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Κας, 20 Ιουνίου 2019 

 

Αγαπημένη μου Αντέλε, 

 

Σου γράφω από τη βεράντα μιας καφετέριας που βλέπει στο 

λιμάνι, στο Κας. Θα μείνω εδώ μία εβδομάδα ακόμη. Έχει πε-

ράσει πολύς καιρός από το τελευταίο μου γράμμα, όπου σου 

μιλούσα για τις πολλές περιπέτειές μου και για το πόσο απο-

λάμβανα την καινούρια ζωή που είχα διαλέξει μακριά από το 

σπίτι. Στο μεταξύ, συνέβησαν κι άλλα περιστατικά, και κάποια 

άφησαν το σημάδι τους. Στη διαδρομή έχασα λίγο από τον εν-

θουσιασμό μου, λένε όμως ότι είναι φυσιολογικό: είμαι μια 

«ώριμη» κυρία, τώρα πια. Όπως θα ’σαι κι εσύ, παρότι δυ-

σκολεύομαι να σε φανταστώ. 

Έπειτα, αυτή η τελευταία χρονιά ήταν μεγάλη δοκιμασία 

για μένα, και σωματικά. Δυσκολεύομαι σχεδόν να αναγνωρίσω 

τον εαυτό μου. Η ζωή με κατατρώει. Κοιτάζομαι στον καθρέ-

φτη και βλέπω τον εαυτό μου παραμορφωμένο. Γνώρισα πολ-

λές χαρές, αλλά και πολλά βάσανα, και το τελευταίο είναι κάθε 

φορά το χειρότερο. Πριν από έναν μήνα έφυγε ο Ντάριο, λα-

τρεμένος φίλος. Δεν ζούσε πια στην Τουρκία, όμως είχαμε δια-

τηρήσει επαφή και τηλεφωνιόμασταν σχεδόν κάθε εβδομάδα. 

Είχαμε αποφασίσει να συναντηθούμε εδώ ακριβώς, στο Κας, 

τούτες τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Όμως ο θάνατος βια-



FERZAN OZPETEK 

12 

ζόταν και τον πήρε μαζί του, χωρίς να μας αφήσει χρόνο για 

αποχαιρετισμούς. Κλαίω γι’ αυτόν, όπως ίσως δεν έχω κλάψει 

για κανέναν άλλον, ούτε από έρωτα. Ξανασκέφτομαι την αισιο-

δοξία του, την ακαταμάχητη ειρωνεία του, την ειλικρίνεια με 

την οποία ήξερε να μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μου. 

Σήμερα είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα, κι όμως εγώ 

κάθομαι εδώ στη σκιά, συντροφιά με τα φαντάσματα του πα-

ρελθόντος, ενώ μια αγωνία που δεν μπορώ να την περιγράψω 

μου κόβει τη λιγοστή ανάσα που μου απομένει. Αν η ζωή ήταν 

πιο δίκαιη, τώρα ο Ντάριο θα ήταν καθισμένος δίπλα μου και 

θα ρουφούσε έναν τούρκικο καφέ, με το τσιγάρο να καίει ανά-

μεσα στα δάχτυλα. Αντί γι’ αυτό, βρίσκομαι μόνη στο ραντεβού 

μας. Το ξέρω, ήταν έτσι κι αλλιώς παράλογο που ήρθα εδώ, 

όμως σκέφτηκα πως κατά βάθος του το χρωστούσα. Είχαμε 

μιλήσει πάρα πολύ γι’ αυτό το ταξίδι: αν το ακύρωνα, θα ήταν 

προδοσία. Τώρα όμως, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν συνετό ν’ 

ακολουθήσω την καρδιά μου. Πονάω αβάσταχτα, αντιμέτωπη 

με την απουσία του. Ακόμα και η θάλασσα, τόσο γαλάζια και 

φωτεινή, με πληγώνει. Και επαναλαμβάνω μέσα μου εκείνο το 

ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ: «Οι μέρες μικραίνουν ολοένα, θα 

πιάσουν πάλι οι βροχές. Η πόρτα μου σε πρόσμενε, διάπλατα 

ανοιχτή. Γιατί άργησες τόσο;». 

Αυτοί οι στίχοι το μόνο που κάνουν είναι να βαθαίνουν τη 

θλίψη μου. Και να με εδώ, εύθραυστη κι απαρηγόρητη. 

Ο πόνος ανοίγει παλιές πληγές και με αναγκάζει να σκε-

φτώ ξανά όλα όσα έχω χάσει. Να σκεφτώ ξανά εσένα. Έτσι, 

μετά από μια μακρά σιωπή, εμφανίζομαι πάλι. 

Πού είχαμε μείνει; Τι απογίναμε; 

Έχουν περάσει πενήντα χρόνια από τότε που χώρισαν οι 

δρόμοι μας και σίγουρα δεν φανταζόμασταν πως εκείνη η μέ-

ρα θα ήταν η τελευταία για μας. Πως δεν επρόκειτο να ξαναϊ-

δωθούμε. Μπορεί να με πιστέψεις, μπορεί και όχι, όμως το 
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να εγκαταλείψω τότε την Ιταλία δεν ήταν διόλου άρνηση από 

μέρους μου. Ήταν μια επιλογή ζωής που μου επέτρεψε να 

ξαναγεννηθώ. Ελπίζω πως για σένα ήταν εξίσου σημαντικό 

να μείνεις. Χάρη σ’ εκείνη την απόφαση αγάπησα ξανά, πρό-

δωσα, γέλασα πολύ και υπέφερα επίσης. Κι εσύ; Πώς έζησες 

εσύ, όλα αυτά τα χρόνια; Δεν περνάει μέρα που να μην ανα-

ρωτηθώ μέσα μου. 

