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1. Εισαγωγή 
 
Το παρακάτω αφηγηματικό κείμενο προέκυψε από μια συνέντευξη που πήραμε 

στις 4 Νοεμβρίου 2012 από την κυρία Άρτεμη Βακαλέρη, η οποία υπήρξε μαθήτρια του 
σχολείου μας (Μαράσλειο) τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Το σχολείο 
τότε ονομαζόταν Β΄ Θηλέων Θεσσαλονίκης.  

Καθώς στόχος μας είναι να καταγράψουμε την ιστορία ζωής της κυρίας 
Βακαλέρη - επικεντρωμένης στο σχολείο- θα επακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις 
και έτσι, η εργασία που παρουσιάζουμε τώρα μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 

 
 
 
2. Η Αφήγηση 
 
 Δύο χρόνια πριν από τον πόλεμο του ΄40 ήμουν μαθήτρια της Α΄ τάξης του 

εξατάξιου, παλαιού τύπου, 2ου Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονίκης. 
Αν και το τμήμα μας είχε 70 μαθήτριες, η σχολική ζωή κυλούσε αρμονικά, καθώς 

είχαν καλυφθεί όλες οι ειδικότητες των καθηγητών και τα μαθήματα γίνονταν κανονικά 
και ανελλιπώς. Τα μαθήματα που διδάσκονταν στην Α΄ τάξη ήταν: Θρησκευτικά, 
Αρχαία, Νεοελληνικά, Γαλλικά, Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Πρακτική 
Αριθμητική, Μουσική, Γυμναστική και Τεχνικά. 

Η σχολική ζωή ήταν έντονη, αλλά εμείς τα «μικρά» της πρώτης τάξης, δε 
συμμετείχαμε, απλώς παρακολουθούσαμε, κυρίως, τις γιορτές που διοργάνωναν οι 
καθηγητές με τις «μεγάλες». Έτσι, θυμάμαι χαρακτηριστικά τις θεατρικές παραστάσεις 
«Ο Αμερικάνος» του Παπαδιαμάντη, που οργανώθηκε και παρουσιάστηκε για τη 
γιορτή των Χριστουγέννων, αλλά και άλλες γιορτές και εκδηλώσεις που γίνονταν, όπως 
η γιορτή της Αποταμίευσης ή τη γιορτή για τα Ζώα. 

Οι μαθήτριες Γυμνασίου φορούσαμε υποχρεωτικά τις λεγόμενες «ποδιές», που 
ήταν ένα είδος φορέματος με κουμπιά από πάνω ως κάτω. Οι ποδιές ήταν μαύρες 
(σατέν) με άσπρο γιακαδάκι. Καθημερινά, σχεδόν, γινόταν αυστηρός έλεγχος αν η 
περιβολή μας ήταν αυτή που έπρεπε. Για το μάθημα της Γυμναστικής φορούσαμε 
μαύρες βράκες μέχρι το γόνατο, με λάστιχο στη μέση και στο γόνατο. Ήταν αδύνατο να 
κάνει κάποια μαθήτρια γυμναστική χωρίς τη βράκα, την οποία, βεβαίως δανειζόμασταν 



από κάποια μαθήτρια (άλλου τμήματος), σε περίπτωση που είχαμε ξεχάσει τη δική μας. 
Στις παρελάσεις φορούσαμε τις γνωστές «ποδιές», ιδιαίτερα προσεγμένες για την 
περίσταση.  

Στις γυμναστικές επιδείξεις, τώρα, οι στολές μας ήταν άσπρες μπλούζες και μπλε 
σκούρες φούστες. Πραγματοποιούνταν στη Χ.Α.Ν.Θ. (Χριστιανική Αδελφότης Νέων 
Θεσσαλονίκης) και εκτός από σουηδική γυμναστική, περιλάμβαναν και ρυθμική. 

