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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Πλαηεία Ελεσθερίας
Γραπηή μαρησρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ - ΙΙΙ
Απσαί Ιοςλίος 42. Ππώηη επίζημορ ανθεβπαϊκή εκδήλωζιρ.
Ππόζκληζιρ διά ηος ηύπος Ιζπαηλιηών αππένων 13-45 εηών
ειρ ηην πλαηείαν Ελεςθεπίαρ. Ενηύπωζιρ και ζςγκίνηζιρ ειρ
ηοςρ κοινοηικούρ κύκλοςρ. Ππωϊα Σαββάηος 12 Ιοςλίος ειρ ηην
πλαηείαν Ελεςθεπίαρ. Οπγάνωζιρ καηαγπαθήρ και ζηάζιρ ηων
οπγάνων ηηρ Γκεζηάπο ένανηι ηων Ιζπαηλιηών. Εξεςηελιζμοί
και κακοποιήζειρ. Ππόζκληζιρ εκαηονηάδων καηαγπαθένηων
διά ηην επομένην Κςπιακήν και αποζηολή ηων ειρ έπγα.
Σςνέσεια και ηέλορ καηαγπαθήρ ηην Δεςηέπαν 14 Ιοςλίος.
Σςνέσεια εξεςηελιζμών, απειλαί ηηρ Γκεζηάπο. Σηάζιρ κοινού
και απσών.
Ταο πξώηαο εκέξαο ηνπ Ινπιίνπ 1942 εδεκνζηεύζε εηο ηαο εθεκεξίδαο
ηεο Θεζζαινλίθεο επίζεκνο αλαθνίλσζηο ηεο Γεξκαληθήο Σηξαηησηηθήο
Γηνηθήζεσο Θεζζαινλίθεο-Αηγαίνπ. Γη' απηήο πξνζεθαινύλην άπαληεο νη
Ιζξαειίηαη άξξελεο, ειηθίαο 18-45 εηώλ, όπσο παξνπζηαζζνύλ εηο ηελ
πιαηείαλ Διεπζεξίαο ηελ πξσίαλ ηνπ Σαββάηνπ 12 Ινπιίνπ, ώξαλ 3ελ
πξσηλήλ, επί απεηιή απζηεξώλ πνηλώλ. Τεο πξνζθιήζεσο ηαύηεο εμεξνύλην
νη Ιζξαειίηαη Ιηαινί θαη Ιζπαλνί ππήθννη. Η ελέξγεηα αύηε ππήξμελ ε πξώηε,
από ηεο Καηνρήο, επίζεκνο εθδήισζηο αληηζεκηηηθήο πνιηηηθήο ελ
Θεζζαινλίθε. Δύινγνο ζπγθίλεζηο θαηέιαβε ηνλ ηζξαειηηηθόλ πιεζπζκόλ,
δηόηη ε αλαθνίλσζηο δελ αλέθεξε ηνπο ζθνπνύο ηεο ζπγθεληξώζεσο ηαύηεο.
Γηα ηνύην εδίδεην ειεπζέξα δηέμνδνο εηο παληνίαο θήκαο θαη δηαδόζεηο
αλεζπρεηηθάο. Οη θύθινη νη πξνζθείκελνη εηο ηελ Κνηλόηεηα έζπεπζαλ λα
πιεξνθνξεζνύλ ηνλ ζθνπόλ ηεο θαηαγξαθήο. Γηεπηζηώζε όηη επξόθεηην λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ νη Ιζξαειίηαη εηο ηελ εθηέιεζηλ ζηξαηησηηθώλ έξγσλ εληόο
ηεο πεξηθεξείαο ηεο Μαθεδνλίαο, αλαιεθζέλησλ εθ κέξνπο σξηζκέλσλ
εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ θαη ηδίσο ηνπ νίθνπ Ι. Μύιιεξ. Ακέζσο νη πεξί ηελ
Κνηλόηεηα έζπεπζαλ λα εμαζθαιίζνπλ, δηά ηεο επαθήο ησλ πξνο ηελ
Γθεζηάπν, σξηζκέλαο εμαηξέζεηο εθ ηεο ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο δηά ηνπο
ππαιιήινπο ηεο Κνηλόηεηνο θαη ησλ θηιαλζξσπηθώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη
ζξεζθεπηηθώλ ηδξπκάησλ. Η Γθεζηάπν εδέρζε λα απαιιάμε σξηζκέλνλ κόλνλ
αξηζκόλ εμ απηώλ.
