דרכו הצלה
ש

"

זל והודים בוווד
ש

במלחמהפהעולם היתנווה
יצחק כרם
מבוא
בפרוץ מלחמת  -העולם השנייה חיו ביוון
10 , 066

77 , 178

מהם בלבד  .לפני המלחמה היו ביוון

מאלף איש כל אחת  .הקהילות הגדולות היו

קאוואלה

( , ) 2 , 100

34

יהודים ולאחר המלחמה שרדו בה

קהילות  ,רובן קהילות שמנו פחות

סאלוניקי (  , ) 56 ,000אתונה ( , ) 3 , 000

:

קורפו (  , ) 2 , 000יאנינה (  , ) 1 , 850רודוס

( ) 1 , 701

ולאריסה

( 20ן  . ) 1 ,י

בין הקהילות השונות היו הבדלים בלשון הדיבור  ,בעבר ההיסטורי ובהשתייכות
המדינית  .הרוב הגדול היו צאצאי מגורשי ספרד  ,דוברי ספרדית -יהודית  ,שהתרכזו
בצפון יוון  ,במאקדוניה ובתראקיה

;

לצידם

היו ביאנינה ובחאלקיס קהילות

רומאניוטיות  ,שמוצאן מיהודי יוון שקדמו לגירוש ספרד ; בדרום  ,באזור שהיה שייך
ליוון מאז שנתחדשה עצמאותה בשנת

1821

או מסיפוח תסאליה ב  , 1882 -היו קהילות

של דוברי יוונית  ,שהיו מעורים היטב בין
1

ראה  :ביבליו מנימים  ,עמ ' . 8 - 7
ביוון

) ( KIS

.

שכניהם .

לעומתם יהודי מאקדוניה

נתונים אלה מבוססים על נתונים של מועצת הקהילות היהודיות

אשר לפי חישוביה מספר היהודים ביוון היה גבוה מזה שצוין במיפקד הממשלתי

בשנת  - 1940שלפיר מספר היהודים הוא  ( 67 , 661ראה  :אפוטליזמאטה  ,עמ '
(  .שכן
נאוסה ( , ) 50
במיפקד לא נכללו קהילות רבות  ,כגון  :לגגאדה (  , ) 50קאתריני (  , ) 30טופלי ( ~ , ) 40
קארדיצה (  , ) 150קוס ורודוס  .לעומת זאת מספר היהודים בסאלוניקי היה נמוך מזה שצוין

במיפקד ( יש להניח שהם

מנו לפחות  50 , 000נ ' ) .

ראה על כך  :מצאם  ,מיכאל  ,פרק

אחרון  ,עמ ' . 2

סאלוניקי  -פאר הקהילות היהודיות בבאלקאן  ,ובמרכזה המגדל הלבן שליד החוף
77

ן

78

יצחק כרם

והראקיה  ,שחיו באזורים שסופחו ליונן משנת  1912ואילד  ,ניכרו בזרות לשונם
הספרדית ,סבלו מאנטישמיות ומתחרות מסחרית מצד היו רים ויחסיהם עם שכניהם

"

היו מתוחים לרוב  .קבוצה שלישית היו יהודים ממוצא איטלקי  ,או בעלי נתעות
איטלקית ,כמו בקהילות קורפו  ,רודוס
כ 80 -

2

וזאבתה

אקעטוס ) .

~ ,במיוחד בקהילה הגדולה ביותר
אחה מהיהודים ביוון נשמדו בשואה  .רובם

סאלוניקי  ,מילאו אחר הוראות הגרמנים  .אולם קהילות רבות ,ובמיוחד אתונה  ,לא
נשמעו מנהיגיהן ורבניהז לגרמנים והמנהיגים עם בני הקהילה עשו מאמצים רבים

להינצל  '.הדרכים העיקריות להצלה היו  :בריחה מהעיר או מהאזור אל מקום אחר
ביוון  ,במיוחד מאזור הכיבוש הגרמני לאזור האיטלקי

;

בריחה מיוון באמצעות

התערבות דיפלומאטית של מדיבה זרה  ,או בעזרת אנשי צבא יוונים או אנגלים  ,או
בעזרת דייגים  ,ימאים ופארטיזאנים יוונים ; הצטרפות לפארטיזאבים בהרים ; שירות
בצבא היווני שהמשיך ללחום מחוץ ליוון ; מציאת מסתור בתוך יוון  ,בעזרת הכנסייה
או אזרחים פרטיים  ,על  -ידי השגת תעודות מזויפות וכיוצא בזה  .בנסיונות אלו להצלה

נשתלבו המאמצים שבעשו גם על  -ידי נציגי הישוב היהודי בארץ  -ישראל והתנועה
הציונית ,בדרכים

שונות .

