
 
Με τα μάτια ενός παιδιού
Ο 90χρονος Σόλωνας Ουσαντζόπουλος περιγράφει τη μέρα 

που οι Γερμανοί κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη
και τα νήπια της Όσσας ζωντανεύουν με εικόνες τα λόγια του...

 

«Θα μείνει για πάντα χαραγμένη μέσα μου και δεν
πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τη στιγμή που έφτασαν
οι γερμανοί αξιωματικοί, με μια μεγάλη μηχανή,
στην είσοδο του Λευκού Πύργου . Ο έλληνας
στρατιώτης ήταν με το όπλο στα χέρια και
παρατεταμένο, στη σιδερένια είσοδο, και
αρνούνταν να τους αφήσει να περάσουν μέσα .
Αυτοί τον κοιτούσαν αποσβολωμένοι, δεν τον
πείραξαν . Ο κόσμος που κοιτούσε και ήταν στο
σημείο άρχισε να τον χειροκροτεί . Δύο ολόκληρες
ώρες ήταν οι Γερμανοί μπροστά του κι αυτός
έστεκε εκεί όρθιος, ασάλευτος, με το όπλο στα
χέρια . Εγώ ήμουν εκεί στο πλάι, δίπλα τους, δεν
φοβόμουν . Τελικά οι Γερμανοί έφυγαν και λίγη
ώρα αργότερα επέστρεψαν, έχοντας μαζί τους
έναν έλληνα αξιωματικό, ο οποίος αφού χαιρέτισε
τον έλληνα σκοπό, του είπε ότι όλα τελείωσαν, κι
έτσι ο στρατιώτης άφησε το όπλο στο έδαφος και
οι Γερμανοί μπήκαν μέσα στον Λευκό Πύργο με τη
σημαία τους, κατέβασαν την ελληνική σημαία κι
ανέβασαν τη δική τους» λέει και χαμηλώνει το
βλέμμα .

(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)
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Η ΕΙΣΒΟΛΗ
«Οι Άγγλοι είχαν κάτι αποθήκες και
γραφεία στο σημείο, τα οποία
εγκατέλειψαν, όταν εισέβαλαν οι
Γερμανοί. Ο Ελληνικός Στρατός ήταν εκεί,
η ελληνική σημαία κυμάτιζε στον Λευκό
Πύργο, κι όταν αντίκρισαν οι στρατιώτες
τους Γερμανούς να διασχίζουν τη
Λεωφόρο Νίκης, εγκατέλειψαν το σημείο.
Τα πάρκα ήταν γεμάτα με όπλα, χλαίνες
και παλάσκες παντού. Θυμάμαι πως
περπατούσα και γύρω μου ήταν γεμάτο
όπλα, εκεί που πατούσα, μπροστά μου,
στα κλαδιά κρεμασμένα».

Πολλοί έμπαιναν στις αποθήκες που
εγκατέλειψαν οι Άγγλοι κι έπαιρναν ό,τι
έβρισκαν μπροστά τους. Θυμάμαι και
γελάω όταν θυμάμαι δύο άτομα που
έκλεψαν τις κουβέρτες, τις είχαν κάνει
μια τεράστια μπάλα που δεν χωρούσε
από την πόρτα της αποθήκης και με
δυσκολία τη φόρτωσαν στο κάρο, ένας
άλλος είχε μαζέψει όλες τις αγγλικές
κάσκες και τις φορούσε τη μία πάνω
στην άλλη, καμιά δεκαριά», σημειώνει
και γελώντας «ομολογεί» πως κι αυτός
συμμετείχε στο… πλιάτσικο, μαζεύοντας
τις κιμωλίες, διότι θεωρούσε πως ήταν
πολύτιμες.

«Μετά την εισβολή, όταν επιστρέψαμε στο σπίτι»,
«αντικρίσαμε τους Γερμανούς να πηδάνε σαν
βατράχια και να σκαρφαλώνουν από τα κάγκελα
για να ανοίξουν την πολυτελή βίλα που είχαν
εγκαταλείψει οι ιδιοκτήτες εξαιτίας του πολέμου
και να μπουν μέσα, για να το καταλάβουν. Το σπίτι
ήταν επιπλωμένο, τέτοια πολυτέλεια δεν υπήρχε
πουθενά, όλα ήταν πανάκριβα, τέλεια – χαλιά,
έπιπλα, φωτιστικά, μεγάλες πόρτες, κάθε δωμάτιο
και τζάκι, και ήρθαν για να μείνουν μέσα, γερμανοί
αξιωματικοί. Γύρω από το σπίτι, στα πάρκα,
υπήρχαν παντού γερμανοί στρατιώτες και ο
εξοπλισμός τους. Ήταν τρομακτική η εικόνα».
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ΟΙ ΛΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΡΒΥΛΕΣ
«Εμείς ζούσαμε στο σπιτάκι κι έβλεπα τους γερμανούς στρατιώτες όλη
την ημέρα, ήμουν μικρό παιδί . Ζούσα ανάμεσά τους, σχολείο δεν πήγαινα
διότι με τους βομβαρδισμούς είχε καταστραφεί και δεν γνώριζα τι
έκαναν, τι είναι το τρίτο Ράιχ . Έβλεπα που αφήναν τις μπότες τους έξω
λασπωμένες . Κανείς δεν έκανε δουλειές για τους άλλους, ακόμα και οι
μεγάλοι αξιωματικοί μόνοι τους φρόντιζαν τα πράγματά τους .

