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Πρόλογος 
 

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Stephanie Land 

Για να μπείτε στον κόσμο αυτό, πρέπει να αφήσετε πίσω 

σας τυχόν στερεότυπα που έχετε για τις οικιακές βοηθούς, 

τους μονογονείς και τις εικόνες φτώχειας από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Η Στέφανι δουλεύει σκληρά και 

«εκφράζεται σωστά», για να οικειοποιηθώ τη συγκαταβα-

τική έκφραση που χρησιμοποιείται επαινετικά από τις ε-

λίτ για τους απρόσμενα έξυπνους ανθρώπους οι  

οποίοι δεν έχουν ανώτερη μόρφωση. Η Οικιακή βοηθός 

μιλάει για τη διαδρομή της ως μητέρας, στην προσπάθειά 

της να προσφέρει ασφαλή ζωή κι ένα σπίτι στην κόρη της, 

Μία, ενώ τα έβγαζε πέρα με κρατικά βοηθήματα και το 

θλιβερά μικρό εισόδημα που είχε ως οικιακή βοηθός. 

Η λέξη Maid στην αγγλική γλώσσα, είναι ντελικάτη 

λέξη, θυμίζει δίσκους σερβιρίσματος με τσαγιέρες, κολλα-

ρισμένες στολές, το Downton Abbey. Στην πραγματικότη-

τα όμως ο κόσμος μιας οικιακής βοηθού είναι γεμάτος 

βρομιά και λεκέδες από σκατά. Αυτές οι εργαζόμενες ξε-

βουλώνουν τα σιφόνια μας από τις τρίχες του εφηβαίου 

μας, ξέρουν καλά τα άπλυτά μας, κυριολεκτικά και μετα-

φορικά. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν αόρατες – η πολιτική 

του κράτους και οι πολιτικές του τις αγνοούν, κι όταν 
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βρεθούν στην πόρτα μας, τις κοιτάζουμε υποτιμητικά. Το 

ξέρω επειδή για ένα φεγγάρι ως δημοσιογράφος έκανα 

κακοπληρωμένες δουλειές για το βιβλίο μου Nickel and 

Dimed. Σε αντίθεση με τη Στέφανι, μπορούσα ανά πάσα 

στιγμή να επιστρέψω στην πολύ πιο άνετη ζωή που είχα 

ως συγγραφέας. Και επίσης δεν προσπαθούσα να ζήσω 

ένα παιδί με τα λεφτά που έβγαζα. Τα παιδιά μου ήταν 

μεγάλα και δεν τα ενδιέφερε να ζήσουν μαζί μου σε ένα 

πάρκο με τροχόσπιτα στο πλαίσιο ενός τρελού δημοσιο-

γραφικού εγχειρήματος. Έτσι, ξέρω πώς είναι να καθαρί-

ζεις σπίτια – ξέρω την εξάντληση και την περιφρόνηση με 

τις οποίες βρισκόμουν αντιμέτωπη όταν φορούσα το γιλέκο 

της εταιρείας με την επιγραφή The Maids International. Αλ-

λά μόνο να φανταστώ μπορούσα το άγχος και την απελ-

πισία τόσων συναδέλφων μου. Όπως η Στέφανι, πολλές 

από αυτές τις γυναίκες ήταν μόνες μητέρες που καθάρι-

ζαν σπίτια για να επιβιώσουν, που αγωνιούσαν όλη μέρα 

για τα παιδιά τα οποία μερικές φορές αναγκάζονταν να 

αφήνουν σε συνθήκες που δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη προ-

κειμένου να πάνε στη δουλειά. 

Είστε τυχεροί αν δεν έχει χρειαστεί να ζήσετε στον 

κόσμο της Στέφανι. Στην Οικιακή βοηθό θα δείτε ότι κυ-

ρίαρχο χαρακτηριστικό του κόσμου αυτού είναι η ανεπάρ-

κεια. Ποτέ δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και μερικές 

φορές δεν υπάρχει καν αρκετό φαγητό. Το φιστικοβούτυ-

ρο και το ράμεν είναι το άλφα και το ωμέγα της διατρο-

φής. Τα McDonald’s είναι σπάνια λιχουδιά. Σε αυτόν τον 

κόσμο τίποτα δεν είναι αξιόπιστο – ούτε τα αυτοκίνητα 

ούτε οι άντρες ούτε τα σπίτια. Τα κουπόνια τροφίμων εί-

ναι σημαντικό στήριγμα για την επιβίωσή της, και οι πρό-

σφατοι νόμοι ότι πρέπει κανείς να δουλεύει για να παίρ-

νει τα κουπόνια αυτά θα σας προκαλέσει οργή. Χωρίς  
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αυτούς τους κρατικούς πόρους, αυτοί οι εργαζόμενοι, οι 

μονογονείς και πολλοί άλλοι δεν θα μπορούσαν να επι-

βιώσουν. Δεν είναι ελεημοσύνη. Όπως και οι υπόλοιποι, 

θέλουν ένα σταθερό έρεισμα στην κοινωνία μας. 

