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Το σώμα μου τινάχτηκε προς τα μπρος και αρπάχτηκα από το 
παραπέτο του κουπέ ανοίγοντας ξαφνιασμένη τα μάτια. Ασυναί-
σθητα το άλλο μου χέρι μπήκε μπροστά από το κορμάκι του εγγο-
νού μου που, ταραγμένος μέσα στον ύπνο του, άρχισε να πιπιλί-
ζει δυνατά το πετσετάκι που κρατούσε σφιχτά πάνω στο μουτράκι 
του. Έκανε μια γκριμάτσα δυσφορίας, αλλά ο στριγκός ήχος από 
το φρενάρισμα του τρένου δεν στάθηκε ικανός να τον ξυπνήσει. 
Ευτυχώς!

Φαίνεται πως με είχε πάρει κι εμένα ο ύπνος και δεν αντιλή-
φθηκα την επιβράδυνση του τρένου. Έτσι, το φρενάρισμά του με 
βρήκε απροετοίμαστη. Αμέσως τα συναισθήματα άγχους και αγω-
νίας που από αρκετές μέρες είχαν κατακλύσει το μυαλό και το 
σώμα μου επέστρεψαν, μαζί με το μούδιασμα που δεν επέτρεπε σε 
κανένα από τα δύο να λειτουργήσει κανονικά.

«Τι συμβαίνει;» ρώτησα το ζευγάρι των συνεπιβατών μου που 
κάθονταν ακριβώς απέναντί μου.

«Μάλλον είμαστε στα σύνορα και σταματήσαμε για τον κα- 
θιερωμένο έλεγχο», απάντησε με φανερό άγχος στη φωνή του ο 
ηλικιωμένος κύριος.

Γύρισε προς τη γυναίκα του και το σφίξιμο των χεριών τους 
έγινε πιο δυνατό. Σε όλο το ταξίδι, από το προηγούμενο πρωί, 
έτσι κρατιούνταν. Με τα χέρια δεμένα σφιχτά. Αμίλητοι σχεδόν. 
Ζήτημα αν είχαν ανταλλάξει δέκα λέξεις μεταξύ τους και μόλις 
και μετά βίας ανταποκρίθηκαν στις προσπάθειές μου να ξεκινήσω 
κάποια συζήτηση μαζί τους. Μόνο όταν άνοιγε η πόρτα του κου-
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πέ και εμφανιζόταν κάποιος για έλεγχο προσπαθούσαν να φαίνο-
νται άνετοι. Αναγνώριζα πολύ καλά την αγωνία και το φόβο που 
ένιωθαν. Τα ίδια ακριβώς συναισθήματα είχαν μπει ξαφνικά πριν 
από μερικές μέρες στη μάλλον ήσυχη και στρωμένη ζωή μου, που 
ένιωθα ότι δεν θα την είχα ποτέ ξανά. 

«Έλεγχος διαβατηρίων και εισιτηρίων», ακούστηκε η φωνή του 
ελεγκτή, που μπήκε στο βαγόνι ακολουθούμενος από δύο ένστο-
λους άντρες, ο ένας με τα διακριτικά της Αυστρίας στη στολή του 
και ο άλλος της Ιταλίας.

Με άκαμπτη ευγένεια άρχισαν να ελέγχουν τα έγγραφα κά-
νοντας τις τυπικές ερωτήσεις στους επιβάτες. Όταν στάθηκαν 
μπροστά μου, τους έδωσα τα δικά μου και του εγγονού μου και 
περίμενα τις ερωτήσεις τους καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια 
να μη δείχνω την παραμικρή ταραχή.

«Είστε η φράου... Ελένη Δορικάκου από την Ελλάδα», πρόφε-
ρε με αρκετή δυσκολία το όνομά μου ο Αυστριακός αστυνομικός. 
«Και το παιδί είναι;...»

«Ο εγγονός μου, γιος της κόρης μου. Ταξιδεύει μαζί μου με την 
άδεια των γονιών του, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το 
σχετικό έγγραφο που υπάρχει μέσα στο διαβατήριό του».

«Εσείς έχετε ελληνικό διαβατήριο και το παιδί αυστριακό», 
είπε με κάποια καχυποψία στη φωνή του. «Μιλάτε πολύ καλά τα 
γερμανικά. Είστε πολύ καιρό στην Αυστρία;»

«Ήμουν πολλά χρόνια παντρεμένη με Αυστριακό και ζούσαμε 
μαζί στη Βιέννη, όπου γεννήθηκε η κόρη μας, η Άννα. Όταν με 
τον σύζυγό μου πήραμε διαζύγιο, κράτησα το πατρικό μου επίθετο 
και πλέον μοιράζω το χρόνο μου μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. 
Η κόρη μου είναι παντρεμένη με Έλληνα καθηγητή Φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο του Γκρατς. Το μωρό είναι γιος τους».

«Και ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού σας, φράου Δορικάκου;»
«Επιστρέφω ύστερα από αρκετό καιρό στην Ελλάδα μαζί με 

τον εγγονό μου και θα ακολουθήσουν οι γονείς του, ύστερα από 
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μερικές μέρες, για το καλοκαίρι», είπα προσπαθώντας να δώσω 
στη φωνή μου έναν ανάλαφρο τόνο.

«Μάλιστα... Όλα φαίνονται εντάξει. Καλό ταξίδι», είπε ευγε-
νικά αλλά και κάπως ψυχρά ο ελεγκτής και μου επέστρεψε τα 
έγγραφα. 

«Ευχαριστώ», είπα χαμογελώντας ελαφρά και με πολύ ήρεμες 
κινήσεις πήρα τα χαρτιά και τα έβαλα στην τσάντα μου.

