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Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος 
 

 

 
 
 

 

Άνοδος του Ναζισμού στη Γερμανία 

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και Ολοκαύτωμα 
 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 

 1920: Ίδρυση από τον Αδόλφο Χίτλερ του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος 

των Εργατών (N.S.D.A.P. – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – εξ ου και 

η λέξη Ναζί). Προήλθε από το ασήμαντο Γερμανικό Εργατικό Κόμμα.
 

 30 Ιανουαρίου 1933: Ο Αδόλφος Χίτλερ διορίζεται Καγκελάριος της Γερμανίας από 

τον πρόεδρο Χίντενμπουργκ.
 

 20 Μαρτίου 1933: Ιδρύεται το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Ντάχαου. 

Προορίζεται για τους πολιτικούς αντιπάλους των Ναζί.
 

 15 Σεπτεμβρίου 1935: Αρχή εφαρμογής των ρατσιστικών και αντιεβραϊκών «Νόμων 

της Νυρεμβέργης».
 

 9 προς 10 Νοεμβρίου 1938: Η «Νύχτα των Κρυστάλλων»: Σε ολόκληρη τη Γερμανία 

συναγωγές καίγονται, εβραϊκά σπίτια και επιχειρήσεις λεηλατούνται. Περίπου

30.000 Εβραίοι μεταφέρονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
 

 1 Σεπτεμβρίου 1939: Εισβολή του γερμανικού στρατού στην Πολωνία.

 3 Σεπτεμβρίου 1939: Κήρυξη πολέμου στη Γερμανία από την Αγγλία και τη Γαλλία. 

Έναρξη του Β΄. Παγκοσμίου Πολέμου.
 

 Άνοιξη – Καλοκαίρι 1940: Κατάκτηση όλης σχεδόν της Δυτικής Ευρώπης από τους 

Γερμανούς. Μάχη της Αγγλίας (Αύγουστος).
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 28 Οκτωβρίου 1940: Ιταλικό τελεσίγραφο προς την Ελληνική Κυβέρνηση και έναρξη 

των πολεμικών επιχειρήσεων στο Αλβανικό Μέτωπο.
 

 5 Δεκεμβρίου 1940: Ο συνταγματάρχης Μορδοχαίος Φριζής από τη Χαλκίδα είναι 

μεταξύ των πρώτων ανωτέρων αξιωματικών, που φονεύονται στο Αλβανικό Μέτωπο.
 

 6 Απριλίου 1941: Επιχείρηση «Μαρίτα»: Εκδήλωση της γερμανικής επίθεσης κατά 

της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας.
 

 9 Απριλίου 1941: Είσοδος των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέσεις και 

λεηλασίες εβραϊκών ιδιωτικών και κοινοτικών περιουσιών. Το «Κομμάντο 

Ρόζενμπεργκ» λεηλατεί συστηματικά αρχεία και βιβλιοθήκες της εβραϊκής 

Κοινότητας.
 

 20 Απριλίου 1941: Συνθηκολόγηση από τον Γ. Τσολάκογλου, Διοικητή του Γ΄ Σώματος 

Στρατού. Οι Γερμανοί συνεχίζουν ακάθεκτοι την προέλασή τους.
 

 22 Απριλίου 1941: Η Κυβέρνηση και ο Βασιλιάς εγκαταλείπουν την Αθήνα, αρχικά για 

την Κρήτη - και αργότερα για το Κάιρο και το Λονδίνο.
 

 27 Απριλίου 1941: Είσοδος των Γερμανών στην Αθήνα.

 20 Μαΐου – 1 Ιουνίου 1941: Μάχη και κατάληψη της Κρήτης. Πέρας των επιχειρήσεων 

στον ελληνικό χώρο. Διαίρεση της χώρας σε τρεις ζώνες Κατοχής: γερμανική, ιταλική 

και βουλγαρική.
 

