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ΚΑΙΤΗ ΑΛΤΣΕΧ-ΣΑΜΟΥΗΛ 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαρτίου 1935. Είμαι το δεύτερο παιδί της οικογένειας· 

το πρώτο είναι η Ρήνα.  

Στις 8 Δεκεμβρίου 1938 γεννήθηκε ο αδελφός μας Μπαρούχ, το χαϊδεμένο μας αγόρι. 

Έχω πολλές μνήμες από τα πολύ μικρά μου χρόνια. 

Βέβαια μπορώ να πω πως είμαι παιδί που μόνο πολέμους γνώρισε. Δεν έπαιξα με παιχνίδια, με 

κούκλες, και μόνο θυμάμαι όταν ο μπαμπάς πήγε στον αλβανικό πόλεμο. Η μαμά με τα τρία 

παιδιά προσπαθούσε, έχοντας μαζί της και την νόνα.  

Έτσι θυμάμαι τους πεινασμένους που μας χτυπούσαν την πόρτα για ένα κομμάτι μπομπότα. 

Θυμάμαι επίσης τη νόνα μου Ρικούλα που μια μέρα μας τραγουδούσε: «Πέθανε ο βασιλιάς, 

πήραμε την Κορυτσά». Μετά επέστρεψε ο μπαμπάς και περιέργως, εκτός από τα τζάμια τα 

σκεπασμένα με μπλε κόλες, άκουγε κρυφά συνέχεια ειδήσεις ατελείωτες. Σ’ αυτήν την 

ατμόσφαιρα κατέφθασαν οι Γερμανοί.  

Ένα πρωί ο μπαμπάς έπρεπε να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου είχαν προσκληθεί όλοι οι 

Εβραίοι.  Όταν γύρισε το μεσημέρι από εκεί ήταν προβληματισμένος και συνάμα πολύ 

ανήσυχος. Και θυμάμαι αυτό που είπε στη μαμά Λούτσα: «Πρέπει να φύγουμε από εδώ, 

κινδυνεύουμε από τους Γερμανούς». 

Τον μπαμπά τον επιστράτευσαν στα Έργα κι έγινε πυροσβέστης. Συνάμα είχε και το μαγαζί 

του στη Σολομού 11Α. Απ’ ότι θυμάμαι παραχωρήσαμε δύο δωμάτια του σπιτιού μας: ένα 

στην οικογένεια Αλφρέδο Σαλτιέλ κι ένα στους Γκατένιο. Όμως, όπως φαίνεται, ο μπαμπάς 

έψαχνε τρόπους διαφυγής. Αλλάξαμε σπίτι και πήγαμε στις Καμπάνιας (Εξοχή). 

Και μετά άρχισε ο διωγμός. Θυμάμαι ότι (την άνοιξη του 1943) φορέσαμε όλοι μικροί και 

μεγάλοι το κίτρινο άστρο και όλες οι φοβίες μου ήταν τί θα μας κάνουν οι Γερμανοί. Βέβαια 

δεν ξεχνώ και την Μαρίκα. Η Μαρίκα ήταν η κοπέλα του σπιτιού, μικρούλα αλλά πανέξυπνη. 

Φόρεσε κι αυτή το κίτρινο άστρο και έλεγε: «Όπου πάτε όλοι σας, κι εγώ μαζί». Βέβαια 

φορώντας το κίτρινο άστρο, βοηθούσε όχι μόνο εμάς μα και πολλές εβραϊκές οικογένειες. 

Έμπαινε στα μπλόκα με θάρρος και με κίνδυνο της ζωής της. Ζει στη Θεσσαλονίκη σε μεγάλη 

ηλικία και της χρωστάμε πολλά για την προσφορά της μετά την επιστροφή μας. 

Μια μέρα ήρθε ο μπαμπάς και μας είπε πως βρήκε τρόπο διαφυγής. Εν τω μεταξύ, η μαμά 

ήταν έγκυος στο τέταρτο παιδί τους. Αποφασίσαμε λοιπόν: Η μαμά και ο Λάκης (Μπαρούχ) θα 

έφευγαν με το τρένο κι εγώ μαζί τους με μια κυρία Χριστιανή. Δεν έπρεπε να μου ξεφύγει 
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λέξη μαμά. Ήμουν η Καίτη Αλτινόγλου, μετά λεγόμουν Σοφιανού, μετά Παγκάλου. Δεν 

θυμάμαι πόσα επίθετα άλλαξα. 

