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  Ι.  Η εβραϊκή παρουσία στην πόλη των Αθηνών  μαρτυρείται από τα αρχαία 

ακόμη χρόνια. Μαρτυρίες περιηγητών το επιβεβαιώνουν. 

 ΙΙ. Τον 19ο αι  δεν υπήρχε συγκεκριμένη εβραϊκή γειτονιά. Αρκετοί Εβραίοι 

ζούσαν στα Πετράλωνα και στο Θησείο 

ΙΙΙ. Το γεγονός της διάσπαρτης κατοικίας τους βοήθησε σημαντικά στη διάσωσή 

τους από το γερμανικό διωγμό κατά τη διάρκεια της Κατοχής. 

 



 

 

 



 

 



 

 Η εβραϊκή κοινότητα το 1941 αριθμούσε 

  52.000 ανθρώπους, 

i. Το ένα έκτο του συνολικού πληθυσμού της πόλης  

ii.  Το ένα πέμπτο της οικονομίας της.  

 

 Στις 6 Απριλίου 1941 οι γερμανικές δυνάμεις 

i.  επιτέθηκαν στην Ελλάδα από το Βορρά  

ii. μπήκαν στη Θεσσαλονίκη μετά από διάστημα 

τριών ημερών  

 

 

 

 



  Όλοι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης πάνω από 

πέντε χρονών έπρεπε 

i. να φέρουν το κίτρινο αστέρι του Δαβίδ, 

ii.  να σημαδέψουν τα μαγαζιά τους  

iii.  να περιοριστούν σε γκέτο.  

  Απογυμνώθηκαν εβραϊκές βιβλιοθήκες, λέσχες, 

συναγωγές και κατασχέθηκαν δεκάδες χιλιάδες 

βιβλία, αρχεία, χειρόγραφα και σπάνια 

αντικείμενα τα οποία έστειλαν στη Γερμανία.  

 



 Την Κυριακή 14 Μαρτίου ανακοινώθηκε στους 

Εβραίους της συνοικίας-γκέτο Χιρς, ο εκτοπισμός 

τους στην Κρακοβία.  

 Λιγότερο του 5% του εβραϊκού πληθυσμού της 

Θεσσαλονίκης γλίτωσε την εκτόπιση.  

 Συνολικά σαράντα πέντε χιλιάδες Θεσσαλονικείς 

Εβραίοι έφτασαν στο Άουσβιτς, οι οποίοι 

θανατώθηκαν στους θαλάμους αερίων.  

 











 Στη δεκαετία του 1920, η κοινότητα, γνώρισε  

περίοδο ακμής και αριθμούσε περίπου 2.200 μέλη. 

Ενώ το 1939 η κοινότητα διερχόταν περίοδο ύφεσης 

και ο πληθυσμός της είχε μειωθεί σημαντικα.  

 Κατά την διάρκεια του Β Παγκοσμίου πολέμου και 

της Βουλγαρικής κατοχής οι Καβαλιώτες Εβραίοι, 

αρνήθηκαν κάθε συνεργασία με τους Βουλγάρους. 

Στις 3 Μαρτίου 1943, οι Βούλγαροι συγκέντρωσαν 

σε καπναποθήκες, τους Εβραίους και κατόπιν τους 

οδήγησαν στο στρατόπεδο και στα κρεματόρια της 

Τρεμπλίνκα. Η κοινότητα "μέτρησε" το χαμό 1.500 

ανθρώπων. 

 Οι ελάχιστοι που επέζησαν από την καταστροφή, 

προσπάθησαν, το 1945, να ανασυστήσουν την 

εβραϊκή κοινότητα. Χωρίς επιτυχία όμως. Η 

κοινότητα διαλύθηκε επίσημα το 1980. 

 

 

Μνημείο Ολοκαυτώματος 

στη μνήμη των 

Καβαλιωτών Εβραίων, 

θυμάτων των Ναζί.  









 Στα τέλη του 19ου αιώνα η Εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας αριθμούσε 5.000 

άτομα. Την  περίοδο   1939-40 ο εβραϊκός πληθυσμός έφτανε τα 2.000 άτομα 

και  στό σχολείο της κοινότητας φοιτούσαν  208 μαθητές και μαθήτριες ενώ 

στο νηπιαγωγείο 76. 