Τώρα που δεν έχω πια κανένα λόγο να μένω μακριά από 

το μέρος όπου άρχισαν όλα, θα χαιρόμουν να σε ξαναδώ. Δεν 

έχω πολύ χρόνο. Η κατάσταση της υγείας μου για την ώρα εί-

ναι στάσιμη, ξέρω όμως ότι σύντομα θα επιδεινωθεί, γι’ αυτό 

αποφάσισα να ξαναρχίσω να ταξιδεύω, προτού να είναι πάρα 

πολύ αργά. Σε λίγες μέρες θα έρθω στη Ρώμη. Θα είναι σαν να 

γυρίζω πίσω τον χρόνο κι αυτό με γεμίζει με ευτυχία και φόβο 

συνάμα. Έμαθα με προσωπικό κόστος να μην έχω ψευδαισθή-

σεις, αν όμως σου έλεγα πως η καρδιά μου δεν είναι γεμάτη 

ελπίδα, θα ήμουν ψεύτρα. 

Θα είμαι στο Φιουμιτσίνο στο τέλος του μήνα και η πιο 

μεγάλη μου επιθυμία είναι να σε συναντήσω για τελευταία φο-

ρά. Δεν έχω άλλο τρόπο να έρθω σε επαφή μαζί σου: εμπι-

στεύομαι ολοκληρωτικά αυτό το γράμμα. Δεν περιμένω να μου 

απαντήσεις, εύχομαι όμως αυτή τη φορά έστω να το διαβάσεις. 

Στις 28 του μήνα θα χτυπάω την πόρτα σου. Θα μπορέ-

σουμε να μιλήσουμε, όμως δεν είναι απαραίτητο. Ακόμα και 

μια αγκαλιά θα μπορούσε να είναι αρκετή για μας, εφόσον ο 

χρόνος, όπως ελπίζω, θα έχει γιατρέψει όλες τις πληγές. 

Δική σου, 

Έλσα 
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Το ψητό είναι σχεδόν έτοιμο. Μοσχομυρίζει. Και τα σοταρι-

σμένα λαχανικά αναδίνουν μια γαργαλιστική μυρωδιά. Το με-

γάλο ρολόι που είναι κρεμασμένο στον τοίχο δίπλα στο ψυγείο 

δείχνει έντεκα και μισή. Σε μία ώρα θα έρθουν οι καλεσμένοι, 

αν έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν οι φίλοι μιας ζωής: ο 

Τζούλιο και η Έλενα, η Ανναμαρία και ο Λεονάρντο, που σύ-

ντομα θα γίνουν γονείς. Ενώ στρέφεται προς το ψυγείο, ο 

Σέρτζιο κρυφοκοιτάζει το καθρέφτισμά του στο παράθυρο της 

κουζίνας και για μια στιγμή νιώθει ικανοποίηση. Είναι ωραίος 

άντρας, και το ξέρει. Μελαχρινός, με σγουρά μαλλιά και κα-

στανά μάτια, μεγάλο μέτωπο, αισθησιακά χείλη, στα τριάντα 

τέσσερα το σώμα του είναι λυγερό και μυώδες, χωρίς ωστόσο 

τις υπερβολές των πωρωμένων με τα γυμναστήρια. 

Πίσω του η Τζοβάνα κινείται δραστήρια γύρω από το με-

γάλο τραπέζι της κουζίνας. Είναι παντρεμένοι εδώ και δύο 

χρόνια, όμως είναι μαζί δώδεκα, και ο Σέρτζιο τη γνωρίζει τό-

σο καλά, που μπορεί να μαντέψει τι κάνει ακόμα και με κλει-

στά μάτια. Να είναι όμως πράγματι έτσι; Αρκούν δώδεκα χρό-

νια για να γνωρίσεις στ’ αλήθεια τον άλλον; Στρέφεται. Η 

Τζοβάνα, με φόρμα γυμναστικής, στρώνει τραπέζι για έξι, με 

την αυτοσυγκέντρωση αρχιτέκτονα που διευθετεί τα θεμέλια 

μιας πολυκατοικίας, τα γαλάζια μάτια της είναι προσηλωμένα 

και σκεφτικά. Τα κοντά ξανθά μαλλιά της, λίγο ξεχτένιστα, 

της δίνουν ακόμη τον αέρα της κοπελίτσας που είχε εμφανι-
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στεί στο μπαρ του πανεπιστημίου, κι όμως έχουν λίγο πολύ 

την ίδια ηλικία οι δυο τους. Όπως και οι φίλοι τους, ανήκουν 

στη γενιά που έχει μόλις καβατζάρει τα τριάντα. Ο Σέρτζιο 

χαμογελάει από μέσα του: ξέρει να διαβάζει τη γυναίκα του 

σαν ανοιχτό βιβλίο. Σταθερή, ακριβής, αποτελεσματική και  

αξιόπιστη. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν διαθέτει είναι το  

απρόβλεπτο. Κι εκείνος την αγαπάει ακριβώς γι’ αυτό. 

Σταθερή, σαν το διαμέρισμά τους στο Τεστάτσιο, μέσα σ’ 

ένα λουσάτο κτίσμα των αρχών του 1900, που το αγόρασαν 

λιγότερο από δύο χρόνια πριν, είναι όμως σαν να ζούσαν ανέ-

καθεν εκεί, γιατί αντικατοπτρίζει ακριβώς τα γούστα τους. 

Δύο μεγάλοι φωτεινοί χώροι, η ζώνη νύχτας, με την κρεβατο-

κάμαρα, τη μεγάλη γκαρνταρόμπα και το μπάνιο, και η ζώνη 

ημέρας με το σαλόνι και δίπλα ακριβώς το γραφείο, και πάνω 

απ’ όλα μια φιλόξενη κουζίνα για να δέχονται φίλους και να 

γευματίζουν μαζί τους τις Κυριακές, συνήθεια που εγκαινιά-

στηκε πριν από χρόνια και με τον καιρό έγινε μια απαραίτητη 

ιεροτελεστία. 

