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Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών η Μέγκαν Στίβενς επισκέφθη-
κε την Ελλάδα με τη μητέρα της για διακοπές· και ερωτεύ-
τηκε. Με την αφέλεια και την αθωότητα της ηλικίας της, δε 
φανταζόταν ποτέ ότι ο άντρας που ορκιζόταν ότι την αγαπάει 
θα την πρόδιδε με τον χειρότερο τρόπο. 

Όταν η μητέρα της επέστρεψε στην Αγγλία, εκείνη έμεινε 
πίσω στην Ελλάδα με τον Τζακ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα 
της έβρισκε μια δουλειά σερβιτόρας, και μαζί θα ζούσαν για 
πάντα ευτυχισμένοι. Η συμπεριφορά του, όμως, άλλαξε άρ-
δην και, αντί να της βρει δουλειά, την έστειλε στο στόμα του 
λύκου. Επέτρεψε να τη βιάσουν και στο τέλος την πούλησε 
σε μαστροπό σαν να ήταν εμπόρευμα. 

Η Μέγκαν εξαναγκάστηκε, με τη χρήση απειλών και βίας, να 
εργαστεί ως πόρνη. Παρέμεινε εγκλωβισμένη σε έναν κόσμο 
ωμότητας και κακοποίησης επί έξι χρόνια, αδυνατώντας να 
ζητήσει βοήθεια. Η τρομοκρατία και οι απειλές είχαν πετύχει 
το έργο τους. Στο τέλος, υπήρχε μόνο μία διέξοδος. 

Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία της Βρετανίδας Μέγκαν 
Στίβενς αποκαλύπτει την ανατριχιαστική πραγματικότητα 
του εμπορίου λευκής σαρκός και καταδεικνύει πώς ο φόβος 
μπορεί να φυλακίσει τα θύματά του πιο αποτελεσματικά από 
οποιοδήποτε κλουβί. 
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Η ΜΕΓΚΑΝ ΣΤΙΒΕΝΣ πέρασε έξι χρόνια 
αιχμάλωτη σε δίκτυο πορνείας. Σήμερα 
έχει επιστρέψει στην πατρίδα της, την 
Αγγλία, όπου προσπαθεί να συνεχίσει 
και να ολοκληρώσει την εκπαίδευση που 
διέκοψε τόσο πρόωρα κι απότομα. 
Ξέρει ότι ποτέ δε θα ξεπεράσει εντελώς 
τον εφιάλτη που έζησε. Θέλει, όμως, η δική 
της πικρή εμπειρία να αποτελέσει αφορμή 
για αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του 
κόσμου στο θέμα του εμπορίου λευκής 
σαρκός, και μάλιστα συνεργάζεται 
στενά για αυτό τον σκοπό με διάφορα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
Για ευνόητους λόγους και πρωτίστως  
για την προστασία της συγγραφέως,  
το ΜΕΓΚΑΝ ΣΤΙΒΕΝΣ είναι ψευδώνυμο. 
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Πρ ο λ όγ ο ς
Από τη Σόφι Χέις*

Με χαροποίησε που μου ζητήθηκε να γράψω έναν πρόλογο 
για τη βαθιά συγκινητική ιστορία της Μέγκαν. Ύστερα 
το σκέφτηκα λίγο περισσότερο και άρχισα να ανησυχώ: 

το ένιωθα σαν μια μεγάλη ευθύνη το να γράψω την εισαγωγή 
σχετικά με κάτι τόσο προσωπικό και τόσο απίστευτα σημα-
ντικό για τη Μέγκαν. Δεν έπρεπε, όμως, να έχω ανησυχήσει. 
Μόλις διάβασα το χειρόγραφο του εκπληκτικού βιβλίου της 
Προς πώληση, συνειδητοποίησα πως η Μέγκαν μπορεί να μι-
λήσει για τον εαυτό της και πως αυτό που ζητήθηκε από μένα 

* Η Σόφι Χέις είναι η συγγραφέας του Trafficked, της νούμερο ένα 
μπεστ σέλερ προσωπικής μαρτυρίας των Sunday Times για το 2012. 
Μετά την έκδοση του βιβλίου της η Σόφι ίδρυσε το Sophie Hayes 
Foundation (www.sophiehayesfoundation.org), μια φιλανθρωπική ορ-
γάνωση που δουλεύει ακούραστα για την ενίσχυση της ευαισθητο-
ποίησης αναφορικά με την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων και την 
παροχή υποστήριξης στα θύματα. Τον Οκτώβριο του 2014 της απο-
νεμήθηκε το Βραβείο Courage in Justice από την Crown Prosecution 
Association επειδή επέδειξε γενναιότητα, διορατικότητα και αντοχή 
απέναντι σε αντιξοότητες.
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στην πραγματικότητα ήταν να υποστηρίξω άλλο ένα άτομο το 
οποίο επιβίωσε από την εμπορία και διακίνηση (τράφικινγκ) 
για σεξουαλική εκμετάλλευση. Και καθώς η υποστήριξη ατό-
μων που επιβίωσαν από εμπορία και διακίνηση είναι ένας 
σκοπός που με απασχολεί ιδιαίτερα, θα ήθελα να ενώσω τη 
φωνή μου με αυτήν της Μέγκαν και να επαναλάβω ένα δυο 
από τα θέματα που θίγει στο βιβλίο της. 

Μια από τις πτυχές στην ιστορία της Μέγκαν που μου έκα-
νε ιδιαίτερη εντύπωση –πέρα από τη γενναιότητά της και τη 
βιαιότητα της μεταχείρισης που υπέμενε επί τόσο καιρό– ήταν 
η εξήγηση που έδωσε για τον ψυχολογικό φόβο ο οποίος την 
απέτρεπε από το να προσπαθήσει να δραπετεύσει, ακόμα κι 
όταν προφανώς είχε τις ευκαιρίες να το κάνει.

Η παράλυση από τον φόβο και την πεποίθηση ότι, με κά-
ποιον τρόπο, μας αξίζουν τα απαίσια πράγματα που μας κά-
νουν είναι κοινός παρονομαστής σε άτομα που έχουν πέσει 
θύματα εμπορίας και διακίνησης για σεξουαλική εκμετάλ-
λευση. Γνωρίζω πως είναι μια πτυχή που μερικοί άνθρωποι 
βρίσκουν αδύνατο να κατανοήσουν. Ίσως δεν την είχα κα-
τανοήσει ούτε κι εγώ προτού μου συμβεί.

Η αλήθεια είναι ότι, παρόλο που όλοι οι διακινητές είναι 
ανελέητοι εγκληματίες, οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι 
ηλίθιοι και δεν είναι καθαρά τυχαίο το γεγονός ότι επιλέγουν 
θύματα που είναι πιο πιθανό να είναι υποχωρητικά –και πολύ 
φοβισμένα– αναφορικά με την αντίδραση στη σωματική βία 
και στον ψυχολογικό εκφοβισμό. Αν η ανάγνωση της ιστορίας 
της Μέγκαν κάνει λίγους ακόμη ανθρώπους να το καταλάβουν 
αυτό, εκείνη θα έχει ωφελήσει πολύ άλλα θύματα και άτομα 
που επιβίωσαν από την εμπορία και διακίνηση.

Πριν από λίγο καιρό κανένας δε μιλούσε ανοιχτά για κα-
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κοποίηση παιδιών ή για οικογενειακή βία. Τότε ορισμένοι 
ιδιαίτερα γενναίοι άνθρωποι είπαν την ιστορία τους, και στα-
διακά αρχίσαμε να κατανοούμε καλύτερα την αληθινή έκτα-
ση αυτών των εγκλημάτων και των ολέθριων συνεπειών στα 
θύματά τους. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο σε σχέση με 
την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων. Ενισχύοντας την ευαι-
σθητοποίηση απέναντι σ’ ένα τρομερό έγκλημα που μπορεί 
να επηρεάσει οποιονδήποτε, άντρα ή γυναίκα, οποιασδήπο-
τε ηλικίας, εθνικότητας, πνευματικής ικανότητας ή κοινωνι-
κής προέλευσης, το βιβλίο της Μέγκαν μπορεί στην ουσία 
να σώσει ζωές.

Στο Ίδρυμα Sophie Hayes δημιουργήσαμε πρόσφατα ένα 
Δίκτυο Επιζώντων, προκειμένου να μπορέσουν νεαρές γυναί-
κες, όπως η Μέγκαν, να γνωρίσουν άλλες γυναίκες οι οποίες 
είχαν παρόμοιες εμπειρίες και μοιράζονται τα ίδια αισθή-
ματα απομόνωσης, ενοχής και μοναξιάς. Για μερικές από 
τις «επιζήσασές» μας είναι η πρώτη φορά που μπόρεσαν να 
μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους σε άτομα τα οποία 
μπορούν να εμπιστευτούν. Συγκινήθηκα και εντυπωσιάστη-
κα πολύ που είδα από κοντά την υποστήριξη που προσφέρει 
η μια στην άλλη· είναι προνόμιο να τις βλέπω να εξελίσσο-
νται και να γίνονται οι άνθρωποι εκείνοι που πάντα προορί-
ζονταν να είναι. Μια από τις γυναίκες στο Δίκτυο Επιζώντων 
γράφει καταπληκτικά ποιήματα, μια άλλη είναι ταλαντούχα 
καλλιτέχνις, μερικές έχουν πάει ήδη στο πανεπιστήμιο, κι άλ-
λες ετοιμάζονται να πάνε.

Δεν «ξεπερνάς» ποτέ την εμπειρία του θύματος εμπορίας 
και διακίνησης: ποτέ δεν ξεχνάς τις σωματικές κακοποιήσεις 
ή τον φόβο ή το απαίσιο αίσθημα της μοναξιάς που καλύπτει 
τα πάντα. Αλλά όπως και η Μέγκαν, μπορείς να αρνηθείς να 
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συνθλιβείς από αυτή την εμπειρία ή να επιτρέψεις να οριστεί 
η ζωή σου από τα απαίσια πράγματα που σου έχουν συμβεί. 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την ανάγνωση της ιστορίας 
της Μέγκαν, μπορεί ακόμα να πιστεύετε ότι δε θα επιτρέπα-
τε ποτέ στον εαυτό σας να εξαναγκαστεί, να εκφοβιστεί και 
να φοβηθεί ώστε να πέσετε θύμα εμπορίας και διακίνησης 
ανθρώπων. Ελπίζω, όμως, ότι θα δείξετε κάποια κατανόηση 
στους λόγους για τους οποίους πολλά εκατομμύρια ανθρώ-
πων πέφτουν θύματα.
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Πρ ό λ ογ ο ς

Κ άθε μέρα επί έξι χρόνια της ζωής μου φοβόμουν. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των ετών, όταν μάθαινα να ζω με τον 
φόβο, συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν ξέρεις στ’ αλήθεια 

πώς θα αντιδράσεις σε οποιαδήποτε κατάσταση ξεπερνάει 
τη συνηθισμένη εμπειρία σου. Μπορεί να νομίζεις ότι ξέρεις 
τι θα έκανες, αλλά δεν ξέρεις. Στην πραγματικότητα υπάρ-
χουν πολλά πράγματα που μάλλον δε θα μάθαινα ποτέ –για 
τον εαυτό μου και για το τι είναι ικανοί να κάνουν άλλοι άν-
θρωποι– αν δεν είχα πάει στην Ελλάδα με τη μαμά μου όταν 
ήμουν δεκατεσσάρων χρόνων και ερωτευμένη.

Καθώς τα αναλογίζομαι τώρα, είναι δύσκολο να καταλά-
βω αν αυτό που ένιωσα για τον Τζακ ήταν αληθινή αγάπη· 
όλα τα συναισθήματα είναι έντονα όταν είσαι δεκατεσσάρων. 
Αλλά σίγουρα πίστευα ότι τον αγαπούσα κι ότι με αγαπού-
σε κι εκείνος. Είναι η μόνη πιθανή εξήγηση του γιατί –πολύ 
καιρό αφότου το ενδιαφέρον μου για κείνον ήταν παράλογο 
και γελοίο– έχασα αυτό που θα μπορούσε να είναι η ευκαι-
ρία μου για απόδραση. Δεν έχω συναισθήματα γι’ αυτόν τώ-
ρα, φυσικά, και επιτέλους έχω αποδεχτεί το γεγονός ότι πο-
τέ δε με αγάπησε.
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Ελπίζω, όταν θα έχετε διαβάσει την ιστορία μου, να κατα-
λάβετε γιατί ποτέ δε θα αποκαλύψω την ταυτότητα του άντρα 
που έχω ονομάσει Τζακ, γιατί άλλαξα τα ονόματα όλων στην 
ιστορία μου και γιατί φοβάμαι τόσο πολύ μήπως επιστρέψει 
ο φόβος.

Η απουσία κουράγιου που με διέκρινε με κάνει να αισθά-
νομαι πολύ ένοχη, κυρίως επειδή γνωρίζω πως υπάρχουν άλ-
λα κορίτσια που έχουν εξαναγκαστεί στην πορνεία από τους 
ίδιους διακινητές που εξαπατούσαν κι έλεγχαν και μένα. Δε 
χρειάζεται να προσπαθήσω να φανταστώ πόσο δυστυχισμέ-
να και φοβισμένα είναι αυτά τα κορίτσια. Ξέρω πώς νιώθουν 
όταν πέφτουν για ύπνο κάθε νύχτα με την ευχή να μην έρ-
θει το πρωί, για να μη χρειαστεί να περάσουν άλλη μία μέρα 
βίας, ταπείνωσης και οδυνηρής μοναξιάς. Αισθανόμουν και 
η ίδια έτσι σχεδόν κάθε μέρα επί έξι χρόνια. Τώρα, έπειτα 
από πέντε χρόνια, εξακολουθώ να βλέπω εφιάλτες και ακό-
μα ξεχνάω μερικές φορές πώς να μη φοβάμαι. 

