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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το 

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Εθνική Ανηίζηαζη 

Λογοηετνία-Ασηοβιογραθικά κείμενα 
 
 

Ξανθά παιδιά ηης Αλβιόνος 
Η ειιεληθή αληίζηαζε, πνπ πιεξσλόηαλε ηόζν αθξηβά, είρε κηα 

θαηαπιεθηηθή πνηθηιία από εθδειώζεηο. Έλα κηθξό παηδί ππξνβνιήζεθε κέζα 
ζην δξόκν, όηαλ πεξλνύζε κία θάιαγγα από Δγγιέδνπο αηρκαιώηνπο, γηαηί 
είρε ηνικήζεη λα πξνζθέξεη έλα ηζηγάξν ζε θάπνηνλ απ' απηνύο. Πνιιά ζπίηηα 
θξύβαλε Δγγιέδνπο ζηξαηηώηεο, κε ηνλ θίλδπλν λα δερζνύλ ηελ ακείιηθηε 
ηηκσξία ησλ Γεξκαλώλ. Σηα γύξσ ρσξηά, μαλζά παηδηά ηεο «γεξαηάο 
Αιβηόλνο», ήζαλ ληπκέλα κε ρσξηάηηθα ξνύρα, δνπιεύαλε ζηα ρσξάθηα, θάησ 
από ηελ αγάπε θαη ηελ άγξππλε πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ ρσξηθώλ, θη ν έλαο 
ιεγόηαλ ηώξα Γηάλλεο, ν άιινο Κώζηαο θη ν ηξίηνο Γεκήηξεο. Καη πεξίκελαλ 
ηελ επθαηξία λα θπγαδεπζνύλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, γηα λα θνξέζνπλ μαλά ηελ 
ζηνιή ηεο Απηνθξαηνξίαο. Κ' ήηαλ έλα κεζεκέξη, πνπ ήξζε ζην γξαθείν κνπ ε 
Σνύια, ε «κεγάιε» ηώξα αξξαβσληαζηηθηά κνπ, γηα λα κνπ πεη ςηζπξηζηά, 
πσο κηα κηθξή νκάδα θνξηηζηώλ ζα πήγαηλε ζην Τνςίλ, ηε ζεκεξηλή Γέθπξα, 
κε ηελ πξόθαζε λ' αγνξάζνπλ ιίγν ζηηάξη. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα είραλ ηελ 
απνζηνιή λα κεηαδώζνπλ θάπνην κήλπκα ζηνπο Δγγιέδνπο αμησκαηηθνύο, πνπ 
θξπβόληαλε ζην ρσξηό εθείλν. Κ' ε Σνύια είρε δηαιερζεί λα θάκεη ην 
δηεξκελέα. Πάγσζα νιόθιεξνο από ην θόβν, όκσο δελ ηόικεζα λ' αληηδξάζσ. 
Τεο ζύζηεζα λα 'λαη πξνζερηηθή θη σο ην βξάδπ πεξίκελα κε αγσλία ηελ 
επηζηξνθή ηεο. Γύξηζε ελζνπζηαζκέλε, γηαηί είρε κηιήζεη εγγιέδηθα κε θάηη 
«Έιιελεο» ρσξηθνύο, πνπ δε κηινύζαλ ειιεληθά, πνπ είραλ σζηόζν βαπηηζζεί 
κε ειιεληθά νλόκαηα. 
 
Σσλλογική Ανηίζηαζη 

Καζώο ην ρσ γξάςεη θηόιαο, ε ειιεληθή Αληίζηαζε είρε κηα κεγάιε 
πνηθηιία από εθδειώζεηο. Δίρε πνιύ κεγαιείν θ' ε ζπιινγηθή εθδήισζε 
αληίζηαζεο, ηε κέξα πνπ ζα πεξλνύζε από ηε Θεζζαινλίθε βνπιγαξηθόο 
ζηξαηόο. Οη Βνύιγαξνη, κ' όιεο ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηέο ηνπο, δελ είραλ 
θαηαθέξεη λα πάξνπλ ηελ έγθξηζε ησλ Γεξκαλώλ, γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο 
ζηε Θεζζαινλίθε. Οη Γεξκαλνί ήμεξαλ πσο ηνύην ζα 'ηαλ κηα ζαλάζηκε 
πξνζβνιή ηεο θηινηηκίαο ησλ Διιήλσλ, ρεηξόηεξε από ηελ νδύλε ησλ 
ηνπθεθηζκώλ. Δλδίδνληαο ζηελ έθθιεζε ηνπ ηόηε Γεληθνύ Γηνηθεηή ηεο 
Καηνρήο Σηκσλίδε θη όισλ ησλ ειιεληθώλ παξαγόλησλ, πνπ είραλ ηόηε ηαρζεί 
ηελ ππεξεζία ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, δελ επέηξεςαλ λα εγθαηαζηαζεί ζηε 
Θεζζαινλίθε βνπιγαξηθόο ζηξαηόο. Τνύο έδσζαλ κνλάρα ηελ άδεηα λα 
εγθαηαζηήζνπλ έλα ζηξαηησηηθό ζύκβνπιν, πνπ είρε γίλεη ην επίθεληξν ηεο 
βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο. 