Στον Σέρτζιο αρέσει να μαγειρεύει για τους φίλους. Κα-

τά τη διάρκεια της εβδομάδας είναι πάντα στο τρέξιμο, από 

το δικαστήριο στο δικηγορικό του γραφείο. Ασχολείται με 

εταιρικό δίκαιο, έχει πάρε δώσε με πλούσιους πελάτες, με 

υποθέσεις εκατομμυρίων. Βγάζει πολλά, βέβαια, όμως η δου-

λειά έχει στρες. Έτσι, το μαγείρεμα είναι ο τρόπος του να 

χαλαρώνει. Σαν καλοφαγάς που είναι, στη μεγάλη, τέλεια  

εξοπλισμένη κουζίνα, γεμάτη με δοχεία, μπαχαρικά και αρω-

ματικά φυτά σε γλαστράκια, διασκεδάζει να πειραματίζεται 

με νέες συνταγές. Και εκεί, στην κουζίνα, δέχονται με την 

Τζοβάνα τους καλεσμένους για φαγητό, και κάθονται όλοι 

γύρω από το μεγάλο ξύλινο τραπέζι, που έχει σκουρύνει από 

τη χρήση και είναι στημένο ακριβώς στο κέντρο. Γιατί αυτό 

είναι το δωμάτιο που αγαπούν περισσότερο. Όπου κάθε  
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διακοσμητικό στοιχείο, έπιπλο και μπιχλιμπίδι έχει επιλεγεί 

με ιδιαίτερη φροντίδα. 

Στην Τζοβάνα δεν αρέσουν τα τραπεζομάντιλα, προτιμάει 

να στρώνει κατευθείαν πάνω στο ξύλο. Αφού μοιράσει τα πιά-

τα και τα μαχαιροπίρουνα, φέρνει στο τραπέζι τα ποτήρια. Τα 

τοποθετεί, κάνει ένα βήμα πίσω και παρατηρεί την τελική  

εντύπωση με κριτικό μάτι, σαν καλλιτέχνης που αξιολογεί τον 

πίνακά του, μόλις τελειώσει τη δουλειά. Ο Σέρτζιο την παρα-

τηρεί με την άκρη του ματιού του. Είναι τελειομανής, σε ό,τι 

κάνει. Τώρα η Τζοβάνα παίρνει από το ψυγείο τις κολοκυθο-

κορφάδες και τις ανακατεύει μ’ ένα μάτσο καυτερές πιπερί-

τσες, έπειτα προσθέτει δύο μικρούτσικες μελιτζάνες. Παίρνει 

από το ντουλάπι ένα λευκό κεραμικό μπολ και, ικανοποιημέ-

νη, φτιάχνει μέσα εκεί τη σύνθεσή της: θα είναι το τέλειο ντε-

κόρ για το κέντρο του τραπεζιού. 

«Στην ευχή, κοντεύει μεσημέρι κι ακόμη δεν έχω κάνει 

ούτε ντους!» αναφωνεί, κοιτάζοντας το ρολόι που κρέμεται 

στον τοίχο της κουζίνας. 

«Ηρέμησε, άντε: θα τελειώσω εγώ εδώ. Έτσι κι αλλιώς με 

τα μαγειρέματα ξεμπέρδεψα», την καθησυχάζει ο Σέρτζιο σβή-

νοντας τον φούρνο. 

«Το ψωμί είναι στο άσπρο σακουλάκι στο ντουλάπι…» 

«Άντε, πήγαινε, γιατί θα σε βρουν με τη φόρμα ακόμη!» 

Αντιμέτωπη με αυτή την τρομακτική πιθανότητα –μην τυ-

χόν και τη βρουν ποτέ οι καλεσμένοι απεριποίητη–, η Τζοβάνα 

κατευθύνεται στα γρήγορα προς το μπάνιο. Στο μεταξύ ο 

Σέρτζιο ανοίγει το ντουλάπι και βρίσκει αμέσως αυτό που γυ-

ρεύει: μια μεγάλη φραντζόλα σπιτικό ψωμί. Θα κόψει μόνο το 

μισό σε φέτες: το υπόλοιπο θα το αφήσει πάνω στο ξύλο κο-

πής, ώστε να το χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί. 

Το ανεπαίσθητο μουρμουρητό του νερού που τρέχει τον 

ειδοποιεί πως η γυναίκα του είναι στο ντους. Είναι ακριβώς η 
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στιγμή που κάποιος χτυπάει το κουδούνι της πόρτας, η οποία 

οδηγεί κατευθείαν στην κουζίνα. Πρέπει να είναι ο Λεονάρντο 

και η Ανναμαρία, αυτοί οι δυο έχουν το κακό συνήθειο να κα-

ταφθάνουν πάντα πάρα πολύ νωρίς, σκέφτεται ο Σέρτζιο. Πι-

θανότατα βρήκαν την καγκελόπορτα ανοιχτή. 

«Μια ζωή νωρίτερα έρχεστε, γαμ…», όμως σταματάει, 

αμήχανος. 

Άνοιξε την πόρτα ορμητικά, χωρίς να κοιτάξει ποιος χτύ-

πησε, σίγουρος πως θα έβρισκε μπροστά του το φιλικό ζευ-

γάρι, αντί γι’ αυτούς όμως στο πλατύσκαλο είναι μια κυρία, 

κάπως βαριά λόγω ηλικίας, πρέπει να έχει περάσει τα εβδο-

μήντα. Τα μαλλιά της, βαμμένα ξανθά, αγγίζουν τους ώμους 

της, αφήνοντας να διαφαίνεται ένα ζευγάρι πολύτιμα σκου-

λαρίκια αντίκες. Φοράει ένα λινό φόρεμα σε χρώμα πετρόλ, 

τέλεια ραμμένο, που αγκαλιάζει την αφράτη σιλουέτα της, 

χωρίς να την τονίζει υπερβολικά. Στον λαιμό φοράει ένα κο-

λιέ από κεχριμπάρι και στα χέρια της κρατάει μια κομψή κε-

ντημένη τσάντα. Το πρόσωπό της είναι σκαμμένο από ένα 

πυκνό δίχτυ ρυτίδων, όμως ο Σέρτζιο σχεδόν δεν τις προσέ-

χει, γιατί αυτό που τον μαγνητίζει είναι τα μάτια της, πράσι-

να, μαγευτικά, υπογραμμισμένα από μια κάπως αβέβαιη 

γραμμή με μαύρο μολύβι. 