המחקר על הצלת היהודים ביוון עודנו בראשיתו  .התיעוד הארכיוני על כך מועט ,

בין היתר משום שמסמכים רבים הושמדו באותו זמן על  -ידי היוונים מחשש מפני
הנאצים  .נוסף למסמכים המעטים שמצאתי בנושא זה נעזרתי בראיונות אישיים וכן

בספרות על יוון ויהודיה בתקופה זו  .להלן אתאר את דרכי ההצלה העיקריות של
היהודים ביוון  ,לפי סוגי ההצלה ולפי האזורים השונים  ,ואביא דוגמאות אישיות
להצלה  ,ככל שהמסגרת המצומצמת של מאמר זה

מאפשרת .

מעורבותה של יוון במלחמת  -העולם השנייה החלה כאשר איטליה תקפה אותה
ב 28 -

באוקטובר

. 1940

3

יוון הדפה בגבורה את הפולשים ואף כבשה חלקים

מאלבאניה  ,שהיתה כבושה בידי האיטלקים  ,ורק בלחץ הצבא הגרמני שבא לעזרת

האיטלקים עזבה יוון את אלבאניה ב  26 -באפריל . 1941
 12 , 898חיילים יהודים  ,בהם  343קצינים ומפקדים .

השתתפו במערכה זו של יוון

כ 4000 -

יהודים השתתפו בקו

הקדמי של החזית באלבאניה  ,ואילו במאקדוניה  ,נגד הגרמנים  ,נלחמו  513יהודים .
בשתי החזיתות הללו בהרגו

יהודים  ,מהם
, 50

% 412

6%3

פצועים קשה

יהודים  ,מהם לפחות
ו % 38 -

קטועי רגליים  .החטיבה היוונית המאקדונית

שנלחמה באלבאניה  ,כללה גדוד שכונה ' גדוד כהן '  ,בשל המספר הרב של יהודים

מסאלוניקי ומאקדוניה כולה שהיו בו  .גם חטיבה
יהודים רבים מסאלתיקי ושאר חלקי

2

3

174

מסאלוניקי  ,ונפצעו

3743

מאקדוניה .

, 63

שלחמה באלבאניה  ,כללה

בין הלוחמים היהודים שנפלו

האי רודוס הוא חלק מאיי הדודקאנז  ,אולם בעוד שאיים אלה היו בשלטון יוון היה האי רודוס
תחת שלטון איטליה קודם המלחמה וסופח ליוון רק לאחר מלחמת -העולם השנייה  .היהודים

ברודוס נמנו עם הקהילות הספרדיות.
ראה  :חאדזיפאטיראס  ,עמ ' . 372 , 43 -40

יהודי יוון  -הצלה

ן

שלושה לוחמים יהודים נגד הנאצים  -מימין לשמאל

79

:

הרב

אליהו ברזלי  ,הרב הראשי של אתונה  ,הזעיק את קהילתו לברוח
והצטרף בעצמו לפארטיזאנים

היוונית

;

הנרי

נחמה

ברוך שיבי מפעילי המחתרת

;

מראשי

קאפון

ההתקוממות במחנה

ההשמדה בירקנאו  ,אושוויץ

בקרבות ראויים לציון קולונל מרדכי פרזיס  ,הגיבור סגן יקואל מסאלוניקי וחיים
סאקיס מלאריסה  .רוב החיילים היהודים חזרו מהחזית לבתיהם  ,בלכתם ברגל רוב
הדרך  ,רבים חזרו פגועים משרה ואיבדו רגליים

ואצבעות .

4

השתתפותם של יהודים כה רבים בקרבות אלו השפיעה על גורלם מאוחר

יותר .

