


Ρουθ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1952
Σε πτήση πάνω από τη Βόρεια Ευρώπη

Όταν ήμασταν οκτώ χρονών, η δίδυμη αδελφή μου  
η Άιρις μου έσωσε τη ζωή. Σοβαρά μιλάω. Είχα πυ

ρετό και τρομερό κοιλόπονο και οι γονείς μας έλειπαν σε 
κάποιο πάρτι. Η νταντά ήταν από εκείνους τους τύπους 
που δεν ανέχονται τις ανοησίες. Όσο για μένα, τότε, όπως 
και τώρα, δεν είμαι άνθρωπος που αρέσκεται να κοινοποιεί 
τα προβλήματά του προς τέρψη των υπολοίπων.

Η Άιρις ήταν εκείνη που παρατήρησε το σταχτί, γυαλι
στερό πρόσωπό μου, ενώ εγώ προσπαθούσα να διαβάσω 
ένα βιβλίο κουλουριασμένη στο κρεβάτι. Δίδυμες αδελφές 
και τα λοιπά; Απλώς αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε 
καθόλου καλά. Υποχρέωσε την νταντά να καλέσει το 116, 
ή κάτι τέτοιο, και να στείλει τον μετρ να ειδοποιήσει τους 
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γονείς μας. Φυσικά, η μητέρα είπε στην νταντά ότι δεν θα 
επέστρεφε σπίτι για έναν ανόητο κοιλόπονο και, πραγματι
κά, η Ρουθ όφειλε να έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να τρα
βάει την προσοχή με τέτοιον τρόπο. Η νταντά μετέφερε το 
μήνυμα με θριαμβευτικό ύφος. Είπα Καλά και ξανακουλου
ριάστηκα τρεμουλιάζοντας όπως όταν ανεβαίνει ο πυρετός.

Τι έκανε τότε η Άιρις; Η γλυκιά, μικροκαμωμένη, συ
νεσταλμένη, εύθραυστη σαν λουλούδι αδελφή μου; Κά
λεσε ολομόναχη το κέντρο άμεσης βοήθειας. Μισή ώρα 
αργότερα όρμησαν στο διαμέρισμά μας, προσπέρασαν την 
έκπληκτη, καημένη νταντά και άμεσα διέγνωσαν ένα πι
θανό περιστατικό οξείας σκωληκοειδίτιδας. Το πολύ μία 
ώρα μετά έμπαινα με το φορείο στην αίθουσα του χειρουρ
γείου στο Νοσοκομείο Αναπήρων στην Ανατολική Τεσσα
ρακοστή Δεύτερη Οδό. Η μητέρα εισέβαλε σε κατάσταση 
υστερίας στην αίθουσα αναμονής φορώντας τη γούνα της, 
σύμφωνα με τις περιγραφές, αν και ήδη βρισκόμουν υπό 
την επήρεια ενός συνδυασμού οξειδίου του αζώτου και 
χλωροφορμίου, επομένως δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.

Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Άιρις 
έσωσε τη ζωή μου εκείνη την ημέρα, επομένως φαίνεται 
ότι της το χρωστούσα.

Μα τι λέω; Το μυαλό μου ταξιδεύει. Η μέρα ξεκίνησε δύ
σκολα, δεν έχει καν μεσημεριάσει και φοβάμαι. Έχω ήδη 
κατεβάσει πάνω από μισό μπουκάλι αγγλικό τζιν για να 
τα βγάλω πέρα. Κάθομαι στο εσωτερικό της ατράκτου κά
ποιου στρατιωτικού αεροσκάφους –μη με ρωτήσετε τον 
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τύπο, για όνομα του Θεού– συντροφιά με έναν γιατρό και 
δύο νοσηλεύτριες του αμερικανικού στρατού. Πετάμε με 
σκοπό τη μεταφορά ενός τραυματισμένου Αμερικανού πο
λίτη. Πρόκειται για μεγάλης σπουδαιότητας αποστολή. Εί
ναι σημαντικός πολίτης, γνήσιος ήρωας, είκοσι τεσσάρων 
καρατίων. Δεν μου επιτρέπεται να σας πω πού πηγαίνουμε, 
είναι άκρως απόρρητο. Και μάλλον δεν μου επιτρέπεται να 
πω ούτε το όνομά του. 

Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, κανείς δεν είπε συγκε
κριμένα ότι δεν μπορώ.

