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ΛΟΥΝΑ ΜΑΝΟ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

Η μητέρα μου, Λούνα Μάνο, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1923 και έφυγε από τη ζωή το 

1998 στα 75 της. Είχε έναν μικρότερο αδελφό. Ο πατέρας της ήταν ο Αζαριά Μάνο, 

χοντρέμπορος τροφίμων στο επάγγελμα, και η μητέρα της η Ζιάννα Νισσίμ. 

 

Στην ιστορία της Λούνας Μάνο κατά τη διάρκεια της Κατοχής θα αναφερθώ σήμερα.  

 

Μετά τη συγκέντρωση των αρρένων Εβραίων, στις 11 Ιουλίου του 1942, στην πλατεία  

Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, και μετά την ορθοστασία και τα καψόνια που τους επέβαλαν οι 

Γερμανοί, οι Θεσσαλονικείς Εβραίοι ανησύχησαν σοβαρά για το μέλλον τους. Προκειμένου να 

σώσουν την κόρη τους, οι γονείς της στέλνουνε τη Λούνα στην ιταλοκρατούμενη Αθήνα.    

 

Προηγουμένως, είχαν φροντίσει να συνάψει εικονικό γάμο με τον ιταλικής υπηκοότητας 

Νταβίντ ή Ντάριο Βενέτσια, προκειμένου να τύχει καλύτερης μοίρας. Έτσι, στις 15 Ιουλίου 

1943, η Λούνα επιβιβάζεται στο λεγόμενο «ιταλικό τρένο» για την Αθήνα, μαζί με άλλους 

215 ιταλούς υπηκόους. Όμως τον Σεπτέμβριο του 1943 η Ιταλία συνθηκολογεί και η διοίκηση 

της Αθήνας περνάει στα χέρια των Γερμανών. Η ιταλική υπηκοότητα δεν ήταν προνόμιο πια.  

 

Κρύφτηκε σε 2-3 διαφορετικά σπίτια αλλά δεν μας είναι γνωστές οι συνθήκες τής σύλληψής 

της. Η ίδια, άλλωστε, δεν μιλούσε παρά σπάνια και ολιγόλογα για την περίοδο εκείνη. 

Γνωρίζουμε ότι στα μέσα Δεκεμβρίου του 1943  βρέθηκε κρατούμενη στα υπόγεια της οδού 

Μέρλιν 6 –όπου είχε το αρχηγείο της η Γκεστάπο– και στη συνέχεια την εγκλείσανε στο 

στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Μετά από 4 περίπου μήνες, την Κυριακή 2 Απριλίου 1944, 

επιβιβάστηκε, από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Ρουφ, στο τρένο μαζί με τους Εβραίους της 

Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων όπως Πρέβεζα, Άρτα, Αγρίνιο και Πάτρα. Περίπου 1.900 

άτομα. Στη διαδρομή, στο ίδιο τρένο, επιβιβάζονται Εβραίοι της Χαλκίδας, της Θεσσαλίας, 

των Ιωαννίνων και της Καστοριάς. Συνολικά 5.200 σε 84 βαγόνια. 60-70 άτομα σε κάθε 

βαγόνι όπου μόνο όρθιοι μπορούσαν να σταθούν. Το ταξίδι κράτησε 9 μέρες. Στο Άουσβιτς 

έφτασαν στις 11 Απριλίου. Και η Λούνα Μάνο άφησε πίσω το όνομά της και έγινε ο αριθμός 

77032, το νούμερο δηλαδή που χαράξανε ανεξίτηλα στο μπράτσο της και το οποίο παρέμεινε 

εκεί μέχρι το τέλος της ζωής της. Στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, στον τόπο των θαλάμων αερίων 

και των κρεματορίων, έμεινε 8,5 περίπου μήνες κάτω από συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε. Ο 

εικονικός της «σύζυγος» δολοφονήθηκε εκεί πέρα, άγνωστο πότε, πιθανόν να ήταν μεταξύ 

