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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σήμερα αρχίζω τελικά το μεγάλο μου βιβλίο... Δεν ξέρω, 
γράφοντάς το, τι εξέλιξη θα έχει. Ένα μόνο ξέρω, ότι ο 
στόχος που έχω βάλει και που στριφογυρίζει στο μυαλό 
μου τόσα χρόνια μένει πάντα σταθερός. Να γράψω κάτι 
που να μπορούν να το διαβάζουν οι μεταγενέστεροί μου, 
και να τους χαρίσω τη γεμάτη πείρα ζωή μου που ακούσια 
και με τη βία άλλων συνανθρώπων μου απέκτησα κάποτε.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να βγάλεις στην επιφάνεια 
καταστάσεις και εμπειρίες που το μυαλό αποδιώχνει τη 
θύμησή τους και η μνήμη αρνείται να ξαναζήσει. Άλλω-
στε κι αυτή τη στιγμή ακόμα που ετοιμάζομαι ν’ αρχίσω, 
αισθάνομαι μια εσωτερική διαμάχη, μια σύγκρουση, μια 
αμφιθυμία όπου το ένα απειλεί το άλλο.

Η μία φωνή μού λέει: «Μη γυρίσεις πίσω στο παρελ-
θόν, εκεί στον πόλεμο, στη βαρβαρότητα, στην κόλαση, 
στο σκοτάδι. Μη σκαλίσεις μια πληγή που είναι έτοιμη να 
αιμορραγήσει. Θα πονέσεις! Είναι καλύτερα να τα ξεχά-
σεις, γιατί δεν θ’ αντέξεις να τα ζήσεις γι’ άλλη μια φορά».

Η άλλη φωνή: «Όχι, προς Θεού, μην καταχωνιάσεις, 
μη συμπιέσεις αυτά τα φαντάσματα, αυτά τα κακά σου 
πνεύματα βαθιά μέσα σου. Γιατί αυτά θα βρίσκονται πά-
ντα σε νάρκη, δεν πεθαίνουν παρά μόνο μαζί σου, και θα 
τα σέρνεις πάνω σου για πάντα, σαν το σαράκι που θα 
σου τρώει σιγά-σιγά τα σωθικά σου κι όλο σου το είναι. 
Βγάλ’ τα στην επιφάνεια. Πρώτα για χάρη σου, για το 
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καλό σου – ίσως αλαφρώσεις και συνέλθεις. Κι έπειτα, 
έχεις καθήκον για τις επόμενες γενιές. Αυτοί πρέπει να 
ξέρουν και να θυμούνται: πως αυτό που γίνηκε δεν πρέ-
πει ποτέ να ξεχαστεί, για να μην επαναληφθεί!»

Είχαν περάσει τριάντα οκτώ χρόνια απ’ το Ολοκαύ-
τωμα των έξι εκατομμυρίων Εβραίων και ακόμα δεν είχα 
μπορέσει ώς τότε να μιλήσω ή να γράψω. Εκτός από μια 
φορά που τα είπα όλα στον άνδρα μου. Μετά κλείστηκα 
πάλι στον εαυτό μου, τα κουκούλωσα, τα σκέπασα, με 
την ελπίδα πως η πάροδος του χρόνου θα μου έφερνε τη 
λήθη και την ηρεμία...

Αλλά δεν τα κατάφερα να ησυχάσω, ο εφιάλτης που 
φοβόμουνα να κοιτάξω κατάματα και ν’ αντιμετωπίσω 
με βασάνιζε. Πολεμούσα συνέχεια τον εαυτό μου, παί-
ζοντας πότε τον ρόλο του θύματος, πότε του συνήγορου 
και πότε του δικαστή. Φοβερό! Για πολλούς από μας που 
γυρίσαμε πίσω, η επιβίωση ήταν και είναι πιο δύσκολη κι 
από το ίδιο το Ολοκαύτωμα.

Κι ενώ συνεχίζω κι αγωνίζομαι έτσι μια ολόκληρη 
ζωή με τον ίδιο γνωστό μηχανισμό, ξαφνικά ανακαλύ-
πτω ότι μεγάλωσα πια, ωρίμασα. Είμαι γεμάτη εμπειρίες, 
φιλοσοφίες, γνώσεις... όλα παρμένα απ’ το μεγάλο βιβλίο 
της ζωής μου, που τόσο έντονα έζησα.

