
ΣΑΜΠΕΘΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) ΑΑΡΩΝ  
 

Τη νύχτα κάτω από το φως της λάμπας 

Στη μικρή  κουζίνα με την πόρτα κλειστή 

Μια μαυροντυμένη γυναίκα  από τη Σαλονίκη 

Ανάμεσα στο μήνα Τισρί και Χεσβάν 

Διπλώνει και απλώνει ζύμη για μπουρεκάκια 

Και στο χέρι της που πλάθει το ζυμάρι 

Ένας μπλε αριθμός ανεβαίνει και κατεβαίνει 

157896  

Πλάθει το σχήμα των μπουρεκιών 

Και στη φαντασία της ο Αβραμίκο και η Εστερίκα 

Πήγαιναν γυμνοί πάνω στο χιόνι 

Και ο Λεών και η Σολ τους είδε 

Να πέφτουν από τις σειρές της παράταξης 

Κι εσύ ζεις ακόμη και αναπνέεις 

Αντίθετα με όλες τις προσδοκίες. 

 

Ποίημα της Ραχέλ Ουζιέλ Φάρχι, με καταγωγή από Θεσσαλονίκη. 

 

182451 ήταν ο αριθμός στο χέρι που ψιλόκοβε τα συκωτάκια το μήνα Νισάν για την 

πεσσαχίτικη κερίμα στην κουζίνα μας στην Αθήνα, συνταγή της γιαγιάς Ευτυχίας, από την 

Άρτα, ετοίμαζε τα αυγά, και ό,τι άλλο  θυμόταν από την εποχή του πατρικού του. ‘Όχι μόνο 

το Πέσσαχ αλλά και σε άλλες γιορτές, τη γαλατόπιτα το Πουρίμ, τις μελιτζάνες παπουτσάκια 

με τυρί κάποια καθημερινή. Όλα όπως τότε. Γιατί σαν στερνοπαίδι που ήταν η μαμά του τον 

απασχολούσε μαζί της στην κουζίνα, όπου έπρεπε να μαγειρεύει για τη μεγάλη της 

οικογένεια, τα 7 παιδιά και τον παππού.  Και αν κάτι δεν θυμόταν  από τότε υπήρχε πάντα η 

θεία Σαρίνα, η μοναδική αδερφή που γλίτωσε, γιατί ήταν ξύπνια και είπε στον άντρα της τον 

Ιωχανά, «να πας εσύ στο καλ , εγώ θα μείνω εδώ με τα παιδιά» Και σώθηκε, κι αυτή και ο 

Σαλώμ και ο Ισάκ, που έμειναν ορφανά. Κάθε φορά που ο άντρας της πήγαινε να δώσει το 

παρών τον ακολουθούσε, έτσι από περιέργεια. Εκείνη τη μέρα, στις 24 Μαρτίου 1944, όταν 

κατάλαβε ότι κάτι διαφορετικό γινόταν, ότι οι Γερμανοί δεν θα τους αφήσουν να φύγουν, 

ξέροντας ότι μέσα στη Συναγωγή  εκτός από τον άντρα της ήταν  και τα δυό αδέρφια της, 

έτρεξε στην οδό  Ερμού να ειδοποιήσει τη γυναίκα του αδερφού της του Ιακώβ, ότι υπάρχει 

πρόβλημα, ότι κράτησαν τους άντρες, ότι θα τους πιάσουν  κι εκείνη με τα αγόρια της θα 

φροντίσει να κρυφτούν.  Έτσι κινήθηκε ο μηχανισμός για να κρυφτούν και τα δύο κορίτσια η 

Βικτωρία και η Ζίλι και να επιζήσουν.  Αυτά είναι τα μοναδικά τέσσερα πρώτα ξαδέρφια μου 

από την πλευρά του πατέρα μου και η Σαρίνα η μοναδική μου θεία. Όλοι οι υπόλοιποι 

παπούς, γιαγιά, αδέρφια, νύφες ανίψια δεν υπήρξαν παρά πρόσωπα σπάνιων αφηγήσεων. 

Αυτοί που είχαν έρθει στην Αθήνα για καλύτερη τύχη και πιάστηκαν οι άντρες στη Συναγωγή 

και οι γυναίκες στα σπίτια τους συναντήθηκαν στο Χαϊδάρι με τους άλλους που τους έπιασαν 

στην Άρτα , συνταξίδεψαν προς το Άουσβιτς, ελάχιστοι έζησαν λίγο διάστημα μαζί και μετά 

έγιναν γλυκιά ανάμνηση ή πιο συχνά εφιάλτης για τον μοναδικό επιζήσαντα από το 

στρατόπεδο από την οικογένεια  Ααρών, τον πατέρα μου Σάββα Ααρών.  