των ζόντερκομαντο.  
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Στο στρατόπεδο, η Στέλλα, κόρη μιας φίλης της μητέρας της Λούνας, σαν μεγαλύτερη, 

ανέλαβε υπό την προστασία της τη Λούνα. Ήταν αυτή που και στις 13 διαλογές που πέρασαν 

οδηγούσε την Λούνα στην πλευρά των ζώντων. Τη διαλογή την έκανε Γερμανός αξιωματικός 

αλλά φαίνεται πως, μέσα στην αναμπουμπούλα, η μοίρα προσέφερε σε κάποιους τον τρόπο 

να γλιστρήσουν στην άλλη πλευρά γιατί το ένστικτό τους έλεγε ότι αυτή ήταν η σωστή. Αυτό 

το ένστικτο επιβίωσης διέθετε η Στέλλα. 13 διαλογές! Από τότε, ο αριθμός 13 έγινε ο 

γουρλίδικος αριθμός της μητέρας μου.  

 

Και πάλι η Στέλλα ήταν αυτή που κατά την διάρκεια μιας προσπάθειας μαζικής απόδρασης 

κρατουμένων, την ώρα που οι Γερμανοί πυροβολούσαν αδιάκριτα ότι κινούταν, τράβηξε τη 

Λούνα στη μέση του στρατοπέδου και στάθηκαν ακίνητες. Σιγά σιγά πλησίαζαν κι άλλες κι 

άλλες. Όσες στάθηκαν εκεί στη μέση κατά τη διάρκεια του πανικού, γλίτωσαν τη ζωή τους.  

 

Την 1η  Γενάρη του 1945, μέσα στα χιόνια, ξεκίνησαν μια εξαντλητική πορεία, με πολλούς 

θανάτους κατά τη διαδρομή, και μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο του Άουσβιτς-

Μπίρκεναου (που ήταν στην Πολωνία) στο στρατόπεδο Μπέργκεν-Μπέλσεν (στη Γερμανία). 

Στο στρατόπεδο αυτό, ο καπνός δεν ανέβαζε τις ψυχές στον ουρανό. Εδώ οι κρατούμενοι 

πέθαιναν από την πείνα, το κρύο, τις κακουχίες και τις ασθένειες που ενδημούσαν ανάμεσά 

τους. Κυρίως από τύφο. 

 

Και έφτασε η ώρα της απελευθέρωσης. Στις 15 Απριλίου 1945, οι Άγγλοι μπήκαν πρώτοι στο 

Μπέργκεν Μπέλσεν και έδωσαν κονσέρβες στους εξαθλιωμένους κρατούμενους. Η Λούνα 

ήταν κατάκοιτη γιατί ήταν πια πολύ αδύναμη και τα πόδια της δεν την βαστούσαν. Γεύτηκε 

την απελευθέρωση στο κρεβάτι. Όταν ήρθε δίπλα στο κρεβάτι της η Στέλλα βαστώντας διπλή 

ποσότητα κονσερβών για αυτήν και για τη Λούνα, η Λούνα αρνήθηκε να φάει γιατί το 

στομάχι της είχε κλείσει. Μάταια προσπάθησε να την μεταπείσει η Στέλλα. Αφού είδε και 

αποείδε, στο τέλος δεν κρατήθηκε και της ζήτησε την άδεια να φάει και το μερίδιό της. Το 

περιεχόμενο, βλέπετε, ήταν χοιρομέρι με φασόλια που άρεσαν πολύ στη Στέλλα! Η Λούνα της 

το έδωσε με χαρά. 

