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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Πλαηεία Ελεσθερίας
Λογοηετνία-Ασηοβιογραθικό κείμενο
Το ξεκλήπιζμα ηων εβπαίων
[...] Οη Γεξκαλνί κπήθαλ ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 9 Απξηιίνπ 1941. Από ηα
πξώηα κέηξα ηνπο ήηαλ λα πάςνπλ ηηο εβξατθέο εθεκεξίδεο «Progrès» θαη
«Indépendant» θαη ηε «Messagero» ζηα ηζπαλνεβξαίτθα. Τν κέηξν απηό δελ
πξνζέρηεθε ηδηαίηεξα, γηαηί θαη νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο «Καθεδνλία»,
«Φσο» θαη «Λέα Αιήζεηα» παύζεθαλ επίζεο. Όιεο απηέο ηηο αληηθαηέζηεζε ε
«Λέα Δπξώπε» κηα αλππόθνξε ρηηιεξηθή θπιιάδα, επηπρώο δηζέιηδε.
Ύζηεξα άξρηζαλ ηηο επηηάμεηο ησλ ζπηηηώλ, όρη κόλν ησλ εβξαίτθσλ, βέβαηα.
Κε ηε δηαθνξά όηη ηνπο Δβξαίνπο, ζε πεξίπησζε επηηάμεσο, δελ ηνπο άθελαλ
λα πάξνπλ από κέζα ηα ππάξρνληά ηνπο.
Τν Σάββαην, 18 Ηνπιίνπ 1942, ζηηο 8 ην πξσί, ζπγθεληξώλνπλ όινπο ηνπο
άξξελεο Δβξαίνπο, από 18 σο 45 ρξόλσλ, ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο, πνπ ηελ
έρνπλ δσζκέλε κε πνιπβόια. Τνπο θξαηνύλ, ρσξίο εμήγεζε, κεο ζηνλ ήιην,
όξζηνπο, αζθεπείο, δηςαζκέλνπο, σο ηηο 2 ην κεζεκέξη. Όπνηνο ηνικάεη λα
θαζίζεη πθίζηαηαη θαςόλη άγξην. Τηο επόκελεο κέξεο, όηαλ ηνπο μαλακάδεςαλ,
απνδείρηεθε όηη ήζειαλ λα ηνπο θαηαγξάςνπλ γηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα,
αιιά ηελ πξώηε κέξα ηνπο εμεπηέιηζαλ ρσξίο λα ηνπο πνύλε ηίπνηε
πεξηζζόηεξν. Όια απηά δηαδόζεθαλ ζηελ πόιε. Σηα θαηαλαγθαζηηθά απηά
έξγα ζηάιζεθαλ ρηιηάδεο Δβξαίνη θαη αξθεηνί από απηνύο δελ μαλαγύξηζαλ.
Οη πεξηζζόηεξνη όκσο αληαιιάρηεθαλ, ύζηεξα από αζηξνλνκηθά πνζά πνπ
θαηέβαιιε ε Ηζξαειηηηθή Θνηλόηεηα. Κέγαο ξπζκηζηήο ηεο δσήο θαη ηεο
κνίξαο ησλ Δβξαίσλ είλαη ηελ επνρή απηή ν πνιύο δόθησξ Καμηκηιηαλόο
Κέξηελ, ζύκβνπινο πνιέκνπ, πνπ είρε ην ζξάζνο λα επηζθεθζεί κεηαπνιεκηθά
ηελ Διιάδα, νπόηε θόληεςε λα ξίμεη ηελ θπβέξλεζε κε ηηο απνθαιύςεηο
νξηζκέλσλ δηαζπλδέζεώλ ηνπ.
Οη Γεξκαλνί από πνιύ λσξίο είραλ δηνξίζεη κία δηνίθεζε αλδξεηθέισλ
ζηελ Ηζξαειηηηθή θνηλόηεηα. Τειηθά, ζην ηέινο ηνπ '42, θάλνπλ πξόεδξν ηεο
Θνηλόηεηαο ηνλ αξρηξαβίλν Σεβή Θόξεηο, άλζξσπν δηάζεκν γηα ηελ κόξθσζή
ηνπ, αιιά θαη ηελ αβνπιία ηνπ, όπσο ηνπιάρηζηνλ ιέεη ην «In Memoriam».
