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Σε ανάμνηση
του αγαπημένου μου φίλου

Αλή Ταϊγκούν
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«Σε κοίταζα χτες από έναν λόφο,
αγαπημένη μου Ιστανμπούλ…»

Γιαχγιά Κεμάλ
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Βυζάντιο

Η θρυλική πόλη του βασιλιά Βύζαντα
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Ο Δημιουργός κοίταζε τον βασιλιά. Είχε φτάσει η στιγμή για την
τελετουργία της θυσίας: Ήταν η μέρα της ευχαριστίας, η στιγμή
της αλήθειας, η ώρα του σεβασμού. Ο Δημιουργός τούς είχε χα-
ρίσει σαν ένα ιερό δώρο αυτή την ωραία χώρα που απλωνόταν
προς τη θάλασσα και έμοιαζε με αετοκεφαλή. Ο άνεμος είχε
φουσκώσει με μια μαγική δύναμη τα πανιά των καραβιών· η γη
σαν παραγωγική γυναίκα μετέτρεπε σε εκλεκτούς καρπούς τούς
σπόρους που έσπερναν στο χώμα· η θάλασσα σαν εύφορο πε-
ριβόλι προσέφερε τα καλύτερα ψάρια. Ο Δημιουργός είχε κρα -
τήσει πολύ μακριά τις συμφορές απ’ τον λαό της. Τώρα ήταν η
δική του σειρά. Έπρεπε να κάνει ό,τι απαιτούσε το να είσαι βα-
σιλιάς: να αναλάβει τις ευθύνες, να τηρήσει τις υποσχέσεις του.
Άρπαξε το φαρδύ, κοφτερό σπαθί του.

Ο Δημιουργός κοίταζε τον βασιλιά. Η μικρή πλατεία φωτιζό-
ταν από ένα γαλάζιο φως. Η περιοχή μύριζε θάλασσα. Ο βασι-
λιάς ένιωσε μια υγρή δροσιά στο πυρωμένο μέτωπό του. Την
ίδια δροσιά ένιωσε κι ο νεαρός ταύρος που περίμενε δίπλα στο
θυσιαστήριο· ένα ρίγος διέτρεξε όλο το σώμα του ζώου. Με τον
ίδιο τρόπο αναρίγησαν κι οι τέσσερις πολεμιστές που προσπα-
θούσαν να συγκρατήσουν τον ταύρο. Κι ο ιερέας που στεκόταν
ένα βήμα πίσω απ’ τον ταύρο, το ίδιο. Όμως ο βασιλιάς δεν α -
ναρίγησε. Στάθηκε αδιάφορος στο αόρατο άγγιγμα της αύρας
και στην ψύχρα που προκαλούσε ανατριχίλα. Σήκωσε προσε-
κτικά το σπαθί και πλησίασε.

Ο Δημιουργός κοίταζε τον βασιλιά. Όταν ο τελευταίος έφτα-
σε ενώπιον του Δημιουργού, σταμάτησε, σήκωσε το κεφάλι με
σεβασμό. Το βλέμμα του καρφώθηκε στην τρίαινα που κρατού-
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σε ο Δημιουργός. Εκείνο το φοβερό όπλο που ένα χτύπημά του
μόνο αρκούσε να στείλει χώρες ολόκληρες στα βάθη της θαλάσ-
σης. Ο σεβασμός του βασιλιά μετατράπηκε σε τρόμο, απέστρεψε
βιαστικά τη ματιά του απ’ τον Δημιουργό. Για μια στιγμή στην
πλατεία όλα πάγωσαν: η αύρα της θάλασσας, ο ταύρος που έ -
τρεμε σύγκορμος απ’ την οργή, οι στρατιώτες που κρατούσαν
τον ταύρο. Για ένα διάστημα μια τρομακτική σιωπή επικράτησε
στον χώρο. Αν περίμενε λίγο ακόμη, αυτή η σιωπή θα έ παιρνε τη
μορφή μιας μόνιμης κατάρας, κι αν περίμενε λίγο ακόμη, θα
εξόργιζε τον Δημιουργό. Έπρεπε να πάρει τον λόγο. Δεν επιτρε-
πόταν άλλη καθυστέρηση.

«Ω, Ποσειδώνα!» είπε με φωνή βροντερή, αλλά και γεμάτη
σεβασμό. «Ω, Θεέ των θαλασσών, των σεισμών, των αλόγων! Ω,
γιε του Κρόνου και της Ρέας, αδελφέ του Δία και του Άδη! Ω,
ισχυρότατε των αθανάτων! Ω, πιο αθάνατε των ισχυρών! Χίλιες
ευχαριστίες. Απύθμενο σεβασμό. Αμέτρητη αγάπη.

»Εσύ που δεν μας εγκατέλειψες. Εσύ που δεν μας άφησες
μόνους απ’ τη στιγμή που ξεκινήσαμε απ’ τα Μέγαρα. Εσύ που
ήσουν πάντα σύντροφος στη μοίρα μας. Που δεν δοκίμασες πά-
νω μας την οργή σου. Που δεν άφησες τις φουρτούνες να ξε-
σπάσουν πάνω στα καράβια μας. Που δεν χρησιμοποίησες την
πανίσχυρη τρίαινά σου εναντίον μας. Που κατέστησες τις θά-
λασσες ακυμάτιστες, ελεήμονες και εύφορες για μας.

»Ω, μεγαλοπρεπέστατε Θεέ, ω, απόλυτε άρχοντα των θα-
λασσών, προστάτη των Μεγαρέων μεταναστών! Αν δεν ήσουν
εσύ, δεν θα ανακαλύπταμε αυτή την περιτριγυρισμένη από θά-
λασσα χώρα. Ούτε θα ήταν δυνατόν να κτίσουμε την καινούρια
πόλη μας που υψώνεται σαν μνημείο πάνω στα εύφορα εδάφη.
Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα υπήρχαμε ούτε στη θάλασσα ούτε στην
ξηρά. Εσύ που μας αγάπησες σαν να ’μασταν δικά σου παιδιά,
που μας λυπήθηκες, μας έδειξες στοργή, μας προστάτεψες.
Κι εμείς τώρα θέλουμε να δηλώσουμε τις ευχαριστίες μας θυ-
σιάζοντας τούτον τον ταύρο. Σε ικετεύω, δέξου την προσφορά
μας. Σε ικετεύω, λυπήσου μας, προστάτευσέ μας, φρόντισέ

Α Χ Μ Ε Τ  Ο Υ Μ Ι Τ
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μας, ό πως έκανες μέχρι σήμερα. Σε ικετεύω, εξασφάλισέ μας
την εύνοια και των άλλων Θεών. Διότι εσύ μας αγαπάς περισ-
σότερο απ’ τους άλλους. Διότι εσύ είσαι ισχυρός. Διότι εσύ εί-
σαι δίκαιος…»