Αυτό που μου συνέβη στην Ελλάδα με απογύμνωσε από 
την αυτοεκτίμηση που μου απέμενε. Κι όταν νομίζεις ότι δεν 
αξίζεις, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι θα μπορούσε κάποιος 
να σε αγαπήσει. Ξέρω, όμως, ότι η μαμά μου με αγαπάει, και 
προτού πω την ιστορία μου, θέλω μόνο να πω ότι την αγα-
πάω κι εγώ.

Ίσως τα πράγματα είχαν πάρει διαφορετική τροπή αν η 
μαμά μου είχε υπάρξει πιο επίμονη στο να παρέμβει με μεγα-
λύτερο σθένος όταν πήρα την πρώτη πραγματικά κακή από-
φασή μου στην Ελλάδα. Το πρόβλημα ήταν πως ούτε εκείνη 
γνώριζε περισσότερο από μένα πως υπάρχουν στην ουσία άν-
θρωποι στον κόσμο που αγοράζουν και πουλάνε ανθρώπινα 
πλάσματα. Έτσι, με πίστεψε όταν της είπα πως ήμουν ευτυ-
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χισμένη. Έβαλε τις φωτογραφίες που της έστειλα ψηλά στον 
τοίχο στο μπαρ όπου δούλευε και δεν υποπτεύτηκε ούτε για 
μια στιγμή ότι της έλεγα ψέματα.

Υπάρχουν πολλά περιστατικά στην ιστορία μου που θα 
σας κάνουν να αναρωτηθείτε πώς θα μπορούσε να είναι κα-
νείς τόσο ηλίθιος όσο ήμουν εγώ. Είναι κάτι που εξακολουθώ 
να μην καταλαβαίνω ούτε εγώ η ίδια· ξέρω μόνο πως ήμουν 
πολύ νέα και αφελής όταν ερωτεύτηκα τον Τζακ. Ίσως αυ-
τό ήταν εν μέρει ο λόγος για τον οποίο απέβαλα την ελάχι-
στη κοινή λογική που είχα και απλώς δεχόμουν ό,τι μου έλεγε 
εκείνος. Κι αν εγώ δε συνειδητοποίησα τι συνέβαινε, σίγου-
ρα δεν μπορώ να κατηγορήσω τη μαμά μου που δεν το συνει-
δητοποίησε ούτε εκείνη.

Κάτι άλλο που δεν ήξερα έως πρόσφατα είναι ότι υπολο-
γίζεται πως υπάρχουν παραπάνω από είκοσι εκατομμύρια 
θύματα εξαναγκαστικής εργασίας –συμπεριλαμβανομένων 
θυμάτων εμπορίας και διακίνησης για εργασιακή και σεξουα-
λική εκμετάλλευση– σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει πως 
υπάρχουν παραπάνω από είκοσι εκατομμύρια άντρες, γυ-
ναίκες και παιδιά των οποίων η ζωή έχει κλαπεί, που έχουν 
χωριστεί από τις οικογένειες και τους φίλους και που εξανα-
γκάζονται να δουλεύουν απίστευτα πολλές ώρες, συχνά κάτω 
από φρικτές συνθήκες. Σημαντικός αριθμός αυτών των αν-
θρώπων θα έχουν εξαπατηθεί, όπως εγώ, από κάποιον που 
πίστευαν ότι τους αγαπούσε ή με την υπόσχεση νόμιμης εργα-
σίας. Δε θα κατηγορούσα ούτε στιγμή κανέναν τους για ό,τι 
τους συνέβη. Έτσι, ξέρω ότι δε θα πρέπει να κατηγορώ τον 
εαυτό μου, εξ ολοκλήρου, γι’ αυτό που μου συνέβη, παρόλο 
που ακόμα μου είναι δύσκολο να μην το κάνω.

Συνειδητοποιώ ότι, λέγοντας την ιστορία μου, εκτίθεμαι 
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στην κρίση άλλων ανθρώπων, μερικοί από τους οποίους δε 
θα δείξουν την κατανόηση που μπορεί να ήλπιζα. Αλλά αν η 
ανάγνωσή της κάνει έστω κι ένα άτομο να σκεφτεί καλύτε-
ρα προτού εμπιστευτεί κάποιον που δε θα έπρεπε και, συνε-
πώς, δεν κάνει ένα βήμα που θα μετανιώνει για το υπόλοιπο 
της ζωής του, θα νιώθω ότι κάτι θετικό βγήκε απ’ όλο αυτό.
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1

Η μουν δεκατεσσάρων όταν πήγα στην Ελλάδα με τη μα-
μά μου. Αρχικά μου φαινόταν ως το προφανές μέρος για 
να ξεκινήσω την ιστορία μου. Όταν, όμως, άρχισα πραγ-

ματικά να το σκέφτομαι, συνειδητοποίησα ότι ξεκίνησε πο-
λύ νωρίτερα, όταν ήμουν μόλις μικρό κορίτσι. Η επανεξέτα-
ση της παιδικής μου ηλικίας με βοήθησε να καταλάβω γιατί 
αργότερα δρούσα και αντιδρούσα με κάποιους συγκεκριμέ-
νους τρόπους.

Ήμουν περίπου δώδεκα όταν άρχισα να αναπτύσσομαι 
από «παιδί με προβλήματα» σε «προβληματικό παιδί». Ακό-
μα και σ’ εκείνη τη νεαρή ηλικία είχα ήδη μέσα μου τυλιγ-
μένο σφιχτά ένα κουβάρι θυμού, που μερικές φορές έσκα-
γε και εκφραζόταν με κακή συμπεριφορά. Δεν ήμουν ποτέ 
βίαιη· ήμουν απλώς αντιδραστική και αποφασισμένη να κάνω 
οτιδήποτε παλαβό, παράλογο έβαζα στο μυαλό μου. Παρόλο 
που τις αγαπούσα και τις δύο έντονα, τσακωνόμουν αδιάκο-
πα με την αδερφή μου και, επίσης, αυθαδίαζα απέναντι στη 
μαμά μου, με τον κραυγαλέο, προκλητικό τρόπο των εφήβων. 
Μετά, σχεδόν δώδεκα ετών, άρχισα να κάνω κοπάνα από το 
σχολείο και να το σκάω από το σπίτι.
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Λυπάμαι τη μαμά όταν τα σκέφτομαι τώρα. Πρέπει να 
ήταν όλα ένα μεγάλο σοκ για κείνην, ιδίως αφού πρωτύτερα 
ήμουν ένα ευγενικό μικρό κορίτσι που τα πήγαινε καλά στο 
σχολείο. Ξέρω ότι της ήταν πραγματικά δύσκολο να τα βγά-
λει πέρα με τον νέο μου εαυτό, σε μια περίοδο μάλιστα που 
είχε αρκετά δικά της προβλήματα. 

Ήμουν τεσσάρων όταν η μαμά και ο μπαμπάς μου χώρι-
σαν. Η πιο παλιά κακή ανάμνησή μου είναι τη μέρα που έφυγε 
ο μπαμπάς. Καθόμουν στο κεφαλόσκαλο στο σπίτι μας κλαί-
γοντας με λυγμούς. Θυμόμουν αυτήν τη μέρα και νόμιζα πως 
έκλαιγα επειδή είχα τρομερό στομαχόπονο, ώσπου συνειδη-
τοποίησα ότι το στομάχι μου πονάει απίστευτα όποτε φοβά-
μαι ή είμαι ανήσυχη. Έτσι, νομίζω ότι τα δάκρυα –και ο στο-
μαχόπονος– είχαν να κάνουν με τον μπαμπά μου, που έφευγε.

Όταν βγήκε από το σαλόνι στον διάδρομο, του φώναξα 
από πάνω: «Σε παρακαλώ, μπαμπά, μη φύγεις!» Όταν στα-
μάτησε και κοίταξε προς τα πάνω, κράτησα την αναπνοή μου 
για μια στιγμή, επειδή νόμιζα ότι μπορεί να μην έφευγε τε-
λικά. Μετά, όμως, μου έγνεψε κουνώντας το χέρι και βγήκε 
από την εξώπορτα. 

Λάτρευα τον μπαμπά μου και, από πολλές απόψεις, δεν 
ξεπέρασα ποτέ την αποχώρησή του. Έχω, όμως, έναν σωρό 
καλές αναμνήσεις από τον πατριό μου, τον Τζον, που ήρθε 
να μείνει μαζί μας όχι πολύ καιρό αφότου έφυγε ο μπαμπάς. 
Αγαπούσα το σχολείο όταν ήμουν μικρή, κι ένα από τα πράγ-
ματα που στ’ αλήθεια μού άρεσαν στον Τζον ήταν ότι πάντα 
μου μιλούσε για οτιδήποτε κι αν μάθαινα και ύστερα με βοη-
θούσε με τις εργασίες. Και ήταν και τακτικός, σε αντίθεση με 
τον μπαμπά, και το σπίτι ήταν πάντα καθαρό και όμορφο για 
να κατοικείς όταν εκείνος βρισκόταν εκεί.
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Ζούσαμε σε μια καλή περιοχή της πόλης τότε. Η μαμά είχε 
φροντίσει γι’ αυτό. Έλεγε πως ήθελε η αδερφή μου κι εγώ να 
έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και μια καλύτερη ζωή απ’ ό,τι 
εκείνη, κάτι που εξηγεί γιατί επέμενε να μιλάμε πάντα και 
να συμπεριφερόμαστε «σωστά».

Ο μπαμπάς δε μετακόμισε πολύ μακριά όταν έφυγε –απλώς 
στην άλλη άκρη της πόλης– και μερικά Σαββατοκύριακα η 
αδερφή μου κι εγώ πηγαίναμε να μείνουμε μαζί του. Η μα-
μά είπε αργότερα πως εκείνος είχε αρχίσει να πίνει και να 
παίρνει ναρκωτικά προτού χωρίσουν. Δεν ήξερα για τα ναρ-
κωτικά όταν ήμουν παιδί, αλλά νομίζω πως είχα επίγνωση του 
ότι έπινε ή, τουλάχιστον, είχα επίγνωση των επιπτώσεων που 
είχε το ποτό του, λόγω του τρομακτικού, μερικές φορές, τρό-
που με τον οποίο συμπεριφερόταν όταν έπινε. 

Οποτεδήποτε η αδερφή μου κι εγώ πηγαίναμε να μείνου-
με μαζί του, η μαμά τού έδινε χρήματα για να μπορεί να μας 
φροντίζει. Αλλά μάλλον τα ξόδευε όλα σε αλκοόλ, επειδή 
επιστρέφαμε στο σπίτι την Κυριακή το βράδυ με μπερδεμέ-
να μαλλιά και βρόμικα ρούχα λυσσώντας από πείνα. Δεν άλ-
λαξε τίποτα, όμως, ως προς το πώς ένιωθα για τον μπαμπά: 
ακόμα τον λάτρευα και ούρλιαζα κι έκλαιγα κάθε φορά που 
έπρεπε να τον αφήσουμε. 

Δεν ξέρω αν προσπαθούσε να παλέψει με τις εξαρτήσεις 
του ή αν ήταν ευτυχισμένος με τη ζωή του έτσι όπως ήταν. 
Ίσως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ ήταν τα μόνα πράγματα 
που τον ενδιέφεραν. Σίγουρα υπήρχαν φορές που έδινε αυ-
τή την εντύπωση και πως, αν είχε να διαλέξει ανάμεσα στις 
εξαρτήσεις του και στη σύζυγό του και στα παιδιά του, εμείς 
ήμαστε εκείνες που θα εγκατέλειπε. Στο τέλος έπαψε ακόμα 
και να βλέπει την αδερφή μου και μένα τα Σαββατοκύρια-
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κα, όταν έγινε τόσο περίεργος και απρόβλεπτος, που η μαμά 
έπρεπε να σταματήσει να μας πηγαίνει εκεί. 

Μου έλειπε πολύ ο μπαμπάς για λίγο καιρό, και ύστε-
ρα ένας δυο φίλοι της μαμάς και του Τζον ξεκίνησαν να έρ-
χονται τα Σαββατοκύριακα με τα δύο παιδιά τους, και μένα 
άρχισε να μη με πειράζει τόσο πολύ που δεν τον επισκεπτό-
μουν. Κάθε Σάββατο βράδυ η μαμά έφτιαχνε ένα τεράστιο 
μπολ ποπκόρν για μας τα παιδιά, για να τρώμε όσο βλέπα-
με ταινία. Κατόπιν πηγαίναμε πάνω για ύπνο, και οι μεγά-
λοι έβαζαν μουσική. Αγαπούσα αυτά τα Σαββατοκύριακα. 

Ακόμα μου έλειπε ο μπαμπάς μου, αλλά η διαμονή μαζί 
του είχε αρχίσει να γίνεται λίγο τρομακτική, και για να είμαι 
ειλικρινής, δε λυπόμουν που δεν πήγαινα πια εκεί. Δεν υπήρ-
χε ποτέ τίποτα στο σπίτι του για φαγητό, κι όταν του λέγαμε 
ότι πεινούσαμε, απλώς θύμωνε και μας φώναζε, κάτι που μου 
προκαλούσε ανησυχία – για μένα, για τη μικρή μου αδερφή 
και για κείνον. Οπότε ήταν ωραία που περνούσα τα Σαββα-
τοκύριακα απλώς όντας ένα παιδί στο σπίτι, παίζοντας και 
σαχλαμαρίζοντας, χωρίς να πρέπει να ανησυχώ για τίποτα. 
Ώσπου άρχισαν οι καβγάδες. 

