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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το 

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Πλαηεία Ελεσθερίας 

Ιζηορικά κείμενα 

Οη Γεξκαλνί εηζήιζαλ ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 9.4.1941. Γχν κέξεο 
αξγφηεξα ζηακάηεζαλ ηελ έθδνζε φισλ ησλ εβξατθψλ εθεκεξίδσλ θαη ζηηο 
15.4.1941 ζπλέιαβαλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο 
ρσξίο ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Ο αξρηξαβίλνο Κφξεηο ζπλειήθζε ζηελ 
Αζήλα, φπνπ βξηζθφηαλ καδί κε ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο Γξ. Αιέβη, κε ηελ 
θαηεγνξία φηη είρε θαηαδηθάζεη δεκνζίσο ην βνκβαξδηζκφ ηεο Αγίαο νθίαο. 
ηε ζπλέρεηα νη Γεξκαλνί εμφξηζαλ ηνλ Κφξεηο ζηε Βηέλλε θαη αλέζεζαλ ηελ 
πξνεδξία ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ θ . αιηηέι πνπ ήηαλ έλαο θαηψηεξνο 
θνηλνηηθφο ππάιιεινο. 

ηε δηάξθεηα ηνπ 1941 δνινθνλήζεθαλ πνιινί Δβξαίνη κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη ππάιιεινη ηνπ Ακεξηθαληθνχ πξνμελείνπ. Μνινλφηη ηα γεγνλφηα 
απηά δηαγξάθνληαλ απεηιεηηθά γηα ην κέιινλ, ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 14 
κελψλ ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο δελ εθαξκφζηεθαλ εηδηθά πεξηνξηζηηθά κέηξα 
γηα ηνπο Δβξαίνπο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη Γεξκαλνί 
είραλ αληηιεθζεί φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ Δβξαίσλ ζ΄ έλα γθέην ζηε 
Θεζζαινλίθε ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηε, φρη κφλν γηαηί δελ είρε πξνυπάξμεη εδψ 
θάηη αλάινγν, αιιά θπξίσο γηαηί ζηε Θεζζαινλίθε θαη πνιιέο εβξατθέο 
γεηηνληέο ππήξραλ θαη παξάιιεια πνιινί Δβξαίνη δνχζαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζ' 
φιε ηελ πφιε αλαθαηεκέλνη κε ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο. Σειηθά νη Γεξκαλνί 
πεξηφξηζαλ ηνπο Δβξαίνπο ζε 5 εβξατθέο γεηηνληέο θαη, απνθεχγνληαο 
ζπζηεκαηηθά ηε δεκηνπξγία παληθνχ, νξγάλσζαλ κε ηελ εζπρία ηνπο ηε 
ιεειαζία ησλ ζεζαπξψλ ηεο θνηλφηεηαο, ησλ έξγσλ ηέρλεο, ησλ βηβιηνζεθψλ 
θαη ησλ αηνκηθψλ πεξηνπζηψλ ησλ Δβξαίσλ, ηελ αξπαγή ησλ νπνίσλ 
θαηέγξαςαλ ιεπηνκεξψο ζε θαηαζηάζεηο πξνηνχ ηα κεηαθέξνπλ κε 
θαξαβάληα θνξηεγψλ ζηε Γεξκαλία. Οη θαηαζηάζεηο απηέο αιιά θαη ηνπ 
πνιεκηθνχ πιηθνχ πνπ αγνξάζηεθε κε ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηψλ ηεο 
εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο δηαζψζεθαλ θαη θπιάζζνληαη ζηα 
αξρεία ηνπ Yad Vashem, ηνπ Μλεκείνπ ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Ιεξνπζαιήκ. 

