, τη μασούσαν για να μοσχο-
μυρίζει η ανάσα τους. Ο σουλτάνος χάρη στη μαστίχα εί-
χε δώσει πολλά προνόμια στους Χιώτες, μερικά από τα 
οποία ήταν η δυνατότητα να μορφώνονται και να κανο-
νίζουν τις δουλειές τους και να ελέγχουν το εμπόριο με 
τη Μέση Ανατολή. Το χιώτικο μετάξι πουλιόταν σε ολό-
κληρο το Λεβάντε, το κρασί ήταν εξαιρετικό, τα εσπερι-
δοειδή του νησιού τα καλύτερα, η μαστίχα πήγαινε μέ-
χρι την άλλη άκρια της Γης. Από μικρό παιδί ασχολιόταν 
ο παππούς Νικόλας με τη μαστίχα. Με τη λίπανση και το 
καθάρισμα της γης γύρω απ’ το δέντρο –για να μαζεύο-
νται εύκολα οι σταγόνες της όταν πέφτανε καταγής–, με 
το «κέντημα» του σχίνου με το κεντητήρι, ένα μικρό σου-
βλερό εργαλείο από σίδερο για το χάραγμα του κορμού 
από κάτω έως πάνω τα κλαδιά του. «Το νου σου, μην πλη-
γώνεις το δέντρο», του έλεγε ο δικός του πατέρας και 
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του ’δινε το κεντητήρι, ενώ ακόμα ήταν παιδί, να χαρά-
ξει τον φλοιό μέχρι εκεί που έφτανε το μπόι του. Το χει-
ρότερό του ήταν το μάζεμα της μαστίχας απ’ τον κορμό 
και το έδαφος, κι ύστερα με μυτερό μαχαίρι το καθάρι-
σμα από σκουπιδάκια και χώμα κάθε κόκκου χωριστά, 
κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της μάνας του, που δεν τον 
άφηνε να σηκώσει κεφάλι μέχρι να τελειώσουν.

Ο παππούς Νικόλας ήρθε με σερμαγιά στη Σμύρνη. 
Χίλιες χρυσές λίρες είχε στο δερμάτινο πουγκί του, που 
μάζεψαν οι γονείς του όταν οι Χιώτες μετά το φιρμάνι 
του Αμπντούλ Μετζίτ, το 1850, απέκτησαν το δικαίωμα 
να πουλάνε μόνοι τους στην αγορά τη μαστίχα. Έτσι πε-
ριζήτητη που είναι στη Δύση και στην Ανατολή, δεν πρό-
κειται ποτέ να πέσω έξω, σκέφτηκε κι αποφάσισε ν’ ασχο-
ληθεί με το εμπόριό της· άλλωστε από το λιμάνι της 
Σμύρνης, όπου ζούσε τώρα πια, γινόταν η διακίνησή της. 
Μια έξυπνη γυναίκα να ’χε, για να του κρατάει το σπι-
τικό, να τον καταλαβαίνει και να τον εμψυχώνει στα δύ-
σκολα κι όλα θα πήγαιναν καλά! Και πήγαν όλα καλά 
όταν παντρεύτηκε τη γιαγιά Ελισώ, από τον Βροντάδο 
της Χίου, την κόρη του καπετάν Αρχοντάκη, που μετέ-
φερε μαστίχα με το καΐκι του απ’ το νησί στη Σμύρνη. 
Ο γάμος τους έγινε στο σπίτι της νύφης στον Βροντάδο 
κι αμέσως μετά οι νεόνυμφοι έφυγαν από τη Χίο κι εγκα-
ταστάθηκαν στη Σμύρνη. Ταίριαξαν τ’ αστέρια τους, ζού-
σαν ευτυχισμένοι! Ή Ελισώ τα πρώτα χρόνια νοσταλγού-
σε το νησί της – το παραθαλάσσιο χωριό της, τη Χώρα, 
τον Κάμπο με τα πλούσια αρχοντικά και τους κήπους με 
τις πορτοκαλιές και τις μανταρινιές που μοσχομύριζαν 
την άνοιξη, τις μουσικές από λαούτα, φλογέρες και τύ-
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μπανα που ακούγονταν από παντού τις γιορτές… Με τον 
καιρό συνήθισε, έκανε τη Σμύρνη δεύτερη πατρίδα της, 
την αγάπησε. Με τον Νικόλα απέκτησαν έναν γιο, τον 
Λεωνίδα, τον πατέρα μου, που όταν μεγάλωσε έγινε κι 
αυτός έμπορος.

