
Τεκμηρίωση

1945. Οἱ πρῶτες δίκες δοσιλόγων-καταδοτῶν
Ἑβραίων στό Εἰδικό Δικαστήριο Ἀθηνῶν: 
μιά ἰδιότυπη πηγή πληροφοριῶν

Μέ τήν παρουσίαση αὐτή ἐπιχειρεῖται ἡ προσέγγιση τοῦ περιεχομένου τῶν κα-
ταθέσεων πού δίνουν ἐπιζῶντες Ἕλληνες Ἑβραῖοι ὡς μάρτυρες κατηγορίας σέ 22
περίπου δίκες δοσιλόγων, οἱ ὁποῖες διεξάγονται ἐνώπιον τοῦ Εἰδικοῦ Δικα-
στηρίου Ἀθηνῶν τόν πρῶτο χρόνο τῆς λειτουργίας του· δηλαδή ἀπό τόν Μάρτιο
ἕως τόν Δεκέμβριο τοῦ 1945. Ἀνάλογες δίκες ξεκίνησαν καί στή Θεσσαλονίκη τόν
Ἀπρίλιο τοῦ 19451. Εἰδικότερα, ἐπιχειρεῖται νά ἐρευνηθεῖ κατά πόσο οἱ μαρτυρικές
αὐτές καταθέσεις μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὡς μιά ἰδιότυπη μορφή προφορικῆς μαρ-
τυρίας, σχετικά μέ τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς τῶν μαρτύρων στήν Ἀθήνα, τόσο κατά
τή διάρκεια τῆς Κατοχῆς ὅσο καί τόν πρῶτο καιρό μετά τήν Ἀπελευθέρωση.

Ἡ ἀναχώρηση τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων κατοχῆς ἀπό τήν Ἀθήνα, στίς
12 Ὀκτωβρίου 1944, σημαίνει καί τό τέλος τοῦ διωγμοῦ γιά τόν ἑβραϊκό πληθυσμό
πού εἶχε ἀπομείνει στήν πόλη καί κρυβόταν, κατορθώνοντας ἔτσι νά διαφύγει τή
σύλληψη2. Ὅπως καταγράφει ὁ Ἀσέρ Ρ. Μωυσῆς, τήν ἴδια μέρα, πολλοί Ἑβραῖοι,
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Μία πρώτη μορφή τοῦ κειμένου παρουσιάστηκε στή διημερίδα μέ θέμα «Ἡ δύσκολη ἐπι-
στροφή. Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδας μετά τό τέλος τοῦ πολέμου», πού διοργανώθηκε στό Τμῆμα
Ἱστορίας καί Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στόν Βόλο, στίς 20-
21 Φεβρουαρίου 2015.

1. Βλ. σχετικά Ἑλένη Χαϊδιᾶ, «Ἕλληνες Ἑβραῖοι τῆς Θεσσαλονίκης: Ἀπό τά στρατόπεδα
συγκέντρωσης στίς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων», Ρίκα Μπενβενίστε (ἐπιμ.), Οἱ Ἑβραῖοι τῆς
Ἑλλάδας στήν Κατοχή, Θεσσαλονίκη, Ἑταιρεία Μελέτης Ἑλληνικοῦ Ἑβραϊσμοῦ, 1998, σ. 45· ἡ
ἴδια, «Δωσίλογοι: Ἀπό τήν Κατοχή στήν Ἀπελευθέρωση», Mark Mazower (ἐπιμ.), Μετά τόν πό-
λεμο: Ἡ ἀνασυγκρότηση τῆς οἰκογένειας, τοῦ ἔθνους καί τοῦ κράτους στήν Ἑλλάδα, 1943-1960,
Ἀθήνα 2003, σ. 61· Ρίκα Μπενβενίστε, Αὐτοί πού ἐπέζησαν, Ἀντίσταση, Ἐκτόπιση, Ἐπιστροφή,
Θεσσαλονικεῖς Ἑβραῖοι στή δεκαετία τοῦ 1940, Ἀθήνα 2014, σ. 108.

2. In Memoriam Ἀφιέρωμα εἰς μνήμην τῶν Ἰσραηλιτῶν θυμάτων τοῦ ναζισμοῦ ἐν Ἑλλάδι,
Θεσσαλονίκη, Ἰσραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 1976, σ. 334 κ.ἑξ.
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«ἀφοῦ ἐβεβαιώθημεν ὅτι δέν ἐκινδύνευεν πλέον ἡ ζωή μας ἐλάβαμεν»…«σχεδόν
ἀσυναίσθητα, κατεύθυνσιν πρός τήν ὁδόν Μηλιδώνη. Ἐμοιάζαμε ὅλοι σάν θα-
λασσοδαρμένοι καί σάν ναυαγοί. Ἄλλοι εἴμεθα σκελετωμένοι ἀπό τήν πείναν,
ἄλλοι ἀντιθέτως πρησμένοι ἀπό τήν ἀβιταμίνωσιν, ὅλοι ὅμως κακοντυμένοι καί
μέ φυσιογνωμίαν ζωγραφίζουσαν τήν θλῖψιν καί τήν ἀγωνίαν μας»3. Λίγες μέρες
μετά, ὁ ἴδιος, στό λόγο πού ἐκφώνησε στήν πρώτη ἐπίσημη ἐκδήλωση στή συνα-
γωγή, ἀναφέρθηκε, μεταξύ ἄλλων, καί στήν ἀναγκαιότητα νά τιμωρηθοῦν ὅσοι
συνεργάστηκαν μέ τίς γερμανικές ἀρχές κατοχῆς στήν Ἀθήνα γιά τή σύλληψη
Ἰσραηλιτῶν. Τόν ἀριθμό αὐτῶν τῶν δοσιλόγων τόν περιόρισε σέ δύο ἤ τρία ἄτομα,
πού «ἔφεραν δυστυχῶς ἑβραϊκά ὀνόματα»4. Πράγματι ὑπῆρξαν καί αὐτοί, ὅμως,
ὅπως τουλάχιστον φαίνεται ἀπό τίς δικαστικές ὑποθέσεις πού μελετήθηκαν, οἱ
καταδότες πού ἔφεραν χριστιανικά ὀνόματα ἦταν πολύ περισσότεροι.

Ἀμέσως μετά τήν Ἀπελευθέρωση καί γιά ἕνα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
μέχρι νά ἀνασυγκροτηθεῖ τό κράτος, τό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ὅπως σέ ἄλλες περιοχές στήν
Ἑλλάδα, προχώρησε καί στήν Ἀθήνα σέ συλλήψεις καί ἀνακρίσεις συνεργατῶν
τοῦ ἐχθροῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καί καταδότες Ἑβραίων5. Ἡ κυβέρνη-
ση Ἐθνικῆς Ἑνότητας, μόλις ἐγκαταστάθηκε στήν Ἀθήνα, ψηφίζει τήν ὑπ’ ἀριθ.
1/6-11-1944 Συντακτική Πράξη «περί ἐπιβολῆς ποινικῶν κυρώσεων κατά τῶν συ-
νεργασθέντων μετά τοῦ ἐχθροῦ»6. Ὡστόσο οἱ δίκες τῶν δοσιλόγων δέν ἀρχίζουν
παρά στίς ἀρχές τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς, ἀφοῦ τροποποιηθεῖ ἡ σχετική νομοθεσία
μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 6/20-1-1945 Συντακτική Πράξη7. Ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται στήν
ἔκρυθμη πολιτική κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στή χώρα μετά τήν ἥττα τῆς Ἀρι-
στερᾶς τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944.

