
Η Νοέλ Μπάξερ γεννήθηκε  
στην Αθήνα από Βρετανό πατέρα  
και Ελληνίδα μητέρα.  
Τα παιδικά της χρόνια τα έζησε  
στην Καβάλα. Σπούδασε  
στην Ελλάδα (Ελληνική Φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)  
και στην Αγγλία (μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Αρχαιολογία). 
Εργάστηκε στη διαφήμιση και,  
μετά, ως υπεύθυνη επικοινωνίας  
και δημοσίων σχέσεων σε ελληνικές 
επιχειρήσεις. Αρθρογραφεί  
σε περιοδικά και εφημερίδες.
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“Καβαλάω εικόνες.  
Ακόμα και τα συναισθήματα,  
είναι άυλες εικόνες  
που τις περνάω στο χαρτί.  
Δεν κατανοώ αφές, οσμές  
και ήχους με τον τρόπο  
που συμβαίνει σε άλλους.  
Για μένα είναι παράξενο  
να μιλάει κάποιος με μυρωδιές. 
Δεν καταλάβαινα τη γλώσσα 
της μάνας μου. «Τι χρώμα  
έχει η μυρωδιά αυτή;» 
ρωτούσα τη μητέρα μου,  
που μπορούσε να περιγράψει 
όλη της τη ζωή μέσα  
από μυρωδιές.

Για να διαβάσετε  
περισσότερα metaixmio.gr

”

Νοέλ Μπάξερ

«Ήρθε η ώρα να σου πω για το σκισμένο γράμμα,  
για ένα τόπι κασμίρι και για μια Κύπρια που μύριζε  
η αγκαλιά της πασχαλιά. Για μια μαγευτική πόλη,  

τη Σμύρνη μου, που κάηκε σαν φωτογραφία  
και για ένα πλοίο που μετέφερε μια γυναίκα που έσταζε 
γάλα. Για μια Τουρκάλα που χάθηκε και σώθηκε μόνο 

το τραγούδι της. Κι αν θέλεις, μόνο αν το θέλεις,  
θα σε αφήσω να κρατήσεις στα χέρια σου τα δυο  

μονάκριβα κλειδιά μου, του σπιτιού στο Αϊδίνι  
και του σπιτιού στη Σμύρνη»

À
Από το Αϊδίνι και τη Σμύρνη ως την Κύπρο, την Αθήνα και 
την εξωτική Ινδία, ξεδιπλώνεται η ιστορία μιας σύγχρονης 
Πηνελόπης με φόντο τις χαμένες πατρίδες. Γύρω από την 
Πηνελόπη, σαν γαϊτανάκι, πρόσωπα που τη σημάδεψαν: η 
Ζόι, ο Καλφατζής που «ξέρει να σώζει», ο Παρασκευάς με 
το «παρασκευάκι» του, η Κατίνα που ο «Ιορδάνης της πέθα-
νε», ο βροχερός Φίλιππος και ο φωτεινός Φώτης, η μαγεί-
ρισσα η Φραγκώ... 

Mια οικογένεια, τρεις γενιές ανθρώπων με φόντο τις χαμέ-
νες πατρίδες. Ένα σαγηνευτικό, πολυεπίπεδο μυθιστόρημα, 
μια εξαίσια τοιχογραφία του ελληνικού 20ού αιώνα, πλημ-
μυρισμένο με εικόνες και μυρωδιές εποχής.

Το πρώτο μέρος της διλογίας που ολοκληρώνεται  
με την Επιστροφή της Πηνελόπης.
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Ἀλλά καὶ ὧς μοι εἰπέ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί· 
οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ’ ἀπὸ πέτρης.

Πες μου και συ το γένος σου κι ο τόπος σου ποιος είναι. 
Μήτε από δρυ γεννήθηκες παλιά, μήτε από πέτρα.

Ομήρου Οδύσσεια, τ 162-163
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ΆκουσΆ το ονομΆ μου κΆι γυρισΆ.
«Πηνελόπη! Πηνελόπη!»
Έξω από το παράθυρο ο κόσμος δεν σταμάτησε να κινείται όπως 

εγώ. Άνθρωποι βάδιζαν πάνω κάτω, χαμάληδες κουβαλούσαν στην 
πλάτη το φορτίο τους και καροτσιέρηδες εξακολουθούσαν να σέρ-
νουν καρότσες με εμπορεύματα.

Έμεινα ακίνητη περιμένοντας. Ήθελα να ακούσω πάλι, να γνω-
ρίσω καλά αυτή την άγνωστη γυναικεία φωνή που αποδώ και μπρος 
θα γινόταν για μένα οικεία.

«Πηνελόπη!»
Το «λο» μακρύ, το «πη» κοφτό. Δυο χείλη που ανοίγουν τόσο όσο 

να δραπετεύσει το όνομά μου και σφραγίζονται ξανά. Ο ήχος από 
ένα κοχύλι που ξεστομίζει το όνομά μου κι ύστερα κλείνει μα λακά.

Η βάγια μου, η Ευρύκλεια, με τράνταξε από το μπράτσο και με 
σκούντηξε προς την πόρτα: «Όταν σε φωνάζει η μητέρα σου, θα 
τρέχεις! Ορίστε μας!»

Ήταν λίγο μετά που έφτασα με την Ευρύκλεια στην Κύπρο, στο 
σπίτι των Καλφατζή στην Κερύνεια.* Τη θυμάμαι αυτή τη μέρα σαν 
σκιά. Όπως ένα πρωινό με ομίχλη.

Ανακαλώ μνήμες, σαν αναλαμπές: το χέρι της Ευρύκλειας κρύο 
και υγρό (Τι περίεργο! Πάντα ήταν τόσο ζεστό και μαλακό!), την 
παλιά ξύλινη πόρτα με τα μεταλλικά καρφιά στο μαγαζί του Καλ-

* Ονομασία της Κυρήνειας, τοπικό ιδίωμα.