 



Αφηγείται, το 2009, η ξαδέρφη μου Γκίλα, γιατί στο Ισραήλ έπρεπε να κάνει μια καινούργια 

ζωή, το όνομα  Ζίλι έπρεπε να ανήκει οριστικά στο δυσάρεστο ελληνικό της παρελθόν.  

Μετά τον βομβαρδισμό της Άρτας τον Απρίλιο του 1941 ο πατέρας της Ιακώβ και ο αδερφός 

του Νταβιτζών αποφάσισαν να πάνε στην Αθήνα για μια καλύτερη οικονομική προοπτική. 

Μετακόμισαν με τις οικογένειές τους στην Αθήνα, εγκαταστάθηκαν στην Ερμού 45 όπου 

έμειναν και έκαναν και έδρα του εμπορίου τους. Σε αυτή τη φάση συνεργάστηκαν με τους  

Σούση του sans souci. Η αδερφή του ζούσε ήδη στην Αθήνα με την οικογένειά της, κοντά 

στην οικογένεια του Ισαάκ Σούση, στην οδό Καρυατίδων στην Ακρόπολη,  όπως και ένα 

άλλος αδερφός του. Η Γκίλα θυμάται ότι κάποιο πρωινό και ενώ βρισκόταν στο σχολείο και 

μάλιστα σε ώρα διαγωνίσματος, ο πατέρας της διέκοψε το μάθημα, της ζήτησε να βγεί από 

την τάξη και στις απορίες και διαμαρτυρίες της απάντησε ότι κινδυνεύουν να πεθάνουν όλοι 

αν δεν φύγουν αμέσως από την Αθήνα. Έτσι οι γονείς και τα τρία κορίτσια μετακόμισαν στην 

Πάτρα. 

Από το μαθητολόγιο του Α΄ Γυμνασίου Θηλέων στην Πλάκα προκύπτει ότι στις 24 Μαρτίου 

1942 έγινε εγγραφή της μαθήτριας Ρουζίλδας Ααρών του Ιακώβου και της Μαλκά Ααρών του 

Δαυίδ στη Β΄ Γυμνασίου.  Μερικές στήλες παρακάτω  αναγράφεται «επαύσατο φοιτώσα».  

      

Μετά από λίγους μήνες παραμονής στην Πάτρα ο Ιακώβ μετά από παρότρυνση του αδερφού 

του, που έκρινε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, ξαναγύρισε στην Αθήνα με την οικογένεια.  Όμως 

τα δύο αδέρφια πήραν τα μέτρα τους. Νοίκιασαν και ένα άλλο σπίτι έξω από την Αθήνα, και 

το επισκέπτονταν τα Σαββατοκύριακα αναπτύσσοντας φιλικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη.  Εκεί 

θα κατέφευγαν σε περίπτωση κινδύνου. Παράλληλα ο Ιακώβ ενημέρωσε τις δύο μεγαλύτερες 

κόρες του 17 και 13 ετών, ότι σε περίπτωση κινδύνου θα πάνε η κάθε μία σε ένα άλλο σπίτι, 

όχι συγγενικό.  Την ημέρα εκείνη είχαν πάει οι δυό τους στο Σύνταγμα. Ήξεραν ότι ο πατέρας 

τους είχε πάει να πάρει αλεύρι και ματσά από τη Συναγωγή μια και πλησίαζε το Πέσαχ. 

Γυρνώντας στο σπίτι είδαν την αστυνομία. Είχαν συλλάβει τη μαμά τους και την αδερφή τους 

και έψαχναν και εκείνες. Δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ.  Ανάδοχες οι οικογένειες Σαρικάκη και 

Ανδρικόπουλου.  

«Οι Ανδρικόπουλοι δεν είχαν παιδιά και με ήθελαν. Μου έλεγαν να μην ανησυχώ αν δεν 

γυρίσουν οι γονείς μου. Θα έμενα μαζί τους. Τότε άρχιζα να κλαίω και να τσιρίζω. Μετά 

έκανα απεργία πείνας. Ο μπαμπάς μου πριν τον πιάσουν τους είχε δώσει τα κλειδιά από τις 

αποθήκες του. Πουλούσαν το εμπόρευμά του και έτσι ζούσαμε. Μετά τον πόλεμο τη μίσησα 

αυτή τη γυναίκα. Έβλεπα τη χαρά στα μάτια της που δεν γύρισαν οι γονείς μου.  

