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 Αφιερώνεται στις αλβανίδες κορασίδες που γεννήθη-

καν, μεγάλωσαν και ενηλικιώθηκαν στην εξορία.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Είχε φτάσεί στην άρχη της οδού Ντίμπρά και είχε την αί-

σθηση πως δεν είχε κάνει την παραμικρή σκέψη. Όταν όμως 

βρέθηκε δίπλα στο ξενοδοχείο Τίρανα, όπου κατέληγε η βό-

ρεια πλευρά της πλατείας Σκεντέρμπεης, αισθάνθηκε τελικά 

τη βιασύνη ανάκατη με πανικό. Δεν του απέμενε παρά να 

διασχίσει την πλατεία και να βρεθεί φάτσα κάρτα με την εί-

σοδο της Κομματικής Επιτροπής. Ούτε τον υπέρ το δέον ψύ-

χραιμο μπορούσε να καμωθεί πλέον, ούτε δικαιούνταν να 

φανεί ψύχραιμος με τη σκέψη πως είχε ήρεμη τη συνείδησή 

του. Δεν του απέμενε παρά μία πλατεία ακόμη και, όσο ευ-

ρύχωρη κι αν ήταν, ο χρόνος για να τη διασχίσει κάποιος που 

είχε κληθεί στην Κομματική Επιτροπή χωρίς να του κοινοποι-

ούν τον λόγο ήταν πάρα πολύ σύντομος. 

Εν ριπή οφθαλμού, λες και μόνο έτσι θα μπορούσε να 

κερδίσει τον χαμένο χρόνο, έφερε στο μυαλό του τα δύο 

μπλεξίματα στα οποία εκών άκων πιθανόν είχε οδηγηθεί: το 

πρόσφατο θεατρικό έργο του, που εδώ και δύο εβδομάδες 
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περίμενε την άδεια να ανεβεί στη σκηνή, και τη σχέση του 

με τη Μιγκένα. 

Σε άλλη περίπτωση η τελευταία θα του προκαλούσε με-

γαλύτερο άγχος απ’ το θεατρικό έργο. Βρισκόταν στο ύψος 

της Εθνικής Τράπεζας όταν επανήλθε στη μνήμη του με 

αφόρητη σαφήνεια η τελευταία σκηνή του καβγά τους. Βρι-

σκόταν στο ίδιο ακριβώς μέρος που είχαν διαπληκτιστεί τε-

λευταία, εκεί όπου η βιβλιοθήκη γώνιαζε με το παράθυρο. 

Είχαν ξεστομιστεί περίπου τα ίδια λόγια, ίδια ήταν και τα 

δάκρυά της. Στ’ αλήθεια, ήταν ακριβώς τα λόγια που είχαν 

αρχίσει να τον φοβίζουν. Χωρίς εκείνα τα δάκρυα, ίσως να 

είχε βάλει κιόλας τέλος στον δεσμό τους πριν από δύο εβδο-

μάδες. Θα την αντιμετώπιζε σαν ένα υπερβολικά ξαναμμένο 

κορίτσι της Σχολής Καλών Τεχνών, που ούτε το ίδιο ήξερε τι 

ήθελε και γιατί έκλαιγε. Κάθε φορά ήλπιζε να ανακαλύψει 

τι κρυβόταν πίσω απ’ όλα αυτά, εάν πράγματι κρυβόταν 

κάτι. Πεποίθησή του ήταν πως αυτή ήταν και η τελευταία 

φορά. Τότε τι έχεις; της είχε πει με βραχνή φωνή. Τουλάχι-

στον, πες το, να ξέρω. Δεν μπορώ, ούτε εγώ ξέρω, ήταν η 

απάντησή της. Ούτε εσύ ξέρεις; Έτσι; Θεωρείς τον εαυτό 

σου περίπλοκο; Με εκείνα τα ραβασάκια αλά Μαρλέν Ντί-

τριχ: και σε θέλω, και δεν σε θέλω; Έτσι;

Καταλάβαινε πως είχε χάσει τον αυτοέλεγχό του. Άκου: 

εσύ δεν είσαι περίπλοκη, δεν είσαι παρά μια... Θέλησε να 

της πει μια επαρχιώτισσα χαζοβιόλα, αλλά συγκρατήθηκε. 