12 Ν O Ε Λ  Μ Π Α Ξ Ε Ρ

φατζή, τη θάλασσα από χρώματα πάνω στα ράφια, μια φωτεινή 
αχτίδα που από τον φεγγίτη έπεφτε σαν προβολέας σε ένα βυσσινί 
βελούδο. Έχω στα μάτια μου ακόμη την εικόνα του αυστηρού άντρα 
με το παχύ μουστάκι. Και το πώς το χάιδευε, σαν να ’ταν γατί, με 
το χέρι του που το στόλιζε ένα μεγάλο δαχτυλίδι, όσο η Ευρύκλεια 
του έλεγε αυτά που είχε να του πει.

Μας έστειλε στο σπίτι του, λίγα στενά παρακάτω, με έναν πα-
ραγιό που στον δρόμο όλο σφύριζε. Ήταν ένα όμορφο σπίτι, δίπα-
το, που την πρόσοψή του στόλιζε ένα κυκλικό μπαλκόνι. Μαθημένη 
από το σκεπαστό και κλειστό μπαλκόνι του σπιτιού μας στο Αϊδίνι, 
το ανοιχτό μπαλκόνι των Καλφατζή μου έκανε μεγάλη εντύπωση. 
Τόσο πολύ μου άρεσε το σπίτι αυτό, που αργότερα έφτιαξα το σπί-
τι μου στο ίδιο σχέδιο. Έτσι μεγάλο, φωτεινό και φιλόξενο.

Έτσι ήταν και η Κύπρος τότε, στην αρχή του εικοστού αιώνα. 
Μεγάλη, φωτεινή και φιλόξενη. Οι γειτονιές ήταν ανοιχτές, στα 
σπί τια οι θύρες ορθάνοιχτες και τα σκαμνάκια των νοικοκυρών σημά-
δευαν τα κατώφλια.

Για να περπατήσουμε, συχνά έπρεπε να ανοίξουμε δρόμο ανά-
μεσα στον κόσμο. Τόσο ήταν οι δρόμοι πολυσύχναστοι. Κι όχι μό νο 
οι δρόμοι με τα εμπορικά. Και οι χωμάτινοι στις γειτονίτσες. Οι 
πλανόδιοι πωλητές που έφταναν ως την άκρη άκρη της πόλης δεν 
πρόσφεραν έργο μόνο φέρνοντας τα χρειαζούμενα ως τις πόρτες 
των σπιτιών. Διέδιδαν τα νέα στόμα με στόμα και ψυχαγωγούσαν 
τις γειτονιές. Ήταν μια περιπλανώμενη ευκαιρία να σκουπίσει η 
νοικοκυρά τα χέρια της και να βγει στον δρόμο.

Οι πιο τολμηροί από αυτούς άφηναν το εμπόρευμα κάτω, βορά 
στις μύγες, κι έστηναν κουβέντα στο πόδι. Καλαμπουρίζαν με τις 
γει τόνισσες για ώρα, μερικές φορές μάλιστα ελευθεριάζαν περισσό-
τερο από το πρέπον, και, ενόσω μιλούσαν, ταυτόχρονα κυνηγούσαν 
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τα πιτσιρίκια της γειτονιάς που το είχαν για παιχνίδι να βάζουν 
χέ ρι στο εμπόρευμά τους.

Ακόμα και αργά, τα βράδια, άκουγες τους διαβάτες που κουβέ-
ντιαζαν και τα γέλια και τα τραγούδια που το έσκαγαν στον δρόμο 
από τα αφύλαχτα παράθυρα των σπιτιών.

Τα τραγούδια ήταν ανάκατα: Δικά τους κυπριώτικα, ελλαδίτικα, 
σμυρναίικα, αμανέδες, ανατολίτικα, φράγκικα. Όλα μαζί, ανάκατα, 
όπως ταιριάζει σε ένα νησί στη μέση δύο κόσμων. Αυτή ήταν η Κύ-
προς τότε. Ένα ακριβό μονόπετρο δαχτυλίδι. Που άλλοτε φοριόταν 
στο αριστερό χέρι κι άλλοτε στο δεξί. 

Στην ακμή της η Κύπρος καλωσόριζε τον εικοστό αιώνα, που έμελ-
λε να μην είναι καλός μαζί της. Οι άνθρωποι όμως, την πρώτη δεκαε-
τία, χαίρονταν ακόμη τη ζωή τους ανύποπτοι. Κι έτρεχαν μα ζί με τα 
παιδιά πίσω από το πρώτο αυτοκίνητο της πόλης, πετώντας στον 
αέρα τα καπέλα τους και γελώντας κάθε φορά που άκουγαν το κλάξον.

Η άφιξή μας στην Κύπρο γρήγορα έγινε, για μένα και την Ευρύ κλεια, 
η αγαπημένη μας ιστορία. Ένα δικό μας παραμύθι που μου έλεγε 
πριν κοιμηθώ. «Ευρύκλεια, πες μου για το κασμίρι», της ζη τούσα. 
Ή «Πώς ήταν ο κουραμπιές που με φίλεψε η Κατίνα την πρώτη 
πρώτη φορά που με είδε;» Έτσι θυμάμαι τα γεγονότα των παιδικών 
μου χρόνων. Σαν μια μακριά αφήγηση σε συνέχειες, ντυ μένη με 
χρώματα και μυρωδιές.

«Όταν πατήσαμε το πόδι μας στην Κερύνεια, ήταν άνοιξη», άρ-
χιζε τη διήγηση η Ευρύκλεια.

«Πρωί;» ρωτούσα εγώ, παρόλο που ήξερα πολύ καλά πως ήταν 
πρωί.

«Πρωί. Σε πήρα από το χέρι και πήγαμε γραμμή στο μαγαζί του 
Καλφατζή».
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«Σηκωτή;»
«Στην αρχή σε έσερνα γιατί ήσουνα κουρασμένη, κατόπιν ση-

κωτή. Με ξεμέσιασες, εφτά χρονών παιδί, δεν ντρεπόσουν να θέ λεις 
αγκαλιές».