Μεταξύ τῶν δικῶν πού ἀρχίζουν νά διεξάγονται τό ἔτος 1945, περιλαμβάνον-
ται καί αὐτές πού στηρίζονται σέ μηνύσεις Ἑλλήνων Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἐπιζήσει τῆς Κατοχῆς. Ἐκτός ἀπό τά ἀδικήματα δοσιλογισμοῦ τά ὁποῖα ἀποδί-
δονται συνήθως στούς κατηγορούμενους, πολύ συχνά ἡ δίωξη πού ἀσκεῖται πε-
ριλαμβάνει καί ἀδικήματα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου κατά τῆς περιουσίας, δη-
λαδή κλοπή ἤ ὑπεξαίρεση καί κυρίως ἐκβίαση, πού ἔχουν ἐπιπρόσθετα τελεστεῖ
σέ βάρος τῶν μηνυτῶν.

Χάρη Δελλοπούλου
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3. Ἀσέρ Ρ. Μωυσῆς, Κληροδότημα, Ἐπιλογή ἀπό μελετήματα τοῦ Ἕλληνα-Ἑβραίου ἡγέτη
καί συγγραφέα, Εἰσαγωγή καί σχόλια ἀπό τό γιό του Ραφαήλ Μωυσῆ, Ἀθήνα 2011, σ. 32.

4. στό ἴδιο, σ. 39.
5. Ἑλένη Χαϊδιᾶ, «Δωσίλογοι», ὅ.π., σ. 57· βλ. καί στήν ὑπ’ ἀριθ. 272/14-7-1945 πρακτικά καί

ἀπόφαση, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 3, τήν κατάθεση τοῦ μάρτυρα κατηγορίας Σ. Π.: «Τόν κατηγορούμενο
εἶδον νά φορῆ ἕνα δαχτυλίδι στό χέρι. Εἰς τήν ἀνάκρισιν πού τοῦ ἔκαμαν οἱ ἐλασίτες (καθ’ ἥν
ἤμουν ἐμπρός) παρεδέχθη ὅτι ἐξεβίασε τόν Ἑβραῖον καί τοῦ πῆρε τά ἐν τῷ κατηγορητηρίῳ
πράγματα. Ἐπίσης τόν κατηγοροῦσαν ὅτι ἐπρόδωσε δύο ἑβραίους οἵτινες καί ἐξετελέσθησαν»…

6. Συντακτική Πράξη ὑπ’ ἀριθ. 1/6-11-1944, ΦΕΚ 12, τ. 1ο.
7. Συντακτική Πράξη ὑπ’ ἀριθ. 6/20-1-1945, ΦΕΚ 12, τ. 1ο.
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Οἱ καταθέσεις τῶν μαρτύρων κατηγορίας συνήθως εἶναι σύντομες καί συχνά
ἐλλειπτικές. Ἐπικεντρώνονται στά περιστατικά τῆς κατάδοσής τους, ὅταν τά
γνωρίζουν, καί κυρίως τῆς ληστρικῆς ἀφαίρεσης τῶν κινητῶν περιουσιακῶν τους
στοιχείων καί ὄχι τόσο στόν τρόπο τῆς ἐπιβίωσής τους τό φοβερό 12μηνο τοῦ 1943
μέ 1944. Αὐτό εἶναι κατανοητό ἄν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι δέν πρόκειται γιά συνήθεις
προφορικές μαρτυρίες, πού δίνονται στό πλαίσιο μιᾶς ἱστορικῆς ἔρευνας γιά τή
διάσωση τῆς μνήμης· δηλαδή μέσα σέ ἕνα οἰκεῖο περιβάλλον καί ὕστερα ἀπό κά-
ποια ψυχική προετοιμασία γιά τήν ἀνασύσταση μιᾶς ἐπώδυνης ἱστορίας. Ἀντίθε-
τα, πρόκειται γιά μαρτυρικές καταθέσεις πού δίνονται δημόσια, ἐμπρός σέ ἀκρο-
ατήριο, μέσα στά στενά χρονικά ὅρια τῆς διεξαγωγῆς μιᾶς δίκης. Εἶναι δηλαδή
ἕνα περιβάλλον τυπικό καί ἐπίσημο, ὅπου ἡ διαδικασία ὀργανώνεται σύμφωνα
μέ τούς κανόνες τῆς ποινικῆς δικονομίας καί ἐπικεντρώνεται στό ζητούμενο: τήν
ἀπόδειξη ἤ μή τῶν περιστατικῶν τῆς μήνυσης. Συνεπῶς, εἶναι πολύ πιθανό ἡ
διήγηση τοῦ μάρτυρα νά διακοπτόταν ἀπό τόν προεδρεύοντα, ἄν, κατά τήν κρίση
του, παρεκτρεπόταν ἀπό τό θέμα ἀπόδειξης καί πλατείαζε μέ τήν παρεμβολή λε-
πτομερειῶν τῆς προσωπικῆς του περιπέτειας διάσωσης. Ἐπιπλέον, τά πρακτικά
πού τηροῦνται στίς δίκες δέν εἶναι μιά ἀναλυτική καταγραφή ὅσων διαμείβονται
στήν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου. Ὅ,τι καταθέτουν οἱ μάρτυρες ἀποδίδεται στά
πρακτικά συμπυκνωμένο, λόγω τῆς ταχύτητας μέ τήν ὁποία ἐκτυλίσσεται ἡ προ-
φορική διαδικασία. Συνήθως δηλαδή, αὐτά πού καταγράφονται εἶναι περιλήψεις
τῶν οὐσιωδῶν γιά τή δίκη σημείων τῆς διήγησης τοῦ μάρτυρα, ἡ πληρότητα τῶν
ὁποίων, μεταξύ ἄλλων, ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἱκανότητα καί τήν ἐμπειρία τοῦ ἑκάστο-
τε γραμματέα τῆς ἕδρας, πού τηρεῖ τά πρακτικά.

Ὡστόσο, ἀπό αὐτές ἀκριβῶς τίς «στεγνές» μαρτυρικές καταθέσεις μποροῦμε
νά ἀνιχνεύσουμε μικρές στιγμές καθημερινότητας, πού προσθέτουν μία ἀκόμη
ψηφίδα στή δυνατότητά μας νά προσλάβουμε, νά ἀνασυστήσουμε καί, ἄς μοῦ ἐπι-
τραπεῖ νά πῶ, νά χρωματίσουμε τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς, ἀκόμη καί τά συναισθήμα-
τα τῶν μαρτύρων, ὄχι μόνο διαρκούσης τῆς Κατοχῆς, ἀλλά καί κατά τό χρόνο τῆς
διεξαγωγῆς τῶν δικῶν αὐτῶν. Ἕνα μικρό παράδειγμα. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ δυ-
σκολία ἐξεύρεσης τροφίμων καί ἡ πείνα κατατυράννησε τήν ἐποχή ἐκείνη τή συν-
τριπτική πλειονότητα τῶν Ἀθηναίων, πολλῶ δέ μᾶλλον τῶν Ἑβραίων πού κρύ-
βονταν. Ἡ πολυτιμότητα τῆς τροφῆς σέ συνδυασμό μέ τήν ὑπόρρητη ἀγανάκτηση
γιά τήν τρομοκράτηση καί τόν ἀνάλγητο ἐκβιασμό πού ὑπέστη ἀπό τούς κατηγο-
ρούμενους, ἀναδύεται στήν φαινομενικά νηφάλια κατάθεση τοῦ Ζάκ Σαμπετάι
Ν. Ἐκθέτει ὁ μάρτυρας ὅτι οἱ δύο ἀπό τούς κατηγορούμενους τῆς συγκεκριμένης
ὑπόθεσης ἦλθαν στό σπίτι ὅπου ἔμενε, προφανῶς μέ πλαστά στοιχεῖα, καί πε-
ριγράφει πῶς, οἱ ἄγνωστοί του ἕως τότε ἄνθρωποι, ἐπί ὧρες, τόν ἐκβίαζαν ζητών-
τας του 150 χρυσές λίρες γιά νά μήν τόν καταδώσουν στίς γερμανικές ἀρχές, καί
ὅταν ἐντέλει πείστηκαν ὅτι πράγματι δέν εἶχε μετρητά, τοῦ πῆραν τά πράγματά
του, μᾶλλον ἐμπορεύματα, ἀξίας 100 λιρῶν, τά ὁποῖα ἔβαλαν σέ βαλίτσες καί ἔφυ-
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γαν. Δέν διευκρινίζει ἄν τόν κατέδωσαν τελικά ἤ ἄν πρόλαβε νά ἀλλάξει κρησφύ-
γετο πρίν ἐπανέλθουν. Ὡστόσο, πέρα ἀπό τήν ἁπτή ὑλική ἀπώλεια, ἡ ἀγανάκτηση
ἀπό τήν προσβολή πού ὑπέστη, ἡ, ἐξαιτίας τῆς συμπεριφορᾶς τῶν κατηγορουμέ-
νων, περαιτέρω καταρράκωση τῶν προπολεμικῶν ἀξιῶν μέ τίς ὁποῖες εἶχε προ-
φανῶς ἀνατραφεῖ, ὅπως ὁ σεβασμός τῆς προσωπικότητας καί τῆς ἰδιωτικότητάς
του, μοιάζει νά συμποσώνεται σέ μιά, περιττή γιά τή στήριξη τῆς κατηγορίας, λε-
πτομέρεια, πού ὅμως εἶναι τραυματική γι’ αὐτόν καί ἔχει ἀνάγκη νά τήν καταθέσει:
«Ἦλθαν εἰς τάς 4 μ.μ. καί ἔμειναν μέχρι τάς 8 μ.μ., ἤνοιξαν κονσέρβες μόνοι τους
καί ἔφαγαν»8.