Στον κόσμο της Στέφανι, το στοιχείο που ίσως πληγώ-

νει περισσότερο είναι ο ανταγωνισμός που δείχνουν απέ-

ναντί της οι πιο τυχεροί. Πρόκειται για ταξική προκατά-

ληψη, και πλήττει κυρίως όσους κάνουν χειρωνακτική ερ-

γασία, που συχνά θεωρούνται ηθικά και πνευματικά κα-

τώτεροι σε σχέση με όσους είναι κουστουμαρισμένοι ή 

δουλεύουν σε γραφεία. Στο σουπερμάρκετ, άλλοι πελάτες 

κοιτάζουν επικριτικά το καρότσι της Στέφανι ενώ πληρώ-

νει με κουπόνια. Ένας ηλικιωμένος λέει δυνατά «Δεν κά-

νει τίποτα!» σαν να είχε πληρώσει ο ίδιος προσωπικά για 

τα ψώνια της. Αυτή η νοοτροπία δεν περιορίζεται σε αυτή 

τη συγκεκριμένη συνάντηση που είχε η Στέφανι και φανε-

ρώνει τις απόψεις μεγάλου μέρους της κοινωνίας μας. 

Η ιστορία του κόσμου της Στέφανι σχηματίζει μια 

καμπύλη που φαίνεται να οδεύει προς την καταστροφή. 

Πρώτα, υπάρχει η σωματική φθορά που προκαλείται από 

το να σηκώνεις βαριά αντικείμενα, να σκουπίζεις και να 

τρίβεις έξι με οχτώ ώρες τη μέρα. Στην εταιρεία καθαρι-

σμού που δούλευα, όλες οι συνάδελφοί μου, από την ηλι-

κία των δεκαεννιά και πάνω, υπέφεραν από κάποιο νευ-

ρομυϊκό πρόβλημα – πόνο στη μέση, τραυματισμούς στους 

ώμους, προβλήματα στα γόνατα και στους αστραγάλους. 

Η Στέφανι τα βγάζει πέρα με ανησυχητική ποσότητα  

ιβουπροφαίνης κάθε μέρα. Σε κάποια φάση, κοιτάζει με-

λαγχολικά τα οπιοειδή στο μπάνιο ενός πελάτη, αλλά δεν 

μπορεί να πάρει συνταγογραφούμενα φάρμακα, ούτε να 

κάνει μασάζ ή φυσιοθεραπεία ή να επισκεφτεί έναν ειδικό 

διαχείρισης πόνου. 



STEPHANIE LAND 

14 

Και, πέρα από τη σωματική εξάντληση που προκύπτει 

από τον τρόπο ζωής της, είναι και οι ψυχολογικές προ-

κλήσεις που αντιμετωπίζει. Είναι το πρότυπο της «αντο-

χής» που συστήνουν οι ψυχολόγοι για τους φτωχούς. Όταν 

βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εμπόδιο, βρίσκει τρόπο να 

προχωρήσει. Αλλά μερικές φορές τα εμπόδια φτάνουν σε 

δυσθεώρητα επίπεδα. Το μόνο πράγμα που την κρατάει 

ώστε να μην καταρρεύσει είναι η απύθμενη αγάπη για την 

κόρη της, που είναι το διαυγές, λαμπρό φως που φωτίζει 

όλο το βιβλίο. 

Δεν κάνω σπόιλερ αν σας πω ότι το βιβλίο έχει καλό 

τέλος. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, των γεμάτων δυ-

σκολίες και πάλη που καταγράφονται εδώ, η Στέφανι  

επιθυμούσε να γίνει συγγραφέας. Γνώρισα τη Στέφανι 

πριν από χρόνια, όταν βρισκόταν στα πρώτα στάδια της 

συγγραφικής της καριέρας. Εκτός από συγγραφέας, είμαι 

και ιδρύτρια του Economic Hardship Reporting Project, 

ενός οργανισμού που προωθεί υψηλής ποιότητας δημοσιο-

γραφία που καταγίνεται με την οικονομική ανισότητα,  

ιδίως από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι 

δυσκολίες επιβίωσης. Η Στέφανι μας έστειλε μια αίτηση 

και την αρπάξαμε, συνεργαστήκαμε μαζί της για να  

αναπτύξουμε ιδέες, να τελειοποιήσουμε προσχέδια και 

να τα βάλουμε στα καλύτερα μέσα που μπορούσαμε να 

βρούμε, όπως τους New York Times και τη New York 

Review of Books. Είναι ακριβώς το άτομο για το οποίο 

υπάρχουμε – μια άγνωστη συγγραφέας της εργατικής 

τάξης που απλώς χρειαζόταν μια μικρή ώθηση για να ξε-

κινήσει την καριέρα της. 

Αν αυτό το βιβλίο σάς εμπνεύσει, πράγμα που μπορεί 

να συμβεί, να θυμάστε πως παραλίγο να μη γραφτεί.  