«Και μετά;»
«Βρήκαμε τον Καλφατζή στο μαγαζί του, να ξετυλίγει πάνω στον 

πάγκο ένα χοντρό τόπι κασμίρι. Δεν μας περίμενε, ξαφνιάστηκε που 
μας είδε. Στην αρχή με νόμιζε πελάτισσα, αλλά έμπορος είναι, μ’ 
έκοψε πως δεν είμαι εγώ πελάτισσα για τα υφάσματά του. Πα ναγιά 
μου, τι άντρας ήταν! Ψηλός, με τον σκεμπέ του τον πλούσιο, με το 
μουστάκι του το ωραίο».

«Που το χάιδευε σαν να ’ταν γατί».
«Αυτό έγινε μετά. Μη βιάζεσαι. Που λες, τον πλησιάζω κρατώ-

ντας εσένα από το χέρι, μπας και μου το σκάσεις, αλλά τι να το 
σκά σεις έτσι φοβισμένη που ήσουνα, σαν το ψαράκι έτρεμες, 
κακομοί ρα μου. Τέλος πάντων, μη σ’ τα πολυλογώ, τον πλησιάζω, 
σκύβω και του φιλώ το χέρι».

«Αυτό με το δαχτυλίδι;»
«Α, μπράβο σου, αυτό με το δαχτυλίδι! Και τι δαχτυλιδάρα, ε; 

Ξαφνιάζεται αυτός, αλλά δεν του αφήνω το χέρι. Με τα μάτια χα-
μηλωμένα, όπως μου άρμοζε, του βάζω στο χέρι το γράμμα της μά νας 
σου που κουβάλαγα από το Αϊδίνι. Τότε αυτός μας γύρισε την πλάτη, 
απομακρύνθηκε λίγο και το άνοιξε παρέκει. Αρχίνησε να το διαβάζει. 
Κι όλο γύριζε, και μια κοίταγε εμένα, μια κοίταγε εσένα».

«Τι έλεγε το γράμμα της μάνας μου, Ευρύκλεια;»
«Δεν ξέρω, μάτια μου, κλειστό μου το ’δωσε με εντολή να το 

πα ραδώσω μόνο σ’ εκείνον. Κάθε φορά το ίδιο με ρωτάς. Αλλά σ’ 
το έχω ξαναπεί, δεν μου είπαν τι έγραφε. Τον Καλφατζή να ρω-
τήσεις σαν μεγαλώσεις. Άκου τώρα τη συνέχεια που ’ναι ωραία. 
Όσο αυ τός διάβαζε το γράμμα, σ’ είχα σπρώξει μπροστά μου, να 
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φαίνεσαι καλά. Εσύ εντυπωσιάστηκες, φαίνεται, από το κασμίρι 
πάνω στον πάγκο, και ξέρεις τι έκανες; Έβαλες τα χεράκια σου 
πίσω από την πλάτη σου, να, έτσι, και στα κρυφά χάιδευες το 
κασμίρι! Κι όσο αυ τός μελετούσε το γράμμα κι εμάς, εσύ εκεί, 
τσίκι τσίκι έτριβες το κασμίρι».

«Τσίκι τσίκι, τσίκι τσίκι...»
«Μετά, μας ξανακοίταξε για ώρα πολλή. Τότε ήταν που χάιδε ψε 

το μουστάκι του σαν να ’ταν γατί. Μου ’κανε νεύμα να πλησιάσω. 
Σ’ άφησα εκεί, απασχολημένη στο κασμίρι. Έγραψε μπροστά μου 
βιαστικά ένα μήνυμα και φώναξε, δηλαδή δεν φώναξε, για να μιλάω 
σωστά, σφύριξε σ’ έναν παραγιό του και του παράγγειλε να μας 
οδη γήσει σπίτι του και να δώσει το σημείωμα στη γυναίκα του. Έτσι 
έγι νε και φτάσαμε στο νέο σου το σπίτι».  

«Ξέχασες να πεις ότι ο παραγιός σφύριζε στον δρόμο κι ότι νό-
μιζες πως στην Κύπρο οι άνθρωποι δεν μιλάνε αλλά σφυρίζουν!»

«Αφού κανένας δεν μας μίλαγε στην αρχή. Μόνο σφύριζαν, άδι-
κο είχα;»

Από την Ευρύκλεια, σε άλλο παραμύθι, έμαθα τη συνέχεια. Την 
πρώτη μας νύχτα στην Κύπρο. Έτσι είχαμε ονομάσει αυτή την 
ιστορία.

Μας βάλανε, μου ’λεγε, προσωρινά, στο καμαράκι στο κατώι, απέ-
ναντι απ’ της Κατίνας της μαγείρισσας. Είχε δυο κρεβάτια στρι μωχτά 
τότε, αλλά ήταν καθαρό και περιποιημένο. Νοικοκυρεμένου σπιτιού, 
καλού αφεντικού. Το διευκρίνιζε αυτό κάθε φορά η δίκαιη Ευρύκλεια. 

Εγώ κοιμόμουν με τις πλεξούδες μου απλωμένες στο μαξιλάρι, 
όπως έκανα μέχρι μεγάλη, και με μια χουφτίτσα ανοιχτή να ξεφεύ-
γει από τις κουβέρτες. Μου έδειχνε η βάγια μου πώς, παίρνοντάς 
μου το χέρι. Σαν λευκό περιστεράκι στον μαύρο ουρανό, έτσι της 
είχε φανεί τότε.

Το σπίτι είχε προ πολλού σιγήσει. Η Ευρύκλεια, ντυμένη, κα-
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θόταν στο κρεβάτι και μετρούσε την ώρα που πέρναγε, τρίβοντας 
τα δάχτυλά της, ένα ένα, και μετά ξανά από την αρχή.