Κι αναρωτιέμαι μήπως τώρα πια έφτασε η ώρα και η 
κατάλληλη στιγμή να βγάλω όλα αυτά που υπάρχουν μέσα 
μου και να τα μεταδώσω παντού με την ελπίδα ότι θα πε-
ράσουν ίσως σαν ένα μήνυμα Ειρήνης, Αγάπης και Αδελ-
φοσύνης στον σημερινό κόσμο και στις επόμενες γενιές.

7 Νοεμβρίου 1985
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Η Καστορια μου

Σε μια βυζαντινή πολιτεία της Μακεδονίας, που είναι 
σαν μια μικρή χερσόνησος λουσμένη απ’ τα ήσυχα νερά 
της όμορφης λίμνης, ο νους και η ψυχή μου τρέχουν και 
ταξιδεύουν... για να βρεθώ μικρό κι ανέμελο κοριτσάκι. 
Εκεί, στα στενά σοκάκια, κοντά στη γειτονιά μου, όπου 
οι νοικοκυράδες καθισμένες στα πεζούλια σιγοψιθυρί-
ζουν μεταξύ τους, στο σπίτι μου το πατρικό, στο παράθυ-
ρό μου, με το βλέμμα ν’ αγναντεύει το απέναντι βουνό, 
τον αντικρινό τον μύλο, τις βάρκες τις ιδιόμορφες, με τα 
δυο κουπιά, τους ψαράδες με τα δίχτυα τους...

Νοερά βλέπω την αυγή, όταν βγαίνει ο ήλιος και λά-
μπουν πιο πολύ τα φρεσκοασπρισμένα σπίτια με τις αυ-
λές, τις βυζαντινές εκκλησιές, το καμπαναριό, το κάστρο 
όλο. Ακόμα και το σούρουπο το συναρπαστικό. Να το 
φεγγάρι, το βλέπω, επιβλητικό κι ολόχρυσο, που φέγγει 
πάνω από την κορυφή του βουνού, το κάτοπτρό του σαν 
κόκκινη σφαίρα, εκεί ψηλά.

Θεέ μου, μπροστά σ’ όλη αυτή την ομορφιά, την πο-
λυαγαπημένη, θέλω πολύ ν’ απλώσω τα χέρια μου και 
να τ’ αγκαλιάσω όλα σφιχτά, να γίνω ένα μαζί τους... 
Εγώ κι ο τόπος μου, όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα κι αγά-
πησα. Θέλω ν’ αναστήσω τον παππού και τη γιαγιά, τον 
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πατέρα, τη μητέρα μου, τ’ αδέλφια και τα ξαδέλφια, τους 
φίλους, όλο τον παλιό παιδικό μου κόσμο, με την απέ-
ραντη αγάπη τους, την καλοσύνη, την αυστηρότητα, τις 
παλιές αξίες τους, τα «δεν πρέπει» τους. Όλα αυτά, που 
τότε είχαν άλλο νόημα, και ήταν για μένα τόσο ωραία!

Η θρΗσΚευτιΚΗ ΚλΗρονομια μου

Η φυλή και η θρησκεία, δύο παράγοντες τυχαίοι. Θα μπο-
ρούσα να είχα γεννηθεί και μωαμεθανή κάπου αλλού, ή 
χριστιανή ορθόδοξη, ή ό,τι άλλο – ό,τι σου λάχει. Να σου 
μια μέρα μόλις γεννηθείς κι αισθάνεσαι πάνω σου μια τα-
μπέλα κολλημένη από τους γονείς σου, διότι κι οι δικοί 
τους γονείς βάλανε σ’ αυτούς την ίδια.

Η δική μου ταμπέλα έλεγε: «Είσαι Εβραία». Μου έπε-
φτε κάπως βαριά. Το θυμάμαι όσο μεγάλωνα που είχα 
πολλά «πρέπει» επάνω στους ώμους μου. Έπρεπε να 
μεγαλώνω σύμφωνα με τις ηθικές αρχές και αξίες των 
Δέκα Εντολών του Μωυσή και να τις τηρώ με πίστη κι 
αυστηρότητα. Αγάπα, λέει, και τίμα τον πατέρα σου και 
τη μητέρα σου. Μην κλέψεις, μη σκοτώσεις...

