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ΛΟΛΑ ΧΑΣΣΙΔ-ΑΝΤΖΕΛ 

Δυο παράλληλες ιστορίες της δικιάς μου, Λόλα Χασσίδ-Άντζελ, και της μέλλουσας 

πεθεράς μου Ίντας Άντζελ. 

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1937 από γονείς Εβραίους  Σεφαραδίτες, 

(απόγονοι των προσφύγων Εβραίων που διώχθηκαν από την Ισπανία, επί 

Ισαβέλλας και κατέληξαν στην Θεσσαλονίκη). Οι γονείς μου όπως και εγώ,  

διατηρούσαμε την ισπανική υπηκοότητα, μιλούσαμε τα ladino, τηρούσαμε τα ήθη 

και έθιμα των προγόνων μας, σε μια Θεσσαλονίκη που την εποχή εκείνη η εβραϊκή 

κοινότητα ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των μειονοτήτων.  

Κατά την διάρκεια της κατοχής ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε από την 

Θεσσαλονίκη και να κατέβουμε στην Αθήνα. Θα κρυβόμασταν καλύτερα στην 

πρωτεύουσα, θεωρούσε, και έτσι νοικιάσαμε ένα μικρό διαμέρισμα μαζί με τον 

αδελφό του. 

Στις 25 Μάρτιου 1944, το  ξημέρωμα, δυο Γερμανοί στρατιώτες και ένας με 

πολιτικά, χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού μας. Ο πατέρας μου δεν την άνοιξε 

αμέσως. Έδωσε χρόνο στον μικρό του αδελφό να φύγει από την σκάλα υπηρεσίας 

στην ταράτσα. Ύστερα, ενώ ενημέρωνε τον πρέσβη της Ισπανίας, Ντε  Ρομέρο, στο 

τηλέφωνο,  άνοιξε την πόρτα. Οι δυο Γερμανοί μπήκαν, ξερίζωσαν το τηλέφωνο 

και συνέλαβαν τον  πατέρα μου. Έχω την εικόνα, να κλαίω, βλέποντας τον να 

ανεβαίνει στο φορτηγό. 

Όταν ξημέρωσε, πήγαμε με την μητέρα μου στην συναγωγή, όπως μας είχαν 

διατάξει, όπου βρήκαμε τον μπαμπά μου. 

Από κει μας μετέφεραν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. 

Από το Χαϊδάρι δεν θυμάμαι  πολλά. Εκεί όμως έφεραν την μέλλουσα πεθερά μου 

Ίντα Άντζελ με τον 9χρονο γιο της Ερρίκο. Ματωμένη, κουτσή.  

Γράφει στα απομνημονεύματα της:  

«Βραδινή σύλληψη από την Γκεστάπο. Απάνθρωπη  ανάκριση. Μαστιγωμένη με 

σιδερένιες βέργες με τελείως παραμορφωμένο πρόσωπο, με κλωτσιές σε όλο το 

σώμα με κουτρουβάλησαν σε ένα υπόγειο, σκοτεινό, με τσιμεντένιο πάτωμα 

γεμάτο υγρασία. Νύχτα γεμάτη ανυπόφορους πόνους. Το σώμα μέσα στα αίματα, 

με μόνη μου παρηγοριά τα μάτια μου που μπορούσαν να δουν το παιδάκι μου, 

ζαρωμένο  σε μια γωνίτσα σαν ζωάκι. Υπεράνθρωπη προσπάθεια για να βρεθώ 

κοντά του, τραβώντας με τα δόντια μια κουβέρτα που μας άφησαν οι 

δεσμοφύλακες. Την επομένη, φοβερή μεταφορά στις φυλακές του Χαϊδαρίου». 

Μετά από λίγες μέρες αναχώρηση από το Χαϊδάρι. Τα τραίνα!  Αυτά τα τραίνα που 

από τότε δεν μπορώ να τα αντικρύσω. Η μυρωδιά, ο ήχος των συρμών, ο καπνός. 

