
ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΟΕΝ  

Οι γονείς μας Σάμπυ Κοέν και Ζερμαίν Ματαλών-Κοέν παντρεύτηκαν το 1936 στη 

Θεσσαλονίκη. Είχαν τρία κορίτσια, εμάς (Παυλίνα & Ρίνα) που γεννηθήκαμε το 

1937 και ήμαστε δίδυμες και τη Βέτα που γεννήθηκε το 1939.  

  

Μέναμε σε ένα άνετο σπίτι  μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 

στην οδό Τσιμισκή πάνω στη Διαγώνιο. Οι αναμνήσεις μου από την πρώτη παιδική 

μου ηλικία ήταν καλές, ήταν αναμνήσεις μιας κανονικής ζωής. Ήμασταν 

περιτριγυρισμένες από συγγενείς, παππούδες και ξαδέλφια και πηγαίναμε στο 

νηπιαγωγείο της γειτονιάς. Δεν θυμάμαι εκείνα τα πρώτα χρόνια να αισθάνομαι 

φόβο, παρόλο που θυμάμαι ότι όταν χτυπούσε συναγερμός όλη η πολυκατοικία και 

οι γείτονες κατεβαίναμε στο καταφύγιο (ήταν ο ελληνοϊταλικός πόλεμος). 

    

Την πρώτη ανάμνηση φόβου, το αίσθημα ότι κάτι κακό μας συμβαίνει, ότι υπάρχει 

μια απειλή στη ζωή, τα τοποθετώ όταν πίσω από τα κλειστά παντζούρια του 

σπιτιού μας, με όλα τα καταστήματα της Τσιμισκή κλειστά, παρακολουθώ μια 

ατέλειωτη πορεία Γερμανών με μοτοσυκλέτες και πεζή να κατεβαίνουν την 

Τσιμισκή και φεύγουν προς τις εξοχές. Είναι κάτι που το θυμάμαι έντονα, ήταν 

Απρίλιος του 1941 και ήμουνα 4,5 ετών.  

 

Η ζωή σιγά-σιγά αλλάζει. Εμείς δεν πάμε πια στο νηπιαγωγείο. Υπάρχουν κάποιες 

κινήσεις στο σπίτι, έρχονται κάποιοι γείτονες και μεταφέρουν πράγματα δικά μας 

στα σπίτια τους. Τελικά, η οικογένεια φεύγει και πηγαίνουμε στο γκέτο της 

Συγγρού, όπου βρισκόταν και η οικογένεια του πατέρα μας. Ο χώρος εκεί είναι 

στενάχωρος και η τροφή λιγοστή. Μας είχαν ετοιμάσει και τσάντες που θα 

παίρναμε μαζί μας εκεί που θα πάμε… τότε δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό.  

 

Τώρα ξέρω ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν έντονες συζητήσεις στην οικογένεια, με 

πρωτοβουλία του παππού μας γιατρού Μωυσή Ματαλών, άνθρωπο δυναμικό και 

έμπειρο, ότι πρέπει να σχεδιάσουμε την απόδρασή μας στην Αθήνα για να 

κρυφτούμε διότι στη Θεσσαλονίκη κινδυνεύαμε. Αυτή την άποψη δεν την 

ασπάστηκε η οικογένεια του πατέρα μου και τελικά δέκα άτομα μεταφέρθηκαν 

στην Πολωνία και χάθηκαν όλοι. Επίσης, εκτοπίσθηκαν και άλλα 10-15 άτομα από 

την οικογένεια Ναβάρο.  

 

Η οικογένειά μας, οι γονείς μας, τα τρία παιδιά η αδελφή της μητέρας Νταίζη, ο 

θείος Λάζαρος, ο παππούς Μωυσής και η γιαγιά Ρικέτα φεύγουμε ένα κρύο βράδυ 

του Μαρτίου 1943 από τη Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης και φτάνουμε στην 

Εύβοια και μετά στην Αθήνα, όπου αρχίσαμε να κρυβόμαστε. Ανάμνηση αυτής της 



εποχής είναι η θλίψη. Στην Αθήνα είχαν καταφύγει για να κρυφτούν και άλλα μέλη 

της οικογένειας, αλλά κάθε οικογένεια κρυβόταν χωριστά και δεν είχαμε επαφή. 

Εμείς οι τρεις αδελφές κρυβόμασταν στο οικοτροφείο της Σχολής του Αγίου Ιωσήφ 

(Saint Joseph) στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 10. Ο πατέρας μας και η μητέρα μας 

συλλαμβάνονται μετά από κατάδοσή τους τον Απρίλιο του 1944. Μεταφέρονται 

στο Χαϊδάρι και εκτοπίζονται στην Πολωνία. 

 

Εμείς, τα τρία παιδιά παραμένουμε στην Αθήνα σαν κρυμμένα παιδιά. Για τη 

συνδρομή και τη βοήθεια που είχαμε από τέσσερα πρόσωπα για τη διάσωσή μας 

μέχρι την απελευθέρωση και την επιστροφή της μητέρας μας από το Άουσβιτς το 

καλοκαίρι του 1945 θα σας μιλήσει η αδελφή μου Ρίνα.  