 2 Δεκεμβρίου 1942: Κυβέρνηση Κ. Λογοθετόπουλου. Προς αυτόν θα απευθυνθούν 

τα Μνημόνια του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού για την αποτροπή του εκτοπισμού των 

Ελλήνων Εβραίων.
 

 11 Ιουλίου 1942: Συγκέντρωση όλων των αρρένων Εβραίων της Θεσσαλονίκης στην 

πλατεία Ελευθερίας με πρόσχημα την καταγραφή τους. Υποχρεώνονται σε πολύωρη 

ορθοστασία κάτω από τον ήλιο και εξευτελιστικές «γυμναστικές ασκήσεις». Πολλοί 

οδηγούνται σε καταναγκαστικά έργα οδοποιίας, κατασκευής οχυρωματικών ή 

συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αθηνών. Θα 

απελευθερωθούν τον Οκτώβριο με την καταβολή υπέρογκων λύτρων από την 

Κοινότητα.
 

 Δεκέμβριος 1942: Καταστροφή του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου της 

Θεσσαλονίκης. Χρήση των υλικών σε οικοδομές. Τα εβραϊκά καταστήματα και οι 

επιχειρήσεις κατάσχονται.
 

 Φεβρουάριος 1943: 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 τις

«κονκάρδες», το κίτρινο άστρο του Δαβίδ. Τους απαγορεύεται η χρήση του 

τηλεφώνου και των δημοσίων μέσων μεταφοράς, καθώς και η εξάσκηση 

επαγγέλματος. Αρχίζουν οι προετοιμασίες για τον εκτοπισμό τους με την άφιξη των 
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Αλοΐς Μπρούνερ (Alois Brunner) και Ντήτερ Βιζλιτσένυ (Dieter Wisliceny). Αρχίζει να 

προωθείται και ο εκτοπισμός των Εβραίων της Βουλγαρικής Ζώνης Κατοχής. 
 

 1 Μαρτίου 1943: Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης υποχρεούνται σε λεπτομερέστατη 

δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων, προσωπικών και επαγγελματικών.
 

 4 Μαρτίου 1943: Σύλληψη όλων των Εβραίων της Βουλγαρικής Ζώνης Κατοχής και 

μεταφορά τους στο Λομ, από όπου θα μεταφερθούν με φορτηγίδες προς το 

στρατόπεδο συγκέντρωσης της Τρεμπλίνκα. Κάποιες από τις φορτηγίδες βυθίστηκαν 

παρασύροντας στο βυθό το ανθρώπινο φορτίο τους. Από τους 4.200 Εβραίους της 

περιοχής μόλις 200 επέζησαν, ενώ οι περιουσίες τους λεηλατήθηκαν.
 

 15 Μαρτίου – 2 Αυγούστου 1943: Σε συνολικά 18 σιδηροδρομικές αποστολές 

εκτοπίζονται, κάτω από φρικτές συνθήκες, περίπου 43.000 Εβραίοι της 

Θεσσαλονίκης. Προορισμός το στρατόπεδο του Άουσβιτς – Μπίρκεναου. Από αυτούς 

δεν θα ξαναγυρίσουν παρά μόνο περί τους 1.950. Η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα 

της Μεσογείου δεν θα είναι ποτέ η ίδια ξανά.
 

 18 και 22 Μαρτίου 1943: Υπομνήματα του κατοχικού πρωθυπουργού 

Λογοθετόπουλου προς τον Πληρεξούσιο του Ράιχ στην Αθήνα, Άλτενμπουργκ, με 

αίτημα την αναστολή των εκτοπισμών των Ελλήνων Εβραίων.
 

 24 Μαρτίου 1943: Υπόμνημα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Δαμασκηνού προς τον Πληρεξούσιο του Ράιχ στην Αθήνα, Άλτενμπουργκ, με το ίδιο 

αίτημα. Συνυπογράφεται από εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής 

ζωής.
 

 7 Απριλίου 1943: Κυβέρνηση Ι. Ράλλη.

