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Ο Ι  Φ Λ Ο Ρ Ι Ο  

1799–1868 

Με καταγωγή από την Μπανιάρα της Καλαβρίας, οι αδελφοί 

Πάολο και Ινιάτσιο Φλόριο αποβιβάζονται στο Παλέρμο το 

1799, αποφασισμένοι να κάνουν περιουσία. Είναι αροματάρι  

–εμπορεύονται μπαχαρικά– και ο ανταγωνισμός είναι αμείλι-

κτος, αλλά σύντομα η ακμή τους μοιάζει ασυγκράτητη και πολύ 

γρήγορα οι δραστηριότητές τους επεκτείνονται: εγκαινιάζουν το 

εμπόριο θειαφιού, αγοράζουν τα σπίτια και τη γη χρεοκοπημέ-

νων ευγενών του Παλέρμο, ιδρύουν τη δική τους ναυτιλιακή  

εταιρεία… Και αυτή η ώθηση –που τη θρέφει το πείσμα και  

η αποφασιστικότητά τους– δεν σταματά ούτε όταν ο Βιντσέ-

ντζο, ο γιος του Πάολο, αναλαμβάνει τα ηνία του Οίκου των 

Φλόριο: στα κελάρια της οικογένειας, το κρασί των φτωχών  

–το μαρσάλα– μεταμορφώνεται σε νέκταρ αντάξιο ενός βασι-

λικού τραπεζιού· στη Φαβινιάνα, μια επαναστατική μέθοδος 

συντήρησης του τόνου –σε λάδι και κονσέρβα– οδηγεί στην  

ανάκαμψη των πωλήσεών του… Σε όλα αυτά, το Παλέρμο πα-

ρατηρεί την επιτυχία των Φλόριο με ένα μείγμα θαυμασμού, 

φθόνου και περιφρόνησης: Οι άντρες αυτοί παραμένουν, όπως 

και να ’χει, «ξένοι», «χαμάληδες», και το αίμα τους «ζέχνει 

από ιδρώτα». Αυτό που υποδαυλίζει τις φιλοδοξίες των Φλό-

ριο και σημαδεύει, στα καλά και στα άσχημα, τη ζωή τους, δη-

μόσια και ιδιωτική, είναι ο φλογερός τους πόθος για κοινωνική 

καταξίωση. Γιατί οι άντρες της οικογένειας είναι αξιόλογα μα 

και ευαίσθητα πλάσματα και –παρόλο που δεν μπορούν να το 

παραδεχτούν– χρειάζονται στο πλευρό τους εξίσου αξιόλογες 
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γυναίκες: σαν την Τζουζεπίνα, τη γυναίκα του Πάολο, που θυ-

σιάζει τα πάντα –ακόμα και τον έρωτα– για τη σταθερότητα 

της οικογένειας, ή την Τζούλια, τη νεαρή Μιλανέζα που ορμά 

σαν κυκλώνας στη ζωή του Βιντσέντζο για να γίνει το ασφαλές 

λιμάνι, ο ακλόνητος βράχος. 

Ο Βιντσέντζο πεθαίνει το 1868, πριν καν πατήσει τα εξήντα, 

αφήνοντας τις τύχες του Οίκου των Φλόριο στα χέρια του μονα-

δικού γιου της οικογένειας, του τριαντάχρονου Ινιάτσιο, που  

έχει παντρευτεί δύο χρόνια νωρίτερα τη βαρόνη Τζοβάνα  

ντ’ Όντες Τριγκόνα, φέρνοντας επιτέλους «αριστοκρατικό αίμα» 

στην οικογένεια. Ο Ινιάτσιο έχει μεγαλώσει με τη νοοτροπία της 

δουλειάς, αναγνωρίζοντας ότι οι Φλόριο πρέπει πάντα να κοιτά-

ζουν πέρα από τον ορίζοντα. Και ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο 

κεφάλαιο στην ιστορία της οικογένειάς του… 

 

 



 

Θ Α Λ Α Σ Σ Α  

Σεπτέμβριος 1868 – Ιούνιος 1874 

 

Aceddu ’nta l’aggia ’un canta p’amuri, ma pi’ raggia. 

«Το πουλί στο κλουβί δεν τραγουδά από αγάπη μα από θυμό». 

ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ 
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Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που –στις 17 Μαρτίου 