Κάθισα στη θέση μου και μόνο όταν οι τρεις άντρες βγήκαν 
από το κουπέ άφησα το σώμα μου να χαλαρώσει και ένιωσα ότι, 
αν δεν καθόμουν ήδη, θα σωριαζόμουν σαν άδειο σακί στο δάπεδο 
του βαγονιού. Η προσπάθεια να φανώ χαλαρή και ήρεμη με είχε 
εξαντλήσει. Αυτή η προσπάθεια κρατούσε μέρες και ήμουν τε- 
λείως ασυνήθιστη και απροετοίμαστη για να αντιμετωπίζω τέτοιες 
καταστάσεις. Η υποκριτική δεν ήταν στα ταλέντα μου. 

Χρειάστηκε να περάσουν κάμποσα λεπτά για να βρει η ανα-
πνοή μου τον κανονικό ρυθμό της και να αντιληφθώ σε τι ταραχή 
είχαν βρεθεί και οι συνταξιδιώτες μου απέναντι. Ο ιδρώτας στο 
πρόσωπό τους, ειδικά εκείνου, έδειχνε τη μεγάλη αγωνία που εί-
χαν περάσει και που εγώ, χαμένη στη δική μου ταραχή, ούτε που 
την είχα αντιληφθεί. Στο μυαλό μου δεν είχε καταγραφεί καμία 
εικόνα από τον έλεγχο που, προφανώς, είχε γίνει και σ’ εκείνους.

«Όλα εντάξει;» ρώτησα. 
Ένευσαν καταφατικά και προσπάθησαν να σταματήσουν το 

τρέμουλο που παίδευε το κορμί τους. Μόνο έπειτα από αρκετή 
ώρα, όταν το τρένο είχε ξεκινήσει πάλι την πορεία του προς την 
Τεργέστη, φάνηκε να χαλαρώνουν κάπως.

Κοίταξα τον μόλις ενός χρόνου εγγονό μου, που χαμογέλασε 
μέσα τον ύπνο του, και η αγωνία επέστρεψε, μαζί με την ταραχή 
που παίδευε κάθε μόριο του κορμιού μου. Ποια τύχη μας περίμενε 
άραγε; Ποια τύχη περίμενε τον κόσμο γύρω μας, που κατέρρεε; 
Για ένα πράγμα ήμουν βέβαιη. Ούτε ο κόσμος ούτε η ζωή μας θα 
ήταν ξανά όπως τα ξέραμε.
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Η κούραση άρχισε πάλι να βαραίνει τα βλέφαρά μου. Πριν αφε-
θώ να χαλαρώσω όμως, έπρεπε να αλλάξω τις πάνες του Νικόλα 
και να τον ταΐσω, πράγματα όχι και τόσο εύκολα μέσα σ’ εκείνο 
το γεμάτο κόσμο τρένο. Το ταξίδι φαινόταν ατέλειωτο. Σχεδόν σε 
κάθε σταθμό έπρεπε να περιμένουμε, μερικές φορές ώρες ολόκλη-
ρες, να περάσουν τα τρένα που μετέφεραν στρατιώτες και εφόδια 
προς διάφορες κατευθύνσεις. Μια απίστευτη κινητικότητα, που 
ενίσχυε τις υποψίες για έναν επερχόμενο μεγάλο πόλεμο. 

Ήλπιζα ότι από τη στιγμή που είχαμε περάσει στην Ιταλία 
τα πράγματα θα ήταν καλύτερα και θα φτάναμε στον προορισμό 
μας πριν εξαντληθούν οι καθαρές πάνες, το γάλα του μωρού και 
οι αντοχές μου. Όταν πεινούσε ο μικρούλης μου, δεν μπορούσε 
κανείς να σταματήσει το κλάμα και τις φωνές του. 

Είχαν περάσει τόσες ώρες από τον προηγούμενο σταθμό, που 
το νερό είχε κρυώσει στο δοχείο του και δυσκολεύτηκα να διαλύσω 
το γάλα. Ο Νικόλας άνοιξε τα μάτια του και μόλις είδε το μπου-
κάλι στα χέρια μου άρχισε να χτυπάει χέρια πόδια με λαχτάρα. 
Τον πήρα αγκαλιά. Στην επαφή με το κορμάκι του κατακλύσθηκα 
από συναισθήματα τρυφερότητας, φόβου και ανασφάλειας. Τον 
έσφιξα στη αγκαλιά μου. «Μη φοβάσαι, μωρό μου. Δεν θα αφήσω 
κανέναν να σου κάνει κακό», του είπα νοερά, αν και με την αμφι-
βολία ριζωμένη βαθιά μέσα μου. Η αμφιβολία και ο φόβος είχαν 
κατακλύσει τη σκέψη και την ψυχή μου από τη μέρα που η Άννα 
και ο Λουκάς είχαν έρθει στο σπίτι μας στη Βιέννη να μας αφή-
σουν τον Νικόλα για λίγες μέρες. 
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«Δεν σας περίμενα τόσο νωρίς», είπα χαρούμενη όταν τους είδα 
στην πόρτα φορτωμένους με ένα σωρό πράγματα και τον Νικόλα 
στην αγκαλιά της Άννας.

Τον πήρα με λαχτάρα στα χέρια μου και μπήκαμε στο σπίτι ενώ 
ο Λουκάς προσπαθούσε να μεταφέρει δύο βαριές βαλίτσες μέσα.

