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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Εβραϊκό Μοσζείο
Γραπηές μαρησρίες
Δνόηηηα μοσζείοσ: Ολοκαύηωμα
Πξέπεη λα 'ηαλ Ννέκβξηνο, πάληα ην 1942, όηαλ ην βξάδπ -όπσο θαη
θάζε βξάδπ- αθνύγακε ζην ξαδηόθσλν ηηο εηδήζεηο ηνπ BBC. Ήηαλ όια
θιεηζηά ζην δσκάηην θαη ε πόξηα ακπαξσκέλε. Σε θάπνηα ζηηγκή αθνύκε ηνλ
ζπίθεξ λα ιέεη κε κηα αδηάθνξε θσλή, όηη εθείλν ην πξσί είραλ έξζεη ζην
ζηαζκό δύν Δβξαίνη Πνισλνί πνπ ην είραλ ζθάζεη από έλα «ζηξαηόπεδν» πνπ
ην ιέγαλε «Λνπκπιίλ». Δθεί -ζπλερίδεη ν ζπίθεξ κε ηελ ίδηα αδηάθνξε θσλήζθόησλαλ καδηθά ηνπο Δβξαίνπο. Χσξίο θαλέλα άιιν ζρόιην, ζπλερίδεη κε ηηο
επόκελεο εηδήζεηο.
Γε ζα μεράζσ πνηέ ην πξόζσπν ηνπ παππνύ κνπ. Σεθώζεθε
θαηαθόθθηλνο κε ηα κάηηα γνπξισκέλα θαη θιείλεη ην ξαδηόθσλν. Γπξίδεη
πξνο ηνπο γνλείο κνπ θαη ιέεη, «απηό είλαη αγγιηθή πξνπαγάλδα».
Ο ίδηνο είρε έξζεη ηξία ρξόληα πξηλ, θπλεγεκέλνο πξόζθπγαο, λα βξεη
θαηαθύγην ζηελ Διιάδα, ζην ζπίηη ηεο θόξεο ηνπ, θαη όκσο αθόκα πίζηεπε όηη
νη Γεξκαλνί ήηαλ έλαο αλώηεξνο Λαόο! Καη απηά πνπ έιεγαλ από ην Λνλδίλν
ήηαλ πξνπαγάλδα!
Σην κεηαμύ πξέπεη λα 'ηαλ γύξσ ζηα κέζα Οθησβξίνπ, όηαλ αθνύζακε
λα ιέλε όηη γύξηζαλ όινη νη άλδξεο πνπ είραλ πάεη ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα.
Άξξσζηνη, αδπλαηηζκέλνη, θαηαηαιαηπσξεκέλνη. Πνιινί λεθξνί...
Πνιιέο ιεπηνκέξεηεο δελ ζπκάκαη, κόλν ην πόζν αλαθνπθηζκέλνη ήηαλ
νη γνλείο καο.
Σε ιίγν άιιε ιαρηάξα γηα ηνπο Δβξαίνπο.
Ο παππνύο, ε κεηέξα θαη ν παηέξαο είλαη αλαζηαησκέλνη. Γελ είλαη
δπλαηόλ λα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, θαη όκσο θαηαζηξέθνπλ ην Δβξατθό
Νεθξνηαθείν. Η θίιε κνπ Μαίε Μπελξνπκπή ήξζε κηα κέξα θιαίγνληαο ζην
ζρνιείν. Δπηηάμαλε ην θαηάζηεκα ηνπ παηέξα ηεο θαη ε Σαξίθα καο
απνραηξεηά γηαηί ζα θύγνπλ λα πάλε λα κείλνπλ ζηε γηαγηά ηεο ζηελ Αζήλα.
Δίκαζηε όιεο αλαζηαησκέλεο. Γελ κπνξνύκε λα ζπγθεληξσζνύκε ζηα
καζήκαηά καο θαη όιν θάλνπκε πεγαδάθηα, λα ζπδεηήζνπκε ό,ηη αθνύζακε
ζην ζπίηη.
Έηζη θύιεζαλ νη εβδνκάδεο κε έλαλ πνιύ βαξύ ρεηκώλα. Δίλαη ν
δεύηεξνο ρξόλνο θαηνρήο θαη έλαο θαηλνύξηνο ρξόλνο αλαηέιιεη ρσξίο πνιιέο
ειπίδεο.
Πνηνο μέξεη ηη ζα καο θέξεη ην 1943;
[...]
Ήηαλ Σάββαην θαη ν παηέξαο ήξζε ζπίηη από ην καγαδί θέξλνληαο
πνιύ άζρεκα λέα. «Ήξζε κία εηδηθή επηηξνπή ησλ SS κε επηθεθαιήο θάπνηνπο
Brunner θαη Wisliceny», ηνλ αθνύσ λα ιέεη ζηε κεηέξα. «Γελ κνπ αξέζνπλε
θαζόινπ ηα πξάγκαηα...» Καη πξαγκαηηθά δελ ήηαλ θαζόινπ θαιά ηα
πξάγκαηα.
