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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έθξεμε πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γελνθηνλίαο ησλ Eιιήλσλ Eβξαίσλ έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ 

ςεπδαίζζεζε φηη ην ζέκα έρεη θαιπθζεί επηζηεκνληθά κε επάξθεηα. Δηδηθφηεξα, ε εμέηαζε 

ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ (1945-1950) παξέκεηλε ζην πεξηζψξην, θαζψο ε 

ηζηνξηνγξαθία ήηαλ πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαλ ηφζν ζηε 

κειέηε ηεο πξνθαηαηνρηθήο ηζηνξίαο φζν θαη ζηηο ζπλζήθεο εμφλησζεο ησλ Διιήλσλ 

Δβξαίσλ θαη θπξίσο ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο (ζην εμήο Η.Κ.Θ).  

Bαζηθφ δεηνχκελν ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε κεηά απφ ηελ επηζηξνθή φισλ φζσλ επέδεζαλ απφ ηνλ δησγκφ. Ζ έξεπλα 

εζηηάδεη ζηηο αμεπέξαζηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηδψληεο, αδπλαηψληαο ζπρλά λα 

δηεθδηθήζνπλ αθφκε θαη ην ίδην ην ζπίηη ηνπο, ην νπνίν πνιιέο θνξέο ήηαλ θαηαπαηεκέλν, κε 

δεδνκέλν κάιηζηα ην αθφξεην πέλζνο γηα ηνλ ρακφ ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ 

ηνπο. Κη φια απηά ηελ πεξίνδν πνπ νη φπνηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ςεθίδνληαλ ζρεηηθά κε 

ηελ Η.Κ.Θ. είραλ είηε αξλεηηθφ πξφζεκν είηε παξέκελαλ αλελεξγέο. 

Ζ κειέηε ρξεζηκνπνηεί σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν πινπζηφηαην αξρεηαθφ πιηθφ, κεηαμχ 

άιισλ ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ηζξαειηηηθήο 

Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, ηφζν ηεο πξψηεο κεηαθαηνρηθήο δηνίθεζεο φζν θαη ηνπ πξψηνπ 

αηξεηνχ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο, αμηνπνηεί ην πινπζηφηαην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο 

Η.Κ.Θ. Σν Αξρείν απηφ πεξηιακβάλεη, αλάκεζα ζηα άιια, ηηο  πξσηφηππεο δειψζεηο 

πεξηνπζίαο πνπ θαηέζεζαλ ηα κέιε ηεο Η.Κ.Θ. πξνο ηηο γεξκαληθέο αξρέο, πιηθφ ζρεηηθφ κε ηηο 

γεξκαληθέο απνδεκηψζεηο (δηεθδηθήζεηο θνηλνηηθέο θαη αηνκηθέο), ηηο θνηλνηηθέο εθινγέο, 

δηθαζηηθφ πιηθφ, ηδησηηθέο ζπιινγέο, ην αξρείν ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Καβάιαο, 

ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηεο Η.Κ.Θ. ηνπ 1945, θαζψο θαη ηελ πνιχηηκε αιιεινγξαθία ηεο 

Η.Κ.Θ. κε επίζεκνπο θνξείο. Ζ κειέηε αμηνπνηεί θαη ηελ εθεκεξίδα Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ε 

νπνία θπθινθνξνχζε ζηε Θεζζαινλίθε απφ ην 1945-1947, έληππν κε αξηζηεξφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πνπ απερνχζε θπξίσο ηηο απφςεηο ηεο «Λατθήο Δβξατθήο Αλαγέλλεζεο», 

ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο πνιηηηθήο παξάηαμεο ζηελ Η.Κ.Θ. ηελ επνρή εθείλε. 

Δπραξηζηίεο νθείισ ζηα κέιε ηεο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ πνπ ελέθξηλαλ ην αίηεκά κνπ ζρεηηθά κε 

ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαδηδαθηνξηθήο κειέηεο, θαζψο θαη ηνλ επηβιέπνληα Δπίθνπξν 



 

 

Καζεγεηή Δπζηξάηην Γνξδαλά γηα ηηο πάληα θαίξηεο επηζεκάλζεηο ηνπ. Δπραξηζηψ ζεξκά ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ άδεηα δηεμαγσγήο 

έξεπλαο ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο. Δπραξηζηψ, ηέινο, ηελ θπξία Αιίθε Αξνχρ, 

ππεχζπλε ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο Η.Κ.Θ., γηα ηελ απνθαζηζηηθή ηεο ζπκβνιή ζηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ.  

 

Λέσλ Α. Ναξ 

Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIΑΓΩΓΗ 

 

Ζ κειέηε θηινδνμεί λα αλαδείμεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο πηζαλέο αηηίεο ηεο νιηγσξίαο ηεο 

ειιεληθήο πνιηηείαο, αθνχ κε κηα ζεηξά λφκσλ επηβεβαηψλεηαη, ηειηθά, ε «δηαθνξεηηθή» 

αληηκεηψπηζε ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο. Σα δεηνχκελα απηά είλαη ζίγνπξα πνιχ 

ελδηαθέξνληα θαη απαληψληαη ζηαδηαθά, καδί κε άιια, φπσο: α) ηελ ελδερφκελε ζπλέξγεηα 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ κε ηε γεξκαληθή δηνίθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο 

ζηε Θεζζαινλίθε, β) ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έδξαζε ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

Ηζξαειηηηθψλ Πεξηνπζηψλ (ζην εμήο Τ.Γ.Η.Π.), ε νπνία θαηάζρεζε ζηελ νπζία ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δβξατθήο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, γ) ηε κεηαθνξά ησλ 

πεξηνπζηψλ ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο ζε «κεζεγγπνχρνπο» Έιιελεο πνιίηεο κε «επίζεκεο» 

δηαδηθαζίεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πην ζπγθεθξηκέλα κε ην λφκν 205/1943. 

  Ζ έξεπλα ζηνρεχεη λα αλαδείμεη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχζε ε επαλέληαμή ησλ 

Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ ζηε ζπιινγηθφηεηα ηεο πφιεο. Να εθηηκήζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

λα νξγαλψζνπλ θαη πάιη ηηο θνηλνηηθέο ηνπο δνκέο, θαηά ην πξφηππν ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, νξίδνληαο, κεηαμχ άιισλ, κε αθξίβεηα ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο θαη πεξίζαιςεο ησλ απφξσλ ηεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ γηα 

ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δνκψλ, πάληα κε ηε βνήζεηα ηεο 

Joint Distribution Committee (ζην εμήο Joint), ηνπ βαζηθνχ αξσγνχ ζηηο δχζθνιεο 

κεηαπνιεκηθέο ζπλζήθεο. Αιιά θαη λα κειεηήζεη παξάιιεια ηελ εθινγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο δηακνξθψλνληαη πιένλ ζπγθεθξηκέλεο ελδνθνηλνηηθέο 

ηάζεηο.  

 Σν αξρεηαθφ πιηθφ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα κειέηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε Η.Κ.Θ. 

αληηκεηψπηζε, πέξα απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία, φζνπο επηδψληεο είραλ, απνδεδεηγκέλα, χπνπην 

ξφιν ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Αιιά αθφκε θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Η.Κ.Θ. κε ην Κεληξηθφ 

Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην πληνληζκνχ θαη Γλσκαηεχζεσλ (ζην εμήο Κ.Η...Γ), πνπ ηδξχζεθε 

κεηαπνιεκηθά ζηελ Αζήλα, θαζψο θαη ηελ  αθξηβή νξηνζέηεζε ηνπ νμχηαηνπ δεκνγξαθηθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεηψπηδε ν ειιεληθφο εβξατζκφο. Καηαγξάθνληαη, επίζεο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε άκεζα λα αληηκεησπηζηνχλ (ζηέγεο, ηξνθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο), ηα ζέκαηα πεξίζαιςεο ησλ αξξψζησλ, θαζψο θαη άιισλ έθηαθησλ 

δεηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαλ θαζεκεξηλά. Πνιχ ζπρλά νη επαλαθάκςαληεο ζηελ πφιε 

έβξηζθαλ ηα ζπίηηα ηνπο θαηεηιεκκέλα απφ θαηαπαηεηέο θαη έηζη θάπνηεο εβξατθέο 

νηθνγέλεηεο κνηξάδνληαλ δσκάηηα ηνπ ίδηνπ δηακεξίζκαηνο θαη άιιεο θνηκνχληαλ ζε ρψξνπο 



 

 

πνπ δηέζεηε ε Κνηλφηεηα, νη νπνίνη δελ πιεξνχζαλ, σζηφζν, νχηε θαλ ηηο ζηνηρεηψδεηο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψελ Οξθαλνηξνθείνπ Αιιαηίλε.  

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζηξνθήο θαη ιεειαζίαο ηνπ παιηνχ λεθξνηαθείνπ ηεο 

Κνηλφηεηαο, πνπ ζπληειέζηεθε ζηα ρξφληα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ 

νπνίνπ ρηίζηεθε ε κεγαιχηεξε παλεπηζηεκηνχπνιε ηεο Διιάδαο, είλαη έλα αθφκε δεηνχκελν 

πνπ ε έξεπλα αλαδεηθλχεη, φπσο θαη ε παξάζεζε λέσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηεηακέλε δεκφζηα 

ρξήζε ησλ πιαθψλ ηνπ θαηεζηξακκέλνπ λεθξνηαθείνπ. Παξάιιεια, ε κειέηε θηινδνμεί λα 

θαιχςεη αξθεηά εξεπλεηηθά θελά, δηεπξχλνληαο ηηο ζεκαηηθέο πνπ παξακέλνπλ, αθφκε θαη 

ζήκεξα, ζπζθνηηζκέλεο θαη ελ πνιινίο μεραζκέλεο, πξνζεγγίδνληαο ηα γεγνλφηα θαη κέζα 

απφ ηελ νπηηθή ηεο κηθξντζηνξίαο.  

 Ζ έξεπλα αλαδεηθλχεη ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ηαπηφηεηαο πνπ έπξεπε λα δηακνξθψζνπλ νη 

Ηζξαειίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε ζρέζε θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, κε ηα 

νπνία θαινχληαλ αλαγθαζηηθά λα πξνζαξκνζηνχλ. πκπνιίηεο, απφ ηνπο νπνίνπο άιινη είραλ 

δείμεη ην αλζξσπηζηηθφ ηνπο πξφζσπν ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, είηε θξχβνληαο 

είηε πεξηζάιπνληαο Ηζξαειίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη άιινη πνπ είηε απφ αδηαθνξία ή απφ  

πξνζσπηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο δελ ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ ηχρε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο. Ζ 

κειέηε παξαθνινπζεί δηαδξνκέο θαη επηινγέο (νηθνγελεηαθέο, θνηλσληθέο θ.ά.) πνιιψλ απφ 

απηνχο  πνπ επέζηξεθαλ ζηαδηαθά ζηε γελέζιηα πφιε, (άιινη απφ ηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, 

άιινη απφ ηελ Αληίζηαζε θαη άιινη απφ ηνπο ηφπνπο φπνπ είραλ θξπθηεί). Δπίζεο, εμεηάδεη 

ηηο πηζαλέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ πνιινχο Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο ζηε κεηαλάζηεπζε 

(θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζην Ηζξαήι) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’40 θαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’50.   

 Σα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχζε ε επαλέληαμε ησλ αινληθηψλ Δβξαίσλ ζηε ζπιινγηθφηεηα 

ηεο πφιεο φζν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε άκεζα λα αληηκεησπίζνπλ, αλαδείρζεθαλ 

εξεπλεηηθά θαη ηζηνξηνγξαθηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πνιχ πξφζθαηα, άιισζηε, άξρηζε λα 

ζπδεηείηαη εθηελέζηεξα, πέξα απφ ηα φξηα ησλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ παληφο είδνπο 

επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ, θαη ην θίλεηξν ηεο αδηαθνξίαο ησλ πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο 

γηα ηε ηχρε ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο ηφζν ζηα κέζα φζν θαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’40. Ζ 

έξεπλα θηινδνμεί λα δείμεη φηη ε ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο δελ ζηακάηεζε κε 

ηε γελνθηνλία, παξά ην αλεπαλφξζσην πιήγκα πνπ απηνί ππέζηεζαλ.  

 Κχξηνο ζηφρνο, ινηπφλ, είλαη αθελφο λα παξνπζηαζηνχλ λέα πνξίζκαηα έξεπλαο θαη 

αθεηέξνπ λα αμηνπνηεζνχλ απηά πνπ έρνπλ ήδε δεκνζηνπνηεζεί, ηδσκέλα φκσο θάησ απφ 

δηαθνξεηηθφ πξίζκα. Ζ Η.Κ.Θ. είρε λα δηαρεηξηζηεί απηή ηε δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα. Γελ 

ήηαλ θαζφινπ εχθνιν λα ζπλζέζεη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ πνιιψλ «απφλησλ», απφ ηε 



 

 

ζηηγκή πνπ, εμαηηίαο ησλ αιιεπάιιεισλ θαηαζηξνθψλ θαη αιινηψζεσλ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

ηεο πφιεο, ηα ζξαχζκαηα ηεο ηζηνξίαο πνπ ηελ αθνξνχζαλ ήηαλ δχζθνιν λα αλαπιάζνπλ ηελ 

ηζηνξηθή κλήκε θαη λα δσληαλεχζνπλ κε επάξθεηα ην παξειζφλ. Σε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε 

γελνθηνλία ησλ Διιελνεβξαίσλ πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο δελ εμειίρζεθε κφλν κε εληνιέο 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Βεξνιίλν αιιά θαη κε ηελ επηζψξεπζε αξθεηψλ ηνπηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ.  

 ην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε απνξία γηαηί νη 

ειάρηζηνη επηδψληεο ησλ λαδηζηηθψλ ζηξαηνπέδσλ ζαλάηνπ θαη νη άιινη πνπ είραλ επηδήζεη 

θξππηφκελνη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο δελ κίιεζαλ λσξίηεξα γηα ηα φζα πξσηνθαλή 

είραλ βηψζεη, φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο αιιά θαη ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά 

ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο παξαδέρνληαλ φηη ήζειαλ λα ζσπήζνπλ, ηδίσο ηηο 

πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, γηαηί ήζειαλ λα ιεζκνλήζνπλ. Απηφ, βέβαηα, είρε σο 

απνηέιεζκα λα ζηεξήζνπλ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν ηε γλψζε ηεο αλππφθνξεο αιήζεηαο. 

ίγνπξα, φκσο, δελ ζα ήηαλ θαη ιίγνη απηνί πνπ ζα απέθεπγαλ ζθφπηκα λα ξσηήζνπλ, κε 

δεδνκέλε ηε δπζθνξία πνπ ζα ηνπο πξνθαινχζαλ νη φπνηεο απαληήζεηο. 

 Τπάξρνπλ, βέβαηα, πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα πνπ μεπεξλνχλ ην ζηφρν πνπ έρεη 

ζέζεη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα φπσο: Ζ ζπλνιηθή εμέηαζε ηεο κεηαπνιεκηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινχζεζε ε Διιάδα ζε ζρέζε κε ηνπο Δβξαίνπο θαη ηηο φπνηεο δηεθδηθήζεηο ηνπο, ε κειέηε 

ηνπ κεηξψνπ ηεο ΗΚΘ, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ε έξεπλα ζρεηηθά κε δεηήκαηα εζσηεξηθήο 

δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλφηεηαο (π.ρ. ε δξάζε δηαθφξσλ επηηξνπψλ) θαζψο θαη ε 

εμέηαζε ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ εκεξήζηνπ θαη  πεξηνδηθνχ Σχπνπ πνπ αθνξνχλ ηελ Η.Κ.Θ. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

«Η ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙ ΣΗΝ ΟΜΑΛΟΣΗΣΑ»
1
 

 

α. «Μέρξη νπ εμεπξεζή θαηάιιεινλ θηήξηνλ»
2 

 

Ζ πξψηε κεηαπνιεκηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Η.Κ.Θ. 

δηεμήρζε  ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1944.  Βαζηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ε απφδνζε ησλ εβξατθψλ 

θαηαζηεκάησλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Ζ Γεληθή Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο είρε  απνθαζίζεη λα 

επηζηξαθνχλ ηα θαηαζηήκαηα ζηνπο δηθαηνχρνπο, σζηφζν ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο κεζεγγπνχρσλ, γεγνλφο πνπ εκπφδηδε ηελ φιε δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα 

ππήξραλ: α) απηνί πνπ είραλ πάξεη ην θαηάζηεκα θαηεπζείαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο, β) φζνη 

πιήξσζαλ ζε πξνζθηιή ζηνπο Γεξκαλνχο πξφζσπα θαη πήξαλ ην θαηάζηεκα, γ) νη 

πξφζθπγεο, νη νπνίνη πήξαλ θαλνληθά απφ ηελ Τ.Γ.Η.Π. ην θαηάζηεκα. Γηα ηηο δχν πξψηεο 

θαηεγνξίεο ε απφδνζε ζα γηλφηαλ ακέζσο, ελψ γηα ηελ ηξίηε, ζηνλ απνκαθξπλφκελν 

κεζεγγπνχρν ζα δηλφηαλ άιιν θαηάζηεκα.
3
 

 Μειεηψληαο ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Η.Κ.Θ. 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ην πκβνχιην θηινδνμνχζε λα επαλαιεηηνπξγήζεη ζηαδηαθά ηνπο 

θνηλνηηθνχο  ζεζκνχο, έρνληαο σο βάζε ηελ πξνπνιεκηθή δηνηθεηηθή δνκή ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ 

πεξίζαιςε ησλ απφξσλ κειψλ ήηαλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα. ην πκβνχιην ηεο 9εο 

Γεθεκβξίνπ 1944 κάιηζηα ζπδεηήζεθε ην δήηεκα ηεο δηαλνκήο ζπζζηηίνπ ζηνπο άπνξνπο. 

Παξάιιεια, απνθαζίζηεθε αθελφο λα κεηαβεί επηηξνπή ηεο Κνηλφηεηαο ζην 

Τπνζεθνθπιαθείν Θεζζαινλίθεο θαη λα ζπληαρζεί θαηάζηαζε γηα ηελ πεξηνπζία ηεο Η.Κ.Θ. 

θαη αθεηέξνπ λα ζπληαρζεί έλα ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ γηα λα μεθηλήζεη εθ λένπ ε 

ιεηηνπξγία ηεο Κνηλφηεηαο.
4
  

 Παξάιιεια κε ηηο λνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο θηλήζεηο πνπ δηελεξγνχληαλ ψζηε λα 

μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθηεζε ηφζν ηεο αθίλεηεο φζν θαη ηεο θηλεηήο 
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εο
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2
 Βηβιίν Πξαθηηθψλ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Η.Κ.Θ., αξηζ. 1, ζ. 35.  

3
 Βηβιίν Πξαθηηθψλ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Η.Κ.Θ, αξηζ. 1, ζ. 2.  

4
 Βηβιίν Πξαθηηθψλ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Η.Κ.Θ, αξηζ. 1, ζ. 3.  



 

 

πεξηνπζίαο ηεο Η.Κ.Θ., ππήξρε κηα εηθφλα ακεραλίαο πνπ, νξηζκέλεο θνξέο, πεξηνξηδφηαλ απφ 

ηηο ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο κεκνλσκέλσλ δξάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1944 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηε πλαγσγή «Μνλαζηεξησηψλ» φινη νη Ηζξαειίηεο θαηαζηεκαηάξρεο. 

Αληηπξφζσπνη ηνπ Δ.Α.Μ. (Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν) ήζειαλ λα αθνχζνπλ 

απηνπξνζψπσο  ηα πηζαλά αηηήκαηα ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ν θαζέλαο 

απφ ην λενζπζηαζέλ «εηο ηελ Λατθήλ Αζθάιεηα Γξαθείν Πξνζηαζίαο Ηζξαειηηψλ».
5
 Ζ 

εηθφλα πνπ έρεη ε θνηλή γλψκε γηα ηα γεγνλφηα ηεο επνρήο είλαη ζίγνπξα ζηξεβιή. Καη είλαη 

ζηξεβιή, γηαηί ε αιήζεηα πξνζαξκνδφηαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη εζληθέο ινγηθέο 

πνπ θάζε θνξά επηθξαηνχζαλ, γεγνλφο πνπ απέηξεςε γηα πνιιέο δεθαεηίεο ηελ θαηαλφεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 Ζ Η.Κ.Θ. απεχζπλε επείγνπζεο επηζηνιέο ζην εμσηεξηθφ, δεηψληαο άκεζε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή  απνθάζηζε λα παξνπζηαζηεί 

αληηπξνζσπεία ηεο ζην λνζνθνκείν «Υηξο», ην νπνίν θαηερφηαλ απφ Άγγινπο, θαη λα δεηήζεη 

ελνίθην- νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Καη ηέινο, ηελ ίδηα πεξίνδν ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Γηεζλή Δξπζξφ ηαπξφ, 

δεηψληαο ξνπρηζκφ, ππφδεζε θαη ηξφθηκα. Οη ηξεηο απηέο πνιχ ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

ειήθζεζαλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1944.
6
  

 Οη ειάρηζηνη επηδψληεο είραλ αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη φηη  ε γελνθηνλία δελ ήηαλ έλα 

απιφ αηχρεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ζίγνπξα δελ πξνθιήζεθε, ζε θακηά πεξίπησζε, απφ κηα 

ζχκπησζε πεξηζηάζεσλ. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην απαζρνινχζε ε αλάγθε θαζνξηζκνχ ηφπνπ 

γηα ην λεθξνηαθείν ηεο Κνηλφηεηαο, απεπζχλζεθε κάιηζηα κε έγγξαθν ζηε δεκαξρηαθή 

επηηξνπή, κε ην νπνίν δεηνχζε ηνλ νξηζκφ πξνζσξηλνχ ηφπνπ ηαθήο ησλ λεθξψλ
7
. Σν δήηεκα 

ηεο αλάγθεο εθθέλσζεο ησλ Ηεξψλ πλαγσγψλ ήηαλ έλα αθφκε ζνβαξφ ζέκα πνπ 

απαζρνινχζε ηελ Η.Κ.Θ. Με δεδνκέλν φηη δελ ππήξρε ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηηο 

εθθελψζεηο ησλ πλαγσγψλ, ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 1945 απνθαζίζηεθε ε κεηάβαζε ζηε Γεληθή 

Γηνίθεζε αληηπξνζσπείαο ηεο Κνηλφηεηαο ε νπνία επηζθέθηεθε, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο Τ.Γ.Η.Π., ηνλ ππνπξγφ Κπβεξλεηηθφ Δπίηξνπν γηα λα απαηηήζεη ηελ έθδνζε 

γξαπηήο δηαηαγήο «πεξί εθθέλσζεο φισλ ησλ πλαγσγψλ».  Σν ξήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηα πξαθηηθά («απαηηεί») είλαη, πξνθαλψο, δεισηηθφ ησλ δηαζέζεσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Δπίζεο,  ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε βνχιεζε ηεο Κνηλφηεηαο ψζηε ε δηαηαγή 

λα είλαη γξαπηή. Χζηφζν, ν ππνπξγφο απνπζίαδε απφ ην γξαθείν ηνπ θαη ε ζπλάληεζε 
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7
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αλαβιήζεθε γηα ηελ επνκέλε.
8
 Ζ επράξηζηε είδεζε ήηαλ φηη, κεηά απφ ηελ πεξηζπιινγή 

θάπνησλ ηεξψλ βηβιίσλ, ηελ Παξαζθεπή 28 Γεθεκβξίνπ 1944 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε 

κεηαπνιεκηθή ιεηηνπξγία ζηε πλαγσγή «Μνλαζηεξησηψλ».
9
  

 ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1945 ε Η.Κ.Θ. απέζηεηιε επηζηνιή
10

 πξνο ηελ United Nations Relief 

and Rehadiliation Administration (UNRA) κε ηελ νπνία παξαθαινχζε, ζην φλνκα ησλ 450 

Ηζξαειηηψλ ηεο Κνηλφηεηαο, νη νπνίνη «κε πνιιέο ζπζίεο θαη ζηεξήζεηο θαηφξζσζαλ λα 

μεθχγνπλ ηνλ άγξην δησγκφ ησλ ρηηιεξηθψλ νξδψλ», λα ηελ εληζρχζεη κε έθηαθηεο δηαλνκέο 

ηξνθίκσλ, εθηφο απφ απηέο πνπ ήδε γίλνληαλ ηαθηηθά κε βάζε ηα δειηία, ιφγσ ηνπ φηη νη 

δηαζσζέληεο ήηαλ ηειείσο εμαληιεκέλνη νηθνλνκηθά θαη ζσκαηηθά. Ζ επηζηνιή ηφληδε φηη ν 

ζπλερήο ππνζηηηζκφο γηα είθνζη κήλεο, θαζψο θαη ε παξακνλή ηνπο ζηα βνπλά, φπνπ 

ζηεγάδνληαλ πξφρεηξα θαη ήηαλ εθηεζεηκέλνη ζε θαθνθαηξίεο, ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηα 

θαηάιιεια κέζα γηα λα πξνζηαηεπζνχλ, εμέζεζε πνιινχο απ’ απηνχο ζηε θπκαηίσζε. Ήηαλ 

απαξαίηεηνο ζπλεπψο ν ππεξζηηηζκφο ηνπο γηα λα ζπλέιζνπλ, κε δεδνκέλν κάιηζηα φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είραλ ράζεη ηα είδε ηκαηηζκνχ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ηνπο. Γη’ 

απηφ ε Η.Κ.Θ. παξαθαινχζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κειψλ ηεο κε ξνχρα, παπνχηζηα θαη 

θιηλνζθεπάζκαηα, κηα θαη νη πεξηζζφηεξνη απ' ηνπο Ηζξαειίηεο ζηεξνχληαλ αθφκε θαη 

απηά
11

. Ζ  Η.Κ.Θ. επηζήκαλε
12

 ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο «δη’ επηζηνιήο» κε ηνπο Ηζξαειίηεο 

ηεο Αζήλαο, ψζηε λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαη απφ ηελ Κνηλφηεηα Αζελψλ ζηελ 

θεληξηθή ππεξεζία ηεο UNRA, γηα λα δνζνχλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη λα εθαξκνζηνχλ ηα ίδηα 

κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνπο Ηζξαειίηεο ησλ Αζελψλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ Κνηλφηεηα 

απνθάζηζε αθφκε λα εληζρχζεη κε ηνπο πξψηνπο πφξνπο ηεο ηνπο κηθξνβηνπαιαηζηέο, γη’ 

απηφ θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπή πνπ επξφθεηην λα ρνξεγήζεη κηθξά δάλεηα.
13

   

 ε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ πιαίζην, κε βάζε ην νπνίν ε Η.Κ.Θ. επέιεμε εμαξρήο λα 

ιεηηνπξγήζεη, παξαηεξεί θαλείο ηηο επδηάθξηηεο αληηιήςεηο ζπιινγηθφηεηαο θαη αιιειεγγχεο 

πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε δεδνκέλε ηε αδξάλεηα ησλ 

θξαηηθψλ θνξέσλ θαη παξά ηελ θπζηνινγηθή νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ 

εμαθνινπζεηηθή κέξηκλα ηεο Η.Κ.Θ, ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο, ζα απνηειέζεη 

απφ εδψ θαη ζην εμήο κηα εμαθνινπζεηηθή ζηαζεξά, ε νπνία μεπεξλά ηηο φπνηεο νξγαλσκέλεο 
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πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο πνπ, ζέηνληαο εκπφδηα, αδπλαηνχλ ηειηθά λα ηελ 

αλαζηείινπλ. 

 Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 1944, ζπδήηεζε ην ζέκα 

ηεο πλαγσγήο «Μπνπξιά», ζηελ νπνία ην πκβνχιην ζθφπεπε λα ζηεγάζεη ηα γξαθεία ηεο 

Η.Κ.Θ. Ζ πλαγσγή είρε κεηαηξαπεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δησγκνχ ησλ Ηζξαειηηψλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζε ηαβέξλα κε ην φλνκα «Nirvana». Πνηνο ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί φηη, 

ελψ αξρηθά ε Τπεξεζία ηέγαζεο είρε δψζεη πξνζεζκία ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ηαβέξλαο λα 

εθθελψζεη ηε πλαγσγή κέζα ζε δηάζηεκα 24 σξψλ, κηα επηηξνπή εξγαδνκέλσλ ζηελ 

ηαβέξλα ζα δεηνχζε πξνζεζκία 20 εκεξψλ «δηφηη ελ ησ κέζσ ζπκπίπηνπλ αη ενξηαί θαη 

ζέινπλ νχηνη λα εξγαζηνχλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ»; Πνηνο ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί φηη ζα 

πξνηεηλφηαλ ε δηαηηεζία ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ, ην νπνίν θαη ζα απνθάζηδε ηε ρνξήγεζε 

ηεο πξνζεζκίαο «δηφηη πξφθεηηαη πεξί βηνπαιαηζηψλ».
14

  

 Ζ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζπλαγσγήο «Μπνπξιά» ήηαλ ζίγνπξα κηα επράξηζηε 

είδεζε γηα ηα κέιε ηεο Η.Κ.Θ.
15

 Δλψ, σζηφζν, είρε απνθαζηζηεί ε εθθέλσζή ηεο ηελ Πέκπηε 

18 Φεβξνπαξίνπ 1945,
16

 ζε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Η.Κ.Θ. κε ηνλ 

Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο δεηήζεθε λα δνζεί «γηα πξνζσπηθή ράξε» ηνπ Μεηξνπνιίηε λέα 

πξνζεζκία γηα ηελ εθθέλσζε. Ζ επηηξνπή αξλήζεθε, ζεσξψληαο κεγάιε πξνζβνιή γηα ηε 

ζξεζθεία λα ζηεγάδεηαη κηα ηαβέξλα ζηε πλαγσγή.
17

 ηηο 16 Μαξηίνπ 1945 απνθαζίζηεθε 

φηη κε ηελ νξηζηηθή εθθέλσζε ηεο πλαγσγήο «Μπνπξιά», εμέιημε πνπ, ελψ ζα έπξεπε λα 

ήηαλ απηνλφεηε θαη αθαξηαία, είρε απαζρνιήζεη  ηελ Κνηλφηεηα κήλεο νιφθιεξνπο, ζα 

κεηαθέξνληαλ πξνζσξηλά «ζηα θάησ δηακεξίζκαηά ηεο ηα γξαθεία ηεο Κνηλφηεηαο, κέρξη νπ 

εμεπξεζή θαηάιιεινλ θηήξηνλ».
18

 Σξία αθφκε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην 

Κνηλνηηθφ πκβνχιην ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε: ε απφθαζε λα επηζθεθηεί ηνλ Γήκαξρν 

αληηπξφζσπνο ηεο Η.Κ.Θ θαη λα δεηήζεη αθελφο ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη 

θαξκάθσλ ζηνπο άπνξνπο πνπ είραλ επηδήζεη θαη αθεηέξνπ ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ 

λεθξνηαθείνπ. Αθφκε, αληηπξνζσπεία ηεο Η.Κ.Θ λα κεηαβεί ζηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή 

Μαθεδνλίαο θαη λα δεηήζεη λα επηηξαπεί ζηνπο επαλεξρφκελνπο Ηζξαειίηεο λα ζηεγαζηνχλ 

ζηηο παιηέο ηνπο θαηνηθίεο. Παξάιιεια, αληηπξνζσπεία ηεο Κνηλφηεηαο είρε ήδε δεηήζεη απφ 
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ην Φξνπξαξρείν Θεζζαινλίθεο λα κελ παξελνριεί ηνπο Ηζξαειίηεο πνπ πεξηθέξνληαλ κε 

ζηξαηησηηθά ξνχρα ιφγσ έλδεηαο.
19

  

 Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ππεξεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο ζε πνιιά απφ ηα αηηήκαηα ηεο Η.Κ.Θ. ήηαλ θαη ην φηη ζηηο 25 Απξηιίνπ 1945 ηελ 

Η.Κ.Θ. εμαθνινπζνχζε λα απαζρνιεί ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο ησλ γξαθείσλ ηεο Κνηλφηεηαο 

ζηε πλαγσγή «Μπνπξιά», ηέζζεξηο κήλεο απφ ηε ζηηγκή πνπ είρε ηεζεί γηα πξψηε θνξά.
20

 

Αιιά θαη νη ελέξγεηεο εθθέλσζεο ηνπ άιινηε γεξνθνκείνπ «ανχι Μνδηάλν», γηα ηελ 

πξνζσξηλή ζηέγαζε επαλεξρφκελσλ Ηζξαειηηψλ,
21

 είραλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 9 Μαΐνπ 

1945, θαη πάιη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε. Ζ αλάγθε εχξεζεο θαηάιιεινπ ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζηεγαζηνχλ νη ππεξεζίεο ηεο Η.Κ.Θ., ήηαλ άκεζε. Με δεδνκέλν φηη ηξία γξαθεία πνπ 

αλήθαλ ζην θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα «Μπηθνχξ Υνιίκ» κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, νη 

ππεξεζίεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηεγάζηεθαλ πξνζσξηλά εθεί.
22

 Δπνκέλσο, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε πλαγσγή «Μπνπξιά» δελ είρε εθθελσζεί αθφκε. Σνλ ίδην κήλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε κεηαθνξά ηεξψλ ζθεπψλ απφ ηε πλαγσγή ηνπ «Βαξφλνπ Υηξο» ζηε 

«Μνλαζηεξησηψλ».
23 

 Παξάιιεια, ππνδείρζεθε απφ ηνλ Γήκν ν ηφπνο πνπ επξφθεηην λα εγθαηαζηαζεί 

«πξνζσξηλά» ην λέν λεθξνηαθείν, ζηελ πεξηνρή Εετληειίθ. Απνθαζίζηεθε κάιηζηα λα 

κεηαβεί αληηπξνζσπεία ηεο Η.Κ.Θ. ζην Γεκαξρείν θαη λα ζπδεηεζεί ε πεξίθξαμε ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ κέξνπο.
24

 ηε ζπλεδξίαζε ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 1945 ζπδεηήζεθε ην δήηεκα 

ηεο θαηεδάθηζεο ηεο πλαγσγήο «Καιακαξηά» απφ ηελ Πξφλνηα, γηα λα εθπνηεζνχλ ηα πιηθά 

ηεο. Αληηπξνζσπεία ηεο Κνηλφηεηαο κεηέβε ζην Β΄ Αζηπλνκηθφ Σκήκα θαη δήηεζε ηελ 

παχζε ηεο θαηεδάθηζεο θαη ηεο ζθξάγηζε ηνπ νηθήκαηνο.
25

 

 Σα γξαθεία ηεο Κνηλφηεηαο ζα ζηεγάδνληαλ πξνζσξηλά ζηα γξαθεία ηνπ «Μπηθνχξ 

Υνιίκ» κέρξη ηηο 5 Ηνπλίνπ
26

. Δλδεηθηηθφ ηνπ δπζάξεζηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ε Η.Κ.Θ. αλαγθάζηεθε λα απεπζχλεη επηζηνιή
27

 ζηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο, 

αλαθέξνληαο φηη, θαηφπηλ δηαηαγήο, ε Ηεξά πλαγσγή «Μπνπξιά», ηεο νδνχ Βαζηιέσο 

Ζξαθιείνπ 24, είρε παξαδνζεί ζε άζιηα θαηάζηαζε. ηε ζπγθεθξηκέλε πλαγσγή, επεηδή 
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βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζηεγαδφηαλ άιινηε ην ηαηξείν ηεο Κνηλφηεηαο θαη ε 

ππεξεζία θεδεηψλ. Ζ επηζηνιή δηεπθξίληδε φηη ππήξρε αδπλακία απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Κνηλφηεηαο λα βξεη ηα απαηηνχκελα έζνδα γηα λα επηδηνξζσζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ, ηαηξείνπ θαη θεδεηψλ, θαη δεηνχζε λα  ρνξεγεζεί πίζησζε γηα ηηο 

απαηηνχκελεο επηδηνξζψζεηο.  

  Ζ Η.Κ.Θ. φθεηιε πιένλ λα δηαρεηξηζηεί εμαθνινπζεηηθά απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Σα γεγνλφηα έδεηρλαλ φηη ε ππφκλεζε ηεο κλήκεο κηαο πιεζπζκηαθά ζπξξηθλσκέλεο 

θνηλφηεηαο, ελψ ζα έπξεπε λα απνηειεί θαζήθνλ φρη κφλν ησλ κειψλ θαη ηεο εγεζίαο ηεο, 

αιιά  θεθάιαην ηεο ζπιινγηθήο εζληθήο κλήκεο, ήηαλ κεδακηλή. ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1945 

ε Η.Κ.Θ. απέζηεηιε ππφκλεκα πξνο ηνλ ππνπξγφ Πξφλνηαο, δεηψληαο «δηα κέζνπ πξνζσπηθήο 

ηνπ επέκβαζεο ή κε ζρεηηθή επκελή εηζήγεζή πξνο ηελ αμηφηηκε ειιεληθή θπβέξλεζε» λα 

δνζνχλ, εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο, νη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνπο δηπισκαηηθνχο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ 

80.000 εθηνπηζζέλησλ Ηζξαειηηψλ απφ ηελ Διιάδα. Αθφκε, λα γίλνπλ δηαβήκαηα, γηα ηνλ 

ίδην ζθνπφ, θαη ζηνπο επηηεηξακκέλνπο δηπισκαηηθνχο αληηπξνζψπνπο μέλσλ ρσξψλ  ζηελ 

Διιάδα γηα λα ζπγθεληξψζνπλ, «γεληθέο έζησ», πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηχρε ησλ κειψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο
28

. 

 Έλα αθφκε ζέκα πνπ έζηγε ην ίδην ππφκλεκα ήηαλ θαη ε επίζπεπζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

αληηζεκηηηθνχ λφκνπ 205, ν νπνίνο είρε εθδνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, 

θαζψο θαη ε ςήθηζε λένπ πνπ ζα πξνέβιεπε ηελ ηαρεία απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ είηε ζηνπο 

επαλεξρφκελνπο Ηζξαειίηεο είηε ζηνπο ζπγγελείο ηνπο. Δπίζεο, επηζήκαηλε ηελ αλάγθε ηεο 

δηαηχπσζεο ξεηψλ εληνιψλ θαη νδεγηψλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηέγαζεο γηα ηε γξήγνξε 

ζηέγαζε ηφζν ησλ Ηζξαειηηψλ πνπ επαλέξρνληαλ ζηηο παιηέο ηνπο θαηνηθίεο φζν θαη απηψλ 

πνπ εκθαλίδνληαλ ζηαδηαθά, θξπκκέλνη ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο. 

 Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Η.Κ.Θ. απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ψζηε λα απνζνβεζεί ν 

θίλδπλνο ηεο θαηαζηξνθήο πνιιψλ ηζξαειηηηθψλ νηθνγελεηψλ, ήηαλ έλα αθφκε δεηνχκελν  

ηνπ ππνκλήκαηνο
29

, φπσο θαη ε έθδνζε δηαηαγήο γηα ηελ εθθέλσζε θαη ηε ζπλαθφινπζε 

παξάδνζε ζηελ Κνηλφηεηα ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ ηεο απφιπηεο θπξηφηεηάο ηεο: ην 

νίθεκα φπνπ άιινηε ζηεγαδφηαλ ε Η.Κ.Θ., ην θηίξην ηνπ νξθαλνηξνθείνπ «Αιιαηίλη», ην 

«Μαηαλφζ Λαεβηνλίκ», ην  γεξνθνκείν «ανχι Μνδηάλν», ην ηαηξείν «Πίλραο», ην 

νξθαλνηξνθείν «Μαίξ Ακπνάβ», κε απψηεξν ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 
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πεξίζαιςε θαη πεξηζπιινγή ησλ απξνζηάηεπησλ Ηζξαειηηψλ πνπ επαλέξρνληαλ.  Γελ ήηαλ 

θαζφινπ εχθνιν γηα ηελ εγεζία ηεο Κνηλφηεηαο λα ζπλζέζεη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ 

πνιιψλ «απφλησλ». Καη ε φιε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο γηλφηαλ αθφκε πην δχζθνιε απφ 

ηε ζηηγκή πνπ, εμαηηίαο ησλ αιιεπάιιεισλ θαηαζηξνθψλ θαη αιινηψζεσλ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ηα ζξαχζκαηα ηεο ηζηνξίαο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο Δβξαίνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο ήηαλ δχζθνιν λα αλαπιάζνπλ ηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη λα δσληαλεχζνπλ  ην 

παξειζφλ.  

 Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην απαζρνινχζε ε αλάγθε πεξηζπιινγήο θαη ζπγθέληξσζεο 

δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ λνζνθνκείνπ «Υηξο», ηα νπνία ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα ζε άιια 

λνζνθνκεία.
30

 ην πιαίζην επαλάθηεζεο αληηθεηκέλσλ πνπ είραλ παξάλνκα απνζπαζηεί απφ 

ηελ Η.Κ.Θ., επηηεχρζεθε, θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαηαγήο, θαη ε απφδνζε «πιείζησλ φζσλ 

πνιπζξφλσλ, θαξεθιψλ θαη πάγθσλ», ηα νπνία βξίζθνληαλ ζην «Κξαηηθφ Θέαηξν» θαη είραλ 

κεηαθεξζεί ζηε πλαγσγή «Μνλαζηεξησηψλ».
31

 Σν πξσηνθαλέο πιηάηζηθν πνπ είρε 

ζπληειεζηεί ηελ πεξίνδν ηεο απνπζίαο ησλ Ηζξαειηηψλ απφ ηε Θεζζαινλίθε απνηππψλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ αλαθνξά
32

 ηεο Η.Κ.Θ. πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ 

Θεζζαινλίθεο κε εκεξνκελία 13 Ηνπλίνπ 1945,  ζρεηηθά κε ηηο θαξέθιεο πνπ είραλ αθαηξεζεί 

απφ δηάθνξεο πλαγσγέο «πνπ έθεξαλ κάιηζηα εβξατζηί ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ νλνκάησλ 

ησλ πλαγσγψλ». Ήδε δηαπηζησλφηαλ φηη πνιιέο ηέηνηεο θαξέθιεο, ζχκθσλα κε ηελ 

αλαθνξά, βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλεο ζην ζεξηλφ θαθελείν ηνπ θήπνπ ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ. 

Με δεδνκέλν φηη νη πλαγσγέο είραλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγνχλ θαη είραλ απφιπηε αλάγθε ηηο 

θαξέθιεο απηέο θαη ζπλάκα απνηεινχζε πξνζβνιή ησλ ζξεζθεπηηθψλ αηζζεκάησλ ησλ 

κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ε Η.Κ.Θ παξαθαινχζε λα εθδνζεί ε ζρεηηθή δηαηαγή, έηζη ψζηε λα 

επηζηξαθνχλ νη παξαπάλσ θαξέθιεο. 

 Σν κεγαιχηεξν εζηθφ ζθάικα εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη 

απέθεπγαλ λα εθθέξνπλ θξίζε, παξφιν πνπ έηζη λνκηκνπνηνχζαλ ηελ αδηθία. Ζ δηθαηνζχλε, 

άιισζηε, είρε απιά θαη κφλν ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, δελ κπνξνχζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή, 

κε ηελ έλλνηα φηη ζα επαλέθεξε ζηελ δσή ηνχο ρηιηάδεο λεθξνχο. Κάησ απφ απηφ ην 

δπζάξεζην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο θξαηηθήο αδηαθνξίαο, ηα πεξηζψξηα δξάζεο θαη 

έθθξαζεο ηεο αιιειεγγχεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Η.Κ.Θ πξνο ηα κέιε ηεο παξέκελαλ ζηελά. 

Αθφκε θη φηαλ ηα αηηήκαηα ήηαλ πνιχ ζνβαξά, ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, κε δεδνκέλε ηελ 

νηθνλνκηθή αδπλακία, θξφληηδε είηε λα εληζρχεη θπξίσο εζηθά ηελ φπνηα αμηφινγε 
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πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνηνχηαλ είηε λα απεπζχλεηαη ζε άιινπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη κηα επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ απεηινχζε ηηο δσέο ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο. 

 Δλδεηθηηθέο ήηαλ δχν απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην: ε πξψηε, ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 13εο Ηνπλίνπ 1945, ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε επηηξνπή γπλαηθψλ κε 

ππφκλεκα ην νπνίν γλσζηνπνηνχζε ζην πκβνχιην φηη επηζπκνχζε λα ζπζηήζεη ζσκαηείν 

γπλαηθψλ. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην έθξηλε φηη έπξεπε λα βνεζήζεη ηε ζχζηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ  ζσκαηείνπ.
33

 Δίρε θηάζεη ε ζηηγκή γηα ηηο γπλαίθεο-κέιε ηεο Η.Κ.Θ. λα 

δηαηππψζνπλ αλνηθηά ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο 

Κνηλφηεηαο, ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο 26 Ηνπλίνπ 1945 

παξνπζηάζηεθε εθ λένπ ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην επηηξνπή απφ γπλαίθεο, ε νπνία δήηεζε λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απηέο κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο ζην επφκελν ππφκλεκα πνπ ζα έζηειλε ε 

Η.Κ.Θ. ζηελ θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηε κε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ πνπ είρε ςεθηζηεί  

(307/1945), ν νπνίνο ηξνπνπνηνχζε ηνλ Νφκν 2456 ηνπ 1920 «πεξί Ηζξαειηηηθψλ  

Κνηλνηήησλ».
34

  

 Ζ δεχηεξε απφθαζε ειήθζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 17εο Ηνπλίνπ 1945, φηαλ ην Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην απνθάζηζε ηελ απνζηνιή ηειεγξαθήκαηνο ζηελ Αζήλα, ρσξίο σζηφζν λα 

δηεπθξηλίδεηαη ν παξαιήπηεο, γηα λα ζηαιεί κέξνο ησλ θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

βνεζήκαηα πνπ είραλ έξζεη απφ ην εμσηεξηθφ, κηα θαη ε Η.Κ.Θ., ιφγσ ησλ ζπλερψλ δαπαλψλ 

πνπ απαηηνχζε ε αζξφα επηζηξνθή Ηζξαειηηψλ απφ ηελ Πνισλία, βξηζθφηαλ ζε δχζθνιε 

νηθνλνκηθή ζέζε.
35

 Ζ επκελήο δηάζεζε ηεο Κνηλφηεηαο απέλαληη ζηα κέιε ηεο εθδεισλφηαλ 

κε πνηθίινπο ηξφπνπο, είηε κε ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ δηαηξνθήο ζηνπο επαλαθάκςαληεο 

απφ ηελ Πνισλία είηε «πξνθεηκέλνπ πεξί ζειέσλ» ην ηακείν ηεο Κνηλφηεηαο θξφληηδε λα 

θαηαβάιεη ηα έμνδα δηακνλήο ζε μελνδνρείν, κέρξη φηνπ εμαζθαιηδφηαλ θάπνηα άιιε ιχζε 

ζηέγαζεο.
36

 Ζ ιήςε πξφλνηαο γηα ηα παηδηά, ηα απξνζηάηεπηα βξέθε, θαζψο θαη ε ζρεηηθή 

απνγξαθή ηνπο ήηαλ ην επφκελν βήκα γηα ηελ Η.Κ.Θ.
37

 Παξήγνξν ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηελ 1ε 

Απξηιίνπ έθηαζε ηειεγξάθεκα απφ ηελ «Δπηηξνπή Ηζξαειηηψλ Θεζζαινλίθεο Ακεξηθήο» 

ζρεηηθφ κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκάησλ πνιέκνπ.
38

 Σελ ίδηα ζηηγκή εμαθνινπζνχζαλ λα 
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θζάλνπλ, ζε ειεεηλή θαηάζηαζε απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, Ηζξαειίηεο πνπ θξχβνληαλ, 

γεγνλφο πνπ επέβαιε ηελ αλάγθε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ξνπρηζκνχ.
39

  

 Έλα άιιν δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ηελ Η.Κ.Θ. ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηα πιηθά ησλ 

δηαθφξσλ θαηεδαθηζκέλσλ εβξατθψλ ζπλνηθηζκψλ, εμέιημε πνπ είρε ζπληειεζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο  θαηνρήο, θαζεκεξηλά εμαθαλίδνληαλ. Γηα ηα ιίγα ελαπνκείλαληα ζα 

παξνπζηαδφηαλ εθπξφζσπνο ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ψζηε αθελφο λα 

ζηακαηήζεη ε αθαίξεζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη αθεηέξνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά 

ηνπο ζε αζθαιέο κέξνο.
 40

   

  H I.K.Θ. δήηεζε αθφκε απφ ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο λα δηαβηβαζηεί ε ζρεηηθή 

δηαηαγή ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (θαξκαθεία), έηζη ψζηε Ηζξαειίηεο αζζελείο πνπ 

εμεηάδνληαλ απφ ηνπο θνηλνηηθνχο ηαηξνχο θ.θ έκπεξγθ θαη Μαηαξάζζν, πξνζθνκίδνληαο 

ηηο ζρεηηθέο ηαηξηθέο ζπληαγέο, λα εμππεξεηνχληαη απφ ην θαξκαθείν ηνπ Γήκνπ θαη λα ηνπο 

παξέρνληαη ηα ζρεηηθά θάξκαθα. Ο Γήκνο αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζην αίηεκα ηεο Κνηλφηεηαο 

θαη απνθάζηζε λα παξάζρεη  δσξεάλ ηα θάξκαθα ζηνπο αζζελείο.
41

 πδεηήζεηο αλάκεζα ζηελ 

Η.Κ.Θ. θαη ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο έγηλαλ θαη ζε ζρέζε κε ην λέν λεθξνηαθείν, ρσξίο, 

σζηφζν, ε Κνηλφηεηα λα παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκά ηεο ζην παιηφ θνηκεηήξην.
42
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β. «[…] Σν λεθξνηαθείν πξέπεη λα θαηαζηξαθεί θαη ζα θαηαζηξαθεί»
43

 

 

Ο Ηνχληνο ηνπ 1945 είλαη ε πεξίνδνο πνπ ε Η.Κ.Θ. θαίλεηαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη εληνλφηεξα, 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεθδίθεζεο θάζε δηθαηψκαηνο ηφζν ηεο Κνηλφηεηαο φζν θαη ηνπ θάζε 

κέινπο ηεο ρσξηζηά. Ζ δηνίθεζε ηεο Η.Κ.Θ αληηιακβαλφηαλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε ηνπο 

επφκελνπο κήλεο, φηη νη πξαθηηθέο δηαρσξηζκνχ ήηαλ ζπρλά πεξίπινθεο. Ζ ηζφηεηα, αλ θαη ζα 

έπξεπε λα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο δηθαηνζχλεο, απνδείρζεθε ηειηθά αβέβαην 

εγρείξεκα. Ο θίλδπλνο γηα ηνπο Ηζξαειίηεο ήηαλ φηη έκελαλ αβνήζεηνη, ρσξίο λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νη ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ ηνπο αθνξνχζαλ. Κη απηή αθξηβψο ε 

ηδηάδνπζα «ηζφηεηα» έθαλε θαη ηηο  δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο αθφκε δπζθνιφηεξεο, κηα θαη 

δειεηεξηάζηεθε ζπλνιηθά ε θνηλσληθή αηκφζθαηξα, γεγνλφο πνπ δπζρέξαηλε ηηο θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο κεηαμχ Δβξαίσλ θαη κε Δβξαίσλ κε ζαθή αληίθηππν ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ησλ δχν νκάδσλ. 

