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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα εμηζηφξεζεο  ησλ εβξατθψλ 

θνηλνηήησλ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, θαζψο θαη εθείλσλ ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο. 

Δπίζεο, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Σζβη Κφξεηο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ εληνπίδνληαη γηα εθείλνλ ζηε ζρεηηθή κε ηελ εβξατθή ηζηνξηθή 

βηβιηνγξαθία. Σέινο, αλαθνξέο ζα γίλνπλ ζηελ ηζηνξία ησλ παηδηψλ ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο ζηελ Υαιθίδα. Ζ παξνχζα εξγαζία καο πιεξνθνξεί γηα ηα  

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 1940-

1945. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ππάξμεη κηα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε 

πξνζέγγηζε  ησλ έξγσλ θαη ησλ εκεξψλ κηαο απφ ηηο πιένλ ακθηιεγφκελεο γηα ηνλ 

ειιεληθφ εβξατζκφ πξνζσπηθφηεηεο, θαζψο θαη ηα κέιε απφ ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο 

πνπ εθηνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. 

 Βαζηθφηεξνο ιφγνο επηινγήο απηνχ ηνπ ζέκαηνο αθφξκηζε έλα βηβιίν ηνπ 

Primo Levi κε ηίηιν “Δάλ απηφ είλαη ν άλζξσπνο”, ην νπνίν έπεζε ζηα ρέξηα κνπ 

φηαλ βξηζθφκνπλ ζε ειηθία δεθαέμη εηψλ. Σν βηβιίν απηφ απνηεινχζε έλα 

απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα ηε δσή ησλ εβξατθψλ πιεζπζκψλ κέζα ζηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Δθεί αλαιήθζεθα ηε θξηθαιέα δξάζε ησλ Ναδί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ηνπ ζπγγξαθέα κε 

έθαλαλ λα δαθξχζσ θαη λα αλαηξηρηάζσ δηφηη νη θπιαθηζκέλνη Δβξαίνη έπαςαλ λα 

είλαη άλζξσπνη  θαη απιά ζεσξήζεθαλ κεραλέο εξγαζίαο κε απψηεξν ζθνπφ ην 

ζάλαην. Έθηνηε ινηπφλ, ήζεια λα εηζαρζψ ζε νπνηαδήπνηε ζρνιή ηζηνξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ψζηε  ε πηπρηαθή κνπ εξγαζία λα έρεη σο ζέκα ην Δβξατθφ Εήηεκα.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Αζαλάζην Υξήζηνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημε θαη 

ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ.  

                     

  



4 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

  

Γεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ, ε αλά ρείξαο εξγαζία απνηειεί 

κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αξρηξαββίλνπ Κφξεηο, ηεο 

δξάζεο ηνπ θαη ηνπ βαζκνχ εκπινθήο ηνπ ζηελ εθδίσμε θαη ηνλ αθαληζκφ ησλ 

Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1942. Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα απνηχπσζεο φισλ ησλ ειιεληθψλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ ηχρε ησλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο. Απφ ηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα γηλφηαλ λα παξαιεθζεί ε ηζηνξία ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηα ηέζζεξα 

κεγαιχηεξα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, πνπ ζηνίρεησζαλ  ηηο κλήκεο φισλ καο. 

Κεληξηθφ ζέκα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εβξατθέο θνηλφηεηεο ηεο 

Διιάδαο. Πην αλαιπηηθά, ν εβξατθφο πιεζπζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε θαηάζηαζε 

ησλ Δβξαίσλ ηεο Μαθεδνλίαο. Σν πξψην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο Δβξαίνπο 

ηεο Αζήλαο θαη ε βνήζεηα πξνο απηνχο. 

Βαζηθφ ζέκα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εβξατθέο θνηλφηεηεο ζηελ 

ππφινηπε Διιάδα. Θα γίλνπλ αλαθνξέο ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Ζπείξνπ, ζηνλ εβξατθφ 

πιεζπζκφ ηεο Θεζζαιίαο θαη ηέινο ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Θξάθεο. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο 

αλήθνπλ ζηε λεζησηηθή Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο Δβξαίνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, ζηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Δχβνηαο. ην ηειεπηαίν ππνθεθάιαην ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, ζα 

ζεκεησζνχλ νη παξάγνληεο, νη νπνίνη θαζφξηζαλ ηελ ηχρε ησλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηα παηδηά ηνπ νινθαπηψκαηνο  ζηε 

Υαιθίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Υαιθίδαο ηελ 

πξνπνιεκηθή πεξίνδν, ηηο καξηπξίεο θαη ηηο κλήκεο ιίγν πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ 

πνιέκνπ. Αλαθνξέο ζα γίλνπλ ζηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν ζηε Υαιθίδα θαη ηελ 

Υαιθίδα ππφ ηελ Γεξκαληθή θαηνρή. Σέινο, ζα ζεκεησζνχλ πιεξνθνξίεο ηεο 

θνηλφηεηαο γηα ηα γεγνλφηα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηα αληηεβξατθά κέηξα ζηε 

Υαιθίδα.   

Δλ ζπλερεία, ζην πέκπην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα γίλεη ιφγνο γηα 

ηε ζεκαληηθή βνήζεηα, ε νπνία δφζεθε απιφρεξα ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο 

Υαιθίδαο, ψζηε λα δηαθχγνπλ νη Δβξαίνη ηεο πεξηνρήο ηεο Υαιθίδαο. ηα επφκελα 



5 

 

κέξε ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλνπλ γεληθέο αλαδξνκέο, γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ 

Δχβνηα, γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Δχβνηαο θαη γηα ηε λέα δσή ησλ παηδηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζην έθην θεθάιαην απηήο παξνπζηάδνληαη ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνπ Κφξεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ γέλλεζε, ηηο ζπνπδέο θαη 

ηηο νηθνγελεηαθέο θαηαβνιέο ηνπ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δξάζεο 

ηνπ Κφξεηο.   Γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ δηαζηήκαηνο θαηά ην 

νπνίν ν Κφξεηο ρξίζηεθε αξρηξαββίλνο ηεο Δβξατθήο Κνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ζ δπζαξέζθεηα ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην πξφζσπν ηνπ Κφξεηο, ήηαλ 

εκθαλήο. Πνιινί, φκσο είδαλ ζην πξφζσπφ ηνπ φηη κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ εβξατζκφ θαη ηε Γχζε. Ο Κφξεηο ζα 

αλαιάβεη θαζήθνληα, ζηηο 20 Απγνχζηνπ 1933. Σα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν ηελ Δβξατθή Κνηλφηεηα, ήηαλ ν εκπξεζκφο ζηε ζπλνηθία Κάκπει, 

ην 1931, ε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ησλ Δβξαίσλ ζηα θνηλνηηθά δξψκελα θαη ην 

δήηεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ, πνπ ηαιάληδε ηελ Κνηλφηεηα απφ ην 1920.     

Κεληξηθφ ζέκα ηνπ έβδνκνπ θεθαιαίνπ απνηεινχλ νη ζρέζεηο πνπ είρε 

αλαπηχμεη ν Κφξεηο κε ην πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν ηεο Διιάδαο. Γίλνληαη εχθνια 

δηαθξηηέο νη ζηελέο ζρέζεηο πνπ απέθηεζε ν Κφξεηο κε ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

θαηεζηεκέλν ηεο επνρήο, γεγνλφο πνπ έθαλε πνιινχο Δβξαίνπο λα ακθηβάιινπλ γηα 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ξαββίλνπ. Δξεπλάηαη ε ζηάζε πνπ ηήξεζε ν αξρηξαββίλνο 

απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ βίσλαλ νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο θαη ζηελ επηθείκελε κεηαθνξά ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. ηηο 

9 Απξηιίνπ 1941, ε Θεζζαινλίθε πέθηεη ζηα ρέξηα ησλ Γεξκαλψλ. Ζ 14
ε
 Μαξηίνπ 

1943, ζα κείλεη ραξαγκέλε ζηηο κλήκεο φισλ ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ, θαζψο 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ Πνισλία. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ηεο απνζηνιήο ησλ εβξατθψλ πιεζπζκψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο 7 

Απγνχζηνπ 1943, φηαλ απνρψξεζε ην ηειεπηαίν ηξέλν απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα γεγνλφηα ηεο παξακνλήο ηνπ Κφξεηο ζην 

ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Bergen-Belsen ηεο Κάησ αμσλίαο θαη κε ην ηξαγηθφ 

ηέινο ηνπ ην 1945 ζην Σξέκπληηδ, απφ ηχθν. Ο Κφξεηο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ξαββηλείαο ηνπ, πξνζπαζνχζε λα απνηξέςεη ηνλ δησγκφ ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, γηα απηφ θαη ζπλαληάηαη κε ηνλ πξσζππνπξγφ Ράιιε.  Παξά ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ δελ δφζεθε ηέινο ζηε δηακάρε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ην φλνκά 

ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ γηα ηνλ δησγκφ ησλ Δβξαίσλ. Οη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη 
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κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ πφιε, ηζρπξίδνληαλ πσο ν Κφξεηο ήηαλ έλαο πξνδφηεο 

θαη ζπλεξγφο ησλ Γεξκαλψλ. Καηεγνξίεο ηηο νπνίεο ε νηθνγέλεηά ηνπ ηηο αξλήζεθε 

θαη ππνζηήξηδε πσο ν Κφξεηο, πξνζπαζνχζε λα βξεη ιχζεηο γηα λα ζψζεη ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ην φγδνν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ 

ηζηνξία ηνπ νινθαπηψκαηνο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη κηα επηγξακκαηηθή αλαθνξά 

ζηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, 1940- 1945.   

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

εμήρζεζαλ απφ ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ πάλσ ζηηο νπνίεο απηή βαζίζηεθε. 
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Α΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Οη Δβξαϊθέο θνηλόηεηεο ηεο Διιάδαο 

 Κάλνληαο κηα κηθξή επηζθφπεζε ησλ Δβξατθψλ θνηλνηήησλ ζηελ Διιάδα 

πξνζπάζεζα λα παξνπζηάζσ ηηο αιιαγέο ζε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ θαζφξηζαλ ηελ ηχρε ηνπ Δβξατθνχ πιεζπζκνχ ζηηο αθφινπζεο. 

 

1.1. Ο εβξαϊθόο πιεζπζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο 

 

 ηε Θεζζαινλίθε είρε ηελ έδξα ηεο ε παιαηφηεξε θαη κεγαιχηεξε 

«ζεθαξαδίηηθε» θνηλφηεηα ηεο Διιάδαο πνπ αξηζκνχζε 55.250 κέιε πεξίπνπ απφ ηα 

νπνία εθηνπίζηεθαλ πεξηζζφηεξα απφ ηα 46.000 απφ απηά.
1
 Έλαο κεγάινο 

παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηνλ εθηνπηζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

θνηλφηεηαο ηεο πφιεο, εθηφο απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ήηαλ θαη ε έιιεηςε βνήζεηαο 

θαη αξσγήο πξνο ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ, ε απνπζία δηθηχσλ ηθαλψλ λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα δηαθχγνπλ φπσο επίζεο θαη ην γεγνλφο πσο ην πνζνζηφ ησλ 

πξνζθπγηθψλ ρξηζηηαληθψλ νηθνγελεηψλ πνπ είραλ έξζεη απφ ηε Μηθξά Αζία 

θαηέρνληαλ απφ έλα αίζζεκα αληηζεκηηηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχζε αληαγσληζηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Αθφκε έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ ε γεσγξαθηθή 

ζέζε ηεο πφιεο πνπ δπζθφιεπε ηε δηαθπγή ζηα ηξηγχξσ βνπλά αιιά θαη ηα πξψηκα 

ζηάδηα νξγάλσζεο ησλ αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ ηεο πεξηνρήο. Σέινο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ε άπνςε ηεο Ρίθα Μπελβελίζηε φηη ε Θεζζαινλίθε ήηαλ ε κεγαιχηεξε θαη 

ε πην θεκηζκέλε θνηλφηεηα πνπ βξηζθφηαλ ππφ γεξκαληθή θαηνρή θαη θάηη ηέηνην 

απνηέιεζε έλα είδνο «γεσγξαθηθήο κνίξαο».
2
   

 Οη πνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ εβξατθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο πφιεο επέθεξαλ θαη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα ηεο εθηφπηζήο ηνπο 

ελψ ην γεγνλφο φηη ε Θεζζαινλίθε, ε κεγαιχηεξε θαη ε πην θεκηζκέλε θνηλφηεηα, 

βξηζθφηαλ ππφ γεξκαληθή θαηνρή είρε πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηε κνίξα ησλ 

Δβξαίσλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζε απηή. Μηα ζεηξά απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

θαζφξηζαλ ηελ ηχρε ησλ Δβξαίσλ ηεο  Θεζζαινλίθεο.  

 

                                                 
1
Κ. Λάκςα- Η. ηκπή, Ζ Γηάζσζε. Ζ ζησπή ηνπ θόζκνπ, ε αληίζηαζε ζηα γθέην θαη ζηα ζηξαηόπεδα, νη 

Έιιελεο Δβξαίνη ζηα ρξόληα ηεο Καηνρήο, Αζήλα 2012, ζει.17. 
2
 Μ. . Αμηνπνχινπ, Αιιειεγγύε θαη βνήζεηα πξνο ηνπο Δβξαίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο 1941-

1942, επηκ. Ρίθα Μπελβελίζηε, Οη Δβξαίνη ηεο Διιάδαο ζηελ θαηνρή, Θεζζαινλίθε 1998, ζει.19. 
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1.2. Ζ θαηάζηαζε ηωλ Δβξαίωλ ηεο Μαθεδνλίαο 

 

 Αθνινχζσο απφ ηηο άιιεο πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο ε θνηλφηεηα ηεο Καβάιαο 

αξηζκνχζε ρίιηα δηαθφζηα άηνκα πνπ φια ζηάιζεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα θαη 

επέζηξεςαλ απφ απηνχο κφλν ηα ζαξάληα δχν. Ζ κνίξα ησλ Δβξαίσλ ησλ εξξψλ δελ 

δηέθεξε θαζψο απφ ηα εμαθφζηα κέιε ηεο θαηάθεξαλ λα ζσζνχλ κφλν ηα ηξία. Σα 

ηξηάληα ηξία κέιε ηεο κηθξήο θνηλφηεηαο ηεο Καηεξίλεο είραλ θαιχηεξε κνίξα θαζψο 

κπφξεζαλ λα θαηαθχγνπλ ζηα γχξσ ρσξηά. Αθφκε ζηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο ν 

αξηζκφο ηεο θνηλφηεηαο απαξηζκνχζε ελληαθφζηα κέιε απφ ηα νπνία ηα εθηαθφζηα 

εμήληα ηξία πεξίπνπ πηάζηεθαλ θαη ζηάιζεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. 

 Παξάιιεια, ε θνηλφηεηα ηεο Βέξνηαο αξηζκνχζε νρηαθφζηα πελήληα άηνκα 

απφ ηα νπνία ηα εμαθφζηα νγδφληα νδεγήζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη απφ εθεί ηνλ 

Μάην ηνπ  1943 εθηνπίζηεθαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο, φπνπ επέδεζαλ θαη 

επέζηξεςαλ ηα εθαηφλ ηξηάληα έλα. ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ππήξραλ θαη 

νκφζξεζθνη ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ είραλ θαηαθχγεη ζηελ πφιε γηα λα ζσζνχλ, κε 

ηνπο εθαηφλ πελήληα λα θαηαθέξλνπλ λα απνδξάζνπλ κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ 

ΔΑΜ.
3
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δησγκψλ γίλεηαη αληηιεπηή ε βνήζεηα ηνπ ΔΑΜ, 

ζρεδφλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εβξατθνχο πιεζπζκνχο ηεο Διιάδαο. 

 

1.3. Οη Δβξαίνη ηεο Αζήλαο θαη ε βνήζεηα πξνο απηνύο 

 

 ηελ Αζήλα ππήξρε κηα κηθξή ειιελφθσλε εβξατθή θνηλφηεηα φπνπ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ελζσκαησκέλε ζηελ ειιεληθή δσή ηεο πφιεο. Σν γεγνλφο απηφ δελ 

θαζεζχραζε ηηο ηνπηθέο αξρέο πνπ δελ ήζειαλ λα επαλαιεθζνχλ ηα γεγνλφηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, δειαδή ν εθηνπηζκφο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ εβξατθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ζηελ Αζήλα. ηηο 20 επηεκβξίνπ 1943 ν Wisliceny, θηάλεη θαη 

εγθαζίζηαηαη ζηελ πφιε ελψ ελεκέξσζε ηνλ ξαβίλν ηεο θνηλφηεηαο Δ. Μπξαδηιάη λα 

ηνπ δψζεη ηνλ θαηάινγν κε ηα αλαγξαθφκελα κέιε ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ 

πξνζθχγσλ ηεο Αζήλαο. Ο ξαβίλνο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνεηδνπνηεί ηνλ αξρηεπίζθνπν 

ηεο πφιεο Γακαζθελφ γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο γεξκαληθήο δηνίθεζεο θαη ζέινληαο λα 

θεξδίζεη ρξφλν πξνζπαζεί λα εηδνπνηήζεη ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο γηα λα 

                                                 
3
Μ. . Αμηνπνχινπ, ό.π., ζζ. 18 – 19.  
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θξπθηνχλ. Ο ίδηνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δηέθπγαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ΔΑΜ / ΔΛΛΑ 

ζε έλα ρσξηφ ηεο Ρνχκειεο. Ζ γεξκαληθή δηνίθεζε κέζα απφ ηηο εθεκεξίδεο θαιεί 

ηνπο εβξαίνπο λα γξαθηνχλ ζηα κεηξψα ηεο ζπλαγσγήο ελψ απεηιεί ηνλ ρξηζηηαληθφ 

πιεζπζκφ, φηη άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζε Δβξαίνπο ζα ηηκσξνχληαη κε 

ζάλαην. Απφ ηνπο Δβξαίνπο πνπ ζπιιακβάλνληαλ ην ζχλνιφ ηνπο νδεγνχληαλ ζην 

ζηξαηφπεδν ηνπ Υατδαξίνπ θαη απφ εθεί ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. 

 Ο αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δήκνπ βγάδνπλ πηζηνπνηεηηθά 

θαη πιαζηέο ηαπηφηεηεο γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ελψ παξνηξχλνπλ ηνλ ρξηζηηαληθφ 

πιεζπζκφ λα πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε αξσγή πξνο απηνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ έθδνζε πιαζηψλ ηαπηνηήησλ πξνζέθεξε ν ηφηε 

αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο Αζελψλ   Άγγεινο Έβεξη. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζσζε ηνπ 

εβξατθνχ πιεζπζκνχ είρε θαη ε επηηξνπή αληίζηαζεο ηεο πφιεο θαζψο εθηφο απφ ηε 

βνήζεηα  ζην ξαβίλν Δ. Μπαξδηιάη θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαηάθεξε  λα θπγαδεχζεη 

έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ πξνο ηε Μηθξά Αζία.
4
 

 πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ αλαγλσξίδνληαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ Αζελατθνχ 

ιανχ γηα ηελ δηάζσζε ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο, φπσο θαη ε δξάζε ηεο νξζφδνμεο 

εθθιεζίαο θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, πνπ έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν  ζηελ δηάζσζε ησλ 

Δβξαίσλ ηεο θνηλφηεηαο ηεο Αζήλαο, φπσο επίζεο θαη άιισλ νκφζξεζθσλ 

πιεζπζκψλ ηεο Διιάδαο πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηελ πφιε γηα λα θξπθηνχλ. 

  

                                                 
4
 B. Pierron, Δβξαίνη θαη ρξηζηηαλνί ζηε λεόηεξε Διιάδα, Αζήλα 2004, ζζ. 284 – 286.  
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Β΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Οη  εβξαϊθέο Κνηλόηεηεο ζηελ ππόινηπε Διιάδα 

 

 Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη εβξατθέο θνηλφηεηεο αλά ηελ Διιάδα πξψηα ζηελ 

επεηξσηηθή θαη αθνινχζσο ζηελ λεζησηηθή ρψξα. 

 

2.1. Οη Δβξαίνη ηεο Ζπείξνπ 

 

 ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, ζηελ νπνία ππήξρε κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο θαη 

κεγαιχηεξεο  Ηνπδατθέο θνηλφηεηεο πνπ ην 1940 απνηεινχληαλ απφ ρίιηα ελληαθφζηα 

πελήληα άηνκα έρνληαο ηε δηθή ηνπο ζπλνηθία. Ο Δβξατθφο πιεζπζκφο δελ 

αληηκεηψπηζε κε ζνβαξφηεηα ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθηνπηζκφ ηνπο, γηα ηνλ ιφγν 

απηφ βξέζεθαλ ηα μεκεξψκαηα ηεο 24
εο

 πξνο 25
εο

 Μαξηίνπ απξνεηνίκαζηνη, κε 

απνηέιεζκα ρίιηα νθηαθφζηα εμήληα κέιε ζπλειήθζεζαλ θαη ζηάιζεθαλ ζηε Λάξηζα 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ ζην ηξέλν πνπ εξρφηαλ απφ ηελ Αζήλα κε πξννξηζκφ 

ην Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ. Απφ ηνλ Δβξατθφ πιεζπζκφ ζαξάληα δχν άηνκα 

θαηέθπγαλ ζηα επεηξσηηθά ρσξηά θαη άιινη πελήληα απέθπγαλ ηηο ζπιιήςεηο ησλ 

Γεξκαλψλ. Σν 1943 – 1944 νη Δβξαίνη ησλ Ησαλλίλσλ γλψξηδαλ γηα ηα γεγνλφηα θαη 

ηηο εθηνπίζεηο ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά ζεψξεζαλ φηη είραλ  απνθχγεη ηνλ δηθφ ηνπο 

δησγκφ. πλερίδνληαο, φζνλ αθνξά ηελ δπηηθή Διιάδα παξαηεξνχκε ηελ ίδηα κνίξα, 

ηελ νπνία απφ φηη θαίλεηαη είραλ νη εθαηφλ εβδνκήληα δχν νκφζξεζθνη ηεο 

Πξέβεδαο, νη ηξηαθφζηνη πελήληα δχν ηεο Άξηαο θαη ε θνηλφηεηα ησλ πεληαθνζίσλ 

είθνζη ηεζζάξσλ αηφκσλ ηνπ Αγξηλίνπ πνπ ζπλειήθζεζαλ θαη νδεγήζεθαλ, ζηηο 2 

Απξηιίνπ, ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο.
5
 

 

2.2. Ο εβξαϊθόο πιεζπζκόο ζηεο Θεζζαιίαο 

 

 ηε ζπλέρεηα, πεξλψληαο ζηε Θεζζαιία βιέπνπκε έλα παξφκνην ζθεληθφ λα 

εθηπιίζζεηαη θαζψο ζηηο ηέζζεξηο πην ζεκαληηθέο θνηλφηεηεο ηεο φζνη ζπλειήθζεζαλ 

πξνζηέζεθαλ ζην ηξέλν πνπ έθεπγε απφ ηελ Αζήλα κε ηειηθφ ζηαζκφ ην Άνπζβηηο. 

                                                 
5
 B. Pierron, ό.π., ζει. 288. 
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 Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ επηγξακκαηηθά ηα γεγνλφηα ησλ κεγαιχηεξσλ 

πφιεσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο θαηάιεμεο ησλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ πνπ θαηνηθνχζαλ 

ζε απηέο. 

 Ζ πφιε ηεο Λάξηζαο ην 1940 αξηζκνχζε ρίιηα εθαηφλ εβδνκήληα πέληε 

πεξίπνπ άηνκα, απφ ηα νπνία ηα δηαθφζηα είθνζη  έκεηλαλ ζηελ πφιε θαη κεηά ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο επήιζε ε ζχιιεςε θαη ν εθηνπηζκφο ηνπο. Οη ππφινηπνη  ελληαθφζηνη 

πελήληα πεξίπνπ θαηέθπγαλ ζηα βνπλά κε ζθνπφ λα δηαθχγνπλ. Μέζα απφ καξηπξίεο 

πνπ έρνπλ δηαζσζεί θαλεξψλεηαη ε βνήζεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ κε ζθνπφ ε δηάζσζή ηνπο.
6
 

Καηφπηλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφινπ θαηαγξάθεθαλ νρηαθφζηα νγδφληα δχν 

άηνκα, φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηέθπγαλ γηα λα θξπθηνχλ ζηα ρσξηά ηνπ 

Πειίνπ κε έλα κέξνο ηνπο λα ζπιιακβάλεηαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηελ βνήζεηα πξνο ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ είρε ε ζηάζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, νη 

νπνίνη ηνπο εθνδίαζαλ κε πιαζηέο ηαπηφηεηεο ελψ θαζπζηέξεζαλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ 

θαηαιφγνπ κε ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ηελ νπνία είρε δεηήζεη ε γεξκαληθή δηνίθεζε. 

Μηα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί ήηαλ ν ξαβίλνο ηεο 

θνηλφηεηαο Μσπζήο πκεψλ Πεζάρ, ν νπνίνο ελεκέξσζε ηηο εθθιεζηαζηηθέο θαη 

ηνπηθέο αξρέο κε ζθνπφ λα αξγνπνξήζνπλ λα θπγαδέςνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο  ζε γχξσ δπζπξφζηηεο πεξηνρέο. Αθφκε ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο, ην 

ΔΑΜ/ΔΛΛΑ, ην ΔΓΔ δηαηέιεζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

πνζνζηνχ ησλ κειψλ ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη Δβξαίνη ησλ 

Σξηθάισλ  θαηέθπγαλ ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 

Αληίζηαζεο, φπσο παξνκνίσο θαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο  Καξδίηζαο δξαπέηεπζαλ 

κε ην ίδην ηξφπν απφ ην δξάκα πνπ ζπληεινχληαλ ηηο ραιεπέο εθείλεο ζηηγκέο.
7
  

 

2.3. Οη Δβξαίνη ηεο Θξάθεο 

 

 Έπεηηα, ζηηο πφιεηο ηεο Θξάθεο βξίζθνπκε ζηνηρεία γηα ηελ θνηλφηεηα ηεο 

Νέαο Οξεζηηάδαο θαη γηα ηα εθαηφλ νγδφληα επηά άηνκα ηεο θνηλφηεηαο, ηα νπνία 

ζηάιζεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα θαη επέζηξεςαλ κφλν ηξία. Γηα ηελ πφιε ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο γλσξίδνπκε φηη απφ ηα εθαηφλ πελήληα άηνκα πνπ εθηνπίζηεθαλ, 

                                                 
6
 B. Pierron, ό.π., ζζ. 290 – 291. 

7
 B. Pierron, ό.π., ζζ. 289 – 290. 
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εθείλα πνπ επέζηξεςαλ ήηαλ κνλάρα ηέζζεξα. Δλψ, γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηεο 

Κνκνηελήο απφ ηα νρηαθφζηα δέθα ελληά κέιε επέδεζαλ κφλν ηα είθνζη νθηψ άηνκα. 

Σέινο, ζηελ Ξάλζε απφ ηα πεληαθφζηα πελήληα κέιε ηεο, έμη κπφξεζαλ λα δηαθχγνπλ 

απφ ηε ζχιιεςε ελψ απφ φζνπο εθηνπίζηεθαλ δελ επέζηξεςε θαλείο.
8
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                 
8
 Κ. Λάκςα- Η. ηκπή, ό.π., ζζ.18 – 19. 
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Οη εβξαϊθέο θνηλόηεηεο ζηε λεζηωηηθή Διιάδα 

 

3.1. Οη Δβξαίνη ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ 

 

 πλερίδνληαο ζηε λεζησηηθή Διιάδα, ζην Ηφλην θαη ζην λεζί ηεο Κέξθπξαο ε 

κεγάιε εβξατθή θνηλφηεηά ηεο αξηζκνχζε ρίιηα ελληαθφζηα ζαξάληα ηέζζεξα κέιε 

απφ ηα νπνία ηα ρίιηα νρηαθφζηα εθηνπίζηεθαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο 

εμαηηίαο ηεο αδηαθνξίαο θαη ηεο ερζξφηεηαο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ, νη νπνίνη ζπκθσλνχζαλ κε ηηο ελέξγεηεο ηεο γεξκαληθήο δηνίθεζεο. ηνλ 

αληίπνδα απηψλ ησλ ηξαγηθψλ θαηαζηάζεσλ βξέζεθαλ, ηα παξαθάησ λεζηά ηνπ 

Ηνλίνπ, ε Εάθπλζνο θαη ε Λεπθάδα φπνπ ν εβξατθφο πιεζπζκφο ζψζεθε ράξε ζηε 

βνήζεηα ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο Απζηξηαθήο δηνίθεζεο, φπνπ δελ 

πξνρψξεζε ζε ζπιιήςεηο.
9
 

 

3.2. Ο εβξαϊθόο πιεζπζκόο ζην ρώξν ηνπ Αηγαίνπ 

 

 Σν 1943
 
νη δχν ζεκαληηθφηεξεο εβξατθέο θνηλφηεηεο ηεο Κξήηεο απηή ηνπ 

Ζξαθιείνπ θαη απηή ησλ Υαλίσλ αξηζκνχζε νθηψ θαη είθνζη επηά κέιε αληίζηνηρα. 

Οη Δβξαίνη ηνπ Ζξαθιείνπ ζπιιακβάλνληαη θαη εθηεινχληαη, ελψ ηα είθνζη νθηψ 

άηνκα ησλ Υαλίσλ βξίζθνπλ ζπληαξαθηηθφ ζάλαην πξνζπαζψληαο λα δηαθχγνπλ κε 

ην πινίν «Γαλάε», ην νπνίν βχζηζαλ νη γεξκαληθέο δπλάκεηο. 