Οη Βνύιγαξνη θαηείραλ ήδε ηε Θξάθε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, 
ηνπο είρε δνζεί ηώξα θαη ε δηθαηνδνζία πάλσ ζηε Χαιθηδηθή. Γηα λα 
επεθηείλνπλ όκσο θ' εθεί ηελ θαηνρή ηνπο, έπξεπε λα πεξάζνπλ κέζα από ηε 
Θεζζαινλίθε. Τα δηαβήκαηα ηνπ Μεηξνπνιίηε Γελλαδίνπ θαη ηνπ Γεληθνύ 
Γηνηθεηή Σηκσλίδε, γηα ηε καηαίσζε απηήο ηεο βνπιγαξηθήο παξέιαζεο, δελ 
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έθεξαλ θαλέλα απνηέιεζκα. Καη ηόηε ε θνηλή ζπλείδεζε ηεο Αληίζηαζεο πήξε 
ηελ απόθαζε λα δηακαξηπξεζεί ζε ηνύηε ηελ πξόθιεζε. Απνθαζίζζεθε, ηε 
κέξα πνπ ζα πεξλνύζε ν βνπιγαξηθόο ζηξαηόο, όια ηα καγαδηά θαη ηα 
γξαθεία λα θιείζνπλ, όινη νη θάηνηθνη λ' ακπαξσζνύλ κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο, 
παξάζπξν αλνηρηό λα κε κείλεη, γηα λ' αληηθξύζεη ηνύηε ηελ εζληθή 
ηαπείλσζε. 

Λεηηνύξγεζε, θαηά θάπνην ζαπκάζην θαη κπζηεξηώδε ηξόπν, έλα 
ζύζηεκα επηθνηλσλίαο κέζα ζηε κάδα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θη όινο ν θόζκνο, 
ηελ παξακνλή ηεο βνπιγαξηθήο παξέιαζεο, ήηαλ πιεξνθνξεκέλνο γηα ηελ 
απόθαζε ηεο ζησπεξήο δηακαξηπξίαο. Καη ηελ άιιε κέξα, ηελ ώξα πνπ ηα 
ηάγκαηα ηνπ βνπιγαξηθνύ ζηξαηνύ πεξλνύζαλ από ηελ Δγλαηία, νιόθιεξε ε 
πόιε είρε λεθξσζεί, ηα παληδνύξηα ησλ παξαζύξσλ ήζαλ θιεηζηά, ςπρή δελ 
θαηλόηαλ κέζα ζηνπο δξόκνπο. Καλέλα, απνιύησο θαλέλαο, κήηε 
καγαδάηνξαο, κήηε εθεκεξηδνπώιεο, κήηε θαλ γηαηξόο είρε μεκπηίζεη εθείλν 
ην πξσί από ην ζπίηη ηνπο. Αθόκε θαη νη Έιιελεο ππάιιεινη ησλ Αξρώλ 
Καηνρήο, θη απηνί νη παλάζιηνη δηεξκελείο, είραλ πάεη ραξάκαηα ζηα γξαθεία 
ηνπο, όπνπ έκεηλαλ θιεηζκέλνη όιε ηελ ώξα ηεο βνπιγαξηθήο παξέιαζεο. Οη 
Γεξκαλνί δελ αληέδξαζαλ ζε ηνύηε ηε ζπιινγηθή αληίζηαζε. Αλέρζεθαλ θαη 
ην θιείζηκν ησλ ππαιιήισλ ηνπο κέζα ζηα γξαθεία. Η Θεζζαινλίθε ην 
πξσηλό εθείλν ήηαλ κηα πόιε πεζακέλε, δίρσο πλνή, έλα απέξαλην 
λεθξνηαθείν δσληαλώλ αλζξώπσλ. Μνλάρα πνύ θαη πνύ αθνπγόηαλ ην βαξύ 
πάηεκα ηεο κπόηαο θάπνηνπ γεξκαληθνύ θνξαθηνύ. Αιεζηλά ήηαλ ε πην 
κεγαιεηώδεο έθθξαζε ηεο αληίζηαζεο ελόο ηξαπκαηηζκέλνπ θαη γελλαίνπ 
ιανύ. 
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