 

Εκείνες τις στιγμές κανείς δεν σκέφθηκε ότι ο χειρότερος εχθρός ενός πεινασμένου εντέρου 

είναι το πολύ φαΐ. Και ήταν πολλοί αυτοί που προσπάθησαν να χορτάσουν την πείνα τόσων 

χρόνων. Αποτέλεσμα, η δυσεντερία. Σε μία και μόνη μέρα πέθαναν τόσοι όσοι πέθαιναν μέσα 

σε μήνες κάτω από συνθήκες ανηλεούς εξόντωσης. Ανάμεσά τους και η Στέλλα. Η Στέλλα 

που αγαπούσε πολύ τα φασόλια και θέλησε να φάει όσα μπορούσε περισσότερα…  
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Φαίνεται ότι ο ρόλος της Στέλλας ήταν να είναι ο φύλακας-άγγελος της Λούνας. Άγγελος με 

σάρκα και οστά. Εξετέλεσε την αποστολή της κι έφυγε για να γυρίσει στη δεξαμενή των 

αγγέλων. Στέλλα Νάκη, το όνομά σου θα το μνημονεύουμε και θα σε ευγνωμονούμε πάντα!  

 

Είναι περίεργο το γεγονός ότι ενώ η Λούνα έμεινε στο Μπέργκεν Μπέλσεν 3,5 μήνες, πολύ 

λιγότερο δηλαδή από την παραμονή της στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, όταν τη ρωτούσες σε 

ποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης ήταν, αναφερόταν αρχικά στο Μπέργκεν Μπέλσεν! Ίσως 

επειδή απελευθερώθηκε από κει; Δεν έχουμε βρει ικανοποιητική εξήγηση γι’ αυτό. 

 

Στην απελευθέρωση, η Λούνα ζύγιζε 28 κιλά! 28 κιλά για μια κοπέλα εικοσιδύο χρονών! 

Φυσικά, δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν είχε τις δυνάμεις... Την μετέφεραν με φορείο όταν 

κάποια στιγμή την έστειλαν στην Σουηδία. Εκεί νοσηλεύτηκε ένα χρόνο για να μπορέσει να 

σταθεί στα πόδια της και στη συνέχεια σπούδασε βοηθός χημικός. Τελείωσε τις σπουδές της 

και ξεκίνησε να δουλεύει όταν εμφανίστηκαν άτομα από το Ισραήλ που προσπαθούσαν να 

μαζέψουν διασκορπισμένους Εβραίους στην Ευρώπη για να κατοικήσουν το νέο κράτος. Την 

προσκάλεσαν να πάει. Πήγε. Ήταν τέλη του 1949. Παρέμεινε 1,5 περίπου χρόνο στο Ισραήλ 

(εδώ είναι η πρώτη από δεξιά), έως τον Ιούλιο του 1951, και στις 25 Ιουλίου επισκέφθηκε 

την Ελλάδα για να δει αν είχε απομείνει κανένας συγγενής. Άφησε όλα τα υπάρχοντά της στο 

Ισραήλ και ήρθε για προσωρινά εδώ. Το προσωρινό, όμως, έγινε μόνιμο κι έτσι η Λούνα 

κατέληξε και πάλι από εκεί που είχε ξεκινήσει αφού ολοκλήρωσε ένα κύκλο 7ετούς 

αναγκαστικής απουσίας. 

 

Εδώ, φίλοι τής γνώρισαν τον πατέρα μου, Ισαάκ Εμμανουήλ, ο οποίος στη διάρκεια της 

Κατοχής είχε ανέβει στα βουνά με τον ΕΛΑΣ κι έτσι διασώθηκε. Γονείς του πατέρα μου, που 

όλοι, και προπολεμικά ακόμα, τον φώναζαν Μανώλη, ήταν ο Δανιέλ Εμμανουήλ, ξυλουργός 

ειδικευμένος στην κατασκευή βιενέζικων καρεκλών, και η Όρο Γάβιος. Στην Κατοχή ο 

πατέρας του δεν ζούσε πλέον, ενώ τι απέγινε η μητέρα του δεν μάθαμε ποτέ… Ο μεγαλύτερος 

αδελφός του, Αβραάμ, μετά τις αντισημιτικές ενέργειες από τα 3 Ε στη Θεσσαλονίκη, 

κατέφυγε -πριν τον πόλεμο- στην τότε Παλαιστίνη και σύντομα τον ακολούθησε και η Κλάρα 

……. με την οποία και παντρεύτηκε. Ζήσαν όλη τη ζωή τους στο Ισραήλ, αλλά δεν κάνανε 

παιδιά κι έτσι ο οικογενειακός κύκλος, από εκείνη την πλευρά, σταμάτησε εκεί. 