Ο Δημιουργός, σαν να μην άκουσε τίποτα, συνέχιζε να κοιτά -
ζει με μάτια που πετούσαν σπίθες τον Βύζαντα, τον νεαρό βα-
σιλιά αυτής της νέας χώρας. Ο βασιλιάς δεν πτοήθηκε απ’ την
αδιάφορη στάση του Δημιουργού. Δίχως να χάσει ίχνος απ’ τον
σεβασμό του, γονάτισε, έσκυψε το κεφάλι, χαιρέτησε. Μετά ση-
κώθηκε, και με βήμα πολεμιστή γεμάτου αυτοπεποίθηση κατευ-
θύνθηκε προς τον ταύρο που με δυσκολία συγκρατούσαν οι τέσ-
σερις στρατιώτες. Ο ταύρος, πριν από τον βασιλιά που βάδιζε
προς εκείνον, διέκρινε το σπαθί του. Ο ήλιος, λες και ή θελε να
προειδοποιήσει για την καταστροφή που πλησίαζε, έ στειλε τις
ακτίνες του απ’ τη γυαλιστερή επιφάνεια του σπαθιού προς τα
αγριεμένα μάτια του ζώου. Ο ταύρος, που ήταν ήδη α νήσυχος
επειδή ήταν δεμένος με σχοινιά, ένιωσε ακόμη μεγαλύτερη έντα-
ση. Ήθελε να φύγει απ’ τη μικρή πλατεία που μύρι ζε θάλασσα,
να γλιτώσει απ’ τα δεσμά και από τη λάμψη που τύφλωνε τα
μάτια του. Προσπάθησε να ξεφύγει απ’ την πίεση παρασύρο-
ντας και τους τέσσερις στρατιώτες. Όμως οι στρατιώτες δεν το
επέτρεψαν· άδραξαν με όλες τους τις δυνάμεις τα σχοινιά που
τον κρατούσαν.

Ο Δημιουργός κοίταζε τον βασιλιά. Ο Βύζαντας πλησίασε προ-
σεκτικά τον ταύρο. Το ζώο που οσμίστηκε τη μυρωδιά του βα-
σιλιά οργίστηκε ακόμη περισσότερο, κι ερεθισμένο άρχισε να
ρουθουνίζει δυνατά. Οι πολεμιστές με κόπο πλέον κατάφερναν
να συγκρατήσουν το ζώο. Ο ιερέας είχε κιόλας αρχίσει τις προ-
σευχές· κρατούσε στα χέρια μια γαβάθα γεμάτη χώμα μέσα στην
οποία θα χυνόταν το αίμα του ζώου. Ο Βύζαντας κοντοστάθηκε
μπροστά στο μεγαλοπρεπές, ωραίο ζώο και, προτού το θυσιάσει
στον Θεό, το κοίταξε με σεβασμό. Ο ταύρος είχε καρφώσει το
βλέμμα του στον βασιλιά. Τον παρατηρούσε με περιέργεια, λες
και ήθελε απ’ αυτόν να μάθει τα μελλούμενα. Ο βασιλιάς, όπως

Μ Ν Η Μ Ε Σ  Τ Η Σ  Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
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δεν ήταν σωστό να κάνει τον Δημιουργό να περιμένει, έτσι δεν
έπρεπε να κάνει και το ζώο να περιμένει. Έσφιξε δυνατά τη λα-
βή του φαρδιού, κοφτερού σπαθιού. Έκανε ένα βήμα ακόμη
προς τον ταύρο. Βύθισε μεμιάς το σπαθί στον λάρυγγα του ταύ-
ρου. Καθώς το αίμα εκτινάχθηκε προς τη γαβάθα του ιερέα, ο
ταύρος έμεινε ακίνητος στη θέση του. Αμέσως μετά αναρίγησε
απ’ τον πόνο, θέλησε μ’ όλες του τις δυνάμεις να πεταχτεί προς
τα μπρος. Εάν οι στρατιώτες δεν ήταν σε εγρήγορση, θα έτρεχε
σκορπίζοντας παντού το αίμα του έως ότου εξαντληθούν όλες
του οι δυνάμεις· όμως τα μυώδη μπράτσα τους και πάλι τον συ-
γκράτησαν. Το ζώο σύντομα εξαντλήθηκε, πρώτα γκρεμίστηκε
στα γόνατα που έτρεμαν και μετά σωριάστηκε χάμω με θόρυβο
στη δεξιά του πλευρά.

Ο Δημιουργός κοίταζε τον βασιλιά. Η προσοχή, όμως, του βα-
σιλιά δεν ήταν πια στραμμένη προς τον Θεό: Το βλέμμα του
σταθερά παρατηρούσε το ζώο· ήταν λόγω της επίδρασης του αί-
ματος που εκτινάχτηκε πάνω του; ήταν λόγω ενός πανάρχαιου
ενστίκτου; κανείς δεν μπορεί να πει. Τα μάτια του ταύρου δεν
κοίταζαν πια οργισμένα, αλλά α  πορημένα και λίγο λυπημένα. Ο
βασιλιάς δεν είχε μετανιώσει για την πράξη του, τον είχε κυρι-
εύσει η γαλήνη του ανθρώπου που είχε κάνει το καθήκον του,
ωστόσο για κάποιον άγνωστο λόγο δεν μπορούσε να πάρει το
βλέμμα του απ’ τα παγωμένα κατάμαυρα μάτια του ταύρου.

Α Χ Μ Ε Τ  Ο Υ Μ Ι Τ

• 18 •

ΤΕΛΙΚΟ-ΜΝΗΜΕΣ ΚΩΝ/ΛΗΣ  27/06/2012  9:49 μ.μ.  Page 18



«Λες να θυσίασαν τον άνθρωπο στον Ατατούρκ;»

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ του θύματος έμεναν καρφωμένα πάνω στον
Ατατούρκ. Ήταν γύρω στα πενήντα. Τα χέρια του ήταν δεμένα με
πλαστικό σχοινί απ’ τους καρπούς, με τις παλάμες να κοιτάζουν
η μια την άλλη και τα μπράτσα τεντωμένα προς τα πάνω. Τα ανοι-
χτά του πόδια ήταν στραμμένα προς τη θάλασσα. Τα ίσια, ασημέ -
νια, μακριά μαλλιά του είχαν απλωθεί στο μάρμαρο του δαπέδου.
Ο γιακάς του ταμπά δερμάτινου σακακιού και το μπρος μέρος του
μπεζ πουκαμίσου είχαν μαυρίσει από το ξερό αίμα. Αν το καλυμ-
μένο με γκρίζα γένια πιγούνι δεν ήταν γερμένο πάνω στο στήθος,
πιθανότατα θα είχα δει το βαθύ τραύμα στον λαιμό του άντρα που
του είχε προκαλέσει τον θάνατο. Παρ’ όλο που είχα συναντήσει
πολλές φορές παρόμοιες σκηνές, ίσως επειδή ήταν νωρίς το πρωί,
ίσως επειδή με είχαν πάρει τα χρόνια, η εικόνα του δολοφονημέ-
νου έσφιξε την καρδιά μου. Έστρεψα το βλέμμα προς τη θάλασσα
που, όσο περνούσε η ώρα, έπαιρνε πιο ανοιχτό χρώμα.