Έπρεπε να μάθω την ιστορία των προγόνων μου, από 
γενεές γενεών – του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. 
Τη διδασκαλία και φιλοσοφία του μονοθεϊσμού.

Έπρεπε να τρώμε κασέρ κρέας, που είναι αποδεδειγ-
μένα, κατά τη θρησκεία, πιο υγιεινό.

Έπρεπε να γιορτάζουμε διαφορετικές γιορτές από τους 
φίλους μας χριστιανούς, και με διαφορετικές σημασίες – το 
Πάσχα για την έξοδο του εβραϊκού λαού από την Αίγυπτο. 
Να μάθω αργότερα για τους θρησκευτικούς ανταγωνι-
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σμούς, τους διωγμούς της φυλής μου, τα πογκρόμ, τους 
πολέμους, τους ηρωισμούς και τους αγώνες στη διασπορά, 
και τέλος για τον κατατρεγμό τους από την Ισπανία το 1492 
όταν, κυνηγημένοι και περιπλανώμενοι, φτάσανε μέχρι τα 
παράλια της Αδριατικής και τα βουνά και τους κάμπους 
στο εσωτερικό της Ιταλίας, για να εγκατασταθούν τέλος, 
με τα ήθη και τα έθιμά τους, τη νοοτροπία τους και προπα-
ντός με τη γλώσσα τους, στην Καστοριά, στη Θεσσαλονί-
κη, στο Μοναστήρι (τα Μπιτόλια της σημερινής Γιουγκο-
σλαβίας) και αλλού. Έτσι κατάλαβα γιατί ο παππούς και η 
γιαγιά μου μιλούσαν ισπανικά και μετέδιδαν ακούσια τη 
γλώσσα αυτή με τους ιδιωματισμούς της σε μας.

Απ’ όλα αυτά συνειδητοποίησα αργότερα πόσο πλού-
σια οικογενειακή παράδοση κουβαλούσα, πόσο βαθιές 
ήταν οι ρίζες μου και η καταγωγή μου, το σχήμα της ζωής 
μου. Όλος μου ο εαυτός ήταν προετοιμασμένος για να 
ενταχθεί στο σύνολο της κοινωνίας, ν’ αναπτυχθεί και 
να λειτουργήσει.  

Πρώιμεσ Και αλλεσ αναμνΗσεισ

Στο Βιβλίο της ζωής του Μάρτιν Γκραίη,*2διάβασα: «Η 
παιδική ηλικία είναι σαν το νερό που ξεπηδά από τη γη. 
Ποτίζει τον άνθρωπο που θα δημιουργηθεί, μπορεί όμως 
και να τον πνίξει. Μ’ αυτό το νερό της πρώτης πηγής θα 
πορευτεί ο άνθρωπος σ’ όλη του τη ζωή, μ’ αυτό θα ξεδι-
ψάσει κι απ’ αυτό θα δηλητηριαστεί».

* Μάρτιν Γκραίη, Το βιβλίο της ζωής, μτφρ. Φώντας Κονδύλης, Μπου-
κουμάνης, Αθήνα 1975.  
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Σαφώς ο άνθρωπος δεν μπορεί ν’ αρνηθεί και να σβή-
σει τις παιδικές του αναμνήσεις, τις έχει πάντα χαραγμέ-
νες μέσα του. Είναι η προσωπική του ιστορία. Αυτή που 
θυμάται κι επαναλαμβάνει σ’ όλη την πορεία της ζωής του.

Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω από ποιο σημείο της παιδι-
κής μου ηλικίας ν’ αρχίσω να θυμάμαι. Αναρωτιέμαι από 
πότε ο άνθρωπος θυμάται τον εαυτό του. Ποια είναι η 
πρώτη του ανάμνηση. Μήπως αυτή που καταχωνιάζει 
μέσα του και την κρατά μαζί του για πάντα; Ή αυτή που 
είναι ζωηρά χαραγμένη ανεβαίνει στην επιφάνεια πιο 
εύκολα και την εκφράζει σαν να την ξαναζεί;

Τούτη την ώρα νιώθω την ανάγκη να ξαναγυρίσω 
πίσω και να σταματήσω κάπου μακριά... Τότε που ήμου-
να 4-5 χρονών παιδάκι. Με βλέπω μόλις μια πιθαμή. Μια 
μέρα που όλοι οι μεγάλοι μέσα στο σπίτι μου κλαίγανε! 
Παράξενο· όλοι εμένα καλοπιάνουν και χαϊδεύουν. Για-
τί; Για να μου πουν στο τέλος, με μασημένα λόγια που 
εγώ δεν πολυκαταλάβαινα, πως η μάνα μου πέθανε.