 29 Μαΐου 1943: Ιδρύεται με αναδρομική ισχύ από τον Μάρτιο, στη Θεσσαλονίκη από 

τις συνεργαζόμενες με τους Γερμανούς Ελληνικές Αρχές η Υ.Δ.Ι.Π. (Υπηρεσίας 

Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών) με το Νόμο 205 «Περί διαχειρίσεως των 

παρά των Αρχών Κατοχής κατασχομένων και εγκαταλειπομένων Ισραηλιτικών 

περιουσιών». Η υπηρεσία αυτή γίνεται το όργανο μέσω του οποίου οι περιουσίες 

των εκτοπισθέντων διατέθηκαν «νομότυπα» σε Χριστιανούς, πρόσφυγες από τη 

Βουλγαρική ζώνη κατοχής, δωσίλογους ή συνεργάτες των Γερμανών, τηρώντας 

ταυτόχρονα τα προσχήματα της νομότυπης διάθεσής τους σε «συνετούς 

οικογενειάρχες».
 

 8 Σεπτεμβρίου 1943: Ανακοινώνεται η συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Μέσα στις 

επόμενες ημέρες, οι Γερμανοί, με μια σειρά προσχεδιασμένων επιχειρήσεων 

αστραπή, καταλαμβάνουν και την πρώην ιταλική ζώνη Κατοχής, όπου είχαν 

καταφύγει πολλοί Έλληνες Εβραίοι και αφοπλίζουν την πλειοψηφία των Ιταλών. 

Αρχίζει και στη ζώνη αυτή ο συστηματικός διωγμός και εκτοπισμός των Εβραίων.
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 21 Σεπτεμβρίου 1943: Στην υπό γερμανική πλέον Κατοχή Αθήνα, καλείται από τη 

Γκεστάπο ο Αρχιραββίνος Ηλίας Μπαρζιλάι να παραδώσει κατάλογο με τα ονόματα 

των μελών της Εβραϊκής Κοινότητας. Παίρνει προθεσμία δύο ημερών και 

φυγαδεύεται στο βουνό από την Αντίσταση. Οι Γερμανοί καλούν τους Εβραίους να 

παρουσιαστούν για καταγραφή. Περί τους 200 παρουσιάζονται, οι υπόλοιποι 

καταφέρνουν να κρυφτούν.
 

 13 Δεκεμβρίου 1943: Οι Γερμανοί, σε αντίποινα για τη δράση ανταρτών, εκτελούν 

όλο τον άρρενα πληθυσμό των Καλαβρύτων και καίνε τα σπίτια του χωριού.
 

 20 Ιανουαρίου 1944: Δημοσίευση του Νόμου 1180, «Περί τρόπου διαχειρίσεως των 

κατεχομένων Ισραηλιτικών Περιουσιών». Επεκτείνει ουσιαστικά την ισχύ του Ν.205

/ 1943 σε ολόκληρη πλέον την επικράτεια. Η Υ.Δ.Ι.Π. μετονομάζεται σε Κ.Υ.Δ.Ι.Π. 

(Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών) 
 

 23 – 24 – 25 Μαρτίου 1944: Συλλαμβάνονται οι Εβραίοι της Αθήνας, της Χαλκίδας, 

της Καστοριάς, των Ιωαννίνων, της Λάρισας και του Βόλου.
 

 2 Απριλίου 1944: Οι Εβραίοι της Αθήνας φορτώνονται από το στρατόπεδο του 

Χαϊδαρίου, όπου είχαν εγκλειστεί μετά τη σύλληψή τους, σε τραίνο με προορισμό το 

Άουσβιτς. Στη διαδρομή προστίθενται βαγόνια με τους Εβραίους της Χαλκίδας, της 

Καστοριάς, των Ιωαννίνων, της Λάρισας και του Βόλου.
 

 20 Μαΐου 1944: Σύλληψη των Εβραίων των Χανίων και αποστολή τους με το πλοίο

«Τάναϊς» προς τον Πειραιά. Το πλοίο βυθίζεται τορπιλλισμένο από αγγλικό 

υποβρύχιο και πνίγονται όλοι οι επιβαίνοντες. 
 