Δύο ταλαιπωρημένα πλοία της γραμμής, δύο εργάτες της θάλασ-
σας, πέρασαν από μπροστά μου αφήνοντας λωρίδες από αφρό
πάνω στο γαλάζιο νερό που έρρεε αθόρυβα. Μια λεπτή αύρα δρό-
σιζε το Σαράιμπουρνου1. Ένα γαλάζιο φως επικρατούσε παντού.
Καθώς επίσης και η μυρωδιά της θάλασσας. Τα δέντρα που πε-
ριστοίχιζαν το σαράι, από το οποίο μάς χώριζε ένας ασφαλτο-
στρωμένος δρόμος, είχαν ανθίσει προ πολλού. Αναπόλησα τις πα-

• 19 •

1. Το ακρωτήρι της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης που κοιτάει προς την απέ-
ναντι όχθη του Βοσπόρου.
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λιές, καλές μέρες, την Ιστανμπούλ των παιδικών μου χρόνων. Θο-
λές εικόνες, φωνές που έρχονταν από μακριά, θραύσματα από
μνήμες… Όχι, ούτε μία ανάμνηση δεν ζωντάνεψε στη μνήμη μου.
Ξάφνου ένιωσα πάνω μου το βάρος ενός βλέμματος. Σήκωσα το
κεφάλι και κοιταχτήκαμε κατάματα· το μισοφέγγαρο που ξεθώ-
ριαζε στον ουρανό με κοίταζε από ψηλά. Αν και είπα ότι ξεθώ-
ριαζε, οι γραμμές του ήταν ακόμη πεντακάθαρες. Έ νιωσα την ψύ-
χρα του πρωινού, αναρίγησα. Αποτράβηξα το βλέμμα μου απ’ το
φεγγάρι και σήκωσα τον γιακά της καμπαρντίνας.

«Είναι σύμπτωση;»
Η φωνή αντιλάλησε ελαφρά στη μικρή πλατεία και χάθηκε

ανάμεσα στον διαρκή ήχο του φλοίσβου. Αυτός που μίλησε ήταν
ο φιλαράκος μας, ο αγαθός γίγαντας, ο Αλή. Κοίταζε σταθερά το
μπρούτζινο άγαλμα του Ατατούρκ. Δεν ήταν φανερό σε ποιον
απευθυνόταν η ερώτηση. Η Ζεϊνέπ πετάχτηκε πρώτη.

«Ποιο να είναι σύμπτωση;»
Στο όμορφό της πρόσωπο διέκρινα την ανησυχία μήπως της εί-

χε ξεφύγει κάποια σημαντική λεπτομέρεια. Ο Αλή τής έδειξε με
τον ασύρματο που κρατούσε στο χέρι το άγαλμα του Ατατούρκ.

«Το ότι το θύμα αφέθηκε έτσι μπροστά στο άγαλμα». Έστρε-
ψε το γεμάτο ερωτηματικά βλέμμα του προς εμένα. «Τι λέτε, κύ-
ριε αστυνόμε; Είναι σύμπτωση;»

Δεν ήξερα την απάντηση. Πλησίασα το άγαλμα. Ο Μουσταφά
Κεμάλ, ντυμένος με πολιτικά, με τα χέρια στη μέση και, με τη μα-
τιά στα γαλάζια νερά, είχε βυθιστεί σε βαθιές σκέψεις. Βλέποντας
να μην απαντώ, η Ζεϊνέπ πήρε τον λόγο.

«Τι θες να πεις; Ότι θυσίασαν τον άνθρωπο στον Ατατούρκ;»
«Το θεωρείς απίθανο;» Η φωνή του Αλή ήταν απόλυτα ήρεμη,

λες και μιλούσε για κάτι πολύ συνηθισμένο. «Δεν ξέρεις τι παλα-
βοί ζουν σ’ αυτήν τη χώρα;»

Είχε δίκιο, αλλά δεν είχα ακούσει μέχρι εκείνη την ημέρα να
θυσιάζουν ανθρώπους στον Ατατούρκ.

«Δεν νομίζω» μουρμούρισε η Ζεϊνέπ σκύβοντας και πάλι πάνω
απ’ το θύμα για να το εξετάσει. «Για μένα είναι μια σκέτη σύ-

Α Χ Μ Ε Τ  Ο Υ Μ Ι Τ
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μπτωση. Εάν το θύμα είχε θυσιαστεί, θα το θυσίαζαν σ’ αυτό εδώ
το μέρος;» Με το δεξί χέρι, όπου φορούσε πλαστικό γάντι, έδειξε
το μάρμαρο κάτω απ’ το κεφάλι του δολοφονημένου. «Δεν υπάρ-
χει ίχνος αίματος. Τον έφεραν εδώ αφού πρώτα τον είχαν σκοτώ-
σει. Δεν νομίζω πως η δολοφονία έχει καμιά σχέση με τον Ατα-
τούρκ».

«Δεν ξέρω…» Η φράση του Αλή κόπηκε από το σφύριγμα της
σειρήνας ενός φέριμποτ που διέσχιζε τα νερά εκείνη την ώρα. Κα-
θώς το πνιχτό σφύριγμα της σειρήνας έσβηνε –θύμιζε άγρια κραυ-
γή μυθικού ζώου–, η φωνή της Ζεϊνέπ τάραξε ξανά την ηρεμία του
πρωινού:

«Κάτι υπάρχει εδώ». Προσπαθούσε να βγάλει κάτι που ήταν
σφηνωμένο ανάμεσα στα δεμένα με πλαστικό σχοινί χέρια του θύ-
ματος. «Είναι κάτι μεταλλικό… Να το, το έβγαλα».

Τα βλέμματά μας κόλλησαν στο στρογγυλό μέταλλο που κρα-
τούσε η Ζεϊνέπ ανάμεσα στον δείκτη και στον αντίχειρα.

«Ένα νόμισμα» μουρμούρισε η Ζεϊνέπ. «Μοιάζει να ’ναι αρ-
χαίο».

Ο Αλή προσπάθησε να διαβάσει τα γράμματα του νομίσματος.
«Στις άκρες υπάρχουν γράμματα και στη μέση κάτι σχέδια…

Τι ’ναι αυτά, μωρέ;» Έστρεψε προς εμένα τα έκπληκτα μάτια
του. «Ναι: μια σελήνη, κύριε αστυνόμε, και στη μέση ένα αστέρι».
Κοντοστάθηκε· και μετά ψιθύρισε με μια αλλόκοτη χροιά στη φω-
νή: «Ακριβώς όπως η σημαία μας».

Μ Ν Η Μ Ε Σ  Τ Η Σ  Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
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«Το πρώτο όνομα της Ιστανμπούλ είναι Βυζάντιο»

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ, χωρίς παράθυρα εργαστήριο, το μόνο φως
προερχόταν από την οθόνη του υπολογιστή, όπου προβαλλόταν σε
μεγέθυνση το νόμισμα. Παρατηρούσα το αστέρι που, παρ’ ότι οι
άκρες του είχαν κάπως φθαρεί, έλαμπε εδώ κι αιώνες στη μέση
της σελήνης, που το άνοιγμά της κοίταζε προς τα πάνω. Μία λέξη
εννέα γραμμάτων κύκλωνε το άστρο και τη σελήνη.