Όταν φθάσαμε στην Αθήνα, πήγαμε να μείνουμε σ’ ένα σπίτι με μια αυλή, με την τουαλέτα 

έξω. Ο μπαμπάς, η Ρήνα και η γιαγιά ήρθαν με καρβουνιάρικο τρένο και έμειναν κάπου 

Ακαδημία Πλάτωνος –έτσι είχα ακούσει. 

Όμως ήρθε η ώρα να γεννήσει η μαμά, και απ’ τον φόβο μήπως της ξεφύγει κάτι στα 

ισπανικά, μεταφερθήκαμε στο σπίτι της οικογένειας Χανέν όλοι, γιατί ο θείος Χασντάι Αλτσέχ 

ήταν αρραβωνιασμένος με την Σάρρα Χανέν. Έτσι γεννήθηκε το τέταρτο παιδάκι μας, η 

Φλωρίκα, στις 17 Ιουνίου 1943.  

Απέκτησα κούκλα. Στην γειτονιά, οδός Λεωνίδου (στο Μεταξουργείο), τα άλλα παιδιά έπαιζαν 

με κούκλες αληθινές κι εγώ κατέβαζα την κούκλα μου την Φλώρα και ήμουν πολύ περήφανη 

με τη ζωντανή μου κούκλα. 

Βέβαια σαν μικρό, ζούσα και με τον φόβο των Γερμανών· και μάλιστα, μια φορά που με πήγε 

βόλτα ο θείος Χασντάι ζωγράφισα στο γαλάζιο μου φόρεμα ένα τεράστιο κόκκινο σταυρό. 

Τότε ο μπαμπάς άρχισε να ψάχνει καινούργια στέγη. Έτσι πήγαμε στο Περιστέρι στην 

οικογένεια Καμπουρόπουλου. 

Ο μπαμπάς δούλευε σε φίλους εμπόρους και γυρίζοντας πετούσε τον χαρταετό με τον Λάκη. 

Μετά, κάτι έμαθε ο μπαμπάς και πήγαμε στην Εύβοια. Εκεί πολλές φορές έλεγχαν τον μπαμπά 

γιατί έμοιαζε μ’ έναν αντάρτη καταζητούμενο, τον Αλμπέρτο Ζαραγιά. Εκεί, απ’ ότι 

συμπεραίνω, θα μας έπαιρναν οι ψαράδες για να πάμε Συρία. Όμως οι ψαράδες φοβήθηκαν 

μήπως κλαίγανε τα μωρά κι η γιαγιά κι έτσι αρνήθηκαν να μας πάρουν γιατί θα διακινδύνευαν 

τη ζωή τους. 

Γυρνάμε στο Περιστέρι. 

Μετά από μερικές εβδομάδες, μας ξυπνάνε οι Γερμανοί με τους διερμηνείς. «Γρήγορα, 

ντυθείτε, έξω έχουμε την οικογένεια Αζαριά!» (αδέλφια της μαμάς). Εγώ χαρούμενη που θα 

φορούσα  τα καινούργια κόκκινα παπούτσια που τα είχαμε μόνο για την Πολωνία (έτσι 

λέγαμε). Αυτοί άρχισαν να ψάχνουν μέχρι και τα καλτσάκια του μωρού για να βρουν λίρες, τα 

μωρά κλαίγανε, η γιαγιά ευκοιλιότητα. 

Ξημέρωνε και υποθέτω ότι στο Περιστέρι ήταν κομμουνιστές, αφού πήρανε λίρες από τον 

μπαμπά, μας άφησαν ελεύθερους. 

Μετά έμαθα πως ο μπαμπάς μου τηλεφώνησε σε «φίλο» που νόμιζε πως βοηθούσε τους 

ΕΒΡΑΙΟΥΣ, τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΣΜΙΔΗ. Αυτός τον συμβούλεψε να γραφτεί στη Συναγωγή, ότι κι 
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έγινε. Μετά από αυτό, όταν γράφτηκε, του ζήτησαν από την Συναγωγή να πάει στην Μέρλιν· 

για μικρές λεπτομέρειες. Εκεί η μαμά περίμενε απ’ έξω και περίμενε. Μετά από ώρες βγαίνει 

ένας διερμηνέας και της λέει: «Φύγε κυρά μου στα παιδιά σου»· και μάλιστα της έδειξε τον 

δρόμο για το Περιστέρι και της έδωσε και ναύλα. 

