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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΑΥΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1942) ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

1942-2022: 80 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από
Ιουλίου 1942, το «Μαύρο Σάββατο», την ημέρα
εντολή των Γερμανικών Δυνάμεων Κατοχής οι
άνδρες ηλικίας 18 – 45 ετών συγκεντρώθηκαν στην
Ελευθερίας.

την 11η
που με
Εβραίοι
Πλατεία

Εκεί, κάτω από τον καυτό ήλιο, 9.000 άτομα αφού υπέστησαν
απερίγραπτα μαρτύρια και εξευτελισμούς οδηγήθηκαν σε
καταναγκαστικά έργα. Η Κοινότητα εξαναγκάστηκε να
καταβάλει στους Γερμανούς λύτρα 2,5 δις. δρχ. για να την
απελευθέρωσή τους από την καταναγκαστική εργασία και τις
άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Πολλοί πέθαναν πριν την
απελευθέρωσή τους.
Τα όσα βίωσαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης το Μαύρο
Σάββατο αλλά και στις ημέρες που ακολούθησαν, καθώς η
διαδικασία
αυτή
επαναλήφθηκε
αρκετές
φορές,
αποτυπώνονται με μελανά χρώματα στην Ιστορία αλλά
ταυτόχρονα παραμένουν ζωντανά στη μνήμη της πόλης.
Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε λάβει
απόφαση για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και τη
δημιουργία Πάρκου Μνήμης, στον τόπο όπου εφαρμόστηκε
το πρώτο μαζικό αντισημιτικό μέτρο από τους Ναζί στη
Θεσσαλονίκη. Σε αυτό κεντρική θέση θα έχει το Μνημείο
Ολοκαυτώματος.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει
διαβεβαιώσει δημοσίως επανειλημμένα ότι η απόφαση αυτή
θα γίνει πράξη.

Οι εκδηλώσεις της ευρύτατης κοινωνίας της Θεσσαλονίκης
δείχνουν ξεκάθαρα ότι το θέμα δεν απασχολεί μόνο την
Κοινότητά μας και τα όργανα του διεθνούς Εβραϊσμού, αλλά
το σύνολο των Θεσσαλονικέων.
Στο Ολοκαύτωμα περίπου το 20% του πληθυσμού της
Θεσσαλονίκης – 50.000 αθώοι πολίτες - χάθηκε. Ήταν
Έλληνες Εβραίοι που πολέμησαν για την Πατρίδα τους στο
Αλβανικό Μέτωπο. Ήταν αυτοί που εξοντώθηκαν στους
θαλάμους αερίων και τα κρεματόρια των ναζιστικών
στρατοπέδων. Άνθρωποι που αντιστάθηκαν στους Ναζί
ταμπουρωμένοι στα κρεματόρια του Άουσβιτς επιλέγοντας
ουσιαστικά να πεθάνουν ψέλνοντας τον Εθνικό Ύμνο της
Πατρίδας τους και ανεμίζοντας μια αυτοσχέδια Ελληνική
Σημαία.
Στην πόλη που το Ολοκαύτωμα άλλαξε τη φυσιογνωμία της
τόσο βίαια, τόσο δραματικά, είδαμε αποκαλυπτήρια Μνημείου
Ολοκαυτώματος, 52 χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Σε αυτή την πόλη, σήμερα η Πλατεία Ελευθερίας
παραμένει ακόμα χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης αναμένει την
υλοποίηση των αποφάσεων του Δήμου και της δέσμευσης του
Δημάρχου. Μια πράξη που θα καταδείξει ξεκάθαρα προς
όλον τον κόσμο, πως η Θεσσαλονίκη θυμάται και σέβεται το
παρελθόν της, την Ιστορία της, ακόμα και τις πιο τραυματικές
πτυχές της.
Το Πάρκο Μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας θα προβάλλει
την πόλη της Θεσσαλονίκης σε όλο τον κόσμο δημιουργώντας
μαζί με το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, που με τη
διαρκή στήριξη της κυβέρνησης προχωρά, δύο σημεία
παγκόσμιας εμβέλειας. Δύο πόλους έλξης για τους
Θεσσαλονικείς και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που
δέχεται η πόλη μας.