Εντάξει λοιπόν. Θα το ψιθυρίσω, δώστε προσοχή.
Τσαρλς Σάμνερ Φοξ.
Ωραίο όνομα, έτσι δεν είναι; Τόσο διακεκριμένο. Στην 

επιχειρηματική του κάρτα, γράφει ΤΣ. ΣΑΜΝΕΡ ΦΟΞ. 
Λόγω της μητέρας του. Κάποτε μου είπε την ιστορία, ενώ 
βρισκόμασταν στην Ιταλία. Πάει κάπως έτσι. Ο πατέρας 
του κατάγεται από τη Σαβάνα και η μητέρα του από τη 
Βοστόνη. Γνωρίστηκαν στη δυτική Μασαχουσέτη όπου ο 
κύριος Σαβάνα σπούδαζε στο κολέγιο Άμχερστ και η δε
σποινίς Βοστόνη στο Σμιθ. Αυτό κι αν είναι μπέρδεμα. Με 
κάποιον τρόπο, ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο. Εκείνη δέ
χθηκε να τον παντρευτεί και να ξεκινήσει μια καινούρια 
ζωή στην πολιτεία της Τζόρτζια, αλλά επέμεινε να δώσει 
στον πρωτότοκο γιο τους το όνομα ενός διάσημου πολιτι
κού και υπέρμαχου της κατάργησης της δουλείας, μόνο και 
μόνο για να στείλει το μήνυμα. Αναζητήστε τον Τσαρλς 
Σάμνερ στην εγκυκλοπαίδεια και θα καταλάβετε τι εν
νοώ. Γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη που βίωσε όλες 
τις αντιπαραθέσεις και τις διαπραγματεύσεις πριν από τον 
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Εμφύλιο Πόλεμο, μια από εκείνες τις προσωπικότητες των 
οποίων την ύπαρξη πληροφορούμαστε στο σχολείο αλλά 
λησμονούμε αμέσως μετά. Κάποτε, ενώ ο Τσαρλς Σάμνερ 
βρισκόταν στα έδρανα της Γερουσίας εκφωνώντας έναν 
λόγο κατά της δουλείας, ένας άλλος γερουσιαστής πήρε 
το μπαστούνι του και τον ξυλοκόπησε βάναυσα. Ο Σάμνερ 
κόντεψε να πεθάνει. Σοβαρά. Τραυματίστηκε βαριά, επει
δή στάθηκε εκεί, στα έδρανα της Αμερικανικής Γερουσίας, 
και αποκάλεσε τον αδελφό του γερουσιαστή προαγωγό 
των συμφερόντων των Νοτίων.

Άντρες. Τι να πεις.
Τέλος πάντων, μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο Τσαρλς Σάμνερ 

έγινε ήρωας της Μασαχουσέτης και οι καλοί πολίτες της 
τον βοήθησαν να επανεκλεγεί, αν και στην πραγματικότη
τα δεν μπορούσε πλέον να παρίσταται στη Γερουσία εξαι
τίας του άγριου ξυλοδαρμού του. Το έδρανό του παρέμενε 
άδειο για να υπενθυμίζει τον ευγενικό σκοπό του και τα 
λοιπά. Όλοι αγαπούν τους μάρτυρες. Στα χρόνια που ακο
λούθησαν, οι μητέρες έδιναν στους γιους τους το όνομά 
του, μόνο και μόνο για να στείλουν το μήνυμα.

Ακούστε τη συνέχεια. Είναι κάπως αστεία. Μετά τη 
γέννηση του Τσαρλς Σάμνερ Φοξ, η μητέρα του αποφάσι
σε ότι τελικά δεν έμοιαζε καθόλου με Τσαρλς, κι έτσι τον 
φώναζε σκέτο Σάμνερ. Από τότε είναι ο Σάμνερ Φοξ, για 
όλο τον κόσμο και για μένα. Αν το όνομα σας θυμίζει κάτι, 
είναι επειδή κάποτε έπαιζε ράγκμπι με την ομάδα του Γέιλ 
και τον θεωρούσαν έναν από τους καλύτερους αμυντικούς 
στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Επομένως, 
μάλλον τον έχετε ακουστά.
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*  *  *

Eίμαι δεμένη σε μια θέση απέναντι από τον γιατρό και τις 
νοσοκόμες. Αναρωτιούνται ποια είμαι και τι κάνω εδώ, και 
γιατί βρομάω σαν αποστακτήριο τζιν. Δεν με κοιτάζουν κα
τάματα. Δεν πειράζει. Ανάβω τσιγάρο και τους προσφέρω 
την ταμπακιέρα. Δέχονται ευχαρίστως την προσφορά μου. 
Ανάβω ένα ένα τα τσιγάρα με τον καλοφτιαγμένο χρυσό 
ζίπο που μου δάνεισε ο εραστής της αδελφής μου, ο οποίος 
παρεμπιπτόντως δεν καπνίζει. Έχετε παρατηρήσει πως δεν 
υπάρχει γιατρός ή νοσοκόμα που να μην καπνίζει σαν φου
γάρο; Δεν τους αδικώ. Όταν αντικρίζεις συνεχώς τον θά
νατο, αρρώστιες και σοβαρούς τραυματισμούς, χρειάζεσαι 
κάτι για να κρατάς τα νεύρα σου σε ισορροπία.