  Όταν η Ιταλία συνθηκολόγησε με τους Συμμάχους, το νησί κατέλαβαν οι 

Γερμανοί στις 27.9.1943. Μετά από μία περίοδο φαινομενικής ηρεμίας, 

δημοσιεύτηκε διαταγή τους, στις 8.6.1944 με την οποία καλούνταν όλοι οι 

Εβραίοι να παραμείνουν στα σπίτια τους. 

 Διακόσιοι περίπου Εβραίοι μπόρεσαν να διαφύγουν ενώ τα χαράματα της 

επομένης οι Γερμανοί συνέλαβαν όλους τους Εβραίους τους οποίους μέσω 

Αθηνών έστειλαν στο ΄Αουσβιτς. 

  Οι Ναζί και ο όχλος λεηλάτησαν τα σπίτια και τα μαγαζιά τους. Από τους 1900 

Κερκυραίους 180 περίπου όμηροι επέζησαν του Ολοκαυτώματος. Πολλοί 

μετανάστευσαν στο Ισραήλ ή εγκαταστάθηκαν σε μεγάλες πόλεις. 

  Το 1946 η Κοινότητα αριθμούσε 140 μέλη, η Συναγωγή και το σχολείο ήταν 

σχεδόν κατεστραμμένα. Με το πέρασμα του χρόνου η Κοινότητα 

ανασυγκροτήθηκε και ξαναβρήκε τους γνώριμους ρυθμούς της. Σήμερα η 

Κοινότητα με 65 μέλη συνεχίζει την πορεία της μέσα στον ελληνικό χώρο. 

 





Στην Ελλάδα, την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, ο λαός 

υπέφερε κάτω από την σκληρή καταπίεση του κατακτητή. 

Ελληνόπουλα εβραϊκού θρησκεύματος αναγκάστηκαν να 

φύγουν από τα σπίτια τους και να εγκαταλείψουν τις 

οικογένειές τους, να κρυφτούν και να μετακινούνται 

συνεχώς χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες. Έζησαν 

μέσα στην απόλυτη σιωπή, στο φόβο και την αγωνία. 

Παρ’όλα αυτά, υπήρξαν και στιγμές ανεμελιάς και χαράς 

μέσα στις αγκαλιές των ξένων ή των φίλων που δέχτηκαν να 

τα φιλοξενήσουν 



Πολλοί χριστιανοί προστάτεψαν τους κατατρεγμένους, όταν 

βρίσκονταν σε στιγμές απόγνωσης και χρειάζονταν την 

βοήθειά τους, παρ’όλο που υπήρχαν πολλοί κίνδυνοι και 

ποινές για όσους τολμούσαν να τους βοηθήσουν και να 

τους φυγαδέψουν. Με αυτόν τον τρόπο όμως και χάρις 

όσων δεν δείλιασαν να βοηθήσουν, πολλά παιδιά σώθηκαν 

από τον θάνατο, ειδικά στην κεντρική Ελλάδα. Αυτή η 

κατηγορία επιζώντων ονομάζεται «Κρυμμένα παιδιά». 

 

















 ΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 

 ΒΌΣΙΚΑΣ ΠΈΤΡΟΣ  

 ΒΟΛΈΛΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ 

 ΒΟΥΤΙΈΡΟΥ ΕΜΜΈΛΕΙΑ 

 ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΟΎΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ  

 ΔΕΔΌΠΟΥΛΟΣ ΜΆΡΚΟΣ 

 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 ΚΟΥΦΟΝΙΚΌΛΑ ΒΕΑΤΡΊΚΗ 

 ΛΥΜΠΕΡΆΤΟΥ ΕΒΕΛΊΝΑ 

 ΣΑΒΑΛΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΑ 

 ΣΤΑΥΡΊΔΗ ΑΘΗΝΆ 

 ΣΤΟΙΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΆΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΧΑΤΖΆΚΗ ΜΑΊΡΗ 

 

 

 





Σε κλειστά τραίνα 

Μεταφέρουν φαντάσματα 

Στεφάνια που αποστρέφονται 

Τους θρήνους των μαρτυρικών γάμων 

Έξοδος αποκαλυπτική 

«Είστε αδερφοί μας» 

Φωνάζουν από τα τραίνα  

Το λυχνάρι μας είναι ρόδινο 

Δε θα μπορέσει το σκοτάδι  

Να διαπεράσει τη σάρκα μας. 
 
Τάκης Βαρβιτσιώτης 

(«Χειμερινό Ηλιοστάσιο» - Χρονικό της Κατοχής – 1948) 