Η πιαηεία Διεπζεξίαο επξίζθεηαη εηο ηελ παξαιίαλ θαη πιεζίνλ ηνπ
ηεισλείνπ ηεο πόιεσο. Πεξηζηνηρίδεηαη από κεγάια λεόδκεηα θηήξηα, ηεο
εκπνξηθήο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Πνιινί δξόκνη θεληξηθνί θαηαιήγνπλ
εηο απηήλ θαη ε θίλεζηο πέξημ ηεο είλαη πάληνηε δσεξά. Η πξσία ηνπ Σαββάηνπ
ελσξίο ζπγθεληξώλεη πιήζε, πξνζεξρνκέλσλ θαζ' νκάο Ιζξαειηηώλ. Δηο ηα
άθξα ησλ δξόκσλ, πνιινί πεξίεξγνη ρξηζηηαλνί, παξαθνινπζνύλ ην ζέακα. Δηο
ην νίθεκα ηεο Ισληθήο Τξαπέδεο (ην νπνίνλ είλαη επηηαγκέλνλ ππό ησλ
Γεξκαλώλ) δεθάδεο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ, ππό ηελ επνπηείαλ Γεξκαλώλ ηεο
Γθεζηάπν θαη ησλ ηερληθώλ γεξκαληθώλ ππεξεζηώλ (Strassenbahn) έρνπλ
νξγαλώζεη γξαθεία θαηαγξαθήο ησλ Ιζξαειηηώλ. Δηο έθαζηνλ
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θαηαγξαθόκελνλ ρνξεγείηαη δειηίνλ εηο ην νπνίνλ θαηαρσξνύληαη ην όλνκα,
ην επάγγεικα, ε θαηνηθία θαη ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ. Γίλεηαη πξόρεηξνο
εμέηαζηο σξηζκέλσλ κόλνλ πεξηπηώζεσλ αλαπήξσλ εθ κέξνπο ηαηξώλ
Διιήλσλ. Οη αλάπεξνη πνιέκνπ εμαηξνύληαη γεληθώο. Δηο νιίγνπο πάζρνληαο
ρνξεγείηαη αλαζηνιή πξνζειεύζεσο καθξάο ή βξαρείαο δηαξθείαο. Ο
πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηνο Σαιηηέι κεηά ηνπ Αικπάια, παξαθνινπζνύλ εηο ηα
γξαθεία ηεο Ισληθήο Τξαπέδεο ηελ εξγαζίαλ, θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηεο
Γθεζηάπν.
Καηά ηελ ζπγθέληξσζηλ ηαύηελ ζεκεηνύληαη αξθεηαί θαθνπνηήζεηο ππό
Γεξκαλώλ ζηξαηησηηθώλ θαη αμησκαηηθώλ εηο βάξνο ησλ Δβξαίσλ. Δπεηδή
κεξηθνί εμ απηώλ εβξάδπλνλ λα πξνζέιζνπλ, θηππνύληαη βαλαύζσο δηά ησλ
ρεηξώλ, ησλ πνδηώλ θαη ηνπ βνύξδνπια. Μία νκάο Γεξκαλώλ λαπηηθώλ δείρλεη
ππεξβνιηθήλ αγξηόηεηα εηο ηαο θαθνπνηήζεηο απηάο. Οη Γεξκαλνί
ρσξνθύιαθεο ηεο ζηξαηνλνκίαο (F. G.) ρύλνπλ ηα κπνπιληώθ ελαληίνλ
σξηζκέλσλ Ιζξαειηηώλ, δηόηη εηόικεζαλ λα θαπλίζνπλ ή λα θνξέζνπλ
θάιπκκα εηο ηελ θεθαιήλ ησλ δηά λα πξνθπιαρζνύλ από ηνλ θαπζηηθό ήιηνλ
ηνπ Ινπιίνπ. Άιινπο Ιζξαειίηαο νη νπνίνη, θνπξαζζέληεο από πνιιώλ σξώλ
αλακνλήλ, εθάζεζαλ θαηά γεο, νη άλζξσπνη ηεο Γθεζηάπν δέξλνπλ θαη κέρξη
αηκαηώζεσο. Δηο βαζκόλ ώζηε λα πξνζθιεζή ην απηνθίλεηνλ θνξείνλ ηνπ
Δξπζξνύ Σηαπξνύ θαη λα ηνπο κεηαθέξε εηο ηαο νηθίαο ησλ. Δηο άιινπο
Ιζξαειίηαο επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζηο ζπλερνύο θαη επί ώξαο αθαηαπαύζησο,
εθηειέζεσο γπκλαζηηθώλ αζθήζεσλ θνπησδώλ, επ' απεηιή μπινδαξκνύ. Τέινο,
άιιαη νκάδεο Γεξκαλώλ ππνρξεώλνπλ Ιζξαειίηαο εηο ηελ εθηέιεζηλ
εμπηειηζηηθώλ θηλήζεσλ (ηνύκπεο) ππό ηα όκκαηα ησλ ρξηζηηαλώλ πεξηέξγσλ
θαη ζεαηώλ. Πξνο ζπκπιήξσζηλ δε ηνπ ζεάκαηνο ιακβάλνληαη θαη
θσηνγξαθίαη ηεο ζπγθεληξώζεσο εθ κέξνπο Γεξκαλώλ θαη θσηνξεπόξηεξ, αη
νπνίαη ακέζσο ηελ επνκέλελ παξεηίζελην εηο ηνλ ειιεληθόλ ηύπνλ κε
ραξαθηεξηζηηθάο, εηο βάξνο ησλ Ιζξαειηηώλ.