Το σχολείο μας, ακόμη, όπως και όλα των χρόνων εκείνων, συμμετείχε με 
μαθήτριές του σε μαθητικές αθλητικές διοργανώσεις ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, 
όπως αγώνας δρόμου 60 μέτρων, άλμα εις μήκος, ακόντιο, βόλεϊ κ.ά. Το Γυμνάσιό μας, 
μάλιστα, έλαβε τιμητικές διακρίσεις σε αρκετά από αυτά τα αθλήματα. Η ομάδα βόλεϊ 
του Γυμνασίου μας υπήρξε για συνεχείς χρονιές πρωταθλήτρια. 

Τα χρόνια αυτά κυριαρχούσε στους κόλπους των νέων η Εθνική Οργάνωση 
Νεολαίας, η γνωστή Ε.Ο.Ν., η οποία είχε ντύσει τα μικρά «σκαπανάκια» και τις 
μεγαλύτερες «φαλαγγίτισσες». Κάθε Τετάρτη μας πήγαιναν στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, τότε) και εκεί γινόταν διαφώτιση από 
υψηλούς βαθμοφόρους. 

Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο ζωής, περάσαμε τα δύο σχολικά έτη 38-39 και 39-
40. 

Φτάνουμε, λοιπόν, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 40-41 και πολύ σύντομα, 
στα τέλη του Οκτώβρη. 28η Οκτωβρίου 1940. Εκείνο το Δευτεριάτικο πρωινό 
τρανταζόταν ο ύπνος μας (τέσσερα αδέρφια στην οικογένειά μου, στο πατρικό μου 
σπίτι, παιδιά του Δημοτικού ως και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου) από την 
αλλιώτικη φωνή του εφημεριδοπώλη των εφημερίδων «Μακεδονία» και «Φως» που 
φώναζε «Η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο». Πεταχτήκαμε αμέσως πάνω. Στο κατώφλι της 
κουζίνας, ο πατέρας με την εφημερίδα στο χέρι. Μικρασιάτης πρόσφυγας,  έζησε τον 
πόλεμο και τον ξεριζωμό κι ο ίδιος, αιχμάλωτος στη Σμύρνη, έφτασε ρακένδυτος στον 
Πειραιά και δεν άντεχε να ζήσουν τα ίδια και τα παιδιά του. Σφίγγοντας τη βρισιά στα 
χείλη και σμίγοντας τα φρύδια, δίνει την εφημερίδα στη μάνα, λέγοντας: «διάβασε». 
Σκουπίζει τα βρεμένα της χέρια εκείνη, φορά τα γυαλιά της και διαβάζει: «Σήμερον, 
την έκτη πρωινήν, η φασιστική Ιταλία έστειλε τελεσίγραφο». Ένας λυγμός τη σταματά. 
Χτυπά τη γροθιά στο τραπέζι και λέει: «Άντε να πάτε σχολείο, να δείτε τι θα σας 
πουν». Δε φάγαμε πρωινό, δε στρώθηκε τραπέζι… από έναν κουραμπιέ στο χαρτί, απ΄ 
αυτούς που είχαν μείνει στην πιατέλα (ήταν προχθές η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και 
η ονομαστική γιορτή του Τάκη μας). Στρωμένο ήταν ακόμη το σπίτι στα γιορτινά και 
το ανθογυάλι γεμάτο χρυσάνθεμα.  

Ηλιόλουστο το πρωινό, κι εμείς, βγαίνουμε στο δρόμο. Κωδωνοκρουσίες 
ακούγονταν. Ανήσυχες μορφές στα παράθυρα. Κοιτάζονταν οι γείτονες, συνεννοούνταν 
με το βλέμμα τους και συμφωνούσαν, «τα πάντα για την τιμή και την ελευθερία». 
Φτάνουμε στο σχολείο •  στο προαύλιο ένα ανήσυχο μελίσσι κοριτσιών, να τραγουδάνε, 
να κλαίνε, να φοβούνται.  