Δεν είσαι παρά μια σχιζοφρενής, μια καταδ...

Αν και είχε καταφέρει να μην αρθρώσει τη μισή λέξη, 

αισθάνθηκε πως το κακό είχε πλέον γίνει. 
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Όχι, ήταν η απάντησή της, όλως περιέργως δίχως την 

οξύτητα που εκείνος είχε φανταστεί. Τότε εκδηλώσου, τι στο 

διάολο είσαι; Μίλα! Πάψε να λες πλέον δεν ξέρω!

Με μια απρόσμενη ευκολία το χέρι του είχε πετύχει αυτό 

που είχε αποπειραθεί να κάνει δυο-τρεις φορές στη ζωή του, 

χωρίς ποτέ να το κάνει, πιάνοντας τα μαλλιά του κοριτσιού. 

Νόμιζε πως θα άνοιγε μεμιάς τα δάχτυλά του αφήνοντας 

εκείνα τα μαλλιά σαν να ήταν πύρινα, το χέρι του όμως όχι 

μόνο δεν υπάκουσε, αλλά έσπρωξε εκείνη την ωραία κόμη, 

που μόλις προ ολίγου είχε απαλά χαϊδέψει, όλος θυμό προς 

τη βιβλιοθήκη. Έπεσε χάμω το χτένι του κοριτσιού, μαζί του 

και ένα μάτσο βιβλία, τους τίτλους των οποίων τα ξετρελα-

μένα μάτια του διάβαζαν, άγνωστο γιατί, επίμονα: Σκοτ Φι-

τζέραλντ. Τα τοπωνύμια της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου. Πλού-

ταρχος. 

Μέχρι τις πύλες της Κομματικής Επιτροπής χρειάστηκε 

μόλις είκοσι δευτερόλεπτα, διάστημα κατά το οποίο μπό-

ρεσε να σκεφτεί πως και να τον είχε καταδώσει η άλλη καρφί 

δεν του καιγόταν. Μάλιστα θα προτιμούσε αυτό το κάρ-

φωμα, ακόμη και με την έννοια της «σπιουνιάς», παρά κά-

ποιο μπέρδεμα σχετικά με το θεατρικό έργο.

Αδιόρθωτε ανόητε, ήθελε να πει στον εαυτό του, αδυνα-

τείς να εκτιμήσεις τον κίνδυνο μιας κατάδοσης, όλως περι-

έργως όμως όχι μόνο δεν αισθανόταν να ενοχλείται απ’ αυτή 

την κατάδοση, αλλά ενδόμυχα την επιθυμούσε. 

Ενώ δρασκελούσε το κατώφλι της κεντρικής πύλης, αντι-

λήφθηκε τον λόγο: ήλπιζε, ασχέτως απ’ τις σκοτούρες που 

μπορούσε να του προξενήσει, κατά το κοινώς λεγόμενο ου-
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δέν κακό αμιγές καλού, ότι εκείνη η κατάδοση μπορούσε να 

αποκαλύψει αυτό που συνέχεια τον βασάνιζε περισσότερο 

από τέσσερις εβδομάδες: το αίνιγμα του κοριτσιού. 

Γνώριζε για το γραφείο εκείνο σε σχήμα U, μόνο που πρώτη 

φορά καθόταν ολομόναχος στη δεξιά πλευρά του. Στο σημείο 

που ένωνε τις δύο πλευρές τού U είχαν πάρει θέση ο δεύτε-

ρος γραμματέας με κάποιον άγνωστο. Τι ήταν αυτή η κλήση 

χωρίς να προηγηθεί κάποια αιτιολόγηση; Ούτε λόγος για ένα 

ποτήρι νερό ή έναν καφέ, μια συγγνώμη όμως για την ανα-

στάτωση ή έστω κάποιες άσκοπες κουβέντες, απ’ αυτές που 

σου ροκανίζουν τα νεύρα που «θα ’λεγε και ο ποιητής», μπο-

ρούσαν να μην του τις στερήσουν. 