1861– η Βουλή ανακήρυξε την ίδρυση του Βασιλείου της Ιταλίας, 

με μονάρχη τον Βιτόριο Εμανουέλε Β΄. Οι εκλογές της πρώτης 

ενιαίας Βουλής πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο (σε πάνω 

από 22 εκατομμύρια κατοίκους, ελάχιστοι παραπάνω από 

400.000 είχαν δικαίωμα ψήφου) και οδήγησαν στον θρίαμβο της 

Ιστορικής Δεξιάς, η οποία κυρίως περιλάμβανε γαιοκτήμονες και 

βιομήχανους και προσανατολιζόταν προς μια επαχθή φορολογία, 

που θεωρείτο αναγκαία για την εξόφληση του χρέους το οποίο 

βάρυνε τη χώρα κατά την πορεία της προς την ενοποίηση. Ιδιαί-

τερη δυσαρέσκεια προκαλεί ο λεγόμενος «φόρος επί των αλε-

σμένων» (1η Ιανουαρίου 1869), δηλαδή στο ψωμί και στα δημη-

τριακά, που πλήττει με άμεσο τρόπο τους φτωχούς και πυροδο-

τεί μια σειρά από διαμαρτυρίες, ενίοτε πολύ βίαιες. Αν και από 

μερικούς πολιτικούς θεωρείται ένας «δασμός μεσαιωνικού τύ-

που, ένας φόρος που θυμίζει εποχές των Βουρβόνων και των 

φέουδων», θα παραμείνει σε ισχύ ως το 1884. Και, το 1870, ο 

υπουργός Οικονομικών Κουιντίνο Σέλα παρουσιάζει μία ακόμα 

σειρά σκληρών μέτρων, αποφασισμένος να επιβάλει «οικονομία 

ως το κόκαλο». 

Το τέλος της Β΄ Αυτοκρατορίας (1852-1870) και η έναρξη 

της Γ΄ Δημοκρατίας της Γαλλίας (1870-1940) έχουν σημαντική 

επίπτωση και στην ιστορία της Ιταλίας. Χωρίς τη στήριξη της 

Γαλλίας, το Παπικό Κράτος καταρρέει στις 20 Σεπτεμβρίου 

1870. Μετά από έναν σύντομο κανονιοβολισμό και την ιαχή 
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«Σαβόια!» τα ιταλικά στρατεύματα μπαίνουν στη Ρώμη από 

ένα ρήγμα στην Πόρτα Πία. Στις 3 Φεβρουαρίου 1871, η Ρώμη 

ανακηρύσσεται επίσημα πρωτεύουσα της Ιταλίας, μετά το Τορί-

νο (1861-1865) και τη Φλωρεντία (1865-1871). Στις 21 Απριλίου 

1871 η ιταλική κυβέρνηση εγκρίνει τον λεγόμενο Νόμο των Εγ-

γυήσεων, που είχε ως στόχο να διασφαλίσει στον πάπα την 

προσωπική κυριότητα και το ελεύθερο να επιτελεί την πνευμα-

τική του διακονία, αλλά ο Πίος Θ΄ –που θεωρείται «αιχμάλωτος 

του ιταλικού κράτους»– τον απορρίπτει με την εγκύκλιο Ubi 

Nos (15 Μαΐου 1871). Στις 10 Σεπτεμβρίου 1874, η Αγία Έδρα 

διατάσσει το λεγόμενο non expedit, δηλαδή την απαγόρευση για 

τους καθολικούς της συμμετοχής στην ιταλική πολιτική ζωή, μια 

απαγόρευση που συχνά θα παρακάμπτεται ως την εκπνοή της, 

το 1919. 

Χάρη στη σταδιακή μείωση του χρέους, στην αποπεράτωση 

μεγάλων έργων τόσο στην Ιταλία (από τον σιδηρόδρομο του 

Μοντσενίζιο, που εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου 1868, ως τη σή-

ραγγα Φρέγιους, που παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 17 Σε-

πτεμβρίου 1871) όσο και στον κόσμο (η διώρυγα του Σουέζ  

εγκαινιάζεται στις 17 Νοεμβρίου 1869) και χάρη στην εισροή  

εξωτερικών κεφαλαίων, η περίοδος 1871-1873 είναι μια «πυρε-

τώδης τριετία», καθοριστική για τη γένεση της ιταλικής βιομη-

χανίας. Η ώθηση αυτή, ωστόσο, διακόπτεται το 1873, μετά την 

οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες· η «μεγάλη ύφεση», που προκλήθηκε από μια σειρά 

κερδοσκοπικών τακτικών και απερίσκεπτων επενδύσεων, θα συ-

νεχιστεί, με διακυμάνσεις, ως το 1896 και οπωσδήποτε δεν θα 

βοηθήσει στη γεφύρωση του βαθέος χάσματος μεταξύ του ιταλι-

κού βορρά και νότου, ενώ ο τελευταίος επιβαρύνθηκε περαιτέρω 

από το γεγονός πως οι σημαντικές επενδύσεις στο σιδηροδρομι-

κό δίκτυο του βορρά δεν έχουν ανάλογο αντίστοιχο στον νότο, 

όπου η κυβέρνηση επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ανά-

πτυξη του ναυτικού. 
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θάλασσα δεν έχει μήτε εκκλησιές μήτε ταβέρνες, λένε 

οι παλιοί ψαράδες. Δεν έχει η θάλασσα τόπους για να 

καταφύγεις, γιατί είναι το πιο μεγαλοπρεπές και  

άπιαστο στοιχείο σε όλη την πλάση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί 

παρά να υποκύψει στην επιθυμία της. 

Ανέκαθεν, οι Σικελοί κατανοούσαν το εξής ένα πράγμα:  

η θάλασσα δείχνει σεβασμό μόνο σε όποιον τη σέβεται. Είναι 

γενναιόδωρη· δίνει τα ψάρια και το αλάτι για τροφή, δίνει τον 

άνεμο για τα πανιά στις βάρκες, δίνει τα κοράλλια για τα κο-

σμήματα των αγίων και των βασιλιάδων. Αλλά είναι και απρό-

βλεπτη και, ανά πάσα στιγμή, μπορεί βίαια να πάρει πίσω τα 

δώρα της. Γι’ αυτό οι Σικελοί τη σέβονται, γι’ αυτό της επιτρέ-

πουν να ορίζει την ίδια τους την ύπαρξη: να διαπλάθει τον χα-

ρακτήρα τους, να αφήνει σημάδια στο δέρμα τους, να τους υπο-

στηρίζει, να τους ταΐζει, να τους προστατεύει. 

