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«Σόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Σο
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Εθνική Ανηίζηαζη
Λογοηετνία-Ασηοβιογραθικά κείμενα
ΣΟ ΕΑΜ ΝΕΩΝ
Το παιδί με ηη βιολέ θανέλα
[...] Πήγα ζε δπν ηξεηο κέξεο θαη ξώηεζα. Μνπ είπαλ: «Έμσ από ηνλ
θηλεκαηνγξάθν Αιθαδάξ». Τνλ είδα από καθξηά. Φνξνύζε παπνύηζηα θαη ηελ
ίδηα βηνιέ θαλέια. Δίρε έλα θαξνηζάθη θαη πνπινύζε ηνκάηεο. Με είδε θη
ελζνπζηάζηεθε. Τν ίδην θη εγώ. Με μαλαξώηεζε πνηνο κ' έζηειλε ζην
ζηξαηόπεδν, θαη αλ ήκνπλ νξγαλσκέλε. Γελ είρα ηδέα. Σρεδόλ δελ
θαηαιάβαηλα ηη κνπ έιεγε. Ύζηεξα άξρηζε λα κνπ κηιά γηα ην ΔΑΜ, ην Δζληθό
Απειεπζεξσηηθό Μέησπν.
- Τη κέησπν; ηνλ ξώηεζα γεκάηε απνξία.
- Μέησπν από δηάθνξα δεκνθξαηηθά θόκκαηα πνπ ζθνπό έρνπλ λα
παιέςνπλ όια καδί γηα ηελ απειεπζέξσζή καο. Δίλαη κία λέα «Φηιηθή
Δηαηξεία», κνπ είπε θαη ζπλέρηζε λα κνπ ιέεη θη άιια πνιιά.
Δλζνπζηάζηεθα. Έκεηλα θαη ζπδεηνύζα καδί ηνπ όιν ην πξσί. Τνπ
δήηεζα λα κε πάξεη θη εκέλα ζηελ νξγάλσζε. Ο παππνύο κνπ ζα ην 'ζειε
πνιύ, ζθέθηεθα.
Ο Βαζίιεο κε ξώηεζε:
-Πόζν ρξνλώλ είζαη;
-Δίκαη πηα κεγάιε, ηνπ είπα. Τα 'ρσ θιείζεη ηα δεθαηέζζεξα.
Με θνίηαμε παξαηεηακέλα κε ηα όκνξθα θαηαπξάζηλα κάηηα ηνπ θαη
γέιαζε. Έλησζα ιίγν ζηελάρσξα.
Σην κεηαμύ πεξλνύζαλ γλσζηνί ηνπ από ην θαξνηζάθη ηνπ, έπαηξλαλ
ιίγεο ηνκάηεο ζε κηα ραξηνζαθνύια, θη έθεπγαλ. Ήξζε θαη θάπνηνο Τάθεο θαη
κίιεζαλ αξθεηή ώξα ιίγν πην πέξα λα κελ αθνύσ εγώ. Ήηαλ ν Τάθεο ν
Τάιιαξνο, ζηέιερνο ηνπ ΔΑΜ.
-Δίλαη ε θνπειίηζα πνπ κε βνήζεζε λα ην ζθάζσ, ηνπ είπε. Τη ιεο;
Ο Τάθεο κνπ έζθημε ζεξκά ην ρέξη θαη έθπγε ιέγνληαο ζηνλ Βαζίιε.
Δληάμεη. Ήξζε ε ώξα λα θύγσ θη εγώ. Μνπ 'βαιε κεξηθέο ηνκάηεο θη εκέλα θαη
ζηνλ πάην ηεο ζαθνύιαο έλα ραξηί.
-Δίλαη παξάλνκε εθεκεξίδα, κνπ είπε. Γσζ' ηε λα ηε δηαβάζνπλ θαη ζην
ζπίηη ζνπ θαη κίιεζέ ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε λα βνεζήζνπλ θη απηνί. Από απηή
ηε ζηηγκή είζαη εακίηηζζα. Δίζαη γελλαίν θνξίηζη. Θα ζε πάξσ ζηελ νκάδα
κνπ. Θα δνπιεύνπκε καδί.