Ύστερα από πολλή ώρα και πολλά δάχτυλα, αφουγκράστηκε το 
τρίξιμο της σκάλας και τα βαριά βήματα που σταμάτησαν έξω από 
την πόρτα μας. Περίμενε. Η πόρτα άνοιξε σιγά σιγά και το κενό 
γέ μισε από τη σωματώδη φιγούρα του Καλφατζή.

Της άρεσε να περιγράφει, στο σημείο αυτό, πόσο τεράστιος 
φά νταζε ο πατέρας μου στο μισοσκόταδο: «Ένας γίγαντας καλοσύ-
νης, ψηλός μέχρι το ταβάνι. Θεόρατος και θεόσταλτος, έτοιμος να 
μας προστατέψει και να μας προφυλάξει».

Το νόμιζα παιδική προσευχή και το έλεγα μαζί της. «Θεόρατος 
και θεόσταλτος, έτοιμος να μας προστατέψει και να μας προφυ-
λάξει».

«Κοιμήσου», της είπε αυτός μόνο.
Μίλησε ψιθυριστά, αλλά η φωνή του, θυμόταν η βάγια μου, πα-

ρέμενε βροντερή και στον ψίθυρο. Με το βλέμμα του καρφωμένο σ’ 
εμένα που κοιμόμουν, έφυγε κλείνοντας ξανά την πόρτα πίσω του, 
λέγοντας: «Αύριο θα μιλήσουμε για όσα πρέπει να ειπωθούνε».

Δεν μου είπε η Ευρύκλεια τι ήταν αυτά που την επόμενη μέρα 
έπρεπε να ειπωθούνε. Ούτε εγώ όμως θυμάμαι να τη ρώτησα τό τε. 
Κι όταν πια το σκέφτηκα, ήμουν πολύ μεγάλη. Τα παραμύθια είχαν 
από καιρό σταματήσει και η Ευρύκλεια δεν ήταν πλέον κο ντά μου.

Έτσι τελείωνε αυτή η ιστορία: Αφού έκλεισε την πόρτα, η Ευ-
ρύκλεια ξάπλωσε στο κρεβάτι να κοιμηθεί. Μα δεν κοιμήθηκε, μου 
διηγούνταν, εκείνο το πρώτο βράδυ. Με κλειστά τα μάτια, μάθαινε 
τους ήχους και τις νυχτερινές μυρωδιές του νέου μας σπιτιού. Έμει-
νε ξύπνια, έλεγε, κάνοντας όνειρα για τη νέα μας ζωή που ξεκίναγε 
στην Κύπρο.



Ποτε Άκριβώσ στο σΠιτι Άυτο πρωτογνώρισα τη μάνα μου, τη δεύ-
τερη δηλαδή μάνα μου, δεν καλοθυμάμαι. Ο χρόνος σβή νει τις 
μέρες όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται το παρελθόν μια μεγά λη μέ-
ρα. Μικρούλα ήμουν τότε και πολλά συνέβησαν μαζί. Ήταν πά-
ντως, θυμάμαι, όμορφη πολύ και γλυκιά. Και μύριζε, μμμ... μύρι ζε 
σαν πασχαλιά, αυτό το ξέρω. Άνοιξη ήταν όταν έφτασα σπίτι της. 
Άνοιξη ήταν κι αυτή η ίδια η γυναίκα. Ένα άνθος, μια γλυκιά μυ-
ρωδιά, φωτεινή στα χρώματα, απαλή στο χάδι.

Με είχε καθίσει στα γόνατά της. «Πωπώ, πόσο βαρύ κορίτσι 
εί σαι!» μου ’χε πει γελώντας. «Μήπως είναι βαρύ το χέρι σου;» κι 
είχε πάρει το χέρι μου στο χέρι της ψηλαφώντας το από τα δάχτυλα 
ως πάνω στον ώμο. «Μην είναι βαρύ το ποδαράκι σου;» κι είχε κάνει 
το ίδιο στο πόδι μου, ως ψηλά, στη δαντέλα της κιλότας μου. «Μή-
πως είναι βαρύ αυτό το όμορφο κεφαλάκι;» και μυρίζοντάς με στα 
μαλλιά και στο σβέρκο, με φίλησε στα μάτια και στα μάγουλα. «Α, 
όχι, είναι η καρδούλα του βαριά, γιατί είναι φοβισμένη. Να, δες, σου 
παίρνω εγώ το βάρος και το βάζω, χοπ, στη δική μου την καρδιά 
που είναι μεγάλη και το χωράει. Πάει. Ξαλάφρωσες τώρα. Ελά-
φρυνες», και με κούναγε γελώντας στα γόνατά της.

Με κούναγε και γέλαγε, αλλά και της Καλφατζή η καρδιά ήταν 
φοβισμένη. Το έμαθα αυτό πολύ αργότερα, χρόνια μετά, όταν την 
άκουσα να το εξομολογείται στον άντρα μου.

«Την πρώτη φορά», του είπε, «που γνώρισα την Πηνελόπη, είχα 
μια αγωνία... Θεέ μου, πόσο νευρική ένιωθα. Δεν είναι και λίγο να 
πρωτογνωρίζεις ένα παιδί που θα το κάνεις παιδί σου! 
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»Την είχα προετοιμάσει τη γνωριμία μας, πίστευα, καλά. Είχα 
συγκεντρώσει όσες πληροφορίες μπορούσα να πάρω για το κορι-
τσάκι και τους γονείς της, για το σπίτι τους και για το πώς ζούσαν 
στο Αϊδίνι. Έμαθα ως και τι κουρτίνες είχαν, πώς ήταν το τραπέζι 
τους στρωμένο, να δω λιγάκι τη ζωή τους σαν να ήμουνα εκεί. Είχα 
επίσης σχεδιάσει στο μυαλό μου έναν δικό μου τρόπο για ν’ αγγί ξω 
την Πηνελόπη χωρίς να τη φοβίσω. Με λίγα λόγια, η πρώτη μας 
γνωριμία δεν ήταν από τις τυχαίες που εύκολα ξεχνιούνται.