Όντας η μεγαλύτερη, αισθανόμουν ότι είναι δική μου ευ-
θύνη να φροντίζω την αδερφή μου και τα άλλα δύο παιδιά που 
έμεναν μαζί μας τα Σαββατοκύριακα. Έτσι, όταν τα ουρλιαχτά 
και οι φωνές ξεκίνησαν στον κάτω όροφο και οι τρεις τους με 
κοιτούσαν με έντρομα μάτια, τους έλεγα ιστορίες και υποκρι-
νόμουν ότι δεν ήμουν τρομαγμένη. Το επόμενο πρωί πηγαίνα-
με αθόρυβα στον κάτω όροφο και αρχίζαμε να καθαρίζουμε το 
χάλι που είχαν προκαλέσει οι μεγάλοι στο σαλόνι, με την ελπί-
δα πως, αν ήταν ευχαριστημένοι μαζί μας, δε θα ήταν σκυθρω-
ποί και αμίλητοι μεταξύ τους όταν θα ξυπνούσαν. 
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Αργότερα, όταν ήμουν στην Ελλάδα, είχα συχνά το ίδιο 
αίσθημα μιας σχεδόν απεγνωσμένα αποφασιστικής αισιοδο-
ξίας, της οποίας έκανα χρήση εκείνα τα πρωινά της Κυριακής 
στο σπίτι καθώς μαζεύαμε τα ξεχειλισμένα, συχνά αναποδο-
γυρισμένα τασάκια, τα άδεια κουτάκια μπίρας και τα μπου-
κάλια και καθώς ξεφορτωνόμασταν τα σπασμένα υπολείμ-
ματα όποιων αντικειμένων είχαν εκσφενδονίσει οι μεγάλοι 
μεταξύ τους μέσα στο δωμάτιο. Ακόμα μπορώ να θυμηθώ το 
αίσθημα του φόβου που σου σταματάει την καρδιά, το οποίο 
ένιωσα το πρωί που κατεβήκαμε στον κάτω όροφο και βρή-
καμε αίμα πασαλειμμένο στους τοίχους του σαλονιού. Υπήρ-
χαν λέξεις γραμμένες με αυτό, σαν κάποιος να είχε ζωγρα-
φίσει τα γράμματα με το δάχτυλό του. Δε θυμάμαι τις λέξεις 
τώρα. Θυμάμαι μόνο πώς το στομάχι μου έκανε συσπάσεις 
από πόνο ενώ τις διάβαζα και πως νόμιζα ότι θα έκανα εμετό.

Παρά το πώς ακούγεται, η μαμά μάς φρόντιζε καλά, τον 
περισσότερο καιρό. Ξέρω πως ήθελε πραγματικά το καλύτε-
ρο για την αδερφή μου και μένα και δούλευε σκληρά για να 
είναι σίγουρη ότι θα είχαμε όλα όσα μας χρειάζονταν. Απλώς 
εύχομαι να είχε συνειδητοποιήσει τότε πως όλοι αυτοί οι κα-
βγάδες ήταν επιζήμιοι – πρώτα οι καβγάδες ανάμεσα σ’ εκεί-
νη και στον μπαμπά και ύστερα οι τροφοδοτημένες από το αλ-
κοόλ λογομαχίες που προέκυπταν τα σαββατόβραδα με τον 
Τζον και το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι μας τα Σαββατοκύ-
ριακα. Όποιος έχει ξυπνήσει, όταν ήταν μικρός, από τον ήχο 
των φωνών των γονιών του γνωρίζει πώς είναι να είσαι ξα-
πλωμένος μες στο σκοτάδι κρυφακούγοντας, αλλά προσπα-
θώντας να μην ακούσεις. 

Μερικές φορές, όταν η μαμά και ο Τζον είχαν μια ιδιαίτε-
ρα άσχημη λογομαχία, ο Τζον ορμούσε έξω από το σπίτι, κο-
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πανώντας την εξώπορτα πίσω του. Έμενε συχνά μακριά για 
λίγες μέρες, κι όσο ήταν απών, η μαμά απλώς καθόταν στο 
σαλόνι όταν ερχόταν στο σπίτι από τη δουλειά, βλέποντας 
τηλεόραση ή ακούγοντας μουσική, κι έκλαιγε. Είναι απαί-
σιο συναίσθημα να είσαι παιδί και να ανησυχείς για τη μα-
μά ή τον μπαμπά σου: νιώθεις λες και πρέπει να κάνεις κάτι 
ώστε να φτιάξεις την κατάσταση για κείνους, αλλά δεν έχεις 
την παραμικρή ιδέα τι να κάνεις ή πώς να αρχίσεις να το κά-
νεις, ακόμα κι αν γνώριζες τι να κάνεις.

Υπήρξαν πολλές φορές που ήθελα να αγκαλιάσω τη μαμά 
και να καλυτερέψω τα πάντα για κείνην. Κι άλλες φορές που 
ήμουν θυμωμένη μαζί της, επειδή έκανε κάτι που μου προκά-
λεσε ανησυχία και τρόμο, παρόλο που τότε δεν μπορούσα να 
ονομάσω αυτό το συναίσθημα.

Όταν μετακομίσαμε από κείνο το σπίτι, η μαμά δεν ήθε-
λε να φύγει. Τα πράγματα, όμως, ανάμεσα στην ίδια και στον 
Τζον άρχιζαν να χαλάνε, και νομίζω πως ήλπιζε ότι, συμφω-
νώντας με ό,τι ήθελε εκείνος να κάνει, θα μπορούσε να απο-
τρέψει τον αναπόφευκτο χωρισμό τους. Δε λειτούργησε, φυ-
σικά. Δεν ήμαστε πολύ καιρό στο νέο σπίτι, όταν τα πράγματα 
άρχισαν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Η μαμά 
και ο Τζον διαφωνούσαν σχεδόν συνέχεια, και μετά ο Τζον 
έχασε τη δουλειά του και άρχισε να μένει στο σπίτι όλη μέ-
ρα πίνοντας. Κάθε τόσο είχαν μια πολύ γερή λογομαχία, και 
η μαμά έκλαιγε και κατσούφιαζε και είχε δυνατά τη μουσι-
κή. Έπειτα από λίγο τα έβρισκαν πάλι, εγώ άφηνα την ανα-
πνοή που κρατούσα, και για λίγες μέρες όλα ήταν μια χαρά. 
Κατόπιν όλος ο κύκλος της δυστυχίας ξεκινούσε και πάλι 
από την αρχή.

Υπήρχαν χωράφια πίσω από το σπίτι όπου είχαμε μετα-
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κομίσει· ήταν ένα ωραίο μέρος της πόλης σ’ έναν ωραίο δρό-
μο, όπου έμεναν και δύο από τις καλύτερές μου φίλες. Έτσι, 
στεναχωρήθηκα όταν η μαμά μού είπε ότι μετακομίζαμε. Και 
ήμουν συντετριμμένη όταν ανακάλυψα ότι το νέο σπίτι μας ήταν 
σ’ έναν δύσκολο οικισμό, όπου, για λόγους που ποτέ δεν κα-
τάλαβα, παιδιά σαν εμένα, που ήταν ντροπαλά, τα έβαζαν στο 
μάτι και μερικές φορές έπεφταν θύματα σωματικής επίθεσης.

Το μόνο καλό από τη διαμονή σ’ εκείνο το σπίτι ήταν ο 
Ντιν. Ο Ντιν ζούσε στο διπλανό σπίτι με τους γονείς του. Όταν 
η αδερφή μου κι εγώ τον είδαμε για πρώτη φορά τη μέρα που 
μετακομίσαμε, εκείνος καθόταν επάνω στον τοίχο του κήπου 
κρατώντας έναν σκαντζόχοιρο. Τον παρακολουθούσαμε από 
το παράθυρο του νέου υπνοδωματίου μας και μετά εκείνος 
γύρισε, κι εμείς σκύψαμε για να μη μας δει. Αλλά δεν ήμα-
στε αρκετά γρήγορες, επειδή μας είχε δει ήδη, κι όταν ξανα-
κοιτάξαμε έξω, μας χαιρέτησε και μας έγνεψε να πάμε εκεί. 

Ο Ντιν ήταν ένα πραγματικά υπέροχο παιδί. Τον γνώρισα 
καλά τα επόμενα δύο χρόνια και γίναμε καλοί φίλοι. Ακόμα 
ραγίζει η καρδιά μου όταν σκέφτομαι πόσο άσχημα τον εκ-
φόβιζαν και τον βασάνιζαν μερικά παιδιά σ’ εκείνο τον οικι-
σμό. Ήταν περίπου τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός μου, πολύ 
εμφανίσιμος και είχε κορίτσι όταν τον πρωτογνώρισα. Ίσως 
οι άνθρωποι που έκαναν τη ζωή του τέτοιο μαρτύριο με επα-
ναλαμβανόμενες επιθέσεις στο σπίτι του, χτυπώντας τον και 
διαδίδοντας κακόβουλες, εντελώς αβάσιμες φήμες για κεί-
νον, ήξεραν πριν από αυτόν ότι ήταν γκέι.

Πάντα απολάμβανα το σχολείο και τα πήγαινα καλά, οπότε 
ανυπομονούσα να πάω στο γυμνάσιο. Επειδή είχαμε μετακο-
μίσει, δεν πήγα σ’ εκείνο που αρχικά επρόκειτο να πάω· πή-
γα σ’ ένα που ήταν στην περιοχή του νέου σπιτιού μας, όπου 
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δε χρειάστηκε πολύς καιρός ώσπου τα άλλα παιδιά να με χα-
ρακτηρίσουν σαν σπασίκλα και να με εκφοβίζουν σχεδόν από 
την πρώτη μέρα. Με έβαλαν στην κορυφαία ομάδα,* κι ενώ οι 
καθηγητές μου με επαινούσαν και προσπαθούσαν να με εν-
θαρρύνουν, τα παιδιά στο προαύλιο με έσπρωχναν, μου τρα-
βούσαν τα μαλλιά και περιστασιακά μου έριχναν μπουνιές. 
Προφανώς δεν τους άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μιλούσα ή 
η εμφάνισή μου ή τα ρούχα που φορούσα – ή, φυσικά, το γε-
γονός ότι ήμουν σπασίκλας.

Ένας από τους λόγους για τον οποίο με έβαλαν στην κο-
ρυφαία ομάδα ήταν επειδή μάθαινα γρήγορα. Έτσι, δε μου 
πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω ότι, καθώς οι νταήδες σα-
φώς δεν επρόκειτο να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, αν 
ήθελα να συνυπάρχω μαζί τους αρμονικά, θα έπρεπε να αλ-
λάξω τη δική μου. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες από τότε που 
ξεκίνησα να πηγαίνω στο σχολείο, ντυνόμουν διαφορετικά, 
είχα αφήσει την «αριστοκρατική προφορά» μου και υιοθέτη-
σα όλες τις αργκό λέξεις που τα άλλα παιδιά χρησιμοποιού-
σαν, ενώ είχα αρχίσει να χαζεύω στα μαθήματα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εφάρμοσα στην πράξη την 
ικανότητά μου να κρύβω ποια είμαι στ’ αλήθεια και να προ-
σποιούμαι πως είμαι κάποια που δεν είμαι. Μισούσα τον εαυ-
τό μου που το έκανα αυτό, αλλά δούλεψε: με κατέβασαν σε 
χαμηλότερη ομάδα στο σχολείο, και οι νταήδες έστρεψαν 
την κακεντρεχή προσοχή τους σε άλλους στόχους. Αυτό που 
πραγματικά μισούσα, όμως, ήταν το γεγονός ότι οι καθηγη-

* Στα σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία οι μαθητές κατατάσσονται 
σε ανεπίσημες ομάδες ικανότητας αναφορικά με τη γραφή, την ανά-
γνωση και τα μαθηματικά. (Σ.τ.Μ.)
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τές μου απογοητεύτηκαν μαζί μου, αν και όχι στον ίδιο βαθ-
μό που απογοητεύτηκα εγώ με τον εαυτό μου, παρά τη φαινο-
μενική αδιαφορία μου απέναντι στην ανησυχία τους, καθώς 
με ρωτούσαν επανειλημμένως αν συνέβαινε κάτι.

Τώρα που ήμουν από την πλευρά των νταήδων, έστω και 
από απόσταση, άρχισα να κάνω φίλους, μια από τους οποίους 
ήταν ένα κορίτσι ονόματι Κάρλι. Όπως κι εγώ, η Κάρλι εί-
χε ξεκινήσει στην κορυφαία ομάδα και κατέβηκε όταν η συ-
μπεριφορά της χειροτέρεψε. Ήταν καλύτερη, όμως, στο να 
«μη νοιάζεται» απ’ ό,τι εγώ και μια μέρα, όταν είχαμε κάνει 
μαζί τις άρρωστες, με πήγε στο πάρκινγκ σ’ ένα τετράγωνο 
με γραφεία, κάπου κοντά στο σπίτι της, έδειξε ένα φορτηγά-
κι και είπε: «Ας δούμε τι έχει μέσα». Η σκέψη της διάρρη-
ξης οπουδήποτε με έκανε να έχω τάση για εμετό από ανη-
συχία. Ένιωσα, όμως, πως ήταν μια δοκιμασία και πως, αν 
αποτύγχανα, δε θα αργούσε η ώρα που θα ήμουν πάλι πίσω 
εκεί απ’ όπου είχα ξεκινήσει.