Η εκδήλωση ενός απροσδιόριστου θυμού, απ’ αυτούς που 

σε βοηθούν τουλάχιστον να διατηρήσεις την αξιοπρέπειά 

σου, καθώς έλεγε ο φίλος του Λουκάν Χέρι, τον έκανε να 

ακουμπήσει στο ερεισίνωτο της καρέκλας. 

Λες και μοιραζόταν την ίδια σκέψη, ο δεύτερος γραμμα-

τέας, χωρίς καν εισαγωγή στο θέμα, του είπε πως το κόμμα 

εκτιμούσε τη δουλειά του ως δραματουργού, πράγμα που 

αποδεικνυόταν απ’ το γεγονός ότι είχε κληθεί στην Κομμα-

τική Επιτροπή για μια υπόθεση για την οποία άλλοι έδιναν 

εξηγήσεις στον ανακριτή. Προτού ολοκληρώσει τη φράση 

του έστρεψε το κεφάλι του προς τον άγνωστο, ο οποίος εν-

νοείται πως ανήκε στην ίδια φάρα. Το πρόσωπο του άλλου 

έδειχνε γαλήνιο, σχεδόν χαμογελαστό. 

– Χρειαζόμαστε κάποια διευκρίνιση, για την ακρίβεια 
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δυο τρεις απλές διευκρινίσεις, είπε εκείνος ρίχνοντας το 

βλέμμα του στα χαρτιά που είχε μπροστά του. Πιστεύουμε 

ότι θα μας βοηθήσετε.

– Οπωσδήποτε, απάντησε ο δραματουργός. Στη δεύτερη 

πράξη, σκέφτηκε. Εκεί όπου εμφανιζόταν το φάντασμα. 

Είχε παρατηρήσει πως το λάθος, αν υπήρχε λάθος, συνήθως 

έκανε την εμφάνισή του στο τέλος της δεύτερης πράξης. 

Παρ’ όλα αυτά αδυνατούσε να καταλάβει ποιος ο λόγος να 

απολογηθεί για κάτι τέτοιο στον ανακριτή και όχι στο Καλ-

λιτεχνικό Συμβούλιο του Θεάτρου ως συνήθως. 

– Πρόκειται για κάποιο λεπτό θέμα, συνέχισε ο ανακριτής.

– Όπως και να ’χει, δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να 

απολογούμαι εδώ, είπε ο δραματουργός.

Οι δύο αξιωματούχοι αλληλοκοιτάχτηκαν.

– Σύντροφε συγγραφέα, είπε ο δεύτερος γραμματέας. 

Σας εξήγησα πως αυτό δηλοί την υπόληψη του κόμματος στο 

πρόσωπό σας. Εάν εσείς προτιμάτε τον ανακριτή...

Ο άλλος δάγκωσε το χείλι του, έπειτα έγνεψε κάτι ακα-

τάληπτο με το χέρι του χωρίς να κρύβει τη σύγχυσή του.

Τον ανακριτή... ψέλλισε μέσα του. Μέχρι εδώ έφτασε η 

υπόθεση;

– Σας ακούω, είπε.

Ο ανακριτής έριξε μια γρήγορη ματιά στις σημειώσεις του.

– Πρόκειται για ένα νεαρό κορίτσι, είπε με φωνή ήρεμη, 

αλλά αρκετά αργόσυρτη. 

– Αχά, είπε μέσα του. Πρόκειται για την άλλη. Η αίθουσα 

του θεάτρου, με το κόκκινο βελούδο των καθισμάτων, τη 

σιωπή των θεατών, έπειτα τα παρατεταμένα χειροκροτή-
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ματα, στο τέλος, μαζί με τις κραυγές «τον συγγραφέα, τον 

συγγραφέα», δεν επρόκειτο να πάθουν κάτι. Η άλλη θα την 

πλήρωνε. Σαν αστραπή έλαμψαν ανάκατα οι καμπύλες του 

στήθους της, μετά τα δάκρυα, άγνωστο γιατί. 

Λες και ήξερε πως κάτι τρέχει, σκέφτηκε με πόνο ψυχής. 

Που οπωσδήποτε θα έπαιρνε άσχημη τροπή. 