«Τι είναι όλα αυτά που κουβαλάτε; Μη μου πεις ότι μετακό-
μισες όλη την προίκα του μωρού! Απ’ όσο ξέρω, θα τον έχουμε 
το πολύ για δέκα μέρες. Μακάρι βέβαια να αλλάξατε σχέδια και 
να μείνετε περισσότερο στην Ιταλία. Όπως καταλαβαίνετε, και ο 
πατέρας σου και εγώ θα χαρούμε πολύ να έχουμε το μωράκι μας 
στο σπίτι».

«Το ξέρω, μαμά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε ακόμα 
βέβαιοι πόσο θα χρειαστεί να μείνουμε».

«Πόσο θα χρειαστεί; Τι σημαίνει αυτό; Εγώ νόμιζα ότι θα κά-
νατε το ταξίδι αναψυχής που δεν καταφέρατε να κάνετε στο γάμο 
σας. Αυτό δεν είναι;» 

«Θα τα πούμε, μαμά. Κάθισε, σε παρακαλώ. Έχουμε να σου 
μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό», είπε η Άννα και κατάλαβα ότι 
κάτι δεν πήγαινε καλά. 

Ανησύχησα, αλλά προσπάθησα να μην το δείξω.
«Περιμένετε να πω στη Χέλγκα να μας ετοιμάσει το τσάι και τα 

λέμε μετά. Ή, μάλλον, να τα πούμε το βράδυ στο τραπέζι, που θα 
είναι και ο πατέρας σου».

«Αυτά που έχουμε να σου πούμε δεν πρέπει σε καμία περίπτω-
ση να τα μάθει ο πατέρας. Θέλω να μου το υποσχεθείς, μαμά. 
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Έχει μεγάλη σημασία για μας... Σε παρακαλώ», η φωνή της τσά-
κισε και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα.

«Τι συμβαίνει; Λουκά, σε παρακαλώ, μίλησέ μου, μιλήστε μου, 
ανησυχώ».

«Καλύτερα να καθίσουμε έξω, στον κήπο. Πρέπει να είμαστε 
σίγουροι πως ό,τι πούμε δεν θα το ακούσει κανείς», είπε ο Λουκάς. 

Είπα στη Χέλγκα να ετοιμάσει το τσάι και να μας το φέρει 
έξω. Μεταφερθήκαμε στον κήπο. Ήταν αρχές καλοκαιριού και ο 
απογευματινός ήλιος ήταν ευχάριστα ζεστός. Έστρωσα μια κου-
βέρτα στο γρασίδι και αφήσαμε τον Νικόλα με μερικά παιχνίδια 
να παίξει. Προσπαθούσα να φαίνομαι ήρεμη, αλλά από τη μια η 
ανησυχία, από την άλλη η περιέργεια, είχε σφιχτεί το στομάχι μου 
και η καρδιά μου χτυπούσε ακανόνιστα. Μέχρι να εμφανιστεί η 
Χέλγκα με το δίσκο και να μας σερβίρει, δεν ανταλλάξαμε κουβέ-
ντα. Αυτό απλώς μεγάλωνε την αγωνία μου. Καταλάβαινα ότι κάτι 
πολύ σοβαρό τους συνέβαινε.

«Λοιπόν, τώρα νομίζω πως μπορούμε να μιλήσουμε με την ησυ-
χία μας», είπα. «Σας ακούω».

«Μαμά, για μια φορά ακόμη, θα σου ζητήσω να μας υποσχεθείς 
ότι αυτά που θα πούμε δεν θα τα συζητήσεις με τον πατέρα, και 
πολύ περισσότερο με οποιονδήποτε άλλο, όσο και αν τον εμπι-
στεύεσαι».

«Εντάξει. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί ο πατέρας σου πρέπει 
να μείνει έξω από το όποιο πρόβλημά σας, σας υπόσχομαι να μη 
μιλήσω σε κανέναν».

«Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετές ημέρες αυτό που αρχικά 
είχε ξεκινήσει ως ταξίδι αναψυχής λίγων ημερών έχει γίνει για μας 
ταξίδι επιβίωσης».

«Μα τι λες, Άννα μου; Τι κουβέντα είναι αυτή; Δεν καταλαβαί-
νω τίποτα».

«Ηρέμησε, μαμά, θα τα πούμε όλα και θα καταλάβεις». 
Διέκρινα ένα δισταγμό στη φωνή της, αλλά δεν μίλησα. Της 
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άφησα όσο χρόνο χρειαζόταν. Ο Λουκάς στεκόταν όρθιος πίσω 
της. Της έσφιξε ενθαρρυντικά τους ώμους.

«Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό ο Λουκάς 
είναι μέλος μιας αντιφασιστικής οργάνωσης που, πέρα από τη δρά-
ση της, να τυπώνει δηλαδή και να μοιράζει κρυφά αντιφασιστικά 
έντυπα και προκηρύξεις, έχει επαφές και με ανάλογες οργανώσεις 
σε άλλες χώρες, κυρίως στη Γερμανία και στην Ιταλία, σε μια προ-
σπάθεια να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο κατά του φασισμού, 
που εξαπλώνεται και σαπίζει σαν γάγγραινα την Ευρώπη.

»Η οργάνωση αυτή, εδώ και μερικούς μήνες, έχει φτιάξει ένα δί-
κτυο σωτηρίας των εβραϊκής καταγωγής κατοίκων αλλά και άλλων 
ομάδων που κινδυνεύουν στις χώρες αυτές. Ο Λουκάς είναι δρα-
στήριο μέλος αυτού του δικτύου, που μέχρι τώρα έχει κατορθώσει 
να απομακρύνει αρκετές εβραϊκές οικογένειες και να τις βοηθήσει 
να εγκατασταθούν κάπου με ασφάλεια. Αυτό λοιπόν το ταξίδι είχε 
ως σκοπό, κυρίως, να έρθουμε σε επαφή με άλλους αντιφασίστες 
που, με αφορμή το συνέδριο αρχαιολογίας που διοργανώνεται στη 
Ρώμη, θα συγκεντρωθούν εκεί και θα έχουν μυστικές συσκέψεις 
για το συντονισμό της δράσης τους».