Η Στέφανι θα μπορούσε να έχει υποκύψει στην απελπισία 
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και στην εξάντληση. Θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί 

σοβαρά στη δουλειά. Σκεφτείτε επίσης όλες τις γυναίκες 

που για αντίστοιχους λόγους δεν καταφέρνουν ποτέ να 

πουν τις ιστορίες τους. Η Στέφανι μας υπενθυμίζει ότι 

υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιες γυναίκες, η καθεμιά ηρωί-

δα με τον τρόπο της, που περιμένουν να ακουστούν. 

 
–Μπάρμπρα Έρενραϊχ 
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1 

Το σπιτάκι 

Η κόρη μου έκανε τα πρώτα της βήματα στο καταφύγιο 

αστέγων όπου ζούσαμε. 

Ήταν Ιούνιος, απομεσήμερο, μία μέρα πριν από τα 

πρώτα της γενέθλια. Καθόμουν στον φθαρμένο διθέσιο 

καναπέ του καταφύγιου κρατώντας μια παλιά ψηφιακή 

κάμερα για να το καταγράψω. Τα ανακατεμένα παιδικά 

μαλλάκια της Μία και το ριγέ κορμάκι που φορούσε έρ-

χονταν σε αντίθεση με την αποφασιστικότητα στα καστα-

νά της μάτια καθώς τέντωνε και μάζευε τα δαχτυλάκια 

της για να ισορροπήσει. Πίσω από την κάμερα, κοίταζα 

τους στρουμπουλούς αστραγάλους της, τις δίπλες στα 

μπουτάκια της και τη στρογγυλή κοιλίτσα της. Ερχόταν 

προς τα μένα μπαμπαλίζοντας, περπατώντας ξυπόλυτη 

στα πλακάκια. Σε εκείνο το πάτωμα είχε χαραχτεί βρομιά 

ετών. Όσο δυνατά κι αν έτριβα, δεν έλεγε να καθαρίσει. 

Ήταν η τελευταία εβδομάδα της τρίμηνης παραμο-

νής μας σε ένα σπιτάκι στα βόρεια της πόλης, το οποίο 

παραχωρούσε η υπηρεσία στέγασης σε αστέγους. Μετά 

από εκεί θα μετακομίζαμε σε ένα παλιό, ρημαγμένο συ-

γκρότημα διαμερισμάτων με τσιμεντένια πατώματα, που 

λειτουργούσε και ως ξενώνας επανένταξης, στο πλαίσιο 

της μεταβατικής στέγασης. Παρότι το σπιτάκι ήταν κάτι 

προσωρινό, είχα βάλει τα δυνατά μου να το κάνω κανο-
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νικό σπίτι για την κόρη μου. Είχα στρώσει ένα κίτρινο 

σεντόνι στον διθέσιο καναπέ, όχι μόνο για να κάνει πιο 

ζεστούς τους λευκούς τοίχους και το γκρίζο δάπεδο, αλ-

λά για να δώσω λίγο φως και λίγη χαρά σε μια σκοτεινή 

εποχή. 

Στον τοίχο δίπλα στην εξώπορτα είχα κρεμάσει ένα 

μικρό ημερολόγιο. Ήταν γεμάτο ραντεβού με κοινωνικούς 

λειτουργούς σε οργανισμούς όπου μπορούσα να βρω βοή-

θεια. Είχα ψάξει τα πάντα, είχα πάει σε όλες τις υπηρε-

σίες αρωγής και είχα σταθεί σε ατελείωτες ουρές μαζί με 

ανθρώπους που κουβαλούσαν ξέχειλους φακέλους που 

αποδείκνυαν ότι δεν είχαν λεφτά. Δεν μπορούσα να πι-

στέψω πόσος κόπος χρειαζόταν για να αποδείξω ότι  

ήμουν φτωχή. 

Δεν επιτρεπόταν να έχουμε επισκέπτες, ούτε μπο-

ρούσαμε να έχουμε πολλά πράγματα. Είχαμε όλη κι όλη 

μία τσάντα με τα υπάρχοντά μας. Η Μία είχε ένα μόνο 

καλάθι με παιχνίδια. Εγώ είχα μια μικρή στοίβα με βι-

βλία τα οποία είχα τακτοποιήσει στη μικρή ραφιέρα που 

χώριζε το καθιστικό από την κουζίνα. Υπήρχε κι ένα 

στρογγυλό τραπέζι, όπου είχα κουμπώσει το καρεκλάκι 

της Μία και μια καρέκλα όπου καθόμουν και την κοίτα-

ζα να τρώει, συχνά πίνοντας καφέ για να ξεγελάσω την 

πείνα μου.  

