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Νοά

Γερμανία 1944

Ο ήχος ακούγεται κούφιος, σαν τον βόμβο των μελισσών 
που κάποτε κυνήγησαν τον μπαμπά μες στο αγρόκτημα 
και τον έκαναν να περάσει μια εβδομάδα τυλιγμένος σ’ 
επιδέσμους.

Αφήνω κάτω τη βούρτσα που χρησιμοποιώ για να τρί-
βω το πάτωμα, το κάποτε κομψό μάρμαρό του τσακισμένο 
κάτω από τα τακούνια των μποτών, σκεπασμένο με ρα-
γισματιές γεμάτες λάσπη και στάχτη που δεν θα καθαρί-
σουν ποτέ. Αφουγκράζομαι προς τα εκεί απ’ όπου έρχεται 
ο θόρυβος, διασχίζω τον σταθμό κάτω από την πινακίδα 
που ανακοινώνει με έντονα μαύρα γράμματα: Bahnhof 
Bensheim, Σιδηροδρομικός Σταθμός Μπενσχάιμ. Τι μεγά-
λο όνομα για κάτι που δεν είναι τίποτε περισσότερο από 
μια αίθουσα αναμονής με δύο τουαλέτες, ένα εκδοτήριο 
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εισιτηρίων και μια καντίνα με λουκάνικα, που λειτουργεί 
όποτε υπάρχει κρέας και ο καιρός δεν είναι απαίσιος. Σκύ-
βω να μαζέψω ένα νόμισμα από τη βάση ενός πάγκου και 
το βάζω στην τσέπη. Με κάνουν ν’ απορώ τα πράγματα 
που ξεχνούν ή αφήνουν πίσω τους οι άνθρωποι.

Έξω, η ανάσα μου βγαίνει σε συννεφάκια μέσα στον 
φλεβαριάτικο νυχτερινό αέρα. Ο ουρανός είναι ένα κο-
λάζ από γκρίζο και φιλντισένιο χρώμα, απειλώντας μας με 
περισσότερο χιόνι. Ο σταθμός βρίσκεται χαμηλά μέσα σε 
μια κοιλάδα που την αγκαλιάζουν από τις τρεις πλευρές 
της πυκνόφυτοι λόφοι με πεύκα, που οι μυτερές πράσινες 
κορφές τους ξεπροβάλλουν πάνω από τα χιονοσκέπαστα 
κλαδιά. Ο αέρας έχει μια ελαφριά μυρωδιά καμένου. Πριν 
από τον πόλεμο το Μπενσχάιμ ήταν άλλος ένας μικρός εν-
διάμεσος σταθμός που οι ταξιδιώτες τον διέσχιζαν χωρίς 
να του δώσουν καμία σημασία. Όμως οι Γερμανοί απ’ ό,τι 
φαίνεται δεν αφήνουν τίποτε να πάει χαμένο, και η τοπο-
θεσία είναι καλή για να σταθμεύουν τρένα και ν’ αλλάζουν 
μηχανές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Βρίσκομαι εδώ σχεδόν τέσσερις μήνες. Το φθινόπωρο 
δεν ήταν τόσο άσχημα και ήμουν χαρούμενη που είχα βρει 
ένα καταφύγιο όταν μου έδωσαν τα παπούτσια στο χέρι με 
χρήματα που έφταναν ίσα ίσα για το φαΐ δύο ημερών, τριών 
με μεγάλη προσπάθεια. Το σπίτι των κοριτσιών που ζούσα, 
αφότου οι γονείς μου ανακάλυψαν ότι ήμουν έγκυος και μ’ 
έδιωξαν με τις κλοτσιές, βρισκόταν μακριά απ’ οτιδήποτε, 
για λόγους διακριτικότητας, και θα μπορούσαν να με εί-
χαν αφήσει στο Μάιντς ή τουλάχιστον στην πιο κοντινή 
πόλη. Αυτοί όμως απλώς άνοιξαν την πόρτα και μ’ έδιωξαν 
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υποχρεώνοντάς με να φύγω με τα πόδια. Είχα τραβήξει για 
τον σταθμό των τρένων πριν συνειδητοποιήσω ότι δεν είχα 
πουθενά να πάω. Αυτούς τους μήνες που έλειπα από την 
πατρίδα, είχα σκεφτεί πάνω από μία φορά να επιστρέψω 
σπίτι ικετεύοντας για συγχώρεση. Δεν το έκανα – όχι γιατί 
ήμουν πολύ περήφανη. Θα είχα πέσει στα γόνατα, αν πί-
στευα πως αυτό θα είχε κάποιο αποτέλεσμα. Όμως είχα κα-
ταλάβει από την οργή που είχε το βλέμμα του πατέρα μου 
τη μέρα που με πέταξε έξω ότι η καρδιά του ήταν κλειστή. 
Δεν άντεχα να με διώξει για δεύτερη φορά.