«Μια στιγμή... Μου λες δηλαδή ότι είσαι και εσύ μπλεγμένη σ’ 
αυτή την ιστορία; Αλλά τι λέω; Και βέβαια είσαι μπλεγμένη. Αλ-
λιώς πώς θα τα ήξερες όλα αυτά; Εσύ υποτίθεται ότι θα έπαιρνες 
μέρος στο συνέδριο αρχαιολογίας και, με την ευκαιρία, θα ερχό-
ταν μαζί σου και ο Λουκάς για να περάσετε μερικές όμορφες μέρες 
στην Ιταλία. Τώρα μου λες ότι όλο αυτό είναι ένα παραμύθι;»

«Που δυστυχώς έχει και κακό δράκο», είπε με ένα πικρό χαμό-
γελο ο Λουκάς.

«Πώς μπορείς και αστειεύεσαι, Λουκά; Πραγματικά δεν περί-
μενα από σένα να φερθείς τόσο ανεύθυνα και να βάλεις σε τόσο 
μεγάλο κίνδυνο την οικογένειά σου», του είπα θυμωμένη.

«Αυτό που δεν έχετε καταλάβει είναι ότι η οικογένειά μου και 
χιλιάδες, εκατομμύρια άλλες οικογένειες στη Ευρώπη είναι ήδη σε 
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πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αν δεν κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε 
αυτή την τρέλα, θα χαθούμε. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας; 
Άνθρωποι εξαφανίζονται, οικογένειες διαλύονται, ανυποψίαστοι 
πολίτες συλλαμβάνονται και καταδικάζονται χωρίς δίκη. Είναι 
αυτός ένας κόσμος στον οποίο θέλετε να ζήσετε; Είναι ο κόσμος 
στον οποίο θέλετε να μεγαλώσει ο εγγονός σας; Επειδή ξέρω τις 
ιδέες σας, είμαι σίγουρος πως όχι.

»Καταλαβαίνω βέβαια τους φόβους και τις αμφιβολίες σας. 
Τίποτε από αυτά που προανέφερα δεν έχει περάσει το κατώφλι 
αυτού του σπιτιού. Ζείτε στον μικρόκοσμό σας και πιστεύετε και 
εσείς, όπως οι περισσότεροι, ότι όλα όσα ακούγονται είναι υπερ-
βολές. Δεν μπορείτε να δεχτείτε ότι αυτή η χώρα, η χώρα στην 
οποία γεννηθήκατε και μεγαλώσατε, μπορεί να γίνει εχθρός και 
δήμιος των ίδιων των πολιτών της. Εχθρός όλων των ιδανικών για 
ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα. Μόνο που ξεχνάτε ότι, περισσό-
τερο από ένα χρόνο τώρα, αυτή η χώρα δεν υπάρχει. Συνθηκο-
λόγησε άνευ όρων με τη ναζιστική Γερμανία. Έγινε προσάρτημά 
της. Τώρα κουμάντο στην Αυστρία κάνουν μια χούφτα παρανοϊκά 
ανθρωποειδή από το Βερολίνο, με τη βοήθεια κάποιων ανδρείκε-
λων εδώ, στη Βιέννη».

Όση ώρα μιλούσε ο Λουκάς ήταν καθισμένος, σκυφτός, με τα 
δάχτυλα των χεριών του τεντωμένα και τα χέρια του να κινού-
νται με ένταση. Βρισκόταν σε μεγάλη ταραχή. Όταν τελείωσε, 
πετάχτηκε από το κάθισμά του και περπάτησε γρήγορα μέχρι τη 
λιμνούλα του κήπου. Εκεί στάθηκε ακίνητος. Η Άννα σηκώθηκε 
και πήγε κοντά του. Του έπιασε τα χέρια και του μιλούσε σιγά, 
ήρεμα. Δεν άκουγα τι έλεγαν, αλλά ένιωθα ότι τους ένωναν πολύ 
περισσότερα από αυτά που υπάρχουν ανάμεσα στα ζευγάρια που 
αγαπιούνται. Σε λίγο επέστρεψαν αγκαλιασμένοι.

«Συγγνώμη για την ένταση προηγουμένως», είπε ο Λουκάς και 
κάθισε πάλι.

«Λουκά, δεν είμαι τόσο ανίδεη για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. 
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Απλώς φοβάμαι και θα ήθελα η οικογένειά μου να είναι ασφαλής, 
μένοντας μακριά από οποιαδήποτε εμπλοκή σε όλη αυτή την τρέ-
λα, όπως την είπες. Και να που μαθαίνω ότι η κόρη μου και ο 
γαμπρός μου είναι πολύ σοβαρά εκτεθειμένοι σε μια πολύ επικίν-
δυνη κατάσταση. Εσύ είπες λίγο πριν ότι συλλαμβάνονται άνθρω-
ποι και καταδικάζονται χωρίς δίκη. Καταλαβαίνεις τι πρόκειται 
να συμβεί αν μαθευτεί η δράση σας; Τι θα γίνει αυτό το μωρό αν 
σας συλλάβουν; Μάνα είμαι. Είναι δυνατόν να μην ανησυχώ;»

«Μαμά, πρέπει να ανακτήσεις την ψυχραιμία σου, γιατί δεν 
έχουμε πολύ χρόνο και είναι ανάγκη να συζητήσουμε κάποια πρα-
κτικά θέματα. Καταλαβαίνουμε ότι φορτώνουμε μεγάλο βάρος 
στις πλάτες σου και, πίστεψέ με, δεν θα το κάναμε αν δεν ήταν 
πραγματικά αναγκαίο».