Πήγα ζην ζπίηη καο, έβγαια ηηο ηνκάηεο από ηε ζαθνύια θαη πήξα ζηα
ρέξηα κνπ ηε κηθξή κνλόθπιιε εθεκεξηδνύια. Ήηαλ «Ο Μαρεηήο» πνπ
έβγαηλε πνιπγξαθεκέλε από ην ΔΑΜ ζηε Θεζζαινλίθε, αληίζεηα κε ηελ
«Διεύζεξε Διιάδα» πνπ εξρόηαλ ηππσκέλε από ην βνπλό θη ήηαλ κηα
θαλνληθή εθεκεξίδα. Όηαλ θξάηεζα ηνλ «Μαρεηή» ζηα ρέξηα κνπ θαη άξρηζα
λα ηνλ δηαβάδσ, κε θπξίεςε δένο. Μνπ θαηλόηαλ πνιύ κεγάιε γηα ηελ ειηθία
κνπ απηή ε ηηκή θη έιεγα δηαξθώο κέζα κνπ «Δγώ, γηα ηελ παηξίδα;»
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Από ην ίδην θηόιαο βξάδπ άξρηζε ε δνπιεηά κε γξάςηκν ζηνπο ηνίρνπο.
Γηα λα βξίζθνκαη ζην θέληξν θαη λα δνπιεύσ ζηελ νξγάλσζε, δελ μαλαπήγα
ζην ζηξαηόπεδν, νύηε μαλάκεηλα ζηνπ παππνύ κνπ. Πήγαηλα κόλν γηα ιίγν, λα
ηνλ δσ θαη λα ηνπ πάσ εθεκεξίδεο θαη πξνθεξύμεηο πνπ ηηο κνίξαδε θη απηόο
κε ηε ζεηξά ηνπ ζηνπο θίινπο ηεο πεξηνρήο. Μνπ έιεγε:
-Μπξάβν παηδί κνπ. Έηζη ζε ζέισ. Όκσο πξόζερε. Πξόζερε πνιύ.
Η εκπηζηνζύλε ηνπ παππνύ ζ' εκέλα κε έπεηζε πσο είρα πηα κεγαιώζεη.
Τν ζηέθη καο ήηαλ ζηε γσλία Σπαλδνλή θη Δξκνύ. Δθεί πνπ ζθόησζαλ
αξγόηεξα ηνλ Λακπξάθε. Ο Βαζίιεο δελ πνπινύζε πηα ηνκάηεο. Δίρε πεξάζεη
ε επνρή. Τν παξάλνκν πιηθό ην θξύβακε κέζα ζε παλεξάθηα κε ιάζηηρα,
θαξθίηζεο, παξακάλεο θη άιια ςηιηθά πνπ ηα πνπινύζαλ ηα παηδηά ηεο
νκάδαο.
Όλοι ζηη δοσλειά
Τηο λύρηεο πνπ καο έθιεηλαλ κέζα καδεπόκαζηαλ γύξσ από ηε ιάκπα θαη
γξάθακε ηξηθ. Κάηη κηθξά ραξηάθηα κε ζπλζήκαηα πνπ ηα πεηνύζακε ζηνπο
δξόκνπο. Δίρα επηζηξαηεύζεη θαη ηε κάλα κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ θαη
γξάθαλε θη απηέο πάλσ ζε θνκκαηάθηα πνπ θόβακε από ηα ηεηξάδηά καο. Τόηε
δελ ήηαλ θαη πνιύ εύθνιν λα βξεηο ραξηί, γηαηί «ε πώιεζηο ράξηνπ θαη ε
παξαζθεπή εληύπσλ» απαηηνύζαλ «ηδηαηηέξαλ έγθξηζηλ», από ην ηκήκα
δηαρεηξίζεσο ράξηνπ. Λίγν αξγόηεξα κάιηζηα κάδεςαλ όια ηα ιεπθά ραξηηά
κε ηελ παξαθάησ δηαηαγή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟΝ ΦΑΡΤΗΝ
Οι κάηοτοι λεσκού τάρηοσ γραθής, οιοσδήποηε ζτήμαηος, σποτρεούνηαι
όπφς μέτρι ηης 15ης Μαρηίοσ, προζθέροσν προς αγοράν εις ηην
Ελληνογερμανικήν εηαιρίαν τάρηοσ όλα ηα διαθέζιμα αποθέμαηά ηφν.
