
Jews of Salonika in 1917
Source: Salonique 1850‐1918, la ʺville des Juifsʺ et le réveil des Balkans, (sous la direction de Gilles Veinstein)
éditions Autrement‐ série Mémoires, Paris, 1992.(archives Elias Petropoulos)



 

 תושבים 173,000 -כ בסלויקי היו 1911 -ב .הספירה לפי השלישית במאה החלה בסלויקי היהודית ההתיישבות•

   .יהודים 80,000 ומהם

   .ובולגרי איטלקי ,גרמי :כיבוש אזורי לשלושה וחולקה יוון כבשה 1941 באפריל•

  אלף  58 בסלויקי התגוררו ,14.9.1940 -ב ששלח רשמי גרמי דיווח פי על ,לסלויקי גרמים חיילים כסו - 9.4.1941•

 .)יוון בכל היהודים 69,000 מתוך( יהודים

  צבי ,פולין יליד הקהילה רב היה העצורים בין ,בקהילה בולטות דמויות אסרו ,הראשוים החודשיים במהלך כבר•

 אייכמן אשי להחיות בהתאם לפעול שאלץ  היודראט לראש ומוה הוחזר קורץ בדצמבר  . לוויה גורש אשר קורץ

 .ביוון

  רדיו מכשירי החזקת על אסר ,קודש וחפצי יד כתבי ,ספרים אלפי החרים רוזברג קומדו ,יהודים עיתוים סגרו•

   .הוחרמו ליהודים השייכות דירות 1941 וביוי

)(Platiaצטווו להתייצב בכיכר החירות  19-45גברים  יהודים בגילאי , השבת השחורה - 11.7.1942• Eleftheria .  בכיכר

כפיה  גברים לעבודות  2000 -מהם בחרו כ, גברים אשר הושפלו ואלצו לערוך תרגילי סדר שוים -8500אספו כ

 .  ובהמשך גויסו כמה אלפי יהודים וספים

מיליון דולר   70 -בסכום שווה ערך ל, השאר פדו על ידי הקהילה. פטרורבים מעובדי הכפייה במהלך חודשיים וחצי •

.אך גם הם שלחו בהמשך לאושוויץשל היום



 צוות ואליו סלויקי יהודי גירוש לאחראי מוה בה אייכמן עם לפגישה לברלין ויסליצי דיטר זומן,1943 ביואר•

   .לסלויקי ויסלצי הגיע מכן לאחר וחודש  שבועות שמוה עד שישה תוך להסתיים אמור הגירוש ברור אלויס

  הצהוב הטלאי עידת בייהן ,הצפויות הגזירות לגבי אותו יידעו שם הביטחון לשירותי זומן קורץ רבי 8.2.1943 -ב•

   .הזהות ותעודת הטלאי ,ומספור ברישום לוותה הטלאי חלוקת ,חמש גיל מעל יהודי כל ידי על

  לסמן אך לגטאות מחוץ בחויות להחזיק להם הותר ,גטאות לשלושה לעבור היה היהודים על 25.2.1943 -ה עד•

   ."יהודית חות"

.גירוש לפי שעמדו ליהודים מעבר כקודת שימש וככזה הרכבת לתחת קרוב היה ,הירש הברון שברובע הגטו•

  למחה הגיע שבהם והאחרון משלוחים עשר תשעה היו .לאושוויץ סלויקי יהודי גירוש תחילת –15.3.1943•

 .רצח המוחלט רובם ,יהודים 46,000 כ זו בתקופה וסביבתה מסלויקי גורשו הכל סך .18.8.43 -ב ההשמדה

  .פרד בחשבון המגורשים של ורכושם כספם את לרכז ויסלצי הורה היהודים גירוש לתחילת במקביל -15.3.1943•

