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Μιλόςτε μασ για το βιβλύο ςασ «Σφαγεύο Θεςςαλονύκησ» , εκδόςεισ
Ψυχογιόσ
τη κατοχικό Θεςςαλονύκη του 1943 επικρατεύ χϊοσ και καταςτροφό. Εσ Εσ,
Γερμανοχαφιϋδεσ, Πλιατςικολόγοι Μαυραγορύτεσ, Κομμουνιςτϋσ κι Εβραύοι. Σο
βιβλύο με την πρόφαςη τησ αςτυνομικόσ πλοκόσ και του μυςτηρύου τησ εύρεςησ
δύο αλλόκοτων πτωμϊτων, καταγρϊφει και ιςτορεύ καταλεπτώσ, κι ελπύζω
ςυναρπαςτικϊ, την τραγικό κατϊςταςη ςτην πόλη τα χρόνια τησ Κατοχόσ. Εύναι
ϋνα νουϊρ αςτυνομικό, αλλϊ και ιςτορικό και πολιτικό μυθιςτόρημα βαςιςμϋνο
ςε πραγματικϊ γεγονότα.

2) Ποιο όταν το κύνητρο για να γραφεύ;
Μα υπϊρχει ιςχυρότερο κύνητρο από τη γνώςη και την κατανόηςη τησ πλϋον
τραγικόσ ιςτορικόσ περιόδου τησ πατρύδασ και του λαού μασ; Πιςτεύω ότι εύναι,
όχι ευχό, αλλϊ αναγκαιότητα να κατανοόςουμε όςο μπορούμε πωσ δε
βρεθόκαμε εδώ από παρθενογϋννεςη και πωσ όλοι μασ πατόςαμε ςτον

αδιανόητο αγώνα των παππούδων και των πατερϊδων μασ. Πολύ περιςςότερο
ςόμερα μϋςα ς’ αυτό την οξυμϋνη κοινωνικό κρύςη που βιώνουμε.
3) Το μυθιςτόρημα αναφϋρεται ςτην κατοχό τησ Θεςςαλονύκησ από τουσ
Γερμανούσ. Πώσ καταφϋρατε και αναπαραςτόςατε αυτό την εποχό ;
Με το ςυνόθη τρόπο. Με ϋρευνα ςτην ιςτορικό βιβλιογραφύα και, βεβαύωσ,
μαρτυρύεσ κι επιτόπιεσ ςυνεντεύξεισ με ανθρώπουσ που ϋζηςαν από πρώτο χϋρι
τα γεγονότα που ιςτορούνται ςτο βιβλύο. Εύναι ϋνα θϋμα ακανθώδεσ η Κατοχό,
πολύ περιςςότερο για τη Θεςςαλονύκη λόγω τησ ύπαρξησ αφενόσ ςυμπαγούσ
εβραώκού (ςεφαραδύτικου) ςτοιχεύου, αφετϋρου αρκετών εν ενεργεύα ελληνικών
Εθνικοςοςιαλιςτικών οργανώςεων οι οπούεσ απουςύαζαν από την υπόλοιπη
Ελλϊδα και τισ οπούεσ διϋλυςε ο Μεταξϊσ. Υανταςτεύτε λοιπόν για τι εύδουσ
οργανώςεισ μιλϊμε.
4)