 ηηο 25 Ηνπλίνπ 1945 ε Η.Κ.Θ. κε ππφκλεκά ηεο,
44

 έζεζε ην ζέκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 

εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ. Καηά ηε γεξκαληθή θαηνρή θαη κε ηελ εηζήγεζε κεξηθψλ «θαθψλ», 

θαηά ην ππφκλεκα, Διιήλσλ, δηαηάρζεθε ε θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ. Καηαξράο, νη 

αξρέο απνηάλζεθαλ πξνο ηνπο κεραληθνχο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο Θεζζαινλίθεο Παπά θαη 

Γηαλλφπνπιν, έηζη ψζηε λα εθπνλήζνπλ ην ζρέδην θαη ηνλ ηξφπν ηεο θαηαζηξνθήο, πιελ 

φκσο απηνί αξλήζεθαλ. Σφηε, ζχκθσλα κε ην ππφκλεκα, «πξνζθέξζεθε» ν ηξίηνο κεραληθφο, 

επίζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο Θεζζαινλίθεο, Αζαλάζηνο Πξφτθνο. Ζ θαηαζηξνθή άξρηζε κε ην 

πξφζρεκα ηεο δηάλνημεο κηαο επξείαο νδνχ «ελ ησ κέζσ θαη ηεκλνχζεο εηο δχν»
45

 ην 

λεθξνηαθείν, ρξήζηκε δήζελ γηα ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο. Πιελ φκσο ε Η.Κ.Θ. παξαηήξεζε κε 

έθπιεμε φηη ηα ζπλεξγεία εξγαηψλ πνπ είραλ ζηαιεί ζην λεθξνηαθείν δελ πεξηνξίζηεθαλ 

κφλν ζηε δηάλνημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνχ. Ζ θαηαζηξνθή είρε επεθηαζεί κε εθπιεθηηθή 

ηαρχηεηα ζε επξεία πεξηθέξεηα ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη ζε πξφζθαηεο ηαθέο, (αλ θαη, ζχκθσλα 

κε ηελ ππφζρεζε πνπ είρε αξρηθά δνζεί ζηελ Η.Κ.Θ, κφλν ηα κλήκαηα πνπ είραλ θηηζηεί πξηλ 

απφ ηξηάληα ρξφληα θαη εμήο ζα ήηαλ δπλαηφ λα θαηαζηξαθνχλ). πλεπψο, ε επέκβαζε είρε 

ιάβεη γεληθεπκέλε έθηαζε κε ηε ζπλδξνκή εθαηνληάδσλ εξγαηψλ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ην ζθνπφ απηφ
46

.  
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 Μπξνζηά ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, ν ηφηε αξρηξαββίλνο Θεζζαινλίθεο Σζβη Κφξεηο 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πξφτθν θαη ηνπ δήηεζε λα αλαζηείιεη γηα ηξεηο κήλεο ηελ θαηεδάθηζε. 

Εήηεζε λα δνζεί ν ρξφλνο, κέρξη λα ππάξμεη ζπληνληζκφο κε ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηηο αξκφδηεο 

αξρέο, έηζη ψζηε αθελφο ε θαηαζηξνθή λα πεξηνξηζηεί ζε έλα κηθξφ ρψξν θαη αθεηέξνπ νη 

πξφζθαηεο ηαθέο λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιν ρψξν κε ηάμε θαη ζχζηεκα. ην αίηεκα απηφ ηνπ 

αξρηξαββίλνπ ν Πξφτθνο απάληεζε: «Ξέξσ γηαηί δεηάηε ηελ πξνζεζκία απηή, πεξηκέλεηε ηνπο 

Άγγινπο λα ζαο ζψζνπλ. Απηφ δελ ζα γίλεη πνηέ, ην λεθξνηαθείν πξέπεη λα θαηαζηξαθεί θαη 

ζα θαηαζηξαθεί».
47

 Πξνο ηνλ άλζξσπν απηφ θαη ζηνπο ζπλεξγνχο ηνπ έπξεπε, θαηά ην 

ππφκλεκα, ε αλάθξηζε λα θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηέο ηεο.  

 Μεηά ηελ θαηαζηξνθή άξρηζε θαη ην εκπφξην ησλ επηηχκβησλ καξκάξηλσλ πιαθψλ, ησλ 

ηνχβισλ θαη ησλ άιισλ πιηθψλ. Γηάθνξνη καξκαξνγιχπηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, 

εθθιεζηαζηηθέο επηηξνπέο ηφζν δηάθνξσλ ρσξηψλ φζν θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, επηηξνπέο 

ζρνιείσλ, αθφκε θαη ην Κξαηηθφ Θέαηξν, παξνπζηάδνληαλ ζηα ζπλεξγεία ηνπ λεθξνηαθείνπ 

θαη παξαιάκβαλαλ πιάθεο θαη ηνχβια, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο
48

. Σελ θαηαζηξνθή απηή 

αθνινχζεζε θαη ε ηπκβσξπρία, κε ηελ εθηαθή ησλ λεθξψλ θαη ηε θηινδνμία λα βξεζνχλ 

ρξπζά δφληηα
49

. ηηο 8 Ηνπιίνπ 1945 ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζπδεηήζεθε
50

 ε αλάγθε θαηαγξαθήο ησλ επηηχκβησλ πιαθψλ πνπ είραλ αθαηξεζεί απφ ην 

παιηφ λεθξνηαθείν θαη βξίζθνληαλ ζε δηάθνξνπο θαηφρνπο.  

Οη αξρέο είραλ παξαρσξήζεη ζηελ Η.Κ.Θ έλα νηθφπεδν έθηαζεο 16.000 η.κ., ζηε ζέζε  

Εέτηελιίθ, ζε απφζηαζε πέληε ιεπηψλ απφ ηε ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ. ην νηθφπεδν πξνβιε-

πφηαλ λα ππάξρεη παξνρή λεξνχ, γηα λα εμππεξεηεί ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο. Ζ είζνδνο ζα 

ήηαλ ζηδεξέληα θαη πνιπηειήο θαη ζα ρηηδφηαλ κηα κηθξή πλαγσγή. Δπίζεο, ζα ρηηδφηαλ θαη 

έλαο νηθίζθνο γηα ηνλ θχιαθα θαη ζην κέζν ζα αλεγεηξφηαλ έλα καπζσιείν θαη έλα θελνηάθην 

ζηε κλήκε ησλ λεθξψλ. Σα ζρέδηα πξνέβιεπαλ ρψξν γηα 3000- 3140 ηάθνπο πνπ, θαηά ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ε-

θαηφλ εμήληα ρξφληα. Πξνβιεπφηαλ θαλνληθή ξπκνηνκία εληφο ηνπ λεθξνηαθείνπ, ελψ νη δηα-

δξνκέο αλάκεζα ζηνπο ηάθνπο ζα έθεξαλ ηα νλφκαηα δηάθνξσλ εθιηπφλησλ πξνζσπηθνηή-

ησλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζα ήηαλ ζηξσκέλεο κε ακκνράιηθα. ινη ηάθνη ζα βξίζθνληαλ αλά-

κεζα ζε θππαξίζζηα ή άιια δέληξα.
51
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 Δηδηθά ζε ζρέζε κε ην λέν λεθξνηαθείν, ην νπνίν είρε παξαρσξήζεη ν Γήκνο 

Θεζζαινλίθεο ην 1942, ε Η.Κ.Θ ελεκέξσζε κε ππφκλεκα
52

 ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1945, ηνλ 

ππνπξγφ Γεληθφ Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο φηη ν ρψξνο ήηαλ θαηεηιεκκέλνο απφ αγξφηεο πνπ ηνλ 

θαιιηεξγνχζαλ. Δίραλ γίλεη, κάιηζηα, θαη νη ηαθέο ησλ πξψησλ λεθξψλ, κεηά απφ ηελ 

επηζηξνθή ησλ Ηζξαειηηψλ, απφ ηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα, πιελ φκσο, κεηά απφ ιίγεο 

εκέξεο, ηα κλήκαηα είραλ θαηεδαθηζηεί απφ άγλσζηνπο, ίζσο θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

αγξφηεο. «Δπεηδή ζηεξνχκαζηε λεθξνηαθείνπ, παξαθαινχκε έηζη ψζηε λα καο ρνξεγεζεί 

άδεηα ηαθήο ζε έλα θηήκα ηνπ θαηαζηξαθέληνο παιαηνχ λεθξνηαθείνπ καο, ην νπνίν θαη 

ηπραίλεη ηεο ηδηνθηεζίαο καο. Δίλαη δπλαηφ λα ην πεξηθξάμνπκε θαη λα εγθαηαζηήζνπκε θαη 

θχιαθα», θαηέιεγε ην ππφκλεκα.
53

 

 Tν θζηλφπσξν ηνπ ’45 κπήθε κε ηελ απφθαζε λα θαηαηεζεί κήλπζε ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δνζίινγσλ γηα ηνπο ππαίηηνπο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ. 

Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ πνιιά απφ ηα θιέγνληα δεηήκαηα ηεο Η.Κ.Θ. εμαθνινπζνχζαλ λα 

παξακέλνπλ αλνηθηά θαη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην πξνζπαζνχζε λα δψζεη, κε θάζε ηξφπν, 

ιχζεηο. Σν δήηεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη εθθξεκέο. ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο ε επηηξνπή λεθξνηαθείνπ ελεκέξσζε
54

 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Η.Κ.Θ 

φηη, θαηφπηλ ηεο επίζθεςήο ηεο ζην παιαηφ λεθξνηαθείν, δηαπηζηψζεθε ε ηξαγηθή θαηάζηαζή 

ηνπ θαη επηζεκάλζεθε φηη ην λεθξνηαθείν ηνπ Εέτληειηθ έπξεπε λα πεξηθξαρζεί θαη λα 

αμηνπνηεζεί. ηηο 23 Μαξηίνπ 1946 δηαηππψζεθε πξφηαζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ 

λνκηθφ Ρνθέι Κνέλ λα ζπγθεληξσζνχλ αθελφο ηα δηαζπαξκέλα νζηά ηνπ παιηνχ 

λεθξνηαθείνπ θαη λα γίλεη ε ηαθή ηνπο ζε θνηλφ ηάθν
55

 θαη αθεηέξνπ λα  πεξηζπιιεγνχλ νη 

ελαπνκείλαζεο επηηχκβηεο πιάθεο. Οη θχξηνη Μφιρν θαη Ναρκίαο δήηεζαλ, ζε ζπλάληεζε ζην 

Γεκαξρείν, λα παξαρσξεζεί κέξνο ηνπ παιηνχ λεθξνηαθείνπ, γηα λα αλεγεξζεί κλεκείν γηα 

ηνπο απαρζέληεο θαη εθηειεζζέληεο Ηζξαειίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη γχξσ απφ απηφ ην 

κλεκείν λα επεθηαζεί ην λέν λεθξνηαθείν. Ζ απάληεζε ήηαλ φηη ην κλεκείν κπνξνχζε λα 

αλεγεξζεί αιιά δελ ήηαλ πιένλ δπλαηφ λα ππάξρνπλ ηάθνη ζην ρψξν ηνπ παιαηνχ 

λεθξνηαθείνπ
56

.  

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 22 Απγνχζηνπ 1946 δηαβάδεηαη 

έγγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο, ην  νπνίν απαληνχζε ζηελ Κνηλφηεηα 
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ζρεηηθά κε ηηο θινπέο επηηχκβησλ καξκάξσλ ηνπ ηζξαειηηηθνχ λεθξνηαθείνπ, κε ηε 

δηεπθξίληζε φηη είραλ δνζεί νη δένπζεο δηαηαγέο
57

. 

ηηο 31 Οθησβξίνπ ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην γίλεηαη ζπδήηεζε, κε αθνξκή ηειεγξά-

θεκα ηνπ Κ.Η...Γ πνπ δεηνχζε πιεξνθνξίεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εβξατθνχ ζπλεδξίνπ ζην 

Παξίζη, ζρεηηθά κε ηελ αλαζηήισζε ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ κε επηηχκβηεο πιάθεο ηνπ ηζξαε-

ιηηηθνχ λεθξνηαθείνπ. Σν Κ.Η...Γ. απνθάζηζε
58

 ηειηθά λα απνζηείιεη έγγξαθε δηακαξηπξία 

ζηνλ έθνξν αξραηνηήησλ ηπιηαλφ Πειεθαλίδε γηα ηελ αζξφα ρξεζηκνπνίεζε επηηχκβησλ 

πιαθψλ ζηελ αλαζηήισζε ηνπ  Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Σν ζνβαξφηαην δήηεκα ησλ επηηχκβησλ 

πιαθψλ ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ Θεζζαινλίθεο εμέζεηε ην θχξνο ηεο ρψξαο. Γηάθνξα 

άηνκα, θηλνχκελα απφ επηειέο ζπκθέξνλ, είραλ επηδνζεί, θάησ απφ ηα κάηηα ηεο αζηπλνκίαο, 

ε νπνία εληνχηνηο είρε θνηλνπνηήζεη ζε φια ηα ηκήκαηα απζηεξφηαηε δηαηαγή γηα ηε ζχιιε-

ςε θαη ηελ άκεζε παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα φζσλ απνπεηξψληαλ λα κεηαθέξνπλ απφ λε-

θξνηαθείν επηηχκβηεο πιάθεο, ζηε ζπζηεκαηηθή κεηαθνξά επηηχκβησλ πιαθψλ είηε πξνο ε-

κπνξία, είηε πξνο άιινπο ζθνπνχο. Οη παξαζηάζεηο ζηνλ έθνξν ησλ αξραηνηήησλ Πειεθαλί-

δε ηφζν ηεο Η.Κ.Θ φζν θαη ηνπ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο εζίι Ρνζ απέ-

βεζαλ άθαξπεο.  

ε άξζξν κε ηίηιν Τν παιαηό λεθξνηαθείν πνπ έγηλε ιαηνκείν ηνπ δφθηνξνο εζίι Ρνζ 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα Εβξαϊθά Χξνληθά ηνπ Λνλδίλνπ θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζην Ιζξαειηηη-

θόλ Βήκα
59

 επηζεκαίλεηαη φηη, έρνληαο σο δεδνκέλεο ηελ θαηαζηξνθή ηεο κεγάιεο ππξθαγηάο 

ηνπ 1917 αθελφο θαη ηε λαδηζηηθή ζεξησδία αθεηέξνπ, ηα θεηκήιηα ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο 

είραλ ζρεδφλ εμαθαληζηεί. Σν κφλν πνπ απέκελε ήηαλ ην λεθξνηαθείν θαη νη πιάθεο ηνπ, πνπ 

απνηεινχζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ηεο εβξατθήο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ αιιά θαη γεληθφηε-

ξα ηεο ηζηνξίαο ηεο Θεζζαινλίθεο. Αθφκε θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε, επηζήκαηλε ην θείκε-

λν, δελ είραλ ζηακαηήζεη νη επηδξνκέο ελαληίνλ ηνπ θαη ν ρψξνο ρξεζηκνπνηνχηαλ σο ιαην-

κείν γηα φιε ηελ πφιε. Ο Ρνζ ππνγξάκκηδε φηη πνιιέο πιάθεο ήηαλ ζηνηβαγκέλεο έμσ απφ ηελ 

Αγία νθία θαη άιιεο είραλ ρξεζηκνπνηεζεί, κε νδεγίεο ηνπ δηεπζπληή αξραηνινγίαο Μαθε-

δνλίαο, γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Αλάκεζα ζηηο ηειεπηαίεο ζπγθαηα-

ιέγνληαλ θαη θάπνηεο κε επηγξαθέο πνπ ρξνλνινγνχληαλ απφ ηνλ 16ν αηψλα, κε κεγάιε θαι-

ιηηερληθή αμία.  
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Ζ κεγάιε λεθξφπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηα 450.000 η.κ., κε κλήκαηα ρξνλνινγνχ-

κελα πξηλ απφ ην 1500 κ.Υ., ήηαλ έλα πξαγκαηηθφ κνπζείν. Δθεί αλαπαχνληαλ θεκηζκέλνη 

ξαβίλνη, γηαηξνί κε παγθφζκηα θήκε, πξνχρνληεο θαη εγέηεο ηεο Κνηλφηεηνο φισλ ησλ επν-

ρψλ, πνηεηέο θαη θαζεγεηέο. Αλάκεζά ηνπο, ν Ρακπί ακνπέι Μεδίλα (1590), ν θαζεγεηήο 

ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο Μνξδεράτ Μαηαιφλ (1580), ν αζηξνλφκνο  Γαληήι Κνέλ (1675), νη 

πξνχρνληεο ησλ νηθνγελεηψλ Αιιαηίλε, Μνξπνχξγν, Φεξλάληεδ, Μηζξαρή, Μνδηάλν, Α-

κπξαβαλέι, αταο, Μπεκβελίζηε, άλζξσπνη κε ηθαλφηεηεο πνπ δφμαζαλ ηε Θεζζαινλίθεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεηξαθνζίσλ πεληήληα ρξφλσλ. Σν ηζηνξηθφ απηφ λεθξνηαθείν πεξηείρε 

400.000 πεξίπνπ κλήκαηα, απφ ηα νπνία 5000 κε θαιιηηερληθή αμία, αξραηνινγηθή θαη ηζην-

ξηθή. ηνπο ελαπνκείλαληεο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο κεηαβηβαδφηαλ ην ηεξφ θαζήθνλ λα 

ζψζνπλ φ,ηη απέκεηλε, ήηαλ ρξένο κλήκεο θαη εζληθήο αμηνπξέπεηαο γηα φζνπο επέδεζαλ φρη 

κφλν λα ζψζνπλ αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ φ,ηη είρε απνκείλεη.
60

 

ηηο 18 Ννεκβξίνπ 1947 απνθαζίζηεθε λα δεηεζεί ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηεο 

Η.Κ.Θ. κε ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο. Ζ Η.Κ.Θ. δηακαξηπξήζεθε έληνλα ζρεηηθά κε ηελ πε-

ξηζπιινγή ησλ επηηχκβησλ πιαθψλ πνπ βξίζθνληαλ ζην λνζνθνκείν «Υηξο». πδεηήζεθε α-

θφκε ην δήηεκα ησλ εθηαθψλ θαη ην ζέκα ηνπ εληαθηαζκνχ ησλ νζηψλ
61

.  
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γ. «[…] Να απνδώζνπλ ινγαξηαζκό ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηείαο ηνπο […]»
62

 

  

Ζ Τ.Γ.Η.Π. πξνέβε ζε αιιαγή κεζεγγπνχρσλ ζε δηάθνξα ηζξαειίηηθα θαηαζηήκαηα, παξφιν 

πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν δηθαηνχρνο βξηζθφηαλ ζηε Θεζζαινλίθε, θη ελψ ππήξρε ζε 

εθθξεκφηεηα ε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ γηα απνδφζεηο θαηαζηεκάησλ. Ζ ηαθηηθή απηή ήηαλ 

επηβιαβήο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Κνηλφηεηαο.
63

 Ζ ελέξγεηα ηεο Τ.Γ.Η.Π. θαηέζηε παξάλνκε 

απφ ηελ Η.Κ.Θ. κε δηακαξηπξίεο ζηελ αξκφδηα Δηζαγγειηθή Αξρή
64

. Σαπηφρξνλα, επεηδή ην 

ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα ησλ  Ηζξαειηηψλ ιάκβαλε πιένλ νινέλα θαη νμχηεξε κνξθή, ε Η.Κ.Θ. 

κε ζρεηηθφ δηάβεκα θαη επίδνζε ππνκλήκαηνο ζηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή, ππνγξάκκηζε, γηα κία 

αθφκε θνξά, φηη έπξεπε λα εθθελσζνχλ νξηζκέλα θνηλνηηθά θηίξηα
65

 θαη λα ζηεγαζηνχλ νη 

άζηεγνη έζησ θαη πξφρεηξα. Ζ Κνηλφηεηα επαλήιζε, πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζεη ηελ 

αδξάλεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο, ζρεηηθά κε ηελ επαλάθηεζε ησλ θνηλνηηθψλ, 

ηνπιάρηζηνλ, αθηλήησλ. Με έγγξαθφ ηεο πξνο ην Κηεκαηηθφ Γξαθείν Θεζζαινλίθεο, ζηηο 28 

Απξηιίνπ 1945, δεηνχζε ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζην νπνίν λα θαίλεηαη φηη ηα παξαθάησ 

αθίλεηα ηεο Η.Κ.Θ. δελ ήηαλ θξαηηθά: 

1. Ννζνθνκείν «Υηξο»,  ζηελ νδφ Λεσθφξν ηξαηνχ, 

2. ρνιή «Αιιηάλο», καδί κε ην πξναχιην, γσλία Μεηξνπφιεσο θαη Αξηζηνηέινπο, 

3. Δξγνζηάζην καξγαξίλεο, ζηελ νδφ Αζελψλ, 

4. Ηζξαειηηηθφ «Κνηλνηηθφ ρνιείν», ζηελ νδφ ρνιείσλ 5, 

5. Παξαπήγκαηα ζηελ νδφ 25εο Μαξηίνπ.
66 

 Παξάιιεια, αληηπξνζσπεία ηεο Η.Κ.Θ. κεηέβε ζηε Γεληθή Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο θαη 

επέδσζε  ςήθηζκα γηα ηε κε θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ 205, ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε πεξηνπζηψλ 

ζε επαλεξρφκελνπο Ηζξαειίηεο. 
67

 Σν ςήθηζκα, κε εκεξνκελία 15 Μαΐνπ 1945, αλαθεξφηαλ 

ζην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο ησλ επαλεξρφκελσλ Ηζξαειηηψλ ζηε Θεζζαινλίθε.  «Ζ Η.Κ.Θ απφ 

ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο κέρξη θαη ζήκεξα», ηφληδε ην έγγξαθν, «ζαο ππέβαιε πέληε 

ππνκλήκαηα κε ηα νπνία δεηήζεθε, έηζη ψζηε νη επαλεξρφκελνη Ηζξαειίηεο λα ζηεγαζηνχλ σο 
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πξφζθπγεο θαη θαηά πξνηίκεζε ζηηο θαηνηθίεο πνπ είραλ πξηλ απφ ην δησγκφ ηνπο». Χζηφζν, 

παξά ηα επαλεηιεκκέλα δηαβήκαηα ηφζν ηεο Κνηλφηεηαο φζν θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηελ 

ππεξεζία ηέγαζεο, ηίπνηα ζρεδφλ δελ γηλφηαλ θαη νη Ηζξαειίηεο παξέκελαλ άζηεγνη.  

 ην κεηαμχ, δελ ήηαλ ιίγα ηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο πνπ άξρηζαλ λα πξνζθεχγνπλ ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο γηα λνκηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο.
68

 Ζ 

Η.Κ.Θ δηακαξηπξφηαλ θαη δεηνχζε «φ,ηη θάζε άλζξσπνο πνπ δελ βξίζθεηαη ζε δησγκφ 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, δειαδή ην ζπίηη ηνπ. Εεηήζακε λα εθθελσζνχλ ηα θνηλνηηθά αθίλεηα, 

γηα λα ζηεγαζηνχλ εθείλνη νη Ηζξαειίηεο ηα ζπίηηα ησλ νπνίσλ θαηεδαθίζηεθαλ απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφρεηξε ζηέγαζε θαη πεξίζαιςε φζσλ Ηζξαειηηψλ 

επαλέξρνληαλ απφ ηα θάηεξγα ηεο Πνισλίαο, κέρξη ηελ νξηζηηθή εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε δηθή 

ηνπο θαηνηθία» ζπλέρηδε ην ςήθηζκα.   

 Ζ Η.Κ.Θ δεηνχζε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πεξίζαιςε φζσλ 

Ηζξαειηηψλ βξίζθνληαλ ζε άζιηα θαηάζηαζε, ήηαλ άεξγνη, ρσξίο ζηέγε, θαη ρσξίο ηνπο 

απνιχησο απαξαίηεηνπο πφξνπο δσήο, ηνλίδνληαο φηη ην θξάηνο, εθηφο απφ ηελ αζήκαληε 

βνήζεηα ησλ 1000 δξαρκψλ, δελ είρε θάλεη ηίπνηα γηα λα αλαθνπθίζεη, έζησ θαη ιίγν, ηα κέιε 

ηεο Κνηλφηεηαο. Σν ςήθηζκα θαηέιεγε επηζεκαίλνληαο φηη  ν «γεξκαληθφο» λφκνο 205 δελ 

είρε θαηαξγεζεί, ελψ απηνί πνπ ηνλ είραλ ςεθίζεη, ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ, βξίζθνληαλ 

ζην εδψιην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ σο δνζίινγνη θαηά ηεο ηηκήο ηεο Διιάδνο. Ζ Η.Κ.Θ. δεηνχζε 

ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Νφκνπ 205 θαη ηελ άκεζε εγθαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο. Γηα ηνπο απφληεο δεηνχζε λα νξηζηνχλ κεζεγγπνχρνη νη ζπγγελείο ηνπο θαη, 

«ειιείςεη ηνχησλ, άιινη δεηλνπαζήζαληεο Ηζξαειίηεο».
69 

 ηηο 22 Μαΐνπ 1945 ε Η.Κ.Θ απέζηεηιε αλάινγν ππφκλεκα
70

 θαη πξνο ηνλ ππνπξγφ 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, ηφληδε φηη νη Ηζξαειίηεο κέζα ζε ιίγν ρξφλν 

είραλ μεξηδσζεί απφ ηηο εζηίεο ηνπο θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο εμαλεκίζηεθαλ. «Σα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα ζπίηηα καο, ηα θαηαζηήκαηά καο, νη απνζήθεο καο, γεκάηεο απφ εκπνξεχκαηα, 

ραξίζηεθαλ ή κάιινλ παδαξεχηεθαλ θαη δφζεθαλ ζε έκπηζηα πξφζσπα ηα νπνία πξνζέθεξαλ 

πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζηε γεξκαληθή ππφζεζε, αδηάθνξν αλ ήηαλ έκπνξνη ή φρη. Πηζηεχνπκε 

αθξάδαληα φηη νη Γεξκαλνί δελ έδσζαλ ζε θαλέλα ηίπνηα ρσξίο αληάιιαγκα» ζπλέρηδε ην 

ππφκλεκα.
71
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 Μεηά απφ έλα εμάκελν ειεχζεξνπ βίνπ ζρεδφλ ην 90% ησλ Ηζξαειηηψλ δελ είρε 

απνθαηαζηαζεί. Καηά ηνλ εθηνπηζκφ ησλ Ηζξαειηηψλ εγθαηαιείθζεθαλ 10.000 πεξίπνπ 

θαηνηθίεο, απφ ηηο νπνίεο 2.000 ήηαλ ηδηφθηεηεο. Σν νμχκσξν, βέβαηα, ήηαλ φηη δελ 

κπνξνχζαλ λα ζηεγαζηνχλ κεηαπνιεκηθά 1.200 Ηζξαειίηεο. Απηφ πνπ επηβαιιφηαλ ήηαλ ε  

επέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ε επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ηεο απφδνζεο ησλ θαηνηθηψλ ζηνπο 

Ηζξαειίηεο, κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο θαη φρη ηεο δηθαζηηθήο νδνχ. Αθφκε, ζχκθσλα κε ην ίδην 

πάληα ππφκλεκα, δεηνχληαλ θαη πάιη ε άκεζε απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ πξψηα ζηνπο 

δηθαηνχρνπο, θη αλ απηνί απνπζίαδαλ, ε δηαρείξηζε λα δηλφηαλ ζηνπο πιεζηέζηεξνπο 

ζπγγελείο ηνπο, ζηνπο αλαγλσξηδφκελνπο θιεξνλφκνπο ηνπο. Δπίζεο δεηνχκελν ήηαλ θαη ε 

θιήζε γηα ινγνδνζία απηψλ πνπ είραλ δηνξηζηεί κεζεγγπνχρνη δηαρεηξηζηέο, θαζψο θαη ε 

ςήθηζε απζηεξψλ θπξψζεσλ ελαληίνλ ηνπο.  

 Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην θξάηνο, ε ζηέγαζε φζσλ ζηεξνχληαλ θαηνηθίαο, επεηδή 

απηέο είραλ θαηεδαθηζηεί, θαη ε ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε απηφλνκνπ νξγαληζκνχ απφ 

Iζξαειίηεο ήηαλ ηξία αθφκε ζέκαηα πνπ έζηγε ην ζπγθεθξηκέλν ππφκλεκα. Ο νξγαληζκφο 

απηφο ζα ηεινχζε ππφ ηελ επνπηεία αλψηεξνπ νηθνλνκηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ θξάηνπο, γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ απφλησλ, φζσλ δελ είραλ εκθαληζηεί αθφκε, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ Νφκνπ 2310/1920, θαη ζεσξνχληαλ πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο. Ζ ρσξίο αλαβνιή 

εθθέλσζε ησλ θνηλσληθψλ θηηξίσλ, φπνπ άιινηε ζηεγάδνληαλ ηα ηζξαειηηηθά επαγή 

ηδξχκαηα, γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ζε απηά ησλ επαλεξρφκελσλ Ηζξαειηηψλ, ζηηο 

θαηνηθίεο ηνπο θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 2456/1920 «Πεξί 

δηνηθήζεσο Ηζξαειηηηθψλ Κνηλνηήησλ» ήηαλ δχν αθφκε δεηήκαηα πνπ έζηγε ην ππφκλεκα.  

 Σν  ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απέζηεηιε ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1945 απάληεζε
72

 ζηελ Η.Κ.Θ., ζε 

ζρέζε κε ην ππφκλεκα πνπ είρε ζηαιεί ζηηο 22 Μαΐνπ. χκθσλα κε ην ππνπξγείν, είρε 

θαζνξηζηεί φηη ζηηο 31 Μαΐνπ 1945 ζα νινθιεξσλφηαλ, θαηά ηξφπν νξηζηηθφ, ε δηαδηθαζία 

ηεο απφδνζεο ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ ηφζν απφ κέξνπο ηεο ηνπηθήο Τ.Γ.Η.Π. φζν θαη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ δηνξηζκέλσλ κεζεγγπνχρσλ, νη νπνίνη επξφθεηην, φπσο ήηαλ επλφεην 

«λα απνδψζνπλ ινγαξηαζκφ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηείαο ηνπο».
73

  «Να απνδψζνπλ 

ινγαξηαζκφ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηείαο ηνπο». Πνηνλ ινγαξηαζκφ θαη πνηα δηαρεηξηζηηθή 

πνιηηεία ζα αλαξσηεζεί θαλείο. Δδψ είρακε λα θάλνπκε κε έλαλ ινγαξηαζκφ πνπ δελ 

πιεξψζεθε πνηέ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ζηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ, απνδείρηεθε φηη ε 

ηζηνξηθή απηνγλσζία πξνυπνζέηεη ζίγνπξα ζαξξαιέα νπηηθή. εκεηνινγηθά αμίδεη λα 
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αλαθέξνπκε φηη ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 13εο Μαΐνπ, ην 

Κνηλνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε, ηελ αγνξά ειιεληθήο ζεκαίαο «κεηά θνληαξηνχ».
74

 

 ηηο 31 Μαΐνπ 1945, ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπγθεθξηκελνπνίεζε κε απφθαζή ηνπ ην 

πιαίζην πνπ ζα ηεξνχηαλ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ. «Ζ 

απφδνζε απφ ηελ Τ.Γ.Η.Π. ησλ αιιαρνχ επξηζθφκελσλ πεξηνπζηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

ελεξγείηαη θαηφπηλ αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Ηζξαειηηψλ απφ ζπλεξγείν ζπγθξνηνχκελν 

εθάζηνηε κε έγγξαθεο δηαηαγέο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Τ.Γ.Η.Π.» φξηδε ε απφθαζε. 

Πξνθεηκέλνπ γηα παξάδνζε αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηε δηαρείξηζε κεζεγγπνχρσλ 

πνπ δηνξίζηεθαλ είηε απφ ηελ Τ.Γ.Η.Π. Θεζζαινλίθεο είηε απφ ηελ άιινηε γεξκαληθή αξρή 

θαηνρήο είηε απφ ηνλ ηέσο Κπβεξλεηηθφ Αληηπξφζσπν Θεζζαινλίθεο είηε απφ άιιε αξρή, 

απηή πξαγκαηνπνηνχηαλ απφ ηνπο παξαπάλσ κεζεγγπνχρνπο κε έγγξαθε εληνιή ηεο Τ.Γ.Η.Π. 

Ζ απνζηνιή ησλ ζπλεξγείσλ δελ πεξηνξηδφηαλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε, ζε απιή 

παξάζηαζε θαηά ηελ παξάδνζε απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεζεγγπνχρνπο ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ επξφθεηην λα παξαδνζνχλ. Δπεθηεηλφηαλ θαη ζηνλ έιεγρν γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή «ελ 

ηνηο νηθείνηο πξσηνθφιιεζηο ησλ ππφ κεζεγγπνχρσλ θαηερνκέλσλ», θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ φζν θαη ζηε δηαπίζησζε φηη ηα παξαδεδνκέλα αληηθείκελα ήηαλ ηφζα φζα 

ελδερνκέλσο είραλ απνγξαθεί  θαηά ηελ αξρηθή παξαιαβή απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη φηη 

ήηαλ απηά αθξηβψο πνπ αλαγξάθνληαλ ζηα ζρεηηθά πξσηφθνιια ή άιια ηέηνηα παξφκνηα 

[…].
75 

 ηηο 20 Ηνπλίνπ ε Η.Κ.Θ. έζηεηιε λέν ππφκλεκα
76

 πξνο ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

ππνβάιινληαο παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 205 απφ ηελ Τ.Γ.Η.Π. 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ερζξηθήο θαηνρήο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο απνδεκίαο ησλ 

Ηζξαειηηψλ ην ζξήζθεπκα ειιήλσλ ππεθφσλ φζν θαη κεηά απφ απηήλ θαη ηελ «αξμάκελε 

παιηλλφζηεζε ησλ ελ ιφγσ Ηζξαειηηψλ».
77

 Μεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ είραλ ιάβεη νη Γεξκαλνί 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1943, ηφληδε ην ππφκλεκα, ήηαλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ Ηζξαειηηψλ ζε 

νξηζκέλνπο ρψξνπο (γθέην), φπσο θαη ε θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. Σα θαηαζηήκαηά 

ηνπο είραλ ζθξαγηζηεί θαη, κέζσ ηνπ Σχπνπ, είρε εμαγγειζεί φηη ε «εθ θηλεηψλ θαη 

απαηηήζεσλ πεξηνπζία ηνπο» ζεσξείηαη θαηαζρεκέλε. Μεηά απφ απηφ άξρηζε ε απνγξαθή 

ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαλ ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηηο απνζήθεο. Απνγξάθεθαλ 

ζρεδφλ φια ησλ ηζξαειηηηθά θαηαζηεκάησλ (2000 πεξίπνπ), ελψ ηα πξσηφθνιια παξέκεηλαλ 
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ζηα ρέξηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κειψλ ησλ ζπλεξγείσλ. Όζηεξα αθνινχζεζε ε νκαδηθή 

απέιαζε ησλ Ηζξαειηηψλ απφ ηελ Διιάδα. Ζ θαηάζρεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηψλ δελ 

ζηεξηδφηαλ, βέβαηα, ζε θαλέλαλ θαλφλα είηε ηνπ δηεζλνχο είηε ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. ηελ  

Διιάδα, κεηά ηελ απέιαζε ησλ Ηζξαειηηψλ, ειήθζε πξφλνηα πξνζηαζίαο θαη δηαθχιαμεο 

ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ πεξηνπζηψλ ησλ Ηζξαειηηψλ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ 205, ν 

νπνίνο ίζρπζε απφ ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 1943. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ απηνχ ιακβαλφηαλ πξφλνηα δηαθχιαμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνπζηψλ, κε ηε κνξθή ηεο δηαρείξηζήο ηνπο απφ ππφινγνπο δηαρεηξηζηέο-κεζεγγπνχρνπο 

πνπ είραλ δηνξηζηεί απφ ηνλ ππνπξγφ Γεληθφ Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο, κέζσ ηνπ λφκνπ πνπ 

πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο (Τ.Γ.Η.Π.). Οη δηαρεηξηζηέο απηνί ππνρξεψλνληαλ 

ζε ηίκηα θαη ζπλεηή δηαρείξηζε θαη βαξχλνληαλ «δηα δφινλ βαξείαλ θαη ειαθξάλ έηη ακέιεηαλ 

ππέρνληεο».
78

 Οη κεζεγγπνχρνη επηπιένλ ππνρξεψλνληαλ, έηζη ψζηε, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα απφ κήλα, λα δίλνπλ ινγαξηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο θαη λα 

δηαηεξνχλ αλέπαθε ηελ επηρείξεζε, ηελ νπνία δηαρεηξίδνληαλ.  

 Αιιά παξά ηα πξνζρήκαηα γηα δήζελ δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο ησλ απειαζέλησλ 

Ηζξαειηηψλ, ν ζθνπφο ηνπ λνκνζεηήκαηνο εθείλνπ ήηαλ, φπσο ηφληδε ην ππφκλεκα, ε θαηά 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν εμππεξέηεζε ηνπ θαηαθηεηή. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη κε 

ηέηνηνπ είδνπο ζθνπφ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ν Νφκνο 205. Δλψ πξνέβιεπε ηνλ δηνξηζκφ ησλ 

δηαρεηξηζηψλ απφ ηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηνχο δηαρεηξηζηέο δηφξηδαλ νη 

Γεξκαλνί, κε απιά ζεκεηψκαηα θαη ρσξίο έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο εληηκφηεηαο φζσλ 

δηνξίδνληαλ αιιά κε θξηηήξην κφλν ηηο χπνπηεο ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο πξφζθεξαλ ή 

αλαιάκβαλαλ λα πξνζθέξνπλ. Γελ ππάξρεη νχηε κία πεξίπησζε δηνξηζκνχ κεζεγγπνχρνπ απφ 

ηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο, φπσο δελ είλαη πνιιέο θαη νη πεξηπηψζεηο δηνξηζκνχ 

πξνζψπσλ πνπ αζθνχζαλ επηηήδεπκα ζπγγελέο κε απηφ ηνπ Ηζξαειίηε, ηνπ νπνίνπ ηε 

δηαρείξηζε πεξηνπζίαο αλαιάκβαλαλ. Έηζη, ζχκθσλα πάληα κε ην Τπφκλεκα ηεο 20
εο

 Ηνπλίνπ 

1945, εκθαλίδνληαλ πσιεηέο ρνξηαξηθψλ λα αλαιακβάλνπλ ηε δηαθίλεζε θαξκάθσλ, θνπξείο 

ηε δηαρείξηζε εξγνζηαζίσλ, πσιεηέο ιεκνληψλ ηε δηαρείξηζε βπξζνδεςείσλ, ανηδφο λα 

δηαρεηξίδεηαη  θαηάζηεκα πψιεζεο πθαζκάησλ, καληθηνπξίζηξηα λα δηαρεηξίδεηαη εξγνζηάζηα 

θ.ι.π.  

 Οινθάλεξν ήηαλ φηη, θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, φιε ε ππφζεζε ηεο δηαρείξηζεο ήηαλ 

απφ ηελ αξρή θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία, κε δεδνκέλε αθελφο ηελ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε 

ειέγρνπ θαη αθεηέξνπ ηελ πιήξε αδξάλεηα ηεο Τ.Γ.Η.Π., αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
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έπεθηε ζηελ αληίιεςή ηεο θαηάρξεζε ή αηαμία ηνπ κεζεγγπνχρνπ ζηελ άζθεζε ηεο 

δηαρείξηζεο.
79

 ια απηά ζπλέηεηλαλ ψζηε, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, λα εδξαησζεί ζηνπο 

κεζεγγπνχρνπο ε πεπνίζεζε φηη δελ πξφθεηηαη ηειηθά γηα δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο, γηα 

ηελ νπνία ήηαλ  δπλαηφ λα δεηεζεί πνηέ ινγαξηαζκφο, αιιά γηα «δσξεά» πνπ είρε γίλεη ζε 

απηνχο απφ ηνπο Γεξκαλνχο. ια απηά δελ αθνξνχζαλ, αζθαιψο, ηελ νιφηεηα ησλ 

κεζεγγπνχρσλ. Τπήξμαλ, ειάρηζηεο σζηφζν, εμαηξέζεηο πηζηήο δηαρείξηζεο, γεγνλφο πνπ 

νθεηιφηαλ φρη, φπσο ζα έπξεπε, ζηελ επηβεβιεκέλε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηα 

εληεηαικέλα φξγαλα αιιά ζηνλ εζηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαρεηξηδφκελσλ.
80

  

 «Δμαηηίαο απηνχ θπξίσο δπζαξεζηεζήθακε», επηζήκαηλε ην ππφκλεκα, «ψζηε, κεηά απφ 

ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηελ θαηάζρεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 205 θαη ηε ζχζηαζε ηεο 

Τ.Γ.Η.Π., θνινζζηαίεο πεξηνπζίεο, πνπ αλέξρνληαλ ζε εθαηνκκχξηα νιφθιεξα ρξπζέο ιίξεο 

Αγγιίαο, λα έρνπλ δηαξπαγεί θαη λα έρνπλ εμαλεκηζηεί θαηά ηνλ εγθιεκαηηθφηεξν ηξφπν, ζε 

ρξφλν ζηνλ νπνίν ε παξαθνινχζεζε ηεο ηχρεο ηνπο ήηαλ εκπηζηεπκέλε ζε ρέξηα θξαηηθήο 

ππεξεζίαο» ηφληδε ραξαθηεξηζηηθά.
81

  

 Αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ ππφινηπε δηαδηθαζία θαη εθεί ηα  πξάγκαηα ήηαλ πξνθιεηηθά ζε 

βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Ηζξαειηηψλ. Ακέζσο κφιηο άλνηγε ην θαηάζηεκα γηα ηελ 

απνγξαθή θαη παξάδνζε δηαπηζησλφηαλ φηη, ζρεδφλ πάληνηε, είραλ πξαγκαηνπνηεζεί 

δηαξξήμεηο ζε απηφ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχζε ε απνγξαθή θαη ε απνηίκεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ κε ηε ζχληαμε ελφο εηδηθνχ πξσηνθφιινπ, ην νπνίν, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, έθεξε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο παξάδνζεο. Ζ απνγξαθή γηλφηαλ ρσξίο 

θαλελφο είδνπο αληηθεηκεληθφ θξηηήξην, ππνινγίδνληαο ηελ αμία ησλ αληηθεηκέλσλ κε βάζε 

ηελ πξνπνιεκηθή ηηκή ηνπο θαη φρη απηή πνπ είραλ ηε κέξα ηεο απνγξαθήο. Ζ δηαδηθαζία, 

βέβαηα, γηλφηαλ ρσξίο ηελ παξνπζία δηθαζηηθνχ ππαιιήινπ.
82

  

 Ζ Τ.Γ.Η.Π., πέξα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ, είρε επηιεθζεί απφ ην Νφκν θαη 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ππφινηπεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ απφλησλ Ηζξαειηηψλ. πσο 

ππνγξάκκηδε ην ίδην ππφκλεκα, ε Τ.Γ.Η.Π. πεξηνξίζηεθε απιά ζηελ είζπξαμε κηζζσκάησλ 

θαη εθφζνλ απηά θαηαβάιινληαλ απηνβνχισο απφ ηνπο θαηφρνπο, δελ αζθνχζε θαλέλαλ 

έιεγρν ζρεηηθά κε ηνπο ελνίθνπο, ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ηα «παξ’ απηψλ θαηερφκελα δσκάηηα» 

θαη ηα ινηπά.
83

 Έηζη, κε ηέηνηνπ είδνπο δηαρείξηζε, ν δηθαηνχρνο Ηζξαειίηεο δελ επξφθεηην λα 
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εηζπξάμεη ηίπνηε απφ ην εηζφδεκα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ εηζπξάηηνηαλ θαηά ην 

δηάζηεκα εθείλν.  

 Σα αθίλεηα ησλ Ηζξαειηηψλ ήηαλ ηα πεξηζζφηεξα εξεηπσκέλα θαη είραλ άκεζε αλάγθε 

ζνβαξψλ επηζθεπψλ, γηα λα απνηξαπεί ε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπο. Οη Ηζξαειίηεο πνπ 

επέζηξεθαλ, αδπλαηνχζαλ ζίγνπξα λα θξνληίζνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ην 

ππφκλεκα γηλφηαλ αθφκε αλαθνξά ζηα έπηπια θαη ζηα άιια αληηθείκελα πνπ ιεειαηήζεθαλ 

απφ ηα ζπίηηα ησλ Ηζξαειηηψλ, αθφκε θαη ζε «νιφθιεξεο θιηληθέο πνπ ήηαλ ρξήζηκεο φρη 

κφλν ζηνπο ηδηνθηήκνλεο αιιά θαη γηα ηελ θνηλσλία, κεγάιεο αμίαο αληηθείκελα, ηα νπνία, 

θάησ απφ ηα βιέκκαηα ηεο ππεξεζίαο, πνπ αλέιαβε ηελ επηκέιεηα θαη θχιαμή ηνπο ζρεδφλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο θαηαζηξάθεθαλ».
84

 Γηα ηελ απνηξνπή κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθήο ησλ 

ειαρίζησλ πεξηζσζέλησλ επίπισλ ε Η.Κ.Θ ππνδείθλπε ηελ ηαρχηαηε ζπγθέληξσζή ηνπο ζηηο 

απνζήθεο ηεο Τ.Γ.Η.Π. θαη ηελ απφδνζή ηνπο, ζε εχζεην ρξφλν, ζηνπο επαλαθάκπηνληεο 

δηθαηνχρνπο Ηζξαειίηεο.  