Ο ανακριτής μετά την ερώτηση «γνωρίζετε το κορίτσι;» 

είχε ψελλίσει κάτι άλλο, ίσως το όνομά της, η σύγχυση όμως 

δεν άφηνε τον άλλον να συγκεντρωθεί. Γιατί η άλλη διαι-

σθάνεται το κακό και εσύ όχι; έψεξε τον εαυτό του. 

– Επομένως, την ξέρετε, είπε ο ανακριτής ξεφυλλίζοντας 

τον φάκελο.

Ο άλλος έγνεψε καταφατικά με το κεφάλι, ενώ μέσα του 

προσπαθούσε να σωρεύσει τον θυμό, που, άγνωστο γιατί, 

τον εγκατέλειπε. Και λοιπόν; θέλησε να πει. Ποιο το 

έγκλημα; Παλιότερα τέτοιες σχέσεις ήταν καταδικαστέες, 

ιδίως στους επιφανείς ανθρώπους, οι οποίοι όφειλαν να δώ-

σουν το παράδειγμα ηθικής καθαρότητας, όμως τέτοια 

πράγματα περνούσαν πλέον απαρατήρητα. Εκτός κι αν 

υπήρχαν σκάνδαλα, διάλυση οικογενειών ή σχέσεις με τις 

ανατραπείσες τάξεις. Ή αν παραπονιόταν το κορίτσι το ίδιο. 

Πριν κατασταλάξει για ποιο πράγμα είχε παραπονεθεί η 

Μιγκένα, αναλογίστηκε τη σκληρή στάση του στη βιβλιο-

θήκη και τη λέξη «καταδότρια», που σίγουρα πίκρανε το κο-

ρίτσι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κάνατε χρήση του 

όρου «καταδότρια» ή όχι; Θα θέλαμε να ξέρουμε υπό ποια 

έννοια. Καταδότρια για λογαριασμό ποιου, εναντίον ποιου; 

Ξέρετε πως το κράτος μας δεν χρησιμοποιεί τέτοιους... Με-
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τανοημένος γι’ αυτή τη διαβολολέξη, πριν καν ο άλλος ρω-

τήσει, αυτός ετοίμαζε την απάντηση. Την είχε ξεστομίσει 

δίχως την κακή πολιτική έννοια του όρου, απεναντίας την 

είχε πετάξει πάνω στον θυμό του, όπως λεγόταν για όσους 

επιδίδονται στα σούρτα φέρτα της καθημερινής ζωής. 

– Πιστεύω ότι δεν θα με παρεξηγήσετε αν σας ρωτήσω τι 

είδους δεσμός ήταν, είπε ο άνθρωπος της ανάκρισης.

– Καθόλου, αποκρίθηκε ο δραματουργός, ξαλαφρωμένος 

που το κορίτσι δεν τον είχε κουτσομπολέψει. Δεν σας κρύβω, 

ήταν, ή για την ακρίβεια είναι, ερωτικός δεσμός απ’ αυτούς 

που θεωρούνται ιδιαίτεροι. 

– Α, έτσι; αντέδρασε ο άλλος. Επομένως ερωτικός δε-

σμός, με ραντεβού και όλα τα άλλα συναφή... 

– Ναι, είπε ο δραματουργός.

Ο δεύτερος γραμματέας και ο ανακριτής αλληλοκοιτά-

χτηκαν χωρίς να κρύβουν την απορία τους.

– Τι το μη πιστευτό; είπε ο δραματουργός. Εάν το αρνιό-

μουν, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν την είδα ποτέ μου και 

πάει λέγοντας, με το δίκιο σας να υποψιαστείτε. Εγώ όμως 

δεν κρύβω τίποτα. Το αποδέχομαι, έχω δεσμό μαζί της. Ερω-

τικό λοιπόν, πού είναι το κακό;

Εκείνοι συνέχιζαν να τον κοιτούν επίμονα.

– Θέλω να πω, είναι πράγματι τέτοιου βαθμού που να 

γίνει θέμα;

Θέλησε να προσθέσει: φυσικά δεν ήταν κάτι αξιέπαινο, 

όταν ξαφνικά, σαν έκλαμψη αστραπής, αναθυμήθηκε την 

Αλμπάνα. 