»Μα μόλις την είδα, όταν η Ευρύκλεια την έφερε στο καμαράκι 
μου, φωτίστηκε η ψυχή μου. Μια καρδούλα που έτρεμε ολόκληρη 
ήταν η Πηνελόπη κι ας μην το ’δειχνε στα φανερά. Το ’νιωθα εγώ. 
Και ξέχασα μεμιάς τα σχέδια και τα προετοιμασμένα λόγια και μί-
λησε η καρδιά μου. Και λες κι έγινε η ματιά μου φως και τράβηξε 
στο μέρος μου το κοριτσάκι. Ήρθε κοντά μου κι έμεινε εκεί, στην 
αγκαλιά μου».

Την άκουγα ενόσω θήλαζα παράμερα τη μικρή μου κόρη, κρυμ-
μένη από τα βλέμματα. Μιλούσε χαμηλόφωνα, αλλά ηχούσαν μέ-
σα μου οι λέξεις της. Και σιώπησα. Γιατί κι εγώ, με τη φωνή της, 
έλεγα εκείνη τη στιγμή τα ίδια λόγια στη δική μου κόρη. Που, όπως 
στη δι κή της περίπτωση έτσι και στη δική μου, δεν ήταν φυσική 
κόρη μου.

Αν από την αγκαλιά της δεύτερης μάνας μου έχω την πιο γλυκιά 
ανάμνηση, η αγκαλιά της Κατίνας είναι στη μνήμη μου γεμάτη μυ-
ρωδιές. Κοκκινιστά, τσουρέκια, ντολμάδες, ανάκατα με τα πολύτι-
μα μπαχάρια της, που τα κρατούσε, επτασφράγιστα, σε ένα κρυφό 
ξύλινο κουτί με συρταράκια.

Μια πελώρια ζεστή αγκαλιά, σαν τις φραντζόλες που μας έψη νε, 
ήταν για μένα η μαγείρισσά μας η Κατίνα. Ένα θρεπτικό, μα λακό 
ζυμάρι, με πολλές φιλόξενες κρύπτες, που μου άρεσε, σαν παι δί, να 
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εξερευνώ. Μια ατέλειωτη, νόστιμη ήπειρος καλοσύνης και αυ-
τοδίδακτης θρεπτικής σοφίας, που με προσκαλούσε να τη γνωρίσω.

Δεν μπορώ να περιγράψω το πρόσωπό της πλέον, μπορώ όμως, 
ακόμα και σήμερα, να ζωγραφίσω την οσμή της. Αρκεί, στην κου ζίνα, 
να ανοίξω το δικό μου μυστικό κουτί για να πλημμυρίσει ο τόπος 
από τα θεσπέσια μαγειρέματά της. Μου δίδαξε όλες της τις συντα-
γές, μία μία, και γέννησε, για χάρη μου, άλλες τόσες. Γνώση που 
αποδείχτηκε πολύτιμη.

«Είσαι ορφανό», μου έλεγε κατά καιρούς στην κουζίνα, μήπως 
και το ξεχάσω, την ώρα που «παίζαμε» περιμένοντας να αχνίσει το 
φαγητό. «Αυτά είναι η περιουσία σου. Θυμή σου τα στην ανάγκη 
σου, θυμήσου τα και στις χαρές σου. Χρήσιμα, έτσι κι αλλιώτικα».

«Τι λες, Κατίνα! Η Πηνελόπη δεν είναι ορφανή! Έχει μάνα, την 
Καλφατζή, και παραμάνα εμένα!» πεταγόταν θυμωμένη η Ευρύ κλεια, 
που γινόταν έξαλλη όταν με αποκαλούσαν ορφανό.

«Σωστά, σωστά», συμφωνούσε η Κατίνα, «αλλά... είναι ένα ορ-
φανό με μάνα. Σωστά;» Και μου ’ριχνε μια συνωμοτική αγκωνιά 
σουφρώνοντας τα μούτρα της για να μη γελάσει.

Το πρώτο μου χαμόγελο στη νέα μου οικογένεια το χάρισα στην 
Κατίνα, για έναν κουραμπιέ. Για «ένα κουραμπιεδάκι με μπόλικη 
ζάχαρη κι ολόκληρο αμύγδαλο», όπως το περιέγραφε η Ευρύκλεια 
στο παραμύθι μας του κουραμπιέ.

Μου το πρόσφερε η Κατίνα με αντάλλαγμα ένα χαμόγελό μου, 
να δει το χαμόγελο της μακαρίτισσας της μάνας μου που της είχε 
πει η Ευρύκλεια πως είχα. Εξαγοράστηκα, της χαμογέλασα και δεν 
πάψαμε να χαμογελάμε έκτοτε η μια στην άλλη. Με την ιστορία του 
κουραμπιέ και με πολλές ακόμα ιστορίες που ζήσαμε μαζί στα χρό-
νια που ακολούθησαν.

Δεν είχαμε όμως μόνο γέλια και παιχνίδια με την Κατίνα. Η γυ-



20 Ν O Ε Λ  Μ Π Α Ξ Ε Ρ

ναίκα αυτή, που καταγόταν από ένα ασήμαντο χωριουδάκι έξω από 
τη Σμύρνη, είχε την απαίδευτη σοφία του αμόρφωτου ανθρώπου 
και το έμφυτο χάρισμα να τη μεταδίδει στα παιδιά. «Ό,τι κάνεις, 
και τώρα και σαν μεγαλώσεις, ιδίως τότε, να, διες εμένα να σε χαρώ, 
θα το περιχύνεις με αγάπη, έτσι, σαν σιροπάκι. Να μελώσει και να 
μην το πειράζει ο χρόνος. Αλλά όχι πολύ και λιώσει. Ούτε να μας 
πά ρουν τα ζουμιά. Ξέρεις εσύ. Όσο στον μπακλαβά μας, να γλείφουν 
τα δάχτυλά τους τόσο που να μη λιγώνονται. Καλά;»

Ένευα εγώ «καλά».
«Κι άκου να δεις, και τις σκέψεις σου δεν θα τις αφήνουμε έτσι, 

ναι, ματάκια μου; Θα τις βουτάμε καλά καλά στη σαλτσούλα της 
καλοσύνης μας, καλά; Σαν να ’ναι μπουκίτσα ψωμάκι στο κοκκινι στό 
που σ’ αρέσει, καλά;»

Ένευα εγώ πάλι «καλά».