 Ζ επζχλε ηεο Τ.Γ.Η.Π. ήηαλ βαξχηαηε, ηδίσο κεηά ηελ Απειεπζέξσζε. Οη ηφηε Δακηθέο 

αξρέο ηεο Μαθεδνλίαο είραλ αζρνιεζεί κε ην ζνβαξφηαην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ, δηαθεξχζζνληαο φηη ην δήηεκα εθείλν, ην νπνίν εμέζεηε ηελ 

Διιάδα ζηα κάηηα θάζε πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ, έπξεπε λα επηιπζεί εληφο ζαξάληα νθηψ 

σξψλ. Πξνέβεζαλ ηφηε ζηα εμήο κέηξα: α) ζθξάγηζαλ φια ηα ηζξαειηηηθά θαηαζηήκαηα, ππφ 

ηε κνξθή ηεο αιιαγήο ηεο κεζεγγχεζεο, δειαδή ν Ηζξαειίηεο δηνξηδφηαλ ν ίδηνο 

κεζεγγπνχρνο ηεο δηθήο ηνπ πεξηνπζίαο ή ηεο πεξηνπζίαο ησλ νηθείσλ ηνπ θαη ηελ 

αλαιάκβαλε, β) κε κηα απιή αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε απέδηδε άκεζα θαη ηα θηλεηά θηήκαηα, 

φπσο θαη ηα ηπρφλ «ζε ρείξαο ηξίηνπ» επξηζθφκελα έπηπια.
85

  

 Σα κέηξα απηά ππήξμαλ πξάγκαηη επηηπρή. Χζηφζν, ην κέηξν ηεο άκεζεο θαη ρσξίο 

δηαηππψζεηο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηψλ ζηνπο Ηζξαειίηεο, πνπ ηηο είραλ ζηεξεζεί, 

πξνζέθξνπζε εμαξρήο ζηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ Ηζξαειηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζην γεγνλφο φηη ε απφδνζε ήηαλ πξαθηηθά πνιχ δχζθνιε. Οη Ηζξαειίηεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ηθαλνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή κε ηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ, 

αθξηβέζηεξα απηψλ πνπ είραλ απνκείλεη. Απηφ ίζσο, βέβαηα, έγηλε θαη γηα ηελ απνθπγή ηεο 

απνλέθξσζεο ηεο αγνξάο, ιφγσ ηεο ζθξάγηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηειηθά θξίζεθε φηη 

απηά έπξεπε λα αλνίμνπλ. Οη δηαρεηξηζηέο ζα εμαθνινπζνχζαλ λα θξαηνχλ ηε δηαρείξηζε 
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κέρξη ηελ επάλνδν ησλ δηθαηνχρσλ Ηζξαειηηψλ ή ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ φινπ 

δεηήκαηνο.
86

  

 Αιιά ε θαηάζηαζε απηή αλαηξάπεθε θαη εθθπιίζηεθε. Παξά ηελ αξρηθή πξφζεζε, ε 

εμέιημε απηή, αληί λα σθειήζεη, έβιαςε ηελ φιε ππφζεζε ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ, 

γηαηί ζεκεηψζεθαλ θαη λέεο ιεειαζίεο.
87

 Έηζη επαλήιζε ζηελ Τ.Γ.Η.Π. ην παιηφ ζχζηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επήιζε θαη αλαηξνπή ηεο κεηαβνιήο πνπ είρε ελδηάκεζα 

ζπληειεζηεί, ε νπνία νπσζδήπνηε ήηαλ δίθαηε, εθφζνλ κε απηήλ απνδφζεθε ε πεξηνπζία 

ζηνλ δηθαηνχρν Ηζξαειίηε. Σα κέιε ηεο Η.Κ.Θ. άξρηζαλ λα ππνβάιινπλ δηαδνρηθέο αηηήζεηο, 

ελψ νη αηέξκνλεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο ππνρξεψλνληαλ, απαηηνχζαλ 

ζπρλά φρη ακειεηέεο ρξεκαηηθέο δαπάλεο, ηδίσο γηα ηελ απφθαζε ηεο αιιαγήο κεζεγγπνχρνπ, 

ε νπνία, βέβαηα, ζπρλά δελ εθηεινχηαλ θαη αλαζηειιφηαλ απφ ηε Γεληθή Γηνίθεζε 

Μαθεδνλίαο.   

 ρεηηθά κε ηελ επηθείκελε απφδνζε ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ ζηνπο λφκηκνπο 

δηθαηνχρνπο ηνπο, ην ππφκλεκα ηεο 20
εο

 Ηνπλίνπ 1945 πεξηείρε θαη θάπνηεο πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Η.Κ.Θ., ζα νδεγνχζαλ ηφζν ζηελ ηαρχηεξε απφδνζε ησλ 

πεξηνπζηψλ φζν θαη ζηε δηθαηφηεξε ιχζε ηνπ δεηήκαηνο. Οη πεξηνπζίεο έπξεπε λα απνδνζνχλ 

ζηνπο εκθαληδφκελνπο δηθαηνχρνπο ή ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο κε ηηο ιηγφηεξεο 

δπλαηέο δηαηππψζεηο. Παξάιιεια, ζα έπξεπε λα θιεζνχλ  ην ζπληνκφηεξν ζε ινγνδνζία φινη 

νη κεζεγγπνχρνη, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ νξηδφηαλ απφ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε. Να 

δηαηαρζεί, ζηε ζπλέρεηα, ε γεληθή αιιαγή ησλ κεζεγγπνχρσλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ  

φξηδε πξφζσπα θαηά πξνηίκεζε «δηα ησλ αλαπνθαηάζηαησλ» Ηζξαειηηψλ θαη λα 

αλαιεθζνχλ, κε ζθνπφ ηελ απφδνζε ζηνπο δηθαηνχρνπο, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα 

νπνία είραλ αθαηξεζεί κε ηε βία απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη παξαρσξνχληαλ ζε ηξίηνπο 

απεπζείαο, σο επί ην πιείζηνλ φξγαλα ησλ Γεξκαλψλ
88

. 

 Αθφκε, ζχκθσλα κε ην ίδην ππφκλεκα, απαξαίηεηε ήηαλ ε πιήξεο αλαδηνξγάλσζε ηεο 

Τ.Γ.Η.Π., ε εληειψο δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε, ζπγθξηηηθά κε απηήλ πνπ πιεκκειψο είρε  

αζθεζεί, θαζψο θαη ν έιεγρνο φζσλ είραλ δηαρεηξηζηεί ηελ φιε ππφζεζε ηεο Τ.Γ.Η.Π. Ζ 

ζπγθέληξσζε ζε απνζήθεο ηεο Τ.Γ.Η.Π φζσλ αληηθεηκέλσλ είραλ δηαζσζεί απφ ηηο θηλεηέο 

πεξηνπζίεο ησλ απφλησλ Ηζξαειηηψλ, ε πξφλνηα, έηζη ψζηε νη απνθάζεηο ηεο Τ.Γ.Η.Π. θαη 

«ησλ παξ’ απηνίο επηηξνπψλ λα εθηεινχληαη ακέζσο δηά ηεο δηνηθεηηθήο νδνχ» θαη ε άκεζε 
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απφδνζε θελψλ ρψξσλ γηα ηελ ειεχζεξε ρξήζε ησλ πλαγσγψλ, ησλ θηιαλζξσπηθψλ θαη 

επαγψλ ηδξπκάησλ ησλ Ηζξαειηηψλ ήηαλ ηξία αθφκα δεηνχκελα πνπ έζηγε ν ππφκλεκα.
89

  

 Ζ εμαθνινπζεηηθή επηκνλή ηεο δηνίθεζεο ηεο Η.Κ.Θ. λα δηεθδηθεί ηα απηνλφεηα δελ 

απέδηδε ζπλήζσο θαξπνχο, γεγνλφο πνπ δελ εμαξηηφηαλ κφλν απφ ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Ζ αδπλακία εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο δελ νθεηιφηαλ κφλν ζην γεγνλφο φηη 

κεξηθνί πνιηηηθνί θαη δηθαζηέο πξνζπάζεζαλ λα ηελ εκπνδίζνπλ, αιιά ζην φηη εθείλνη πνπ 

ελδηαθέξνληαλ λα θαηαδηθάζνπλ θαη λα ηηκσξήζνπλ παξαδεηγκαηηθά ηνπο κεζεγγπνχρνπο, 

αιιά θαη άιινπο δξάζηεο πξάμεσλ ζε βάξνο ησλ Ηζξαειηηψλ, ήηαλ ειάρηζηνη. 

 ’ απηφ ην πλεχκα θηλήζεθε θαη ην λέν Τπφκλεκα πνπ απέζηεηιε ε Η.Κ.Θ. ζηηο 25 

Ηνπιίνπ 1945
90

 πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γεληθφ Γηνηθεηή Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

ελεκεξψλνληάο ηνλ φηη νη  Ηζξαειίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζπλήιζαλ ζε γεληθή ζπγθέληξσζε 

γηα λα εμεηάζνπλ ην ζέκα πνπ πξνέθπςε κε ηε δηαθνπή ηνπ έξγνπ ηεο Τ.Γ.Η.Π., ιφγσ ηεο 

αηθλίδηαο αλάθιεζεο ζηελ Αζήλα «ηνπ απνζηαιέληνο εληαχζα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε απηήο 

θαη ηελ απφδνζε ζηνπο δηθαηνχρνπο Ηζξαειίηεο»
91

. Ο Γηεπζπληήο ηεο Κ.Τ.Γ.Η.Π. δηαπίζησλε 

φηη δέθα κήλεο κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο νη Ηζξαειίηεο Έιιελεο πνιίηεο, νη 

νπνίνη είραλ ππνζηεί ηνλ, πξσηνθαλή ζηα ηζηνξηθά ρξνληθά, δησγκφ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 

αλαιάβνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο πνπ ηνπο αλήθε θαη ηελ νπνία ζηεξήζεθαλ θαηά αθνινπζία 

Γεξκαληθψλ δηαηαγψλ θαη Νφκσλ Διιεληθψλ, νη νπνίνη θαη δελ έπξεπε λα πθίζηαληαη αθφκα. 

Ήηαλ δήηεκα ηηκήο γη’ απηνχο αιιά θαη δήηεκα ζηνηρεηψδνπο ηηκήο γηα ηελ Διιάδα ε 

απφδνζε (ε πιήξεο θαη νινθιεξσηηθή απφδνζε) ησλ πεξηνπζηψλ ζηνπο Ηζξαειίηεο, δηφηη 

απηέο ηηο δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη κε εξγαζίεο θαη κφρζν πνιπεηή θαη φρη εθείλνη νη νπνίνη θαη 

ηηο ζθεηεξίζηεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ηηο δηαρεηξίδνληαη παξάλνκα ππνζηήξηδε
92

 ν 

Γηεπζπληήο ηεο Κ.Τ.Γ.Η.Π.  

 Ζ Η.Κ.Θ. αληηκεηψπηδε θαη πάιη ηε ριηαξή ζηάζε ησλ ηζπλφλησλ πνιηηηθψλ έλαληη ηεο 

δίθαηεο αμίσζήο ηεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ. Ζ απνζηνιή ζηε Θεζζαινλίθε 

ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Ηζξαειηηηθψλ Πεξηνπζηψλ, κε  ζθνπφ 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Τ.Γ.Η.Π. θαη ηελ πιήξε θαη γξήγνξε απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ ζηνπο 

Ηζξαειίηεο είρε ραηξεηηζηεί κε ραξά απφ ηελ πιεπξά ησλ Ηζξαειηηψλ σο ε απαξρή ηεο παχζεο 

ησλ δεηλψλ ηνπο, κε δεδνκέλν φηη ζε φιε ηελ ππφζεζε νη Ηζξαειίηεο δελ δεηνχζαλ ηίπνηα 

παξαπάλσ απφ ην δίθαην. Ακέζσο φκσο μεθίλεζε ε αληίδξαζε απέλαληη ζε απηήλ ηελ 
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απφθαζε απφ απηνχο πνπ πξνθαλψο πίζηεπαλ φηη ζα ζίγνληαλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Παξ’ φι’ 

απηά, παξά ηελ έιιεηςε ηνπ δηθαζηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλαγθαίνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ ελ 

ιφγσ πεξηνπζηψλ, παξά ην γεγνλφο ηεο απφιπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ είραλ 

δηνξηζηεί επί θαηνρήο, πξάγκα ην νπνίν απνγχκλσζε ηελ Τ.Γ.Η.Π. απφ ην πξνζσπηθφ ηεο, 

σζηφζν, ε απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ Ηζξαειηηψλ άξρηζε λα ζπληειείηαη, κε βξαδχ είλαη 

αιήζεηα ξπζκφ. Τπήξρε φκσο ε ειπίδα φηη, κέξα κε ηε κέξα, ζα επηηαρπλφηαλ ε δηαδηθαζία 

θαη ζίγνπξα, κε απηφ ηνλ ηξφπν, έζησ θαη αξγά, έζησ θαη πιεκκειψο, ζα νινθιεξσλφηαλ. 

 κσο ε αηθλίδηα αλάθιεζε ζηελ Αζήλα ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κ.Τ.Γ.Η.Π. αλέζηεηιε θάηη 

ηέηνην. Οη Ηζξαειίηεο πιένλ απειπίζηεθαλ. Γελ κπνξνχζαλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηελ ηδέα φηη 

δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηνπο απνλεκεζεί δηθαηνζχλε
93

. Γη' απηφ θαη ηα κέιε ηεο Η.Κ.Θ. 

ζπγθεληξψζεθαλ ζε ζπγθέληξσζε
94

, αληάιιαμαλ αληηιήςεηο θαη ζέζεηο θαη απνθάζηζαλ λα 

ππελζπκίζνπλ, γηα κία αθφκε θνξά, φηη απαηηνχζαλ ηελ άκεζε θαη νινθιεξσηηθή απφδνζε 

ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. Ζ Η.Κ.Θ. ππνγξάκκηδε φηη θάζε θαζπζηέξεζε, ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε, 

πνπ νθεηιφηαλ ζε νπνηνδήπνηε αίηην, ήηαλ αδηθαηνιφγεηε θαη επηδήκηα γηα ηνπο Ηζξαειίηεο, 

νη νπνίνη δελ κπνξνχζαλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα ηαιαηπσξνχληαη, ηνλίδνληαο φηη ε Τ.Γ.Η.Π. 

έπξεπε λα αλαδηνξγαλσζεί ζε ηίκηεο βάζεηο.  

 Απηφ ην θείκελν δηθαίσλε απφιπηα ηελ απνγνήηεπζε, ην ζπκφ θαη ηελ πίθξα πνπ έλησζαλ 

νη Ηζξαειίηεο φιν απηφ ην δηάζηεκα. Έδηλε παξάιιεια ειπίδα θαη κεηξίαδε ηελ θαρππνςία 

θαη ην άγρνο πνπ βαζάληδαλ ηε δσή ησλ επηδψλησλ. Βέβαηα ην πλεχκα ηνπ θεηκέλνπ εξρφηαλ 

ζε θαζνιηθή αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα ηφζν απηψλ πνπ είραλ επεξγεηεζεί ζηελ πεξίνδν ηεο 

θαηνρήο, φζν θαη εθείλσλ πνπ ηνπο πξνζηάηεπαλ πνιηηηθά. Καη ζίγνπξα δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα παξαηηεζνχλ εχθνια απφ ηε δηεθδίθεζε ησλ «θεθηεκέλσλ ηνπο». 

 ηηο 29 επηεκβξίνπ 1945 ε Η.Κ.Θ. ζπληάζζεη λέν Τπφκλεκα
95

 απηή ηε θνξά πξνο ηνπο 

Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Γεληθφ Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο, ζην νπνίν, κε αθνξκή ηηο 

ελέξγεηεο ηεο Τ.Γ.Η.Π. θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζηελ Αζήλα. Δηδηθφηεξα, 

επεζήκαλε φηη, αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε Τ.Γ.Η.Π., παξά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.205/ 1943, αλακείρζεθε ζηε δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ 

απειαζέλησλ Ηζξαειηηψλ Θεζζαινλίθεο. Ο λφκνο απηφο θαζηέξσλε ηε δηαρείξηζε ηεο 

θαηαζρεζείζαο πεξηνπζίαο απφ ηηο γεξκαληθέο αξρέο θαηνρήο ή απφ ηνπο Ηζξαειίηεο πνπ ηηο 

εγθαηέιεηςαλ, εθφζνλ φκσο «ερψξεζε» ε απνγξαθή ηνπο θαη δηνξηζκφ δηαρεηξηζηψλ. 
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Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο απνγξαθήο ησλ αθηλήησλ, αιιά πξνπαληφο ιφγσ κε δηνξηζκνχ 

δηαρεηξηζηψλ, ε πξσηνβνπιία ηεο Τ.Γ.Η.Π. λα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ησλ αθηλήησλ ήηαλ 

αλακθίβνια εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ λφκνπ απηνχ.  

 Αιιά πέξα απφ απηφ, ην ίδην Τπφκλεκα ππνζηήξηδε
96

 φηη ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο 

ππήξμε πιεκκειήο, θαη δεκηνπξγνχζε ζε πνιιά επζχλεο γηα ηνλ απηφβνπιν δηαρεηξηζηή ηεο, 

δειαδή ην ειιεληθφ δεκφζην, θαζφζνλ ε Τ.Γ.Η.Π. πεξηνξίζηεθε απιά ζηελ είζπξαμε ησλ 

κηζζσκάησλ. Ζ Τ.Γ.Η.Π. δελ είρε δείμεη θαλέλα ελδηαθέξνλ θαη γηα ηηο απαηηνχκελεο 

επηζθεπέο ησλ αθηλήησλ, ψζηε λα πξνιάβεη ελδερφκελεο δεκηέο, απφ ηηο νπνίεο άιιεο 

πξνθιήζεθαλ εζθεκκέλα ή απφ ηε βαξηά ξαζπκία ησλ ελνίθσλ ή ησλ μέλσλ θαη νη νπνίεο, 

πνιιέο θνξέο, έθηαλαλ κέρξη θαη ηελ νινθιεξσηηθή εξείπσζε ησλ αθηλήησλ.  

 Γηα ηελ πξφιεςε αθφκε κεγαιχηεξεο δεκηάο ζηα αθίλεηα απηά ε Τ.Γ.Η.Π. ήηαλ αλάγθε 

λα παχζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ησλ Ηζξαειηηψλ. Γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο 

απηνχ ην Τπφκλεκα πξφηεηλε ν θχξηνο ή ν λνκέαο ελφο αθηλήηνπ ή θάπνηνο εθπξφζσπφο ηνπ 

(πιεξεμνχζηνο, επίηξνπνο, θ.ι.π.) λα γλσζηνπνηεί κε δηθαζηηθφ θιεηήξα ζηελ Τ.Γ.Η.Π. ηελ 

άθημή ή ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαη λα δηαθφπηεηαη ε δηαρείξηζε (είζπξαμε κηζζσκάησλ) απφ ηελ 

Τ.Γ.Η.Π. ρσξίο πεξαηηέξσ έξεπλα. ηε ζπλέρεηα, βέβαηα, κε ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, 

ζα θαηαβάιινληαλ ζε απηφλ ηα εηζπξαρζέληα κηζζψκαηα. ζνλ αθνξά ηα αθίλεηα γηα ηα 

νπνία δελ είρε εκθαληζηεί ν θχξηνο ή ν εθπξφζσπφο ηνπ, γη’ απηά ε Η.Κ.Θ. επηθπιαζζφηαλ λα 

ππνδείμεη ηα θαηάιιεια  κέηξα. ην κεηαμχ ε Τ.Γ.Η.Π. κπνξνχζε λα εμαθνινπζήζεη λα 

εηζπξάηηεη ηα κηζζψκαηα. 

 ρεηηθά κε ηελ απφδνζε επίπισλ θαη άιισλ θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ, νη Ηζξαειίηεο 

απειάζεθαλ εγθαηαιείπνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νιφθιεξε ηελ επίπισζή ηνπο, φπσο θαη 

ηνλ ξνπρηζκφ ηνπο «ησλ εηο ηαο παξ’ απηψλ»
97

, θαηερνκέλσλ θαηνηθηψλ ή ζε ρέξηα ηξίησλ 

Υξηζηηαλψλ, έκπηζησλ ζ’ απηνχο πξνζψπσλ. Γηα ηα έπηπια θαη ηα είδε ξνπρηζκνχ, πνπ δελ 

αθαίξεζαλ νη Γεξκαλνί θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα απφ ηελ Τ.Γ.Η.Π.  

λα απνγξαθνχλ, θίλεζε ε νπνία θαη έγηλε ζε θαζεκηά θαηνηθία πνπ βξέζεθαλ έπηπια θαη 

ινηπά θηλεηά αληηθείκελα θαη παξαδφζεθαλ κε πξσηφθνιιν γηα θχιαμε ζηνπο λένπο ελνίθνπο 

ηνπο.  

 Δθηφο απφ ηηο άιιεο παξαιείςεηο, ζχκθσλα πάληα κε ην Τπφκλεκα ηεο  29
εο

 

επηεκβξίνπ, ε απνγξαθή, ηδίσο ησλ παξαδνζέλησλ επίπισλ, έγηλε εληειψο αφξηζηα θαη θαηά 
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ηξφπν πνπ δελ δηαζθάιηδε ηελ ηαπηφηεηα ησλ παξαθαηαζεκέλσλ αθηλήησλ
98

. Καη, αζθαιψο, 

ήηαλ ακθηζβεηνχκελν δήηεκα, αλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζα ήηαλ δπλαηή ε αλεχξεζε θαη 

ε αλάιεςή ηνπο. Δμάιινπ, πνιινί ηδηψηεο, ζηα ρέξηα ησλ νπνίσλ νη απειαζέληεο Ηζξαειίηεο 

εκπηζηεχηεθαλ δηάθνξα θηλεηά αληηθείκελα, αξλνχληαλ φηη ηα δηέζεηαλ πιένλ ή αξλνχληαλ 

ηελ απφδνζή ηνπο, κε ην λα πξνβάιινπλ δηάθνξεο αμηψζεηο ή κε ην λα ηζρπξίδνληαη φηη είραλ 

αθαηξεζεί απφ ηελ θαηνρή ησλ Γεξκαλψλ ή άιισλ. Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα έπηπια θαη ηα 

θηλεηά αληηθείκελα, ηα νπνία βξέζεθαλ απνζεθεπκέλα ζε απνζήθεο ηεο Τ.Γ.Η.Π., είραλ ήδε 

αθαηξεζεί θαη βξίζθνληαλ ζε ρέξηα ηξίησλ.  Γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ήηαλ απαξαίηεηνο 

ν άκεζνο θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην 

άξζξν ηεο ππ' αξηζκφ 788/ 1945 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο 

επηβαιιφηαλ λα δνζνχλ ζηελ επηηξνπή απηή δηθαηψκαηα έξεπλαο, θαηάζρεζεο, αθαίξεζεο, 

αθφκε θαη αιιαγήο κεζεγγπνχρσλ, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαηά ην δπλαηφλ απηά
99

.  

 ην κεηαμχ θαη γηα ηελ πξφιεςε αθφκε κεγαιχηεξεο  δεκηάο ησλ ηδηνθηεκφλσλ, ε νπνία 

ζηελ πεξίπησζε πεξαηηέξσ ακέιεηαο ηεο Τ.Γ.Η.Π. ζα δεκηνπξγνχζε κεγάιεο επζχλεο γηα ην 

δεκφζην, επηβαιιφηαλ ε άκεζε αλάθιεζε ησλ παξαθαηαζεθψλ πνπ είραλ γίλεη, φπσο θαη ε 

απνζήθεπζή ηνπο ζε απνζήθεο ηεο Τ.Γ.Η.Π., κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηα ζπγθεθξηκέλα θηλεηά αληηθείκελα ε αμία ησλ νπνίσλ ήηαλ 

κεγάιε. Σα ηειεπηαία αλαιάκβαλε λα ηα δηαθπιάμεη ε Η.Κ.Θ., ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

δηαζθαιίζεη ηα πεξηνπζηαθά ελ γέλεη ζηνηρεία ησλ απφλησλ Ηζξαειηηψλ. 

 Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ινγνδνζίαο ησλ κεζεγγπνχρσλ, ην Τπφκλεκα ππνγξάκκηδε 

φηη νιφθιεξε ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, σο επί ην πιείζηνλ ζπλεξγαηψλ ησλ 

Γεξκαλψλ θαη δνζίινγσλ, δηεμήρζε θαηά ηξφπν πνπ αληέβαηλε ηηο ζαθείο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ 205 ν νπνίνο θαζηέξσζε ζπλερή, θαηά κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, (ελφο κήλα) 

ινγνδνζία, αιιά θαη πξνο ηε ζηνηρεηψδε έλλνηα ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ φξνπ «δηαρείξηζε 

αιιφηξηαο πεξηνπζίαο». ε θακηά άιιε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ Η.Κ.Θ, ε έλλνηα ηνπ φξνπ 

«δηαρείξηζε αιιφηξηαο πεξηνπζίαο» δελ θαηέζηε ηαπηφζεκε κε ηνλ φξν «δηαξπαγή, 

δηαζπάζηζε θαη ππεμαίξεζε» ηεο πεξηνπζίαο απηήο. Καη βέβαηα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

βξεη θάπνηνο δηθαηνινγία γηα ηελ αλππαξμία, ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, νπνηαζδήπνηε 

θχξσζεο ελαληίνλ απηψλ πνπ δε ζπκκνξθψζεθαλ κε ηε δηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ λφκνπ 

κεζεγγπνχρσλ. Κη απηφ γηαηί ήηαλ γλσζηφ φηη νη ελδηαθεξφκελνη, ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο 
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κε ηνπο Γεξκαλνχο, κπνξνχζαλ κέζσ απηψλ λα παξαιχζνπλ θάζε ελέξγεηα πνπ έηεηλε λα 

ηνπο επαλαθέξεη ζηε λφκηκε νδφ.  

 Ζ εμαθνινπζεηηθή αλνρή απέλαληη ζηνπο κεζεγγπνχρνπο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ρψξαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ειεχζεξνπ πνιηηηθνχ βίνπ ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγνχζε 

ηεξάζηην εζηθφ αιιά θαη λνκηθφ δήηεκα. Σν Κξάηνο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ην Νφκν 205, είρε 

αλακεηρζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ κε ζθνπφ ηε δηάζσζή ηνπο (άξζξν 

Ν. 205/ 1943), δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηθαηνινγείηαη θαη λα επηδεηθλχεη απέλαληη ζηνπο 

δνζίινγνπο απηνχο ζηάζε αλνρήο. ζν απηή παξαηεηλφηαλ δεκηνπξγνχζε ηφζν ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο φζν θαη ζηνλ νπνηνλδήπνηε θαιφπηζην θξηηή ηελ εληχπσζε φηη δηλφηαλ, 

θεθαιπκκέλα βέβαηα, ζηνπο κεζεγγπνχρνπο ε επθαηξία λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ μέλε 

πεξηνπζία. 

 ην κεηαμχ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1945 αλαθάιεζε κε απφθαζή 

ηνπ ηηο ζπζηαζείζεο, απφ δηάθνξα πξφζσπα ηεο Τ.Γ.Η.Π., παξαθαηαζήθεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θάζε είδνπο (έπηπια, νηθηαθά ζθεχε θαη άιια θηλεηά αληηθείκελα) πνπ αλήθαλ ζε 

Ηζξαειίηεο.
100

 Οη ζεκαηνθχιαθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ππνρξεψλνληαλ έηζη ψζηε λα ηα παξαδψζνπλ απηά κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ζηελ Τ.Γ.Η.Π. Θεζζαινλίθεο κε 

βάζε ηα πξσηφθνιια θαη κε ηελ παξνπζία ζπλεξγείνπ πνπ ζα απνηεινχληαλ απφ δηθαζηηθνχο 

ή αζηπλνκηθνχο ππαιιήινπο.   

 Αξθεηνί, ινηπφλ, απφ ηνπο επηδψληεο ησλ λαδηζηηθψλ ζηξαηνπέδσλ, καδί κε φινπο φζνη 

είραλ θαηαθέξεη λα θξπθηνχλ θαη λα απνθχγνπλ ηε λαδηζηηθή ζεξησδία, είραλ έξζεη, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο, αληηκέησπνη κε κηα αληηθαηηθή πξαγκαηηθφηεηα: 

άιινη είραλ γίλεη δεθηνί κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο πξνπνιεκηθνχο ρξηζηηαλνχο θίινπο ηνπο, 

ηνπο γείηνλεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Απηνί δελ ήηαλ, άιισζηε, πνπ ηνπο είραλ βνεζήζεη 

λα μεπεξάζνπλ ηελ απψιεηα δεθάδσλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο; Απηνί δελ ηνπο είραλ 

θξαηήζεη φξζηνπο ζηα πφδηα ηνπο θαη ηνπο ζηήξημαλ ζην λέν ηνπο μεθίλεκα; Άιινη φκσο, 

δπζηπρψο νη πεξηζζφηεξνη, ρσξίο θαλ λα έρνπλ πξνιάβεη λα ζπλέιζνπλ απφ ην ζνθ πνπ είραλ 

ππνζηεί, ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ηφζν ηα ζπίηηα φζν θαη ηα 

καγαδηά ηνπο είραλ θαηαπαηεζεί απφ αλζξψπνπο πνπ πξνπνιεκηθά είραλ δείμεη έλα νιφηεια 

δηαθνξεηηθφ πξφζσπν.  
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 Σελ ίδηα πεξίνδν
101

 εζηάιε απφ ηελ Η.Κ.Θ. επηζηνιή πξνο ηελ Τ.Γ.Η.Π. κε ηελ νπνία 

δεηνχληαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζπληαρζέλησλ πξσηνθφιισλ 

απνγξαθήο, ζρεηηθά κε ηα έπηπια θαη ζθεχε ησλ ηζξαειηηηθψλ νηθηψλ. Δπίζεο ε Η.Κ.Θ. έζεηε 

ην εξψηεκα ζε πφζνπο δηθαηνχρνπο είραλ ήδε απνδνζεί απφ ηελ ππεξεζία ηα έπηπια, ηα 

ζθεχε αιιά θαη πφζεο θιίλεο, θιηλνζηξσκλέο, παπιψκαηα, θνπβέξηεο θαη καγεηξηθά ζθεχε 

είραλ απνδνζεί. Σέινο, ππήξρε θαη έλα δήηεκα ζαθέζηαηα εηδηθφηεξν, ε επηβνιή εηδηθνχ 

θφξνπ. Ζ Η.Κ.Θ. είρε απνζηείιεη επηζηνιή
102

 πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

Α.Ν. 651/ 1945 «Πεξί επηβνιήο εθάπαμ εηδηθνχ θφξνπ θαη ηα ινηπά. Καηά ην λφκν απηφ, 

θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ελήξγεζε απφ ηελ 28ε Απξηιίνπ 1941 κέρξη ηε 10ε 

Οθησβξίνπ 1944 νπνηαδήπνηε εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ ινγηδφηαλ φηη απέθηεζε έθηαθηε 

σθέιεηα, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ πεξίνδν απηή, εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο 

θαζνξηζκέλεο ηφηε ζρέζεο ηεο ηηκήο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ πξνο ηε δξαρκή. 

 Ζ επηβαιιφκελε θνξνινγία ζχκθσλα κε ην Νφκν απηφ ήηαλ ζαθέο φηη ζπληζηνχζε 

δηάθξηζε αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ησλ  εηζαγσγέσλ Ηζξαειηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο,  

ιφγσ ηεο εηδηθήο ζέζεο ηνπο, πνπ νθεηιφηαλ ζηα εμνλησηηθά κέηξα ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ 

θαηνρήο ελαληίνλ ηνπο. Ζ επηζηνιή επηζήκαλε φηη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1943 θαη εμήο, 45.000 

Ηζξαειίηεο είραλ αξρίζεη λα νδεγνχληαη ζηελ Πνισλία,  θη φινη απηνί ήηαλ, έσο ηε  κέξα 

ζχληαμεο ηεο επηζηνιήο, άγλσζηεο δηακνλήο θαη ηχρεο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε είραλ 

επηζηξέςεη ζηε Θεζζαινλίθε 2000 πεξίπνπ Ηζξαειίηεο, απφ ηνπο νπνίνπο 1000 είραλ 

δηαθχγεη θαηά ηα ρξφληα ησλ δησγκψλ ζηα ηφηε ηηαινθξαηνχκελα ειιεληθά εδάθε θαη 

θαηφξζσζαλ ηειηθά λα δηαζσζνχλ θαη 1000 είραλ επηδήζεη απφ ηα θάηεξγα ηεο Γεξκαλίαο. Οη 

ππφινηπνη 43.000 Ηζξαειίηεο δελ είραλ επηζηξέςεη αθφκα, θαη «θαηά ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, θαηά ην κάιινλ ή  ήηηνλ αζθαιείο, εμνληψζεθαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο»
103

.  

 πσο ήηαλ γλσζηφ, ε πεξηνπζία ησλ απαρζέλησλ, εθηφο απφ ηελ αθίλεηε πνπ είρε 

θαηαζρεζεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο, αξπάρηεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη απφ φζνπο 

ζπλεξγάζηεθαλ καδί ηνπο. Απφ ηνπο απφληεο Ηζξαειίηεο, αξθεηνί ήηαλ έκπνξνη, θαη απηνί, 

φπσο ήηαλ θπζηθφ, κέρξη ηνλ ρξφλν ηεο απέιαζήο ηνπο (Μάξηηνο 1943) είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ θαη επνκέλσο ζεσξνχληαλ ππνθείκελνη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Α.Ν. 651/1945 θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπ. Αλαθπφηαλ, ινηπφλ, ην εμήο δήηεκα: 

Γηα ηνπο παξφληεο Ηζξαειίηεο, νη ππφρξενη ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηνπ λφκνπ 651/1945 

βξίζθνληαλ ζε αδπλακία λα ππνβάιινπλ ηελ πξνβιεπφκελε δήισζε εηζαγσγήο, δηφηη, ιφγσ 
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ηεο νινθιεξσηηθήο δηαξπαγήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, δελ ππνιεηπφηαλ θαλέλα ζηνηρείν 

(ηηκνιφγηα, απνδείμεηο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά)
104

.  

 Έηζη φινη απηνί επξφθεηην, γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο απφ ηε ζέιεζή ηνπο, λα πθίζηαλην 

νδπλεξέο ζπλέπεηεο.  εκεησλφηαλ φηη γηα ηνπο κε δεινχληεο Ηζξαειίηεο απνθιεηφηαλ ην 

δηθαίσκα ηεο ππνβνιήο αίηεζεο κείσζεο ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ, κε δεδνκέλν φηη ε επηβνιή 

κηαο ηέηνηαο αίηεζεο πξνυπφζεζε είρε πάληνηε ηελ επίδνζε ζρεηηθήο δήισζεο. Γηα ηνπο 

απφληεο Ηζξαειίηεο, νη ππφρξενη ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηνπ Α.Ν. 651/1945 δελ 

κπνξνχζαλ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηνπο, λα ππνβάινπλ δήισζε θαη αίηεζε κείσζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ. Οη επίηξνπνη απηψλ, φζσλ ππήξραλ ηέηνηνη, νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ κε βάζε 

ηνλ Α.Ν. 2631/1940 «πεξί επηηξνπείαο απφληνο» δηαρεηξίδνληαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ «Πεξί επηηξνπείαο αλειίθσλ». Οη επίηξνπνη βξίζθνληαλ ζε πιήξε 

αδπλακία λα ππνβάινπλ δειψζεηο θνξνινγίαο γηα ηηο εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ φζσλ 

επηηξνπεχνληαλ απφ απηνχο, θαζψο ζηεξνχληαλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείνπ ην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα ηνπο θαηαηνπίζεη. Ζ Η.Κ.Θ., απφ φζα εμέζεηε ζηελ επηζηνιή ηεο, απνδείθλπε φηη νη  

Ηζξαειίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, εηζαγσγείο πξντφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ, θαηά ην δηάζηεκα 

απφ ηελ 28ε Απξηιίνπ 1941 κέρξη θαη ηελ απέιαζή ηνπο (Μάξηηνο 1943), βξίζθνληαλ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε απέλαληη ζηνπο ππφινηπνπο εηζαγσγείο παξφκνησλ εηδψλ. Δπηβαιιφηαλ, 

ινηπφλ, σο πξάμε ζηνηρεηψδνπο δηθαηνζχλεο, ε πιήξεο απαιιαγή ηνπο απφ ηε ζρεηηθή 

θνξνινγία.  

 Σα δεηήκαηα κε ηε θνξνινγία ησλ Ηζξαειηηψλ απαζρφιεζαλ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην 

θαη ζε κεηαγελέζηεξεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. ηηο 21 Απξηιίνπ ν αξκφδηνο Τπνπξγφο δηέηαμε λα 

ζηακαηήζεη ε έθδνζε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο Ηζξαειίηεο κέρξη φηνπ ξπζκηζηεί ην 

δήηεκα.
105

 ηηο 15 Μαΐνπ ην ζέκα, βέβαηα, πθίζηαηαη αθφκε θαη ε Η.Κ.Θ. παξαδίδεη ζρεηηθφ  

Τπφκλεκα ζηνλ Τπνπξγφ Βφξεηαο Διιάδνο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο θνξνινγίαο ησλ 

Ηζξαειηηψλ εκπφξσλ. 

 Αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ αθηλήησλ θαη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ζηέγαζεο δελ ππήξμε θακηά εμαηξεηηθή πξφνδνο. Απφ ηνπο 2.000 Ηζξαειίηεο πνπ είραλ 

ζπγθεληξσζεί ζηε Θεζζαινλίθε νη 250 πεξίπνπ είραλ  απνθαηαζηαζεί, κε δεδνκέλν φηη 

πνιινί απφ απηνχο είραλ  πάξεη ηα θαηαζηήκαηά ηνπο -έζησ θαη αδεηαλά- θαη άιινη είραλ 

θιεξνλνκήζεη πεξηνπζίεο ζπγγελψλ ηνπο
106

. Οη ππφινηπνη, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ 

κηθξναζηνί, επαγγεικαηίεο, εξγάηεο θαη ππάιιεινη, κε έρνληαο θακία πεξηνπζία, θηλεηή ή 
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αθίλεηε, αγσλίδνληαλ ζθιεξά γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 2000 ήηαλ ηα θαηαζηήκαηα πνπ είραλ εγθαηαιείςεη νη Ηζξαειίηεο, κε 

εκπνξεχκαηα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ πξνπνιεκηθψλ δξαρκψλ, θαη  ε Τ.Γ.Η.Π., χζηεξα απφ 

έλαλ ρξφλν, είρε  παξαδψζεη ζηνπο δηθαηνχρνπο κφλν ην 8-9% ησλ θαηαζηεκάησλ θαη απηά 

φρη ζχκθσλα κε ηα πξσηφθνιια παξαιαβήο
107

. 10.000 ήηαλ ηα δηακεξίζκαηα πνπ είραλ 

αθήζεη ζηελ πφιε νη 50.000 Ηζξαειίηεο, θαηά ηε  πεξίνδν ησλ δησγκψλ, επνκέλσο ήηαλ 

νμχκσξν λα ππάξρεη δήηεκα ζηέγαζεο γηα ηνπο ιίγνπο πνπ γχξηζαλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαθνινπζνχζαλ λα  θνηκνχληαη ζηηο δηάθνξεο πλαγσγέο
108

.  

Σν ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ είρε απαζρνιήζεη ην Ιζξαειη-

ηηθόλ Βήκα απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ’45. Ζ εθεκεξίδα επηδεηνχζε απφ ηφηε δηθαηνζχλε
109

 θαη 

ηφληδε  φηη, έλαλ νιφθιεξν ρξφλν κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο δελ είρε ιεθζεί θα-

κηά κέξηκλα γηα ηνπο Δβξαίνπο, φπσο είρε ζπκβεί ζην εμσηεξηθφ. Καηήγγεηιε φηη αθφκε θη ν 

εηζαγγειέαο, βαζηζκέλνο ζε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ππνζηήξηδε φηη ην 

δηθαίσκα ηεο επαλεγθαηάζηαζεο ήηαλ πξνζσπηθφ θαη επνκέλσο δελ κπνξνχζαλ λα ην αζθή-

ζνπλ επίηξνπνη, γλσκάηεπζε πσο νη αζηπλνκηθέο αξρέο δελ ππνρξεψλνληαλ λα παξέρνπλ 

βνήζεηα ζηελ Τ.Γ.Η.Π., ζε πεξίπησζε πνπ ν κεζεγγπνχρνο αξλνχηαλ λα απνδψζεη ην θαηά-

ζηεκα. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ Ηζξαειηηψλ, δελ επξφθεηην γηα επαλεγθαηάζηαζε αιιά γηα 

απφδνζε, άξα δηθαίσκα παξαιαβήο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ νηθηψλ έπξεπε λα έρνπλ φρη 

κφλν νη ηδηνθηήηεο αιιά θαη νη επίηξνπνη. Ζ δηαδηθαζία ηεο απφδνζεο έπξεπε ζίγνπξα λα α-

πινπζηεπζεί.  Σν δηθαίσκα λα νξηζζεί επίηξνπνο, ηφληδε ε εθεκεξίδα, έπξεπε λα ην έρεη νπνη-

νπδήπνηε βαζκνχ ζπγγελήο ηνπ απφληνο θαη, δεηνχζε, λα θιεζνχλ ζε ινγνδνζία φινη νη κε-

ζεγγπνχρνη γηα λα ηηκσξεζνχλ απζηεξά γηα ηηο παξαλνκίεο πνπ είραλ δηαπξάμεη.
110

 

Ζ εθεκεξίδα δεκνζίεπζε ζην εμψθπιιν θείκελν
111

 ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Μπαξνχρ η-

κπή, ζην νπνίν παξνπζηαδφηαλ φιν ην ηζηνξηθφ ηεο δξάζεο πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαπάηεζε 

ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ. Καηαγγειιφηαλ φηη ν Γεληθφο Γηνηθεηήο Μαθεδνλίαο Βαζίιεηνο 

ηκσλίδεο είρε πείζεη ηνλ θαηνρηθφ πξσζππνπξγφ Κσλζηαληίλν Λνγνζεηφπνπιν φηη, κε ηελ 

εθηφπηζε ησλ Δβξαίσλ, ζα ιπλφηαλ ην πξφβιεκα ησλ πξνζθχγσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδν-

λίαο θαη ηεο Θξάθεο πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί ζηε Θεζζαινλίθε. Μηα επηηξνπή είρε κάιηζηα 

δεηήζεη απφ ηνλ Λνγνζεηφπνπιν λα απαηηήζεη απφ ηνπο Γεξκαλνχο λα ηνπθεθηζηνχλ εδψ φ-

ινη νη Δβξαίνη γηα λα ηαθνχλ ζηνλ ηφπν ηνπο. Ζ έθζεζε ηνπ Πέηξνπ Νηθνιατδε, εηζεγεηή ηνπ 
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Κηεκαηηθνχ Γξαθείνπ Θεζζαινλίθεο, ζπγθάιππηε, θαηά ηελ εθεκεξίδα, ηελ ππφζεζε εθκε-

ηάιιεπζεο ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ. «Σα δπλακηθφηεξα θαηαζηήκαηα» έγξαθε ε έθζεζε, 

ρνξεγνχληαλ ζε πξφζσπα ηα νπνία είραλ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηηο γεξκαληθέο αξρέο ή ζηε 

κπζηηθή ππεξεζία ηνπο. ε δεχηεξε κνίξα ππήξραλ πξφζσπα κε έγγξαθεο ζπζηάζεηο γεξκα-

ληθψλ κνλάδσλ ή ππεξεζηψλ. ηηο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ θαηνλφκαδε ε έθζεζε πεξηιακβά-

λνληαλ θαη πξφζσπα πξνηεηλφκελα απφ ηε γλσκνδνηηθή επηηξνπή, θπξίσο πξφζθπγεο, νη ν-

πνίνη «σο κε δπλάκελνη λα δηαζέησζη γεξκαληθά κέζα έπαηξλαλ θαηαζηήκαηα ηηλά θαη απν-

καθξπζκέλα»
112

.  

Καηαγγειιφηαλ, επίζεο, φηη νη θινπέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ πάληα κε ηνλ ίδην ηξφ-

πν: άιινηε κε δηαξξήμεηο, γηα λα ζπγθαιπθζνχλ ηαπηφρξνλα θαη νη αξπαγέο πνπ γίλνληαλ, 

άιιεο θνξέο κε αλζξψπνπο πνπ παξνπζηάδνληαλ σο ζπγγελείο ησλ αλσηέξσλ αξκνδίσλ π-

παιιήισλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ δηνξηζκνχο κε-

ζεγγπνχρσλ. Άιιεο θνξέο πάιη κε ηελ πψιεζε ζηα ρπηήξηα(!) εξγαιείσλ αμίαο κε εληνιή 

αλσηέξσλ ππαιιήισλ θαη άιιεο κε ηελ εμαθάληζε απφ ηα γξαθεία ηεο Τ.Γ.Η.Π. ησλ αληηθεη-

κέλσλ  δηαθφξσλ θαηαζηεκάησλ πνπ είραλ ππνζηεί δηάξξεμε. 

Χο πξνο ηελ «επίζεκε» δηαξπαγή, ην θείκελν ηνπ ηκπή παξέζεηε  απφζπαζκα απφ 

έγγξαθν ηνπ ηκσλίδε, κε ην νπνίν έδηλε εληνιή «λα παξαδψζνπλ  απφ ηνλ Οίθν Ναηάλ θαη 

ία ζε θάπνηνλ αλψηεξν ππάιιειν δχν θξεβαηνθάκαξεο πνιπηειείαο, δχν ηξαπεδαξίεο, έλα 

ζαιφλη κε δχν βηβιηνζήθεο θαη φ,ηη άιιν έπηπιν ήζειε γηα ηελ επίπισζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ. 

Όζηεξα απφ ηελ παξάδνζε, λα δηαζθαιίζνπλ ην θαηάζηεκα»
113

. Ζ δηαξπαγή ησλ πεξηνπζίσλ, 

θαηά ηνλ ηκπή, γηλφηαλ θαη κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ησλ κεζεγγπνχ-

ρσλ πνπ θξφληηδαλ ψζηε λα κελ αληαπνθξίλεηαη ε αμία ησλ παξαιεθζέλησλ εκπνξεπκάησλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

«Μέζα ζηε γεληθή ξεκνχια», ζπλέρηδε ν ηκπή, ππήξμαλ θαη εζηθνί άλζξσπνη, ν ηφηε 

αληηεηζαγγειέαο εθεηψλ Παλαγηψηεο Κσλζηαληηλίδεο πνπ παξαηηήζεθε απφ πξφεδξνο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Τ.Γ.Η.Π. «γηαηί δελ κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε πξφζσπα βαξπ-

λφκελα κε ζσξεία πξάμεσλ νη νπνίεο ηηκσξνχληαλ απφ ηνλ πνηληθφ λφκν.
114

  

Δμίζνπ δηαθσηηζηηθφ κε ην θείκελν ηνπ ηκπή είλαη θαη ην γξάκκα ηνπ δεκνζηνγξά-

θνπ Κ. Βνπγηνχθα, ζε ζρέζε κε ηνλ αγψλα ησλ Ηζξαειηηψλ ππέξ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπ-
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Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, φ.π., ζ. 1-2. 



 

 

ζηψλ ηνπο, ην νπνίν δεκνζίεπζε
115

 ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα. Ο  Βνπγηνχθαο είρε δηαηειέζεη γηα 

ιίγν θαηξφ ππάιιεινο ηεο Τ.Γ.Η. Π. θαη γλψξηδε πνιιά γηα ηε δηαζπάζηζε θαη αξπαγή ηνπ 

εβξατθνχ πινχηνπ. «Γηάβαζα κε πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ ην άξζξν πνπ έγξαςε ζην θχιν ζαο 

ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ ν ζπλάδειθνο κνπ ηκπή» έγξαθε ν Βνπγηνχθαο πνπ ππνζηήξηδε φηη 

φινη καδί είραλ «θαηαζθεπάζεη» κε κεγάιε επθνιία ηελ Τ.Γ.Η.Π., κε ηελ νπνία «ζα έπξεπε λα 

αζρνιεζνχλ πνιιέο γεληθέο αζθάιεηεο»
116

. Ο Βνπγηνχθαο δελ έκεηλε πνιχ ζηελ ππεξεζία, 

γηαηί είρε γίλεη γλσζηή ε πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηε ζπιινγή ελνρνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη «α-

πειιάγε» ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ είρε θαηαζέζεη ζηνλ αλαθξηηή 

βξηζθφηαλ θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ. Καη ηα κελ «αλάμηα 

ιφγνπ» θαηαζηήκαηα, καδί κε ηνπο πεξηθξαγκέλνπο θελνχο ρψξνπο, έιαβαλ θαηά πξνηίκεζε 

πξφζθπγεο απφ ηα βνπιγαξνθξαηνχκελα κέξε, ελψ ηα κεγάια, φπσο θαη άιια πνπ ήηαλ γε-

κάηα απφ δηάθνξα εκπνξεχκαηα, δφζεθαλ ζηνπο επλννχκελνπο πξφζθπγεο.  