 ηε Ρφδν, φπνπ απφ ηελ αξρή βξίζθνληαλ ππφ ηηαιηθή Καηνρή θαη κεηέπεηηα 

ππφ γεξκαληθή, ε θνηλφηεηα αξηζκνχζε ρίιηα επηαθφζηα  κέιε, ηα νπνία νδεγήζεθαλ 

κε πινία ζηνλ Πεηξαηά θαη απφ εθεί ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Υατδαξίνπ κε ηειηθφ 

πξννξηζκφ ην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ. 
10

 

 

3.3. Οη Δβξαίνη ηεο Δύβνηαο 

 

 Οινθιεξψλνληαο, ε εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Υαιθίδαο είλαη κία απφ ηηο 

αξραηφηεξεο θαη πην νξγαλσκέλεο θνηλφηεηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο. Ζ πφιε 

                                                 
9
 Κ. Λάκςα- Η. ηκπή, Ζ Γηάζσζε. Ζ ζησπή ηνπ θόζκνπ, ε αληίζηαζε ζηα γθέην θαη ηα ζηξαηόπεδα, νη 

Έιιελεο Δβξαίνη ζηα ρξόληα ηεο θαηνρήο, Θεζζαινλίθε 2012, ζει. 291. 
10

B. Pierron, Δβξαίνη θαη Χξηζηηαλνί ζηε Νεόηεξε Διιάδα, Αζήλα 2004, ζει. 293.  
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ηεο Υαιθίδαο ιφγσ ηεο ηδηφκνξθεο ζέζεο ηεο, θαζψο απνηεινχζε θφκβν γηα ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κέζσ ηνπ επβντθνχ θφιπνπ πξνο φιεο ηηο γεσγξαθηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζπληζηνχζε ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εβξατθή παξνπζία θαη 

ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Μ. Πηεξφλ  ν εβξατθφο 

πιεζπζκφο ηεο Υαιθίδαο είρε αθνκνησζεί ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη ζηε 

Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, ελψ απνηεινχζε ειιελφθσλε εβξατθή θνηλφηεηα θαη 

πιήξσο ελζσκαησκέλε ζηελ ειιεληθή δσή , γηα ην ιφγν απηφ δελ δηέθεξαλ ηα κέιε 

ηεο απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκπνιίηεο ηεο.
11

  

 

3.4. Παξάγνληεο πνπ θαζόξηζαλ ηελ ηύρε ηωλ εβξαϊθώλ θνηλνηήηωλ 

 

 Με φιεο ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο γηα ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο ηεο Διιάδαο, 

αληηιακβαλφκαζηε ηα θξηηήξηα πνπ είραλ ζεκαζία γηα ηε δηάζσζε ησλ Δβξαίσλ, 

θαζψο απηά είραλ λα θάλνπλ κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θάζε θνηλφηεηαο, ηε δψλε 

θαηνρήο φπνπ βξίζθνληαλ, ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ Δβξαίσλ θαη ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην κέγεζνο απηψλ ελψ ζεκαληηθφ γεγνλφο 

ήηαλ ν βαζκφο αθνκνίσζεο ηεο θάζε θνηλφηεηαο. Αθφκε, ε ζηάζε ησλ ειιεληθψλ 

ηνπηθψλ αξρψλ θαη ε παξνπζία αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ, δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξσγή θαη ζην κέιινλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο. 

  

                                                 
11

 B. Pierron, ό.π., ζει. 284. 
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

Σα παηδηά ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζηε Υαιθίδα 

 

 Γηα ηελ αλαιπηηθφηεξε πξνζέγγηζε θαη ζπγγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ην Οινθαχησκα ζηε Υαιθίδα ρξεζηκνπνίεζα έλα ζπλδπαζκφ απφ καξηπξίεο πνπ 

εζηίαδαλ ζηελ νπηηθή γσλία ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη ην 1940 κέρξη ην 1950 βξίζθνληαλ 

ζηελ παηδηθή ειηθία. Οη εκπεηξίεο ηνπο εκπεξηέρνπλ γεγνλφηα ησλ ίδησλ, ησλ 

νηθνγελεηψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο απφ ηα ρξφληα ηεο Καηνρήο, ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

δησγκνχ θαη ηεο δσήο ηνπο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Αθφκα, ππάξρνπλ θαη  θάπνηεο 

κηθξέο αλαθνξέο ζηα παηδηθά ηνπο ρξφληα, πξηλ απφ ηελ Καηνρή. Βέβαηα, πνιιά 

γεγνλφηα θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ πιεξνθνξεηψλ απνηεινχλ γλψζεηο πνπ δηάβαζαλ θαη 

έκαζαλ ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 Ζ ηζηνξηθφο,  ρξεζηκνπνηεί γηα ηα παηδηά απηά ηνλ φξν «ελάκηζε γεληά». Με 

ηνλ φξν απηφ ζέιεη λα πεξηγξάςεη ηα παηδηά πνπ επέδεζαλ ηνπ Οινθαπηψκαηνο θαη ηα 

νπνία ήηαλ πνιχ κηθξά ζε ειηθία γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

ελήιηθσλ ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ηνπο ζπλέβαηλε, αιιά αξθεηά κεγάια γηα λα 

βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν ηνπ λαδηζηηθνχ δησγκνχ ησλ Δβξαίσλ.
12

 

 

4.1. Ζ εβξαϊθή θνηλόηεηα ηεο Υαιθίδαο ζηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν 

 

 ηηο αξρέο ηνπ 1940, ε Δβξατθή θνηλφηεηα ηεο Υαιθίδαο αξηζκνχζε 

ηξηαθφζηα είθνζη πέληε άηνκα. Οη ζρέζεηο κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ ήηαλ άξηζηεο φπσο 

επίζεο παξνπζηαδφηαλ απνρή ζξεζθεπηηθψλ δηαθξίζεσλ θαη θαλαηηζκνχ. Οη Δβξαίνη 

θαηείραλ κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο, ελψ θπξίσο 

ήηαλ κηθξνβηνηερλίεο, κηθξνεπαγγεικαηίεο θαη θαλνπνηνί θαη ειάρηζηνη ππάιιεινη 

θαη εξγάηεο.
13

 Ζ θχξηα πεγή εζφδσλ ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ ε ιεγφκελε «Πέηζηα», 

δειαδή ε ππνρξεσηηθή εηζθνξά, πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηα κέιε ηεο θάζε εβξατθήο 

θνηλφηεηαο ζην ηακείν ηεο, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηα πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθά ηεο 

                                                 
12

P. Hantzaroula, «Memory as a Form of Public Sociability of Jewish Child Survivors in Post -  war 

Thessaloniki,» ζην: Oral History Forum d’ histoire orale, Μπηηιήλε  2014, η.34, ζει. 2. 

http:// www.oralhistoryforum.ca/index.php/ohf/article/view/573   
13

 . Παπαζηξαηήο, Οη Δβξαίνη ηεο Χαιθίδαο, Μέξεο ηνπ 1943-1944 ζηελ Δύβνηα, Καηνρή, Αληίζηαζε, 

Απειεπζέξσζε, Αζήλα 2000, ζει. 112.  
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έμνδα.
14

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ξαββίλνο ηεο θνηλφηεηαο εθείλε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ήηαλ ν Γαπίδ Μάηζαο, φπσο θαη φηη πξνέδξεπε ν νινκψλ Μάηζεο. Ζ 

παξαπάλσ πιεξνθνξία θαληάδεη ρξήζηκε ζηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα, θαζψο ν 

ξαββίλνο ηεο πεξηνρήο ηεο Υαιθίδαο ήηαλ αξγφηεξα ππνρξεσκέλνο λα δψζεη, ζηελ 

ππφ γεξκαληθή θαηνρή πφιε ηνπ, ηηο ιίζηεο κε ηα νλφκαηα ησλ Δβξαίσλ, νη νπνίνη 

δνχζαλ ζηελ Υαιθίδα, ψζηε λα γίλεη ε θαηαγξαθή ηνπο απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Πξάγκα 

ην νπνίν ζα νδεγνχζε ζην κεηέπεηηα δησγκφ ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ή 

εμφλησζεο. 

 

4.2. Μαξηπξίεο θαη κλήκεο ιίγν πξηλ ην μέζπαζκα πνιέκνπ. 

 

 Μία απφ ηηο ηειεπηαίεο ρξνλνινγηθά καξηπξίεο ζρεηηθά κε ην Οινθαχησκα 

ζηελ Διιάδα είλαη εθείλε ηνπ Αβξαάκ Καηαιάλ, ε νπνία ζχκθσλα κε ηε Ρέλα 

Μφιρν δφζεθε ζηελ δεκνζηφηεηα ην 1999. Ο Αβξαάκ Καηαιάλ γελλήζεθε ην 1928 

ζηε Υαιθίδα. Με ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ήηαλ αλάκεζα ζε απηέο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε 

Υαιθίδα θαη πήγαλ ζηα γχξσ ρσξηά ηεο Δχβνηαο γηα λα θξπθηνχλ θαη λα απνθχγνπλ 

ηε ζχιιεςε φηαλ εηζέβαιαλ νη Γεξκαλνί ζηελ πφιε. Ο ίδηνο ηνπνζεηεί σο αξρή ηεο 

καξηπξίαο ηνπ ηα ήξεκα παηδηθά ηνπ ρξφληα ζηε Υαιθίδα πεξηγξάθνληαο ηηο αζρνιίεο 

ηνπ, ηνπο θίινπο θαη ηηο βφιηεο κε ηνπο γνλείο ηνπ. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ απνηεινχληαλ 

απφ ηέζζεξα κέιε, ελψ νη γνλείο ηνπ αζθνχζαλ ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο. Μέζα απφ 

ηηο καξηπξίεο ηνπ ζα αληηιεθζνχκε ηελ ήζπρε παηδηθή δσή πνπ είρε ζηελ πφιε ηνπ, 

δψληαο εθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη ζηνλ αληίπνδα ζα γλσξίζνπκε κέζα απφ ηε 

καηηά ελφο κηθξνχ παηδηνχ ηε θξηθαιεφηεηα πνπ βίσζαλ κεηά ηελ έμνδν ησλ Ηηαιψλ 

θαη ηελ είζνδν ησλ Γεξκαλψλ ζηελ πφιε πνπ θαηνηθνχζαλ.  

«Θπκάκαη, παηδάθη Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ ήκνπλ ηόηε, ηηο παξέεο κνπ, ηα 

παηρλίδηα κε ηνπο θίινπο κνπ ζηηο γεηηνληέο, ηα ηζαθώκαηά καο, αιιά θαη ηηο άιιεο 

ζηηγκέο πνπ δνύζακε. Κάζε απόγεπκα καδεπόκαζηαλ όια ηα παηδηά, αγόξηα θαη 

θνξίηζηα θαη παίδακε ζηνπο δξόκνπο, ζηα ζηελάθηα θαη ηηο πιαηείεο δηάθνξα παηρλίδηα. 

Ζ δσή θπινύζε αλέκεια ρσξίο λα ζθεθηόκαζηε ηίπνηε άιιν εθηόο από ηα καζήκαηά καο 

θαη ηα παηρλίδηα καο. Αθόκε ζπκάκαη, θάζε Κπξηαθή απόγεπκα, καο έληπλε ε κεηέξα 

κνπ θαη όιε ε νηθνγέλεηα πεγαίλακε ζηελ παξαιία. Δθεί θαζόκαζηαλ ζε έλα θαθελείν 

                                                 
14

 Μ. . Μάηζεο, Τα Οηθνλνκηθά ηεο θνηλόηεηαο θαη ν ζεζκόο ηεο «Πέηζηα», Ζ ηζηνξία ηεο εβξατθήο 

θνηλόηεηαο Χαιθίδαο από ην 586 π. Χ. έσο ην 2001 κ. Χ., Χαιθίδα 2013, ζει. 256. 
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θαη βιέπακε ηνλ θόζκν πνπ έθαλε βόιηεο πάλσ- θάησ. Απηνί ήηαλ ε κόλε δηαζθέδαζε 

γηα ηνπο γνλείο κνπ, κεηά κηαο εβδνκάδαο εμαληιεηηθήο δνπιεηάο θαη θνύξαζεο.
15

» 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ήηαλ θαη ν γηνο ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο πεξηνρήο ηεο Υαιθίδαο, ν Μαΐξ νινκψλ Μάηζεο. Ο Μαΐξ νινκψλ 

Μάηζεο γελλήζεθε ζηε Υαιθίδα ην 1935. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηε 

Υαιθίδα. ε ειηθία ελλέα εηψλ βίσζε ηε θξίθε ησλ γεξκαληθψλ δησγκψλ, ελψ 

δηέθπγαλ καδί κε άιιεο νηθνγέλεηεο ζην ρσξηφ ηελή Δπβνίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ Άγην Νηθφιαν, Μπνχξηδη Δπβνίαο κέρξη ηελ απειεπζέξσζε. Ο 

παηέξαο ηνπ νινκψλ ήηαλ πξφεδξνο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ζηε Υαιθίδα απφ ην 

1930 κέρξη ην 1965. Δλψ αθεγείηαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ πξηλ απφ ηελ Ηηαιηθή 

θαηνρή, πεξηγξάθνληαο ηνπο θίινπο ηνπ θαη ην ζπίηη ηνπ ε αθήγεζή ηνπ πεδάεη ηελ 

πεξίνδν ηνπ γεξκαληθνχ δησγκνχ.  

«Θπκάκαη ε κεηέξα κνπ είρε θξπκκέλν ζηελ απιή έλα κηθξό βαδάθη κε ρξπζέο 

ιίξεο πνπ ηηο είρακε γηα ώξα αλάγθεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύζακε λα δηαθύγνπκε 

αξγόηεξα από ηνπο Γεξκαλνύο.  

Ο Λέσλ Λεβήο γελλήζεθε ζηε Υαιθίδα ην 1937. Ο παηέξαο ηνπ είρε εκπνξηθφ 

θαηάζηεκα κε πθάζκαηα ζην θέληξν ηεο πφιεο. Ο ίδηνο είρε θαη άιιε κηα αδεξθή. 

Ήηαλ έμη εηψλ φηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ θξχθηεθε ζηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο.
16

 

«Γελ μέξσ εάλ ε επηζηήκε δέρεηαη όηη έλα άηνκν κπνξεί λα ζπκάηαη γεγνλόηα 

πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ρξόλσλ ηνπ, όκσο εγώ ζπκάκαη».
17

 

Πεξηγξάθεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ηα ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα. 

 

4.3. Ο Διιελνϊηαιηθόο πόιεκνο ζηε Υαιθίδα. 

 

 Με ηελ θήξπμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1940 πνιιά 

κέιε ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ζηξαηεχζεθαλ.
18

 Ζ ππαγσγή ηεο Υαιθίδαο ζηελ 

Ηηαιηθή Γηνίθεζε έθεξε ειπίδα γηα ηελ ηχρε ησλ Δβξαίσλ ηεο θνηλφηεηαο, κηα θαη ν 

                                                 
15

 Α. Καηαιάλ, Χαιθίδα ε γελέηεηξά κνπ, απηνβηνγξαθηθφ πιηθφ, Υαιθίδα 1999, ζει. 3. 
16

 Ο θ. Μελάο Λεβή, γελλήζεθε ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1944, πεξηγξάθεη ηε δσή ηνπ αδεξθνχ ηνπ Λ. Λεβή  

ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο Καηνρήο ζηε Υαιθίδα. 
17

Λ. Λεβήο, «Θπκάκαη…», Θπκάκαη, ε ηζηνξία ελόο δησγκνύ, Υαιθίδα 2000, ζει. 7.  
18

 Μ.  . Μάηζε, Ζ Ηηαιηθή θαη Γεξκαληθή Καηνρή ηνπ 1941- 1942, Ζ ηζηνξία ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο 

Χαιθίδαο από ην 586 π. Χ. έσο ην 2001 κ. Χ., Υαιθίδα 2013, ζει. 292. 
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Ηηαιηθφο θαζηζκφο δελ ηνπο θπλεγνχζε θαη ν Ηηαιφο ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηεο 

Διιάδαο Κάξιν Σδειφδν είρε δειψζεη πσο δελ ζα ηνπο ελνριήζεη.
19

 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην γεγνλφο απηφ έρεη κείλεη ζηε κλήκε θαη ησλ ηξηψλ 

πιεξνθνξεηψλ, φπνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο κνπ πεξηέγξαςε πσο αθξηβψο βίσζε ηελ 

εκέξα ηεο θήξπμεο ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ. 

 Ο Αβξαάκ Καηαιάλ ζπκάηαη:  

«Τόηε ήκνπλ καζεηήο ηνπ 1
νπ

 Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ βξηζθόηαλ ζηελ Πιαηεία 

Αγνξάο. Ήηαλ Γεπηέξα, όπνπ εδώ θαη ρξόληα γηλόηαλ εθεί ε ιατθή αγνξά. Ξαθληθά 

αθνύζακε ηε ζεηξήλα ηεο πόιεο λα κνπγθξίδεη θαη ηξνκαγκέλνη ξσηήζακε ηνπο 

δαζθάινπο καο ηη ζπκβαίλεη. Δθείλνη γηα λα κελ παληθνβιεζνύκε καο έδησμαλ θαη καο 

είπαλ λα πάκε γξήγνξα ζηα ζπίηηα καο. Βγαίλνληαο από ην ζρνιείν, απηό πνπ είδαλ ηα 

κάηηα κνπ ήηαλ ηξνκεξό. Όινο ν θόζκνο εθείλε ηελ ώξα, έηξερε παληθόβιεηνο ζηνπο 

δξόκνπο θαη ξσηνύζε ηη ζπκβαίλεη. Οη γνλείο έηξεραλ ζηα ζρνιεία λα πάξνπλ ηα παηδηά 

ηνπο.»
20

 

 Ο ίδηνο επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ ηξνκαγκέλνο, πεξηγξάθνληαο ζηε κεηέξα ηνπ 

φια φζα είδε θαη άθνπζε εθείλε ηελ εκέξα ζηελ Πιαηεία Αγνξάο. 

 Αλάινγε αλαθνξά γηα ηνλ ίδην ρψξν έρνπκε απφ ηνλ Μαΐξ νινκψλ Μάηζε, ν 

νπνίνο ηνλίδεη φηη ηελ ψξα εθείλε βξηζθφηαλ σο καζεηήο ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ 1
νπ

 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δπίζεο, είρε αλάινγε αληίδξαζε, θαζψο κέζα ζε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε παληθνχ κε ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ηε ζηηγκή εθείλε, 

αλαζηαησκέλνο επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ. 

 «Θπκάκαη ηελ εκέξα πνπ ήρεζαλ νη πξώηεο ζεηξήλεο ζηε Χαιθίδα. Ήηαλ κηα 

Γεπηέξα ηνπ 1940, ζηηο 10 ην πξσί, όπσο κνπ έιεγε αξγόηεξα ε κεηέξα κνπ θαη κνπ 

επηβεβαίσλε απηό πνπ ζπκάκαη, όηη δειαδή εθείλε ηελ εκέξα, ην κεζεκέξη κε ηάηδε ζην 

ππόγεην ηνπ ζπηηηνύ καο θαζνιάδα. Θπκάκαη πνπ κνπ πεξηέγξαςε αξγόηεξα ηνλ παληθό 

πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν ήρνο ηεο ζεηξήλαο, ζην εβδνκαδηαίν παδάξη πνπ γηλόηαλ ζηελ 

Αγνξά ηεο Χαιθίδαο, ζηα δώα πνπ ππήξραλ ζηελ Πιαηεία θαη ζηνλ θόζκν πνπ έηξερε 

αιαθηαζκέλνο».
21

 

 

 

 

                                                 
19

 . Παπαζηξαηήο, ό.π.,  ζει. 113. 
20

 Α. Καηαιάλ, Ζ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, Απηνβηνγξαθηθφ πιηθφ, Υαιθίδα 1999, ζει. 4.  
21

 Λ. Λέβε ό.π., ζζ. 7-8. 
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4.4. Ζ Υαιθίδα ππό ηε Γεξκαληθή θαηνρή 

 

 Ο ειιελντηαιηθφο πφιεκνο ηνπ 1940 έιεμε κε ηελ ήηηα ησλ Ηηαιψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ εηζβνιή ηεο Γεξκαλίαο ζηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1941 ζηελ Διιάδα. Σν 

γεγνλφο απηφ πξνκήλπε ηνλ θίλδπλν πνπ δηέηξεραλ νη εβξατθέο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο. 

ηηο 9 επηεκβξίνπ 1943 ε Ηηαιία ζπλζεθνιφγεζε θαη κεγάιε δχλακε ηνπ 

γεξκαληθνχ ζηξαηνχ έθηαζε ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

Δχβνηαο ηελ έθαλε απαξαίηεηε ζηνπο Γεξκαλνχο θαη ε βνήζεηα ησλ Σαγκάησλ 

Αζθαιείαο ηνπο ήηαλ ζεκαληηθή.
22

 Καζψο νη Γεξκαλνί ζα αλαιάκβαλαλ ηε δηνίθεζε 

ηεο Δχβνηαο άιιαμε θαη ην ζθεληθφ ηεο πφιεο γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη πην πνιχ γηα 

ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Υαιθίδαο φπνπ βξηζθφηαλ ζε κεγάιν θίλδπλν. 

 Όπσο πεξηγξάθεη ζηε καξηπξία ηνπ ν Αβξαάκ Καηαιάλ, ζπκάηαη,  «όηαλ 

άξρηζαλ νη βνκβαξδηζκνί ζηε Χαιθίδα κε ην ζθύξηγκα ηεο ζεηξήλαο, ν θόζκνο έηξερε 

ζαλ ηξειόο λα θξπθηεί, όπνπ λόκηδε όηη ζα ήηαλ πην αζθαιήο. Καηαθύγηα δελ ππήξραλ. 

Μόλν κεξηθέο απνζήθεο θαη ππόγεηα καγαδηώλ ή θαη ζπηηηώλ».
23

 

 Αλάινγε αλαθνξά ππάξρεη απφ ην Μελά Λεβή, πνπ φπσο ηνλίδεη ην ζεκείν 

φπνπ ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ε κλήκε ηνπ θαη νη εηθφλεο πνπ ζπκάηαη αξρίδνπλ ηελ 

πεξίνδν ηνπ δησγκνχ.
24

 

 Ο Μαΐξ νινκψλ Μάηζεο κηιάεη γηα ηηο ζπδεηήζεηο ησλ γνληψλ ηνπ φπνπ 

ζπκάηαη λα ζρνιηάδνπλ ηελ είζνδν ησλ Γεξκαλψλ ηε Υαιθίδα. Τπνζηεξίδεη φηη ε 

ζέζε ηνπ παηέξα ηνπ σο πξφεδξνο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηφηε είρε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν γηα ηελ ηχρε ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο, αιιά θαη πνιιψλ άιισλ ηεο θνηλφηεηαο 

θαζψο απνζπνχζε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αληάξηεο. 

 

4.5. Οη πιεξνθνξίεο ηεο θνηλόηεηαο γηα ηα γεγνλόηα ηεο Θεζζαινλίθεο 

 

 Με ηελ ήηηα ηεο Διιάδαο γελλήζεθε ακέζσο ν θφβνο γηα ηελ ηχρε ησλ 

Δβξαίσλ. Γελ ήηαλ βέβαηα γλσζηά ηα ηεξαηψδε εγθιήκαηα ηνπ ρηηιεξηζκνχ ζε βάξνο 

νκφζξεζθσλ ηνπο, ηα θξεκαηφξηα θαη νη εμνληψζεηο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ησλ 

Δβξαίσλ ζηελ θαηερφκελε Δπξψπε ήηαλ δπζνίσλεο.
25

 Οη πιεξνθνξεηέο 

επεμεξγάδνληαη θαη παξνπζηάδνπλ, ζπδεηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

                                                 
22

 . Παπαζηξαηήο, ό.π., ζει.63. 
23

 Α. Καηαιάλ, ό.π., ζει. 5.  
24

 Λ. Λεβήο, ό.π., ζει. 9. 
25

 .  Παπαζηξαηήο, ό.π., ζει. 113.  



20 

 

νκφζξεζθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο εκπινπηηζκέλεο κε γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ 

αξγφηεξα γηα ηα γεγνλφηα απηά. 

 Ο Μαΐξ νινκψλ Μάηζεο αλαθέξεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ γνληψλ ηνπ γηα ηελ 

ηχρε ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ελψ ηνλίδεη φηη είραλ κάζεη ιίγεο πιεξνθνξίεο, 

απηέο πνπ άθελαλ λα καζεπηνχλ ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο απφζηαζεο. Δπηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα ηεο Θεζζαινλίθεο αληινχκε απφ ηα ιφγηα ηνπ Αβξαάκ 

Καηαιάλ, ν νπνίνο ηφηε ήηαλ πεξίπνπ 13 εηψλ. 

 «Αθνύ πέξαζαλ αξθεηνί κήλεο κία κέξα κάζακε όηη ζηε Θεζζαινλίθε άξρηζαλ 

λα καδεύνπλ ηνπο Δβξαίνπο γηα λα ηνπο ζηείινπλ ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο. 

Δίρακε αθνύζεη όηη ηα ίδηα έθαλαλ θαη ζε άιια θξάηε ηεο Δπξώπεο, από όπνπ πέξαζαλ. 

Ξέξακε όηη θαλείο δελ ζα γύξηδε από ηα ζηξαηόπεδα δηόηη εθεί ηνπο βαζάληδαλ κε ην πην 

ζθιεξό ηξόπν, κέζα ζην θξύν θαη ηα ρηόληα, κε μύιν, πείλα θαη ζθιεξή δνπιεηά».
26

 

 Παξαθάησ πιεξνθνξνχκαζηε ηε καξηπξία ηνπ Μελά Λεβή, ν νπνίνο 

απνηειεί κία κεηακλήκε, δειαδή κία επίθηεηε πιεξνθνξία απφ εκπεηξίεο πνπ έδεζαλ 

νη δηθνί ηνπ άλζξσπνη θαη ηνπ ηελ κεηάδσζαλ κε κνξθή ηζηνξηθήο πεξηγξαθήο ησλ 

γεγνλφησλ πνπ έδεζαλ.
27

 ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηε κεηακλήκε πνιιψλ παηδηψλ ηεο 

επνρήο ηνπ 1940, έγηλε ζαθήο ζηηο παξαπάλσ ππνελφηεηεο. 

 «Μεηά από ρξόληα ξσηνύζα ηνλ παηέξα κνπ γηαηί κείλακε ζηα ζπίηηα καο αθνύ 

ππήξραλ Γεξκαλνί ζηξαηηώηεο ζηε Χαιθίδα έζησ θαη κε ηηαιηθή Καηνρή. Μνπ 

απαληνύζε όηη θαηλόηαλ όηη ζα είρακε ηελ ίδηα ηύρε κε ηνπο ππνινίπνπο ζπκπνιίηεο 

καο. Τίπνηα δελ δηέγξαςε εθείλε ηελ επνρή ηη ζα επαθνινπζήζεη. Κάπνηεο δηάζπαξηεο 

πιεξνθνξίεο καζαίλακε, αιιά ήηαλ όια ηόζν ζπγθερπκέλα θαη κηινύζαλ θπξίσο γηα 

θαθνκεηαρείξηζε θαη όρη γηα αθαληζκό».
28

  

 

4.6. Σα αληηεβξαϊθά κέηξα ζηε Υαιθίδα 

 

 Μέρξη ην επηέκβξην ηνπ 1943 φηαλ ε Υαιθίδα βξηζθφηαλ ππφ ηηαιηθή θπξίσο 

δηνίθεζε ηα κέηξα ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ δελ είραλ εθαξκνζηεί, ελψ νχηε ηα 

θαηαζηήκαηα ησλ εβξατθψλ νηθνγελεηψλ είραλ θιείζεη. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1943 κεηά 

ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο εθδίδεηαη θαη ε πξψηε δηαηαγή ζηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 

ίδηνπ έηνπο απφ ηνλ αλψηαην αξρεγφ ηαγκάησλ ηεο αζθάιεηαο θαη αζηπλνκίαο ηεο 

                                                 
26

 Α. Καηαιάλ, ό.π.,  ζει.6.  
27

 P. Hantzaroula, ό.π., ζει. 11. 
28

 Λ. Λεβήο, «Σπλλεθηάδεη…», ζπκάκαη- ε ηζηνξία ελόο δησγκνύ, Υαιθίδα 2000, ζζ, 18-19. 
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Διιάδνο, Jurgen Joseph Stroop, γξακκέλε ζηα ειιεληθά θαη ζηα γεξκαληθά θαη 

απνζηέιιεηαη  ζηε λνκαξρία, ζην δήκν θαη ζηηο θνηλφηεηεο ηεο Υαιθίδαο φπνπ 

θζάλεη ζηηο 16-10-1943 θαη ηνηρνθνιιείηαη ζηα θεληξηθφηεξα κέξε ηεο πφιεο. 

χκθσλα κε ηε δηαηαγή θαινχληαη άκεζα φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο λα ζπεχζνπλ 

λα παξνπζηαζηνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη λα ππνγξάςνπλ απηνπξνζψπσο 

ππεχζπλεο δειψζεηο κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία.
29

  

 ηηο 19-10-1943 πξνζήιζαλ πέληε νηθνγέλεηεο Δβξαίσλ θαη ηξία κεκνλσκέλα 

άηνκα θαη ππέβαιαλ ηηο απαηηνχκελεο δειψζεηο.
30

 Απφ ηα 238 κέιε, φπσο 

θαλεξψλνπλ νη θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν εθείλε, κφλν νθηψ νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο 

απαξηίδνληαλ απφ 21 άηνκα δηέκελαλ ηφηε ζηε Υαιθίδα θαζψο ηα γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίδνληαλ κε ηελ άθημε ηεο γεξκαληθήο δηνίθεζεο νδήγεζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ εβξατθνχ πιεζπζκνχ λα δηαθχγνπλ ζηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ. Οη αξξέλεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ αλαγξάθζεθαλ έρνληαο ππεξβεί ην 

14
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο έπξεπε λα παξνπζηάδνληαη αξρηθά κέξα παξά κέξα θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλά δηήκεξν ζην δεκαξρείν θαη λα δίλνπλ ην παξφλ.
31

 

 ηηο 10-01-1944 θνηλνπνηείηαη δηαηαγή απφ ηε λνκαξρία Δχβνηαο κε απφθαζε 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή Διιάδνο ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ. 

ηηο 12-01-1944 ε λνκαξρία εθδίδεη δηαηαγή πνπ αθνξά ηνλ εγθαηεζηεκέλν εβξατθφ 

πιεζπζκφ θαη ηα ζηνηρεία ηνπο.
32

 Ο Γήκαξρνο Υαιθηδέσλ απεπζχλεηαη ζηνλ 

αξρηξαββίλν ηεο θνηλφηεηαο Γαβίδ Μάηζα θαη δεηάεη λα ηνπο ζηείιεη ηελ θαηάζηαζε 

φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπο. 

 ηηο 14-01-1944 ν αξρηξαββίλνο απνζηέιιεη ηελ θαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ απφ 

ην 1941 θαη κεηά, ε νπνία ηνηρνθνιιείηαη ζε φια ηα ζεκεία ηεο πφιεο. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ δηαηάμεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε κε ηελ νπνία 

ζα παξνπζηάδνληαλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. ηηο 

ηειεπηαίεο θαηαζηάζεηο θαίλεηαη λα ππνγξάθεη κφλν ν αξρηξαββίλνο Γαβίδ Μάηζαο 

θαη ν ηφηε πξφεδξνο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο νινκψλ Μάηζεο.
33

 ηε Υαιθίδα 

παξέκεηλαλ θάπνηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, νη νπνίνη δελ εθηνπίζηεθαλ. 

 «Θπκάκαη όηη δελ θόξεζα ην θίηξηλν αζηέξη, νύηε ζεκαδεύηεθαλ ηα εβξατθά 

θαηαζηήκαηα θαη κόλν ν παηέξαο κνπ είρε κείλεη πίζσ γηα λα ηαθηνπνηήζεη ην καγαδί 

                                                 
29

 Δ. Μ. Ησαλλίδεο, Τα γεγνλόηα θαη ηα ηεθκήξηα, Τεθκήξηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο Ηζξαειίηηθήο Κνηλόηεηνο 

Χαιθίδνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, (επηκ.) Γ. Γ. Σξηαληαθπιιφπνπινο, Υαιθίδα 2013, ζει. 13.  
30

 Δ. Μ. Ησαλλίδεο, ό.π., ζει. 31. 
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 Δ. Μ. Ησαλλίδεο, ό.π., ζει. 14. 
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 Δ. Μ. Ησαλλίδεο, ό.π., ζει. 15. 
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 Δ. Μ. Ησαλλίδεο, ό.π., ζζ. 15-16. 
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θαη λα θπιάμεη θάπνηα εκπνξεύκαηα ζε ρξηζηηαληθά καγαδηά, ελώ αξγόηεξα παξέδσζε 

ηα θιεηδηά ζηε λνκαξρία». 

 ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ν νηθνλνκηθφο έθνξνο Υαιθίδαο δηαβηβάδεη ζην δήκαξρν 

ηεο πφιεο έγγξαθν, ζην νπνίν ηνπ δεηάεη λα νξίζεη αληηπξφζσπν γηα ηε ζθξάγηζε 

ησλ εβξατθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ζπηηηψλ ηεο Υαιθίδαο, ελψ επηζπκεί ηελ θαηαβνιή 

ησλ θιεηδηψλ απηψλ ζηελ λνκαξρία.
34

 Παξάιιεια ε Γεξκαληθή Γηνίθεζε δεηνχζε λα 

ηεο αλαθέξνπλ ηα άηνκα, πνπ ρσξίο άδεηα ηεο Ννκαξρίαο είραλ εγθαηαζηαζεί ζε 

εβξατθά θαηαζηήκαηα θαη ζπίηηα. ε πνιιά απφ ηα εβξατθά ζπίηηα είραλ 

εγθαηαζηαζεί άγλσζηα άηνκα απφ ρσξηά ηεο Δχβνηαο, ρσξίο άδεηα, γεγνλφο πνπ 

δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζε νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο επέζηξεςαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κεηά 

ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη επηζπκνχζαλ λα ηνπο απνδνζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο 

ζηνηρεία. 

 Όπσο αλαθέξεη ν Λέσλ Λεβή: 

 «Θπκάκαη ηνλ παηέξα κνπ λα γπξίδεη από ηελ Αζήλα, πνπ είρε πάεη γηα 

πξνκήζεηεο ηνπ καγαδηνύ καο. Δθεί έκαζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηύρε ησλ Δβξαίσλ ηεο 

ππόινηπεο Διιάδαο θαη ακέζσο νξγάλσζε ηε δηαθπγή καο».
35

 

 Ο Αβξαάκ Καηαιάλ ηνλίδεη φηη είρε δηαθχγεη πνιχ πην λσξίο κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1943, θνβνχκελνο ηηο δηψμεηο. 

 Σφζν ε νηθνγέλεηα ηνπ Αβξαάκ Καηαιάλ, φζν θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ Λεψλ 

Λεβή δελ ππέγξαςαλ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο γεξκαληθήο δηνίθεζεο, παξά κφλν ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Μαΐξ . Μάηζε. 

  

                                                 
34

 Δ. Μ. Ησαλλίδεο, ό.π., ζζ. 80-82. 
35

 Λ. Λέβεο, ό.π., ζει. 21. 
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Δ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

5.1. Ζ βνήζεηα πξνο ηελ εβξαϊθή θνηλόηεηα ηεο Υαιθίδαο 

 

 Μέζα απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ θαη ησλ γξαπηψλ καξηπξηψλ 

ηνπο παξνπζηάδνληαη κία ζεηξά απφ πξφζσπα, νξγαλψζεηο, αιιά θαη θνξείο, πνπ 

αλακθίβνια ζπλέβαιαλ ζηε δηάζσζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ κειψλ ηεο εβξατθήο 

θνηλφηεηαο ηεο Υαιθίδαο. 

 Σν ΔΑΜ/ ΔΛΛΑ κε πξνθήξπμε ηνπ πνπ θπθινθφξεζε ιίγεο κέξεο κεηά ηελ 

πηψζε ηεο Ηηαιίαο, θάιεζε φιν ηνλ ιαφ ηεο Υαιθίδαο θαη ηεο Δχβνηαο λα 

πξνζθέξνπλ θάζε βνήζεηα ζηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Σν ΔΑΜ ήηαλ ππεχζπλν 

γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε φισλ ησλ  Δβξαίσλ απφ ηε Υαιθίδα θαη ηε κεηαθνξά 

ηνπο ζηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο. Πνιινί απφ απηνχο πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηα ρσξηά ηεο 

Δχβνηαο έθπγαλ αξγφηεξα απφ ηνπο Σζαθαίνπο γηα ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ην Σει 

Αβίβ κε ηε βνήζεηα ηνπ ΔΑΜ.
36

 

 Αλάινγε αλαθνξά γηα ηελ αξσγή πξνο ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ππήξρε γηα ην 

σηήξε Παπαζηξαηή, ν νπνίνο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ππήξμε ππεχζπλνο ηεο 

Τπεξεζίαο Απνζηνιψλ Δμσηεξηθνχ ηνπ ΔΑΜ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί γηα ην έξγν ηνπ, 

φηη ην 1989 ζην δεκαξρείν ηεο Αζήλαο ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι ηνπ απέλεηκε ην 

δίπισκα θαη ην κεηάιιην κε ηίηιν «Γηθαίνπ ησλ Δζλψλ».
37

 

 «Ο θ. Σσηήξεο Παπαζηξαηήο καο ζπγθέληξσζε όινπο θνληά ζην θαΐθη θαη καο 

έδσζε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη επρέο γηα έλα θαιό ηαμίδη θαη θαιή αληάκσζε όηαλ 

ειεπζεξσζεί ε παηξίδα καο. Έλαο-έλαο πνπ πεδνύζε ζην θαΐθη κε ηα κπαγθάδηα ηνπ ηνλ 

αγθάιηαδε θαη ηνλ θίιαγε κε κάηηα βνπξθσκέλα από ραξά, πνπ θεύγακε λα ζσζνύκε 

αιιά θαη από ιύπε, πνπ θεύγακε από ηελ παηξίδα καο θάησ από ηέηνηεο ζπλζήθεο».
38

 

 Αθφκα κία εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα κε επεξγεηηθφ ξφιν ζηε δηάζσζε ησλ 

Δβξαίσλ ήηαλ ν Μεηξνπνιίηεο Γξεγφξηνο «Πιείαζνο», ν νπνίνο αςεθψληαο ηνλ 

θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ θχιαμε ηα ηεξά ζθεχε ησλ Δβξαίσλ, πνπ ηνπ εκπηζηεχζεθε ν 

ξαββίλνο θαη πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο.
39
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 . Παπαζηξαηήο, Οη Δβξαίνη ηεο Χαιθίδαο, Μέξεο ηνπ 1943-1944 ζηελ Δύβνηα, Καηνρή, Αληίζηαζε, 

Απειεπζέξσζε, Αζήλα 2000,  ζει. 133.   
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 . Παπαζηξαηήο, ό.π., ζζ. 112-123. 
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 Α. Καηαιάλ, Με ην θαΐθη γηα ηελ Τνπξθία, απηνβηνγξαθηθφ πιηθφ, Υαιθίδα 1999, ζει.19.  
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 . Παπαζηξαηήο, ό.π., ζει. 116. 
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 Απφ ηα φξγαλα ηεο ρσξνθπιαθήο ν ππνκνίξαξρνο Οηθνλνκίδεο θαη θάπνηνη 

άιινη βνήζεζαλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, κε ηε ρνξήγεζε πιαζηψλ ηαπηνηήησλ κε 

ρξηζηηαληθά νλφκαηα γηα ηελ αζθαιέζηεξε κεηαθίλεζή ηνπο, αλ θαη ζηελ παξνχζα 

θάζε νη Γεξκαλνί κε ηε βνήζεηα ησλ θαηαδνηψλ κπνξνχζαλ λα αλαθαιχςνπλ ηα 

ιηγνζηά άηνκα, ηα νπνία είραλ παξακείλεη ζηελ πφιε.
40

 

 Μέζα ζηα πξφζσπα πνπ πξνζέθεξαλ βνήζεηα ζηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ 

πεξηιακβάλνληαη θαη αξθεηέο ρξηζηηαληθέο νηθνγέλεηεο θαη κεκνλσκέλα άηνκα, φπνπ 

κε θίλδπλν ηε δσή ηνπο έθξπςαλ ζηα ζπίηηα ηνπο έλα κεγάιν αξηζκφ Δβξαίσλ. 

Αθφκε έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρξηζηηαλψλ εκπφξσλ ηεο Υαιθίδαο δηαθχιαμαλ ηα 

εκπνξεχκαηα ησλ εβξατθψλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ηελ απειεπζέξσζε θαη ηα 

παξέδσζαλ άζηθηα κεηά ζηνπο Δβξαίνπο εκπφξνπο, δείρλνληαο ηηκηφηεηα. 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηα άηνκα πνπ 

θαηέδσζαλ αιιά θαη θέξζεθαλ αλήζηθα ζηα κέιε ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ησλ εκπφξσλ, νη νπνίνη είραλ θπιάμεη ζηα καγαδηά ηνπο 

εκπνξεχκαηα, δελ ηα επέζηξεςαλ ελψ αξλήζεθαλ φηη ηνπο ηα παξέδσζαλ νη Δβξαίνη 

ζπκπνιίηεο ηνπο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηαδφηε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 

Παλαγηψηε Ρσκαλνχ, ν νπνίνο ήηαλ ρξηζηηαλφο έκπνξνο ηεο Υαιθίδαο θαη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Λέσλ Λεβή ηνπ είρε εκπηζηεπζεί ηε θχιαμε ελφο κέξνπο ησλ 

εκπνξεπκάησλ απφ ην καγαδί ηνπο θαη ν ίδηνο πξφδσζε ην κέξνο πνπ είραλ θξπθζεί 

γηα λα ηα θαηαρξαζηεί. 

 «Ο παηέξαο κνπ ηνλ κήλπζε, έγηλε ην δηθαζηήξην θαη θαηαδηθάζηεθε. Γελ 

ζπκάκαη ηελ πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε αιιά δελ έρεη θακία ζεκαζία. Άιισζηε δελ ήηαλ 

απηόο ν ζθνπόο ηνπ παηέξα κνπ, νύηε απηόο ηεο απνδεκίσζεο. Έπξεπε λα κάζεη ν 

θόζκνο ην πνηόλ απηνύ ηνπ αλζξώπνπ. Τν έκαζε θαη ηνλ ηηκώξεζε όπσο μέξεη, κε ην 

ρεηξόηεξν ηξόπν, κε ηελ απνκόλσζε θαη ηελ πεξηθξόλεζε.»
41

 

 Αθφκε έλα πεξηζηαηηθφ πξνδνζίαο παξνπζηάδεηαη απφ ην ηδηφρεηξν θείκελν 

ηνπ Η. Λ. Μφζθνβηηο, αδεξθνχ ηεο Μ. Μφζθνβηηο, ν νπνίνο εμηζηνξεί ηα γεγνλφηα 

πνπ βίσζε ε νηθνγέλεηα ηνπ ζην ρσξηφ ηξψπνλεο ην Μάξηην ηνπ 1944. Πεξηγξάθεη 

ηε δηαθπγή ηνπο απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Αζήλα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ρσξηφ 

ηελή θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ρσξηφ ηξψπνλεο, φπνπ θξχβνληαλ φιν ην ρξφλν απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο. Αλαθέξεη φηη ε αδεξθή ηνπ, Μέληε, ήηαλ ηφηε δεθαεπηά ζηα 

δεθανθηψ θαη έθαλε ηε δαζθάια ζην ρσξηφ γηα λα κελ αληηιεθζεί θαλείο ηελ 

                                                 
40

 . Παπαζηξαηήο, ό.π., ζζ. 113-114. 
41

Λ. Λεβήο, «Σπλλεθηάδεη…», ζπκάκαη- ε ηζηνξία ελόο δησγκνύ, Υαιθίδα 2000, ζζ. 96-97.  
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ηαπηφηεηα ηνπο. Σν Μάξηην ηνπ 1944 νη Γεξκαλνί κπιφθαξαλ ην ρσξηφ θαη θάπνηνο 

δνζίινγνο ηνπο εηδνπνίεζε γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

 «Έπηαζαλ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηε Μέληε. Τνπο κεηέθεξαλ ζηα γξαθεία ηεο 

θνκαληαηνύξ ηνπ ρσξηνύ. Δκέλα δελ κε πήξαλ, δηόηη ήκνπλ ιεπηόο θαη ρώξεζα θάησ 

από ην θξεβάηη ζην δσκάηην πνπ κέλακε. Γεξκαλόο δηνηθεηήο ήηαλ ν ηαγκαηάξρεο 

Μπέξλεξ ή θάπσο έηζη ήηαλ ην όλνκά ηνπ ησλ Διιεληθώλ ηαγκάησλ αζθαιείαο είρε 

ηνπο αμησκαηηθνύο Γελεξάιε θαη Λέξηα.από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο ζύιιεςεο ηεο Μέληε, 

ηελ ππέβαιαλ ζε αθάληαζηα καξηύξηα όιε ηε λύρηα. Αθνύ ηε βίαζαλ θαη κεηά από έλαλ 

άγξην μπινδαξκό, ηειηθά, κηζό πεζακέλε ηε ζνύβιηζαλ κε έλα μύιν από ηα γελλεηηθά 

ηεο όξγαλα θαη ηελ πέηαμαλ γπκλή από ηνλ εμώζηε ηνπ ζπηηηνύ ζηελ πιαηεία. Ο παηέξαο 

κνπ κεηά ην πεξηζηαηηθό απηό ηξειάζεθε θαη έκεηλε ηξειόο γηα όιε ηνπ ηε δσή θαη απηόο 

ήηαλ ν ιόγνο πνπ νη Γεξκαλνί θεύγνληαο δελ πήξαλ ηνπο γνλείο κνπ καδί ηνπο. Έθηνηε 

κεηαθέξακε ηνλ παηέξα κνπ από ην έλα ηξεινθνκείν ζην άιιν, έσο όηνπ ζηηο 15 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1968 πέζαλε ζην Ηζξαήι. Μόιηο νη Γεξκαλνί έθπγαλ ν παπάο ηνπ 

ρσξηνύ κεηέθεξε ην ζώκα ηεο Μέληε θαη ην έζαςε ζην λεθξνηαθείν ηνπ ρσξηνύ. Με ηελ 

απειεπζέξσζε θαη κε πξσηνβνπιία ηνπ ξαββίλνπ θ. Μ. Ε. Κνέλ, κεηέθεξαλ ηα ιείςαλα 

ηεο θαη ηα έζαςαλ ζην Δβξατθό Νεθξνηαθείν, όπνπ ήηαλ θαη ην κλεκείν ηεο.» 

 Ζ ηξαγηθή απηή ηζηνξία ηεο δεθανρηάρξνλεο δαζθάιαο Μ. Μφζθνβηηο 

πεξηγξάθεηαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ αδεξθνχ ηεο θαη ζην βηβιίν ηεο Κ. Λάκςα θαη 

ηνπ Η. ηκπή, «Ζ Γηάζσζε», θαζψο απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 

θαηαδφζεσο. Αθφκα αλαθέξεηαη ε πεξηπέηεηα ηεο νηθνγέλεηαο Μφζθνβηηο, ε 

απφδξαζή ηνπο απφ ην γθέην ηεο Θεζζαινλίθεο, ην ηεξάζηην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

έδσζαλ ζην κεραλνδεγφ ησλ ζηδεξνδξφκσλ, γηα λα ηνπο κεηαθέξεη ζηελ Αζήλα, ε 

παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη ηνπ ζείνπ ηνπο θαη ε θπγάδεπζε ζηελ Δχβνηα κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ΔΑΜ, φηαλ ε Αζήλα πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Γεξκαλψλ.
42

   

 

5.2. Ζ δηαθπγή ηωλ Δβξαίωλ 

 

 Καζψο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1943, ε γεξκαληθή δηνίθεζε εγθαζίζηαηαη ζηε 

Υαιθίδα, φπνπ θαη αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ηε δηνίθεζε ηεο πφιεο, 

δεκηνπξγψληαο κηα ηθαλή ζηξαηησηηθή δχλακε θαη κηα ζεηξά απφ δηαηάγκαηα γηα ηελ 

εβξατθή θνηλφηεηα. Με ηα γεγνλφηα απηά δηαθαηλφηαλ δπζνίσλν ην κέιινλ ηεο 

                                                 
42

 Κ. Λάκςα- Η. ηκπή, Ζ Γηάζσζε. Ζ ζησπή ηνπ θόζκνπ, ε αληίζηαζε ζηα γθέην θαη ζηα ζηξαηόπεδα, νη 

Έιιελεο Δβξαίνη ζηα ρξόληα ηεο Καηνρήο, Αζήλα 2012, ζζ. 334-336. 
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εβξατθήο θνηλφηεηαο, θαζψο ηα γεγνλφηα ησλ νκφζξεζθσλ ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά 

θαη ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο κε ηνλ εθηνπηζκφ ηεο εβξατθήο παξνπζίαο είραλ γίλεη 

ήδε γλσζηά, νδεγψληαο ην κεγαιχηεξν εβξατθφ πιεζπζκφ ζηε δηαθπγή γηα λα 

απνθχγεη ηε ζχιιεςε θαη ηνλ εθηνπηζκφ. Πξηλ απφ ηε θπγή ηνπ ν ξαββίλνο ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ν πξφεδξνο απηήο παξέδσζαλ ζην κεηξνπνιίηε Υαιθίδαο, Γξεγφξην 

Πιεηαζφ ηα πνιπηηκφηεξα ηεξά θεηκήιηα ηεο ζπλαγσγήο, γηα λα ηα θξχςεη φπσο θαη 

έθαλε αςεθψληαο ηνλ θίλδπλν.
43

 

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ πεξηζζφηεξσλ Δβξαίσλ ηεο Υαιθίδαο θαη ε κεηαθνξά 

ηνπο ζηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά θχξην ιφγν κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ΔΑΜ. Τπήξραλ φκσο θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο Υξηζηηαληθψλ νηθνγελεηψλ ζηα ρσξηά 

ηεο Δχβνηαο φπνπ θαηέθπγαλ εβξατθέο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο βνήζεζαλ 

απνθαζηζηηθά ζηελ επηβίσζε ησλ δησγκέλσλ ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ακνηβή γηα 

ηε δηακνλή ηνπο, παξφια απηά φκσο νη Δβξαίνη έπξεπε λα θαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηηο 

βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Α. Καηαιάλ ηνπ θζηλφπσξν ηνπ 1943 είρε εγθαηαιείςεη ηε 

Υαιθίδα θαη βξήθε θαηαθχγην, κε ηε βνήζεηα ησλ αληαξηψλ ζηε ηελή Δπβνίαο. 

 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Μ. . Μάηζε βξήθε κε ηε βνήζεηα ησλ αληαξηψλ έλα ζπίηη 

γηα λα κείλνπλ ζηε βφξεηα ηελή Δπβνίαο, ελψ ν παηέξαο ηνπ ήηαλ δηαρεηξηζηήο ζε 

κία απνζήθε ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, πνπ είραλ ηα πξάγκαηά ηνπο νη αληάξηεο. 

Πεξηγξάθεη φηη ζην ζπίηη έκελαλ δεθαέμη άηνκα, ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη ε νηθνγέλεηα 

ηνπ αδξθνχ ηνπ παηέξα ηνπ. 

 Ο Λ. Λεβήο δηέθπγε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζην ρσξηφ Βάζεηα, πνπ ζήκεξα 

νλνκάδεηαη Ακάξπλζνο, φπνπ απέρεη ηξηάληα ρηιηφκεηξα απφ ηε Υαιθίδα. 

 «Δθεί ζπκάκαη αλέιαβε λα καο ηαθηνπνηήζεη ν θίινο ηνπ παηέξα κνπ Τάζνο 

Φνπζέθαο, αςεθώληαο ηνπο κεγάινπο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο έβαδε ην θεθάιη ηνπ. 

Τνλ θύξην απηό ηνλ είρε γλσξίζεη ν παηέξαο κνπ ηνλ είρε γλσξίζεη από ην ζηξαηό θαη 

είραλ κηα θηιηθή ζρέζε πνπ αξγόηεξα εμειίρζεθε ζε αδεξθηθή. Μαδί καο ήηαλ ε 

νηθνγέλεηα  ηεο αδεξθήο ηνπ παηέξα κνπ Βηθησξίαο Κσζηή κε ηα ηξία παηδηά ηεο θαη ε 

γηαγηά κνπ.»
44

 

 Όπσο αλαθέξεη αξγφηεξα απνθάζηζαλ λα ζθνξπηζηνχλ νη νηθνγέλεηεο θαη ε 

ζεία κε ηε γηαγηά ηνπ πήγαλ ζην ρσξηφ Βαζηιηθφ, ελψ νη ίδηνη παξέκεηλαλ εθεί. 
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 « Ο θόβνο ινηπόλ πνπ ππήξρε λα γίλνπκε αληηιεπηνί από ηε γεηηνληά αλ 

αξρίδακε λα μεκπηίδνπκε εκείο ηα παηδηά, έγηλε αθνξκή γηα λα απνθαζίζνπλ νη κεγάινη 

λα καο ζηείινπλ ζην ζπίηη ηνπ θνπληάδνπ ηνπ θ. Τάζνπ ζην Μπνύξηδη Χαιθίδαο.»
45

 

 Σνλίδεη φηη ν ρσξηζκφο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δηήξθεζε γηα ιίγν δηάζηεκα 

θαζψο ν θίινο ηνπ  παηέξα ηνπ ηνπο βξήθε έλα λέν ζπίηη λα κείλνπλ ζηελ πεξηνρή 

Μαγνχια. Ζ δσή ηνπο ζπλερηδφηαλ κέζα ζην άγρνο θαη ζηελ αγσλία γηα λα κε γίλνπλ  

αληηιεπηνί, ελψ αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπ αλάγθαζε λα θχγνπλ γηα ηελ Αζήλα 

γηα λα θξπθηνχλ. Έλαο θίινο ηνπ παηέξα ηνπ, ν Υξήζηνο Σζνιάθνο ηνπο εηδνπνίεζε 

φηη πξφδσζε ην κέξνο φπνπ θξχβνληαλ έλαο έκπνξνο απφ ηε Υαιθίδα, ζηνλ νπνίν 

είρε δψζεη θάπνηα εκπνξεχκαηα ν παηέξαο ηνπ κε ζθνπφ λα ηα θπιάμεη. Ζ θπγή ηνπο 

ήηαλ βηαζηηθή θαζψο γηα αθφκα κία θνξά βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν.
46

 

 « Ο παηέξαο κνπ θαηέιεμε ζην όηη ε Αζήλα κε ηελ πνιπθνζκία ζα κπνξνύζε λα 

καο απνξξνθήζεη. Δθεί καο βνήζεζαλ θάπνηνη θίινη ηνπ παηέξα κνπ, πνπ είραλ 

εκπνξηθό θαηάζηεκα ζην θέληξν ηεο πόιεο. Γηα ηελ Αζήλα ηαμηδέςακε ρσξηζηά, εγώ κε 

ηε κεηέξα κνπ θαη ν παηέξαο κνπ κε ηελ αδεξθή κνπ.»
47

 

 Όπσο πεξηγξάθεη, νη θίινη ηνπ ηνπο εθνδίαζαλ κε ηαπηφηεηεο γηα λα κπνξνχλ 

λα θπθινθνξνχλ ζηελ πφιε, θαζψο ηψξα είραλ λέα νλφκαηα θαη έλα δηακέξηζκα γηα 

λα δηακείλνπλ.
48

 

 

5.3. Οη ζπλζήθεο δηαβίωζεο ζηελ Δύβνηα 

 

 ηα  ρσξηά θαη ζηα βνπλά ηεο Δχβνηαο ππήξραλ νη αληάξηεο θαη  ε Δζληθή 

Αληίζηαζε, πνπ ήηαλ απηνί πνπ εηδνπνίεζαλ ηνπο Δβξαίνπο θάζε θνξά πνπ έθαλαλ 

επηδξνκέο νη Γεξκαλνί, απνδεηθλχνληαο φηη ηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο δελ ήηαλ ε πην 

αζθαιήο ιχζε γηα λα θξπθηεί ν εβξατθφο πιεζπζκφο, θαζψο φκσο νη επηινγέο ήηαλ 

ιίγεο θαη ν θίλδπλνο ηεο ζχιιεςεο ήηαλ ίδηνο γηα φια ηα κέξε αθνινπζνχζαλ ηηο 

ζπκβνπιέο ησλ αληαξηψλ. 

 ε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ καξηπξίεο νη πιεξνθνξεηέο παξνπζηάδνπλ κηα 

ζεηξά απφ ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δσή ηνπο ζηα κέξε πνπ είραλ λα θξπθηνχλ κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, πεξηγξάθνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ σο παηδηά, ηνλ 

ηξφπν πνπ βίσλαλ ην ρψξν θαη ην ρξφλν ζηα κέξε εθείλα, φπσο επίζεο θαη ηελ 
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απαξαίηεηε πξνζνρή πνπ έπξεπε λα δίλνπλ κε ζθνπφ λα απνθεχγνπλ θάζε θίλδπλν. 

Όιεο απηέο νη αλακλήζεηο είλαη εκπινπηηζκέλεο κε ζρφιηα θαη απφ ηελ ελήιηθή ηνπο 

δσή. 

 «Αλεμάξηεηα  από ηνλ θίλδπλν πνπ πάληα ππήξρε, ήηαλ κηα πνιύ δύζθνιε 

πεξίνδνο θαη κόλν γηα ην ιόγν ησλ ζθιεξώλ ζπλζεθώλ, ζηηο νπνίεο δελ είκαζηε 

καζεκέλνη.»
49

 

 Όπσο πεξηγξάθεη ν Λ. Λεβήο ε δσή ζηελ πφιε ήηαλ δξακαηηθφηεξε απφ ηε 

ζρεηηθή ειεπζεξία ηνπ ρσξηνχ. 

 «Γηα ηε δηαηξνθή καο ζην δηάζηεκα απηό είρακε ηεξάζηηεο δπζθνιίεο όπσο θαη 

ζηελ εμεύξεζε βαζηθώλ εηδώλ θαζώο δελ κπνξνύζακε λα θηλεζνύκε, γηα ην ιόγν απηό 

καο πξνζέθεξαλ βνήζεηα ε θίινη καο, ελώ κε ην δηαρεηξηζηηθό ηαιέλην ηνπ παηέξα κνπ 

θαη ηη καγεηξηθέο ηθαλόηεηεο ηεο κεηέξαο κνπ, θαηαθέξακε θαη επηβηώζακε θαη 

θαιύςακε ηηο βηνπνξηζηηθέο καο αλάγθεο.»
50

 

 Ο Αβξαάκ Καηαιάλ ζπκάηαη ηε δηακνλή ηνπο ζην ρσξηφ ηελή, ηηο δπζθνιίεο 

πνπ  αληηκεηψπηδαλ θάζε θνξά πνπ νη Γεξκαλνί αλέβαηλαλ ζην ρσξηφ γηα λα 

θπλεγήζνπλ ηνπο αληάξηεο. 

«Θπκάκαη, όηαλ αθνύγακε όηη έξρνληαη νη Γεξκαλνί κε γεκάηα θνξηεγά, γηα λα 

θπλεγήζνπλ ηνπο αληάξηεο, όιν ην ρσξηό άδεηαδε από ηνπο άλδξεο θαη ηνπο λένπο θαη 

έκελαλ κόλν νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. Μαδί κε ηνπο ρσξηάηεο θεύγακε θαη εκείο, ν 

παηέξαο κνπ, εγώ θαη ν ζείνο κνπ θαη πεγαίλακε ζηα βνπλά, εθεί όπνπ ήηαλ νη αληάξηεο 

γηα λα θπιαρηνύκε, ελώ νη γπλαίθεο κέλαλε ζην ρσξηό. Τηο ληύλαλε κε ρσξηάηηθα ξνύρα 

θαη ηηο έθξπβαλ ζηα ζπίηηα ηνπο, αιινύ ηε κεηέξα κνπ θαη αιινύ ηελ αδεξθή κνπ.»
51

 

Αλαζχξεη απφ ηε κλήκε ηνπ ην δηάζηεκα πνπ παξέκεηλαλ εθεί, ελψ αλαθέξεη 

φηη πνιιέο θνξέο ρξεηάζηεθε λα θαηαθχγνπλ ζην ρσξηφ ηξφπσλεο. 

Ο Μ. . Μάηζεο πεξηγξάθεη ηε δηακνλή ηνπ ζην ρσξηφ ηεο ηελήο 

αλαθέξνληαο ηνλ ηξφπν πνπ δνχζαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ, 

ψζηε  λα απνθχγνπλ θάπνηα πηζαλή ζχιιεςε. ην ζπίηη έκελαλ δεθαέμη άηνκα, ελψ 

ηελ εκέξα φινη ηνπο ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ρσξηνχ, 

έρνληαο ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ θξπςψλα θαη ζηε ζπλέρεηα φηαλ ζθνηείληαδε 

επέζηξεθαλ φινη ζην ζπίηη. 
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«Θπκάκαη, θαζόκνπλ κε ηνλ αδεξθό κνπ ζε έλα κέξνο κέρξη λα έξζεη λα καο 

πάξεη ε κεηέξα καο.» 

Αθνινχζσο αλαθέξεη φηη νη αληάξηεο ηνπο βξήθαλ έλα θαιχηεξν ζπίηη ζηνλ 

θάκπν, ζηνλ Άγην Νηθφιαν Δπβνίαο, φπνπ θαη παξέκεηλαλ κέρξη ηελ απειεπζέξσζε. 

«Θπκάκαη, κία κέξα πνπ θξπβόκνπλ ζε έλα ρσξάθη κε θαιακπόθηα, αθνύσ έλα 

ζόξπβν από ζηξαηησηηθέο αξβύιεο θαη βιέπσ έλα ζηξαηηώηε λα έξρεηαη πξνο ην κέξνο 

κνπ. Τε ζηηγκή εθείλε κνπ θόπεθε ε αλάζα θαζώο πίζηεςα όηη ζα κε δεη θαη ζα κε 

πηάζεη. Δθείλνο όκσο κε πξνζπέξαζε, ρσξίο βέβαηα λα γίλσ αληηιεπηόο.» 

Ο ηξφκνο πνπ έδεζε, κέζα απφ απηήλ ηελ εκπεηξία, ηνπ έκεηλε αλεμίηεια 

γξακκέλνο ζην λνπ ηνπ θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ έβιεπε 

εθηάιηεο. 

 

 

5.4. Ζ απειεπζέξωζε  ηεο Δύβνηαο  

 

 Ζ Υαιθίδα κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944, βξέζεθε 

ξεκαγκέλε θαη ε εβξατθή θνηλφηεηα ζε δεηλή ζέζε, θαζψο πνιιά απφ ηα ζπίηηα είραλ 

επηηαρζεί θαη ηα καγαδηά είραλ ππνζηεί θαηαζηξνθέο, ελψ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

εκπνξεχκαηα είραλ θιαπεί. Απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ππήξραλ ιίγνη επηδψληεο, 

πνπ επέζηξεςαλ ζηνλ ηφπν ηνπο απφ ην Άνπζβηηο, δεθαεπηά απφ απηνχο πνπ 

εθηνπίζηεθαλ δελ γχξηζαλ, ελψ πνιιέο νηθνγέλεηεο είραλ ήδε θχγεη γηα ηελ 

Παιαηζηίλε ή ηελ Αζήλα φπνπ έκεηλαλ θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Υαιθίδαο. 

