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ΕΣΤΕΡ ΑΛΤΣΕΧ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ 

 

Γεννήθηκα τον Απρίλιο του 1932 στη Θεσσαλονίκη. Πατέρας μου ήταν ο πρωτότοκος γιός 

του Σλόμο Αλτσέχ και μητέρα μου η δευτερότοκη κόρη του γιατρού Ματαλών. 

Ο πατέρας μου διατηρούσε κατάστημα στην Βασ. Κωνσταντίνου (νυν Βενιζέλου) με 

νεωτερισμούς και είδη προικός.  

Τρία χρόνια αργότερα γεννήθηκε και ο μικρός μου αδελφός, o Νίκος. 

Ζούσαμε στην αρχή στο σπίτι του παππού μου, Ερμού και Κομνηνών και μετά στην Παύλου 

Μελά 12.  

Πήγα στη Σχολή Βαλαγιάννη στην οδό Αγ. Σοφίας. 

Τα καλοκαίρια πηγαίναμε διακοπές στην Πορταριά. 

Ο πατέρας μου ήταν θρησκευόμενος και ένθερμος σιωνιστής. Το 1939 έκρινε ότι είχε έρθει 

η ώρα να εγκατασταθούμε στην Παλαιστίνη. Γι’ αυτό, το 1940,  πήγε στο Τελ-Αβίβ για να 

εξασφαλίσει κατάλυμα για την οικογένεια. Αγόρασε ένα διώροφο σπίτι. 

και πρόλαβε να γυρίσει με το τελευταίο πλοίο για την Ελλάδα, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.  

Μόλις εκδηλώθηκε η Ιταλική εισβολή, φύγαμε από την Θεσσαλονίκη και αναζητήσαμε 

ασφαλέστερο καταφύγιο στη Χαλκίδα, πιστεύοντας ότι εκεί κινδυνεύαμε λιγότερο από τους 

βομβαρδισμούς. Την επόμενη μέρα η Χαλκίδα βομβαρδίστηκε. 

Γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίσαμε τη ζωή μας μέχρι τον Απρίλιο του 1941 και την 

είσοδο των Γερμανών. Από τότε σταδιακά η ζωή μας χειροτέρευε. 

- Ο μικρότερος αδελφός του πατέρα μου (περίπου 18 χρονών) πήγε στα καταναγκαστικά 

έργα. Δεν μάθαμε ποτέ τι απέγινε. 

- Ο συνεργάτης των Γερμανών Ζακ Αλμπάλα ερχόταν συχνά στο σπίτι και έφευγε 

κάθε φορά με ότι του άρεσε, μέχρι που σχεδόν μας άδειασε το σπίτι. 

- Το 1942 αφήσαμε το σπίτι μας και πήγαμε στο γκέττο της οδού Μιζραχή. 

- Τον χειμώνα του ‘42 ως τον Φεβρουάριο του ‘43, οι Γερμανοί κατέσχεσαν το 

κατάστημα του πατέρα μου. Επί 6 εβδομάδες έκαναν λεπτομερή απογραφή του 

εμπορεύματος. 

- Ένα βράδυ, τον Μάρτιο του ‘43, μας ειδοποίησαν να κατεβούμε στα φορτηγά που θα 

μας μετέφεραν στο γκέτο δίπλα στον σταθμό. Λίγο μετά μας είπαν ότι τελικά τα φορτηγά 

θα πήγαιναν στον επόμενο δρόμο, την οδό Ιταλίας. Τότε ήταν που οι γονείς μου 

αποφάσισαν ότι έπρεπε επιτέλους να αφήσουμε το γκέττο. 
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Ένα βράδυ πήγαμε στη θάλασσα επειδή κάποιος θα μας έπαιρνε με μια βάρκα. Δεν 

εμφανίστηκε όμως και γυρίσαμε πίσω άπρακτοι. 

 

Πρώτη έφυγα εγώ από τη Θεσσαλονίκη, 11 χρονών τότε, με συνοδό κάποιον νεαρό που 

είχε στείλει ο θείος μου που έμενε στην Αθήνα. Φύγαμε με το τραίνο. Στον Πλαταμώνα  οι 

Γερμανοί επίταξαν την ατμομηχανή. Περιμέναμε σχεδόν 2 εβδομάδες στο τραίνο μέχρι να 

βρεθεί άλλη μηχανή. Στο διάστημα αυτό οι Γερμανοί συνέλαβαν πολλούς Εβραίους 

επιβάτες. 