Δεν ξέρω να περιγράψω πώς ένιωσα τότε. Ένα μόνο 
έπιανε εκείνη τη στιγμή το μικρό μου μυαλουδάκι: ότι συ-
νέβαινε κάτι τρομερό. Και ξαναρωτούσα μόνο, γιατί δεν 
θα ξανάβλεπα πια τη μάνα μου; Δεν το χωρούσε ο νους 
μου. Κι όσο μου εξηγούσαν, τόσο έλεγα από μέσα μου ότι 
δεν είναι δυνατόν, ο Θεός, όπως μου λέγανε, αυτός ο κα-
λός Θεούλης, που την πήρε στον ουρανό μαζί του... ναι, 
το ’λεγα τότε, δεν είναι καθόλου καλός μαζί μου. Εγώ τη 
μανούλα μου την ήθελα, τη χρειαζόμουνα κάθε στιγμή, 
κι εκείνη μ’ αγαπούσε πολύ. Γιατί έφυγε; Ήταν αδικία, το 
ένιωθα... Τώρα πονούσα, πονούσα πάρα πολύ. Κι ήταν ο 
πρώτος δυνατός πόνος, θυμάμαι, που αισθάνθηκα τότε, 
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στην πιο τρυφερή μου ηλικία. Το πρώτο χτύπημα που ση-
μάδευε τη λεπτή ψυχούλα μου κι άλλαζε τη ζωή μου.

Η οιΚογενεια

Φαίνεται πως κάποιο τραγούδι, μια εσωτερική φωνή 
άκουγα κάθε μέρα να μου έρχεται ζεστή και δυνατή από 
μέσα μου, που με έπλαθε, με μεγάλωνε, με ψήλωνε και 
δυνάμωνε την ψυχή και το σώμα μου.

Γινόμουν ένα ψηλό, λεπτό και νόστιμο μελαχρινό κο-
ριτσάκι, έτσι μου λέγανε. Ένας θείος μου που με συμπα-
θούσε πολύ μ’ αποκαλούσε «Μινιόν» και μου άρεσε πολύ 
να τ’ ακούω.

Το σπίτι μου, αν και μεγάλο, ώρες-ώρες μου φαινόταν 
στενό, δεν με χωρούσε ο τόπος. Μου έλειπε πολύ η μάνα 
μου. Γι’ αυτό, θυμάμαι, έτρεχα συχνά και κολλούσα στ’ 
ανοιχτό παράθυρό μου κι αγνάντευα τον μεγάλο ορίζο-
ντα, περιμένοντας σαν το πουλί να μεγαλώσω, να κάνω 
δικά μου φτερά για να πετάξω γρήγορα έξω, από μόνη μου.

Ο παππούς και η γιαγιά αγαπούσαν ιδιαίτερα εμένα 
και τον αδελφό μου, που ήταν τρία χρόνια μικρότερος. 
Αργότερα τέσσερα άλλα μικρότερα αδελφάκια προστέθη-
καν χρόνο με τον χρόνο από τη μητριά μου. Τ’ αγαπού-
σα πολύ. Το νιώθω ακόμα και σήμερα. Ευλογία Θεού, ένα 
σπίτι γεμάτο παιδιά, που μεγαλώναμε με παραδοσιακές 
αρχές. Στο σπίτι κυριαρχούσαν οι συνήθειες και η νοοτρο-
πία του παππού και της γιαγιάς, πατριαρχικές αντιλήψεις 
για την οικογένεια, το νοικοκυριό και την τιμή. 

Ο πατέρας μου πολύ νέος, μοντέρνος για την εποχή 
του. Εργατικός και συνεπής έμπορος, με πολύ ανεπτυγ-
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μένο κοινωνικό ενδιαφέρον. Του είχα αδυναμία εγώ του 
μπαμπά, τον θαύμαζα για τη σοφία του, την εξυπνάδα 
του, τις δραστηριότητές του. Μ’ άρεσε να είμαι δίπλα 
του, να τον συνοδεύω παντού όσο μεγάλωνα. Άλλωστε 
ήμουνα γι’ αυτόν το καμάρι του, το αισθανόμουνα και το 
’δειχνε χωρίς να το λέει.