«Σε ποια γλώσσα ανήκουν τα γράμματα;» Η Ζεϊνέπ με τον
μακρύ χάρακα σημάδευε τα γράμματα του νομίσματος. «Σίγουρα
δεν είναι τούρκικα… Μήπως ρώσικα;»

«Όχι» απάντησα κατηγορηματικά. «Ελληνικά… Αυτό είναι ελ-
ληνικό αλφάβητο».

Όχι μόνο η Ζεϊνέπ, αλλά κι ο Αλή που ήταν στημένος δίπλα
μου, γύρισαν και με κοίταξαν. Πώς το ’ξερα;

«Το ελληνικό αλφάβητο το είχα μάθει απ’ τον μπάρμπα-Δη-
μήτρη. Ήταν ιερέας του Πατριαρχείου. Με τη γυναίκα του, την κυ-
ρία Σούλα, έμεναν σ’ ένα σπίτι με κήπο απέναντι απ’ το δικό μας
στο Μπάλατ2. Δεν είχαν αποκτήσει παιδιά.

Μπαινόβγαινα στο σπίτι τους σαν να ήταν δικό μου. Είχαν ει-
κονογραφημένα βιβλία που τα είχαν φέρει απ’ την Ελλάδα. Κα-
θώς τα κοίταζα, έμαθα την αλφαβήτα. Τότε τα γνώριζα καλά.
Τώρα δυσκολεύομαι, αλλά μπορώ να τα βγάλω πέρα μ’ αυτά
εδώ».

«Τότε, τι γράφει εδώ, κύριε αστυνόμε;» ρώτησε με μεγάλη πε-
ριέργεια η Ζεϊνέπ. Η ματιά της ήταν ακόμη κολλημένη πάνω στα
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ανάγλυφα γράμματα του νομίσματος. Πλησίασα στην οθόνη κι
έδειξα τα γράμματα.

«Μπορείτε να τα διαβάσετε κι εσείς. Γράφει “ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ”».
Ο Αλή μουρμούρισε αγχωμένος, θαρρείς και βρέθηκε μπροστά

σε άλυτο αίνιγμα:
«Κάτι σχετικό με τους Βυζαντινούς;»
Κι η Ζεϊνέπ είχε το ίδιο απορημένο ύφος.
«Τι;» έκανα απορημένος. «Μη μου πείτε ότι δεν καταλαβαί-

νετε!»
Αρχικά δεν κατάλαβαν την αντίδρασή μου· μετά, σαν να είχαν

διαπράξει μεγάλη γκάφα, απέστρεψαν το βλέμμα τους.
«Αλήθεια, δεν το ξέρετε; Ελάτε, βρε παιδιά. Μωρέ, Βυζάντιο…

Βυζάντιο… Η πρώτη ονομασία της πόλης στην οποία ζούμε. Το
πρώτο όνομα της Ιστανμπούλ!»

Ο Αλή προσπάθησε να κρύψει την ντροπή του πέφτοντας σε
βαθιά σιωπή, ενώ η Ζεϊνέπ έκανε μια αμυντική κίνηση:

«Το πρώτο όνομα της Ιστανμπούλ δεν ήταν Κωνσταντινού-
πολη;»

Κούνησα απογοητευμένος το κεφάλι μου.
«Φυσικά και όχι. Το πρώτο όνομα είναι Βυζάντιο. Την ονομα-

σία που ανέφερες την πήρε μετά από εκατοντάδες χρόνια».
Ξαφνικά η εικόνα της οθόνης άλλαξε, και μπροστά στα μάτια

μας εμφανίστηκε το μπούστο μιας γυναίκας. Βλέπαμε τη γυναίκα
απ’ το προφίλ, είχε μαζεμένα τα μαλλιά πίσω στο κεφάλι, τα χαρα -
κτηριστικά του προσώπου φαίνονταν πολύ καθαρά. Ήταν η πίσω
όψη του νομίσματος. Ο Αλή, που είχε αλλάξει όψη στο νόμισμα για
να γλιτώσει απ’ το κήρυγμα Ιστορίας, έκανε να ρωτήσει «Κι αυτή
η γυναίκα είναι απ’ το Βυζ…», αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει την
πρόταση. «Μα, πώς την είπατε τη λέξη, κύριε αστυνόμε;»

Μισοαστεία μισοσοβαρά, επανέλαβα απότομα:
«Βυζάντιο, Αλή! Βυζάντιο!»
«Αυτό είναι λοιπόν!» είπε ο βοηθός μου γελώντας κάτω απ’

τα μουστάκια του. «Κι αυτή η γυναίκα πρέπει να ’ναι καμιά βυ-
ζαντινή πριγκίπισσα».

Μ Ν Η Μ Ε Σ  Τ Η Σ  Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
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Δεν ήμουν σίγουρος. Για ένα διάστημα κι οι τρεις μας παρατη-
ρούσαμε σιωπηλοί την εικόνα της γυναίκας στην οθόνη. Στο τέλος
είπα «Δεν ξέρω» και πάτησα τον διακόπτη. «Σ’ αυτό το ζήτημα
κι εγώ είμαι απληροφόρητος όσο κι εσείς. Το καλύτερο που μπο-
ρούμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδήμονα».

Όταν το ψυχρό φως της λάμπας φθορίου κατέκλυσε το δωμά-
τιο, η εικόνα της γυναίκας εξαφανίστηκε απ’ την οθόνη. Την ίδια
στιγμή μια ωραία μυρωδιά –κάτι ασυνήθιστο για το εργαστήριο–
άγγιξε τη μύτη μου. Και να! ήταν εκεί: τα μοβ ζουμπούλια μέσα
σ’ ένα συνηθισμένο βάζο πάνω στο γραφείο της Ζεϊνέπ. Απ’ αυτά
ερχόταν η μυρωδιά.

«Τι ωραία λουλούδια» είπα. «Ποιος τα έφερε;»
Η ερώτηση ήταν προς τη Ζεϊνέπ, αλλά πρόσεξα να κοκκινίζουν

τα μάγουλα του Αλή. Η Ζεϊνέπ απάντησε με μεγάλη άνεση, ακό-
μη, θα ’λεγα, και με υπερηφάνεια.

«Ο Αλή τα έφερε, κύριε αστυνόμε».
Αυτό κι αν ήταν ασυνήθιστο! Ο χοντροκομμένος Αλή να φέρει

λουλούδια στη Ζεϊνέπ με την οποία καβγάδιζε κάθε λίγο και λι-
γάκι. Κοίταξα απορημένος τον βοηθό μου: το κοκκίνισμα ολοένα
αυξανόταν. Απέστρεψε το βλέμμα του για να μη διασταυρωθούν
οι ματιές μας. Σκέφτηκα να τον πειράξω λίγο, αλλά ήταν τόσο συ-
μπαθητικός ο κατεργαράκος, που τον λυπήθηκα.