«Εντάξει, Άννα. Σας υπόσχομαι να είμαι ψύχραιμη και να κάνω 
ότι μου ζητήσετε. Πρέπει να βρω τη δύναμη, για να μπορέσω να 
σας βοηθήσω. Πείτε μου μόνο, πόσο επικίνδυνα έχουν γίνει τα 
πράγματα για σας;»

«Την περασμένη εβδομάδα με κάλεσε ο διευθυντής σπουδών 
του τμήματός μου στο πανεπιστήμιο και, αφού μου ζήτησε η συ-
ζήτησή μας να μείνει απολύτως μυστική, σαν να μην έγινε ποτέ, 
μου ανέφερε ότι κάποιοι άντρες της κρατικής ασφάλειας τον επι-
σκέφθηκαν στο γραφείο του και του έκαναν πολλές και περίεργες 
ερωτήσεις για μένα», είπε ο Λουκάς.

«Τι είδους ερωτήσεις;»
«Δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, πάντως είχαν σχέση με τη 

στάση μου απέναντι στην πολιτική κατάσταση στη χώρα, με τις 
επαφές μου μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο και με τις σχέσεις 
που έχω με κάποιους από τους φοιτητές μου. Ο διευθυντής μού 
είπε ξεκάθαρα ότι ανησυχεί πολύ και ότι είναι πολύ πιθανό να μου 
ζητηθεί να εγκαταλείψω το πανεπιστήμιο».

«Θεέ και Κύριε! Αυτό είναι πολύ σοβαρό».
«Το σοβαρό είναι ότι με υποψιάζονται και είναι πολύ πιθανό να 
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ψάχνουν να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία. Μα και να μη βρουν, 
είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα βρουν την αλήθεια για την κα-
ταγωγή μου και τότε δεν θα χρειάζονται τίποτε άλλο για να με 
συλλάβουν και να με εξαφανίσουν, όπως έχουν κάνει με χιλιάδες 
άλλους μέχρι τώρα».

«Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς θα μάθουν την αλήθεια για την 
καταγωγή σου; Από πότε έχουν πρόβλημα οι Έλληνες σ’ αυτή τη 
χώρα;»

«Αυτό που δεν ξέρεις μαμά, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε λόγος 
να αναφερθεί, είναι ότι η μητέρα του Λουκά είναι Εβραία. Ελλη-
νίδα Εβραία από τη Θεσσαλονίκη. Αν αυτό αποκαλυφθεί, είμαστε 
χαμένοι». 

Η Άννα σήκωσε τον μικρό Νικόλα και τον κράτησε σφιχτά 
στην αγκαλιά της. Σαν να ήθελε να γίνει ένα μαζί του και τίποτα, 
ποτέ, να μην μπορεί να τους χωρίσει.

Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Αυτά που μόλις είχα ακούσει, 
οι συνέπειες που μπορεί να ακολουθούσαν και η εικόνα της κόρης 
μου με τον γιο της στην αγκαλιά ήταν πολλά για να μπορέσω να 
συγκρατήσω τα δάκρυά μου.

«Τι είναι αυτά που μου λες, Άννα μου; Καταλαβαίνεις πόσο 
έχω τρομάξει;»

«Θέλω να σε τρομάξω μαμά. Θέλω να σε τρομάξω πολύ, γιατί 
μόνο έτσι θα μπορέσεις να βρεις τη δύναμη να κάνεις, αν χρεια-
στεί, αυτό που θα σου ζητήσουμε».

«Μα τι σχεδιάζετε; Τι είναι αυτό που μπορεί να χρειαστεί να 
κάνω; Ξέρεις, Άννα μου, μπορώ να κάνω τα πάντα για να μη σας 
συμβεί κανένα κακό. Το ίδιο ισχύει και για τον πατέρα σου. Η 
γνώμη μου είναι ότι πρέπει να του μιλήσετε. Έχει κάποιες γνωρι-
μίες που μπορεί να βοηθήσουν τον Λουκά κι εσένα, αν χρειαστεί. 
Γιατί πρέπει να τον αφήσουμε έξω από ένα τόσο σοβαρό πρόβλη-
μα που αφορά την οικογένειά μας;»

«Μαμά, σε παρακαλώ, το υποσχέθηκες. Δεν αμφισβητώ την 
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αγάπη του πατέρα μου. Τόσο όμως ο Λουκάς, όσο και εγώ πιστεύ-
ουμε ότι δεν είναι έτοιμος να δεχτεί την πραγματικότητα που ζει 
αυτή τη στιγμή η χώρα και δεν θα μπορέσει να συνειδητοποιήσει 
τον κίνδυνο. Στην προσπάθειά του να βοηθήσει, μπορεί να εμπι-
στευθεί άτομα που δεν πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να 
μη μάθει τίποτα, προς το παρόν τουλάχιστον. Σύμφωνοι;»

«Σας το υποσχέθηκα και, παρά το τεράστιο βάρος που θα είναι 
για μένα ένα τέτοιο μυστικό, δεν πρόκειται να του πω τίποτα. 
Λοιπόν, εξηγήστε μου τι σκοπεύετε να κάνετε».

«Αύριο το πρωί φεύγουμε για Ιταλία, όπως έχουμε προγραμ-
ματίσει. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι αν και πότε θα 
επιστρέψουμε».