Ὁ συστηματικός διωγμός τῶν Ἑβραίων πού ζοῦν ἤ ἔχουν καταφύγει στήν
Ἀθήνα ἀρχίζει μέ τή συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1943. Ἡ
φυγάδευση τοῦ ραβίνου Μπαρτζιλάι στό βουνό μέ τή βοήθεια τοῦ ΕΑΜ καί ἡ κα-
ταστροφή τοῦ μητρώου τῶν μελῶν τῆς κοινότητας δυσκολεύει τό ἔργο τῶν διω-
κτῶν9. Λίγοι, οἱ οἰκονομικά ἀσθενέστεροι, ἐγγράφονται στούς νέους ὀνομαστι-
κούς καταλόγους πού ζητοῦν οἱ Γερμανοί10. Κάποιοι φεύγουν στό βουνό παίρνον-
τας μέρος στήν ἔνοπλη ἀντίσταση. Ἄλλοι κατορθώνουν νά ἀποδράσουν γιά τή
Μέση Ἀνατολή μέσα ἀπό τά δίκτυα διαφυγῆς πού εἶχαν ἀρχίσει νά δημιουρ-
γοῦνται.

Ἡ πλειονότητα ὅμως παραμένει στήν Ἀθήνα καί περνάει στήν παρανομία. Ἡ
ἀπόφαση νά κρυφτεῖ κανείς, ἰδιαίτερα ὅταν πρόκειται γιά οἰκογένειες μέ μικρά
παιδιά, δέν εἶναι ἁπλή οὔτε εὔκολη. Ἀντίθετα συνεπάγεται σωρεία κινδύνων,
χρειάζεται κάποιο δίκτυο ἀνθρώπων πρόθυμων νά διακινδυνεύσουν ἀκόμη καί
τή ζωή τους γιά νά βοηθήσουν, καί βέβαια πρέπει νά διαθέτει κανείς τά ἀπαραίτη-
τα χρήματα γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἐγχειρήματος. Γι’ αὐτό φαίνεται ὅτι εἶναι πρω-
ταρχικῆς σημασίας ἡ διασφάλιση, ὅσο ἀκόμη εἶναι καιρός, κάποιων περιουσιακῶν
στοιχείων, κυρίως ἐμπορευμάτων, πού θά ἐξασφαλίσουν τή διαβίωση, ἀφοῦ, ἄλ-
λωστε, δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐργασίας. Ὁ Βιτάλ Κ., μᾶλλον σώφρων ἔμπο-
ρος, προσπαθεῖ νά βρεῖ ἕνα σχετικά νομότυπο τρόπο νά κρύψει τά ἐμπορεύματά
του, πού εἶναι κυρίως ἕτοιμα ροῦχα. Ὅπως προκύπτει ἀπό τίς μαρτυρικές κα-
ταθέσεις, προχωρᾶ προσεκτικά· πρῶτα ρωτᾶ γνωστούς του ἄν θά εἶναι ἀσφαλές
νά τοποθετήσει τά ἐμπορεύματα στίς Γενικές Ἀποθῆκες τοῦ Κράτους. Αὐτό δέν
ἀρκεῖ ὅμως, καί στή συνέχεια ἀπευθύνεται καί στό δικηγόρο τῶν Ἀποθηκῶν γιά
νά βεβαιωθεῖ ὅτι μπορεῖ νά τά τοποθετήσει γιά φύλαξη χρησιμοποιώντας τό ὄνομα

Χάρη Δελλοπούλου
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8. Ὑπ’ ἀριθ. 97, 98, 99/31-5-1945 ἀπόφαση Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 1.
9. Χάγκεν Φλάισερ Στέμμα καί Σβάστικα, Ἡ Ἑλλάδα τῆς Κατοχῆς καί τῆς Ἀντίστασης,

Ἀθήνα 1995, τ. Β΄, σ. 322 κ.ἑξ.· Ἀσέρ Μωυσῆς, ὅ.π., σ. 39· Καρίνα Λάμψα, Ἰακώβ Σιμπή, Ἡ Διάσω-
ση, Ἀθήνα 2012, σ. 280 κ.ἑξ.

10. Ὑπ’ ἀριθ. 252, 252α, 253, 254/12-7-1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ
Ἀθηνῶν, τ. 3.
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ἄλλου. Δύο χριστιανοί τῆς ἐμπιστοσύνης του –ὁ ἕνας μάλιστα εἶναι δικηγόρος-,
συμφωνοῦν γιά τήν ἐπ’ ὀνόματί τους τοποθέτηση τῶν ἐμπορευμάτων. Ὅμως,
παρά τήν ὅλη πρόβλεψη, ἡ ὕπαρξη τῶν ἐμπορευμάτων καταδίδεται στούς Γερμα-
νούς. Τά πράγματα περιέρχονται στόν Ἕλληνα διερμηνέα καί τούς συνεργάτες
του καί διοχετεύονται στή μαύρη ἀγορά, ἐνῶ ὁ δικηγόρος συλλαμβάνεται καί πα-
ραμένει ἕξι μῆνες στό Χαϊδάρι11.

Ἄλλοι ἐμπιστεύονται τά περιουσιακά τους στοιχεῖα σέ χριστιανούς φίλους,
πού ἀγωνίζονται νά τά διαφυλάξουν, ἀφοῦ καί αὐτοί εἶναι ἔκθετοι στόν ἐκβιασμό
τῶν πολύ καλά, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, πληροφορημένων συνεργατῶν τῶν Γερμανῶν.
Ὁ Πώλ Ν. διαμοιράζει τά ἐμπορεύματά του σέ φίλους του ἐπίσης ἐμπόρους, ἀπό
τούς ὁποίους οἱ περισσότεροι τοῦ τά ἐπιστρέφουν μετά τήν Ἀπελευθέρωση12. Ὁ
χριστιανός ὑπάλληλος τοῦ χαλκιδαίου Ἠλία Μποχώρ Κ., στόν ὁποῖο ἔχει ἐμπι-
στευτεῖ τό κατάστημά του ἐμπορίας εἰδῶν ἁλιείας, μεταφέρεται τό Μάρτιο τοῦ
1944 στή Γκεστάπο. Ξυλοκοπεῖται ἄγρια, ἀλλά ἀρνεῖται σθεναρά ὅτι γνωρίζει ποῦ
κρύβεται ὁ ἐργοδότης του. Τούς πείθει, καί ἐνῶ ὁ γερμανός ἀξιωματικός εἶναι ἕτοι-
μος νά τοῦ παραδώσει καί πάλι τά κλειδιά, παρεμβαίνει ἕνας ἀπό τούς κατηγο-
ρουμένους, καί τό κατάστημα μέ ὅλο τό ἐμπόρευμα περνάει ἐν τέλει στά χέρια
«ἡμέτερου»13.