Ήταν ηλίθιο, ιδίως σε δημόσιο χώρο στο φως της μέρας. 
Κάποιος μας είδε και κάλεσε την αστυνομία, που μας έπια-
σε και μας πήγε πρώτα στο σχολείο με το περιπολικό και με-
τά με πήγε στο σπίτι. Ήμουν τυχερή που τη γλίτωσα με μια 
προειδοποίηση από την αστυνομία, αλλά βρήκα έναν σωρό 
μπελάδες από τη μαμά μου. Όποιος με είχε ακούσει να της 
φωνάζω απαντώντας της δε θα είχε μαντέψει ποτέ πως ένιω-
θα αμηχανία και ντροπή γι’ αυτό που είχα κάνει.

Τη δεύτερη φορά που ενεπλάκη η αστυνομία ήταν όταν με 
έπιασαν να κλέβω μέικαπ σ’ ένα εμπορικό κέντρο με μιαν άλ-
λη φίλη. Αυτήν τη φορά τηλεφώνησαν στη μαμά από το αστυ-
νομικό τμήμα και της είπαν να έρθει και να με πάρει στο σπίτι. 
Ήταν πραγματικά αναστατωμένη και θυμωμένη όταν έφτα-
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σε εκεί, και παρόλο που θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να 
το δείξω, αισθανόμουν άσχημα.

Η αστυνομία είπε στη μαμά να βεβαιωθεί ότι θα ήμουν στο 
δικαστήριο εγκαίρως το επόμενο πρωί, και μόλις εγώ είπα 
ότι δε θα πήγαινα στο δικαστήριο, ένας από τους αστυνομι-
κούς αποκρίθηκε: «Δεν είναι θέμα επιλογής. Πρέπει να πας».

«Α, ναι;» Η υπεροπτική εχθρότητα στη φωνή μου ακού-
στηκε πειστική. «Και ποιος θα με αναγκάσει;»

Η απάντηση ήταν ότι εκείνοι θα με ανάγκαζαν κρατώντας 
με σ’ ένα κελί από το προηγούμενο βράδυ και πηγαίνοντάς με 
στο δικαστήριο το επόμενο πρωί με φορτηγάκι της αστυνο-
μίας. Νομίζω πως έπρεπε να πάρουν την άδεια της μαμάς, την 
οποία είμαι σίγουρη ότι τους έδωσε με προθυμία, με την ελπί-
δα ότι, μένοντας κλειδωμένη σ’ ένα κελί της αστυνομίας για 
τη νύχτα, μπορεί να σοκαριζόμουν και να συνειδητοποιούσα 
πώς θα τέλειωναν όλα αν δε συνερχόμουν αρκετά σύντομα.

Την ώρα που με έσερναν, κυριολεκτικά με κλοτσιές και 
ουρλιαχτά, στο κελί, ήμουν πραγματικά θυμωμένη. Αλλά και 
φοβισμένη.

Αφού είχα κάνει κάτι που δεν έπρεπε μια μέρα στο σχο-
λείο, ζήτησαν από τη μαμά και τον Τζον να έρθουν για μια 
συνάντηση, ώστε να συζητήσουν σχετικά με τη συμπεριφο-
ρά μου. Ο διευθυντής μού έκανε ερωτήσεις για το πώς ήταν 
η ζωή στο σπίτι – θαρρείς και θα έλεγα κάτι με τη μαμά και 
τον πατριό μου να κάθονται εκεί. Δε νομίζω πως η μαμά κα-
τάλαβε ποτέ για ποιον λόγο γινόμουν ολοένα και πιο απεί-
θαρχη. Ούτε εγώ το καταλάβαινα, παρόλο που τώρα συνει-
δητοποιώ πως οφειλόταν, τουλάχιστον εν μέρει, στο ότι δεν 
υπήρχε μεγάλη σταθερότητα στη ζωή μας στο σπίτι και στο 
γεγονός ότι νιώθαμε σαν να μη νοιαζόταν πραγματικά κανέ-
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νας για το τι κάναμε ή τι μας συνέβαινε, αρκεί να μην προ-
καλούσαμε κανέναν μπελά.

Είχα αρχίσει να το σκάω από το σπίτι. Σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις όπου η μαμά δεν ήξερε πού ήμουν, νομίζω ότι θα 
είχε σοκαριστεί αν είχε δει τους ανθρώπους με τους οποίους 
συνδεόμουν. Όταν δεν περιπλανιόμουν τριγύρω στον οικι-
σμό, ήμουν σε σπίτια όπου οι άνθρωποι έπαιρναν ναρκωτι-
κά, κάπνιζαν χόρτο κι έπιναν. Στην ουσία δεν έπινα, όχι μόνο 
επειδή μισούσα τη γεύση του αλκοόλ, αλλά και λόγω αυτού 
που είχα δει πως έκανε σε άλλους ανθρώπους. Ούτε έπαιρ-
να ναρκωτικά. Κάπνιζα, όμως, και ήμουν μέσα σε αυτοκίνητα 
με αγόρια που γενικά ήταν ταραχοποιά στοιχεία. Δεν έκανα 
τίποτε άλλο με τα αγόρια πέρα από το να κάθομαι στα αυτο-
κίνητά τους· κάτω από το σκληρό προσωπείο ήμουν ακόμα 
ντροπαλή και ανασφαλής και ποτέ δε σκέφτηκα καν να έχω 
κάποιου είδους συναισθηματική ή σεξουαλική σχέση.

Μερικές φορές η μαμά καλούσε την αστυνομία κι έβγαι-
ναν να μας ψάξουν. Σπάνια, όμως, μας έβρισκαν. Δε συμπα-
θούσα τη μαμά τότε. Στην πραγματικότητα δε συμπαθούσα 
κανέναν στην οικογένειά μου εκτός από την αδερφή μου – 
που, αν κάποιος άκουγε τις συνεχείς διαφωνίες μας, θα εκ-
πλησσόταν αν το μάθαινε. Μια μέρα, όταν η θεία μου ήταν 
στο σπίτι κι εκείνη και η μαμά άρχισαν να μου επιτίθενται για 
κάτι, εγώ απλώς τα έχασα. Σήκωσα ένα μπουκάλι κέτσαπ και 
το εκσφενδόνισα στην άλλη άκρη του δωματίου. Καθώς χτύ-
πησε στον τοίχο, το μπουκάλι ήταν σαν να εξερράγη, στέλνο-
ντας θραύσματα σπασμένου γυαλιού και ψεκάζοντας αηδια-
στική κόκκινη γλίτσα προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Δεν ξέρω αν ήταν η θεία μου ή η μαμά μου που κάλεσε 
την αστυνομία. Όποια κι αν ήταν, με έσυραν στο αστυνομι-
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κό τμήμα και κρατήθηκα εκεί μια δυο ώρες, κάτι που με ανά-
γκασε να συνεχίσω να υποκρίνομαι πως ήμουν θυμωμένη για 
πολύ αφότου δεν το αισθανόμουν πια. Στην πραγματικότη-
τα ήταν απαίσιο· ήταν σαν να παρακολουθούσα κάποιον που 
δεν αναγνώριζα να λέει φαρμακερά, μοχθηρά πράγματα. Το 
θέμα ήταν ότι όλο αυτό είχε αναπτύξει τη δική του δυναμική, 
κι εγώ δεν ήξερα πώς να υποχωρήσω. 

Ένα μέρος της συμπεριφοράς μου ήταν πάνω κάτω αυτό 
που περιμένει κανείς από μια έφηβη που περνάει μια φάση 
θυμού και αρχίζει να δοκιμάζει τα όρια της εξουσίας. Πή-
ρε, όμως, εντελώς άλλη διάσταση όταν άρχισα να αυτοτραυ-
ματίζομαι, παρόλο που, στην πραγματικότητα, το έκανα μό-
νο μια δυο φορές. Κόπηκα με ξυράφι. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως 
επιζητούσα την προσοχή· ίσως όλη η κακή συμπεριφορά μου 
ήταν στ’ αλήθεια ένας άλλος τρόπος να πω: «Κοιτάξτε με! 
Κάντε κάτι να με σταματήσετε. Μη με αφήσετε να τη γλιτώ-
σω με αυτό!»

Αν κουραζόμουν να κριτικάρω σιωπηλά τον εαυτό μου, 
μπορούσα πάντα να στρέφω την προσοχή μου σε ό,τι πίστευα 
πως δεν πήγαινε καλά με τη μαμά. Επισκεπτόμουν σπίτια φί-
λων, όπου υπήρχαν οικογενειακές φωτογραφίες σε κορνί-
ζες πάνω από το τζάκι κι ένα ωραίο αυτοκίνητο στον ιδιω-
τικό δρόμο του σπιτιού, και ρωτούσα τη μαμά: «Γιατί δεν 
μπορείς να είσαι σαν τη μαμά του τάδε ή του δείνα;» Νομίζω 
πως αυτό που πραγματικά ήθελα περισσότερο από οτιδήπο-
τε άλλο ήταν να ανήκω κάπου. Η ενσωμάτωση ήταν μεγάλη 
πίεση, ιδίως στον οικισμό όπου ζούσαμε, και είχα βαρεθεί 
να αισθάνομαι σαν εκείνη που ήταν η διαφορετική. Υποθέ-
τω ότι γι’ αυτό καταδίωκαν και βασάνιζαν τον Ντιν, το αγό-
ρι της διπλανής πόρτας: θεωρούσαν ότι ήταν διαφορετικός, 
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οπότε επέλεξαν να αγνοήσουν το γεγονός ότι ήταν ευγενι-
κός, αστείος και έξυπνος.

Η μαμά ήταν μια από κείνες τις «σωστές μαμάδες» τις 
πρώτες μέρες που ο Τζον πρωτοήρθε να μείνει μαζί μας. Εί-
χε μια καλή δουλειά και σπούδαζε με μειωμένο ωράριο για 
μια επαγγελματική κατάρτιση. Κι όταν δε δούλευε, τα Σαβ-
βατοκύριακα, μας έβγαζε έξω, την αδερφή μου και μένα, με-
ρικές φορές για μεσημεριανό και μετά μας πήγαινε στον ζωο-
λογικό κήπο ή στο σινεμά και περνούσαμε πραγματικά πολύ 
καλά. Δεν ήταν το είδος της μαμάς που σου προσφέρει έναν 
ώμο για να κλάψεις. Αν ποτέ προσπαθούσα να της μιλήσω 
για κάτι που με ανησυχούσε ή με αναστάτωνε, εκείνη θύμωνε 
και γινόταν ανυπόμονη. Καθώς το αναλογίζομαι τώρα, υπο-
θέτω πως αυτό συνέβαινε επειδή δεν ήξερε τι να κάνει με τα 
δικά της προβλήματα, οπότε το αίσθημα πως έπρεπε να προ-
σπαθήσει να λύσει αυτά των άλλων ανθρώπων πρέπει να της 
ήταν εξουθενωτικό. 

Ήταν φανταστική μαμά όταν ήταν νηφάλια. Το ποτό χά-
λαγε τα πάντα. Και το ποτό ήταν πάντα εκεί, στο φόντο. Το 
να πίνουν ήταν ακριβώς αυτό που έκαναν η μαμά και ο Τζον 
όταν ήταν παρέα με την οικογένεια και φίλους, κάτι που ήταν 
εντάξει, ώσπου έγινα περίπου δώδεκα και άρχισε να επηρεά-
ζει τη ζωή όλων μας. Η μαμά λέει πως ο Τζον έφταιγε, και πι-
στεύω πως εκείνος δε βελτίωσε την κατάσταση γι’ αυτή, στην 
τελική. Γνωρίζω, όμως, τώρα, από τις δικές μου εμπειρίες, 
ότι πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ό,τι κάνουμε 
και, σε κάποιον βαθμό, για ό,τι μας συμβαίνει. Δεν μπορούμε 
απλώς να ρίχνουμε όλο το φταίξιμο για τα κακά πράγματα σε 
κάποιον άλλο και να απαλλασσόμαστε από κάθε κατηγορία. 

Τελικά, όταν συνέχισα να χάνω μαθήματα και να το σκάω 
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από το σπίτι, η μαμά επικοινώνησε με την κοινωνική υπηρε-
σία και ζήτησε βοήθεια. Νομίζω πως ήλπιζε ότι θα με σόκα-
ρε και θα συνειδητοποιούσα πως η ζωή στο σπίτι δεν ήταν 
τόσο κακή εντέλει. Θεωρούσε ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμε-
τωπίσει τον θυμό μου, κάτι που μπορώ να κατανοήσω, αφού 
ούτε κι εγώ η ίδια ξέρω γιατί ήμουν τόσο θυμωμένη ή γιατί 
άρχισα να καθιερώνω ένα μοτίβο λήψης κακών αποφάσεων. 

Η κοινωνική υπηρεσία διέθεσε έναν κοινωνικό λειτουργό 
για μένα, τον οποίο συμπαθούσα πολύ. Μου μιλούσε κι έκα-
νε εκείνα τα διασκεδαστικά πράγματα που έκαναν μαζί μας 
η μαμά και ο Τζον. Έτσι, για μένα ήταν μια αρκετά καλή έκ-
βαση, παρόλο που η συμφωνία κράτησε μόνο ώσπου να το 
σκάσω πάλι. Αυτήν τη φορά πήγα στον μπαμπά μου. 

Ήμουν σχεδόν δεκατεσσάρων, και είχαν περάσει λίγα 
χρόνια αφότου η αδερφή μου κι εγώ είχαμε σταματήσει να 
περνάμε τα Σαββατοκύριακα με τον μπαμπά. Όταν, όμως, του 
τηλεφώνησα μια μέρα, αφού είχα μια λογομαχία με τη μαμά 
μου και όρμησα έξω από το σπίτι, εκείνος ήρθε στην πόλη για 
να με συναντήσει. Αν και ντρεπόμουν κάπως λόγω του γεγο-
νότος ότι έπινε μπίρα από ένα κουτάκι καθώς περπατούσαμε 
μαζί στον δρόμο, δεν πίστευα πραγματικά πως είχε κάποιο 
πρόβλημα. Αλλά η αλήθεια είναι πως είχε γίνει αγνώριστος. 