Πάντως στάθηκα για μια στιγμή τυχερή· στον σταθμό 
χρειάζονταν μια καθαρίστρια. Τώρα κρυφοκοιτάζω στο 
πίσω μέρος το κτιρίου, προς την αποθηκούλα όπου κοιμά-
μαι σ’ ένα στρώμα πάνω στο πάτωμα. Το φουστάνι εγκυ-
μοσύνης μου είναι το ίδιο που φορούσα όταν άφησα το 
σπίτι μου, μόνο που το φαρδύ μπροστινό του μέρος τώρα 
κρέμεται σαν άδειο σακί. Φυσικά δεν θα είναι πάντοτε έτσι. 
Θα βρω μια πραγματική δουλειά –μια που θα μου δίνει πε-
ρισσότερα από ένα μισομουχλιασμένο κομμάτι ψωμί– κι 
ένα κανονικό σπίτι.

Βλέπω τον εαυτό μου στο παράθυρο του σταθμού των 
τρένων. Έχω την όψη που ταιριάζει σ’ αυτό το περιβάλλον, 
άχρωμα μαλλιά που ασπρίζουν από τον καλοκαιριάτικο 
ήλιο, ξεπλυμένα γαλάζια μάτια. Κάποτε το αδιάφορο πα-
ρουσιαστικό μου με ενοχλούσε· εδώ είναι πλεονέκτημα. Οι 
δύο άλλοι εργαζόμενοι στον σταθμό, το κορίτσι στα εισι-
τήρια και ο άντρας στην καντίνα, έρχονται και μετά γυρ-
νάνε σπίτι τους κάθε βράδυ, χωρίς να μου λένε κουβέντα. 
Οι ταξιδιώτες διασχίζουν τον σταθμό με την καθημερινή 
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έκδοση της Der Stürmer χωμένη κάτω από τη μασχάλη 
τους, σβήνοντας τα τσιγάρα τους στο πάτωμα, χωρίς να 
δίνουν πεντάρα για το ποια είμαι ή από πού ήρθα. Παρόλο 
που νιώθω μοναξιά, το προτιμώ έτσι. Δεν μπορώ ν’ απα-
ντήσω σε ερωτήσεις για το παρελθόν μου.

Όχι, δεν με προσέχουν. Αλλά εγώ τους βλέπω, τους 
στρατιώτες που έρχονται με άδεια και τις μητέρες και τις 
γυναίκες που καταφθάνουν κάθε μέρα ψάχνοντας γεμάτες 
ελπίδα την αποβάθρα για κάποιον γιο ή σύζυγο πριν φύ-
γουν μόνες. Πάντα καταλαβαίνεις αυτούς που επιχειρούν 
να το σκάσουν. Προσπαθούν να δείχνουν σαν τους άλ-
λους, λες και απλώς πάνε διακοπές. Όμως τα ρούχα τους 
τσιτώνουν στις ραφές από τα παραγεμίσματα που κρύβουν 
από κάτω και οι αποσκευές τους είναι τόσο φισκαρισμένες, 
που λες πως θα ξεχειλίσουν από στιγμή σε στιγμή. Απο-
φεύγουν να κοιτάξουν κατάματα, αλλά τραβούν τα παιδιά 
τους βιαστικά με χλωμά, τσιτωμένα πρόσωπα.