Ο Σέρτζιο την παρατηρεί, σαστισμένος και γοητευμένος 

συνάμα. Ποια μπορεί να είναι αυτή η γυναίκα; Σίγουρα δεν 

την έχει δει ποτέ του. Τον κοιτάζει έκπληκτη κι εκείνη. Ή 

μάλλον, πιο πολύ κι από έκπληκτη, ταραγμένη, σαν να περί-

μενε να βρει μπροστά της ένα άλλο πρόσωπο. Έπειτα ρίχνει 

μια λοξή ματιά προς το καρτελάκι δίπλα στην πόρτα, θέλοντας 

ίσως να τσεκάρει, αλλά δεν γράφει τίποτα. Ο Σέρτζιο και η 

Τζοβάνα δεν έχουν ακόμη βρει τον χρόνο –ίσως ούτε την όρε-

ξη– να προσθέσουν τα ονόματά τους, αμέλεια που τώρα φαί-

νεται ξαφνικά αξιόμεμπτη στον Σέρτζιο. 
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Προτού μπορέσει να τη ρωτήσει τι θέλει, η άγνωστη, η 

οποία στο μεταξύ δείχνει να έχει συνέλθει από την έκπληξη, 

του λέει με αφοπλιστικό χαμόγελο, ενώ τον κοιτάζει κατάματα 

με ύφος αθώο: «Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Στην ευχή, 

να εμφανίζεται κανείς μ’ αυτόν τον τρόπο, πρωί πρωί, κυρια-

κάτικα, δεν επιτρέπεται… Όχι, δεν επιτρέπεται!». 

Ο Σέρτζιο σαστίζει τόσο πολύ, που δεν του έρχεται στον 

νου τίποτα λογικό να πει, όμως δεν χρειάζεται, γιατί εκείνη 

σπεύδει να συστηθεί: «Λέγομαι Έλσα Κόρτι, πριν από πολλά 

χρόνια έμενα σ’ αυτό το διαμέρισμα». 

Απλώνει το χέρι της και σφίγγει το δικό του, σαν να μη 

θέλει πια να το αφήσει. Στο μικρό δάχτυλο φοράει ένα χρυσό 

δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο. Και στο μεταξύ προσπαθεί να 

κρυφοκοιτάξει, πίσω από την πλάτη του οικοδεσπότη, ο  

οποίος δεν βρίσκει τίποτα καλύτερο να κάνει από το να συ-

στηθεί με τη σειρά του, προφέροντας όνομα και επώνυμο και 

κουνώντας το κεφάλι με κατανόηση, λες και η γυναίκα εκείνη 

του είχε μόλις ομολογήσει ότι είχε διαπράξει ένα τρομερό 

σφάλμα. 

«Πιστεύετε στο πεπρωμένο;» τον ρωτάει, με προσδοκία. 

Ακούγοντας να του απευθύνει μια τόσο ευθεία ερώτηση, ο 

Σέρτζιο τινάζεται. Νέα, πρέπει να υπήρξε ωραιότατη, σκέφτε-

ται και ξαφνιάζεται με τη σκέψη του. 

«Όταν είδα την εξώπορτα ανοιχτή, ήταν σαν να με κα-

λούσε το σπίτι», συνεχίζει η Έλσα. «Έμεινα μακριά από τη 

Ρώμη πάρα πολύ καιρό… Πενήντα χρόνια έχω να περάσω από 

αυτόν τον δρόμο. Σήμερα το πρωί βγήκα από το ξενοδοχείο 

πολύ νωρίς, για να περπατήσω λίγο. Σκεφτόμουν να πάω προς 

το Κολοσσαίο, όμως τα βήματά μου με οδήγησαν εδώ, όπου 

άρχισαν όλα. Κοίταζα γύρω μου, όλα φαίνονταν διαφορετικά, 

κι όμως παράξενα ίδια, ώσπου βρέθηκα μπροστά στην εξώ-

πορτα κι ήταν σαν να μην είχα φύγει ποτέ. Έτσι με κυρίεψε 
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μια πολύ έντονη νοσταλγία να ξαναδώ το σπίτι. Όμως σας  

ενοχλώ, με συγχωρείτε! Σήμερα ειλικρινά δεν ξέρω πού έχω το 

μυαλό μου.» 

«Μα τι λέτε, αλίμονο, καταλαβαίνω…» τραυλίζει ο Σέρ-

τζιο, αμήχανος. «Καταλαβαίνω…» Δεν ξέρει τι να πει μπροστά 

σ’ αυτόν τον απροσδόκητο ποταμό λέξεων. 

Η Έλσα ζητάει πάλι συγγνώμη για την ενόχληση, στο με-

ταξύ όμως εξακολουθεί να κρυφοκοιτάζει αχόρταγα προς το 

εσωτερικό του διαμερίσματος, σαν να ψάχνει να βρει κάτι  

εξαιρετικά ζωτικής σημασίας για κείνη. Έπειτα σταματάει  

απότομα και κάνει να φύγει. 

«Λοιπόν, σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Ίσως έρθω μια 

άλλη φορά, αν δεν σας πειράζει…» λέει και οπισθοχωρεί σχε-

δόν με βαριά καρδιά. 

Σε μια διαφορετική περίσταση, ο Σέρτζιο θα άρπαζε στο 

φτερό την ευκαιρία να ξεφορτωθεί αυτή την άκαιρη επίσκεψη 

που τον αποσπά από την κυριακάτικη ρουτίνα του κι από τις 

προετοιμασίες για το γεύμα. Παρότι δεν είναι αποφασιστικός 

σαν την Τζοβάνα, η οποία καταφέρνει να ξεφορτώνεται οποιον-

δήποτε ενοχλητικό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλάζοντας 

απλώς τον τόνο της φωνής της (τόνο που δεν σηκώνει αντιρ-

ρήσεις), δεν του αρέσει να μπλέκεται υπερβολικά σε ξένες  

υποθέσεις. Όμως, εκείνη η γυναίκα τον αναστάτωσε. Μια αλ-

λόκοτη περιέργεια τον ωθεί να τη χασομερήσει. 

«Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο διαμέρισμα… όμως 

δεν έχω πολύ χρόνο να σας διαθέσω: περιμένω κόσμο για φα-

γητό.» 

«Είστε στ’ αλήθεια ευγενέστατος!» Το πρόσωπο της  

άγνωστης φωτίζεται πάλι από ένα αστραφτερό χαμόγελο. 

«Μην ανησυχείτε, ένα λεπτό θα κάνω μόνο, ίσα να ρίξω μια 

ματιά τριγύρω.» 