Ὅσοι δέν καταγράφονται στούς καταλόγους προσπαθοῦν νά χαθοῦν στήν
ἀνωνυμία τῆς μεγάλης πόλης. Ἐφοδιάζονται μέ πλαστές ταυτότητες, οἰκογένειες
χωρίζονται καί διασκορπίζονται σέ διάφορες γειτονιές, ψάχνουν διαρκῶς γιά νέα
καταλύματα ὡς μέτρο ἀσφαλείας, ἐνῶ ἄλλοι βαφτίζονται καί προχωροῦν σέ
γάμους μέ χριστιανούς. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι πάντα ἀποτελεσματικό γιατί ὁ κίνδυ-
νος τῆς προδοσίας ἐλλοχεύει διαρκῶς. Οἱ ἕλληνες συνεργάτες τῶν Γερμανῶν
ἔχουν συνήθως ἔγκυρες πληροφορίες, ὄχι μόνο γιά τήν ἑβραϊκή ταυτότητα τοῦ διω-
κόμενου, ἀλλά, κυρίως γιά τήν περιουσιακή του κατάσταση. Ὁ 29χρονος Ἐμμα-
νουήλ Ρ., βαπτισμένος καί παντρεμένος μέ χριστιανή, δέχεται τόν Ἰούνιο τοῦ 1944
τήν ἐπίσκεψη τῶν κατηγορουμένων στό κατάστημά του στήν ὁδό Σταδίου. Τοῦ
συστήνονται ὡς ἀνήκοντες σέ γερμανική ὑπηρεσία μέ ἐντολή νά τόν συλλάβουν.
Τόν μεταφέρουν στό σπίτι του, δῆθεν γιά ἔρευνα, καί ἐκεῖ φαίνεται ὁ πραγματικός
σκοπός τους. Τοῦ ζητοῦν τό ποσό τῶν 60 λιρῶν μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι θά τόν σβή-
σουν ἀπό τούς καταλόγους. Ὁ ἐκβιαζόμενος δέν τίς ἔχει, καί ἐνῶ παραμένει κρα-
τούμενός τους, στέλνει τή σύζυγο στό κατάστημα νά τούς φέρει ἐμπορεύματα
ἀναλόγου ἀξίας, ὅπως καί γίνεται. Τίς ἐναγώνιες ὧρες πού περιμένει τήν ἐπι-
στροφή της, οἱ κατηγορούμενοι ψάχνουν τό σπίτι του καί τοῦ ἀφαιροῦν διάφορα
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11. Ὑπ’ ἀριθ. 166-167/27-6-1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 2.
12. Ὑπ’ ἀριθ. 394, 395/2-8-1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 4.
13. Ὑπ’ ἀριθ 1080, 1081, 1082/8-11-1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ
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πράγματα καί «εἰς τό σακάκι μου πού εἶχα τοποθετήσει στήν καρέκλα εἶχα μέσα
17 ναπολεόνια καί 150 δολλάρια ἅτινα καί αὐτά ἐξηφανίσθησαν»... Φεύγουν προ-
σωρινά ἱκανοποιημένοι, ὡστόσο λίγες μέρες μετά ἐπιστρέφουν γιά νά συνεχίσουν
τόν ἐκβιασμό. Ὁ μηνυτής ὅμως ἔχει πλέον ἐξαφανιστεῖ περνώντας στήν παρα-
νομία14.

Οἱ συμμορίες τῶν ἐκβιαστῶν κατατρομοκρατοῦν τούς διωκόμενους πού βά-
ζουν στό στόχαστρό τους. Στίς 13 Αὐγούστου 1944 δύο συνεργάτες τῶν Γερμανῶν
σπᾶνε τήν ἐξώπορτα καί εἰσβάλουν στό σπίτι ὅπου κρύβεται ὁ Ἰωσήφ Μωυσῆ Μπ.
μέ τήν οἰκογένειά του. Ὑπό τήν ἀπειλή τῶν ὅπλων τούς συγκεντρώνουν ὅλους σέ
ἕνα δωμάτιο καί τούς πιέζουν νά κατονομάσουν αὐτούς πού τούς εἶχαν προμη-
θεύσει τίς πλαστές ταυτότητες· «ἀλλά ἐμεῖς δέν θελήσαμε νά τοῦ ποῦμε»… λέει ὁ
ἐξεταζόμενος μάρτυρας χρησιμοποιώντας, ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου πολύ
οὐδέτερη ἔκφραση γιά νά περιγράψει αὐτό πού συνέβαινε ὑπό τήν ἀπειλή τῶν
ὅπλων. Ὡστόσο, αὐτό πού πραγματικά ἐνδιέφερε τούς κατηγορούμενους ἦταν ἡ
ὑπόδειξη ἀπό τούς ἔντρομους ἀνθρώπους ἄλλων τριῶν Ἰσραηλιτῶν καί ἡ
ἀπόσπαση τοῦ ποσοῦ τῶν 100 λιρῶν ἀνά ἄτομο μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι θά τούς
ἀφήσουν. Οἱ συλληφθέντες ὅμως ἔχουν μόνο 10 λίρες. «Ἀλλ’ οὗτοι ἦσαν ἀνένδοτοι
καί μᾶς διέταξαν νά ἑτοιμασθῶμεν καί μᾶς ὡδήγησαν στή Γκεσταπό, παρά τίς πα-
ρακλήσεις μας ὡς καί τῆς κόρης τῆς σπιτονοικοκυρᾶς μας, ἥτις τούς ἔπεσε στά
πόδια. Μᾶς πῆγαν δέ μέ αὐτοκίνητον τό ὁποῖον ἤθελον νά πληρώσωμεν ἡμεῖς»…
«Ὁ Γερμανός ἀξιωματικός ὅταν μᾶς πῆγαν ρώτησε ποιός μᾶς ἔφερε καί εἶπαν ὁ
Π… καί τότε μᾶς εἶπε δέν ἠμπορούσατε νά κρυφθεῖτε»…15.

Ἡ ζωή σέ συνθῆκες παρανομίας εἶναι ἐπισφαλής καί σημαίνει μιά καθημε-
ρινότητα στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ. Ὁ θεσσαλονικιός δικηγόρος Ἀσέρ Μωυσῆς,
πού κρύβεται μέ τήν οἰκογένειά του στήν Κηφισιά, συναπαντᾶ τυχαῖα στό δρόμο
τόν ἐπίσης δικηγόρο ἀπό τή Θεσσαλονίκη Τούντα, ὁ ὁποῖος καί τόν καταδίδει16.
Ὅποιος κρύβεται εἶναι ἀναγκασμένος νά κυκλοφορεῖ στήν πόλη, μέ προφυλάξεις
βέβαια, γιά νά βρεῖ τρόφιμα, γιά νά ἔρθει σέ ἐπαφή μέ συγγενεῖς ἤ φίλους ἤ ἀκόμη-
ἀκόμη γιά νά βάλει ναφθαλίνη στό κρυμμένο ἐμπόρευμα μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς
του17. Κάθε περιουσιακό στοιχεῖο εἶναι εἰσιτήριο γιά τήν ἐπιβίωση, ὄχι μόνο τόν
καιρό τῆς Κατοχῆς, ἀλλά καί μετά τό τέλος τοῦ πολέμου, πού τό 1944 φαίνεται
ἐπιτέλους νά πλησιάζει.