Ο βόμβος γίνεται όλο και πιο δυνατός, όλο και πιο οξύς. 
Έρχεται από το τρένο που άκουσα νωρίτερα να φτάνει 
στριγκλίζοντας και που τώρα έχει σταθμεύσει στην πέρα 
σιδηροτροχιά. Κινώ για εκεί, προσπερνώ τις σχεδόν άδειες 
δεξαμενές κάρβουνου, που το μεγαλύτερο απόθεμά τους 
έχει παρθεί εδώ και καιρό για τις μάχες των στρατιωτών 
στα ανατολικά. Ίσως κάποιος να ξέχασε ανοιχτή κάποια 
ατμομηχανή ή άλλη μηχανή. Δεν θέλω να κατηγορήσουν 
εμένα και να διακινδυνέψω να χάσω τη δουλειά μου. Παρ’ 
όλη την αθλιότητα που ζω, ξέρω ότι τα πράγματα θα μπο-
ρούσαν να είναι και χειρότερα – και πως είμαι τυχερή που 
βρίσκομαι εδώ.
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Τυχερή. Είχα ακούσει αυτή τη λέξη πρώτα από μια ηλι-
κιωμένη Γερμανίδα που μοιράστηκε μαζί μου μερικές ρέγ-
γες στο λεωφορείο για Χάγη, όταν έφυγα από τους γονείς 
μου. «Είσαι η ιδανική Άρια» μου είπε πλαταγίζοντας τα 
χείλη της που πάνω τους είχε μείνει η γεύση του ψαριού, 
ενώ ακολουθούσαμε μια δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από 
παρακάμψεις και βομβαρδισμένους δρόμους.

Πίστεψα ότι αστειευόταν. Τα μαλλιά μου ήταν αδιάφο-
ρα ξανθά και η μύτη μου ήταν μικρή και στρογγυλή. Το 
κορμί μου ήταν γεροδεμένο – αθλητικό, μέχρι που άρχισε 
να γεμίζει καμπύλες και να στρογγυλεύει. Αν εξαιρούσες 
τη νύχτα που ο Γερμανός μού είχε ψιθυρίσει κάτι γλυκό-
λογα στ’ αυτί, πάντοτε θεωρούσα τον εαυτό μου ασή-
μαντο. Όμως τώρα μου έλεγαν ότι ήμουν όπως έπρεπε. 
Έπιασα τον εαυτό μου να εκμυστηρεύεται στη γυναίκα 
την εγκυμοσύνη μου και το πώς μ’ έδιωξαν απ’ το σπίτι. 
Εκείνη μου είπε να πάω στο Βισμπάντεν και να σκαρώσω 
μια επιστολή που να λέει πως ήμουν έγκυος σ’ ένα παιδί 
του Ράιχ. Την άκουσα και πήγα. Δεν κάθισα να σκεφτώ 
ούτε αν ήταν επικίνδυνο να πάω στη Γερμανία, ούτε πως 
θα μπορούσα να αρνηθώ εξαρχής. Κάποιοι ήθελαν παιδιά 
σαν το δικό μου. Οι γονείς μου θα προτιμούσαν να πε-
θάνουν παρά να δεχτούν βοήθεια από τους Γερμανούς. 
Όμως η γυναίκα είπε πως θα μου παρείχαν στέγη· πόσο 
άσχημα θα μπορούσε να είναι; Δεν είχα πουθενά αλλού 
να πάω.

