
ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΤΗΣ  

 

Τι φρικτά χρόνια έζησε ο κόσμος επί Γ’ Ράιχ. Ιδίως εμείς οι Εβραίοι. 

 

Γεννήθηκα στα Ιωάννινα το 1937. Σε ηλικία 3 ετών, λόγω του ότι μια ιταλική βόμβα 

κατεδάφισε το πατρικό σπίτι, ο πατέρας μου πήρε την οικογένειά του και μετακομίσαμε στην 

Αθήνα. Πίστευε ότι σε μια μεγάλη πόλη θα μπορούσαμε πιο εύκολα να γλιτώσουμε από τους 

Γερμανούς οι οποίοι το 1943 είχαν πάει όλους τους Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη στα 

στρατόπεδα Άουσβιτς, Μπίρκεναου και λοιπά. 

 

Φρικτές ώρες για όλους μας, πού φοβόμασταν ανά πάσα στιγμή να μας συλλάβουν οι 

Γερμανοί. Μέναμε στην οδό Φυλής σε ένα ημιυπόγειο. Μια μέρα που έκανε μπάνιο ο πατέρας 

μου, η μικρή μου αδελφή μπήκε στο μπάνιο και έπαθε καθολικά εγκαύματα πέφτοντας στη 

λεκάνη με το καυτό νερό που λουζόταν ο πατέρας μου. Φοβήθηκαν οι γονείς μου να την 

πάνε σε νοσοκομείο και έτσι έχασα τη μικρή μου αδελφή που απεβίωσε. Ήταν 20 μηνών. 

Ήταν η πρώτη δραματική μέρα της ζωής μου.  

 

Στις 25 Μαρτίου του 1944 οι Γερμανοί μαζέψανε στη συναγωγή όλους τους Εβραίους, μεταξύ 

των οποίων και τον πατέρα μου, και τους μετέφεραν με τα τρένα στο κολαστήριο του 

Άουσβιτς, όπου οι περισσότεροι κάηκαν μέσα στους φούρνους. Ίσως ήταν πιο τυχεροί διότι 

απέφυγαν την κόλαση, την ταπείνωση και τα βασανιστήρια. 

 

Την ώρα που το τρένο στο οποίο βρισκόταν ο πατέρας μου περνούσε από τα Σεπόλια όπου 

κατοικούσαμε, ακούστηκε η φωνή του να φωνάζει τη μητέρα: Σοφία, Σοφία! Τον άκουσε 

ένας φίλος του ονόματι Αναστασόπουλος και το είπε στη μητέρα μου και τη συμβούλεψε να 

φύγουμε από το σπίτι γιατί σίγουρα οι Γερμανοί θα ερχόντουσαν να μας συλλάβουν. Με 

κίνδυνο της ζωής του και της οικογενείας του, ο φίλος αυτός μας φιλοξένησε στο δικό του 

που βρισκόταν στην ίδια περιοχή. 

 

Μετά από μερικές μέρες μας φιλοξένησε, επίσης με μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους, η 

οικογένεια Μιχοπούλου της οποίας ο μικρός γιος δούλευε στο μαγαζί του πατέρα μου, στο 

σπίτι της στην Οδό Ηπείρου και Πατησίων. 

 

Στη συνέχεια νοικιάσαμε ένα σπιτάκι στον Βύρωνα που είχε δυο δωμάτια, μικρό κηπάκο και 

μάντρα περίφραξης έξω από την οποία περνούσαν καθημερινά Γερμανοί στρατιώτες σε 

σχηματισμό κι εμείς φοβόμασταν ότι ερχόντουσαν για μας. Ο μικρός γιος Μιχόπουλος μας 

έφερνε καθημερινά φαΐ που έπαιρνε με το δελτίο. 

 

Όταν έγινε η οπισθοχώρηση των Γερμανών και τα αμερικάνικα και ρώσικα στρατεύματα 

πλησίαζαν τη Γερμανία για να γίνει η απελευθέρωση, προκειμένου να μην αφήσουν οι 

Γερμανοί ίχνη των κτηνωδιών που έκαναν, κατέστρεψαν τους περισσότερους θαλάμους 

αερίων και έβαλαν στη γραμμή τους εναπομείναντες αιχμαλώτους και τους θέριζαν με τα 

οπλοπολυβόλα.  

 

Τότε σκέφτηκε ο πατέρας μου ότι σε λίγο θα είναι νεκρός, 9 το ‘βαλε στα πόδια και 

κατόρθωσε να γλιτώσει και να φτάσει στο Βουκουρέστι όπου τον έκρυψε ένας Ρουμάνος (φ.6 



στο σπίτι του. Καθώς οι τουαλέτες εκεί ήσαν στο περιβόλι του σπιτιού, έσφιξε τα δόντια για 

να αντέξει το κρύο του Ιανουαρίου… 

 

Έκανε 2.000 χιλιόμετρα πεζοπορία μέσα σε 2 μήνες για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη όπου του 

πήραν συνέντευξη και τον θεωρούσαν τρελό μ’ αυτά που διηγιόταν ότι συνέβησαν στο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

 

Όταν έφτασε στην Αθήνα, ειδοποίησε πρώτα τον μπατζανάκη του Λέων Χατζή για να μην 

εμφανιστεί απότομα μπροστά στη γυναίκα του. Στη συνέχεια ήρθε στο σπίτι μας που ήταν 

στα Άνω Πετράλωνα, Αιξωνέων και Μυρμιδόνων,  και παρέμεινε κλινήρης επί έξι μήνες για να 

συνέλθει από τις κακουχίες που υπέστη κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Στο διάστημα 

αυτό δεχόταν συνεχώς επισκέψεις από Εβραίους και χριστιανούς που θέλανε να μάθουν νέα 

για δικούς τους ανθρώπους.  

 

Χρόνια αργότερα πήγε στη Ρουμανία να βρει τον Ρουμάνο που τον φιλοξένησε και τον 

κάλεσε στην Ελλάδα πληρώνοντάς του τα έξοδα. Σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης κάλυψε και όλα 

τα έξοδα για να θεραπευτεί η κόρη του που ήταν κωφάλαλη. 

 

Σήμερα που τα σκέφτομαι όλα αυτά αναλογίζομαι πόσο φρικτή ήταν η ζωή μας την εποχή 

που είχε υποδουλωθεί η Ελλάδα στους Γερμανούς και πόσο τυχεροί υπήρξαμε που 

σωθήκαμε. Αισθάνομαι ότι η νεότερη γενιά Γερμανών δεν έχει ευθύνη γι’ αυτά που έκαναν οι 

γονείς τους, αλλά δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω. ΠΟΤΕ ΠΙΑ!  


