


T Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο



Κυριακή, 14 Ιουνίου 1942

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ξύπνησα πριν σημάνει το ρο-

λόι έξι, κι ήταν φυσικό γιατί εκείνη τη μέρα γιόρταζα τα 

γενέθλιά μου. Μόνο που δε μου επιτρέπουν να είμαι τόσο 

πρωινή. Ήμουν λοιπόν υποχρεωμένη να συγκρατήσω 

την περιέργειά μου για μία ακόμα ώρα. Ύστερ’ από τρία 

τέταρτα δεν άντεξα άλλο. Πήγα στην κουζίνα, όπου ο 

Μόρτης ο γάτος με υποδέχτηκε τρίβοντας το κεφάλι του 

πάνω μου και κάνοντάς μου χίλια δυο σκέρτσα.

Στις εφτά η ώρα πήγα να δω τον πατέρα και τη μητέ-

ρα, και μπόρεσα επιτέλους να ξετυλίξω τα δώρα μου στο 

σαλόνι. Η πρώτη πρώτη μου έκπληξη ήσουν εσύ, ένα από 

τα ωραιότερα ίσως δώρα μου. Ένα μπουκέτο τριαντά-

φυλλα, ένα μικρό φυτό, δυο κλαδάκια παιωνίας – να πώς 

είδα εκείνο το πρωί το τραπέζι στολισμένο με άνθη και με 

άλλα πολλά που ακολούθησαν στη διάρκεια της ημέρας.

Ο πατέρας και η μητέρα με γέμισαν με δώρα, χώρια οι 
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πολυάριθμοι φίλοι μας, που με φίλεψαν πλουσιοπάροχα. 

Έλαβα, ανάμεσα στ’ άλλα, ένα παιχνίδι παρέας, πολλά 

γλυκίσματα, σοκολάτες, μια σπαζοκεφαλιά με αινίγματα, 

μια καρφίτσα-κόσμημα, τους Μύθους και θρύλους των 

Κάτω Χωρών του Ιωσήφ Κοέν, το Σκοτεινό θάλαμο του 

Χίλντεμπραντ, τις Διακοπές της Νταίζυ στο βουνό, ένα 

εκπληκτικό βιβλίο, και λίγα χρήματα που θα μου επιτρέ-

ψουν ν’ αγοράσω τους Ελληνικούς και ρωμαϊκούς μύ-

θους. Έξοχα!

Αργότερα ήρθε η Λις για να με πάρει να πάμε στο 

σχολείο. Στο διάλειμμα πρόσφερα μπισκότα στους καθη-

γητές και στους μαθητές κι ύστερα γύρισα στη δουλειά 

μου.

Τελειώνω για σήμερα. Γεια σου, «Ημερολόγιο»· σε 

βρίσκω θαυμάσιο!

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 1942

Χθες το απόγευμα είχα μια μικρή συγκέντρωση για τα γε-

νέθλιά μου. Η προβολή του φιλμ Ο φαροφύλακας, με τον 

Ριν-τιν-τίν, άρεσε πολύ στις συμμαθήτριές μου. Ήταν πολύ 

επιτυχημένο και διασκεδάσαμε με την ψυχή μας. Ήμασταν 

πάρα πολλά άτομα. Η μητέρα θέλει πάντα να μάθει ποιον 

θα ’θελα να παντρευτώ αργότερα. Δε θα σκεφτεί πια ποτέ 

τον Πέτερ Βέσελ. Γιατί, τελευταία, κόπιασα πολύ να της 

βγάλω αυτή την έμμονη ιδέα· της μίλησα γι’ αυτό το ζή-

τημα χωρίς ποτέ να συνοφρυωθώ ή να κοκκινίσω. Για κά-
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μποσα χρόνια είχα στενό σύνδεσμο με τη Λις Γκούζενς και 

τη Σάνε Χόουτμαν. Στο μεταξύ, γνωρίστηκα με τη Ζόπι ντε 

Βάαλ στο εβραϊκό λύκειο· είμαστε πάντα μαζί κι έχει γίνει 

η καλύτερη φίλη μου. Η Λις, μόλο που τη βλέπω ακόμη συ-

χνά, έπιασε μεγάλες φιλίες μ’ ένα άλλο κορίτσι, ενώ η Σάνε 

άλλαξε σχολείο κι απόκτησε κει καινούριες φίλες κι αυτή.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 1942

