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Αρχές του 1936 ο Βόλφγκανγκ κι εγώ κρυφακούσαμε από τη θέση 

μας δίπλα στον τοίχο μια από τις σπάνιες λογομαχίες των γονιών μας. 

Η διαφωνία είχε ξεκινήσει από το πρωί, και όλη μέρα επικρατούσε  

στο σπίτι μια παράξενα τεταμένη ατμόσφαιρα. Την αρχή την έκανε η 

μητέρα μου, που με κάνα δυο κοφτές φράσεις θύμισε στον πατέρα τι 

τους είχε συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια, τόσο σε πολιτικό όσο και 

σε προσωπικό επίπεδο. Δεν παραπονιόταν, είπε. Όμως δεν είχε φα

νταστεί έτσι το μέλλον της. Απ’ το πρωί ως το βράδυ έστεκε πάνω από 

κατσαρόλες και καζάνια ή έτριβε την μπουγάδα στη σανίδα, κι όταν 

τελείωνε η μέρα, έπρεπε να ασχοληθεί με τα σκισμένα, χιλιομπαλω

μένα ρούχα των παιδιών. Κι ύστερα από μια αβέβαιη παύση ρώτησε 

μήπως τελικά ο πατέρας έπρεπε να ξανασκεφτεί την εγγραφή του στο 

Κόμμα. Δύο φορές μέσα στον χρόνο, είπε, είχαν έρθει οι κύριοι από 

την εκπαιδευτική αρχή προκειμένου να τον πείσουν να υποχωρήσει, 

μάλιστα στην τελευταία τους επίσκεψη του είχαν δώσει ελπίδες για 

ταχεία προαγωγή. Εκείνη, πάντως, δεν τα έβγαζε πέρα πια... Και για 

να δείξει ότι είχε τελειώσει με τα όσα ήθελε να πει, πρόσθεσε, ύστερα 

από μια μεγάλη παύση, ένα απλό: «παρακαλώ!».

Η απάντηση του πατέρα μου, όπως καμιά φορά το σκεφτόμουν 

στα χρόνια που ακολούθησαν, ήταν πάρα πολύ αναλυτική, έδειχνε 

πόσο πολύ ανησυχούσε τον τελευταίο καιρό. Είπε κάτι για τις προ

σαρμογές που ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν, όπως τόσοι και τόσοι 

άλλοι. Για τη συνήθεια, που ύστερα από μια κατά κανόνα δύσκολη 

νέα αρχή σε  κρατάει σε ισορροπία. Για τη συνείδηση, για την εμπι

στοσύνη στον Θεό. Είπε επίσης ότι θα μπορούσαμε, εκείνος, τα αδέρ

φια μου κι εγώ, να την ξαλαφρώσουμε λίγο από κάποιες δουλειές, 

και άλλα παρόμοια. Όμως η μητέρα μου επέμενε για μια συγκεκριμέ

νη απάντηση, επισημαίνοντας ότι η εγγραφή στο Κόμμα δεν θα άλ

λαζε κάτι: «Έτσι κι αλλιώς θα παραμείνουμε αυτοί που είμαστε!». 

Χωρίς να το πολυσκεφτεί, ο πατέρας μου απάντησε: «Δεν είναι κα

θόλου έτσι! Θα άλλαζαν όλα!».
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Η μητέρα μου σάστισε για μια στιγμή. Έπειτα είπε ότι ασφαλώς και 

ήξερε ότι όλη αυτή η ιστορία με το Κόμμα θα ήταν ένα ψέμα απέναντι 

σ’ αυτούς «εκεί ψηλά», και ψέμα θα έπρεπε να είναι! Χίλια ψέματα 

μάλιστα, αν ήταν απαραίτητο! Δεν είχε τέτοιους ενδοια σμούς. Φυσικά, 

πρόσθεσε, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να σχολιαστεί ως υπο

κρισία. Όμως ήταν πρόθυμη να την πάρει. Η αναλήθεια ήταν ανέκα

θεν το όπλο του απλού κόσμου απέναντι στους ισχυρούς· δεν μπο

ρούσε πια να σκεφτεί τίποτε άλλο. Η ζωή που έκανε την είχε απογοη

τεύσει τόσο πολύ! Και στο σημείο εκείνο ο πατέρας μου φάνηκε να 

εκπλήσσεται, γιατί είπε ορθά κοφτά: «Εμείς δεν είμαστε ο απλός κό

σμος. Όχι σε τέτοια ζητήματα!».