(Τζιμιζκή 10)
Εις ηοσς παραβάηας θέλοσν επιβληθή ασζηηραί κσρώζεις.
Γερμανικόν Γραθείον Τύποσ
Διατείριζης τάρηοσ
11-2-43
Γη' απηό θη εκείο γξάθακε ζε ό,ηη ραξηί έπεθηε ζηα ρέξηα καο, από
ραξηνζαθνύια κέρξη πεξηζώξην εθεκεξίδαο.[...]
Σηη μεγάλη ζσγκένηρφζη
Γπν ηξεηο βδνκάδεο κεηά ην ζπιιαιεηήξην ηεο 25εο Μαξηίνπ, ν
Βαζίιεο κνπ είπε όηη ζα πεγαίλακε ζε κηα κεγάιε ζπγθέληξσζε ηεο ΔΠΟΝ
θαη ζα γπξίδακε ην βξάδπ. Τν είπα ζηνπο δηθνύο κνπ θαη μεθηλήζακε πξσί
πξσί. Αλεβήθακε ζηα Χίιηα Γέληξα θαη από θεη πήξακε έλα κνλνπάηη πξνο ηα
αλαηνιηθά. Σην δξόκν πξνζπεξλνύζακε θαη καο πξνζπεξλνύζαλ κηθξέο
ζπληξνθηέο εθδξνκέσλ πνπ είραλ ηελ ίδηα κ' εκάο θαηεύζπλζε. Σηε δηαδξνκή
μαλαθνπβεληηάδακε απηά πνπ ζα ιέγακε ζηε ζπγθέληξσζε. Δθηόο από ην
Βαζίιε, ζα κηινύζα θη εγώ θαη ζα έιεγα θάηη ζρεηηθά κε ηα ηξηθ.
Ύζηεξα από αξθεηή πεδνπνξία θηάζακε ζ' έλα δάζνο γεκάην πεύθα
θαη βειαληδηέο· ζην δάζνο ηνπ Κνπξί, θνληά ζην Αζβεζηνρώξη. Σε θάζε
ζηξνθή ζπλαληνύζακε παηδηά πνπ καο έδεηρλαλ ην κνλνπάηη πνπ έπξεπε λ'
αθνινπζήζνπκε, ώζπνπ βγήθακε ζ' έλα μέθσην. Ήηαλ γεκάην κε λένπο πνπ
θάζνληαλ όινη θάησ ζην ρνξηάξη.
-Τόζν κεγάιε ζπγθέληξσζε;
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-Ναη, κνπ ιέεη ν Βαζίιεο, είλαη ε πξώηε Σπλδηάζθεςε ηεο ΔΠΟΝ
Θεζζαινλίθεο. Όινη απηνί πνπ βιέπεηο είλαη ζηειέρε καο. Η ΔΠΟΝ, ε Δληαία
Παλειιαδηθή Οξγάλσζε Νέσλ πνπ πξνήιζε από ηελ έλσζε δέθα
λενιαηίζηηθσλ νξγαλώζεσλ ηδξύζεθε ζηηο 23 ηνπ Φιεβάξε ηνπ 1943 θαη όινη
εκείο πνπ είκαζηε ζην ΔΑΜ Νέσλ, πεξάζακε ζ' απηήλ θαη γίλακε Δπνλίηεο.
Έλησζα πεξήθαλε πνπ βξέζεθα θη εγώ ζε κηα ηέηνηα ζπγθέληξσζε.
Καζίζακε θάησ θη εκείο καδί κε ηνπο άιινπο θαη ζε ιίγν άξρηζαλ νη νκηιίεο.
Μεηά ηηο νκηιίεο έγηλαλ πξνηάζεηο θαη ζπδεηήζεθαλ απόςεηο κε ηα παηδηά.