Ο αςτυνόμοσ Αςλϊνογλου ψϊχνει να βρει το νόμα τησ υπόθεςησ τησ
δολοφονύασ δύο αντρών. Γιατύ επιμϋνει τόςο πολύ να βρει τουσ
υπαύτιουσ;
Αρχικϊ γιατύ εύναι απλώσ η δουλειϊ του, αλλϊ ο ενθουςιαςμόσ του εύναι πολύ
χλιαρόσ και η υπηρεςιακό αναφορϊ του μπαύνει ςτο αρχεύο. Επιμϋνει όμωσ και
μϊλιςτα με κύνδυνο τησ ζωόσ του όταν καταλαβαύνει πωσ εμπλϋκεται και ο ύδιοσ
καθώσ διαπιςτώνει πωσ ο ϋνασ από τουσ δυο ςεξουαλικϊ κακοποιημϋνουσ
νεκρούσ εύναι ο διαβόητοσ Ευϊγγελοσ Δουρϊμπαςησ.
Οικονομικόσ
μεγαλοπαρϊγοντασ, ςτϋλεχοσ τησ βενιζελικόσ παρϊταξησ και διοικητόσ ϋπειτα
των εθνικιςτικών ομϊδων ΕΕΕ που ϋκαψαν τον ςαλονικιώτικο Εβραώκό
ςυνοικιςμό Κϊμπελ το 1933. Σραμπούκοσ, εκβιαςτόσ και βαςανιςτόσ αλλϊ και
μϋγασ εθνικόσ και οικονομικόσ ευεργϋτησ ςτη βιτρύνα.

5) Ο Αςλϊνογλου εύναι ςκληρόσ ,αλλϊ και γοητευτικόσ. Μόπωσ αυτό εύναι
και το κρϊμα που απαιτεύ το αςτυνομικό μυθιςτόρημα;
Έχετε ϋνα δύκιο με την ϋννοια ότι η προςωπικότητα που περιγρϊψατε εύναι ϋνα
κλαςςικό ςτερεότυπο ςτο αςτυνομικό μυθιςτόρημα από καταβολόσ του. Αλλϊ
ςτο ςυγκεκριμϋνο βιβλύο και ςτον ςυγκεκριμϋνο όρωα, αυτϊ τα δύο ςτοιχεύα
ϋκρινα πωσ όταν απαραύτητα για να ςταθεύ ο πρωταγωνιςτόσ ςτην τραγικό
κατοχικό ςυγκυρύα και ςτην τραγικό προςωπικό του ιςτορύα.
6) Η αδυναμύα του αςτυνόμου εύναι η Έμμα. Εύναι Εβραύα την αγαπϊ και
μϋχρι το τϋλοσ αγωνύζεται για να τη ςώςει. Εύναι η αγϊπη λοιπόν τόςο
ιςχυρό που μην φοβϊςαι τύποτε;
Δεν εύναι ότι γύνεςαι όρωασ μϋςα από την αγϊπη. Δεν εύναι πωσ αψηφϊσ τη ζωό.
Ίςα ύςα μϋςα από την αγϊπη την αγαπϊσ ακόμη περιςςότερο. Όμωσ αυτό το
ςυναύςθημα, ςτην αγνό και ουςιαςτικό του μορφό, ςημαύνει πωσ η ζωό του
ϊλλου, του αγαπημϋνου, ϋχει απλώσ περιςςότερη ςημαςύα από τη δικό ςου.
7) Αρμϋνιοι, Μικραςιϊτεσ , Γερμανού. Εβραύοι. Εκεύνη η Θεςςαλονύκη ϋχει
καμύα ςχϋςη με την ςημερινό;