 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Λ. Λεβή ηηο εκέξεο ηεο απειεπζέξσζεο βξίζθνληαλ ζηελ 

Αζήλα. 

 «Σηελ Αζήλα δελ καο θξαηνύζε πηα ηίπνηα. Γελ βιέπακε ηελ ώξα ηεο 

επηζηξνθήο ζηε Χαιθίδα.»
52

 

 Ο ηψλ Οβαδίαο γελλήζεθε κεηαμχ ηνπ 1902 κε 1904, ήηαλ πεξίπνπ ζαξάληα 

εηψλ ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο. Ο ίδηνο είρε εκπνξηθφ καγαδί ζηε Υαιθίδα. Σν πξψην 

πξάγκα πνπ έθαλε πξηλ ηελ είζνδν ησλ Γεξκαλψλ ζηελ πφιε ήηαλ λα αθήζεη ηα 

εκπνξεχκαηα ηνπ ζε ηξεηο ρξηζηηαλνχο θίινπο ηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα δηέθπγε ζηελ 

Αζήλα. Δθεί ηνλ βνήζεζαλ θάπνηνη θίινη ηνπ βηνκήραλνη θαη ηνλ έζηεηιαλ ζε έλα 

ζπίηη ηνπο ζην Αγξίλην, φπνπ ζα κπνξνχζε λα θξπθζεί. Πξηλ πάεη ζην Αγξίλην, έκεηλε 

θάπνηεο κέξεο ζηελ Αζήλα, ελψ θπθινθνξνχζε κε κία πιαζηή ηαπηφηεηα πνπ ηνπ 
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είρε εθδψζεη ν Άγγεινο Έβεξη. ην Αγξίλην έκεηλε κέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ.  

Δίκαη επγλψκσλ ζην γην ηνπ Ενδέθ Οβαδία, ν νπνίνο κνπ κίιεζε γηα ηε δσή ηνπ 

παηέξα ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο πεξηγξάθνληαο φια φζα έκαζε θαη άθνπζε 

αξγφηεξα απφ ηνλ ίδην. 

 Ο παηέξαο κνπ κε ην ζείν ηνπ ηψλ Οβαδία λαχισζαλ έλα ηαμί ηεο επνρήο γηα 

λα επηζηξέςνπλ. 

 « Δίρακε κάζεη όηη ζην ζπίηη καο είρε θάλεη θαηάιεςε κία νηθνγέλεηα από έλα 

ρσξηό έμσ από ηε Χαιθίδα.» 

 Πεξηγξάθεη φηη είραλ ζρεδηάζεη λα κε δεκηνπξγήζνπλ ζθελέο φηαλ ηνπο 

αλαθνίλσζαλ, φηη δελ επηζπκνχλ λα ηνπο παξαδψζνπλ ην ζπίηη ηνπο. Σειηθά, 

ζπκθψλεζαλ θαη ζα παξαιάκβαλαλ πίζσ ην ζπίηη ηνπο. Ζ εηθφλα ηνπ ρψξνπ δε 

ζχκηδε ζε ηίπνηα ηελ πξνεγνχκελε κνξθή ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ αζρνιήζεθε κε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ν παηέξαο ηνπ κε ην καγαδί, φπνπ πξνζπάζεζε λα 

ζπγθεληξψζεη ηα εκπνξεχκαηα πνπ είρε αθήζεη ζε ρξηζηηαλνχο εκπφξνπο ηεο 

Υαιθίδαο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έδεημαλ ηηκηφηεηα θαη ηνπο ηα επέζηξεςαλ. Όιε ε 

νηθνγέλεηα πξνζπάζεζε λα μαλαθηηάμεη ηε δσή ηεο απφ ηελ αξρή, ελψ εθείλεο ηηο 

εκέξεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηηνκή ηνπ λένπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο.
53

   

 «Θπκάκαη, όηη όηαλ έθπγαλ νη Γεξκαλνί από ηε Χαιθίδα επέζηξεςε πξώηα ν 

παηέξαο θαη ν ζείνο κνπ γηα λα θηηάμνπλ ην καγαδί θαη ην ζπίηη πνπ ήηαλ επηηαγκέλν. 

Αξγόηεξα, επέζηξεςε όιε ε νηθνγέλεηα. Ο παηέξαο κνπ βξήθε άδεην ην καγαδί, θαζώο 

είραλ πάξεη θαη ηα ιηγνζηά εκπνξεύκαηα, πνπ είρε αθήζεη. Σε απηήλ ηε δύζθνιε ζηηγκή, 

νη ρξηζηηαλνί θίινη ηνπ παηέξα κνπ αληαπέδσζαλ ηε βνήζεηα, πνπ ηνπο είρε πξνζθέξεη 

παιαηόηεξα δαλείδνληάο ηνπ ρξήκαηα θαη εκπνξεύκαηα γηα λα μαλαθηηάμεη ην καγαδί, ην 

νπνίν ιεηηνύξγεζε από ηελ αξρή καδί κε ηα εκπνξεύκαηα, ηα νπνία είρε αθήζεη λα ηνπ 

ηα θπιάμνπλ.» 

 Μεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, ε νηθνγέλεηα ηνπ Α. Καηαιάλ παξέκεηλε ζην Σει 

Αβίβ, φπνπ είρε αξρίζεη κία λέα δσή. 

 «Οη γνλείο κνπ εξγάδνληαλ ζε εξγνζηάζην, ελώ εκέλα κε είραλ ζηείιεη ζε 

θνηλόβην, ηα ιεγόκελα θηκπνύηο, όπνπ εθεί κάζαηλα ηε γιώζζα θαη έθαλα δηάθνξεο 

εξγαζίεο. Ζ αδεξθή κνπ επεηδή ήηαλ κηθξή ζε ειηθία βξηζθόηαλ θνληά ζηε κεηέξα κνπ. 
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Σην θνηλόβην παξέκεηλα γηα έλα ρξόλν θαη κεηά πήγα ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, όπνπ άξρηζα 

λα εξγάδνκαη γηα λα πξνζθέξσ θαη εγώ θάπνην εηζόδεκα ζηελ νηθνγέλεηα.» 

 Τπνζηεξίδεη, φηη εξγάζηεθαλ ζθιεξά γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ. ην 

Σει Αβίβ παξέκεηλαλ δχν ρξφληα απφ ην 1944 έσο ην 1946, θαζψο ε πγεία ησλ γνληψλ 

ηνπ είρε θινληζηεί ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. Ζ ειεπζεξία πνπ ππήξρε ζηελ 

Διιάδα ηνπο νδήγεζε πην εχθνια λα πάξνπλ ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο θαη λα 

μαλαθηηάμνπλ ηε δσή ηνπο ζηε Υαιθίδα.
54

 

 

5.5. Ζ λέα δωή ηωλ παηδηώλ 

 

 Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ζπγρξφλσο ηνπ δησγκνχ ησλ παηδηψλ απηψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δεηλήο 

θαηάζηαζεο, ηελ νπνία βίσζαλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ινηπφλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο δπζθνιίεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηε γεληθφηεξε ζιηβεξή 

εηθφλα  ηνπ πεξίγπξνπ ηνπο. Ο θφβνο γηα ηα γεγνλφηα πνπ έδεζαλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

πνιέκνπ, απνηεινχζε θίλεηξν γηα λα ζειήζνπλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Σν 

ζρνιείν θαη ν εξγαζηαθφο ρψξνο, απνηεινχλ θαηαθχγην γηα ηα παηδηά απηά θαη έλαο 

ηξφπνο γηα λα εζηηάζνπλ ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ. Σν ζρνιείν έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

ζηα παηδηά λα απνδείμνπλ φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη 

λα θξίλνληαη επί ίζνηο φξνηο κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα γηα 

θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδψζεηο απνηεινχζε θηλεηήξηα δχλακε γηα λα αθήζνπλ πίζσ 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία έδεζαλ ηελ πεξίνδν ηνπ δησγκνχ, αιιά θαη λα 

γίλνπλ απνδεθηά ζε κηα δηραζκέλε, ηελ πεξίνδν εθείλε, θνηλσλία. 

 «Όια όζα πέξαζα κε σξίκαζαλ απόηνκα, ζπλεηδεηνπνίεζα από κηθξή ειηθία 

όηη έπξεπε λα δηαβάζσ, λα δνπιέςσ ζθιεξά γηα λα επηβηώζσ θαη λα γίλσ άξηζηνο 

ρσξίο λα ληώζσ ληξνπή γηα ηελ ηαπηόηεηά κνπ. Σπλέρηζα ην ζρνιείν ζηε Χαιθίδα. Σηελ 

ηάμε ήκαζηαλ είθνζη παηδηά, όισλ ησλ ειηθηώλ θαη αξγόηεξα ζπλέρηζα ην γπκλάζην. 

Έδσζα εμεηάζεηο θαη πέξαζα ζηελ Αλσηάηε Δκπνξηθή Σρνιή, ελώ αξγόηεξα 

αζρνιήζεθα κε ην καγαδί ηνπ παηέξα κνπ.» 

 Όπσο ππνζηεξίδεηαη ζε έλα άξζξν, ηα παηδηά εθείλα, πνπ επέδεζαλ ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο κπνξνχζαλ λα θάλνπλ εμαηξεηηθά πξάγκαηα εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηάο 

ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ ςπρή ηνπο, φπσο επηζπκνχζαλ. Παξφιν πνπ, βίσζαλ ηνλ 
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ηξφκν, ηελ απφγλσζε, ηνλ παληθφ, ηνλ πφλν, ηελ απειπηζία, ην ζπκφ θαη ηελ ελνρή 

πνπ ηαίξηαδε ζε ελήιηθεο φπσο αθξηβψο θαη νη ελήιηθεο κπνξνχζαλ λα παγψζνπλ, λα 

κνπδηάζνπλ θαη λα δείρλνπλ φπσο ζέινπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά θαη λα θάλνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζην πιαίζηφ ηνπο, κε πξαγκαηηθά. 

 Ο Μ. . Μάηζεο θέξλεη ζηε κλήκε ηνπ φια φζα πέξαζε, ηηο εηθφλεο θαη ηα 

πεξηζηαηηθά, ηα νπνία βίσζε, φπσο θαη πσο γηα πνιιά ρξφληα, ηα νπνία αθνινχζεζαλ, 

έβιεπε ζηνλ χπλν ηνπ εθηάιηεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε δσή ηνπ θηλδχλεπζε πνιιέο θνξέο 

θαη πηζηεχεη φηη ήηαλ ζέιεκα Θενχ λα δήζεη. 

 Ο Α. Καηαιάλ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην Σει Αβίβ ζηελ Διιάδα θαη 

ζηε Υαιθίδα δε ζπλέρηζε ην ζρνιείν, αιιά εξγάζηεθε ζην εκπνξηθφ καγαδί ηνπ ζείνπ 

ηνπ, θαζψο ηνλίδεη φηη βξηζθφηαλ ζηελ ειηθία ησλ δεθανθηψ εηψλ θαη έλησζε κέζα 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ, φηη ηειηθά ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, λα 

ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο λα εμειηρζεί σο πξνζσπηθφηεηα. 

 «Διεύζεξνο πηα κεηά ην 1946, πνπ γπξίζακε ζηελ Διιάδα γξάθηεθα ζηνλ 

Οξεηβαηηθό Σύιινγν Χαιθίδαο, γηαηί από ηα ρξόληα ηεο θαηνρήο πνπ είρα αλέβεη ζε 

πνιιά βνπλά, αγάπεζα πνιύ ηε θύζε θαη ην πξάζηλν. Ήζεια λα πεξπαηήζσ σο  

ειεύζεξνο πηα θαη λα ην απνιαύζσ κε όιεο ηνπ ηηο νκνξθηέο, ρσξίο ην θόβν πνπ έδεζα 

ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο.»
55

  

 Με ηελ επηζηξνθή ησλ εβξατθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο πφιεηο ηνπο, απφ ηηο νπνίεο 

εθδηψρζεθαλ, βξήθαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη ηα ζπίηηα ηνπ θαηεηιεκκέλα, θαη 

έθαλαλ ηεξάζηην αγψλα λα ηα πάξνπλ πίζσ. Δπίζεο ππήξραλ θαη νη έκπνξνη ηεο 

πεξηνρήο νη νπνίνη είραλ εκπηζηεπζεί, κεγάιν κέξνο απφ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο, εθ ησλ 

νπνίσλ κεγάιν κέξνο είρε αιινησζεί ή αθφκα θαη ραζεί. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

επέζηξεςαλ ζηελ πφιε ηνπο φπνπ θαη έπξεπε λα βάινπλ ζε ηάμε ην λνηθνθπξηφ ηνπο, 

αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο.   
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Σ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

6.1.  Γέλλεζε,Οηθνγέλεηα θαη πνπδέο ηνπ Σζβη (εβή) Κόξεηο – Σα πξώηα 

ρξόληα ηεο δξάζεο ηνπ.  

Αλαηξέρνληαο ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο γηα ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηνλ Σζβη Κφξεηο κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ηηο ειάρηζηεο αλαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ γχξσ απφ ην παξειζφλ ηνπ πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

αξρηξαββίλνπ ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαθνξέο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη γεληθφηεξα ηε δσή ηνπ πξηλ 

ηε κεηάβαζε ζηε Θεζζαινλίθε. Απφ απηέο ηηο ειάρηζηεο πεγέο ινηπφλ καζαίλεη 

θαλείο πσο ν αξρηξαββίλνο Κφξεηο γελλήζεθε ζηηο 2 Ηνπλίνπ 1894 ζηελ πφιε 

Rzesnφw ηεο επαξρίαο ηεο Γαιηθίαο, ε νπνία ηφηε ήηαλ κέξνο ηεο Απζηξννπγγαξίαο 

(ζήκεξα απνηειεί θνκκάηη ηεο Πνισλίαο). Ο Κφξεηο θαηαγφηαλ απφ νηθνγέλεηα 

Αζθελάδπ Δβξαίσλ, ε νπνία, ζχκθσλα κε πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ γηνχ ηνπ, Άξηε, 

αθαλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε κφλνπο δηαζσζέληεο 

ηνλ ίδην θαη έλαλ μάδειθφ ηνπ· φπσο ηνλίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά, δελ ππήξμε θαλείο 

δηαζσζείο απφ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπνπδέο πνπ είρε ιάβεη ν αξρηξαββίλνο Κφξεηο, νη πεγέο ηνλ 

ζέινπλ λα έξρεηαη ζηελ Απζηξία κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη λα ζπνπδάδεη 

ζηελ Ραββηληθή ρνιή ηεο Βηέλλεο. Δπηπιένλ, ζπνχδαζε θηινζνθία θαη ζεκηηηθέο 

γιψζζεο ζηελ Αλψηεξε ρνιή Δπηζηήκεο ηνπ Δβξατζκνχ ε νπνία είρε ηελ έδξα ηεο 

ζην Βεξνιίλν, ιακβάλνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάθηνξνο ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν, αιιά 

θαη ζην Ηλζηηηνχην Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Ακβνχξγνπ
56

. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ 

ζηελ γεξκαληθή πξσηεχνπζα, φπνπ ζε ειηθία ηξηάληα νθηψ εηψλ ππεξεηνχζε σο 

ξαββίλνο (1928-1932), ν Κφξεηο δηαθξηλφηαλ γηα ηνλ ηδεαιηζκφ ηνπ θαη ηελ 

πξνζθφιιεζή ηνπ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ηνπδατζκνχ, ελψ ηφζν εθείλνο φζν θαη ε 

γπλαίθα ηνπ ινγαξηάδνληαλ απφ ηελ εθεί θνηλφηεηα σο επζπλείδεηνη Δβξαίνη
57

. Χο 

επί ην πιείζηνλ ινηπφλ, ν Κφξεηο είρε ιάβεη κηα θαηά βάζε γεξκαληθή παηδεία, ε 

νπνία ζα έπαηδε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κεηέπεηηα πνξεία θαη δξάζε ηνπ.  

Άιιεο αλαθνξέο γχξσ απφ ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν ζέινπλ ηνλ Κφξεηο λα 

δηαθξηλφηαλ γηα ηελ έληνλε θηινκάζεηά ηνπ, θαζψο ήηαλ γλψζηεο επηά γισζζψλ, 
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1943),» ζην: Jewish Social Studies. ηρ.12, United States 2005, ζζ. 111-166. 
57
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αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ηα ειιεληθά θαη ε γιψζζα ιαληίλν, ε 

γιψζζα ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ. Παξάιιεια, αξθεηνί ηζηνξηθνί ηνλ 

ραξαθηήξηδαλ σο έλα ραξηζκαηηθφ άλζξσπν πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηζρχνπζεο θαηαζηάζεηο
58

. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Κφξεηο πνπ ηνλίδεηαη ζηηο δηάθνξεο πεγέο είλαη απηφ ηεο 

ξεηνξηθήο ηνπ δεηλφηεηαο· ν αξρηξαββίλνο, απφ ηα πξψηα θηφιαο βήκαηα ηεο πνξείαο 

ηνπ, ήηαλ ηθαλφο λα θεληξίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ πιήζνπο, θάηη πνπ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ ζηηο νκηιίεο πνπ έδηλε θαηά 

θαηξνχο ζηα δηάθνξα ζαιφληα ησλ επξσπαίσλ Δβξαίσλ
59

. 

ε άξζξν ηνπ Ηζαάθ Κακπειή πνπ δεκνζηεχηεθε ζην θχιιν ηεο 20
εο

 

Απγνχζηνπ 1933 ζηελ εθεκεξίδα Τν Φσο κε αθνξκή ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ ξαββίλνπ ηεο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ Κφξεηο αλαθέξεηαη γηα 

εθείλνλ πσο ήηαλ έλαο λένο πνπ δηαθαηερφηαλ απφ ζχγρξνλεο ηδέεο, είρε απαιιαγεί 

απφ θάζε είδνπο πξνθαηάιεςε, ήηαλ βαζχηαηα θαη πνιχπιεπξα κνξθσκέλνο, είρε 

ιάβεη επξσπατθή θαηάξηηζε θαη είρε δηακνξθψζεη επξχηαηεο αληηιήςεηο γχξσ απφ 

επίθαηξα δεηήκαηα. Δπηπξφζζεηα, ν Κφξεηο δηαθξηλφηαλ απφ πινχζην έξγν θαη 

έληνλε δξάζε, ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπλδπαζηηθά κε ηηο έκθπηεο 

θιίζεηο ηνπ θαη ηα θπζηθά ηνπ ραξίζκαηα
60

. Ζ δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα 

επαιεζεπηεί απφ ην γεγνλφο πσο κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο ν Κφξεηο θαηάθεξε λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. 

Ζ πεξίνδνο ηεο ξαββηλείαο ηνπ Κφξεηο ζην Βεξνιίλν ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ 

απαξρή κηαο λέαο επνρήο γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία, επνρή πνπ επξφθεηην λα 

επεξεάζεη άκεζα θαη ην εβξατθφ έζλνο. Σν λαδηζηηθφ θίλεκα θέξδηδε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν έδαθνο πξνο ηελ εμνπζία, κε ηηο ηδέεο ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ λα 

γλσξίδνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε απήρεζε ζηελ επξχηεξε γεξκαληθή θνηλσλία, κε 

ηηο κεηαπνιεκηθέο δπκψζεηο λα είλαη ζπλερείο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο 

κεγάιεο επξσπατθέο δπλάκεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο 

αλαπφθεπθηεο. Ζ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ λα δηαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ Γεξκαλψλ πνπ 
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θαηνηθνχζαλ εθηφο ησλ γεξκαληθψλ εδαθψλ, ε απφξξηςε απφ κεξηάο ηεο ησλ 

ζπλφξσλ πνπ είραλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ (1919) θαη 

ε επηδίσμε ηνπ εδαθηθνχ αλαζεσξεηηζκνχ ππήξμαλ ην εθαιηήξην ηεο νινθιεξσηηθήο 

απνθήξπμεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο πνπ είρε ζπζηαζεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηεζλνχο λνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ
61

. 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ελφο ζπκθνηηεηή ηνπ Κφξεηο ζην Βεξνιίλν, ην 

γεγνλφο φηη ν αξρηξαββίλνο πξνεξρφηαλ απφ κηα νηθνγέλεηα Δβξαίσλ ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο πνπ θνίηεζε ζηελ Αλψηεξε ρνιή Δπηζηήκεο ηνπ Δβξατζκνχ πηζαλφλ λα 

επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο 

επνρήο, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηνλ επηθείκελν δησγκφ ησλ εβξατθψλ πιεζπζκψλ. 

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, ηα άηνκα φπσο ν Κφξεηο πξνέξρνληαλ απφ έλα 

πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ εθαξκνδφηαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο γηεζίβα 

(yeshiva), δειαδή ελφο ζπζηήκαηνο φπνπ δηλφηαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε κειέηε ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζξεζθεπηηθψλ θεηκέλσλ, πξσηίζησο ηνπ Σαικνχδ θαη ηεο Σνξά θαη 

δηαθξίλνληαλ γηα ηελ πςειή λνεκνζχλε ηνπο αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ αθέιεηά 

ηνπο επί ησλ πνιηηηθψλ δεηεκάησλ. Χο εθ ηνχησλ, θαηαλννχζαλ ειάρηζηα ηελ 

πξαγκαηηθή θχζε ηνπ λαδηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ ζέζεψλ ηνπ απέλαληη ζηνπο 

Δβξαίνπο. Δλδεηθηηθφ είλαη κάιηζηα ην πεξηζηαηηθφ πνπ ζέιεη ηνλ Κφξεηο, αθνχ έρεη 

αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηεο ξαββηλείαο ζηε Θεζζαινλίθε, λα παξακέλεη ακήραλνο 

θαη λα κελ απαληά ζηελ εξψηεζε ηη ζα έθαλε αλ έξρνληαλ νη Ναδί ζηελ πφιε, θάηη 

πνπ έθαλε πνιινχο λα ηζρπξηζηνχλ πσο ν Κφξεηο ήηαλ νπζηαζηηθά έλαο αδχλακνο 

ραξαθηήξαο
62

. Ζ άπνςε απηή θέξλεη γηα αθφκε θνξά ζηελ επηθάλεηα ηηο 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο πνπ είραλ εθθξαζηεί γχξσ απφ ην πξφζσπν ηνπ Κφξεηο. 

πλνςίδνληαο ηα φζα ζηνηρεία παξνπζηάζηεθαλ γχξσ απφ ηε δσή θαη ην 

γλσζηηθφ ππφβαζξν ηνπ αξρηξαββίλνπ Κφξεηο, γίλεηαη αξρηθά εκθαλήο ε επξχηεηα 

ηνπ πλεχκαηφο ηνπ, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο ήηαλ έλαο εμαηξεηηθά κνξθσκέλνο 

άλζξσπνο πνπ δηαθαηερφηαλ απφ κηα αθφξεζηε δίςα γηα κάζεζε. Δπηπιένλ, ε 

θνίηεζή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ εβξατζκφ θαη ε 

θαηάξηηζε πνπ είρε ιάβεη καξηπξνχλ φρη κφλν ηε θηινκάζεηά ηνπ αιιά θαη ηελ 

βαζχηεξε αλάγθε ηνπ λα εμειηρζεί, απνθηψληαο σο επί ην πιείζηνλ ζεκαληηθέο 
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πεξγακελέο πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδαλ ηελ θαζνιηθή απνδνρή απφ ηελ εβξατθή 

θνηλφηεηα. ε γεληθέο γξακκέο ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ν Κφξεηο παξά 

ηηο φπνηεο ζπληεξεηηθέο, ζρεδφλ θνληακεληαιηζηηθέο θαηαβνιέο ηνπ, ηφζν ζε 

νηθνγελεηαθφ φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ήηαλ κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ 

δηαπλεφηαλ απφ έλα αλνηθηφ πλεχκα, ζπλζήθε πνπ εμαζθάιηδε ηελ θαζνιηθή 

εθηίκεζε ησλ νκνζξήζθσλ ηνπ. 

 

6.2.  Ο Κόξεηο αξρηξαββίλνο ηεο Δβξαϊθήο θνηλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1932 θαη ελψ ν Κφξεηο βξηζθφηαλ ζηελ πφιε ηνπ 

Βεξνιίλνπ, παξαθηλνχκελνο απφ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ εβξατζκνχ ζηε 

Γεξκαλία φπσο ν Kurt Blumenfeld, πξφεδξνο ηεο ησληζηηθήο Έλσζεο ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ν αλαγλσξηζκέλνο ξαββίλνο Leo Baeck, θαη ν θαζεγεηήο ζηελ Αλψηεξε 

ρνιή Δπηζηήκεο ηνπ Δβξατζκνχ Ismar Elbogen, έζεζε ππνςεθηφηεηα γηα ηελ 

πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ αξρηξαββίλνπ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο
63

. Ζ ζέζε απηή 

είρε παξακείλεη θελή απφ ην 1923, φηαλ ν ηειεπηαίνο εθαξαδίηεο αξρηξαββίλνο 

Μπεληδηφλ Οπδηέι έθπγε γηα ηελ Παιαηζηίλε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηε ζέζε ηνπ 

αξρηξαββίλνπ ηεο Ηεξνπζαιήκ. ην πιαίζην απηφ, ε εβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο, ε 

νπνία απνηειείην σο επί ην πιείζηνλ απφ εθαξαδίηεο Δβξαίνπο, απνθάζηζε λα 

ζηξαθεί ζηελ Δπξψπε πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξψζεη απηφ ην θελφ, δείρλνληαο 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Πνισλία θαη πνπ 

κπνξνχζαλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ην ξφιν ηνπ πλεπκαηηθνχ θαζνδεγεηή ηεο
64

. 

Καηά ηελ πξψηε επίζθεςε ηνπ Κφξεηο ζηε Θεζζαινλίθε ην 1933 εγέξζεθαλ 

ζνβαξά δεηήκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαγσγή ηνπ ππνςήθηνπ ξαββίλνπ· 

ην γεγνλφο φηη ν Κφξεηο ήηαλ έλαο Αζθελάδπ Δβξαίνο έθαλε πνιινχο λα 

αλαξσηεζνχλ κε πνην ηξφπν ζα θαηαθέξεη λα επηβιεζεί θαη λα αζθήζεη ηα δηνηθεηηθά 

ηνπ θαζήθνληα ζε κηα θνηλφηεηα θαηά βάζε εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

φιεο νη εβξατθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πφιε, νη Δβξαίνη ηεο 

Αλαηνιήο, ην εθπαηδεπηηθφ δίθηπν ηεο Αιηάλο θαη νη Δβξαίνη θνκκνπληζηέο 

εμέθξαζαλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο γηα ηελ ελδερφκελε πξφζιεςε ηνπ Κφξεηο. Ο βαζκφο 

ησλ επηθπιάμεσλ πνπ δηαηεξνχζαλ νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο ην πξφζσπν 
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ηνπ Κφξεηο αληαλαθιάηαη ζηηο απφςεηο ηνπ δηεπζπληή ηεο Αιηάλο, Ενδέθ Νερακά, ν 

νπνίνο ηζρπξηδφηαλ ηελ χπαξμε αγεθχξσησλ πλεπκαηηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο 

εθαξαδίηεο θαη ηνπο Αζθελάδπ Δβξαίνπο, ηζρπξηζκφο πνπ εληζρπφηαλ απφ ην 

γεγνλφο ν Κφξεηο δελ ήηαλ θπζηθφο νκηιεηήο ηεο ξνκαληθήο εβξατθήο θαη δελ ζα 

κπνξνχζε λα εκπιαθεί κε ην εβξατθφ πιήζνο ηφζν κε ηελ θαξδηά φζν θαη κε ηελ 

ςπρή ηνπ
65

. 

Παξά ηηο φπνηεο αληηδξάζεηο γηα ηνλ επηθείκελν δηνξηζκφ ηνπ, πνιινί ήηαλ 

εθείλνη πνπ είδαλ ζην πξφζσπν ηνπ Κφξεηο έλα θαηάιιειν πξφζσπν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ εβξατζκφ 

θαη ηε Γχζε. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηεπλάζηεθαλ ηα πλεχκαηα πνπ αληηκάρνληαλ ηελ παξνπζία ηνπ Κφξεηο ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ηελ αλάιεςε ηεο ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο απφ απηφλ. ε ηειηθφ επίπεδν, 

ν Κφξεηο έγηλε απνδεθηφο απφ φιεο ηηο εβξατθέο νκάδεο πνπ απάξηηδαλ ηελ 

θνηλφηεηα, ελψ νη ησληζηέο ηνλ ππνιφγηδαλ σο κέινο ηνπο. Χζηφζν, παξά ηηο φπνηεο 

ππνρσξήζεηο θαη ηελ απνδνρή πνπ ηειηθά γλψξηζε, ε επίζεκε πξφζιεςή ηνπ 

θαζπζηέξεζε αξθεηά, κέρξη εθείλνο λα ππνβάιιεη γξαπηή δήισζε φηη ζα καθξχλεη ηε 

γελεηάδα ηνπ ζχκθσλα κε ην αλαηνιίηηθν ζηπι. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε 

πξφζιεςε ηνπ Κφξεηο θαζπζηέξεζε πξνθεηκέλνπ λα εθηνλσζεί σο έλα βαζκφ ην 

εθξεθηηθφ θιίκα πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Δβξαίνπο
66

. 

Ζ αλαδήηεζε λένπ ξαββίλνπ γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο κεηά ηελ απφ 

δεθαεηίαο απνρψξεζε ηνπ αξρηξαββίλνπ Οπδηέι ιάκβαλε ρψξα ζε κηα ηδηαίηεξα 

ηεηακέλε πεξίνδν. Μφιηο δχν ρξφληα πξηλ, ην 1931, κηα νκάδα ηαξαρνπνηψλ 

ζηνηρείσλ ιεειάηεζε ηελ εβξατθή ζπλνηθία ηνπ Κάκπει, πξνθαιψληαο 

αλεπαλφξζσηεο δεκηέο. Χζηφζν, ην δήηεκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ήηαλ νη 

βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπλνηθίαο, φζν ν βαζχηεξνο ιφγνο 

πνπ νδήγεζε ηνπο εκπξεζηέο ζε απηή ηελ πξάμε. Πνιινί ινηπφλ είλαη εθείλνη πνπ 

ζπζρεηίδνπλ ηελ επίζεζε ζην Κάκπει κε ηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ 

αληηζεκηηηζκνχ πνπ ζεκεησλφηαλ παξάιιεια ηελ επνρή εθείλε ζηελ Δπξψπε. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηα θαηλφκελα βίαο ελάληηα ζηνπο εβξαίνπο θαηνίθνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο ππνθηλήζεθαλ κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο εθεκεξίδαο Μαθεδνλία 
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νη νπνίεο ππνζηήξηδαλ ηνλ αληηζεκηηηζκφ θαη έδηλαλ βήκα ζε αθξνδεμηέο νκάδεο, 

φπσο απηή ηεο Σξία Έςηινλ
67

. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αληηκεηψπηδε ηφζν ε θνηλφηεηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο φζν θαη νη απαληαρνχ Δβξαίνη αλά ηελ Διιάδα ήηαλ απηφ ηεο 

απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλνηηθά δξψκελα φζσλ εμ απηψλ δελ θαηείραλ ηελ 

ειιεληθή ππεθνφηεηα. Δπξφθεηην γηα έλα κέηξν πνπ απνηεινχζε θπζηθή ζπλέρεηα 

ηνπ πξνυπάξρνληνο λφκνπ 2456/1920, ν νπνίνο πξνέβιεπε ηελ απαγφξεπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ Ηζξαειηηψλ πνπ δελ είραλ ιάβεη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλνηηθψλ ππνζέζεσλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ηάμεο ησλ δέθα 

εηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε καθεδνληθή δηνίθεζε Γνλαηά θαηάθεξε λα έξζεη ζε 

ζπκβηβαζκφ κε ηελ εβξατθή εγεζία, ην ζέκα απηφ αληηκεησπίζηεθε κε εηξσληθφ 

ηξφπν απφ ηε Μαθεδνλία ε νπνία έθαλε ιφγν γηα «ππεξβνιηθή επηείθεηα» ηνπ 

δηνηθεηή απέλαληη ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα
68

. 