Φτάνοντας στην Αθήνα, ο συνοδός μου με παρέδωσε στην θεία μου που έμενε στην οδό 

Ιπποκράτους 11 Δ. 

Τον Ιούνιο έφτασε στην Αθήνα και η υπόλοιπη οικογένεια. Ο αδελφός μου ήρθε 

αεροπορικώς με έναν Γερμανό που πληρώθηκε 3 εκατ. δραχμές.  

Νοικιάσαμε ένα μικρό διαμέρισμα στην οδό Τροίας 33 και μετά μας φιλοξένησε η κυρία 

Στρατούλη, στην οδό Μηδείας 6, κοντά στην πλατεία Κολιάτσου. Μέχρι τη συνθηκολόγηση 

της Ιταλίας ζούσαμε και κυκλοφορούσαμε ελεύθερα στην Αθήνα. 

Μετά τη συνθηκολόγηση, τον Σεπτέμβριο του ‘43, χρειάστηκε να κρυφτούμε. Τότε 

χωριστήκαμε.  

Εγώ έμεινα στο σπίτι του Θέμη Θεοδωρίδη και της γυναίκας του Ρίτας, στο Παλαιό 

Ηράκλειο, κοντά στην καθολική εκκλησία του Αγ. Λουκά. Συχνά πήγαινα και περνούσα τις 

ώρες μου με τις Καρμελίτισσες καλόγριες. 

Τους υπόλοιπους τους φιλοξένησε για ένα μικρό διάστημα μας η κα. Γκίκα στην οδό 3
ης

 

Σεπτεμβρίου 55.  

Ο αδελφός μου χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγες μέρες και τον έκρυψε ο γιατρός 

Μερίκας. Τελικά, οι γονείς μου με τον μικρό μου αδελφό κρύφτηκαν σε ένα δωμάτιο στο 

σπίτι των γονέων του Θέμη Θεοδωρίδη, στην οδό Ρόδου 14, κοντά στην Αχαρνών.  

Στο σπίτι που έμενα, έμενε σε ένα δωμάτιο που είχαν επιτάξει οι Γερμανοί ένας αξιωματικός. 

Η ορντινάντσα του μου έδινε τα αποφάγια αφού πρώτα με ρωτούσε αν ήθελα να τα δώσει 

στον σκύλο.  

Η αδελφή της Ρίτας, που έμενε απέναντι μας ήταν παντρεμένη με Γερμανό. Μια μέρα λίγο 

πριν τελειώσει ο πόλεμος ήρθαν στο σπίτι αντάρτες. Η Ρίτα μου έδωσε τότε μια φέτα ψωμί 

και με έστειλε με τα πόδια, από το Παλαιό Ηράκλειο στον Αγιο Παντελεήμονα και πίσω, να 

ειδοποιήσω να μην γυρίσει ο γαμπρός της στο σπίτι. 

Τον Ιούνιο του ’44 ήρθαν μια μέρα 2 άντρες στο σπίτι. Χωρίς κανείς να μου πει τίποτα, 

κατάλαβα ότι είχαν πιάσει τους γονείς μου και τον αδελφό μου. Τις συνθήκες της σύλληψης 

τους μου τις διηγήθηκε  2 χρόνια αργότερα η μητέρα μου, η μόνη που γύρισε. 
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Οι γονείς μου σκέφτονταν να στείλουν τον μικρό σε φίλους στην Κηφισιά. Αλλά το 

ανέβαλλαν. Μετά την απόβαση στη Νορμανδία, σκέφτηκαν ότι η Κηφισιά ήταν κοντά στο 

Τατόϊ που ίσως βομβάρδιζαν οι σύμμαχοι. Την εβδομάδα μετά την απόβαση οι Γερμανοί 

μάζεψαν πολλούς Εβραίους της Αθήνας. Στις 11 Ιουνίου αποφάσισαν να περάσουν την 

τελευταία τους νύχτα εκεί και την επομένη να φύγουν. Ο μικρός θα πήγαινε σε καθολικούς 

καλόγερους στην Αθήνα. 

Ο πατέρας μου είχε δώσει την προηγούμενη μέρα στον Θεοδωρίδη ένα χρηματικό ποσό για 

φύλαξη, για την περίπτωση που θα πάθαιναν κάτι. Την επόμενη μέρα, το βράδυ της 11
ης

 

Ιουνίου, όντως έπαθαν κάτι. 