Ο ζθιεξφο ρεηκψλαο ηνπ 1941 ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνινο εμαηηίαο ησλ 
ηαιαηπσξηψλ ηνπ πνιέκνπ. ην δηάζηεκα απηφ 600 Δβξαίνη πέζαλαλ απφ 
αζηηία παξά ην γεγνλφο φηη ην παιηφ θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα Μαηαλφη 
Λαεβηνλίκ θαη ν Δξπζξφο ηαπξφο δηέλεηκαλ θαζεκεξηλά 5.000 ζπζζίηηα θαη 
έλα ηέηαξην γάια ζε 1.700 παηδηά. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη νη Δβξαίνη 
δνχζαλ ζρεηηθά ήζπρα θαη φηη ε θαηαδίσμή ηνπο δελ είρε αθφκα αξρίζεη 
παξφιν πνπ ε Γθεζηάπν επηηεξνχζε απζηεξά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Απηφ 
νθεηιφηαλ ελ κέξεη θαη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ έηξεθαλ νη Γεξκαλνί ζην 
πξφζσπν ηνπ ζηξαηεγνχ Σζνιάθνγινπ, ν νπνίνο είρε δειψζεη δεκφζηα φηη δελ 
ππήξρε εβξατθφ πξφβιεκα ζηελ Διιάδα θαη φηη νη Έιιελεο Δβξαίνη πνπ είραλ 
ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο 
είραλ απνδείμεη ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Οη 
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ζαθέζηαηεο απηέο δειψζεηο παξεγνξνχζαλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηελ 
αηζηνδνμία ηνπο. 

Σα παξαπάλσ εμεγνχλ ίζσο ηελ έθπιεμε ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαηαγή ηεο 
11.7.42 πνπ ηνπο θαινχζε λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο φπσο 
θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ζπγθεληξσζέλησλ. Δμάιινπ, αθφκε θαη ν ίδηνο ν 
πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζπλεξγαδφηαλ κε ηνπο Γεξκαλνχο έκαζε ηε 
δηαηαγή απφ ηελ εθεκεξίδα. Οη 9.000 Δβξαίνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ 
ζηάιζεθαλ ζε θαηαλαγθαζηηθά έξγα ζε ειψδεηο πεξηνρέο φπνπ, ππφ ηελ 
επηηήξεζε Διιήλσλ αμησκαηηθψλ, πξννξίδνληαλ λα θαηαζθεπάζνπλ 
αεξνδξφκηα, δξφκνπο θαη παξφκνηα έξγα ππνδνκήο ζε φιε ηελ Διιάδα. ' έλα 
κφλν κήλα ε θαηάζηαζε ησλ θξαηνπκέλσλ επηδεηλψζεθε ζε ηέηνην ζεκείν πνπ 
ν Müller, ν κεγαιχηεξνο εξγνιάβνο ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Διιάδα, δηέηαμε ηνλ 
πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο λα ζρεκαηίζεη απφ κέιε ηεο θνηλνηηθήο δηνίθεζεο κία 
επηηξνπή, ε νπνία ζα είρε ηελ επζχλε ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ησλ εξγαηψλ 
πνπ παξνπζίαδαλ κεγάιν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο. Απηή ήηαλ θαη ε πξψηε 
θνξά πνπ νη Γεξκαλνί αλέζεηαλ ζε κηα θνηλνηηθή επηηξνπή ηελ αξκνδηφηεηα 
λα ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ Δβξαίσλ. Ο Μέξηελ, πνπ 
ήηαλ ν επηθεθαιήο «χκβνπινο ηεο ηξαηησηηθήο Γηνηθήζεσο» ζηε 
Θεζζαινλίθε, ππέγξαςε θαη επηθχξσζε ηελ αλάινγε ζπκθσλία πνπ 
παξαρσξνχζε επηπιένλ ζηελ επηηξνπή θαη ην δηθαίσκα λα ρνξεγεί απαιιαγέο 
ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα εμαγνξάο πνπ ειεγρφηαλ απφ ηνλ Müller.  