Οἱ διωκόμενοι εἶναι ἀνά πάσα στιγμή ἔκθετοι στήν ἀπληστία τῶν ἐγκληματιῶν
καιροσκόπων, πού βλέπουν τά ἀντισημιτικά μέτρα ὡς μιά εὐκαιρία εὔκολου πλου-
τισμοῦ καί πηγή ἐσόδων μέσω τοῦ ἐκβιασμοῦ. Ὅμως τί ἄνθρωποι εἶναι οἱ κατη-
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14. Ὑπ’ ἀριθ. 352/26-7-1945. ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 4.
15. Ὑπ’ ἀριθ. 97, 98, 99/31-5-1945 ἀπόφαση, ὅ.π.
16. στό ἴδιο· βλ. καί Ἀσέρ Μωυσῆ, ὅ.π., σ. 109.
17. Ὑπ’ ἀριθ. 394, 395/2-8-1945 ἀπόφαση, ὅ.π.
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γορούμενοι; Στά πρακτικά τῶν δικῶν καταγράφονται μόνο τά ὀνόματα καί ὁ
τόπος κατοικίας ἤ γέννησής τους. Σέ λίγες περιπτώσεις ἀναφέρονται τά ἐπαγ-
γέλματα πού δηλώνουν οἱ ἴδιοι ὅτι ἀσκοῦν, ὅπως ἔμπορος, δικηγόρος, σωφέρ,
ὑδραυλικός, κηπουρός, φοιτητής, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, καθώς καί οἱ ἡλικίες τους,
πού κυμαίνονται μεταξύ εἴκοσι καί πενήντα ἑπτά ἐτῶν. Οἱ ἐλάχιστες γυναῖκες
εἶναι «οἰκοκυρές»18. Ὅμως ἄν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψη ὅτι ἀρκετοί ἀπό αὐτούς, ἐκτός ἀπό
τήν παροχή τῶν ὑπηρεσιῶν τους στούς Γερμανούς, δραστηριοποιοῦνται παράλλη-
λα καί στό πεδίο τῆς μαύρης ἀγορᾶς, μᾶλλον πρόκειται στήν πλειονότητά τους γιά
ἀνθρώπους προερχόμενους ἀπό μεσαῖα καί χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, οἱ
ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται τίς συνθῆκες τῆς ταραγμένης ἐκείνης ἐποχῆς γιά νά ἀναρ-
ριχηθοῦν οἰκονομικά καί συνακολούθως κοινωνικά μέ ὁποιονδήποτε τρόπο.
Συνήθως προσκολλῶνται στίς γερμανικές ὑπηρεσίες ὡς «διερμηνεῖς» ἤ ἄλλου
τύπου συνεργάτες τους. Σχηματίζουν γύρω τους μικρές ὁμάδες δύο-τριῶν ἀτόμων
καί, χρησιμοποιώντας τίς πληροφορίες πού ἀντλοῦν ἀπό τή συνεργασία τους μέ
τούς Γερμανούς, ἐντοπίζουν καί ἐκβιάζουν τά θύματά τους19. Συχνά εἶναι ἐφο-
διασμένοι μέ γερμανικές ταυτότητες πού τίς ἐπιδεικνύουν ὄχι μόνο στούς τρομο-
κρατημένους ἐκβιαζόμενους, ἀλλά καί σέ γνωστούς τους καυχώμενοι γιά τή δρά-
ση τους. Τά γερμανικά ἔγγραφα τούς παρέχουν σειρά διευκολύνσεων· ἀπό τίς
μαυραγορίτικες δραστηριότητές τους μέχρι τήν ἐξασφάλιση δωρεάν εἰσόδου στόν
κινηματογράφο20. Ἡ σχέση τους μέ τούς Γερμανούς τούς κάνει παντοδύναμους
καί τούς παρέχει ἀσυλία σέ κάθε εἴδους παρανομία, χωρίς νά προκύπτει πάντα
μέ σαφήνεια ἀπό τά πρακτικά πότε ἐνεργοῦν σέ συνεργασία μέ κάποιους Γερμα-
νούς καί πότε γιά λογαριασμό τους. Ὁ μοίραρχος, πού μαζί μέ γείτονες βοήθησε
τήν οἰκογένεια Ἀσέρ Μωυσῆ νά ξεφύγει καί νά ἀνακτήσει μέρος τῶν κλαπέντων
ἀντικειμένων, εἶναι σαφής στήν κατάθεσή του. Ὅταν ἀνέφερε στόν γερμανό ἐπι-
λοχία Τσίμερμαν τή σύλληψη τῶν δύο ἐκβιαστῶν, καθώς καί τό ὄνομα τοῦ δι-
κηγόρου Τούντα πού τούς εἶχε ὑποδείξει τό κρησφύγετο, ὁ Γερμανός τοῦ ἔδωσε
νά καταλάβει πώς εἶναι δικοί τους ἄνθρωποι καί δέν μπορεῖ νά τούς πειράξει21.

Στίς ἐκδικαζόμενες ὑποθέσεις, ἐκτός ἀπό τούς πιό πάνω κατηγορουμένους,
πού συνεργάζονται ἀνοιχτά μέ τούς Γερμανούς, διαφαίνεται καί μιά ἄλλη κατη-
γορία ἀνθρώπων, πού κινοῦνται ἐπίσης μέ γνώμονα τό προσωπικό τους οἰκονο-
μικό συμφέρον. Πρόκειται γιά ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων τά ὁποῖα ἐκμισθώνουν καί
πιέζουν τούς ἑβραίους μισθωτές τους, συχνά καί τούς χριστιανούς, νά καταβάλ-
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18. Ὑπ’ ἀριθ. 97, 98, 99/31-5-1945, 352/26-7-1945, 476-477/16-8-1945, 507-508-509/21-8-1945,
583/30-8-1945 ἀποφάσεις, ὅ.π., τ. 1, 4, 5 καί 6 ἀντίστοιχα.

19. Ὑπ’ ἀριθ. 433, 434/45 καί 97, 98, 99/45 ἀποφάσεις τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ
Ἀθηνῶν, τ. 5καί 1 ἀντίστοιχα.

20. Ὑπ’ ἀριθ. 272/14-7-1945. ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 3.
21. Ὑπ’ ἀριθ. 97, 98, 99/31-5-1945 ἀπόφαση, ὅ.π.
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λουν ὑψηλότερα μισθώματα ἀπό τά ὁριζόμενα ἀπό τό ἐνοικιοστάσιο, ἀλλιῶς νά
ἐγκαταλείψουν τό μίσθιο, ἀπειλώντας μέ τήν κατάδοσή τους στούς Γερμανούς. Ὁ
Λέων Σολομῶντος Μπ. ἤ Χ., ἔμπορος πού ἦρθε ἀπό τά Ἰωάννινα στήν Ἀθήνα τό
1941, καταθέτει διεξοδικά τόν ἐκβιασμό πού ὑφίστατο ἀπό τόν ἰδιοκτήτη τοῦ γρα-
φείου πού εἶχε νοικιάσει γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἐμπορίας του. Ὁ τελευταῖος ζητοῦσε
ἐπίμονα τήν ὑπέρογκη αὔξηση τοῦ ἐνοικίου πού κατέβαλε ὁ μάρτυρας ἤ τήν
παράδοση τῶν κλειδιῶν τοῦ μισθίου ἐκβιάζοντάς τον, ἄν δέν συμμορφωνόταν, μέ
τήν κατάδοσή του. Μάλιστα τίς ἀπειλές τίς διάνθιζε καί μέ ἰσχυρισμούς τῆς γερ-
μανικῆς προπαγάνδας, λέγοντάς του ὅτι «ἐξαιτίας τῶν ἑβραίων ἐκηρύχθη ὁ πόλε-
μος κατά τῆς Γερμανίας καί ὑποφέρει καί αὐτός»... Ὁ μάρτυρας, πού ἕως τό
Δεκέμβριο τοῦ 1942 εἶχε ἀποφύγει νά ἐγγραφεῖ στούς σχετικούς καταλόγους, πε-
ριγράφει ἀναλυτικά τήν ἀγωνιώδη ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων: τί τοῦ ἔλεγε ὁ κατηγο-
ρούμενος ὅταν τόν συναντοῦσε στό δρόμο, πῶς ἀπειλοῦσε τήν ἀδελφή του, καί πῶς
κατάφερε μέν νά φυγαδεύσει μέρος τῶν ἐμπορευμάτων του, ὅμως γιά νά σώσει τά
ὑπόλοιπα, πού βρίσκονταν στό μίσθιο, ἀναγκάστηκε τελικά νά ἐγγραφεῖ στούς κα-
ταλόγους, ἴσως ἐλπίζοντας ὅτι ἡ νομοταγής στάση του θά τόν διέσωζε. Ὅτι μετά
τήν ἐγγραφή του κέρδισε λίγο χρόνο· ὥσπου τόν Μάρτιο τοῦ 1944, μετά τήν πα-
ρουσίασή του, συμβαίνει τό ἀναπόφευκτο· συλλαμβάνεται. Ὕστερα ἀπό ὅσα διε-
ξοδικά παραθέτει, κλείνει τήν κατάθεση σχεδόν βιαστικά, ἐπιγραμματικά, χωρίς
αὐτό πού λέει νά ἀνταποκρίνεται οὔτε στό ἐλάχιστο σ’ αὐτό πού, σήμερα πιά,
γνωρίζουμε ὅτι βίωσαν ὅσοι ἐκτοπίστηκαν σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης μετά τή
σύλληψή τους: «Ἐγώ ἐκ τῶν ἀπειλῶν τοῦ κατηγορουμένου ἠναγκάσθην νά παρου-
σιασθῶ εἰς τούς Γερμανούς καί ἐστάλην εἰς τήν Σιλεσίαν ὅπου ἐταλαιπωρήθην»22.