Καθώς παρατηρούσα τη Μία να κάνει τα πρώτα της 

βήματα, προσπαθούσα να μην κοιτάζω το πράσινο κουτί 

πίσω της όπου φύλαγα τα δικαστικά έγγραφα που πε-

ριείχαν τα στοιχεία της διαμάχης με τον πατέρα της για 

την επιμέλεια. Κατέβαλλα μεγάλη προσπάθεια να συγκε-

ντρωθώ σε εκείνη, να της χαμογελάω, σαν να ήταν όλα μια 

χαρά. Αν είχα γυρίσει την κάμερα από την άλλη, δεν θα 

αναγνώριζα τον εαυτό μου. Στις λίγες φωτογραφίες μου 
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ήμουν άλλος άνθρωπος. Πιο αδύνατη δεν πρέπει να είχα 

υπάρξει. Δούλευα ως κηπουρός μερικής απασχόλησης. 

Αρκετές ώρες την εβδομάδα κούρευα θάμνους, τιθάσευα 

βατομουριές και ξερίζωνα χορταράκια που φύτρωναν εκεί 

που δεν τα έσπερναν. Μερικές φορές καθάριζα τα πατώ-

ματα και τις τουαλέτες σπιτιών των οποίων ήξερα τους 

ιδιοκτήτες, φίλων που ήξεραν ότι βρισκόμουν σε απελπι-

στική ανάγκη. Δεν ήταν πλούσιοι, αλλά είχαν μαξιλαράκια, 

σε αντίθεση μ’ εμένα. Αν μία φορά δεν πληρώνονταν,  

απλώς θα δυσκολεύονταν – δεν θα πυροδοτούνταν μια 

σειρά από γεγονότα που θα τους οδηγούσε σε καταφύγιο 

αστέγων. Είχαν γονείς ή άλλους συγγενείς που μπορούσαν 

να βοηθήσουν οικονομικά και να τους γλιτώσουν απ’ όλα 

αυτά. Κανείς δεν θα ερχόταν να γλιτώσει εμάς. Ήμασταν 

οι δυο μας. 

Στα έγγραφα που συμπλήρωσα για την υπηρεσίας 

στέγασης, στην ερώτηση σχετικά με τους προσωπικούς 

μου στόχους για τους επόμενους μήνες, έγραψα ότι ήθελα 

να προσπαθήσω να τα βρω με τον μπαμπά της Μία, τον 

Τζέιμι. Πίστευα ότι, αν το προσπαθούσα, θα μπορούσαμε 

να βγάλουμε άκρη. Μερικές φορές μας φανταζόμουν σαν 

να ήμασταν πραγματική οικογένεια – μητέρα, πατέρας, 

ένα όμορφο κοριτσάκι. Αρπαζόμουν από αυτές τις ονει-

ροπολήσεις, σαν να ήταν σχοινί δεμένο σε ένα τεράστιο 

μπαλόνι. Το μπαλόνι θα με έπαιρνε μακριά από την κα-

κοποίηση του Τζέιμι και τη δύσκολη ζωή μιας μονογονεϊ-

κής οικογένειας. Αν κρατούσα καλά αυτό το σχοινί, θα 

πετούσα πάνω απ’ όλα αυτά. Αν εστίαζα στην εικόνα της 

οικογένειας που ήθελα να έχω, μπορούσα να προσποιηθώ 

πως ό,τι άσχημο συνέβαινε δεν ήταν αληθινό. Πως αυτή η 

ζωή ήταν μια προσωρινή κατάσταση ύπαρξης, όχι μια νέα 

ύπαρξη. 
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Για τα γενέθλια της Μία της πήρα καινούρια παπού-

τσια. Ένα μήνα μάζευα λεφτά. Ήταν καφέ, με κεντημένα 

ροζ και γαλάζια πουλάκια. Έστειλα προσκλήσεις για πάρ-

τι σαν κανονική μαμά και κάλεσα τον Τζέιμι σαν να ήμα-

σταν κανονικό ζευγάρι με συνεπιμέλεια. Γιορτάσαμε σε 

ένα τραπεζάκι πικ νικ που έβλεπε στη θάλασσα, σε έναν 

πράσινο λόφο στο πάρκο Τσετσεμόκα στο Πορτ Τάουν-

σεντ, την πόλη της πολιτείας Ουάσινγκτον όπου ζούσαμε. 

Όλοι κάθονταν χαμογελαστοί στις κουβερτούλες που είχαν 

φέρει μαζί τους. Με όσα κουπόνια τροφίμων μου είχαν 

περισσέψει για εκείνον τον μήνα είχα αγοράσει λεμονάδα 

και μάφιν. Ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου είχαν τα-

ξιδέψει σχεδόν δυο ώρες από αντίθετες κατευθύνσεις για 

να έρθουν. Είχε έρθει επίσης ο αδερφός μου και μερικοί 

φίλοι. Κάποιος έφερε μια κιθάρα. Ζήτησα από έναν φίλο 

να βγάλει μερικές φωτογραφίες τη Μία, τον Τζέιμι κι εμέ-

να, γιατί ήταν πολύ σπάνιο οι τρεις μας να καθόμαστε  

έτσι όλοι μαζί. Ήθελα μια καλή ανάμνηση για τη Μία. Αλ-

λά το πρόσωπο του Τζέιμι σ’ αυτές τις φωτογραφίες φα-

νέρωνε αδιαφορία, θυμό. 