Αξγόηεξα, ην '43, όηαλ είραλ καδέςεη πηα ηνπο Δβξαίνπο, νη Γεξκαλνί
δηνξγάλσζαλ ζ' έλα κεγάιν θαθελείν ηεο Τζηκηζθή, ζην «Αζηόξηα», κηα
έθζεζε κε ηνλ εηξσληθό ηίηιν «Σνβηεηηθόο Παξάδεηζνο». Κάο νδήγεζαλ ζηελ
γξακκή κε ην ζρνιείν. Ζ έθζεζε δελ είρε, βέβαηα, ηίπνηε άιιν, παξά
θσηνγξαθίεο, θαθόγνπζηεο δσγξαθηέο κάιινλ, κε Ιεξλαίεο Ύδξεο,
πνιππιόθακα ρηαπόδηα, θίδηα θαη άιια γλσζηά ηέξαηα, πνπ παξάζηαηλαλ ηνλ
© Γώξα Σετηαλίδνπ 2015

ηζηνξίεο γηα ηνλ Β΄Παγθόζκην Πόιεκν

ww2istories.gr

θνκκνπληζκό, ηνλ εβξατζκό θαη ηε καζνλία. Δίρε αθόκε ζηνπο ηνίρνπο
δειώζεηο νξηζκέλσλ θαζεγεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζώο θαη ελόο
κεηξνπνιίηε -ηόζν ζπκάκαη. Όινη απηνί άθελαλ λα ελλνεζεί, όηη παξά ηηο
ηαιαηπσξίεο καο ν «Χηηιεξηθόο Παξάδεηζνο», ζηνλ νπνίνλ είρακε βξεζεί,
ήηαλ απείξσο πξνηηκόηεξνο από ηνλ Σνβηεηηθό. Σε κηα γσληά, πίζσ από έλα
παξαβάλ, βξηζθόηαλ κηα πνιπζξόλα κε ηξηκκέλν βεινύδν θόθθηλν. Έλα
ιηγδεξό ππνθείκελν, ραθηέο δηθόο καο, κάο έιεγε κε ηα ρξπζά ηνπ δόληηα:
«Θάζηζε, κε θνβάζαη. Δίλαη ν ζξόλνο ηνπ Θόξεηο». Θαη εκείο θαζόκαζηαλ
έλαο-έλαο, λνκίδνληαο όηη θάηη ην ηδηαίηεξν ζα ληώζνπκε.
Τν 1943 είλαη ε καύξε ρξνληά. Σηηο 6 Φεβξνπαξίνπ, κέξα Σάββαην,
ελζθήπηεη ζηε Σαινλίθε ν Ληήηεξ Βηζιηηζέλπ, επηθεθαιήο πεληακεινύο
επηηξνπήο ησλ S.D. «Πξαγκαηηθά ηέξαηα», ζεκεηώλεη ην βηβιίν. Απηνί είλαη
πνπ καδί κε ηνλ Κέξηελ, ηνλ «Γόθηνξα», ζα νξγαλώζνπλ ηελ απαγσγή ησλ
Δβξαίσλ πξνο εμόλησζε.
Σε ζύζθεςε απνθαζίδνπλ λα εθαξκνζηνύλ ρσξίο αλαβνιή νη λόκνη ηεο
Λπξεκβέξγεο: Λα θνξέζνπλ ζηνπο Δβξαίνπο ην άζηξν ηνπ Γαβίδ. Λα βάινπλ
ζεκάδηα δηαθξηηηθά ζηα καγαδηά ηνπο θαη ζηα ζπίηηα ηνπο. Λα δεκηνπξγήζνπλ
γθέην, δειαδή πεξηνρέο πνπ λα θαηνηθνύληαη κόλν από Δβξαίνπο.
Πξώηα ηνύο θνξνύλ ην άζηξν, θαη ηνύο επηηξέπνπλ λα θηλνύληαη κεο
ζηελ πόιε ειεύζεξα, αιιά κε ην άζηξν. Τνύο είπαλ «άκα ζαο πηάζνπκε ρσξίο
ην άζηξν, ζα ζαο ηνπθεθίζνπκε». Θαη νη Δβξαίνη, πεηζήληνη, γύξηδαλ κε ην
άζηξν· έλα κεγάιν άζηξν, θηηαγκέλν από ηζόρα θίηξηλε πνπ θαηλόηαλ κίιηα
καθξηά. Γέκηζε ε πόιε θίηξηλα άζηξα. Τόηε θαηαιάβακε πόζν πνιινί ήηαλ νη
Δβξαίνη. Αιιά θαη γηα ηνπο πνιπάξηζκνπο Γεξκαλνύο ζηξαηησηηθνύο, ηνπο κε
αλαθαηεκέλνπο ππεξεζηαθά ζε όια απηά, ην ζέακα πξέπεη λα απνηέιεζε κηα
ζπγθινληζηηθή απνθάιπςε. Αθόκε θαη ζπκκαζεηέο καο θόξεζαλ ζην ζρνιείν
ην άζηξν, γηα λα κε ράζνπλ ηα καζήκαηα. Δθ ησλ πζηέξσλ βξίζθεη θαλείο ην
ζέακα θνβεξό, εκείο όκσο ηνύο πεηξάδακε, πνύ λα ληώζνπκε -παηδηά.
