
ΕΜΜΥ ΜΟΡΔΩΧ-ΜΕΚΙΟΥ  

 
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, 

 

Με μεγάλη συγκίνηση θα σας αναφέρω κι εγώ τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την 

έναρξη του Διωγμού στην οικογένειά μου. 

 

Για μένα είναι πολύ σημαντικό, μια που είναι οι πρώτες μου μνήμες οι οποίες πολύ πιθανόν 

να είναι αυτές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα μου. Οι γονείς είχαν επηρεαστεί από τα 

γεγονότα πάρα πολύ και το περνούσαν αυτό και σ’ εμένα μοιραία. 

 

Θα αναφερθώ σε όσα γεγονότα γνωρίζω από τα ακούσματα και τις διηγήσεις των γονιών 

μου, αφού γεννήθηκα ελάχιστα πριν το τέλος του πολέμου και γι’ αυτό οι γονείς μου με 

αποκαλούσαν: «είσαι η esperanza, η ελπίδα μας»! 

 

Ο πατέρας μου μετά τη συγκέντρωση στην Πλ. Ελευθερίας πήγε στα καταναγκαστικά έργα. 

Μετά από μήνες κατάφερε να εξαγοράσει την ελευθερία του έναντι ποσού 1.000.000 

δραχμών.  

 

Οι γονείς μου συνελήφθησαν και εγκλείστηκαν στη Θεσσαλονίκη στο γκέτο του Βαρώνου 

Χιρς. Μένουν εκεί περίπου για 2,5 μήνες απ’ όπου βγαίνουν με ιταλικά χαρτιά (χαρτιά 

Zamboni), πρώτα η μητέρα μου ως γνήσια Ιταλίδα και λίγες μέρες μετά ο πατέρας μου ως 

σύζυγος Ιταλίδας. 

 

Ο παππούς μου από τη μεριά της μητέρας μου, Ντανιέλ Μοδιάνο, δεν κλείστηκε στο γκέτο 

λόγω της ιταλικής του υπηκοότητας, ούτε ο κουνιάδος του Ροφέλ Μοσερί (αδελφός της 

γυναίκας του και γιαγιάς μου), επίσης Ιταλός, την ομώνυμης Τράπεζας Bank Mosseri, η δε 

υπόλοιπη δική του οικογένεια επιλέγει να φύγει για την Ιταλία με αρκετές άλλες γνωστές 

εύπορες οικογένειες (γνωστή υπόθεση Hotel Meina), όπου μερικοί τουφεκίστηκαν κι άλλοι 

πνίγηκαν, ανάμεσα στα θύματα ήταν και πολλά παιδιά. 

 

Ο παππούς λοιπόν και ο θείος έρχονται στην Αθήνα με το στρατιωτικό τρένο, οι δε γονείς 

μου, από επιλογή του πατέρα μου, έρχονται με κάποιο φορτηγό με εμπορεύματα στην Αθήνα. 

Ο πατέρας μου πάντα επέλεγε τη διαφοροποίηση από τον πολύ κόσμο, γι’ αυτό και ήρθαν 

μόνοι τους και δεν πήγε στη Συναγωγή για άζυμα και τρόφιμα για το Πέσαχ. Πάντα, όπως 

μου έλεγε, θεωρούσε ότι μαζεμένοι πολλοί Εβραίοι  ήταν επικίνδυνο. 

 

Στην Αθήνα κρύβονται σε διάφορα σπίτια, πάντα προσποιούμενοι ότι ο πατέρας μου είχε 

κλέψει τη μητέρα μου και τους κυνηγούσαν τα αδέλφια της (που δεν είχε). Η δικαιολογία 

πάντα έπιανε. 

 

Άλλαζαν συχνά σπίτια πληρώνοντας αδρά. Αυτό ήταν σχετικά πιο εύκολο μέχρι τη σύλληψη 

του παππού μου και του θείου μου, οι οποίοι ήταν αυτοί που είχαν τα περισσότερα χρήματα. 

 



Είχαν βρει κάποιο σπίτι οι γονείς μου ακριβώς απέναντί τους, έτσι μπορούσαν να βλέπονται 

και να τροφοδοτούνται με χρήματα. Εντωμεταξύ είχαν αποκτήσει και χριστιανικές ταυτότητες 

με ονόματα Χρήστος και Χρυσάνθη Μαρκοπούλου.  

 

Εντωμεταξύ η μητέρα μου ήταν έγκυος σε μένα και αυτό ήταν ένα πρόβλημα μεγάλο για το 

πού θα γεννούσε για να μην την καταλάβουν, αφού τα ελληνικά της ήταν λίγα, μιλούσε 

κυρίως ιταλικά και λαντίνο. 