Άρχισε η περιπέτεια με το ΧΑΪΔΑΡΙ. Εκεί ήταν και πολιτικοί κρατούμενοι και ΕΒΡΑΙΟΙ. Η μαμά 

πήγαινε τακτικά να δει τον μπαμπά. Μια μέρα της ζήτησε άρβιλα, τα αγόρασε και ο πολιτικός 

έβγαλε τα παπούτσια και τα παρέδωσε στον μπαμπά. Όταν γύρισε, της παρέδωσε κάτι 

χρήματα, γιατί πούλησε το δακτυλίδι του (το θυμάμαι) από σμάλτο. Στα λεφτά έγραφε: 

«Λούτσα, ο Κοσμίδης είναι προδότης!!! Εδώ είναι ο ΤΣΙΚΟ και ο ΜΠΙΤΡΑΝ που νομίζαμε πως 

τους έστειλε στη Σμύρνη». 

Έτσι η ζωή μας κυλούσε περιμένοντας να έρθουν οι Γερμανοί και με μία μάνα που συνεχώς 

έκλαιγε. 

Μια μέρα, δεν θυμάμαι ημερομηνία, κατέβηκε η μαμά Αθήνα για να δώσει το παρόν στην 

Συναγωγή και πήρε την Ρήνα και την Στάσα Καμπουροπούλου για να πάρουν το γάλα του 

μωρού από τον Ερυθρό Σταυρό. Ραντεβού έξω από την Συναγωγή. 

Φθάνοντας η μαμά είδε να μαζεύουν τους Εβραίους και να τους φορτώνουν σε φορτηγά. 

Αμέσως σκέφτηκε να μην πλησιάσει και περίμενε την Ρήνα και την Στάσα. Μόλις ήρθαν αυτές 

τους λέει: «Πρέπει να γυρίσουμε να ετοιμάσουμε τα παιδιά και την γιαγιά, θα μας πάρουν οι 

Γερμανοί». Έτσι δεν πλησίασαν στη Συναγωγή. 

Φθάνοντας στο σπίτι, βρήκαν τον Αλμπέρτο Λεβή, αδελφό της θείας Κλάρας.  Εννοείται ότι η 

Κλάρα, η γιαγιά Ρικούλα και τα μικρά παιδιά τους είχαν συλληφθεί, αλλά οι άντρες είχαν 

γλυτώσει πηδώντας από μια μάντρα (Ο θείος Μωύς και ο θείος Ντάριο Αζαριά).  

Όταν ο Αλμπέρτο Λεβή είδε την μαμά να μας ετοιμάζει, της φωνάζει: «Λούτσα σος λόκα; 

(Λούτσα είσαι τρελή;) Μπορεί ο άντρας σου να επιζήσει, αυτά τα παιδιά δεν τα λυπάσαι»; Κι 

έτσι κανονίζει ο Αλμπέρτο να μας πάει σ’ ένα σπίτι γνωστής, της Λόλα Φέγγου. 

Φωνάζουν έναν καροτσιέρη, φορτώνουν μερικά αναγκαία και τα παιδιά. Ήθελαν όμως ν’ 

αφήσουν για μετά την Ρήνα και την γιαγιά. Με την διαμαρτυρία της φορτώθηκε κι αυτή και η 

γιαγιά. 

Όταν η μαμά γύρισε να πάρει μια αγκαζιέρα και τα απαραίτητα, είδε τους Γερμανούς να 

χαστουκίζουν τον Καμπουρόπουλο. Έτσι η κυρία Μαρίτσα, η σύζυγος, την επομένη λέει στην 

μαμά: «Πηγαίνετε αλλού, να μην ξέρω που είστε γιατί μπορεί άθελά μου να σας προδώσω». 

Έτσι πήγαμε στα Λιόσια ή Κηπούπολη, δεν ξέρω, οικογένεια Φέγγου με δέκα παιδιά· και ο 
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κύριος Φέγγος, όταν τον ρωτούσαν έλεγε ότι είμαστε βομβόπληκτοι από τον Πειραιά. Βέβαια 

για εμάς, ο σωτήρας μας ήταν ο άγιος Αλμπέρτο Λεβή. 