Στον χρόνο πάνω από τον ερχομό μας γεννήθηκε ο Φίλιππος. 
Ήρ θε στον κόσμο κλοτσώντας και φωνάζοντας «σαν άντρας». «Πώς 
θα μπορούσε να είναι αλλιώς ο πρωτότοκος γιος του Καλφατζή;» 
σχο λίαζαν γελώντας οι επισκέπτες μας, που στρώνονταν σπίτι μας 
ως αργά, για να απολαύσουν διπλή και τριπλή μερίδα από τα αρσενι-
κά γλυκά της Κατίνας.

Έτσι τα ’λεγε η Κατίνα τα γλυκά που τους προσφέραμε για τα 
καλωσορίσματα του μωρού. Αρσενικά. Ειδικά φτιαγμένα για τα γεν-
νητούρια του αγοριού μας. Γουρλίδικα.

Στεκόμουν με τις ώρες πάνω από την κούνια του, υπερήφανη 
για το μικρούλι αντράκι αδελφό μου. Κι έτσι, με αυτά τα αισθήματα, 
μελωμένα στη ζάχαρη των αρσενικών γλυκών μας, σκέφτομαι πάντα 
τον Φίλιππο. Όσα χρόνια κι αν πέρασαν, παρέμεινε μία γεύση στο 
στόμα παρά μια εικόνα. Γλυκιά γεύση, χωρίς την κάπως τραχιά, 
πιπεράτη αρσενικάδα.
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Αντίθετα, μια εικόνα είναι για μένα ο Φώτης μας. Ήρθε στον 
κόσμο μόλις την επόμενη χρονιά, τυλιγμένος με φως. «Έφερε μαζί 
τη λάμψη του», μου είπε η Ευρύκλεια, όταν μου ανακοίνωσε το νέο. 
Προσπαθούσα να φανταστώ πώς μπορεί να είναι ένα μωρό που 
«φέρνει μαζί τη λάμψη του», μέχρι που τον πρωτοείδα.

«Λοιπόν; Πώς σου φαίνεται ο νέος σου αδελφός;» με ρώτησε η 
μητέρα μου.

Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια από πάνω του. «Λευκός», μί λησα 
τελικά, «λαμπερός. Τόσο φωτεινός!»

Χάρη στη φωτεινότητά του πήρε το όνομα Φώτης. «Για να μείνει 
φωτεινός σε όλη του τη ζωή και να μας φωτίζει όλους μας», εξήγησε 
στο πλήθος ο νονός του στα βαφτίσια του.

Ο Φώτης μας γεννήθηκε με το χαμόγελο, χωρίς κραυγές και δά-
κρυα. Ένα ήσυχο, ευχαριστημένο, φασκιωμένο δεματάκι στην αγκα-
λιά της μάνας του, έτσι ξεκίνησε τη ζωή του. Όλοι συμφώνησαν πως 
ήταν καλός οιωνός. Πως ο αδελφός μου αυτός θα φέρνει μόνο ευτυ-
χία. Κι είναι αλήθεια πως μας χάρισε πολύ φως και πολλή χαρά, όλα 
απλόχερα, δυστυχώς όμως όχι αστείρευτα.

Ο πατέρας μου είχε άλλον τρόπο, δικό του, να διδάσκει τα παι-
διά του. «Άγγιξε το μαγουλάκι του μωρού με το δάχτυλό σου απα λά», 
με προέτρεψε. «Τι νιώθεις;»

«Είναι μαλακό. Πολύ πολύ απαλό. Είναι όμορφο».
«Όχι έτσι. Κλείσε τα μάτια και ξανακάν’ το. Τι νιώθεις τώρα;»
«Είναι σαν... βελούδο. Είναι βελούδο!»

Βελούδα, οργάντζες, λινά, χασέδες, ταφτάδες, βαμβακερά, μου-
σελίνες, ζορζέτες, ποπλίνες, μπατίστες, πικέδες, αλαντζάδες. Υφά-
σματα. Άψυχα τόπια που έπαιρναν ζωή όταν έμπαινε το πρωί στο 
μαγαζί του ο Καλφατζής. Υφασματέμπορος γνωστός σ’ ολόκλη ρη 
την περιοχή, δεν χόρτασε ποτέ να τα πουλάει. Όλα τα υφάσμα τα 
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είχαν τη θέση τους στο μαγαζί του πατέρα μου, από τα πιο φίνα ως 
τα πιο τραχιά. Ήταν ικανός να ταξιδέψει μακριά, «στην άκρη του 
κόσμου», για να προμηθευτεί το καλύτερο μετάξι, το πιο απα λό 
βελούδο.

Καμάρωνε πως τίποτα δεν έμενε απούλητο από το εμπόρευμά 
του. «Όλα έχουν την τιμή τους», τον άκουγα να λέει. «Και το όμορ-
φο και το άσχημο. Και το καλοϋφασμένο και το κακοϋφασμένο. Στα 
ράφια μου έχω κόρες πολλές, κάθε λογής, κι όλες τις προξενεύω 
εγώ», χαριτολογούσε ο Καλφατζής χαϊδεύοντας, σαν να ’ταν γατί, 
το μουστάκι του.