Σέινο, αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζην δήηεκα ησλ εβξατθψλ 

λεθξνηαθείσλ ην φπνην ηαιάληδε ηελ θνηλφηεηα ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920. Ζ πξφζεζε ηνπ πνιενδφκνπ Hebrard λα ζπκπεξηιάβεη ρψξνπο ησλ 

λεθξνηαθείσλ ζην κεγάιν ζρέδην αλνηθνδφκεζεο ηεο πφιεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κεγάια πάξθα. Μπξνζηά ζε απηή 

ηελ πξφζεζε, ε θνηλφηεηα έθαλε ιφγν γηα κηα ηερλεηή αλαηαξαρή πνπ ππνζηεξηδφηαλ 

απφ δηάθνξα ζηνηρεία, ελψ παξάιιεια δηακαξηπξήζεθε έληνλα ζην ελδερφκελν 

απαιινηξίσζεο ησλ κεγάισλ απηψλ ρψξσλ, ηε κεηαθνξά ησλ ιεηςάλσλ ζε άιιν 

ρψξν θαη ηε δεκφζηα ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζψο είρε έληνλνπο δεζκνχο κε απηνχο. Σν 

πξφβιεκα κε ην λεθξνηαθείν έγηλε πην έληνλν ην 1930, φηαλ πέξα απφ ηηο πξνβιέςεηο 

ρξήζεο ησλ ρψξσλ ησλ λεθξνηαθείσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ έγηλε ιφγνο γηα αμηνπνίεζε ησλ εθηάζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

πξνζθπγηθήο ζπλνηθίαο
69

.  

Σν ζρέδην απηφ επηθπξψζεθε κε ηα βνπιεχκαηα ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 1930 θαη 

ηεο 21
εο

 Μαξηίνπ 1934 πνπ πξνέβιεπαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απαιινηξίσζεο 

ρσξίο ηελ απφδνζε θάπνηαο απνδεκίσζεο∙ σζηφζν, θαλέλα εμ απηψλ δελ 

εθαξκφζηεθε άκεζα. εκαληηθέο εμειίμεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ εβξατθνχ 

λεθξνηαθείνπ ζα ζεκεησζνχλ θαηά ην δηάζηεκα 1936-1937, φηαλ 33.000 
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ηεηξαγσληθά κέηξα απφ ην ρψξν ηνπ λεθξνηαθείνπ ζα παξαρσξεζνχλ ζηαδηαθά ζην 

παλεπηζηήκην γηα ηελ θάιπςε ησλ θηηξηαθψλ ηνπ αλαγθψλ. Σν 1938 ζα ιάβεη ρψξα ε 

κεηαθνξά ησλ ιεηςάλσλ απφ ηελ απαιινηξησκέλε δψλε, ελψ ηέζζεξα ρξφληα κεηά 

απφ απηή ηελ απφθαζε ην δήηεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ ζα ιάβεη ηέινο κε ηελ ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ
70

. 

Μέζα ζε απηφ ην εμαηξεηηθά δπζάξεζην θιίκα γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ν Κφξεηο ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ αξρηξαββίλνπ ζηηο 20 

Απγνχζηνπ ηνπ 1933. Όπσο αλαθέξεηαη ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Τν Φσο πνπ 

δεκνζηεχηεθε ηελ πξνεγνχκελε κέξα (19 Απγνχζηνπ) ε παλεγπξηθή ηειεηή ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ αξρηξαββίλνπ ζα ιάκβαλε ρψξα ζηελ ζπλαγσγή Μπεζ ανχι ε 

νπνία είρε ρηηζηεί ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε ρξήκαηα ηεο Φαθίκα Μνδηάλν, θφξεο 

ηνπ γλσζηνχ ζηελ πφιε ηξαπεδίηε θαη θηεκαηία ανχι Μνδηάλν, ηνπ νπνίνπ ην 

φλνκα έθεξε, θαη πνπ ιεηηνπξγνχζε ζαλ θεληξηθή ζπλαγσγή ηεο πφιεο κεηά ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο Μεγάιεο Υάβξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο ππξθαγηάο ηνπ 

1917
71

.  

ε άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Φσο ηελ επνκέλε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

Κφξεηο ζηελ αξρηξαββηλεία (21 Απγνχζηνπ 1933) αλαθέξεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα 

ην ηππηθφ πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη πσο ζηελ ηειεηή αλάιεςεο θαζεθφλησλ παξέζηεζαλ εθπξφζσπνη ηεο 

ζηξαηησηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζψο επίζεο θαη ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο, νη ξαββίλνη φισλ ησλ 

ζπλαγσγψλ αιιά θαη πιήζνο θφζκνπ. Ηδηαίηεξε δε εληχπσζε πξνθάιεζε ζηνπο 

παξηζηάκελνπο ην γεγνλφο φηη ν Κφξεηο εθθψλεζε ηνλ πξψην ηνπ ιφγν ζε ηξεηο 

γιψζζεο, ζηα ειιεληθά, ζηα ιαληίλν θαη ζηα αξραία ηνπδατθά, απνθαιχπηνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ηφζν ηελ επξπκάζεηά ηνπ φζν θαη ηηο γλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηαο, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο πσο κέρξη θαη δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε ζέζε 

απηή δελ ήμεξε ηίπνηε απφ ηηο δχν πξψηεο πξναλαθεξζείζεο γιψζζεο
72

. 

Πέξα απφ ηα απηά πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο ηα νπνία έπξεπε λα επηιχζεη ν 

Κφξεηο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εγέξζεθαλ ζνβαξά δεηήκαηα απφ 

ηελ πιεπξά ησλ άιισλ πξνθξίησλ αιιά θαη ηνπ πνηκλίνπ ηνπ ηα νπνία αθνξνχζαλ 

ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αξρηξαββίλνπ. Πέξα απφ ηε δηαθνξά λννηξνπίαο πνπ 
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ραξαθηήξηδε ηνλ εζθελάδπ Δβξαίν Κφξεηο απφ ηνλ ζεθαξαδίηηθν πιεζπζκφ ηεο 

θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο, αξλεηηθέο αλαθνξέο είραλ γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ πςειφ 

κηζζφ πνπ εθείλνο ιάκβαλε θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ πνιπηειή ηξφπν δσήο πνπ 

αθνινπζνχζε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε επηινγή ηνπ Κφξεηο λα πξνβεί ζε έιεγρν ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ νξηζκέλσλ 

ζπλαγσγψλ δεκηνχξγεζε αληηδξάζεηο ζην πξφζσπφ ηνπ
73

. 

Οινθιεξψλνληαο, κεξηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη θαη ζην γεγνλφο πσο ν 

αξρηξαββίλνο είρε θαιιηεξγήζεη ζηελέο ζρέζεηο κε ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

θαηεζηεκέλν ηεο επνρήο ηνπ, έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ έθαλε πνιινχο Δβξαίνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο λα δηαηεξήζνπλ ακθηβνιίεο γχξσ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Οη 

θηιηθέο ζρέζεηο πνπ απέθηεζε ν Κφξεηο κε ηνλ Γεψξγην Β΄ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζηνλ ειιεληθφ ζξφλν ην 1935 αιιά θαη κε ηνλ δηθηάηνξα Μεηαμά πνπ αλέιαβε ηελ 

εγεζία ηεο ρψξαο ην 1934 ήηαλ ε αηηία πνπ αλ θαη πνιινί ηάρζεθαλ απέλαληί ηνπ θαη 

πξνζπάζεζαλ λα ηνλ επηβνπιεπηνχλ, ελ ηέιεη δελ ηα θαηάθεξαλ
74

. Γηα ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ αλάκεζα ζηνλ Κφξεηο θαη ζε εμέρνληα πξφζσπα ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

θνηλσλίαο ηεο Διιάδαο εθείλεο ηεο επνρήο γίλεηαη ιφγνο ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Ε΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

  

7.1.  Οη ζρέζεηο ηνπ Κόξεηο κε ην ειιεληθό πνιηηηθό θαη θνηλωληθό θαηεζηεκέλν 

ηεο επνρήο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αξρηξαββηλείαο απφ ηνλ Σζβη Κφξεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα ηδηαίηεξα επαίζζεηε πεξίνδν γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ 

ηεο Διιάδαο. Σα έληνλα αηζζήκαηα αληηζεκηηηζκνχ πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζην 

δηάζηεκα 1924-1935, δειαδή θαζ’ φιε ζρεδφλ ηε δηάξθεηα ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, έθαλαλ πνιινχο Δβξαίνπο λα αλαπηχμνπλ αηζζήκαηα 

αλαθνχθηζεο κεηά ηελ απνκάθξπλζε απηνχ απφ ηελ πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο
75

, 

απνκάθξπλζε πνπ επήιζε ηφζν απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Β΄ χζηεξα 

απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ λφζνπ δεκνςεθίζκαηνο ηνπ Γεσξγίνπ Κνλδχιε ην 1935 φζν 

θαη απφ ηελ ήηηα πνπ ππέζηε ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηηο γεληθέο εθινγέο ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936 
76

. 

ηηο 4 Απγνχζηνπ ηνπ 1936 έκειε λα γξαθηεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζειίδεο ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ε άλνδνο ηνπ Ησάλλε Μεηαμά ζηελ εγεζία 

ηεο ρψξαο κέζα απφ ηελ επηβνιή δηθηαηνξίαο ζηα πξφηππα ησλ αληίζηνηρσλ 

θαζεζηψησλ πνπ είραλ εγθαζηδξπζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο εθείλε ηελ 

επνρή. Ζ εμέιημε απηή έηπρε ζεξκήο απνδνρήο απφ ην ζχλνιν ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Διιάδαο, νη νπνίνη έβιεπαλ ζην πξφζσπφ ηνπ έλαλ παξάγνληα πνπ δηάθεηην κε 

νπδεηεξφηεηα ή αθφκε θαη κε αηζζήκαηα ππνζηήξημεο πξνο απηνχο, κηαο θαη ζην 

θιέγνλ δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ θπιεηηθψλ λφκσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ, έσο θαη 

απνθιεηζκνχ, ησλ Δβξαίσλ απφ ηελ δεκφζηα δσή, εθείλνο απνθάζηζε λα ηεξήζεη κηα 

κεηξηνπαζή ζηάζε ελ ζπγθξίζεη κε ηα ππφινηπα επξσπατθά θαζεζηψηα
77

.  

Ζ κεηξηνπαζήο ζηάζε ηνπ Μεηαμά απέλαληη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ Διιήλσλ 

Δβξαίσλ εληνπίδεηαη κέζα ζηηο πξψηεο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε κεηά ηελ 

αλάιεςε ηεο εμνπζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα κήλα κεηά ην πξαμηθφπεκα ν 

δηθηάηνξαο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο ζέινληαο λα 

θάλεη γλσζηή ζηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξνχζε ε θπβέξλεζή ηνπ 
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απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα. Μέζα απφ ηηο δειψζεηο ηνπ ν 

Μεηαμάο θαζεζχραζε ηνπο Δβξαίνπο εθθξάδνληαο κέζα απφ απηέο θηινζεκηηηθά 

αηζζήκαηα, γεγνλφο πξσηφγλσξν γηα έλαλ εθπξφζσπν απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ 

πξσηνθαλήο ζηάζε πνπ ηήξεζε ν Μεηαμάο απέλαληη ζηελ εβξατθή έγηλε αληηθείκελν 

ζρνιηαζκνχ αθφκα θαη απφ ηνλ ηχπν κε ην εβδνκαδηαίν ζησληζηηθφ έληππν 

Renassencia Djudia λα πεξηιακβάλεη ζε έθδνζή ηνπ έλα εθηελέο άξζξν γηα ηελ 

επίζθεςε ηνπ δηθηάηνξα ζηελ πφιε ην νπνίν αληηθαηφπηξηδε  ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη 

ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζην πξφζσπφ ηνπ
78

. 

Ζ ηδηαίηεξα ζεξκή ππνδνρή θαη απνδνρή πνπ γλψξηζε ν Ησάλλεο Μεηαμάο απφ 

ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο κφλν ηπραία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί. Ο 

αξρηξαββίλνο Κφξεηο, έλαο άλζξσπνο πνπ δηαθξηλφηαλ γηα ηελ έληνλε δηνξαηηθφηεηά 

ηνπ, είρε αξρίζεη λα πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θηινκεηαμηθήο 

ζηάζεο απφ ηνπο Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο έλαλ κήλα πξηλ ηελ άλνδν ηνπ δηθηάηνξα 

ζηελ εμνπζία ηεο ρψξαο. Καηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Β΄ ζηελ 

Θεζζαινλίθε πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 26 Ηνπλίνπ ηνπ 1936 πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Κφξεηο κηα ηηκεηηθή ηειεηή ζην πξφζσπν ηνπ βαζηιηά ζην ρψξν 

ηεο ζπλαγσγήο. ηελ ηειεηή απηή, ν αξρηξαββίλνο εθθψλεζε κηα εηδηθή πξνζεπρή 

πνπ ν ίδηνο είρε ζπλζέζεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ππέξ ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο 

ηφζν ηνπ βαζηιηά φζν θαη ηνπ Μεηαμά, δηαθεξχζζνληαο παξάιιεια ηελ αθνζίσζε 

ηεο θνηλφηεηαο ζηελ παηξίδα
79

. 

Σα θίια αηζζήκαηα πνπ έηξεθε ν Κφξεηο πξνο ηελ δηθηαηνξία Μεηαμά έγηλαλ 

εκθαλή αξθεηέο θνξέο ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο χπαξμήο ηεο, δειαδή κέρξη θαη ην 

1941. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε εθθψλεζε ελφο ζηνκθψδνπο εγθσκηαζηηθνχ ιφγνπ 

απφ κέξνο ηνπ ην 1937 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζηε ζπλαγσγή Μπεζ ανχι 

γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ. Γηα αξθεηνχο κειεηεηέο, απηφο ν 

ιφγνο πνπ εθθψλεζε ν Κφξεηο απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αξρηξαββίλνπ θαη ηεο δνπινπξέπεηαο πνπ ηνλ δηέθξηλε, ε νπνία, 

αλ θαη επηηαζζφηαλ απφ ηελ αηκφζθαηξα θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο επνρήο, δελ έπαπε λα 

ελνριεί ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Μλεία σζηφζν ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαη ζηηο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο απφ πιεπξάο Κφξεηο ηεο νξζφδνμεο 

εθθιεζίαο, επηηπρία πνπ απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ην ιφγν πνπ εθθψλεζε ν ηηκψκελνο 
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ζηε ζπλαγσγή ηεο Βέξνηαο Μεηξνπνιίηεο Βέξνηαο θαη Νανχζεο Πνιχθαξπνο ην 

Πάζρα ηνπ 1937
80

.  

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο θαη θαηαλνεηφ φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλέπηπμε ν Κφξεηο κε ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηνπ θξάηνπο είλαη 

πσο ν αξρηξαββίλνο πξνζπάζεζε ζε κεγάιν βαζκφ λα πξνζεηαηξηζηεί ηα πςειά 

ηζηάκελα πξφζσπα ηεο θξαηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εμνπζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

«δηαθπιάμεη ηα λψηα» ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη λα βξεη ιχζεηο ζηα 

καθξνρξφληα πξνβιήκαηα πνπ ηελ ηαιάληδαλ, απνθαζηζηψληαο σο έλα βαζκφ θαη ηελ 

αξλεηηθή εληχπσζε πνπ είρε ζρεκαηηζηεί γηα ην πξφζσπφ ηνπ απφ ηελ πξψηε κέξα 

πνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ. Σα άκεζα απνηειέζκαηα ηεο ζχκπιεπζεο ηνπ 

Κφξεηο κε ηελ θπβέξλεζε Μεηαμά κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ αξρηθά ζηελ επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα ην νπνίν έγηλε εθηελήο 

αλαθνξά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Ζ ππνρψξεζε ζηελ νπνία πξνέβε ε εβξατθή θνηλφηεηα γηα απηφ ην δήηεκα 

απερεί σο έλα βαζκφ ηελ δηάζεζή ηεο λα δείμεη θαιή ζέιεζε θαη πεξαηηέξσ 

ζπκκεηνρή ζηα επξχηεξα θνηλά ηεο πφιεο παξά ην θφζηνο θαη ηελ αλαζηάησζε πνπ 

ελδερνκέλσο δεκηνπξγεζεί. Σελ ίδηα ζηηγκή, πίζσ απφ ηηο φπνηεο θηλήζεηο 

ζπκπφξεπζεο ηεο θνηλφηεηαο κε ην ζεζκηθφ θξάηνο θξπβφηαλ θαη ε επηδίσμε απηήο 

γηα δηεπζέηεζε ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ ησλ θνηλνηηθψλ θηηξίσλ ζην ππνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, ην νπνίν επεηεχρζε κεηά ηελ απαιιαθηηθή απφθαζε πνπ εμέδσζε ε 

θπβέξλεζε Μεηαμά. Σέινο, επηηπρία ηεο ζηάζεο πνπ ηήξεζε ε εβξατθή θνηλφηεηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε κε ζπκπεξίιεςε ησλ ζρνιείσλ ηεο Alliance 

ζηνλ θαηάινγν ησλ μέλσλ ζρνιείσλ θαη ε έληαμή ηνπο ζε απηή (ηελ θνηλφηεηα)
81

. 

Απφ ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε δελ βγήθε σθειεκέλε κφλν ε πξψηε. Οη 

φπνηεο γέθπξεο πνπ έξημε ην θαζεζηψο Μεηαμά πξνο ηελ πιεπξά ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο δελ είραλ σο ζηφρν κνλάρα ηελ εμνξζνιφγεζε ησλ πξφηεξα ηεηακέλσλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο πφινπο. Πέξαλ απηήο ηεο αθνξκήο/πξφθαζεο, νη 

πξαγκαηηθέο αηηίεο πνπ θξχβνληαλ πίζσ απφ ηηο θηλήζεηο ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηελ 

πιεπξά ηεο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε έλαλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ. 

Καζψο νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο δελ απνηεινχζαλ έλα θαηεμνρήλ εζληθφ θξάηνο, 

απηφ ζπλεπαγφηαλ πσο δελ αλάγνληαλ θαη ζε θίλδπλν γηα ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα 

                                                 
80

 B. Pierron, ό.π., ζζ. 251-254. 
81

 Μ. Καβάια, Ζ Καηαζηξνθή ησλ Δβξαίσλ ηεο Διιάδαο 1941-1944, Αζήλα 2015, ζζ. 40-41. 



44 

 

ηεο Διιάδαο. Παξάιιεια, νη θηιηθέο ζρέζεηο πνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε επεδίσθε λα 

αλαπηχμεη κε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα αληηθαηφπηξηδαλ νπζηαζηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

πξψηεο λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο δεχηεξεο έλαληη ησλ ηηαιηθψλ θαη ησλ 

ηζπαληθψλ θπβεξλήζεσλ
82

. 

Σειεπηαία αηηία ηεο πξνζέγγηζεο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο 

απφ κέξνπο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε ζηαζεξή νηθνλνκηθή 

ζρέζε ηεο πξψηεο κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη δε κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο 

ήξζαλ ζε επαθή κε ην ειιεληθφ εβξατθφ ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα αλνίμνπλ δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηεζλή εβξατζκφ θαη λα θεξδίζεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

γηα ηε ρψξα. Ζ ζηάζε ηνπο απηή εληζρχζεθε ζεκαληηθά θαη απφ ην γεγνλφο πσο νη 

παγησκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο (Κ.Κ.Δ.), νη νπνίεο ήηαλ εμαηξεηηθά εληζρπκέλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ βεληδειηζκνχ ζηελ εμνπζία ηεο ρψξαο, είραλ 

δηαξξαγεί ζεκαληηθά
83

. 

πλνςίδνληαο, απφ φζα ζηνηρεία παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηελ 

ελφηεηα απηή κπνξεί λα εηπσζεί πσο νη ζρέζεηο πνπ αλέπηπμε ν Κφξεηο θαηά ην 

δηάζηεκα πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ηνπο αλψηεξνπο θαη 

αλψηαηνπο πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο ηεο επνρήο εθείλεο ζηεξίρηεθαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ινγηθή ηνπ δνπλαη θαη ιαβείλ, κηαο θαη ν αξρηξαββίλνο 

θαιιηέξγεζε κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ κηα αηκφζθαηξα πξνζέγγηζεο αλάκεζα ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ηελ θηινζεκηηηθή πιένλ θπβέξλεζε ηνπ δηθηάηνξα Μεηαμά. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σζηφζν, θαίλεηαη πσο κέζα απφ ηηο θηλήζεηο ζπλελλφεζεο ηεο 

θνηλφηεηαο κε ηελ άιιε πιεπξά πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ην θιίκα ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο 

αιιά θαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο αξλεηηθέο θήκεο πνπ δηαδίδνληαλ γηα εθείλνλ 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο.  

Κάηη αληίζηνηρν κπνξεί λα εηπσζεί θαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο πνπ 

θξχβνληαλ πίζσ απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ επεδίσμε ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνο ηελ 

πιεπξά ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο ην θαζεζηψο Μεηαμά 
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αθνινπζνχζε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα 

επξσπατθά θαζεζηψηα φζνλ αθνξά ηε κεηαρείξηζε ησλ θπιεηηθψλ νκάδσλ, νη 

παξάγνληεο ηεο εμνπζίαο πξνζπάζεζαλ λα δνκήζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην θξάηνο 

θαη ηνλ ειιεληθφ εβξατζκφ ζε λέεο βάζεηο, επηδηψθνληαο ηφζν ηελ αιιαγή ηνπ κέρξη 

πξφηηλνο δπζκελνχο ηνπίνπ πνπ είραλ δηακνξθψζεη νη πξνθάηνρνί ηνπο αλαθνξηθά 

ηνπο δεζκνχο ηεο εμνπζίαο κε ηνλ ειιεληθφ εβξατζκφ φζν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θξπθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ γηα δηεχξπλζε ησλ επαθψλ ηνπο – θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο – κε ην εβξατθφ ζηνηρείν ηνπ εμσηεξηθνχ. Χζηφζν, φιεο νη 

πξναλαθεξζείζεο πξνζδνθίεο θαη νξάκαηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ εμ 

νινθιήξνπ∙ ην μέζπαζκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έκειε λα ηαπηηζηεί ηζηνξηθά 

κε κηα πεξίνδν δεηλψλ γηα ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα, πνιχ δε πεξηζζφηεξν γηα ηνπο 

εβξατθνχο πιεζπζκνχο νη νπνίνη έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ άδηθν ζηηγκαηηζκφ 

θαη ηα θξηθηά βαζαληζηήξηα. 

 

7.2. Ζ ζηάζε ηνπ Κόξεηο απέλαληη ζην κείδνλ πξόβιεκα ηεο Δβξαϊθήο 

Κνηλόηεηαο ηεο Θεζζαινληθήο. 

 

Σν μεκέξσκα ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ ηνπ 1940 επξφθεηην λα κελ ήηαλ ίδην ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα. Ζ αξλεηηθή απάληεζε πνπ είρε δψζεη ν δηθηάηνξαο 

Μεηαμάο ζην ηειεζίγξαθν ησλ Ηηαιψλ γηα παξνρή ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Μνπζνιίλη απφ ην ειιεληθφ έδαθνο 

«ππξνδφηεζε» κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ νη νπνίεο αθνξνχζαλ άκεζα ηνπο  

Έιιελεο Δβξαίνπο. Οπζηαζηηθά, ε δνθεξή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο επξσπατθήο 

επείξνπ πεξίνδνο είρε μεθηλήζεη αξθεηά ρξφληα πξηλ, φηαλ ν Αδφιθνο Υίηιεξ αλέιαβε 

ηελ εμνπζία ζηε Γεξκαλία, εθαξκφδνληαο κηα άθξσο ξαηζηζηηθή πνιηηηθή ε νπνία 

βαζηδφηαλ ζηελ πεπνίζεζε πσο ε άξηα θπιή ήηαλ αλψηεξε απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

θπιή ζηνλ θφζκν, πεπνίζεζε πνπ ιεηηνπξγνχζε ζαλ εθαιηήξην γηα ηελ δίσμε 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, φπσο νη Δβξαίνη
84

. 

Παξά ην γεγνλφο πσο νη πξψηεο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέθζαλαλ ζηελ Διιάδα 

ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ Δβξαίσλ ζηελ Δπξψπε ήηαλ δπζάξεζηεο έσο θαη 

απνθαξδησηηθέο, νη Έιιελεο Δβξαίνη δελ δίζηαζαλ κπξνζηά ζηνλ επεξρφκελν 
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θίλδπλν δειψλνληαο ην παξφλ ζηηο φπνηεο ελέξγεηεο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο παηξίδαο. Σν μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ, ελαξθηήξην ζεκείν ηνπ νπνίνπ 

ήηαλ ε ηηαιηθή εηζβνιή ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ, βξήθε 13.000 απφζηξαηνπο, εζεινληέο 

θαη επίζηξαηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο θαζ’ νδφλ πξνο ηα αιβαληθά βνπλά πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβάιινπλ κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο ζηελ εθδίσμε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ. 

Αλάκεζα ζε απηνχο μερψξηζαλ πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν ζπληαγκαηάξρεο 

Μνξδνραίνο Φξηδήο, έλαο κφληκνο αμησκαηηθφο πνπ έγηλε εζληθφο ήξσαο, θαζψο 

εγήζεθε κηα άθξσο επηηπρεκέλε αληεπίζεζε πνπ ππεξθαιάγγηζε ην ηηαιηθφ πιεπξφ
85

. 

Παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηεβιήζεζαλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Διιήλσλ νχησο ψζηε ν ερζξφο λα απσζεζεί, ε αληζφηεηα ησλ αληίπαισλ δπλάκεσλ 

ππήξμε έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ έθαλε ηελ ειιεληθή αληίζηαζε λα ιπγίζεη. 

ηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1941 ε Γεξκαλία εμαπέιπζε επίζεζε πξνο ηελ Διιάδα κε 

απνηέιεζκα ε ρψξα λα αλαγθαζηεί λα πξνβεί ζε ζπλζεθνιφγεζε καδί ηεο ζηηο 24 

Απξηιίνπ. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κία-κία νη θπξηφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο 

έπεθηαλ ζηα ρέξηα ησλ αληηπάισλ, κε ηε ζεηξά ηεο Θεζζαινλίθεο λα έξρεηαη ζηηο 9 

Απξηιίνπ ηνπ 1941. Με ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πφιε νη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο δελ 

θσιπζηέξγεζαλ έιαβαλ ακέζσο ηα πξψηα θαηαλαγθαζηηθά κέηξα ζε βάξνο ηνπ 

εβξατθνχ πιεζπζκνχ πξνβαίλνληαο ζην θιείζηκν ησλ εβξατθψλ εθεκεξίδσλ θαη ζηελ 

επίηαμε ησλ θηηξίσλ ηεο θνηλφηεηαο, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην λνζνθνκείν Υηξο, κε 

ηελ πξφθαζε πσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο
86

. 

Σν αληηεβξατθφ κέλνο ησλ Γεξκαλψλ κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη ζην γεγνλφο 

ηεο θαηάζρεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ φισλ ησλ εβξατθψλ βηβιηνπσιείσλ αιιά θαη ηεο 

επίηαμεο ηνπ κεγάινπ βηβιηνπσιείνπ ηδηνθηεζίαο Μφιρν θαη ηελ εθρψξεζε απηνχ 

ζηνλ βηβιηνπψιε Βνζληάδε. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη Γεξκαλνί δελ 

ήηαλ νη κφλνη πνπ πήξαλ κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ ηεο 

πφιεο. Αληηεβξατθέο δξάζεηο πινπνηήζεθαλ θαη απφ εζσηεξηθνχο θηινλαδηζηηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη άδξαμαλ ηελ επθαηξία λα δείμνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο ελάληηα 

ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ε δξάζε ηνπ γεξκαλφθηινπ 

Παπαλανχκ ν νπνίνο καδί κε νκάδεο νκντδεαηψλ ηνπ κνίξαζε πξνθεξχμεηο θαη 

ηνηρνθφιιεζε αθίζεο ζε θαθελεία, εζηηαηφξηα θαη άιια θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο νη 

νπνίεο έγξαθαλ πσο είλαη αλεπηζχκεηε ε είζνδνο ησλ Δβξαίσλ ζε απηά. Παξά ην 

γεγνλφο πσο απηέο νη θηλήζεηο αμηνινγήζεθαλ σο ελέξγεηεο κηθξήο ζρεηηθά απήρεζεο 
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ζηνλ πιεζπζκφ, εληνχηνηο ζεσξήζεθαλ απφ αξθεηνχο σο ηελ αξρή κηαο δηαξθψο 

απμαλφκελεο πξνπαγάλδαο ελάληηα ζην εβξατθφ ζηνηρείν
87

. 

Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε βάξνο ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο 

ζπλερίζηεθαλ θαη ηηο επφκελεο κέξεο. ηηο 15 Απξηιίνπ 1941 νη δπλάκεηο θαηνρήο 

πξνρψξεζαλ ζηε ζχιιεςε ησλ κειψλ ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ρσξίο λα ηνπο 

απαγγειζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη ζηε ιεειάηεζε ησλ γξαθείσλ ηνπ
88

. 