Στην καινούργια κατοικία μας περνούσαμε σχετικά καλά· βέβαια, το μωρό μας έτρωγε το 

καλαμπόκι από τις κότες, εγώ τραγανούσα την ρόκα από την γη, η Ρήνα μας έκανε τον 

αρχηγό μετά τον Λάκη, γιατί σ’ αυτό το σπίτι με τα δέκα παιδιά είχαμε κιθαρίστες, 

ακορντεονίστες, κλπ. Από φαΐ, πείνα, τρώγαμε θρεψίνη με ψωμί και ήταν ευλογία. 

Όταν μάθαμε ότι τελείωνε ο πόλεμος, στην αυλή μας ήταν αντάρτες με τις σφαίρες 

σταυρωτές, ενώ μας ρίχνανε από την Ακρόπολη κανονιοβολισμούς. 

Έτσι έζησα έναν πόλεμο νέο, όπου στο Περιστέρι φέρνανε πλούσιους με τα βαλιτσάκια και πιο 

εκεί σκοτωμένους και άλογα σκοτωμένα. Ήταν τα Δεκεμβριανά, τραγωδία.  

Όταν κατά κάποιον τρόπο τελείωσαν αυτά, μας φόρτωσαν σ’ ένα λεωφορείο γκαζοζέν 

(εταιρεία Αμαρίλιο) και μετά από δύο μέρες ταλαιπωρίας φθάσαμε στην πολυπόθητη 

Θεσσαλονίκη. Το βράδυ κοιμηθήκαμε στο πατάρι του μαγαζιού μας (λαθραία) και ακούγοντας 

από τα πλαϊνά ραδιόφωνα το τραγούδι του μπαμπά «μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι να του πλέξω 

μια φωλιά» κλαίγαμε όλοι και το μωρό μας, που δεν ήξερε γιατί. 

Πρώτη δουλειά της μαμάς το σχολείο. Μας έγραψε στο 7ο Δημοτικό. Μετά ασχολήθηκε με τα’ 

αδέλφια της που πήραν το μαγαζί και, με την βοήθεια του καλού ονόματος του μπαμπά μου, 

άρχισαν την δουλειά. Μετά μετακομίσαμε στην Συγγρού 38, σ’ ένα δωματιάκι όλοι μαζί. 

Βέβαια μας φάνηκαν όλα δύσκολα. Οι πιο πολλοί συγγενείς μας δεν υπήρχαν. Ισπανικά δεν 

ακούγαμε πουθενά. ΕΡΗΜΙΑ. Κάθε μέρα η μαμά με τις φωτογραφίες μπαμπά και συγγενών 

πήγαινε κάπου κοντά στην αγορά, όπου γυρνούσαν οι όμηροι από την Πολωνία.  

Εννοείται που ο πρώτος όμηρος που γύρισε, ο Λεών Μπατής, είπε ότι πίσω του ήταν ο Μωύς 

Αλτσέχ. ΤΙΠΟΤΑ, δεν υπήρχαν ίχνη· μόνο γύρισε η Στέλλα, η εξαδέλφη της μαμάς, και ο 

Αλμπέρτο Μπενβενίστε που εγκαταστάθηκε στην Γαλλία. 

Έτσι μια μέρα η μανούλα μας φόρεσε μαύρα ρούχα· τα φόραγε μέχρι τον γάμο της Φλώρας, 

στους άλλους μαύρα. 

Η ζωή μας τώρα ήταν παρέα με τους ομήρους που μας περιέγραφαν τα όσα τράβηξαν στα 

στρατόπεδα κι εμείς, τα παιδιά, αμφιβάλαμε· ήταν ποτέ δυνατόν; 

 



	

	