 .הגירושים סיום עם הגרמים ידי על הוחרם זה חשבון ,ויסליצי עדות לפי



  הכיו ,היהודית הבעיה לפתרון מההערכות כחלק
   .סטטיסטיות הערכות הגרמים
  של ישיר בשלטון שבארצות קבע ואזה בועידת
  ,יהודים מיליון 11 יש בריתם בי של או/ו גרמיה
   .69,600 כולה וביוון

 
 )באגלית לתרגום( ויר מארכיון המלא למסמך*

 



Endlösung der Judenfrage, pp. 18‐19 

 יהודים 72,791 ביוון היו 1928 -ב
  יהודים מיליון וכעשרה אלף 90 1937-וב 

 .אירופה בכל

  בגלל ,1943 תחילת עד 1937 מתחילת
  היהודים מספר ,"פיוי"ו תמותה/הגירה

 .מיליון בארבעה קטן באירופה



  לכיכר 45-18 בגילאים יהודים גברים 8,500 -כ זומו 11.7.1942 -ה שבת בבקר

  השמש תחת ,"וסדר התעמלות תרגילי" שעות במשך לערוך אלצו שם .החירות

 גברים 2,000 -כ בחרו ,יום של בסופו .הגרמים של המפקחת ועים הקופחת

 .לסלויקי מחוץ פרך לעבודת ושלחו









 הגעת משלוח ראשון

 אחרוןהגעת משלוח
18.8.1943



(27.IV.)

 תאריך הגעה

 מספרים שיתו לגברים

 מספרים שיתו לשים כ גברים ושים"סה



הגעת   תאריך
הרכבת   
 לאושוויץ

כ  "סה
 המגורשים

מספרים שקועקעו  
 על זרוע הגברים

מספרים שקועקעו   הגברים סך
 על זרוע השים

 

סך השים   סך השים
  והגברים

 מספר" בעלי"

  הומתו בתאי
 הגזים

20.3.1943 2800 109787-109371 417 38912-38721 192 609 2191 

24.3.1943 2800 110479-109896 584 39191-38962 230 814 1986 

25.3.1943 1901 110941-110483 459 39428-39193 236 695 1206 

30.3.1943 2501 111458-111147 312 39763-39632 141 453 2048 

3.4.1943 2800 112640-112307 334 40221-39964 258 592 2208 

9.4.1943 2500 113291-112974 318 40440-40280 161 479 2021 

10.4.1943 2750 114630-114094 537 40537-40782 246 783 1967 

13.4.1943 2800 115374-114875 500 41204-40841 364 864 1936 

17.4.1943 3000 116314-115848 467 41615-41354 262 729 2271 

18.4.1943 2501 116676-116317 360 41860-41616 245 605 1896 

22.4.1943 2800 117454-117199 255 42450-42038 413 668 2132 

26.4.1943 2700 118869-118425 445 43074-42882 193 638 2062 



הגעת   תאריך
הרכבת   
 לאושוויץ

כ  "סה
 המגורשים

מספרים שקועקעו  
 על זרוע הגברים

מספרים   הגברים סך
שקועקעו על זרוע 

 השים
 

סך השים   סך השים
  והגברים

 מספר" בעלי"

  הומתו בתאי
 הגזים

28.4.1943 3070 119067-118888 180 43483-43123 361 541 2549 

4.5.1943 2930 120090-119781 220 44096-43779 318 538 2392 

7.5.1943 1000        ---------- ----- 44326-44259 68 68 932 

8.5.1943 2500 121217-120650 568 44626-44380 247 815 1685 

16.5.1943 4500 122375-121910 466 45144-44934 211 677 3823 

8.6.1943 880 124544-124325 220 46082-45995 88 308 572 

18.8.1943 1800 137189-136919 271     ---------  ---  271 1529 
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 לידיעות וכתבות וספות בושא*
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 ראובן פריצי: צילום



ח  "תשעיום השואה 

 בוצע על ידי צוות ספריית ויר

ספריית וינר לחקר  
התקופה הנאצית והשואה
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