Ήρθαν στο σπίτι ένας Γερμανός και ένας Έλληνας χωροφύλακας. Η μαμά μου πρόλαβε να 

βγάλει τον μικρό στην αυλή. Δεν έφυγε μαζί του διότι φοβήθηκε μήπως ο πατέρας μου, 

μετά από βασανιστήρια, πρόδιδε πού κρυβόμουν εγώ. Ο χωροφύλακας είδε τα παιδικά 

παπούτσια αλλά δεν είπε τίποτα. Η κόρη του Θεοδωρίδη όμως, η Βασιλικούλα, βγήκε έξω 

και έφερε πάλι μέσα τον αδελφό μου. Όσο και αν προσπάθησα, μέχρι τώρα δεν έχω 

καταφέρει να βρω μια απάντηση στο ερώτημα «γιατί αυτό το κορίτσι δεν άφησε τον αδελφό 

μου να ζήσει;» 

Έτσι τους πήγαν και τους 3 στο Χαϊδάρι και από εκεί στο Άουσβιτς – Μπιρκενάου, όπου ο 

πατέρας μου πέθανε μια μέρα πριν την απελευθέρωση του στρατοπέδου και ο αδελφός μου 

βέβαια με το που έφτασαν.  

 

Η οικογένεια του Θέμη αποφάσισε ότι ήταν πια επικίνδυνο να μένω μαζί τους. Έτσι με 

έστειλαν στο Χαλάνδρι. σε μια οικογένεια όπου φρόντιζα ένα μωρό. Μετά από ένα μήνα 

γύρισα πίσω, μέχρι την απελευθέρωση της Αθήνας, οπότε ήρθε ο θείος μου και με πήρε 

στην Νέα Σμύρνη εκεί που έμεναν η γιαγιά και ο παππούς μου. 

 

Στην απελευθέρωση της Αθήνας, τον Οκτώβριο του ’44, ήμουν ένα ορφανό του πολέμου 

12,5 ετών. Δεν γνώριζα ότι η μητέρα μου είχε επιζήσει. Κάθε μέρα πήγαινα στα γραφεία της 

κοινότητας να μάθω αν είχε γυρίσει η οικογένεια μου. Και βέβαια ζούσαμε σε μεγάλη 

φτώχεια. Μια μέρα, με την αδελφή του πατέρα μου περάσαμε έξω από το μαγαζί του 

Σολομών Καμχή. Αυτός στεκόταν στην πόρτα. Την αναγνώρισε, έμαθε ποια ήμουν, μπήκε 

μέσα στο μαγαζί και έκοψε ύφασμα για δύο φορέματα.  

 

Το ένα το βλέπετε εδώ. Κάποιος άλλος μου είχε δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Ήταν όμως 

σκισμένα. Για να μη φαίνονται τα πόδια μου μέσα από τα σκισίματα, έκοβα κομμάτια 

ύφασμα από τη ζώνη της μαύρης ποδιάς της γιαγιάς μου. Όταν κάποια στιγμή δεν έφτανε η 

ζώνη για να δέσει την ποδιά της, αναγκάστηκα να της ομολογήσω τι είχα κάνει. 
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Καθώς κανείς από την οικογένεια μου δεν είχε επιστρέψει, είχα να διαλέξω ανάμεσα στο να 

μείνω στην Ελλάδα με τον παππού μου, τη γιαγιά μου και τις θείες μου, ή να πάω στην 

Παλαιστίνη μαζί με άλλα ορφανά παιδιά.  

Το σιωνιστικό όνειρο του πατέρα μου με οδήγησε στη δεύτερη απόφαση. Ο αδελφός του 

πατέρα μου, που είχε μεταναστεύσει στην Παλαιστίνη το ‘39, ήρθε στην Ελλάδα για να 

οργανώσει την μεταφορά πολλών ορφανών στην Παλαιστίνη.  

Έκανα μόνη μου όλες τις διατυπώσεις για να βγάλω διαβατήριο.   

Οι υπάλληλοι στο Υπουργείο Εσωτερικών, με είχαν μάθει και με βοηθούσαν. 

Στις 10 Αυγούστου ‘45 πήρα το πλοίο. Μέχρι να φτάσουμε στην Χάϊφα μας έδιναν κάθε 

μέρα μια κονσέρβα καλαμαράκια. 