Ή μαστίχα –ο σχίνος με την επιστημονική ονομασία 
Pistacia lentiscus var. chia– ήταν περιζήτητη σ’ όλο τον κό-
σμο. Ο πατέρας κι ο παππούς μου τη στέλνανε με καρά-
βια στη Δύση, με καραβάνια στην Ανατολία. Μέχρι τα βά-
θη της Ασίας έφτανε η χιώτικη μαστίχα, σε χώρες χτισμέ-
νες στην έρημο, όπου τα πρωινά είχαν χρώμα χρυσαφί κι 
ο ήλιος λατρευόταν σαν θεός, και σε πόλεις μυθικές. Εκα-
τοντάδες μικρά παράθυρα είχαν στην πρόσοψή τους τα 
παράξενα, χρωματιστά παλάτια τους, για να κάθονται 
από πίσω οι γυναίκες και τα κορίτσια του παλατιού χω-
ρίς να φαίνονται στους περαστικούς, να περνάνε την ώρα 
τους χαζεύοντας τις γάτες και τους σκύλους στους δρό-
μους, τις μαϊμούδες στις στέγες, τις αγελάδες που κυ-
κλοφορούσαν ανενόχλητες μέσα στο πλήθος. Στο μακρι-
νό Πακιστάν τη μαστίχα την ταΐζανε, λέει, στις κότες για 
να μυρίζουνε όμορφα τα αυγά τους. Στην Ανατολία οι 
Ρωμιές νοικοκυρές τη διατηρούσαν σε μαστιχοκαλαθάκια 
και τη βάζανε στα γλυκά και στα λικέρ τους να μοσχο-
μυρίζουν· οι Τουρκάλες τη φύλαγαν σε χρυσά κουτιά, την 
ανακάτευαν με μπαχάρι, γαρίφαλο, δάφνη, μοσχοκάρυ-
δο, γλυκάνισο και κόκκινη ζάχαρη και τη δίνανε στ’ αρ-
σενικά του σπιτιού, να την τρώνε να ’ναι γεροί και καρ-
δαμωμένοι· οι ταβερνιάρηδες την προσθέτανε στο ρακί 
με τον γλυκάνισο, να γίνεται ακόμα πιο μεθυστικό. Στη 
Σμύρνη πουλιόταν στα μαγαζιά στη λιανική.
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Όνειρο του παππού μου, του Νικόλα Σκρινή, που δεν 
ξέχασε ποτέ τη Χίο, ήταν να παντρευτεί ο γιος του Χιώ-
τισσα. Όμως ο πατέρας μου, όταν ήρθε η ώρα να κάνει 
δική του οικογένεια, γνώρισε κι ερωτεύτηκε κεραυνοβό-
λα μια όμορφη πλουσιοκόρη Σμυρνιά με μεγάλη προίκα, 
τη Δεσποινιώ, τη μητέρα μου. Παντρεύτηκαν κι εγκατα-
στάθηκαν σ’ ένα σπίτι στη μεγάλη πέτρινη προκυμαία 
της Σμύρνης, στο Κε, στο Κορδόνι όπως το λέγανε αλ-
λιώς. Το είχαν χτίσει Γάλλοι προς τα τέλη του 19ου αιώ-
να – μπάζωσαν τη θάλασσα μπροστά απ’ τα παλιά σπί-
τια στη μαρίνα, λιθοστρώσανε την περιοχή και φτιάξανε 
μιαν από τις ομορφότερες, αν όχι την ομορφότερη, προ-
κυμαίες της Μεσογείου. Ή γαλλική γλώσσα –που τη μι-
λούσαν όλοι λίγο πολύ, ορισμένοι σαν δεύτερη γλώσσα, 
άλλοι επειδή ήταν η μητρική τους κι άλλοι κουτσά στρα-
βά–, τα γαλλικά σχολεία και η προκυμαία της Σμύρνης 
ήταν οι ενδείξεις της ισχυρής παρουσίας των Γάλλων στο 
Λεβάντε, με την υποστήριξη πάντα των Οθωμανών. Σύ-
ντομα η προκυμαία από το Κονάκι, όπως λέγανε το Διοι-
κητήριο, έως την Πούντα γέμισε κατοικίες νεοκλασικού 
ρυθμού. Μια από αυτές ήταν και το δικό μας σπίτι.