 9 Ιουνίου 1944: Συλλαμβάνονται και αποστέλλονται στο Άουσβιτς οι Εβραίοι της 

Κέρκυρας. Στη Ζάκυνθο, η ηρωική αντίσταση του Δημάρχου, Λουκά Καρρέρ, και του 

Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, ανατρέπει τα σχέδια των Γερμανών. Οι Εβραίοι του 

νησιού φυγαδεύονται και δεν συλλαμβάνεται ούτε ένας.
 

 10 Ιουνίου 1944: Η Σφαγή στο Δίστομο από τους Γερμανούς, με 218 νεκρούς.

 20 Ιουλίου 1944: Συλλαμβάνονται οι Εβραίοι της Ρόδου και της Κω και μεταφέρονται 

στο Χαϊδάρι. Μαζί με μικρό επιπλέον αριθμό συλληφθέντων από την Αθήνα, 

αποστέλλονται στο τέλος Αυγούστου στο Άουσβιτς.
 

 7 Οκτωβρίου 1944: Εξέγερση στο στρατόπεδο του Άουσβιτς 135 Ελλήνων 

Εβραίων, οι οποίοι ήταν υπό τη διοίκηση ενός «Ζόντερκομμάντο» 

επιφορτισμένου με την αποτέφρωση των νεκρών από τους θαλάμους αερίων. 

Με τη βοήθεια Γάλλων και Ούγγρων Εβραίων, ανατινάζεται ένα κρεματόριο. 

Δεχόμενοι επίθεση από τα SS, και από πέντε αεροπλάνα, οι 135 αντιστέκονται 

για περίπου μία ώρα, ώσπου και ο τελευταίος πέφτει νεκρός.

 12 Οκτωβρίου 1944: Απελευθέρωση των Αθηνών.



5  

 18 Οκτωβρίου 1944: Άφιξη στην Αθήνα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του 

Γεωργίου Παπανδρέου.
 

 27 Οκτωβρίου 1944: Δημοσιεύεται από την Κυβέρνηση ο Α.Ν. 2, «Περί καταργήσεως 

των Νόμων [...] 1180 / 1944 και αποδόσεως των Ισραηλιτικών περιουσιών».
 

 Δεκέμβριος 1944: Δεκεμβριανά. Συγκρούσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και κυβερνητικών 

δυνάμεων που περιελάβανε Βρετανούς, Τάγματα Ασφαλείας και δεξιές 

παρακρατικές οργανώσεις. Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να ασχολείται κυρίως 

νομοθετικά, αν και όχι με ιδιαίτερη συνέπεια στην πράξη, με την περίθαλψη και 

αποκατάσταση των Ελλήνων Εβραίων μέχρι τον Μάρτιο του 1949.
 

 27 Ιανουαρίου 1945: Απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό. Το 2005 

καθιερώθηκε ως διεθνής ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
 

 8-9 Μαΐου 1945: Συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

 7 Ιουνίου 1945: Δημοσίευση του Αναγκαστικού Νόμου 367 «Περί ανασυγκροτήσεως 

Ισραηλιτικών Κοινοτήτων.» - Ίδρυση του Κ.Ι.Σ. (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο 

Ελλάδος.)
 

 1946 – 1949: Παράνομη μετανάστευση πολλών επιζώντων προς την Παλαιστίνη – 

μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ νόμιμη πλέον. Παράλληλα έντονο 

μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Η.Π.Α., τη Νότιο Αμερική και λιγότερο προς την 

Αφρική.
 

 22 Ιανουαρίου 1946: Δημοσίευση του Αναγκαστικού Νόμου 846 «Περί καταργήσεως 

του κληρονομικού δικαιώματος του Κράτους επί των εκκειμένων Ισραηλιτικών 

περιουσιών».
 

 29 Μαρτίου 1949: Βασιλικό Διάταγμα για την ίδρυση του Οργανισμού Περιθάλψεως 

και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.)
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