«Ωραία λουλούδια» είπα για να κλείσει το θέμα, και μετά
στράφηκα προς τη Ζεϊνέπ. «Πρέπει να βρούμε επιστήμονες που
γνωρίζουν απ’ αυτά τα ζητήματα. Ιστορικούς, επιστήμονες που
ασχολούνται με παλιά νομίσματα, ανθρώπους που μπορούν να
μας διαφωτίσουν».

«Θα το ερευνήσω αμέσως, κύριε αστυνόμε».
Ο Αλή φαινόταν χαρούμενος που αλλάξαμε θέμα. «Ας αρχί-

σουμε με τους νομισματολόγους» είπε κεφάτος. «Θα πρέπει να
υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην ημισέληνο και τ’ αστέρι του
νομίσματος και στη μεταφορά του πτώματος κάτω από το άγαλ-
μα του Ατατούρκ».

Το θέμα που είχε επισημάνει ο βοηθός μου ήταν σημαντικό. Η

Α Χ Μ Ε Τ  Ο Υ Μ Ι Τ
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ημισέληνος και το αστέρι πάνω σ’ ένα νόμισμα που είχε κοπεί χι-
λιάδες χρόνια πριν και ο Μουσταφά Κεμάλ... Άραγε να ήταν κά-
ποιο πολιτικό μήνυμα; Ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι μήπως δεν
ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι, αλλά τρομοκράτες που επιδίωκαν
να φτάσουν στον σκοπό τους με δολοφονίες; Αυτή η πιθανότητα
δεν μου φαινόταν πολύ λογική. Γιατί μέχρι σήμερα ούτε αριστερές
ούτε δεξιές οργανώσεις είχαν προσφύγει σε τέτοιες μεθόδους. Οι
δράσεις τους ήταν ολοφάνερες, δίχως να αφήνουν καμία αμφιβο-
λία για τον στόχο. Όταν, βέβαια, δεν κρύβονταν από πίσω μυστι-
κές υπηρεσίες που τους κατεύθυναν κρυφά. Ποτέ δεν είχα εργα-
στεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, όμως γνώριζα ότι πολλές
τρομοκρατικές οργανώσεις καθοδηγούνται απ’ τις μυστικές υπη-
ρεσίες.

«Για δες, όλη η ομάδα είναι εδώ!» Ήταν η φωνή του Σεφίκ.
Γύρισα προς την πόρτα. Ο δραστήριος αστυνομικός της Σήμανσης,
όρθιος μπροστά στο κατώφλι του εργαστηρίου, μας κοίταζε χα-
μογελαστός. Μόλις διαισθάνθηκε πως κάτι σοβαρό διέκοπτε, αμέ-
σως σοβάρεψε.

«Κύριε αστυνόμε, ήρθα να σας πω ότι εξακριβώθηκε η ταυτό-
τητα του θύματος».

Να κι ένα καλό νέο.
«Βρήκατε πάνω του καμιά ταυτότητα;»
Πλησίασε, κρατώντας την πλαστική σακούλα με τα αποδεικτι-

κά στοιχεία.
«Βρήκαμε το πορτοφόλι του, κύριε αστυνόμε. Εκατό μέτρα πιο

πέρα απ’ το σημείο του εγκλήματος. Είχε μέσα την ταυτότητα.
Στον δρόμο βρέθηκε κι ένα κατεστραμμένο κινητό».

Καθώς έπαιρνα τη σακούλα, ρώτησα.
«Το κινητό ήταν στο ίδιο μέρος με το πορτοφόλι;»
«Σχεδόν… Στην άκρη του δρόμου που εκτείνεται απ’ το Σα-

ράιμπουρνου μέχρι το Εμίνονου… Μπροστά στο Σεπετσιλέρ Κασ-
ρί3. Το πορτοφόλι απείχε περίπου δέκα μέτρα απ’ τα κομμάτια
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του κινητού. Θα πρέπει να τα ’ριξαν οι δολοφόνοι καθώς εγκατέ-
λειπαν το πτώμα…»

Παρ’ ότι ήξερα την απάντηση, ρώτησα για να είμαι σίγουρος.
«Είπες “οι δολοφόνοι”. Πώς ξέρεις ότι ο δράστης δεν ήταν

ένας;»
«Το θύμα μεταφέρθηκε, κύριε αστυνόμε. Κι εσείς γνωρίζετε

ότι, αν είχαν κόψει εκεί τον λαιμό του θύματος, ο τόπος θα έμοιαζε
με σφαγείο. Δεν είναι δυνατόν να μεταφέρει το πτώμα μόνος του
ένας άνθρωπος». Μετά ο Σεφίκ ρώτησε κάτι σημαντικό. «Μιλή-
σατε με κανέναν εκεί γύρω; Είδε μήπως κανείς κάτι;»

Κι επειδή ρώτησε κοιτώντας προς τον Αλή, ανέλαβε αυτός να
του απαντήσει.

«Οι φρουροί του στρατώνα στην απέναντι πλευρά του δρό-
μου δεν είδαν τίποτα. Ούτε οι υπεύθυνοι του διπλανού χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων… Ούτε οι κρασοπατέρες που μεθοκο-
πούσαν στην παραλία πήραν είδηση. Ρωτήσαμε όλους όσους βρί-
σκονταν εκείνη την ώρα στο Σαράιμπουρνου. Κανείς δεν είδε τί-
ποτα».

Ο Σεφίκ μουρμούρισε σαν να μιλούσε στον εαυτό του.
«Οι δολοφόνοι πρέπει να ’ναι επαγγελματίες. Αφού και γύρω

απ’ το άγαλμα δεν βρέθηκε ούτε ίχνος, κανένα αποδεικτικό στοι-
χείο».

Τα λόγια του Σεφίκ μ’ έκαναν να σκεφτώ και πάλι πως η δο-
λοφονία θα μπορούσε να είναι έργο μυστικών υπηρεσιών. Όμως
ε κείνοι δεν θα άφηναν μήνυμα, εκτός κι αν ήθελαν να μας απο-
προσανατολίσουν.

«Όλα καλά, αλλά γιατί στο άγαλμα του Ατατούρκ;»
Ο πεισματάρης Αλή και πάλι εξέφραζε την ίδια απορία.
«Παράξενο» είπε ο Σεφίκ. Κι εκείνος δεν είχε κάποια εξήγηση,

όπως όλοι μας. «Πράγματι πολύ παράξενο. Άραγε ο δολοφόνος
θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα;»

Θα μπορούσαμε για ώρες να συζητάμε αυτό το θέμα, πάντως
φαινόταν αδύνατον να καταλήξουμε κάπου. Ιδιαιτέρως αυτήν τη
χρονική στιγμή, με τα συγκεκριμένα δεδομένα που είχαμε στα χέ-
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ρια μας. Αντί να συνεχίσω τις λογικές υποθέσεις, άδειασα τη σα-
κούλα με τα αποδεικτικά στοιχεία πάνω στο τραπέζι. Τα μάτια
όλων στράφηκαν στο ταμπά πορτοφόλι και στα δύο κομμάτια του
κινητού.

«Ωραίο πορτοφόλι». Η φωνή του Αλή ακούστηκε σχεδόν χα-
ρούμενη. «Απ’ ό,τι φαίνεται, ο νεκρός θα πρέπει να ήταν πλού-
σιος».