Ήξζε θαη ε ζεηξά κνπ λα κηιήζσ. Ήζεια λα πσ όηη ηα ηξηθ έπξεπε λα
ηα γξάθνπκε όινη θη από ηηο δύν κεξηέο, όπσο ηα έγξαθε θαη ε νκάδα καο,
ώζηε, όπσο θη αλ πέζνπλ, λα δηαβάδνληαη, γηαηί ν θόζκνο θνβόηαλ λα ζθύςεη
λα ηα πάξεη. Σηάζεθα όξζηα θαη, όηαλ είδα λα κε θνηηάδνπλ όινη εθείλνη νη
λένη, ηα 'ραζα. Ο Βαζίιεο πνπ ην θαηάιαβε πεηάρηεθε πάλσ θαη είπε:
-Η ζπλαγσλίζηξηα Διεπζεξία έρεη λα πξνηείλεη απηό θη απηό. Έηζη κ'
έβγαιε από ηε δύζθνιε ζέζε.
Μεηά ην ζπλέδξην έγηλαλ απαγγειίεο θαη ηξαγνπδήζακε θαη ρνξέςακε
κε κνπζηθή πνπ έπαηδαλ νη θνηηεηέο.[...]
Σηο Γσυοτώρι
Δίρε πεξάζεη θάκπνζνο θαηξόο όηαλ ε Κσλζηαληία κπόξεζε λα θύγεη
γηα ηα Πηέξηα πνπ ηελ πεξίκελαλ. Δγώ έκεηλα ιίγν αθόκε ζην Πάηθν θαη αθνύ
έκαζα λα ρεηξίδνκαη όπιν έθπγα καδί κε ηε Σνθία Ισαλλίδνπ γηα ην ρσξηό ηεο
κεηέξαο ηεο, έλα αληαξηνρώξη ηεο πεξηνρήο. Έκεηλα δύν κέξεο ζε ζπγγελείο
ηεο θαη από 'θεη κ' έζηεηιαλ ζην Γπςνρώξη, ζην ζπίηη ηεο Παζραιίλαο
Βαιαζνπνύινπ, κηαο όκνξθεο γεξνδεκέλεο επνλίηηζζαο πνπ ήηαλ γεκάηε δσή
θαη ελζνπζηαζκό, γηα λα κε ζηείιεη θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζε άιιν ρσξηό.
Έηζη από ρσξηό ζε ρσξηό ζα γύξηδα πίζσ ζηελ Θεζζαινλίθε γηα λα πάσ ζηνλ
εθεδξηθό ΔΛΑΣ.
Σην δξόκν γηα ην Γπςνρώξη κε ζπλόδεςε έλαο κηθξόο Δπνλίηεο,
ζύλδεζκνο, πνπ ηνλ έιεγαλ Ηιία. Η δηαδξνκή ήηαλ αξθεηά κεγάιε.
Πεξπαηνύζακε από πνιύ πξσί κέρξη αξγά ην βξάδπ θάλνληαο κηθξέο ζηάζεηο
ζε θάζε ρσξηό. Τα ρσξηά δελ ήηαλ ην έλα καθξηά από ην άιιν. Μηζή, κία ώξα,
ην πνιύ δύν. Πεγαίλακε κέζα από ρσξαθόδξνκνπο θαη δαζάθηα κε παλύςεια
δέληξα. Σην δξόκν καο ζπλαληήζακε θαη θακέλα ρσξηά, πνπ πάλσ ηνπο είραλ
αθήζεη ηε ζθξαγίδα ηνπο νη Γεξκαλνί θαη νη Ταγκαηαζθαιίηεο. Σ' έπηαλε έλα
δένο. Μαύξνη ηνίρνη κηζνγθξεκηζκέλνη, δέληξα θαξβνπληαζκέλα θαη δξόκνη
έξεκνη πνπ ήζειεο λα ηνπο δηαβείο ηξέρνληαο. Σνπ θνβόηαλ ε αλάζα, ζαλ λα
ζε θπλεγνύζε ε εξεκηά ηνπο θαη ην θαθό πνπ είρε γίλεη.