	 Eχασα	τον	πατέρα	μου	όταν	ήμουν	9	μηνών,	το	Μάρτιο	του	1944.	Δεν	έζησα	το	θάνατο	
του,	δεν	έβαλα	πετραδάκι	στον	τάφο	του	,δεν	τον	πένθησα...	αλλά	έφτασα	να	τον	πενθώ	σε	
όλη	μου	τη	ζωή.	Ξέρω	τι	έχασα.	Την	αγκαλιά	του,	την	παρουσία	του,	την	αγάπη	του,	τη	στήριξη	
του,	αυτόν	τον	πατέρα	που	δεν	γνώρισα.	Οσο	ήμουν	στην	κοιλιά	της	μάννας	μου	όταν	
κυνηγημένη	έφευγε	από	τη	Θεσσαλονίκη	μαζί	με	τον	πατέρα,	τα	τρία	αδέλφια	μου	και	τη	
γιαγιά	μου	Ρέινα	μαζί	με	τη	λιγοστή	τροφή	δέχτηκα	όλα	τα	μηνύματα	απελπισίας,	φόβου,	
αγωνίας,	κινδύνου,	απώλειας.	Μέσα	από	τον	ομφάλιο	λώρο,	αυτά	ήταν	η	συναισθηματική	
τροφή	μου.	Στα	3	μου	χρόνια	ένιωσα	βαθιά	την	έννοια	του	πένθους.	Η	μαμά	μου	πήγαινε	κάθε	
μέρα	στο	σταθμό	περιμένοντας	το	γυρισμό	του	πατέρα	και	κάθε	φορά	γυρνούσε	μόνη	και	
πονεμένη,	μέχρι	που	πέρασε	ο	καιρός	και	το	πήρε	απόφαση.	Τότε	μαυροντύθηκε	πένθησε	
μέσα	και	έξω	της	αλλά	γρήγορα	αποδείχθηκε	δυνατή	θαρραλέα	και	αποφασισμένη	να	ζήσει	
και	να	μεγαλώσει,	εμάς	τα	4	παιδιά	της.	Μαζί	με	τον	πατέρα	μου	είχαν	χαθεί	και	35	άτομα	της	
ευρύτερης	οικογενείας	.	Αυτή	η	μάννα	που	αποφάσισε	να	ζήσει	και	να	ζήσουμε	μας	στήριξε	με	
δύναμη	και	αξιοπρέπεια	και	μας	έδειξε	το	δρόμο	για	να	γίνουμε	αυτοί	που	είμαστε	σήμερα.	
Κυρίες	Κύριοι	Παιδιά,	δεν	βίωσα	το	ολοκαύτωμα	αλλά	οι	αφηγήσεις	όσων	το	έζησαν	και	
επέστρεψαν	μεγάλωναν	το	φόβο,	τον	τρόμο,	τους	εφιάλτες	από	τους	βροντερούς	ήχους	της	
μπότας	των	Γερμανών	που	εκδηλωνόταν	με	βραδινή	ενούρηση	μέχρι	τα	9	μου	χρόνια.	Οι	
γυναίκες	που	γύρισαν	από	τα	στρατόπεδα	μιλούσαν	μαζεμένες	στη	σάλα	του	σπιτιού	μας	και	
τα	λόγια	τους	έφταναν	στα	αυτιά	μου.	Δεν	μεγάλωσα	με	παραμύθια	όπως	η	
Κοκκινοσκουφίτσα,	η	Σταχτοπούτα	ή	η	Χιονάτη.	Οι	απίστευτες	ιστορίες	των	γυναικών	αυτών	
με	καθήλωναν.	Εβλεπα	το	σκούρο	αριθμό	στο	χέρι	τους	και	αναρωτιόμουν	γιατί	δεν	το	
έπλεναν	με	σαπούνι	και	νερό	για	να	τον	βγάλουνε,	μέχρι	που	κατάλαβα	ότι	ήταν	εκεί	για	να	
μείνει.	Να	σημαδέψει.	Να	δηλώνει	την	τραγωδία	τους.	Ακουγα	για	πειράματα	σε	νέα	κορίτσια	
