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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Εβραϊκό Μοσζείο
Γραπηές μαρησρίες
Ενόηηηα μοσζείοσ: Ολοκαύηωμα
Σελ έβδνκε λύρηα, 13 Απξηιίνπ 1943, ζρεδόλ κεζάλπρηα, έθζαζε ε
ακαμνζηνηρία ζηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηεο.
ηακάηεζε θνληά ζηε κηθξή πόιε Οζβηέηζηκ, δειαδή Άνπζβηηο, όρη
καθξηά από έλαλ παξαπόηακν ηνπ Βηζηνύια πνηακνύ, πνπ ιεγόηαλ όια. Η
ακαμνζηνηρία ζηάζκεπζε ζε κηα πιατλή γξακκή, όρη κέζα ζην ζηαζκό ηνπ
Άνπζβηηο, αιιά ιίγν πην έμσ. Η πόξηα ηνπ βαγνληνύ άλνημε κε δύλακε.
Πιεζίαζαλ ζηξαηηώηεο θαη κε ηελ απεηιή όπισλ έζπξσρλαλ ηνπο αλζξώπνπο
έμσ από ηα βαγόληα. Δπεηδή ην ηξέλν ήηαλ ζηακαηεκέλν έμσ από ην ζηαζκό
δελ ππήξρε απνβάζξα ή θάπνην πεδνύιη ζην ύςνο ησλ βαγνληώλ θαη νη
άλζξσπνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πεδήμνπλ από αξθεηό ύςνο. Όζνη
θαζπζηεξνύζαλ, θπξίσο ειηθησκέλνη, δέρνληαλ ρηππήκαηα θαη άθνπγαλ
θσλέο. ην ρώξν κπξνζηά καο, πνπ θσηηδόηαλ από δπλαηνύο πξνβνιείο,
ζηέθνληαλ ζηξαηηώηεο κε πνιπβόια θαη δίπια ηνπο ήηαλ θάηη θνβεξά ζθπιηά,
γεξκαληθήο ξάηζαο, πνπ ηα γαβγίζκαηά ηνπο καδί κε ηηο θξαπγέο ησλ
ζηξαηησηώλ -«ξάνπο!ζλει!»- κε έθαλαλ λα αηζζαλζώ ξίγε ηξόκνπ.
Ξαθληθά δηέθξηλα θάηη αλζξώπνπο πνπ θνξνύζαλ «πηηδάκεο» θαη νη
νπνίνη ζηέθνληαλ, ππνκνλεηηθά, παξαπέξα. Οη άλζξσπνη εθείλνη κνπ θάλεθαλ
πνιύ παξάμελνη θαη δελ κπνξνύζα λα θαληαζηώ πνηνη ήηαλ. Αξγόηεξα, όηαλ
έγηλα θαη εγώ θξαηνύκελνο, έκαζα όηη απηνί νη θξαηνύκελνη ήηαλ
επηθνξηηζκέλνη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πησκάησλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ
απνζθεπώλ -πνπ θπιάζζνληαλ ζε ηεξάζηηεο απνζήθεο. Όηαλ αξγόηεξα νη
Θεζζαινληθείο έγηλαλ παιαηνί θξαηνύκελνη, πνιινί από απηνύο αλέιαβαλ
παξόκνηα θαζήθνληα πνπ ζπλνδεύνληαλ θαη από «ηπρεξά»· δηάθνξα
κηθξναληηθείκελα πνπ έβξηζθαλ ζηα βαγόληα ησλ ακαμνζηνηρηώλ πνπ έθεξαλ
ηνπο Δβξαίνπο από ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Οιιαλδία. Απηά ηνπο βνήζεζαλ λα
επηδήζνπλ.
«Υσξηζηείηε ζε νκάδεο!» αθνύζηεθε ε θσλή ηνπ κεηαθξαζηή.
«Υσξηζηά νη λένη, ρσξηζηά νη λέεο, ρσξηζηά νη κεηέξεο κε παηδηά, ρσξηζηά νη
κεγάινη». ηελ άπιεηα θσηηζκέλε πιαηθόξκα ππήξραλ ζηακαηεκέλα θιεηζηά
θνξηεγά κε ην ζήκα ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ. Ο κεηαθξαζηήο ζπλέρηζε λα δίλεη
νδεγίεο: «όινη νη άξξσζηνη, νη εμαζζελεκέλνη, λα αλεβνύλ ζηα θνξηεγά».