Η θάλασσα είναι ένα σύνορο ανοιχτό, σε διαρκή κίνηση.  

Γι’ αυτό και όποιος ζει στη Σικελία είναι ανήσυχος, πάντα ψά-

χνει τη στεριά πέρα από τον ορίζοντα και θέλει να δραπετεύσει, 

να αναζητήσει σε άλλους τόπους εκείνο που συχνά, στο τέλος 

μόνο της ζωής του, ανακαλύπτει ότι ήταν πάντα δίπλα του. 

Για τους Σικελούς, η θάλασσα είναι πατέρας. Και αυτό το 

συνειδητοποιούν όταν έχουν φύγει, όταν δεν μπορούν πια να 

μυρίσουν την έντονη οσμή από φύκια και αρμύρα που τους τυ-

λίγει σαν σηκώνεται αέρας και τη μεταφέρει ως τα σοκάκια των 

πόλεων. 

Η 
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Για τους Σικελούς, η θάλασσα είναι μητέρα. Αγαπημένη και 

ζηλιάρα. Απολύτως αναγκαία. Και πότε πότε σκληρή. 

Για τους Σικελούς, η θάλασσα είναι το σχήμα και το σύνορο 

της ψυχής τους. 

Αλυσίδα μαζί κι ελευθερία. 

 

 

 

Στην αρχή είναι ένας ψίθυρος, ένα μουρμουρητό που απλώνεται 

με το αεράκι. Γεννιέται στην καρδιά της βίλας Ολιβούτσα, πίσω 

από τις κλειστές κουρτίνες, μέσα σε δωμάτια βυθισμένα στο 

σκοτάδι. Ο άνεμος αρπάζει τη φωνή κι αυτή όλο και δυναμώνει, 

γίνεται ένα με τον θρήνο και τους λυγμούς μιας ηλικιωμένης γυ-

ναίκας που σφίγγει ένα χέρι παγωμένο. 

«Πέθανε…» λέει η φωνή, και τρέμει, δίχως να το πιστεύει. 

Η λέξη γεννά την πραγματικότητα, σφραγίζει αυτό που συνέβη, 

δηλώνει το μη αναστρέψιμο. Ο ψίθυρος φτάνει στα αυτιά των 

υπηρετών, από εκεί περνά στα χείλη τους, βγαίνει, αφήνεται και 

πάλι στον άνεμο, που τον μεταφέρει, διασχίζοντας τον κήπο, 

προς την πόλη. Πηδά από στόμα σε στόμα, περιβάλλεται από 

έκπληξη, θρήνο, φόβο, τρόμο, μίσος. 

«Πέθανε!» επαναλαμβάνουν οι Παλερμιτάνοι, με τα μάτια 

στραμμένα στη βίλα Ολιβούτσα. Δεν το πιστεύουν ότι έχει πε-

θάνει ένας άντρας σαν τον Βιντσέντζο Φλόριο. Εντάξει, είχε γε-

ράσει, ήταν άρρωστος από καιρό, τώρα πια είχε παραδώσει τη 

διαχείριση του εμπορικού οίκου στον γιο του, κι όμως… Για την 

πόλη, o Βιντσέντζο Φλόριο ήταν ένας γίγαντας, ένας άντρας τό-

σο ισχυρός που τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να τον σταμα-

τήσει. Κι όμως, έφυγε από αποπληξία. 

Είναι και ορισμένοι που χαίρονται. Εδώ και χρόνια, σε κά-

ποιες ψυχές είχαν φωλιάσει ο φθόνος, η ζήλια, η δίψα για εκδί-

κηση εναντίον του. Αλλά είναι μάταιη αυτή τους η ικανοποίηση. 

Ο Βιντσέντζο Φλόριο είχε γαλήνιο θάνατο, στο κρεβάτι του, με 
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την αγάπη της γυναίκας και των παιδιών του για παρηγοριά. 

Και πέθανε πλούσιος, περιτριγυρισμένος από όλα εκείνα που, 

από θέληση ή από τύχη, είχε καταφέρει να αποκτήσει. Κάθε άλ-

λο, ο θάνατος φαίνεται ότι επιφύλαξε στον Βιντσέντζο μια συ-

μπόνια που ο ίδιος σπάνια είχε για τους άλλους. 

«Πέθανε!» 

Τώρα η φωνή –που ξεχειλίζει από έκπληξη, οίκτο, θυμό– 

τρυπώνει στην καρδιά του Παλέρμο, πετάει πάνω από την Κάλα 

και συντρίβεται με ορμή στα σοκάκια γύρω από το λιμάνι. Φτά-

νει στην οδό Ντέι Ματερασάι με έναν λαχανιασμένο υπηρέτη. 