Απ’ τα παράθυρά του βλέπαμε τη θάλασσα, τον κόλ-
πο της Σμύρνης, που ήταν πάντα γεμάτος καράβια με 
ιστούς ψηλούς. Κι ήταν τόσα τα καράβια κι οι ιστοί τις 
περισσότερες μέρες, που όταν κοίταζες από μακριά νό-
μιζες πως έβλεπες δάσος με ψηλά δέντρα κι όχι θάλασ-
σα με καράβια. Το σπίτι μας είχε δύο ορόφους με δώμα 
στην ταράτσα. Θυμάμαι το μπρούντζινο χεράκι στην πόρ-
τα, με τις δαντέλες στον καρπό και με τα δαχτυλίδια, τις 
μεγάλες γλάστρες με τους Αθάνατους στην ταράτσα μας. 
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Το δάπεδο στην είσοδο, στο μεγάλο σαλόνι με το μαρμά-
ρινο τζάκι και στην τραπεζαρία ήταν στρωμένο με ασπρό-
μαυρες πλάκες. Μια φαρδιά σκάλα συνέδεε το ισόγειο 
με τον πάνω όροφο με τα υπνοδωμάτια, που ήταν πάντα 
φωτεινός. Το φως έμπαινε από τα μεγάλα παράθυρα, 
περνούσε από τις ανοιχτές πόρτες κι ανάλογα με τη θέ-
ση και τα κέφια του ήλιου στον ουρανό έδινε χρώμα και 
ζωή στο σπίτι, στα δωμάτια, στα σκαλοπάτια, στο κεφα-
λόσκαλο. Μόνο η δεσπέντσια –ο μακρύς διάδρομος με τις 
μουσάντρες, τα χωνευτά ντουλάπια, και τις πιατοθήκες– ήταν 
σκοτεινή. Οδηγούσε στην κουζίνα, στο πλυσταριό και στην 
κομοντιτά, ένα από τα αποχωρητήρια του σπιτιού. Μικρή 
έτρεμα όποτε περνούσα τη δεσπέντσια από φόβο για τ’ 
αερικά, όπως τα ’λεγα εγώ, που κρύβονταν πίσω από 
τους τοίχους της. Ή Μερόπη κάποτε μου εκμυστηρεύτη-
κε πως όταν πρωτοήρθε στο σπίτι μας, φοβόταν κι εκεί-
νη τα «ξωτικά», όπως τα ’λεγε.

«Μετά τι έγινε, Μεροπάκι; Φύγανε τα ξωτικά σου;»
«Τα συνήθισα, δεν τα φοβάμαι πια».
Το σπίτι μας ήταν κατάφορτο με ό,τι ποθούσε η οικο-