Έπειτα μπαίνει στην κουζίνα και σταματάει μες στη μέση. 
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«Δεν ξέρετε πόσες συγκινήσεις έχω ζήσει εδώ μέσα, τώρα 

όμως είναι ένα εντελώς άλλο σπίτι. Εδώ υπήρχε ένας τοίχος. 

Κι εκεί, το ντουλάπι. Η εστία, βέβαια… είναι η ίδια η παλιά», 

ψιθυρίζει, ενώ κοιτάζει σαν υπνωτισμένη ένα σημείο μπροστά 

της. Έξω από το παράθυρο. 

Εκείνη τη στιγμή έρχεται κοντά τους κι η Τζοβάνα. Είναι 

ντυμένη, αλλά τα μαλλιά της είναι ακόμη νωπά. Άκουσε μια 

φωνή που δεν της είναι γνωστή: τι συμβαίνει; Έκπληκτη κοι-

τάζει την ξένη, μην μπορώντας να κρύψει μια έκφραση έντο-

νης ενόχλησης, ενώ ο Σέρτζιο προσπαθεί να προλάβει οποια-

δήποτε ερώτησή της: «Η κυρία είναι η… Έλσα Κόρτι». 

Η «εισβολέας» χαμογελάει στην Τζοβάνα και τα σκουλα-

ρίκια της αστράφτουν στιγμιαία. 

«Ο σύζυγός σας είχε την ευγενή καλοσύνη να μου ανοίξει. 

Ήθελα μόνο να δω το σπίτι όπου έμενα άλλοτε, και θα σας 

αφήσω στην ησυχία σας», δικαιολογείται ρίχνοντας μια συνω-

μοτική ματιά στον Σέρτζιο. Κάνει σαν μαθητριούλα μπροστά 

στη δασκάλα που την τσάκωσε να κάνει σκανταλιές. 

Το βλέμμα της Τζοβάνα παραμένει σαστισμένο: ποια εί-

ναι αυτή η γυναίκα; 

«Της είπα ότι έχουμε καλεσμένους για φαγητό», σπεύδει 

να προσθέσει ο Σέρτζιο. 

Όμως η Τζοβάνα μόλις που τον ακούει, η προσοχή της 

τώρα είναι όλη στραμμένη στην άγνωστη: παρά την ηλικία της, 

αποπνέει μια τρομερή ζωτικότητα. Κι έπειτα, έχει γοητευτεί 

από το τόσο τολμηρό από χρωματική άποψη ντύσιμο, που 

συνδυάζει ψυχρές και θερμές αποχρώσεις, το μπλε πετρόλ του 

φορέματος με το κεχριμπαρένιο του κολιέ. Αυτή, πιστή μέχρι 

πλήξης στο μαύρο και το μπεζ, προς στιγμήν αισθάνεται απε-

ρίγραπτα γερασμένη. Ναι, η Έλσα έχει μια ιδιαίτερη χάρη. 

Προτού καν το συνειδητοποιήσει, η Τζοβάνα έχει εγκαταλεί-

ψει τις επιφυλάξεις της. Ανταποδίδει το χαμόγελο. Ξαφνικά 
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έχει αισθήματα για κείνη την άγνωστη που λέει πως έχει ζήσει 

στο σπίτι της ξεχωριστές συγκινήσεις. 

«Ώστε, λοιπόν, κάποτε ζούσατε εδώ;» τη ρωτάει, ανταλ-

λάσσοντας ένα νεύμα συνεννόησης με τον άντρα της: έχουν 

ακόμη κάνα δεκάλεπτο στη διάθεσή τους για να την ακού-

σουν. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουν γοητευτεί και οι δύο 

από την άγνωστη. Όμως η Έλσα περιορίζεται να συγκατανεύ-

σει αόριστα. Πλησιάζει στο παράθυρο, με το βλέμμα καρφω-

μένο εκεί, σαν να ξαναζεί μια ανάμνηση. 

Και οι δύο, με όλο και πιο ζωηρό ενδιαφέρον, δεν παραι-

τούνται και την πολιορκούν. 

«Μόνη;» ρωτάει ο Σέρτζιο. 

«Ζήσατε εδώ όταν ήσασταν μικρή;» τον σιγοντάρει η 

Τζοβάνα. 

Όμως η γυναίκα φαίνεται χαμένη στις σκέψεις της. Περιο-

ρίζεται ν’ απαντήσει με μονοσύλλαβα, μουρμουρίζοντας στον 

εαυτό της λέξεις ακατανόητες: «Όχι. Γιατί;… Ίσως…». 

«Ήσασταν φιλοξενούμενη της κυρίας που έμενε εδώ πριν 

από μας; Ή συγγενής;» ψιθυρίζει ο Σέρτζιο στρεφόμενος σχε-

δόν πιο πολύ στην Τζοβάνα παρά στην Έλσα, η οποία όμως 

αντιδρά με εντυπωσιακή ταχύτητα, καθώς συνέρχεται από τον 

λήθαργό της: «Εκείνη πού είναι;» ρωτάει. 

«Εκείνη, ποια;» ρωτάει με φούρια ο Σέρτζιο. 

«Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια του σπιτιού, θέλετε να πεί-

τε;» κάνει να ρωτήσει η Τζοβάνα. 

«Ναι, εκείνη. Η αδελφή μου.» 

«Πάνε δυο χρόνια που δεν μένει πια σ’ αυτό το σπίτι», 

παρεμβαίνει ο Σέρτζιο σαστισμένος. 

Και η Τζοβάνα ταράζεται. Τώρα νιώθει μια ανεξήγητη 

τρυφερότητα για κείνη τη γυναίκα. 

«Δεν το ξέρατε; Δεν είχατε επικοινωνία;» 

«Όχι, δυστυχώς όχι. Όμως είναι μεγάλη ιστορία…» 
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Τώρα η Έλσα τούς κοιτάζει συντετριμμένη: σαν να αντι-

λήφθηκε μόλις αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα. 