ΡΗΝΑ ΚΟΕΝ 
 

Είμαι η Ρήνα, μια από τις δίδυμες των τριών αδελφών Κοέν. 

Η οικογένεια δραπέτευσε από το γκέτο της Θεσσαλονίκης και ήρθε στην Αθήνα για να εξασφαλίσει 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Η Παυλίνα και η Ρήνα, 51/2 περίπου χρονών, και η Βέττα, ούτε καν 3 ετών, ξαφνικά βρεθήκαμε 

χωρίς συγγενείς και με τους γονείς μας προδομένους στις φυλακές Χαϊδαρίου με προορισμό το 

Άουσβιτς. 

Τη διάσωσή μας την οφείλουμε σε τρεις συντελεστές–σωτήρες που συνεργάστηκαν αρμονικά 

μεταξύ τους και πέτυχαν τον στόχο τους να αποφύγουμε την προδοσία. 

Η οργάνωση, τόλμη, αυθεντική ιδεολογία και η καλοσύνη συνδυασμένη με σεμνότητα έγιναν 

πράξη.  

Πάτερ Χρυσόστομος: Οργανωμένος στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Αναλάμβανε, όπως 

πληροφορηθήκαμε μετά τον πόλεμο, επικίνδυνες αποστολές.  

Ελένη Τουμπακάρη: Φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ποιήτρια, 

λάτρης του Κωστή Παλαμά. Πρόθυμη, ενθουσιώδης, τολμηρή, αυθόρμητη, έτοιμη να προσφέρει 

όσα χρειάζονταν αγνοώντας τον κίνδυνο.  

Saintt Joseph: Ελληνογαλλική Σχολή καθολικών καλογραιών, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10 και 

ειδικά η ηγουμένη Mère Germaine και η Αδελφή Marie du Carmel, καθηγήτρια γαλλικής 

φιλολογίας, που δεν δίστασαν να μας προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο στο μικρό ορφανοτροφείο 

που λειτουργούσε στη Σχολή όταν τους το ζήτησαν οι γονείς μας, αναλαμβάνοντας μία τεράστια 

ευθύνη με μεγάλο ρίσκο. Η τοποθέτηση αυτή είχε γίνει μερικούς μήνες πριν τη σύλληψη των 

γονιών μας. 

Σύντομα μετά τη σύλληψη των γονιών μας, η παραμονή μας στις καλόγριες δεν ήταν πια ασφαλής. 

Η συνεργασία του Πατέρα Χρυσόστομου, της Ελένης Τουμπακάρη και των καλογραιών, με τη 

συνδρομή  και άλλων που δεν γνωρίζουμε, οργάνωναν συνεχώς την εναλλαγή των τόπων 

διαμονής μας για να αποφευχθεί η υποψία, προδοσία και σύλληψη. 

Σήμερα νοιώθω πόσο επίπονη πρέπει να ήταν αυτή η αποστολή, ο συντονισμός, η συναίνεση, οι 

ενέργειες των ανθρώπων στα χέρια των οποίων ανεπάντεχα παραμείναμε. 

Ο πόλεμος τελείωσε, η τύχη των γονιών μας παρέμεινε άγνωστη μέχρι το καλοκαίρι του 1945. 

Άρχισε η ανασυγκρότηση. Δημιουργήθηκε το Ορφανοτροφείο Εσθήρ στην Κηφισιά, όπου 

ανατέθηκε η παραπέρα φροντίδα μας ως ορφανά.  



Η Ελένη Τουμπακάρη εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται για εμάς, να μας προσφέρει στοργή και 

τρυφερότητα, να μας επισκέπτεται συχνά στο Ορφανοτροφείο. 

Ούτε από τις καλόγριες αποξενωθήκαμε, το ενδιαφέρον τους για μας παρέμεινε, όπως το είχαν 

υποσχεθεί στους γονείς μας, αν συνέβαινε η προδοσία και σύλληψή τους. 

Ο Πάτερ Χρυσόστομος, η μόνη ανδρική παρουσία στη ζωή μας μετά την εξαφάνιση του πατέρα μας, 

συνελήφθη σε μια αποστολή στο Ψυχικό και τουφεκίστηκε στο Χαϊδάρι, λίγο πριν τελειώσει ο 

πόλεμος. 

Η μητέρα μας, αφού ανάρρωσε από τον τύφο, γύρισε στην Αθήνα το φθινόπωρο του 1945. 

Ο πατέρας μας δεν γύρισε, βιώσαμε τη διαδικασία του πένθους, παράλληλα όμως υπήρχε μια 

φαντασίωση ότι μπορεί κάποια στιγμή να εμφανίζονταν. 

Η Βέττα θα καλύψει τη φάση της ανασυγκρότησης και τη συμβολή της μητέρας μας προς το 

κοινωνικό σύνολο και τα παιδιά της.  