 Εγώ δεν ξέρω πώς μου έκοψε,
γυάλισα τις μπότες τους . Μόλις το
είδε ένας γερμανός αξιωματικός,
άνοιξε το παράθυρο και έβγαλε μια
φετάρα με ψωμί, βούτυρο και
μαρμελάδα . Μεγάλη πείνα είχε τότε,
εγώ όταν την είδα την πήρα και την
έφαγα λαίμαργα . Δεν θα ξεχάσω
ποτέ τη γεύση που είχε»…
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Η ΠΕΙΝΑ
«Είχα τη συμμορία μου, τα παιδιά της γειτονιάς . Δεν υπήρχε φαγητό και
όλοι μαζί παίρναμε τα καζάνια που έτρωγαν οι γερμανοί στρατιώτες,
υποτίθεται για να τα πλένουμε στη θάλασσα και τρώγαμε ό,τι άφηναν
μέσα . Τρώγαμε καλά . Όλη την ημέρα γυρνούσαμε, ο ένας πρόσεχε τον
άλλο».

Ο κόσμος πεινούσε, πέθαινε στους
δρόμους . Όταν γινόταν ο
ανεφοδιασμός της βίλας με τα
φορτηγά, μαζευόντουσαν και
προσπαθούσαν να πάρουν τις
κουραμάνες (πιτουρόψωμα) για να
φάνε, όπως αναφέρει .
«Οι Γερμανοί φώναζαν, έσπρωχναν
και τους έδιωχναν . Τότε, μπροστά
μου, ένας από τους στρατιώτες
πήρε μια κουραμάνα και την
έκρυψε κάτω από την
κουρελιασμένη κάπα μιας
ηλικιωμένης γυναίκας . Δεν το
πίστευε η καημένη, τα έχασε, τον
κοιτούσε στα μάτια» λέει .
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Στο πέρασμα του χρόνου, από τα τέλη του 15ου
αιώνα που χτίστηκε από τους Τούρκους μέχρι
σήμερα, ο Λευκός Πύργος στέγασε ποικίλες
χρήσεις και ετερόκλητες λειτουργίες . Η πρώτη
χρήση του ήταν αμυντικός πύργος με κανόνια,
μετατράπηκε σε σκληρή φυλακή,
χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό κέντρο
διαβιβάσεων και αεράμυνας, φιλοξένησε
αρχαιολογική συλλογή, έγινε μετεωρολογικός
σταθμός, στέγη ναυτοπροσκόπων, μουσική
μπουάτ και σήμερα διαδραστικό μουσείο της
πόλης .

Η πιο περίεργη χρήση του ήταν στα χρόνια του
Α’ Παγκόσμιου πολέμου από τα συμμαχικά
στρατεύματα του Μακεδονικού Μετώπου . Τότε
(1915-1918) ο Λευκός Πύργος στέγαζε το
κέντρο διαβιβάσεων και την αεράμυνα των
Συμμάχων, του αγγλικού και του γαλλικού
στρατού . Στις άσωτες ώρες οι Αγγλοι
στρατιωτικοί του ναυτικού που εκτελούσαν
υπηρεσία στον Πύργο, για να σπάνε τη
μονοτονία αλλά και να έχουν φυσικά
συμπληρώματα στην κονσερβοποιημένη
στρατιωτική τροφή τους, έτρεφαν στην
ταράτσα του μνημείου κότες για αυγά και
καλλιεργούσαν μαρούλια και άλλα κηπευτικά!

Κατά τον Β́ Παγκόσμιο πόλεμο και
τη Γερμανική κατοχή, για λόγους
προστασίας από τις αεροπορικές
επιδρομές, η εξωτερική επιφάνεια
του Λευκού Πύργου καλύφθηκε με
διάφορες ζωγραφικές παραστάσεις
για να … παραπλανούνται τα
αεροπλάνα στις επιχειρήσεις
βομβαρδισμού της πόλης (Η
Θεσσαλονίκη βομβαρδίστηκε από
ιταλικά αλλά και από… συμμαχικά
(βρετανικά) αεροπλάνα!
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