Όηαλ θηάζακε, ην Γπςνρώξη ήηαλ γεκάην αληάξηεο. Δίραλ
ζπγθεληξσζεί εθεί, γηα λα ρηππήζνπλ κέζα ζηε θσιηά ηνπο, ηελ Κξύα Βξύζε,
ηνπο Ταγκαηαζθαιίηεο, πνπ είραλ ξεκάμεη όιε ηελ πεξηνρή. Τελ άιιε κέξα νη
αληάξηεο ηνπο θύθισζαλ θαη ηνπο δήηεζαλ λα παξαδνζνύλ. Οη αξρεγνί ηνπο
εμηζώλνληαο ηνλ εαπηό ηνπο κε ηνλ Λεσλίδα θαη ηνπο 300 Σπαξηηάηεο
απάληεζαλ «Μνιώλ ιαβέ». Έηζη ε ζύγθξνπζε έγηλε θαη ηνπο ζπληξίςαλε. 450
αηρκάισηνη θαη 50 θάξα κε νπιηζκό ήξζαλ ζηα ρέξηα ησλ αληαξηώλ. Τν λέν
καζεύηεθε ζαλ αζηξαπή απ' άθξε ζ' άθξε ηνπ θάκπνπ. Καη ελώ ε θάιαγγα κε
ηνπο αηρκάισηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο βάδηδε από ηελ Κξύα Βξύζε πξνο ην
Γπςνρώξη, ν θόζκνο έηξερε από παληνύ λα δεη ηα αηρκαισηηζκέλα ζεξηά.
Έθιεηζε ν δξόκνο από ηα ζύκαηά ηνπο. Γξηέο θαη γέξνη, γπλαίθεο θαη παηδηά
δεηνύζαλ από ηνπο αληάξηεο, ηνπο θνληάδεο ησλ δηθώλ ηνπο. Ξεθώληδαλ όινη
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καδί νξγηζκέλνη «θνληάδεεεο! πξνδόηεεεο! θαη νξκνύζαλ λα ηνπο απνζπάζνπλ
από ηε θάιαγγα λα ηνπο ιηληζάξνπλ. Αγώλα θάλαλε νη αληάξηεο λα ηνπο
πεξάζνπλ κέζα από ην εμαγξησκέλν πιήζνο.
Τελ άιιε κέξα ζηνλ Ατ Θαλάζε, ην λεθξνηαθείνπ ηνπ Γπςνρσξίνπ,
έγηλε ε ηαθή 17 αληαξηώλ πνπ ζθνηώζεθαλ ζ' απηή ηε κάρε.
ΠΙΚΡΗ ΛΕΤΣΕΡΙΑ
Φεύγοσν οι Γερμανοί
Σηηο 12 ηνπ Οθηώβξε ακέζσο κεηά ηελ ηαθή ησλ αληαξηώλ βξήθα ηελ
επθαηξία θαη έθπγα κε έλα θάξν από ην Γπςνρώξη γηα ηε Θεζζαινλίθε. Όηαλ
έθηαζα, ύζηεξα από κηα πνιύ επηθίλδπλε θαη γεκάηε δηαθνπέο δηαδξνκή,
πήγα ζηελ Δπηάινθν ζην ζπίηη κηαο θίιεο κνπ επνλίηηζζαο. Από θεη ήξζα ζε
επαθή κε ηελ νξγάλσζε θαη κ' έζηεηιαλ καδί κε κηα θνπέια, πνπ ηε θσλάδακε
Μαληαιέλα, ζ' έλα θηήκα έμσ από ηηο Σπθηέο. Δθεί, όπσο θαη ζε όιεο ηηο γύξσ
πεξηνρέο, είραλ αξρίζεη λα ζπγθεληξώλνληαη νη πξώηεο νκάδεο ηνπ ΔΛΑΣ ηεο
πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ήηαλ έηνηκνο λα αλαιάβεη δξάζε γηα κηα νκαιή
απειεπζέξσζε.