Η Τζοβάνα θυμάται καλά την κυρία που τους πούλησε 

το διαμέρισμα. Λέγεται Αντέλε Κονφόρτι, έμενε εκεί μια 

ζωή με την οικογένειά της, έπειτα ο θάνατος του συζύγου 

της την ώθησε να ξεφορτωθεί το διαμέρισμα, γιατί ήταν πά-

ρα πολύ μεγάλο για ένα άτομο μόνο. Εξάλλου, είχε δικαιο-

λογηθεί, ήθελε να βρίσκεται πιο κοντά στον μοναχογιό της. 

Είναι πολύ παράξενο: η Έλσα δεν μοιάζει καθόλου στην  

Αντέλε Κονφόρτι. 

«Νόμιζα πως έμενε ακόμη εδώ… έλπιζα να τη βρω», 

προσθέτει εκείνη με μισή φωνή. 

«Δηλαδή, την αναζητείτε; Δεν θέλατε απλώς να δείτε το 

σπίτι!» 

«Ναι, έτσι είναι.» 

«Και δεν ξέρατε πως είχε πουλήσει το διαμέρισμα και είχε 

φύγει…» 

«Όχι, δεν το ήξερα.» 

Έχοντας σιγά σιγά εγκαταλείψει την επιφυλακτικότητά 

της, η Έλσα αποκαλύπτει πως έχει πενήντα χρόνια να μάθει 

νέα από την αδελφή της. Στο μεταξύ, χωρίς να σκεφτεί να ζη-

τήσει την άδεια, περιφέρεται στα δωμάτια παραξενεμένη, αλλά 

ταυτόχρονα και με κάποια σιγουριά. Λες και ζούσε ανέκαθεν 

και αδιάλειπτα σ’ εκείνο το σπίτι. Ακολουθούμενη κατά πόδας 

από την Τζοβάνα και τον Σέρτζιο, που φαίνονται λίγο σαστι-

σμένοι, χώνεται στην κρεβατοκάμαρά τους, φτάνει στο μπάνιο, 

ανοίγει την πόρτα του γραφείου. Και στο μεταξύ, άλλο δεν 

κάνει από το να επαναλαμβάνει πόσο στενοχωριέται για την 

αναστάτωση που τους προκαλεί. 

«Να πηγαίνω τώρα. Να σας αφήσω στην ησυχία σας. 

Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω», επαναλαμβάνει σαν αυτό-

ματο. 
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Επιστρέφουν στην κουζίνα και εκείνη, κοιτάζοντας γι’ άλ-

λη μια φορά το παράθυρο, ρωτάει: «Την ξαναείδατε την  

αδελφή μου;». 

«Όχι πρόσφατα: η τελευταία φορά που την είδαμε ήταν 

στον συμβολαιογράφο για την πώληση, όμως στη συνέχεια  

επικοινωνήσαμε μαζί της μια δυο φορές τηλεφωνικά. Είχε έρ-

θει αλληλογραφία για κείνη, έτσι της την κράτησα στην άκρη 

και την ειδοποίησα να στείλει κάποιον να την παραλάβει», λέει 

η Τζοβάνα, που καμαρώνει για την αποτελεσματικότητα και 

τη συνέπειά της. 

«Ξέρετε όμως πού μένει;» 

«Στην επαρχία, σ’ ένα χωριουδάκι έξω από τη Ρώμη. Πά-

ντως, όπως σας έλεγα, έχουμε το τηλέφωνό της», σπεύδει να 

πει η Τζοβάνα. 

Εκείνη η γυναίκα, που η ζωή την απομάκρυνε από την οι-

κογένειά της για τόσο πολύ καιρό, ξυπνάει μέσα της ένα συ-

ναίσθημα που είναι συμπάθεια και συμπόνια μαζί. Μοιραία 

κάνει μια απόπειρα να μπει στη θέση της, όσο κι αν δεν είναι 

εύκολο. Πρέπει να είναι συγκλονιστικό να επιστρέφει μετά 

από πενήντα χρόνια –πολύ περισσότερα απ’ όσα η ίδια έχει 

ζήσει ως τώρα– στο σπίτι της και να τα βρίσκει όλα αλλαγμέ-

να. Να ανακαλύπτει πως κατοικείται από δύο ξένους, πως δεν 

υπάρχει ίχνος από τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ποιος ξέρει με 

πόση αγωνία και προσδοκία χτυπούσε πριν από λίγο η Έλσα 

το κουδούνι τους. Και πόσες φορές είχε φανταστεί εκείνη τη 

στιγμή! Ώσπου η πόρτα άνοιξε και εμφανίστηκε ο Σέρτζιο, 

ένας άγνωστος. Εκείνη τη στιγμή, πιθανότατα, πρέπει να σκέ-

φτηκε πως η αδελφή της είχε πεθάνει. 

«Μπορείτε, δηλαδή, να μου δώσετε το τηλέφωνό της;» 

Η Έλσα μόλις που προλαβαίνει να διατυπώσει την ερώ-

τηση όταν χτυπάει το θυροτηλέφωνο. 
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Ιστανμπούλ, 23 Οκτωβρίου 1969 

 

Αγαπημένη μου Αντέλε, 

 

Δεν ξέρεις πόσες φορές ήθελα να σου στείλω νέα μου, κάτι 

όμως πάντα με εμπόδιζε. Ο πόνος, πιστεύω. Ο πόνος. Μία 

λέξη που τα λέει όλα, αλλά δεν εξηγεί τίποτα. Πρόσεξες ποτέ 

ότι η λέξη στη γλώσσα μας περιέχει και τον όρο «δόλος
1
»; 

Υπάρχει αμφιβολία στα βάσανα. Και μονάχα εσύ μπορείς να 

ξέρεις όσο κι εγώ ως πού μπορεί να σε οδηγήσει. Όταν αγα-

πάς στ’ αλήθεια, πρέπει να είσαι έτοιμη για όλα. Για τον κε-

ραυνό και για την καταιγίδα. Για τη βροχή και για την ξηρασία. 

Δεν μπορείς να ξέρεις ως πού θα σε σπρώξει τούτο το συναί-

σθημα που σε κατατρώει. Δεν καταφέρνεις καν να διακρίνεις 

την ευτυχία από την απελπισία, γιατί συχνά στον έρωτα η μία 

είναι η αιτία της άλλης. 