Έτσι, σαν με θυμάμαι στα παιδικά εκείνα χρόνια, 
βλέπω ένα κοριτσάκι ευαίσθητο, λεπτό, χαϊδεμένο, που 
όμως έκρυβε μια φλόγα μέσα του και καραδοκούσε για 
την κατάλληλη στιγμή.

Η εφΗβεια μου

Πόση συγκίνηση αισθάνομαι όταν ξαναφέρνω στη μνήμη 
μου τα πρώτα ξυπνήματα της εφηβικής μου ηλικίας! Είναι 
τότε που ανακαλύπτεις τη δύναμή σου, σαν τα πουλιά που 
θέλουν να πετάξουν από μόνα τους, σαν τα μπουμπούκια 
των λουλουδιών που ετοιμάζονται ν’ ανοίξουν. Η ανθρώ-
πινη άνοιξη! Ατενίζεις για πρώτη φορά τον κόσμο και τρέ-
χεις μ’ αισιοδοξία σ’ αυτόν, βάζεις στόχους, κάνεις όνειρα, 
έχεις ελπίδες να φτάσεις, να φτάσεις όλο  και πιο μακριά. 
Όλα τότε μου φαίνονταν ωραία. Αποκτούσα σιγά-σιγά 
αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, οι πρώ-
τες φιλικές μου σχέσεις, τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, 
το περιβάλλον μου, η Καστοριά μου όπου ζούσα και μεγά-
λωνα, μ’ άρεσε έτσι μες στα μικτά εβραιοχριστιανικά ήθη 
κι έθιμα, τις τοπικές μας συνήθειες! Τότε, θυμάμαι, έμαθα 
να χορεύω, να γελάω, να τραγουδάω.

Δεν ξέρω ακόμα τι μου δίνει πιότερη χαρά, όταν βλέ-
πω τον εαυτό μου σ’ αυτή την ηλικία στην Καστοριά. Σαν 
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θυμάμαι τις βόλτες με τις φίλες μου το καλοκαίρι στον 
Αϊ-Θανάση; Ή μήπως όταν πηγαίναμε στον Μόλο κι από 
κοντά μας είχαμε πάντα τ’ αγόρια που μας πειράζανε; 
Ή πάλι στον βαρύ χειμώνα, κουκουλωμένες στα ζεστά 
χοντρά παλτά μας, με μάλλινα γάντια, ένα κασκόλ δι-
πλοτυλιγμένο στο κεφάλι και τον λαιμό, με λαστιχένιες 
μπότες; Ναι, αλήθεια, μήπως τότε που γλιστράγαμε με 
μυτερά ξυλομπάστουνα πάνω στην παγωμένη μας λίμνη;

Το κρύο έφτανε φορές-φορές τους 11 βαθμούς κάτω 
από το μηδέν κι ήταν τσουχτερό. Γι’ αυτό η Καστοριά 
ήταν χιονισμένη και η λίμνη παγωμένη για πολλούς 
μήνες. Βγαίναμε απ’ το σπίτι και παίζαμε χιονοπόλεμο. 
Οι κατηφόρες ήταν το μεγαλύτερο γλέντι μας. Ήταν οι 
«γλίστρες» μας. Εμείς τα παιδιά, θυμάμαι, δεν περπατά-
γαμε στο παγωμένο χιόνι, παρά γλιστράγαμε πάνω-κά-
τω, πέφταμε, σηκωνόμασταν και ξαναπέφταμε, σηκωνό-
μασταν. Ανεπανάληπτη εποχή!