ΒΕΤΑ ΚΟΕΝ-ΜΙΟΝΗ  

 

Όταν η μητέρα μας επέστρεψε στην Αθήνα και μας βρήκε στο Ορφανοτροφείο 

«Εσθήρ» στην Κηφισιά, ήταν καλοκαίρι του 1945. Απελευθερώθηκε από τους 

Ρώσους, αλλά ήταν βαριά άρρωστη με εξανθηματικό πυρετό και άργησε να γυρίσει 

στην Αθήνα. Από το Ορφανοτροφείο «Εσθήρ» φυγαδεύονταν τα ασυνόδευτα 

παιδιά και μεταφέρονταν στην Παλαιστίνη. 

 

Η μητέρα μας αποφάσισε να γυρίσει με τα παιδιά της στη Θεσσαλονίκη και να 

συγκατοικήσουμε με τους γονείς της. Γυρίσαμε τον Οκτώβριο του 1945. Η μητέρα 

μας διεκδίκησε το σπίτι που μέναμε στην οδό Τσιμισκή και ξεκινήσαμε να μένουμε 

εκεί δέκα άτομα, μέλη της ευρύτερης οικογένειας. 

 

Εγώ είχα ένα παράξενο αίσθημα. Δεν θυμόμουνα το σπίτι, αισθανόμουνα να, ότι 

επέστρεψα σε μια πόλη άδεια που δεν γνώριζα. Μου έλειπε πολύ ο πατέρας μου 

που δεν είχε γυρίσει. Έμενα συνέχεια δίπλα στη μαμά μου. Ήμουνα 6 χρονών. 

 

Η μητέρα μου δεν μιλούσε για τα στρατόπεδα, για την απώλεια που είχε βιώσει, 

για τις κακουχίες που είχε ζήσει. Θυμάμαι όμως ότι αναφερόταν στο πόσο είχε 

πεινάσει και φρόντιζε να έχουμε αρκετό φαγητό.  

Η μητέρα μου ήταν αισιόδοξος άνθρωπος, εργατική και δραστήρια. Φρόντιζε να 

αποκαταστήσει μια ομαλότητα στη ζωή μας. Μιλούσε για την επιθυμία της να 

μορφωθούμε και να δουλέψουμε. Μας έραβε φορέματα και τα κεντούσε.  

 

Πήγαμε στο δημόσιο δημοτικό σχολείο της γειτονιάς και μετά στο Γαλλικό σχολείο 

καλογριών στην οδό Φράγκου. Αργότερα πραγματοποίησε το σχέδιό της να 

πάρουμε υποτροφία για το Αμερικανικό Κολλέγιο και να φοιτήσουμε εκεί. 

 

Πολύ γρήγορα δραστηριοποιήθηκε στα πλαίσια της Εβραϊκής Κοινότητας σε 

προγράμματα ανασυγκρότησης της κοινοτικής ζωής της Θεσσαλονίκης και 

εργάσθηκε με ζήλο σε δυο κοινωνικά προγράμματα για παιδιά, στο Παιδικό Κέντρο 

και στην Κατασκήνωση της Αγίας Τριάδας.  

 

Συνεργάσθηκε με την Άννα Μόλχο αξιωματούχο της Joint Distribution Committee 

και άλλα μέλη της Κοινότητας όπως Τζο Αμπραβανέλ και Τζο Μοντιάνο και άλλους 

που τα ονόματά τους δεν θυμάμαι και οργάνωσαν και λειτούργησαν το Παιδικό 

Κέντρο της Θεσσαλονίκης για την εμψύχωση και ενδυνάμωση των παιδιών που 

είχαν πολλά στερηθεί στον πόλεμο.  

 



Διευθύντρια στο Παιδικό Κέντρο ήταν η Ζιζή Σαλτιέλ, αργότερα Μπενβενίστε. Η 

μητέρα της ήταν επίσης βασικό στέλεχος της Εβραϊκής κατασκήνωσης της Αγίας 

Τριάδας. Έμενε στην κατασκήνωση με τα παιδιά και ήταν υπεύθυνη για τη σίτιση. 

Το φαγητό της κατασκήνωσης ήταν πολύ καλό. Η Εβραϊκή κατασκήνωση ήταν 

ένας τόπος χαράς και ελπίδας για όλους μας και η σχέση εκείνης της εποχής 

κρατάει μέχρι σήμερα.  

 

Αργότερα μετακομίσαμε στην Αθήνα. Η μητέρα μας δραστηριοποιήθηκε και εδώ σε 

κοινοτικά προγράμματα Benot, Wizo. 

 

Φρόντισε τον πατέρα της αλλά και τα εγγόνια που απέκτησε. Ήταν μια τρυφερή 

γιαγιά που τα εγγόνια της τη λάτρεψαν.  

 

Πέθανε σε ηλικία 101 ετών τον Δεκέμβριο του 2015 στην Αθήνα.  