Όμως μετά μας πήρε ο αδερφός της μητέρας μου, Ιάκωβος Αλμπάλα, που είχε κρυφτεί στην 

Αθήνα   με τη γιαγιά, τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, μέχρι που έφυγα για Παλαιστίνη. 

Ζούσαμε όλοι μαζί σε δυο δωμάτια στα Πετράλωνα».  

Μεγάλωσα με αυτή τη φωτογραφία. Αυτή ήταν η οικογένεια του πατέρα μου. Ο παππούς και 

η γιαγιά. Μεγάλωσα με τη σιωπή και με μοναδικές πληροφορίες ότι ο μπαμπάς μου περνούσε 

ώρες με την μαμά του στην κουζίνα όπου την βοηθούσε, ότι ο θείος Μιχάλης ήταν βοηθός 

φαρμακείου στην Αθήνα, ότι ο Γαβριήλ ήταν πολύ όμορφος και κάτι λίγα ακόμη. Μέχρι εκεί. 

Πριν τον πόλεμο. Για μετά τον πόλεμο ξέρω ότι όταν απελευθερώθηκε το Άουσβιτς σώθηκε 

γιατί δεν μπόρεσε να φάει ξαφνικά κάτι από αυτά που απλόχερα σκόρπισαν στους 

σκελετωμένους επιζώντες οι ελευθερωτές σύμμαχοι στρατιώτες.  Μετά τη νοσηλεία σε 

νοσοκομείο στη Γερμανία  γύρισε στην Άρτα, στο άδειο πατρικό, στην άδεια από Εβραίους 



Άρτα, έπινε συνέχεια ούζο και σκεπτόταν να φύγει για Παλαιστίνη. Τον συνέφερε ο πρώτος 

του ξάδερφος, το πατρικό πουλήθηκε και η ζωή ξανάρχισε στην Αθήνα. Στην Άρτα δεν 

ξαναπήγε ποτέ. Για την περίοδο του στρατοπέδου δεν έμαθα ποτέ. Λίγες γραμμές από μια 

σύντομη συνέντευξη το 2012.Το θέμα  ήταν απαγορευμένο. Ή έτσι αισθανόμασταν. Όταν 

στην τηλεόραση είχε  ταινίες  σχετικές με στρατόπεδα, απλά την κλείναμε. Όμως μεγάλωσα 

και με ένα μυστικό. Το ολιγόφυλλο τυλιγμένο σε χαρτί τετράδιο μέσα στο ντιβανομπάουλο 

είχε τις απαντήσεις γραμμένες με μολύβι. Το βλέπαμε πάντα εκεί. Ποτέ δεν σκέφτηκα να το 

ανοίξω, γιατί δεν είχα την άδεια. Όταν το αναζήτησα, το 2013, δεν ήταν εκεί. Τόλμησα μόνο 

να ρωτήσω που είναι και πότε γράφτηκε. Γράφτηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο 

νοσοκομείο στο Μόναχο, μετά την απελευθέρωση.  Η τύχη του άγνωστη.   

Θυμάμαι τις συναντήσεις του πατέρα μου με τα μέλη του συλλόγου επιζώντων, την 

αλληλοεκτίμηση, το κοινό βάρος και τη χαρά ότι τα κατάφεραν  στη ζωή. 

Ο νονός μου ο Γιοζέπος Σαμπάς, η θεία Ρεβέκκα από την Κέρκυρα, ο Τζάκος ο Μιζάν, ο 

νεώτερος κρατούμενος από την Άρτα, ο φίλος ο Βίκτωρας ο Σαμπάς, ο γιατρός Περέζ, ο 

Σάμπης και η Ελβίρα στο Ισραήλ.  ΄Ολοι από κει γλίτωσαν. 

Και σεβόμασταν πολύ τη θειά, τη Ραχήλ Μάτσα, γιατί αυτή ήταν η μόνη που ζούσε από την 

οικογένεια της μητέρας του.    

Θυμάμαι πάντα μέχρι και πρόσφατα τη λαχτάρα του ξάδερφου μου του Μιχάλη του Μάτσα 

που ήθελε να μάθει για τον πατέρα του, του Αλμπέρτου και του Μάριου Σούση που ζητούν 

πληροφορίες από κάποιον που είδε τον πατέρα τους μετά από εκείνους που ήταν παιδιά. 

Εγώ απέκτησα συνείδηση όλων αυτών πιο έντονα χάρη στη δημιουργία της β΄ γενιάς από τη 

Μπέρρυ Ναχμία και της δουλειάς μου στον ΟΠΑΙΕ που μέσα από τους φακέλους είδα πόσοι 

άνθρωποι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν και τον αγώνα εκείνων που επέζησαν είτε γιατί  

κρύφτηκαν, εκχριστιανίστηκαν, παντρεύτηκαν τους σωτήρες τους, διεκδίκησαν περιουσίες 

για να προχωρήσουν στη ζωή μια και οι δικοί τους δεν θα επέστρεφαν. 