Η άγρια επαναλαμβανόμενη σειρήνα μας έσπρωξε στο υπόγειο του σχολείου, εκεί 
όπου στοίβαζαν τα ξύλα για τις σόμπες, τα δίχτυα του βόλεϊ, τα παλιά θρανία. 
Αμίλητες, άμαθες, αμήχανες • πρωτόγνωρη η σκηνή του καταφυγίου, μας κράτησε 
βουβές για λίγα λεπτά στο υπόγειο. Μια δεύτερη φωνή, εκείνη η παρατεταμένη, η 
ανακουφιστική, μας ειδοποιούσε για τη λήξη του συναγερμού. Να’ταν δοκιμή; Να 
πέρασαν γι’ αλλού τα εχθρικά αεροπλάνα; Άγνωστο.  

Ο γυμνασιάρχης, συγκινημένος, πρόβαλλε στο πλατύσκαλο. Σιωπή «Κατόπιν 
διαταγής του Υπουργείου Παιδείας τα μαθήματα του σχολείου διακόπτονται επ’ 
αόριστον. Το διδακτήριό μας θα δοθεί δια στρατιωτικάς εγκαταστάσεις». Αλίμονο. Το 



πρώτο τραύμα στις παιδικές μας ψυχές. Μας στερούσαν την πνευματική μας τροφή, 
σταματούσε η γνώση και η μάθηση, σταματούσαν τα μαθήματα.  

Έκλεισαν τα σχολεία. Ο πόλεμος στην Αλβανία κράτησε μέχρι τις αρχές 
Απριλίου, οπότε δυστυχώς κατεβαίνουν οι Γερμανοί, ενώ οι στρατιώτες μας 
ταλαιπωρημένοι επιστρέφουν νικημένοι. Αρχίζει η κατοχή. 

Οι Γερμανοί πλημμυρίζουν τους δρόμους με τα φορτηγά τους, τις μοτοσικλέτες, 
τα άρματα μάχης και εμείς παρατεταγμένοι στα πεζοδρόμια, παιδάκια, βλέπαμε 
απορημένοι τους κατακτητές.  

Τα σχολεία έμειναν ακόμη λίγο κλειστά, όμως στο τέλος Μαΐου δόθηκε διαταγή 
να λειτουργήσουν. Το Β΄ θηλέων εγκαταστάθηκε στην οδό Ιταλίας και Όλγας, στο 
παλιό Ιταλικό σχολείο, όπου σήμερα είναι το Ιταλικό Ινστιτούτο. Εκεί συστεγαζόταν 
και το Ε΄ αρρένων. Είχαμε τέσσερις βάρδιες. Αυτό κράτησε μέχρι τον Ιούλιο, οπότε 
σταματήσαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές Ιουλίου-Αυγούστου. Συνεχίσαμε ξανά τον 
Σεπτέμβρη, έτσι ώστε μέχρι τον Δεκέμβρη να περάσουμε μια τάξη. Από τον Ιανουάριο 
και μετά, ξεκινούσε η επόμενη τάξη και κρατούσε μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό γινόταν το 
42-43.  

Το Μάρτη του ΄43, κατά την 25η Μαρτίου, μπαίνοντας στην τάξη, μια μαθήτρια, 
της οποίας τα αδέρφια είχαν οργανωθεί στην Ε.Π.Ο.Ν. μας φωνάζει και μας λέει: 
σηκωθείτε να τραγουδήσουμε τον Εθνικό Ύμνο (ο Εθνικός Ύμνος δεν ακουγόταν 
καθόλου τότε). Σηκωθήκαμε όρθιες και με έναν ακράτητο ενθουσιασμό αρχίσαμε να 
ψάλλουμε τον εθνικό ύμνο. Ήμουν Δ΄ Γυμνασίου, είχαμε μαθηματικά, ο καθηγητής δεν 
μπήκε μέσα, στάθηκε στον διάδρομο και μας άφησε να τελειώσουμε. Έτσι, γεμάτες 
ενθουσιασμός ψάλαμε τον Εθνικό Ύμνο, που μας είχε λείψει. 