Όιεο απηέο ηηο κέξεο πνπ ην εβξατθφ ζηνηρείν παξαδηλφηαλ ζηαδηαθά ζηηο επηζπκίεο 

ηνπ θαηαθηεηή ν αξρηξαββίλνο Κφξεηο δελ βξηζθφηαλ θαλ ζηελ πφιε, θαζψο είρε 

κεηαβεί κεξηθέο κέξεο πξηλ ζηελ Αζήλα κε ηε ζπλνδεία ηνπ γηαηξνχ Αιεβχ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη κηα ππφζεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη εθεί, ζηηο 17 Μαΐνπ 

1941, ζπλειήθζεζαλ απφ ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο. Οη θαηεγνξίεο πνπ απαγγέιζεθαλ 

ζηνλ Κφξεηο αθνξνχζαλ ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο νκηιίαο πνπ εθείλνο είρε 

εθθσλήζεη ζηελ αίζνπζα Παξλαζζφο, ην νπνίν θξίζεθε πσο πεξηείρε αλαθνξέο 

ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, φζν θαη γηα ηελ απνζηνιή ηειεγξαθεκάησλ ζε 

δηάθνξεο εβξατθέο θνηλφηεηεο ζηελ Παιαηζηίλε, ζηελ Αίγππην, ζηελ Αγγιία θαη ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κέζσ ησλ νπνίσλ δηακαξηπξφηαλ γηα ηνλ 

βνκβαξδηζκφ ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο νθίαο ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηνπο Ηηαινχο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ
89

.  

Σε ζχιιεςε ηνπ Κφξεηο αθνινχζεζε ε κεηαθνξά ηνπ ζε μελνδνρείν ηεο 

Βηέλλεο ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ζαλ θπιαθή. Ζ θξάηεζή ηνπ ζηε Βηέλλε απφ ηηο 

γεξκαληθέο δπλάκεηο δηήξθεζε κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ, ν αξρηξαββίλνο έκεηλε γηα θάπνην δηάζηεκα ζε ζπίηηα θίισλ ηνπ 

πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πφιε
90

. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηε Θεζζαινλίθε νη εμειίμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ήηαλ θαηαηγηζηηθέο. Οη γεξκαληθέο δπλάκεηο 

θαηνρήο πξνρψξεζαλ ζηελ επίηαμε ησλ θαιχηεξσλ εβξατθψλ θαηνηθηψλ ηεο πφιεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηακνλή ησλ αμησκαηηθψλ ηνπο, ελψ νη ζπλεξγάηεο 

ηνπο πξνέβεζαλ ζηελ επίηαμε άιισλ εβξατθψλ ζπηηηψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο 

πξφζρεκα ηελ παξνρή ζηέγαζεο ζε ππνηηζέκελνπο πξφζθπγεο πνπ θαηέθπγαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε απφ άιιεο πφιεηο. Παξάιιεια, ζηηο 12 Μαΐνπ 1941 ηξηάληα πξάθηνξεο 
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ησλ Γεξκαλψλ έθαλαλ επίζθεςε ζε φιεο ηηο ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηνλ 

ζπλνηθηζκφ 151
91

. 

ηα κέζα ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ε 

άθημε απφ ηελ Γεξκαλία ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο πεξίθεκεο επηηξνπήο Ρφδελκπεξγθ 

(θνκάλην Ρφδελκπεξγθ) ε νπνία ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε ηελ επίιπζε ησλ εβξατθψλ 

ζεκάησλ αλά ηηο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Ζ αληηπξνζσπεία εγθαηαζηάζεθε ζην θηίξην 

ηνπ Ακεξηθαληθνχ Πξνμελείνπ θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηεο ζηελ 

πφιε πξνέβε ζε ηξνκεξέο ιεειαζίεο ζε βάξνο ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαηέζηξεςε 

εβξατθέο βηβιηνζήθεο, ιέζρεο θαη ζπλαγσγέο θαη θαηέζρεζε ηεξάζηην αξρεηαθφ πιηθφ, 

δεθάδεο ρηιηάδεο βηβιία, ρεηξφγξαθα αιιά θαη ζπάληα αληηθείκελα ηα νπνία 

πξνψζεζε πίζσ ζηε Γεξκαλία. Καηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ απφ ηε Θεζζαινλίθε ην 

θνκάλην Ρφδελκπεξγθ, πέξα απφ ηελ αξπαγή πνιχηηκσλ εβξατθψλ εηδψλ, πξνέβε θαη 

ζην δηνξηζκφ ηνπ άκππ αιηηέι σο λένπ πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο, ν νπνίνο ήηαλ 

εμαηξεηηθά ζπλεξγάζηκνο κε ηηο δπλάκεηο θαηνρήο
92

. Ο αιηηέι ήηαλ κηα 

πξνζσπηθφηεηα πνπ δηαθξηλφηαλ γηα ηελ θηινδνμία θαη ηνλ εγσηζκφ ηνπ, κηαο θαη 

ζπγθέληξσζε ζηα ρέξηα ηνπ φιεο ηηο εμνπζίεο ηεο θνηλφηεηαο, ησλ ηδξπκάησλ πνπ 

ππάγνληαλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο, θαζψο θαη ηεο αξρηξαββηλείαο∙ πνιινί είλαη κάιηζηα 

εθείλνη πνπ είδαλ ζην πξφζσπν ηνπ αιηηέι έλα πιήξσο ππνηαγκέλν φξγαλν ησλ 

Γεξκαλψλ πνπ δξνχζε βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο βνπιήζεσλ φζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο 

θνηλφηεηαο κεηά ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ νδεγηψλ απφ εθείλνπο
93

. 

Ζ παξακνλή ηνπ αιηηέι ζηελ εγεζία ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο επξφθεηην λα ήηαλ γηα ιίγνπο κήλεο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1942 ν 

Κφξεηο επέζηξεςε ζηελ πφιε θαη αλέιαβε μαλά ηα θαζήθνληα ηνπ αξρηξαββίλνπ
94

. 

Σελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Κφξεηο αθνινχζεζε ε ζπλάληεζε απηνχ κε ηνλ 

δηνξηζκέλν απφ ηνπο Γεξκαλνχο πξσζππνπξγφ Σζνιάθνγινπ ν νπνίνο ηελ πεξίνδν 

εθείλε έθαλε πεξηνδεία ζηελ πφιε. ηε ζπλάληεζε ησλ δχν αλδξψλ, ζηελ νπνία 

παξίζηαην επίζεο ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο θνηλφηεηαο Γηνκηψβ Γηαθνέι θαη ν 

άκππ αιηηέι, ν αξρηξαββίλνο πξνέβε ζε δεκφζηα επραξηζηία ηνπ Σζνιάθνγινπ γηα 

ηηο δειψζεηο πνπ είρε θάλεη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε εβξατθνχ δεηήκαηνο ζηελ 
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Διιάδα
95

. Χζηφζν, φπσο αλαθέξεηαη ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Γηαθνέι, ζηε 

ζπλάληεζε απηή ν Κφξεηο ήξζε ζε επζεία αληηπαξάζεζε κε ηνλ αιηηέι ε νπνία είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ εθ λένπ ζχιιεςε ηνπ αξρηξαββίλνπ καδί κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

επηθαλψλ ρξηζηηαλψλ πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα
96

. 

Ζ παξακνλή ηνπ Κφξεηο ζηε θπιαθή δηήξθεζε κέρξη ηα ηέιε επηεκβξίνπ ηνπ 

1942. Σελ απειεπζέξσζή ηνπ αθνινχζεζε ε εθ λένπ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηα θνηλά ζηηο 

11 Γεθεκβξίνπ 1942 κεηά απφ απφθαζε ηεο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο-

Αηγαίνπ ε νπνία ηνπ αλέζεζε ηελ πξνεδξία ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο 

Θεζζαινλίθεο
97

. Χζηφζν, απφ ην θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο είρε μεθηλήζεη ν 

αθαληζκφο ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1942 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ε πξψηε ζπγθέληξσζε ησλ αξξέλσλ 

Δβξαίσλ ειηθίαο απφ 18 έσο 45 εηψλ νη νπνίνη ζηάιζεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα. Όπσο αλαθέξεηαη ζε πεγέο, ηελ εκέξα εθείλε 

ζπγθεληξψζεθαλ έμη κε επηά ρηιηάδεο άηνκα ηα νπνία ζηάιζεθαλ ακέζσο ζην 

εμσηεξηθφ, θαη εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν καζηίδνληαλ απφ ηελ 

εινλνζία, φπνπ θαη δνχιεπαλ ππνρξεσηηθά δέθα ψξεο ηελ εκέξα ρσξίο λα ηνπο 

παξέρεηαη αξθεηή ηξνθή. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηαθηηθήο ήηαλ ν ζάλαηνο ηνπ 12% 

φζσλ είραλ ζηαιεί ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο κέζα ζε έλα δηάζηεκα δέθα 

εβδνκάδσλ
98

. 

Βιέπνληαο ηε ζθιεξή κνίξα πνπ πεξίκελε ηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο κεηά ηε 

ζπγθέληξσζε θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ε Ηζξαειηηηθή 

Κνηλφηεηα Θεζζαινλίθεο πξνζπάζεζε λα έξζεη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο 

γεξκαληθέο δπλάκεηο θαηνρήο πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξέςεη ην εηο βάξνο ηνπο θιίκα 

πνπ είρε δηακνξθσζεί. ην πιαίζην απηφ, ε επηηξνπή ηεο θνηλφηεηαο (πνπ απνηειείην 

απφ ηνπο Σζβε Κφξεηο, άκππ αιηηέι, Γηνκηψβ Γηαθνέι, Ηζαάθ Άληδει, άκππ 

Πεινζψθ, Ηζαάθ Ακαξίιην, Αικπέξην Αξδίηε, Αβξαάκ Λεβή, εκηψβ Αινπινχθ, 

Αιβέξην Φξαλζέο, ακ Αξδίηε, Ζιία Μφιρν, νινκψλ Οπδηέι θαη Επι Ναάξ)
99

 

θαηάθεξε λα πείζεη ηνπο Γεξκαλνχο, νη νπνίνη εθπξνζσπνχληαλ απφ ηνλ πεξηβφεην 
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ζηξαηεγφ Μαμ Μέξηελ, λα απαιιάμνπλ ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο 

απφ ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία πξνζθέξνληάο ηνπο σο αληάιιαγκα ην πνζφ ησλ 

δπφκηζη δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ ην νπνίν ζπγθεληξψζεθε κε κεγάιε δπζθνιία 

απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Χζηφζν, ηα επαρζή κέηξα ζε βάξνο ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζπλερίζηεθαλ, κε θπξηφηεξν εμ απηψλ ηελ απαιινηξίσζε ηνπ αξραίνπ 

εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ, ζηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαλ 

πεληαθφζηεο ρηιηάδεο ηάθνη πνπ ρξνλνινγνχληαλ απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα, θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε ιαηνκείν γηα νιφθιεξε ηελ πφιε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θίλεζεο 

ήηαλ ε αθαίξεζε ηαθφπιαθσλ αλεθηίκεηεο ηζηνξηθήο αμίαο θαη ε κεηαηξνπή απηψλ 

ζε πιάθεο πεδνδξνκίνπ
100

. 

ην ζεκείν απηφ, αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζε νξηζκέλα παξαζθεληαθά 

γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζην πιαίζην ηεο αλάιεςεο ηεο πξνεδξίαο ηνπ εβξατθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζε πεγέο, φζν ν Κφξεηο βξηζθφηαλ 

θπιαθηζκέλνο εμαηηίαο ηεο δηακάρεο ηνπ κε ηνλ αιηηέι, πξνηάζεθε απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο ζηνλ Γηνκηψβ Γηαθνέι λα αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Δβξαίσλ θαηνίθσλ κε ηηο 

δπλάκεηο θαηνρήο. Ο Γηαθνέι αξλήζεθε ηελ πξφηαζε ησλ Γεξκαλψλ, δηέθπγε απφ ηελ 

Θεζζαινλίθε καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπιιεθζεί θαη ζηαιεί 

ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο θαη θαηέθπγε ζηελ Αζήλα, απ’ φπνπ παξαηεξνχζε εμ 

απνζηάζεσο ηα γεγνλφηα θαη δξνχζε γηα ηελ δηάζσζε ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. Γηα ηε 

δξάζε ηνπ απηή ν Γηαθνέι ζπλειήθζε απφ ηηο γεξκαληθέο αξρέο, αθνχ ηνλ 

θαηέδσζαλ, βαζαλίζηεθε θαη ζηάιζεθε ζην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Άνπζβηηο 

φπνπ θαη πέζαλε
101

. 

Ζ επαλαθνξά ηνπ Κφξεηο ζηε ζέζε ηεο αξρηξαββηλείαο αιιά θαη ε αλάιεςε 

θαζεθφλησλ πνπ είραλ ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο θνηλφηεηαο δελ ήηαλ ηπραία, αιιά 

πξντφλ ψξηκεο ζθέςεο απφ κέξνο ηεο γεξκαληθήο πιεπξάο ε νπνία κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηθαλνπνηνχζε σο έλα βαζκφ ηα ζπκθέξνληά ηεο ζηελ πφιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Κφξεηο θξίζεθε θαηάιιεινο γηα ηε ζέζε απηή γηαηί πέξαλ ηνπ φηη ήηαλ γλψζηεο ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο – θάηη πνπ ζα δηεπθφιπλε ηηο επαθέο αλάκεζα ζηε γεξκαληθή 

θαη ηελ ειιελνεβξατθή πιεπξά – ήηαλ θαη ηδηαίηεξα απνδεθηφο απφ ην ζχλνιν ησλ 

κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηνλ άκππ αιηηέι πνπ δελ είρε θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ θαη πνπ επηπιένλ θαηεγνξείην γηα 
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ζπλαιιαγέο κε πξφζσπα πνπ θαηεγνξνχληαλ γηα δηαθζνξά
102

. Ζ γλψζε ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο ήηαλ ν θαηαιπηηθφο παξάγνληαο πνπ έθαλε θαη ηελ πιεπξά ηεο 

εβξατθήο θνηλφηεηαο λα απνδερζεί ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Κφξεηο ζηηο ζέζεηο ηεο 

αξρηξαββηλείαο θαη ηεο πξνεδξίαο ηεο θνηλφηεηαο, ζθεπηφκελε πσο εθείλνο ζα 

κπνξνχζε λα ζπλδηαιερζεί απνηειεζκαηηθά κε ηνλ γεξκαληθφ παξάγνληα
103

. 

Σν πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην δήηεκα ησλ Δβξαίσλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο δηέςεπζαλ σζηφζν σο έλα βαζκφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ ε θνηλφηεηα 

είρε θαιιηεξγήζεη ζην πξφζσπν ηνπ Κφξεηο. ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1943 αθίρζε ζηε 

Θεζζαινλίθε κηα επηηξνπή ησλ Γεξκαλψλ κε επηθεθαιήο ηνπο Νηχηεξ Βηζιηηζέλη θαη 

Αιφηο Μπξχλεξ κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εθηνπηζκνχ ησλ 

Δβξαίσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. ην πιαίζην απηφ, ε εβξατθή ζπλνηθία Υηξο, ε νπνία 

βξηζθφηαλ θνληά ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο πφιεο, κεηεηξάπε ζε γθέην, ελψ 

κφιηο δχν κέξεο κεηά ηελ άθημή ηνπο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ν θπιεηηθφο λφκνο 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Δβξαίνη ζα έπξεπε λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά πάλσ ζηα ξνχρα 

ηνπο ην θίηξηλν άζηξν ηνπ Γαπίδ θαη ηα θαηαζηήκαηά ηνπο λα ζεκαδεπηνχλ κε 

παξφκνην ηξφπν. Ζ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο απαγνξεπφηαλ θαη φπνηνο Δβξαίνο ην 

ηνικνχζε ζεσξείην απφ εθείλε ηε ζηηγκή ιηπνηάθηεο θαη ππξνβνιείην ελ ςπρξψ, ελψ 

θαλέλαο Δβξαίνο δελ επηηξεπφηαλ λα θπθινθνξεί ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο κεηά ηε 

δχζε ηνπ ειίνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην ηξακ ή ην ηειέθσλν
104

. 

Ζ ζηάζε πνπ ηήξεζε ν Κφξεηο κπξνζηά ζε απηφ ην λέν θχκα πεξηνξηζκψλ θαη 

ηαπεηλψζεσλ πνπ πθίζηαην ν εβξατθφο πιεζπζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο 

ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο σο έλα βαζκφ δνπινπξεπήο. Παξά ηηο κεηέπεηηα 

αλαθνξέο ηεο ζπδχγνπ ηνπ πσο ν αξρηξαββίλνο έθαλε ν,ηηδήπνηε πεξλνχζε απφ ην 

ρέξη ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνπο Γεξκαλνχο θαη λα επηηχρεη ηε ιήμε 

ηνπ εθηνπηζκνχ ησλ Δβξαίσλ
105

, αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ν 

Κφξεηο ππνηάρζεθε πιήξσο ζηα ζπλερή θαη αληηζεκηηηθά κέηξα ησλ Γεξκαλψλ λαδί 

θξνληίδνληαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ πνπ δίλνληαλ απφ ηελ ηξηαλδξία ησλ 

Μέξηελ, Βηζιηηζέλη θαη Μπξχλεξ
106

. Όπσο αλαθέξεηαη ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ 

Γηνκηψβ Γηαθνέι, ν Κφξεηο εζεινηπθινχζε κπξνζηά ζην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ησλ 
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Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, δειαδή ηνλ πηζαλφ εθηνπηζκφ ηνπο, αζρνινχκελνο 

λπρζεκεξφλ πξνζσπηθά κε αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ιεηηνπξγία 

ηεο θνηλφηεηαο
107

. 

Ζ 14
ε
 Μαξηίνπ 1943 είλαη κηα εκεξνκελία βαζηά ραξαγκέλε ζηε κλήκε ησλ 

Διιήλσλ Δβξαίσλ. Σφηε ήηαλ πνπ φινη νη Δβξαίνη πνιίηεο πνπ δνχζαλ ζην γθέην ηνπ 

Υηξο ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ ηνπηθή ηνπο ζπλαγσγή πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ απφ 

ηνλ αξρηξαββίλν Κφξεηο γηα ηελ επηθείκελε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Πνισλία. Όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζε αλαθνξέο, ν αξρηξαββίλνο είπε ζην πιήζνο πσο ζην κέξνο πνπ ζα 

κεηαθεξζεί ζα ππήξραλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πσο νη άλζξσπνη ζα 

απνθηνχζαλ εθεί έλα λέν ζπίηη θαη πσο δελ ζα ήηαλ κφλνη, κηαο θαη εθεί ζα 

ζπλαληνχζαλ ηφζν δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο φζν θαη άιινπο Δβξαίνπο γηα λα 

ζπλδηαιερζνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο 

απνζηνιήο ησλ εβξατθψλ πιεζπζκψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηηο 7 Απγνχζηνπ 1943, 

φηαλ αλαρψξεζε απφ ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο ην ηειεπηαίν 

ηξέλν ζην νπνίν επέβαηλαλ νη ελαπνκείλαληεο Δβξαίνη πνιίηεο
108

. 

Απφ ηελ κεξηθή παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην δηάζηεκα 

ηεο ζπγθέληξσζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ απφ ηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο, εχθνια ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο πσο ε πξναλαθεξζείζα 

άπνςε ηνπ Γηαθνέι φλησο ίζρπε. Πεξηζζφηεξν δε, εληζρχζεθε θαη απφ πξνθνξηθέο 

καξηπξίεο Διιήλσλ Δβξαίσλ πνπ δηαζψζεθαλ απφ ηελ θφιαζε ησλ ζηξαηνπέδσλ 

ζπγθέληξσζεο. Δηδηθφηεξα, έλα κεγάιν κέξνο ησλ δηαζσζέλησλ θαηέζεζε πσο ν 

Κφξεηο είρε θαιιηεξγήζεη αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο κε ηελ θαηλνκεληθά γεξκαλφθηιε 

ζηάζε πνπ ηήξεζε ην θξίζηκν γηα ηελ θνηλφηεηα δηάζηεκα Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ 

1943. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαζσζέληεο αλαθέξνπλ πσο ν Κφξεηο ζε δεκφζηα νκηιία 

ηνπ ζηηο 17 Μαξηίνπ 1943 πξφηεηλε ζηνπο πινχζηνπο Θεζζαινληθείο λα ζπλδξάκνπλ 

ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο πξνζθέξνληάο ηνπο ξνχρα θαη φια ηα απαξαίηεηα 

είδε πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε ζην λέν ηφπν εγθαηάζηαζήο 

ηνπο θαη ζα δηαηεξήζνπλ ην θαιφ φλνκα ηεο Θεζζαινλίθεο αλάκεζα ζηνπο 

επξσπατθνχο εβξατθνχο πιεζπζκνχο. Ο δεκφζηνο ιφγνο ηνπ Κφξεηο πξνθάιεζε ηελ 

αγαλάθηεζε ηνπ πιήζνπο ην νπνίν ηνλ εγθάιεζε θαηεγνξψληαο ηνλ γηα έιιεηςε 

ινγηθήο θαη πξνδνζία ηεο θνηλφηεηαο, αλαγθάδνληάο ηνλ λα απνκαθξπλζεί απφ ην 
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ρψξν θάλνληαο ρξήζε κηαο θξπθήο πφξηαο ε νπνία φκσο δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνλ 

ζψζεη απφ ην αγξηεκέλν πιήζνο πνπ πεξίκελε γηα λα ηνλ ιηληζάξεη. Σειηθά, ν Κφξεηο 

θπγαδεχηεθε απφ έλαλ αξηζκφ αηφκσλ ηεο πνιηηνθπιαθήο πνπ ηνλ νδήγεζε κε 

αζθάιεηα ζην απηνθίλεηφ ηνπ
109

. 

Ζ ακθηιεγφκελε ζηάζε πνπ ηήξεζε ν Κφξεηο φζνλ αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ή 

αθφκα θαη ηελ παχζε ηνπ δησγκνχ ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κπνξεί 

λα εληνπηζηεί θαη ζην γεγνλφο ηεο ζχληαμεο απφ πιεπξάο ηνπ αξρηξαββίλνπ ελφο 

αλαιπηηθνχ θαηαιφγνπ πνπ πεξηειάκβαλε ηα νλφκαηα εθαηφλ νθηψ πξνπρφλησλ ηεο 

εβξατθήο θνηλφηεηαο ηνπο νπνίνπο νη Γεξκαλνί ζέιεζαλ λα ζπιιάβνπλ κε 

πξνζρεδηαζκέλν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηπρφλ δξαπεηεχζεηο, φπσο ζπλέβε 

κε ηελ πεξίπησζε απφδξαζεο ηνπ Γηνκηψβ Γηαθνέι. Όπσο αλαθέξεηαη ζε ηζηνξηθέο 

πεγέο, ν Κφξεηο, αθνχ νινθιήξσζε ηε ζχληαμε ηεο ιίζηαο, θάιεζε ζην θηίξην ηεο 

θνηλφηεηαο ηα θαηνλνκαζκέλα κέιε ηεο θαη κπξνζηά ζην πξφζσπν ηνπ Μπξχλεξ 

ηνπο αλαθνίλσζε πσο απφ εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ φκεξνη ησλ Γεξκαλψλ θαη πσο 

εθείλνο εγγπήζεθε γηα ηελ εκθάληζή ηνπο κπξνζηά ζηα αξκφδηα γηα ηελ ζπγθέληξσζε 

θαη εθδίσμε ησλ Δβξαίσλ θαηνρηθά φξγαλα. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ηνπο έθαλε γλσζηφ 

πσο νη ίδηνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο δσήο ηνπο θαη πσο ζα ήηαλ θαιφ 

γηα εθείλνπο λα πεηζαξρήζνπλ θαη λα δείμνπλ ππαθνή ζηε ζέιεζε ησλ Γεξκαλψλ, 

εηδάιισο ην ηίκεκα ηεο απεηζαξρίαο ζα ήηαλ ε αθαίξεζε ηεο δσήο φισλ ησλ νκήξσλ 

θαη φρη κφλν ε δηθή ηνπο
110

. 

Χζηφζν, ε αιήζεηα γηα ηελ ζέζε πνπ πήξε ν Κφξεηο απέλαληη ζην εβξατθφ 

δήηεκα κπνξεί λα αλαδεηεζεί θάπνπ ζηε κέζε ηεο φιεο ηζηνξίαο. Καη ηνχην γηαηί 

νξηζκέλεο απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ καξηπξνχλ πσο δελ έκεηλε ηειείσο ακέηνρνο κπξνζηά 

ζηελ θαηαζηξνθή πνπ εξρφηαλ γηα ηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη 

πσο κε πξσηνβνπιία ηνπ Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο Γελλαδίνπ θαη ρσξίο ηελ 

παξνρή άδεηαο απφ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε αλάκεζα 

ζηνλ Κφξεηο θαη ζηνλ δσζίινγν πξσζππνπξγφ Ησάλλε Ράιιε, φηαλ ν ηειεπηαίνο 

πξαγκαηνπνηνχζε εζηκνηππηθή επίζθεςε ζηελ πφιε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

ζπλάληεζεο ν Κφξεηο παξαθάιεζε ηνλ Ράιιε λα κεζνιαβήζεη γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο δίσμεο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ παξάθιεζε απηή έπεζε ζην θελφ, 

δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο ν Ράιιεο ελζηεξληδφηαλ πιήξσο ηελ ηδενινγία ηνπ 
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Σξίηνπ Ράηρ, δειψλνληαο πξφζπκνο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Γεξκαλνχο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ζηνηρείνπ αιιά θαη απξφζπκνο λα ζπκβάιιεη ζηελ 

παχζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ππέζηεζαλ νξηζκέλεο νκάδεο 

αλεπηζχκεησλ ζπκπαηξησηψλ
111

.  

πλνςίδνληαο, είλαη δχζθνιν γηα θάπνηνλ λα αμηνινγήζεη ηε ζηάζε πνπ 

θξάηεζε ν αξρηξαββίλνο Κφξεηο θαηά ην θξίζηκν γηα ηνλ ειιεληθφ εβξατζκφ 

δηάζηεκα 1941-1943. Ζ αξρηθή ζχιιεςή ηνπ ην 1942 κε αθνξκή ηε δξάζε ηνπ 

ελάληηα ζηα πξνβιήκαηα πνπ είρε πξνμελήζεη ε παξνπζία ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηηο γεληθφηεξεο θηλήζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ, έζησ θαη αλ απηέο ήηαλ θεθαιπκκέλεο ή αλ 

παξνπζηάζηεθαλ αδέμηα, καξηπξά έλαλ άλζξσπν πνπ πξνζπάζεζε, φζν ην επέηξεπαλ 

νη δπλάκεηο ηνπ, λα πξνζηαηέςεη ην ειιεληθφ εβξατθφ ζηνηρείν. Χζηφζν, κεηά ηελ 

επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ αξρηξαββίλνπ αιιά θαη ζηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο ν Κφξεηο παξνπζίαζε έλα δηαθνξεηηθφ πξφζσπν, 

ρηίδνληαο έλα γεξκαλφθηιν πξνθίι πνπ έθαλε πνιινχο νκφζξεζθνπο ζπκπνιίηεο ηνπ 

λα θξαηνχλ επηθπιάμεηο έσο θαη λα θαηαθέξνληαη αλνηθηά γηα ην ξφιν ηνπ ζην 

εβξατθφ δήηεκα. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο ζα παξνπζηαζηεί ζην επφκελν θαη 

ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ν αξρηξαββίλνο Κφξεηο ήηαλ κηα ζεκαίλνπζα γηα 

ηνλ ειιεληθφ εβξατζκφ πξνζσπηθφηεηα ηνπ νπνίνπ ην φλνκα επξφθεηην λα 

απνθαηαζηαζεί κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. 

 

7.3.  Πνηνο ήηαλ ηειηθά ν Κόξεηο; Ζ παξακνλή ηνπ ζην ζηξαηόπεδν ηνπ 

Μπέξγθελ-Μπέιζελ, ην ηξαγηθό ηέινο θαη ε κεηά ζάλαηνλ απνθαηάζηαζε 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνο ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, κηα απφ ηηο 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν Κφξεηο γηα λα επηηχρεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δίσμεο ησλ 

Διιήλσλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ λα ζπλαληεζεί κε ηνλ πξσζππνπξγφ Ράιιε 

πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη ηε δηακεζνιάβεζή ηνπ ζηελ επίιπζε ηνπ εβξατθνχ 

δεηήκαηνο. Χζηφζν, ην γεγνλφο πσο δελ ελεκέξσζε πξφηεξα ηηο δπλάκεηο θαηνρήο γηα 

ηελ ζπλάληεζε απηή εμφξγηζε ηνπο Γεξκαλνχο. Με δηάβεκά ηνπ ν Βηζιηηζέλη 

ελεκέξσζε ηνλ Μαμ Μέξηελ, ηνλ επηθεθαιήο ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ 

πφιε, θαη ηνλ πξφμελν φελκπεξγθ, κε ηνλ ηειεπηαίν λα δεηά απφ ηνλ Βηζιηηζέλη λα 
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πξνβεί ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξέζβε ηνπ γεξκαληθνχ Ράηρ ζηελ Αζήλα, ηνπ 

Άιηελκπεξγθ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ ήηαλ νη γεξκαληθέο δπλάκεηο 

λα δηαηάμνπλ ηελ άκεζε ζχιιεςε θαη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ Κφξεηο, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ γεξκαλφθσλν Δβξαίν Ενδέθ Αικπάια, ηνλ κέρξη 

πξφηηλνο αξρεγφ ηεο εβξατθήο αζηπλνκίαο ζηελ πφιε
112

. 

Σηο επφκελεο κέξεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 2 Απγνχζηνπ 1943, ν Κφξεηο 

καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζα επηβηβαζηεί ζε έλα απφ ηα ηειεπηαία ηξέλα πνπ 

αλαρψξεζαλ απφ ηε Θεζζαινλίθε κε πξννξηζκφ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ζηελ 

θεληξηθή Δπξψπε. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή πνπ ν φελκπεξγθ απέζηεηιε ζηνλ 

Άιηελκπεξγθ, ν Κφξεηο ζα κεηαθεξφηαλ ζην Σεξέδηελζηαη, κε ηελ πξννπηηθή λα 

αληαιιαρζεί κε Γεξκαλνχο αηρκαιψηνπο ζεσξνχκελνο επηθαλήο Δβξαίνο
113

. Ο Κφξεηο 

θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, καδί κε 367 Ηζξαειίηεο ηζπαληθήο ππεθνφηεηαο θαη 74 Έιιελεο 

Δβξαίνπο ηεο θνηλφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη άηνκα πνπ 

ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο δπλάκεηο θαηνρήο, κεηαθέξζεθαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ 

Μπέξγθελ-Μπέιζελ ην νπνίν, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζηξαηφπεδα φπσο ην 

Άνπζβηηο θαη ην Μπίξθελανπ, δελ ήηαλ ζηξαηφπεδν εμφλησζεο
114

. 