«Και το παιδί; Είναι δυνατόν να φύγετε και να μην ξέρετε πότε 
θα το ξαναδείτε; Πως μπορείτε να το αφήνετε εδώ κάτω από τέ-
τοιες συνθήκες; Δεν θα έπρεπε να το πάρετε μαζί;»

«Μαμά, σε παρακαλώ. Πιστεύω πως μπορείς να καταλάβεις 
πόσο δύσκολη είναι αυτή η απόφαση και για τους δυο μας. Όμως, 
πρώτα την ασφάλεια του παιδιού σκεφτόμαστε. Είμαστε σίγουροι 
πως μας παρακολουθούν και καταγράφουν όλες μας τις κινήσεις. 
Η εκτίμηση η δική μας αλλά και άλλων μελών της οργάνωσης, 
με περισσότερη εμπειρία και κάποιες κρυφές διασυνδέσεις στις 
υπηρεσίες ασφαλείας, είναι ότι αν επιχειρήσουμε να φύγουμε όλοι 
μαζί θα μας εμποδίσουν και θα επισπεύσουν τη σύλληψή μας. Αν 
μάθουν μάλιστα για την καταγωγή του Λουκά, ακόμη και ο Νικό-
λας κινδυνεύει».

«Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Δηλαδή μου λέτε ότι κινδυ-
νεύει η ζωή ενός βρέφους, ενός παιδιού ηλικίας ενός έτους, μόνο 
και μόνο επειδή έχει κατά το ένα τέταρτο εβραϊκή καταγωγή; 
Όχι, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Και αν είναι έτσι, αν αυτό 
πιστεύετε, πώς είναι δυνατόν να τον αφήνετε εδώ; Είμαι σίγουρη 
πως ούτε εσείς πιστεύετε ότι ο Νικόλας κινδυνεύει πραγματικά».

«Το πιστεύουμε και τρέμουμε γι’ αυτόν κάθε στιγμή. Προσπα-
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θούμε να το διακινδυνεύσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο και παρα-
καλούμε μέρα νύχτα να μην έχουμε πάρει λάθος απόφαση».

«Εκτιμούμε λοιπόν ότι αφήνοντας τον Νικόλα εδώ θα έχουν 
τη σιγουριά ότι θα επιστρέψουμε, όπως φαίνεται ότι το έχουμε 
προγραμματίσει», είπε ο Λουκάς.

«Αλλά... εσείς δεν θα επιστρέψετε;» είπα ξέπνοα.
«Θα σου τα εξηγήσουμε όλα, μαμά. Λίγη υπομονή ακόμη. Αυτή 

τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Μετά 
την αναχώρησή μας όμως κάποιοι άνθρωποί μας θα είναι σε θέση 
να μάθουν εκ των έσω τι ακριβώς ξέρουν οι Αρχές για μας και, 
κυρίως, τι ξέρουν για τον Λουκά. Θα το καταλάβουν από τις κινή-
σεις τους. Τις πληροφορίες αυτές θα μας τις στείλουν με κάποιον 
σύνδεσμό μας στην Ιταλία. Τότε θα πάρουμε την οριστική από-
φαση για το τι πρέπει να κάνουμε. Αν η απόφαση είναι να μην 
επιστρέψουμε, τότε αρχίζουν τα πάρα πολύ δύσκολα για σένα».

«Πιο δύσκολα απ’ ό,τι είναι ήδη;»
«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Σε αυτή την περίπτωση εί-

ναι ανάγκη να πάρεις το παιδί και να φύγετε από την Αυστρία. 
Και αυτό θα πρέπει να γίνει με απόλυτη μυστικότητα και γρήγορα, 
πριν από την ημερομηνία για την οποία έχουμε προγραμματίσει 
την επιστροφή μας, γιατί μετά θα είναι αργά. Θα υποψιαστούν ότι 
δεν πρόκειται να επιστρέψουμε και θα χρησιμοποιήσουν το παιδί 
για να μας εκβιάσουν».

«Θα το ξαναπώ: δεν τα πιστεύω όλα αυτά που ακούω. Μου 
λέτε δηλαδή ότι η κρατική ασφάλεια, σε τέτοιους καιρούς, θα 
στήσει ολόκληρη επιχείρηση και θα χρησιμοποιήσει ένα μωρό για 
να συλλάβει δύο ανθρώπους που δεν συμφωνούν με την ιδεολογία 
του ναζισμού; Δεν σκοτώσατε δα και κανέναν. Ούτε πιστεύω ότι 
είναι αρκετή για κάτι τέτοιο η εν μέρει εβραϊκή καταγωγή του 
Λουκά».

«Έχουν κάνει πολύ χειρότερα για λιγότερα. Παρά τον αντι-
μπολσεβικισμό τους, έχουν υιοθετήσει πλήρως μεθόδους που χρη-
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σιμοποιούνται από τη Σοβιετική Ένωση για να μην μπορεί να 
ξεφύγει κανείς από κει. Συλλαμβάνοντας τα μέλη των οικογενειών 
τους που μένουν πίσω τους εκβιάζουν να γυρίσουν», είπε ο Λουκάς.

«Ναι, αλλά ένα βρέφος;»
«Αυτό που καταλαβαίνουν ότι θα μας πονέσει περισσότερο. 

Ούτε εσείς όμως θα είστε ασφαλείς. Αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορεί 
κανείς να τους αποκαλεί έτσι, δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα 
προκειμένου να ολοκληρώσουν το αποτρόπαιο έγκλημά τους. Άλ-
λωστε γι’ αυτούς ακόμη και ο Νικόλας είναι ένας Εβραίος, ένας 
μελλοντικός εχθρός της άριας φυλής και της ανθρωπότητας».