Καθόμαστε καπνίζοντας χωρίς να κοιτάζουμε ο ένας 
τον άλλον. Στα ρουθούνια μας νιώθουμε την ανθρώπινη 
δυσωδία που πλημμυρίζει το εσωτερικό του μεταγωγικού 
αεροσκάφους, τη μυρωδιά από το καμένο λάδι μηχανής 
και τα καύσιμα. Αναρωτιέμαι αν ξέρουν ποιος είναι αυτός, 
ο ασθενής. Όπως σας είπα, είναι άκρως απόρρητο. Και πι
στέψτε με, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα κρατήσει καλά κρυμ
μένο το όνομά του για αρκετό καιρό ακόμα. Αυτή η ιστο
ρία δεν είναι παίξε γέλασε!

Γυρίζω το κεφάλι για να κοιτάξω έξω από το παράθυρο 
τα πυκνά σύννεφα. Το πόδι μου χτυπά ρυθμικά το δάπεδο 
του αεροσκάφους. Νομίζω πως ο γιατρός κι οι νοσοκό
μες έχουν εκνευριστεί. Όμως νιώθω πως είναι αδύνατον 
να σταματήσω. Είμαι ένα μάτσο τεντωμένα νεύρα που δεν 
πρόκειται να χαλαρώσουν όσο αγγλικό τζιν κι αν κατεβά
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σω, όσα τσιγάρα κι αν καπνίσω. Κι ενώ κάθομαι δεμένη 
στη μεταλλική μου θέση ξεφυσώντας καπνό από το κατά
ξερο στόμα μου, αναλογίζομαι ότι μάλλον αυτός είναι ο 
λόγος που μου έσωσε τη ζωή η αδελφή μου πριν από τόσα 
χρόνια, όταν ήμασταν μόλις οκτώ χρονών.

Η Άιρις με έσωσε γι’ αυτήν ακριβώς τη στιγμή.
Και ό,τι έκανα τούτο το καλοκαίρι το έκανα για να ξε

πληρώσω το χρέος μου, το χρέος προς εκείνη, το χρέος 
που οφείλω σε ανθρώπους όπως ο Σάμνερ Φοξ, το χρέος 
προς τον ίδιο τον πολιτισμό, προς όλους όσοι προηγήθη
καν και με έσωσαν χωρίς να το γνωρίζω.

Έξω από το παράθυρο, η βρυχώμενη μηχανή αλλάζει 
ταχύτητα. Το αεροσκάφος χάνει ύψος. Σβήνω το τσιγάρο 
και κλείνω τα μάτια. Σε λιγότερο από μία ώρα, θα ξέρω το 
τέλος της ιστορίας μας.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

•
Αγάπη είναι οτιδήποτε μπορείς ακόμη να προδώσεις. 

Η προδοσία μπορεί να συμβεί μόνο εάν αγαπάς.

Τζον Λε Καρέ





Λιουντμίλα

ΜΑΪΟΣ 1951
Μόσχα

Στα έξι της, η Λιουντμίλα Ιβάνοβα είδε τρεις άντρες 
με σκουρόχρωμα κοστούμια να εισβάλλουν στο μι

κρό διαμέρισμα της οικογένειάς της μες στη νύχτα και 
να συλλαμβάνουν τον πατέρα της με την κατηγορία της 
κατοχής αγγλόφωνων μυθιστορημάτων. Ήταν καθηγητής 
λογοτεχνίας και τα βιβλία ρωσικές μεταφράσεις. Ωστό
σο, τα αγγλικά μυθιστορήματα θεωρούνταν διεφθαρμένα 
κι όταν η υπόθεσή του έφτασε στο δικαστήριο, ο πατέρας 
της αρνήθηκε να παραδεχθεί το έγκλημά του και να δη
λώσει μετάνοια. Η Λιουντμίλα θυμάται ακόμη την ευθυ
τενή πλάτη και την καθαρή φωνή του καθώς απευθυνόταν 
στους τρεις δικαστές της έδρας. Καταδικάστηκε σε δέκα 
χρόνια καταναγκαστικής εργασίας σε κάποιο στρατόπεδο 
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εργασίας κάπου στη Σιβηρία. Η οικογένεια δεν έμαθε ποτέ 
ξανά νέα του.