Στο παζάρι της τιμής είχε τη φήμη σκληρού διαπραγματευτή, 
μα δίκαιου: «Μπρε, γίνεται να πάρεις την καλύτερη την κόρη τζά-
μπα;» Κι όταν στο τέλος συμφωνούσαν στην τιμή, καλόπιανε τον 
πελάτη: «Έτσι είναι οι πολύ ωραίες. Θέλουν να τις αξιώνεσαι». Κι 
όταν δεν τα βρίσκανε: «Έτσι είναι οι πολύ ωραίες. Ακατάδεκτες. 
Έχω όμως για σένα μιαν άλλη, που θα σου κάνει σίγουρα».

Τα πιο ακριβά, τα πιο καλά υφάσματα, τα είχε ξεχωριστά, φυ-
λαγμένα πίσω από το γραφείο του σε μια βιτρίνα κλειδωμένη. Τα 
παρουσίαζε πάντα με την ίδια ιεροτελεστία, που την έχω στο μυα λό 
μου ολοζώντανη.

Πρώτα άδειαζε ο ίδιος και καθάριζε τον πάγκο απ’ όλα τ’ άλλα 
υφάσματα, πριν ακουμπήσει πάνω του το πολύτιμο τόπι. Έδιωχνε 
πέρα με ένα νεύμα τους παραγιούς, να μείνει μόνος με τον πελάτη. 
Ήθελε απόλυτη ησυχία, γι’ αυτό και καμούτσωνε με το βλέμμα του 
όποιον παραγιό θορυβούσε.

Ύστερα σκούπιζε τα χέρια του καλά στο μαντίλι του και ξεδί-
πλωνε το ύφασμα αργά. Το ’παιρνε ανάμεσα στα χέρια του και το 
πλησίαζε στο πρόσωπό του. Το κοιτούσε περήφανος. Λάμποντας 
σαν παιδί. Σαν τον Φώτη μας. Ύστερα το ’φερνε πολύ κοντά στα 
μάτια του πελάτη. «Δες το καλά. Έχεις ξαναδεί τίποτα πιο ωραίο 
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στον κόσμο;» Μιλούσε ψιθυριστά, αλλά η φωνή του πατέρα μου 
ποτέ δεν ήταν ψίθυρος. «Δες το τώρα όπως του πρέπει σε ένα τέ τοιο 
ύφασμα. Κλείσ’ τα μάτια κι άγγιξέ το».

Αν ο πελάτης δίσταζε, του ’παιρνε αυτός το χέρι και το ακου-
μπούσε μαλακά πάνω στο ύφασμα. Περίμενε να διαβάσει στο πρό-
σωπό του την απόλαυση της αφής πριν συνεχίσει. «Είναι πολύτιμο», 
πρόσθετε ψιθυριστά κοιτώντας τον στα κλειστά του μάτια. «Το ’χω 
για την κόρη μου», κατέληγε, βέβαιος πως δεν υπήρχε τίποτα πε-
ρισσότερο να πει.

Τα απογεύματα που έκοβε η δουλειά, συχνά έστελνε τον παρα-
γιό να μας φωνάξει. Ξεπρόβαλλε ο παραγιός από τη γωνία, αλλά 
προηγούνταν το σφύριγμά του. Το ακούγαμε από τις κάμαρές μας 
και φορούσαμε μάνι μάνι τα πανωφόρια μας.

Στο μαγαζί, έπαιρνε ο Καλφατζής τους γιους δίπλα του στον 
πάγκο κι αρχίνιζε:

«Για πείτε μου, τι ύφασμα είναι αυτό;»
«Και πώς το λέμε αλλιώς;»
«Πώς θα το βρείτε στην Τουρκιά; Πώς είπαμε πως το λεν στα 

τούρκικα; Δεν θυμάστε;»
«Κι αυτό; Τι ’ναι τούτο;»
«Κι αυτή ποπλίνα, μπρε; Σε τι διαφέρει τότε από το άλλο, ε, για 

πες μου;»
Κι όταν μεγάλωσαν τα αδέλφια μου αρκετά, τους έλεγε:
«Πόσα θα ’δινες για τούτη την τσόχα;»
«Πόσο θα την πουλήσεις, μπρε, αν την αγοράσεις τόσο;»
Ποτέ δεν συμφωνούσε με τις τιμές που άκουγε. «Ωχ, αμάν!» 

κλαι γόταν τραβώντας το μουστάκι του. «Θα μου το κλείσετε το 
μαγαζί εσείς. Για βάλτε μυαλό, αλλιώτικα θα πάμε για φούντο. Πάει, 
πάει. Ωχ, αμάν!»
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Περιέγραφε στα αγόρια του, ξανά και ξανά, τη μάχη του εμπό-
ρου, που δεν έχει τελειωμό, τη χαρά της νίκης, που είναι κάθε 
μέρα κι άλλη, «τη χαρά να έχεις με την αξία σου την τσέπη φου-
σκωμένη».

Έβαζε τα χεράκια τους στην τσέπη του να δουν πόσο μεγάλη 
είναι, «θηρίο αχόρταγο που τρέφεται με κοφτερό μυαλό και κόπο». 
Τους δασκάλευε με δικά του παθήματα, όπως τότε που πήρε ένα 
θη σαυρό, το καλύτερο μετάξι της Ανατολής, στη μισή τιμή, αλλά 
που την επομένη μόλις μέρα αγόρασε για κελεπούρι ένα τόπι 
μουχλια σμένο, ξεγελασμένος από έναν παμπόνηρο, πιο πονηρό από 
κείνον, έμπορο.

Ξεχνιόταν μιλώντας για μάχες και νίκες. Ως αργά τη νύχτα. Ακού-
ραστος, μέχρι που έβλεπε τους γιους του να κουτουλάνε στον πάγκο 
από τη νύστα. Μισοκοιμισμένους, τους επέστρεφε στο σπίτι. Μερι-
κές φορές τους έφερνε κοιμισμένους, καβαλίκα, και την άλλη μέρα 
τα αγόρια νόμιζαν πως τα είχαν ονειρευτεί όλα αυτά και δεν με πί-
στευαν όταν τους έλεγα πως ήταν αλήθεια.

