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ΤΟ ΚΑΐΚΙ ΤΟΥ ΚΥΡ ΠΑΝΤΕΛΉ τρέχει πάνω στα κύματα. Φλοπ!
Φλοπ! Φλοπ! Η Χίος πίσω μας έχει χαθεί μέσα στην πρωινή άχλη.
Εγώ, καθισμένη στην πλώρη της μικρής βάρκας, χαζεύω στον
ορίζοντα περιμένοντας να φανεί η αγαπημένη μου Σμύρνη.
Κάθε χρόνο τον Αύγουστο η μαμά μου μαζεύει τη βαλιτσούλα
μου, πακετάρει μαστιχέλαιο και άλλα χιώτικα καλούδια να τα
πάω πεσκέσι στην αδερφή της την Καλλιόπη και με παραδίδει
στον έμπιστο και χαμογελαστό ψαρά που θα με μεταφέρει στην
αντίπερα όχθη.
Πριν προλάβω να ονειρευτώ τι θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι,
έχουμε προ πολλού αφήσει πίσω μας το Καρά Μπουρνού και
μπροστά μας αχνοφαίνονται τα πρώτα επιβλητικά κτίρια της πιο
κοσμοπολίτικης πόλης της Ανατολής.
«Να τη η Σμύρνη!» φωνάζω χαρούμενη. «Κυρ Παντελή! Φτάνουμε στη Σμύρνη!»
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Φυσικά παίρνει άλλη μισή ώρα ώσπου να δέσουμε στο λιμάνι.
Δεν κρατιέμαι, θέλω να κατέβω και να τρέξω στους δικούς μου
που με περιμένουν. Να, στην αποβάθρα στέκει ο θείος Αναξαγόρας με την ξαδερφούλα μου την Αθηνά, που με αγκαλιάζει σφιχτά.
«Καλώς ήρθες, Μυρτούλα», μου χαμογελάει ο θείος.
«Η άφιξή σου σηματοδοτεί το ωραιότερο κομμάτι του καλοκαιριού!» μου δηλώνει επίσημα, ενώ ο κυρ Παντελής έχει ξεφορτώσει και τα τελευταία πακετάκια μου και μου χτυπάει φιλικά
τον ώμο. «Λοιπόν, μαυροτσούκαλο, αριβάραμε. Άντες και καλά
να περάσεις, μικρή κυρά. Μίλα και κάνα τούρκικο να μάθεις και
καμιά ξένη γλώσσα, όχι μόνο ελληνικά», συμπληρώνει με κρυφή
περηφάνια κι εξαφανίζεται στο πλήθος.
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«Αυτό το καλοκαίρι θα
περάσω ζάχαρη!»
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
το 1921, η Χιωτοπούλα Μυρτώ
ετοιμάζεται να επισκεφτεί τους συγγενείς
της στη γειτονική Σμύρνη για να περάσει
το καλοκαίρι μαζί τους. Οι διακοπές στη «Σμύρνη
των θαυμάτων» είναι πάντα μαγικές και
επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
Αλίμονο, κάπου μακριά ηχούν τα τύμπανα του πολέμου...
Όμως, τι κι αν τα σύννεφα πάνω από τη Μικρά Ασία
πυκνώνουν; Οι κάτοικοι του «Παρισιού της Ανατολής»
απολαμβάνουν τις χάρες της πιο θαυμαστής πόλης.
Ένα βιβλίο για τη ζωή στη Σμύρνη στις αρχές του 20ού αιώνα,
και τις αναπάντεχες και ξεχωριστές ομορφιές
μιας από τις πιο ξακουστές πόλεις του ελληνισμού.