Μάταια έτρεχε, γιατί εκείνη η κραυγή, εκείνο το «Πέθανε!» έχει 

ήδη μπει στο σπίτι από τις πόρτες και τα παράθυρα κυλώντας 

στο πάτωμα από μαγιόλικα, μέχρι την κρεβατοκάμαρα του Ινιά-

τσιο, όπου βρίσκεται η γυναίκα του νέου αφεντικού του Οίκου 

Φλόριο. 

Μόλις ακούει την κραυγή και το ξέσπασμα του θρήνου από 

τον δρόμο, η Τζοβάνα ντ’ Όντες Τριγκόνα σηκώνει το κεφάλι με 

ένα τίναγμα, που κάνει τη μακριά μαύρη της πλεξούδα να κυ-

ματίζει. Γραπώνεται από τα μπράτσα της πολυθρόνας και κοι-

τάζει απορημένη την ντόνα Τσίτσα, πρώην γκουβερνάντα της 

και τώρα κυρία επί των τιμών. 

Χτυπούν την πόρτα δυνατά. Με μια ενστικτώδη κίνηση,  

η ντόνα Τσίτσα προστατεύει το κεφάλι του νεογέννητου που 

κρατά στην αγκαλιά της –του μικρού Ινιάτσιο, του δεύτερου 

παιδιού της Τζοβάνα– και πάει να ανοίξει. Σταματάει τον υπη-

ρέτη στο κατώφλι, ρωτάει ξερά: «Τι έγινε;» 

«Πέθανε! Ο ντον Βιντσέντζο, τώρα μόλις». Ασθμαίνοντας πά-

ντα, ο υπηρέτης στρέφει το βλέμμα προς την Τζοβάνα. «Ο σύζυ-

γός σας, κυρία, με στέλνει να σας πω να ετοιμαστείτε και να τα-

κτοποιήσετε το σπίτι για τις επισκέψεις των συγγενών». 

«Πέθανε;…» ρωτά εκείνη, μάλλον έκπληκτη παρά θλιμμένη. 

Δεν μπορεί να νιώσει συμπόνια για τον χαμό εκείνου του άντρα 

που δεν αγάπησε ποτέ και που, αντίθετα, της προκαλούσε πάντα 
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μια τόσο βαθιά δυσφορία, ώστε δύσκολα κατάφερνε ακόμα και 

να μιλήσει μπροστά του. Ναι, τις τελευταίες μέρες είχε χειροτε-

ρέψει –κι αυτός ήταν ένας λόγος που δεν γιόρτασαν τη γέννηση 

του μικρού Ινιάτσιο–, αλλά εκείνη δεν περίμενε ένα τόσο σύντομο 

τέλος. Σηκώνεται με κόπο. Ο τοκετός ήταν επώδυνος· κουράζεται 

και μόνο που στέκεται όρθια. «Ο σύζυγός μου είναι εκεί;» 

Ο υπηρέτης γνέφει καταφατικά. «Ναι, ντόνα Τζοβάνα». 

Η ντόνα Τσίτσα κοκκινίζει, τακτοποιεί μια τούφα από τα 

μαύρα της μαλλιά που είχε ξεφύγει από το σκουφί και γυρίζει 

να την κοιτάξει. Η Τζοβάνα ανοίγει το στόμα για να μιλήσει, 

αλλά δεν μπορεί. Τότε τεντώνει τα χέρια, παίρνει το νεογέννητο 

και το σφίγγει στο στήθος της. 

Ντόνα Τζοβάνα Φλόριο. Έτσι θα την αποκαλούν από εδώ 

και πέρα. Όχι πια «κυρία βαρόνη», όπως θα απαιτούσε ο τίτλος 

που της έχει δοθεί από γεννησιμιού της, αυτός ο τίτλος που είχε 

μεγάλη σημασία όταν έγινε δεκτή σε εκείνο το σπίτι των πλού-

σιων εμπόρων. Τώρα δεν έχει πια καμία αξία που είναι μια 

Τριγκόνα, που ανήκει σε μια από τις παλαιότερες οικογένειες 

του Παλέρμο. Τώρα έχει σημασία μόνο το γεγονός ότι είναι  

η κυρία του σπιτιού.  

Η ντόνα Τσίτσα στέκεται μπροστά της, παίρνει το μωρό 

από τα χέρια της. «Πρέπει να ντυθείτε κατά πώς ορίζει το πέν-

θος», της ψιθυρίζει. «Σε λίγο θα ’ρθουν οι πρώτοι επισκέπτες 

για τα συλλυπητήρια». Η φωνή της έχει έναν πρωτόγνωρο σε-

βασμό, μια βαρύτητα που δεν είχε ακούσει ποτέ ως τότε η Τζο-

βάνα. Σημάδι μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής. 

Τώρα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Και πρέπει να 

αποδείξει ότι είναι αντάξιά του. 

Νιώθει την ανάσα να κρύβεται στο στέρνο της, νιώθει το 

αίμα να στραγγίζει από το πρόσωπό της. Κρατά τις άκρες της 

ρόμπας της, τις σφίγγει. «Δώστε εντολή να σκεπάσουν τους κα-

θρέφτες και ανοίξτε το ένα φύλλο της εξώπορτας», λέει τότε, με 

σταθερή φωνή. «Μετά ελάτε να με βοηθήσετε». 
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Η Τζοβάνα κατευθύνεται προς το αποδυτήριο, πίσω από 

την κουρτίνα του κρεβατιού. Τα χέρια της τρέμουν, κρυώνει. 