«Όχι, όχι, δεν μπορώ να τα πιστέψω όλα αυτά. Δεν τα χωράει 
ο νους μου». 

«Μαμά, το πρόβλημα είναι ότι ο Λουκάς είναι πολύ βαθιά χω-
μένος στην αντιφασιστική δράση, αλλά δεν είναι ώρα να πούμε 
περισσότερα και όσο λιγότερα ξέρεις γι’ αυτό, τόσο καλύτερα για 
σένα. Αν κάποια στιγμή αποκαλυφθεί πλήρως η δράση του, θα 
είναι πολύ σημαντικός γι’ αυτούς και δεν θα σταματήσουν μπρο-
στά σε τίποτα προκειμένου να τον βάλουν στο χέρι. Φοβάμαι ότι 
πουθενά στην Ευρώπη δεν θα είμαστε ασφαλείς. Μόνο ίσως στην 
Αμερική, αλλά ο Λουκάς ούτε να ακούσει δεν θέλει ότι θα εγκατα-
λείψει τον αγώνα. Και εγώ θα είμαι μαζί του σ’ αυτό».

«Μα τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε; Μόλις τώρα δεν μου 
λέγατε τι είναι ικανοί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς μπορού-
με να τους αντισταθούμε; Αυτοί έχουν τη δύναμη και τα μέσα να 
επιβάλουν τη θέλησή τους. Πώς μπορούμε να τους πολεμήσουμε;»

«Οι αδύναμοι πρέπει να μάθουν να φοβίζουν τους δυνατούς. 
Να καταλάβουν ότι αν το θέλουν, αν ελευθερωθούν από το φόβο, 
μπορούν να είναι και αυτοί δυνατοί και να ανταποδώσουν κάθε 
χτύπημα. Αν σκύψουμε το κεφάλι και δεχτούμε να υποταχθούμε, 
αν δεχτούμε να τους υπηρετούμε, θα είναι επειδή έχουμε ξεχά-
σει τη δύναμη που διαθέτουμε. Μόνο αν θυμηθούμε, αν συνειδη-
τοποιήσουμε όλοι εμείς που δεν συμφωνούμε μαζί τους αυτή τη 
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δύναμη, τότε μόνο θα σταματήσουμε το κακό που έχει εξαπλω-
θεί και συνεχίζει να εξαπλώνεται, σαν τη χειρότερη επιδημία, σε 
όλη την Ευρώπη. Άλλωστε, για σκεφτείτε το, μας φοβούνται ήδη 
πολύ. Αλλιώς, προς τι όλο αυτό το ανθρωποκυνηγητό που έχουν 
εξαπολύσει σε όλη σχεδόν την ήπειρο;» είπε ο Λουκάς.

«Δεν ξέρω πια, δεν ξέρω τι να πω για να σας αλλάξω γνώμη. 
Ίσως γιατί, όσο και αν έχω τρομάξει, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε 
δίκιο. Καταλαβαίνετε όμως, φαντάζομαι, τι τεράστια ευθύνη είναι 
αυτή που μου ζητάτε να αναλάβω. Δεν ξέρω αν μπορώ να τη ση-
κώσω. Δεν έχω ιδέα από συνωμοσίες και εσείς μου λέτε ότι από 
αυτή τη στιγμή πρέπει να αρχίσω να ζω σαν συνωμότης. Μου 
είναι αδύνατον να σηκώσω αυτό το βάρος, να νιώθω κάθε στιγμή 
ότι το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει τη ζωή του εγγονού 
μου και ίσως και τη δική σας. Αδύνατον».

«Μαμά, σε παρακαλώ, είσαι η μόνη λύση που έχουμε, η μόνη 
μας ελπίδα. Αν δεν δεχτείς να μας βοηθήσεις, δεν έχουμε άλλη 
επιλογή από το να μείνουμε στην Αυστρία, με τη βεβαιότητα ότι 
ανά πάσα στιγμή όλα θα αποκαλυφθούν και θα χαθούμε και οι 
τρεις, όπως έχει συμβεί σε χιλιάδες οικογένειες μέχρι τώρα. Τότε 
πια κανείς δεν θα μπορεί να μας βοηθήσει». 

Ο κόσμος είχε αρχίσει να γυρίζει γύρω μου. Έκλεισα τα μάτια 
σφιχτά ελπίζοντας ότι μόλις τα άνοιγα ξανά ο εφιάλτης θα είχε 
τελειώσει. Ότι θα τα άνοιγα και θα βρισκόμουν πάλι στην ήσυχη 
και βαρετή πολλές φορές καθημερινότητά μου, που μόλις εκείνη 
τη στιγμή συνειδητοποιούσα πόσο ευγνώμων θα έπρεπε να είμαι 
γι’ αυτήν.

«Δηλαδή μου λέτε ότι εμπρός μας είναι ο γκρεμός και πίσω μας 
το ρέμα. Εντάξει λοιπόν, ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο;»

«Όπως λέγαμε, αν μας ειδοποιήσουν ότι έχει αποκαλυφθεί η 
δράση του Λουκά και έχει μπει στο στόχαστρο των Αρχών, εμείς 
δεν θα επιστρέψουμε και το παιδί θα πρέπει να φύγει αμέσως από 
δω. Η μόνη που εμπιστευόμαστε, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί 
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να το κάνει αυτό, είσαι εσύ. Θα σου στείλουμε ειδοποίηση και θα 
πρέπει να φύγεις αμέσως με το παιδί για την Ελλάδα. Όχι ότι εκεί 
θα είστε εκατό τοις εκατό ασφαλείς. Οι πράκτορές τους είναι πα-
ντού, αλλά πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα είναι ακόμα περιορισμένη 
η δράση τους. Πάντως, για κάθε ενδεχόμενο, είναι καλύτερα να 
μην εμφανιστείς στην Καλαμάτα, ή στη θεία Μαρίτσα στην Αθή-
να, όπου μπορεί εύκολα να σας εντοπίσουν. Μέχρι να βεβαιωθού-
με ότι όλα είναι εντάξει, η παρουσία σας και ο τόπος παραμονής 
σας στην Ελλάδα θα πρέπει να μείνουν κρυφά απ’ όλους. Το πού 
θα μείνετε θα το αποφασίσεις εσύ, ανάλογα με τις περιστάσεις, 
όταν φτάσετε εκεί».