Σηηο 8 Φεβξνπαξίνπ, ηε Γεπηέξα ην κεζεκέξη, είραλ θπθινθνξήζεη ηα
λέα από ηελ Κνηλόηεηα. Μαύξε απειπηζία είρε πηάζεη όινπο ηνπ Δβξαίνπο. Οη
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Γεξκαλνί απνθάζηζαλ λα εθαξκόζνπλ ηνπο λόκνπο ηεο Νπξεκβέξγεο θαη ζηε
Θεζζαινλίθε.
Η νηθνγέλεηα θαη θίινη καδεύηεθαλ ζην ζπίηη καο. Δίλαη απειπηζκέλνη
θαη ζπδεηνύλ ηηο δηαηαγέο πνπ απαγγέινπλ νη SS. ινη νη Δβξαίνη πξέπεη λα
βάινπκε ην θίηξηλν άζηξν, ζε θάζε ξνύρν πνπ θνξνύκε. Απαγνξεύεηαη ζε
όινπο ηνπο Δβξαίνπο λα κεηαρεηξηζηνύλ ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο.
ινη νη Δβξαίνη πξέπεη λα ζπγθεληξσζνύλ ζηηο πεξηνρέο πνπ όξηζαλ νη
SS, δειαδή ζε γθέην.
Γειαδή ζα αθήζνπκε ην ζπίηη καο; Θα πάκε αιινύ λα θαηνηθήζνπκε;
Ο παηέξαο ελ ζπνπδή ςάρλεη λα βξεη έλα θαηάιπκα, ζηελ πεξηνρή πνπ
καο επηηξέπεηαη. Η κεηέξα κάο θαζεζπράδεη.
«Δ, δελ είλαη θνβεξό, ζα βάινπκε ην θίηξηλν άζηξν όινη καο, ε θαη;»
«Έηζη, όινη ζα καο αλαγλσξίδνπλ γηα Δβξαίνπο! Με ζηελαρσξηέζηε, ν
παηέξαο ςάρλεη γηα ζπίηη θαη ζε κεξηθέο κέξεο ζα κεηαθνκίζνπκε».
Τελ άιιε κέξα θηόιαο, θνξέζακε ην θίηξηλν άζηξν θαη πήγακε
θαλνληθά ζην ζρνιείν. Αθόκα ζπκάκαη ηελ αγάπε θαη ηε ζηνξγή πνπ καο
έδεημαλ νη δάζθαινί καο θαη νη ζπκκαζήηξηέο κνπ. Τίπνηε δελ άιιαμε θαη ε
δσή ζα ζπλερηζηεί θαη κε ην άζηξν ζην ζηήζνο, ζθεθηόκνπλ. Αιιά ήκαζηαλ
ηόζν ζθηγκέλεο, παξ' όιν πνπ πξνζπαζνύζακε λα κελ ην δείμνπκε.
[...]
Ήηαλ 10 Μαξηίνπ ηνπ 1943, όηαλ πξσί πξσί ζηακάηεζε έλα
απηνθίλεην ησλ SS εκπξόο από ην ζπίηη καο θαη δηαηάδεη ηνλ παηέξα καο λα
ζπγθεληξώζεη ηα πην απαξαίηεηα ξνύρα γηα ηνλ θαζέλα καο θαη λα θύγνπκε
κέζα ζε κηα ή δπν ώξεο -δε ζπκάκαη θαιά- γηα λα πάκε ζηνπ Βαξώλνπ Χηξο, ην
ζπλνηθηζκό πνπ ζπλόξεπε κε ην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό. Πώο; Με ηη; Πνύ ζα
βάινπκε ηηο βαιίηζεο καο;
«Απηό είλαη δηθή ζαο δνπιεηά», ήηαλ ε απάληεζε ησλ SS.
[...]
Οη ζπλζήθεο δηαβηώζεσο ήηαλ θνβεξέο, θξπώλακε θαη πεηλνύζακε θαη
ηε λύρηα από ην θξύν θαη από ηελ απειπηζία δελ κπνξνύζακε λα θνηκεζνύκε.
Τελ επνκέλε ν παηέξαο πήγε ζηα «γξαθεία» ηνπ γθέην πξνζπαζώληαο
λα βξεη έλα θαιύηεξν θαηάιπκα, αιιά ήηαλ αδύλαην, όπσο καο εμήγεζε, γηαηί
είραλ καδέςεη ηόζν θόζκν θαη ηνπο είραλ ζηξηκώμεη ζηα ζπίηηα πνπ ήηαλ ήδε
εθεί.