Ήμουν τυχερή είπαν ξανά όταν έφτασα στο σπίτι των 
κοριτσιών. Αν και Ολλανδή, θεώρησαν πως ανήκα στην 
άρια φυλή και πως το παιδί μου –αλλιώς ντροπιασμένο ως 
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unehelishes Kind, μπάσταρδο– μπορεί να γινόταν δεκτό 
στο πρόγραμμα Lebensborn και να μεγάλωνε σε μια καλή 
γερμανική οικογένεια. Πέρασα κάπου έξι μήνες εκεί μέσα, 
διαβάζοντας και βοηθώντας στο νοικοκυριό, μέχρι που η 
κοιλιά μου έγινε τεράστια. Οι εγκαταστάσεις, παρόλο που 
δεν ήταν και σπουδαίες, ήταν μοντέρνες και καθαρές, σχε-
διασμένες να βοηθούν να έρθουν στον κόσμο υγιή μωρά 
για το Ράιχ. Είχα γνωριστεί με μια γεροδεμένη κοπέλα 
που την έλεγαν Εύα και που ήταν κατά μερικούς μήνες πιο 
μπροστά από μένα στην εγκυμοσύνη της, όμως μια νύχτα 
ξύπνησε βουτηγμένη στα αίματα, την πήγαν στο νοσοκο-
μείο και δεν την ξαναείδα. Μετά απ’ αυτό κλείστηκα στον 
εαυτό μου. Καμιά μας δεν θα έμενε εκεί για πολύ. 

Η ώρα μου ήρθε ένα κρύο οκτωβριάτικο πρωινό, όταν 
σηκώθηκα από το τραπέζι που παίρναμε το πρόγευμα και 
έσπασαν τα νερά μου. Οι επόμενες δεκαοχτώ ώρες ήταν 
μια θολούρα φριχτών πόνων, που διακοπτόταν από επιτα-
κτικές διαταγές, χωρίς συμπάθεια ή κάποιο παρηγορητικό 
άγγιγμα. Τελικά το παιδί ξεπρόβαλε με μια κραυγή και όλο 
μου το κορμί ρίγησε από μια αίσθηση κενότητας, όπως μια 
μηχανή που ξαφνικά σταματάει. Το πρόσωπο της νοσοκό-
μας πήρε μια παράξενη όψη.

«Τι τρέχει;» ζήτησα να μάθω. Υποτίθεται πως δεν έπρε-
πε να δω το παιδί. Όμως παρά τον πόνο μου πάσχισα ν’ 
ανασηκωθώ. «Τι πήγε λάθος;»

«Όλα είναι μια χαρά» με διαβεβαίωσε ο γιατρός. «Το 
παιδί είναι υγιέστατο». Εντούτοις η φωνή του έδειχνε ενό-
χληση, το πρόσωπό του πίσω από τα χοντρά γυαλιά και 
πάνω από το κρεμ σεντόνι που ήταν ριγμένο πάνω μου 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 19

ήταν σκοτεινιασμένο. Έγειρα εμπρός κι ένα ζευγάρι διαπε-
ραστικά κατάμαυρα μάτια συνάντησαν τα δικά μου. 

Αυτά δεν ήταν μάτια Άριου!
Κατάλαβα τότε τη δυσαρέσκεια του γιατρού. Το παιδί 

μόνο δείγμα της τέλειας ράτσας δεν ήταν. Κάποια κρυφά 
γονίδια, είτε από τη δική μου πλευρά είτε από του Γερμα-
νού, του είχαν χαρίσει μαύρα μάτια και σκούρο δέρμα. Δεν 
μπορούσε να γίνει δεκτό στο πρόγραμμα Lebensborn.

Το μωρό μου άρχισε να κλαίει, τσιριχτά και δυνατά, λες 
κι είχε αφουγκραστεί τη μοίρα του και διαμαρτυρόταν. 
Παρ’ όλο τον πόνο μου άπλωσα τα χέρια μου προς το μέ-
ρος του. «Θέλω να τον κρατήσω στην αγκαλιά μου».