«Καλά, και εσείς πώς θα ξέρετε πού βρισκόμαστε; Πώς θα μας 
βρείτε όταν έρθετε στην Ελλάδα... Γιατί, φαντάζομαι, αυτό είναι 
το σχέδιο. Να έρθετε στην Ελλάδα».

«Αυτό είναι το σχέδιο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι πότε θα μπο-
ρέσουμε να το πραγματοποιήσουμε με ασφάλεια. Καταλαβαίνεις 
ότι μόλις γίνει αντιληπτή η εξαφάνισή σας, αυτοί θα μας ψάχνουν 
σε όλη την Ιταλία και εκεί οι Αρχές είναι βέβαιο ότι θα κάνουν 
τα πάντα για να τους βοηθήσουν να μας βρουν. Ίσως μας πάρει 
καιρό να μπορέσουμε να φύγουμε χωρίς μεγάλο ρίσκο.

»Ο σύνδεσμός μας, χωρίς βέβαια να το ξέρει, θα είναι η θεία 
Μαρίτσα. Όταν περάσει κάποιο διάστημα αφότου φτάσετε, θα 
πρέπει να επισκεφθείς, με μεγάλη προσοχή πάντα, τη θεία. Αν 
υπάρχει δυνατότητα να αφήσεις κάπου τον Νικόλα, καλό είναι 
να μην τον έχεις μαζί σου. Έτσι και στόχο δεν θα δίνετε, για την 
περίπτωση που σας ψάχνουν, και η θεία δεν θα μάθει ότι έχεις το 
παιδί μαζί σου, ώστε να αρχίσει τις ερωτήσεις. Και για τη δική 
σας αλλά και τη δική της ασφάλεια είναι καλύτερα να μη γνωρίζει 
τίποτα. Θα της πεις ότι έχεις κατέβει να τακτοποιήσεις μερικές 
εκκρεμότητες του παππού.

»Αν όλα είναι εντάξει, εμείς θα έχουμε στείλει στη θεία ένα 
σημείωμα για σένα, δήθεν από κάποιον συμβολαιογράφο, ότι όλα 
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είναι έτοιμα και μπορείς να περάσεις από το γραφείο να υπογρά-
ψεις τα συμβόλαια. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορείς να πάρεις 
τον Νικόλα και να εγκατασταθείτε στο σπίτι στην Αθήνα, όπου θα 
έρθουμε να σας βρούμε. Εάν δεν υπάρχει μήνυμα ή αν υπάρχει μή-
νυμα με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, θα πρέπει να συνεχίσετε 
να κρύβεστε. Η επίσκεψη στη θεία μπορεί να επαναληφθεί, αφού 
όμως περάσουν δυο τρεις μήνες ακόμη».

«Δηλαδή εννοείτε ότι πιθανόν να χρειαστεί να μείνω μόνη μου 
με το παιδί στην Ελλάδα για μήνες; Τι θα γίνει με τον πατέρα σου, 
με τους γονείς μου; Θα αφήσω τόσους ανθρώπους πίσω μου. Πώς 
γίνεται να μην ξέρουν που βρίσκομαι όλον αυτό τον καιρό;»

«Μαμά, δεν μπορούν να απαντηθούν τώρα όλα τα ερωτήματα. 
Καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πολύ ρευστά ακόμα, πολύ αβέβαια. 
Άλλωστε υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορεί να μη χρειαστεί να γίνει 
τίποτε απ’ όλα αυτά. Μακάρι οι φόβοι μας να αποδειχθούν υπερ-
βολικοί. Όλοι όμως, εσύ κυρίως, πρέπει να είμαστε προετοιμα-
σμένοι για το χειρότερο».

«Άννα, αν μιλάμε για πολύμηνη παραμονή μας στην Ελλάδα, 
δεν μπορώ να την οργανώσω μόνη μου. Πρέπει να μιλήσω στον 
παππού σου, και για να μην τρελαθεί ο άνθρωπος, αλλά και για 
να με βοηθήσει. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να φύγω από 
δω με πολλά χρήματα χωρίς να το μάθει ο πατέρας σου. Άσε που 
το ποσό που μπορώ να έχω νόμιμα μαζί μου είναι πολύ μικρό. 
Αν έχω περισσότερα και τα βρουν σε κάποιον έλεγχο, κινδυνεύω 
να συλληφθώ και αυτό θα είναι καταστροφή. Μόνο ο παππούς 
μπορεί να μου εξασφαλίσει χρήματα στην Ελλάδα. Πρέπει να μου 
επιτρέψετε να του μιλήσω για όλα αυτά».

Έπεσε σιωπή. Η Άννα στράφηκε προς τον Λουκά, που φαινό-
ταν προβληματισμένος.

«Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί, Λουκά. Τι θα κάνουμε; Ο παπ-
πούς έχει πλήρη επίγνωση του τι γίνεται στη χώρα και δεν ανησυ-
χώ ότι θα μιλήσει σε οποιονδήποτε. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι 