Σέηνηνη, θαηά ηνλ Βνπγηνχθα, ήηαλ φζνη είραλ εξγαζηεί ππέξ ηεο εζληθνζνζηαιηζηηθήο 

Γεξκαλίαο θαη φζνη παξείραλ δείγκαηα θηιίαο πξνο ηε Γεξκαλία. Καη ζηηο δχν απηέο πεξη-

πηψζεηο, θαηαξηηδφηαλ ην ζρεηηθφ δειηίν, ην νπνίν θαη παξαδηδφηαλ ζηνλ ειιελνκαζή δηεπ-

ζπληή ηνπ Β΄ Γξαθείνπ ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηεγείνπ, ππνινραγφ Βέληζει, θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηλφηαλ ζεκείσκα δηάζεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Γπζηπρψο, δελ είρε θαηαζηή δπλαηφ λα δηα-

θπιαρηεί έλα απφ απηά ηα δειηία. Ο Βνπγηνχθαο ηφληδε φηη ν ππεχζπλνο ηκσλίδεο δηέηαμε 

εγγξάθσο ηηο ιεειαζίεο θαη φηη ν ζπλεξγάηεο ηνπ Ζιίαο Γνχξνο εθηεινχζε πηζηά ηηο δηαηαγέο 

απηέο καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, δηαζέηνληαο ζε αλψηαηνπο θξαηηθνχο ππαιιήινπο πνιπ-

ηειέζηαηα έπηπια, ρσξίο θαζφινπ λα ζθεθηεί φηη νη επζχλεο ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ 

ηκσλίδε
117

.  

ην κεηαμχ, ε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ 808 εχινγα πξνθάιεζε ηελ άκεζε αληίδξαζε 

ησλ κεζεγγπνχρσλ. Σν ζσκαηείν απεχζπλε πξφζθιεζε
118

 ζηα κέιε ηνπ ζε έθηαθηε ζπλέιεπ-

ζε, θαηά ηελ νπνία ζα αλαθνηλσλφηαλ απφ ηελ επηηξνπή αγψλα νη ελέξγεηέο ηεο θαηφπηλ ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ λένπ ςεθηζζέληνο λφκνπ πνπ επέβαιε ηελ παξάδνζε ησλ θαηαζηεκάησλ 

κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο. Σν νμχκσξν ήηαλ φηη αληί λα ινγνδνηήζνπλ νη ζθεηεξηζηέο ησλ 

πεξηνπζηψλ γηα ηα παξάλνκα θαη χπνπηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα πάξνπλ ηα θαηα-

ζηήκαηα, βξίζθνληαλ νξγαλσκέλνη ζε «λφκηκν ζσκαηείν», θαινχζαλ ζε ζπλειεχζεηο θαη έ-

θαλαλ παξαζηάζεηο ζηε Γεληθή Γηνίθεζε θαη ζηελ Κπβέξλεζε.  
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 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ηρ.7, 4 Ηαλνπαξίνπ 1946, ζ. 1-2.  
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 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, φ.π., ζ.1-2.  
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 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ηρ.10, 25 Ηαλνπαξίνπ 1946, ζ. 1-2.  



 

 

Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα ζεσξνχζε φηη ν αγψλαο γηα ηελ απφδνζε ησλ εβξατθψλ πεξηνπ-

ζηψλ είρε ζηεθηεί ηειηθά κε επηηπρία θαη αλαδεκνζίεπζε
119

 απφ ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλή-

ζεσο ην λφκν πνπ ξχζκηδε πξαθηηθά ην δήηεκα. Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα επηζήκαηλε, σζηφζν,
120

 

ην αλεμήγεην γεγνλφο φηη, ελψ είρε ςεθηζηεί ν ζρεηηθφο λφκνο πνπ ξχζκηδε πηα νξηζηηθά ηνλ 

ηξφπν ηεο απφδνζεο ησλ ηζξαειηηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη πεξηνπζηψλ, θαηαξγνχηαλ ε 

Τ.Γ.Η.Π., θέξλνληαο έηζη νπζηαζηηθά εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Ο ππνπξγφο Γελη-

θφο Γηνηθεηήο Βνξείνπ Διιάδνο Αιέμαλδξνο Μεξεληίηεο, ζε  επηηξνπή ηνπ Κνηλνηηθνχ πκ-

βνπιίνπ πνπ είρε δηακαξηπξεζεί  γηα ην γεγνλφο, δήισζε φηη πξνέβε ζηελ ελέξγεηα απηή έ-

πεηηα απφ ηειεθσληθή εληνιή ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη ε 

εληνιή ήηαλ απφξξνηα ηεο πίεζεο ησλ κεζεγγπνχρσλ κέζσ ηεο Λέζρεο Φηιειεπζέξσλ Θεζ-

ζαινλίθεο
121

. Ο πξφεδξνο ηεο Λέζρεο απέθπγε λα απαληήζεη επζέσο ζηελ εξψηεζε αλ φλησο 

είρε ζπκβεί θάηη ηέηνην θαη ππνζηήξημε φηη πηζαλφλ νη κεζεγγπνχρνη ησλ ηζξαειηηηθψλ θαηα-

ζηεκάησλ λα πξνέβεζαλ ζε δηαβήκαηα.  «Ζ ιεηηνπξγία ηεο Τ.Γ.Η.Π.»,  ηφληζε «πηζαλφλ αλε-

ζηάιε γηα λα γίλεη έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε, θαζψο θαη ζην θαηά πφζν είραλ γίλεη λνκίκσο νη 

δηνξηζκνί επηηξφπσλ ησλ απφλησλ ηζξαειηηψλ»
 122

.  

Ζ Η.Κ.Θ. δεηνχζε ηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ θαη ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 

808, επηζεκαίλνληαο φηη ην θξάηνο είρε αδξαλήζεη
123

. Δίραλ απνδνζεί 37 θαηαζηήκαηα επί 

ζπλφινπ 2000 θαη έπηπια ζε 12 δηθαηνχρνπο επί 1246. Δπηπιένλ, εθαηφ θαηαζηεκαηάξρεο α-

λέκελαλ επί κήλεο κε απφγλσζε ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο ζηα θελά θαηαζηήκαηα, ελψ πά-

ξα πνιινί άιινη είραλ αλαγθαζηεί λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ αγψλα αλαγλψξηζεο ηνπ δηθαίνπ, 

έρνληαο  ζπκβηβαζηεί κε επαρζείο φξνπο
124

.  

ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1946 ην Κ.Η...Γ. απέζηεηιε ηειεγξάθεκα ζην νπνίν πξφηεηλε
125

 

ζηελ Η.Κ.Θ. λα πξνβεί  ζε έληνλε δηακαξηπξία ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ αλαζηνιή ηεο απφδν-

ζεο ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ. Σν Κ.Η...Γ. έδηλε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα λα ζπγθιεζεί 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ψζηε λα ηεζεί ην δήηεκα ηνπ λφκνπ 808.
126

 Ο 

Πξφεδξφο ηνπ Μσπζήο δήισζε φηη ζα αγσληδφηαλ ζην πιεπξφ ησλ Ηζξαειηηψλ ηεο Θεζζα-
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ινλίθεο γηα λα εθαξκνζηεί ακέζσο ν λφκνο ρσξίο θακηά ηξνπνπνίεζε. Απνθαζίζηεθε επίζεο 

λα ζηαιεί ππφκλεκα ζηελ θπβέξλεζε κε ηηο ζέζεηο ηεο Η.Κ.Θ.
127

  

Σν Κ.Η...Γ. ελεκέξσζε ηελ Η.Κ.Θ. φηη «θαηφπηλ έληνλνπ δηαβήκαηφο ηνπ ην Τπνπξ-

γείν Οηθνλνκηθψλ δήηεζε ηειεγξαθηθά ηε γλψκε ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο»
128

. πληζηνχζε, 

επίζεο, ζηελ Κνηλφηεηα λα επηζθεθζεί ηάρηζηα ηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή, δηαθνξεηηθά λα ηνπ π-

πνβάιεη έγγξαθν δηακαξηπξίαο γηα ηελ παξέκβαζή ηνπ
129

. Δπηηξνπή ηεο Κνηλφηεηαο παξνπ-

ζηάζηεθε ζηνλ Μεξεληίηε θαη έζεζε ππφςε ην ηειεγξάθεκα ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ο 

Μεξεληίηεο κε ηε ζεηξά ηνπ δήισζε πσο κφλν ε θπβέξλεζε ήηαλ ππεχζπλε γηα ην δήηεκα 

απηφ θαη φηη ν ίδηνο ην κφλν κπνξνχζε λα θάλεη ήηαλ λα κεηαβηβάζεη ζηελ θπβέξλεζε ηελ 

άπνςε ηεο Η.Κ.Θ.. Ζ ηειεπηαία, έπεηηα απφ ηελ απάληεζε ηνπ Μεξεληίηε, απεχζπλε επηζηνιή 

ζηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζηελ νπνία, αθνχ εμέθξαδε ηελ θαηάπιεμή ηεο γηα ην δήηεκα ηεο 

παξέιθπζεο ησλ δεηεκάησλ ηεο, δεηνχζε λα επηιεθζεί άκεζα ηεο ππφζεζεο θαη λα δηαηάμεη 

ηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ ζε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 808.  

Ο λένο λφκνο γηα ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο ηζξαειηηηθέο  πεξηνπζίεο ζπδεηήζεθε
130

 εθηε-

λψο. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην ζεσξνχζε φηη νη πεξηνπζίεο έπξεπε λα πεξηέιζνπλ ζηελ Κνηλφ-

ηεηα θαη φρη ζε εηδηθφ λνκηθφ πξφζσπν. Οη ηφλνη αλέβεθαλ επηθίλδπλα, φηαλ ζηηο 20 Φεβξνπ-

αξίνπ ην Κ.Η...Γ. απέζηεηιε επηζηνιή
131

 πξνο ηελ Η.Κ.Θ., ζεσξψληαο φηη ε Η.Κ.Θ είρε παξε-

μεγήζεη ηφζν ηελ νπζία ηνπ ζρεηηθνχ δεηήκαηνο φζν θαη ηε ζέζε ηνπ Κ.Η...Γ.  Παξαδερφ-

ηαλ, σζηφζν, φηη πξάγκαηη νη αληηπξφζσπνί ηνπ ζηε γλσκνδνηηθή επηηξνπή είραλ δερηεί, θα-

ηφπηλ ηζρπξήο πίεζεο, κηα ειαθξά ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ 808/1945 πνπ ζπλίζηαην ζηνλ πε-

ξηνξηζκφ ησλ δηθαηνπκέλσλ λα δεηήζνπλ ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεο θαηαζηήκαηνο θιεξνλφ-

κσλ ζηνλ ή ηελ ζχδπγν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ. Οη ηφλνη ζηελ 

επηζηνιή αλέβαηλαλ πεξηζζφηεξν, κε ηελ ππνγξάκκηζε φηη ην Κ.Η.... εθπξνζσπνχζε ηηο 

Ηζξαειηηηθέο Κνηλφηεηεο ηεο Διιάδαο θαη φρη ηελ θάζε κηα μερσξηζηά θαη σο εθ ηνχηνπ φρη 

κφλν δελ είρε  αλάγθε εμνπζηνδφηεζεο απφ ηηο δηάθνξεο Κνηλφηεηεο αιιά θαη δελ κπνξνχζε 

λα δερζεί εληνιέο θαη δηαηαγέο απ' απηέο
132

.  

Ζ Η.Κ.Θ. γηα ην ίδην ζέκα είρε απνζηείιεη  ηειεγξάθεκα ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 1946, 

ζηνλ Αληηβαζηιέα Γακαζθελφ, ππνγξακκίδνληαο φηη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην είρε εμνπζην-
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Αξρείν Η.Κ.Θ., Φάθεινο 155 (Κεληξηθφ πκβνχιην).  
132

Αξρείν Η.Κ.Θ., φ.π., Φάθεινο 155.  



 

 

δνηεζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ζεζζαινληθηψλ Ηζξαειηηψλ, πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηε πλαγσγή «Μνλαζηεξησηψλ» ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1946, γηα λα παξνπζηαζηεί ε θαηά-

ζηαζε θαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο. Ο πξφεδξνο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Αιβέξηνο Με-

λαζζέ, κεηαμχ άιισλ, ηφληζε ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο φηη ηα πξσηφθνιια παξαιαβήο ήηαλ 

κηα παξσδία, δηφηη δελ πεξηιάκβαλαλ νχηε ηα κηζά απφ φζα παξαιήθζεθαλ. Απέδσζε επζχ-

λεο ηφζν ζην Κ.Η...Γ. φζν θαη ζηνπο πξψελ βνπιεπηέο Φηιειεπζέξσλ Πέηξν Λεβαληή θαη 

Αιέμαλδξν Γίγθα, νη νπνίνη είραλ εηζεγεζεί  ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 808, ππε-

ξαζπίδνληαο ηνπο κεζεγγπνχρνπο. Καηαγγέιζεθε επίζεο ε παξειθπζηηθή πνιηηηθή ηφζν ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ φζν θαη ηεο θπβέξλεζεο, ελψ αλαθέξζεθε ζε θήκεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν 

πξφεδξνο ηνπ Κ.Η...Γ. Αζζέξ Μσπζήο δέρηεθε λα πεξηνξηζηεί ε απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ 

ζηνπο ζπγγελείο κφλν κέρξη δεπηέξνπ θαη φρη κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ, φπσο φξηδε ν λφκνο
133

. 

Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Η.Κ.Θ., χζηεξα απφ απηέο ηηο θήκεο, εηδνπνίεζε ην Κ.Η...Γ. 

φηη δελ αλαγλψξηδε ηηο θηλήζεηο απηέο θαη δεηνχζε ελεκέξσζε πξηλ απφ θάζε θίλεζε. πληά-

ρζεθαλ ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα δηακαξηπξίαο θαη απνθαζίζηεθε ε Κνηλφηεηα λα πεξηκέλεη έμη 

εκέξεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ.  

ηε ζπλέιεπζε απηή εγθξίζεθε ςήθηζκα,
134

 κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκα-

ηνο ηεο απφδνζεο ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ. Σν πνιχηηκν απηφ θείκελν επηζήκαηλε φηη ηα 

κέιε ηεο Κνηλφηεηαο άθνπζαλ ηηο απφςεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εμαθξίβσζαλ φηη 

ν Νφκνο 808 αλεζηάιε πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαηφπηλ παξάλνκσλ δηαηαγψλ ηνπ π-

πνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνο ηελ Τ.Γ.Η.Π. θαη ηνπ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ζηηο ηνπηθέο δηθα-

ζηηθέο αξρέο. Οη Ηζξαειίηεο δηακαξηχξνληαλ θαηά ηεο αδηθίαο ζε βάξνο ηνπο, απαηηνχζαλ ηελ 

άκεζε θαη ζπλνιηθή εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 808, απνθαζίδνληαο λα δηαθσηίζνπλ ηελ θνηλή 

γλψκε γηα ηηο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ησλ δνζίινγσλ νη νπνίνη κε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο έηεη-

λαλ λα δηαηεξήζνπλ αγαζά ηα νπνία δελ ηνπο αλήθαλ θαη θαθψο είραλ απνθηεζεί. Έηζη, θα-

ηφξζσλαλ λα καηαηψζνπλ ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο απφ ην θξάηνο ζε Έιιελεο πνιίηεο πνπ 

είραλ δεηλνπαζήζεη, γεγνλφο ην νπνίν εμέζεηε ηελ ηηκή ηνπ θξάηνπο, φρη κφλν έλαληη ηνπ ει-

ιεληθνχ ιανχ αιιά θαη ηεο  παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο
135

.   

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 23
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1946 ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε
136

 

λα κεηαβεί επηηξνπή ηεο Η.Κ.Θ. ζηελ Αζήλα. Σν Κ.Η...Γ. είρε αθήζεη  ζηελ Η.Κ.Θ.  ηελ 

πξσηνβνπιία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λφκνπ 808. Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο 
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Βηβιίν Πξαθηηθψλ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Η.Κ.Θ., αξηζ. 1, ζ. 200. 



 

 

θαηάζηαζεο ηεο Κνηλφηεηαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απνθαζίζηεθε λα δε-

ηεζεί ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ εχπνξσλ νκνζξήζθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ 

κεηάβαζεο ζηελ Αζήλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο.
137

 

Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα ζπζρέηηζε ηελ αηπρή εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 808 κε 

ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο απφ ηε δηνίθεζε ηεο Η.Κ.Θ. αθφκε θαη πξηλ απφ ηνλ πφιεκν. 

Ζ εθεκεξίδα ζεσξνχζε φηη ην πάλσ ρέξη είραλ πάληα νη ζησληζηέο
138

, νη νπνίνη δελ εμέθξαδαλ 

ην ζχλνιν ηνπ εβξατζκνχ θαη απέβιεπαλ ζην ζηελφ θνκκαηηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Δθάξκνδαλ 

κηα πνιηηηθή παξαρσξήζεσλ, ζπζρεηίδνληαο ηελ άπνςε απηή κε παιηφηεξεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ 

ζησληζηή βνπιεπηή Μεληέο Μπεζαληδή, κε ηε δξάζε ησλ ΔΔΔ, ην πνγθξφκ ηνπ Κάκπει, α-

θφκε θαη κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ αξρηξαββίλνπ Κφξεηο. Οη ζησληζηέο, ζχκθσλα κε ηνλ ζπληάθηε 

ηνπ άξζξνπ, αληί λα αλαιάβνπλ έλαλ έληνλν αγψλα θαηά ησλ ερζξψλ, αληίζεηα θήξπμαλ ηελ 

ππνηαγή.
139

  

Ζ ζέζε ηνπ Ιζξαειηηηθνύ Βήκαηνο ήηαλ λα πεξηέιζνπλ ζηηο Κνηλφηεηεο νη πεξηνπζίεο 

ησλ δνινθνλεζέλησλ
140

. Σν θξάηνο κε ην λφκν πνπ είρε ςεθίζεη ίδξπε λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

ζα δηαρεηξηδφηαλ ηηο πεξηνπζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηζξαειηηψλ. Ο Νφκνο 846 εξρφ-

ηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε ζέζε ηεο Κνηλφηεηαο  ζην δήηεκα ησλ πεξηνπζηψλ πνπ δελ είραλ 

δηθαηνχρνπο.  

Ο Νφκνο 808 εμαθνινχζεζε  γηα θαηξφ λα απαζρνιεί ηελ  Η.Κ.Θ.
141

 ηηο 4 Απξηιίνπ  

εθδφζεθε απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηάηαγκα «πεξί απνδφζεσο ησλ θηλεηψλ θαη αθίλε-

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». Σν ππνπξγείν είρε δεηήζεη απφ ηελ Τ.Γ.Η.Π. ζηαηηζηηθά ζηνη-

ρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ απφδνζεο θαηαζηεκάησλ θαη ηνπο βαζκνχο ζπγγέλεηαο ησλ 

αηηνχλησλ σο πξνο ηνπο απφληεο. ηε ζπλεδξίαζε ηεο 15εο Ηνπλίνπ 1946, ην Κνηλνηηθφ πκ-

βνχιην ζπδήηεζε ην ζέκα ησλ πελήληα αηηήζεσλ δηνξηζκνχ επηηξφπσλ πνπ είραλ απνξξηθηεί 

απφ ην Πξσηνδηθείν, κε ην πξφζρεκα φηη νη επηηξεπφκελνη ζεσξνχληαλ «σο ζθφδξα πηζαλψο 

ζαλφληεο»
142

. Απηφ, φπσο ηνλίζηεθε ζηε ζπλεδξίαζε, απνηεινχζε ειηγκφ ησλ κεζεγγπνχρσλ, 

γηα λα ππνρξεσζνχλ νη ζπγγελείο ησλ απφλησλ λα ηνπο θεξχμνπλ ζηελ αθάλεηα θαη λα θα-

ηαξγεζεί νπζηαζηηθά ν ζρεηηθφο λφκνο.
143
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Σν θαινθαίξη ηνπ 1946 ε γλσκνδνηηθή επηηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ δέρηε-

θε σο δίθαην θαη ινγηθφ ην ζρέδην πνπ πξφηεηλε ε Η.Κ.Θ. Παξ’ φι’ απηά ν Νφκνο 808 αλεζηά-

ιε θαη πάιη θαη ην ζρέδην ηεο γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο αθνινχζεζε ηελ ηχρε ηνπ. Ζ εμέιημε 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο λνκνζεζίαο, πξνέβιεπε, ζχκθσλα κε εθηελέο άξζξν ηνπ Ιζξαειηηηθνύ 

Βήκαηνο,
144

 φηη ζχκθσλα κε λφκν πνπ ζα ςεθηδφηαλ, νη ηζξαειηηηθέο πεξηνπζίεο ζα πεξηέξρν-

ληαλ ζηνπο θιεξνλφκνπο κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ θαη πέξαλ ηνχηνπ ζην θξάηνο. ε  δειψζεηο 

ηνπ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο Παλαγηψηε Υαηδεπάλνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ππήξρε, σζηφζν, έλα 

θαηλνχξγην ζηνηρείν πνπ έπξεπε, θαηά ηελ εθεκεξίδα, λα πξνζερηεί. Ήηαλ πξφζθαηεο νη δε-

ιψζεηο ηεο θπβέξλεζεο νθνχιε, γηα ηηο άλεπ θιεξνλφκσλ ηζξαειηηηθέο πεξηνπζίεο, ζχκθσ-

λα κε ηηο νπνίεο ην ειιεληθφ θξάηνο δελ επηζπκνχζε λα επσθειεζεί απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

Κνηλνηήησλ. χκθσλα κε απηφ ην πλεχκα είρε ςεθηζηεί ηφηε ν λφκνο 846/22 Ηαλνπαξίνπ 

1946 «Πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ θξάηνπο επί ησλ θεηκέλσλ ηζ-

ξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ» πνπ, κε ιίγα ιφγηα, ζεκαηνδνηνχζε ηελ παξαίηεζε ηνπ θξάηνπο απφ 

ηελ θιεξνλνκηά ησλ κε δεηεζέλησλ πεξηνπζηψλ, νη νπνίεο ζα πεξηέξρνληαλ ζε λνκηθφ πξφ-

ζσπν πνπ «ζα είρε σο ζθνπφ ηελ πεξίζαιςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ηζξαειηηψλ ηεο Διιά-

δνο»
145

.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο ςεθίζηεθε θαη δεκνζηεχηεθε, σζηφζν ε πξνβιεπφκελε ίδξπ-

ζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. Οη δειψζεηο Υαηδεπάλνπ, ινηπφλ, 

εκθάληδαλ έλα θελφ ζηνλ παξαπάλσ λφκν. «Οη ηζξαειηηηθέο πεξηνπζίεο ζα πεξηέρνληαλ ζε 

θιεξνλφκνπο κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, πέξαλ ηνχηνπ ζην θξάηνο»
 146

. Με ιίγα ιφγηα νη δειψ-

ζεηο απηέο άθελαλ λα ελλνεζεί φηη θαη ν Νφκνο 846 δελ επξφθεηην πνηέ λα εθαξκνζηεί. Πε-

ξηηηφ ήηαλ λα πεη θαλείο φηη ην θξάηνο δελ σθειήζεθε απφ ηε δηαρείξηζε ηεο Τ.Γ.Η.Π, ζηελ  

νπνία είραλ πεξηέιζεη εθαηνληάδεο εβξατθά ζπίηηα θαη θαηαζηήκαηα θαη θάζε είδνπο θηήκα-

ηα.  

Ο λένο λφκνο, ινηπφλ, ν νπνίνο επξφθεηην λα θαηαηεζεί, ζχκθσλα κε ην Ιζξαειηηηθόλ 

Βήκα,
147

 ζηε Βνπιή, απινπνηνχζε  ηα πξάγκαηα. Αθνχ δελ ππήξραλ θιεξνλφκνη, νη πεξηνπ-

ζίεο ζα θιεξνλνκνχληαλ απφ ην θξάηνο. Ζ εθεκεξίδα δεηνχζε νη πεξηνπζίεο απηέο λα πεξά-

ζνπλ ζηνπο θπζηθνχο θιεξνλφκνπο ησλ «εμαθαληζζέλησλ», ηηο Ηζξαειηηηθέο Κνηλφηεηεο Δι-

ιάδνο, ππνζηεξίδνληαο φηη, αλ ππήξρε δηθαηνζχλε θαη ην θξάηνο ελδηαθεξφηαλ πξαγκαηηθά 
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γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο θαηεγνξίαο ησλ πνιηηψλ ηνπ, νη πεξηνπζίεο ζα έπξεπε λα πεξηέι-

ζνπλ ζηηο Ηζξαειηηηθέο Κνηλφηεηεο.
148

  

ηηο 19 Οθησβξίνπ 1947 ν Τπνπξγφο Γεκήηξηνο Υέικεο έδσζε κε Τπνπξγηθφ Γηά-

ηαγκα ηε κεζεγγχεζε ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ πεξηνπζηψλ ζην Κ.Η...Γ.
149

 Σν Κνηλνηηθφ πκ-

βνχιην απνθάζηζε λα απνζηείιεη αληηπξνζσπεία ζηελ Αζήλα γηα λα ζπδεηήζεη κε ην 

Κ.Η...Γ. ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιαδνπζψλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ.
150
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δ. Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ην κέιινλ ηεο Κνηλόηεηαο 

  

Ζ Η.Κ.Θ. ηέιεζε κλεκφζπλν γηα ηελ αλάπαπζε ησλ ςπρψλ ησλ Ηζξαειηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο 

ζηε πλαγσγή «Μνλαζηεξησηψλ» ηελ Παξαζθεπή 20 Απξηιίνπ 1945
151

 θαη εμαθνινχζεζε 

λα ζπγθεληξψλεη ηηο επηηχκβηεο πιάθεο ηνπ παιαηνχ ηζξαειηηηθνχ λεθξνηαθείνπ ζην 

πξναχιην ηνπ λνζνθνκείνπ «Υηξο», κε πξσηνβνπιία ηνπ «εληαχζα Γηνηθεηή ηεο Αγγιηθήο 

Μνλάδαο», θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο.
152

 ηηο 25 Απξηιίνπ ν λνκηθφο 

ζχκβνπινο ηεο Η.Κ.Θ. ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε εληνιή ηνπ 

Δηζαγγειέα ζε φια ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα λα θαηάζρνληαη φια ηα κάξκαξα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ην εβξατθφ λεθξνηαθείν, νπνπδήπνηε θη αλ βξίζθνληαλ. Απνθαζίζηεθε 

αθφκε λα ζπζηαζεί επηηξνπή απ’ ηνπο δηθεγφξνπο Σζηηζηθιή, ηπιηαλνχ, Ναρκία θαη Κνέλ 

γηα λα κειεηήζεη θαη λα ζπληάμεη κελχζεηο ελαληίνλ ησλ δνζίινγσλ πνπ έβιαςαλ ηα γεληθά 

ζπκθέξνληα ησλ Ηζξαειηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο.
153

 ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απνθαζίζηεθε λα 

γίλνπλ δηαβήκαηα ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο γηα λα εθθελσζνχλ δχν δηακεξίζκαηα 

ηδηνθηεζίαο ηεο Η.Κ.Θ., ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζε ην Παλεπηζηήκην ζηελ νδφ Δξκνχ. Σν 

Παλεπηζηήκην, ελψ ζηελ αξρή είρε δερζεί ηελ πξφηαζε, «φισο αηθληδίσο» άιιαμε γλψκε.
154

  

 Μέζα ζε απηφ ην θιίκα νη ειάρηζηνη επηδψληεο ηεο γελνθηνλίαο αλαδεηνχζαλ ηε δχλακε 

λα δήζνπλ θαη πάιη, ζέινληαο λα μεράζνπλ ην δνθεξφ παξειζφλ ηνπο. Γξαζηεξηνπνηήζεθε ν 

ζχιινγνο «Νένη Ηνπδαίνη»,
155

 ελψ παξάιιεια πξνηάζεθε απφ κέιε ηεο Κνηλφηεηαο ε 

ζπγθξφηεζε ελφο «Οκίινπ Ηζξαειηηψλ».
156

 Απηή ήηαλ ίζσο θαη ε πξψηε θνξά πνπ 

εθδεισλφηαλ  κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε γηα ηελ πλεπκαηηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο Κνηλφηεηαο. 

Δλδείμεηο απηήο ηεο θηλεηηθφηεηαο απνηέιεζε ηφζν ε παξνπζία ηεο επηηξνπήο ηνπ 

ησληζηηθνχ πιιφγνπ «Θεφδσξνο Έξηζει» ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, ε νπνία δεηνχζε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο ηεο αίζνπζάο ηεο ζηε πλαγσγή «Μπνπξιά» 

θαη παξάιιεια ηελ άδεηα πεξηζπιινγήο βηβιίσλ ηνπ άιινηε εβξατθνχ ζπιιφγνπ
157

 φζν θαη ε 

επαλαζχζηαζε ηνπ «Ηζξαειηηηθνχ Δξαζηηερληθνχ Γξακαηηθνχ Οκίινπ.
158 

 Φαίλεηαη, φηη νη ειάρηζηνη επηδψληεο, παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιιαλ γηα 

λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ δσή, δεηψληαο ηξνθή, ξνπρηζκφ θαη ζηέγε, 
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έζπεπδαλ λα νξηνζεηήζνπλ παξάιιεια θαη ηελ εβξατθή ηνπο ηαπηφηεηα. Οη λσπέο πιεγέο 

ηφζν απφ ην λαδηζηηθφ δησγκφ φζν θαη απφ ηελ εμφλησζε ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ηνπο είρε ζεκαδέςεη αλεπαλφξζσηα, επέβαιιαλ κηα εχινγε εζσζηξέθεηα. 

Χζηφζν, παξάιιεια, πξνζπαζνχζαλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην κέιινλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, 

κε αθεηεξηαθή θιεξνλνκηά  ηε κλήκε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Έζεηαλ ζην επίθεληξν ηεο δσήο 

ηνπο ην ζζέλνο ηνπο θαη ηελ απφθαζε λα δήζνπλ, κε δεδνκέλε ηελ θαρππνςία ηνπο απέλαληη 

ζην ειιεληθφ θξάηνο.   

 Ζ Η.Κ.Θ. επέιεμε λα απεπζχλεηαη εμαθνινπζεηηθά ζηνπο επίζεκνπο θνξείο, 

πξνζπαζψληαο λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη. ηηο 25 Ηνπλίνπ 1945 απέζηεηιε λέν ππφκλεκα 

πξνο ηνλ ππνπξγφ Γεληθφ Γηνηθεηή Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Α.Ν. 367/1945  «πεξί αλαζπγθξφηεζεο Ηζξαειηηηθψλ Κνηλνηήησλ» πνπ ηξνπνπνηνχζε, σο 

πξνο νξηζκέλεο δηαηάμεηο, ηνλ βαζηθφ λφκν 2456/1920 «πεξί Ηζξαειηηηθψλ Κνηλνηήησλ»
159

. 

Ζ Η.Κ.Θ. ππελζχκηδε φηη ήδε κε ηειεγξάθεκά ηεο απφ ηηο 18 Μαΐνπ, φηαλ ν ηξνπνπνηεηηθφο 

απηφο λφκνο ηεινχζε αθφκε ππφ ςήθηζε, είρε επηζεκάλεη φηη ε Κνηλφηεηα βξηζθφηαλ ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο κεξηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη είρε εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα εθαξκνζηνχλ 

πιήξσο φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2456/1920, ίζσο κε κεξηθνχο κφλν πεξηνξηζκνχο.  

 Σν πκβνχιην ηεο Η.Κ.Θ., απερψληαο ηε βνχιεζε ησλ 1200 Ηζξαειηηψλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, εγγεγξακκέλσλ ζηα λέα ηεο κεηξψα, αιιά θαη φζσλ θαηέθζαλαλ, εμέθξαδε 

ηελ πεπνίζεζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο ζα ήηαλ ίζσο εθαξκνζηένο γηα ηηο κηθξέο 

Ηζξαειηηηθέο Κνηλφηεηεο, φκσο ζρεηηθά κε ηελ Κνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο ζπλέηξεραλ 

εληειψο δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο επέβαιαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2456/1920 

σο πξνο ηελ εθινγή θαη αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο. Σα πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην δησγκφ ησλ Ηζξαειηηψλ Θεζζαινλίθεο, ηδίσο 

ζηεγαζηηθήο θαη εκπνξηθήο θχζεο, ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηεο απεπζείαο εθινγήο ησλ 

αληηπξνζψπσλ θαη ππνζηεξηθηψλ ησλ δηθαίσλ ηνπο, έηζη ψζηε απηνί λα δηνηθνχλ κε γλψζε 

ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηηο δσηηθέο ππνζέζεηο ηνπο. Ηδίσο κάιηζηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ  

ζηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαλ πξφζσπα κε πνιπεηή πείξα, ηα νπνία είραλ 

εξγαζηεί γηα πνιιά ρξφληα ζηα δηάθνξα Κνηλνηηθά πκβνχιηα.  

 ηηο 28 Ηνπλίνπ απνζηέιιεηαη λέν Τπφκλεκα απφ ηελ Η.Κ.Θ. πξνο ηνλ  Τπνπξγφ Γεληθφ 

Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο, απηή ηε θνξά ζε ζρέζε κε ην νμχηαην πξφβιεκα ζηέγαζεο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο
160

. Οη Ηζξαειίηεο δελ παξέιεηπαλ λα θαηαβάιινπλ 
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πξνζπάζεηεο ζρεηηθά κε ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ παιηά θαηνηθία ηνπο, ρσξίο φκσο 

απνηέιεζκα ζπλήζσο. Καη ε ίδηα ε επίζεκε Κνηλφηεηα πξνζπαζνχζε λα εθθελψζεη κεξηθά 

δηθά ηεο θηίξηα γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ κειψλ ηεο, ρσξίο λα θαηαθέξλεη θη απηή θάηη 

ηδηαίηεξν. «Παξίζηαηαη αλάγθε εθθέλσζεο δχν ηνπιάρηζηνλ, πξνο ην παξφλ, θηηξίσλ ηεο 

Κνηλφηεηαο», ππνγξάκκηδε ην Τπφκλεκα, απηνχ πνπ άιινηε ζηέγαδε ην νξθαλνηξνθείν 

«Κάξνινπ Αιιαηίλη», επί ηεο νδνχ Παξαζθεπνπνχινπ αξηζκφο εθηά, ην νπνίν «ζήκεξα 

θαηέρεηαη απφ ιίγεο αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γηαλληηζψλ, νη νπνίεο έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί ζηηο αγξνηηθέο ηνπο θαηνηθίεο  πιελ φκσο θξαηνχλ θαη ην παξαπάλσ θηίξην 

φπνπ απνζεθεχνπλ ηα πξντφληα θαη ηα εκπνξεχκαηα ηνπο». Δπίζεο, ην θηίξην φπνπ 

ζηεγάδνληαλ ηα γξαθεία ηεο Κνηλφηεηαο, επί ηεο νδνχ αξαληαπφξνπ 13, ην νπνίν  

θαηερφηαλ απφ ην Τπνζεθνθπιαθείν  Θεζζαινλίθεο ην νπνίν είρε ζηελ θαηνρή ηνπ άιιν 

δηθφ ηνπ θηίξην.
161

 

 ην ίδην ζέκα ε Η.Κ.Θ επαλήξζε, πξνθαλψο επεηδή δελ ππήξμε θακία ζεηηθή αληίδξαζε 

ζην αίηεκά ηεο, ζηηο 16 Απγνχζηνπ 1945, πξνο ην Γξαθείν Παιηλλφζηεζεο Πξνζθχγσλ.
162

 

Τπελζχκηδε ην ηζηνξηθφ ησλ επαλεξρνκέλσλ Ηζξαειηηψλ θαη ηηο εμαθνινπζεηηθέο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ παιηά ηνπο θαηνηθία, κε αλεπηηπρή, 

ζπλήζσο, απνηειέζκαηα. Παξά ηα θαη’ επαλάιεςε δηαβήκαηά ηεο Η.Κ.Θ. ηφζν ζηε Γεληθή 

Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο φζν θαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο θαηά ζεηξά Τπεξεζίεο ηέγαζεο, ηίπνηα 

δελ είρε επηηεπρζεί. Σν Τπφκλεκα επεζήκαλε φηη ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε εθθέλσζεο, 

θπξίσο ησλ εμήο θνηλνηηθψλ θηηξίσλ: 

1. Σν θηίξην φπνπ άιινηε ζηεγαδφηαλ ην νξθαλνηξνθείν «Αιιαηίλε», 

2. Σν θηίξην φπνπ άιινηε ζηεγάδνληαλ ηα γξαθεία ηεο Κνηλφηεηαο, ζηελ νδφ 

αξαληαπφξνπ, καδί κε έλαλ  νηθίζθν ζηελ απιή, 

3. Μηα πνιπθαηνηθία ζηελ νδφ Λαγθαδά, απέλαληη απ' ην δηαζπκκαρηθφ 

λεθξνηαθείν, 

4. Σν ηαηξείν «Υαίκ Πίλραο», πνπ βξηζθφηαλ ζηελ νδφ Αζελψλ, ην νπνίν θαη 

θαηερφηαλ απφ κεξηθέο νκάδεο πξνζθφπσλ, 

5. Ζ ζρνιή «Ησζήθ Νηζζήκ», ζηελ νδφ Βειηζαξίνπ, αξηζκφο 48,  
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6. Σν γεξνθνκείν «ανχι Μνδηάλν» πνπ βξηζθφηαλ ζηελ νδφ Βαζηιίζζεο ιγαο 

142, πξνο ην Νηεπφ.  

 ηηο 22 Απγνχζηνπ ν Τπνπξγφο Γεληθφο Γηνηθεηήο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Υαξάιακπνο 

Φξαγθίζηαο απέζηεηιε επηζηνιή
163 

ζηελ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία 

παξαθαινχζε λα εθδνζεί δηαηαγή θαη λα απεπζπλζεί εηδνπνίεζε ζε απηνχο πνπ βξίζθνληαλ 

ζην θηίξην ηεο νδνχ Παξαζθεπνπνχινπ (φπνπ ζηεγαδφηαλ ην νξθαλνηξνθείν  «Κάξνινπ 

Αιαηίλη»), ψζηε λα αλαρσξήζνπλ απφ εθεί κέρξη ηελ 14ε επηεκβξίνπ ην αξγφηεξν γηα ηα 

κέξε πνπ ήηαλ ήδε εγθαηεζηεκέλνη. Σελ 15ε επηεκβξίνπ επξφθεηην λα δηελεξγεζεί ε βίαηε 

απνβνιή φισλ φζσλ δηέκελαλ ζην ζπγθεθξηκέλν νίθεκα, ην νπνίν έπξεπε λα παξαδνζεί ζηελ 

Η.Κ.Θ., γηα λα ζηεγάζεη ηνπο άπνξνπο νκήξνπο Ηζξαειίηεο πνπ ζηεξνχληαλ ζηέγεο. 

Πξνζσξηλά, ζχζηελε ην θείκελν, ζην έλα δσκάηην ηνπ ππνγείνπ κπνξνχζε λα παξακείλεη ε 

απνζήθε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Κέληξνπ. Χζηφζν ζηηο 16 Οθησβξίνπ 1945, ε εθθέλσζε δελ είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε. Ζ Η.Κ.Θ., ζε επηζηνιή ηεο
164

 πξνο ηε Γεληθή Γηνίθεζε Βνξείνπ 

Διιάδνο, ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Παιηλλνζηήζεσο, επηζήκαηλε φηη «ην ππφ Τγεηνλνκηθνχ 

Κέληξνπ θαηερφκελν δσκάηην ζην Οξθαλνηξνθείν Αιιαηίλη» δελ είρε εθθελσζεί αθφκε, θαη 

γη’ απηφ δεηνχζε θαη πάιη ηελ άκεζε εθθέλσζή ηνπ, ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

ζηέγαζε απφξσλ νκήξσλ Ηζξαειηηψλ. 

 ηηο 28 Ηνπλίνπ 1945 θνηλνπνηήζεθε ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ε ζχζηαζε σκαηείνπ 

Οκήξσλ απφ δηάθνξα ζηξαηφπεδα ηεο Πνισλίαο, ε νπνία επηδνθηκάζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Η.Κ.Θ
165

. Γχν εκέξεο αξγφηεξα ε «Έλσζε Οκήξσλ Ηζξαειηηψλ Πνισλίαο» 

απέζηεηιε έγγξαθν πξνο ηελ Η.Κ.Θ.
166

, κε ην νπνίν γλσζηνπνηνχζε φηη ζθνπφο ηεο «Έλσζεο» 

ήηαλ ε επίηεπμε ηεο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλχςσζεο ησλ Οκήξσλ, ε πιηθή 

αλαζπγθξνηήζή ηνπο, ε αιιειεγγχε, αιιά θαη ε επηδίσμε απνδεκίσζεο γηα φζεο δεκηέο είραλ 

ππνζηεί. Ζ «Έλσζε» δεηνχζε ηελ ηηκσξία ησλ ελφρσλ ηνπ δησγκνχ ησλ Ηζξαειηηψλ, έρνληαο 

παξάιιεια ηε δηάζεζε αθελφο λα ζπζηήζεη κηα εηδηθή ππεξεζία γηα ηε ζπγθέληξσζε πιηθνχ, 

ψζηε λα ζπληαρζεί ε ηζηνξία ηνπ δησγκνχ θαη αθεηέξνπ λα ηδξπζεί έλα κνπζείνπ δησγκνχ 

ησλ Ηζξαειηηψλ Διιάδνο. Ζ «Έλσζε» δεηνχζε αθφκε απφ Κνηλνηηθφ πκβνχιην λα 

δεκηνπξγεζεί, «εληφο ησλ  θφιπσλ ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο» έλα μερσξηζηφ ηκήκα πνπ 

ζα απαζρνινχληαλ κε νηηδήπνηε αθνξνχζε φζνπο επαλέξρνληαλ απφ ηελ Πνισλία, 

απαιιάζζνληαο ην πξνζσπηθφ ηεο Κνηλφηεηαο απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηνπο νκήξνπο εξγαζίεο. 
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Σν ηκήκα απηφ ζα δηαρεηξηδφηαλ ηελ αιιεινγξαθία κε ην εμσηεξηθφ, ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εθηνπηζκέλνπο θαη δηαζσζέληεο ζηα δηάθνξα ζηξαηφπεδα ηεο 

Πνισλίαο, αιιά θαη γηα απηνχο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα επαλέιζνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο. Οη 

«κεξνη» δήισλαλ έηνηκνη λα νξγαλψζνπλ αθφκε θαη «εξάλνπο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην 

εμσηεξηθφ, ρνξνχο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο
167

», πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ζηήξημεο ησλ επηδψλησλ ησλ λαδηζηηθψλ ζηξαηνπέδσλ. Οη κεξνη δήηεζαλ λα 

αληηπξνζσπεπηνχλ κε δχν ή ηξία κέιε ηνπο ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, αίηεκα πνπ εγθξίζεθε 

γηα δχν αληηπξνζψπνπο
168

. 

 Tν θζηλφπσξν ηνπ ’45 κπήθε κε ηελ απφθαζε θαη ηελ θαηάξηηζε απφ ηελ Η.Κ.Θ. 

επηηξνπήο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εβξατθήο γιψζζαο θαη ηζηνξίαο.
169

 

Πξνζπάζεηεο ζαλ θη απηή έδεηρλαλ ηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο λα εξγαζηνχλ 

αθαηαπφλεηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επθνιφηεξα ε αλαδηνξγάλσζε. Δίλαη θαλεξφ πσο 

ππήξρε έληνλε δηάζεζε λα επαλαθηεζνχλ ηα ρακέλα δηθαηψκαηα θαη λα εθθξαζηεί έκπξαθηα 

ε αληίζηαζε ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. 

 Σελ ίδηα πεξίνδν, εθεκεξίδεο, φπσο ε Πξωηλή Ώξα, επηδίσθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζηξεβιέο εληππψζεηο γξάθνληαο γηα «πινπηίζαληεο Ηζξαειίηεο»
170

. Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα  

ζχζηελε ζηνλ ζπληάθηε ηνπ άξζξνπ λα επηζθεθηεί ην «Μαηαλφζ Λαεβηνλίκ» ηεο νδνχ 

Μηζξαρή ή ην πξψελ νξθαλνηξνθείν «Αιιαηίλη» ηεο νδνχ Παξαζθεπνπνχινπ γηα λα αιιάμεη 

γλψκε.
171

 Ζ Πξωηλή ώξα, εμππεξεηψληαο πξνθαλψο ηα ζπκθέξνληα ησλ κεζεγγπνχρσλ ησλ 

ηζξαειηηηθψλ θαηαζηεκάησλ, είρε ηνηρνθνιιήζεη θαη αθίζεο ζε δξφκνπο ηεο Θεζζαινλίθεο 

πνπ αλήγγεηιαλ θνβεξέο απνθαιχςεηο γηα ηελ «ηεξνζπιία ησλ Δβξαίσλ εηο βάξνο ηνπ ηεξνχ 

λανχ ηεο Αλαιήςεσο».
172

 Ζ εθεκεξίδα αλαθεξφηαλ ζην ζέκα ηεο επίζθεςεο επηηξνπήο ηεο 

Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ζηνλ ηεξφ λαφ ηεο Αλάιεςεο, κε ζέκα ηελ 

επηζηξνθή  ηνπ  πνιπέιαηνπ, ν νπνίνο είρε αθαηξεζεί απφ ηε πλαγσγή «αξθαηή» θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δησγκψλ ησλ Ηζξαειηηψλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Ζ εθθιεζηαζηηθή επηηξνπή, 

ζχκθσλα κε ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, δέρζεθε λα επηζηξέςεη ηνλ πνιπέιαην, αθνχ 

θαηαβαιιφηαλ απφ ηελ Η.Κ.Θ. ην πνζφ ησλ 75.000 δξαρκψλ γηα έμνδα ηεο εθθιεζίαο πνπ 
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 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ό π., ζ.  1. 



 

 

αθνξνχζαλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Ζ Κνηλφηεηα θαηέβαιε ην πνζφ θαη εγθαηέζηεζε ηειηθά 

ηνλ πνιπέιαην ζηε πλαγσγή «Μνλαζηεξησηψλ».
173

 

 Ζ εθεκεξίδα δεκνζίεπζε κάιηζηα θαη ηελ επηζηνιή
174

 πνπ απέζηεηιε ν Ηεξφο Ναφο 

Αλαιήςεσο Θεζζαινλίθεο ζηνλ πξφεδξν ηεο Η.Κ.Θ., ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1945. Γηλφηαλ 

αλαθνξά ζην «αλαθξηβέο», φπσο ραξαθηεξηδφηαλ, δεκνζίεπκα ηεο Πξωηλήο Ώξαο. «Μφιηο 

ιίγεο κέξεο είραλ παξέιζεη απφ ηελ ζιηβεξή αλαγθαζηηθή κεηνηθεζία θαη φισο ηπραίσο, 

δηεξρφκελνο εθ ηεο παξφδνπ Αξεηήο, φπνπ βξίζθεηαη ε πλαγσγή «αξθαηή», βξέζεθα 

κπξνζηά ζε έλα ζπγθηλεηηθφ ζέακα. Ζ πλαγσγή είρε κεηαβιεζεί ζε ζηάβιν ή ζε 

ρνηξνζηάζην, ηα ηεξά ζθεχε εμαθαλίζηεθαλ […] ην δάπεδν ήην πιήξεο ζπληξηκκάησλ θαη 

ζρηζκέλσλ ηεξψλ βηβιίσλ. Σν κφλν πνπ έκεηλε φξζην ζηε ζέζε ηνπ ήηαλ ν πεξί νπ ν ιφγνο 

πνιπέιαηνο», επηζήκαλε απηφπηεο κάξηπξαο.
175

  

 Γηαβάδνληαο ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα δηακνξθψλνπκε κηα πνιχ θαιή εηθφλα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο. Παξαθνινπζνχκε ζηνηρεία ηεο φπνηαο 

θνηλσληθφηεηάο ηνπο, ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ πνπ κνηξάδνληαλ κε ηνπο άιινπο επηδψληεο, 

αιιά θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ηεθκεξίσλ πνπ καο επηηξέπνπλ αθελφο λα ζπζρεηίζνπκε ηηο 

ζρέζεηο απηέο ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη αθεηέξνπ λα αλαδεηήζνπκε ηηο θνηλέο εκπεηξίεο 

πνπ κνηξάζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο. Αιιά θαη λα κειεηήζνπκε ηηο επαθέο αλάκεζα 

ζε άηνκα θαη  νκάδεο, ζηηο κειινληηθέο ηνπο επηινγέο, θαζψο θαη ζηα θξηηήξηα κε βάζε ηα 

νπνία πξνέβαηλαλ ζηηο φπνηεο απνθάζεηο κε βάζε ηα κέζα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα 

ηα εθπιεξψζνπλ.  