Η μαμά μου είχε έρθει αεροπορικώς με τον άντρα της, 

τον Γουίλιαμ, από το Λονδίνο ή τη Γαλλία ή όπου ζούσανε 

τότε τέλος πάντων. Την επόμενη μέρα του πάρτι ήρθαν  

–παραβιάζοντας τον κανόνα του καταφύγιου αστέγων που 

απαγόρευε τις επισκέψεις– για να με βοηθήσουν να μετα-

κομίσω στο διαμέρισμα μεταβατικής στέγασης. Όταν είδα 

τα ρούχα τους, κούνησα το κεφάλι μου – ο Γουίλιαμ φο-

ρούσε το στενό μαύρο τζιν του, μαύρο πουλόβερ και μαύ-

ρες μπότες. Η μαμά ένα ασπρόμαυρο ριγέ φόρεμα υπερ-

βολικά στενό στους γοφούς, μαύρο κολάν και χαμηλά 

Converse. Ήταν ντυμένοι για καφέ, όχι για μετακόμιση. 

Δεν είχα αφήσει κανέναν να δει πού μέναμε, έτσι η εισβο-
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λή τους με τη βρετανική προφορά και το ευρωπαϊκό τους 

ντύσιμο έκανε το σπιτάκι μας να φαίνεται ακόμα πιο 

βρόμικο. 

Ο Γουίλιαμ φάνηκε να εκπλήσσεται όταν είδε ότι  

είχαμε μόνο ένα σακβουαγιάζ. Το πήρε, βγήκε έξω και η 

μαμά τον ακολούθησε. Γύρισα να ρίξω μια τελευταία 

ματιά στο πάτωμα, στο φάντασμα του εαυτού μου που 

διάβαζε βιβλία στον διθέσιο καναπέ, στο φάντασμα της 

Μία που ψαχούλευε στο καλάθι με τα παιχνίδια της και 

καθόταν στο συρτάρι του μονού κρεβατιού της. Χαιρό-

μουν που έφευγα. Ένας σύντομος απολογισμός των δυ-

σκολιών που πέρασα, ένα γλυκόπικρο αντίο στο εύθραυ-

στο ξεκίνημά μας.  

Οι μισοί ένοικοι στο καινούριο συγκρότημα που μένα-

με, το Πρόγραμμα Μεταβατικής Στέγασης Οικογενειών 

Northwest Passage, ήταν σαν εμένα, είχαν έρθει από κα-

ταφύγια αστέγων. Oι άλλοι μισοί μόλις είχαν βγει από τη 

φυλακή. Υποτίθεται ότι το μέρος αυτό ήταν ένα σκαλί πά-

νω από το καταφύγιο, αλλά ήδη μου έλειπε η απομόνωση 

που είχα στο σπιτάκι. Εδώ, σε αυτό το κτίριο, μου φαινό-

ταν ότι η πραγματικότητά μου ήταν εκτεθειμένη, την  

έβλεπαν όλοι, ακόμα κι εγώ. 

Η μαμά κι ο Γουίλιαμ στάθηκαν πίσω μου καθώς 

πλησίαζα την πόρτα του καινούριου μας σπιτιού. Δυσκο-

λεύτηκα με τα κλειδιά, άφησα κάτω το κουτί για να παι-

δέψω πιο πολύ την κλειδαριά, ώσπου τελικά μπήκαμε. 

«Τουλάχιστον είναι ασφαλές», είπε αστειευόμενος ο 

Γουίλιαμ. 

Βρεθήκαμε σε ένα στενό χολ. Η εξώπορτα ήταν  

ακριβώς απέναντι από το μπάνιο. Πρόσεξα αμέσως την 

μπανιέρα, όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε μπάνιο μαζί 

με τη Μία. Εδώ και πολύ καιρό δεν είχαμε την πολυτέ-
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λεια μπανιέρας. Τα δύο υπνοδωμάτια ήταν δεξιά. Είχαν 

από ένα παράθυρο που έβλεπε στον δρόμο. Στο κουζι-

νάκι, όταν η πόρτα του ψυγείου άνοιγε, έβρισκε στα  

απέναντι ντουλάπια. Διέσχισα τα μεγάλα άσπρα πλακά-

κια, που έμοιαζαν με το δάπεδο στο καταφύγιο, και  

άνοιξα την πόρτα που οδηγούσε σε ένα μικρό μπαλκο-

νάκι. Χώραγα τσίμα τσίμα να κάτσω με τα πόδια μου  

απλωμένα. 

Η Τζούλι, η κοινωνική λειτουργός μου, μου είχε δείξει 

το σπίτι εν τάχει πριν από δυο βδομάδες. Η τελευταία  

οικογένεια που έμενε στο διαμέρισμα είχε μείνει για είκοσι 

τέσσερις μήνες, το μέγιστο δυνατό. «Είσαι τυχερή που  

ελευθερώθηκε», είπε. «Ιδίως εφόσον τελείωσαν οι μέρες 

σου στο καταφύγιο». 