Με τους συμπολίτες μας χριστιανούς ζούσαμε ειρη-
νικά, αρμονικά και στις κοινωνικές μας σχέσεις και στην 
εργασία, διότι υπήρχε μεταξύ μας αλληλοσεβασμός, φι-
λία και αγάπη. Θυμάμαι, κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου, 
των Θεοφανείων, είχαμε τη συνήθεια να πηγαίνουμε στη 
φίλη μου τη Θεανώ Κοβάτση που γιόρταζε, να της ευχη-
θούμε τα χρόνια πολλά. Οι γονείς της κι οι αδελφές της 
Ρίτσα, Μένη και Λούδα μάς υποδέχονταν με τόση χαρά, 
γινόταν χαλασμός τότε, κοριτσίστικο ξεφάντωμα μέχρι 
το βράδυ. 7 και 8 Ιανουαρίου, του Αϊ-Γιάννη δηλαδή και η 
επόμενη μέρα, η «Πατερίτσα», ήταν ημέρα καρναβαλιού 
και τρέχαμε στην πλατεία Ντολτσό να δούμε το καρνα-
βάλι: τα «Ραγκουτσάρια», έτσι τα λέγανε, την πατροπα-
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ράδοτη χριστιανική γιορτή. Όλη η Καστοριά στο πόδι σ’ 
ένα πανηγύρι. Μικροί και μεγάλοι ντυμένοι μασκαράδες 
χορεύανε στους δρόμους με λαϊκά όργανα.

Οι χριστουγεννιάτικες αυτές γιορτές ήταν ατέλει-
ωτες μέρες που οι ετοιμασίες τους άρχιζαν έναν μήνα 
πριν, κι εμείς τα παιδιά είχαμε τότε διακοπές, ανεμελιά 
και γλέντι. Ώσπου πέφταμε ξεροί απ’ την κούραση, για 
να ξυπνήσουμε την επομένη το πρωί και να πάμε σχο-
λείο πια, στην καθημερινή και μαθητική μας ρουτίνα.

το σχολειο

Το δημοτικό μου μόνον ήταν εβραϊκό. Σε αυτό μαθαίνα-
με ελληνικά και εβραϊκά. Υποχρεωτική απ’ το σπίτι μου 
για μένα και η εβραϊκή εκπαίδευση. Απ’ αυτό το σχολειό, 
στα πρώτα έξι χρόνια που πήγα, πήρα αρκετά, όπως την 
Παλαιά Διαθήκη, μέχρι που έμαθα απταίστως την εβραϊ-
κή γλώσσα των θρησκευτικών προγόνων μου. 

Αλλά στο γυμνάσιο, μόλις μπήκα, εγκατέλειψα τε-
λείως τα εβραϊκά μου. Άλλαξα προγόνους, ή μάλλον 
πήρα πάνω μου κι άλλους. Γιατί όχι; Κι αυτή τη φορά 
ήταν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι: Όμηρος, Σωκράτης, 
Πλάτωνας, Σοφοκλής, Θουκυδίδης...

Εβραιοπούλες στο γυμνάσιο ήμασταν λίγες. Ένα 
«μπουκέτο λουλούδια», έτσι μας αποκαλούσαν οι ξένοι 
καθηγητές μας κι οι Καστοριανοί χωρίς εξαίρεση, που 
μας συμπαθούσαν. Σ’ όλες τις σχολικές εκδηλώσεις ήμα-
σταν πρώτες. Θυμάμαι στις παρελάσεις, ειδικά στη γιορ-
τή του Αγίου Μηνά, στις 11 Νοεμβρίου, ημέρα απελευθέ-
ρωσης της Καστοριάς από τους Τούρκους, εμείς πρώτες 
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στη σειρά, ακόμα και σημαιοφόροι, μας καμάρωναν και 
καμαρώναμε!

Σ’ αυτή την έξαρση, σ’ αυτόν τον νεανικό ενθουσια-
σμό, ακριβώς πάνω στη δίψα για ζωή, με βρήκε o πόλε-
μος, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

28Η οΚτώβριου 1940, Ημερα Δευτερα

Πρωί, πολύ πρωί, οι καμπάνες χτυπούσαν δυνατά. Συνα-
γερμός, Γενική Επιστράτευση, φώναζαν όλοι, ο Μεταξάς 
είπε ΟΧΙ στους Ιταλούς!

Ήμουνα τελείως άπειρη σ’ αυτό το ξαφνικό. Δεν μπο-
ρούσα να συνειδητοποιήσω την πραγματικότητα. Πού 
άραγε θα μ’ οδηγούσε αυτή η ιστορία που διαγραφόταν 
απ’ εκείνη τη στιγμή κι εμπρός; Είχα ακούσει ιστορίες 
πολέμου που διηγούνταν κάποιοι. Όμως αυτά συνέβαι-
ναν στις ιστορίες, τις διηγήσεις και τα βιβλία κι ανήκαν 
στο παρελθόν, στα χρόνια των παππούδων. Δεν μπορεί 
να συνέβαιναν και τώρα, τόσο κοντά σ’ εμένα. Μήπως 
θα ήταν μόνο μια μικρή περιπέτεια που θα τελείωνε γρή-
γορα; Έτσι ήθελα να πιστέψω, αλλά τ’ αεροπλάνα από 
πάνω μας δεν αστειεύονταν, ρίχνανε κιόλας βόμβες!