Σέ ἄλλες περιπτώσεις οἱ ἔνοικοι ἀναγκάζονται νά φύγουν βιαστικά, ἐγκατα-
λείποντας τά πράγματά τους, τά ὁποῖα ὑπεξαιροῦν οἱ σπιτονοικοκύρηδες23. Ἕνας
χριστιανός μάρτυρας κατηγορίας, ἐπίσης ἔνοικος, καταθέτει: «Ἐκεῖ ἔμεναν καί
δύο ἑβραῖοι μεγάλης ἡλικίας, οἵτινες μοῦ παρεπονοῦντο πώς οἱ κατηγορούμενοι
(σπιτονοικοκύρηδες) τούς ζητοῦν λίρες ἐνῶ αὐτοί δέν ἔχουν καί μετά ἀπό ὀλίγας
ἡμέρας συνελήφθησαν καί ἔκτοτε δέν ἐφάνησαν. Μετά τήν σύλληψιν τούτων ὑπό
τῶν Γερμανῶν εἶδον τήν κατηγορουμένην νά φορά τά ροῦχα τῆς κυρίας τοῦ
ἑβραίου»24.

Τά αἰσθήματα φόβου καί ἀγωνίας αὐτῶν πού ἔχουν παγιδευτεῖ ὅσο κρατοῦν
οἱ διαπραγματεύσεις δέν χωροῦν σέ περιγραφές. Οἱ ἐκβιαστές χρησιμοποιοῦν
κάθε μέσο γιά νά ἀπομυζήσουν ὅσα περισσότερα χρήματα μποροῦν. Γεμίζουν καί
ἀδειάζουν τά ὅπλα τους μπροστά στούς τρομοκρατημένους ἀνθρώπους, τούς

Χάρη Δελλοπούλου

196

22. Ὑπ’ ἀριθ. 252, 252α, 253, 254/12-7-45 ἀπόφαση, ὅ.π.
23. Ὑπ’ ἀριθ. 583/1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 5.
24. Ὑπ’ ἀριθ. 318, 319 καί 320/21-7-1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ
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πιέζουν νά ποῦν ποῦ κρύβονται καί ἄλλοι φίλοι ἤ συγγενεῖς τους, ἕνας ἐκμισθωτής
ἀκινήτου ἀπειλεῖ ὅτι τώρα θά καλέσει τούς Γερμανούς δείχνοντας συγχρόνως τό
τηλέφωνο. Ὁ βαπτισμένος καί παντρεμένος μέ χριστιανή Πέτρος Ἰωάννου Μπ.
σέρνεται ἀπό τούς ἐκβιαστές του, μέσα στή νύχτα, στό ἄλσος τῆς Σχολῆς Εὐελ-
πίδων. Ἐκεῖ τόν ὑποβάλλουν στό μαρτύριο τῆς εἰκονικῆς ἐκτέλεσης γιά νά τόν
ἐξαναγκάσουν νά μαρτυρήσει τό κρησφύγετο γνωστῶν του Ἑβραίων. Οἱ συμ-
μορίες μοιράζονται τά χρήματα πού ἀποσποῦν, μέ ποσοστά ὁ καθένας, καί διο-
χετεύουν τά ἐμπορεύματα πού ἁρπάζουν στή μαύρη ἀγορά. Οἱ καμπαρτίνες τοῦ
Βιτάλ Κ., πού ἀναγνωρίζονται παρότι ὁ κατηγορούμενος ἔχει τήν πρόνοια νά
ἀφαιρέσει τήν φίρμα, φτάνουν ὥς τούς Μολάους ὅπου ἀνταλλάσσονται μέ λάδι.

Στίς ὑποθέσεις πού ἐρευνήθηκαν ὑπάρχει καί μία περίπτωση κατάδοσης Ἑ-
βραίας ἐξαιτίας ἐρωτικῆς ἀντιζηλίας. Ἡ κατηγορουμένη, πιστεύοντας ὅτι ὁ
σύζυγός της διατηρεῖ ἐρωτικές σχέσεις μέ τήν βαφτισμένη ὡς Καίτη Παπαδο-
πούλου Ρασέλ Γ. καταδίδει αὐτήν καί τό παιδί της. Συλλαμβάνονται καί ἐκτοπί-
ζονται στό Ἄουσβιτς. Ἀπό ἐκεῖ γυρίζει μόνο ἡ μητέρα, πού ἀσκεῖ καί τή μήνυση25.

Ἡ Ἀπελευθέρωση βρίσκει τούς Ἕλληνες Ἑβραίους ἀποδεκατισμένους, δια-
σκορπισμένους, ἀπογυμνωμένους. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἐπιζώντων,
τόσο αὐτῶν πού κρύφτηκαν ὅσο καί αὐτῶν πού ἀρχίζουν νά ἐπιστρέφουν ἀπό τά
στρατόπεδα, ἔχει χάσει σχεδόν κάθε περιουσιακό στοιχεῖο καί στερεῖται ἀκόμη
καί τά στοιχειώδη γιά τή διαβίωσή της. Σύμφωνα μέ τό ἀπό 15 Ἰανουαρίου 1945
τηλεγράφημα τοῦ Ἑβραϊκοῦ Τηλεγραφικοῦ Πρακτορείου «Πεντακόσιοι Ἑβραῖοι
τῆς Ἀθήνας κοιμοῦνται χωρίς σεντόνια ἤ σκεπάσματα σέ μιά συναγωγή χωρίς
θέρμανση»26. Τό ἑλληνικό κράτος μέ τή χώρα κατεστραμμένη ἀπό τόν πόλεμο καί
παρασυρμένη στή δίνη τῆς ἐμφύλιας σύρραξης, ἀδυνατεῖ ἤ ἔχει ἄλλες προτε-
ραιότητες ἀπό τό νά ὑποστηρίξει τούς πληγέντες Ἑβραίους ἠθικά ἤ ὑλικά. Ἡ
ἑβραϊκή Κοινότητα τῆς Ἀθήνας προσπαθεῖ νά ἀναδιοργανωθεῖ καί νά βοηθήσει
τά μέλη της νά καλύψουν στοιχειωδῶς τίς πολυποίκιλες ἀνάγκες τους. Οἱ ἐπι-
ζήσαντες, διεκδικώντας τήν ἐπιστροφή τους στήν ὁμαλότητα, ἀσκοῦν καί αὐτοί
μαζί μέ ἄλλους συμπολίτες τους μηνύσεις κατά τῶν συνεργατῶν τοῦ ἐχθροῦ πού
τούς ἔβλαψαν.