ηε ζπλέρεηα ζηξαηνινγήζεθαλ άιινη 9.000 Δβξαίνη, ελψ ε θνηλφηεηα 
ζεσξνχζε κεγάιε επηηπρία ην γεγνλφο φηη ν έιεγρνο ησλ ζηξαηνινγήζεσλ είρε 
πιένλ πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο. Σν πνζφ ηεο απαιιαγήο είρε νξηζζεί ζε 1 
εθαηνκκχξην δξαρκέο, αιιά ε επηηξνπή παξαηηήζεθε επεηδή δεκηνπξγήζεθαλ 
δηάθνξεο πιεθηάλεο αλάκεζα ζηνλ Μέξηελ θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο 
θνηλφηεηαο. Οη απεηιέο φκσο ηνπ Μέξηελ γηα ηελ απνπνκπή ηεο επηηξνπήο ζε 
ζηξαηφπεδν πίεζαλ ηα κέιε ηεο λα αλαζεσξήζνπλ. Δμάιινπ νη Γεξκαλνί 
επαλέθεξαλ ην ξαβίλν Γξ. Κφξεηο γηαηί απηφ ηνπο εμππεξεηνχζε θαιχηεξα 
επεηδή νη Δβξαίνη ηνλ εκπηζηεχνληαλ. Δλψ ν αιηίει ήηαλ έλα πξφζσπν πνπ 
δελ είρε θαλέλα θχξνο θαη επηπιένλ ζπλεξγαδφηαλ κε ηνλ Αικπάια πνπ δελ 
ήηαλ κφλν πξνδφηεο αιιά θαη ην ζχκβνιν ηεο βίαο θαη ηεο ρπδαηφηεηαο.  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε θαηάζηαζε ησλ εξγαηψλ ρεηξνηέξεςε ζε 
ηέηνην ζεκείν πνπ ν Γξ. Μέξηελ πξφηεηλε ζηελ θνηλφηεηα λα ηνπ πιεξψζεη 2 
δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο σο ιχηξα, κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 1942. Ξαθληθά 
φκσο, πξηλ αθφκε ιήμεη ε πξνζεζκία, ν Μέξηελ αχμεζε ην πνζφ ζε 3,5 
δηζεθαηνκκχξηα πξνηείλνληαο λα απαιιάμεη φινπο ηνπο Δβξαίνπο εξγάηεο πνπ 
είραλ ζηξαηνινγεζεί. Δπεηδή φκσο ε θνηλφηεηα δελ κπφξεζε λα καδέςεη απηφ 
ην πνζφ, ν Μέξηελ δήηεζε ηφηε 2,5 δηζεθαηνκκχξηα θαη είπε φηη γηα ην 
ππνιεηπφκελν δηζεθαηνκκχξην πνπ ρξεηαδφηαλ ζα θαηέζηξεθε ην λεθξνηαθείν 
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη νηθνδνκηθέο αλάγθεο ηνπ γεξκαληθνχ 
ζηξαηνχ. Χσξίο βέβαηα λα δεηεζεί ε ζπγθαηάζεζε ηεο θνηλφηεηαο, ζηηο 6 
Γεθεκβξίνπ ηνπ 1942, εξγάηεο ηνπ Γήκνπ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ Γεξκαλψλ 
θαηέζηξεςαλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη ίζσο ην αξραηφηεξν εβξατθφ 
λεθξνηαθείν ζηελ Δπξψπε, πνπ πεξηιάκβαλε κηζφ εθαηνκκχξην ηάθνπο. 
Φαίλεηαη φηη νη Γεξκαλνί είραλ πιήξε ζπλείδεζε φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
εμαθάληδαλ ηελ πην ζεκαληηθή καξηπξία γηα ηε ζπλερή θαη καθξαίσλε 
παξνπζία ησλ Δβξαίσλ ζηελ Διιάδα. Δβξατθέο ηαθφπιαθεο, κνλαδηθήο 
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αξραηνινγηθήο, ηζηνξηθήο αιιά θαη παξαδνζηαθήο αμίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γηα νηθνδνκηθνχο ζθνπνχο πνπ πεξηιάκβαλαλ θαη ηελ θαηαζθεπή κίαο πηζίλαο 
γηα ηελ ςπραγσγία ησλ Γεξκαλψλ. Μνινλφηη φκσο ε θαηαζηξνθή ηνπ 
λεθξνηαθείνπ ππήξμε έλα ηξαγηθφ γεγνλφο γηα φινπο ηνπο Δβξαίνπο, 
επηβεβαίσλε ηελ άπνςή ηνπο φηη έλαληη ρξεκάησλ κπνξνχζαλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχζαλ νη Γεξκαλνί. Απηφ 
φκσο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα γλσξίζνπλ ήηαλ φηη ν Άηρκαλ είρε ήδε νξγαλσζεη 
ηελ θαηαζηξνθή ηνπο απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1942. 
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