Σελ ίδηα πεξίνδν δηαηππψζεθε απφ ηελ Η.Κ.Θ ην αίηεκα ζην Γήκν λα επαλαθέξεη ηηο 

νλνκαζίεο ησλ νδψλ Ηαηξνχ Μηζξαρή, ααδή Λεβή θαη άιισλ επηθαλψλ Ηζξαειηηψλ 
176

, ηηο 

νπνίεο ν Γήκνο είρε αιιάμεη ηνλ θαηξφ ηεο θαηνρήο.
177

 ηηο 23 Μαξηίνπ 1946 ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην αθελφο απνθάζηζε λα επαλαθέξεη ηα ηζξαειηηηθά νλφκαηα ησλ νδψλ ηεο πφιεο 

θαη αθεηέξνπ λα δψζεη ζε δχν νδνχο ηεο πφιεο ηα νλφκαηα ηνπ ζπληαγκαηάξρε Φξηδή θαη 

ηνπ πνηεηή Γηνζέθ Διηγηά
178

. 

 Παξάιιεια δελ είραλ ζηακαηήζεη νη πξνζπάζεηεο πνπ δηελεξγνχληαλ γηα λα βξεζεί ην 

πξνπνιεκηθφ θαηαζηαηηθφ ηεο Κνηλφηεηαο
179

 νη νπνίεο απέβαηλαλ άθαξπεο. Σα γεγνλφηα, 

                                                           
173

 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ηρ. 2,  2Γεθεκβξίνπ 1945, ζ.  1. 
174

 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ηρ. 3, 7 Γεθεκβξίνπ 1945, ζ.  1 
175

 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ό. π., ζ.  1. 
176

 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, φ.π., ζ.  1. 
177

 Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, φ.π., ζ.  1. 
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φπσο ζα εθηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα, έηξεραλ κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Εεηνχκελν 

παξέκελε ε απεηινχκελε ελφηεηα, φπσο επηζήκαηλε
180

 ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα ζε θεληξηθφ 

άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Δλφηεηα». Δλφηεηα απαξαίηεηε ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ ειάρηζησλ δηαζσζέλησλ φζν θαη κε  ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ειεχζεξε δσή, 

χζηεξα απφ ηηο ηφζεο θαθνπρίεο θαη ηελ αλάγθε γηα εζηθή εμχςσζε. Εεηνχκελν ήηαλ ε 

ζηάζε ηεο  θνηλνηηθήο εγεζίαο, απφ ηελ πείξα ηνπ νπνίνπ εμαξηηφηαλ ε επεκεξία ηεο 

Κνηλφηεηαο.  

Απηή ήηαλ ε εηθφλα ηεο Κνηλφηεηαο ην 1945. Μηαο Κνηλφηεηαο ακήραλεο, 

κνπδηαζκέλεο, απφιπηα θιπδσληδφκελεο, κηαο νκάδαο αλζξψπσλ πνπ πξνζπαζνχζε λα 

αλαδπζεί απφ ην απφιπην κεδέλ. Αλακεηξψληαο απνδεθαηηζκέλε ηηο πιεγέο ηεο, θαηέβαιιε 

κε δένο θηιφηηκεο θαη εμαθνινπζεηηθέο, φπσο βιέπνπκε, πξνζπάζεηεο, πηέδνληαο ηνπο 

επίζεκνπο θνξείο λα ζπληξέμνπλ ζην έξγν ηεο λα απνθαηαζηήζεη ηηο αλαηηλαγκέλεο θαη 

ζπιεκέλεο πλαγσγέο ηεο, ηα θαηεζηξακκέλα ζρνιεία ηεο θαη ηνπο γθξεκηζκέλνπο 

ζπλνηθηζκνχο ηεο. Ήηαλ ην πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην πνπ πξνζπαζνχζε κε θάζε 

ηξφπν λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε κε ην ηζνπεδσκέλν λεθξνηαθείν, ηα ιεειαηεκέλα 

θαηαζηήκαηα θαη ηα θαηαπαηεκέλα ζπίηηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΔΠΑΝΑΤΣΗΝΟΝΣΑ ΣΟΝ ΔΒΡΑΪΚΟ ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟ  

 

α. «Δπηζηξέςαληεο από ηελ νκεξία» 

 

ηηο 18 επηεκβξίνπ 1946 ην Κ.Η...Γ. απέζηεηιε  εγθχθιην πξνο φιεο ηηο Ηζξαειηηη-

θέο  Κνηλφηεηεο ηεο Διιάδαο.
181

, κε ηελ νπνία επηζήκαηλε φηη ε παξνρή απνηειεζκαηηθήο 

βνήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ πξνζέθξνπε ζπλερψο ζηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ 

θαη ζηελ αθξηβή  γλψζεο ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο ηεο θάζε Κνηλφηεηαο θαζψο θαη ηνπ θά-

ζε κέινπο ηεο ρσξηζηά. Οη δηεζλείο νξγαληζκνί δεηνχζαλ επαλεηιεκκέλα κηα πιήξε θαη αθξη-

βή θνηλνηηθή θαηάζηαζε, κία ζηαηηζηηθή. Σν Κ.Η...Γ., αθνχ ηφληδε ηελ αλάγθε αλαδηνξγά-

λσζεο ηνπ ηκήκαηνο ζηαηηζηηθήο ηνπ, ψζηε λα είλαη ελήκεξν γηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα πνπ 

επηθξαηνχζε, δεηνχζε απφ ηηο Κνηλφηεηεο λα βνεζήζνπλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα λεφ-

ηεξε απνγξαθή, ηφζν γεληθή φζν θαη εηδηθή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, δεηήζεθαλ ηξεηο θαηαζηάζεηο: ε αξηζκεηηθή, ε νπνία ζα πεξηείρε 

ζηνηρεία, φπσο ηε γεληθή απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο θάζε Κνηλφηεηαο, κηα δεχηεξε, πνπ ζα 

πεξηιάκβαλε ηνλ αξηζκφ ησλ πξψελ φκεξσλ, ην ζχλνιν, θαηά θχιν θαη ειηθίεο, ηα νξθαλά 

επίζεο θαηά ειηθίεο, ηελ νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (αξηζκνί θαηεγνξηψλ 

επαγγεικάησλ) θαη ηέινο, απηή πνπ ζα ζπκπεξηιάκβαλε ηελ νηθνλνκηθή εηθφλα ησλ κειψλ, 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε πγείαο ησλ κειψλ ησλ 

Κνηλνηήησλ. Τπήξμαλ, σζηφζν, θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο απνγξα-

θήο. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε έθθιεζε ηνπ Ιζξαειηηηθνύ Βήκαηνο λα ζπεχζνπλ λα απνγξα-

θνχλ φζνη είραλ θαζπζηεξήζεη, αθφκε θη έλαλ κήλα απφ ηελ έλαξμε  ηεο δηαδηθαζίαο.
182

 Ζ 

απνγξαθή απηή ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηαηί, εθηφο άιισλ, ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ Joint 

λα γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαη πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θαζελφο θαη κε βάζε 

ηα ζηνηρεία απηά λα δηαλείκεη αλάινγα θαη ηα πξννξηδφκελα, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, βνεζήκαηα.  

      Σελ ίδηα πεξίνδν, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, κε ηειεγξάθεκά ηνπ πξνο ηελ Η.Κ.Θ., 

ηελ ελεκέξσλε φηη είραλ βξεζεί ζην Βεξνιίλν ηκήκαηα ησλ παιαηψλ αξρείσλ ηεο, πνπ είραλ 

αξπαγεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο, θαζψο θαη δηάθνξα βηβιία ηεο θνηλνηηθήο βηβιηνζήθεο. Σν 
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Κνηλνηηθφ πκβνχιην είρε ήδε δεηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε λα ελδηαθεξζεί γηα ηα αξρεία απ-

ηά θαη, πξάγκαηη, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ είρε δψζεη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνλ αξρεγφ ηεο Δι-

ιεληθήο ηξαηεγηθήο Δπηηξνπήο ηεο Γηαζπκκαρηθήο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο ζην Βεξνιίλν, 

Ναχαξρν Φσθά. Yπήξρε ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ αξπαγέλησλ ζηνηρείσλ (αξρείσλ, βηβιη-

νζεθψλ, θ.ι.π.) ν νπνίνο ζα απνζηειιφηαλ ζην Βεξνιίλν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζηξαηησηη-

θήο απνζηνιήο ζηε ζπλέρηζε ησλ εξεπλψλ ηεο.
183

  Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην έιαβε γλψζε ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηε θφξησζε 15 ηφλσλ αλεπξεζέλησλ 

ζηε Γεξκαλία αξρείσλ
184

.  

ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, θη απηφ ήηαλ ζίγνπξα ζεηηθφηαηε πξννπηηθή, απμάλνληαλ νη 

δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο επαγγεικαηηψλ Ηζξαειηηψλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα μαλαξρίζνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξάζε. ην θαθεθνπηείν Α. Αδνχο, ζηελ νδφ Ηνπζηηληαλνχ 8, κπν-

ξνχζε λα βξεη θαλείο «ηνπο θαιχηεξνπο θαθέδεο Βξαδηιίαο, ξεβίζη, δάραξε φπσο επίζεο θαη 

γιπθά θνπηαιηνχ».
185

 Σα έπηπια Λ. Άληδει θαη Δ. ηαπξίδε, Ηνπζηηληαλνχ 6, ραξαθηεξίδν-

ληαλ «απφ θαιιηηερλία θαη  γνχζην». ην θαηάζηεκα «αγφξαδαλ θαη πνπινχζαλ δηάθνξα έπη-

πια, ζαιφληα, θξεβαηνθάκαξεο, ηξαπεδαξίεο θαη ληηβάληα. Ζ επραξίζηεζε ησλ πειαηψλ ήηαλ 

ε κεγαιχηεξε ξεθιάκα ηνπ θαηαζηήκαηνο».
186

 «Να πξνηηκάηε ην θνπξείν Οκφλνηα ησλ ηεζ-

ζάξσλ νκήξσλ Ναηάλ θαη αξθαηή, Δξκνχ 45» πξνέηξεπε ε ζρεηηθή δηαθήκηζε
187

, ελψ κηα 

άιιε ελεκέξσλε «φηη ζηελ Σζηκηζθή 17, ν θχξηνο Ναηάλ, ηνπ γλσζηνχ νίθνπ επίπισλ, επη-

ζηξέςαο απφ ηελ νκεξία, επαλήιζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Ζ πνιππιεζήο πειαηεία ηνπ ζα μαλα-

βξεί ζην θαηάζηεκά ηνπ φια ηα είδε επίπισλ ζε φιεο ηηο πνηφηεηεο θαη ζε ηηκέο αζπλαγψλη-

ζηεο.»
188

   

Σελ ίδηα ζηηγκή δεκνζηεχηεθε ζην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα ε δπζάξεζηε είδεζε φηη δελ ζα 

δηλφηαλ ζην εμήο ςσκί ζην ζπζζίηην ηεο Κνηλφηεηαο, κε ηελ ζεκείσζε φηη ε επηηξνπή αλα-

γθάζηεθε λα πάξεη ηελ απφθαζε απηή, γηαηί έπεηηα απφ ηελ επηζηξνθή ησλ δειηίσλ άξηνπ 

ζηνπο ζηηηδφκελνπο, ην θξάηνο δελ ζα ρνξεγνχζε αιεχξη ζην ζπζζίηην
189

. Παξάιιεια, νη θνη-

ηεηέο, πνπ επηδνηνχληαλ απφ ηελ επηηξνπή πεξίζαιςεο, κε αίηεζή ηνπο δεηνχζαλ λα απμεζεί 

ην κεληαίν επίδνκα ζε 120.000 δξαρκέο, γηαηί ην παξερφκελν κέρξη ηφηε επίδνκα ησλ 80.000 
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Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, φ.π., ζ. 2. 



 

 

δελ επαξθνχζε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο
190

. Πέξα απφ ηε δηαξθή αλάγθε ελίζρπζεο 

ησλ θπκαηηθψλ, ππήξρε θαη ε έθθιεζε ηεο «Έλσζεο Οκήξσλ», λα ζπλδξάκεη ε Κνηλφηεηα 

θαη ηηο έγθπεο, ηηο ιερψλεο, ηδίσο ηηο γπλαίθεο ηνπ Μπινθ 10, ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνπο αλέξ-

γνπο.
191

 

Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηα πην επάισηα κέιε 

ηεο Κνηλφηεηαο ζα είρε  ζίγνπξα θαη ε «ηέγε Απξνζηάηεπηνπ Κνξηηζηνχ» πνπ επξφθεηην λα 

ηδξπζεί θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ Γηεπζχληξηα ηεο «ηέγεο» ησλ Αζελψλ Μπινπκ επηζθέθηε-

θε ηε Θεζζαινλίθε θαη ζπλνκίιεζε ηφζν κε ηνπο θνηλνηηθνχο παξάγνληεο φζν θαη κε ηε 

δηεχζπλζε ηεο «Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο ρνιήο», γηα λα βξεη ηνλ ηξφπν λα μεθηλήζεη θαη 

ζηε Θεζζαινλίθε ε ιεηηνπξγία ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο «ηέγεο ηνπ Κνξηηζηνχ» γηα ηηο απξν-

ζηάηεπηεο εβξαηνπνχιεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, λα ρνξεγήζεη ππν-

ηξνθίεο ζε θνξίηζηα πνπ ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Ακεξηθή δαζθάιεο ή λνζνθφκεο.
192

 ηε 

Θεζζαινλίθε ππήξραλ πεξηζζφηεξεο απφ εμήληα απξνζηάηεπηεο εβξαηνπνχιεο, αξηζκφο ε-

παξθήο γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ αλάγθε λα δνζεί κηα γξήγνξε ιχζε ζην πξφβιεκα
193

. 

Δπίζεο, ζεηηθή εηθφλα ππήξρε θαη ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ κειψλ ηεο Η.Κ.Θ., θα-

ζψο ήηαλ πιένλ αξθεηά θαιά νξγαλσκέλε θαη ην θνηλνηηθφ ηαηξείν ήηαλ εμνπιηζκέλν κε αξ-

θεηά κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ
194

. Ζ ππεξεζία ηαηξηθήο  πεξίζαιςεο δηέ-

ζεηε έλα εμσηεξηθφ ηαηξείν, θαηλνχξγην, κε κηθξά δσκάηηα, φπνπ νη άπνξνη αζζελείο ιάκβα-

λαλ ηελ πξψηε πεξίζαιςε. Γχν παζνιφγνη θαη έλαο γπλαηθνιφγνο, κφληκνη ζην ηαηξείν, θαη 

δχν πεπεηξακέλεο λνζνθφκεο, πξνζέθεξαλ παξάιιεια ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ζ πεξίζαιςε πα-

ξερφηαλ εληειψο δσξεάλ, θαζψο θαη ηα θάξκαθα. Ή Unra ρνξεγνχζε κεξηθά θάξκαθα θαη ηα 

ππφινηπα νη αζζελείο ηα πξνκεζεχνληαλ απφ ηα θαξκαθεία «Αζζέξ»  θαη «Γαιιηθφλ», κε ηα 

νπνία ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο ππεξεζίαο έρεη ζπκβιεζεί. Δθηφο απφ ηνπο γηαηξνχο πνπ εμέ-

ηαδαλ ζηα ηαηξεία, ε ππεξεζία δηέζεηε δεξκαηνιφγν, νθζαικίαηξν, θπκαηηνιφγν, θαη κηθξν-

βηνιφγν, ζηνπο νπνίνπο νη αζζελείο εμεηάδνληαλ δσξεάλ κε εηδηθφ ζεκείσκα ηνπ ηαηξείνπ.  

Τπνινγηδφηαλ φηη 300 – 400 αζζελείο πεξλνχζαλ ηνλ κήλα απφ ην ηαηξείν. Έλα ζεκα-

ληηθφ έξγν πνπ απαζρνινχζε ηελ  αξκφδηα επηηξνπή ήηαλ ε ιχζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο κηθξήο 

θιηληθήο γηα ηνπο αζζελείο. ην ίδην θηίξην ηνπ «Μπηθνχξ Υνιίκ», ινηπφλ, κε έμνδα ηεο Joint 

απνθαζίζηεθε λα  δηαζθεπαζηεί ν ππάξρνλ ρψξνο. Ζ Unra  δηέζεζε έλα κέξνο απφ  ην λνζν-
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θνκεηαθφ πιηθφ θαη πνιχ ζχληνκα ε κνλάδα επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζεη κε 14 έσο 18 θξεβά-

ηηα, κε ηξία ηκήκαηα (καηεπηηθφ, παζνινγηθφ θαη κηθξφ ρεηξνπξγηθφ). ια απηά πξνζσξηλά, 

έσο φηνπ εθθελσλφηαλ ην λνζνθνκείν «Υηξο» απφ ηνπο Άγγινπο.
195

      

Ζ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ε νπνία πξνζέθεξε αξθεηέο ππεξεζίεο ηνπο άπνξνπο, ζηξεθφ-

ηαλ παξάιιεια θαη πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ Ηζξαειηηψλ πνπ 

έπαζραλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο, φπσο ε θπκαηίσζε. Οη θπκαηηθνί αλέξρνληαλ ζε δψδεθα, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη επηά δηέκελαλ ζην ζαλαηφξην Αζβεζηνρσξίνπ. Οη θπκαηηθνί έπαηξλαλ 

απφ ηελ επηηξνπή επίδνκα, δπζηπρψο φκσο νη φξνη δσήο ζην ζαλαηφξην δελ ήηαλ ηθαλνπνηε-

ηηθνί θαη ε επηηξνπή θαηέβαιιε απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα ζηαινχλ νη  άξξσζηνη ζε 

θαιχηεξα ζαλαηφξηα. Δθηφο απφ απηνχο, ππήξραλ άιινη δεθαπέληε πεξίπνπ πξνθπκαηηθνί 

αιιά θαη νξηζκέλνη άιινη άξξσζηνη κε ρξφληα λνζήκαηα, πνπ επίζεο επηδνηνχληαλ απφ ηελ 

επηηξνπή. ινη απηνί, εθηφο απφ ην επίδνκα θαη ηα θάξκαθα, έπαηξλαλ ηαηξηθή γλσκάηεπζε 

γηα ηξφθηκα, φπσο δάραξε, ιίπνο, ζνθνιάηα, ελψ ε επηηξνπή ρνξεγνχζε ζηνπο αζζελείο ζε-

κεηψκαηα γηα δσξεάλ ηακαηηθά ινπηξά ζηα ινπηξά «Μέγαο Αιέμαλδξνο» θαη «Κνινχκπηα», 

κε ηα νπνία είρε θάλεη ζχκβαζε
196

.  

ε δηάζηεκα δεθαηξηψλ κελψλ ν αξρηθφο αξηζκφο ησλ επηά θπκαηηθψλ είρε θηάζεη 

ηνπο ηξηάληα επηά θαη απφ απηνχο νη ηξηάληα ήηαλ πξψελ φκεξνη, δειαδή νη θπκαηηθνί απμά-

λνληαλ θαηά δχν αλά κήλα
197

. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ήηαλ πξψελ φκεξνη, θη ήηαλ απφιπηα 

θπζηθφ απηφ γη’ αλζξψπνπο πνπ είραλ ζσζεί απφ ηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο θαη δελ ήηαλ δπ-

λαηφ λα αληέμνπλ, εμαληιεκέλνη φπσο ήηαλ, ζηηο θαθνπρίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ. Ηδηαίηεξα ζε-

καληηθή, ινηπφλ, ήηαλ ε απφθαζε ηεο Joint λα απνζηείιεη κεξηθνχο απφ απηνχο ηνπο θπκαηη-

θνχο ζε δηάθνξα ζαλαηφξηα ηεο ρψξαο θαη λα ηεζεί ε πιήξεο απνζεξαπεία ηνπο ζε εθαξκνγή. 

Δπηά θπκαηηθνί ηεο Θεζζαινλίθεο αλαρψξεζαλ γηα ηνλ Βφιν, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ 

ζην ζαλαηφξην ηνπ Πειίνπ
198

 θαη άιινη ηφζνη αλαρψξεζαλ ζε άιιεο πφιεηο γηα ηνλ ίδην ζθν-

πφ.  

Eπαλεηιεκκέλα είρε δεηεζεί απφ ηελ Η.Κ.Θ. θαη ε απφδνζε ηεο ιέζρεο ηνπ ζπιιφγνπ 

«Μαθακπή»
199

 ζηελ Κνηλφηεηα, ψζηε λα επαλαζπζηαζεί ν αζιεηηθφο ζχιινγνο. Γπζηπρψο, 

παξά ηα εμαθνινπζεηηθά δηαβήκαηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζπιιφγνπ πξνο ηε Γεληθή Γηνίθεζε, 

θαη παξά ηε ζρεηηθή εληνιή ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, ε ιέζρε εμαθνινπζνχζε λα είλαη δε-
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ζκεπκέλε. Ζ  αίζνπζα παξέκελε αρξεζηκνπνίεηε, είρε ιεηηνπξγήζεη παιηφηεξα σο απνζήθε 

ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ελψ ηειεπηαία ζηεγαδφηαλ εθεί κφλν κηα νηθνγέλεηα. Σξηάληα δσκάηηα 

θαη ε κεγάιε ζάια παξέκελαλ θελά. Ο Γπκλαζηηθφο χιινγνο «Μαθακπή» ηελ πξνπνιεκηθή 

πεξίνδν είρε «ζθπξειαηήζεη ζην γπκλαζηήξηφ ηνπ άλδξεο κε γεξά ζψκαηα θαη είρε πξνζθέ-

ξεη ζην αιβαληθφ έπνο πελήληα εξσηθνχο λεθξνχο θαη νγδφληα πεξίπνπ ηξαπκαηίεο». Ήηαλ ν 

ζχιινγνο, ν νπνίνο είρε «πνιιά κέιε πνπ είραλ πάξεη ην δξφκν ηεο ηηκήο θαη ηνπ αγψλα ζην 

αληάξηηθν, ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζην Δι Αιακέηλ, θαη ην Ρίκηλη», ήηαλ, επνκέλσο, αλάγθε λα 

επαλαιεηηνπξγήζεη. ζα απφ ηα κέιε είραλ δηαζσζεί, θαηφξζσζαλ ράξε ζηελ αγάπε ηνπο γηα 

ηνλ αζιεηηζκφ λα επαληδξχζνπλ ηειηθά ην ππγκαρηθφ ηκήκα
200

.  

Σελ Η.Κ.Θ. απαζρνινχζε ήδε ε επφκελε κέξα. Καιιηεξγνχηαλ ήδε ε άπνςε φηη επη-

βαιιφηαλ πιένλ λα ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί ζηαδηαθά 

απφ ηελ Joint. ίγνπξα ρσξίο ηελ Joint δελ ζα κπνξνχζε λα  αληηκεησπίζεη ην δξάκα ησλ ν-

κήξσλ πνπ επέζηξεθαλ ζηαδηαθά, αλ δελ ππήξραλ ε νηθνλνκηθή ζηήξημε, ην ζπζζίηην, θαη 

γεληθφηεξα ε πεξίζαιςε ησλ αξξψζησλ, ησλ θπκαηηθψλ θ.ά. ζν φκσο ζθιεξφ θη αλ αθνπ-

γφηαλ,
201

 ζα έθηαλε ε εκέξα πνπ ε νξγάλσζε ζα έπαπε πιένλ λα εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Η.Κ.Θ. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ζίγνπξα θαιχηεξε απ’ φ,ηη ηνπο πξψηεο κήλεο ηεο αλαζπγθξφηε-

ζεο, φκσο γηα πνιινχο εμαθνινπζνχζε λα είλαη ηξαγηθή. Άξα έπξεπε, κε δεδνκέλε ηελ ππν-

ρξέσζε λα πξνζηαηεπηνχλ νη άπνξεο ρήξεο, ηα απξνζηάηεπηα, θαη ηα αλίθαλα λα εξγαζηνχλ 

κέιε ηεο, θαζψο θαη λα ρνξεγνχληαη θάξκαθα, ηα ππφινηπα κέιε ηεο λα ηα πεξηκέλνπλ φια 

απφ ηελ Κνηλφηεηα; Ζ θαζεκεξηλή θαηάζηαζε επέβαιιε λα γίλνπλ ζηελ πεξίζαιςε νξηζκέλεο 

νηθνλνκίεο,
202

 ηε ζηηγκή πνπ ππήξραλ θαη θάπνηνη πνπ δελ ρξεηάδνληαλ πεξίζαιςε, ελψ γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο νη αλάγθεο παξέκελαλ νη ίδηεο θαη ίζσο κεγαιχηεξεο. Κη φια απηά ηε 

ζηηγκή πνπ ζην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα δεκνζηεπφηαλ θαηάινγνο κε εβδνκήληα ηξία νλνκαηεπψ-

λπκα Ηζξαειηηψλ (κε παηξψλπκν, κεηξψλπκν θαη έηνο γέλλεζεο), νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζψνη 

θαη αβιαβείο ζηε Βαπαξία, θαηάινγνο ιπηξσηηθφο, γηαηί αζθαιψο φινη ελδηαθέξνληαλ λα 

κάζνπλ αλ πεξηείρε ην φλνκα θάπνηνπ ζπγγελή ηνπο
203

.  

Ζ ζπλνιηθή απνγνήηεπζε πνπ έλησζαλ νη Ηζξαειίηεο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειιε-

ληθνχ θξάηνπο απνηππσλφηαλ ραξαθηεξηζηηθά ζε θείκελν πνπ δεκνζίεπζε ην Ιζξαειηηηθόλ 

Βήκα
204

. Ο ζπληάθηεο ηνπ ππνγξάκκηδε φηη πνιινί απφ απηνχο πνπ είραλ γπξίζεη απφ ηα λα-
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δηζηηθά ζηξαηφπεδα είραλ ηελ επθαηξία λα ζηαζνχλ ζηελ επηζηξνθή ηνπο ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. Σνπο πξνζθέξνληαλ παληνχ δνπιεηά, ζπίηη, κε δεδνκέλε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκ-

θνξάο ηνπο, αθφκα θαη ππεθνφηεηα, γηα λα κείλνπλ. «Καλείο δελ έκεηλε. Έλαο δπν ζπνξαδηθά 

θαη πνπ, ζηελ πακςεθία ηνπο βηάδνληαλ λα παηήζνπλ κία ψξα αξρχηεξα ην ρψκα ηεο παηξί-

δαο ηνπο» ηφληδε ην θείκελν. Γελ πεξίκελαλ θαλ ηα ζπγθνηλσληαθά κέζα, είραλ πάξεη πνιιέο 

θνξέο ην δξφκν κε ηα πφδηα, ρσξίο λα ινγαξηάδνπλ ηελ απφζηαζε, κηα θαη λνηάδνληαλ κφλν 

λα θηάζνπλ ζηελ Διιάδα. «ην λνπ θαη ζηελ θαξδηά ηνπο έλαο πφζνο θπξηαξρνχζε», ε ειπίδα 

γηα κηα θαηλνχξγηα δσή, «ειιεληθή δσή» θαη θαλείο δελ κπνξνχζε  λα αξλεζεί απηή ηελ αιή-

ζεηα. Απηφλ ηνλ παηξησηηζκφ ηνλ πιήξσζαλ απφ ηε ζηηγκή πνπ γχξηζαλ, κηα θαη ε παληειήο 

αδηαθνξία ηνπ θξάηνπο, ε ζθφπηκε θαη δηαξθήο αλαβνιή ζηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, 

ε αηηκσξεζία ησλ ινγήο ινγήο κεζεγγπνχρσλ πνπ θαξπψζεθαλ θαη θαξπψλνληαλ ηα αγαζά 

ηνπο, ε κεξνιεςία ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ ζε βάξνο ηνπο είραλ αζθαιψο πξνμελήζεη κεγάιε 

απνγνήηεπζε. Ζ δπζηπρία, ε πείλα, ε αλεξγία θαη ε αξξψζηηα πνπ έξρνληαλ σο θπζηθφ επα-

θφινπζν ηνπο έθεξλε πνιιέο θνξέο ζην ζεκείν λα ζπιινγίδνληαη κε βαξηά θαξδηά αλ έθαλαλ 

θαιά πνπ επέζηξεςαλ, ηε ζηηγκή πνπ έβιεπαλ πιένλ ηε κεηαλάζηεπζε ζαλ ζαλίδα ζσηεξί-

αο
205

.  

Σν Κ.Η...Γ. ζην κεηαμχ βξηζθφηαλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέ-

λνπ λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ εγέηε ηεο Διιάδνο μέλνο αξρηξαβίλνο. Απηή ήηαλ 

ε άπνςε πνπ επίζεκα είρε δηαηππψζεη ν πξφεδξνο ηνπ Κ.Η...Γ. Αζζέξ Μσπζήο ζηελ θνηλή 

ζπλεδξίαζε ηνπ Κεληξηθνχ κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην. Πην ζπγθεθξηκέλα, είρε πξνηαζεί ζε 

ξαβίλν ηνπ εμσηεξηθνχ λα έξζεη δνθηκαζηηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ. Απφ ην Ιζ-

ξαειηηηθόλ Βήκα αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή ζε απηήλ ηελ επηινγή, γηαηί, ελψ ππήξραλ άιια 

επείγνληα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα, δηλφηαλ πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα ηνπ αξρηξαβίλνπ
206

. Σε 

ζηηγκή κάιηζηα πνπ, θαηά ηελ εθεκεξίδα, κφλν θαηά ην δηάζηεκα ησλ γηνξηψλ ησλ Γηακίκ 

Ννξατκ (νη κεγάιεο εβξατθέο γηνξηέο ηεο Πξσηνρξνληάο, ηνπ Δμηιαζκνχ θαη ηεο θελνπεγί-

αο), ζε πέληε κφλν Ηζξαειηηηθέο Κνηλφηεηεο απφ ηηο είθνζη δχν ηεο Διιάδαο είραλ γίλεη ιεη-

ηνπξγίεο θαη απηφ ιφγσ έιιεηςεο Υαδαλίκ (ςαιηψλ). Δπίζεο, ε εθεκεξίδα επηζήκαηλε φηη θαη 

ν ηξφπνο εθινγήο ηνπ αξρηξαβίλνπ δελ ήηαλ θαζφινπ ζχκθσλνο κε ην δεκνθξαηηθφ πλεχκα 

αιιά θαη αληίζεηνο κε  ην θαηαζηαηηθφ πνπ πξνέβιεπε εθινγή αξρηξαβίλνπ απφ ην ζπλέδξην 

ησλ Ηζξαειηηηθψλ Κνηλνηήησλ Διιάδνο
207

. Ζ εθεκεξίδα ζεκείσλε αθφκε φηη έπξεπε φινη λα 

είλαη επηθπιαθηηθνί θαη πνιχ πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηελ εθινγή ηνπ αξρηξαβίλνπ Διιάδαο, 
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ζπζρεηίδνληαο ηελ επηινγή μέλνπ ζξεζθεπηηθνχ εγέηε κε ηελ επηινγή ηνπ Κφξεηο, σο αξρη-

ξαβίλνπ Θεζζαινλίθεο, ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, πξνβαίλνληαο ζην ζρφιην φηη ε ηχρε ησλ 

Δβξαίσλ ηεο  Θεζζαινλίθεο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή αλ ζηε ζέζε ηνπ μέλνπ ξαβίλνπ βξηζθφηαλ 

ν αείκλεζηνο Υαίκ Υακπίκπ
208

. Ο Κφξεηο αληίζεηα, δελ είρε θαηαιάβεη ηελ ςπρνινγία ηνπ 

ζεθαξαδίηε, ηνπ Δβξαίνπ ηεο Διιάδαο, γη’ απηφ θαη πάληα είρε πξνζηξηβέο  κε ηνπο ηζχλνληεο 

ηεο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο
209

.  

Οη ζρέζεηο Η.Κ.Θ. θαη Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ  ήηαλ νχησο ή άιισο ηεηακέλεο απφ ηε 

πξψηε ζηηγκή πνπ είρε πξσηνδηνξηζηεί ην Κεληξηθφ πκβνχιην ην 1945. Τπήξραλ θαηεγνξίεο 

φηη έλα ζπκβνχιην δηνξηζκέλν δελ ινγνδνηνχζε πνπζελά θαη δελ κπνξνχζε λα έρεη γλψζε 

ησλ αλαγθψλ, γηα παξάδεηγκα ησλ Κνηλνηήησλ Καζηνξηάο θαη Φιψξηλαο, ηε ζηηγκή πνπ δελ 

αληηπξνζψπεπε επίζεκα θαλέλαλ
210

. Κη αζθαιψο, δελ κπνξνχζε θαλείο λα επηθαιεζηεί ηελ 

άπνςε φηη ππήξραλ αθφκε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχζαλ ηελ αλάιεςε ηεο δηνί-

θεζεο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ δηθαηνινγία πνπ επηθαινχηαλ ην Κεληξηθφ πκβνχιην 

ήηαλ φηη δελ είραλ γίλεη αθφκε εθινγέο ζηελ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα Αζελψλ. Σν νμχκσξν 

ήηαλ φηη είραλ γίλεη εθινγέο ζηα Ησάλληλα, ζηε Θεζζαινλίθε αιιά φρη ζηελ Αζήλα. Δπηβε-

βιεκέλε ήηαλ, ινηπφλ, ε ζχγθιεζε ελφο πκβνπιίνπ ησλ Ηζξαειηηηθψλ Κνηλνηήησλ, ην ν-

πνίν ζα ράξαζζε ηελ ηαθηηθή θαη ηελ πνιηηηθή πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί ζηα ζνβαξφηεξα 

πξνβιήκαηα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο θαρππνςίαο πνπ επηθξαηνχζε αλάκεζα ζηηο εγεζίεο ηεο 

Η.Κ.Θ. θαη ηνπ Κ.Η...Γ., ήηαλ ην χθνο ηεο επηζηνιήο
211

 πνπ απεχζπλε ε Η.Κ.Θ. ζηηο 31 Ο-

θησβξίνπ 1947 πξνο ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην, κε αθνξκή ηε ζπλέιεπζε ησλ Ηζ-

ξαειηηηθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 23ε Ννεκβξίνπ 1947, ηελ αλαβνιή ηεο νπνίαο δήηεζε ε 

Η.Κ.Θ. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλέιεπζεο ήηαλ ηέηνηαο ζε-

καζίαο πνπ, θαηά ηελ επηζηνιή, νδήγεζαλ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζπλε-

δξίαζε λα ηα ζέζεη ππφςε ηεο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζε-

σλ. Ζ Η.Κ.Θ πξνεηδνπνηνχζε φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ άιιαδε ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλέιεπζεο, ζα επέιεγε ζπλεηδεηά λα κελ αληηπξνζσπεπηεί, θαζψο δεηήκαηα απηήο ηεο ζε-

καζίαο δελ κπνξνχζαλ λα ζπδεηεζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ ζε ιίγεο εκέξεο.   
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Αξρείν Η.Κ.Θ., Φάθεινο 216 (Γεληθή Γηνίθεζε Βνξείνπ Διιάδνο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο). 



 

 

Παξάιιεια, ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην κειεηνχζε ζρέδην γηα ηελ αλέγεξζε νξηζκέλσλ 

θαηαζηεκάησλ ζην πξναχιην ηνπ θηηξίνπ ηεο Κνηλφηεηαο. Ήηαλ κηα θίλεζε ζεκαληηθή, κηα 

θαη ηα θαηαζηήκαηα απηά ζα θαζηζηνχζαλ επαγγεικαηίεο Δβξαίνπο, πνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο 

δνπιεηάο ηνπο, δελ είραλ αλάγθε απφ εκθαλέο κέξνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπο
212

. Σαπηφρξνλα, κε δεδνκέλν φηη ηα έξγα πξνρσξνχζαλ κε γξήγνξν ξπζκφ, ζχληνκα ζα 

ιεηηνπξγνχζε θαη  ε θιηληθή «Πίλραο». Ζ επηζθεπή θαη ε δηαξξχζκηζε ηνπ πξψελ ηαηξείνπ ζε 

θιηληθή πξνέβιεπε ηειηθά φηη ν θχξηνο ρψξνο ηνπ πξψελ ηαηξείνπ ζα δερφηαλ ηξνπνπνηήζεηο 

θαη ζα ρσξηδφηαλ ζε έλα κεγάιν ζάιακν κε ελλέα θξεβάηηα γηα άλδξεο θαη ηξεηο άιινπο κη-

θξφηεξνπο πνπ ν θαζέλαο ζα είρε θαη έλα θξεβάηη γηα γπλαίθεο. Πξνβιεπφηαλ ρεηξνπξγείν γηα 

ηνπο ηνθεηνχο, κε ηνλ απαξαίηεην θιίβαλν, ελψ πάλσ απφ ην ηαηξείν ζα ππήξραλ θάκαξεο γηα 

ηηο λνζνθφκεο θαη ηνπο γηαηξνχο πνπ ζα δηαλπθηέξεπαλ.
213

 Τπήξραλ αθφκα θάπνηεο ηερληθέο 

εξγαζίεο θαη δηαηππψζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ην κεγάιν πξφβιεκα φκσο ήηαλ ε ζπ-

ληήξεζή ηνπ. Ζ Η.Κ.Θ., αλάκεζα ζηα άιια, πξφηεηλε λα δεηεζνχλ απφ ηελ αγγιηθή κνλάδα, ε 

νπνία θαηείρε ην λνζνθνκείν «Υηξο», ηελ επηζηξνθή ηνπ δηθνχ ηεο λνζνθνκεηαθνχ πιηθνχ.
214

   

Ζ Η.Κ.Θ. εμαθνινπζνχζε λα εγθξίλεη αξθεηέο αηηήζεηο πξνηθνδφηεζεο
215

. Ζ ρνξήγεζε 

πξνηθνδνηήζεσλ αλαζηάιζεθε κφλν θαηφπηλ ηεο εμάληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ είραλ δηα-

ηεζεί απφ ηηο Ζ.Π.Α. γηα ην ζθνπφ απηφ
216

.  ην κεηαμχ, ν ξαβίλνο ηεο Η.Κ.Θ. Μηραήι Μφιρν 

απεχζπλε  έγγξαθε έθθιεζε
217

 πξνο ηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο, γηα λα  ζπλδξάκνπλ ζηελ εθηχ-

πσζε ελφο βηβιίνπ πνπ είρε γξαθεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ, ζεκεηψλνληαο φηη θάζε αλάκλεζε 

απ’ ην θαληαζκαγνξηθφ παξειζφλ ηεο έλδνμεο απηήο θνηλφηεηαο θηλδχλεπε λα πεξηπέζεη ζηνλ 

αθαληζκφ ηεο ιήζεο. Σν έξγν είρε ηίηιν In Memoriam θαη πεξηιάκβαλε κηα ζεηξά κειεηψλ, νη 

νπνίεο θαηέγξαθαλ γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ζην 

δηάζηεκα ησλ εηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ πνιέκνπ, αιιά ζπλνδεπφηαλ θαη απφ ληνθνπκέληα 

θαη θσηνγξαθίεο ηεο θαηαζηξνθήο. Ο Μφιρν θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ «αηζζάλνληαλ φηη εθ-

πιήξσλαλ έλα ηεξφ θαζήθνλ απέλαληη ζηηο δεθάδεο ρηιηάδεο λεθξψλ». Ήηαλ ε πξψηε νξγα-

λσκέλε πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξήζεθε, ψζηε  λα θαηαγξαθεί θαη λα δηαζσζεί πιηθφ πνπ αθν-

ξνχζε ηελ πξφζθαηε θαηαζηξνθή, κε ηελ παξάθιεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημήο ηνπ, ε νπνία 

ζα ζπλέβαιε ζηελ ηαρχηεξε έθδνζε ηνπ έξγνπ
218

.  
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  Ζ Κνηλφηεηα βέβαηα δελ παξαηηνχληαλ απφ ηηο πξνζπάζεηεο λα βειηηψζεη ηελ θαζε-

κεξηλφηεηα ησλ κειψλ ηεο. ηελ νδφ πάξηεο, ζηελ πξψελ πλαγσγή «Καξάζζν», ιεηηνπξ-

γνχζε παηδηθφ θέληξν κε ηε ππνζηήξημε ηεο Joint. Δθεί ηα παηδηά ειηθίαο 7-15 εηψλ ζπγθε-

ληξψλνληαλ ηα απνγεχκαηα, ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, δψληαο ιίγεο ψξεο ζε κηα αηκφζθαη-

ξα θαζαξά εβξατθή. Δθεί ραίξνληαλ ην νκαδηθφ παηρλίδη, κε ηε δηδαζθαιία ηνπ εβξατθνχ 

ηξαγνπδηνχ αιιά θαη ηεο εβξατθήο ηζηνξίαο θαη γιψζζαο πνπ ζχληνκα ζα άξρηδαλ λα δηδά-

ζθνληαη. Μηα επηηξνπή θπξηψλ εξγάδνληαλ ζθιεξά γηα ηελ αλάπηπμε θαη εβξατθή δηαπαηδα-

γψγεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ηεο Κνηλφηεηαο, παξά ηηο πνιιέο ειιείςεηο θαη ηα πεληρξά νηθν-

λνκηθά κέζα
219

. Σελ ίδηα ζηηγκή ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ελεκεξσλφηαλ γηα ηελ απνζηνιή 

δεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ ηνπο εθαξαδίκ ηεο Βξαδηιίαο θαη απφ ηε Salonica Jewish War Re-

lief Comitee ζηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο πνπ ηα είραλ πεξηζζφηεξν αλάγθε.
220

  

ηηο 21 Ννεκβξίνπ 1946 ην Κ.Η...Γ.
221

, δεηά ηε γλψκε ηεο Η.Κ.Θ, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνβιεπφκελε αλέγεξζε αλακλεζηηθψλ πιαθψλ ζηε πλαγσγή θάζε Κνηλφηεηαο, ζηε κλήκε 

ησλ δνινθνλεζέλησλ Ηζξαειηηψλ. Ζ πξφηαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε απφ ην 

Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο Η.Κ.Θ., πιελ φκσο ε Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα Θεζζαινλίθεο απν-

θάζηζε λα αλαγείξεη θαη θελνηάθην ζην λέν λεθξνηαθείν ηεο
222

. Ζ Κνηλφηεηα, κε ηελ ππφ-

κλεζε ηεο παξνπζίαο ησλ λεθξψλ ηεο, πέξα απφ ηελ θαηαθαλή ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα, μεθη-

λνχζε ηνλ αγψλα ηεο, ν νπνίνο, βέβαηα, θαη εμαθνινπζεί, λα ζπλζέζεη ηηο ηξαγηθέο  δηαζηά-

ζεηο πνπ επέθεξε ε δηάιπζε ηνπ εβξατθνχ ζπιινγηθνχ βίνπ πνπ ζπλείρε ηα ρηιηάδεο κέιε ηεο 

Κνηλφηεηαο ζηε Θεζζαινλίθε γηα πνιινχο αηψλεο.  
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β. «…Μία θνπβέξηα αλά έλαλ εθάζηνηε επαλεξρόκελν…» 

 

Σα κέιε ηεο Η.Κ.Θ. ακήραλα αλαδεηνχζαλ δεζκνχο επαλέληαμεο ζηελ θνηλφηεηα, παξφιν πνπ 

δελ ήηαλ έηνηκα λα κνηξαζηνχλ ηηο νιέζξηεο καξηπξίεο ηνπο γηα ηα θξηθηά γεγνλφηα πνπ είραλ 

βηψζεη σο απηφπηεο κάξηπξεο. Γηαβάδνληαο ηα ππνκλήκαηα θαη ηα άιια επίζεκα έγγξαθα κε 

ηα νπνία ε Η.Κ.Θ. πξνζπαζνχζε λα ελεκεξψζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη είηε ηηο δεκνηηθέο είηε 

ηηο θπβεξλεηηθέο είηε άιιεο αξρέο δηαπηζηψλεη φηη ηα θείκελα, πέξα απφ κηα θπζηνινγηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, δελ ήηαλ θνξηηζκέλα κε κνλνκεξείο θαη ππεξβνιηθέο εκπλεχζεηο 

καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απνηχπσλαλ απιά ηελ θαηάζηαζε, ρσξίο λα ηελ 

εξκελεχνπλ ππνθεηκεληθά, φζν θη αλ ε ίδηα ε αιήζεηα ήηαλ πνιιέο θνξέο αθαηαλφεηε. 

 Ζ Η.Κ.Θ, ζην κεηαμχ, ζπλερίδνληαο ηνλ αγψλα ηεο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο πνπ 

δηαξθψο πξνέθππηαλ, ζηηο 8 Ηνπιίνπ 1945 απνθάζηζε
223

 ηε δηαλνκή παηδηθνχ ξνπρηζκνχ. Σελ 

ίδηα ζηηγκή ε Δπηηξνπή πλαγσγψλ δεηνχζε απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην θνλδχιηα γηα ηελ 

επηδηφξζσζε ησλ πλαγσγψλ. Γέθα κέξεο αξγφηεξα απνθαζίζηεθε ε παξνρή «κίαο 

θνπβέξηαο αλά έλαλ εθάζηνηε επαλεξρφκελν».
 224

 Σν πκβνχιην απαζρνινχζε θαη ην δήηεκα 

ηνπ επηδφκαηνο γάκνπ, θαζψο θαη ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο ηζξαειηηηθέο 

νηθνγέλεηεο
225

. Σν ηξαγηθφ, βέβαηα, ήηαλ φηη ε άζιηα θαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ ηεο Κνηλφηεηαο 

δελ επέηξεπε ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο. ηηο 29 Απγνχζηνπ 1945 παξνπζηάζηεθε ζην 

Κνηλνηηθφ πκβνχιην ε επηηξνπή θαηαθπγφλησλ ζηα βνπλά θαη αηηήζεθε δσξεάλ ζπζζίηην 

θαζψο θαη παξνρή θιηλνζθεπαζκάησλ.
226

  

 Σνλ Αχγνπζην, κε ηελ επθαηξία ηεο έιεπζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Joint Jacobson ζηε 

Θεζζαινλίθε, νη αληηπξφζσπνί ηεο ζηελ πφιε απνθάζηζαλ λα θαηαξηίζνπλ έλαλ πξφρεηξν 

πξνυπνινγηζκφ γηα λα παξνπζηαζηεί θαη λα ζπδεηεζεί κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην
227

. Ο 

Jacobson παξέκεηλε ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 16 έσο ηηο 22 Απγνχζηνπ 1945.
228

 Σα 

πεπξαγκέλα ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο θνηλέο ζπλεδξηάζεηο κε ηνλ Jacobson αιιά θαη κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ ζηελ Διιάδα
229

 επηθεληξψλνληαλ ζηα δηάθνξα 
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ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Κνηλφηεηαο, ηα νπνία ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε ησλ φπνησλ 

απνθάζεσλ
230

. Ζ πξνζπάζεηα απηή ηέζεθε θαη πάιη ζε ζπδήηεζε ελάκηζε ρξφλν αξγφηεξα, 

ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1947, φηαλ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ηε ζχληαμε ζηαηηζηηθήο 

γηα φινπο ηνπο επαλαθάκςαληεο Ηζξαειίηεο ζρεηηθά κε ηηο δεκηέο πνπ είραλ ππνζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο  θαηνρήο
231

.  