δέσποινα μητέρα μου, που ποθούσε πολλά. Συχνά χτυ-
πούσε το μπρούντζινο χεράκι και μια φωνή στην πόρτα 
έλεγε ότι είχαν φέρει από τα Γυαλάδικα την παραγγε-
λία της κόνας Δεσποινιώς. Έτρεχε η μητέρα μου χαρού-
μενη, «Εδώ, αφήστε το εδώ», την άκουγα να δίνει οδη- 
γίες κι έτρεχα να δω κι εγώ. Την έβλεπα να τακτοποιεί 
με μάτια που λάμπανε από ευχαρίστηση το καινούργιο 
απόκτημά της, μια πορσελάνη, ένα κρυστάλλινο αντικεί-
μενο, άλλο ένα σερβίτσιο φαγητού, που ήταν και η αδυ-
ναμία της.
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Μεγάλωσα με τρεις γυναίκες. Με τη μητέρα μου, την 
αδελφή μου, την Ελισώ, και τη Μερόπη. Έχουν κι οι τρεις 
αφήσει τα σημάδια τους πάνω μου. Από τη μητέρα και 
την αδελφή μου έμαθα ότι η αγάπη μπορεί να πονέσει, 
από τη Μερόπη ν’ αγαπάω, να χαίρομαι τη ζωή. Ή μητέ-
ρα μου κι η αδελφή μου ήταν όμορφες, έξυπνες, όμως δεν 
βρίσκονταν πάντα εκεί για μένα, η Μερόπη ήταν κατα-
δική μου. Σ’ αυτήν έτρεχα μικρή όταν ήθελα να κλάψω 
για να μου φύγει κάποιο παράπονο, αλλά κι όταν η μη-
τέρα μου μ’ έσπρωχνε απαλά από την αγκαλιά της λέ-
γοντας: «Σταμάτα να μυξοκλαίς με το παραμικρό. Δεν 
ντρέπεσαι; Άιντε, πήγαινε τώρα να σκουπίσεις τα μάτια 
σου και μη ρουφάς τη μύτη σου». Στο δικό της κρεβάτι 
τρέμοντας απ’ τον φόβο μου έτρεχα κρυφά –μη με πάρει 
μυρωδιά η αδελφή μου η Ελισώ και με κοροϊδέψει– όταν 
τις νύχτες λυσσομανούσε ο αέρας κι η θάλασσα γέμιζε 
φίδια. «Έλα, τζιέρι μου, έλα», μου ’λεγε εκείνη και μ’ 
άφηνε να χωθώ στη ζεστή αγκαλιά της.

Δεν της περίσσευαν τα χάδια της μητέρας μου κι ας 
είχαν οι νεράιδες, που παραμόνευα τις νύχτες με πανσέ-
ληνο να τις δω να χορεύουν, το πρόσωπό της, τα μαλλιά 
της.

Τα συναισθήματά μου για τη μητέρα και την αδελφή 
μου, την πάντα ευγενική κι υπάκουη Ελισώ μας, αλλά-
ζανε από μέρα σε μέρα, από λεπτό σε λεπτό. Μοιραζό-
μασταν πολλές όμορφες στιγμές οι τρεις μας, όταν ευδιά-
θετη και χαρούμενη η μητέρα μας μας έλεγε αστεία κι 
εμείς γελούσαμε, μας χτένιζε τα μαλλιά, μας χάιδευε, μας 
παίνευε ότι ήμασταν καλές κι όμορφες. Αγαπούσα τη μη-
τέρα μου πολύ, αλλά συχνά αγανακτούσα και θύμωνα 
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μαζί της. Όπως τότε που την άκουσα να παραπονιέται 
στις γιαγιάδες μου πως ήμουν ανυπάκουη, πεισματάρα, 
ασυμμάζευτη. Και να ’ταν, λέει, μόνο αυτά! Αντί να ντρέ-
πομαι, καμάρωνα όταν με λέγανε «γλωσσού», παρακα-
λούσα την ψυχοκόρη μας να με παίρνει μαζί της όποτε 
πήγαινε στις φιλενάδες της στις «φτωχογειτονιές», μου 
άρεσε να φοράω αγορίστικα ρούχα, να περπατάω μαζί 
της στις Μεγάλες Ταβέρνες και στου Φασουλά. Θυμάμαι 
θύμωσα και με τις γιαγιάδες μου εκείνη τη φορά. Δεν τις 
άκουσα να με υπερασπίζονται, να της λένε ότι είχε άδι-
κο, ότι απλώς ήμουν ένα παιδί που ήθελε πολύ να το αγα-
πάνε. Συνέχισαν να τρώνε τα κουλουράκια τους και να 
κουνάνε τα κεφάλια τους πάνω κάτω, σουφρώνοντας τα 
χείλη τους όλο κατανόηση για την καημένη μητέρα μου 
που την ταλαιπωρούσα.