Η θαηαγξαθή, ιόγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ησλ πξνζειζόλησλ (8500
πεξίπνπ), δελ επαξαηώζε ην Σάββαηνλ. Δλ ηνύηνηο, σξηζκέλαη εθαηνληάδεο εθ
ησλ θαηαγξαθέλησλ, εθιήζεζαλ λα πξνζέιζνπλ ηελ επνκέλελ Κπξηαθήλ θαη
απεζηάιεζαλ εζπεπζκέλσο εηο ηα ιαηνκεία Σέδεο, Νάξεο θαη Τεκπώλ. Τελ
Κπξηαθή αθξηβώο ειήθζε εηο ηα γξαθεία ηεο Κνηλόηεηνο ηειεθώλεκα εθ ηεο
Γθεζηάπν, δηά ηνπ νπνίνπ επεηιείην ε ιήςηο απζηεξώλ κέηξσλ, εάλ
εζπλερίδνλην αη δηαδόζεηο πεξί δηαπξαρζεηζώλ σκνηήησλ εηο βάξνο ησλ
Ιζξαειηηώλ. Δθ ησλ πζηέξσλ εγέλεην γλσζηόλ πνύ σθείιεην ε ελέξγεηα απηή
ηεο γεξκαληθήο θξαηηθήο αζηπλνκίαο. Μία νηθνγέλεηα εθ ησλ θαιπηέξσλ
ρξηζηηαληθώλ ηεο Θεζζαινλίθεο, εηο ηελ νηθίαλ ηεο νπνίαο δηέκελε ν Γεξκαλόο
ζηξαηησηηθόο δηνηθεηήο, εμέθξαζε πξνο απηόλ ηελ έθπιεμηλ θαη ηελ ιύπελ δηά
ηελ απάλζξσπνλ κεηαρείξηζηλ ησλ Ιζξαειηηώλ εηο ηελ ζπγθέληξσζηλ ηεο
πιαηείαο Διεπζεξίαο. Ο Γεξκαλόο δηνηθεηήο πξνέβε ηόηε εηο ζπζηάζεηο πξνο
ηελ Γθεζηάπν, θαη' αθνινπζίαλ ησλ νπνίσλ εμεηόμεπζε ηαο απεηιάο
ηειεθσληθώο.
Τελ Γεπηέξαλ 11 Ινπιίνπ, εζπλερίζζε ε θαηαγξαθή ησλ ππνινίπσλ
Ιζξαειηηώλ. Η ζηάζηο ησλ Γεξκαλώλ έλαληη ησλ πξνζειζόλησλ ππήξμελ
θάπσο αδηάθνξνο. Ούησ θαθνπνηήζεηο δελ εζεκεηώζεζαλ. Αξγά κόλνλ ηελ
κεζεκβξίαλ, σξηζκέλνη Γεξκαλνί ζηξαηησηηθνί ππνρξεώλνπλ ηνπο θεύγνληαο
Ιζξαειίηαο λα ζύξσληαη θάησ εηο ηνπο δξόκνπο, γπκλαδόκελνη
εμαλαγθαζηηθώο, θαη λα ελεξγνύλ θηλήζεηο πξνθαινύζαο ηελ ζπγθέληξσζηλ
ησλ πεξηέξγσλ θαη ηελ γεινηνπνίεζηλ ησλ Δβξαίσλ. Δλλνείηαη όηη εηο όιαο
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απηάο ηαο ελεξγείαο ησλ Γεξκαλώλ (θαηαγξαθή, επηηήξεζηο θαη ηάμηο),
παξείρνλ ηελ ζπλδξνκήλ θξαηηθνί ππάιιεινη (θαηαγξαθείο ηεο ππεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ) θαη αζηπλνκηθά όξγαλα.