רבים מהם נשארו בצבא או הצטרפו מאוחר יותר לצבא היווני במזרח התיכון  .אחרים
התקבלו בזכות עברם הקרבי לפארטיזאנים וכמה מהם אף הגיעו לתפקידי פיקוד

במחתרת  .הרקע הצבאי השפיע גם בכיוונים אחרים  .קצינים לשעבר מונו למשטרה
היהודית בסאלוניקי או שימשו בתור קאפו בשירות הגרמנים ביוון  .מאוחר יותר
נאלצו כמה מהם לשמש במחנה ההשמדה בבירקנאו בתור עובדים ליד

גרמניה פלשה ליוון ב  6 -באפריל

, 1941

המשרפות .

5

וכבר ב  9 -בו כבשה את סאלוניקי וב  27 -בו

שלטה באתונה  6 .מלך יוון וממשלתה במלטו לכרתים  ,שבו נמשכה המלחמה בעזרת
שרידי הצבא הבריטי  .קודם נפילת האי בידי הגרמנים בחודש מאי  ,עזרו הבריטים
לראשי הבנק הממלכתי של יוון לצאת מכרתים באונייה  ,ועימם מלאי הזהב של הבנק ,
4

על השתתפות היהודים במלחמה ( חזית אפירוס היתה נגד האיטלקים  ,חזיתות מאקדוגיה
ותראקיה  -נגד

הגרמנים ) -

ראה  :מואיסיס  ,היסטוריה  ,עמ '

מצאם מציין כי בסך  -הכל נפלו

יוסף  ,עמ ' . 2 - 1
הוא לא מציין מקור לדבריו  .אני
הקהילה היהודית בסאלוניקי ,

נפלו
5

613

268

;4

קאבלי  ,עמ '

חיילים יהודים  ,מתוכם

174

; 281 , 28

מצאס ,

מסאלוניקי  .אך

מסתמך על הנתונים של קאבלי  ,שדבריו מיוסדים על נתונים של

מ  31 -במארס

 . 1941לעומת זאת  ,על  -פי נתוני הקהילה היהודית

חיילים יהודים מיוון כולה .

על יהודי יוון שעבדו במשרפות במחנה בירקגאו  -ראה הזכרונות של ליאון כהן בחוברת זו

( המערכת ) .
6

על פלישת גרמניה ליוון  -ראה  :פוליאקוב וסאביל  ,עמ '

קארפי  ,עמ '

.28

; 153

על כיבוש סאלוניקי  -ראה

:

ן

80

100

יצחק נרם

טונות משקלו  ,לאלכסנדרייה שבמצרים ומשם לדרום  -אפריקה וללונדון  .עם

חייו .

ראשי הבנק נמנה גם היהודי מינוס לוי שבדרך זו הציל את

אחרי שנכבשה  ,חולקה יוון לשלושה אזורי כיבוש

)1( :

7

הגרמנים שלטו על

סאקדוניה המרכזית והמזרחית ,רצועה בתראקיה המזרחית והאי כרתים ובשליטתם
היו הקהילות היהודיות בסאלוניקי  ,נריה  ,דידימוטישה  ,קאסטוריה  ,פלורינה
( )2

בולגאריה שלטה על רוב תראקיה  ,כולל

ואלכסנדרופוליס .
תסאליה ורודוס .
השתלטה גרמניה

:

וכרתים .

קוס  ,שאנואלה  ,דראמה  ,קומוטיני

האיטלקים שלטו על  :קורפו  ,זאנ ה  : ,אגי ה  ,שרשה  ,אתונה ,

( )3

באיטליה ,
לאחר נפילת המשטר הפאשיסטי
~

~ב 25 -

ביוון .

בספטמבר על כל אזור הכיבוש האיטלקי

ב8 -

ביולי

, % 943

סכנת ההשמדה איימה ראש לכל על היהודים שבאזור הכיבוש הגרמני  ,ששילוחם

מסאלוניקי ומתראקיה למחנות -המוות החל במארס

. 1943

באותו זמן סייעו

הבולגארים לגרמניה לשלח למוות את היהודים שבאזור הכיבוש שלהם ביוון  .לעומת

זאת האיטלקים  ,כמו בארצות אחרות שהיו בשליטתם  ,לא הפקירו את היהודים  .ואכן
מוקד ההצלה ביוון היה אתונה  ,בהיותה בשליטה איטלקית  ,אשר אוכלוסייתה
היהודית גדלה

מ 3000 -

ערב המלחמה

ל 7000 -

נפש  .פליטים יהודים באו מסאלוניקי

לאתונה לראשונה עקב ההפצצה האיטלקית על סאלוניקי בחורף
מספר היהודים שנצלו בתוך יוון אינו ידוע

ששרדו לאחר המלחמה  ,קצת יותר

מ 2000 -

במדויק .