Ή μητέρα μου κι η αδελφή μου στα μάτια μου φάντα-
ζαν ίδιες. Είχαν πάντα πολλά να λένε οι δυο τους: για τις 
κοινές γνωριμίες τους, για τα φορέματα που θα ’ταν της 
μόδας την επόμενη σεζόν, για τους φίλους που τις καλού-
σαν στα σπίτια τους και για τα καλέσματα που έπρεπε 
να ανταποδώσουν, για τη μουσική, όταν εγώ δεν είχα να 
τους διηγηθώ παρά μόνο πώς πέρασα το απόγευμά μου 
στου Φασουλά με το Μεροπάκι. Υπήρχαν στιγμές που η 
υποψία ότι δεν είχα θέση ανάμεσα στη μητέρα και στην 
αδελφή μου ήταν βασανιστική. Αργότερα, πολλές φορές 
αναρωτήθηκα αν όλα αυτά βάρυναν στην απόφασή μου 
να φύγω, μήπως δεν έφυγα μονάχα για να ζήσω με τον 
Αντρέι αλλά και για να τις πικράνω, να τις εγκαταλείψω. 
Μόνο τον πατέρα μου ήθελα να μην είχα αποχωριστεί πο-
τέ. Ήξερα απ’ την αρχή ότι θα μου λείπανε το χαμόγελό 
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του, το γεμάτο έγνοια βλέμμα του όταν με κοίταζε. Ίσως 
αυτός, αν μπορούσα να του μιλήσω, να του πω πως ασφυ-
κτιούσα στη Σμύρνη, στο σπίτι μας, πως ήμουν ερωτευ-
μένη μέχρι τρέλας με τον Αντρέι, να με έπειθε να μη φύ-
γω. Ο Αντρέι… ο έρωτας, η ζωή μου!

Σαν να τη βλέπω τη μητέρα μου: Ψηλή, αγέρωχη, κομ-
ψή. Τρυφερή και γλυκιά με τον πατέρα μου, προστατευ-
τική και φιλική με την αδελφή μου, αυστηρή με μένα, ευ-
γενική και μετρημένη με τις φιλενάδες της, μονάκριβη κό-
ρη της Σμυρνιάς μητέρας της, στοργική νύφη της Χιώτισ-
σας πεθεράς της. Από τότε, απ’ όταν δηλαδή έφυγα από 
τη Σμύρνη, δεν την ξανάδα. Με την αδελφή μου συναντη-
θήκαμε αρκετά χρόνια μετά, στην Ελλάδα.