Δίλαη άμηνλ παξαηεξήζεσο ην γεγνλόο όηη εηο ηελ πεξηπέηεηαλ απηήλ ηεο
νκαδηθήο θαηαγξαθήο θαη εμαλαγθαζηηθήο ζπγθεληξώζεσο πξνο εξγαζίαλ
8000-9000 Ιζξαειηηώλ Διιήλσλ πνιηηώλ, νπδεκία εμεδειώζε αληίδξαζηο
νύηε ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλσλίαο, νύηε ησλ θξαηηθώλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ. Η
καθεδνληθή κεηξόπνιηο θαη νη Ιζξαειίηαη είρνλ ην αηύρεκα λα δηνηθνύληαη
ηόηε από ηνλ θ. Σηκσλίδεο όζηηο, θαηά γεληθήλ νκνινγίαλ, δηά λα ζπγθξαηείηαη
εηο ηελ ζέζηλ ηνπ, όρη κόλν δελ ήξρεην εηο δηάζηαζηλ κε ηνπο Γεξκαλνύο, άιι'
έδεηρλε πξνζπκίαλ πνιιήλ εηο ηελ εθηέιεζηλ ησλ δηαηαγώλ ηνπο. Καη ε θνηλή
γλώκε; Καη αη νξγαλώζεηο; Καη νη δηαλννύκελνη; Η κελ ρξηζηηαληθή θνηλσλία
παξαθνινπζνύζε κε ζπκπόληαλ ηελ ηύρελ ησλ ζπκπνιηηώλ ηεο θαη ζπλείρεην
από ηνλ θόβνλ κε αθνινπζήζε θαη δηά ηνπο ρξηζηηαλνύο ε ηδία κεηαρείξηζηο.
Αη νξγαλώζεηο, όκσο, θαη νη δηαλννύκελνη νπδεκίαλ εμεδήισζαλ δηάζεζηλ
επεκβάζεσο, αλ κε δηά λα αλαζηαινύλ ηα πηεζηηθά κέηξα θαηά ησλ
Ιζξαειηηώλ, ηνπιάρηζηνλ δηά λα εθαξκνζζνύλ επηώηεξνλ. Τα αίηηα ηεο
ζηάζεσο ηαύηεο ηνπ ρξηζηηαληθνύ πιεζπζκνύ έλαληη ηνπ εβξατθνύ δεηήκαηνο
(όπσο ήξρηζε ηώξα ηηζέκελνλ από ηνπο Γεξκαλνύο) είλαη πνιιά θαη πνηθίια.
Αλάγνληαη εηο ηαο θαζόινπ ζρέζεηο ησλ δύν ζηνηρείσλ θαη ε έξεπλά ησλ
εθθεύγεη ηνπ παξόληνο βηβιίνπ, απνηεινύζα έξγνλ ηνπ ηζηνξηθνύ όζηηο ζα
αζρνιεζεί κε ηελ γεληθήλ ηζηνξίαλ ηεο Μαθεδνλίαο από ηεο ειιεληθήο
απειεπζεξώζεσο ηεο. Δθείλν κόλνλ αξθνύκεζα λα ζεκεηώζσκελ: όηη ε ζηάζηο
ηόζνλ ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλσλίαο, όζνλ θαη ησλ εγεηηθώλ ζηνηρείσλ απηήο ελ
Θεζζαινλίθε, εηο ηελ πεξίπησζηλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ αληηζεκηηηθνύ
πξνγξάκκαηνο ησλ Γεξκαλώλ, ππήξμελ εληειώο δηαθνξεηηθή από ηελ ζηάζηλ
ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλσλίαο ελ γέλεη ηεο ειιεληθήο πξσηεπνύζεο, όπσο ζα
απνδεηρζή θαησηέξσ.
Γηαθνέι, Γηνκηώβ (1993)
Παξαηεξεηήο, ζζ. 57-60.
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