Ὑπό τό κράτος τοῦ φόβου τῆς καταδίκης κάποιοι ἀπό τούς κατηγορούμενους
προσπαθοῦν νά ἐλαφρύνουν τή θέση τους. Ὁ κατηγορούμενος Γ.Π. στέλνει στό
σπίτι τοῦ Δαυίδ Ν. ἕνα συγγενή του γιά νά προτείνει «συμβιβασμό», ἐπιστρέφον-
τάς τό ποσό τῶν 30 λιρῶν πού τοῦ εἶχε ἀποσπάσει ἐκβιαστικά27. Οἱ κατηγορούμε-
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25. Ὑπ’ ἀριθ. 1127/12-11-1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθη-
νῶν, τ. 9.

26. Καρίνα Λάμψα, Ἰακώβ Σιμπή, Ἡ ζωή ἀπ’ τήν ἀρχή. Ἡ μετανάστευση τῶν Ἑλλήνων
Ἑβραίων στήν Παλαιστίνη (1945-1948), Ἀθήνα 2010, σ. 127, 131.

27. Ὑπ’ ἀριθ. 97, 98, 99/31-5-1945 ἀπόφαση, ὅ.π.
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νοι ἀδελφοί Δ., μέ τή μεσολάβηση τρίτου προσώπου, πιέζουν τή μάρτυρα κατη-
γορίας νά πεῖ στό δικαστήριο ὅτι δέν ὁπλοφοροῦσαν καί δέν ἦταν μαζί μέ τούς
Γερμανούς ὅταν «πῆραν τή γριά Ἰσραηλίτισσα» τήν ὁποία φιλοξενοῦσε αὐτή28.
Ὑπάρχουν ὅμως καί κάποιοι πού εἶναι πιό εὐέλικτοι. Ἐκμεταλλεύονται τήν πόλω-
ση τῆς πολιτικῆς κατάστασης στή χώρα καί μέ τό πρόσχημα ὅτι ἡ δοσίλογη δράση
τους ἐμφοροῦνταν ἀπό ἀντικομμουνιστική καί ἐθνικόφρονη ἰδεολογία κα-
τορθώνουν νά ἐνσωματωθοῦν στήν νέα μεταπολεμική κατάσταση μέ τήν ἀνοχή
τῶν κυβερνώντων. Μποροῦμε νά φανταστοῦμε τήν ἔκπληξη τοῦ Ἀλμπέρτου
Ἰακώβ Μπ. ὅταν, τόν Ἰανουάριο τοῦ 1945, λίγους μῆνες πρίν τή δίκη, ὁ ἐκβιαστής
του καί συνεργάτης τῶν Γερμανῶν κατηγορούμενος Χ. Μπ., «ὑπηρετῶν ἤδη στό
147ο Τάγμα Ἐθνοφρουρᾶς ὡς διερμηνέας», ἦρθε στό σπίτι του «μέ ἀγγλικό αὐ-
τοκίνητο μέ ὁδηγό Ἄγγλο καί φοροῦσε ἀγγλική στρατιωτική στολή»29.

Στίς καταθέσεις τους οἱ μάρτυρες κατηγορίας δέν παραθέτουν λεπτομέρειες
γιά τίς ταλαιπωρίες καί τό φόβο πού βίωσαν ἤ τίς διαδρομές πού διήνυσαν γιά νά
ἐπιζήσουν. Συχνά, δέν ὁλοκληρώνουν τή διήγησή τους γιά τό τί ἀπέγινε μετά τή
σύλληψή τους ἤ, ἄν εἶχαν γλιτώσει, ποῦ βρῆκαν καταφύγιο στή συνέχεια30. Ἀνα-
φέρονται κυρίως στά περιστατικά τοῦ ἐκβιασμοῦ πού ὑπέστησαν καί τήν κατα-
λήστευση τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων, ἀποβλέποντας στήν ἀποζημίωση
πού ζητοῦν ἤ στήν ἀνάκτησή τους. Διαφαίνεται δηλαδή ὅτι βασικό τους μέλημα
εἶναι νά ξαναστήσουν τή ζωή τους στόν μεταπολεμικό κόσμο, κάτι γιά τό ὁποῖο
χρειάζονται οἰκονομικά στηρίγματα. Γι’ αὐτό σέ ἀρκετές καταθέσεις γίνεται φα-
νερός ὁ ἀγώνας τους νά διεκδικηθεῖ ὅ,τι ἁρπαγμένο περιουσιακό τους στοιχεῖο
διασώζεται. Μέ τή βοήθεια τῆς ἀστυνομίας ἤ καί μόνοι τους, ρωτώντας καί συγ-
κεντρώνοντας πληροφορίες ἀπό γνωστό σέ γείτονα καί ἀπό σπίτι σέ κατάστημα,
ἀναζητοῦν ἀντικείμενα τοῦ διαλυμένου νοικοκυριοῦ τους ἤ τά ἐμπορεύματά τους
πού ἔχουν κλαπεῖ, χαριστεῖ, πουληθεῖ, διασκορπιστεῖ, κατακρατηθεῖ ἤ φυλάσσον-
ται ἀπό τρίτους. Εἶναι τά πιό ἑτερόκλητα, ἀλλά χρήσιμα στή στερημένη ἐκείνη
ἐποχή, ἀντικείμενα: ἔπιπλα ἀπό τό σπίτι τους, παπλώματα, σμόκιν, κρύσταλλα,
πουκάμισα, κουβέρτες, ὑφάσματα. Ὁ Μωρίς Ἰωσήφ Σ., μέ τήν Ἀπελευθέρωση,
ἀναζητᾶ τά ἔπιπλα τοῦ σπιτιοῦ του πού οἱ κατηγορούμενοι συνεργάτες τῶν Γερ-
μανῶν εἶχαν πουλήσει σέ διάφορους καί καταφέρνει νά βρεῖ τά περισσότερα31. Ὁ
Λεών Λ. μαθαίνει ὅτι κάποια ἀπό τά πράγματά του, μετά τή σύλληψή του, τά πῆρε
ἡ ἑπόμενη ἐνοικιάστρια, πού στό μεταξύ ἔχει ἀλλάξει σπίτι. Κατόπιν ἔρευνας τῆς

Χάρη Δελλοπούλου

198

28. Ὑπ’ ἀριθ. 843, 844/1945. ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 7.
29. Ὑπ’ ἀριθ 433, 434/9-8-1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθη-

νῶν, τ. 5.
30. Ὑπ’ ἀριθ 34/1945 - 97, 98, 99/1945 - 166, 167/1945 - 394, 395/1945 - 433, 434/1945 ἀποφάσεις

τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 1, 2, 4 καί 5 ἀντίστοιχα.
31. Ὑπ’ ἀριθ 34/1945 ἀπόφαση, ὅ.π.
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ἀστυνομίας, στό νέο σπίτι τῆς τελευταίας συντάσσεται ἔκθεση κατάσχεσης καί τοῦ
ἀποδίδονται32. Ὁ Σολομών Ραφαήλ Α. ἐντοπίζει μέρος τῶν ἐπίπλων του στό
κατάστημα τοῦ ἀγοραστῆ τους, πού δέν ἔχει ἀντίρρηση νά τοῦ τά δώσει ἐφόσον
πρῶτα τοῦ φέρει ἀπόφαση κάποιας ὑπηρεσίας33! Ὁ Βιτάλ Κ. κινεῖται δραστήρια
γιά νά βρεῖ τό διασκορπισμένο ἐμπόρευμά του ἀπό ἕτοιμα ροῦχα, ἀξίας 6.500
λιρῶν (τουλάχιστον ὅ,τι δέν εἶχε πουληθεῖ στούς Μολάους). Πληροφορεῖται ὅτι
κάποια ἀπό αὐτά εἶχαν διοχετευθεῖ σέ διάφορους ἐμπόρους. Κατορθώνει νά ἀνα-
γνωρίσει δέκα καμπαρτίνες τίς ὁποῖες καί κατάσχει. Οἱ καταθέσεις αὐτές ἀπο-
πνέουν τόν ἀγώνα νά σταθοῦν στά πόδια τους καί πάλι ἀπό τήν ἀρχή.