Η δνπιεηά πνπ κνπ είραλ αλαζέζεη ήηαλ λα κεηαθέξσ πιεξνθνξίεο θαη
ζεκεηώκαηα ζε άιιεο πεξηνρέο θαη πνιιέο θνξέο ζην θέληξν ηεο
Θεζζαινλίθεο. Πξάγκα πνπ κνπ έδηλε ηελ επθαηξία λα πεηηέκαη θξπθά κέρξη
ηνπ Χιακπέα θαη λα βιέπσ ηνπο δηθνύο κνπ. Η κάλα κνπ όκσο ηηο θνβόηαλ
απηέο ηηο επηζθέςεηο θαη κ' έδησρλε. «Να κελ μαλάξζεηο», κνπ έιεγε, «γηαηί ζα
ζε πηάζνπλ θαη ζα θάςεηο θη εκάο θαη ηνλ άλζξσπν πνπ καο έρεη ζην ζπίηη
ηνπ».
Σην κεηαμύ, όζν νη κέξεο πεξλνύζαλ, ηόζν γέκηδαλ ηα γύξσ πςώκαηα
ηεο πόιεο κε λένπο πνπ έξρνληαλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ
ΔΛΑΣ πνπ όιν θαη θαηέβαηλε πην ρακειά κέζα ζηηο ζπλνηθίεο.
Από ηηο 22 ηνπ Οθηώβξε όινο ν ιαόο ηεο Θεζζαινλίθεο βξηζθόηαλ ζην
πόδη.
Σηηο 26 Οθησβξίνπ, κέξα πνπ ζπλέπεζε κε ηε γηνξηή ηνπ πνιηνύρνπ ηεο
Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη κε ηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηνπο Τνύξθνπο, ε
Θεζζαινλίθε δνύζε κέξεο αλεπαλάιεπηνπ ελζνπζηαζκνύ. Καλείο δε θνβόηαλ
πηα ηνπο 35.000 Γεξκαλνύο πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζην θάησ ηκήκα ηεο
πόιεο.
Απηή ηε κέξα ν ΔΛΑΣ ηεο Θεζζαινλίθεο είρε θάησ από ηνλ έιεγρό ηνπ
όιεο ηηο ζπλνηθίεο, όια ηα πξνάζηηα θαη ηελ Άλσ Πόιε όπνπ αληερνύζε ην
αληάξηηθν ηξαγνύδη κέξα θαη λύρηα. Οη Γεξκαλνί πνπ είραλ ζην κεηαμύ
εηνηκαζηεί γηα ππνρώξεζε είραλ θάλεη έλα ζσξό ππνλνκεύζεηο. Καη ελώ ν
ζηξαηόο ηνπο εγθαηέιεηπε ηε Θεζζαινλίθε, εηδηθά ηκήκαηά ηνπο, άξρηζαλ ηηο
αλαηηλάμεηο. Αλαηίλαμαλ απνζήθεο, πεηξέιαηα, εγθαηαζηάζεηο, δξόκνπο,
γέθπξεο, βαγόληα, αηκνκεραλέο, ην κεγάιν ιηκελνβξαρίνλα ηεο πόιεο θαη όζα
επηηαγκέλα θαΐθηα θαη κηθξά πινία ήηαλ αξαγκέλα κέζα ζην ιηκάλη θαη ην
κήθνο ηεο παξαιίαο. Αθόκα θαη ηηο γξακκέο ηνπ ηξέλνπ ηηο αλαηίλαμαλ κία κία
ζε θάζε ζεκείν ζύλδεζήο ηνπο. Με κηα ζσξαθηζκέλε ακαμνζηνηρία πνπ είρε
κείλεη ηειεπηαία ππξνδνηνύζαλ ηα εθξεθηηθά πνπ είραλ από πξηλ
ηνπνζεηήζεη. Καη ήηαλ ηέηνηα ε καλία ηεο θαηαζηξνθήο πνπ ηνπο έπηαζε, πνπ
όπνπ πξόιαβαλ θαηέζηξεςαλ θαη ηα ξνιόγηα θαη ηνπο ηειέγξαθνπο θαη ηα
παγθάθηα αθόκα ησλ ζηαζκώλ.