Τώρα, όμως, δεν θέλω πια να σκέφτομαι το παρελθόν. Για 

μένα, η φυγή ήταν σαν ανάβαση στο πιο ψηλό βουνό: φτάνω 

στην κορφή κι όλα μού φαίνονται μικροσκοπικά και ασήμα-

ντα, ενώ ο ορίζοντας ανοίγεται στα πόδια μου, φορτωμένος 

                                                  
1
  Σ.τ.Μ.: Dolore, ο «πόνος» στα ιταλικά. Το σχόλιο αφορά αποκλειστι-
κά την ιταλική γλώσσα, γιατί στη δική μας δόλος σημαίνει «τέχνασμα, 
πρόθεση για εξαπάτηση». 
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πιθανότητες. Θα ’πρεπε να δοκιμάσεις κι εσύ. Ο πόνος παρα-

μένει, φωλιασμένος ωστόσο στα βάθη της ψυχής, κι εσύ νιώ-

θεις να σε κατακλύζει μια παράξενη παρόρμηση να τον αψη-

φήσεις. Αυτό ακριβώς νιώθω αυτές τις μέρες. Έχω χάσει πια 

την αθωότητά μου και παλεύω καθημερινά να γίνω ένα πλάσμα 

πιο θαρραλέο, πονηρό και στην ανάγκη άγριο. Έτοιμη να χαρώ 

το παρόν, να ξαναρχίσω μια καινούρια ζωή μιλώντας μια ξένη 

γλώσσα, περιστοιχισμένη από αγνώστους. 

Δεν είναι εύκολο, σου το ομολογώ. Κάθε τόσο, η θέληση 

με εγκαταλείπει και τότε με κυριεύει η απελπισία. Ξανασκέ-

φτομαι πόσα έχασα –πόσα χάσαμε– και καταρρέω, κυριολεκτι-

κά. Ξαπλώνω στο κρεβάτι και το μόνο που θέλω είναι να πε-

θάνω. Έπειτα ξαναπαίρνω κουράγιο. Και ξαναβρίσκω την ελ-

πίδα. Όχι για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά τουλάχιστον για ένα 

διαφορετικό. Καταπίνω τα δάκρυά μου και πιέζω τον εαυτό 

μου να χαμογελάσει. Πετυχαίνει: ανακαλύπτω πως ο πιο απο-

τελεσματικός τρόπος να μη βουλιάξω είναι να ενδώσω στην 

ανεμελιά. Έτσι λοιπόν, προετοιμάσου για ένα γράμμα γεμάτο 

ματαιότητα, φλερτ, κουτσομπολιά. 

Κάποτε υπήρχε μόνο ένα άτομο ικανό ν’ ακούει τις ιστορίες 

μου. Εσύ. Σε φαντάζομαι μικρούλα, όταν φαντασιωνόμασταν με 

τις ώρες στον κήπο, θυμάσαι; Και τώρα που θα είχα χιλιάδες 

πράγματα να σου διηγηθώ, δεν ξέρω από πού ν’ αρχίσω. 

Για να μην ξεστρατίσω, θα ξεκινήσω από κει που βρίσκο-

μαι τώρα. 

Βρίσκομαι στην Ιστανμπούλ εδώ και δύο μήνες. Ενώ σου 

γράφω, ακούω τα κρωξίματα των γλάρων που φτερουγίζουν 

μπροστά από το παράθυρό μου. Αν σκύψω λίγο, τους βλέπω 

να πετούν ξυστά στο αστραφτερό νερό της Θάλασσας του 

Μαρμαρά, για να υψωθούν έπειτα πάνω από τις στέγες μιας 

απέραντης πρωτεύουσας. Από τον δρόμο ανεβαίνουν εξασθε-

νημένοι οι θόρυβοι της ζωής που κυλάει, οι φωνές των πλανό-
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διων πωλητών και οι κόρνες των περαστικών αυτοκινήτων. 

Σουρουπώνει: ο ήλιος είναι σαν ένα βελούδινο πέπλο με χρώ-

ματα που αλλάζουν. 

Θα το πίστευες; Ιστανμπούλ! Ούτε στα πιο τρελά παιδικά 

μας όνειρα δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι η ζωή θα μ’ έφερνε σ’ 

έναν τόπο τόσο μακρινό, απεριόριστα πιο μεγάλο από το μι-

κρό κέντρο όπου μεγαλώσαμε. Νόμιζα πως θα έβρισκα μια 

πόλη εξωτική και απωθητική, αναγκάστηκα όμως ν’ αλλάξω 

γνώμη. Η Ιστανμπούλ με υποδέχτηκε με γενναιοδωρία, και με 

κανάκεψε, κάνοντάς με να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Είμαι ήδη 

καταγοητευμένη από την αισθησιακή ψυχή αυτής της μαγικής, 

δυναμικής πόλης. 

Αν γυρίσω προς τα πίσω, δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω 

τον εαυτό μου σ’ εκείνο το δυστυχισμένο κοριτσάκι που κάποιο 

πρωί, ξημερώματα, έφυγε από το Βιτέρμπο, χωρίς ν’ αποχαιρε-

τήσει κανέναν, προκειμένου να μη δώσει εξηγήσεις. Δεν ήταν η 

πρώτη φορά που έφευγα από το σπίτι μ’ εκείνον τον τρόπο,  

ήξερα όμως πως δεν θα ήταν το ίδιο. Αυτή τη φορά θα ήταν για 

πάντα. Πήρα τον δρόμο με τα πόδια προς τον σταθμό κι ανέβη-

κα στο πρώτο τρένο για τον Βορρά. Φτάνοντας στο Μιλάνο, 

συνέχισα το ταξίδι μου προς τη Βενετία. Εκεί πήγα στο εκδοτή-

ριο των εισιτηρίων και ρώτησα ποιο ήταν το τρένο που πήγαινε 

πιο μακριά. «Στις 23.00 από τη γραμμή 9 φεύγει το Οριάν Εξ-

πρές, ο τελευταίος του προορισμός είναι η Ιστανμπούλ, στην 

Τουρκία. Σας φαίνεται αρκετά μακριά;» με ρώτησε ο υπάλληλος 

του εκδοτηρίου, κοιτάζοντάς με καχύποπτα. Στα μάτια του πρέ-

πει να φάνηκα σαν φυγάδας. Κάποια εγκληματίας που είχε 

σκοπό να εγκαταλείψει στα γρήγορα τη χώρα για να ξεφύγει 

από τη δικαιοσύνη. Δεν έκανε και πολύ λάθος. Τον κοίταξα ίσια 

στα μάτια και αγόρασα ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. 