Κύριε, είπε μέσα του. Πώς στάθηκε δυνατή μια τέτοια 
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λησμονιά; Πώς έγινε και ακριβώς εκείνη, που βασικά έπρεπε 

να δεσπόζει στο μυαλό του εκείνο το πρωινό, ακριβώς εκείνη 

έκανε τη φύρα. 

– Ίσως να ξέρετε, είπε με αβέβαιη φωνή. Εγώ...

Ίσως εκείνοι γνώριζαν, αδύνατον να μη γνώριζαν, πως 

καιρό τώρα συζούσε με κάποια γιατρό, την οποία σίγουρα 

θα είχε νυμφευθεί εκείνο το καλοκαίρι, εάν εκείνη δεν είχε 

μεταβεί στην Αυστρία για τετράμηνη ειδίκευση. Ειδικευό-

ταν στη νάρκωση, για την ακρίβεια αναισθησιολόγος κατά 

την ιατρική ορολογία. Σκέφτηκε πως έλεγε περιττές λεπτο-

μέρειες, σίγουρα βλακείες, απ’ αυτές που ουδέναν εξυπη-

ρετούν... Παρ’ όλα αυτά ίσως κάτι εξηγούσαν, η μακρά απου-

σία της γυναίκας σ’ αυτές τις περιπτώσεις γινόταν ακριβώς 

η αιτία που περιέπλεκε τα πράγματα. 

Η εξήγηση αυτή δεν του ήταν εύκολη. Προσπάθησε κά-

πως, μέχρι που τελικά υποχώρησε και δεν επανέλαβε τις 

λέξεις που ως επί το πλείστον δεν θα ήθελε να ξεστομίσει: 

ποιο το κακό. Ο γραμματέας του κόμματος είχε σουφρώσει 

τα φρύδια του. 

– Υπάρχει κάτι κακό, αντέτεινε τελικά εκείνος ξεφυλλί-

ζοντας τον φάκελο. Αυτό το κορίτσι, βάσει των στοιχείων 

που διαθέτουμε, δεν ήταν ποτέ στα Τίρανα. 

Ο δραματουργός χαμογέλασε.

– Συγγνώμη, εγώ όμως αυτή την υπόθεση την ξέρω κα-

λύτερα από οποιονδήποτε άλλο. 

Ο ανακριτής προσπάθησε να χαμογελάσει κι αυτός.

– Κάτι ξέρουμε κι εμείς απ’ τη δουλειά μας. 

– Ούτε που αμφιβάλλω, είπε ο δραματουργός. Μόνο που 
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δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Κάτι στραβό υπάρχει σ’ αυτή 

την ιστορία. Με καλείτε να με ρωτήσετε για κάποιο κορίτσι. 

Εγώ αποδέχομαι τη σχέση μαζί της. Τώρα όμως είστε εσείς 

που μου λέτε πως ο δεσμός είναι αδύνατος, διότι το κορίτσι 

δεν ήταν ποτέ στα Τίρανα. Δεν αντιλέγω, ωστόσο επιτρέψτε 

μου να σας ρωτήσω, εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, 

ποιος ο λόγος που με καλέσατε;

– Ας μιλήσουμε ήρεμα, είπε ο δεύτερος γραμματέας. Νο-

μίζω πως υπάρχει κάποια παρεξήγηση εδώ. Ίσως πρόκειται 

για δύο διαφορετικά πρόσωπα. 

Ο ανακριτής κάτι έψαχνε συνέχεια στον φάκελο. Οι άλλοι 

δύο τον σκόπευαν με το βλέμμα τους, ώσπου τελικά έδειξε 

πως είχε βρει αυτό που ήθελε. 

– Πιστεύω το ξέρετε, είπε δίνοντας το βιβλίο στον δρα-

ματουργό. 

Ο άλλος έγειρε το κεφάλι προς τα πίσω με ύφος αγέρωχο.

– Το ξέρω πολύ καλά, είπε. Μάλιστα ξέρω και την αφιέ-

ρωση με το δικό μου αυτόγραφο. 