Είναι πολλές μέρες που δεν έχω πια γράψει τίποτα· 

έπρεπε να σκεφτώ μια για πάντα τι σημαίνει ένα ημερο-

λόγιο. Είναι για μένα ένα εντελώς μοναδικό αίσθημα να 

εκφράζω τις σκέψεις μου, όχι μόνο γιατί δεν έχω ακόμη 

γράψει, αλλά γιατί μου φαίνεται πως αργότερα ούτε γω 

ούτε οποιοσδήποτε άλλος θα ενδιαφερόταν για τις εκμυ-

στηρεύσεις μιας μαθήτριας δεκατριών χρόνων. Στο κάτω 

κάτω, δεν έχει και καμιά σπουδαιότητα. Επιθυμώ να γρά-

ψω και, πολύ περισσότερο ακόμα, να βυθομετρήσω την 

καρδιά μου σχετικά με κάθε λογής πράγματα.

«Το χαρτί είναι πιο υπομονετικό από τους ανθρώ-

πους». Αυτό το γνωμικό μού ήρθε στο νου όταν μια με-

λαγχολική μέρα, με το κεφάλι στηριγμένο στα χέρια, 

παιδευόμουν να πάρω απόφαση: να βγω ή να μείνω στο 

σπίτι μου. Ναι, πραγματικά, το χαρτί είναι υπομονετικό 

και, καθώς υποθέτω ότι κανείς δε θα ενδιαφερθεί γι’ 

αυτό το χαρτόδετο τετράδιο που φέρει τον αξιοπρεπή 

τίτλο «Ημερολόγιο», δεν έχω καμιά πρόθεση να το δώσω 
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ποτέ να διαβαστεί, εκτός αν συναντήσω στη ζωή μου το 

Φίλο ή τη Φίλη στους οποίους θα το δείξω. Και να με που 

έφτασα στο ξεκίνημα, στην ιδέα ν’ αρχίσω ένα Ημερολό-

γιο. Το κάνω γιατί δεν έχω μια πραγματική φίλη.

Για να γίνω σαφέστερη, είναι ανάγκη να εξηγηθώ. Κα-

νείς δε θα θελήσει να πιστέψει ότι ένα κορίτσι δεκατριών 

χρόνων βρίσκεται μόνο στον κόσμο. Εξάλλου, αυτό δεν 

είναι εντελώς αληθινό· έχω γονείς που τους αγαπώ πολύ 

και μια αδελφή δεκάξι χρόνων· έχω τριάντα συμμαθητές 

και συμμαθήτριες, κι ανάμεσά τους μερικές, ας πούμε, 

φίλες· έχω θαυμαστές με το τσουβάλι, που με παρακο-

λουθούν με το βλέμμα, ενώ, στην τάξη, εκείνοι που δεν 

κάθονται σε καλή θέση ώστε να με βλέπουν προσπαθούν 

να συλλάβουν την εικόνα μου με τη βοήθεια ενός μι-

κρού καθρέφτη τσέπης. Έχω οικογένεια, αξιαγάπητους  

θείους και θείες, ευχάριστο σπίτι – όχι, δε μου λείπει 

φαινομενικά τίποτα, εκτός από τη Φίλη. Με τις συμμαθή-

τριές μου απλώς διασκεδάζω, τίποτε περισσότερο. Δεν 

καταφέρνω ποτέ να μιλήσω μαζί τους για άλλο πράγμα 

εκτός από κοινοτοπίες, ακόμα ούτε καν με μία από τις 

φίλες μου, γιατί μας είναι αδύνατον ν’ αποκτήσουμε στε-

νότερη επαφή – εκεί είναι ο κόμπος. Όπως κι αν έχει, 

βρίσκομαι μπροστά σ’ ένα τετελεσμένο γεγονός, κι είναι 

κρίμα να μην μπορώ να το αγνοήσω.

Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που γεννήθηκε αυτό 

το Ημερολόγιο. Για να πλάσω καλύτερα την εικόνα μιας 

φίλης που τόσον καιρό περίμενα· δε θέλω να περιοριστώ 

σε απλά γεγονότα, όπως κάνουν τόσοι άλλοι, αλλά επι-
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θυμώ τούτο το Ημερολόγιο να προσωποποιήσει τη Φίλη. 

Και τη φίλη αυτή θα την ονομάσω Κίτι.