Τα παιδιά μας, οι στρατιώτες, φεύγανε στο μέτωπο 
στην πρώτη γραμμή, οι νέοι, τ’ αδέλφια του μπαμπά και 
της μαμάς μου πολεμούσαν κιόλας τους Ιταλούς στην 
Αλβανία, και πολεμούσαν τα καημένα γενναία. Ξεση-
κωμός, φωνές, κίνδυνος από παντού. Πόλεμος, πόλεμος! 
Να μαζέψουμε τα μικρά, τους γέρους, να φύγουμε στα 
χωριά, κι ίσως έτσι σωθούμε απ’ τους βομβαρδισμούς, 
έλεγε ο μπαμπάς μου.
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Κουρνιασμένοι επί μέρες στο υπόγειο-καταφύγιο του 
μεγάλου θείου μου, όλη η οικογένεια κι όλη η γειτονιά 
μας, ο ένας πάνω στον άλλο κρυβόμασταν έτσι, ώσπου 
να κοπάσουν οι αεροπορικές επιδρομές.

1 Νοεμβρίου, 3 Νοεμβρίου, ασταμάτητοι βομβαρδι-
σμοί. Αλήθεια, πώς βγήκαμε ζωντανοί όλοι μας; Αναλό-
γως, θυμάμαι, είχε πολύ λίγα θύματα τότε η Καστοριά, 
λες κι αστοχούσαν επίτηδες οι Ιταλοί κι οι βόμβες πέφτα-
νε στη λίμνη. Κατά το σούρουπο της 3ης Νοεμβρίου, πριν 
καλά-καλά νυχτώσει, μας μάζεψε ο μπαμπάς και (όπως 
δεν υπήρχαν τότε αυτοκίνητα) τ’ άσπρο κι όμορφο άλο-
γό μας, που το αγαπούσαμε πολύ, μας έβγαλε παλικαρί-
σια απ’ το λιβάδι σ’ ένα χωριό ψηλά για να ξεφύγουμε απ’ 
τους βομβαρδισμούς.

Στο χωριό, την ημέρα την περνούσαμε έξω σε χαρα-
κώματα. Το βράδυ ξαποσταίναμε σ’ ένα σπιτάκι που εί-
χαμε νοικιάσει. Κι αυτό γινόταν κάθε μέρα επί τρεις-τέσ-
σερις μήνες. Τρεχάματα, βόμβες, αγωνία...

Οι στρατιώτες μας απομάκρυναν σταθερά τον κίν-
δυνο. Μπήκαν στην Αλβανία, φτάσανε στο Ελμπασάν, 
στην Κορυτσά. Καινούργια πατριωτικά τραγούδια έβγαι-
ναν τότε, που τα τραγούδαγε όλη η Ελλάδα! Η ηρωική 
τραγουδίστρια του 1940, η Σοφία Βέμπο, έτρεχε στην 
πρώτη γραμμή να εμψυχώσει με τη ζεστή φωνή της τους 
στρατιώτες μας τραγουδώντας:

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά
που σκληρά πολεμάτε 
πάνω στα βουνά.
Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά 
προσευχόμαστε όλοι, 
να ’ρθετε ξανά...
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Τραγούδαγα κι εγώ, θυμάμαι, πότε μ’ ενθουσιασμό δυ-
νατά, πότε από μέσα μου κρυφά σαν προσευχούλα με το 
βλέμμα στον ουρανό, παρακαλώντας για τους συγγενείς 
μας, τους γνωστούς μας και για όλα τα ελληνόπουλα, τα 
παλικάρια μας, να έρθουνε σπίτι τους ξανά.