Στον νου της, μόνο μία σκέψη. 

Είμαι η ντόνα Τζοβάνα Φλόριο. 

 

 

 

Το σπίτι είναι άδειο. 

Δεν υπάρχουν παρά μόνο σκιές. 

Σκιές που μακραίνουν ανάμεσα στα έπιπλα από καρυδιά 

και μαόνι, πίσω από τις μισάνοιχτες πόρτες, στις πτυχές ανάμε-

σα στις βαριές κουρτίνες. 

Βασιλεύει σιωπή. Όχι ηρεμία. Είναι μια απουσία ήχων, μια 

ακινησία αποπνικτική, που σου κόβει την ανάσα, που αναστέλ-

λει κάθε χειρονομία. 

Οι ένοικοι του σπιτιού κοιμούνται. Όλοι εκτός από έναν:  

ο Ινιάτσιο, με παντόφλες και κοντή ρόμπα, περιπλανιέται στα 

δωμάτια της οδού Ντέι Ματερασάι, μες στο σκοτάδι. Η αϋπνία 

που τον βασάνιζε στα νιάτα του είναι και πάλι εδώ. 

Πάνε τώρα τρεις νύχτες που δεν κοιμάται. Από τότε που 

πέθανε ο πατέρας του. 

Νιώθει τα μάτια του υγρά, τα τρίβει με δύναμη. Αλλά δεν 

μπορεί να κλάψει, δεν πρέπει· αυτά είναι για γυναίκες, τα δά-

κρυα. Κι όμως, έχει μια αίσθηση αποξένωσης, εγκατάλειψης και 

μοναξιάς τόσο έντονη, που τον εκμηδενίζει. Νιώθει στο στόμα 

του την οδύνη, την καταπίνει, την κρατά μέσα του. Περπατάει, 

περνά από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Κοντοστέκεται μπροστά 

σε ένα παράθυρο, κοιτάζει έξω. Η οδός Ντέι Ματερασάι είναι 

βυθισμένη σε ένα σκοτάδι που το κομματιάζουν λιγοστά ψήγμα-

τα φωτός από τους φανοστάτες. Τα παράθυρα των άλλων σπι-

τιών είναι κούφια μάτια. 

Κάθε ανάσα έχει ένα βάρος, ένα σχήμα, μια γεύση, κι αυτή 

είναι πικρή. Μα πόσο πικρή είναι! 
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Είναι τριάντα χρονών ο Ινιάτσιο. Εδώ και αρκετό καιρό,  

ο πατέρας του του έχει αναθέσει τη διαχείριση του οινοποιείου 

στη Μαρσάλα και πρόσφατα του είχε παραχωρήσει και ένα γε-

νικό πληρεξούσιο για τις επιχειρήσεις. Εδώ και δύο χρόνια είναι 

παντρεμένος με την Τζοβάνα, η οποία του χάρισε τον Βιντσέντζο 

και τον Ινιάτσιο, τους γιους που εξασφαλίζουν το μέλλον του 

Οίκου Φλόριο. Είναι πλούσιος, ευυπόληπτος, ισχυρός. 

Αλλά τίποτα δεν μπορεί να σβήσει τη μοναξιά του πένθους. 

Το κενό. 

Τοίχοι, αντικείμενα και μπιμπελό είναι σιωπηλοί μάρτυρες 

των ημερών που η οικογένεια ήταν ακέραιη, άθικτη. Που η τάξη 

του κόσμου ήταν στέρεη και ο χρόνος κυλούσε με τον επιμερι-

σμό καθηκόντων. Μια ισορροπία που έσπασε σε χίλια κομμάτια, 

αφήνοντας στο κέντρο έναν κρατήρα όπου βρισκόταν τώρα εκεί-

νος, ο Ινιάτσιο. Γύρω του, μόνο ερείπια και ερημιά. 

Συνεχίζει να περπατά, διασχίζει τους διαδρόμους, προσπερνά 

το γραφείο του πατέρα του. Για μια στιγμή σκέφτεται να μπει μέ-

σα, αλλά συνειδητοποιεί ότι δεν θα το μπορούσε, όχι εκείνη τη νύ-

χτα που οι αναμνήσεις είναι τόσο απτές, σαν ενσαρκωμένες. Έτσι 

συνεχίζει, ανεβαίνει τις σκάλες και φτάνει στο δωμάτιο όπου ο πα-

τέρας του δεχόταν τους συνεταίρους στις ανεπίσημες συσκέψεις 

τους ή απομονωνόταν εκεί για να σκεφτεί. Είναι ένας χώρος μι-

κρός, με επένδυση ξύλου και γεμάτος κάδρα. Μένει ακίνητος στο 

κατώφλι, με το βλέμμα χαμηλωμένο. Από τα ανοιχτά παράθυρα 

μπαίνει μια κηλίδα από λευκό φως και φωτίζει τη δερμάτινη καπι-

τονέ πολυθρόνα και το τραπεζάκι με μια εφημερίδα, εκείνη που 

διάβαζε το βράδυ πριν πάθει το εγκεφαλικό που τον καταδίκασε 

σε ακινησία. Κανένας δεν βρήκε το θάρρος να την πετάξει, αν και 

έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε. Σε μια γωνιά του τραπε-

ζιού, τα ματογυάλια του και το κουτί με τον καπνό. Όλα είναι εκεί, 

σαν να τον περιμένουν να επιστρέψει από στιγμή σε στιγμή. 