«Αυτό δεν το ξέρω» είπε ο Σεφίκ και συνέχισε δείχνοντας τα
χαρτονομίσματα που προεξείχαν. «Του άρεσε όμως να κουβαλάει
μετρητά. Στο πορτοφόλι βρέθηκαν ακριβώς χίλιες διακόσιες είκοσι
πέντε λίρες».

Η Ζεϊνέπ ρώτησε με περιέργεια.
«Ο δολοφόνος δεν άγγιξε τα λεφτά;»
«Δεν νομίζω. Δεν ξέρω βέβαια αν ο άντρας είχε περισσότερα

λεφτά, αλλά αυτά τα λεφτά ήταν μέσα στο πορτοφόλι του».
Εμένα, περισσότερο απ’ τα λεφτά, μ’ ενδιέφερε η ταυτότητα

του δολοφονημένου. Αγγίζοντας όσο γίνεται λιγότερο και με τις
άκρες των δαχτύλων για να μη χαθούν τυχόν αποτυπώματα, έβγα-
λα την ταυτότητα απ’ το πορτοφόλι. Στο μεταξύ, η Ζεϊνέπ συνέ-
χιζε να συλλογίζεται φωναχτά.

«Φαίνεται από τα πράγματα ότι η δολοφονία δεν έγινε για τα
χρήματα… Αλλιώς ο δολοφόνος θα τα είχε πάρει όλα».

«Έτσι φαίνεται…»
Κανένας δεν έδωσε σημασία σ’ αυτό που είπε ο Σεφίκ. Κι οι

τρεις μας, με άκρα προσοχή, κοιτάζαμε την ταυτότητα που κρα-
τούσα στα χέρια. Τα γκρίζα μαλλιά του θύματος ήταν στη φωτο-
γραφία πολύ κοντύτερα, όμως δίχως αμφιβολία ήταν το ίδιο άτο-
μο. Το όνομά του ήταν Νετζντέτ, το επίθετό του Ντενίζελ. Είχε
γεννηθεί στις 12 Αυγούστου του 1959 στην Ιστανμπούλ. Σύμφωνα
με την ταυτότητα ήταν ανύπαντρος.

«Ανήκε στο διδακτικό προσωπικό ενός πανεπιστημίου».
Όταν ο Σεφίκ είδε τα βλέμματά μας να συγκεντρώνονται επά-

νω του, έδειξε την επισκεπτήρια κάρτα που είχε πέσει παραδί-
πλα.
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«Εκεί το γράφει. Δρ. Νετζντέτ Ντενίζελ. Ιστορικός τέχνης – Αρ-
χαιολόγος».

Δεν έμοιαζε καθόλου με τις σεμνές κάρτες κάποιων πανεπι-
στημιακών. Γινόταν από μακριά αντιληπτό ότι είχε τυπωθεί σε
ακριβό χαρτί.

Το ενδιαφέρον του Αλή, όμως, δεν το τράβηξε η κάρτα, αλλά
το επάγγελμα του δολοφονημένου.

«Ώστε αρχαιολόγος, έτσι; Απ’ ό,τι φαίνεται, το θύμα ενδιαφε-
ρόταν για το Βυζάντιό σας, κύριε αστυνόμε».

«Τότε το πρώτο μέρος που θα επισκεφτούμε πρέπει να είναι
το σπίτι του» είπα. «Έτσι θα μάθουμε για τον καθηγητή και για
το Βυζάντιο ταυτόχρονα».

«Βυζάντιο;» Ο Σεφίκ κοίταζε απορημένος. «Τι ’ναι πάλι τού-
το;»

Ο Αλή του ’ριξε μια υποτιμητική ματιά.
«Ώστε δεν το ξέρεις, έτσι; Κρίμα, Σεφίκ… Ντροπή… Βυζάντιο

είναι η πρώτη ονομασία της πόλης που ζεις».
Καθώς ο Σεφίκ προσπαθούσε να καταλάβει τι τρέχει, η Ζεϊνέπ

έτρεξε για βοήθεια.
«Για θυμήσου το αρχαίο νόμισμα που βρήκαμε στην παλάμη

του νεκρού. Λοιπόν, εκεί πάνω έγραφε Βυζάντιο».

Α Χ Μ Ε Τ  Ο Υ Μ Ι Τ
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«Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα πει ευγνωμοσύνη»

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥ, απ’ ό,τι έγραφε η κάρτα, βρισκό-
ταν στη συνοικία Σαμάτγια. Στις παρυφές του εβδόμου λόφου της
Ιστανμπούλ. Την αγαπούσα κι αυτήν τη συνοικία, φυσικά όχι τόσο
όσο το Μπάλατ όπου έμενα. Είναι μία απ’ τις χαρακτηριστικές
παλιές συνοικίες της πόλης. Κάποτε, οι περισσότεροι κάτοικοι της
όμορφης αυτής συνοικίας ήταν Αρμένιοι. Όταν με την Ευγενία θέ-
λουμε να πιούμε ρακί σ’ ένα ξεχωριστό μέρος –εκτός απ’ τα Τα-
ταύλα4–, ερχόμαστε εδώ. Η Ευγενία τη συνοικία αυτήν τη λέει Ψω-
μαθειά. Έτσι τη λένε στα ελληνικά. Σημαίνει, λέει, αμμουδιά. Εγώ,
όταν ακούσω τη λέξη Σαμάτγια, έρχονται στο μυαλό μου πέτρινα
σπίτια με κεραμοσκεπείς στέγες που, όταν ανοίξεις το παράθυρό
τους, μυρίζεις τη θάλασσα· έρχονται στο μυαλό μου παλιές εκκλη-
σίες, τζαμιά, στενά σοκάκια, μικρές ταβέρνες· ακόμη έρχονται στο
μυαλό μου τα προαστιακά τρένα που ακούραστα μεταφέρουν κά-
θε μέρα χιλιάδες κατοίκους, διασχίζοντας τα χιλιάδων χρόνων τεί-
χη. Όμως κι αυτή η συνοικία είναι κουρασμένη, γερασμένη, φθαρ-
μένη, όπως το Μπάλατ. Γι’ αυτό δεν είχα φανταστεί πως το διώ-
ροφο ξύλινο σπίτι του δολοφονημένου θα ήταν τόσο όμορφο.

Μπήκαμε στον μικρό κήπο από την καγκελόπορτα, πάνω από
την οποία κρέμονταν λεπτά μοβ λουλούδια από δύο πυκνόφυλλες
ακακίες της Κωνσταντινούπολης5. Μας υποδέχθηκε ένα μεγάλο
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4. Ιστορική συνοικία της Πόλης στην οποία μέχρι το 1929 ζούσαν μονάχα Έλληνες.
Ο συγγραφέας δεν χρησιμοποιεί τη νέα τουρκική ονομασία Κουρτουλούς, την
οποία έδωσαν οι αρχές στη συνοικία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που την κατέ-
καψε σχεδόν ολόκληρη.