Θπκάκαη κάιηζηα έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό κε θάπνηνλ πνπ ήξζε κε ην
άζηξν. Κνπδηαζκέλν ην παηδί, εκείο ην πεξηηξηγπξίζακε, θνηηάδνληαο κε
αδηαθνξία θαη πεξηέξγεηα, ηόζν κόλν, αιιά θάηη άιινη θόςαλε κε ραξηηά έλαλ
ζηαπξό, έβαιαλ από ηα πεύθα ηεο απιήο ξεηζίλη θαη ηνύ ηνλ θόιιεζαλ ζηελ
πιάηε. Θαη ην παηδί, Κπεξαρηάο ην όλνκά ηνπ, πνπ ζα άθνπγε βέβαηα θαη ηηο
θνβεξέο δηεγήζεηο κέζα ζην ζπίηη ηνπ γηα ην ηη κπνξείο λα πάζεηο, αλ
αληηδξάζεηο βίαηα, πήγαηλε κνπδηαζκέλν, ςειό θαη άραξν, ζαλ αγειάδα, κε ην
άζηξν κπξνζηά θαη ηνλ ζηαπξό πίζσ...
Ύζηεξα ηνύο θνιινύλ ζήκαηα ζηα καγαδηά θαη ζηα ζπίηηα. Έμσ από ηελ
πόξηα ηνπο θνιινύλ ραξηηά, πνπ γξάθνπλ ζηα γεξκαληθά όηη ην ζπίηη είλαη
εβξαίτθν, θαη όηη ην θαηνηθνύλ απηνί θη απηνί.
Τέινο, δεκηνπξγνύλ ηα πξνζσξηλά γθέην. Κεηαθέξνληαη άξνλ-άξνλ θαη
ζηξηκώρλνληαη νη Δβξαίνη κόλν ζε νξηζκέλεο γεηηνληέο. Οη λενθεξκέλνη, κε ηε
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θξνληίδα ηεο Θνηλόηεηαο, ηνπνζεηνύληαη ζε επηηαγκέλα δσκάηηα εβξαίτθσλ
πάιη θαηνηθηώλ. Ενπλ πηα ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν.
Οη Γεξκαλνί ηόηε πξνρσξνύλ ζην επόκελν βήκα. «Γελ κπνξείηε λα
βγαίλεηε από ην γθέην, κόλν εδώ κέζα ζα θηλείζζε» ηνπο ιέλε. Δπνκέλσο, δελ
κπνξνύζαλ λα δνπιέςνπλ, νύηε ζηα καγαδηά ηνπο λα πάλε, εάλ απηά
βξίζθνληαλ έμσ από ην γθέην. Θαη έηζη ράζεθαλ η' αζηέξηα από ηελ πόιε.
Κόλν πνύ θαη πνύ θπθινθνξεί θαλέλαο Δβξαίνο ζπλνδεπόκελνο από θάπνηνλ
λεαξό κε πεξηβξαρηόλην, θίηξηλν, ελλνείηαη. Δίλαη Δβξαίνο θαη ν λεαξόο, κέινο
ηεο πνιηηνθπιαθήο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί, από λεαξνύο πνπ ήιπηδαλ πώο ζα
γιηηώζνπλ κε ηε ζπλεξγαζία. Σηηο γσληέο ηνπ γθέην ηνπνζεηνύληαη θξνπξνί,
ρσξνθύιαθεο δηθνί καο. Ζ θύιαμε είλαη ραιαξή, αιιά νη Δβξαίνη δελ ηνικνύλ
λα βγνύλε. Τνύο απεηινύλ κε άκεζε εθηέιεζε, κε εθηέιεζε όιεο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο. Ο έλαο ζπγθξαηεί ηνλ άιινλ. Δκείο κπαηλνβγαίλνπκε όπσο
πάληα, θαλέλαο δελ κάο ιέεη ηίπνηε. Γελ πηζηεύσ λα θαηλόηαλ ηόζν πνιύ ε
«άξεηα» θαηαγσγή καο. Κόλν έλαλ εθεκεξηδνπώιε ζπκάκαη, πνπ κέζα ζην
απαίζην ζνύξνππν πεξηέηξερε ηηο ρξηζηηαληθέο γεηηνληέο κε ηηο εθεκεξίδεο
θάησ από ηε καζράιε πνπ ζθέπαδαλ ην άζηξν. Όηαλ όκσο έζθπβε λα δώζεη
θακηά «Απνγεπκαηηλή», ην άζηξν μεπξόβαιιε.
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