Με πήρε πάλι στο σπίτι του, όπου δεν υπήρχε ρεύμα, κα-
θόλου χρήματα για να βάλουμε στο παρκόμετρο και τίποτα 
στο ψυγείο ή στα ντουλάπια για να φάμε ή να πιούμε εκτός 
από μπίρα. Αν η μαμά γνώριζε πώς ήταν τα πράγματα στου 
μπαμπά, μπορεί να με είχε στείλει εκεί η ίδια για να ξυπνή-
σω, κάτι που πίστευε ότι χρειαζόμουν. Αλλά τον μπαμπά δεν 
τον ενοχλούσε η κατάσταση του σπιτιού του· δε φαινόταν καν 
να το προσέχει. Αφού με άφησε με το αυτοκίνητο, βγήκε έξω 
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πάλι για να πάρει την ετεροθαλή αδερφή μου, τη Βίκυ, που 
ερχόταν για να περάσει τη νύχτα μαζί του.

Όταν ο μπαμπάς ήρθε με τη Βίκυ, τη ρώτησε: «Ξέρεις ποια 
είναι αυτή;» Τελευταία φορά την είχα δει σχεδόν οχτώ χρό-
νια πριν, όταν ήταν μωρό, όχι πολύ μετά αφότου η μαμά της 
είχε αφήσει τον μπαμπά. Οπότε δεν είχε ιδέα ποια ήμουν. 
Αφού με κοίταξε επιφυλακτικά για μια στιγμή, είπε: «Είναι η 
νέα σου φιλενάδα;» Ο μπαμπάς γέλασε και απάντησε: «Όχι, 
ανόητη. Είναι η αδερφή σου, η Μέγκαν». Και η Βίκυ ξέσπα-
σε σε κλάματα. Κατόπιν με αγκάλιασε τόσο σφιχτά, που σχε-
δόν έπαθα ασφυξία.

Έμεινα στου μπαμπά σχεδόν έναν ολόκληρο καταθλιπτι-
κό μήνα. Το μόνο μη αρνητικό σε όλο αυτό ήταν ότι με έκανε 
να συνειδητοποιήσω πως η παιδική μου ηλικία θα ήταν μάλ-
λον χειρότερη παρά καλύτερη αν εκείνος είχε μείνει μαζί μας, 
όπως ευχόμουν πρωτύτερα να είχε κάνει. Το σπίτι ήταν πά-
ντα γεμάτο φίλους του, που απλώς χαζολογούσαν. Προσπα-
θούσα να κρύψω το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς 
με έκαναν να νιώθω πραγματικά άβολα, αλλά εκείνος το διέ-
κρινε ξεκάθαρα και μου έλεγε ντροπιαστικά πράγματα μπρο-
στά τους και ύστερα γελούσε δυνατά.

Θα μπορούσα να έχω πάει στο σπίτι, αλλά έμεινα, επειδή 
ήμουν ακόμα θυμωμένη με τη μαμά. Δε με είχε εγκαταλεί-
ψει· μου έγραφε κι έστελνε στον μπαμπά το επίδομα τέκνου 
που έπαιρνε για μένα κάθε εβδομάδα. Ξέρω ότι θα είχε σο-
καριστεί αν είχε δει πώς ζούσα κι αν γνώριζε πως είχα στα-
ματήσει να πηγαίνω σχολείο. Δε νομίζω πως ο μπαμπάς σκέ-
φτηκε ποτέ πόσων χρόνων ήμουν και τι θα έπρεπε να κάνω 
στην πραγματικότητα κάθε μέρα. Και καθώς ολοφάνερα περ-
νούσα απαρατήρητη όσον αφορά την κοινωνική υπηρεσία, 
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απλώς χασομερούσα στο σπίτι του, όπως οι φίλοι του, κα-
πνίζοντας τσιγάρα.

Έμενα στου μπαμπά περίπου τρεις εβδομάδες, όταν με-
τακόμισε σε μας και η αδερφή μου. Ήταν πολύ ωραία που 
την είχα εκεί.

Μερικές φορές κάποιος από τους άντρες εμφανιζόταν με 
παιδί, που το άφηναν να το φροντίσουμε η αδερφή μου κι εγώ. 
Ήμαστε στο υπνοδωμάτιο ένα βράδυ, παίζοντας με ένα μι-
κρό αγόρι του οποίου ο πατέρας ήταν κάτω, όταν ξεκίνησε 
ένας καβγάς. Καθίσαμε εκεί για λίγα λεπτά, ακούγοντας τις 
φωνές και ελπίζοντας να σταματήσουν, και μετά εγώ κατέ-
βηκα αθόρυβα τις σκάλες. Ο μπαμπάς ήταν ξαπλωμένος στο 
πάτωμα του σαλονιού μέσα σε μια λίμνη αίματος, κι ένας από 
τους φίλους του ήταν σκυμμένος από πάνω του κρατώντας μα-
χαίρι και ουρλιάζοντας: «Θα σε σκοτώσω!» Στην αρχή νόμι-
ζα πως ο άντρας τον είχε μαχαιρώσει ήδη και πως ήταν νε-
κρός. Ύστερα, όμως, βόγκηξε και κουνήθηκε. Ανακάλυψα 
αργότερα πως ο άντρας είχε αντιδράσει με κάτι που είχε πει 
ο μπαμπάς και σήκωσε την τηλεόραση και την έκανε κομμά-
τια πάνω στο κεφάλι του.

Στεκόμουν ακόμα στο κάτω σκαλί, υπερβολικά σοκαρι-
σμένη για να μπορώ να καταλάβω στ’ αλήθεια τι είχε συμ-
βεί, όταν άκουσα έναν ήχο πίσω μου. Κάνοντας στροφή, εί-
δα την αδερφή μου και το μικρό αγόρι, που είχαν ζαρώσει ο 
ένας δίπλα στον άλλο κι έτρεμαν. Κράτησα το δάχτυλο στα 
χείλη μου και ψιθύρισα: «Σσσσς…» Κατόπιν τους έσπρωξα 
μπροστά μου, πάλι πάνω στη σκάλα και μέσα στο υπνοδωμά-
τιο. Μόλις έκλεισα αθόρυβα την πόρτα πίσω μου, τους είπα: 
«Πρέπει να φύγουμε από το σπίτι. Θα πρέπει να κατέβουμε 
πάλι κάτω». Το μικρό αγόρι κλαψούριζε και κουνούσε το κε-
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φάλι. «Είναι όλα εντάξει» πρόσθεσα, προσπαθώντας να με-
ταδώσω ένα αίσθημα βεβαιότητας που δεν ένιωθα. «Απλώς 
ακολουθήστε με και μη βγάλετε άχνα».

Όλοι καβγάδιζαν ακόμα και φώναζαν καθώς κατεβαίνα-
με τη σκάλα στις μύτες των ποδιών, σβέλτα και σιωπηλά, μέ-
σα στον διάδρομο και μετά στην κουζίνα. Μόλις ήμαστε και 
οι τρεις έξω από την πίσω πόρτα, αρχίσαμε να τρέχουμε. Δε 
σταματήσαμε ώσπου φτάσαμε σ’ ένα σοκάκι, όπου μαζευ-
τήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλο προσπαθώντας να πάρουμε 
ανάσα. Το ότι το σκάσαμε ήταν μια ενστικτώδης αντίδραση. 
Όταν, όμως, προσπάθησα να σκεφτώ τι να κάνουμε μετά, δεν 
μπορούσα να βρω τίποτα. Έτσι, στεκόμασταν ακόμα στο σο-
κάκι, ρίχνοντας νευρικές ματιές πίσω μας κάθε λίγα δευτερό-
λεπτα, επειδή φοβόμασταν ότι ο άντρας με το μαχαίρι θα μπο-
ρούσε να μας έχει ακολουθήσει, όταν ακούσαμε μια σειρήνα 
να ουρλιάζει. Το περιπολικό ακολουθούσε σχεδόν κολλητά 
ένα ασθενοφόρο, και μόλις γλιστρήσαμε αθόρυβα πίσω στο 
σπίτι, τον μπαμπά τον είχαν βάλει ήδη επάνω σ’ ένα φορείο. 

Ο πατέρας πήρε στο σπίτι το μικρό αγόρι, και την αδερφή 
μου και μένα μας πρόσεχαν γείτονες τη νύχτα. Όταν ο μπα-
μπάς βγήκε από το νοσοκομείο, η αδερφή μου πήγε πάλι να 
ζήσει μαζί του. Εγώ, όμως, είχα αποφασίσει ήδη ότι θα πή-
γαινα στη μαμά.

Ήταν μια καλή απόφαση, θεωρητικά. Στην πράξη θα απο-
δεικνυόταν ότι τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χει-
ρότερο. 
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Η μαμά και ο Τζον είχαν χωρίσει όσο εγώ έμενα στου μπα-
μπά, για τα καλά αυτήν τη φορά. Παρόλο που κυρίως 
κατηγορούσε τον Τζον για ό,τι είχε συμβεί, ξέρω πως 

η μαμά ήταν πραγματικά στεναχωρημένη κι ότι της έλειπε. 
Λυπόμουν κι εγώ· πάντα ευχόμουν να γίνονταν τα πράγμα-
τα όπως ήταν τις πρώτες μέρες της σχέσης τους.

Νομίζω πως η μαμά ένιωθε δυστυχισμένη και μόνη προ-
τού πάω στο σπίτι, οπότε χάρηκε που με είχε πάλι. Τα πηγαί-
ναμε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι προτού φύγω και ήρθαμε πραγ-
ματικά κοντά – εν μέρει, υποθέτω, επειδή είχα ωριμάσει λίγο 
τον μήνα που έμεινα στου μπαμπά. 

Έπειτα από λίγο, αφότου επέστρεψα στο σπίτι, αφαίρεσαν 
την επιμέλεια της αδερφής μου. Είχα μόλις γίνει δεκατεσσάρων 
και θα έπρεπε να είμαι στο σχολείο, οπότε μάλλον έψαχναν 
και μένα. Παρότι είχα κάνει φίλους, και στον οικισμό και στο 
σχολείο, προτού φύγω για να μείνω με τον μπαμπά, δεν είχα 
γλιτώσει εντελώς από τον εκφοβισμό. Έτσι, δεν είχα κανέναν 
λόγο να θέλω να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν. Ήταν 
λες και η ζωή είχε σταματήσει για τη μαμά και μένα. Και μετά 
η μαμά ανακοίνωσε ότι θα πηγαίναμε διακοπές στην Ελλάδα.
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Αναρωτιόμουν συχνά τι θα είχε συμβεί αν ο μπαμπάς δεν 
είχε αρχίσει να πίνει, αν είχαμε μείνει μαζί ως οικογένεια στο 
ωραίο σπίτι όπου ζούσαμε κι αν η αδερφή μου κι εγώ είχαμε 
τελειώσει το σχολείο και είχαμε πάει στο πανεπιστήμιο. Ξέ-
ρω πως αυτό ήταν που ήθελε η μαμά για μας – μια καλή εκ-
παίδευση που θα οδηγούσε στο να βρούμε καλές δουλειές. 
Η ζωή μας μπορεί και να ήταν διαφορετική αν ο Τζον και η 
μαμά τα είχαν βρει και είχαν μείνει μαζί.

Έχω μερικές ευτυχισμένες αναμνήσεις από τις πρώτες 
μέρες αφότου μετακόμισε μαζί μας ο Τζον. Για παράδειγμα, 
κάναμε πάρτι στο σπίτι μας κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς. 
Όλοι ήταν ευδιάθετοι και γελαστοί, και ακόμα κι όταν όλοι 
μεθούσαν λίγο, δε θύμωνε ποτέ κανένας ούτε και φώναζε. 
Ύστερα μετακομίσαμε στο νέο σπίτι, όλα άλλαξαν, κι εγώ 
άρχισα να εύχομαι να μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω τους 
δείκτες του ρολογιού, ώστε να μπορεί η μαμά να πάρει κά-
ποιες διαφορετικές αποφάσεις. Αλλά δεν μπορούσαμε, οπό-
τε δεν είχε κανένα νόημα να είμαι δυστυχισμένη για το πώς 
μπορεί να ήταν τα πράγματα.

Σιχαινόμουν που άφηνα πίσω στην Αγγλία την αδερφή 
μου όταν η μαμά κι εγώ πήγαμε στην Ελλάδα. Θα είχα χαρεί 
που δεν ερχόταν μαζί μας αν ήξερα τι θα συνέβαινε όταν θα 
φτάναμε εκεί. Δεν είχα πάει ποτέ πρωτύτερα στο εξωτερι-
κό. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, που με δυσκολία μπορού-
σα να καθίσω ήσυχη στο αεροπλάνο. Όταν φτάσαμε στο αε-
ροδρόμιο στην Ελλάδα, πήραμε ένα ταξί για το μικρό, απλό, 
αλλά καθαρό διαμέρισμα που είχε νοικιάσει η μαμά. Μόλις 
παρατήσαμε τις τσάντες μας και κάναμε ένα μικρό χορευτικό 
τριγύρω στο δωμάτιο, πήγαμε στην παραλία. Η άμμος ήταν 
χρυσαφένια, το νερό ζεστό και πεντακάθαρο· στην πραγμα-
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τικότητα, όλα στο μέρος όπου μέναμε ήταν ακριβώς όπως τα 
είχα φανταστεί, αλλά καλύτερα.