Γιατί ὅμως δέν γίνονται πιό ἀναλυτικοί γιά τήν ἀγωνία τῆς ἐπιβίωσής τους τό
διάστημα τῆς Κατοχῆς; Μήπως αὐτά πού ἔχουν νά ποῦν δέν θεωροῦνται ὡς
οὐσιώδη γιά τήν ἔκβαση τῆς δίκης καί δέν καταγράφονται ἀπό τό γραμματέα;
Εἶναι οἱ ἴδιοι πού δέν θέλουν νά μιλήσουν γιά τό πρόσφατο παρελθόν, ἤ μήπως
ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ στάση τοῦ δικαστηρίου, ἀλλά καί γενικότερα τῆς κοινωνίας
τῆς ἐποχῆς, εἶναι μᾶλλον διεκπεραιωτική ἀπέναντι στήν «κάθαρση» τῶν δοσιλό-
γων καί τήν τραυματική ἐμπειρία μιᾶς μειονότητας; Ἀπό τά «ξερά» πρακτικά τῶν
δικῶν δέν μποροῦμε νά προσλάβουμε τήν αἰτία. Ὅμως ἄς δοῦμε τήν κατάθεση
τοῦ 25χρονου Δαυίδ Χαΐμ Γ. στήν ὑπόθεση τῆς κατάδοσης τῆς νεαρῆς Ἑβραίας
λόγω ἐρωτικῆς ἀντιζηλίας. Καταθέτει στίς 12 Νοεμβρίου 1945 γιά νά ἐπιβεβαιώσει
τό γεγονός τῆς θανάτωσης τοῦ παιδιοῦ τῆς μηνύτριας, πού τήν ὥρα τῆς σύλληψης
ἔπαιζε σέ κοντινή πλατεία καί ὑποδείχθηκε στούς Γερμανούς ἀπό τήν κατηγο-
ρουμένη. «Ἤμην στήν Πολωνία στό Μπιργκενάου ὅπου πλησίον εἶναι τό Ἄου-
σβιτς, ἀπέχει δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα. Ἐκεῖ ἀνεγνώρισα τό παιδί τῆς Ρασέλ, τό
ὁποῖο ἀπό μικρᾶς ἡλικίας ἐγνώριζα ἀπό τήν Θεσσαλονίκην, εἶδον δέ τοῦτον
ἀπαγόμενον ἀπό τούς Γερμανούς καί τό μετέφερον εἰς τούς φούρνους ὅπου τό
ἔκαψαν. Ἐγώ εἰργαζόμην εἰς τά κρεματόρια καί περισυνέλεγον τά ροῦχα τῶν θα-
νατωθέντων. Ὅ,τι καταθέτω τό εἶδον μέ τά μάτια μου καί τό βεβαιώνω ἐν γνώσει
τοῦ ὅρκου πού ἔδωσα».

Εἶναι πολύ πιθανό ἡ ἀναφορά αὐτή στόν ὅρκο πού ἔχει δώσει νά ὀφείλεται
στήν ἀμφισβήτηση ἐκ μέρους τῆς ὑπεράσπισης τῆς κατηγορουμένης τῆς ἀλήθειας
τῶν κατατιθέμενων. Ἔτσι, ὁ μάρτυρας, ἐνδεχομένως, γιά νά ἐπιβεβαιώσει τήν
«ἰδίαν ἀντίληψιν» ὅσων καταθέτει, συνεχίζει μέ λεπτομέρειες: «Μαζί μέ τό παιδί
βάλανε στούς φούρνους καί πέντε ἄτομα, δηλαδή γέρους καί παιδιά καί κάηκαν
ὅλοι». Δέν γνωρίζουμε πῶς ἀντέδρασε τό ἀκροατήριο σέ αὐτά πού ἄκουσε. Ὁ
ὑπερασπιστής τῆς κατηγορουμένης ὅμως, μᾶλλον ἀσυγκίνητος, σάν νά πρόκειται
γιά μιά συνήθη κατάθεση, συνεχίζει ἐπιμένοντας στή δουλειά του, δηλαδή στήν
ὑπόσκαψη τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ μάρτυρα. Τόν ρωτάει ἄν ἔχει δεσμό μέ τήν ἀδελφή
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32. Ὑπ’ ἀριθ 1032/1945 ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου Ἀθηνῶν, ΓΑΚ Ἀθηνῶν, τ. 8.
33. Ὑπ’ ἀριθ 843, 844/4-10-1945 ἀπόφαση, ὅ.π.
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τῆς μηνύτριας, ὑπονοώντας ὅτι κίνητρο τῶν ὅσων καταθέτει γιά τή δολοφονία τοῦ
παιδιοῦ εἶναι ἡ ἰδιαίτερη αὐτή σχέση. Ἡ ἐρώτηση δέν καταγράφεται στά πρακτικά
ἀλλά προκύπτει ἀπό τήν τελευταία φράση τοῦ μάρτυρα, πού, προφανῶς, ἀπαντᾶ:
«Μέ τήν Ντόραν Γ.»…«δέν συζῶμεν».

Πρόκειται, κατά κάποιο τρόπο, γιά μιά μικρογραφία τῆς πρώτης μεταπολε-
μικῆς ἐποχῆς. Αὐτό πού προέχει ἐπιτακτικά γιά ὅλους εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς
ζωῆς, ἡ ἀνασυγκρότηση, ἡ ἐγκατάσταση τῆς μεταπολεμικῆς «κανονικότητας» καί
πολύ λιγότερο οἱ ἀνείπωτες τραυματικές καταστάσεις πού ἔζησαν οἱ μάρτυρες
πού καταθέτουν. Ὅπως καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὅπου οἱ δίκες πού διε-
ξήχθησαν τά πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια σέ βάρος συνεργατῶν τοῦ ἐχθροῦ γιά
ἐγκλήματα σχετικά μέ τίς ἀντισημιτικές διώξεις δέν στηρίζονταν σέ εἰδικές διατά-
ξεις, ἀλλά στή γενική νομοθεσία περί δοσιλογισμοῦ, ἔτσι καί στήν Ἑλλάδα οἱ
ὑποθέσεις πού ἀφοροῦσαν καταδόσεις Ἑβραίων δέν εἶχαν διαφορετική μετα-
χείριση34. Ἀντίθετα, ἀντιμετωπίστηκαν ὡς συνήθεις περιπτώσεις δοσιλογισμοῦ,
ἄν καί τό ποσοστό καταδίκης τῶν κατηγορουμένων εἶναι κατά τι μεγαλύτερο σέ
αὐτές35. Εἶναι δεκαετίες ἀργότερα πού θά μπορέσουν νά μιλήσουν οἱ Ἕλληνες
Ἑβραῖοι καί θά βρεθοῦν «ὦτα εὐήκοα» γιά αὐτά πού βίωσαν…
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34. Βλ. σχετικά Henry Rousso, The Vichy Syndrome History and Memory in France since 1944,
Nancy Wood, Vectors of Memory Legacies of Trauma in Postwar Europe, Ὀξφόρδη - Νέα Ὑόρκη
1999, σ. 116· Nico Wouters, «The Berlian Trials (1945-1951)», David Bankier - Dan Michman
(ἐπιμ.), Holocaust and Jushce Representation and Historiography of the Holocaust in Post-War 
Trials, Ἰερουσαλήμ 2010, σ. 223 κ.ἑξ.

35. Βλ. σχετικά Δημήτρης Κουσουρής, Δίκες τῶν Δοσιλόγων 1944-1949 Δικαιοσύνη, συνέ-
χεια τοῦ κράτους καί ἐθνική μνήμη, Ἀθήνα 22014, σ. 551.
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