מתוך

. 1941

% 0 , 066

8

יהודי יוון

חזרו ממחנות  -ההשמדה בפולין

ובגרמניה  9 ,יתרם היו יהודים בעיקר מאתונה ומקהילות תסאליה שהסתתרו בהרים
ויהודים שהצטרפו לפארטיזאנים או חיו בתוכם  .נוסף לאלה

מחצי  -האי אוויה באוניות לתורכיה ,

]0

כ 1 , 500 -

יהודים ברחו

רבים מהם חזרו ליוון לאחר המלחמה ואת

מספרם יש להוסיף למספר הניצולים שנקטנו לעיל  .בסך  -הכל אני מעריך כי בין

ל  9 , 000 -יהודים נצלו בתקופת השואה על אדמת
ולמזרח

8000

יוון  ,לרבות אלה שברחו לתורכיה

התיכון .

א  .יהודים בשירות הצבא היווני שנצלו
כבר צוין לעיל המספר הגדול של חיילים יהודים ,

% 2 , 898

איש  ,ששירתו בצבא היווני .

חלק מהם נצלו מהשואה בזכות המשך שירותם זה ולא מצאתי עד כה נתונים על
מספרם  .באמצעות ראיונות אישיים התברר לי  ,כי קצינים יהודים רבים המשיכו לשרת
בצבא היווני  ,אם כמתנדבים ואם בשירות חובה  ,עשרות מהם שירתו במזרח התיכון
לאחר כיבוש

יוון .

7

ראה  :פרוטה  ,עמ '

8

קארפי  ,עמ '

9

10

ראה

:

רוב היהודים שהמשיכו שירותם בצבא היווני שירתו במזרח

. 175 - 173
53 , 28

( ראה גם עמ '

. ) 52 - 51

מספר הנצולים שחזרו מהמחנות מחושב על  -פי מספר היהודים בסאלוניקי  ,יאנינה וקורפו לאחר
המלחמה  ,שרובם היו נצולים ממחנות -ההשמדה  -ראה  :ביבליו מנימים .
ראה

:

גילברט  ,עמ '

. 181

ן

יהודי יוון  -הצלה

ו8

התיכון 1 ,י רבים מהם יצאו מיוון בסירות דיג מאוויה לתורכיה וממנה המשיכו לחלב

שבסוריה ושובצו ליחידות צבאיות .היו גם פליטים יהודים שחוילו נגד רצונם
בהיותם בדרכם לארץ  -ישראל  .כמה יהודים מיוון התנדבו למודיעין הבריטי ומילאו

בו תפקיד חשוב  ,ביניהם ' פיקו ' ניסים ורוג ' ר מורדוך ( ששירת כקונסול כבוד של יוון

בתל  -אביב בשנות . ) 1948 - 1945

יהודים רבים עברו אימונים במחנות הצבא היווני

בעזה או בבית -ליד  ,או שירתו בצבא יוון במצרים .
נוסף לחיילים שבשרות היו חיילים יהודים שנלקחו בשבי על  -ידי

האיטלקים ,

באלבאניה או ביוון עצמה  ,והיו עצורים באיטליה  .לאחר כניעת ממשלת באדוליו
בספטמבר

וכיבוש רוב איטליה בידי הגרמנים ברחו השבויים האלה מפני

1943

הגרמנים והסתתרו בעזרת המחתרת האיטלקית או בבתים פרטיים 2 .י בין שבויים אלה
ראוי לציין את סג " מ מאריו מוסטאקיס  ,שנלחם באלבאניה ואף זכה במדאליה  ,נשבה
בידי האיטלקים בקורפו במאי

1942

ונכלא במחנה  -הריכוז קארבונארה שבדרום

איטליה  .לאחר המלחמה שירת שנים רבות בצבא היווני והגיע לדרגת

תת  -אלוף .