Στην τάξη μας φοιτούσαν και εβραιοπούλες. Δεν θα ξεχάσω τα ονόματα τους: η 
Αζή, η Αντζέλ, η Αμίρ, η Αμπρομανελ, η Κοέν, η Αμαρίλιον, θα’ταν κάπου 13-14 
μαθήτριες και είχε δοθεί η διαταγή να φορούν το κίτρινο αστέρι. Έρχονταν σκυμμένες, 
με την τσάντα στο αριστερό χέρι, για να κρύβουν το κίτρινο αστέρι. Νιώθαμε 
συμπόνια.  

Κάποια μέρα η τάξη μας άδειασε. Όλες τις είχαν μαζέψει στο Βαρδάρη και από 
κει με τις οικογένειες τους τράβηξαν για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Η πείνα και η φτώχεια, χαρακτηριστικά της εποχής μας. Ο φούρνος να μοιράζει 
30 δράμια μπομπότα και η μητέρα να ζυμώνει στο σπίτι, αν βρίσκαμε σιταρένιο αλεύρι. 
Το λάδι δυσεύρετο, όπως και η ζάχαρη και τα γλυκά. Οι Γερμανοί έκαναν «μαύρες 
αγορές», πουλούσαν διάφορα τρόφιμα, παίρνοντας από διάφορα μαγαζιά. Στο δικό μας 
μαγαζί, ποτοποιείο, ο μικρός μου αδερφός φώναζε τους στρατιώτες αν έχουν τίποτε να 
πουλήσουν και πραγματικά κάποια μέρα του δώσανε μια σακούλα από ζάχαρη, κάπου 
μια οκά. Ο αδερφός μου τους έδωσε ένα μπουκάλι κονιάκ. Χαρούμενος, γυρνώντας στο 
σπίτι, λέει: «Έφερα ζάχαρη». Η μητέρα αδειάζει σε μια λεκανίτσα τη ζάχαρη. Με 
έκπληξη βρίσκει ότι μόνο δυο δάχτυλα ήταν η ζάχαρη και από κάτω είχε άμμο. Το 
ψωμί δυσεύρετο, το σταρένιο ακόμη πιο πολύ. Κυριαρχούσε η μπομπότα. Μια μέρα 
όπως βαδίζαμε με τις συμμαθήτριες μου την Βασιλίσσης Όλγας –ο δρόμος ήταν 
στρωμένος με κυβόλιθους και κάθε αυτοκίνητο που περνούσε τρανταζόταν- εκείνη την 
ώρα λοιπόν, όπως βαδίζαμε, πέρασε ένα φορτηγό φορτωμένο με μικρά στρογγυλά 
ψωμάκια και όπως τρανταζόταν, πέφτει ένα και έρχεται στα πόδια μου. Με λαχτάρα το 
πήρα και το πήγα στο σπίτι. Δυστυχώς, ντρέπομαι που το λέω, δεν το  μοιράστηκα με 
τις συμμαθήτριες μου, αλλά το πήγα χαρούμενη στο σπίτι και ένιωσα έτσι ότι συνέβαλα 
κι εγώ στη διατροφή μας.  Την άλλη μέρα, μια συμμαθήτρια μου, κοροϊδεύοντας, μου 
είπε: «Καλά, δεν μπορούσες να μας δώσεις λίγο από το ψωμί που πήρες;». 

Το ΄44, στην λήξη του πολέμου, πήραμε απολυτήριο από ένα σχολείο απέναντι 
από τον Ευκλείδη (Παπαναστασίου με Παρασκευοπούλου). Δεν δόθηκαν εισαγωγικές 



για το πανεπιστήμιο. Έτσι, έρχεται η αρχή του ΄45, ξεκινούν τα μαθήματα και το 
σχολείο επιστρέφει στη βάση του. Το Β΄ Θηλέων στην Αλεξανδρείας. 
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