Άξξσζηνη, ειηθησκέλνη, αλάπεξνη, κεηέξεο κε κσξά θαη παηδηά θνξηώζεθαλ
ζηα θνξηεγά, καδί κε ηνπο αλάπεξνπο πνιέκνπ πνπ κε ππεξεθάλεηα έθεξαλ
ζην πέην ηα παξάζεκα ηνπ εξσηζκνύ ηνπο. Δπεηδή ηα θνξηεγά ήηαλ ςειά,
δηεπθόιπλαλ ηελ άλνδό ηνπο κε πξόρεηξεο ζθαιίηζεο. Η κεηέξα ζέιεζε λα
έξζεη θνληά κνπ -ήκνπλ ην κηθξόηεξν παηδί ηεο- όκσο ηελ έζπξσμαλ ζηε
© Δώρα Σεϊηανίδοσ 2015

ιζηορίες για ηον Β΄Παγκόζμιο Πόλεμο

ww2istories.gr

ζεηξά ησλ γπλαηθώλ. Σα αδέιθηα κνπ κε πήξαλ αλάκεζά ηνπο ζηελ νκάδα ησλ
λέσλ, ελώ ηα θνξηεγά μεθίλεζαλ θαη απνκαθξύλνληαλ. Από ηόηε δελ
μαλαείδα ηνλ παηέξα κνπ, ηε κεηέξα κνπ θαη ηηο αδειθέο κνπ. Σνπο
κεηέθεξαλ θαηεπζείαλ ζην Μπηξγθελάνπ, ζηα ινπηξά, δήζελ γηα λα πιπζνύλ.
Αληί όκσο γηα λεξό, από ηηο ηξύπεο ηνπ ληνπο μερύζεθε ην πεξηβόεην Cyclon
B, πξνθαιώληαο ην ζάλαην ησλ αγαπεκέλσλ κνπ.
Έκεηλα αλάκεζα ζηα αδέιθηα κνπ. ε κηθξή απόζηαζε από καο ήηαλ ν
Σζβε Μηραέιη, ζπλνκήιηθνο ηνπ αδειθνύ κνπ ακνπέι. Όζνη θαίλνληαλ
ηθαλνί γηα εξγαζία παξαηάζζνληαλ ζε δύν ζεηξέο, ρσξηζηά νη γπλαίθεο από
ηνπο άλδξεο, έηνηκνη λα αλαρσξήζνπλ πξνο άγλσζηε θαηεύζπλζε. Σα άηνκα
πνπ θνξνύζαλ πηηδάκεο καο είπαλ λα κελ πάξνπκε ηίπνηε καδί καο. Θα καο ηα
θέξνπλ αξγόηεξα, είπαλ. Μεηά ην θαζάξηζκα ησλ βαγνληώλ, έπεηηα από ηελ
άθημε θάζε λέαο απνζηνιήο, απηνί νη θπιαθηζκέλνη κεηέθεξαλ όιεο ηηο
απνζθεπέο ζε εηδηθέο απνζήθεο, «Καλαδά» ηηο νλόκαδαλ όπνπ ηαμηλνκνύζαλ
ην θάζε ηη. Πξνρώξεζα αλάκεζα από ηα δύν αδέιθηα κνπ. Γεμηά θαη αξηζηεξά
καο βάδηδαλ άλδξεο ησλ Δο-Δο πνπ καο πξνέηξεπαλ λα πξνρσξάκε,
νπξιηάδνληαο θαη ρηππώληαο καο κε ηα όπια ηνπο. Ύζηεξα από πνξεία
ηεζζάξσλ-πέληε ρηιηνκέηξσλ, θζάζακε ζηελ πόιε ηνπ ζηξαηνπέδνπ Άνπζβηηο
Ι, όπνπ ππήξρε αλαξηεκέλε ε επηγξαθή: Arbeit Macht Frei - (ε δνπιεηά
απειεπζεξώλεη). Μαο νδήγεζαλ ζην ζάιακν ππνδνρήο. Πίζσ από έλα καθξύ
ηξαπέδη θάζνληαλ αμησκαηηθνί Δο-Δο θαη δίπια ηνπο ππήξραλ κεξηθά θηβώηηα.
Αλάκεζά ηνπο ήηαλ έλαο θακπνύξεο, πνπ έδεηρλε ζαλ ππεύζπλνο. Ο
κεηαθξαζηήο αλαθνίλσζε: «ην πξώην θηβώηην αθήζηε ηα ρξήκαηα· ζην
δεύηεξν ηα ξνιόγηα, ζην ηξίην ηα ρξπζαθηθά, δνιάξηα, ειιεληθά ρξήκαηα,
δαρηπιίδηα...».