Αν και οι Γερμανού εξακολουθούν να κατακλύζουν τη Θεςςαλονύκη, ευτυχώσ ωσ
τουρύςτεσ αυτό τη φορϊ, αν και οι Αρμϋνιοι και οι Πρόςφυγεσ εξακολουθούν να
αποτελούν τη ραχοκοκαλιϊ τησ, η ςυμπρωτεύουςα δεν ϋχει ουδεμύα ςχϋςη με
εκεύνη την εποχό. Αφενόσ χωροταξικϊ δεν εξαιρϋθηκε από το μεταπολεμικό
οικονομικό «θαύμα» του μπετόν, αφετϋρου πληθυςμιακϊ η ςυμπαγόσ
Ιςραηλιτικό κοινότητα των 50.000 περύπου ανθρώπων δεν υφύςταται πλϋον.
Από τουσ 46.091 Εβραύουσ που εκτοπύςτηκαν και οδηγόθηκαν ςτο ναζιςτικό
ςτρατόπεδο του Άουςβιτσ - Μπιρκενϊου επϋςτρεψαν πύςω ςτην πόλη μετϊ τον
πόλεμο μόλισ 1950 επιζώντεσ. Από τισ περιουςύεσ τουσ δεν απϋμεινε ςχεδόν
καμύα. Όλεσ πλιατςικολογόθηκαν. κεφτεύτε ότι ςε ϋναν πληθυςμό περύπου
60.000 χριςτιανικών οικογενειών τησ πόλησ το 1943, ϋγιναν περύπου 12.000
αιτόςεισ καταπϊτηςησ εβραώκών περιουςιών ςτη ςχετικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ
που εύχαν ςυςτόςει από κοινού η Ελληνικό Διούκηςη με τη Γκεςτϊπο για να
διαμοιρϊςουν την ακύνητη περιουςύα των Εβραύων, 2.000 ςπύτια και 12.000
καταςτόματα. Ο εβραώκόσ χρυςόσ, περύπου 45 τόνοι, μεταφϋρθηκε ςτην Αθόνα
και ρευςτοποιόθηκε επιτόπου ςτο Ελληνικό Φρηματιςτόριο από Έλληνεσ
εμπόρουσ και κερδοςκόπουσ με τη ςυνεργαςύα των Γερμανών και τησ Βϋρμαχτ.
Δύςκολεσ αλόθειεσ, αλλϊ αλόθειεσ που πρϋπει κϊποτε να δούμε κατϊματα.
8)

Οι περιγραφϋσ που κϊνετε αλλϊ και τα ιςτορικϊ ςτοιχεύα δύνουν μια
εξαιρετικό εικόνα. Ποιο εύναι το μυςτικό που κϊνουν το βιβλύο να
διαβϊζετε απνευςτύ;
Φαύρομαι που το λϋτε, χαύρομαι που ςυμβαύνει, αλλϊ δεν ξϋρω να ςασ πω το
γιατύ και το πώσ. Κϊνω απλώσ ό,τι καλύτερο μπορώ.

9) Οι εκμεταλλευτϋσ οι διεςτραμμϋνοι ςτην ιςτορύα ϋχουν ϊςχημο τϋλοσ.
Συμβαύνει κϊτι ανϊλογο και ςτην καθημερινό ζωό;
Αυτό θα μπορούςε να ςυμβαύνει μόνο ςε μια ιδεατό κοινωνύα με κυρύαρχο το
αύςθημα τησ δικαιοςύνησ. την ανθρώπινη ιςτορύα όμωσ, ναι μεν οι τιμωρύεσ
ϋρχονται, αλλϊ αφού οι κϊθε λογόσ διεςτραμμϋνοι ιδεοληπτικού εγκληματύεσ τησ
εξουςύασ ςπεύρουν τον όλεθρο. Σα παραδεύγματα του Φύτλερ και του τϊλιν
εύναι πρόςφατα και επαρκό.
10)Το τϋλοσ του μυθιςτορόματοσ εύναι απροςδόκητο. Γιατύ τραβόξατε το
χαλύ ςτον αναγνώςτη;
Δεν ϋχω τϋτοια εντύπωςη, αλλϊ αν ςυνϋβη, ςυνϋβη χωρύσ ςυνειδητό
προςπϊθεια. Ωςτόςο το απροςδόκητο τϋλοσ, δεν εύναι ευχό για ϋνα
μυθιςτόρημα και δη αςτυνομικό;
11)Ανϊλογεσ εικόνεσ που γρϊφετε ςτο μυθιςτόρημα ςυνϋβηςαν και ςτην
υπόλοιπη κατοχικό Ελλϊδα. Γιατύ όμωσ προτιμόςατε ωσ πεδύο δρϊςησ
την Θεςςαλονύκη;
Αυτό που διαφοροποιεύ όλη την κατϊςταςη ςτη Θεςςαλονύκη εύναι η μεγϊλη
Εβραώκό κοινότητα η οπούα ςτην ουςύα ϋλεγχε όλη την οικονομικό ζωό τησ
πόλησ. Έτςι λοιπόν, κατϊ τη διϊρκεια τησ Κατοχόσ, γενικό κουμϊντο ςτη
Θεςςαλονύκη ϋκανε ο υποδιοικητόσ τησ Γερμανικόσ Διούκηςησ Μακεδονύασ-