Νομίζει ότι μυρίζει το άρωμά του, μια κολόνια που ευω-

διάζει φασκόμηλο, λεμόνι και θαλασσινή αύρα, και μετά σαν 
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να ακούει την ανάσα του, κάτι σαν ξέπνοο μουρμουρητό, και 

τέλος το βαρύ του βήμα. Τον βλέπει ξανά να ετοιμάζεται  

να διαβάσει επιστολές και έγγραφα με μια σκιά χαμόγελου 

που έδινε έναν τόνο ειρωνείας στο πρόσωπό του, κι έπειτα να 

σηκώνει το κεφάλι και να ψιθυρίζει ένα σχόλιο, μια παρατή-

ρηση. 

Ο πόνος τον καταβροχθίζει. Πώς θα μπορέσει να συνεχίσει 

χωρίς εκείνον; Είχε κάποιους μήνες για να ασχοληθεί με αυτό, 

για να προετοιμαστεί, αλλά τώρα δεν ξέρει τον τρόπο. Του φαί-

νεται ότι θα πνιγεί, όπως εκείνη τη φορά που, μικρό παιδί, λίγο 

έλειψε να πεθάνει στην Αρενέλα. Τότε ήταν ο πατέρας του που 

βούτηξε και τον έσωσε. Θυμάται την αίσθηση του αέρα που τέ-

λειωνε, του θαλασσινού νερού που του έκαιγε την τραχεία… 

όπως καίνε τώρα τα δάκρυα που προσπαθεί να συγκρατήσει. 

Όμως πρέπει να αντισταθεί. Γιατί τώρα αυτός είναι ο αρχηγός 

της οικογένειας και πρέπει να φροντίσει τον Οίκο Φλόριο. Αλλά 

και τη μητέρα του, που έμεινε μόνη. Και, φυσικά, την Τζοβάνα, 

τον Βιντσέντζο, τον μικρό Ινιάτσιο… 

Παίρνει ανάσα με το στόμα ανοιχτό, σκουπίζει τα μάτια 

του. Φοβάται μήπως ξεχάσει πώς ήταν, μήπως δεν καταφέρνει 

πια να θυμηθεί τα χέρια του ή τη μυρωδιά του. Αλλά κανείς δεν 

πρέπει να το μάθει αυτό. Κανείς δεν πρέπει να διαβάσει τον 

πόνο στα μάτια του. Δεν είναι άλλος ένας γιος που έχασε τον 

πατέρα του. Είναι το νέο αφεντικό ενός επιτυχημένου εμπορι-

κού οίκου, σε πλήρη άνθηση. 

Εκείνη τη στιγμή της επώδυνης μοναξιάς όμως, το παραδέ-

χεται. Θα ήθελε να τεντώσει το χέρι και να αγγίξει εκείνο του 

πατέρα του, να του ζητήσει συμβουλές, να εργαστεί δίπλα του, 

σιωπηλά, όπως είχαν κάνει τόσες φορές μαζί. 

Εκείνος, που τώρα είναι πατέρας, θα ήθελε να γίνει ξανά 

μονάχα γιος. 
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«Ινιάτσιο!» 

Η μητέρα του, η Τζούλια, τον φωνάζει ψιθυριστά. Είδε τη 

σκιά της να διασχίζει τη λεπίδα φωτός στο κατώφλι του δωμα-

τίου όπου κοιμούνται ο Βιντσέντζο και ο μικρός Ινιάτσιο. Κάθε-

ται στην πολυθρόνα και νανουρίζει στην αγκαλιά της τον μικρό, 

που ήρθε σε τούτο τον κόσμο όταν ο παππούς του ετοιμαζόταν 

να τον εγκαταλείψει. 

Η Τζούλια φορά μια μαύρη βελούδινη ρόμπα και τα λευκά 

της μαλλιά είναι πλεγμένα σε κοτσίδα. Στο φως της λάμπας,  

ο Ινιάτσιο παρατηρεί τα χέρια της, τα παραμορφωμένα από την 

αρθρίτιδα, και τη σκυφτή της πλάτη. Οι πόνοι στα κόκαλα την 

ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια, αλλά ως τώρα κατάφερνε πάντα 

να στέκει αλύγιστη. Τώρα όμως, είναι λες κι έχει διπλωθεί στα 

δυο. Φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από τα πενήντα εννιά της χρό-

νια, θαρρείς και ξαφνικά φορτώθηκε πάνω της την κούραση  

όλου του κόσμου. Γιατί και τα μάτια της –τόσο γαλήνια και γε-

μάτα περιέργεια συνάμα– είναι πια θαμπά, σβησμένα. 