Στοιβαγμένοι σε ένα βαγόνι, κλειστό χωρίς παράθυρο, ο ένας πάνω στον άλλο, με 

πρόσωπα γεμάτο φόβο, ταξιδεύαμε, προς το άγνωστο, ώρες ατέλειωτες. Ο πατέρας 

μου, με κρατούσε αγκαλιά και κάθε τόσο με σήκωνε ψηλά και μου έβαζε το 

πρόσωπό μου στο μοναδικό, μικρό φεγγίτη και μου ελεγε. Πάρε ανάσες, μεγάλες, 

βαθιές ανάσες... 
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Το τραίνο με τους Ισπανούς (δηλαδή άτομα προς ανταλλαγή με γερμανούς 

αιχμάλωτους) έφτασε στο ΜΠΕΡΓΚΕΝ ΜΠΕΛΣΕΝ, στην Κάτω Σαξονία. 

Στο Μπέργκεν Μπέλσεν με τα συρματοπλέγματα, ήμουν 7 χρονών μόλις φτάσαμε, 

η μαμά μου, με ανέβασε σε ένα ντουβαράκι και μου είπε:  «Εδώ θα κάνεις ότι σου 

λέω, χωρίς να ρωτάς γιατί». 

 Ήρθα αντιμέτωπη με τον φόβο, τις αρρώστιες, τον θάνατο, την πείνα, το κρύο, με 

τις αδυναμίες των μεγάλων και πάλι με τον φόβο που μου έφραζε τον λαιμό. Αυτό 

το συναίσθημα,  που δεν έφυγε  πότε από μέσα μου, παρόλα τα  χρόνια μου. 

 Αλλά είχε και στιγμές παιχνιδιού και ανεμελιάς με τον φίλο μου τον Λεονίκο 

Μποττόν. 

Το τραίνο της Ίντας και του 9χρονου Ερρίκου,  με ελληνική υπηκοότητα, 

κατευθύνθηκε στο Άουσβιτς. 

Εκεί, την χώρισαν με βία από τον γιο της. Μη θέλοντας να αφήσει το χεράκι του 

Ερρίκου, ένας Γερμανός την κτύπησε με το όπλο του στο χέρι. Ο Ερρίκος 

προχώρησε μόνος, με τις άλλες γυναίκες και παιδιά. Πριν φύγει γύρισε και ρώτησε 

την μητέρα του: «Θα σε δω το βράδυ;» Ήταν η τελευταία  εικόνα  που είχε του 

παιδιού της. 

Τι φρίκη για μια μάνα, να μην την αφήνουν να συνοδεύσει το παιδί της, και να 

ζήσει μέχρι τα βαθειά της γεράματα με αυτόν τον πόνο. 

Την είχαν ανάγκη σαν μεταφράστρια, ήξερε Γερμανικά. 

Τον Οκτώβριο του 1944 ξαναείδαμε την Ίντα. Την έφεραν στο στρατόπεδο 

Μπέργκεν Μπέλσεν με άλλους, από το Άουσβιτς. Θυμάμαι περνούσαν από μπροστά 

μας, μας χώριζαν τα συρματοπλέγματα, ταλαιπωρημένοι, ρακένδυτοι. Τους 

φωνάζαμε  ονόματα  συγγενών μας, αλλά δεν μας απαντούσαν. Η Ίντα πια μόνη, 

χωρίς τον Ερρίκο, σωστό ράκος. 

Τον Απρίλιο του 1945, οι Γερμανοί φορτώνουν  τους ξένους υπηκόους, και πάλι, 

στα τραίνα. Ξανά  στοιβαγμένοι στα σκοτεινά, 2.500 άτομα, μας μεταφέρουν για 

άλλη μια φορά προς το  άγνωστο. Το τραίνο ακινητοποιείται  στην λίμνη του 

Μαγδεμβούργου. Οι γερμανοί  φρουροί φεύγουν, επικρατεί σιωπή, φόβος. Ίσως 

κάποια ελπίδα. Κάποιοι συγκρατούμενοι, σπάνε τις πόρτες. Βγαίνουμε, στεκόμαστε 

παράλληλα με τον συρμό. Έρχεται μια ομάδα της 30ής μεραρχίας του Αμερικανικού 

στρατού. Είμαστε  ελεύθεροι.  