 

Όσον αφορά τη Λούνα και τον πατέρα μου Ισαάκ, παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα, στις 9 

Νοεμβρίου 1952, και κάνανε δύο παιδιά, τον Ντάνη και τον Άρη. Ίσως ο ρόλος τής Λούνας 
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να ήταν ακριβώς αυτός: να συνεχίσει την οικογενειακή αλυσίδα σε πείσμα των σχεδίων του 

Χίτλερ για αφανισμό του εβραϊκού λαού από τη γη. Ποιος ξέρει;  

 

Αυτή τη διαδρομή της μητέρας μου ελάχιστοι τη γνωρίζουν καθώς η ίδια αρνιόταν πεισματικά 

να μιλήσει για τις μαύρες εκείνες μέρες, ειδικά στο σπίτι μπροστά στα παιδιά της. Πού και πού 

έλεγε λίγα πράγματα, αλλά τα περισσότερα λόγια τής τα βγάζαμε με το τσιγκέλι. Στο σχολείο, 

δημοτικό και γυμνάσιο, δεν μιλήσαμε ποτέ για τη Σοά και ότι μαθαίναμε ήταν από τον 

περίγυρο, από βιβλία και στη συνέχεια από ταινίες. Αλλά και ο πατέρας μας, που βρέθηκε 

αντάρτης στα βουνά, δεν μιλούσε και πολύ για εκείνη την περίοδο. Δεν γνωρίζω αν είχαν 

συνεννοηθεί μεταξύ τους να μην μας πουν πολλά για να μας προστατέψουν από τραυματικές 

μνήμες. 

 

Σήμερα, βρέθηκε η ευκαιρία να ακουστεί αυτή η ιστορία η οποία αλλιώς θα χανόταν, χάρη 

στο Εργαστήρι Μελέτης Νεότερου Ελληνικού Εβραϊσμού που είχε και την πρωτοβουλία της 

σημερινής εκδήλωσης, και γι’ αυτό, εκ μέρους της οικογένειάς μου, ευχαριστώ τα μέλη του. 

 

Η Σοά άφησε βαθύ τραύμα στον εβραϊκό λαό. Άλλος πιο κοντά κι άλλος πιο μακριά, όλοι οι 

Εβραίοι της Ευρώπης στροβιλιστήκαμε -και συνεχίζουμε- στη δίνη αυτής της πληγής. Όπως 

λέει και ο Ελί Βιζέλ: «Είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να απωθεί ό,τι του προκαλεί πόνο, ό,τι 

του προκαλεί ντροπή. Όπως το σώμα, έτσι και η μνήμη προστατεύει τις πληγές της. Οι 

αρχαίοι έβλεπαν τη λήθη σαν θείο δώρο. Πράγματι, αν η μνήμη μάς βοηθά να επιζήσουμε, η 

λήθη μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Εμείς, όμως, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε 

ποτέ. Κουβαλάμε τους τάφους των νεκρών μας μέσα στη ψυχή μας. Πώς, λοιπόν, μπορούμε 

να συμβιβάσουμε το χρέος μας να θυμόμαστε με την ανάγκη να ξεχνάμε, που είναι τόσο 

απαραίτητη στη ζωή; Καμιά γενιά δεν υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο παράδοξο, 

τόσο πιεστικά. Ο καθένας από μας νιώθει υποχρεωμένος να καταγράψει κάθε ιστορία, να 

καταθέσει τη μαρτυρία του. Αυτή ήταν η επιθυμία των ετοιμοθάνατων, αυτή είναι η διαθήκη 

των νεκρών. Η ανθρωπότητα πρέπει να θυμάται ότι η ειρήνη δεν είναι δώρο του Θεού στα 

πλάσματά Του, αλλά είναι το δώρο του καθενός από μάς προς τον άλλον». 

 

Ευχαριστώ που μ’ ακούσατε.   

 