ב  .יהודי יוון בשורות הפארטיזאנים
מספר היהודים שלחמו בשורות הפארטיזאנים היווניים אינו ידוע  .יוסף בן מציין  ,כי
בשתי תנועות המחתרת היווניות הגדולות

:

האחת -

' חזית השחרור הלאומי '

)  EAhdוהזרוע המבצעת שלה  ( ELASהאנטי  -מלוכנית והשמאלנית  ,והשנייה -

' הארגון הדמוקראטי היווני '  ( EDESJהפרו  -מלוכני  ,לחמו לפי אומדנים שונים בין
 800ל 1000 -

יהודים  .לפי הערכתו מספרם הגיע לפחות לאלף  .הוא גם מציין את

מכתבו של שליח הסוכנות היהודית ,
600

יהודים בשורות  ELASומהם

כי לפחות

650

י ' פינצובר  ,מ 28 -

300

בנובמבר

, 1944

שלפיו לחמו

נפלו בקרב  .יוסף מצאם מעריך  ,לעומת זאת ,

יהודים לחמו בשורות הפארטיזאנים  ,רובם בתסאליה ובמרכז

יוון .

3ן

אם נניח כי מספר הלוחמים היהודים בשורות הפארטיזאנים נע בין שני אומדנים אלה
ונוסיף אליהם אנשי תחזוקה ובני משפחה  ,וכן משפחות שחיו בסביבת הפארטיזאנים

 -הרי בין הפארטיזאנים חיו בין

 1000ל 500 -ן

יהודים  ,רובם במסגרת  . EAhdגם

רוב היהודים שנשלו ביוון בעזרת הפארטיזאנים חייבים את חייהם לארגון זה .
היהודים שבשורות

11

 EDESלחמו בעיקר באזורי אפירוס  ,מאקדוניה

הדברים מבוססים על ראיונות שערכתי באתונה בשנת
גבריאל גבריאלידיס
בנובמבר 1985

)

(  29ביאנואר ) ,

דוד בורבוליניס

וגיראסימוס פאלומביס ( אתונה ,

29

 1986עם :

(2

ואתונה .

רוג ' ר מורדוך

(  21ביאנואר ) ,

ביאנואר ) וכן עם פפו זקר ( היפה ,

בדצמבר

. ) 1985

27

כל הראיונות שיצוינו

במאמר זה  -נעשו על  -ידי ותרשומות שלהם מצויות אצלי  .וראה  :איו " ש  ,חסידי אומות העולם ,
מס ' . 2585
12

מבוסס על ראיונות שערכתי עם

( סאלוניקי ,
13

ראה

:

25

בן  ,עמ '

בפברואר
; 125

:

שבתאי מאנו ( אתונה ,

18

שלם ( ירושלים ,

12

 ) 1986ומנחם

מצאם .

מיכאל  ,עמ '

,4 - 3

.7

בדצמבר

 , ) 1985מרכוס מוסטאקיס

במאי . ) 1986

ן

82

יצחק כרם

ראשית ההצטרפות של יהודים ביוון לתנועות ההתנגדות היתה בסתיו  , 194 %כאשר
סטודנטים יהודים באתונה

ביוון יותר

מ 54 -

הצטרפו לתנועות ההתנגדות שבאזור .

קבוצות מחתרת קטנות ובסוף

1941

4ן

באותו זמן פעלו

הן התלכדו לשתי תנועות

גדולות  ,שצוינו לעיל  ,ויהודים רבים הצטרפו לשורותיהן  .בהתחלת
יותר

מ 40 -

1942

השתתפו

פארטיזאנים יהודים בפיצוץ גשר גורגופוטומוס  ,שהיה נתיב מעבר של

חילות גרמניים שנשלחו לעזרת רומל בצפון  -אפריקה  .הגשר פוצץ על  -ידי הנועת
 li[ lESולדרישת

הבריטים .

' הארגון הלאומי היהודי '

בסתיו

, ( EOEJ

% 942

הקימו סטודנטים יהודים באתונה את

שמטרתו היתה לארגן יחידים להצטרף לפעולות

המחתרת נגד האיטלקים והגרמנים  ,ללמוד את המצב בקרב ארגוני המחתרת הקיימים
ולתכנן דרכים להבטחת חיי היהודים כנגד מזימות

הגרמנים .