Εκείνο το πρώτο βράδυ πήγαμε σ’ ένα μπαρ ακριβώς δίπλα 
στην παραλία, και καθώς η μαμά κι εγώ καθόμασταν εκεί με 
γέλια και κουβέντες, εγώ αισθάνθηκα τόσο χαλαρή όσο δεν 
είχα νιώσει επί πολύ καιρό. Ακόμα δεν έπινα αλκοόλ, αλλά 
εκείνη τη νύχτα ήπια ένα δυο Bacardi Breezer – και μετά ξα-
ναγύρισα στην κόκα κόλα όταν η μαμά συνειδητοποίησε πως 
άρχισα να ψιλοζαλίζομαι. Χορέψαμε και κουβεντιάζαμε με 
άλλους τουρίστες και με τον ιδιοκτήτη του μπαρ, ο οποίος μι-
λούσε πολύ καλά αγγλικά και τους διασκέδαζε όλους ανα-
μειγνύοντας κοκτέιλ και λέγοντας ανέκδοτα.

Τρεις τύποι κάθονταν σ’ ένα τραπέζι κοντά στο πίσω μέ-
ρος της αίθουσας, κι όποτε έριχνα κρυφές ματιές προς το μέ-
ρος τους, ένας από αυτούς φαινόταν να με παρακολουθεί. 
Ήταν ο πιο καλοντυμένος και ο πιο όμορφος από τους τρεις 
τους, κι όταν με είδε που τον κοιτούσα, ένιωσα ένα σφίξιμο 
στο στομάχι. Ο ένας από τους άλλους δύο ήρθε και ζήτησε 
από τη μαμά και μένα να χορέψουμε. Στην πραγματικότη-
τα δε μας το ζήτησε· ήταν Αλβανός και δε μιλούσε καθόλου 
αγγλικά, οπότε απλώς επανέλαβε τη λέξη «Γεια» και ύστε-
ρα έκανε κάτι σαν παντομίμα, κάνοντάς μας να γελάσουμε. 
Όντως χορέψαμε μαζί του –εκείνη την ώρα όλοι μέσα στο 
μπαρ χόρευαν και κουβέντιαζαν με όλους– και φαινόταν να 
είναι καλό παιδί. Εγώ, όμως, ενδιαφερόμουν περισσότερο 
για τον φίλο του.

Ήταν αργά όταν η μαμά κι εγώ πήγαμε πίσω στο διαμέ-
ρισμα. Αποκοιμήθηκα ενώ σκεφτόμουν τον τύπο στον οποίο 
δεν είχα μιλήσει, και ίσως η μαμά ονειρευόταν τον ιδιοκτή-
τη του μπαρ, που ολοφάνερα τον έλκυε και η προσοχή που 
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της έδειχνε την είχε κάνει να χαχανίζει σαν μαθητριούλα.
Την επόμενη μέρα πήγαμε πάλι στην παραλία, φάγαμε το 

μεσημεριανό μας σ’ ένα καφέ έξω στον ήλιο και το βράδυ επι-
στρέψαμε στο ίδιο μπαρ, όπου οι ίδιοι τρεις τύποι κάθονταν 
στο ίδιο τραπέζι με την προηγούμενη νύχτα. Μόλις καθίσα-
με, ο Ζεφ, ο τύπος που είχε χορέψει μαζί μας το προηγούμε-
νο βράδυ, ήρθε και με ρώτησε –πάλι με χρήση παντομίμας– 
αν ήθελα ποτό. Αφού μου πρόσφερε κόκα κόλα, με σύστησε 
στους δύο φίλους του.

Και οι τρεις άντρες ήταν από είκοσι έως είκοσι πέντε χρό-
νων. Ο ένας από τους φίλους του Ζεφ λεγόταν Βέλι· ο άλλος 
με χαιρέτησε διά χειραψίας και μετά κράτησε το χέρι μου 
για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ με κοιτούσε μέσα στα μάτια και 
μου είπε, σε σπαστά αγγλικά, ότι το όνομά του ήταν Τζακ. 
Παρόλο που δεν πίστεψα ούτε για μια στιγμή ότι σε κάποιον 
σαν τον Τζακ θα άρεσε κάποια σαν και μένα, ένιωσα τα γό-
νατά μου να λυγίζουν. 

Η μαμά είχε κι αυτή λόγο που ήθελε να πάμε πάλι στο μπαρ 
εκείνη τη νύχτα, κι ενώ εγώ καθόμουν με τον Ζεφ, τον Βέ-
λι και τον Τζακ, εκείνη μιλούσε στον Έλληνα ιδιοκτήτη του 
μπαρ, τον Νίκο. Στην πραγματικότητα περνούσε τόσο καλά, 
που νομίζω ότι σχεδόν δεν πρόσεξε ότι φύγαμε από το μπαρ 
γύρω στις δύο μετά τα μεσάνυχτα για να πάμε κάτω στην πα-
ραλία. Ήξερα πως ο Ζεφ ήθελε να ανέβω στη μηχανή του, 
αλλά αν και ολοφάνερα ήταν καλό παιδί, η γεμάτη δισταγμό 
προθυμία του δε με γοήτευε όπως η αυτοπεποίθηση του φί-
λου του. Έτσι, πήγα με τον Τζακ. 

Για τις επόμενες δύο ώρες καθόμασταν στη ζεστή ακό-
μη άμμο, ενώ καπνίζαμε τσιγάρα και μιλούσαμε. Κατόπιν με 
άφησαν πίσω στο μπαρ, και η μαμά κι εγώ περπατήσαμε μα-
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ζί έως το διαμέρισμα. Η χαοτική ζωή που ζούσα στην Αγγλία 
φάνταζε ξαφνικά πολύ μακρινή.

Οι μέρες και οι νύχτες απέκτησαν ένα συγκεκριμένο πρό-
γραμμα έπειτα από αυτό. Το πρωί και το απόγευμα η μαμά κι 
εγώ κολυμπούσαμε και καθόμασταν στην παραλία. Μετά πη-
γαίναμε πίσω στο διαμέρισμα για να κάνουμε ντους και να 
αλλάξουμε, προτού δειπνήσουμε σ’ ένα καφέ ή σ’ ένα από τα 
εστιατόρια που βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο στην πλα-
τεία στο κέντρο της πόλης. Και ύστερα πηγαίναμε στο μπαρ 
του Νίκου. Μου άρεσε που περνούσα χρόνο με τη μαμά, κα-
θισμένες στην παραλία να γελάμε, να μιλάμε και να χαλαρώ-
ναμε, καθώς η ζεστασιά του ήλιου ανακούφιζε τους μυς μου.

Η μαμά είχε κάνει αρκετούς φίλους στο μπαρ, και ντόπιους 
και τουρίστες. Έτσι, με χαρά με άφηνε να κάνω ό,τι ήθελα τα 
βράδια, το οποίο ήταν κυρίως να κάθομαι στην παραλία με 
τον Τζακ και τους φίλους του. Είχε, όμως, έναν προβληματι-
σμό. «Δε μ’ αρέσουν τα μάτια του Τζακ…» μου είπε. «Έχουν 
κάτι το απαθές και ψυχρό. Δε νομίζω ότι τον έχω δει να χα-
μογελάει ποτέ. Εσύ;»

«Ω μαμά…» απάντησα με έναν βαθύ αναστεναγμό και ση-
κώνοντας τα φρύδια.

«Εντάξει, απλώς το λέω», αποκρίθηκε. «Έχει σίγουρα κά-
τι ύποπτο. Ενώ ο Ζεφ φαίνεται πολύ γλυκό αγόρι και ολοφά-
νερα ενδιαφέρεται για σένα. Θα έμενα μακριά από τον Τζακ 
αν ήμουν στη θέση σου και, αντί γι’ αυτόν, θα σκεφτόμουν να 
το προχωρήσω με τον Ζεφ». 

Αναρωτιέμαι αν κάποιος γονιός κατάφερε ποτέ να πείσει 
τον γιο ή την κόρη του να «μείνει μακριά» από κάποιον που 
τον έλκυε και να στρέψει την αγάπη του σε κάποιον άλλο που 
ο γονιός θεωρούσε ως πιο κατάλληλο. Με κάποιον τρόπο, αμ-
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φιβάλλω! Και αναρωτιέμαι πόσοι από αυτούς τους γιους και 
τις κόρες θυμούνται αργότερα μια συγκεκριμένη συμβουλή που 
τους έδωσαν οι γονείς τους και σκέφτονται: μακάρι να τους εί-
χα ακούσει. Δεν ακούς, όμως, κανέναν όταν είσαι νέος –εκτός 
ίσως από τους φίλους σου, των οποίων οι απόψεις είναι κατά 
πάσα πιθανότητα το ίδιο απερίσκεπτες με τις δικές σου– επει-
δή νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Για μένα, σ’ αυτήν τη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, ήταν πολύ αργά, ούτως ή άλλως· ήμουν ήδη 
τσιμπημένη με τον Τζακ και αγνόησα εντελώς την καλύτερη 
μάλλον συμβουλή που μου έδωσε ποτέ η μαμά μου.

Στα μέσα της εβδομάδας ο Τζακ είχε αρχίσει να έρχεται 
να μας βρίσκει στην παραλία στη διάρκεια της μέρας. Ήξε-
ρε μόνο καμιά δεκαριά λέξεις στα αγγλικά, οπότε επικοινω-
νούσαμε –εντυπωσιακά καλά– χρησιμοποιώντας ένα είδος 
γλώσσας με νοήματα. Αυτό, όμως, που είπε αρκετά καθαρά 
μια μέρα ήταν: «Μωρό μου, σ’ αγαπάω». Και μόλις με φίλη-
σε, νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα. Ήμαστε μαζί σχεδόν συνε-
χώς. Μου είχε πει ήδη πολλές φορές ότι δεν ήθελε να φύγω, 
κι όταν έκλαψε το τελευταίο βράδυ μας, σχεδόν μου ράγισε 
την καρδιά. Η σκέψη και μόνο ότι με «ενέκρινε», πόσο μάλ-
λον ότι μπορεί να τον έλκυα, με έκανε να πιστέψω πως ίσως 
υπήρχε μια πιθανότητα η ζωή μου να μην καταλήξει να γί-
νει η καταστροφή που είχα αρχίσει να πιστεύω ότι θα ήταν. 

Στο αεροδρόμιο την επόμενη μέρα και η μαμά κι εγώ ήμα-
στε πολύ σιωπηλές. Τα πράγματα πήγαιναν επίσης πολύ καλά 
ανάμεσα σ’ εκείνη και στον Νίκο, και ήξερα πως ήταν το ίδιο 
δυστυχισμένη με μένα. Είχαμε κάνει τσεκ-ιν για την πτήση 
μας και περπατούσαμε στον διάδρομο προς την είσοδο στην 
αίθουσα αναχωρήσεων, όταν σταμάτησα, έβαλα το χέρι μου 
στο μπράτσο της και είπα: «Σε παρακαλώ, μαμά… Δεν μπο-
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ρούμε να μείνουμε; Δε θέλω να πάω σπίτι. Σε τι να επιστρέ-
ψω; Σε παρακαλώ, απλώς σκέψου το…» 

Άρχισα να κλαίω, αλλά η μαμά απλώς αναστέναξε και 
απάντησε: «Το ξέρω, Μέγκαν… Νιώθω το ίδιο. Δεν έχου-
με, όμως, άλλη επιλογή. Έλα, αγάπη. Πρέπει να φύγουμε».

«Μα, μαμά…» Πριν από μερικές μέρες θα είχα μάλλον 
μιαν ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού και θα έπρεπε να με σύρουν 
στο αεροσκάφος ενώ θα κλοτσούσα και θα ούρλιαζα. Αυτήν 
τη φορά, όμως, αυτό που ήθελα –το οποίο ήταν να μην ανα-
γκαστώ να αφήσω τον Τζακ– πραγματικά είχε σημασία για 
μένα και ήξερα ενστικτωδώς ότι ένα ξέσπασμα εφηβικού θυ-
μού δεν ήταν ο κατάλληλος τρόπος για να το πάρω. 

«Μα, μαμά…» Ρούφηξα τη μύτη μου αξιολύπητα και την 
κοίταξα –ελπίζοντας– με μια λυπημένη και ταυτόχρονα συ-
μπονετική έκφραση. «Πώς μπορείς καν να σκέφτεσαι ν’ αφή-
σεις τον Νίκο όταν εκείνος σ’ αγαπάει;»

«Τι εννοείς;» Ακουγόταν σχεδόν ντροπιασμένη, και είδα 
ένα μελαγχολικό βλέμμα στα μάτια της καθώς πρόσθεσε: «Ο 
Νίκος δε μ’ αγαπάει».

«Ναι, σ’ αγαπάει!» αντιγύρισα, νιώθοντας όπως ένας ψα-
ράς με ένα μικρό, αλλά ξεκάθαρο τράβηγμα στην πετονιά του. 
«Μου το είπε χτες το βράδυ. Είπε ότι δεν ήθελε να φύγεις, 
αλλά δεν ήξερε τι να κάνει για να σε σταματήσει».

«Το είπε;» Όταν είδα τα δάκρυα στα μάτια της μαμάς μου, 
δε νομίζω ότι θα μπορούσα να νιώσω χειρότερα απ’ ό,τι αν 
την είχα χτυπήσει. 

«Ναι. Ήταν πολύ στεναχωρημένος». Δεν μπορούσα να 
την κοιτάξω ενώ άρθρωνα τις λέξεις. 