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Μαδί κε όιεο ηηο αλαηηλάμεηο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε θαη ε αλαηίλαμε
ηνπ εξγνζηαζίνπ ειεθηξνθσηηζκνύ πνπ βξηζθόηαλ ζηελ Αγίνπ Γεκεηξίνπ,
δίπια ζηε ιαραλαγνξά. Ο Δθεδξηθόο ΔΛΑΣ είρε ιάβεη δηαηαγή λα ζώζεη κε
θάζε ζπζία ην δύν εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο θαη όηη αθόκα κπνξνύζε
από απηά πνπ είραλ ππνλνκεπηεί. Έηζη, όηαλ πέξαζαλ νη Γεξκαλνί πάλσ ζε
κηα κνηνζηθιέηα κε θαιάζη, κε θαηεύζπλζε ηελ Ηιεθηξηθή ηεο Αγίνπ
Γεκεηξίνπ, νη Διαζίηεο, πνπ είραλ πξνσζεζεί κέρξη εθεί, ηνπο ππξνβόιεζαλ.
Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα ζθνηώζνπλ ηνλ έλα από απηνύο θαη λα ζπιιάβνπλ
ηνπο άιινπο. Η αλαηίλαμε καηαηώζεθε θαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά δελ ππήξρε
ηίπνηα πνπ λα καξηπξά ηη είρε ζπκβεί. Βγήθε ν θόζκνο κε λεξό θαη ζθνύπεο,
έπιπλε ηνλ δξόκν θαη ηνλ θαζάξηζε. Όηαλ κεηά ήξζε έλα Γεξκαληθό ηαλθ
αλαδεηώληαο ην αξγνπνξεκέλν απόζπαζκα, δελ βξήθε θαλέλα ίρλνο ηνπ. Οη
Γεξκαλνί έςαρλαλ θαη απεηινύζαλ πσο ζα ρηππήζνπλ αλ δελ βξεζνύλ νη
ζηξαηηώηεο ηνπο. Ο ρξόλνο όκσο πεξλνύζε θαη ε ππνρώξεζή ηνπο γηλόηαλ
πάλσ ζε πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην. Γελ είραλ θαηξό λ' αξρίζνπλ κάρε.
Ύζηεξα, ήηαλ θπθισκέλνη. Παληνύ ππήξραλ ειαζίηεο θαη νπιηζκέλνη πνιίηεο.
Βηάδνληαλ λα θύγνπλ. Απεηινύζαλ, μαλαπεηινύζαλ, κα ζην ηέινο
αλαγθάζηεθαλ λα έξζνπλ ζε δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνλ εθεδξηθό ΔΛΑΣ.
Σπκθώλεζαλ λα ηνπο δώζεη ην λεθξό ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη λα θύγνπλ
ρσξίο επεηζόδηα. Έθπγαλ κε πξνζπνηεηή ςπρξαηκία.
Σηελ Δγλαηία, κπξνζηά ζηελ Πιαηεία Γηθαζηεξίσλ, ηνπο πεξίκελαλ
κεξηθά ζσξαθηζκέλα απηνθίλεηα θαη ηέζζεξα ηαλθο κε ηηο κπνύθεο
ζηξακκέλεο πξνο ηελ Δπάλσ Πόιε. Δλώζεθαλ καδί ηνπο θαη εγθαηέιεηςαλ κηα
γηα πάληα ηε Θεζζαινλίθε. Απηνί ήηαλ νη ηειεπηαίνη.
Οη νπηζζνθπιαθέο ηνπο, 60 ηαλθο, πνιιά ζσξαθηζκέλα, εθαηνληάδεο
απηνθίλεηα κε ζηξαηηώηεο θαη θαηάκεζηα κε ζηξαηό ηξέλα, είραλ αξρίζεη λα
θεύγνπλ από ηε λύρηα. Όρη όκσο αγέξσρνη όπσο ήξζαλ. Πήγαηλαλ γηα ην
Σηαζκό θνξησκέλνη κε ηνλ νπιηζκό ηνπο, ηξαβώληαο θαξνηζάθηα κε εθόδηα
γηα ην δξόκν. Χσξίο ζρεκαηηζκό, ζαλ θαξαβάλη γύθηηθν, ήηαλ δσζκέλνη ηα
ειαθξηά θαλόληα ηνπο θαη ηα 'ζεξλαλ ζαλ κνπιάξηα. Όζνη είδαλ ην ζέακα
απηό πήξαλ ηε κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο ηνπο. [...]
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