
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ



1941

Απρίλης του 
΄41

Μάης του ΄41

Ιούλης του ΄41

Αύγουστους 
του ΄41

Νοέμβρης του 
΄41



1941

Στις 15 Μαΐου ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη η αντιστασιακή 

οργάνωση “ Ελευθερία”, η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην 

Ελλάδα. Στις 20 Αυγούστου εκτελείται στο Επταπύργιο της 

πόλης ο Γεώργιος Πολυχρονάκης, για πολλούς ο πρώτος 

εκτελεσμένος της Κατοχής.

Η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε από το Τρίτο 
Ράιχ στις 9 Απριλίου 1941 και υπογράφεται στο 
Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 
συνθηκολόγηση μεταξύ των 
ελληνικών και γερμανικών δυνάμεων. Στις 27 
του ίδιου μήνα καταλαμβάνεται και η Αθήνα. 
Τον Ιούλη του ΄41 ιδρύεται η οργάνωση Υ.Β.Ε 
στην Θεσσαλονίκη (Υπερασπιστές Βορείου 
Ελλάδος). 



ΚΑΤΟΧΗ

Στις 23 Απριλίου 1941, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση αναχώρησαν από την Αθήνα για την Κρήτη, ενώ οι 

Γερμανοί προέλαυναν προς την πρωτεύουσα. Την  περίοδο εκείνη οι κεντρικοί δρόμοι γέμισαν 

μικροπωλητές. Οι μισθωτοί, αλλά και όσοι εισέπρατταν χρήματα, λόγω της κατάρρευσης της  αξίας της 

δραχμής φρόντιζαν να απαλλαγούν άμεσα από αυτά και να ανταλλάξουν το αντίτιμο της εργασίας τους με 

άλλα πολύτιμα αγαθά (Καθημερινή, 25/1999).

Το πληθωρικό χρήμα ήταν η αιτία που 
περιουσίες εξανεμίστηκαν και άλλες 
φτιάχτηκαν στη μαύρη αγορά της Κατοχής. 
Την περίοδο της κατοχής ο Ελληνικός λαός 
ανάμεσα στα πολλά κακά που έπρεπε να 
αντιμετωπίσει, είχε βρεθεί και αντιμέτωπος με 
την πείνα. Είδη από τον πρώτο χρόνο πολλοί 
άνθρωποι πέθαναν. Την περίοδο εκείνη τα 
τρόφιμα ήταν πάρα πολύ ακριβά και υπήρχαν 
μόνο στη μαύρη αγορά.



Από τον Νοέμβρη του ’41 άρχισαν να 
καταφθάνουν στην Ελλάδα πλοία με 
τρόφιμα αρχικά από την  Τουρκία και 
έπειτα απ’ τον Ερυθρό Σταυρό και τις 
συμμαχικές δυνάμεις. Τα τρόφιμα αυτά 
άρχισαν να διανέμονται μέσω των 
συσσιτίων. Τα είδη των τροφίμων ήταν 
τις περισσότερες φορές όσπρια. Κατά 
την διάρκεια της κατοχής πολλές 
επιχειρήσεις καταστήματα και γραφεία 
έκλεισαν δημιουργώντας σημαντική 
ανεργία στα μικροαστικά στρώματα του 
πληθυσμού. Κάποιοι από αυτούς 
απορροφήθηκαν  όταν ξεκίνησαν 
γερμανικά δημόσια έργα, αλλά με 
δυσμενείς όρους, ευκαιριακή 
απασχόληση, κακή πληρωμή. Πολλοί 
ακόμα οδηγήθηκαν  σε καταναγκαστική 
εργασία. 

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΣΙΤΙΑ



Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής τα ναζιστικά στρατεύματα επέβαλαν 

πολλές φορές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η 

απαγόρευση ξεκινούσε από τις 11 το βράδυ και έληγε στις 6 το πρωί. Κύρια πηγή 

ενημέρωσης των ανθρώπων ήταν το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες. Στις εφημερίδες 

είχε επιβληθεί εκτεταμένη λογοκρισία, ενώ στο ραδιόφωνο υποθετικά επιτρέπονταν 

μόνο σταθμοί με φιλογερμανικό περιεχόμενο. Παρόλα αυτά ο κόσμος άκουγε 

συνήθως το BBC και διάβαζε εφημερίδες οι οποίες προσπαθούσαν να περάσουν 

κάποια αντιναζιστικά μηνύματα μέσα από καλά κρυμμένες και δυσνόητες 

μεταφορές.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



1942

Φλεβάρης του 
΄42

Μάρτης του 
΄42

Απρίλης του 
΄42

Ιούλης  του ΄42

Δεκέμβρης του 
΄42



ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΤΟΥ ΄42

Κυκλοφορεί η ιδρυτική διακήρυξη του "Ελληνικού 
Λαικού Απελευθερωτικού Στρατού" (ΕΛΑΣ) στις 16 
Φεβρουαρίου

ΜΑΡΤΗΣ 
ΤΟΥ ΄42

25.03.1942
Διαδηλώσεις σε όλες 
σχεδόν τις πόλεις με 
αφορμή την εθνική 
επέτειο

ΑΠΡΙΛΗΣ ΤΟΥ ΄42

Στις 12 του μηνός ξεκινά δεκαήμερη απεργία των 
δημόσιων υπαλλήλων. Επιστρατεύονται οι 
ταχυδρομικοί και οι τηλεγραφητές.



ΙΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΄42
ΜΑΥΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

11.07.1942
Δημόσιος εξευτελισμός 9.000 Ελλήνων Εβραίων ηλικίας 
18- 45 στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη-
απαρχή του Ολοκαυτώματος στην πόλη. 4.000 εξ αυτών 
οδηγήθηκαν σε καταναγκαστικά έργα

Το «Μαύρο Σάββατο» 
παραμένει ένα ορόσημο για 
την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης, για την 
ιστορία της εβραϊκής της 
κοινότητας, για τη δράση 
των δωσιλογικών αρχών της, 
για την οικονομική κατοχική 
ιστορία, για το ζήτημα της 
«υποχρεωτικής εργασίας» 
και το ενδιαφέρον για τα 
εβραϊκά περιουσιακά 
στοιχεία, για τον φυλετικό 
αντισημιτισμό και την 
επίθεση ενάντια την 
ανθρώπινη προσωπικότητα.



ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ ΄42 Καταστροφή του 
παλαιού εβραϊκού 
νεκροταφείου της 
Θεσσαλονίκης. 
Χρήση των υλικών 
σε οικοδομές. Τα 
εβραϊκά 
καταστήματα και οι 
επιχειρήσεις 
κατάσχονται

Ο Ναζί θέλοντας να ρίξουν το ηθικό των Εβραίων κατέστρεψαν το μεγαλύτερο νεκροταφείο 
του και χρησιμοποίησαν τις πλάκες των μνημάτων για την ανοικοδόμηση κτιρίων στην 
πόλη, τέτοια ήταν:

✓ Η Εγνατία οδός
✓Ο Ναός της Αγίας Φωτεινής
✓Και η αυλή και κομμάτια του εσωτερικού του Αγίου Δημητρίου τις χρονιές 1945-1946    



1943

Γενάρης του 
΄43

Φλεβάρης του 
΄43

Μάρτης του 
΄43



ΓΕΝΑΡΗΣ ΤΟΥ ΄43

Ο Ιωάννης Τσιγάντες πέφτει νεκρός στο κρησφύγετό του στην 
Πατησίων σε συμπλοκή με Ιταλούς καραμπινιέρους (14 Ιανουαρίου). 
Αρχίζει η απογραφή του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης



ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΤΟΥ 
΄43

Αρχή της εφαρμογής των αντισημιτικών «Νόμων της Νυρεμβέργης» στη Θεσσαλονίκη. Οι 

Εβραίοι της πόλης υποχρεούνται να συγκεντρωθούν στα δύο γκέτο που ορίζονται από τους 

Γερμανούς και να φέρουν το κίτρινο άστρο του Δαβίδ. Τους απαγορεύεται η χρήση του 

τηλεφώνου και των μέσων δημόσιας μεταφοράς, καθώς και η άσκηση επαγγέλματος. 

Αρχίζουν οι προετοιμασίες για τον εκτοπισμό τους με την άφιξη των Αλόϊς Μπρούνερ (Alois

Brunner) και Ντήτερ Βισλιτσένυ (Dieter Wisliceny). Στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε, ως 

αξιωματικός της Βέρμαχτ, και ο Κουρτ Βαλντχάιμ, μετέπειτα Καγκελάριος της Αυστρίας και Γ.Γ. 

του Ο.Η.Ε. Αρχίζει ο σχεδιασμός του εκτοπισμού των Εβραίων της Βουλγαρικής Ζώνης 

Κατοχής.



ΜΑΗΣ ΤΟΥ ΄43

15.03.1943
Αναχωρεί ο πρώτος συρμός με 2.500 Εβραίους της 
Θεσσαλονίκης για το Άουσβιτς



1944

Σεπτέμβρης 
του ΄44

Οκτώβρης του 
΄44

Νοέμβρης του 
΄44



ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ ΄44
22 αεροπορικές επιδρομές στην Θεσσαλονίκη

ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΤΟΥ ΄44

Το Σεπτέμβρη του 1944 ήταν φανερό ότι οι γερμανικές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από 
την Ελλάδα. Ήδη από το καλοκαίρι οι Γερμανοί διεξήγαγαν στα βουνά γύρω από τη 
Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ενάντια στον ΕΛΑΣ, με 
στόχο την απελευθέρωση των βασικών συγκοινωνιακών δικτύων, που θα διευκόλυνε την 
ασφαλή αποχώρηση των στρατευμάτων τους. 

Το ίδιο διάστημα, στα γραφεία των 
γερμανικών επιτελείων φτάνουν οι 
πρώτες διαταγές για τη σταδιακή 
εκκένωση του ελληνικού χώρου από 
τις υπηρεσίες και τις μονάδες που δεν 
θεωρούνταν πρώτης γραμμής.



ΝΟΕΜΒΡΗΣ 
ΤΟΥ ΄44

03.11.1944

Ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης περνά τα σύνορα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Όταν ο 

πόλεμος είχε φτάσει στο τέλος του, ο πληθυσμός αυτός έπαψε ίσως να είναι μοιρασμένος 

γλωσσικά, ήταν όμως αποδεκατισμένος αριθμητικά και πολιτισμικά: οι ελάχιστοι 

θεσσαλονικείς Εβραίοι που επέζησαν μετά τη ναζιστική θηριωδία επέστρεψαν στην πόλη 

τους, με ένα φορτίο δυσμεταχείριστο και με την ηθική, ψυχολογική και πολιτισμική ανάγκη 

να αφηγηθούν όσα έζησαν και όσα είδαν στα ναζιστικά στρατόπεδα. Οι Γερμανοί 

αποχώρησαν από την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 1944, αφήνοντας πίσω τους μια «έρημη 

χώρα», ανθρώπους εξαθλιωμένους, οργισμένους και πεινασμένους. Ο εμφύλιος πόλεμος 

που ακολούθησε ήταν μια προέκταση των δεινών που προκάλεσε στην Ελλάδα



ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΝΟΣ




