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Το λευκό φως του Στενού της Μεσσίνης

Ξύπνησα από τη ζέστη και τις πρωινές φωνές, αναζήτησα 

το πόδι του Πιέτρο, και βγάζοντας το δικό μου στο κενό 

θυμήθηκα ότι βρισκόμουν στο παιδικό μου κρεβάτι, ότι 

ήμουν μόνη μου κι ότι δεν του είχα γράψει ακόμη. Ούτε 

σ’ εμένα ούτε στον άντρα μου άρεσε να μιλάμε στο τηλέ-

φωνο όταν ήμασταν μακριά. Υπήρχε ένας άγραφος νόμος 

μεταξύ μας, να μην εισβάλλουμε στη ζωή του άλλου, να 

φροντίζουμε ώστε οι ζωές μας να παίρνουν διαφορετικούς 

δρόμους όποτε ξεφεύγαμε για λίγο, κάθε πιθανό δρόμο. 

«Καλημέρα» έγραψα με τα χέρια μου αποχαυνωμένα ακόμη 

από τον ύπνο, πληκτρολογώντας στο κινητό μου με μισό-

κλειστα μάτια. «Είμαι καλά. Ελπίζω κι εσύ». Η απουσία 

ερωτηματικού ήταν το σινιάλο μας. Σήμαινε: «Δεν είσαι 

υποχρεωμένος να μου απαντήσεις, ξέρω ότι είσαι εκεί».

Στον δρόμο, δύο ορόφους πιο κάτω από μένα, ένα μη-

χανάκι με πειραγμένη εξάτμιση μείωνε ταχύτητα, ένα κο-

ρίτσι καλούσε κάποιον μεγαλόφωνα, από το απέναντι 

μπαλκόνι αντηχούσε ο ήχος ενός κόπανου καθώς χτυπού-

σε τα χαλιά στον ήλιο. Στο δωμάτιο, το φως απορρόφησε 
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την παραπανίσια σκόνη, τα περιγράμματα των αντικειμένων 

σταθεροποιήθηκαν, οι σκέψεις ξαναβρήκαν τη θέση τους. 

Η θύμηση της αϋπνίας μου με έκανε να σηκωθώ αμέσως, 

τρομαγμένη: καλύτερα να μη χασομεράω, να μη μένω 

εγκλωβισμένη στο κρεβάτι μετά από την τόσο εξουθενω-

τική πρώτη μου νύχτα.

Διέσχισα ξυπόλυτη τον διάδρομο με το εσώρουχο και τo 

μπλουζάκι που φορούσα στον ύπνο. Στην κουζίνα, πάνω 

στο σβηστό μάτι, η μητέρα μου είχε αφήσει τη μακινέτα με 

τον καφέ και στο στόμιό της είχε μπήξει ένα μιλιμετρέ 

χαρτάκι με τον αυστηρό γραφικό χαρακτήρα της και την 

προσταγή δύο και μόνο λέξεων: «Άναψέ το». Περνώντας 

μπροστά από το δωμάτιό της, είχα ρίξει μια γρήγορη ματιά· 

ήταν άδειο, δεν χρειαζόμουν όμως αποδείξεις, ήξερα καλά 

ότι ήμασταν μόνοι μας, εγώ και το σπίτι.

Όποτε τύχαινε να μείνω μόνη μου σε κάποιο ξένο δια-

μέρισμα, κινούμουν σαν σε συνθήκες παράλυσης, έχοντας 

την έγνοια να είμαι πειθήνια, με το αυστηρό βλέμμα των 

απόντων σπιτονοικοκύρηδων στην πλάτη μου. Αν με είχαν 

παρακαλέσει να βγάζω τα παπούτσια μου, περπατούσα 

ξυπόλυτη, αν φοβόνταν μην τυχόν κάτι σπάσει, ούτε που 

το άγγιζα, λες και μπορούσαν στ’ αλήθεια να με μαλώσουν 

επειδή καταστρατηγούσα τους κανόνες τους. Επειδή είχα 

συναίσθηση αυτής της υπερέντασης, απέφευγα να με φι-

λοξενούν, και σε κάθε ταξίδι μου διάλεγα πάντα άγνωστα 

ξενοδοχεία, κρεβάτια με κατακόκκινα κουβερλί και ακουα-

ρέλες πάνω από τα κεφαλάρια με πανοραμικές απόψεις, 

ουδέτερα, απρόσωπα δωμάτια, για να φωλιάζω τους εφιά-
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λτες και τις αϋπνίες μου. Αναζητούσα παρηγοριά στο να 

μένω μόνη μου, με τη διαφορά ότι δεν ήμουν ποτέ μόνη, 

κυρίως στο σπίτι της Μεσσίνης. Εκεί, μέχρι τα δεκατρία 

μου, τη μοναξιά μου κατοικούσε η παρουσία των γονιών 

της μητέρας μου, οι οποίοι είχαν πεθάνει προτού καν γεν-

νηθώ. Από εκείνους είχαμε κληρονομήσει το σπίτι, και για 

πολύ καιρό δεν έλεγαν να το αφήσουν. Εμφανίζονταν μία 

φορά τον χρόνο, την ημέρα των νεκρών, μα είχα την εντύ-

πωση ότι πάντοτε μας πρόσεχαν, ακόμη και στις πιο αμή-

χανες στιγμές, στο μπάνιο για παράδειγμα ή όταν χανόμουν 

σε μυστικές φαντασιώσεις.

Σ’ αυτή την ίδια κουζίνα, η Σάρα, η εφηβική μου φίλη, 

μου είχε πει ότι είχε κάνει σεξ με δύο αγόρια ταυτόχρονα. 

Η σχέση μας κόντευε πλέον να τελειώσει, όδευε σε έναν 

από αυτούς τους αναπόφευκτους χωρισμούς που σημαδεύ-

ουν τις φιλίες πριν από την ενηλικίωση, μάρτυρες η μία της 

άλλης μιας εποχής για την οποία ντρεπόμασταν, που θα 

θέλαμε να ξεχάσουμε. Εκείνο το απόγευμα, ένα από τα 

τελευταία –ήμασταν και οι δύο, για λίγο ακόμη, ανήλικες– 

τη ζήλεψα γι’ αυτό που εγώ δεν θα είχα ποτέ το θάρρος να 

κάνω. Αν εγώ έκανα την παραμικρή προσπάθεια να το δια-

σκεδάσω, οι νεκροί της οικογένειας θα εμφανίζονταν στα 

πόδια του κρεβατιού για να με στηλιτεύσουν σιωπηλοί με 

το βλέμμα τους, ήμουν σίγουρη γι’ αυτό· οι νεκροί είναι 

ζηλόφθονοι κριτές όλων εκείνων των πράξεων που δεν μπο-

ρούν πια να κάνουν, των σφαλμάτων που δεν μπορούν πια 

να διαπράξουν, της διασκέδασης των επιζώντων. Οι νεκροί 

της μητέρας μου είχαν μείνει στο σπίτι για έναν συγκεκρι-
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μένο σκοπό: για να γνωρίσουν εμένα, την εγγονή που γεν-

νήθηκε μετά τον χαμό τους. Ο παππούς μου, προλαβαίνο-

ντας το εγκεφαλικό λίγο προτού τον χτυπήσει, έκανε το 

αμάξι του στην άκρη, δίπλα στο προστατευτικό κιγκλίδωμα, 

και πέθανε στον αυτοκινητόδρομο, με τα αλάρμ αναμμένα· 

η γιαγιά μου έφυγε από καρκίνο λίγους μήνες μετά τον 

άντρα της, κι έτσι το σπίτι κατέληξε στα χέρια της μοναχο-

κόρης τους, της μητέρας μου. Το γηραιό ζευγάρι ερχόταν 

να μας επισκεφτεί τη νύχτα μεταξύ πρώτης και δεύτερης 

μέρας του Νοέμβρη, όταν άφηνα το ψωμί και το γάλα στο 

τραπέζι και το επόμενο πρωί έβρισκα το γάλα μισοπιωμένο, 

το ψωμί μισοφαγωμένο, έναν φάκελο μ’ ένα χαρτονόμισμα, 

αμυγδαλωτά σε σχήμα κόκαλου νεκρού ανθρώπου σκληρά 

και κάτασπρα, που τα τραγάνιζα και κόντευαν να σπάσουν 

τα δόντια μου, και φρούτα από αμυγδαλόπαστα που έμεναν 

όμως άθικτα, γιατί ήταν τόσο γλυκά, σε σημείο αναγούλας 

– έφτανε και μόνο να κοιτάξεις το πόσο τέλεια ήταν για να 

χορτάσεις: χρωματιστά και σμιλεμένα στο σχήμα ενός φρα-

γκόσυκου, ενός τσαμπιού με σταφύλια, μια φέτας καρπου-

ζιού. Το γεγονός ότι η μητέρα μου φορούσε τα σάβανα και 

παρίστανε τη νεκρή δεν είχε καμία σημασία· δεν καθιστού-

σε λιγότερο αληθοφανή εκείνη τη νυχτερινή διαδικασία. 

Έτσι ήταν ο θάνατος όπως τον είχα γνωρίσει μέχρι τα δεκα-

τρία μου: μια ευθεία, ατελείωτη γραμμή, που είχε να κάνει 

με την κληρονομιά και το αναπόφευκτο του χρόνου, ένα 

μέρος από το οποίο οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν παρά 

μόνο μια μέρα τον χρόνο για μια γιορτή, ένα ατυχές αλλά 

ουσιαστικά γόνιμο γεγονός. Αυτό ήταν και δεν με τρόμαζε.
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Ώσπου ένα πρωί χάθηκε ο πατέρας μου.

Όχι όπως οι ηλικιωμένοι παππούδες μου προτού καν 

γεννηθώ εγώ, όχι όπως όταν ένα ατύχημα ή μια καρδιακή 

προσβολή σηματοδοτούν το τέλος μιας ζωής. Ο θάνατος 

είναι μια τελεία, ενώ η εξαφάνιση είναι η απουσία ενός 

οποιουδήποτε σημαδιού, ενός οποιουδήποτε σημείου στί-

ξης στο τέλος των λέξεων. Όποιος εξαφανίζεται επανα-

προσδιορίζει τον χρόνο και μια σπείρα μαρτυρίου κυκλώνει 

όποιον αφήνει πίσω του. Εκείνο το πρωί, ο πατέρας μου 

είχε αποφασίσει να ξεγλιστρήσει, είχε κλείσει την πόρτα 

κατάμουτρα σ’ εμένα και τη μητέρα μου, απαξιώνοντας να 

μας χαιρετήσει, να μας εξηγήσει. Μετά από εβδομάδες 

αδράνειας στο διπλό κρεβάτι, σηκώθηκε, έκλεισε το ξυ-

πνητήρι που έδειχνε έξι και δεκαέξι, έφυγε από το σπίτι 

και δεν ξαναγύρισε.

Στις επτά και τέταρτο σηκώθηκα για το σχολείο –τότε 

πήγαινα τρίτη γυμνασίου– και πήγα στο μπάνιο να πλυθώ, 

αφού πρώτα διέσχισα τον διάδρομο όπως έκανα πάντα από 

τότε που είχα γεννηθεί, όπως συνέχιζα να τον διασχίζω 

ενήλικη πια: ξυπόλητη, φορώντας ένα εσώρουχο και μια 

μπλούζα, και με τα τρία τέταρτα του εαυτού μου βυθισμέ-

να ακόμη στη νύχτα. Στο τραπέζι της κουζίνας υπήρχαν 

γάλα και φρυγανιές, περνώντας όμως μπροστά από το 

υπνοδωμάτιο ένιωσα μια απουσία (σαν να μην αρκούσε 

πλέον ο χώρος, σαν να αισθανόμουν την απουσία του· ού-

τε καν το δωμάτιο-φυλακή δεν κατάφερε να τον κρατήσει). 

Από καιρό ο πατέρας μου καθόταν κουλουριασμένος κάτω 

από τα σεντόνια, παρέα με την ψυχική του οδύνη, για την 
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οποία κανείς δεν μου μιλούσε, μόνο που εγώ τη διαισθα-

νόμουν. Ήξερα ότι ήταν εκεί, και ότι μετά το σχολείο θα 

παρίστανα ότι έτρωγα μεσημεριανό μαζί του· ήξερα ότι δεν 

θα έτρωγε, όπως ήξερα ότι θα έδινα στη μητέρα μου και σ’ 

εμένα μια άλλη εκδοχή των πραγμάτων. Μα εκείνο το πρωί, 

στην απόφασή μου να μην κοιτάξω μέσα υπήρχε ένα αί-

σθημα αμετάκλητου.

Συχνά αναρωτιόμουν μήπως όλ’ αυτά ήταν μια ιστορία 

που έβγαλα στη συνέχεια από το μυαλό μου, προσθέτοντας 

ό,τι είχα ανακαλύψει το απόγευμα, ότι δηλαδή ο πατέρας 

μου είχε ήδη φύγει, μόνο που εντέλει αυτή η ψευδής αί-

σθηση θα γινόταν πιο αληθινή κι απ’ την αλήθεια. Η μνή-

μη εκτελεί μια δημιουργική πράξη: επιλέγει, συνθέτει, 

αποκλείει. Το μυθιστόρημα της μνήμης είναι το πιο άδολο 

παιχνίδι που διαθέτουμε. Όταν επέστρεψα από το σχολείο, 

από τον δρόμο κιόλας ένιωθα τη νέα παραφροσύνη που 

κυριαρχούσε στο σπίτι, την αφουγκράστηκα μόλις έστριψα 

στη γωνία, μαζί με το κλάμα της μητέρας μου. Η μητέρα 

μου φώναζε το όνομα του πατέρα μου, μόλις μπήκα μου 

όρμησε, με έπνιξε: «Ο πατέρας σου έφυγε! Ο πατέρας σου 

μας παράτησε». Και παρόλο που από την αστυνομία μας 

είχαν πει ότι έπρεπε να περιμένουμε εβδομήντα δύο ώρες 

μέχρι να δηλώσουμε την εξαφάνισή του, δεν άντεχε να 

περιμένει ούτε μία μέρα για να δηλώσει σ’ εμένα ό,τι ήξε-

ρε, ό,τι ξέραμε και οι δύο: ένας άνθρωπος με κατάθλιψη 

είχε φύγει ενσυνείδητα και για πάντα από τη ζωή, από τη 

ζωή και των δυο μας.

Έτσι, στα δεκατρία μου έγινα η κόρη ενός αγνοούμενου. 
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Οι πραγματικοί νεκροί πεθαίνουν, τους θάβουμε και τους 

κλαίμε. Ο δικός μου πατέρας όμως είχε εξαφανιστεί στο 

πουθενά, δεν θα τον τιμούσαμε ποτέ τη δεύτερη μέρα του 

Νοέμβρη, δεν θα του κάναμε ποτέ ποτέ κανένα είδος μνη-

μόσυνου, κι ούτε εγώ ούτε η μητέρα μου θα τιμούσαμε πο-

τέ τη μνήμη του. Εκείνη τη χρονιά δεν γιορτάσαμε τους 

νεκρούς, και οι παππούδες μου δεν μας επισκέφτηκαν. Αντ’ 

αυτού, στις 2 Νοεμβρίου ακριβώς, μου ήρθε για πρώτη φο-

ρά περίοδος. Όσο για το σπίτι, είχε γίνει ο ιερός τόπος όπου 

ο πατέρας μου μπορεί να επέστρεφε ανά πάσα ώρα και στιγ-

μή, και τώρα η μητέρα μου ήθελε να το πουλήσει: τι θα 

απογινόταν εκείνος, ζωντανός ή ζόμπι ή φάντασμα, τη μέ-

ρα που θα εμφανιζόταν στην πόρτα, απαιτώντας το μισό του 

κρεβατιού που του αναλογούσε και τη θέση του στο τραπέζι;

Η μυρωδιά του καμένου καφέ με επανέφερε στο παρόν, 

στύλωσα το βλέμμα μου στον τοίχο της κουζίνας, τη μο-

ναδική μεσοτοιχία του σπιτιού μ’ ένα άλλο διαμέρισμα. 

Παλιά εκεί έμενε μια φασαριόζικη οικογένεια ευαγγελι-

στών. Το βράδυ, εγώ και η μητέρα μου τους ακούγαμε 

πίσω από τους τοίχους να τραγουδάνε, ενώ εμείς, ακίνητες 

στον καναπέ σαν μπιμπελό, βλέπαμε τηλεόραση, βυθισμέ-

νες στην επίπλαστη ηρεμία μας, λες και ήμασταν πάντα 

μόνες οι δυο μας, εμείς οι δύο και κανείς άλλος. Τραγουδά-

νε σκεφτόμουν με το βλέμμα καρφωμένο στην τηλεόραση. 

Προσπαθούσα να φανταστώ επτά άτομα να κάθονται γύρω 

από ένα τραπέζι και να υμνούν τον Θεό: αδέρφια, κορίτσια 

και αγόρια, μια μητέρα κι ένας ακόμη ενήλικας, ο πατέρας 

– αυτή η τόσο επώδυνη λέξη τώρα πια.
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«Έκαψες τον καφέ» είπε η μητέρα μου μπαίνοντας στην 

κουζίνα με μια σακούλα γεμάτη λαχανικά.

Σκέφτηκα: Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε πριν από είκοσι τρία 

χρόνια.

«Σου είχα έτοιμη την καφετιέρα για να ανάψεις το μάτι».

Σκέφτηκα: Χάθηκε στο πουθενά και μετά τον πρώτο καιρό δεν 

ξαναμιλήσαμε ποτέ γι’ αυτόν.

«Σου είχα αφήσει σημείωμα στο στόμιο της καφετιέρας, 

όπως έκανε και η γιαγιά σου μ’ εμένα».

Σκέφτηκα: Γιατί δεν ξαναμιλήσαμε;

«Έχεις ώρα που ξύπνησες;»

Σκέφτηκα: Γιατί δεν μου ξαναμίλησες;

«Στις έντεκα θα έρθουν οι εργάτες για μια τελική εκτί-

μηση».

Σκέφτηκα, κοιτάζοντας τα πόδια μου κάτω από το 

μπλουζάκι: Μου λέει να ρίξω κάτι επάνω μου.

«Άρχισες να διαλέγεις τι θες να κρατήσεις;»

Είπα: «Μην αγγίξεις τίποτε από τα πράγματά μου».

Έχουν περάσει είκοσι τρία χρόνια σκέφτηκα. Τι έκανα αυτά τα 

είκοσι τρία χρόνια, πού ήμουν, ποιον άκουγα; Μπορεί να είχα πλάι 

μου μια εικοσιτριάχρονη άγνωστη, που γεννήθηκε τη μέ-

ρα που έφυγε εκείνος, και δίπλα της ένα δεκατριάχρονο 

κορίτσι, σταματημένο για πάντα σ’ αυτή την ηλικία. Κοί-

ταξα την κοπέλα, κοίταξα το μικρό κορίτσι. Το κορίτσι δεν 

μεγάλωνε. Δεν θα μεγάλωνε ποτέ. Θα εξακολουθούσε να 

με κοιτάζει ασάλευτο όσο καιρό θα έμενα στο σπίτι.

***