που	κάποτε	σώθηκαν	αλλά	δεν	μπόρεσαν	ποτέ	να	αποκτήσουν	παιδιά,	την	αγριότητα	των	ΣΣ,	
το	ζουμί	αντί	για	το	φαγητό,	τη	μαζική	εξόντωση.	Ενιωθα	τότε	ένα	κενό	που	γέμιζε	απειλητικά	
με	λέξεις		‘τραίνα,	άλλαξαν	όνομα,	ψεύτικα	χαρτιά,	δεν	πρόλαβαν,	τους	πιάσανε,	κρύβονταν,	
φίλος	προδότης,	ντους,	φούρνοι,	χρυσά	δόντια,	ριγέ	πιζάμες,	στρατόπεδα.	Τα	λόγια	τους	με	
οδηγούσαν	σε	ερωτήματα	όπως	‘	τι	είναι	ο	άνθρωπος,	πώς	μπορούν	άνθρωποι	να	κάνουν	
αυτά	σε	ανθρώπους;	Αργότερα	το	θέμα	μου	πήρε	ενοχικό	σχήμα	‘	πώς	είχα	το	θράσος	να	
γεννιέμαι	την	ώρα	που	εκατομμύρια	Εβραίοι	χάνονταν?	Ποια	θρησκεία	αξίζει	τέτοια	
ανθρωποθυσία,	έναν	τόσο	αναξιοπρεπή	θάνατο,	τέτοια	σκληρή	απάνθρωπη	μεταχείριση?		
	Σαν	παιδί	ήμουν	κλειστή,	δε	μιλούσα	καθόλου,	άκουγα	και	σώπαινα.	Φοβόμουν	να	αγαπήσω	
από	το	φόβο	να	μη	χάσω.	Αυτό	μου	έχει	μείνει	ακόμη	και	σήμερα,	αυτή	η	αγωνία,	η	βιασύνη	
να	προλάβω,	να	σώσω	και	να	σωθώ	από	την	ίδια	τη	ζωή	και	τους	κινδύνους	της.	Αυτή	όμως	
ήταν	και	η	κινητήρια	δύναμη	μου,	αυτή	που	με	διαμόρφωσε.	Πήγα	σε	ένα	σχολείο	στο	οποίο	
δεν	ένιωσα	αντισημιτισμό,	το	μαθητικό	σώμα	με	επέλεξε	ως	πρόεδρο	του	σχολείου,	ως	πρώτη	
μαθήτρια	κράτησα	την	ελληνική	σημαία	στην	παρέλαση,	ήμουν	και	θα	είμαι	περήφανη	
Ελληνίδα-Εβραία	χωρίς	να	επιτρέπω	σε	κανέναν	να	με	θεωρεί	ξένη,	να	με	λυπάται	ή	να	με	
μισεί.	
Το	ολοκαύτωμα	είναι	η	μοναδική	περίπτωση	μαζικής	εξόντωσης	με	επιστημονικά	μέσα.	
Συνέβη	στη	διάρκεια	του	2ου	Παγκόσμιου	Πολέμου	αλλά	δεν	εμπεριείχε	ούτε	το	δικαίωμα	της	
επίθεσης	ούτε	αυτό	της	άμυνας.	Τα	θύματα	οδηγήθηκαν	σε	μια	ανθρωποθυσία.	Οι	Εβραίοι	
κοροιδεμένοι,	λεηλατημένοι,	διώχτηκαν,	κυνηγήθηκαν	οδηγήθηκαν	στα	στρατόπεδα	και	στη	
συνέχεια	στα	κρεματόρια	έχοντας	απόλυτη	άγνοια	του	τέλους	τους.	Το	ντους	στο	οποίο	
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οδηγούνταν	είχε	για	αυτούς	την	έννοια	της	καθαριότητας	μια	σωματική	και	θρησκευτική	
κάθαρση	μετά	την	ασφυκτική	πορεία	στα	τρένα	Σε	αυτήν	την	περίπτωση	ήταν	εξόντωση	στο	
θάλαμο	αερίων	ή	είσοδος	στα	στρατόπεδα	της	ντροπής.		
	