Όζηεξα από κηα άιιε θνβεξή λύρηα κε ηε βξνρή λα πέθηεη από ηε
ζθεπή κέζα ζε ηελεθεδάθηα πνπ είρακε βάιεη θαη ηα αδεηάδακε κόιηο γεκίδαλε,
ηνπξηνπξίδνληαο από ην θξύν, μεκέξσζε άιιε κηα κέξα.
Ο παηέξαο πήγε μαλά ζηα «γξαθεία» γηα λα κάζεη ηη γηλόηαλ. Γύξηζε
αλαζηαησκέλνο θάπνηα ώξα λα καο πεη, όηη ηώξα πηα κηιάλε ζίγνπξα γηα
«εθηνπηζκό». ηη ζα καο πάλε ζηελ Πνισλία, θαη όηη κάιηζηα όηη κπνξνύκε λ'
αιιάμνπκε ηηο ειιεληθέο δξαρκέο, πνπ είρακε, ζε πνισληθά zlotys, γηα λα κε
βξεζνύκε ρσξίο ρξήκαηα εθεί.
Η παγίδα ησλ Γεξκαλώλ είρε θαιά ζηεζεί θαη ε κεγάιε απάηε ηνπο
ήηαλ θαιά κειεηεκέλε.
Έηζη θύιεζε κέζα ζηε κηδέξηα θαη αγσλία θαη πξνπάλησλ ηελ απνξία
θαη ε δεύηεξε κέξα ζην γθέην ηνπ Βαξώλνπ Χηξο. Τελ άιιε κέξα πηα κηινύζαλ
όινη γηα ηα βαγόληα πνπ είραλ καδεπηεί ζην ζηαζκό.[...] Σαξάληα βαγόληα!
Μηα αηειείσηε ζεηξά θαη πεξίκελαλ λα θνξησζνύλ.
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Σε θάπνηα ζηηγκή έξρεηαη ν παηέξαο ελ ζπνπδή λα κηιήζεη ζηε κεηέξα όρη ζ' εκάο- αιιά λα ξσηήζεη εθείλελ, ηη ζα έιεγε, εάλ δελ θεύγακε κε ηελ
πξώηε απνζηνιή;
Έλαο ππάιιεινο ηεο Κνηλόηεηαο ηνπ πξόηεηλε λα ηνλ δηαγξάςεη από
ηελ ιίζηα θαη λα θύγνπκε αξγόηεξα. Γελ μέξεηο ηη γίλεηαη. Αιιά ε κνίξα καο
ήηαλ ήδε γξακκέλε! Η κεηέξα, απειπηζκέλε από ηηο θνβεξέο ζπλζήθεο
δηαβηώζεσο, ηνπ ιέεη κε κεγάιε έκθαζε:
«,ηη είλαη λα γίλεη, Σαιβαηώξ, αο γίλεη όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα.
Αο θύγνπκε κηα ώξα αξρύηεξα».
Απηό ήηαλ, ζα θεύγακε θη εκείο όπσο όινη, ν θύβνο είρε ξηθζεί ρσξίο
πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη δηζηαγκνύο.
Καη κέζα ζηελ αηπρία καο, απηό ήηαλ ην ηπρεξό καο, λα βξεζνύκε ζηελ
πξώηε απνζηνιή.
Πνιιέο θνξέο αλαξσηήζεθα ηη ζπληέιεζε θαη επέδεζε όιε ε νηθνγέλεηά
καο, ν παηέξαο κνπ, ε κεηέξα κνπ, ν αδεξθόο κνπ θαη εγώ. Τύρε, γξαθηό,
ζύκπησζε; Ίζσο θαη ηα ηξία καδί, θαη κία από ηηο ζπκπηώζεηο ή ην ηπρεξό
ήηαλ όηη βξεζήθακε ζηελ πξώηε απνζηνιή.
Πελήληα ρξόληα κεηά, δελ κπνξώ λα πηζηέςσ πώο έγηλαλ όια απηά!
Πώο κπόξεζαλ νη Γεξκαλνί λ' απνθνηκίζνπλ θαη λα μεγειάζνπλ ηόζνπο
πνιινύο αλζξώπνπο. Με ηη ζύζηεκα, κε ηη ζνθία εηνίκαζαλ ηα ζρέδηά ηνπο
ζηγά ζηγά θαη ζηήζαλε ηελ παγίδα ηνπο, όπνπ, κέζα ζ' έλα κόλν κήλα, όηαλ
πξσηνέξημαλ ηε κάζθα ηνπο, θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξώζνπλ όιν απηόλ ην ιαό
θαη λα ηνλ απνθνηκίζνπλ, όηη ηίπνηε ην θνβεξό δε γίλεηαη.
Κούνιο-Αμαρίλιο, Έρικα (1995) Πελήληα ρξόληα κεηά...αλακλήζεηο κίαο
ζαινληθηώηηζζαο εβξαίαο, Παραηηρηηής, ζζ. 50-55.
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