Στην Χαϊφα μας περίμεναν οι Άγγλοι και μας πήγαν στο στρατόπεδο Ατλίτ. Από εκεί βγήκα 

μετά από 2 μήνες και πήγα σε Μέσεκ, κάτι σαν μικρό κιμπούτς, στο Τελ-Αβίβ. 

Εκεί μαζί με τα μαθήματα του σχολείου δουλειά μου ήταν το πλύσιμο των ρούχων, το 

μπάλωμα και το σιδέρωμα. Θυμάμαι ότι κάθε μέρα πήγαινα στο σπίτι του Μπεν Γκουριόν, 

που ήταν κοντά, και άφηνα στην κουζίνα του το γάλα. 

Από γράμμα που πήρα, έμαθα για την επιστροφή της μητέρας μου.  

Μετά την απελευθέρωση, νοσηλεύτηκε στην Πράγα για κάποιο διάστημα και έφτασε στη 

Θεσσαλονίκη στις 24.08.1945. Εγώ είχα φύγει 2 εβδομάδες νωρίτερα στην Παλαιστίνη.  

Το 1946 ήρθε να με δει και μου πρότεινε να γυρίσω στην Ελλάδα. Εγώ όμως δεν δέχθηκα.  

 

Κάποια στιγμή άφησα το Μέσεκ και πήγα να μείνω με τον αδελφό του πατέρα μου στο 

Τιβόν, κοντά στην Χάϊφα. Μετά την ανεξαρτησία, το 1948, άρχισε και η στρατιωτική 

εκπαίδευση και οι σκοπιές σε παρατηρητήρια. Στο σχολείο πηγαίναμε με θωρακισμένο 

όχημα. 

Στην Ελλάδα ήρθα πρώτη φορά τον Νοέμβριο του ‘49, με ειδική άδεια, καθώς είχα φτάσει 

σε ηλικία στράτευσης. Δεν γύρισα όμως στο Ισραήλ και συχνά το μετανιώνω. 

Δημιουργούνται δυνατοί δεσμοί με τον τόπο στον οποίο περνάς την εφηβεία σου, ειδικά αν 

σ’ αυτό το διάστημα γράφεται ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας του. 

Παντρεύτηκα τον Δεκέμβριο του ‘51 και γέννησα το πρώτο μας παιδί τον Νοέμβριο του ‘52. 

Το 1956 η οικογένεια συμπληρώθηκε με το 2
ο
 παιδί μας. 

Η εφηβεία και τα πρώτα νεανικά μου χρόνια ήταν πολύ πυκνά. Μέσα σε 8 χρόνια, από την 

ηλικία των 12 ως τα 20, γνώρισα τον φόβο της κατοχής, την απώλεια της οικογένειας μου, 

την μετανάστευση, ένα 2
ο
 πόλεμο, την επιστροφή και τη δημιουργία καινούργιας 

οικογένειας. 
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Και πριν κλείσω την διήγηση μου, να γυρίσουμε λίγο στην Βασιλικούλα. Την συνάντησα το 

1953 στην Φωκίωνος Νέγρη. Και οι δυο μας με καρότσια με τα μωρά μας. 

Δεν ξέρω αν με γνώρισε. Για μια στιγμή μου ήρθε να της αναποδογυρίσω το καρότσι. 

Ευτυχώς δεν το έκανα.  

Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διήγηση δεν μου είναι εύκολη. 

Αν δέχτηκα να το κάνω είναι διότι εκτιμώ την προσπάθεια του Εργαστηρίου Μελέτης 

Νεότερου Ελληνικού Εβραϊσμού να φέρει στο φως και να αναδείξει πλευρές της σύγχρονης 

ιστορίας των Ελλήνων εβραίων και διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουν οι 

επόμενες γενιές τις μικρές ατομικές μας ιστορίες και να ανακαλύπτουν τον ανθρώπινο πόνο 

που δεν μπορεί να χωρέσει στα βιβλία ιστορίας. 

Έτσι ίσως βοηθάμε να μην ξαναγνωρίσει ο κόσμος εθνικούς και θρησκευτικούς διωγμούς 

κάθε είδους. 

Ευχαριστώ εσάς που με ακούσατε και τον Φίλιππο Κάραμποτ για την βοήθεια του. 