Ή μάνα μας φύλαγε τα κοσμήματά της σ’ ένα κασε-
λάκι, στην ντουλάπα της. Ο πατέρας μου, για να τη βλέ-
πει χαρούμενη, δεν έχανε την ευκαιρία να της αγοράζει 
βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, καδένες, ρολογάκια 
να τα καρφιτσώνει στα σακάκια της λίγο πάνω από την 
καρδιά. Τ’ αράδιαζε κάθε τόσο στο κρεβάτι της, ξάπλω-
νε δίπλα τους με το ένα χέρι λυγισμένο στον αγκώνα για 
να στηρίζει το κεφάλι της, τα κοίταζε, ενώ με το άλλο 
έβαζε τα μισά σε μιαν άκρη, τα υπόλοιπα μισά στην άλ-
λη, λέγοντας σιγανά, ψιθυριστά: «Αυτό για την Ελισώ 
μου, αυτό για την Ιφιγενειώ μου». Μια φορά την άκου-
σα να λέει στη Σμυρνιά γιαγιά μας ότι ήταν πολύ ευχα-
ριστημένη που τα πολύτιμα διαμαντικά της δεν θα πή-
γαιναν σε «ξένα χέρια» –σε νύφες, εννοούσε– αλλά στις 
δυο θυγατέρες της. Τα κοσμήματά της την ομόρφαιναν 
τη μητέρα μου, την έκαναν να λάμπει από χαρά όταν τα 
φορούσε και κοιταζόταν στον καθρέφτη.
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Μια φορά ξέχασε ανοιχτό το κασελάκι της πάνω στο 
κρεβάτι κι εγώ, για να γίνω όμορφη όσο εκείνη, έβγαλα 
από μέσα τα κοσμήματά της κι άρχισα να τα φοράω ένα 
ένα. Φόρεσα τα κολιέ της, τα βραχιόλια της… Πόσο να 
’μουν τότε, οκτώ, δέκα χρόνων; Ένα ζευγάρι πράσινα 
σκουλαρίκια μού πήγαιναν πολύ. Και για να γίνω ακόμα 
ομορφότερη, έβαψα τα χείλη μου με το κόκκινο κραγιόν 
της. Κοιταζόμουν όλο καμάρι στον καθρέφτη, όταν άκου-
σα μια φωνή να λέει: «Τι κάνεις εκεί;» Γύρισα απότομα, 
στην πόρτα στεκόταν η Ελισώ. Μόλις με είδε, έβαλε τα 
γέλια. «Πώς έγινες έτσι; Βγάλ’ τα γρήγορα, πριν το πω 
της μαμάς», και γυρνώντας την πλάτη της έφυγε σκα-
σμένη στα γέλια. Με πήραν τα κλάματα καθώς έτριβα με 
δύναμη τα χείλη μου να τα ξεβάψω, έβγαζα τα κολιέ και 
τα βραχιόλια, τραβούσα με δύναμη τα σκουλαρίκια από 
τ’ αυτιά μου. Δεν ξέχασα ποτέ το γέλιο της αδελφής μου!

Έπειτα έτρεξα στη Μερόπη, έπεσα στην αγκαλιά της. 
Κατάλαβε, μου χάιδεψε τα μαλλιά. Όπως κάθε φορά που 
μ’ έπνιγε το παράπονο, άρχισε να μου λέει πόσο μικρού-
λα ήμουν όταν ήρθα στον κόσμο την πιο σπουδαία νύχτα 
του αιώνα, πόσο δυνατό ήταν το κλάμα μου, πώς φωτί-
στηκαν τα μάτια της μάνας μου μόλις με πήρε στην αγκα-
λιά της, πόσο αγωνιούσε ο πατέρας μου μέχρι να μάθει 
ότι όλα είχαν πάει καλά.

Κάτι τέτοιες ώρες, όσα παρέλειπε η ψυχοκόρη μας τα 
συμπλήρωνε ο πατέρας μου, καθώς ερχόταν να με παρη-
γορήσει στο δωμάτιο όπου με είχε κλείσει η μητέρα μου, 
για να μου γίνει μάθημα όπως της άρεσε να λέει, επειδή 
ήμουν ατίθαση κι άτακτη. Μου σκούπιζε τα μάτια, ύστε-
ρα μ’ έσφιγγε στην αγκαλιά του. «Έλα να σου πω για το 
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μωρό που το μοίραναν οι νεράιδες», με καλόπιανε. Κι 
άρχιζε να μου μιλάει για την Κλωθώ, τη Λάχεση και την 
Άτροπο, παραμύθι χιλιοειπωμένο που ποτέ δεν βαριό-
μουν ν’ ακούω. Ο πατέρας μου έφευγε μόνο όταν ηρε-
μούσα και μου περνούσε ο καημός, οπότε αδημονούσα 
να ’ρθει η μάνα μου να με βγάλει απ’ το δωμάτιο. Θα της 
ζητούσα συγγνώμη, θα της έδινα τον λόγο μου πως θα γι-
νόμουν καλό παιδί, ενώ στο μεταξύ βαθιά μέσα μου θα 
χαιρόμουν για όσα είχαν γράψει οι Μοίρες για μένα. Τόλ-
μησα και της το ’πα μια φορά. Είχε ξεκλειδώσει την πόρ-
τα και περίμενε. «Δεν πειράζει που με κλείνετε στο δω-
μάτιο, μητέρα. Εγώ θα ζήσω σε μια ζωή όσα δεν ζούνε 
άλλοι σε πέντε», της δήλωσα αντί για συγγνώμη, χαμο-
γελώντας και κοιτάζοντάς την κατάματα, χωρίς βέβαια 
να ξέρω τι σήμαινε αυτό που είπα. Είδα τα μάτια της ν’ 
αγριεύουν, έγινε κατακόκκινη. «Ουφ, αυτές οι ανοησίες 
που σου λένε ο πατέρας σου κι η Μερόπη!» είπε θυμω-
μένη, μου γύρισε την πλάτη κι έφυγε χτυπώντας την πόρ-
τα με δύναμη.