«Maman… εσείς εδώ; Γιατί δεν καλέσατε την τροφό;» 

Η Τζούλια τον κοιτάζει σιωπηλή. Συνεχίζει να νανουρίζει το 

νεογέννητο και, στα βλέφαρά της, προβάλλει ένα δάκρυ. «Θα 

χαιρόταν γι’ αυτό το παιδί και για το ότι έκανες γιους. Η γυ-

ναίκα σου τα κατάφερε: στα είκοσι πέντε της χρόνια σου έδωσε 

ήδη δύο διαδόχους». 

Ο Ινιάτσιο νιώθει την καρδιά του να ραγίζει και πάλι. Κά-

θεται απέναντι στη μητέρα του, στην πολυθρόνα δίπλα στην 

κούνια. «Το ξέρω». Της σφίγγει το χέρι. «Αυτό που με πονάει 

πιο πολύ απ’ όλα είναι ότι δεν θα τα δει να μεγαλώνουν». 

Η Τζούλια ξεροκαταπίνει. «Θα μπορούσε να έχει ζήσει 

πολλά χρόνια. Αλλά δεν φυλάχτηκε ποτέ. Ούτε μία μέρα δεν 

κάθισε να ξεκουραστεί, ακόμα και στις αργίες δούλευε… εδώ 

μέσα», λέει, αγγίζοντας τον κρόταφό της. «Δεν μπορούσε να 

κάτσει στιγμή. Και τελικά, αυτό ήταν που μου τον πήρε».  

Αναστενάζει, κι έπειτα πιάνει το χέρι του γιου της. «Ορκίσου. 
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Ορκίσου ότι δεν θα βάλεις ποτέ τη δουλειά πάνω από την  

οικογένειά σου». 

Η Τζούλια σφίγγει το χέρι του με πολλή ένταση, μια ένταση 

απελπισμένη που πηγάζει από την επίγνωση ότι ο χρόνος όλα τα 

παίρνει, και τίποτα δεν δίνει πίσω· μόνο καίει τις αναμνήσεις και 

τις κάνει στάχτη. Ο Ινιάτσιο σκεπάζει το χέρι της με το δικό του, 

παρατηρεί τα κόκαλά της κάτω από το πέπλο του δέρματός της. 

Το ράγισμα στην καρδιά του μεγαλώνει. «Μα φυσικά». 

Η Τζούλια γνέφει αρνητικά· δεν αποδέχεται αυτή την τυπι-

κή απάντηση. Ο μικρός Ινιάτσιο γουργουρίζει στην αγκαλιά της. 

«Όχι. Πρέπει να σκεφτείς τη γυναίκα σου κι αυτά τα πιτσιρίκια».  

Με μια κίνηση πέρα για πέρα σιτσιλιάνικη –αν και Μιλανέζα, 

όταν ήρθε στο νησί είχε μόλις κλείσει τα είκοσι χρόνια της–,  

ανασηκώνει το πιγούνι δείχνοντας το κρεβατάκι στο βάθος,  

όπου κοιμάται ο μικρός Βιντσέντζο, ενός έτους πια. «Εσύ δεν το 

ξέρεις, δεν μπορείς να το θυμάσαι, αλλά ο πατέρας σου δεν είδε 

τις αδερφές σου να μεγαλώνουν, την Αντζελίνα και την Πεπίνα. 

Κι εσένα με το ζόρι σε παρακολουθούσε, μόνο και μόνο επειδή 

ήσουν ο γιος που ήθελε». Η φωνή της χαμηλώνει, τρέμει από τα 

κρυμμένα δάκρυα. «Μην κάνεις το ίδιο λάθος. Απ’ όλα όσα χά-

νουμε, η παιδική ηλικία των παιδιών μας είναι εκείνη που πονά 

πιο πολύ». 

Εκείνος γνέφει καταφατικά, σκεπάζει το πρόσωπο με τα 

χέρια του. Χρόνια ολόκληρα με άγρια βλέμματα αναδύονται στη 

μνήμη του. Μόνο όταν ενηλικιώθηκε έμαθε να αποκρυπτογραφεί 

την περηφάνια και τη στοργή στα σκούρα μάτια του πατέρα 

του. Ο Βιντσέντζο Φλόριο ήταν άνθρωπος που μιλούσε όχι με τα 

λόγια, αλλά με τα βλέμματα, στα καλά και στα άσχημα. Κι ήταν 

επίσης ένας άνθρωπος ανίκανος να δείξει την αγάπη του. Δεν 

θυμάται αγκαλιές. Ίσως κάποιο χάδι. Κι όμως, ο Ινιάτσιο τον 

αγαπούσε. 

«Και την Τζοβάνα, τη γυναίκα σου… μην την παραμελείς. 

Σ’ αγαπάει, η φουκαριάρα, και αναζητά πάντα την προσοχή 
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σου». Η Τζούλια τον κοιτάζει σαν να τον μαλώνει και να τον 

λυπάται μαζί. Ξεφυσάει. «Αφού την παντρεύτηκες, δεν μπορεί, 

κάτι θα νιώθεις για εκείνη». 

Ο Ινιάτσιο κουνάει το χέρι, λες και θέλει να διώξει μια ενο-

χλητική σκέψη. «Ναι», μουρμουρίζει. Αλλά δεν λέει τίποτα άλλο 

και χαμηλώνει τα μάτια για να αποφύγει το βλέμμα της μητέ-

ρας του, που ήξερε πάντα να τον διαβάζει ως τα βάθη της ψυ-

χής του. 