Σε κάποια άλλη εποχή πιστεύω πως ο πατέρας μου, αυτός ο γί-
γαντας με τα γελαστά μάτια, θα μπορούσε να ήταν ένας πολύ γεν-
ναίος πολεμιστής ή ένας αξιολάτρευτος παραμυθάς.

Τον άκουγα να διηγείται τις ιστορίες του, να ντύνει τόσο όμορφα 
με λέξεις τη ζωή του, ενόσω ταξίδευα στα χρώματα και στις αφές 
καθισμένη πάνω σε μαλακό βελουδένιο μαξιλάρι. Κολυμπούσα δί πλα 
του, παρασυρμένη από το βάρος του, στην πλημμύρα αισθήσεων 
που δεν κουραζόταν να μας περιγράφει.

Με συντρόφευε με τις ζωντανές εικόνες του στις περιηγήσεις 
μου στο μέλλον, σε μιαν άχνη από πορφύρα, όπου φανταζόμουν τον 
εαυ τό μου γυναίκα, νέα και ωραία, να σουλατσάρω φιλάρεσκα, 
στηριγ μένη στο μπράτσο ενός πολύ κομψού άντρα, που όμως ήμουν 
παιδί ακόμη για να διακρίνω το πρόσωπό του.



25A Π Ο  Δ Ρ Υ  Π Α Λ Ι Α  Κ Ι  Α Π Ο  Π Ε Τ Ρ Α

Σαν μικρή κυρία, διάλεγα με προσοχή από τα χέρια του τα υφά-
σματα των μελλοντικών φορεμάτων μου, ταιριάζοντας χρώματα και 
υφές και επινοώντας με ευκολία πολύπλοκους, τολμηρούς συνδυα-
σμούς. Τυλιγόμουν με αυτά τα πολύχρωμα φίδια μέχρι τον λαιμό 
και γύρναγα, ικανοποιημένη, να δω στα γελαστά του μάτια, στα 
μάτια του πρώτου θαυμαστή μου, την προδιαγεγραμμένη, όπως πε-
ρίμενα, όμορφη ενήλικη ζωή μου.



Η Νοέλ Μπάξερ γεννήθηκε  
στην Αθήνα από Βρετανό πατέρα  
και Ελληνίδα μητέρα.  
Τα παιδικά της χρόνια τα έζησε  
στην Καβάλα. Σπούδασε  
στην Ελλάδα (Ελληνική Φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)  
και στην Αγγλία (μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Αρχαιολογία). 
Εργάστηκε στη διαφήμιση και,  
μετά, ως υπεύθυνη επικοινωνίας  
και δημοσίων σχέσεων σε ελληνικές 
επιχειρήσεις. Αρθρογραφεί  
σε περιοδικά και εφημερίδες.
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“Καβαλάω εικόνες.  
Ακόμα και τα συναισθήματα,  
είναι άυλες εικόνες  
που τις περνάω στο χαρτί.  
Δεν κατανοώ αφές, οσμές  
και ήχους με τον τρόπο  
που συμβαίνει σε άλλους.  
Για μένα είναι παράξενο  
να μιλάει κάποιος με μυρωδιές. 
Δεν καταλάβαινα τη γλώσσα 
της μάνας μου. «Τι χρώμα  
έχει η μυρωδιά αυτή;» 
ρωτούσα τη μητέρα μου,  
που μπορούσε να περιγράψει 
όλη της τη ζωή μέσα  
από μυρωδιές.

Για να διαβάσετε  
περισσότερα metaixmio.gr

”

Νοέλ Μπάξερ

«Ήρθε η ώρα να σου πω για το σκισμένο γράμμα,  
για ένα τόπι κασμίρι και για μια Κύπρια που μύριζε  
η αγκαλιά της πασχαλιά. Για μια μαγευτική πόλη,  

τη Σμύρνη μου, που κάηκε σαν φωτογραφία  
και για ένα πλοίο που μετέφερε μια γυναίκα που έσταζε 
γάλα. Για μια Τουρκάλα που χάθηκε και σώθηκε μόνο 

το τραγούδι της. Κι αν θέλεις, μόνο αν το θέλεις,  
θα σε αφήσω να κρατήσεις στα χέρια σου τα δυο  

μονάκριβα κλειδιά μου, του σπιτιού στο Αϊδίνι  
και του σπιτιού στη Σμύρνη»

À
Από το Αϊδίνι και τη Σμύρνη ως την Κύπρο, την Αθήνα και 
την εξωτική Ινδία, ξεδιπλώνεται η ιστορία μιας σύγχρονης 
Πηνελόπης με φόντο τις χαμένες πατρίδες. Γύρω από την 
Πηνελόπη, σαν γαϊτανάκι, πρόσωπα που τη σημάδεψαν: η 
Ζόι, ο Καλφατζής που «ξέρει να σώζει», ο Παρασκευάς με 
το «παρασκευάκι» του, η Κατίνα που ο «Ιορδάνης της πέθα-
νε», ο βροχερός Φίλιππος και ο φωτεινός Φώτης, η μαγεί-
ρισσα η Φραγκώ... 

Mια οικογένεια, τρεις γενιές ανθρώπων με φόντο τις χαμέ-
νες πατρίδες. Ένα σαγηνευτικό, πολυεπίπεδο μυθιστόρημα, 
μια εξαίσια τοιχογραφία του ελληνικού 20ού αιώνα, πλημ-
μυρισμένο με εικόνες και μυρωδιές εποχής.

Το πρώτο μέρος της διλογίας που ολοκληρώνεται  
με την Επιστροφή της Πηνελόπης.
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