Τα μάτια του στυλώθηκαν για λίγο πάνω στα γράμματα: 

«Στη Λίντα Μπ. Ενθύμιο απ’ τον συγγραφέα».

– Γραφή και αυτόγραφο είναι δικά μου, εκτός από το 

όνομα του κοριτσιού που μου είναι άγνωστο. 

– Βλέπετε λοιπόν; είπε ο ανακριτής. 

Διάολε, είπε μέσα του ο δραματουργός. Τώρα απ’ την 

Μπ. κάτι θυμόταν. 

– Τα ίδια μπορώ να πω κι εγώ, είπε, χωρίς να κρύβει την 

ενόχλησή του. 

– Μιλήσαμε για διαφορετικά πρόσωπα, είπε ξανά ο δεύ-
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τερος γραμματέας. 

Ο δραματουργός έσκαγε απ’ το κακό του. Χωρίς κανένα 

λόγο είχε εκμυστηρευθεί ένα μυστικό του. Ηλίθιε, είπε στον 

εαυτό του. Κάτι άλλο θυμήθηκε: τον μη ερχομό στα Τίρανα 

της άγνωστης αναγνώστριας. Μια αναγνώστρια που δεν 

μπορούσε να έρθει στα Τίρανα... Που ήθελε ένα βιβλίο με 

το αυτόγραφό του, επειδή η ίδια δεν μπορούσε να έρθει. 

– Δεν καταλαβαίνω, είπε. Με καλείτε στην Κομματική 

Επιτροπή να με ρωτήσετε αν έχω δεσμό με κάποιο κορίτσι 

κι εγώ σαν ηλίθιος, νομίζοντας πως αυτό είναι προς το συμ-

φέρον του κόμματος, σας μιλάω με ειλικρίνεια. Έπειτα μου 

λέτε πως αυτό το κορίτσι δεν μπορεί να είναι η ερωμένη μου, 

επειδή δεν ήταν ποτέ της στα Τίρανα κι εγώ δεν ξέρω τι να 

πω. Στη συνέχεια μου δείχνετε ένα βιβλίο με το αυτόγραφό 

μου για κάποιο άλλο κορίτσι, αυτή τη φορά άγνωστο, κι εγώ 

ξανά δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το λάθος ή το έγκλημα ή τι 

άλλο στο διάολο δεν ξέρω.

– Μη βιάζεσαι, τον διέκοψε ο δεύτερος γραμματέας. Εί-

ναι αλήθεια ότι υπήρξε αμφίπλευρη παρεξήγηση, ήταν όμως 

άδολη. Ωστόσο οφείλω να σας πω πως το κορίτσι, για το 

οποίο εσείς υπογράψατε βιβλίο με την αφιέρωση «ενθύμιο 

απ’ τον συγγραφέα», έχει... ή, για την ακρίβεια, είχε κάποιο 

πρόβλημα, μάλιστα βαρύ...

Ο δραματουργός ένιωσε σαν κάτι να ερημώνει μέσα του.

– Μπορώ να το ξέρω; είπε με σιγανή φωνή.

– Φυσικά, ήταν η απάντηση. Μπορείτε, μάλιστα πρέπει 

να το γνωρίζετε. Το κορίτσι είναι... δηλαδή ήταν... εξόριστο.

Αχά, είπε ο άλλος μέσα του. Θέλησε να ρωτήσει για την 
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περίεργη χρήση των ρημάτων σε δύο χρόνους, στον ενε-

στώτα και τον παρελθόντα χρόνο, αλλά μια απροσδόκητη 

κούραση παρέλυσε κάθε επιθυμία του να μιλήσει. Φυσικά, 

σκέφτηκε, εκείνη η αδυναμία έλευσης στα Τίρανα, εκείνο 

το εμπόδιο...

Για λίγο είχε την αίσθηση πως το κενό διογκωνόταν ρα-

γδαία μέσα του. Σαν να ακουγόταν μια καμπάνα, αλλά και 

αυτή πολύ αλαργινή. 

– Και λοιπόν; είπε μέσα του, σαν να απαντούσε στην κα-

μπάνα. 