Όταν πρωτογνώρισα την Τζούλι, καθόμουν απέναντί 

της, τραυλίζοντας καθώς προσπαθούσα να απαντήσω 

στις ερωτήσεις για τους στόχους μου, για το πώς σκό-

πευα να παρέχω στέγη στο παιδί μου, πώς έβλεπα τον 

δρόμο μου προς την οικονομική σταθερότητα, τι δουλειές 

μπορούσα να κάνω. Η Τζούλι φάνηκε να καταλαβαίνει 

τη σύγχυσή μου και έκανε κάποιες προτάσεις. Η μόνη 

μου επιλογή, απ’ ό,τι φαινόταν, ήταν να μετακομίσω στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος στέγασης για άτομα με χα-

μηλά εισοδήματα. Το πρόβλημα ήταν να βρεις χώρο. Το 

Κέντρο Υπηρεσιών κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας και 

Σεξουαλικών Επιθέσεων διέθετε ένα προστατευμένο κα-

ταφύγιο για θύματα που δεν είχαν πού να στραφούν, 

αλλά εγώ στάθηκα τυχερή όταν η υπηρεσία στέγασης 

μου πρόσφερε δικό μου χώρο και μου άνοιξε έναν δρόμο 

προς τη σταθερότητα. 

Σε εκείνη την πρώτη συνάντηση, η Τζούλι κι εγώ με-

λετήσαμε μια τετρασέλιδη λίστα με συνοπτικούς κανόνες, 
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κανόνες τους οποίους έπρεπε να δεχτώ προκειμένου να 

μείνω στο καταφύγιό τους. 

 

Ο φιλοξενούμενος κατανοεί ότι πρόκειται για καταφύγιο 

έκτακτης ανάγκης. ΔΕΝ είναι το σπίτι σου. 

Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητηθούν  

ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ. 

ΔΕΝ επιτρέπονται επισκέπτες.  

ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ. 

 

Η Τζούλι εξήγησε επίσης ότι θα διενεργούσαν τυχαίους 

ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι γίνονταν οι ελάχιστες 

δουλειές του νοικοκυριού: ότι πλέναμε τα πιάτα, ότι δεν 

αφήναμε φαγητό στον πάγκο και ότι το πάτωμα ήταν κα-

θαρό. Συμφώνησα επίσης στα τυχαία δείγματα ούρων, 

στις τυχαίες επιθεωρήσεις, στην απαγόρευση εξόδου μετά 

τις δέκα το βράδυ. Δεν επιτρεπόταν η διανυκτέρευση επι-

σκεπτών χωρίς άδεια, και αυτό μέχρι τρεις μέρες. Κάθε 

αλλαγή στο εισόδημα έπρεπε να αναφέρεται αμέσως. Κά-

θε μήνα έπρεπε να υποβάλλονται καταστάσεις με στοιχεία 

για τα έσοδα και τα έξοδα. 

Η Τζούλι ήταν πάντα ευγενική και χαμογελαστή όταν 

μιλούσε. Μου άρεσε που δεν είχε την κουρασμένη, βαριε-

στημένη έκφραση άλλων κοινωνικών λειτουργών στις δη-

μόσιες υπηρεσίες. Με αντιμετώπιζε σαν άνθρωπο. Όταν 

μιλούσε, έβαζε τα κοντά κόκκινα μαλλιά της, πίσω από τα 

αυτιά. Αλλά σκάλωσα όταν με αποκάλεσε «τυχερή». Δεν 

ένιωθα τυχερή. Ευγνώμων ναι. Σίγουρα. Αλλά τυχερή όχι. 

Πώς να νιώθω τυχερή που μετακόμιζα σε ένα μέρος όπου 

οι κανόνες άφηναν να εννοηθεί ότι ήμουν ναρκομανής, 

βρόμικη ή ότι τα είχα σκατώσει τόσο πολύ στη ζωή μου 

********** 



STEPHANIE LAND 

28 

που έπρεπε να μου επιβάλλεται απαγόρευση εξόδου και 

να μου παίρνουν δείγμα ούρων. 

Το να είσαι φτωχός έμοιαζε πολύ με το να έχεις βγει 

από τη φυλακή με αναστολή – το έγκλημα ήταν η έλλειψη 

πόρων για να επιβιώσεις.  