Η Κίτι αγνοεί ακόμη τα πάντα για μένα. Πρέπει λοιπόν 

να διηγηθώ με συντομία την ιστορία της ζωής μου. Ο πα-

τέρας μου ήταν κιόλας τριάντα έξι χρόνων όταν παντρεύ-

τηκε τη μητέρα μου, που ήταν είκοσι πέντε. Η αδελφή μου 

Μαργκότ γεννήθηκε το 1926 στη Φραγκφούρτη του Μάιν. 

Κι εγώ, στις 12 Ιουνίου 1929. Όντας Εβραίοι εκατό τοις 

εκατό, μεταναστεύσαμε στην Ολλανδία στα 1933, όπου ο 

πατέρας μου διορίστηκε διευθυντής της Τράβις Ν.Β., μιας 

εταιρείας συνεταιρικής της Κόλεν & Σία, στο Άμστερνταμ. 

Οι δυο εταιρείες στεγάζονταν στο ίδιο κτίριο.

Βέβαια, η ζωή μας δεν ήταν δίχως συγκινήσεις, γιατί 

τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας είχαν μπλεξίματα 

εξαιτίας των χιτλερικών μέτρων εναντίον των Εβραίων. 

Ύστερ’ από τις διώξεις του 1938, δύο θείοι μου, από την 

πλευρά της μητέρας μου, έφυγαν κρυφά κι έφτασαν σώοι 

και ασφαλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γιαγιά μου, 

εβδομήντα τριών χρόνων τότε, ήρθε να μείνει μαζί μας. 

Μετά το 1940, οι καλές μας ημέρες άρχισαν να παίρνουν 

γοργά τέλος: πρώτα ο πόλεμος, έπειτα η συνθηκολόγηση 

και η εισβολή των Γερμανών μάς έφεραν την αθλιότητα. 

Τα μέτρα εναντίον των Εβραίων παίρνονται το ένα πάνω 

στ’ άλλο. Οι Εβραίοι υποχρεώνονται να φορούν το κίτρι-

νο αστέρι* και να παραδώσουν τα ποδήλατά τους. Τους 

* Για να διακρίνονται, οι Εβραίοι ήταν υποχρεωμένοι από τους 
Γερμανούς να φέρουν σε εμφανές σημείο της ενδυμασίας τους 
ένα κίτρινο αστέρι με έξι ακτίνες.
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απαγορεύεται ν’ ανεβαίνουν στα τραμ και να οδηγούν αυ-

τοκίνητο. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις αγορές τους 

αποκλειστικά σε μαγαζιά σημαδεμένα με την επιγραφή 

«Εβραϊκό κατάστημα», και μόνο από τις τρεις έως τις πέ-

ντε το απόγευμα. Απαγορεύεται στους Εβραίους να βγαί-

νουν μετά τις οχτώ το βράδυ, ακόμα και στους κήπους 

τους, ή να μένουν σε φίλους τους. Απαγορεύεται στους 

Εβραίους να πηγαίνουν στο θέατρο, στον κινηματογρά-

φο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ψυχαγωγίας. Απαγο-

ρεύεται στους Εβραίους να καταγίνονται με οποιοδήποτε 

δημόσιο σπορ: απαγορεύεται να πλησιάζουν στην πισίνα, 

στο γήπεδο του τένις και του χόκεϊ ή σε άλλους τόπους 

αθλητικών εκδηλώσεων. Απαγορεύεται στους Εβραίους 

να συναναστρέφονται με χριστιανούς. Οι Εβραίοι είναι 

υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στα εβραϊκά σχολεία, κι ένα 

σωρό άλλοι τέτοιοι περιορισμοί…

Μην κάνοντας τούτο και μην κάνοντας εκείνο, η ζωή 

μας συνέχισε να κυλά χωρίς περιεχόμενο. Η Ζόπι μού 

λέει πάντα: «Δεν τολμώ να κάνω τίποτε από φόβο μήπως 

κάνω κάτι απαγορευμένο». Η ελευθερία μας έχει περιο-

ριστεί πάρα πολύ· ωστόσο η ζωή είναι ακόμη υποφερτή.