Όταν η Λιουντμίλα έγινε δεκαέξι, ο Πιοτρ, ο μεγαλύ
τερος αδελφός της, ανακλήθηκε από το Παρίσι, όπου είχε 
οργανώσει ένα δίκτυο τοπικών πρακτόρων που τροφοδο
τούσαν με πληροφορίες το διεθνές κομμουνιστικό κόμμα. 
Βέβαια, όλοι γνώριζαν ότι η Κομιντέρν* είχε στην ουσία 
άμεση σχέση με τη σοβιετική υπηρεσία κατασκοπείας. 
Έξι μήνες αργότερα, τον συνέλαβαν επειδή είχε ζήσει στη 
Δύση και επομένως η ιδεολογική του καθαρότητα είχε δια
φθαρεί. Αυτή τη φορά δεν έγινε δίκη. Αργότερα, η Λιου
ντμίλα πληροφορήθηκε πως ο αδελφός της θανατώθηκε 
από εκτελεστικό απόσπασμα.

Δύο χρόνια αργότερα, ένας άλλος αδελφός απλώς εξα
φανίστηκε ενώ εργαζόταν για τη σοβιετική υπηρεσία πλη
ροφοριών στη Γερμανία και το αποτέλεσμα ήταν ότι, όταν 
η ίδια η Λιουντμίλα έγινε μέλος της υπηρεσίας πληροφο
ριών –που τότε ονομαζόταν NKVD–, υποβλήθηκε σε σχο
λαστική ανάκριση. Ως εκ θαύματος, επιβίωσε. Το γεγονός 
ότι ήταν εκείνη που κατήγγειλε τον αδελφό της στην υπη
ρεσία μέτρησε υπέρ της, όπως άλλωστε και η βαθιά γνώση 
της μαρξιστικής θεωρίας, το δεδηλωμένο μίσος της για την 

* Τρίτη (κομμουνιστική) Διεθνής ή Κομιντέρν ιδρύθηκε τον Μάρ
τιο 1919 στη Μόσχα, με τη συμμετοχή 52 αντιπροσώπων από 35 
οργανώσεις 21 χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. 
Αποστολή της ήταν «να εκπληρώσει, να εφαρμόσει στην πράξη τις 
υποθήκες του μαρξισμού και να πραγματοποιήσει τα ιδανικά του 
σοσιαλισμού και του εργατικού κινήματος». (Σ.τ.Μ.)
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αστική καπιταλιστική κοινωνία και ο εξαιρετικά ασκητικός 
τρόπος ζωής της.

Αυτά συνέβησαν το 1932. Έκτοτε η Λιουντμίλα επιβίω
σε από τις εκκαθαρίσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1930 
και τη σφαγή του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, από 
τον οποίο δεν βγήκε σώος κανένας άλλος από την ομάδα 
της στην NKVD, η οποία είχε τώρα μεταμορφωθεί σε KGB. 
Η Λιουντμίλα επιβιώνει όχι επειδή είναι εξαιρετικά ευφυής 
ή στρατηγικά έξυπνη ή με καλές διασυνδέσεις. Επιβιώνει 
επειδή ακολουθεί δύο κανόνες. Ο πρώτος είναι να μην προ
σελκύει την προσοχή πάνω της. Ο σύντροφος Στάλιν δεν 
ξέρει το όνομά της. Ο Μπέρια της μυστικής αστυνομίας δεν 
ξέρει το όνομά της. Τους υπηρετεί σιωπηλά, με πλήρη ανω
νυμία. Όσοι απαίτησαν με κραυγαλέο τρόπο την αναγνώ
ριση είναι νεκροί ή πεθαίνουν της πείνας σε κάποιο γκού
λαγκ της Σιβηρίας. Όχι η Λιουντμίλα. Εκείνη βγάζει όλη τη 
βρόμικη δουλειά. Για παράδειγμα, προμηθεύει με κορίτσια 
τον Μπέρια ώστε να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
και βρίσκει τρόπους για να σωπαίνουν τα τεθλιμμένα μέλη 
των οικογενειών τους που ζητούν εξηγήσεις. Όσο για τις 
αιρετικές σκέψεις, κανείς δεν έχει πιο ευαίσθητη μύτη από 
τη Λιουντμίλα. Έχει πολύ καλές επιδόσεις στην απόσπαση 
ομολογιών. Ούτε μία φορά δεν έχει διεκδικήσει τα εύσημα 
για οποιαδήποτε από αυτές τις πράξεις πατριωτισμού. Αφή
νει τους άλλους να το κάνουν κι έπειτα τους παρακολουθεί 
να πέφτουν κι αυτοί θύματα κάποιας καταγγελίας. Για κά
ποια κακή σκέψη ή πράξη. Τελικά κανείς δεν γλιτώνει.