Σα θηβώηηα γέκηδαλ γξήγνξα θαη κε ηάμε, ππό ηελ επνπηεία ηνπ
ππεύζπλνπ θακπνύξε. Γελ είρα ηίπνηε λα ξίμσ ζηα θηβώηηα. Σν δαρηπιίδη θαη
ην ξνιόη από ην Μπαξ-Μηηζβά κνπ ηα είραλ ήδε αξπάμεη. Τπήξραλ όκσο
άηνκα πνπ είραλ αθόκε επάλσ ηνπο πνιύηηκα αληηθείκελα, κέζα ζηηο ηζέπεο
θαη θάησ από ηηο θόδξεο ησλ ξνύρσλ. Μαο έςαμαλ, ζε θάζε πηζαλό ζεκείν
ηνπ ζώκαηνο, από πάλσ κέρξη θάησ. Γελ ππήξρε ζεκείν ηνπ ζώκαηνο πνπ δελ
έςαμαλ. Μείλακε ηειείσο γπκλνί. Μαο είπαλ λα πάκε ζηα ινπηξά. Πξηλ από ην
ινπηξό καο πιεζίαζαλ πάιη νη άλζξσπνη κε ηηο πηηδάκεο θαη μύξηζαλ θάζε
ηξηρσηό ζεκείν ηνπ ζώκαηόο καο. Μεηά ην θξύν ληνπο καο νδήγεζαλ γπκλνύο,
θξαπγάδνληαο θαη ρηππώληαο καο, ζ' άιινλ ζάιακν. Φζάζακε ζην κπινθ 8.
Από ηε ζηηγκή ηεο θαζόδνπ καο από ην ηξέλν κέρξη ηελ είζνδό καο ζηα ινπηξά
πέξαζαλ θάπνπ ηέζζεξηο ώξεο, ρσξίο λα βάινπκε ζην ζηόκα νύηε ζηαγόλα
λεξό. Βξηζθόκαζηαλ ζην κπινθ 8,γπκλνί θαη ηειείσο μπξηζκέλνη, ζαλ ζε
θαξαληίλα. ' έλαλ έδσζαλ κηα πνιύ κεγάιε πηηδάκα θαη ζε άιινλ κία πνιύ
κηθξή. Αιιάδακε ηηο πηηδάκεο κεηαμύ καο, πξνζπαζώληαο λα ηαηξηάδνπλ όζν
γηλόηαλ, κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζώκαηόο καο. Σελ επνκέλε εκέξα καο
κνίξαζαλ ην πξώην ιίηξν ζνύπαο πνπ θάγακε ζην ζηξαηόπεδν. Πνηέ δελ ζα
μεράζσ ηελ εηθόλα θαη ηε γεύζε απηήο ηεο ζνύπαο. Σελ παξαζθεύαδαλ από ηα
ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ πνπ εύξηζθαλ ζηα βαγόληα, κεηά ηελ εθθέλσζή ηνπο
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από ηνπο Δβξαίνπο. Λεο θαη είραλ πάξεη ην θαδάλη κε ηηο αθαζαξζίεο θαη ην
έβξαζαλ ζηε θσηηά. Μέζα ζε εθείλε ηε κεξίδα αλαθάιπςα, έθπιεθηνο κία
βειόλα, έλα πνιπηηκόηαην αληηθείκελν ζην ζηξαηόπεδν ζπγθεληξώζεσο, όπσο
ζπλεηδεηνπνίεζα αξγόηεξα. Σόηε, δελ είρα αθόκε αληηιεθζεί ηε
ζπνπδαηόηεηα ηεο βειόλαο, όπσο δελ είραλ αθόκε θαηαιάβεη ηελ αμία ηνπ
θνπηαιηνύ ηεο ζνύπαο. Ρνύθεμα ιαίκαξγα ηελ περηή ζνύπα. Όηαλ ηελ
ηειείσζα αηζζαλόκνπλ αθόκε πνιύ πεηλαζκέλνο.
Έπεηηα από δύν εκέξεο καο θάιεζαλ λα παξαηαρζνύκε έμσ. Πάιη ήκνπλ
αλάκεζα από ηα δπν αδέιθηα κνπ, θαη ν Σζβε Μηραέιη ήηαλ ιίγν πην θάησ. Οη
Γεξκαλνί απνηύπσζαλ πάλσ ζην βξαρίνλά καο έλα λνύκεξν. Σν λνύκεξν
απνηππσλόηαλ κε ηελ ηερληθή ηνπ ηαηνπάδ. Οη Γεξκαλνί πνπ αζρνινύληαλ κε
απηή ηε δνπιεηά ήηαλ ςπρξνί θαη αλέθθξαζηνη. Άιινο πξόζερε πεξηζζόηεξν·
όινη όκσο πνλέζακε. Μεηαηξαπήθακε ζε λνύκεξα. Ο κεγαιύηεξνο αδειθόο
κνπ, Γενπληά, πήξε ην λνύκεξν 115002, ην δηθό κνπ λνύκεξν ηειείσλε ζε 3 θαη
ην λνύκεξν ηνπ αδειθνύ κνπ ακνπέι ζε 4. Ο Σζβε έιαβε έλα ιίγν
κεγαιύηεξν λνύκεξν. Σελ επνκέλε θηόιαο κέξα μέξακε ην λνύκεξν καο ζηα
γεξκαληθά. Μέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κάζακε πνιιά πξάγκαηα.
Πξώηα απ' όια, κάζακε λα απαγγέινπκε ην λνύκεξό καο ζηα γεξκαληθά.
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