Η γιαγιά πέθανε το Γενάρη του 1942. Κανείς δεν ξέρει 

πόσο τη σκέφτομαι και πόσο την αγαπώ ακόμη. Ήμουν 

στο σχολείο Μοντεσόρι από το νηπιαγωγείο, δηλαδή από 

το 1934. Στην έκτη τάξη είχα δασκάλα τη διευθύντρια, 

την κυρία Κ. Στο τέλος του χρόνου είχαμε σπαρακτικούς 

αποχαιρετισμούς, κλάψαμε κι οι δυο. Στα 1941 η αδελφή 

μου Μαργκότ κι εγώ μπήκαμε στο εβραϊκό λύκειο.
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Η μικρή μας τετραμελής οικογένεια δεν έχει ακόμη 

πολλούς λόγους να παραπονιέται, και να με που έφτασα 

στη σημερινή ημερομηνία.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 1942

Αγαπητή Κίτι,

Είμαι μια χαρά: ο καιρός είναι καλός και βασιλεύει γαλήνη· 

ο πατέρας και η μητέρα έχουν βγει και η Μαργκότ πήγε να 

παίξει πιγκ πογκ με φίλους στο σπίτι μιας φίλης της.

Κι εγώ επίσης παίζω πολύ πιγκ πογκ τον τελευταίο 

καιρό. Καθώς όλοι οι παίκτες γύρω μου λατρεύουν τα 

παγωτά, ιδίως το καλοκαίρι όταν το πιγκ πογκ κάνει όλο 

τον κόσμο μουσκίδι στον ιδρώτα, η παρτίδα τελειώνει συ-

νήθως με μια επίσκεψη στο πιο κοντινό ζαχαροπλαστείο 

που έχει οριστεί για τους Εβραίους – στους «Δελφούς» ή 

στην «Όαση». Όσο για λεφτά, δε σκοτιζόμαστε καθόλου· 

υπάρχει τόσος κόσμος στην «Όαση», ώστε βρίσκεται πά-

ντα κάποιος κύριος ή θαυμαστής από το μεγάλο κύκλο 

των φίλων μας για να μας προσφέρει παγωτά περισσό-

τερα απ’ όσα θα μπορούσαμε να φάμε σε μια βδομάδα.

Θα πρέπει να ξαφνιάστηκες λίγο ακούγοντάς με να 

μιλώ για θαυμαστές στην ηλικία μου. Δυστυχώς! Φαίνε-

ται πως αυτό είναι αναπόφευκτο κακό στο σχολείο μας. 

Ευθύς μόλις ένας συμμαθητής ζητήσει να με συνοδέψει 

στο σπίτι μου με το ποδήλατο, αρχίζει η συζήτηση και, 

εννιά φορές στις δέκα, πρόκειται για νεαρό που έχει τη 
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δηλητηριώδη συνήθεια να φουντώνει ολόκληρος· έπειτα 

εξακολουθεί να με κοιτάζει. Ύστερα όμως από λίγο, το 

ξαφνικό ερωτικό πάθος αρχίζει να καταλαγιάζει, για τον 

απλούστατο λόγο ότι δε δίνω προσοχή στα φλογερά του 

βλέμματα και συνεχίζω να βαράω πεντάλ ολοταχώς. Αν, 

κατά τύχη, αρχίσει να στριφογυρίζει το καπέλο του μιλώ-

ντας για την «άδεια να ζητήσω το χέρι σας απ’ τον πα-

τέρα σας», ταλαντεύομαι λίγο πάνω στο ποδήλατό μου, 

πέφτει η σάκα μου κι ο νεαρός, τι να κάνει, αναγκάζεται 

να κατεβεί για να μου την ξαναδώσει· ύστερ’ απ’ αυτό, 

εγώ αλλάζω γρήγορα κουβέντα.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα πιο αθώα. Υπάρ-

χουν, φυσικά, άλλοι που σου στέλνουν φιλιά ή δοκιμά-

ζουν να σε πιάσουν απ’ το μπράτσο, αλλά αυτοί χτυπάνε 

λάθος πόρτα. Κατεβαίνω λέγοντας ότι μπορώ να κάνω 

και χωρίς τη συντροφιά τους ή τους δηλώνω ορθά κοφτά 

ότι με πρόσβαλαν και τους παρακαλώ να μου αδειάσουν 

τη γωνιά.

Με τη δήλωση αυτή, η βάση της φιλίας μας αποκαθί-

σταται. Αυτά για σήμερα.

Δική σου, Άννα