 

 
 

Ο Γουίλιαμ, η μαμά κι εγώ κουβαλούσαμε με την ησυχία 

μας τα πράγματά μου από ένα φορτηγάκι που είχα δα-

νειστεί ως τις σκάλες που οδηγούσαν στην πόρτα μου 

στον δεύτερο όροφο. Τα είχαμε πάρει από την αποθήκη 

που μου είχε παραχωρήσει ο μπαμπάς για να τα βάλω 

πριν μετακομίσω στο σπιτάκι. Η μαμά κι ο Γούλιαμ ήταν 

τόσο καλά ντυμένοι που τους πρότεινα να φορέσουν τι-

σέρτ αλλά αρνήθηκαν. Η μαμά ήταν υπέρβαρη από τότε 

που τη θυμόμουν, με εξαίρεση την περίοδο που χώρισε 

τον μπαμπά μου. Τότε είχε αποδώσει την απώλεια βά-

ρους στη δίαιτα Άτκινς. Ο μπαμπάς αργότερα ανακάλυψε 

ότι το ξαφνικό κίνητρό της για το γυμναστήριο δεν ήταν η 

καλή φυσική κατάσταση αλλά ένας παράνομος δεσμός και 

η επιθυμία να ξεφύγει από τους περιορισμούς της συζυγι-

κής ζωής και της μητρότητας. Η μεταμόρφωση της μαμάς 

ήταν η είσοδός της στη ζωή που πάντα ήθελε αλλά είχε 

θυσιάσει για την οικογένειά της. Για μένα ήταν ξαφνικά 

μια ξένη. 

Την άνοιξη που ο αδερφός μου ο Τάιλερ τελείωσε το 

λύκειο οι γονείς μου χώρισαν και η μαμά μου μετακόμισε 

σε ένα διαμέρισμα. Ως την ημέρα των Ευχαριστιών, είχε 

μείνει μισή και τα μαλλιά της είχαν μακρύνει. Πήγαμε σε 

ένα μπαρ και την έβλεπα να φιλάει άντρες στην ηλικία 

μου κι ύστερα να λιποθυμάει απ’ το ποτό σε ένα σεπαρέ. 
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Τότε ντρεπόμουν, στη συνέχεια όμως αυτό το συναίσθημα 

πήρε τη μορφή απώλειας, μιας απώλειας που δεν ήξερα 

πώς να πενθήσω. Ήθελα πίσω τη μαμά μου. 

Ο μπαμπάς είχε χαθεί κι εκείνος για λίγο με την και-

νούρια του οικογένεια. Η γυναίκα με την οποία τα έφτια-

ξε μετά το διαζύγιο ζήλευε και είχε τρεις γιους. Δεν της 

άρεσε να πηγαίνω στο σπίτι τους. «Να προσέχεις τον  

εαυτό σου», μου είπε κάποτε ο μπαμπάς μου αφότου  

είχαμε φάει πρωινό σε ένα Denny’s κοντά στο σπίτι τους. 

Οι γονείς μου είχαν προχωρήσει κι εγώ είχα ορφανέ-

ψει συναισθηματικά. Ορκίστηκα να μην επιτρέψω ποτέ να 

υπάρξει τέτοια απόσταση, σωματική και συναισθηματική, 

ανάμεσα σ’ εμένα και στη Μία. 

Τώρα, κοιτάζοντας τη μαμά, παντρεμένη με έναν Βρε-

τανό που ήταν μόλις εφτά χρόνια μεγαλύτερός μου, έβλε-

πα ότι είχε πάρει περισσότερα κιλά από ποτέ, σε βαθμό 

που δεν φαινόταν να νιώθει άνετα μέσα στο ίδιο της το 

σώμα. Την κάρφωνα με το βλέμμα μου χωρίς να το θέλω 

καθώς στεκόταν δίπλα μου και μιλούσε με ψευτοαγγλική 

προφορά. Είχαν περάσει περίπου εφτά χρόνια απ’ όταν 

μετακόμισε στην Ευρώπη, αλλά την είχα δει πολύ λίγες 

φορές.  

Αφού κουβαλήσαμε τις μισές κούτες με τα βιβλία μου, 

άρχισε να λέει τι ωραία που θα ήταν να τρώγαμε ένα 

μπέργκερ. «Και μια μπίρα», συμπλήρωσε την άλλη φορά 

που με συνάντησε στα σκαλιά. Δεν ήταν καλά καλά δώ-

δεκα, αλλά η μαμά ήταν σε φάση διακοπών, που σημαίνει 

ότι άρχιζε να πίνει από νωρίς. Πρότεινε να πάμε στο  

Sirens, ένα μπαρ στο κέντρο με τραπεζάκια έξω. Μου τρέ-

χανε τα σάλια. Είχα μήνες να βγω για φαγητό. 

«Μετά έχω δουλειά, αλλά μπορώ να έρθω», είπα. 

Καθάριζα τον παιδικό σταθμό μιας φίλης μία φορά την 
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εβδομάδα και πληρωνόμουν 45 δολάρια. Επίσης έπρεπε 

να επιστρέψω το φορτηγάκι και να πάω να πάρω τη Μία 

από τον Τζέιμι. 