Ο γιατρός κι η νοσοκόμα, που συμπλήρωνε τις λε-
πτομέρειες σχετικά με το παιδί σε κάποιου είδους φόρμα, 
αντάλλαξαν ανήσυχες ματιές. «Εμείς δεν… δηλαδή, το 
πρόγραμμα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο».

Πάσχισα να ανασηκωθώ. «Τότε θα το πάρω και θα φύγω». 
Ήταν μπλόφα· δεν είχα πουθενά να πάω. Όταν έφτασα, υπέ-
γραψα κάτι χαρτιά όπου εκχωρούσα κάθε μου δικαίωμα με 
αντάλλαγμα την παραμονή μου· υπήρχαν φρουροί στο νο-
σοκομείο… Δεν μπορούσα καν να πάρω τα πόδια μου. «Σας 
παρακαλώ, αφήστε με να τον κρατήσω μια στιγμούλα».

«Nein, όχι!» Η νοσοκόμα κούνησε το κεφάλι της απο-
φασιστικά και ξεγλίστρησε από το δωμάτιο ενώ εγώ συνέ-
χιζα να παρακαλώ.

Όταν δεν μας έβλεπε πια, κάτι στη φωνή μου ανάγκα-
σε τον γιατρό να υποχωρήσει. «Μόνο για ένα λεπτό» είπε 
δίνοντάς μου απρόθυμα το παιδί. Κοίταξα το κόκκινο προ-
σωπάκι, εισέπνευσα την υπέροχη μυρωδιά του κεφαλιού 
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του που ήταν μυτερό μετά τις τόσες ώρες που αγωνιζόταν 
να γεννηθεί και στύλωσα το βλέμμα μου στα μάτια του. 
Αυτά τα πανέμορφα μάτια. Πώς μπορούσε κάτι τόσο τέ-
λειο να μην είναι ιδανικό γι’ αυτούς;

Πάντως ήταν δικός μου. Ένα κύμα αγάπης φούσκωσε 
μέσα μου και με πλημμύρισε. Δεν το είχα θελήσει αυτό το 
παιδί, όμως τούτη τη στιγμή όλη μου η μεταμέλεια σβή-
στηκε μεμιάς και τη θέση της πήρε η λαχτάρα. Ο πανικός 
κι η ανακούφιση με κατακυρίευσαν. Δεν θα τον ήθελαν 
τώρα. Θα έπρεπε να τον πάρω σπίτι, γιατί δεν υπήρχε άλλη 
επιλογή. Θα τον κρατούσα, θα έβρισκα έναν τρόπο να…

Τότε επέστρεψε η νοσοκόμα και μου τον άρπαξε σαν να 
τον ξερίζωνε απ’ την αγκαλιά μου.

«Όχι, περίμενε» διαμαρτυρήθηκα. Ενώ πάσχιζα να φτά-
σω το μωρό μου, κάτι μυτερό τρύπησε το μπράτσο μου. 
Ένιωσα το κεφάλι μου βαρύ. Χέρια μ’ έσπρωξαν πίσω, στο 
κρεβάτι. Λιποθύμησα, έχοντας ακόμη μπροστά μου εκείνα 
τα σκούρα μάτια.

Ξύπνησα μόνη μέσα στο ψυχρό, αποστειρωμένο δωμά-
τιο, χωρίς το παιδί μου ή σύζυγο ή μητέρα, ούτε καν κάποια 
νοσοκόμα, ένα άδειο δοχείο που κανείς δεν το ήθελε πια. 
Μετά μου είπαν πως πήγε σ’ ένα καλό σπίτι. Δεν είχα κανέ-
ναν τρόπο να μάθω αν μου έλεγαν την αλήθεια.