Ήταν Παρασκευή 13 Απριλίου 1945 

Την ίδια μέρα, ο αγγλικός στρατός ελευθερώνει το στρατόπεδο του Μπέργκεν 

Μπέλσεν. Η Ίντα, άρρωστη με τύφο, άρρωστη και στην ψυχή, κείτεται σε ένα 

κρεβάτι ανήμπορη να αντιδράσει. Εκεί θα την βρει ένας Βέλγος γιατρός και θα την 

μεταφέρει σε ένα συμμαχικό νοσοκομείο. 

Στην Αθήνα, ο άντρας της και ο άλλος γιος  της Ραϋμόνδος, ο μετέπειτα άντρας 

μου, ψάχνουν να τους βρουν. Γράμματα  και τηλεγραφήματα κατά δεκάδες 

φεύγουν και έρχονται. Αθήνα-Παρίσι όπου τα αδέλφια της έχουν σωθεί και την 
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ψάχνουν επίσης. Θα καταφέρουν να την βρουν, και να την φέρουν στο Παρίσι στις 

9 Αύγουστου 1945.  

Όσο για μας, το πρώτο βράδυ, τις οικογένειες με παιδιά, μας έβαλαν να μείνουμε 

σε γερμανικά σπίτια, στο Farsleben, μαζί με τους γερμανούς ιδιοκτήτες. Απ’ έξω, 

μας φύλαγε αμερικανός φρουρός. Φεύγοντας η μητέρα μου, μια κοντούλα, 

ντροπαλή, αλλά θαρραλέα  γυναίκα, είδε σε ένα τραπέζι το ξίφος του Γερμανού.  

Το πήρε χωρίς δισταγμό και με θυμό, του είπε στα Γαλλικά: «Οι νικητές παίρνουν 

τα όπλα των νικημένων».  

Ο γυρισμός μας αργός, διασχίζοντας χώρες και κέντρα προσφύγων, στην 

Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και τέλος το φρικτό στρατόπεδο προσφύγων 

του Μπάρι. Εκεί περιμέναμε καράβι για την επιστροφή μας στην Ελλάδα… 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 1945, γυρίσαμε στην Αθήνα  

Πολλά τα τραύματα. Εφιάλτες, φοβίες, προβλήματα υγείας, να βιώνω ξανά και 

ξανά τα ίδια και να μην αισθάνομαι ποτέ παιδί και να αναρωτιέμαι  ΓΙΑΤΙ. 

Με τα χρόνια οι εφιάλτες λιγόστεψαν, δεν τέλειωσαν, όμως, έρχονται τις στιγμές 

της χαράς, να σου θυμίσουν, εικόνες, που σου προκαλούν ακόμα φόβο και άγχος. 

Εφιάλτες  να  βλέπεις  μπλόκα, να  κυνηγούν την νέα γενιά, τα εγγόνια σου. 

Φρικτός εφιάλτης. 

Ο αντισημιτισμός θεριεύει, και ξυπνά την ανασφάλεια, να είσαι πάντα έτοιμος, τα 

διαβατήρια έτοιμα, κι όμως να πας που; Εδώ γεννήθηκες, μεγάλωσες, 

παντρεύτηκες, έχεις παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, φίλους. 

Τύπωσα τις προάλλες το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας, μια πλευρά φτάνει 

τις 7 γενιές. Η άλλη πλευρά μονό τρεις. Η πιο απτή απεικόνιση του 

Ολοκαυτώματος. 

Πότε, πότε, περνώ από την οδό Μέρλιν, το κολαστήριο της Γκεστάπο, και βάζω ένα 

λουλούδι στη σιδερένια πόρτα, στη μνήμη των χαμένων συγγενών μας. 

Σας στο είπα; 

Παρασκευή και 13 είναι η τυχερή μου μέρα! 