Εκείνη τη μέρα η μαμά ξεφορτώθηκε και δικά της 

πράγματα – παλιές φωτογραφίες και μπιχλιμπίδια που 

φύλαγε στο γκαράζ μιας φίλης. Τα έφερε όλα στο και-

νούριο σπίτι μου ως δώρο. Τα πήρα με προθυμία, με 

νοσταλγική διάθεση, ως αποδεικτικό στοιχείο της πρότε-

ρης κοινής μας ζωής. Είχε κρατήσει όλες τις σχολικές 

και αποκριάτικες φωτογραφίες. Εγώ να κρατάω το 

πρώτο ψάρι που ψάρεψα. Με λουλούδια στην αγκαλιά 

μετά το μιούζικαλ του σχολείου. Η μαμά ήταν στο κοινό, 

για συμπαράσταση, χαμογελούσε και κρατούσε μια φω-

τογραφική μηχανή. Τώρα, στο διαμέρισμά μου, με κοί-

ταζε σαν άλλος ένας ενήλικας, σαν ίση, ενώ εγώ ένιωθα 

πιο χαμένη από ποτέ. Χρειαζόμουν την οικογένειά μου. 

Είχα ανάγκη να τους δω να κουνούν το κεφάλι με κατα-

νόηση, να χαμογελάνε, να με διαβεβαιώνουν ότι όλα θα 

πήγαιναν καλά. 

Όταν ο Γουίλιαμ σηκώθηκε να πάει στο μπάνιο, κάθι-

σα δίπλα στη μαμά στο πάτωμα. «Να σου πω», είπα. 

«Τι είναι;» απάντησε σαν να σκόπευα να της ζητήσω 

κάτι. Πάντα είχα την αίσθηση ότι ανησυχούσε πως θα ζη-

τούσα λεφτά, αλλά δεν έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Με τον 

Γουίλιαμ ζούσαν μετρημένα στην Ευρώπη, νοίκιαζαν το 

διαμέρισμά του στο Λονδίνο κι έμεναν σε ένα αγροτόσπι-

το στη Γαλλία, κοντά στο Μπορντό, το οποίο σκόπευαν να 

μετατρέψουν σε πανσιόν. 

«Ήθελα να σε ρωτήσω αν θέλεις να περάσουμε λίγο 

χρόνο μαζί», είπα. «Οι δυο μας;» 

«Στεφ, δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό». 

«Γιατί;» ρώτησα και ανακάθισα. 
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«Αν θέλεις να περάσεις χρόνο μαζί μου, θα πρέπει να 

αποδεχτείς ότι θα είναι μαζί και ο Γουίλιαμ», είπε. 

Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα ο Γουίλιαμ φυσώντας 

δυνατά τη μύτη του στο μαντίλι του. Η μαμά άπλωσε το 

χέρι της να πιάσει το δικό του και με κοίταξε με σηκωμέ-

να φρύδια, σαν να ήταν περήφανη για τον εαυτό της που 

έβαλε αυτό το όριο. 

Ήταν γνωστό ότι δεν συμπαθούσα τον Γουίλιαμ. Όταν 

είχα πάει να τους δω στη Γαλλία πριν από δυο χρόνια,  

ο Γουίλιαμ κι εγώ είχαμε καβγαδίσει πολύ άγρια. Η μαμά 

στενοχωρήθηκε τόσο που πήγε και έκλαψε στο αυτοκίνη-

το. Αυτή τη φορά ήθελα να ανακτήσω τη χαμένη μου σχέ-

ση με τη μητέρα μου, αλλά όχι μόνο για να με βοηθήσει 

να φροντίσω τη Μία. Λαχταρούσα μια μαμά, που θα μπο-

ρούσα να την εμπιστευτώ, που θα με δεχόταν άνευ όρων 

κι ας ζούσα σε καταφύγιο αστέγων. Αν είχα μια μαμά με 

την οποία θα μιλούσα, ίσως να μπορούσε να μου εξηγήσει 

τι μου συνέβαινε ή να το κάνει πιο εύκολο και να με βοη-

θήσει να μη με θεωρώ αποτυχημένη. Ήταν δύσκολο να 

παραδέχεσαι πόσο απελπισμένη ήσουν, να ανταγωνίζεσαι 

για την προσοχή της ίδιας σου της μάνας. Έτσι, γελούσα 

με τα αστεία του Γουίλιαμ. Χαμογελούσα όταν κορόιδευε 

την αμερικανική γραμματική. Δεν σχολίασα την καινούρια 

προφορά της μαμάς, ούτε ότι την είχε ψωνίσει λες και η 

γιαγιά δεν έφτιαχνε φρουτοσαλάτα με σαντιγί κονσέρβα. 

Η μαμά κι ο μπαμπάς μεγάλωσαν σε διαφορετικά 

μέρη της κομητείας Σκάτζιτ, μιας περιοχής γνωστής για 

τα χωράφια με τις τουλίπες, μία ώρα βόρεια του Σιάτλ. 

Οι οικογένειες και των δύο ζούσαν φτωχικά πάππο προς 

πάππο. Η οικογένεια του μπαμπά καταγόταν από τους 

δασώδεις λόφους πάνω από τη λίμνη Κλίαρ. Φήμες λέγανε 

ότι οι μακρινοί συγγενείς του ακόμη έφτιαχναν παράνομο 