Αιγαύου και αντιπρόςωποσ του Ναζιςτικού Κόμματοσ Μϊξ Μϋρτεν. Ήταν αυτόσ
που υλοπούηςε τα ςχϋδια για την εξόντωςη τησ Ιςραηλιτικόσ Κοινότητασ και
ςτη ςυνεύδηςη των απλών ανθρώπων ϋμεινε ωσ «Φαςϊπησ και Δόμιοσ τησ
Θεςςαλονύκησ». Όταν κϊπου διϊβαςα τον «τύτλο» του χαςϊπη, γεννόθηκε ςτο
μυαλό μου και ο τύτλοσ του μυθιςτορόματοσ που παρουςιϊζει ανϊγλυφα το
«ςφαγεύο» ςτο οπούο ζούςε τότε η πόλη. Διότι εκτόσ από τα Εσ Εσ και τη
Γκεςτϊπο, η ςυντριπτικό πλειοψηφύα του κόςμου, εύχε να αντιμετωπύςει και
την λαύλαπα των εθνικοςοςιαλιςτικών ςυμμοριών του Πούλου, του Βόχου και
του Δϊγκουλα που όταν δεν πλιατςικολογούςαν και δεν εκτόπιζαν Εβραύουσ,
ςφϊζονταν ανοιχτϊ ςτουσ δρόμουσ με την ΟΠΛΑ, την οργϊνωςη εκτελεςτών
του ΚΚΕ.
Εξϊλλου αυτό τον καιρό γρϊφω το επόμενο βιβλύο τησ ςειρϊσ που
διαδραματύζεται ςτην Αθόνα την περύοδο των Δεκεμβριανών αμϋςωσ μετϊ την
απελευθϋρωςη, όταν ολόκληρη η πρωτεύουςα ςχεδόν ιςοπεδώθηκε, χιλιϊδεσ
αθώοι ϊνθρωποι ςφαγιϊςθηκαν και δεκϊδεσ χιλιϊδεσ ςύρθηκαν ωσ όμηροι ςτα
βουνϊ από τουσ ηττημϋνουσ και υποχωρούντεσ κομμουνιςτϋσ. Ο τύτλοσ του εύναι
«φαγεύο υντϊγματοσ» και πρωταγωνιςτόσ εύναι πϊλι ο αςτυνόμοσ
Αςλϊνογλου.
12) Ποια εύναι τα αγαπημϋνα ςασ
ενθϊρρυναν να γρϊψετε;

βιβλύα που ςασ επηρϋαςαν και ςασ

Θα αφόςω ςτην ϊκρη τουσ κλαςςικούσ, Έλληνεσ, Ρώςουσ κι Ευρωπαύουσ που
επικαλούνται όλοι και θα επικεντρώςω ςτουσ ςύγχρονουσ.
Γκαμπριϋλ Γκαρςύα Μϊρκεσ για το ςύνολο του ϋργου του.
Σομ Ρόμπινσ για το ςύνολο του ϋργου του.
Σζόναθαν Κόου «Σι ωραύο πλιϊτςικο»
Αρουντϊτι Ρόι «Ο Θεόσ των μικρών πραγμϊτων».
Ντανιϋλ Σςαβαρύα «Φαιρετύςματα ςτο θεύο».
Ιωϊννα Καρυςτιϊνη «Μικρϊ Αγγλύα»
Γιϊννησ Ξανθούλησ «Κι ύςτερα όρθαν οι μϋλιςςεσ».
Πϊνοσ Καρνϋζησ «Μικρϋσ Ατιμύεσ».