 Ήηαλ ζίγνπξα αδχλαην λα ζπλερηζηεί ε δηακνλή αξθεηψλ Ηζξαειηηψλ ζηα θνηλνηηθά 

θαηαιχκαηα. Ήηαλ απαξαίηεηε ε ιήςε ξηδηθψλ κέηξσλ, ελφςεη ηνπ επεξρφκελνπ ρεηκψλα, 

γεγνλφο πνπ είρε επηβεβαηψζεη θαη ε απηνςία ηνπ Jacobson
232

, ν νπνίνο είρε ηνλίζεη φηη δελ 

δηέθεξαλ θαηά πνιχ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ είραλ δήζεη θάπνηνη Ηζξαειίηεο ζηελ Πνισλία, ζε 

ζρέζε κε δεηήκαηα πγηεηλήο, αιιά θαη εζηθήο ηάμεο, απφ ηελ παξάιιειε δηακνλή αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηα θηίξηα ηνπ «Μαηαλφζ Λαεβηνλίκ»  θαη ηνπ νξθαλνηξνθείνπ «Αιιαηίλη».   

 ηηο 6 Ννεκβξίνπ 1945 ην Κ.Η..Γ. απέζηεηιε εγθχθιην
233

 ζε φιεο ηηο Ηζξαειηηηθέο 

Κνηλφηεηεο κε ηελ νπνία παξαθαινχζε λα πξνβνχλ ζηε ζχληαμε θαηαζηάζεσλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο θάζε Κνηλφηεηαο ζε ηκαηηζκφ θαη ππφδεζε, κε δεδνκέλν φηη 

ζχληνκα αλακελφηαλ βνήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ. Εεηήζεθε ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο θάζε 

Κνηλφηεηαο (άληξεο-γπλαίθεο, παηδηά άξξελα, παηδηά ζήιεα θ.ι.π.), αιιά θαη θαηάινγνο 

αλαδεηνχκελσλ Ηζξαειηηψλ, κηα θαη ε Joint αλαιάκβαλε ην έξγν ηεο αλαδήηεζεο, ζε 

δηάθνξεο ρψξεο, δηεζπαξκέλσλ Δβξαίσλ, νη νπνίνη είραλ επηδήζεη. Γη’ απηφ δεηήζεθε ε 

αλαιπηηθή αλαγξαθή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ νκήξσλ, (έγγακνη ή άγακνη, φκεξνη 

νη νπνίνη είραλ ή φρη ηηο ζπδχγνπο ηνπο, αλ είραλ ηέθλα ζηε δσή, φκεξνη νη νπνίνη είραλ 

ζπγγελείο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, δεηνχκελν ήηαλ πφζνη απφ απηνχο πνπ επαλήιζαλ απ’ ηελ 

νκεξεία είραλ δηαζσζεί θξππηφκελνη ζηελ Διιάδα θη αλ ηπρφλ άιινη ζπγγελείο ηνπο είραλ 

δηαζσζεί απ’ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη δελ είραλ επαλέιζεη αθφκα. Αθφκε, εάλ 

κεηαμχ φζσλ επαλέξρνληαλ απφ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ζπγθαηαιέγνληαλ παιαηνί 

πνιεκηζηέο θαη αλάπεξνη ηνπ ηειεπηαίνπ πνιέκνπ. Σέινο, κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία έπξεπε 

λα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ εληειψο απξνζηάηεπησλ γπλαηθψλ, ζεκεηψλνληαο ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο, σο νκήξσλ ή κε, ηηο ειηθίεο ηνπο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Απαξαίηεηε ήηαλ θαη ε ζχληαμε θαηάζηαζεο ησλ απφξσλ γεξφλησλ, νη νπνίνη ζα ήζειαλ λα 

εηζαρζνχλ ζην γεξνθνκείν. Ζ Η.Κ.Θ. ζηηο 28 επηεκβξίνπ είρε εγθξίλεη ήδε ζηα έμνδά ηεο ην 
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πνζφ ησλ 17.000 δξαρκψλ γηα ηελ εθηχπσζε 900 δειηίσλ απνγξαθήο «κεηά ησλ ζρεηηθψλ 

δειψζεσλ».
 234

   

  Σν Κ.Η...Γ. δήηεζε, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, θαη νλνκαζηηθφ θαηάινγν κε θσηνγξαθίεο 

νξθαλψλ ελφο ή ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ, κε ζθνπφ ε Joint λα αλαιάβεη ηε ζπλερή πξνζηαζία 

ηνπο
235

, θαζψο θαη θαηάζηαζε ησλ πξνμελεζέλησλ δεκηψλ ζηα θηίξηα ησλ πλαγσγψλ, φπσο 

θαη ησλ επίπισλ θαη ησλ ηεξψλ ζθεπψλ, σο ζπλέπεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο.
.236

 ηηο 13 

Ννεκβξίνπ ε Joint απεχζπλε επηζηνιή
237

 πξνο ηελ Η.Κ.Θ. κε ηελ νπνία αλαθνίλσλε ηελ 

απφθαζή ηεο λα ηδξχζεη, ζην πνιχ θνληηλφ κέιινλ, γξαθείν ηεο ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν 

ζα ήηαλ επίζεο ππεχζπλν θαη γηα ηηο Κνηλφηεηεο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο 

Θξάθεο.  

 Σα ηεθκήξηα απηά είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκα, δηφηη εθζέηνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηελ Κνηλφηεηα, ηελ πεξηγξαθή ηεο θνηλσληθήο θπζηνγλσκίαο ησλ κειψλ ηεο 

θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ επηινγψλ αλζξψπσλ πνπ δηεθδηθνχζαλ δπλακηθά έλα θαιχηεξν 

κέιινλ. Δίλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκα, γηαηί δηεπθνιχλνπλ ηε δξαζηηθή πιένλ αλακέηξεζε ησλ 

Διιήλσλ, θαη φρη κφλν, κειεηεηψλ, αιιά θαη ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ, κε ηε ζησπή πνπ 

επηθξάηεζε γχξσ απφ ηηο ζπλζήθεο επηζηξνθήο ησλ ειάρηζησλ επηδψλησλ ηεο γελνθηνλίαο.  

 Πνιχηηκε, θαη σο πξνο απηήλ ηελ νπηηθή, είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο εθεκεξίδαο 

Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ε νπνία απφ ην πξψην θχιιν ηεο θηφιαο επηζήκαλε ηε δηάζηαζε απηή, 

ηνπ θφζκνπ δειαδή πνπ εμνληψζεθε βίαηα θαη ιεζκνλήζεθε. Αδηαθνξία γηα ηε ηχρε ησλ 

ζπκπνιηηψλ; Οηθνλνκηθφ φθεινο; Πνηα πξαγκαηηθφηεηα είραλ λα δηαρεηξηζηνχλ νη επηδψληεο, 

πέξα απφ ηε δηθή ηνπο νδπλεξή θιεξνλνκηά;
238

 Δξσηήκαηα ζηα νπνία ε έξεπλα απαληά 

ζηαδηαθά. Τπάξρεη, σζηφζν, θη απηφ απνηππψλεηαη ζην θεληξηθφ άξζξν ηνπ πξψηνπ θχιινπ 

ηεο εθεκεξίδαο, ε δηάζεζε γηα έλα λέν μεθίλεκα.
239

 Σν θείκελν επηζεκαίλεη φηη νη ειάρηζηνη 

επηδψληεο ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα κελ αθήζνπλ λα νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο εμφλησζεο, 

παξά ηα εθαηνληάδεο πξνβιήκαηα πνπ νξζψλνληαλ κπξνζηά ηνπο: ηα δεηήκαηα ζηέγεο, 

ηξνθήο θαη εξγαζίαο, δεηήκαηα πεξηνπζηαθά, ζέκαηα άκεζεο πεξίζαιςεο ησλ αξξψζησλ, ησλ 

θνξηηζηψλ πνπ έκεηλαλ κφλα ηνπο θη άιια πνπ παξνπζηάδνληαλ εμαθνινπζεηηθά. Οη 

επηδψληεο ηεο ηξαγσδίαο ζεσξνχζαλ φηη φζνο θφπνο θη αλ απαηηνχληαλ γηα λα ιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα απηά, ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα ηνλ θαηαβάιινπλ, κε ηε ζπλαίζζεζε ηνπ ρξένπο 
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ηνπο ηφζν απέλαληη ζε εθείλνπο πνπ είραλ ραζεί φζν θαη ζηνπο εαπηνχο ηνπο λα μαλαθηηάμνπλ 

γεξή θαη αλζεξή ηε κεηνλφηεηα ηνπο.
240

  

  Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εηθφλα ηεο Κνηλφηεηαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ 

παξνπζηάδεη θείκελν πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα
241

 ην νπνίν απνθαιχπηεη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο αιινίσζεο ηνπ ηζξαειηηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ 

ζηαηηζηηθή  επηζεκαίλεη φηη γηα θάζε δχν άλδξεο αλαινγνχζε κνλάρα κηα γπλαίθα, θαη ζε 

θάζε εξγάηε αληηζηνηρνχζαλ  δχν έκπνξνη θαη επαγγεικαηίεο. Αλάκεζα ζηα 1908 κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο, ππήξραλ 116 καζεηέο, 29 θνηηεηέο θαη 26 δηαλννχκελνη. Πην αλαιπηηθά, νη 

άλδξεο ήηαλ 1229, νη γπλαίθεο 679. Χο πξνο ηηο ειηθίεο, απφ κεδέλ κέρξη νρηψ εηψλ ήηαλ 56, 

απφ νρηψ έσο δεθαηέζζεξα 60, απφ δεθαηέζζεξα έσο είθνζη 186, απφ είθνζη έσο πελήληα 

1465, απφ πελήληα έσο εβδνκήληα 124 θαη απφ εβδνκήληα έσο εθαηφ 17. Οη νηθνγέλεηεο ήηαλ 

344. Χο πξνο ηα επαγγέικαηα, ε θαηάζηαζε είρε σο εμήο: έκπνξνη ήηαλ νη 284, νη ππάιιεινη 

229, νη εξγάηεο 145, νη βηνηέρλεο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο 285, νη δηαλννχκελνη 26. Γηάθνξα 

επαγγέικαηα αζθνχζαλ 84, εηδηθεπκέλνη εξγάηεο ήηαλ 88, λνηθνθπξέο 176, νη  καζεηέο ήηαλ 

116, νη θνηηεηέο θαη νη  άλεξγνη 29.  

 Απφ ηνπο άγακνπο, νη άλδξεο ήηαλ 735, νη γπλαίθεο 362, ηα νξθαλά ήηαλ 103, νη 

αγξάκκαηνη 12, 156 ηα ζχκαηα, θαη νη αλάπεξνη 46. Απ' ηηο δπλάκεηο Αληίζηαζεο είραλ 

γιπηψζεη 263 ζηελ Αζήλα, 379 ζε δηάθνξα ρσξηά ηεο ρψξαο, 76 ζηε Θεζζαινλίθε, 73 ζηελ 

Παιαηζηίλε θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, θαη 975 επέζηξεςαλ απφ ηελ νκεξία.  

 πσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή, ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ εβξατθνχ 

πιεζπζκνχ ήηαλ άλεξγνη
242

. Απηή ήηαλ ε απνγνεηεπηηθή εηθφλα πνπ αλάγθαζε ηνλ Jacobson, 

ζε νκηιία ηνπ ζηε πλαγσγή «Μνλαζηεξησηψλ», λα ππνγξακκίζεη φηη ε Joint κειεηνχζε 

ζρέδην γηα ηελ ρνξήγεζε επαγγεικαηηθνχ δαλείνπ, ρσξίο εγγπεηή, ζε έλα κηθξφ κέξνο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη λα αλαθνηλψζεη φηη απφ ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1945 ζα δηαλεκφηαλ ζπζζίηην 

γηα ελληαθφζηνπο απφξνπο.
243

 Σελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξνχληαλ αθελφο αζξφνη γάκνη, ελψ 

δπζηπρψο νη θπκαηηθνί είραλ θηάζεη ηνπο δεθαπέληε. Ζ Κνηλφηεηα ηνπο παξείρε έλα βνήζεκα 

πνπ δελ ήηαλ επαξθέο, γη’ απηφ δηαηππψζεθε ε πξφηαζε λα ζηεγαζηνχλ ζην ηαηξείν 

«Πίλραο», έηζη ψζηε λα κελ ζπγρξσηίδνληαη κε άιινπο
244

.  
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  Ζ Η.Κ.Θ. έπξεπε λα αλαζπζηαζεί  απφ ηηο ζηάρηεο ηεο. Ήηαλ αλαγθαζκέλε λα 

εμαξηάηαη απφ ηε βνήζεηα ηεο Unra θαη ηεο Joint, απφ ηηο άιιεο Κνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

αιιά θαη απφ ηε ζπλδξνκή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, ζπγγελψλ ζπλήζσο, αιιά θαη 

ζεθαξαδηηψλ άιισλ ρσξψλ.  Ζ Κνηλφηεηα ήιπηδε λα εληζρχζεη ηε ζπιινγηθφηεηά ηεο, ηε 

ζηηγκή πνπ εξρφηαλ αληηκέησπε κε ιίζηεο νλνκάησλ πνπ δεκνζηεχνληαλ εμαθνινπζεηηθά ζην 

Ιζξαειηηηθόλ Βήκα κε ηε ζεκείσζε: «Οη παξαθάησ αλαθεξφκελνη θαη φζνη γλσξίδνπλ γηα ηελ 

ηχρε απηψλ λα πεξάζνπλ απφ ηα γξαθεία ηεο Κνηλφηεηαο», πξαθηηθή πνπ ζπλαληνχκε θαη ζε 

πξνεγνχκελα θχιια ηεο εθεκεξίδαο
245

. Τπήξρε φκσο δηάζεζε, δηάζεζε απφ φινπο λα 

αληεπεμέιζνπλ ζην κεγάιν βάξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, δηάζεζε απφ απηνχο «πνπ λίθεζαλ 

ηνλ Υάξν, αιιά έρνπλ αξθεηή ζέιεζε γηα λα ππεξπεδήζνπλ φια ηα εκπφδηα πνπ ζα 

ζπλαληήζνπλ ζην δξφκν ηνπο».
246

  

 Σν 1946 μεθηλνχζε κε ηελ είδεζε
247

 φηη ε Joint επξφθεηην λα ηδξχζεη  κφληκν γξαθείν 

ζηε Θεζζαινλίθε. ην κεηαμχ, είρε θηάζεη ζηελ Αζήλα ν ηκαηηζκφο θαη ηα ηξφθηκα πνπ είραλ 

ζηείιεη Ηζξαειίηεο απφ ηελ Αξγεληηλή θαη ε Κνηλφηεηα απνθάζηζε λα δεηήζεη ην 40% φισλ 

ησλ εηδψλ
248

. Μηα εβδνκάδα αξγφηεξα αξκφδηα αληηπξνζσπεία ηεο Κνηλφηεηαο ελεκέξσλε
249

 

φηη ην 30% ηεο απνζηνιήο ηνπ ξνπρηζκνχ απφ ηε Νφηηα Ακεξηθή βξηζθφηαλ ήδε ζηε δηάζεζε 

ηεο Η.Κ.Θ. ηε ζπλεδξίαζε ηεο 28
εο

 Γεθεκβξίνπ, δηαβάζηεθε ηειεγξάθεκα
250

 ηνπ Jacobson 

πνπ ελεκέξσλε φηη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946 ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ Αζήλα ζπλδηάζθεςε 

ησλ αληηπξνζψπσλ φισλ ησλ Ηζξαειηηηθψλ Κνηλνηήησλ Διιάδαο, γηα λα ελεκεξσζνχλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο, κε δεδνκέλν φηη νη αληηπξφζσπνη ζα ήηαλ εθνδηαζκέλνη  κε 

ηηο ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο θαη ηηο αλάινγεο αλαθνξέο.  

 Ζ Η.Κ.Θ. είρε λα αληηκεησπίζεη θαη άιια επείγνληα  πξνβιήκαηα, κε δεδνκέλε ηελ 

νξηαθή έλδεηα ησλ κειψλ ηεο. Δίρε ήδε πξνεγεζεί ε ζπδήηεζε
251

 γηα ην ζρέδην ζπλεξγαζίαο 

Η.Κ.Θ. θαη Joint, ζχκθσλα κε ην νπνίν, εθηφο απφ ηελ πεξίζαιςε θαη απνθαηάζηαζε, ε Joint 

ζα πξνζέθεξε ζηελ Κνηλφηεηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ζπκβνπιή ζε φια ηα πεδία ηεο θνηλνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (εθπαίδεπζε, ζξεζθεία, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο 

πεξηνπζίαο). Tελ Η.Κ.Θ. απαζρνινχζε,
252

 κεηαμχ άιισλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο 
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πνπ ιάκβαλε απφ ηελ Joint.
 253

 Ζ ζρέζε ηεο Η.Κ.Θ κε ηελ Joint, φπσο ήδε ηνλίζηεθε, δελ ήηαλ 

μεθάζαξε. Τπήξρε ζπκθσλία αλάκεζά ηνπο, ε νπνία πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

θεληξηθήο επηηξνπήο απνθαηάζηαζεο αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ππνεπηηξνπψλ (γεληθήο 

πεξίζαιςεο, επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ζηέγαζεο, ζπζζηηίνπ θαη 

δηθαζηηθήο κέξηκλαο). Οη ππνεπηηξνπέο απηέο δελ ιεηηνχξγεζαλ φιεο ή ιεηηνχξγεζαλ 

ειιηπψο.
254

 Δηδηθά νη επηηξνπέο πεξίζαιςεο θαη ζπζζηηίνπ, ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

πξνρεηξφηεηα θαη βηαζχλε
255

, θαη, ζχκθσλα κε ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα ηξία ήηαλ ηα βαζηθά 

ζεκεία πάλσ ζηα νπνία έπξεπε λα βαζηζηεί ε ζπκθσλία Joint – Η.Κ.Θ.: α) ήηαλ απαξαίηεηε ε 

ζπγθξφηεζε κηαο επηηξνπήο απνθαηάζηαζεο, πνπ ζα είρε αλεμαξηεζία δξάζεο θαη ε νπνία ζα 

δηεχζπλε φιεο ηηο ππνεπηηξνπέο, δίλνληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ εξγαζηψλ ηνπο.  

Σν αξρηθφ θαζήθνλ ηεο νξγάλσζεο ήηαλ λα βνεζήζεη ηνπο Δβξαίνπο ηεο Διιάδαο, 

ψζηε λα επνπιψζνπλ θάπσο ηηο πιεγέο ηνπ λαδηζκνχ. Να ζπκβάιιεη  ζηελ νξγάλσζε ησλ 

Κνηλνηήησλ, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε, φηαλ ε Joint εγθαηέιεηπε ηελ Διιάδα, λα αληαπνθξί-

λνληαλ κφλεο ηνπο ζηελ απνζηνιή ηνπο.
256

 ηαλ ν δηεπζπληήο ηεο Joint ζηελ Διιάδα Gold-

stain επηζθέθηεθε ηε Θεζζαινλίθε, κεηά απφ ζπδήηεζε κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, παξαδέ-

ρηεθε φηη ηα κέηξα πνπ είρε πξνηείλεη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθα-

ηάζηαζε ησλ Ηζξαειηηψλ ήηαλ ινγηθά. Ο ίδηνο είρε πεηζηεί, ηνλίδνληαο φηη ζα ζπλέηαζζε ζρε-

ηηθή αλαθνξά  ζηε δηεχζπλζε ηεο Joint ζην Παξίζη γηα ηελ έγθξηζε ησλ πηζηψζεσλ
257

.  

 Ζ γεληθφηεξε δπζπηζηία θαη ε έιιεηςε θαηαλφεζεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε ζηάζε ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηεο Joint ζηε ζρέζε ηνπο κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην έιαβε ηειηθά ηε κνξθή 

κηαο νμχηαηεο δηακάρεο, πνπ απεηινχζε λα έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηελ φιε πξνζπάζεηα 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο Κνηλφηεηαο. Αθνξκή ππήξμε επηζηνιή ηεο Η.Κ.Θ πξνο ηελ θεληξηθή 

δηεχζπλζε ηεο Joint ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ, εθζέηνληαο ην αδηέμνδν πνπ επηθξαηνχζε ζηε 

Θεζζαινλίθε εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζνβαξνχ θαη πξαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθ κέξνπο ηεο 

Joint, αλαθεξφηαλ σο παξάδεηγκα ε βξαδχηεηα κε ηελ  νπνία ν Goldstain επηηεινχζε ηα θα-

ζήθνληά ηνπ.
258

 Ο ζηγφκελνο αληέδξαζε έληνλα ζρεηηθά κε ην αβάζηκν ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 

ηνπ απνδίδνληαλ θαη επέδσζε ην ηειεζίγξαθν ηνπ: « Ή αλαθαιείηε ηελ επηζηνιή ζαο κέζα ζε 

νρηψ κέξεο, ή αθήλσ φινπο ηνπο Ηζξαειίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο λεζηηθνχο, ζηακαηψληαο θά-
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ζε επηρνξήγεζε» δήισζε
259

. Σελ Κνηλφηεηα απαζρφιεζε ε ζηάζε πνπ ζα έπξεπε λα θξαηήζεη 

ην πκβνχιην ζηελ πεξίπησζε απηή. Γηάθνξεο γλψκεο αθνχζηεθαλ, πνιιέο πξνζπάζεηεο έγη-

λαλ γηα λα βξεζεί κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε θαη θπζηθά δελ έιεηςαλ θη εθείλνη πνπ πεξίκελαλ 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε ζπγθπξία γηα λα εμππεξεηήζνπλ απνθιεηζηηθά ηα ζπκθέξνληά ηνπο
260

. 

Αιιά ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη θάπνηνο ζπκβηβαζκφο; 

Ο Goldstain ήηαλ θαηεγνξεκαηηθφο θαη δελ δερφηαλ θακία ζπδήηεζε. Άιισζηε ηελ 

επνκέλε ηεο επίδνζεο ηνπ ηειεζηγξάθνπ έθπγε γηα ηελ Αζήλα
261

. Γχν ιχζεηο απέκελαλ, ή έ-

πξεπε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην λα αλαθαιέζεη ηελ επηζηνιή ηνπ, νπφηε ζα αλαγθαδφηαλ, ί-

ζσο, έπεηηα απφ κηα ηέηνηα θαηαξξάθσζε ηνπ θχξνπο ηνπ, αθφκε θαη λα παξαηηεζεί ή ζα ε-

πέκελε ζηελ επηζηνιή ηνπ.  

Οη ζπλζήθεο κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνχξγεζε γηα έλα ρξφλν ην παξάξηεκα ηεο Joint  

ζηελ Διιάδα ήηαλ ζπγθερπκέλεο. Ξνδεχηεθαλ πνιιά ρξήκαηα, αληηπξφζσπνη ηεο νξγάλσζεο 

ήξζαλ θαηά θαηξνχο, έθαλαλ κειέηεο, ζπδήηεζαλ, εθπφλεζαλ αξθεηά ζρέδηα, ππνζρέζεθαλ, 

αιιά ην απνηέιεζκα ήηαλ, ζπλήζσο, λα δηαηππψλνπλ ελζηάζεηο πσο ε Η.Κ.Θ. δελ νινθιήξσ-

λε ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο
262

. Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα θαηήγγεηιε πσο ε Joint έπξεπε λα 

πεξηνξηζηεί ζηνλ θηιαλζξσπηθφ ξφιν ηεο, αληίζεηα κε ην έξγν πνπ είρε εμαγγείιεη πσο ζα έ-

θαλε θαη ην νπνίν είρε μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο
263

. Κη απηφ γηαηί είρε δεηεζεί 

απφ ηελ Κνηλφηεηα λα παξαηηεζεί απφ θάζε πξνζπάζεηα λα ιχζεη κφλε ηεο ην πξφβιεκα ηεο 

γεληθήο πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο θαη λα αλαιεθζεί ην έξγν απηφ απφ θνηλνχ κε ηε 

Joint. Γηα ην ζθνπφ απηφ κάιηζηα είραλ γίλεη θαη ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν νξγαλη-

ζκψλ.  

Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα ππνζηήξηδε πσο ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε έθηαλε, ην χςνο ηεο 

φκσο θαη ν ηξφπνο αμηνπνίεζήο ηεο ην γλψξηδε κφλνλ ε Joint
264

. Ζ εθεκεξίδα ππνγξάκκηδε  

αθφκε φηη ελδερφκελε παξαίηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ζα ζήκαηλε νξηζηηθή ππνηαγή ζηηο δηαζέ-

ζεηο νπνηνπδήπνηε αληηπξνζψπεπε ε Joint. Θα ζεκαηνδνηνχζε ηελ νξηζηηθή  εγθαηάιεηςε 

θάζε πξνζπάζεηαο γηα λα πξνρσξήζεη ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο.
265

 Σν πκβνχιην δηθαην-

ινγεκέλα είρε απεπζχλεη ηελ επηζηνιή θαη γηα θαλέλα ιφγν δελ έπξεπε λα ππνρσξήζεη, ππν-
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ζηήξηδε ε εθεκεξίδα
266

. Άιισζηε ηα ρξήκαηα πνπ δηαρεηξηδφηαλ ν Goldstain δελ ήηαλ δηθά 

ηνπ, επνκέλσο, αλ ήζειε λα ζηακαηήζεη ην έξγν ηεο πεξίζαιςεο, ζα ινγνδνηνχζε ζηνπο πξν-

τζηακέλνπο ηνπ.
267

  

 Ζ δηαθνξά Joint θαη Η.Κ.Θ. δηεπζεηήζεθε ηειηθά κε ηελ παξνπζία επηηξνπήο ηνπ Κνη-

λνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Η.Κ.Θ., έπεηηα απφ πξφζθιεζε ηνπ Κ.Η...Γ., ζηελ Αζήλα. θνπφο 

ηεο πξφζθιεζεο ήηαλ λα γίλεη πξνζπάζεηα γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

Goldstain θαη ηεο Η.Κ.Θ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ έγηλαλ δχν ζπζθέςεηο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ε-

πηηξνπήο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Η.Κ.Θ., ηνπ Κ.Η...Γ. θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο 

Joint. Τπήξραλ πνιιέο ελδείμεηο φηη ηειηθά επξφθεηην λα επέιζεη ζπκθσλία θαη φηη ήηαλ δπ-

λαηή ε εμεχξεζε ιχζεο πνπ ζα απνθαζηζηνχζε ηηο ζρέζεηο.
268

  

ε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο Η.Κ.Θ. κε ηελ Joint, ην 

Ιζξαειηηηθόλ Βήκα ζηάζεθε θπξίσο ζηελ πξνζεθηηθφηεξε νξγάλσζε πνπ έπξεπε λα ραξαθηε-

ξίδεη ηε ζρέζε ησλ δχν νξγαληζκψλ. Ζ παιηφηεξε ζπκθσλία απέθιεηε ζρεδφλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηεο Κνηλφηεηαο ζην έξγν ησλ επηηξνπψλ. Απηφ είρε ζηαζεί ην κε-

γαιχηεξν εκπφδην ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηεο πεξίζαιςεο θαη ήηαλ ν 

θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πνιιέο απφ ηηο επηηξνπέο δελ ιεηηνχξγεζαλ θαζφινπ
269

. Ζ θαη-

λνχξγηα ζπκθσλία κεηέβαιιε ηελ θαηάζηαζε, φπσο ππνζηήξηδε ν ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο 

Ιζξαειηηηθόλ Βήκα.
270

 Τπήξρε, πιένλ, κεγαιχηεξε ειεπζεξία δξάζεο, κε παξνπζία ζηελ επη-

ηξνπή κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Η.Κ.Θ. πνπ ζα επζπλφηαλ, ζα θαζνδεγνχζε 

θαη ζα παξαθνινπζνχζε απφ θνληά ηηο δηαδηθαζίεο, εγγπνχκελν πσο ε ιεηηνπξγία ησλ επη-

ηξνπψλ απηψλ δελ ζα αιινησλφηαλ. Τπήξρε, άιισζηε, κεγάιε αλάγθε πεξίζαιςεο ησλ αξ-

ξψζησλ πνπ πιήζαηλαλ, ησλ απξνζηάηεπησλ, θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ  επαγγει-

καηηψλ θαη ηεο κφξθσζεο ησλ λέσλ.
271

  

Ζ λέα ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Joint θαη ηεο Η.Κ.Θ. ηνπνζεηνχζε ηελ απνζηνιή ηεο βνή-

ζεηαο ζε ζηεξεφηεξεο βάζεηο
272

. Σν έξγν ηεο πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο αλαιάκβαλε 

απφ ηψξα θαη ζην εμήο κία θεληξηθή πεληακειήο επηηξνπή πνπ δηνξηδφηαλ απφ ηελ Κνηλφηεηα 

θαη ινγνδνηνχζε ζε απηήλ. Ζ επηηξνπή απηή ζα θαζφξηδε θαη ζα ςήθηδε ηνπο πξνυπνινγη-

ζκνχο ησλ δηαθφξσλ ππνεπηηξνπψλ θαη ζα επεμεξγαδφηαλ ην πξφγξακκα ηεο γεληθήο πεξί-
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ζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο. Ζ Κνηλφηεηα δηέζεηε ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαλ απφ εκβάζκαηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο, εθηφο αλ έξρνληαλ γηα έλα θαζνξηζκέλν 

ζθνπφ. Απηφ  πνπ εμαθνινπζνχζε λα κέλεη εθθξεκέο ήηαλ ην δήηεκα ηεο εμεχξεζεο πφξσλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Χ-

ζηφζν, επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηακείν κηθξνδαλείσλ, κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, γηα 

λα ρνξεγεί κηθξά πνζά ζε  επαγγεικαηίεο.
273

  

    Πην αλαιπηηθά, νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο
274

 Joint θαη Η.Κ.Θ. πξνέβιεπαλ, κεηαμχ άιισλ, 

ηελ απφ θνηλνχ ίδξπζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο, ην νπνίν ζα ελεξ-

γνχζε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, αιιά γηα ηελ πιήξε θαη πηζηή εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ε 

Η.Κ.Θ. θαη ε Joint ζα είραλ αλά έλα παξαηεξεηή ζην πκβνχιην γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεπξαγ-

κέλσλ. Σν ζπκβνχιην πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεπφηαλ λα  ινγνδνηεί γηα ηε 

δξάζε ηνπ ηφζν ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην φζν θαη ζηελ Joint, ε νπνία αλαιάκβαλε λα ζπλεη-

ζθέξεη ηα αλαγθαία θεθάιαηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ελψ ε Κνηλφηεηα ζα 

δηέζεηε  πξνο ην ζθνπφ απηφ θάζε γξαθείν, θαηάζηεκα ή θηίξην ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο. Σν ζπκ-

βνχιην πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ ζχζηεζε 

ηα εμήο ηκήκαηα: α) πεξίζαιςεο, β) επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, γ) ηαηξηθήο πεξίζαι-

ςεο, δ) ζηέγαζεο, ε) ζπζζηηίσλ θαη ζη) δηθαζηηθφ. Ζ Joint αλαιάκβαλε  λα δηαζέζεη, σο ηα-

θηηθή εηζθνξά, ην πνζφ ησλ ζαξάληα εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ γηα ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη 

επηέκβξην, ελψ ε Η.Κ.Θ.  αλαιάκβαλε λα εηζθέξεη σο ηαθηηθή εηζθνξά ηεο γηα ηνλ Αχγνπ-

ζην έμη εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαη γηα ηνλ επηέκβξην επηά. 

Ζ ίδξπζε Σακείνπ Γαλείσλ ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ ε έλδεημε φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Joint είραλ απνδψζεη. Μεηά απφ ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ 

ππνδηεπζπληή ηεο Joint, ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο δξάζεηο ηεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψ-

πε θαη ζηελ Αζήλα, απνθαζίζηεθε λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζηε Θεζζαινλίθε ηακείν απνθαηά-

ζηαζεο, ην νπνίν ζα ήηαλ αλεμάξηεην απφ ην θεληξηθφ ηακείν Αζελψλ, φζνλ αθνξά ηελ πα-

ξνρή δαλείσλ. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην είρε ζηείιεη ήδε ηα νλφκαηα ηεο δηνηθνχζαο επηηξν-

πήο ηνπ ηακείνπ πξνο έγθξηζε ζην θεληξηθφ ηακείν. Πξνβιεπφηαλ φηη φιε ε πξνπαξαζθεπα-

ζηηθή εξγαζία ζα νινθιεξσλφηαλ κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ 1946 θαη ζηηο αξρέο Οθησβξί-

νπ ζα άξρηδε ε ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ
275

.  
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Με αθνξκή απηήλ ηελ εμέιημε, ε Δπηηξνπή πζζηηίνπ ηεο Η.Κ.Θ. απνθάζηζε φηη φζνη 

ζα έπαηξλαλ επαγγεικαηηθά δάλεηα απφ ηελ Joint ζα δηαγξάθνληαλ άκεζα απφ ηνλ θαηάινγν 

ησλ ζηηηδφκελσλ
276

. Ζ απφθαζε απηή ζεσξήζεθε δηθαηνινγεκέλα βηαζηηθή, κηα θαη νη πεξηζ-

ζφηεξνη απφ απηνχο πνπ ζα δαλείδνληαλ ήηαλ άλεξγνη θαη, αλ ην επαγγεικαηηθφ ηνπο μεθίλε-

κα επηβαξπλφηαλ κε ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ δηαηξνθήο ηνπο, απηφ ζα επηβάξπλε ην πνζφ ηνπ 

δαλείνπ πνπ ζα έπαηξλαλ
277

.  

ηηο 31 Οθησβξίνπ 1946 ε Η.Κ.Θ. απνθάζηζε λα παξαρσξεζνχλ ζηελ Joint ηα παξα-

θάησ θηίξηα, ηα νπνία, θαηφπηλ θαηάιιειεο επηζθεπήο, ζα ζηέγαδαλ Ηζξαειίηεο: α) «Γεξνθν-

κείν Μνδηάλν», ζηε ιεσθφξν Βαζηιίζζεο ιγαο, β) Οηθίζθνη ζηελ απιή ηεο πλαγσγήο 

«αξθαηή», γ) Ο γπλαηθσλίηεο ηεο πλαγσγήο «Μπεζ Δι» ζηελ νδφ Μεηξνπφιεσο, δ) Σν 

παιαηφ θηίξην ηεο Κνηλφηεηαο, ζηελ νδφ αξαληαπφξνπ 19, ε) Πνιπθαηνηθία ζηελ νδφ Λα-

γθαδά, ζη) Οηθίζθνη ζηελ απιή ηεο πλαγσγήο «Καξάζζν», ζηελ νδφ πάξηεο, δ) Παξάξηε-

κα ηξεινθνκείνπ (Γεξκαληθφ), ε) Φξελνθνκείν,  ζ) «Μαηαλψζ Λαεβηνλίκ» θαη παξαθείκελνη 

νηθίζθνη. Δπίζεο, ε Joint δεηνχζε  ηε πλαγσγή «Μπέζ ει» γηα ηε ζηέγαζε ηεο απνζήθεο δη-

αλνκψλ εηδψλ ξνπρηζκνχ
278

. 

Παξαρσξήζεθε ηειηθά κφλν ην «Μαηαλφζ Λαεβηνλίκ» θαη εθθελψζεθαλ ηζξαειηηηθά 

θηίξηα κε ελέξγεηεο ηεο ίδηαο ηεο Κνηλφηεηαο θαη φρη κε θηλήζεηο ηεο Joint.
279

 Ζ Joint απέζηεη-

ιε επηζηνιή
280

 πξνο ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην γηα ην ίδην ζέκα, ππνγξακκίδνληαο φηη ζηε ζχ-

ζθεςε πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί είρε πξνηείλεη, θαη είρε γίλεη θαηαξράο απνδεθηφ απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Η.Κ.Θ., ην ζρέδην ηεο Joint  ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ νξη-

ζηηθή ξχζκηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηέγαζεο.  

Ζ Κνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ην ζρέδην, ζα παξαρσξνχζε κε ζπκβφιαην ζηελ Joint φια 

ηα θηίξηα πνπ ήηαλ θαηάιιεια γηα ζηέγαζε θαη ζηα νπνία δελ ππήξραλ εγθαηεζηεκέλνη άπν-

ξνη Ηζξαειίηεο. Ζ Joint ζα αλαιάκβαλε λα πξνβεί ζε φια ηα αλαγθαία δηνηθεηηθά θαη δηθα-

ζηηθά κέηξα γηα ηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ ελ ιφγσ νηθεκάησλ, απφ φινπο φζνπο ηα θαηεί-

ραλ απζαίξεηα ή παξάλνκα. Θα αλαιάκβαλε, επίζεο, λα ηα επηζθεπάζεη ή λα ηα δηαξξπζκίζεη, 

ψζηε λα θαηαζηνχλ θαηάιιεια γηα θαηνηθία, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαρσξνχζε ηα νηθήκαηα 

απηά ζηνπο άπνξνπο αζηέγνπο. Ζ Joint θαηέζεηε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ είρε ππνγξαθεί, 
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φπσο θαη ηνλ πίλαθα ησλ θνηλνηηθψλ νηθεκάησλ, ηα νπνία έθξηλε θαηάιιεια γηα ηνλ παξαπά-

λσ ζθνπφ θαη παξαθαινχζε ηελ Η.Κ.Θ. λα ιάβεη ην ηαρχηεξν ηε ζρεηηθή απφθαζε. ηελ θα-

ηάζηαζε ησλ, θαηάιιεισλ γηα ζηέγαζε, θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ είρε επηζπλαθζεί πεξη-

ιακβάλνληαλ θαη θάπνηα επηπιένλ θηίξηα ζε ζρέζε κε ηα θηίξηα, γηα ηα νπνία ή ην Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην είρε ζπδεηήζεη ιίγεο κέξεο λσξίηεξα: α) Σν πξψελ νξθαλνηξνθείν «Ακπνάβ», β) 

Ζ πλαγσγή θαη νη νηθίζθνη ηεο νδνχ Μαθεδνλίαο, γ) Σν θηίξην ηνπ πξψελ πιιφγνπ «Μηζ-

ξαρή», ζηελ νδφ Κχπξνπ 8, δ) Πνιπθαηνηθία ζηνλ ζπλνηθηζκφ 151, απέλαληη απφ ηε «ρνιή 

Καδέο», ε) Οηθίεο ηεο Joint, εληφο ηνπ ζπλνηθηζκνχ 151, ζη) Δηνηκφξξνπα ζπλνηθηζκνχ «Κα-

ιακαξηάο»,  ζηελ νδφ Αζελψλ. 

Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ ζα ιεη-

ηνπξγνχζε θαζ’ νινθιεξία κε πφξνπο ηεο Joint  ζα ήηαλ κηα ππεξεζία αλεμάξηεηε απφ ηελ 

θνηλφηεηα. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ Ιζξαειηηηθνύ Βήκαηνο, ην λέν ίδξπκα ζα ήηαλ αλε-

μάξηεην απφ ην θεληξηθφ ηακείν επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο Αζελψλ. Σν ηακείν είρε 

πξνβιέςεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έλα πνζφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηακείνπ Θεζζαιν-

λίθεο, ην νπνίν ζα θαηαβαιιφηαλ ζε έμη κεληαίεο δφζεηο. Σα επαγγεικαηηθά δάλεηα πνπ ζα 

ρνξεγνχληαλ, ζα είραλ αλψηαην φξην 1,5 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ θαη νη ππνςήθηνη ζα πξνηη-

κνχληαλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Θα εμνθινχληαλ ζε δεθαπέληε κεληαίεο δφζεηο ζε δηά-

ζηεκα δεθανρηψ κελψλ, δειαδή ε πξψηε δφζε ζα θαηαβαιιφηαλ ηξεηο κήλεο κεηά ηε ρνξή-

γεζε ηνπ δαλείνπ, γηα λα έρεη ν δαλεηδφκελνο κεγαιχηεξε επρέξεηα γηα ηξεηο κήλεο. Τπνινγη-

δφηαλ φηη ζε δηάζηεκα έμη κελψλ ζα ήηαλ δπλαηή ε ρνξήγεζε 300 - 400 δαλείσλ
281

.  

Ζ Joint δελ έπαςε λα ζηεξίδεη ηα έξγα ηεο Η.Κ.Θ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέ-

ρεηα. ηηο 2 Μαξηίνπ 1947 ζπδεηήζεθαλ
282

 ζηα γξαθεία ηεο Joint ηα ζέκαηα ηνπ ζεξαπεπηε-

ξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ε Η.Κ.Θ. ζηελ θιηληθή «Πίλραο». Ζ Joint  δεζκεπφηαλ φηη 

ζα επηρνξεγνχζε  ην έξγν κε ηε κνξθή δαλείνπ. Ο πξφεδξνο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ δε-

ηνχζε αθφκε ζηελ ίδηα ζπλάληεζε απφ ηελ Joint λα θαηαβάιιεη ηα 15 εθαηνκκχξηα πνπ είρε 

ππνζρέζεθε γηα ην λέν λεθξνηαθείν, εθφζνλ ήδε είρε ζπγθεληξσζεί ην πνζφ ησλ είθνζη εθα-

ηνκκπξίσλ πνπ πξνεξρφηαλ απφ δσξεέο, πξνυπφζεζε πνπ εμαξρήο είρε ζέζεη ε Joint (είρε ήδε 

δεηεζεί απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην λα θαιέζεη ζε ζπλεδξίαζε κεξηθνχο εχπνξνπο ζεζζα-

ινληθείο Ηζξαειίηεο γηα λα ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά θαη λα δψζνπλ ην παξάδεηγκα δσξεψλ Ζ 

Η.Κ.Θ. απεχζπλε αθφκε παξάιιεια έθθιεζε ζηα κέιε ηεο λα εληζρχζνπλ ην ηακείν πνπ ί-

δξπζε γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ αξξψζησλ ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ Κνηλφηεηα παξαθαινχζε ζε θάζε 
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επηπρέο γεγνλφο, ζε θάζε εθδήισζε «αληί αλζέσλ ή άιισλ λα θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκν ζην 

θνηλνηηθφ ηακείν γηα ην ζθνπφ απηφ»).
283

  

ηηο 11 Ηνπλίνπ 1947 αλαθνηλψζεθε
284

 ζηελ Η.Κ.Θ. απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Joint φηη, 

θαηφπηλ ηεο απφθαζεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ νξγαληζκνχ, ε Κνηλφηεηα Θεζζαινλί-

θεο κπνξνχζε λα αληεπεμέιζεη πιένλ κφλε ηεο ζηα έμνδα θαη ζηελ πεξίζαιςε θαη ην πεξηθε-

ξεηαθφ γξαθείν ηεο Joint ζα αλέζηεηιε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Χζηφζν, ζηηο 24 

Ηνπιίνπ 1947 ν Goldstain αλαθνίλσζε
285

 ζηνλ Πξφεδξν ηεο Η.Κ.Θ. φηη ν νξγαληζκφο ζα εμα-

θνινπζνχζε λα θαιχπηεη ηελ πεξίζαιςε κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο έσο ην ηέινο Ηνπιίνπ θαη φηη  

ε Η.Κ.Θ. ζα αλαιάκβαλε απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηε γεληθή πεξίζαιςε κε ηελ παξάιιειε ππν-

βνιή κεληαίαο ε δηκεληαίαο έθζεζεο, πξννπηηθή πνπ ε Η.Κ.Θ., κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο, πίζηεπε φηη δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη
286

.   
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ε. Η ηηκσξία ησλ πξνδνηώλ, ε δίθε ηνπ Υαζόλ θαη ηεο πξνδνηηθήο ζπείξαο 

 

Σελ Κνηλφηεηα απαζρνινχζε ην ζέκα ηεο παξαδεηγκαηηθήο ηηκσξίαο φισλ φζσλ είραλ 

χπνπην ξφιν ηελ πεξίνδν ηνπ δησγκνχ. ηηο 11 επηεκβξίνπ 1945 επέζηξεςαλ πελήληα ηξία 

άηνκα απφ ην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο «Μπέξγθελ Μπέιζελ», ζην νπνίν νη Γεξκαλνί είραλ 

απνπέκςεη, θαηά ηελ επνρή ηνπ δησγκνχ, ηα «πξνλνκηνχρα» κέιε ηεο Κνηλφηεηαο. Σν  

πκβνχιην ηεο Η.Κ.Θ ζπλήιζε εθηάθησο θαη πξνζθάιεζε λα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλεδξίαζε 

ελληά απφ ηα πελήληα ηξία άηνκα (ζηα πξαθηηθά αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά)
287

, ηφζν γηα ηε 

ζηάζε ηνπο σο κέιε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ Κνηλνηηθψλ Δπηηξνπψλ φζν θαη 

ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζή ηνπο, θαη ηελ επηινγή λα νδεγεζνχλ, ηειηθά, ζε ζηξαηφπεδν 

«πξνλνκηνχρσλ» αληί λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο Ηζξαειίηεο ζηα ζηξαηφπεδα ηνπ 

ζαλάηνπ ζηα θξεκαηφξηα ηεο Πνισλίαο.  

 Ζ άθημε ησλ 53 ζπγθίλεζε αιιά θπξίσο ηάξαμε ηνπο ππφινηπνπο επηδψληεο
288

. Γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπο φθεηιαλ λα ινγνδνηήζνπλ θαη νη θνληηλνί ζπγγελείο ηνπο (εθηφο απφ ηα αλήιηθα 

παηδηά), κε ηε κφλε, σο ηε ζηηγκή εθείλε, θαηεγνξία, φηη είραλ επλνεζεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο. 

Μεηά ηνπο πξψηνπο ελληά θιήζεθαλ λα δψζνπλ ζρεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηε δηαγσγή ηνπο νη 

επφκελνη 16, ελψ
289

 ζηα γξαθεία ηεο Κνηλφηεηαο κπνξνχζε, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά
290

, λα 

πξνζέιζεη φπνηνο γλψξηδε θάηη γηα ηε δξάζε απηψλ ησλ αηφκσλ. Παξάιιεια, δφζεθε εληνιή 

ζηνπο δχν λνκηθνχο ηεο Κνηλφηεηαο λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθέο κελχζεηο ελαληίνλ ησλ αηφκσλ 

απηψλ εληφο εηθνζηηεηξαψξσλ αιιά θαη γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Βηηάι Υαζφλ, ησλ νπνίσλ ε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο Γεξκαλνχο ήηαλ νκνινγνχκελε θαη γλσζηή. ηηο 18 επηεκβξίνπ 

1945 κάιηζηα ζρεκαηίζηεθε  εηδηθή επηηξνπή ηεο Κνηλφηεηαο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο λα 

εμαθξηβψζεη ηνπο ελφρνπο.
291

 Πέληε κέξεο αξγφηεξα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

δηαβάζηεθε ηειεγξάθεκα απφ ην Μπνπέλνο Άηξεο κε ην νπνίν γλσζηνπνηήζεθε ζηελ Η.Κ.Θ. 

φηη ζα ζηαιεί κηα πνζφηεηα 50 ηφλσλ ξνπρηζκνχ θαη ηξνθίκσλ γηα φινπο ηνπο Δβξαίνπο ηεο 

Διιάδαο. Απνθαζίζηεθε λα κε δνζεί θακία βνήζεηα ζε θάπνηνλ απφ απηνχο πνπ γχξηζε απ' 

ην Μπέξγθελ Μπέιζελ, κέρξη λα ηειεηψζνπλ νη πξναλαθξίζεηο απφ ηελ αλαθξηηηθή επηηξνπή 

δνζίινγσλ.
292
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 Ήηαλ εχινγα εμαθνινπζεηηθή ε απαίηεζε ηεο Κνηλφηεηαο λα ινγνδνηήζνπλ νη δνζίινγνη 

γηα ηα εγθιήκαηα πνπ είραλ δηαπξάμεη ζε βάξνο ηνπ εβξατζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Κη φρη 

κνλάρα απηνί πνπ είραλ βνεζήζεη ηνπο Γεξκαλνχο ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ εμφλησζε ησλ 

Ηζξαειηηψλ, αιιά θαη νη πνιινί άιινη ζπλεξγάηεο ηνπο. Ζ πεληακειήο επηηξνπή ε νπνία είρε 

ζπζηαζεί είρε σο απνζηνιή λα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε απηψλ πνπ είραλ επηζηξέςεη απφ ην 

«πξνλνκηνχρν» ζηξαηφπεδν ηνπ Μπέξγθελ Μπέιζελ, λα θαζνξίζεη ηηο επζχλεο θαζελφο, λα 

ππνβάιιεη αθφκε θαη κελχζεηο ελαληίνλ απηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ππήξραλ ζνβαξά ζηνηρεία 

θαη θαηαζέζεηο ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνηείλεη λα ζηηγκαηηζηνχλ θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ αλάμηνη 

Ηζξαειίηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή ζπλεδξίαζε πνιιέο θνξέο, άθνπζε ζρεδφλ φινπο ηνπο 

πξνεξρφκελνπο απφ ην «πξνλνκηνχρν» ζηξαηφπεδν αιιά θαη πνιινχο άιινπο θαη έβγαιε ην 

πφξηζκα γηα λα ην ππνβάιεη ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην.  