Ήμουν τυχερή, μεγάλωνα με δυο παραμυθάδες, το Με-
ροπάκι και τον πατέρα μου!

Τα πράσινα σκουλαρίκια είναι το μόνο που μου από-
μεινε από τη μητέρα μου κι από τη Σμύρνη. Μου τα ’δω-
σε η Ελισώ έπειτα από πολλά χρόνια, πριν φύγει για την 
Αμερική, για το Σικάγο, όπου κι εγκαταστάθηκε οριστι-
κά όταν παντρεύτηκε έναν Αμερικάνο, αφήνοντας πίσω 
στην Ελλάδα τον γιο της κι εμένα!

Το ερώτημα μήπως αδίκησα τη μητέρα μου νομίζοντας 
ότι δεν μ’ αγαπούσε όσο την αδελφή μου, παρέμεινε και-
ρό αναπάντητο. Τώρα, έπειτα πια από πολλά χρόνια, έχω 
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καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ήμασταν, απλώς, διαφο-
ρετικές.

❀

Ή Μερόπη ήταν δεν ήταν δώδεκα χρονών, λίγο μεγαλύ-
τερη από την Ελισώ, την εποχή που κάποιοι μακρινοί συγ-
γενείς της Χιώτισσας γιαγιάς μας στον Βροντάδο την 
έστειλαν σε μας, τους Σκρινήδες, στη Σμύρνη.

Έπαιζε μ’ ένα γατί στο πατάρι του σπιτιού τους, όταν 
η γιαγιά της ανέβηκε τη στενή σκάλα και κάθισε πλάι 
της. Της είπε ότι θα την έστελνε σε μια μεγάλη πόλη, πέ-
ρα από τη θάλασσα, να ζήσει με κάποια μακρινά ξαδέλ-
φια της. Δεύτερο σπίτι της θα ήταν το σπιτικό τους, οι 
συγγενείς της θα την αγαπούσαν σαν κόρη τους.

«Μια ώρα θάλασσα είναι η Σμύρνη. Να, έτσι ν’ απλώ-
σεις το χέρι σου και την έπιασες!»

«Θέλω να μείνω κοντά σου, γιαγιά», κλαψούρισε η Με-
ρόπη και φίλησε σταυρό ότι δεν θα χασομερούσε όταν 
θα πήγαινε για θελήματα, ούτε θα ξανάπαιζε με τ’ αγό-
ρια στον δρόμο.

Είχε μείνει ορφανή καθώς πρώτα χάθηκε ο πατέρας 
της σε κάποιες θάλασσες κι έπειτα πέθανε απ’ τον καη-
μό της και η μητέρα της. Τη μεγάλωνε η γιαγιά της, που 
όλη την ώρα παραπονιόταν πως δεν μπορούσε να την κά-
νει ζάφτι γιατί ήταν αγοροκόριτσο κι ανυπάκουη. Ο κα-
πετάν Αρχοντάκης σ’ ένα ταξίδι στη Σμύρνη ήρθε και 
βρήκε τον παππού μου. «Λυπήσου το», του είπε. «Δεν το 
αντέχει άλλο η γιαγιά του, δεν έχει κουράγια. Πάρ’ το 
στο σπίτι σου δουλάκι».
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