Για	πολλά	χρόνια	κανείς	δε	μιλούσε	για	όλα	αυτά	ανοιχτά.	Υπήρχε	ένα	αίσθημα	ντροπής,	
πένθους	,θλίψης,	μειωμένου	αυτοσεβασμού,	άρνησης	για	συνειδητοποίηση	όλων	αυτών	που	
είχαν	συμβεί...	Σιγά	σιγά	ακούστηκαν		οι	φρικιαστικές	λεπτομέρειες	και	σήμερα	μετά	από	75	
χρόνια	θυμόμαστε	το	γεγονός	της	συναγωγής.	Γιατί	όμως	τώρα;	Πιστεύω	ότι	καιρός	ήταν	να	
ειπωθούν	όλα	αυτά	σήμερα	περισσότερο	από	ποτέ	λόγω	της	ανόδου	της	ακροδεξιάς	και	του	
αντισημιτισμού	ο	οποίος	αυξάνεται	λόγω	άγνοιας,	ανευθυνότητας	ίσως	και	λόγω	της	κρίσης.	
Συνήθως	όταν	τα	πράγματα	δεν	πάνε	όπως	τα	θέλουμε	κάνουμε	σενάρια	για	να	τα	
κατανοήσουμε	πάντα	χωρίς	να	παίρνουμε	εμείς	την	ευθύνη	για	τις	πράξεις	μας.	Είναι	βολικό	
να	τα	φορτώσουμε	στον	άλλο-	άλλους.	Ακούγεται	συχνά	το	‘Για	όλα	φταίνε	οι	Εβραίοι’	είναι	
αυτό	θέση	που	εκφράζει	νοήμονες	ανθρώπους;	
Ενας	ακόμη	λόγος	είναι	ότι	ο	Εβραισμός	έχει	μπει	στο	μουσείο.	Σήμερα	σε	όλη	την	Ελλάδα	
υπάρχουν	4500	Εβραίοι	από	τους	οποίους	οι	1800	περίπου	είναι	άνω	των	65	χρόνων.	Αυτοί	
που	είμαστε	και	ζούμε	στην	Ελλάδα	νιώθουμε	βαθιά	Ελληνες	αλλά	και	περήφανοι	Εβραίοι.	
Γιατί	σήμερα	υπάρχει	το	Ισραήλ.	Υπάρχει	η		γη	που	μας	ξαναέδωσε	τη	χαμένη	μας	
αξιοπρέπεια,	αυτή	την	αξία	που	οφείλει	να	έχει	ο	άνθρωπος	στη	ζωή	και	στο	θάνατο.	
Αναρωτιέμαι	οι	Ναζί	είχαν	αξιοπρέπεια;		
Η	Γκόλντα	Μέιρ	είπε	σε	μία	από	τις	ομιλίες	της	‘There	is	Dignity	on	this	piece	of	land	Υπάρχει	
αξιοπρέπεια	σε	αυτό	το	κομμάτι	γης	‘	Οι	Εβραίοι	είχαν	πια	μια	θρησκευτική	πατρίδα	χάρις	
στην	οποίαν	θα	μπορούσαν	εκεί	ή	και	σε	όποιο	μέρος	του	κόσμου	να	ζούνε	με	αξιοπρέπεια.	
Υπήρχε	ένα	στήριγμα,	ένα	σημείο	αναφοράς	μια	αγκαλιά	προστασίας.	Γιατί	πέθαναν	χωρίς	να	
έχουν	πού	να	πάνε,	ως	ξένο	στοιχείο	μη	αποδεκτοί	από	καμία	χώρα	της	Ευρώπης,	διωγμένοι	
και	ουσιαστικά	μισημένοι.	Πέθαναν	χωρίς	λόγο	χωρίς	το	αίσθημα	της	αξίας	της	ζωής	που	
χάνονταν	,	χωρίς	αξιοπρέπεια.	Γιατί	όπως		στη	ζωή	έτσι	και	στο	θάνατο	υπάρχει	αξιοπρέπεια		
	Αυτό	πρέπει	να	το	θυμόμαστε.	Οπως	και	οι	εκτελεστές	μας	πρέπει	να	θυμούνται	και	να	
φέρουν	το	βάρος	των	πράξεων	τους	κι	εμείς	τα	σημάδια	της	απώλειας,	της	άδικης,	της	
ανεξήγητης		απώλειας	των	αγαπημένων	μας.	Οπως	πρέπει	να	θυμόμαστε	και	την	καλοσύνη	
των		ανθρώπων	που	με	κίνδυνο	της	ζωής	τους	βοήθησαν	να	σωθούμε	και	έγιναν	παράδειγμα	
προς	μίμηση	για	εμάς	.Πάνω	από	όλα	όμως	πρέπει	να	θυμόμαστε	ότι	η	ζωή	είναι	πάντα	πιο	
δυνατή.	Για	όλους	τους	ανθρώπους	ανεξαρτήτως	θρησκείας.	Και	συνεχίζεται.	Και	θυμάται.	Κι	
εμείς	σήμερα	ζωντανοί	και	δυνατοί,	θυμόμαστε.		