Πώς μπόρεσα να πω ψέματα έτσι στη μαμά μου; Είναι μια 
ερώτηση που έχω κάνει στον εαυτό μου ένα εκατομμύριο φο-
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ρές και ακόμα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια όταν το σκέφτο-
μαι σήμερα. Ήταν εγωιστικό, κι όπως αποδείχθηκε, απίστευτα 
ηλίθιο από τη δική μου σκοπιά. Επειδή, αν δεν είχα πει αυτό 
που της είπα καθώς στεκόμασταν στο αεροδρόμιο στην Ελλά-
δα εκείνη τη μέρα, θα είχαμε επιστρέψει στο σπίτι, η ραγισμένη 
μου καρδιά θα είχε θεραπευτεί από μόνη της τελικά, και παρό-
λο που η υπόλοιπη ζωή μου μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα ευ-
τυχισμένη ή συναρπαστική, δε θα είχε χρειαστεί να υπομείνω 
τα έξι χρόνια κόλασης στα οποία είχα μόλις ανοίξει την πόρτα.

Έβλεπα πως η μαμά είχε πάρει μιαν απόφαση – είχε εκεί-
νη την έκφραση στο πρόσωπο που έχουν τα παιδιά όταν πρό-
κειται να κάνουν μια σκανταλιά. Κι όταν είπε «Έλα τότε» 
και άρχισε να κάνει αποφασισμένη μεγάλα βήματα πάλι πί-
σω προς τον πάγκο του τσεκ-ιν, εγώ βιάστηκα να την ακολου-
θήσω με καρδιά που χτυπούσε σαν τρελή.

«Συγγνώμη», είπε στη γυναίκα στον πάγκο. «Αποφασίσα-
με, όμως, να μην πάρουμε τελικά αυτή την πτήση».

«Λυπάμαι», αποκρίθηκε η γυναίκα, «αλλά είναι πολύ αρ-
γά… Οι αποσκευές σας έχουν περάσει ήδη». Χαμογέλασε πα-
γωμένα για μια στιγμή στη μαμά, λέγοντας έτσι πολύ ξεκάθαρα: 
«Χρησιμοποιώ τεράστιο απόθεμα αυτοέλεγχου για να απο-
τρέψω τον εαυτό μου από το να σε προσφωνήσω “ηλίθια”».

«Σας παρακαλώ…» Η μαμά έδειχνε να μην προσέχει την 
περιφρόνηση της γυναίκας. «Δεν υπάρχει κάτι που να μπο-
ρείτε να κάνετε; Η κόρη μου κι εγώ πρέπει να μείνουμε εδώ 
για άλλη μία εβδομάδα. Σας παρακαλώ…»

Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που έκανε τη γυναίκα να αλλάξει 
γνώμη. Ίσως δεν ήταν πραγματικά τόσο σκληρή και αδιάφο-
ρη όπως έδειχνε και μας λυπήθηκε ζαρωμένες εκεί, δακρυ-
σμένες και αξιολύπητες, στον πάγκο της. Όποιος κι αν ήταν 
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ο λόγος, κατόρθωσε να σταματήσει τις δύο μεγάλες βαλίτσες 
και να μη φορτωθούν στο αεροπλάνο, κι έπειτα από λίγα λε-
πτά στεκόμασταν στη ζέστη έξω από το αεροδρόμιο, αναλο-
γιζόμενες τι να κάνουμε στη συνέχεια.

Η μαμά είχε ξοδέψει όλα τα χρήματα του τραπεζικού της 
λογαριασμού στην Αγγλία και δε θα είχε άλλα ώσπου να πλη-
ρωθεί ο τελευταίος μισθός της. Οπότε δεν μπορούσαμε ούτε 
ταξί να πάρουμε. Στο τέλος περπατήσαμε μια μικρή απόσταση 
στον δρόμο, κρύψαμε τις βαλίτσες μας σε κάτι θάμνους –έχο-
ντας συμφωνήσει να σκεφτούμε αργότερα πώς θα τις παίρνα-
με πίσω– και ύστερα δοκιμάσαμε να κάνουμε οτοστόπ. Δεν 
ήταν σπουδαίο σχέδιο, αλλά δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε 
κάποιο καλύτερο. Και ήμαστε τυχερές, επειδή κάποιος όντως 
σταμάτησε να μας πάρει και συμφώνησε ακόμα να μας πάει 
πίσω στην παραλιακή πόλη όπου μέναμε. 

Ο άντρας μάς άφησε έξω από ένα εστιατόριο όπου είχα-
με φάει μερικές φορές, το οποίο βρισκόταν στον ίδιο δρόμο 
με το μπαρ του Νίκου. Όταν βγήκαμε από το αυτοκίνητό του, 
η μαμά έφτιαξε τη φούστα της, πήρε βαθιά ανάσα και είπε: 
«Νιώθω πολύ νευρική… Τι θα του πω;» 

Δεν είχα πει σχεδόν τίποτα όλη την ώρα που ήμαστε στο 
αυτοκίνητο, επειδή ένιωθα πολύ άσχημα γι’ αυτό που είχα 
κάνει. Τώρα άρχισα να κλαίω. «Συγγνώμη…» είπα στη μα-
μά. «Είπα ψέματα. Ο Νίκος δεν είπε στ’ αλήθεια ότι σ’ αγα-
πάει». Εκείνη απλώς στεκόταν εκεί για μια στιγμή, εντελώς 
ακίνητη, λες κι όλο της το σώμα είχε παγώσει. «Πραγματικά, 
όμως, πιστεύω ότι σ’ αγαπάει», πρόσθεσα βιαστικά. «Έβλεπα 
πόσο στεναχωρημένος ήταν όποτε έλεγες ότι θα φύγουμε».

Όταν επιτέλους με κοίταξε, είχε μια έκφραση στο πρόσω-
πό της λες και δε με αναγνώριζε. Ξέσπασε σε κλάματα και κά-
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θισε βαριά σε μια καρέκλα έξω από το εστιατόριο. Και πάλι 
δε μίλησε, ώσπου παρήγγειλε ένα ποτό και ήπιε μια μεγάλη 
γουλιά. Μετά είπε: «Αχ, Μέγκαν, τι έκανες;»

«Συγγνώμη, μαμά… Απλώς πανικοβλήθηκα στη σκέψη της 
επιστροφής στην Αγγλία. Ήταν όλα τόσο διαφορετικά –και 
για τις δυο μας– από τότε που ήρθαμε εδώ. Είχα να περάσω 
χρόνια τόσο καλά. Και ξέρω ότι και για σένα ισχύει το ίδιο. 
Ξέρω πως αρέσεις στ’ αλήθεια στον Νίκο και είναι τόσο κα-
λός. Οπότε, γιατί να πάμε σπίτι στο τίποτα όταν έχεις κάποιον 
σαν αυτόν εδώ; Είμαι σίγουρη πως όλα θα είναι εντάξει». 
Ακουγόμουν βέβαιη, αλλά στην πραγματικότητα οι αμφιβο-
λίες είχαν τρυπώσει ήδη μέσα μου και δεν ήμουν καθόλου σί-
γουρη ότι τα πράγματα θα εξελίσσονταν καλά και για τις δυο 
μας. Ευτυχώς, η μαμά ήταν πολύ σοκαρισμένη για να θυμώ-
σει μαζί μου, και αφού τελειώσαμε τα ποτά μας, περπατήσα-
με στον δρόμο όπου βρισκόταν το μπαρ του Νίκου.

Η μαμά σταμάτησε έξω από το μπαρ και στάθηκε για λί-
γα δευτερόλεπτα, παίρνοντας απλώς ανάσες. Κατόπιν έβγα-
λε έναν ήχο σαν να έπνιξε ένα αναφιλητό και πέρασε μέσα 
από την κουρτίνα με τις χάντρες που κρεμόταν στην ανοιχτή 
πόρτα. Ο Νίκος ετοίμαζε το μπαρ για τους πελάτες που θα 
έρχονταν το βράδυ. Όταν άκουσε το κουδούνισμα της κουρ-
τίνας, στράφηκε προς την πόρτα με ένα άχρωμο χαμόγελο, 
και νομίζω πως η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπάει. Μετά, 
ξαφνικά, μόλις συνειδητοποίησε πως ήμαστε εμείς, πέταξε 
κάτω το πανί που κρατούσε και σχεδόν έτρεξε προς το μέ-
ρος μας, τυλίγοντας σε μια τεράστια αγκαλιά πρώτα τη μη-
τέρα μου και ύστερα εμένα.

«Αποφασίσαμε να μείνουμε άλλη μία εβδομάδα…» είπε 
η μαμά με νευρικότητα όταν μπόρεσε ξανά να αναπνεύσει.
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«Είμαι πολύ ευτυχισμένος!» αποκρίθηκε ο Νίκος. «Δου-
λεύω στο μπαρ μου κι ευχόμουν να μην έπρεπε να φύγετε, 
και τώρα είστε εδώ! Πού θα μείνετε;»

«Δεν έχουμε βρει κάπου ακόμη, αλλά…» η μαμά ακουγό-
ταν ντροπιασμένη.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα!» τη διέκοψε ο Νίκος. «Θα βρω 
την άκρη».

Έβαλε ένα ποτό για τη μαμά, έβγαλε το καπάκι από ένα 
μπουκάλι κόκα κόλα για μένα και μετά έκανε ένα τηλεφώ-
νημα. Μέσα σε μερικά λεπτά όλα είχαν κανονιστεί. Η μαμά 
κι εγώ θα μέναμε σ’ ένα διαμέρισμα που ανήκε σ’ έναν από 
τους φίλους του – και το οποίο, όπως αποδείχθηκε, ήταν με-
γάλο και ευρύχωρο και με θέα στη θάλασσα. Όταν η μαμά 
τού είπε τι είχαμε κάνει με τις βαλίτσες μας, ο Νίκος γέλασε 
και ύστερα μας πήγε με το αυτοκίνητο πίσω προς το αερο-
δρόμιο για να τις πάρουμε από τους θάμνους. Για τις επόμε-
νες μέρες, ώσπου ο μισθός της μαμάς να μπει στον τραπεζι-
κό της λογαριασμό στην Αγγλία, εκείνος και μας τάιζε και 
πλήρωνε το ενοίκιο του διαμερίσματός μας.

Έχοντας δει την αντίδραση του Νίκου στην επιστροφή της 
μαμάς, ένιωθα πολύ νευρική, όσο και ενθουσιασμένη, στην 
προοπτική να ξαναδώ τον Τζακ. Δε χρειάστηκε να περιμένω 
πολύ· ήρθε στο μπαρ εκείνο το βράδυ και ήταν τόσο έκπλη-
κτος και ευτυχισμένος που με είδε όσο μπορούσα να ελπίζω.

Τις επόμενες μέρες η σχέση της μαμάς και του Νίκου και 
η δική μου με τον Τζακ αναπτύχθηκαν τόσο καλά, ώστε η μα-
μά δε μας έκλεισε εισιτήρια επιστροφής στην Αγγλία για την 
επόμενη εβδομάδα, όπως είχε σκοπό. Στην πραγματικότητα 
πέρασαν άλλες έξι εβδομάδες προτού κάνει σχέδια για επι-
στροφή στο σπίτι μας.
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Μια δυο μέρες αφότου είχαμε κάνει οτοστόπ από το αε-
ροδρόμιο, ο Τζακ με πήρε από το διαμέρισμα και με πήγε 
στην οικογένειά του, η οποία ζούσε σ’ ένα μικρό σπίτι στην 
εξοχή. Κανένας τους δε μιλούσε αγγλικά, αλλά καθώς η μη-
τέρα του περιφερόταν γύρω μου πλαταγίζοντας τη γλώσσα 
της και σκουντώντας με με τα κοκαλιάρικα δάχτυλά της, έμα-
θα τις αλβανικές λέξεις για το «υπερβολικά αδύνατη». Αυτό 
που δεν είχα καταλάβει, όμως, ήταν ότι είχε την πρόθεση να 
στρωθεί στη δουλειά για να με παχύνει αμέσως. 

Είχε συμφωνηθεί ήδη πως ο Τζακ κι εγώ θα μέναμε για με-
σημεριανό, και μόλις καθίσαμε στο τραπέζι, η μητέρα του βγή-
κε από την κουζίνα κουβαλώντας ένα μεγάλο πιάτο. Στάθη-
κε δίπλα μου και το κράτησε ψηλά, κοντά στο πρόσωπό μου, 
κι έτσι όπως γύρισα το κεφάλι να το κοιτάξω, εκείνη πίεσε τα 
δάχτυλά της μέσα στο στόμα του βρασμένου κατσικίσιου κε-
φαλιού και τράβηξε έξω τη γλώσσα, γνέφοντας και βγάζοντας 
έναν μουρμουριστό ήχο ευχαρίστησης. Νομίζω ότι το να βρί-
σκομαι σε τόσο κοντινή απόσταση από το κεφάλι μιας νεκρής 
κατσίκας θα ήταν αποκρουστικό ακόμα κι αν δεν είχα μεγα-
λώσει ως χορτοφάγος. Ευτυχώς, ίσα που κατάφερα να στρέ-
ψω το κεφάλι μακριά από το πιάτο, καθώς έκανα βίαια εμετό. 

Η ντροπή που ένιωθα ήδη επειδή ήμουν το αντικείμενο 
προσεκτικής εξέτασης όλων δεν ήταν τίποτα συγκρινόμενη με 
την ταπείνωση που είχα αδειάσει το περιεχόμενο του στομα-
χιού μου σε όλο το πάτωμα. Ήθελα απεγνωσμένα να αρέσω 
στην οικογένεια του Τζακ. Αλλά όταν τέλειωσα με τον εμε-
τό και τα ρεψίματα, η αδερφή του δεν προσπάθησε καν να 
κρύψει την ενόχλησή της, πλαταγίζοντας τη γλώσσα της ανυ-
πόμονα και σπρώχνοντάς με προς το μπάνιο. 