Ο Κφξεηο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ ζα παξακείλνπλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ 

Μπέξγθελ-Μπέιζελ κέρξη θαη ηηο αξρέο Απξηιίνπ 1945, φηαλ νη Γεξκαλνί ζα ηνπο 

απνκαθξχλνπλ απφ εθεί βιέπνληαο ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα λα πιεζηάδνπλ πξνο ην 

κέξνο ηνπο. Σν ηξέλν ζην νπνίν επηβηβάζηεθαλ καδί κε άιινπο 2.500 θξαηνχκελνπο 

ζα ηνπο κεηαθέξεη ζηηο 23 Απξηιίνπ ζην Σξέκπληηδ, ζην θξαηίδην αμνλίαο-Άλραιη∙ 

εθεί, νη Δβξαίνη θξαηνχκελνη ζα εγθαηαιεηθζνχλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο θξνπξνχο ηνπο 

θαζψο επξφθεηην λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηηο ζνβηεηηθέο δπλάκεηο πνπ είραλ θηάζεη 

ζηελ πεξηνρή. Λίγεο κέξεο κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ ην ζηξαηφπεδν 

ζπγθέληξσζεο, ν Κφξεηο ζπλέγξαςε θαη απέζηεηιε εθ κέξνπο ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ 

πξψελ θξαηνπκέλσλ κηα επηζηνιή πξνο ηνλ εγέηε ηνπ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο Ησζήθ 

ηάιηλ, κέζα απφ ηελ νπνία εθθξαδφηαλ ε επγλσκνζχλε ησλ δηαζσζέλησλ πξνο ηνλ 

Δξπζξφ ηαπξφ αιιά θαη ε επρή πσο ε νβηεηηθή Έλσζε ζα ηνπο παξάζρεη ηελ 

θαηάιιειε βνήζεηα γηα λα θαηνξζψζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο
115
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Ο Κφξεηο έκειε λα κελ ήηαλ έλαο απφ απηνχο πνπ ζα θαηάθεξλαλ λα 

γπξίζνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο∙ ε πξνζβνιή ηνπ απφ ηχθν ήηαλ ε αηηία λα αθήζεη ηελ 

ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηηο 2 Ηνπλίνπ 1945 ζην Σξέκπληηδ. Χζηφζν, ν ζάλαηφο ηνπ δελ 

ζα έδηλε ηέινο ζηελ δηακάρε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ην φλνκά ηνπ θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηνλ δησγκφ ησλ Δβξαίσλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1945, φηαλ νη 

ελαπνκείλαληεο Έιιελεο Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο επέζηξεςαλ ζηελ πφιε, ε 

θνηλφηεηα θαηέζεζε κήλπζε ζε βάξνο 16 Δβξαίσλ πνπ είραλ θπιαθηζηεί ζην 

Μπέξγθελ-Μπέιζελ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ν Κφξεηο, κε 

ηελ θαηεγνξία πσο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο λαδί θαηαθηεηέο
116

. Χζηφζν, ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ε νπνία έκαζε γηα ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ 

είραλ ζρεκαηίζεη νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηνλ Κφξεηο κεηά ηελ επάλνδφ ηεο 

ζηελ πφιε, ν αξηξαββίλνο νπζηαζηηθά δελ είρε θακία γλψζε πεξί ησλ ζρεδίσλ ησλ 

Γεξκαλψλ γηα ην εβξατθφ δήηεκα, πσο δελ απέθξπςε ηελ αιήζεηα απφ ηνπο 

νκνζξήζθνπο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ θαηαθηεηψλ θαη πσο δελ 

παξέδσζε κε θακία πξνζπκία ηε ιίζηα ησλ επηθαλψλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, 

επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην δησγκφ θαη ηελ εμφλησζή ηνπο
117

. 

Απφ φζα ζηνηρεία έρνπλ παξαηεζεί θαη αλαιπζεί ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δξάζε ηνπ αξρηξαββίλνπ Κφξεηο ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαη ηνπ 

δησγκνχ ησλ εβξατθψλ πιεζπζκψλ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο αθφκα θαη αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ειινρεχεη έλαο ηξφπνλ ηηλά δηραζκφο ζρεηηθά κε 

ην πνηνο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Σζβη Κφξεηο. Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, εηδηθά ζηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ε άπνςε πνπ 

επηθξαηνχζε γηα ηνλ Κφξεηο ήηαλ ίδηα κε εθείλε πνπ εμέθξαδαλ νη δηαζσζέληεο απφ 

ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο Δβξαίνη: ν Κφξεηο ήηαλ έλαο πξνδφηεο, ζπλεξγάηεο 

ησλ Γεξκαλψλ, πνπ δελ δίζηαζε λα δψζεη ζην ρέξη ηνπο ην ραξηί κε ηα νλφκαηα ησλ 

νκφζξεζθσλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο θαη πνπ εμαξγχξσζε ηε δίσμε ζην πξφζσπφ ηνπ κε 

ηελ παξακνλή ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Μπέξγθελ-Μπέιζελ έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα 

κελ πεξάζεη ηα θξηθηά βαζαληζηήξηα πνπ βίσζαλ άιινη Δβξαίνη θαηά ηελ παξακνλή 

ηνπο ζε πην ζθιεξνππξεληθά ζηξαηφπεδα
118

. 

                                                 
116

 Κ. Λάκςα & Η. ηκπή, Ζ Γηάζσζε. Ζ ζησπή ηνπ θόζκνπ, ε αληίζηαζε ζηα γθέην θαη ηα ζηξαηόπεδα, 

νη Έιιελεο Δβξαίνη ζηα ρξόληα ηεο θαηνρήο, Θεζζαινλίθε 2012, ζει. 260. 
117

 Ρ.  Μφιρν, ό.π., ζει. 107. 
118

Γ. Γθιαξλέηαηδεο, Σηηγκέο Σαινλίθεο Θεξηλέο, Θεζζαινλίθε 2016, ζζ. 106-107. 



57 

 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαη θαζψο δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο ηζηνξηθνχο 

λα δνπλ απφ κηα πην απνζηαζηνπνηεκέλε νπηηθή γσλία ηα γεγνλφηα ηεο δίσμεο ησλ 

Δβξαίσλ, νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ν Κφξεηο ηελ 

θξίζηκε ηξηεηία 1941-1943 ήηαλ θαηά θχξην ιφγν πην κεηξηνπαζείο. Με βάζε ηηο 

έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ αξθεηνί κειεηεηέο ηεο εβξατθήο ηζηνξίαο δίλεηαη πιένλ ε 

εληχπσζε πσο ν Κφξεηο ιεηηνχξγεζε ελ είδεη «απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ» ν νπνίνο 

δέρηεθε ηηο θαηεγνξίεο ηφζν ηεο εβξατθήο φζν θαη ηεο γεξκαληθήο πιεπξάο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ηεο θαζεκίαο. Με ιίγα ιφγηα, ν Κφξεηο ζηνρνπνηήζεθε θαη 

ελνρνπνηήζεθε απφ ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο Γεξκαλνχο επεηδή εθείλνο βξηζθφηαλ 

ζηελ θνξπθή ηεο δηνίθεζεο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Φπζηθά, απηφ δελ απνηξέπεη ην 

γεγνλφο πσο εάλ βξηζθφηαλ θάπνηνο άιινο ζηε ζέζε ηνπ δελ ζα θαηεγνξείην θαη 

εθείλνο (ν άιινο) σο πξνδφηεο θαη ζπλεξγφο ησλ θαηαθηεηψλ
119

. 

Γηα πνιινχο κειεηεηέο, κηα θχξηα αηηία πνπ έθαλε ηνπο Δβξαίνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο λα κελ απνδερηνχλ ηνλ Κφξεηο σο ζξεζθεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ηνπο 

αξρεγφ θαη λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ γηα ηα δεηλά πνπ πέξαζαλ ήηαλ ην γεγνλφο πσο ν 

αξρηξαββίλνο δελ θαηάθεξε λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ πνηκλίνπ ηνπ, θαζψο δελ 

θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ηδέα πσο εθείλνο ήηαλ έλαο κνξθσκέλνο, 

θνζκνπνιίηεο Αζθελάδπ Δβξαίνο πνπ είρε κεγαιψζεη θαη είρε εμειηρζεί ζαλ 

άλζξσπνο κέζα ζε έλα επξσπατθφ πεξηβάιινλ, δερφκελνο ηηο φπνηεο επηδξάζεηο απφ 

απηφ. Με ιίγα ιφγηα, έρεη δηαηππσζεί ν ηζρπξηζκφο πσο ε αξλεηηθή ζηάζε πνπ νη 

Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο ηήξεζαλ απέλαληη ζηνλ Κφξεηο νθείιεηαη σο έλα βαζκφ 

ζε έλα ζχκπιεγκα αλσηεξφηεηαο πνπ ηνπο δηαθαηείρε, θαζψο ζεσξνχζαλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο πεξήθαλνπο γηα λα ηνπο δηνηθεί έλαο μέλνο Δβξαίνο πνπ δελ δηαθαηερφηαλ απφ 

ην πλεχκα ηεο δσήο ζηελ Διιάδα θαη δελ αθνπγθξαδφηαλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπ
120

. 

Μηα αθφκε παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο γχξσ απφ βαζκφ εκπινθήο ηνπ Κφξεηο ζηα γεγνλφηα ηεο 

πεξηφδνπ 1941-1943 είλαη απηή ηεο αμηνπηζηίαο ησλ καξηπξηψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζε 

απηφ ην πιαίζην. Πην ζπγθεθξηκέλα, λεφηεξεο έξεπλεο θαηέδεημαλ πσο δελ ηζρχεη ν 

κχζνο πνπ ήζειε ηνλ Κφξεηο λα εθθσλεί ηνλ Μάξηην ηνπ 1943 ζην θηίξην ηεο 

θνηλφηεηαο ηνλ πεξίθεκν ιφγν πεξί ππαθνήο θαη ππνηαγήο ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζηε ζέιεζε ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ κε ζθνπφ ηελ ηξνκνθξάηεζή 
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ηνπο. Σν αληίζεην κάιηζηα, πξφζθαηα απνδείρζεθε πσο ήηαλ έλαο Γεξκαλφο 

αμησκαηνχρνο εθείλνο πνπ απεπζχλζεθε ζην πιήζνο Δβξαίσλ πνπ είρε ζπγθεληξσζεί 

εθείλε ηελ εκέξα, ιέγνληαο κάιηζηα πσο ζα άθελε ειεχζεξνπο ηνπο 108 πξνθξίηνπο 

ηεο θνηλφηεηαο πνπ ηα νλφκαηά ηνπο ζπλέζεηαλ ηελ πεξηβφεηε ιίζηα ηνπ Κφξεηο, 

αθνχ πξψηα είρε ιάβεη ηε δηαβεβαίσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αξρηξαββίλνπ πσο ζα 

εγγπφηαλ γηα ηελ ππαθνή ηνπο κε ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή
121

. 

Παξακέλνληαο ζην δήηεκα ηεο ιίζηαο πνπ θαίλεηαη πσο ζπλέηαμε ν Κφξεηο 

θαη πνπ γηα αξθεηνχο Δβξαίνπο ππήξμε ε επηβεβαίσζε ησλ πξνδνηηθψλ αηζζεκάησλ 

ηνπ αξρηξαββίλνπ γηα ηελ θνηλφηεηα, ε πιένλ πξφζθαηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ καξηπξηψλ ησλ δηαζσζέλησλ αηρκαιψησλ έδεημε πσο φλησο ν Κφξεηο πξνέβε 

ζηε ζχλζεζε ηεο ιίζηαο πνπ πεξηειάκβαλε ηα 108 νλφκαηα ησλ Δβξαίσλ 

πξνπρφλησλ, σζηφζν πίζσ απφ ηελ θίλεζε απηή δελ θξχβνληαλ πξνδνηηθά 

αηζζήκαηα. Όπσο αλαθέξνπλ νξηζκέλνη κειεηεηέο, ν Κφξεηο δεκηνχξγεζε απηή ηε 

ιίζηα βάδνληαο κέζα ζε απηή νλφκαηα αλζξψπσλ πνπ εθείλνο πίζηεπε πσο κε θάπνην 

ηξφπν ήηαλ νη πιένλ θαηάιιεινη λα «ρξεζηκνπνηεζνχλ» γηα ην ζθνπφ πνπ ήζειαλ νη 

Γεξκαλνί, δειαδή λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα είδνο ελέρπξνπ πνπ ζα αλάγθαδε ηνπο 

ππφινηπνπο Δβξαίνπο λα πεηζαξρήζνπλ, λα παξακείλνπλ ζηα γθέην θαη λα κελ 

απνπεηξαζνχλ λα δηαθχγνπλ. Με ιίγα ιφγηα, νη λεφηεξνη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ πσο ν 

Κφξεηο ζπλέηαμε ηε ιίζηα θαιή ηε πίζηεη, ζεσξψληαο πσο νη Γεξκαλνί δελ ζα 

βιάςνπλ ελ ηέιεη ηνπο Δβξαίνπο πνιίηεο αιιά πσο ήζειαλ λα ηνπο πεξηνξίζνπλ
122

. 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο κειεηψληαο ην ξφιν ηνπ Κφξεηο ζην νινθαχησκα ησλ 

Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ππφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά θαηέδεημαλ πσο ε ζηάζε 

πνπ ηήξεζε ν αξρηξαββίλνο ππαγνξεπφηαλ απφ ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο βάζεη ηνλ 

νπνίσλ ζπζηήζεθαλ ηα εβξατθά ζπκβνχιηα (jundenrate) ζηηο θαηαθηεκέλεο απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο επξσπατθέο ρψξεο. Δηδηθφηεξα, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ έλα κέξνο 

εξεπλεηψλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είραλ δηακνξθσζεί ηα εβξατθά ζπκβνχιηα κεηά ηελ 

επέθηαζε ηνπ Σξίηνπ Ράηρ δελ επέηξεπε ζηα κέιε ησλ θαηά ηφπνπο εβξατθψλ 

θνηλνηήησλ λα αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπο εθαξκφδνληαο ηηο κεζφδνπο δηνίθεζεο πνπ 

ίζρπαλ ζην παξειζφλ. Πέξαλ απηνχ, ε ζθιεξφηεηα πνπ επεδείθλπαλ νη Γεξκαλνί 

θαηαθηεηέο απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο πνιίηεο αλάγθαδαλ ηα κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ λα 

ηεξήζνπλ κηα κεηξηνπαζή ζηάζε απέλαληί ηνπο, ηθαλνπνηψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο 
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θνξέο ηα αηηήκαηά ηνπο αιιά θαη δξψληαο φπνπ ήηαλ εθηθηφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κειψλ ηεο θνηλφηεηαο
123

. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην 

πιαίζην ηεο εμέηαζεο ησλ γεγνλφησλ ηνπ νινθαπηψκαηνο ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ 

ζέινπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Κφξεηο λα απνηεινχλ απφξξνηα ησλ πηέζεσλ πνπ εθείλνο 

δέρηεθε θαη πνπ δελ ηνπ έδσζαλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη ρψξν ψζηε λα 

επεμεξγαζηεί θαη λα εθαξκφζεη έλα θαηάιιειν ζρέδην, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα 

εμαζθάιηδε ηε δηάζσζε ησλ νκφζξεζθσλ ζπκπνιηηψλ ηνπ. Ζ ζθνδξή 

«αληηπνιίηεπζε» πνπ δερφηαλ απφ εμέρνληα πξφζσπα ηεο θνηλφηεηαο, φπσο ν Μφιρν 

θαη ν Γηαθνέι πνπ ηνλ θαηεγφξεζαλ γηα ηπθιή ππαθνή ζηνπο Γεξκαλνχο θαη 

εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπο, κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε σο έλαο πεξηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ θνηλφηεηα, παξά ην γεγνλφο πσο 

θαη φζνη αζθνχζαλ θξηηηθή ζηνλ Κφξεηο δελ πξνέβεζαλ ζε θακία νπζηαζηηθή πξάμε 

αληίζηαζεο ζηνλ θαηαθηεηή ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο
124

. 

Σέινο, πεξαηηέξσ ζρνιηαζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ πξάμε ηνπ Κφξεηο λα 

ζπλαληεζεί ελ αγλνία ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ κε ηνλ πξσζππνπξγφ Ράιιε 

πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη ηε βνήζεηά ηνπ ζην δήηεκα ηνπ δησγκνχ ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ αξθεηνχο κειεηεηέο ηεο εβξατθήο ηζηνξίαο, 

ην πεξηζψξην πνπ ππήξρε θαη πνπ επέηξεπε ηελ νπνία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο 

αλάκεζα ζηελ πιεπξά ησλ Δβξαίσλ θαη ηελ πιεπξά ησλ Γεξκαλψλ απνηεινχζε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα θαινζρεδηαζκέλε παγίδα πνπ είραλ ζηήζεη νη θαηαθηεηέο, νχησο 

ψζηε λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε ζηνπο Δβξαίνπο πσο ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο λα 

δηεθδηθήζνπλ νξηζκέλα ςήγκαηα ειεπζεξίαο, ρσξίο θπζηθά απηφ λα ηζρχεη∙ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ επεδίσθαλ νη Γεξκαλνί ήηαλ λα θαιιηεξγήζνπλ έλα θιίκα 

δπζαξέζθεηαο έσο θαη κίζνπο αλάκεζα ζηνπο Δβξαίνπο ψζηε λα κελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ εγθαίξσο ηε ζθιεξή κνίξα πνπ ηνπο πεξίκελε
125

. 

πλνςίδνληαο φζα φια παξαηέζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην απηφ, 

γίλεηαη εκθαλέο πσο ν Κφξεηο πξνζπάζεζε, φζν ην επέηξεπαλ νη δπλάκεηο θαη ε 

δηθαηνδνζία ηνπ λα απνηξέςεη, έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή, ην δησγκφ ησλ Δβξαίσλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηε καδηθή απνζηνιή ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Ζ 
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θίλεζή ηνπ λα ζπλαληεζεί κε ηνλ πξσζππνπξγφ Ράιιε ζην πιαίζην ηεο 

πξναλαθεξζείζαο δξάζεο ηνπ είρε πξνζσπηθφ θφζηνο γηα εθείλνλ, θαζψο ζηέξεζε 

ηελ ειεπζεξία ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Χζηφζν, ην γεγνλφο πσο 

ζηάιζεθε ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Μπέξγθελ-Μπέιζελ, ζην νπνίν νη ζπλζήθεο δσήο ήηαλ 

ζρεηηθά πην αλεθηέο ζε ζρέζε κε άιια ζηξαηφπεδα, εξκελεχηεθε σο κηα κνξθή 

αληακνηβήο απφ ηελ πιεπξά ησλ Γεξκαλψλ ζην πξφζσπφ ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζέθεξε ζηηο δπλάκεηο θαηνρήο. Σν μαθληθφ ηέινο ηεο δσήο ηνπ ην 1945, ιίγν 

θαηξφ κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, δελ ηνπ επέηξεςε λα απαληήζεη ζε φζα ηνλ 

θαηεγνξνχζαλ θαη λα δψζεη κηα λέα δηάζηαζε ζηελ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ ηεο 

πεξηφδνπ 1941-1943. 

Σν πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έδσζε ηελ επθαηξία ηνπο ηζηνξηθνχο λα δνπλ απφ κηα 

άιιε νπηηθή γσλία ηηο θηλήζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν Κφξεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο παξακνλήο ηνπ ζηα αλψηεξα αμηψκαηα ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Παξά ην γεγνλφο πσο καξηπξίεο ηεο επνρήο αιιά θαη καξηπξίεο 

αλζξψπσλ πνπ δηαζψζεθαλ απφ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θάλνπλ ιφγν γηα 

πξνδνζία απφ κεξηάο ηνπ Κφξεηο ζε βάξνο ηνπ πνηκλίνπ ηνπ, ε λεφηεξε έξεπλα 

πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη ην φλνκα ηνπ αξρηξαββίλνπ, εξκελεχνληαο ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην ηηο φπνηεο δξάζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε θαη απνπεηξάζεθε λα ηνπ 

παξάζρεη έλα είδνο άιινζη. ε θάζε πεξίπησζε, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ν 

αξρηξαββίλνο Κφξεηο ήηαλ κηα εμαηξεηηθά ακθηιεγφκελε πξνζσπηθφηεηα γηα ηνλ 

ειιεληθφ εβξατζκφ, γηα ηελ νπνία αθνχζηεθαλ θαη ζα αθνχγνληαη πνιιά πξάγκαηα. 
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Ζ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

 

8.1.  Ζ ηζηνξία ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζηελ Διιάδα. Σα Γεξκαληθά ζηξαηόπεδα 

ζπγθέληξωζεο θαηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν 

 

 Ζ Διιάδα ήηαλ κία απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ θαηέγξαςαλ ηηο 

κεγαιχηεξεο απψιεηεο. Πξηλ απφ ην Οινθαχησκα δνχζαλ ζηελ Διιάδα 70.000 κε 

80.000 Δβξαίνη θαη απφ απηνχο εθηνπίζηεθαλ 59.000, επέδεζαλ γχξσ ζηηο 10.000.
126

 

Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηξαγηθνχ ζπκβάληνο ήηαλ ε εμάιεηςε κεξηθψλ απφ ησλ 

αξραηφηεξσλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ ζηελ Δπξψπε. 

Όηαλ ε ρψξα ρσξίζηεθε αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα ε κνίξα ησλ 

εβξατθψλ θνηλνηήησλ ήηαλ δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ηελ δψλε θαηνρήο ζηελ νπνία 

βξίζθνληαλ. ηελ Ηηαιηθή δψλε, νη Ηηαινί δελ έθαλαλ δηψμεηο ελαληίσλ ησλ Δβξαίσλ, 

φπσο έγηλαλ ζηε βνπιγαξηθή θαη γεξκαληθή δψλε. ηελ πεξίπησζε ησλ Γεξκαλψλ ηα 

αληηζεκηηηθά κέηξα είραλ αξρίζεη κε ζηφρν ηελ εηνηκαζία ηεο «ηειηθήο ιχζεο» ζηηο 

πεξηνρέο πνπ έιεγραλ.
127

 

Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

κηα ζεηξά απφ άιιεο απφςεηο θαλεξψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηέζεηαλ νη Δβξαίνη 

γηα λα ζσζνχλ. Όπσο αλαθέξεη ε Μπ. Αμηνπνχινπ νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ, νη ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλεο, νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο δψλεο θαηνρήο, ε ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ ΔΑΜ/ 

ΑΛΛΑ απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο θαη ε ζπκβίσζή ηνπο κε ην ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ 

ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηνλ πφιεκν απνηέιεζαλ παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ 

κνίξα ησλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ ζηελ Διιάδα.
128

 

Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε Ναδηζηηθή 

Γεξκαλία δηαηεξνχζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα πνπ 

βξηζθφηαλ ζηνλ έιεγρφ ηεο. Σα πξψηα Ναδηζηηθά ζηξαηφπεδα βξίζθνληαλ ζην έδαθνο 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ήηαλ θπξίσο ζηξαηφπεδα εξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, 

ζηα εθαηνκκχξηα ησλ θξαηνπκέλσλ ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο 

πεξηιακβάλνληαλ Δβξαίνη, Πνισλνί, νβηεηηθνί, αηρκάισηνη πνιέκνπ, νκνθπιφθηινη. 
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 Μ. . Αμηνπνχινπ, Αιιειεγγύε θαη βνήζεηα πξνο ηνπο Δβξαίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο 1941-
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Σζηγγάλνη, Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά θαη άιινη. Δθαηνκκχξηα θξαηνχκελνη ησλ 

ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο έραζαλ ηε δσή ηνπο ιφγσ θαθνκεηαρείξηζεο, αζζελεηψλ, 

αζηηίαο θαη ππεξβνιηθήο εξγαζίαο.  

Απφ ην 1941
 
νη Ναδηζηέο άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ ηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο 

ή ζαλάηνπ κε κφλν ζθνπφ ηελ βηνκεραληθή δνινθνλία ησλ Δβξαίσλ ηεο Δπξψπεο, 

κέζσ ηεο «ηειηθήο ιχζεο». Απηά ηα ζηξαηφπεδα εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο θαηερφκελεο 

Πνισλία θαη Λεπθνξσζία, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεληθνχ Κπβεξλείνπ. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηξία εθαηνκκχξηα Δβξαίνη επξφθεηην λα βξνπλ ην ζάλαην 

ζηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, θπξίσο κέζσ δειεηεξησδψλ αεξίσλ ζηνπο ζαιάκνπο 

αεξίσλ, αλ θαη πνιινί θξαηνχκελνη ζθνηψζεθαλ ζε νκαδηθέο εθηειέζεηο θαη κε 

άιινπο ηξφπνπο. Απηά ηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηνπ 

Μπέιδεθ, ηνπ νκπηκπφξ, ηεο Σξεκπιίλθα θαη ηνπ Άνπζβηηο- Μπίξθελανπ, ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη σο ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, αλ θαη νη εηδηθνί ηνπ νινθαπηψκαηνο 

θάλνπλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο θαη ησλ ζηξαηνπέδσλ 

εμφλησζεο. 

Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη εμφλησζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ Σξίηνπ Ράηρ. 

 Σν πιένλ θξαηηθφ κνπζείν Άνπζβηηο – Μπίξθελάνπ, βξίζθεηαη ζηα εδάθε  

ησλ λαδηζηηθψλ γεξκαληθψλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο ζηα πξνάζηηα ηνπ 

Οζβηέηζηκ,κηα θσκφπνιε ηεο Πνισλίαο  ε νπνία είρε κεηνλνκαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Σξίηνπ Ράηρ ζε Άνπζβηηο, κφιηο εμήληα ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Κξαθνβίαο. Σν 

ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο Άνπζβηηο ζηελ Πνισλία ηδξχζεθε απφ ηηο θαηνρηθέο 

αξρέο ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο ζηα κέζα ηνπ 1940 ζηελ θαξδηά ηεο θαηερφκελεο 

ηφηε απφ ηνπο Γεξκαλνχο ηεο Δπξψπεο. Σν ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Άνπζβηηο 

απνηειείην απφ ηξία θχξηα κέξε. Σν πξψην θαη παιαηφηεξν κέξνο είλαη ην Άνπζβηηο 

Α΄, ην ιεγφκελν θχξην ζηξαηφπεδν Stamlager, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηα κέζα ηνπ 

1940 ζην έδαθνο θαη ζηα ππάξρνληα θηήξηα πξνπνιεκηθψλ πνισληθψλ ζηξαηψλσλ. 

Σν δεχηεξν κέξνο είλαη ην ζηξαηφπεδν Άνπζβηηο Β΄ Μπηξθελάνπ, ε θαηαζθεπή ηνπ 

νπνίνπ άξρηζε ην θζηλφπσξν ηνπ 1941 ζην έδαθνο ηνπ ρσξηνχ Μπδελδίθα ζε 

απφζηαζε ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ απφ ην Οζβηέηζηκ. Σν ηξίην κέξνο είλαη ην ζηξαηφπεδν 

Άνπζβηηο Γ΄ Μφλνβηηο, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1942 ζην ρσξηφ Μνλνβίηζε, έμη 

ρηιηφκεηξα απφ ην Οζβηέηζηκ, σο ηφπνο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. Όια ηα 

ζηξαηφπεδα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Άνπζβηηο  πεξηθπθιψλνληαλ κε πχξγνπο 
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θαηφπηεπζεο θαη θξάρηεο κε αγθαζσηά ειεθηξνθφξα ζπξκαηνπιέγκαηα. 

Απαγνξεπφηαλ νπνηαδήπνηε επαθή ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

 ηελ πξψηε πεξίνδν ηελ χπαξμήο ηνπ ζηα 1940- 1941, νη θαηνρηθέο 

γεξκαληθέο αξρέο θαηεχζπλαλ εδψ ηνπο Πνισλνχο θξαηνχκελνπο γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο, θαζψο θαη ηνπο Ρνκά θαη ζνβηεηηθνχο αηρκαιψηνπο. Απφ ην 1942 

απνζηέιινληαλ θαη Δβξαίνη, νη νπνίνη ζεσξνχληαλ απφ γηαηξνχο ησλ SS ηθαλνί γηα 

εξγαζία ή θαηάιιεινη γηα ηαηξηθά πεηξάκαηα. Σε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 1945 απφ ηα ζνβηεηηθά ζηξαηεχκαηα βξίζθνληαλ 

εδψ πεξίπνπ επηά ρηιηάδεο θξαηνχκελνη, πνπ είραλ αθήζεη νη  Γεξκαλνί ην 

ζηξαηφπεδν.  

 Σν ζηξαηφπεδν εμφλησζεο ηεο Σξεκπιίλθα ήηαλ ζηξαηφπεδν ηνπ Ναδηζηηθνχ 

θαζεζηψηνο, εηδηθά δεκηνπξγεκέλν γηα ηε καδηθή δνινθνλία Δβξαίσλ, Πνισλψλ θαη 

Ρνκά ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο Ράηλραξλη. Σν Ννέκβξην ηνπ 1941 θαη ππφ ηελ 

αηγίδα ησλ SS θαη ηνπ επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκίαο ηεο Βαξζνβίαο, δεκηνπξγήζεθε 

ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ ρσξηψλ Σξεκπιίλθα θαη Μαιθίληα έλα ζηξαηφπεδν 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θνληά ζε έλα ιαηνκείν ράιηθα, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

ραιηθηψλ γηα έξγα νρχξσζεο. Σν ζηξαηφπεδν επαλδξψζεθε θπξίσο απφ Δβξαίνπο, 

αιιά θαη κε Δβξαίνπο Πνισλνχο, ηνπο νπνίνπο νη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο ζεσξνχζαλ 

φηη δελ εξγάδνληαλ φπσο έπξεπε γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Ράηρ. ην ζηξαηφπεδν 

πεξηιακβάλνληαλ εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο, ηφζν γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο, φζν θαη γηα 

ηε θξνπξά, έλα αλαξξσηήξην, έλα δηνηθεηήξην θαη ρψξνο δηακνλήο ηνπ δηνηθεηή ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ θαη έλαο θνχξλνο γηα ςσκί. Απηφ ην ζηξαηφπεδν νλνκάζζεθε αξγφηεξα 

Σξεκπιίλθα Η. Ζ δχλακε θαη ε ζχλζεζε ηεο θξνπξάο ηνπ ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηεο 

Σξεκπιίλθα ΗΗ. Γηνηθεηήο ηνπ ήηαλ, γηα φιν ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ην 1941 

κέρξη ην 1944, ν Σαγκαηάξρεο Sturmbannfuhrer ησλ SS Theodor van Eupen. Σν 1942 

άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ε επηρείξεζε Ράηλραξλη, ζην πιαίζην εμφλησζεο φισλ ησλ 

Δβξαίσλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Ράηρ. Ο κεραληζκφο πνπ έιεγρε ηελ επηρείξεζε επέιεμε 

ηελ ηνπνζεζία θνληά ζην  ηξαηφπεδν ηεο Σξεκπιίλθα Η, επεηδή βξηζθφηαλ θνληά ζηε 

δηαζηαχξσζε Μαιθίληα, επάλσ δειαδή ζηνλ θεληξηθφ ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα 

Βαξζνβία – Μπηάιηζηνθ θαη ζε πεξηνρή αξαηνθαηνηθεκέλε. Οη Γεξκαλνί 

θαηαζθεχαζαλ κηα πξφζζεηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο 

Μαιθίληα, ε νπνία νδεγνχζε ζην ζηξαηφπεδν.  