 Πξψην κέιεκά ηεο Κνηλφηεηαο ήηαλ λα ηηκσξεζεί παξαδεηγκαηηθά ν πεξηβφεηνο 

πξνδφηεο Βηηάι Υαζφλ. Με επηζηνιή
293

 πνπ απέζηεηιε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1945, ζηελ 

Τ.Γ.Η.Π. ε Η.Κ.Θ ελεκέξσλε φηη ν Υαζφλ είρε ζπιιεθζεί θαη ηεινχζε ππφ θξάηεζε ζην 

ηκήκα ηεο Γεληθήο Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο. Δπηζπκία ηεο Κνηλφηεηαο ήηαλ «ν πνιιαρψο 

απηφο θαθνπξγήζαο εγθιεκαηίαο» λα δψζεη ιφγν γηα ηηο εγθιεκαηηθέο ηνπ πξάμεηο.
294

 

Μεηαμχ ησλ εθβηαζκψλ ηνπο νπνίνπο ν Υαζφλ είρε θάλεη ελαληίνλ ησλ Ηζξαειηηψλ ππήξμε 

θαη ε ζπζηεκαηηθή ππεμαίξεζε είηε θαηφπηλ απάηεο είηε θαηφπηλ βίαο θάζε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ην νπνίν απηνί είηε έθεξαλ καδί ηνπο ή είραλ εκπηζηεπηεί ζε ρέξηα ηξίησλ, θίισλ ή 

γλσζηψλ ηνπο. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν είρε ζπγθεληξψζεη ακχζεην ζεζαπξφ ηνλ νπνίν, 

ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή
295

, πξηλ απφ ηελ δξαπεηεχζή ηνπ απφ ηε Θεζζαινλίθε, αζθαιψο 

ζα είρε εκπηζηεπηεί ζε ρέξηα ζπλελφρσλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ ή νπσζδήπνηε ζα έρεη απνθξχςεη 

ζηελ πφιε. Ο ζεζαπξφο απηφο, ηνπ νπνίνπ ηελ θξχπηε ή ηνλ θάηνρν αζθαιψο ζέιεη λα 

απνθξχςεη ν Υαζφλ, αλήθεη ηφζν ζηνπο απειαζέληεο Ηζξαειίηεο φζν θαη ζε απηνχο πνπ 

επαλέξρνληαλ νη νπνίνη είραλ απνθηήζεη αλακθηζβήηεηα δηθαίσκα θπξηφηεηαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα κπνξνχζαλ λα ηνλ δηεθδηθήζνπλ. Ζ Η.Κ.Θ., ινηπφλ, δεηνχζε
296

 απφ ηελ Τπεξεζία, 

πνπ πξννξηζκφ ηεο είρε ηελ πεξηζπιινγή θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αλήθε ζηνπο 

εθηνπηζζέληεο Ηζξαειίηεο κε ζθνπφ λα ηελ απνδψζνπλ είηε ζηνπο ίδηνπο ηδηνθηήκνλεο είηε 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, λα παξαθνινπζήζεη ηελ πξναλάθξηζε θαη ηελ ηχρε ησλ 

                                                           
293

 Αξρείν Η.Κ.Θ., Φάθεινο 161 (Τ.Γ.Η.Π.). 
294

 Αξρείν Η.Κ.Θ…., φ.π., Φάθεινο 161. 
295

 Αξρείν Η.Κ.Θ…, φ.π., Φάθεινο 161.  
296

 Αξρείν Η.Κ.Θ., Φάθεινο 161 (Τ.Γ.Η.Π.).  



 

 

πηζαλψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνθαιχπηνληαλ, κε ζθνπφ ηελ παξαιαβή, ηε δηαθχιαμε θαη κε ην 

θαηξφ ηελ απφδνζή ηνπο ζηνπο λφκηκνπο δηθαηνχρνπο ηνπο. 

 ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1945 ε  Η.Κ.Θ. απεχζπλε επηζηνιέο θαη πξνο ηνλ Δπίηξνπν ηνπ 

Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ Γνζίινγσλ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηε 

Γεληθή Τπεξεζία Γεκφζηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη ηελ Τ.Γ.Η.Π, κε ηηο νπνίεο γλσζηνπνηνχζε φηη ν 

«ζπιιεθζείο δνζίινγνο Βηληάι Υαζφλ θέξεηαη λα ππεμαίξεζε απφ ηνπο Ηζξαειίηεο 

ακχζεηνπο ζεζαπξνχο. Μεξίδην ησλ ζεζαπξψλ απηψλ έθεξε καδί ηνπ θαη, ζχκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο, εμσδίθσο θαηαζρέζεθαλ απφ ηελ Αζηπλνκία. Σν κέγηζην κέξνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ εμαηξέζεθαλ βξηζθφηαλ ζε ρέξηα ηξίησλ ή ην είρε θξπκκέλν θαη θαηά ηελ 

αλάθξηζε αζθαιψο ζα πξνέβαηλε ζε νκνινγίεο θαη ζρεηηθά κε ην κέξνο θαη ηα πξφζσπα ζηα 

νπνία έρεη θξχςεη ηα ππεμαηξεζέληα. Δπεηδή νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο ήηαλ νη κφλεο αξκφδηεο 

γηα ηελ παξαιαβή, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ηζξαειηηηθψλ πεξηνπζηψλ, ε Η.Κ.Θ. 

παξαθαινχζε λα εθδνζνχλ νη απαξαίηεηεο δηαηαγέο θαη ε Κνηλφηεηα λα κείλεη ελήκεξε γηα 

ηελ πξφνδν ησλ δηθαζηηθψλ αλαθξίζεσλ, έηζη  ψζηε ακέζσο λα επηιεθζεί ηεο παξαιαβήο θαη 

δηαρείξηζήο ηνπο. Δπηπιένλ ε Η.Κ.Θ. δεηνχζε, ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο γηα ηελ αλαθάιπςε 

ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, λα εηδνπνηείηαη, έηζη ψζηε θαη απηή, ζηα φξηα ηεο 

απνζηνιήο ηεο, λα παξίζηαηαη.
 297

  

 Σν ηεηακέλν απηφ θιίκα ζε ζρέζε κε ηελ απαίηεζε λα ζπιιεθζνχλ θαη λα δψζνπλ 

ινγαξηαζκφ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο φινη νη πξνδφηεο, φζνη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα είραλ γίλεη  

φξγαλα ηνπ θαηαθηεηή θαη είραλ βνεζήζεη ζηελ επηηάρπλζε ηνπ εθηνπηζκνχ ησλ Ηζξαειηηψλ 

ηεο πφιεο απνηππσλφηαλ  θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ πξσηνζέιηδνπ ηνπ Ιζξαειηηηθνύ Βήκαηνο
298

: «Ο 

Υαζψλ, ην θαξκαθεξφ θίδη ηνπ Υηξο, ζηα ρέξηα ηεο δηθαηνζχλεο κε ηελ απαίηεζε ζηνλ 

ππφηηηιν: Να θξεκαζηεί ζην ζηξαηφπεδν Υηξο φπνπ εγθιηκάηηζε». ην άξζξν 

πεξηιακβάλνληαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχιιεςεο ηνπ Υαζφλ ζηελ πεξηνρή 

151, φπνπ ηνπ είραλ ζηήζεη ελέδξα νκφζξεζθνί ηνπ κε δχν αζηπλνκηθνχο πνπ είρε δηαζέζεη ν 

Γηνηθεηήο Γεληθήο Αζθάιεηαο Βαξδνπιάθεο. Ο Υαζφλ, κεηά ηε θπγή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

Δβξαίνπ ζηελ Πνισλία, είρε δσξνδνθήζεη ηνλ ππάιιειν ηνπ Ηηαιηθνχ Πξνμελείνπ Νέξη γηα 

λα ηνλ ζηείιεη ζηελ Αιβαλία. Δθεί αγφξαζε απηνθίλεην θαη έλα θαΐθη κε ην νπνίν δηέθπγε 

ζηελ Ηηαιία, έδσζε ην θαΐθη ζηνπο Άγγινπο θαη έθπγε γηα ην Μπάξη. Ο Ρηράξδνο Κξηλ ηνλ 

ππέδεημε ζηνπο Άγγινπο σο γεξκαλφ θαηάζθνπν, ζπλειήθζε θαη ζηάιζεθε ζην Κάηξν, απφ 

εθεί ζηελ Αζήλα θαη ζηηο ειιεληθέο αξρέο. Κξαηήζεθε ηέζζεξεηο κήλεο ζηηο θπιαθέο 
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Καιιηζέαο, αθέζεθε ειεχζεξνο, γηαηί δελ ππήξραλ ζηνηρεία γηα λα ζηεξηρηεί ε θαηεγνξία γηα 

θαηαζθνπία
299

. 

 Ζ απαίηεζε λα δηθαζηνχλ ην γξεγνξφηεξν ν Υαζφλ  θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ γηλφηαλ 

επηηαθηηθφηεξε, ηε ζηηγκή πνπ ν Υαζφλ, «πεξλνχζε κηα ραξά ζηνπ Παχινπ Μειά, έθαλε ηνλ 

πεξίπαηφ ηνπ ζην πξναχιην ηεο θπιαθήο, δερφηαλ  επηζθέςεηο θαη θξφληηδε φζν κπνξνχζε γηα 

ηελ πγεία ηνπ».
300

 Ο ίδηνο ν Υαζφλ, σζηφζν, ππνζηήξηδε φηη ζηε δηθή ηνπ ζα έθαλε ηέηνηεο 

απνθαιχςεηο, «πνπ ζα έβγαηλαλ απηνί πνπ ήηαλ ζηε θπιαθή θαη ζα έκπαηλαλ άιινη».
301

  

  Ο Υαζφλ πεξηγξαθφηαλ
302

 σο άλζξσπνο απφιπηα δηςαζκέλνο γηα ην ρξήκα, έηνηκνο λα 

δηαπξάμεη αθφκε θαη ηηο πην κεγάιεο θξηθαιεφηεηεο. Οη Γεξκαλνί ηνλ είραλ αλαθαιχςεη 

γξήγνξα θαη ηνπ είραλ δψζεη ηελ αξρεγία ηεο νκάδνο ησλ πξνδνηψλ σο  ηνλ πην αρφξηαγν 

αθφκε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο SS. Χο δηνηθεηήο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ Βαξφλνπ Υηξο, έδεξλε  

θαη βαζάληδε, ρσξίο δηάθξηζε, γέξνπο θαη αλάπεξνπο, βίαδε θνπέιεο, ηπξαλλνχζε ηνπο 

αδχλακνπο γηα λα καξηπξήζνπλ πνχ ππήξραλ ζπγγελείο ηνπο θαη ζε πνηα κέξε είραλ θξχςεη 

ηα ρξήκαηά ηνπο. ην ζηξαηφπεδν ην θχξην έξγν ηνπ Υαζφλ ήηαλ λα αλαθαιχπηεη θαη λα 

ζπιιακβάλεη απηνχο πνπ θξχβνληαλ ζε ρξηζηηαληθά ζπίηηα θαη λα θαηαηξνκνθξαηεί φζνπο 

ζθέθηνληαλ λα δξαπεηεχζνπλ απφ ην γθέην
303

.  

Δλδεηθηηθή ηεο δξάζεο ηνπ Υαζφλ ήηαλ ε ηξαγσδία ηεο αξίθαο Γθαηέλην, ε νπνία εί-

ρε εθβηαζηεί λα παληξεπηεί ηνλ αδεξθφ ηνπ Υαζφλ, Νηίλν. ηελ νδφ νισκνχ, ζχκθσλα κε 

ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Ιζξαειηηηθόλ Βήκα
304

, ζηεγαδφηαλ ε γλσζηή εκπνξηθή εηαη-

ξεία πθαζκάησλ «Γθαηέλην - Μαηάισλ - αιηηέι». Οη νηθνγέλεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπφ-

ξσλ έκειιαλ λα ππνθέξνπλ φζν ιίγεο απφ ηνλ Υαζφλ. Πξψηα πξψηα, ινηπφλ, ζπλέιαβαλ ηνλ 

παηέξα ηεο αξίθαο ν νπνίνο νδεγήζεθε ζηελ νδφ Βειηζαξίνπ, φπνπ ζηεγαδφηαλ παιηφηεξα ε 

ππεξεζία Ρφδελκπεξγθ. Eθεί βαζαλίζηεθε απάλζξσπα. Ο Υαζφλ απείιεζε ηνπο ππφινηπνπο 

εηαίξνπο ηνπ πσο ζα ηνπο θξεκνχζε, αλ ε αξίθα δελ παληξεπφηαλ ηνλ Νηίλν. ε ιίγεο εκέ-

ξεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχιιεςε θαη ησλ ηξηψλ ζπλεηαίξσλ, κε ζθνπφ ηελ ηξνκνθξάηεζή 

ηνπο. Σνπο άθεζαλ ειεχζεξνπο γηα λα ηνπο μαλαζπιιάβνπλ ζε ιίγν θαη απηή ηε θνξά καδί κε 

φια ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Έλαο απφ ηνπο ηξεηο ζπλεηαίξνπο ηνπ αιηηέι είρε ςπρν-

ινγηθά πξνβιήκαηα. Ζ άξηθα, κελ  κπνξψληαο λα αληέμεη ζηελ ηδέα πσο ππνθέξνπλ νη άι-
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ινη γη’ απηήλ, θαη πξνπαληφο φηη βαζαληδφηαλ ν παηέξαο ηεο, ππέθπςε θαη δέρηεθε ηειηθά λα 

παληξεπηεί ηνλ Νηίλν. 

Αιιά νχηε θη απηφ ζηάζεθε αξθεηφ γηα λα ζψζεη ηηο ηξεηο νηθνγέλεηεο. Ζ αξίθα δελ 

δέρηεθε λα εγθαηαιείςεη ηνπο δηθνχο ηεο θαη ηνπο αθνινχζεζε. Ο Νηίλν Υαζφλ πξνζπάζεζε 

λα ηελ θαηεβάζεη απφ ην ηξέλν πνπ ζα ηελ νδεγνχζε ζηελ Πνισλία, ελψ ζην κεηαμχ είρε πα-

ξαδψζεη ζηνλ αδεξθφ ηνπ κηα βαιίηζα κε 4000 ρξπζέο ιίξεο. Ήηαλ έλα πνζνζηφ απφ ην κεξί-

δην πνπ έπαηξλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαηαδφζεηο. Ο Βηληάι Υαζφλ πξνζπαζνχζε θη ίδη-

νο λα πείζεη ηε αξίθα λα θαηέβεη απφ ην ηξέλν, άξρηδε κάιηζηα λα ραζηνπθίδεη κπξνζηά ηεο, 

γηα κηα αθφκα θνξά, ηε κεηέξα ηεο. Ζ αξίθα αληηζηεθφηαλ θαη ηειηθά έθπγε καδί κε ηνπο 

δηθνχο ηεο. Ο Νηίλνο Υαζφλ ηελ αθνινχζεζε. Απφ ηε  νηθνγέλεηά ηεο ν κηθξφο αδειθφο ηεο 

γχξηζε. Οη ππφινηπνη είραλ ηελ ηχρε ησλ πεξηζζνηέξσλ Ηζξαειηηψλ πνπ νδεγήζεθαλ ζηελ 

Πνισλία. Μαδί ηνπο θαη ε αξίθα Γθαηέλην.
305

 

Αιιά θαη ε ηχρε ηνπ Νηίλν Υαζφλ δελ ήηαλ ε θαιχηεξε. Πνιχ ζχληνκα νη πνισλνε-

βξαίνη ηνπ ζηξαηνπέδνπ, φπνπ νδεγήζεθε, θαηαηνπηζκέλνη απφ ηνπο ειιελνεβξαίνπο γηα ηε 

δξάζε ηνπ, βξήθαλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ εμεπηέιηζαλ. Απηφ παξαζέηεη ζηελ εθεκεξίδα ν δηαζσ-

ζείο αδεξθφο ηεο αξίθαο, πνπ πξνζέζεηε πσο ν παηέξαο ηνπ, πξηλ πξνρσξήζνπλ πξνο ηα 

ηξέλα, ηνλ είρε μνξθίζεη λα εθδηθεζεί ηνλ Υαζφλ, αλ ήηαλ ηπρεξφο θαη γχξηδε  πίζσ. «Γελ ε-

πξφθεηην πνηέ λα εζπράζσ, αλ δελ πιήξσλε ν θαθνχξγνο κε ην αίκα ηνπ ηα εγθιήκαηά ηνπ 

θαη πην πνιχ ην καξηχξην ηεο αδεξθήο κνπ», ηφληδε εκθαηηθά
306

.  

 Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηηγκηφηππν ηεο δξάζεο ηεο νκάδαο Υαζφλ-Αικπάια ήηαλ απ-

ηφ πνπ ζπλέβε ζηελ πιαηεία ηνπ λνζνθνκείνπ Υηξο.
307

 Σηο δχζθνιεο εθείλεο εκέξεο ήηαλ θα-

ζεκεξηλέο νη αγνξαπσιεζίεο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ πσινχζαλ είδε ηα νπνία δελ ήηαλ δπλα-

ηά λα κεηαθέξνπλ καδί ηνπο ζηελ Πνισλία, γηα λα πάξνπλ ζε αληάιιαγκα ηξφθηκα, ξνχρα 

θαη ινηπά. Ο Υαζφλ, έρνληαο καδί ηνπ ηνλ Αικπάια, ελέζθεςε κηα εκέξα ζηελ πιαηεία θαη 

άξρηζε λα βξίδεη ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο. Έλαο ρξηζηηαλφο, ραζάπεο ηνπ ζπλνηθηζκνχ 151, 

κελ κπνξψληαο λα αληέμεη ην ζέακα απηφ, απνπεηξάζεθε λα ηνπο καραηξψζεη κε ζνπγηά. Οη 

Γεξκαλνί ηνλ έπηαζαλ θαη ηνλ ηνπθέθηζαλ επί ηφπνπ. 

 Δθηφο φισλ ησλ άιισλ, ν Υαζφλ είρε ηε δχλακε λα  ππνγξάθεη νπζηαζηηθά ηε ζαλα-

ηηθή θαηαδίθε απηψλ πνπ πξφηεηλε λα πεγαίλνπλ θαηεπζείαλ ζην θξεκαηφξην. ηα ππφγεηα 

ηνπ θξελνθνκείνπ, φπνπ ήηαλ ε θπιαθή ηνπ ζηξαηνπέδνπ Υηξο, ν Υαζφλ έβαδε ηνπο πην δσ-
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εξνχο θξαηνπκέλνπο θαη φζνπο ζπιιάκβαλε απφ φζνπο πξνζπαζνχζαλ λα θχγνπλ. ε απηνχο 

ζεκάδεπε έλαλ ηδηαίηεξν αξηζκφ ζηελ πιάηε θαη ζην ζηήζνο θαη ηνπο έθιεηλε κεηά ζε ηδηαίηε-

ξν βαγφλη. Απηνί, φηαλ έθηαλαλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, νδεγνχληαλ θαηεπζείαλ ζην 

θξεκαηφξην.
308

  

ζν πιεζίαδε ε εκέξα ηεο δίθεο ηνπ Υαζφλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ηφζν δσληάλεπ-

αλ νη κλήκεο απφ ηε δξάζε ηεο πξνδνηηθήο ζπείξαο, ε νπνία ππήξμε έλαο απφ ηνπο θπξηφηε-

ξνπο ζπληειεζηέο ηεο επηηπρίαο ηνπ γεξκαληθνχ εμνλησηηθνχ ζρεδίνπ. χκθσλα κε πνιχηηκε 

καξηπξία, ζρεηηθή κε ηε  δξάζε ηνπ Υαζφλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Υηξο, επηδήζαληα ηνπ ζηξα-

ηνπέδνπ, ν Υαζφλ ήηαλ ν απφιπηνο άξρνληαο ηνπ ζηξαηνπέδνπ Βαξφλνπ Υηξο. Σίπνηα δελ 

γηλφηαλ ρσξίο ηε δηαηαγή ηνπ. Οη Γεξκαλνί απνιάκβαλαλ απφ καθξηά ηα έξγα ηνπ θαη βξί-

ζθνληαλ εθεί κφλν γηα ηελ έλνπιε θξνχξεζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Ο Υαζφλ δελ ελεξγνχζε κφ-

λνο ηνπ, είρε ζπλεξγάηεο, θαζψο θαη ηελ πνιηηνθπιαθή ηνπ πνπ εθηεινχζε δηαηαγέο. Ο ρεηξφ-

ηεξνο ζπλεξγάηεο ηνπ ήηαλ ν Λεφλ ηφλ (Σππνχδ), αξρηθχιαθαο ηνπ γθέην θαη δεμί ρέξη ηνπ. 

Απηφο εθηεινχζε πηζηά ηηο δηαηαγέο ηνπ κε ηελ πην κεγάιε πξνζπκία. «Θπκάκαη ηελ εκέξα 

πνπ έθεξαλ ζην ζηξαηφπεδν Βαξφλνπ Υηξο φζνπο έπηαλαλ, ελψ θξχβνληαλ γηα λα απνθχγνπλ 

ηελ εμφλησζε. Μφιηο έθεξαλ ζην ζηξαηφπεδν ηελ θπξία Κιάξα, ν Υαζφλ ηεο ζθέπαζε ην 

πξφζσπν κε ην θνπζηάλη ηεο θαη ηελ παξέδσζε ζηνλ Σππνχδ γηα ηε ζπλέρεηα. Πξάγκαηη ηεο 

έδσζε ηφζν μχιν, πνπ απηή ιηπνζχκεζε. Κη απηφ, γηα λα καξηπξήζεη πνπ είρε θξπκκέλα ηα 

ρξήκαηά ηεο
309

.  

Μηα άιιε εκέξα έθηαζε ζην ζηξαηφπεδν έλα αληξφγπλν πνπ θξπβφηαλ ζε ρξηζηηαληθφ 

ζπίηη. Σνπο βαζάληζαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζην ηέινο έθνςαλ ηα καιιηά ηεο γπλαίθαο γηα λα 

δηαθξίλεηαη, κηα θαη ήζειε λα απνθχγεη ηελ εθηφπηζε. Σελ ίδηα βδνκάδα πνπ ζπλέβεζαλ απ-

ηά, έθιεηζε κηα γπλαίθα ζην ζηξαηφπεδν, ηελ έδεηξε, μεξηδψλνληαο ηα καιιηά ηεο, κέρξη πνπ 

απηή ιηπνζχκεζε. Μεηά δηέηαμε λα ηεο θφςνπλ ηα καιιηά, θαη λα ηεο θάλνπλ θξχν ληνπο. 

Μέζα ζε θαθά ράιηα, θνπξεκέλε, μππφιεηε θαη γπκλή φπσο ήηαλ, ηελ πήξαλ νη πνιηηνθχια-

θεο θαη ηελ πεξηέθεξαλ ζε φιν ην ζηξαηφπεδν, θσλάδνληαο φηη έηζη πεζαίλνπλ όζνη επηρεηξνύλ 

λα απνθύγνπλ ηνλ εθηνπηζκό.
310

 

Αμέραζηε έκεηλε ζηνλ επηδήζαληα κάξηπξα θαη ε δηαπφκπεπζε ηξηψλ απφ ηηο πην κε-

γάιεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν νθνινγηφηαηνο ζξε-

ζθεπηηθφο αξρεγφο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο Υατκ Υακπίκπ. Ο Υαζφλ δηέηαμε λα ηνπο 
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θνπξέςνπλ θαη λα ηνπο μπξίζνπλ ηα γέληα, γλσξίδνληαο φηη ήηαλ κεγάιε ηεξνζπιία απηφ πνπ 

έθαλε. Αιιά δελ αξθέζηεθε κφλν ζ’ απηφ. Έβαιε ηνλ αξρηξαβίλν παξά ηα εβδνκήληα ηνπ 

ρξφληα, άλζξσπν πνπ φινη ζέβνληαλ γηα ηε ζνθία, ηελ αγαζφηεηα θαη ηηο δίθαηεο απνθάζεηο 

πνπ έδηλε πάληνηε ζην Μπεζ Νηηλ (ζξεζθεπηηθφ  δηθαζηήξην), λα ζθνππίδεη νιφθιεξε εκέξα 

ζην ζηξαηφπεδν.
311

  

Δμίζνπ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζίαδε θαη ε ζχιιεςε ηεο νηθνγέλεηαο Μπηηξάλ. Ο 

γακπξφο ηεο Κιάξαο Κακρή, Αικπέξην Μπηηξάλ, απαξίζκεζε
312

 ηφζν ηα δηθά ηνπ καξηχξηα 

φζν θαη ηεο πεζεξάο ηνπ. Σελ πεζεξά ηνπ ηε βαζάληζαλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη γηα λα καξηπ-

ξήζεη ην κέξνο φπνπ θξπβφηαλ ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη ν ίδηνο. Ο Υαζφλ κε ηνλ Σππνχδ ηελ α-

πείιεζαλ πσο ζα ηνλ ζαλάησλαλ γηα λα καξηπξήζεη. Απνηέιεζκα ήηαλ πσο ζπλειήθζε νιφ-

θιεξε ε νηθνγέλεηά ηνπ, ε γπλαίθα ηνπ, θαη ν ίδηνο κε ηα δχν κηθξά παηδηά ηνπ: «Θπκάκαη 

αθφκα ηε κέξα πνπ κε νδήγεζαλ ζηε γεξκαληθή ππεξεζία δίσμεο ησλ Δβξαίσλ, φπνπ ν Υα-

ζφλ δηέηαμε λα κε βαζαλίζνπλ, ελψ νη Γεξκαλνί είραλ απιψο δηαηάμεη λα κε κεηαθέξνπλ ζην 

ζηξαηφπεδν. Ζ γπλαίθα κνπ θαη ηα παηδηά κνπ δελ μαλαγχξηζαλ».
313

  

Ζ αξίθα Μπέδα, ζπγγελήο θαη ζπγθάηνηθνο ηνπ Υαζφλ, θαηέζεζε πσο ηελ είρε αλα-

γθάζεη λα θνπβαιά θάζε εκέξα πνιχηηκα αληηθείκελα. ια απηά είραλ θαλεί ρξήζηκα ζηνλ 

Υαζφλ, φηαλ αγφξαζε ζηελ Αιβαλία ην θαΐθη πνπ ηνλ κεηέθεξε κε ηνπο ζπλαπηνπξγνχο ηνπ 

ζηελ Ηηαιία, γηα λα κπνξέζνπλ λα θξπθηνχλ εθεί.
314

   

Σα εγθιήκαηα ησλ θαηεγνξνχκελσλ δηθάζηεθαλ ζηηο 2 Ηνπιίνπ  1946 ήηαλ πνιιά θαη 

απνηξφπαηα. Χζηφζν, ν Νφκνο απαηηνχζε, γηα λα ηηκσξεζεί έλαο εγθιεκαηίαο, λα κελπζεί 

απφ ην ίδην ην ζχκα ηνπ, αιιά δπζηπρψο ειάρηζηα ζχκαηα ησλ εγθιεκαηηψλ είραλ δηαζσζεί. 

Γίπια ζηνπο δνζίινγνπο Παπαλανχκ, Παπαζηξαηεγάθε, αδειθνχο Χξνινγά, Κνζκίδε, Γνχ-

ια θαη άιινπο πνπ είραλ επηδνζεί, γηα ινγαξηαζκφ ησλ Γεξκαλψλ, ηδηαίηεξα ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ δησγκνχ ησλ Δβξαίσλ, νη θαηεγνξνχκελνη πνπ δηθάδνληαλ ζηηο 2 Ηνπιίνπ είραλ ζρεκαηί-

ζεη θη απηνί κηα «εγθιεκαηηθή» νκάδα
315

. Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα επηζήκαηλε φηη νη Γεξκαλνί 

ηνχο είραλ δψζεη ηελ απαηηνχκελε ηζρχ, ηελ νπνία εθκεηαιιεχηεθαλ γηα λα νξγαλψζνπλ επί-

ζεκα ιεζηείεο κε θξηθηά βαζαληζηήξηα. Σφληδε αθφκε φηη ν ηφηε αξρηξαβίλνο δφθησξ Κφξεηο 

γλψξηδε ηε δξάζε ηεο ζπκκνξίαο, έδηλε, κάιηζηα, νδεγίεο ζηνλ Αικπάια γηα ηα πνζά πνπ έ-

πξεπε λα απνζπνχλ απφ ηνπο δηάθνξνπο πινχζηνπο θαη ελζάξξπλε ηελ εμάζθεζε ηεο πην σ-
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κήο βίαο κε ηελ ειπίδα λα ζψζεη ηε δσή ηνπ
316

. Δπηζήκαηλε, επηπιένλ, φηη ε ειιεληθή δηθαην-

ζχλε ζα έπξεπε λα θξίλεη θαη λα θαηαδηθάζεη ηνλ Κφξεηο, έζησ θαη κεηά ζάλαηνλ, κε ηελ πνη-

λή πνπ άξκνδε ζε έλαλ πξνδφηε.  

Οη θαηαζέζεηο ησλ ρξηζηηαλψλ ζπκάησλ ηνπ Υαζφλ θαη ηεο ζπκκνξίαο ηνπ πεξηγξά-

θνπλ κηα θνβεξή εηθφλα ηεο δξάζεο ηνπο. πνηνο ρξηζηηαλφο έθξπβε Δβξαίνπο ππνβαιιφηαλ 

θη απηφο ζηα θξηθηφηεξα βαζαληζηήξηα. Ζ ηξνκνθξάηεζε απηή είρε εμαπισζεί θαη ζηελ κα-

θεδνληθή χπαηζξν, κηα θαη ν Υαζφλ αλαδεηνχζε Δβξαίνπο θξπκκέλνπο. Έηζη παξαηηήζεθαλ-

απνηξάπεθαλ πνιινί ρξηζηηαλνί ζε φιε ηε Μαθεδνλία απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζψζνπλ 

Δβξαίνπο.  

Έλαο ελσκνηάξρεο κάξηπξαο δηεγήζεθε φηη, πεξλψληαο ηελ πιαηεία ηνπ ζηαζκνχ, 

Γεξκαλφο ππαμησκαηηθφο ηνπ είρε αλαζέζεη εθβηαζηηθά λα θπιάμεη νξηζκέλα αληηθείκελα. 

Όζηεξα απφ ιίγε ψξα θαηέθζαζαλ ν Υαζφλ κε ηνλ Αικπάια θαη ηνλ θάιεζαλ λα θχγεη. Ο 

ελσκνηάξρεο αξλήζεθε, γηαηί έπξεπε λα πεξηκέλεη ηνλ Γεξκαλφ πνπ ηνπ είρε παξαδψζεη ηα 

πξάγκαηα. Δπεηδή δελ ηνπο ππάθνπζε, ηνπ επηηέζεθαλ θαη δχν εκέξεο αξγφηεξα νη Γεξκαλνί 

ηνλ ζπλέιαβαλ κε ηελ θαηεγνξία φηη είρε εμπβξίζεη ηνλ Υίηιεξ. Έηζη είραλ θαηαγγείιεη, γηα 

λα ηνλ εθδηθεζνχλ, γηαηί δελ ηνπο αλαγλψξηζε ακέζσο ην δηθαίσκα λα νηθεηνπνηεζνχλ ηα ε-

κπηζηεπκέλα ζηνλ ελσκνηάξρε  αληηθείκελα. Κη χζηεξα, ηαιαηπσξίεο, θπιαθέο θαη ζηξαηνδη-

θείν. ψζεθε απφ ηελ εθηέιεζε, ράξε ζηελ επέκβαζε θάπνησλ αμησκαηηθψλ.
317

  

Έλαο Ηηαιφο δηεγήζεθε φηη πήγε ζην ζηαζκφ γηα λα δψζεη κηα βαιίηζα ξνχρα ζ’ έλα 

ζπγγελή ηνπ. Ο Υαζφλ ηνλ πιεζίαζε θαη ηνπ δήηεζε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Μφιηο είδε φηη ήηαλ 

Έιιελαο ππήθννο, ηνλ γξνλζνθφπεζε, ζπάδνληαο ηνπ ηέζζεξα κπξνζηηλά δφληηα.
318

 Απηέο 

ήηαλ κεξηθέο κφλν απφ ηηο θαηαζέζεηο ζπκάησλ ηνπ Υαζφλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ βα-

ζαλίζηεθαλ, ιεειαηήζεθαλ, θαηαζηξάθεθαλ θαη θπιαθίζηεθαλ, δηαηξέρνληαο ηνλ θίλδπλν 

θαη λα εθηειεζηνχλ αθφκα ηνπο λαδί.  

Γηα ηελ ηηκσξία ησλ πξνδνηψλ, ν πξφεδξνο ηεο Η.Κ.Θ. Μελαζζέ είρε ηνπνζεηεζεί 

ζρεηηθά ζηελ Κνηλνηηθή πλέιεπζε, ηνλίδνληαο φηη ζηελ ηζηνξία δελ ππήξρε παξφκνην παξά-

δεηγκα εγθιεκαηηψλ. Tν πκβνχιην είρε ηελ πξφζεζε, αληηπξνζσπεχνληαο ηα κέιε ηεο Κνη-

λφηεηαο, λα δεηήζεη απφ ην θξάηνο λα εθαξκφζεη εθείλν πνπ επέβαιε ε δηθαηνζχλε
319

. Ζ δίθε 

απηή είρε κεγάιε ζεκαζία. Πνιινί εγθιεκαηίεο πνιέκνπ είραλ δηθαζηεί ρσξίο λα είραλ νη 
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ίδηνη, πξνζσπηθά, ζθνηψζεη ή  βαζαλίζεη άκεζα αλζξψπνπο
320

. Ζ ζπγθεθξηκέλε δίθε ήηαλ ε 

πξψηε ηνπ είδνπο ηεο – φζνλ αθνξά ην ζξήζθεπκα ησλ θαηεγνξνπκέλσλ – πνπ γηλφηαλ ζηελ 

Δπξψπε θαη δελ ήηαλ δίθε απιά ειιεληθή, πξνζιάκβαλε έλα ζνβαξφ δηεζλή ραξαθηήξα. Ζ 

δηθαηνζχλε έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο φηη νη άλζξσπνη απηνί είραλ δηαπξάμεη θξηθηά εγθιή-

καηα θαη φηη, επίζεο, δελ ήηαλ ηθαλνί, φπσο είρε απνδεηρηεί, λα δήζνπλ απφ ην πξντφλ ηεο εξ-

γαζίαο ηνπο
321

.  Μπνξεί λα κελ ππήξμαλ νη εκπλεπζηέο ησλ κέηξσλ ησλ Γεξκαλψλ, φπσο ν 

Παπαλανχκ, ν  Παπαζηξαηεγάθεο, αιιά ήηαλ νη εθηειεζηέο ησλ κέηξσλ απηψλ επηζήκαλε ε 

εθεκεξίδα.
322

  

Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζίαδε θαη ε δήισζε ηνπ παηέξα ηνπ Υαζφλ, πνπ ππν-

ζηήξηδε φηη ζα επραξηζηηφηαλ λα ζθνηψζνπλ ηνλ γην ηνπ
323

. Τπνγξάκκηδε επηπιένλ φηη κφιηο 

νη Γεξκαλνί είραλ κπεη ζηε Θεζζαινλίθε, ν γηνο ηνπ ζρεηίζηεθε καδί ηνπο θαη κε θάπνηνλ 

γεξκαλνεβξαίν Μάζηεξ, ζηνλ νπνίν ππάθνπε ηπθιά. Ο θφβνο ήηαλ απηφο πνπ ηνλ είρε νδε-

γήζεη ζηελ SD θαη ακέζσο πξνζιήθζεθε, πήξε, κάιηζηα, θαη έγγξαθν φηη ήηαλ ηεο εκπηζην-

ζχλεο ηεο
324

. ηαλ μεθίλεζε ν δησγκφο ησλ Ηζξαειηηψλ, ηφηε άξρηζε θαη απηφο λα ζπλεξγάδε-

ηαη θαλεξά κε ηνπο Γεξκαλνχο, δίλνληαο ηνπο πνιιέο πιεξνθνξίεο. ηαλ νη Δβξαίνη θιήζε-

θαλ ζηνλ ζπλνηθηζκφ Βαξφλνπ Υηξο, πνπ κεηαηξάπεθε ζε δηακεηαθνκηζηηθφ ζηξαηφπεδν, ην-

πνζεηήζεθε σο δηνηθεηήο. «Άξρηζε ηφηε λα θάλεη δηάθνξεο αθνιαζίεο, κε παξζέλεο θαη δηά-

θνξεο γπλαίθεο, ηηο νπνίεο παξέδηδε ζηνπο Γεξκαλνχο. Δίρε πξνδψζεη ζηνπο Γεξκαλνχο δηά-

θνξνπο πινχζηνπο Ηζξαειίηεο θαη ν ίδηνο, κε ην ζπλεξγείν ηνπ, έδεξλε κέρξη ζαλάηνπ πνι-

ινχο». Ήηαλ, ινηπφλ, ππαίηηνο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ Ηζξαειηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηφληδε ν 

παηέξαο ηνπ Υαζφλ
325

.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε θαηάζεζε
326

 ηνπ Βηηάι Γηαθνέι πνπ ζπκφηαλ φηη ζηα 

ηέιε Μαξηίνπ 1943 βξηζθφηαλ φισο ηπραίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη είδε ηνλ 

Εαθ Αικπάια λα κπαίλεη ζε έλα θηίξην θαη κεηά απφ ιίγν λα επηζηξέθεη. Δίρε ζην απηνθίλεην 

ρξηζηηαλνχο, ηνπο νπνίνπο είρε πηάζεη ζην ζπλνηθηζκφ 151 λα αγνξάδνπλ έπηπια ησλ Ηζξαειη-

ηψλ. Σνπο ηξαβνχζε απφ ηα καιιηά κέζα ζην θηίξην ηεο SD θαη ηνπο παξέδηδε ζηνπο Γεξκα-

λνχο, νη νπνίνη ηνπο θαθνπνηνχζαλ κέρξη λα αηκνξξαγήζνπλ θαη ηνπο έθιεηλαλ ζηε ζπλέρεηα 

ζηα ππφγεηα. Ση απέγηλαλ νη άλζξσπνη απηνί δελ γλψξηδε ν Γηαθνέι. Μεηά απφ ιίγεο εκέξεο, ν 
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ίδηνο ν Αικπάια καδί κε έλαλ Γεξκαλφ αμησκαηηθφ ηεο SD έθιεηζε θαηαζηήκαηα ζηελ πεξην-

ρή Αγίαο Σξηάδνο, κεηαμχ άιισλ θαη ην παληνπσιείν ηνπ Γηαθνέι. Γεξκαλφο αμησκαηηθφο 

ηνπ είρε επηηξέςεη λα έρεη ην θαηάζηεκα αλνηρηφ, λα κνηξάδεη ηα ηξφθηκα ζηνπο πειάηεο ηνπ, 

εθφζνλ ήηαλ κε ην δειηίν, ν Αικπάια φκσο ηνπ είπε λα θιείζεη ακέζσο ην καγαδί ηνπ, γηαηί 

«απηφο ήηαλ πνπ δηέηαδε θαη θαλέλαο άιινο»
327

. 

 Ο φκεξνο . Λεβή, ν νπνίνο είρε ηνπνζεηεζεί ηελ επνρή ησλ δησγκψλ ζηελ ππεξεζία 

ηνπ ηζξαειηηηθνχ λεθξνηαθείνπ ηνπ Εέτηελιίθ, δηεγήζεθε πσο έλα βξάδπ ηνλ Απξίιην ηνπ 

1943 νκάδα πνιηηνθπιάθσλ κεηέθεξε ζην λεθξνηαθείν, «δεζηνχο» αθφκε, πέληε Ηζξαειίηεο 

πνπ είραλ πξνζεγγηζηεί, επεηδή είραλ πξνζπαζήζεη λα ην ζθάζνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ο 

Υαζφλ ηνχο έρεη αλαθαιχςεη θαη νη Γεξκαλνί δηέηαμαλ λα ηνπθεθηζηνχλ. Απηά ηα πιεξνθν-

ξήζεθαλ νη  πνιηηνθχιαθεο πνπ κεηέθεξαλ ηνπο ζθνησκέλνπο θαη κάιηζηα κε ην εμήο ραξα-

θηεξηζηηθφ: φηη δειαδή νη Γεξκαλνί ηνπο έπηαζαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, δήηεζαλ λα ηνπθε-

θίζνπλ έλαλ απφ θάζε νηθνγέλεηα, θαη ηφηε δχν γνλείο πξνρψξεζαλ κπξνζηά θαη δήηεζαλ λα 

ζθνησζνχλ απηνί αληί ησλ παηδηψλ. ην κεηαμχ ν Υαζφλ είρε αζθαιίζεη  ηα ζηφκαηα θαη είρε 

αθαηξέζεη ηα ρξπζά δφληηα ηνπο. Ο Λεβή ζηάιζεθε ζχληνκα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζην ζηξα-

ηφπεδν, γηαηί, φπσο έιεγε ε ζρεηηθή δηαηαγή ησλ Γεξκαλψλ, δελ εθηεινχζε πξφζπκα ηελ π-

πεξεζία ηνπ ζην ζηξαηφπεδν. Δθεί, ζην ζηξαηφπεδν, παξαθάιεζε ηνλ Υαζφλ λα κελ εθηνπη-

ζηεί απζεκεξφλ, γηαηί δελ ήηαλ έηνηκνο, ν Υαζφλ φκσο  ηνλ έδεηξε, ηνλ θαθνπνίεζε θαη ηνλ 

ζηξίκσμε ζε έλα βαγφλη. ην βαγφλη απηφ βξίζθνληαλ, αλάκεζα ζε άιινπο, θαη νη κεγαιχηε-

ξεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Η.Κ.Θ., φπσο ν βνπιεπηήο Μεληέο Μπεζαληδή θαη ν Μπεξλάξ Λά-

λην, δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ «Σαικνχδ Σνξά». Μαδί ηνπο ζην ίδην βαγφλη ηνπνζέηεζαλ θαη 

ηνπο ςπρνπαζείο ηνπ θξελνθνκείνπ
328

.  

Αλαηξηρηαζηηθέο ήηαλ θαη νη ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ θαηάζεζε
329

 ηνπ Ησζήθ Καξάζζν, 

ηδηαίηεξα γηα ηελ ηχρε ησλ εξγαηψλ ηνπ Ληαλνθιαδίνπ, ηεο Θήβαο θαη ηεο Λακίαο. Ο ίδηνο ν 

Υαζφλ ηνπο πίεδε απάλζξσπα, ηνπο ρηππνχζε κε βνχξδνπια γηα λα καξηπξήζνπλ πνχ είραλ 

θξχςεη ηα βξαρηφιηα, ηα θνζκήκαηα θαη ηα ρξήκαηά ηνπο. Σνπο ρηππνχζαλ κε εηδηθά καζηίγηα 

θαη ηνπο γξνλζνθνπνχζαλ, ξίρλνληάο ηνπο θάησ θαη θισηζψληαο ηνπο χζηεξα κε φζε δχλακε 

είραλ κε ηηο κπφηεο ηνπο. Σν απνθνξχθσκα ηφζν ησλ δηθψλ ηνπ βαζαληζηεξίσλ αιιά θαη ηνπ 

αδεξθνχ ηνπ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε θαθνπνίεζε απηή εμειηζζφηαλ κπξνζηά ζηα κάηηα 

ηνπ ειηθησκέλνπ παηέξα ηνπο. Οη επηζέζεηο ηνπο θαηεπζχλνληαλ θπξίσο ζηνλ κηθξφηεξν α-
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δεξθφ ηνπ πνπ ήιπηδαλ φηη, ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ, ζα ηνλ ιχγηδαλ επθνιφηεξα. 

Απνηέιεζκα ησλ θαθνπνηήζεσλ απηψλ ήηαλ λα ηνπο αθήζνπλ ζην ηέινο κηζνπεζακέλνπο, κε 

θαηακαησκέλα ηα ζψκαηα θαη παξακνξθσκέλα ηα πξφζσπα, ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ηξεηο ε-

βδνκάδεο ήηαλ αλίθαλνη λα θάλνπλ αθφκε θαη ηελ παξακηθξή θίλεζε.
330

  

Δθηφο απφ φια απηά, ν Καξάζζν ππνγξάκκηζε θαη ηηο ζθελέο θξίθεο θαη απεξίγξα-

πηνπ εμεπηειηζκνχ γπλαηθψλ, κηα θαη ε ζαηαληθφηεηα ηνπ Βηηάι Υαζφλ μεπεξλνχζε θάζε δπ-

λαηφ κέηξν. Γηέηαδε λα μεληχλνληαη εληειψο νη γπλαίθεο θαη λα εθηίζεληαη έηζη κπξνζηά 

ζηνπο ζπλεξγνχο ηνπ θαη ζηνπο Γεξκαλνχο. Γελ δίζηαδε αθφκα λα «βάδεη ηα δάρηπιά ηνπ κέ-

ζα ζηα γελλεηηθά φξγαλα ησλ γπλαηθψλ, γηαηί ππνςηαδφηαλ πσο έθξπβαλ πνιχηηκεο πέηξεο». 

Αο ζεκεησζεί φηη ε εμέηαζε απηή άξρηζε απφ ηελ γξηά πεζεξά ηνπ Καξάζζν κέρξη θαη ηε κη-

θξή αδεξθή ηνπ πνπ ήηαλ δεθαπέληε ρξνλψλ
331

. 

Μεηά ηελ πξάμε απηή, αλαίζζεηεο νη γπλαίθεο ηνπνζεηήζεθαλ ζ’ έλα παξάπεγκα ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ Υηξο. Σνλ Καξάζζν, ηα δχν ηνπ αδέξθηα θαη ηνλ γέξν παηέξα ηνπ, ηνπο έθιεη-

ζαλ ζε έλα ππφγεην, πνπ έκνηαδε κάιινλ κε θαηαθφκβε. Σελ επνκέλε, ζπλφδεπζε κε απηνθί-

λεην ηε ζχδπγφ ηνπ ζε θάπνην ζπίηη, φπνπ είραλ ηνπνζεηήζεη θάπνηα ζθεχε, γηα λα ηα παξα-

ιάβεη, εθφζνλ ηνπο ήηαλ αλαγθαία γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. ην δξφκν ν Υαζφλ απεχζπλε ζηε 

ζχδπγφ ηνπ Καξάζζν ζπκβνπιέο φηη ην κφλν κέζν γηα ηελ απνθπιάθηζε θαη επηβίσζε ησλ 

άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ήηαλ ηφζν απηή φζν θαη αδεξθέο ηνπ Καξάζζν λα παξαδν-

ζνχλ. Δπίζεο, ν Υαζφλ ηεο δεηνχζε λα «ζπλνπζηαζηεί ηφζν κε απηφλ φζν θαη κε ηνπο δηνηθε-

ηέο Γεξκαλνχο ζην ζηξαηφπεδν». Έμαιιε ε γπλαίθα ηνπ Καξάζζν, κφιηο γχξηζε ζην ζηξαηφ-

πεδν, απφ κηα κηθξή ηξχπα ζηηο πφξηεο ηνπ θξαηεηεξίνπ, αλήγγεηιε  ζηνλ άληξα ηεο φηη ζα 

πξνηηκνχζε ρίιηεο θνξέο λα πεζάλεη παξά λα ππνζηεί ηέηνηα πξνζβνιή. Ζ πξφηαζε απηή γη-

λφηαλ θαζεκεξηλά θαη κε θνξηηθφηεηα. Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο, φηαλ ν Καξάζζν κε ηε 

γπλαίθα ηνπ θαη ηνλ πεζεξφ ηνπ βγήθαλ απφ ηνλ ρψξν φπνπ ήηαλ θπιαθηζκέλνη, ηνπνζεηήζε-

θαλ ζε έλα παξάπεγκα.  