«Συγγνώμη…» έλεγα όλη την ώρα. «Πραγματικά συγγνώ-
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μη…» Η μητέρα του, όμως, είχε πιάσει ήδη μια σφουγγαρί-
στρα κι έναν κουβά από την κουζίνα για να καθαρίσει το χά-
λι που είχα προκαλέσει και δεν ξέρω καν αν με άκουσε. 

Μετά το μεσημεριανό –από το οποίο δεν μπόρεσα να φάω 
τίποτα– έδειχναν να ξεπερνούν τη χειρότερη φάση της ενό-
χλησής τους και καθίσαμε έξω από το σπίτι, πίνοντας χυμό και 
ακούγοντας αλβανική μουσική. Μου μιλούσαν αλβανικά, κι 
επειδή ο Τζακ μπορούσε μόνο να μεταφράσει δυο λόγια στα 
αγγλικά, επικοινωνούσαμε κυρίως με παντομίμα και σκίτσα. 
Είμαι ντροπαλή και πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να μου προ-
καλέσει αμηχανία, ενώ εκείνοι ήταν θορυβωδώς πληθωρικοί. 
Έτσι, αισθάνθηκα ανακούφιση όταν ο Τζακ είπε πως ήταν ώρα 
να φύγουμε και με πήγε πίσω στο διαμέρισμα με τη μηχανή του.

Λίγες μέρες αφότου είχα επισκεφθεί την οικογένεια του 
Τζακ, η μαμά μού μίλησε για το σεξ. Δε θυμάμαι ακριβώς τι 
είπε, πέρα από το ότι ήθελε να περιμένω. «Απλώς άσ’ το για 
την ώρα, Μέγκαν», μου είπε. «Όταν, όμως, όντως το κάνεις, 
βεβαιώσου ότι χρησιμοποιείτε προφυλακτικό». Μπορώ να 
καταλάβω γιατί ήταν μια συζήτηση που θεωρούσε πως έπρε-
πε να κάνουμε, αλλά δε σχεδίαζα καθόλου να «το κάνω». 
Μπορεί να ήμουν πεισματάρα και δύστροπη ως έφηβη, αλ-
λά ήμουν πολύ αθώα. Ήμουν παρθένα όταν πήγα με τη μα-
μά στην Ελλάδα, και η ιδέα του σεξ με οποιονδήποτε δεν εί-
χε περάσει ποτέ από το μυαλό μου. Ήταν ο έρωτας, όχι το 
σεξ, για τον οποίο ένιωθα απελπισμένη, παρόλο που φυσικά 
δεν το συνειδητοποιούσα αυτό τότε.

Στην πραγματικότητα ανέβαλλα την όλη ιδέα του σεξ από 
τα δώδεκά μου. Είχα επισκεφθεί το σπίτι κάποιου και μου 
είχαν δείξει ένα βίντεο πορνό. Είχα παρακολουθήσει μόνο 
λίγα λεπτά· ήταν βίαιο και τελείως ξένο προς οτιδήποτε εί-
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χα φανταστεί ότι περιλαμβάνει ο έρωτας και το βρήκα απο-
κρουστικό. Έπειτα από αυτό, το σεξ συνδέθηκε άρρηκτα στο 
μυαλό μου με πράγματα που ήταν τραυματικά και αηδιαστι-
κά. Έτσι, όταν πήγα να μείνω στου μπαμπά κι εκείνος άρχι-
σε να μου λέει χυδαία, απαίσια πράγματα και προσπαθούσε 
να με κάνει να κοιμηθώ με τους φίλους του, είχα πάρει μια 
σχεδόν υποσυνείδητη απόφαση να αποφύγω να κάνω σεξ για 
όσο περισσότερο μπορούσα. 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας της παρατεταμέ-
νης παραμονής μας, ο Ντιν, ο φίλος μου και γείτονάς μας στην 
Αγγλία, ήρθε να μείνει στο διαμέρισμα με τη μαμά και μένα 
για λίγες μέρες. Ήμουν στ’ αλήθεια ενθουσιασμένη όταν εί-
πε ότι θα ερχόταν και, αρχικά, μου άρεσε πολύ που τον είχα 
εκεί. Αργά τη νύχτα, αφού τα μπαρ είχαν κλείσει, πηγαίνα-
με κάτω στην παραλία μαζί –εγώ, ο Ντιν, ο Τζακ και οι φίλοι 
του– και μιλούσαμε ως την ανατολή του ήλιου.

Ο Ντιν τα πήγαινε πολύ καλά με τον Ζεφ κι έπειτα από 
μια δυο μέρες με ρώτησε, όπως είχε κάνει η μαμά: «Γιατί 
σ’ αρέσει ο Τζακ περισσότερο από τον Ζεφ; Δεν καταλα-
βαίνω καθόλου την έλξη σου για κείνον. Δε χαμογελάει πο-
τέ κι έχει πολύ σκληρό βλέμμα. Δε μ’ αρέσει και σίγουρα δε 
θα τον εμπιστευόμουν». Δε νομίζω ότι θα είχα ακούσει κα-
νέναν σ’ εκείνη φάση, επειδή είχα κολλήσει ήδη. Το λυπη-
ρό, όμως, ήταν ότι αυτό που είπε ο Ντιν εκείνη τη μέρα επη-
ρέασε την προηγουμένως εύκολη, χαλαρή σχέση μας και δεν 
τα πηγαίναμε τόσο καλά για το υπόλοιπο της εβδομάδας που 
ήταν εκεί. Έχασα επαφή μαζί του αφότου επέστρεψε στην 
Αγγλία, κάτι για το οποίο μετανιώνω βαθιά τώρα, επειδή αυ-
τό σήμαινε ότι δε θα τον έβλεπα ξανά προτού αυτοκτονήσει, 
ένα δυο χρόνια πριν.
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Αυτό που κάνουν οι διακινητές ανθρώπων είναι κακό και 
ελεεινό, αλλά υποθέτω πως έχει ένα ψυχρό, σκληρό, οικονο-
μικό νόημα για τους εγκληματίες που εμπλέκονται στο εμπό-
ριο ζωής των ανθρώπων, τους οποίους δε γνωρίζουν ή για τους 
οποίους δε νοιάζονται, με αντάλλαγμα το χρηματικό κέρδος. 
Αυτό που πραγματικά δεν καταλαβαίνω είναι ποιο είναι το κέρ-
δος για τους νταήδες. Φαίνεται ότι, για ανθρώπους σαν αυτούς 
που κατέτρεχαν και βασάνιζαν τον Ντιν και τελικά κατέστρε-
ψαν τη ζωή του, ο στόχος είναι, απλά και ξεκάθαρα, να προ-
καλέσουν δυστυχία. Από διάφορες απόψεις αυτό σχεδόν τους 
κάνει χειρότερους από τους διακινητές ανθρώπων και τους 
έμπορους ναρκωτικών, για τους οποίους το να καταστρέφουν 
τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι απλώς ένα υποπροϊόν των επι-
χειρήσεων που τους εξασφαλίζουν τεράστια χρηματικά ποσά. 

Όταν ο Τζακ ήρθε να με πάρει από το διαμέρισμα μια μέ-
ρα, όχι πολύ μετά αφότου ο Ντιν επέστρεψε στην Αγγλία, μου 
έδωσε μια σακούλα και είπε σοβαρά: «Για σένα». Μέσα στη 
σακούλα ήταν ένα μπλε φανελάκι κι ένα βαμβακερό κοντό 
παντελόνι.

«Είναι πολύ ωραία», αποκρίθηκα. «Αλλά γιατί μου δίνεις 
ρούχα;»

«Σου χρειάζονται», απάντησε και μετά σήκωσε τους ώμους. 
«Η μητέρα μου, εκείνη τα αγοράζει για σένα. Εκείνη λέει ότι 
τα χρειάζεσαι».

«Τα αγγλικά σου βελτιώνονται!» αποκρίθηκα γελώντας. 
Αλλά ήμουν ντροπιασμένη, επειδή ήξερα πως η οικογένειά 
του ήταν φτωχή. 

Ο Τζακ με πήγε σ’ ένα καφέ, όπου μου έδειξε την τουα-
λέτα και μου είπε να πάω και να δοκιμάσω το νέο μου ντύσι-
μο. Εξεπλάγην που είδα ότι τα ρούχα μού πήγαιναν πολύ κα-
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λά και χάρηκα με την αντίδρασή του όταν πήγα φορώντας τα 
πίσω στο καφέ. Αφού ήπιαμε ένα φλιτζάνι καφέ, με πήγε με 
τη μηχανή του στο σπίτι του, όπου η μαμά του με ανάγκασε να 
κάνω μια στροφή ενώ έφτιαχνε το φανελάκι για να το στρώ-
σει τέλεια πάνω στους ώμους μου. Στη συνέχεια είπε κάτι που 
ο Τζακ μού μετέφρασε ως εξής: «Μοιάζεις ακριβώς με Αλβα-
νίδα». Κοκκίνισα, επειδή ντρεπόμουν με την προσοχή της μη-
τέρας του κι επειδή ένιωσα λες και, παρά το περιστατικό με 
το κατσικίσιο κεφάλι, εκείνη είχε αποφασίσει τελικά να με δε-
χτεί στην οικογένειά της, κι αυτό ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και 
ανακουφιστικό.

Νομίζω πως εκείνη τη μέρα σκέφτηκα, ίσως για πρώτη 
φορά, την πιθανότητα η ζωή μου να μπορεί να αποδειχθεί 
στην πραγματικότητα διαφορετική απ’ ό,τι είχα αρχίσει να 
πιστεύω ότι θα είναι. Με δυσκολία τολμούσα να το πιστέψω 
όταν ο Τζακ με φιλούσε και μου έλεγε ότι με αγαπούσε μόλις 
με άφηνε πίσω στο διαμέρισμα κάθε νύχτα. Του ήμουν ευγνώ-
μων που ήταν υπομονετικός και τρυφερός μαζί μου και για 
το γεγονός ότι ποτέ δε με πίεσε να κάνουμε σεξ. Είχα πέσει 
ήδη με τα μούτρα, και τη μέρα που η μητέρα του μου αγόρα-
σε ρούχα και φάνηκε να μου δίνει την έγκρισή της, τον κοί-
ταξα και σκέφτηκα: με αυτό τον άντρα θέλω να είμαι. Αυτό 
είναι που θέλω για την υπόλοιπη ζωή μου. 

Έτσι, ήταν μια εύκολη απόφαση όταν, έπειτα από λίγες 
μέρες, μου ζήτησε να αφήσω το διαμέρισμα που μοιραζόμουν 
με τη μαμά και να μετακομίσω με αυτόν και την οικογένειά 
του για το υπόλοιπο της παραμονής μας στην Ελλάδα.
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Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών η Μέγκαν Στίβενς επισκέφθη-
κε την Ελλάδα με τη μητέρα της για διακοπές· και ερωτεύ-
τηκε. Με την αφέλεια και την αθωότητα της ηλικίας της, δε 
φανταζόταν ποτέ ότι ο άντρας που ορκιζόταν ότι την αγαπάει 
θα την πρόδιδε με τον χειρότερο τρόπο. 

Όταν η μητέρα της επέστρεψε στην Αγγλία, εκείνη έμεινε 
πίσω στην Ελλάδα με τον Τζακ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα 
της έβρισκε μια δουλειά σερβιτόρας, και μαζί θα ζούσαν για 
πάντα ευτυχισμένοι. Η συμπεριφορά του, όμως, άλλαξε άρ-
δην και, αντί να της βρει δουλειά, την έστειλε στο στόμα του 
λύκου. Επέτρεψε να τη βιάσουν και στο τέλος την πούλησε 
σε μαστροπό σαν να ήταν εμπόρευμα. 

Η Μέγκαν εξαναγκάστηκε, με τη χρήση απειλών και βίας, να 
εργαστεί ως πόρνη. Παρέμεινε εγκλωβισμένη σε έναν κόσμο 
ωμότητας και κακοποίησης επί έξι χρόνια, αδυνατώντας να 
ζητήσει βοήθεια. Η τρομοκρατία και οι απειλές είχαν πετύχει 
το έργο τους. Στο τέλος, υπήρχε μόνο μία διέξοδος. 

Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία της Βρετανίδας Μέγκαν 
Στίβενς αποκαλύπτει την ανατριχιαστική πραγματικότητα 
του εμπορίου λευκής σαρκός και καταδεικνύει πώς ο φόβος 
μπορεί να φυλακίσει τα θύματά του πιο αποτελεσματικά από 
οποιοδήποτε κλουβί. 
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Η ΜΕΓΚΑΝ ΣΤΙΒΕΝΣ πέρασε έξι χρόνια 
αιχμάλωτη σε δίκτυο πορνείας. Σήμερα 
έχει επιστρέψει στην πατρίδα της, την 
Αγγλία, όπου προσπαθεί να συνεχίσει 
και να ολοκληρώσει την εκπαίδευση που 
διέκοψε τόσο πρόωρα κι απότομα. 
Ξέρει ότι ποτέ δε θα ξεπεράσει εντελώς 
τον εφιάλτη που έζησε. Θέλει, όμως, η δική 
της πικρή εμπειρία να αποτελέσει αφορμή 
για αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του 
κόσμου στο θέμα του εμπορίου λευκής 
σαρκός, και μάλιστα συνεργάζεται 
στενά για αυτό τον σκοπό με διάφορα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
Για ευνόητους λόγους και πρωτίστως  
για την προστασία της συγγραφέως,  
το ΜΕΓΚΑΝ ΣΤΙΒΕΝΣ είναι ψευδώνυμο. 
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