 

Μου διηγήθηκαν πώς γεννήθηκα. Νοίκιασαν έναν ολόκληρο όροφο μιας κλινικής στην οδό 

Σόλωνος, εμπιστευόμενοι έναν γυναικολόγο που είχαν γνωρίσει σ’ έναν οίκο ανοχής που 

είχαν καταφύγει, ονόματι Καλφόπουλος. Σήμερα είναι πολυιατρείο με ονομασία 

«Καλφοπούλειο». Αυτό το αναφέρω γιατί εμένα μου δείχνει τον χαρακτήρα αυτού του 

ανθρώπου, ίσως να τους κατάλαβε, άγνωστο, πάντως ποτέ δεν του είπαν την καταγωγή 

τους. Έκατσαν εκεί τουλάχιστον 40 μέρες. Μετά πήγαν σε ένα σπίτι στην οδό Ταρσού με 

μένα μωρό. 

 

Κάποια μέρα είδαν την Γκεστάπο να περικυκλώνει το σπίτι του παππού και του θείου και να 

τους συλλαμβάνουν. Αυτό ήταν τρομερό. Η μαμά μου ήθελε να πάει να βρει τον πατέρα της, 

αλλά ο μπαμπάς μου μπόρεσε και τη συγκράτησε. Λέγεται πως ενδεχομένως κάποιος τους 

πρόδωσε. Πιστεύω πως ήταν τέλη Ιουλίου 1944 γιατί γνωρίζω πως τους συνέλαβαν και τους 

πήγαν στο Χαϊδάρι και έφυγαν με την τελευταία αποστολή του Αυγούστου.  

 

Οι γονείς μου αμέσως αποφάσισαν να αλλάξουν κρυψώνα. Βασικά δεν γνώριζαν κανένα και 

δεν εμπιστευόντουσαν κανένα, ούτε είχαν διασυνδέσεις, έτσι βρέθηκαν και πάλι σ’ άλλον 

οίκο ανοχής (προτιμούσαν αυτά τα μέρη γιατί αισθανόντουσαν μεγαλύτερη σιγουριά), όπου 

έκατσαν για 15 μέρες περίπου, λέγοντας πάντα την ίδια δικαιολογία και πληρώνοντας.  

 

Η ζωή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη εφόσον με τη σύλληψη του παππού και του θείου τα 

χρήματα λιγόστευαν. Άρχισαν να πουλάνε τα bijoux της μητέρας μου για να προμηθεύονται 

τρόφιμα. Κρυβόντουσαν σ’ ένα πλυσταριό. Κανείς δεν γνώριζε την παρουσία τους εκτός 

κάποιας γυναίκας πλύστρας που τους έκρυψε εκεί. Τους είχε πει ότι δεν έπρεπε να κάνουν 

θόρυβο και πως κείνη θα μας επισκεπτόταν συχνά. Εγώ όμως ήμουν πρόβλημα, δεν έπρεπε 

να κλαίω για να μην μας ακούσουν, οπότε φαίνεται, απ’ ότι μου έλεγαν, μου έκλειναν το 

στόμα όταν έκλαιγα, με μεγάλο πόνο ψυχής. 

 

Με το τέλος του πολέμου βγήκαν εντελώς κατεστραμμένοι οικονομικά, ηθικά και 

συναισθηματικά. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά που βίωσαν οι γονείς μου επηρέασαν τη ζωή 

μου σίγουρα. Εν αντιθέσει με πολλούς άλλους, εμένα μου έλεγαν αρκετά συχνά τα γεγονότα, 

ενδεχομένως εγώ να μην έδινα πάντα την απαιτούμενη σημασία, ίσως από άμυνα.  

 

Πάντως, αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στα νηπιακά μου χρόνια, είναι  ότι τους έβλεπα 

πολύ συχνά να κλαίνε και να μου λένε ότι έκλαιγαν γιατί θυμόντουσαν τους γονείς τους και 

τ’ αδέλφια τους που έφυγαν-χάθηκαν στο Άουσβιτς. 

 



Αυτό άρχισε να μειώνεται με τον ερχομό της αδελφής μου την οποία αποκαλούσαν alegría 

«χαρά» και τέλειωσε, αν τέλειωσε βέβαια ποτέ, με τη γέννηση του αδελφού μου, που τον 

αποκαλούσαν embijado, «απεσταλμένο» δηλαδή. Τότε πλέον, το 1955, γίναμε μια 

ευτυχισμένη οικογένεια. Τους πήρε 10 χρόνια να συνέλθουν, αν συνήλθαν ποτέ. 

 

Ευθύνη μας είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο για ότι συνέβη τότε. Αυτό έκανα κι εγώ 

σήμερα χάρη στον Φίλιππο Κάραμποτ που είχε την έμπνευση για τη σημερινή εκδήλωση και 

την υποστήριξη του Άρη Εμμανουήλ, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς! 

 

Σας είπα λίγα λόγια για ένα μόνο μέρος της οικογενείας μου, χωρίς όμως τα υπόλοιπα μέλη 

να έχουν λιγότερη σημασία για μένα, αλλά δεν ήταν το θέμα μας σήμερα. Ίσως σε μια άλλη 

εκδήλωση μπορέσουμε. 

 

Ευχή μου είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο για να έχουμε ένα 

καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!  