Είχαμε κολλημένο το αυτί στον τοίχο του δωματίου, τα κεφάλια 

μας πλάι πλάι, για να μη μας ξεφύγει ούτε λέξη. Ωστόσο, το τι συνέ

βαινε στις μεγάλες παύσεις, όταν το αυτί μας έπιανε ήχους από ξερό

βηχα, από τον ανεφοδιασμό της σόμπας με κάρβουνα και –αν ακού

γαμε καλά– από λυγμούς πότε πότε, αυτό δεν το ανακαλύψαμε. Η 

μητέρα μου είπε κάτι ακόμα για τα σχόλια πολλών φίλων, ότι ο πατέ

ρας παραήταν ανυποχώρητος και σκεφτόταν αποκλειστικά με βάση 

τις αρχές του. Όμως ο πατέρας μου αντέτεινε ότι δεν μπορούσε να 

ακολουθήσει τους ναζί, μετά δεν θα μπορούσε ούτε το δαχτυλάκι του 

να κουνήσει. Έτσι είχαν τα πράγματα, είπε, ακριβώς έτσι. Έστω κι αν 

το τίμημα ήταν η διάψευση των προσδοκιών τους. Συνέβαινε σχεδόν 

στον καθένα, να μην επαληθεύονται τα όνειρά του. Ξανά παύση, 

ώσπου η μητέρα μου είπε: «Τα όνειρα δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν 

μιλάω γι’ αυτό! Έχουν προ πολλού διαλυθεί! Μην κοροϊδεύεις τον 

εαυτό σου!». Αφού ήξεραν και οι δύο, είπε, ότι τίποτε δεν θα άλλαζε 

για το υπόλοιπο της ζωής τους. Γιατί τον Χίτλερ δεν θα τον ξεφορτώ

νονταν πια. Και στο τέλος, ύστερα από μια από κείνες τις μακρές, 

δυσερμήνευτες αναβολές: «Μόνο που είναι τόσο δύσκολο να το συ

νειδητοποιείς καθημερινά».

Όταν χρόνια μετά τον πόλεμο ρώτησα τη μητέρα μου για κείνη την 
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διαφωνία, θυμήθηκε αμέσως. Την κάθε λέξη την είχε ζυγίσει τότε 

πολύ καλά, μου είπε, και χρειάστηκε να βρει μεγάλο θάρρος, γιατί 

ήξερε ποια θα ήταν η απάντηση και πως ο πατέρας μου θα είχε δίκιο· 

της πήρε κάμποσο καιρό μέχρι να το χωνέψει. Τα δέκα χρόνια του 

γάμου τους υπήρξαν ανέφελα ως την εποχή εκείνη. Έπειτα, από τη 

μια μέρα στην άλλη, όλα κατέρρευσαν, και δεν ήταν ούτε τριάντα 

πέντε χρονών. Η διαφωνία για την οποία της μιλούσα ήταν η απαρχή 

μιας δεύτερης περιόδου στη ζωή της. Ύστερα από τις λατρεμένες μέρες 

της νεότητάς της στο οικοτροφείο, με πιάνο και ποιήματα του Άιχε

ντορφ, και τα πρώτα ευτυχισμένα χρόνια του έγγαμου βίου, αναγκά

στηκε να μάθει ότι η ζωή ήταν ανελέητη· από τη μια μέρα στην άλλη 

ο κόσμος γύρισε ανάποδα. Για το κοριτσίστικο μυαλό της όλα αυτά 

ήταν σκέτη καταστροφή. Υπήρχαν φορές που νόμιζε ότι αυτή η κατα

στροφή θα διέλυε τη ζωή τους. «Αλλά αντέξαμε» –πρόσθεσε ύστερα 

από μια παύση, κατά την οποία εγώ παρέμεινα σιωπηλός– «αν και δεν 

ξέρω, μέχρι και σήμερα ακόμα, πώς τα καταφέραμε».

Εκείνη την ημέρα του Φλεβάρη ο Βόλφγκανγκ και εγώ συνειδητο

ποιήσαμε για πρώτη φορά ότι υπήρχε μια σοβαρή διαμάχη ανάμεσα 

στους γονείς μας. Ήταν ένα κρύο χειμωνιάτικο βράδυ, το μπαλκόνι 

έξω από το δωμάτιό μας ήταν γεμάτο χιόνι, τα τζάμια στα παράθυρα 

είχαν πιάσει πάγο. Μόνο όταν η συζήτηση χαλάρωσε, καταλάβαμε ότι 

ήμασταν παγωμένοι ως το κόκαλο. Για να με ζεστάνει, ο Βόλφγκανγκ 

με πήρε στο κρεβάτι του και μου είπε: «Μακάρι να πάνε όλα καλά!». 

Αφού όλα πήγαν καλά, του αποκρίθηκα, τι τον είχε πιάσει;

Ήμουν πάλι ξαπλωμένος στο δικό μου κρεβάτι όταν ήρθαν οι 

γονείς στο δωμάτιο, να δουν αν όλα ήταν εντάξει. Ψιθύρισαν κάτι που 

δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Όταν έφυγαν, είπα στον Βόλφγκανγκ 

ότι είδε και μόνος του ότι εγώ είχα δίκιο. Εκείνος αντέτεινε με έναν 

υπερβολικά –όπως μου φάνηκε τότε– ερωτηματικό τόνο στη φωνή: 

«Έτσι νομίζεις εσύ;...».