Μονομιάς, όλα αναποδογύρισαν απότομα. Τα γεγο-
νότα ακολούθησαν απροσδόκητα το ’να τ’ άλλο μ’ επιτα-
χυνόμενο ρυθμό, προκαλώντας σύγχυση κι ανησυχία σ’ 
όλη την Ελλάδα. Ο ενθουσιασμός κι η υπερηφάνεια που 
νιώθαμε για τα παιδιά μας που πολεμούσαν δεν θα δι-
αρκούσε πολύ ακόμα. Οι Γερμανοί ξαφνικά μας επιτέθη-
καν. Η γερμανική μπότα προχωρούσε γρήγορα-γρήγορα 
και σάρωνε όλη τη Μακεδονία. Συγκλονιστική, μαύρη 
ημέρα ήταν, θυμάμαι, όταν τα στούκας, τα πολεμικά αε-
ροπλάνα των Γερμανών, σφύριζαν στον αέρα, ξαμολώ-
ντας βροχή τις βόμβες απ’ όλες τις μεριές. Δεν παίρναμε 
ανάσα! Κι ακόμα πιο συγκλονιστική, όταν έμπαιναν αρ-
γότερα μέσα και τράνταζαν τα χωριά και τις πόλεις σαν 
να γινόταν σεισμός.

Ήταν 14 Απριλίου του 1941, όταν πια συνειδητοποιή-
σαμε πως είχαμε πιαστεί στη φάκα σαν τα ποντίκια και 
είχαμε βρεθεί μονομιάς ανυπεράσπιστοι στο έλεός τους 
– ζωσμένοι από άγρια θηρία που άκουγαν στο όνομα 
Γερμανοί, ναζί, Ες Ες...

ιταλιΚΗ ΚατοχΗ

Οι Γερμανοί χώρισαν την Ελλάδα σε δύο μέρη: την Αθή-
να και την Καστοριά τις δώσανε στους συμμάχους τους 
Ιταλούς, κι η Θεσσαλονίκη περιήλθε στα δικά τους χέρια. 
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Έτσι οι 60.000 περίπου γερμανοκρατούμενοι Εβραίοι, 
και μεταξύ αυτών πολλοί συγγενείς μας της Θεσσαλονί-
κης, βρέθηκαν αποκομμένοι από μας. Σπάνια και κρυφά 
είχαμε νέα τους.*3

Η ιταλική Κατοχή στην Καστοριά ήταν υποφερτή. 
Οι Ιταλοί, μεσογειακός λαός, φέρθηκαν με ανθρωπιά σ’ 
όλους μας. Άλλωστε κι οι ίδιοι οι στρατιώτες τους ομολο-
γούσαν πως δεν ήθελαν τον πόλεμο – και το απέδειξαν. 
Έτσι εκείνη την εποχή, πήρε η ζωή μας μια ιδιόρρυθμη 
τροπή: κατοχική μεν, αλλά αναίμακτη. Όλος ο κόσμος 
προσπαθούσε με τον τρόπο του να τα βγάλει πέρα με τη 
μεγάλη πείνα του 1941-42. Τα σχολεία ξανάνοιξαν. Εγώ 
ξαναπήγα στην τάξη μου στο γυμνάσιο, για να το τελειώ-
σω και να πάρω αργότερα το απολυτήριό μου. Παράλλη-
λα έπαιρνα και ιδιωτικά μαθήματα γαλλικών. Θυμάμαι 
που ο δάσκαλός μου τότε πληρωνόταν με μια οκά αλεύρι 
το μάθημα.

Παρ’ όλα αυτά, τούτες οι αναμνήσεις θα μείνουν για 
μένα σαν οι τελευταίες οικογενειακές αναλαμπές. Τότε 
που ήμουν ακόμα ανάμεσα σε όλο τον ωραίο μου κόσμο, 
τους πολυπληθείς συγγενείς μου, τις παιδικές μου φί-
λες και φίλους, τους ομόθρησκούς μου. Σε μια ολόκληρη 
εβραϊκή παροικία χιλίων ανθρώπων, που ζούσαμε αγα-
πημένοι μεταξύ μας. Κι έπειτα πήγαινα ακόμα σχολείο...

* Η ιταλική ζώνη Κατοχής περιλάμβανε την κεντρική και νότια Ελ-
λάδα, την Ήπειρο και τμήμα της δυτικής Μακεδονίας, την Πελοπόννη-
σο, τα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες. Οι Γερμανοί είχαν κρατήσει 
γι’ αυτούς τη ζώνη «Θεσσαλονίκης-Αιγαίου» και είχαν παραχωρήσει 
στους Βουλγάρους την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.