Ξεροκαταπίνω με τον στεγνό μου λαιμό, διώχνοντας 
με το ζόρι τη μνήμη μακριά. Μετά βγαίνω από τον σταθ-
μό στον κρύο αέρα που δαγκώνει, ανακουφισμένη που η 
Schutzpolizei des Reiches, οι μοχθηροί πολιτοφύλακες που 
περιπολούν στον σταθμό, δεν φαίνονται πουθενά. Μάλ-
λον θα προσπαθούν να καταπολεμήσουν το κρύο μέσα στο 
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φορτηγό τους με ένα παγούρι αλκοόλ. Κοιτώ προσεκτικά 
το τρένο προσπαθώντας να εντοπίσω τον βόμβο. Έρχεται 
από το τελευταίο φορτηγό βαγόνι που είναι συνδεδεμένο με 
το βαγόνι του προσωπικού – όχι με τη μηχανή. Αλλά ο ήχος 
έρχεται από κάτι που είναι μέσα στο τρένο. Κάτι ζωντανό.

Σταματώ. Έχω βάλει έναν όρο στον εαυτό μου, να μην 
πλησιάζω ποτέ τα τρένα, να κοιτώ από την άλλη όταν περ-
νούν από μπροστά μου – γιατί μεταφέρουν Εβραίους.

Ακόμη ζούσα με τους δικούς μου στο χωριό μας όταν 
είδα για πρώτη φορά την οικτρή συγκέντρωση αντρών, γυ-
ναικών και παιδιών στην αγορά. Είχα τρέξει στον πατέρα 
μου κλαίγοντας. Εκείνος ήταν πατριώτης και όρθωνε το 
ανάστημά του στα πάντα – γιατί όχι και σ’ αυτό; «Είναι φρι-
χτό» παραδέχτηκε πίσω απ’ την γκρίζα του γενειάδα που 
είχε κιτρινίλες από τον καπνό της πίπας του. Είχε σκουπί-
σει τα δακρυσμένα μου μάγουλα και μου είχε δώσει κάποια 
αόριστη εξήγηση για το πως υπήρχαν διάφοροι τρόποι να 
διαχειρίζεται κανείς τα πράγματα. Όμως αυτοί οι τρόποι δεν 
είχαν εμποδίσει τη συμμαθήτριά μου, τη Στέφι Κλάιν, να 
οδηγηθεί στον σταθμό του τρένου με τον μικρό της αδερφό 
και τους γονείς της φορώντας το ίδιο φόρεμα που είχε φο-
ρέσει και στα γενέθλιά μου, έναν μήνα πιο πριν.

Ο ήχος συνεχίζει να εντείνεται, τώρα είναι σχεδόν τσι-
ριχτός, σαν πληγωμένο ζώο που κρύβεται στα χαμόδε-
ντρα. Ψάχνω γύρω την άδεια αποβάθρα και μέχρι εκεί που 
τελειώνει ο σταθμός. Μπορεί κι η αστυνομία ν’ ακούσει 
αυτόν τον ήχο; Στέκομαι αναποφάσιστη στην άκρη της 
αποβάθρας κοιτώντας μέχρι πέρα τις άδειες σιδηροτροχιές 
που με χωρίζουν από το βαγόνι. Καλά θα κάνω ν’ απομα-
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κρυνθώ. Κράτα τα μάτια σου χαμηλωμένα, αυτό ήταν το 
μάθημα όλων αυτών των χρόνων του πολέμου. Κανένα 
καλό δεν ήρθε ποτέ από το να παρατηρείς τι κάνει ο ένας 
κι ο άλλος. Αν με πιάσουν να χώνω τη μύτη μου σε μέρη 
του σταθμού όπου δεν έχω καμία δουλειά, θα με διώξουν, 
θα απομείνω χωρίς ένα κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι μου 
ή μπορεί ακόμα και να με συλλάβουν. Όμως ποτέ μου δεν 
κατάφερνα να συγκρατηθώ. Σαν ήμουν μικρή, η μητέρα με 
έλεγε υπερβολικά περίεργη. Θέλω να μαθαίνω τα πάντα. 
Κάνω ένα βήμα εμπρός ανίκανη ν’ αγνοήσω τον ήχο που, 
καθώς πλησιάζω τώρα, ακούγεται σαν κλάματα.