ην ηέξκα ηεο κηθξήο απηήο παξάθακςεο θαηαζθεπάζηεθε, ζηα ηέιε ηνπ 

1942 θαη κε ππφδεημε ηνπ ηφηε δηνηθεηή ηαλγθι, έλα θηίξην, ην νπνίν ήηαλ 
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απνκίκεζε θαλνληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ. Απηή ε εγθαηάζηαζε έγηλε γλσζηή 

σο Σξεκπιίλθα. Σν ζηξαηφπεδν είρε ζρήκα ηξαπεδνεηδέο, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 

πεξίπνπ 240 ζηξέκκαηα. Πεξηβαιιφηαλ απφ αγθαζσηφ ζπξκαηφπιεγκα θαη ην ππθλφ 

δάζνο  πνπ ην πεξηέβαιε απνηεινχζε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ 

θξηθαιενηήησλ πνπ γίλνληαλ εθεί, αλ θαη ε πεξηνρή ήηαλ γεληθά αξαηνθαηνηθεκέλε. 

ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ πςψλνληαλ πχξγνη παξαηήξεζεο, χςνπο νρηψ κέηξσλ 

θαζέλαο, κε δχν επηπιένλ πχξγνπο ζηελ πεξηνρή ησλ ζαιάκσλ αεξίσλ. Τπήξραλ ζε 

απηφ ηξεηο δηαθξηηέο πεξηνρέο, ε πεξηνρή ππνδνρήο, ε πεξηνρή δηακνλήο θαη ε θχξηα 

πεξηνρή εμφλησζεο. Ζ πεξηνρή ηεο δηακνλήο, κε κεξηθά θηίξηα γηα ηε θξνπξά θαη ηε 

δηνηθεηηθή ππεξεζία, έλα αλαξξσηήξην θαη απνζήθεο – εξγαζηήξηα. Δθεί γηλφηαλ ε 

πξψηε δηαινγή ησλ λεναθηρζέλησλ. Μεξηθνί ζηέιλνληαλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

εξγαηψλ ηεο Σξεκπιίλθα Η θαη άιινη επηιέγνληαλ σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε 

δηαθνκηδή ησλ πησκάησλ απφ ηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ.  

 Σν ζηξαηφπεδν εμφλησζεο νκπηκπφξ, ήηαλ ζηξαηφπεδν πνπ δεκηνχξγεζαλ, 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1942, ζηελ θαηερφκελε Πνισλία νη Ναδηζηέο ζην πιαίζην ηεο 

Δπηρείξεζεο Ράηλραξλη, ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ εμφλησζε φισλ ησλ Δβξαίσλ 

απφ ηα θαηερφκελα εδάθε. Ζ κηθξή θσκφπνιε  ηνπ νκπηκπφξ βξίζθεηαη ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ Λνχκπηλ, πέληε ρηιηφκεηξα απφ ηνλ πνηακφ 

Μπνπγθ, ν νπνίνο, ην 1942, απνηεινχζε ην ζχλνξν κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Κπβεξλείνπ 

θαη ηνπ Κνκηζαξηάηνπ ηεο Οπθξαλίαο. Απφ ην νκπηκπφξ πεξλνχζε ν 

ζηδεξνδξνκηθφο άμνλαο Κεικ – Βινληάβα, γηα απηφ θαη επηιέρζεθε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ ζηξαηνπέδνπ εμφλησζεο ηεο Δπηρείξεζεο Ράηλραξλη. 

Καηαζθεπάζηεθε έηζη κηα παξαθακπηήξηνο ηεο θεληξηθήο γξακκήο, ε νπνία 

ηεξκάηηδε ζην ζηξαηφπεδν. Ζ πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ ππθλά δάζε κε μέθσηα θαη 

είλαη πνιχ αξαηνθαηνηθεκέλε. Έλα ηέηνην μέθσην επηιέρζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηξαηνπέδνπ. Σελ πξψηε αλαγλψξηζε θαη επηινγή ηεο ζέζεο έθαλαλ ν Ρίραξλη 

Σνκάιια, ππεχζπλνο θαηαζθεπψλ ηεο Δπηρείξεζεο Ράηλραξλη θαη ν επηζεσξεηήο 

θαηαζθεπψλ Μφδεξ. Ύζηεξα απφ ηελ επηινγή ηεο ζέζεο, ηελ θαηαζθεπή αλέιαβαλ 

νγδφληα πεξίπνπ Δβξαίνη, πνπ κεηαθέξζεθαλ εθεί απφ ηα παξαθείκελα γθέην. Σελ 

επίβιεςή ηνπο είρε αλαιάβεη ν ινραγφο ησλ SS Νάνπκαλ. Πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ελφο ηέηνηνπ ζηξαηνπέδνπ ήηαλ θπζηθά, ε αζθάιεηα. Σν ζηξαηφπεδν 

αξρηθά πεξηθξάρζεθε κε ζπξκαηφπιεθην θξάρηε χςνπο ηξηψλ κέηξσλ κε πνιινχο 

ζπκπιεξσκαηηθνχο, νη νπνίνη έδελαλ κε ηα θιαδηά ησλ γχξσ πεχθσλ, ψζηε λα 
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θαιχπηνληαη απφ ηα αδηάθξηηα βιέκκαηα. Σν ζηξαηφπεδν δηέζεηε δηθφ ηνπ ζχκπιεγκα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εμαηξεηηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ θαηά ηε λχθηα.  

ην θέληξν ηνπ ππήξρε έλαο κεγάινο πχξγνο παξαηήξεζεο θαη κηθξφηεξνη 

πχξγνη θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ, ε νπνία απφ ηελ εμσηεξηθή ηεο 

πιεπξά ήηαλ λαξθνζεηεκέλε ζε πιάηνο δεθαπέληε κέηξσλ. Δζσηεξηθά ην ζηξαηφπεδν 

δηαηξεκέλν ζε ηξεηο ηνκείο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηέζεηε ην δηθφ ηνπ ζπξκάηηλν 

θξάρηε γηα λα δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ο ηνκέαο ηεο θξνπξάο 

πεξηιάκβαλε ηελ θεληξηθή πχιε εηζφδνπ θαη ηελ απνβάζξα απνβίβαζεο ησλ Δβξαίσλ 

απφ ηα βαγφληα ηνπ ηξέλνπ. Ο Σνκέαο Η, θαηαζθεπάζηεθε αθξηβψο πίζσ απφ ην  

ηκήκα ηεο θξνπξάο θαη πξνο ηα δπηηθά. Γηέζεηε ην δηθφ ηνπ θξάρηε, πίζσ απφ ηνλ 

νπνίν ππήξρε έλα φξπγκα γεκάην λεξφ. Ο κφλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηνκέα 

ηεο θξνπξάο ήηαλ κηα πχιε. Απηφ ην ηκήκα δηέζεηε παξαπήγκαηα γηα ηε δηακνλή ησλ 

Δβξαίσλ θξαηνπκέλσλ, θαζψο θαη έλα καγεηξείν. Οη θξαηνχκελνη ζε απηφ ην ηκήκα 

είραλ αλαιάβεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ελψ ππήξραλ επίζεο 

ξάπηεο θαη ππνδεκαηνπνηνί γηα ηηο αλάγθεο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ηεο θξνπξάο. ηνλ 

Σνκέα ΗΗ, απαζρνινχληαλ πεξίπνπ ηεηξαθφζηνη θξαηνχκελνη ηνπ Σνκέα Η, θαζψο θαη 

ζε απηφλ βξίζθνληαλ νη απνζήθεο, ζηηο νπνίεο θπιάζζνληαλ φια ηα αληηθείκελα πνπ 

απνζπνχζαλ νη SS απφ ηα ζχκαηά ηνπο, ξνπρηζκφο, ηξφθηκα, ρξπζά θαη άιια 

πνιχηηκα αληηθείκελα, αθφκε θαη ηα καιιηά ησλ γπλαηθψλ. ηεγάδνληαλ  επίζεο, θαη 

νη θεληξηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ. ε απηφλ ηνλ ηνκέα γηλφηαλ ην 

θαισζφξηζκα ησλ ζπκάησλ. Αθνχ νη κεηαγφκελνη ππνρξεψλνληαλ λα εθδπζνχλ θαη 

λα παξαδψζνπλ φια ηνπο ηα αληηθείκελα, νη γπλαίθεο θνπξεχνληαλ θαη φια ηνπο ηα 

έγγξαθα θαηαζηξέθνληαλ ζηνλ παξαθείκελν απνηεθξσηή. Ύζηεξα, νη θξαηνχκελνη, 

νδεγνχληαλ γπκλνί, απφ έλα ζπξκαηνπιεγκέλν κνλνπάηη, εθαηφ πεξίπνπ κέηξσλ, ην 

νπνίν νη Ναδί απνθαινχζαλ νπξάλην κνλνπάηη, ζηνλ Σνκέα ΗΗΗ.Ο ηειεπηαίνο 

βξηζθφηαλ ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη επηθνηλσλνχζε κε ην 

κνλνπάηη, πνπ πξναλαθέξζεθε θαη κε κηα πνιχ κηθξή θαη αφξαηε πχιε ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχζε κφλν ε θξνπξά. Απηφο ν ηνκέαο θηινμελνχζε ηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ, 

νη νπνίνη ήηαλ κεηακθηεζκέλνη ζε ινπηξά θαη ήηαλ δηαθνζκεκέλνη κε ινπινχδηα θαη 

ην άζηξν ηνπ Γαπίδ. ηνλ ηνκέα βξηζθφηαλ επίζεο κηα πεξίθιεηζηε κε 

ζπξκαηφπιεγκα έθηαζε, ε νπνία θηινμελνχζε ηνπο πεξίπνπ  εθαηφλ πελήληα 

θξαηνχκελνπο, πνπ εξγάδνληαλ ζηνλ Σνκέα ΗΗΗ θαη έλα φξπγκα, ζην νπνίν γηλφηαλ ε 

απνηέθξσζε ησλ ζνξψλ ησλ ζπκάησλ. Όηαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1942, δηαπηζηψζεθε φηη 

νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο δελ θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ρηίζηεθαλ 
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λένη ζάιακνη αεξίσλ πεξίπνπ δηπιάζηαο έθηαζεο, θαζψο νη παιαηνί δελ κπνξνχζαλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ ηαπηφρξνλε ζαλάησζε πεξηζζνηέξσλ απφ πεληαθνζίσλ αηφκσλ. 

Πιάη ζηνπο ζαιάκνπο βξηζθφηαλ έλα κηθξφ παξάπεγκα, ην νπνίν ζηέγαδε ηνλ 

θηλεηήξα, ν νπνίνο παξείρε ην απαηηνχκελν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Απφ πιεπξάο 

έθηαζεο ήηαλ κάιινλ ην κηθξφηεξν απφ φια ηα Ναδηζηηθά ζηξαηφπεδα.    
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 Οη πιεξνθνξεηέο κεηά ηεο απειεπζέξσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπο είραλ ηελ αλάγθε γηα κηα θαηλνχξηα δσή. Όια φζα δε κπνξνχζαλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, έγηλα πην μεθάζαξα αξγφηεξα κέζα 

απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπκβηψζνπλ κε ηηο κλήκεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ φλεηξα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

 ηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα άηνκα  απηά έθηηαμαλ ηε δσή ηνπο κε νκφζξεζθεο 

γπλαίθεο, νη νπνίεο είραλ θνηλά βηψκαηα κε ηνπο ίδηνπο. Βαζηθφ ηνπο κέιεκα ήηαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ζε κεηαγελέζηεξε ειηθία ηηο εκπεηξίεο ηνπο αιιά θαη λα κηιήζνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο γηα φια φζα έδεζαλ ζηελ πεξίνδν ηνπ δησγκνχ ηνπο ζηελ Δχβνηα γεγνλφο 

πνπ επέθεξε ηελ θάζαξζε ζηε δσή ηνπο. 

 Κάλνληαο κηα βφιηα ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Υαιθίδαο δηαπηζηψλεηο φηη 

ηα ίρλε ηεο πξνεγνχκελεο δσήο δελ ππάξρνπλ πηα, ελψ ην κφλν ζεκείν αλαθνξάο 

είλαη ε εβξατθή ζπλαγσγή, ην ζρνιείν, ην εβξατθφ λεθξνηαθείν θαη έλα 

εγθαηαιειεηκκέλν παιηφ ζπίηη απέλαληη απφ απηή πνπ επέδεζε ηεο θαηαζηξνθήο. Ζ 

θνηλφηεηα αξηζκεί ζήκεξα 60 κε 70 πεξίπνπ κέιε, ελψ έρεη επηδήζεη ζην βάζνο ησλ 

αηψλσλ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. 

 Όζν ππάξρνπλ νη γξαπηέο θη νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο ε ηζηνξία εμαθνινπζεί 

λα είλαη δσληαλή, ελψ κέζα απφ απηή ζπλππάξρεη αθφκα ην παξφλ κε ην παξειζφλ, 

ζην νπνίν ζέιεζαλ λα επηζηξέςνπλ γηα αθφκε κηα θνξά νη πιεξνθνξεηέο θαη λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν φια φζα βίσζαλ θαη αληηκεηψπηζαλ ζηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

Ζ αλά ρείξαο εξγαζία  επίζεο, απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο θαη 

αλάιπζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ έξγνπ πνπ δηεηέιεζε ν αξρηξαββίλνο ηεο 

εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο Σζβη Κφξεηο απφ ην 1933, ρξνληά πνπ 

αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηεο αξρηξαββηλείαο, έσο ην 1945, φηαλ θαη πέζαλε απφ ηχθν 

κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ ην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Μπέξγθελ-

Μπέιζελ. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε δσή 

ηνπ πξηλ ηνλ εξρνκφ ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ην πλεπκαηηθφ ηνπ ππφβαζξν, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πσο ν Κφξεηο ήηαλ έλαο πνιπζρηδήο άλζξσπνο, κε έθεζε ζηε γλψζε θαη 

εμαηξεηηθή θαιιηέξγεηα γχξσ απφ ηελ εβξατθή ζξεζθεία θαη ηζηνξία, παξάγνληεο πνπ 
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ηνλ έθαλαλ λα μερσξίζεη θαη λα αλειηρζεί ζηελ θιίκαθα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηεξαξρίαο 

ηνπ εβξατζκνχ απφ ζρεηηθά κηθξή ειηθία. 

Ζ θαζνιηθή απνδνρή πνπ γλψξηδε απφ πςειά πξφζσπα ηνπ επξσπατθνχ 

εβξατζκνχ θαζψο θαη ην πλεπκαηηθφ ηνπ επίπεδν απνηέιεζαλ ηηο θχξηεο αηηίεο 

επηινγήο ηνπ γηα ηε ζέζε ηνπ αξρηξαββίλνπ ηεο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο ε νπνία 

ήηαλ θελή γηα κηα δεθαεηία. Χζηφζν, ην γεγνλφο πσο ν λένο ζξεζθεπηηθφο εγέηεο ηεο 

ζεθαξαδίηηθεο θνηλφηεηαο ήηαλ έλαο Αζθελάδπ Δβξαίνο πξνθάιεζε ηηο πξψηεο 

αληηδξάζεηο θαη ακθηζβεηήζεηο ζην πξφζσπφ ηνπ, κε ηνλ Κφξεηο λα κελ απνθηά κέρξη 

ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εβξατθνχ ιανχ ηεο πφιεο. Πέξαλ απηνχ, 

νη ζηελέο ζρέζεηο πνπ ν αξρηξαββίλνο αλέπηπμε κε ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

ζξεζθεπηηθή εγεζία ηεο Διιάδαο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο 

Μεηαμά, ζρνιηάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζεσξνχζαλ πσο ν 

Κφξεηο θάλεη νηηδήπνηε γηα λα βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην. Παξ’ φια απηά, θαλείο δελ 

κπνξεί λα αξλεζεί πσο ζηηο επαθέο πνπ ν Κφξεηο ζχλεςε κε ηνπο θνξείο ηεο 

ειιεληθήο εμνπζίαο ζπδεηήζεθαλ θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλφηεηαο, φπσο απηφ ηνπ λεθξνηαθείνπ αιιά θαη ησλ θξνπζκάησλ αληηζεκηηηζκνχ 

πνπ γλψξηδαλ ηδηαίηεξε έθηαζε θαη πνπ ιάκβαλαλ ππνζηήξημε απφ κεξίδα ηνπ ηχπνπ. 

Ακθηιεγφκελε ζεσξείηαη απφ πνιινχο ε ζηάζε πνπ ν αξρηξαββίλνο Κφξεηο 

ηήξεζε απέλαληη ζην κεγάιν πξφβιεκα ησλ δηψμεσλ ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ πνπ είρε 

αλαθχςεη κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο απφ ηε Γεξκαλία. Ζ απνπζία ηνπ απφ ηε 

Θεζζαινλίθε θαηά ηελ πξψηε θάζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ ηαπεηλψζεσλ πνπ 

βίσζαλ νη Δβξαίνη απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο θαη ε ζχιιεςή ηνπ ζηελ Αζήλα, 

ζεσξνχκελνο πσο κέζα απφ ηε δηακαξηπξία ηνπ γηα ηνλ βνκβαξδηζκφ ηεο εθθιεζίαο 

ηεο Αγίαο νθίαο θαη ηελ νκηιία ηνπ ζηελ αίζνπζα Παξλαζζφο ππνθηλνχζε ηελ 

ηέιεζε αληηζηαζηαθψλ πξάμεσλ ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, απνηεινχλ πξάμεηο 

πνπ καξηπξνχλ σο έλα βαζκφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζηαηέςεη κε ηνλ δηθφ ηνπ 

ηξφπν ηελ θνηλφηεηα. Γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ απηέο, ν Κφξεηο θπιαθίζηεθε γηα έλα 

δηάζηεκα πεξίπνπ έμη κελψλ. 

Μεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ ν Κφξεηο δηνξίζηεθε απφ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο 

ζηε ζέζε ηνπ αξρηξαββίλνπ ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ εβξατθνχ 

ζπκβνπιίνπ, γεγνλφο πνπ αχμεζε ηελ θαρππνςία ησλ Δβξαίσλ ζην πξφζσπφ ηνπ. Ζ 

ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ πξσζππνπξγφ Σζνιάθνγινπ ζηηο αξρέο ηνπ 1942 θαη ε 

έθθξαζε επγλσκνζχλεο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ κέξνο ηνπ ηεο 

χπαξμεο εβξατθνχ δεηήκαηνο εξκελεχηεθε απφ πνιινχο ζαλ κηα πξνζπάζεηα 
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πξνζέγγηζεο ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ κε ηνπο θαηαθηεηέο. Καη απηή ηελ θίλεζε ηνπ 

Κφξεηο αθνινχζεζε ε ζχιιεςε θαη ε θπιάθηζή ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο ίδηαο ρξνληάο. 

Σελ επαλαθνξά ηνπ αξρηξαββίλνπ ζηα δηεπξπκέλα ηνπ θαζήθνληα αθνινχζεζε ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε επηηξνπή πνπ παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ζηνλ επηθεθαιήο ησλ 

γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε Μαμ Μέξηελ πνπ ζα δηαπξαγκαηεπφηαλ 

ηελ παχζε ηνπ δησγκνχ ησλ Δβξαίσλ, ρσξίο σζηφζν νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. 

Σν 1943 έιαβε ρψξα ην πην ζθιεξφ ζηάδην ησλ δηψμεσλ ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, κε ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ηεο Δπξψπεο πινπνηείηαη. ην πιαίζην απηφ, ν Κφξεηο θέξεηαη λα 

ηήξεζε κηα δνπινπξεπή ζηάζε, θαζψο ήηαλ θαηλνκεληθά πξφζπκνο λα ηθαλνπνηήζεη 

ηα αηηήκαηα ησλ Γεξκαλψλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο γηα ην 

εβξατθφ δήηεκα. Μάιηζηα, ν ηζρπξηζκφο ηνπ αξρηξαββίλνπ ζε δεκφζην ιφγν ηνπ 

κπξνζηά ζε ζπγθεληξσκέλν πιήζνο Δβξαίσλ πνπ επξφθεηην λα ζηαινχλ ζηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ήηαλ πσο εθεί νη Δβξαίνη ζα έβξηζθαλ κηα θαιχηεξε δσή 

καθξηά απφ ηηο θαθνπρίεο. Ζ θαηλνκεληθά αληηεβξατθή δξάζε ηνπ Κφξεηο 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ ζχληαμε ηνπ πεξίθεκνπ θαηάινγνπ κε ηα νλφκαηα 108 

Δβξαίσλ πνιηηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο σο φκεξνη. Χζηφζν, 

ε θξπθή απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζπλάληεζε ηνπ αξρηξαββίλνπ κε ηνλ πξσζππνπξγφ 

Ράιιε κε ζέκα ηελ παχζε ησλ δησγκψλ κφλν ζαλ κηα πξνζπάζεηα ζπκβνιήο απφ 

πιεπξάο ηνπ Κφξεηο γηα βνήζεηα ζηνπο νκφζξεζθνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί, πξνζπάζεηα πνπ ελ ηέιεη ηνπ ζηέξεζε ηελ ειεπζεξία ηνπ. 

ηα κεηέπεηηα ρξφληα ηνπ δησγκνχ ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ αξθεηνί ήηαλ 

εθείλνη πνπ πξνζπάζεζαλ, θαη πξνζπαζνχλ αθφκε, λα εξκελεχζνπλ ην ξφιν πνπ 

δηαδξακάηηζε ν Κφξεηο ηελ θξίζηκε πεξίνδν 1941-1943. Νεφηεξεο κειέηεο 

θαηέδεημαλ πσο ν αξρηξαββίλνο πηζαλφλ λα κελ ήηαλ ηειηθά έλαο πξνδφηεο ησλ 

νκνζξήζθσλ ηνπ, αιιά έλαο άλζξσπνο πνπ αλαγθάζηεθε σο έλα βαζκφ λα 

ζπκβηβαζηεί κε ηηο θαηαζηάζεηο, θαζψο έηζη πίζηεπε πσο κπνξεί λα κεηξηάζεη ην 

κέλνο ησλ Γεξκαλψλ απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή, πνιινί πηζηεχνπλ 

πσο ν Κφξεηο έπεζε ζχκα ησλ ζθνπψλ ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ νη νπνίνη έδηλαλ 

θξνχδεο ειπίδεο ηφζν ζε εθείλνλ φζν θαη ζηνπο ππφινηπνπο Δβξαίνπο πσο κπνξνχλ 

λα κεηξηάζνπλ ηηο ηαπεηλψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαλην. ε θάζε 

πεξίπησζε, απηφ πνπ γίλεηαη εκθαλέο είλαη πσο ν Σζβη Κφξεηο απεηέιεζε έλα 

θαζνξηζηηθφ πξφζσπν ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχζαλ ην δησγκφ ηνπ 
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εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ ξφιν λα κελ είλαη 

πξνο ην παξφλ δηαθξηηφο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Γεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ, ε αλά ρείξαο εξγαζία, 

απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο, ησλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ ζηελ Διιάδα, είηε 

ηεο επεηξσηηθήο-ζηεξεάο Διιάδαο, είηε ηεο λεζησηηθήο, ε νπνία εκπεξηείρε ηα λεζηά 

ηνπ Ηνλίνπ, Αηγαίνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Δχβνηαο. Δπίζεο, ε παξνχζα εξγαζία 

πξαγκαηεχεηαη ηα γεγνλφηα εθείλα, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα παηδηά ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Δχβνηαο. ε απηφ ην ζεκείν ινηπφλ, δε ζα 

κπνξνχζαλ λα ιείςνπλ νη καξηπξίεο, γηα ηελ θνηλφηεηα ηεο Υαιθίδαο, θαηά ηελ 

πξνπνιεκηθή πεξίνδν, πνπ εζηίαδαλ ζηελ νπηηθή γσλία θάπνησλ αλδξψλ, νη νπνίνη 

απφ ην 1940 κέρξη θαη ην 1950 ήηαλ παηδηά. Μεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο ζηηο 

9 επηεκβξίνπ 1943, ε κεγάιε δχλακε ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ έθηαζε ζηελ πφιε 

ηεο Υαιθίδαο. Με ηελ εηζβνιή ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο, 

νη γεγελείο, πξνζπαζνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ηα ζρεηηθά γηα ηνπο νκφζξεζθνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. ηηο 16 Οθησβξίνπ 1943, κηα δηαηαγή, θζάλεη θαη ηνηρνθνιιάηαη ζηα 

θεληξηθφηεξα κέξε ηεο Υαιθίδαο, ε νπνία δηέηαζζε φια ηα κέιε ηεο Δβξατθήο 

Κνηλφηεηαο, λα ζπεχζνπλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, ψζηε λα 

ππνγξάςνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Γελ ζα κπνξνχζε 

λα ιείςεη, ινηπφλ, απφ ηελ εξγαζία, ην Οινθαχησκα πνπ βίσζαλ ηα παηδηά ηεο 

Υαιθίδαο θαη ε βνήζεηα πξνο ηελ εβξατθή απηή θνηλφηεηα θαη ν ηξφπνο, πνπ 

θαηάθεξαλ λα δηαθχγνπλ, πνιινί απφ εθείλνπο ηνπο Δβξαίνπο πνπ δνχζαλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο, είηε γηα ηα γχξσ ρσξηά, αιιά είηε θαη γηα ηε Μέζε 

Αλαηνιή. ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη αλαθνξά, ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δχβνηαο, έπεηηα ε απειεπζέξσζή ηεο θαη ηέινο ε λέα δσή ησλ παηδηψλ, 

ηα νπνία βίσζαλ ηε γεξκαληθή εηζβνιή ζηελ Διιάδα θαη πην ηδηαίηεξα ζηε Υαιθίδα. 

Βίσζαλ, ινηπφλ, κε ην ρεηξφηεξν ηξφπν ζε κηα ηφζν κηθξή ειηθία ην δησγκφ ηνπο, 

αιιά θαη ηελ έλαξμε ελφο ηφζν ζθιεξνχ πνιέκνπ. 

Ζ αλά ρείξαο εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αξρηξαββίλνπ Σζβη Κφξεηο, ηεο δξάζεο ηνπ θαη ηνπ βαζκνχ 

εκπινθήο ηνπ ζηελ εθδίσμε θαη ησλ αθαληζκφ ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Δηδηθφηεξα παξνπζηάδνληαη ηα  βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Κφξεηο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε γέλλεζε, ηηο ζπνπδέο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο 

θαηαβνιέο ηνπ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δξάζεο ηνπ Κφξεηο. 

Γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ δηαζηήκαηνο, θαηά ην νπνίν ν 
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Κφξεηο ρξίζηεθε αξρηξαββίλνο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ 

δπζαξέζθεηα ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην πξφζσπν ηνπ Κφξεηο, ήηαλ 

εκθαλήο. Πνιινί φκσο είδαλ  ζην πξφζσπφ ηνπ, φηη κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ εβξατζκφ θαη ηε Γχζε. Ο Κφξεηο ζα 

αλαιάβεη θαζήθνληα ζηηο 20 Απγνχζηνπ 1933. Σα δεηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχζαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν ηελ Δβξατθή Κνηλφηεηα, ήηαλ ν εκπξεζκφο ζηε ζπλνηθία Κάκπει, 

ην 1931, ε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ησλ Δβξαίσλ ζηα θνηλνηηθά δξψκελα θαη ην 

δήηεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ, ην νπνίν ηαιάληδε ηελ Κνηλφηεηα απφ ην 1920. 

Ζ εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ είρε αλαπηχμεη ν Κφξεηο κε ην 

πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν ηεο Διιάδαο. Γίλνληαη εχθνια δηαθξηηέο νη ζηελέο ζρέζεηο, πνπ 

απέθηεζε ν Κφξεηο κε ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν ηεο επνρήο, γεγνλφο 

πνπ έθαλε πνιινχο Δβξαίνπο λα ακθηβάιινπλ, γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αξρηξαββίλνπ. Δξεπλάηαη ε ζηάζε, πνπ ηήξεζε ν αξρηξαββίλνο απέλαληη ζηα 

πξνβήκαηα, ηα νπνία βίσλαλ νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη 

ζηελ επηθείκελε κεηαθνξά ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. ηηο 9 Απξηιίνπ 

1941, ε Θεζζαινλίθε πέθηεη ζηα ρέξηα ησλ Γεξκαλψλ. Ζ 14
ε
 Μαξηίνπ 1943, ζα 

κείλεη ραξαγκέλε ζηηο κλήκεο φισλ ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ, θαζψο ελεκεξψζεθαλ γηα 

ηε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Πνισλία. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο απνζηνιήο 

ησλ εβξατθψλ πιεζπζκψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ηεο 

Κεληξηθήο Δπξψπεο ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο 7 Απγνχζηνπ 1943, φηαλ απνρψξεζε ην 

ηειεπηαίν ηξέλν απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Αθφκα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα γεγνλφηα ηεο παξακνλήο ηνπ Κφξεηο ζην 

ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Μπέξγθελ- Μπέιζελ ηεο Κάησ αμσλίαο θαη κε ην 

ηξαγηθφ ηέινο ηνπ ην 1945 ζην Σξέκπληηδ, απφ ηχθν. Ο Κφξεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ξαββηλείαο ηνπ, πξνζπαζνχζε λα απνηξέςεη ην δησγκφ ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, γηα απηφ θαη ζπλαληάηαη κε ηνλ πξσζππνπξγφ Ράιιε. Παξά ην 

ζάλαηφ ηνπ δελ δφζεθε ηέινο ζηε δηακάρε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ην φλνκά 

ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ γηα ην δησγκφ ησλ Δβξαίσλ. Οη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ πφιε, ηζρπξίδνληαλ πσο ν Κφξεηο ήηαλ έλαο πξνδφηεο θαη 

ζπλεξγφο ησλ Γεξκαλψλ. Καηεγνξίεο ηηο νπνίεο ε νηθνγέλεηά ηνπ ηηο αξλήζεθε θαη 

ππνζηήξηδε φηη ν Κφξεηο, πξνζπαζνχζε λα βξεη ιχζεηο, γηα λα ζψζεη ηνπο Δβξαίνπο 

ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζηελ Διιάδα 

θαη ηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη εμφλησζεο, ζηα νπνία πεξηζζφηεξνη 
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απφ ηξία εθαηνκκχξηα Δβξαίνη επξφθεηην λα βξνπλ ην ζάλαην, θπξίσο κέζσ 

δειεηεξησδψλ αεξίσλ ζηνπο θιεηζηνχο ζαιάκνπο αεξίσλ, αλ θαη πνιινί απφ ηνπο 

θξαηνπκέλνπο ζθνηψζεθαλ ζε νκαδηθέο εθηειέζεηο θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Απηά ηα 

ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηνπ Μπέιζελ, ηνπ νκπηκπφξ, 

ηεο Σξεκπιίλθα θαη ηνπ  Ανπζβηηο- Μπηξθελάνπ, ηα νπνία ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, αλ θαη νη εηδηθνί ηνπ νινθαπηψκαηνο θάλνπλ δηαρσξηζκφ 

κεηαμχ ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο θαη ησλ ζηξαηνπέδσλ εμφλησζεο. 