Θεωρώ όμως ότι η συμπεριφορά μας προς αυτούς τους στιγματισμένους γονείς μας ήταν 

κανονική, χωρίς στοιχεία διαρκούς λύπησης για ό,τι τους συνέβη τότε.  

Κάποιοι τον αποκαλούσαν ορφανό, και μου φαινόταν περίεργο πως ένας άνθρωπος 50 

χρονών μπορεί θεωρείται ορφανός. Πολύ αργά συνειδητοποίησα ότι ήταν μόνο 24 ετών  όταν 

έμεινε χωρίς γονείς. 

Αναρωτιόμουν πολλές φορές τι σκέπτονταν οι φίλοι μου όταν έβλεπαν αυτόν τον αριθμό στο 

χέρι. Λίγοι με ρώτησαν. Θυμάμαι όμως ότι την τελευταία φορά που νοσηλεύτηκε σε 

νοσοκομείο οι νέοι γιατροί έμειναν έκπληκτοι που είδαν με τα μάτια τους κάτι τέτοιο.  

Και κάθε χρόνο με μεγάλη συνέπεια πήγαινε στην τελετή μνήμης στη Νίκαια, τη μόνη μέρα 

που και επίσημα τιμούσε τη μνήμη όλης της οικογένειας. Και κάθε Ρως Ασανά έγραφε εκείνη 

την ατέλειωτη λίστα των 18 ονομάτων για να κάνει ασκαβά.  

Και ίσως άργησα να καταλάβω πως από κάθε οικογένεια, συγγενική, φιλική, ευρύτερα 

κοινοτική έλλειπαν πολλά μέλη γιατί τους πιάσανε, στα μπλόκα, στο σπίτι, από προδοσία, από 

οικογενειακή ευσυνειδησία.   



Οι λέξεις στρατόπεδο, βαγόνι, τατουάζ, φούρνοι, κρεματόρια, βαριά εργασία πειράματα  με 

βαραίνουν πάντα και συνειρμικά με στέλνουν σε παγωμένο και άξενο τοπίο, τα ριγέ ρούχα 

στις στολές των φυλακισμένων του Άουσβιτς, ακόμη και η λέξη απελευθέρωση σε 

εξαθλιωμένους σκελετωμένους ανθρώπους.  

Και κάθε σπίτι έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί, έτσι όπως τις μετέφεραν οι μεγάλοι ή τις 

έζησαν τα ίδια τα παιδιά που γεννήθηκαν λίγο πριν τον πόλεμο. ‘Όπως η μητέρα μιας φίλης 

μου η Ρόζα Περσιάδη, που δεν γνώρισε πατέρα γιατί πιάστηκε σαν σήμερα στο μπλόκο, αλλά 

επέστρεψε η φήμη του, ότι αντιστάθηκε. 

Το ίδιο ξέρει και η Μπέτυ Νεγριν που παντρεύτηκε τον ξάδερφό μου. Ο πατέρας πιάστηκε στο 

μπλόκο. Δεν είχε καν γεννηθεί. 

Και ο Λέων ο Δαυίδ, παππούς της ξαδέρφης μου, την ίδια μέρα χάθηκε. 

Και άκουσα και άλλες περιπτώσεις για γειτόνισσες της περιοχής της Συναγωγής που 

ειδοποίησαν προσερχόμενους να φύγουν, για γυναίκα που πλησιάζοντας εκεί με τα παιδιά της 

και άκουσε την πληροφορία, τα έδιωξε, κρύφτηκαν μόνα τους και έφυγαν μετά για 

Παλαιστίνη. Εκείνη ακολούθησε τον άντρα της.  

Ξέρω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα έχουμε τουλάχιστον μία ιστορία να 

αφηγηθούμε, και πολλά ονόματα να μνημονεύσουμε. Δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα 

όμως η αρχή έγινε και είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε εμείς με τη φωνή μας, και να μην 

είμαστε απλά αντικείμενα συνεντεύξεων και στατιστικών. Κι έτσι μπορούμε να 

επανορθώσουμε κάτι που δεν έκαναν έγκαιρα οι γονείς μας κι εμείς από σεβασμό περιμέναμε 

να μεγαλώσουν πολύ ή και να πεθάνουν για να σπάσουμε αυτόν τον κώδικα σιωπής που 

υιοθετήσαμε έτσι, από ένστικτο.   

 