Ήταν εφτά το βράδυ, είχα επομένως πολλή ώρα αναμονής 

μπροστά μου. Πήγα στο μπαρ του σταθμού και κάθισα σ’ ένα 
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τραπεζάκι που έβλεπε στις γραμμές. Τα τρένα έρχονταν κι  

έφευγαν χωρίς σταματημό. Ορδές ταξιδιωτών ξεχύνονταν στις 

αποβάθρες κι άλλοι τόσοι τάχυναν το βήμα σέρνοντας βαριά 

μπαγκάζια, ήδη με τη σκέψη στραμμένη στον προορισμό τους. 

Ο τόπος ήταν πλημμυρισμένος από κόσμο, τακτικούς πελάτες 

ή περαστικούς, που έπιναν έναν καφέ στα όρθια κι εξαφανίζο-

νταν. Εκτός από μένα, υπήρχε μόνο άλλο ένα άτομο καθισμέ-

νο στον εξωτερικό χώρο με ύφος ανθρώπου που δεν βιάζεται, 

μια κυρία πολύ κομψή με μελαγχολικά μάτια. Κάπνιζε ένα τσι-

γάρο, το οποίο δεν κρατούσε ανάμεσα στα δάχτυλά της, αλλά 

το στήριζε σ’ ένα ασυνήθιστο εξάρτημα, ένα λεπτό χρυσό κλα-

ράκι εφοδιασμένο με κάτι σαν λαβίδα στο ένα άκρο του, ενώ 

το άλλο κατέληγε σ’ ένα δαχτυλίδι, το οποίο φορούσε σαν κό-

σμημα. Μου χαμογέλασε και με ρώτησε την ώρα. Ήταν προ-

φανές ότι ήταν μια δικαιολογία για να πιάσει κουβέντα. 

Έπειτα με ρώτησε πού πήγαινα. Όταν της είπα ότι θα  

έπαιρνα το Οριάν Εξπρές κι ότι πήγαινα στην Ιστανμπούλ, 

χαμογέλασε παράξενα. Ήταν η πόλη της, όπως μου αποκάλυ-

ψε. Και πρόσθεσε ότι περίμενε έναν φίλο, ωστόσο ήταν σαν να 

ήξερε ήδη ότι δεν επρόκειτο να έρθει. 

«Μερικές φορές η μοίρα διασκεδάζει κρατώντας μας σ’ 

αναμμένα κάρβουνα, σαν αστόχαστος εραστής. Όμως η ανα-

μονή μπορεί να είναι και πιο γλυκιά ακόμα κι από τη συνάντη-

ση: αρκεί να μάθουμε να συντηρούμε τις ελπίδες μας», παρα-

τήρησε με αινιγματικό τρόπο. 

Μείναμε για λίγα λεπτά σιωπηλές, πίνοντας τον καφέ μας, 

κι έπειτα, χωρίς εγώ να την ενθαρρύνω ούτε στο ελάχιστο, 

μου διηγήθηκε την απίστευτη ιστορία της. Όταν ήταν νέα, εί-

χε ζήσει στην αυλή του τελευταίου σουλτάνου, στο χαρέμι του, 

ώσπου αυτό έκλεισε με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας. Πολλές συντρόφισσές της η ελευθερία είχε έρθει 

για να τις καταδικάσει σε μια δυστυχισμένη ζωή. Ήταν δύσκο-



ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ 

29 

λο να το κατανοήσει κανείς, όμως, κλεισμένες στον δικό τους 

γυναικείο κόσμο, έρμαια των επιθυμιών του αφέντη τους, οι 

παλλακίδες μπορούσαν να απολαμβάνουν προνόμια και μικρο-

χαρές. Αντίθετα εκείνη είχε επωφεληθεί από την ελευθερία 

της, όμως είχε στερηθεί τον έρωτα της ζωής της. Έφυγε λοι-

πόν και γύρισε την Ευρώπη απ’ άκρη σ’ άκρη, χωρίς ποτέ να 

βρει τη γαλήνη. Δεν είπε κάτι άλλο. Εγώ φαντάστηκα πως ο 

άντρας που μάταια περίμενε ήταν η χαμένη της αγάπη. Έπειτα, 

απροσδόκητα, με ρώτησε από τι δραπέτευα εγώ, κι ένιωσα ότι 

είχα αποκαλυφθεί. Τι ήξερε για μένα εκείνη η γυναίκα; Ήταν 

δυνατό να γνωρίζει το μυστικό μας; Ήδη με κυρίευε ο πανι-

κός, ωστόσο ηρέμησα γρήγορα. Ήταν μια τυχαία φράση, τίπο-

τα παραπάνω. Ομολογώ ότι προς στιγμήν ένιωσα τον πειρα-

σμό να της αποκαλύψω τα πάντα. Ωστόσο ηρέμησα, αντιστά-

θηκα. 

Κόντευε η ώρα να φύγω· σηκώθηκα και πήγα να πληρώ-

σω τον καφέ. Όταν επέστρεψα, δεν ήταν εκεί. Έκανα να την 

αναζητήσω, αλλά ήταν άφαντη: είχε εξαφανιστεί σχεδόν ως 

διά μαγείας. Ξαναπήρα τις βαλίτσες μου και, φορώντας το παλ-

τό μου, συνειδητοποίησα πως υπήρχε κάτι στην τσέπη μου. 

Ψηλαφώντας το, κατάλαβα πως ήταν ένα μεταλλικό αντικείμε-

νο, λεπτό και ακανόνιστο. Παραξενεμένη, το τράβηξα και δια-

πίστωσα πως ήταν το αλλόκοτο δαχτυλίδι-στήριγμα του τσι-

γάρου της. 

Δεν ξέρω γιατί σου μιλάω γι’ αυτά. Ίσως στα μάτια εκεί-

νης της γυναίκας είδα τον ίδιο τον πόνο μου. Τον πόνο μας. 

Η Έλσα σου 

 