5. Άλλες ονομασίες του δέντρου: αλμπίζια, γκιουλμπιρσίμ, δέντρο του Ιούδα.
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δέντρο με γερμένο κορμό, που θαρρείς και το φύτεψαν εκεί την
εποχή του Βυζαντίου. Ανέδιδε μια διαπεραστική, μεθυστική μυ-
ρωδιά που σε ζάλιζε, συνεπικουρούμενη κι από τις ζεστές ακτίνες
του ήλιου που είχε υψωθεί ήδη στον ουρανό. Από κάπου έρχονταν
οι κραυγές των γλάρων που μάλωναν μεταξύ τους, ενώ στον δρό-
μο αντιλαλούσαν τα γέλια των παιδιών. Ο Αλή, καθώς χάζευε με
θαυμασμό το σπίτι, μουρμούρισε γυρίζοντας προς το μέρος μου:

«Για δες ωραίο σπίτι! Έχει και κήπο… Οι αρχαιολόγοι θα πρέ-
πει να καλοπληρώνονται».

Η Ζεϊνέπ βάδιζε μερικά βήματα μπροστά απ’ τον Αλή· είχε
σχεδόν φτάσει στην είσοδο του σπιτιού. Δίχως καθυστέρηση, γύ-
ρισε προς τον συνάδελφό της για να του απαντήσει.

«Ή ο τύπος είχε ανακαλύψει μεγάλο θησαυρό σε κάποια ανα-
σκαφή».

«Ίσως γι’ αυτό να τον σκότωσαν. Επειδή αρνήθηκε να δώσει
το μερίδιό τους στους συνεργούς του».

Δεν ήμουν σίγουρος αν ο Αλή μιλούσε σοβαρά ή αστειευόταν.
«Τότε ας ερευνήσουμε τους φίλους του αρχαιολόγου» είπε η

Ζεϊνέπ. Όμως το ειρωνικό χαμόγελο έδειχνε ότι το είπε για αστείο.
«Να ελέγξουμε και τα περιουσιακά τους στοιχεία».

«Δεν ξέρω αν υπάρχει ή όχι θησαυρός, πάντως πιστεύω πως
είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε όλα αυτά που είπες».

Τα λόγια μου εξαφάνισαν αμέσως το χαμόγελο της Ζεϊνέπ. Ο
Αλή έστρεψε το βλέμμα του απ’ τα κόκκινα γεράνια προς εμένα.
Έπρεπε πια να σοβαρευτούμε.

Ενώ ετοιμαζόμουν να πω «Εμπρός ας μπούμε στο σπίτι», χτύ-
πησε το κινητό μου. Όταν διάβασα στην οθόνη το όνομα της Ευ-
γενίας, ανησύχησα.

«Παιδιά, μισό λεπτό» είπα κι απομακρύνθηκα.
Απάντησα στο τηλέφωνο όταν έφτασα κάτω από τα φουντωτές

ακακίες της Κωνσταντινούπολης στην είσοδο.
«Γεια σου, Ευγενία».
«Γεια σου, Νεβζάτ».
«Πώς είσαι;»

Α Χ Μ Ε Τ  Ο Υ Μ Ι Τ
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«Καλά είμαι».
Όχι, δεν ήταν καλά. Δεν μπορούσε να είναι καλά, διότι για πρώ-

τη φορά θα ερχόταν στο σπίτι μου. Πρώτη φορά θα πατούσε στον
χώρο όπου ζούσα, θα ανέπνεε τον ίδιο αέρα που ανέπνεα, θα συ-
ναντούσε για πρώτη φορά τα φαντάσματά μου, τον πόνο μου, το
πένθος μου. Ήταν αγχωμένη. Περίμενα χρόνια πριν την καλέσω
σπίτι. Αντιθέτως εγώ αμέριμνος μπαινόβγαινα στο σπίτι της, στην
ταβέρνα της, κυκλοφορούσα ανάμεσα στους φίλους της, ακόμη
και στην ελληνική κοινότητά της. Όμως, η υπομονετική μου Ευγε-
νία έβρισκε συνεχώς μπροστά της διάφορα εμπόδια, συναισθημα-
τικά οδοφράγματα, τοίχο χτισμένο με πένθος, μια απόσταση ζυ-
μωμένη με πόνο. Σιγά σιγά είχε συνηθίσει σ’ αυτή την κατάσταση.
Βέβαια, ούτε λόγος να την εκφράσει ή έστω να την αφήσει να εν-
νοηθεί. Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν την προσκάλεσα στο σπίτι μου,
αντί να χαρεί, ανησύχησε.

«Είσαι σίγουρος, Νεβζάτ;» ρώτησε. «Είσαι πραγματικά σίγου-
ρος;»

«Είμαι σίγουρος» της είπα συνοφρυωμένος. «Φυσικά είμαι σί-
γουρος, αλλιώς πώς θα σε καλούσα;»

Αλήθεια, ήμουν σίγουρος; Στην πραγματικότητα δεν ήξερα, αλ-
λά πάντως όφειλα να είμαι. Πόσο θα διαρκούσε αυτή η ιστορία;
Η Ευγενία ήταν η πιο κοντινή μου φίλη, ο άνθρωπος που εμπι-
στευόμουν περισσότερο απ’ οποιονδήποτε και, το πιο σημαντικό,
ήταν η γυναίκα που αγαπούσα… Κι η Γκιουζιντέ με την Αϊσούν;
Η γυναίκα κι η κόρη που έχασα; Οι μορφές, τα χνάρια, τα πράγ-
ματα, οι μυρωδιές, οι φωνές τους που ακούω ακόμη μέσα στο σπί-
τι; Σωστά, ζούσα ακόμη με τις αναμνήσεις τους, όμως η Γκιουζιντέ
και η Αϊσούν είχαν πεθάνει. Όσο κι αν ήταν δύσκολο να το απο-
δεχτώ, όσο κι αν δεν μπορούσα να αποσπαστώ από τις αναμνή-
σεις, αυτή ήταν η αλήθεια. Να την πούμε μοίρα, κατάρα, κακή τύ-
χη; Όπως κι αν την ονομάσουμε, εκείνη η φοβερή έκρηξη μου είχε
στερήσει τη γυναίκα και την κόρη μου. Ωστόσο, η ζωή συνεχίζεται.
Κι έρχεται κανείς, ακόμη κι αν δεν το επιδιώκει, σε επαφή με άλ-
λους ανθρώπους, ερωτεύεται κιόλας. Η αγάπη που νιώθουμε για
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τους ζωντανούς δεν αδυνατίζει τον δεσμό μας με τους νεκρούς.
Ήξερα ότι το να πω «ναι» στην προηγούμενη φράση θα σήμαινε
ότι εξαπατώ τον εαυτό μου. Η ζωή δίνει προτεραιότητα στους ζω-
ντανούς. Οι μορφές, οι φωνές, οι μυρωδιές, οι μνήμες, τα χνάρια
αργά αργά άρχιζαν να σβήνουν. Είναι πικρή αλήθεια, αλλά δεν
μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα πει
ευγνωμοσύνη. Το σημαντικό είναι να μην ξεχάσουμε εντελώς τους
νεκρούς, να προσθέσουμε ένα κομματάκι απ’ την ψυχή τους στην
ύπαρξή μας, και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ζουν μέσα στην
καρδιά μας. Λέω «να πείσουμε», γιατί με το κύλισμα του χρόνου
η ανάμνηση των αγαπημένων μας –των οποίων τη μορφή με δυ-
σκολία θα θυμόμαστε– αργά αλλά σταθερά θα σβήνει απ’ τη μνή-
μη μας, εξαιτίας των συγκλονιστικών γεγονότων της ζωής, των κα-
θημερινών ζωντανών εικόνων της καθημερινότητας. Όσο κι αν
επαναλάμβανα το ακριβώς αντίθετο στον εαυτό μου, αυτή ήταν η
πικρή αλήθεια. Κι αυτή η αλήθεια δεν άργησε να με παρασύρει.
Δεν κατάφερα να της αντισταθώ περαιτέρω και, όταν έφτασα
μπροστά στο σταυροδρόμι, της παραδόθηκα. Η Ευγενία ήταν αυ-
τή που με περίμενε στο σταυροδρόμι. Με τη βοήθειά της είχα ανα-
σηκωθεί και είχα ξαναμάθει να στέκομαι στα πόδια μου, να βα-
δίζω, έστω και με συντροφιά τον πόνο. Εάν υπάρχει κάτι που λέ-
γεται κανονικός άνθρωπος, προσπάθησα να γίνω ένας απ’ αυτούς.
Και, για να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου στην Ευγενία, έκανα
αυτό που θα έπρεπε να είχα κάνει πριν από χρόνια: την κάλεσα
στο σπίτι μου. Ο δισταγμός της κράτησε μεγάλο διάστημα, κι αν
στο τέλος αποδέχτηκε την πρόσκληση, το άγχος της παρέμεινε στη
θέση του. Φοβόταν πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να άλλαζα γνώ-
μη ή να της συμπεριφερόμουν με αμήχανο τρόπο. Γι’ αυτό η φωνή
της στο τηλέφωνο είχε ένταση, άγχος. Έπρεπε να την καθησυχά-
σω.