Ο Καξάζζν ππνγξάκκηδε φηη, επεηδή  έκεηλαλ γηα δχν κήλεο ζην ζηξαηφπεδν Υηξο, εί-

ραλ ηελ επθαηξία λα έρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο φιεο δξάζε ηνπ θαθνπνηνχ. Δίρε ζηε δηάζεζή 

ηνπ θαη απηνθίλεην, κε ην νπνίν κεηαθεξφηαλ αθφκε θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ρσξηά, φ-

πνπ πίζηεπε φηη θξχβνληαλ Ηζξαειίηεο θαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά έθεξλε ζην ζηξαηφπεδν ζπι-
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ιεθζέληεο ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε. ε απηνχο εθάξκνδε ηελ ίδηα πάληνηε ηαθηηθή ησλ βα-

ζαληζηεξίσλ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα ηνπο απνζπάζεη ην ρξπζφ θαη ηα θνζκήκαηά ηνπο, 

πξηλ ζηαινχλ πξνο ηνλ βέβαην ζάλαην. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ ζπκάησλ, πνπ αλαθέξνπλ ην φ-

λνκά ηνπ, ζπγθαηαιεγφηαλ θαη ν δηαθεθξηκέλνο γπλαηθνιφγνο ηεο Θεζζαινλίθεο Δξξέξα, 

πνπ ζπλειήθζε απφ ηνλ Υαζφλ ζηελ Αξεηζνχ καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Τπνβιήζεθε θη 

απηφο ζε πξσηνθαλή βαζαληζηήξηα (ήηαλ ζχληξνθνο ηνπ Καξάζζν ζην θειί ηνπ Υηξο) θαη 

ηειηθά πέζαλε ζε ζηξαηφπεδν ηνπ ζαλάηνπ.
332

 

Δλ ησ κεηαμχ, ζχκθσλα πάληα κε ηε καξηπξία ηνπ Καξάζζν, επεηδή δελ είραλ ζπγθε-

ληξσζεί πνιινί Ηζξαειίηεο, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ηεο ηειεπηαίαο απνζηνιήο γηα 

ηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα, πεξίκελαλ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ γηα λα έξζνπλ απφ ηε Θήβα θαη ην 

Ληαλνθιάδη νη Ηζξαειίηεο πνπ είραλ κεηαθεξζεί εθεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο γηα θαηαλαγθαζηη-

θά έξγα. Σν ζέακα πνπ παξνπζίαζαλ φινη απηνί πνπ έθηαζαλ απφ ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα, 

φηαλ έθηαζαλ ζην ζηξαηφπεδν, ήηαλ απειπηζηηθφ. Γένο θαη θξίθε είρε θαηαβάιιεη ηνπο πά-

ληεο ζην αληίθξηζκά ηνπο, γηαηί φινη έλησζαλ πσο, αξγά ή γξήγνξα, ζα θαηαληνχζαλ θη απηνί 

έηζη θαη γηαηί δελ ήμεξαλ αθφκε σο ηφηε ηη ηνπο πεξίκελε. «Αλζξψπηλα ξάθε, νιφγπκλα, ζθε-

ιεησκέλα κε ηελ φςε ηνπ ζαλάηνπ δσγξαθηζκέλε ζηα πξφζσπά ηνπο, απνηεινχζαλ έλα ζιη-

βεξφ ζχλνιν»
333

. Ο Καξάζζν, ζην ηέινο ηεο καξηπξίαο ηνπ, ππνγξάκκηζε φηη αξθεηνί ζπγγε-

λείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ηζξαειηηψλ, πξηλ θχγνπλ γηα ηελ Πνισλία, είραλ παξαδψζεη ζηνλ 

Υαζφλ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ζαθίδηα γεκάηα ξνχρα, ηξφθηκα, θαη ρξήκαηα, γηα λα ζηα-

ινχλ ζηνπο ζπγγελείο ηνπο. Απηνί φκσο ζην κεηαμχ ηα είραλ πνπιήζεη φια θαη ηα είραλ κεηα-

ηξέςεη ζε ρξπζέο ιίξεο. Σηο ιίξεο είρε αξπάμεη ν Υαζφλ, αθήλνληαο έηζη ηνπο δπζηπρείο Ηζ-

ξαειίηεο πνπ επέζηξεςαλ απφ ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα ζηελ αμηνζξήλεηε θαη θξηθηή θαηά-

ζηαζε πνπ αλαθέξζεθε. ηαλ ζπγθεληξψζεθαλ πεξίπνπ 1900 άηνκα θαη ζπγθξνηήζεθε ε 

απνζηνιή, ηνπο κεηέθεξαλ ζην Άνπζβηηο. Απφ φινπο απηνχο, θαηά ηελ πξψηε αθφκα λχρηα 

ηεο άθημεο ηνπο, έκεηλαλ δσληαλνί κφλν 273. ινη νη άιινη πήγαλ θαηεπζείαλ ζην θξεκαηφ-

ξην
334

. Σν εληππσζηαθφ ήηαλ φηη ν Υαζφλ, ζχκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ Καξάζζν, αθφκε 

θαη κέζα ζηε θπιαθή, είρε αλαπηχμεη πνιηηηθή δξάζε, παξίζηαλε ηνλ εζληθφθξνλα θαη δηεθ-

δηθνχζε ηελ αξρεγία ησλ νκντδεαηψλ ηνπ θξαηνπκέλσλ.
335
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Σν αθξναηήξην ηεο δίθεο ήηαλ αζπλήζηζην ζηα δηθαζηηθά ρξνληθά, ππθλφ θαη δηθαην-

ινγεκέλα ζπκσκέλν, «κε δπζθνιία ην ζπγθξαηνχζαλ λα πεδήμεη ηα θάγθεια πνπ ην ρψξηδε 

απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο»
336

. Σν δηθαζηήξην θήξπμε ηειηθά ελφρνπο ηνπο θαηεγνξνχκε-

λνπο, ηνλ Υαζφλ ζε ζάλαην, ηνλ Σππνχδ ζε ηζφβηα, ηνλ Αικπάια ζε πνηλή θπιάθηζεο 15 ε-

ηψλ θαη ηνλ Κνχλην ζε 8 ρξφληα.  Σν ζπλαίζζεκα ηνπ δηθαίνπ είρε ηθαλνπνηεζεί
337

.  

Γελ ήηαλ θαζφινπ παξάμελν θαηλφκελν φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε δίθε ε εθδίθεζε είρε 

πεξηπιερζεί κε ηε δηθαηνζχλε, αλεμάξηεηα απφ ηη αθξηβψο είρε θάλεη ν θάζε δξάζηεο μερσξη-

ζηά. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ελφρσλ ήηαλ ηφζν αθξαία, φινη ηνπο ήηαλ ηφζν βίαηνη απέλαληη ζε 

αλππεξάζπηζηνπο αλζξψπνπο. Απηφο ήηαλ θαηά βάζε θαη ν θχξηνο  ιφγνο πνπ δελ αμηνιν-

γνχζαλ πνηέ ηελ νπνηαδήπνηε εληνιή ιάκβαλαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη δελ ππήξρε νχηε ην 

ειάρηζην ίρλνο ζπλείδεζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ αλαιάκβαλαλ νη ίδηνη πξνζσπηθέο πξσηνβνπ-

ιίεο. Σφζν γηα ηελ Η.Κ.Θ. φζν θαη γηα ην θάζε κέινο ηεο ρσξηζηά έλα βαζηθφ θίλεηξν ηεο πα-

ξαπνκπήο ησλ παξαπάλσ ζε δίθε, πέξα απφ ηελ απαίηεζε γηα ζάλαην, ήηαλ φηη ε παξαδεηγ-

καηηθή ηηκσξία ηνπο απνηεινχζε παξάδεηγκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ην νπνίν κπνξνχζε λα 

δεη φινο ν θφζκνο. Απνθαιχπηνληαο γεληθά ηα πεπξαγκέλα ηνπο κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ηελ 

θάζε δνινθνλία, ηελ θάζε βηαηφηεηα πνπ είραλ δηαπξάμεη, ε δίθε απηή έπαημε απνθαζηζηηθφ 

ξφιν ζηελ αλάδεημε ηνπ ηη αθξηβψο είρε ζπκβεί θαη εδξαίσζε ηελ πεπνίζεζε φηη νη δξάζηεο 

έθεξαλ βαξχηαηε επζχλε γηα φζα είραλ γίλεη.  

Ο Υαζφλ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ είραλ δξάζεη ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο, δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ ηα πάληα. Απνιάκβαλαλ ηε δχλακή ηνπο, ζηέιλνληαο ηα 

ζχκαηα ηνπο ζην ζάλαην θαη θπλεγψληαο κε απίζηεπηε ζπζηεκαηηθφηεηα φπνηνπο πξνζπα-

ζνχζαλ λα μεθχγνπλ. Ήηαλ ζπλεηδεηά αθξαίνη απέλαληη ζηνπο νκνζξήζθνπο ηνπο, δελ ήηαλ 

απιά αθνζησκέλνη ζηελ απνζηνιή ηνπο. Σε δξάζε ηνπο ηελ αληηιακβάλνληαλ δηαθνξεηηθά, 

είραλ ζίγνπξα ηελ αίζζεζε φηη ήηαλ νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, κηα θαη δελ ππήξ-

ρε πάληα θάπνηνο αλψηεξνο, ζηνλ νπνίν έπξεπε λα ινγνδνηήζνπλ. Λεηηνπξγνχζαλ, ινηπφλ, 

απξφζσπα φρη κφλν ζηα φξηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ Υηξο θαη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ήηαλ ζπζρε-

ηηζκέλε κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ελέξγεηεο, εληαγκέλεο ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο νκάδαο, κε 

δεδνκέλε ηελ αθχζηθα ζθιεξή ηδηνζπγθξαζία θαη ην ζαδηζκφ πνπ εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη απφ ηε ζπγθπξία. 
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α. Οη πξώηεο κεηαπνιεκηθέο θνηλνηηθέο εθινγέο 

 

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1945 ε Κνηλφηεηα αλαδεηνχζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ αληίγξαθα απφ ηα θαηαζηαηηθά ηεο, θαζψο, ιφγσ ηεο νινζρεξνχο 

θαηαζηξνθήο ησλ αξρείσλ ηεο, ηα είρε ζηεξεζεί
338

.  Σνλ ίδην κήλα ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο 

Η.Κ.Θ. Ναρκίαο ελεκέξσζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1945 ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην φηη ν λένο 

εθινγηθφο λφκνο πξνέβιεπε φηη νη Ηζξαειίηεο ζα ςήθηδαλ ζηηο επηθείκελεο εθινγέο ζε 

ρσξηζηφ εθινγηθφ ηκήκα. Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έζεζε ην δήηεκα ζην Γεληθφ 

Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο Φξαγθίζηα, ν νπνίνο ππνζρέζεθε φηη ζα ζπδεηνχζε ην ζέκα κε ηνλ 

Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ θαη ηνλ Ννκάξρε ηφζν γηα λα θαηαλεκεζνχλ νη ςεθνθφξνη Ηζξαειίηεο 

ζηηο ελνξίεο φζν θαη γηα ηελ αλάγθε λα ηξνπνπνηεζεί ν εθινγηθφο λφκνο. Ζ Η.Κ.Θ απνθάζηζε 

λα ζηαιεί έγγξαθν ζηε Ννκαξρία, εθθξάδνληαο ηελ ακθηβνιία κήπσο νη Ηζξαειίηεο 

αλαγθαζηνχλ ηειηθά λα ςεθίζνπλ ζε μερσξηζηφ εθινγηθφ ηκήκα
339

.  

ηηο 19 Μαξηίνπ 1946 ππνβιήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Η.Κ.Θ. ε έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ ηεο αληηπξνζσπείαο πνπ είρε επηζθεθηεί ηελ Αζήλα γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ 

θνηλνηηθψλ δεηεκάησλ
340

. Ζ επηηξνπή κεηέβε, κεηαμχ άιισλ, θαη ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

γηα ην δήηεκα ηνπ ρσξηζηνχ εθινγηθνχ ζπιιφγνπ Ηζξαειηηψλ, θαη έιαβε ηελ  ππφζρεζε φηη 

ζα επηιπφηαλ. Με απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, νη Ηζξαειίηεο ζα ςήθηδαλ φινη, 

ζχκθσλα κε ηνλ αλαζεσξεκέλν εθινγηθφ θαηάινγν, ζην εθινγηθφ ηκήκα Παλαγνχδαο, απφ-

θαζε πνπ θαηαξγνχζε ηε κπζηηθή ςεθνθνξία. Χο κφλν φπιν πξνηάζεθε απφ ηελ  Η.Κ.Θ.
341

  ε 

απνρή απφ ηηο εθινγέο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαξπνθνξνχζαλ νη δηακαξηπξίεο ηνπ Κνηλνηη-

θνχ πκβνπιίνπ.
342

 

Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα επηδνθίκαζε ηε ζηάζε ησλ πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο Κνηλφηε-

ηαο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ηειηθά ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 1946. Με ηελ 

απνρή ηνπο είραλ δψζεη ην κήλπκα φηη δελ θνβνχληαλ πιένλ λα εθδειψλνπλ ηε δηαθσλία 

ηνπο ζην ειιεληθφ θξάηνο, ην νπνίν κε ηε λνκνζεζία ηνπ εμαθνινπζνχζε λα δείρλεη φηη δελ 

ππεξαζπηδφηαλ ηηο κεηνλφηεηεο. Γεκνζίεπζε κάιηζηα ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο Η.Κ.Θ
343

, 

ζην νπνίν επηζήκαηλε ηελ εμαθνινπζεηηθή αδηαθνξία θνξέσλ, φπσο ε Ννκαξρία Θεζζαινλί-
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θεο θαη ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζηηο επηζηνιέο πνπ είρε ζηείιεη ε Κνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ 

λα ηνλίζεη ηελ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αληηζπληαγκαηηθή απφθαζε πνπ έζηγε ηε κπζηηθή 

ςεθνθνξία. Σνληδφηαλ κάιηζηα φηη ηελ 28
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1946 επηηξνπή πνπ βξηζθφηαλ ζηελ 

Αζήλα, είρε επηζθεθηεί γη’ απηφ ην ζέκα ηνλ δηεπζπληή ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ν ν-

πνίνο, αλ θαη είρε αληηιεθζεί ην άηνπν ηεο απφθαζεο, σζηφζν δελ αληέδξαζε θαη έηζη αληη-

πξνζσπεία ηεο Κνηλφηεηαο επηζθέθηεθε ην γξαθείν ηνπ Ννκάξρε. Ο δηεπζπληήο ηεο Ννκαξ-

ρίαο απάληεζε φηη νη Ηζξαειίηεο δελ ζα ςήθηδαλ κφλνη ηνπο αιιά καδί κε ηνπο ππφινηπνπο 

εθινγείο ηεο ελνξίαο Παλαγνχδαο (ζε έλα εθινγηθφ ηκήκα)!
344

 Σν πεξίεξγν ήηαλ φηη ην απφ-

γεπκα ηεο 30εο Μαξηίνπ, παξακνλή ησλ εθινγψλ δειαδή, ππήξμε απάληεζε απφ ην ππνπξ-

γείν φπνπ ηνληδφηαλ φηη θαηαξγείηαη ηειηθά ην ρσξηζηφ εθινγηθφ ηκήκα ησλ Ηζξαειηηψλ.
345

  

ρεηηθά κε ην ζέκα πνπ είρε πξνθχςεη γηα ην αλ νη Ηζξαειίηεο ζα ςήθηδαλ ζην Γεκν-

ςήθηζκα πνπ ζα δηελεξγνχληαλ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1946, νη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηεο 

Κνηλνηηθήο Δπηηξνπήο πνπ είρε ηαμηδέςεη ζηελ Αζήλα, ζε ζπλελλφεζε κε ην Κ.Η...Γ. θαη 

ηελ Κπβέξλεζε είραλ ιχζεη ηειηθά ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην είρε 

δειψζεη φηη ήηαλ απνθαζηζκέλν λα ζπζηήζεη ζηα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο λα κελ θάλνπλ ρξήζε 

ηνπ εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα ήηαλ ππνρξεσκέλα λα ςεθίζνπλ ζε 

έλα κφλν εθινγηθφ ηκήκα, φπσο είρε ζπκβεί θαη ζηηο εθινγέο ηεο 31εο Μαξηίνπ. Έπεηηα φκσο 

απφ επαλεηιεκκέλεο ελέξγεηεο πξνο ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην δήηεκα ιχζεθε, κε ηξφπν 

πνπ λα εμαζθαιίδεηαη απφ ην χληαγκα ε πξνβιεπφκελε κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ ησλ εθιν-

γέσλ. Σειεγξαθηθή δηαηαγή ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πξνο ηε Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο 

θαζφξηζε νη Ηζξαειίηεο ςεθνθφξνη λα ςεθίζνπλ φρη ζ’ έλα ηκήκα αιιά ζε πεξηζζφηεξα.
346

                 

 ην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ππήξραλ έληνλεο δηαθσλίεο. Δλφςεη ησλ εθινγψλ ηνπ 

1946, ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα δηαηχπσλε ηελ αλεζπρία
347

 λα κελ επηθξαηήζνπλ άλζξσπνη ζαλ 

θη απηνχο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηε δηνίθεζε ηεο Η.Κ.Θ. πξνθαηνρηθά. Δπηζήκαηλε φηη ε  

θαηλνχξγηα Κνηλφηεηα ρξεηαδφηαλ θαη λένπο αλζξψπνπο, πνπ λα έρνπλ άζπηιν ην παξειζφλ 

ηνπο, «αλζξψπνπο πνπ κε ηε ζηάζε ηνπ ζηελ θαηνρή είραλ δείμεη πσο άμηδαλ λα είλαη εγέηεο, 

αλζξψπνπο πνπ λα είλαη απνθαζηζκέλνη λα ζπζηάζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα γηα ην 

θαιφ ηνπ ζπλφινπ»
348

. Τπήξρε δηραζκφο θαη έληαζε, σζηφζν, ήηαλ θαηαλνεηέο ηφζν νη 
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αληηδξάζεηο φζν θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη αληηδξάζεηο απηέο ήηαλ πνιχ 

πην πγηείο απφ ηελ εμίζσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ ηζνπέδσζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ. 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνθήξπμε θνηλνηηθψλ εθινγψλ είραλ δξνκνινγεζεί, ρσξίο, 

σζηφζν, λα έρεη βξεζεί αθφκε ην πξνπνιεκηθφ θαηαζηαηηθφ
349

. χκθσλα κε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ Ναρκία, νη εθινγέο κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε ηα ππάξρνληα θαηαζηα-

ηηθά, θαη έηζη ην πκβνχιην απνθάζηζε
350

 λα πξνθεξχμεη ηηο εθινγέο γηα ηηο 14 Απξηιίνπ 

1946. 

Οη εθινγέο αλακέλνληαλ κε κεγάιε αγσλία, κε δεδνκέλν φηη είραλ αξρίζεη λα ππθλψ-

λνπλ νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ζέκαηα πνπ εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθή ηδενινγηθή νπηηθή. Δλδεη-

θηηθή ηεο νπηηθήο απηήο ήηαλ κηα επηζηνιή πνπ ζπλέηαμε  νκάδα πξψελ νκήξσλ θαη απέζηεη-

ιε ζην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζε πεξίιεςε
351

. Οη φκεξνη ηφληδαλ φηη, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θνηλνηηθέο εθινγέο, έπξεπε λα αλαιάβνπλ ηελ Κνηλφηεηα άλζξσπνη 

πνπ ππέθεξαλ ζηελ νκεξία ή άιινπ γηα λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο. Δ-

πέξξηπηαλ, ηαπηφρξνλα, επζχλεο ζην ππάξρνλ ζπκβνχιην, επηζεκαίλνληαο φηη απηνί πνπ δηνη-

θνχζαλ ηελ Κνηλφηεηα ήηαλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ γιίησζαλ ράξε ζηα ρξήκαηά 

ηνπο, δελ ελδηαθέξνληαλ, επνκέλσο, γηα ηνπο νκήξνπο πνπ ηφζν ππέθεξαλ θαη εμαθνινπζνχ-

ζαλ λα ππνθέξνπλ.   

Δμίζνπ ελδεηθηηθφ, σο πξνο ην ηδενινγηθφ ράζκα πνπ ππήξρε ζηελ Κνηλφηεηα, ήηαλ ην 

θείκελν κε ηίηιν «Πξνο θηινμελνχκελνο», κε ην νπνίν ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα ελαληησλφηαλ
352

  

ζηηο δηαζέζεηο φισλ φζσλ εκπλένληαλ απφ ηα ηδαληθά ηεο ζησληζηηθήο ηδενινγίαο, ηνλίδνληαο 

φηη ε ζπλελλφεζε καδί ηνπο ήηαλ αδχλαηε.  

Ζ πξνζκνλή ησλ θνηλνηηθψλ εθινγψλ εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί πξψηεο ηάμεο α-

θνξκή γηα λα απεπζχλνληαη εθθιήζεηο ελφηεηαο, κε ηε ζθέςε λα ζπγθξνηεζεί έλα εληαίν ςε-

θνδέιηην
353

. Χζηφζν, ηελ ίδηα ζηηγκή νη φκεξνη δελ είραλ απνθαζίζεη νξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε 

ζηάζε πνπ έπξεπε λα θξαηήζνπλ ζηηο επηθείκελεο εθινγέο. Καινχζαλ, ινηπφλ, ζε ζπλάληεζε 

ηα κέιε ηνπο, κε ζθνπφ λα αλαδεηεζεί ν ηξφπνο ηεο ελεξγφηεξεο εθπξνζψπεζεο ζηε Γεληθή 
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πλέιεπζε. Τπήξραλ δχν απφςεηο, είηε λα θαηεβνχλ κε ρσξηζηφ ςεθνδέιηην, είηε λα ζπλεξ-

γαζηνχλ κε άιιεο νκάδεο.
354

  

Οη εθινγέο ηεο 14
εο

 Απξηιίνπ ήηαλ νη πξψηεο πνπ γίλνληαλ κεηά απφ δεθαηέζζεξα 

ρξφληα (απφ ην 1931). Ο Mεηαμάο είρε θαηαξγήζεη ηελ Κνηλνηηθή πλέιεπζε απφ ην 1936, 

δηνξίδoληαο ηα κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλφηεηαο
355

. Σειηθά, ζχκθσλα κε ηα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Η.Κ.Θ, ζηηο 2 Απξηιίνπ 1946 

πξνηάζεθε λα ζηαιεί ηειεγξάθεκα ζην Κεληξηθφ πκβνχιην γηα λα δηεμαρζνχλ νη εθινγέο 

ζηηο 28 Απξηιίνπ αληί γηα ηηο 14 ιφγσ ηερληθψλ δπζθνιηψλ.
356

 Σν Κεληξηθφ πκβνχιην απά-

ληεζε
357

 φηη ην ππνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ελέθξηλε ηειηθά ηελ αλαβνιή ησλ 

θνηλνηηθψλ εθινγψλ γηα ηηο 28 Απξηιίνπ 1946.  

Οη εθινγέο ζα δηελεξγνχληαλ κε ην ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηνπ 1934 θαη ζα ε-

θιεγφηαλ πελεληακειήο Κνηλνηηθή πλέιεπζε κε αλαινγηθφ ζχζηεκα. Ζ ζεηεία ηεο πλέ-

ιεπζεο ζα ήηαλ ηεηξαεηήο, δηθαίσκα ςήθνπ είραλ φζνη ήηαλ κέιε ηεο Κνηλφηεηαο θαη φζνη 

«άγνπλ» ην εηθνζηφ πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη ππνςήθηνη έπξεπε λα είραλ ειεχζεξε 

δηαρεηξηζηηθή πεξηνπζία, λα ήηαλ Έιιελεο ππήθννη, λα κελ ήηαλ έκκηζζνη ππάιιεινη ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ησλ θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη κελ είραλ αληηδηθίεο κε ηελ Κνηλφηεηα. Οη 

γπλαίθεο δελ είραλ δηθαίσκα ςήθνπ
358

.  

Οη δπζθνιίεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ελφηεηαο ζηηο εθινγέο απνδείρηεθαλ κεγαιχηεξεο 

απφ φ,ηη αξρηθά είραλ δηαθαλεί. Οη δηάθνξεο νκάδεο είραλ ζπκθσλήζεη, θαηαξράο, ζηελ αλά-

γθε ηεο ελφηεηαο. Δίρε ζρεκαηηζηεί κάιηζηα θαη επηηξνπή, ε νπνία πεξηιάκβαλε εθπξνζψ-

πνπο δηαθφξσλ νκάδσλ γηα λα εηνηκάζεη ην ζρέδην ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ θαηά-

ινγν ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ Κνηλνηηθή πλέιεπζε
359

. Σν ζπκβνχιην ηεο «Έλσζεο ησλ Οκή-

ξσλ», φκσο, απνθάζηζε ηειηθά λα θαηέβεη ρσξηζηά ζηηο εθινγέο, θίλεζε πνπ μάθληαζε ηνπο 

νπαδνχο ηεο ελφηεηαο. Απνθαζηζηηθφ ξφιν είρε παίμεη ε  απαίηεζε ησλ «ησληζηψλ» λα ζπ-

κπεξηιεθζεί ζην θνηλφ πξφγξακκα φξνο, θαηά ηνλ νπνίν «ε Κνηλφηεηα ζα βνεζνχζε ηε δην-

ρέηεπζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ Παιαηζηίλε», άπνςε πνπ δελ ηεξνχζε ηελ 
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πξσηνβνπιία ηεο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ζα δηλφηαλ θαλέλαο πνιηηηθφο ραξα-

θηήξαο ζην πξφγξακκα
360

.  

Οη δηθαηνινγίεο πνπ πξφβαιιε ε δηνίθεζε ηνπ «σκαηείνπ ησλ Οκήξσλ ήηαλ, θαηά ην 

Ιζξαειηηηθόλ Βήκα,  αζηήξηθηεο
361

, αλ κάιηζηα ιάβαηλε  θαλείο ππφςε ηνπ φηη ην σκαηείν 

ηνπο δελ αληηπξνζψπεπε θακηά πνιηηηθή ηάζε, γηαηί ηα κέιε ηνπ είραλ δηάθνξεο ηδενινγηθέο 

απνρξψζεηο. Οη «φκεξνη», σζηφζν, βξίζθνληαλ ζηε ρεηξφηεξε κνίξα απφ ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο Κνηλφηεηαο θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν απνιάκβαλαλ ηε κεγαιχηεξε ζπκπάζεηα.
362

 Οη πξν-

ζπάζεηεο γηα ηε ζχληαμε εληαίνπ ςεθνδειηίνπ δελ ζηακάηεζαλ, κηα θαη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

αθφκε θαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα πείζνπλ κε ηελ επηξξνή ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάγθε χπαξμεο εληαίνπ ςεθνδειηίνπ.
363

  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Έλσζεο ησλ Οκήξσλ» δεκνζίεπζε κάιηζηα θαη πξνε-

θινγηθφ πξφγξακκα.
364

 Αλαθνξηθά κε ηνπο νκήξνπο, έζεηε δεηήκαηα νηθίαο, ζπζζηηίσλ, ζέ-

καηα πγεηνλνκηθά, επαγγεικαηηθά θαη άιια. Αιιά θαη ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο Κνη-

λφηεηαο, ηφληδε φηη έπξεπε λα βξεζεί ηξφπνο ζηέγαζεο, θάησ απφ θαιέο ζπλζήθεο, φισλ ησλ 

κέρξη ηφηε αζηέγσλ. Γελ ήηαλ ζσζηφ γηα παξάδεηγκα λα ζηεγάδνληαη ζην ίδην δσκάηην δχν 

νηθνγέλεηεο, ή λα βξίζθνληαη κέζα ζε έλα δσκάηην παληξεκέλνη, άγακνη, θνξίηζηα θαη αγφ-

ξηα
365

. Δπέκελε ζηε ρνξήγεζε δχν ζπζζηηίσλ, κε ηελ επηζήκαλζε λα ππάξρεη δηαξθήο κέξη-

κλα γηα ηε βειηίσζή ηνπο, θαη έζεηε ην δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηνπ ηαηξείνπ ηεο Κνηλφηεηαο. 

Εεηνχζε, αθφκε, λα δίλνληαη  θάξκαθα εχθνια θαη ζε αθζνλία θαη πξνπαληφο, ηφληδε, ηελ 

αλάγθε λα ηδξπζεί λνζνθνκείν. Σν πξφγξακκα έθαλε εηδηθή αλαθνξά ζηηο γπλαίθεο πνπ έ-

πξεπε λα εληζρπζνχλ εζηθά θαη πιηθά, ζηελ αλαγθαηφηεηα λα δίλνληαη ξνχρα γηα ηα λενγέλλε-

ηα, θαη θαιφ θαγεηφ ζηηο ιερψλεο θαη ζηα παηδηά. Ξερσξηζηή αλαθνξά γηλφηαλ ζηελ αλα-

γθαηφηεηα ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο φζν θαη ζηε ζπλδξνκή ησλ κειψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο, ψζηε λα επαλαθηεζνχλ νη ρακέλεο  πεξηνπζίεο. Σν πξφγξακκα ηφληδε κε έκθαζε 

φηη ε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηψλ έπξεπε λα πεξηέιζεη ζηε δηθαηνδνζία ελφο θνηλνηηθνχ νξγα-

ληζκνχ, έηζη ψζηε λα κε ραζεί ηίπνηα.  

Αλαθνξά γηλφηαλ θαη ζηε λενιαία, ζηηο ρξεκαηηθέο ππνηξνθίεο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ 

έπξεπε λα εληζρπζνχλ θαη ζηε ζέζπηζε εηδηθψλ βξαβείσλ γη’ απηνχο πνπ ζα δηαθξίλνληαλ. 
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Δπίζεο, ηνληδφηαλ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο γάκσλ δελ είρε αθφκα ηαθηνπνηεζεί, εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο ηεξαηηθήο αξρήο, γη’ απηφ ήηαλ αλάγθε λα πξνζιεθζεί έλαλ κνέι (πεξηηνκέαο) θαη 

έλαλ ραράκ (ξαβίλνο), κε δεδνκέλν φηη πνιιά βξέθε επξφθεηην λα γελλεζνχλ θαη ην δήηεκα 

ηεο πεξηηνκήο ζα εηίζεην ζχληνκα. Σν δήηεκα ηνπ θνηκεηεξίνπ έπξεπε επεηγφλησο λα ηαθην-

πνηεζεί, είηε κε ηελ επηδηφξζσζε θαη ηνλ εμσξατζκφ ηνπ παιηνχ, είηε κε ηελ νξηζηηθή  εγθα-

ηάζηαζε ζην λέν. Σέινο, αλαθνξά γηλφηαλ θαη ζηελ αλάγθε ζχζθημεο ησλ δεζκψλ κεηαμχ 

ησλ ππνινίπσλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ ηεο Διιάδαο
366

.  

Οη πξνζπάζεηεο γηα θάζνδν κε εληαίν ςεθνδέιηην ζηηο  εθινγέο, φπσο αλαθέξζεθε, 

απέηπραλ θαη έηζη νη ππνςήθηνη ζπλδπαζκνί ήηαλ ηειηθά ηέζζεξηο. «Οη ζπλέπεηεο ζα είλαη 

ίζσο αλεπαλφξζσηεο, επηδήκηεο γηα ηελ χπαξμή καο. Καη εθείλνη πνπ επζχλνληαη γη’ απηφ ζα 

κεηαληψζνπλ πνιχ ζχληνκα θαη ζα καδέςνπλ κφλνη ηνχο θαξπνχο ηεο δηρφλνηαο πνπ έζπεη-

ξαλ» επηζήκαηλε ην Ιζξαειηηηθόλ Βήκα,
367

 επηθξίλνληαο ηε ζηάζε ησλ «ησληζηψλ» πνπ θα-

ηέβεθαλ ηειηθά θη απηνί απηφλνκα, ηνλίδνληαο πσο δελ «είραλ ην ζάξξνο λα πνπλ εμαξρήο 

πσο δελ ήζειαλ ηελ ελφηεηα, θξφληηδαλ κφλν λα θεξδίζνπλ ρξφλν», αλαβάιινληαο θάζε κέξα 

ηελ νπζηαζηηθή απφθαζε. «Γηαηί πξέπεη λα ην πνχκε θαζαξά. Αλ νη «ησληζηέο» δέρνληαλ λα 

ζπκπξάμνπλ, ζα ήηαλ εχθνιν λα πεηζηνχλ νη φκεξνη» ππνζηήξηδε ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ
368

. 

Σν Ιζξαειηηηθόλ Βήκα επηζήκαηλε αθφκε θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, φηη νη εθινγείο 

έπξεπε λα ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηνπο «κηθξνχο αξηζκνχο», γηαηί απηνί νη άλζξσπνη 

πνπ ηνπο έθεξαλ ήζειαλ λα μαλακπνχλ ζηε δηνίθεζε ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ απνθάιπςε απηή 

ζρεηηδφηαλ κε ην γεγνλφο φηη φζνη είραλ κηθξνχο αξηζκνχο ζηνπο βξαρίνλεο ησλ ρεξηψλ ηνπο 

(ν Κφξεηο είρε ηνλ αξηζκφ 1) απφ ηα ζηξαηφπεδα, ήηαλ πξνλνκηνχρνη, πνιηηνθχιαθεο θαη άι-

ινη νη νπνίνη, «γηα λα ζψζνπλ ην ηνκάξη ηνπο αδηαθφξεζαλ γηα ηελ ηχρε ησλ αδεξθψλ 

ηνπο».
369

  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ πξψελ «Οκήξσλ» πήξε ηειηθά 342 ςήθνπο, ε «Λατθή Δβξατθή 

Αλαγέλλεζε» 198, νη «ησληζηέο» 165 θαη νη «Αλεμάξηεηνη» 85. Φήθηζαλ 790 εθινγείο, ζε 

ζχλνιν 884 εγγεγξακκέλσλ.
370

 Ζ επηηπρία ησλ «Οκήξσλ» ήηαλ  εμαζθαιηζκέλε, γηαηί απν-

ηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ηζξαειηηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο ζπλδπαζκφο 

ηεο «Λατθήο Δβξατθήο Αλαγέλλεζεο» είρε ζεκεηψζεη ζεκαληηθή λίθε, ελψ νη «ησληζηέο», 
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έβγαηλαλ δεκησκέλνη, φπσο, άιισζηε,  θαη νη «Αλεμάξηεηνη», γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηελ 

ειιηπή πξνεθινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπο.
371

  

Σα πξνβιήκαηα
372

 πνπ είρε λα ιχζεη ην λέν ζπκβνχιην ήηαλ πνιιά. Καη πξψηα απ’ 

φια ην δήηεκα ηεο ζηέγεο, θαζψο ελάκηζε ρξφλν κεηά απφ ηελ επηζηξνθή ζηε Θεζζαινλίθε 

ππήξραλ αθφκε Δβξαίνη πνπ θνηκφληνπζαλ ζηηο πλαγσγέο ή ήηαλ θηινμελνχκελνη ζε δηάθν-

ξα ζπίηηα. Δπίζεο, ην ζέκα ησλ πεξηνπζηψλ ήηαλ θιέγνλ, δηφηη, παξ’ φινπο ηνπο λφκνπο πνπ 

είραλ ςεθηζηεί, παξέκελε αθφκα άιπην, φπσο θαη ε  επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πνπ έπξε-

πε λα ηχρεη αλάινγεο κέξηκλαο. Έπξεπε αθφκε άκεζα λα πξνζηαηεπηεί ε κεηξφηεηα θαη λα 

δνζεί έκθαζε ζηα ζπζζίηηα. Ζ επηηξνπή ζπζζηηίσλ κάιηζηα είρε ήδε ελεκεξψζεη ην πκβνχ-

ιην ηεο Κνηλφηεηαο φηη δελ κπνξνχζε λα θαιχςεη πεξηζζφηεξεο απφ 400 κεξίδεο εκεξεζίσο 

θαη φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εγγξάςεη άιινπο άπνξνπο.
373

 Βαζηθή κέξηκλα, επίζεο, έρξηδε ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαζψο πξνείρε λα ζσζνχλ νη άξξσζηνη θαη πάλσ απ’ φια νη  θπκαηη-

θνί, αιιά θαη λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ε ζρέζε ηεο Joint κε ηελ Η.Κ.Θ.. Σέινο, θαη ε δη-

νξγάλσζε ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ γηα ηα κηθξά παηδηά ήηαλ κηα αθφκε πξννπηηθή πνπ άξ-

ρηζε λα ζπδεηείηαη.
374

  

 Οη αλάγθεο γηα πεξίζαιςε ήηαλ ηεξάζηηεο. Τπήξραλ άξξσζηνη, έγθπεο, παηδηά, ρήξεο 

θαη ειηθησκέλνη. ην ζπζζίηην ε θαηάζηαζε ήηαλ εμαηξεηηθά κπεξδεκέλε, γηαηί αξθεηνί απφ 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο δελ πήγαηλαλ λα πάξνπλ ηε κεξίδα ηνπο, ελψ αληίζεηα ζηηίδνληαλ ζπρλά 

πνιινί νη νπνίνη είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ ην ζπζζίηην πνπ έπαηξλαλ. 

Ήηαλ επίζεο πνιινί εθείλνη πνπ δελ έηξσγαλ θαζφινπ θαη ην δηθαίσκά ηνπο ην κεηαβίβαδαλ 

ζε αιιφζξεζθνπο πνπ εξγάδνληαλ ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο.
375

  

ηηο 27 Μαΐνπ 1946 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκ-

βνπιίνπ κεηά απφ ηηο εθινγέο. Αλαθνηλψζεθε
376

 φηη ε δίθε ησλ πξνδνηψλ Υαζφλ, Αικπάια, 

Κνχλην, ηφλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ζηηο 2 Ηνπιίνπ. ε βάξνο ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ είραλ, ζην κεηαμχ, ππνβιεζεί αξθεηέο κελχζεηο θαη είραλ θαηαηεζεί ζηνη-

ρεία ηέηνηα πνπ καξηπξνχζαλ θαλεξά ηφζν ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ θαηαθηεηή φζν θαη ηα 

εγθιήκαηα, ηηο πξνδνζίεο, ηνπο εθβηαζκνχο θαη ηηο θινπέο πνπ είραλ δηαπξάμεη
377

. Ζ αλαιπ-
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ηηθή θαηαγξαθή θαη εμηζηφξεζε φισλ ησλ εγθιεκάησλ ηνπο ήηαλ βέβαηα αδχλαηε, κηα θαη 

πνιινί κάξηπξεο δελ δνχζαλ πηα.  

Πέξα απφ ηα πνιιά θαη αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα ηεο Κνηλφηεηαο ππήξραλ, παξάιιε-

ια, θάπνηεο ελδείμεηο επηζηξνθήο ζηελ θαλνληθφηεηα. Οη αζιεηέο ηνπ Γπκλαζηηθνχ πιιφγνπ 

«Μαθακπί» είραλ ήδε ιάβεη κέξνο ζηελ παξέιαζε ηεο εζληθήο γηνξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ, 

γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πέληε ρξφληα.
378

 Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη ε ελζαξξπληηθή ζπκκεηνρή 

θαη εθθψλεζε ιφγνπ ηεο αληηπξνζψπνπ ηεο «Γπλαηθείαο ηζξαειηηηθήο νξγάλσζεο Θεζζαιν-

λίθεο» ζην πξψην παλειιαδηθφ ζπλέδξην γπλαηθψλ πνπ είρε δηνξγαλσζεί  ζηελ Αζήλα
379

. 

Μέζα ζε ζχειια ρεηξνθξνηεκάησλ, ελζνπζηαζκνχ θαη ζπγθίλεζεο, ε εθπξφζσπνο ησλ νξγά-

λσζεο πεξηέγξαςε ηελ θαηάζηαζε ησλ Ηζξαειηηψλ. Σφληζε φηη έγθπεο, γέξνη θαη παηδηά εμα-

θνινπζνχζαλ λα θνηκνχληαη ζηα ηζηκεληέληα δάπεδα ησλ πλαγσγψλ, ρσξίο ζηξψκαηα, ρσ-

ξίο θνπβέξηεο, ρσξίο θακία ηαηξηθή πεξίζαιςε, ρσξίο θακία θξαηηθή πεξίζαιςε απφ ηελ απε-

ιεπζέξσζε θαη εμήο, παξά ηηο ππνζρέζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ
380

. Ο Νφκνο 808 είρε ςεθηζηεί 

κφλν, ρσξίο λα ηζρχζεη πξαγκαηηθά, κηα θαη δελ είρε απνδψζεη ηα ζπίηηα θαη ηηο πεξηνπζίεο 

ζηνπο Ηζξαειίηεο
381

. Απηή ε δπζκελήο θαηάζηαζε απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ην Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην λα απνζηείιεη αληηπξνζσπεία ζηελ Αζήλα, δηεθδηθψληαο ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ
382

. Ζ κε εθαξκνγή ηνπ απνδείθλπε φηη νη κεηαπνιεκηθέο θπβεξλήζεηο, γηα κία αθφκε 

θνξά, ςήθηδαλ θίιν-εβξατθά λνκνζεηήκαηα, ηα νπνία, φκσο, πνηέ δελ εθαξκφδνληαλ.  

ην κεηαμχ ε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο, θαηά ηελ νπνία είρε εγθξηζεί 

ην πξφγξακκα θαη ν πξνζσξηλφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πκβνπιίνπ, άθεζε αηζηφδνμα κελχ-

καηα γηα ην κέιινλ. Ζ θαιχηεξε εγγχεζε γη’ απηφ απνηεινχζε ε αξκνληθή ζπλεξγαζία ησλ 

παξαηάμεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε πλέιεπζε.
383

 Ζ ηειεπηαία ελέθξηλε ην πξφγξακκα θαη ηνλ 

πξνζσξηλφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πκβνπιίνπ ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζή ηεο, θαηά ηελ νπνία ν 

λένο πξφεδξνο εμέζεζε ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα.
384

  

Ο Πξφεδξνο ηεο Η.Κ.Θ., ηαηξφο Αιβέξηνο Μελαζζέ, αλέπηπμε ην πξφγξακκα ηεο 

Η.Κ.Θ., ηνλίδνληαο φηη, ζρεηηθά κε ηηο πεξηνπζίεο, φιεο νη πξνζπάζεηεο θαηέηεηλαλ πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 808, ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ επηδήκηεο γηα 
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ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Σφληδε φηη, αλ επηβάιινληαλ ηξνπνπνηήζεηο, ε Η.Κ.Θ. ήηαλ απνθαζη-

ζκέλε λα  πξναζπίζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο, κε φια ηα λφκηκα κέζα
385

.   

ε ζρέζε κε ηελ Joint, ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, κε βάζε ηε ζπκθσλία πνπ είρε θάλεη 

κε ηελ νξγάλσζε,  ζα έιεγρε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο, επαγξππλψληαο γηα ηελ πηζηή εθαξκν-

γή ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ. Άιισ-

ζηε, ν Μελαζζέ αλαθέξζεθε θαη ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Goldstain, θαηά ηελ νπνία είραλ 

εμεηαζηεί νη αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ηδίσο ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. 

ρεηηθά κε ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα, ην πκβνχιην ζα αζρνινχηαλ κε ηελ αλαδηνξ-

γάλσζε ησλ επηηξνπψλ αθηλήησλ, απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ εμαξηηφηαλ ε πξφνδνο ηεο 

Κνηλφηεηαο. Θα θαηαβαιιφηαλ πξνζπάζεηα, ψζηε ηα ζπίηηα θαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ δελ ή-

ηαλ λνηθηαζκέλα, λα απνδεζκεπηνχλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζηέγαζε θαη ηελ επαγ-

γεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ Ηζξαειηηψλ. Δπίζεο, ζα ιακβαλφηαλ πξφλνηα γηα ηε κφξθσζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζε εβξατθέο βάζεηο, κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζρεηηθψλ νξγαλψζε-

σλ, ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ εβξατθήο γιψζζαο θαη ηζηνξίαο θαη ηελ παξάιιειε αλχςσζε 

ηνπ εζηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπο. Πξνβιεπφηαλ, επίζεο, ε ππνζηήξημε ησλ λέσλ 

νηθνγελεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχζαλ νηθνγελεηαθά ή κεκνλσκέλα λα κεηαλαζηεχζνπλ 

νπνπδήπνηε λφκηδαλ φηη ζα είραλ αμηνπξεπή δσή. Σν  πκβνχιην ζα αζρνινχηαλ θαη κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεθξνηαθείνπ, κε ηελ νξγάλσζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο.  

Έλδεημε ηνπ θαινχ θιίκαηνο πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε πλέιεπζε ήηαλ ε επνηθνδνκε-

ηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε θαη ε ππνβνιή πνιιέο εξσηήζεσλ ζηνλ Μελαζζέ. Έγηλαλ, 

επίζεο, αξθεηέο ππνδείμεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ ηεο πλέιεπζεο, απφ ηηο νπνίεο ην 

πκβνχιην άιιεο απέξξηςε θαη άιιεο ππνζρέζεθε λα ιάβεη ππφςε ηνπ. Σέινο αθνινχζεζε  

ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία εγθξίζεθε ηφζν ην πξφγξακκα, φζν θαη ν πξνυπνινγηζκφο κε 30 

ςήθνπο επί 36 παξφλησλ
386

.  
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα αλαδείμεη ηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο πνπ επηθξά-

ηεζαλ ηελ επνρή ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, θπξίσο 

ηελ πξψηε επψδπλε δηεηία κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε  (1945-1946). Να παξαθνινπζήζεη 

ηηο δηαξθείο -άγνλεο σζηφζν- πξνζπάζεηεο γηα ηελ επαλάθηεζε ησλ θαηαζρεκέλσλ αθηλήησλ, 

κε δεδνκέλε ηελ αδηαθνξία ηνπ θξάηνπο λα βνεζήζεη ηελ Η.Κ.Θ. Να ζηαζκίζεη ηελ έιιεηςε 

δηάζεζεο εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο λα έξζεη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο κεζεγγπνχρνπο, αιιά θαη 

λα εθηηκήζεη ηε κεηαπνιεκηθή ιεειαζία ηνπ θαηεζηξακκέλνπ λεθξνηαθείνπ ηεο Κνηλφηεηαο 

απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Απηέο είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο ζεκαηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ζπ-

ζρεηίζηεθαλ κε καξηπξίεο επηδψλησλ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ θαζεκε-

ξηλφηεηα ησλ Ηζξαειηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε γελνθηνλία (π.ρ. ε 

πξνπνιεκηθή δξάζε αιιά θαη ε κεηαπνιεκηθή δίθε ησλ δήκησλ ηνπ Βαξφλνπ Υηξο). 

Ζ κειέηε παξαθνινχζεζε ηα γεγνλφηα ρξνλνινγηθά, ζπζρεηίδνληαο ηα ζπρλά κεηαμχ 

ηνπο, ηνλίδνληαο ηελ εμαθνινπζεηηθή αιιεινπρία ηνπο. Παξάιιεια, κε ηηο πνηθίιεο εθθάλ-

ζεηο ηεο δηαξθνχο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη ε Κνηλφηεηα λα αλαζπγθξνηεζεί (ιεηηνπξγία 

ζεαηξηθνχ νκίινπ, ίδξπζε θιηληθή «Πίλραο», πεξίζαιςε αξξψζησλ, αιιειεγγχε εππνξφηε-

ξσλ ζηνπο αδχλακνπο θ.ά) θαηαγξάθνληαη νη δηαθπκάλζεηο πνπ πέξαζαλ νη ζρέζεηο ηεο 

Η.Κ.Θ. κε ηελ Joint, νη  πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ ηηκσξία ησλ δνζίινγσλ, αιιά 

θαη ε δηαθχκαλζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Η.Κ.Θ. κε ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην.  

ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηψλ, πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο 

νη Δβξαίνη, ηφζν ηεο θηλεηήο φζν θαη ηεο αθίλεηεο, λνκίδσ φηη ε θνηλσλία δελ έρεη ζπλεηδε-

ηνπνηήζεη αθφκε ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ηεο ιεειαζίαο. Καη εδψ, έιιεηςε θαηαλφεζεο 

αθφκε θαη έιιεηςε δηάζεζεο λα θαηαλνήζεη θαλείο ηη είρε ζπκβεί.  

Ζ Κνηλφηεηα εχινγα δελ κπνξεί λα απνζπαζηεί απφ ηελ νδπλεξή κλεκφλεπζε ηνπ 

παξειζφληνο. Σα δχν πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιεκηθήο αλαζπγθξφηεζήο ηεο, ρσξίο λα απν-

καθξχλεηαη απφ ηνλ θινληζκφ πνπ ππέζηε, δέρεηαη ζηαδηαθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο απψ-

ιεηαο θαη εμνηθεηψλεηαη ζηαδηαθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Έξρεηαη αληη-

κέησπε κε ηελ αδηαθνξία θαη ηε ζησπή, πνπ είλαη εμαθνινπζεηηθά παξνχζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

εβξατθφ δησγκφ, επηινγέο πνπ πεγάδνπλ απφ δηαθνξεηηθά θίλεηξα, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

ππφζηαζε.  
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