Όμως εκείνος ο πόνος είναι όλος δικός του. 

Η Τζούλια σηκώνεται και, με βήμα αργό, ξαπλώνει πάλι τον 

μικρό Ινιάτσιο στην κούνια. Το νεογέννητο γυρίζει το κεφαλάκι 

του με έναν αναστεναγμό ανακούφισης και παραδίνεται στην 

αγκαλιά του ύπνου. 

Ο Ινιάτσιο, στην πόρτα, την περιμένει. Ακουμπά το χέρι 

στον ώμο της και τη συνοδεύει προς το δωμάτιό της. «Χαίρομαι 

που αποφασίσατε να έρθετε εδώ, τουλάχιστον για τις πρώτες 

μέρες. Ούτε που το φανταζόμουν να σας αφήσω μόνη». 

Εκείνη συγκατανεύει. «Το σπίτι στην Ολιβούτσα είναι πολύ 

μεγάλο χωρίς εκείνον». Άδειο. Για πάντα. 

Ο Ινιάτσιο νιώθει την ανάσα του να παγώνει. 

Η Τζούλια μπαίνει στο δωμάτιο που της παραχώρησαν  

ο γιος και η νύφη της, το ίδιο δωμάτιο όπου, πριν από χρόνια, 

είχε ζήσει η δική της πεθερά, η Τζουζεπίνα Σαφιότι Φλόριο. Μια 

γυναίκα αυστηρή, που είχε χάσει μικρή τον άντρα της, είχε με-

γαλώσει τον Βιντσέντζο μαζί με τον Ινιάτσιο, τον γαμπρό της, 

και για πολύ καιρό είχε εναντιωθεί στην εισαγωγή της Τζούλια 

στην οικογένεια, γιατί τη θεωρούσε παλιοθήλυκο και αριβίστρια. 

Τώρα είναι κι εκείνη χήρα. Μένει στο κέντρο του δωματίου μέ-

χρι ο γιος της να κλείσει την πόρτα, κι έπειτα στρέφει το βλέμ-

μα στο διπλό κρεβάτι. 

Δεν τα ακούει ο Ινιάτσιο τα λόγια της. Ούτε και μπορεί να 

καταλάβει τον πόνο της Τζούλια, που είναι διαφορετικός από τον 

δικό του: πιο βαθιά στα σωθικά της, πιο έντονος, χωρίς ελπίδα. 
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Γιατί εκείνη κι ο Βιντσέντζο είχαν διαλέξει ο ένας τον άλλο, 

είχαν ποθήσει ο ένας τον άλλο, είχαν αγαπηθεί σε πείσμα όλων, 

ανθρώπων και καταστάσεων. 

«Πώς θα ζήσω χωρίς εσένα, αγάπη μου;» 

 

 

 

Η πόρτα ίσα που ξύνει το πάτωμα, ξανακλείνει αθόρυβα.  

Το στρώμα δίπλα της βουλιάζει, το σώμα του Ινιάτσιο εισβάλλει 

πάλι στον χώρο, εκπέμποντας μια χλιαρή ζεστασιά που γίνεται 

ένα με τη δική της. 

Η Τζοβάνα ανασαίνει πιο αργά, παριστάνει ότι κοιμάται 

βαθιά, όμως ο ύπνος την εγκατέλειψε τη στιγμή που σηκώθηκε  

ο άντρας της. Ξέρει καλά ότι ο Ινιάτσιο υποφέρει από αϋπνίες 

κι εκείνη, που έχει ελαφρύ ύπνο, συχνά μένει ξύπνια αλλά ακί-

νητη. Επιπλέον, κατά τη γνώμη της, ο θάνατος του πατέρα του 

πλήγωσε τον Ινιάτσιο πιο πολύ από ό,τι εκείνος θέλει να παρα-

δεχτεί. 

Έχει τα μάτια της ορθάνοιχτα μες στο σκοτάδι. Θυμάται 

καλά την πρώτη φορά που είδε τον Βιντσέντζο Φλόριο: έναν  

άντρα γεροδεμένο, κακόκεφο, με ανάσα βαριά. Την κοίταξε  

όπως περιεργάζονται ένα ζώο στο παζάρι. 

Εκείνη, από το δέος, άλλο δεν μπόρεσε να κάνει παρά να 

χαμηλώσει το βλέμμα στο έδαφος, κοιτάζοντας επίμονα το πά-

τωμα στο σαλόνι της βίλας Τέρε Ρόσε, λίγο πιο έξω από τα τεί-

χη του Παλέρμο. 

Ύστερα εκείνος στράφηκε προς τη γυναίκα του λέγοντας 

κάτι που θα ’πρεπε να είναι ψίθυρος, αλλά αντήχησε στο σαλόνι 

των Ντ’ Όντες. «Πολύ ξερακιανή δεν είναι τούτη δω;» 

Η Τζοβάνα σήκωσε απότομα το κεφάλι. Έπρεπε δηλαδή να 

την επιπλήξει που είχε περάσει μια ζωή ολόκληρη προσπαθώ-

ντας να μη γίνει σαν τη μητέρα της, τόσο παχιά που ήταν σχε-

δόν παραμορφωμένη; Υπονοούσε ότι δεν θα μπορούσε να είναι 