«Τι τρέχει;» της είπα, προσθέτοντας στη φωνή μου έναν τόνο
παράπονου που όμως ήταν ειλικρινές. «Μήπως θα μου πεις ότι
δεν θα έρθεις το βράδυ;»

«Όχι, καλέ μου Νεβζάτ, θα έκανα ποτέ εγώ κάτι τέτοιο;» Το
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άγχος είχε εξαφανιστεί. «Να… Έλεγα μήπως, καθώς έρχομαι, να
έφερνα και μερικά απ’ τα αγαπημένα σου μεζεδάκια…»

Έπαιξα με μαεστρία τον ρόλο μου.
«Όχι, Ευγενία. Τι είχαμε πει; Αυτό το βράδυ δεν θα αγγίξεις

τίποτα, θα τα κανονίσω όλα εγώ…»
«Εντάξει, τότε». Ηρέμησε. Είχα καταφέρει να την πείσω, μο-

λονότι δεν ήμουν σίγουρος αν είχα καταφέρει να πείσω και τον
εαυτό μου. Η Ευγενία ρώτησε μισοαστεία μισοσοβαρά. «Τότε τι
θα έχουμε στο τραπέζι;»

«Φαγητά που δεν έχεις δει στη ζωή σου…» είπα συνεχίζοντας
τις μεγάλες κουβέντες. «Δεν θα απορήσω καθόλου αν, αφού τα
δοκιμάσεις, μου προτείνεις να δουλέψω στην ταβέρνα σου».

Ξέσπασε σε γέλια.
«Αυτό το λέω και προτού τα δοκιμάσω, καλέ μου. Σταμάτα

επιτέλους να ασχολείσαι με δολοφόνους και εγκληματίες». Η φω-
νή της είχε σοβαρέψει, επιπλέον είχε κι έναν ικετευτικό τόνο. «Σο-
βαρά μιλάω. Γιατί δεν παίρνεις σύνταξη; Γιατί δεν έρχεσαι να
δουλέψεις στα “Ταταύλα;”»

Επανέλαβε για πολλοστή φορά την πρόταση την οποία ήξερε
ότι δεν επρόκειτο ποτέ να δεχτώ. Συνέχισα απτόητος.

«Μην προσπαθείς να με τουμπάρεις! Εγώ απαιτώ να είμαι
γραμμένος στο συνδικάτο και στο ασφαλιστικό ταμείο. Επιπλέον
απαιτώ υψηλό μισθό. Πιο ψηλό κι απ’ αυτόν που δίνει το κράτος».

«Συμφωνώ σε όλα» απάντησε συνεχίζοντας το αστείο. Ίσως,
βέβαια, να μην αστειευόταν. Ίσως να ήταν ειλικρινής, όπως είναι
πάντα. Συνέχισε την κουβέντα της με σιγουριά. «Αρκεί να έρθεις
να δουλέψεις μαζί μου».

Γέλασα για να της δείξω ότι η κουβέντα μας δεν ήταν παρά
ένα παιχνίδι.

«Θα το σκεφτώ λιγάκι. Κι εσύ, απόψε, μπορείς να δοκιμάσεις
τις ικανότητες του ανθρώπου που θα προσλάβεις. Κανείς δεν προ-
σλαμβάνει μάγειρα αν δεν τον δοκιμάσει πρώτα».

Η Ευγενία δεν γέλασε. Η συγκίνηση ήταν εμφανής στη φωνή
της.
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«Όταν πρόκειται για σένα, δεν χρειάζομαι κι άλλες αποδεί-
ξεις».

Όταν πρόκειται για σένα, μικρή μου Ευγενία, ούτε εγώ χρειά-
ζομαι κι άλλες αποδείξεις, έπρεπε να της πω, αλλά δεν μπόρεσα.
Έπρεπε με δυο τρία γλυκόλογα να την κερδίσω, αλλά δεν μπόρε-
σα· η ματιά μου γλίστρησε στη Ζεϊνέπ και στον Αλή που είχαν
ανοίξει την πόρτα και με περίμεναν.

«Ευχαριστώ» αρκέστηκα να της πω. «Είναι ωραίο να σε απο-
δέχονται με τέτοιον τρόπο… Τέλος πάντων, μην αργήσεις το βρά-
δυ, εντάξει; Σε περιμένω στις οκτώ».

«Στις οκτώ θα είμαι εκεί».
Δεν διέκρινα καμιά ένδειξη δυσαρέσκειας. Η φωνή της ήταν

γλυκιά σαν την ανοιξιάτικη αύρα που χάιδευε το μέτωπό μου και
σίγουρη για τον εαυτό της όπως τα τείχη που χιλιάδες χρόνια προ-
στάτευαν την πόλη. Ωστόσο, καθώς έκλεισα το τηλέφωνο κι άρχι-
σα να βαδίζω προς την πόρτα, ένιωσα ένα σφίξιμο στην καρδιά.

Α Χ Μ Ε Τ  Ο Υ Μ Ι Τ
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