ארגון זה השתתף

בפעילות חבלנית נגד הגרמנים והאיטלקים ומאוחר יותר  ,מאוקטובר

1943

עד אביב

 , 1944כאשר הגרמנים השתלטו על אתונה  ,הזהירו חברי הארגון את היהודים לברוח

ולא להתייצב לרישום אצל הגרמנים  .חברי הארגון הציבו תצפית מדי שבוע  ,כדי
לגלות את מועד המשלוח הצפוי של היהודים להשמדה ולהזהיר את אחיהם שלא
להתקרב לבית  -הכנסת ביום זה  .בקירוב באותו זמן  ,באוגוסט  , 1943קבוצה של

7

סטודנטים יהודים לרפואה שהשתייכו ל 4 %1 -נע יצאו להרים ויחד עם יהודים אחרים
הצטרפו לגדוד
ב5 -

באוגוסט

של  . IIId Sהם נלחמו בגבורה נגד הגרמנים בקרב של קארוטס

% 1 / 34

' . 1944

~
ן

מצאם מציין  ,כי  252צעירים יהודים מסאלוניקי הצטרפו ליחידות הפארטיזאנים
אשר בתחילת  1943נתקלו בקשיים רבים בהרי פיאריאס  ( Vieriasוורמיה ופינדה .
יהודים מסאלוניקי שהצטרפו לפארטיזאנים רובם עשו זאת לאחר

14

בפברואר

, 1943

כאשר הגרמנים נקטו אמצעים קשים נגד יהודי העיר  ,כגון חובה לגור באזורים
מסוימים בלבד  ,ענידת טלאי צהוב  ,איסור שימוש בתחבורה ציבורית  ,עוצר בשעות

הלילה  ,איסור שימוש בטלפונים ועוד  .בסוף פברואר התחילו הגרמנים בגטואיזאציה

סאלוניקי .

של יהודי

יהודים מעטים מסאלוניקי הצטרפו לפארטיזאנים כבר ב -

6ן

, 1941

שכן הצעירים מסביבה שמרנית ודתית לא רצו לעזוב את משפחותיהם  ,לא היו רגילים
למאמצים פיסיים קשים ולא היו מקורבים לחוגי הפארטיזאנים  .גם הסכנות שהיו

כרוכות בכך הרתיעו אותם  .לעומת זאת אחד המניעים להצטרפות לפארטיזאנים היה
הרעב ששרר

בעיר .

בשנת

% 941

ניסו שני חברי פארלמנט יהודים לשעבר  ,מנטש

בסנצ ' י  ' -וז ' אק ונטורה  ,לברוח בנפרד לכרתים ומשם לצאת מאירופה הכבושה  .אולם
הם נתפסו בכרתים ונכלאו בלאריסה  ,אחר  -כך שוחררו בסאלוניקי בתנאי שיתייצבו
יום יום במשטרה

הגרמנית .

לן

14

י א ,י

:

קאבול עם

15

ראה

:

פאפאמקוי  ,עמ '  ; 181 - 175וכן מבוסס על ראינן שערכתי עם ד " ר עמנואל ארוך ( אתתה ,

. 283 - 282
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מואיסיס לנחמה  ,עמ '

16

ראה

:

מצאס  ,עמ '

17

ראה

:

מצאס  ,מיכאל  ,עמ ' 5נ

;4

; 1

קארפק עמ '

 ; 36נך  ,עמ ' 2ג

ן

יהודי יוון  -הצלה

83

בתסאליה החלה תנועת ההתנגדות בקרב היהודים לאחר גירוש יהודי סאלוניקי ,

ובראשה עמד הרב הראשי של וולוס  ,הרב משה פסח  .הוא נעזר על  -ידי האחים
מזרחי  ,ז ' אק כהן  ,קצין לשעבר בצבא היווני  ,ובנו ויקטור  .קבוצה זו שיתפה פעולה
עם קומאנדו החבלה הבריטי וביצעה פעולות הרס במיתקנים צבאיים ובכלל זרעה

חורבן והרס בקרב הגרמנים שבתסאליה  .בקארדיצה  ,מעוז של ארגון  , ELASנצלו כ -
150

יהודים עקב הגנת הפארטיזאנים .

8ן

אחד היהודים  ,אלעזר עזריה  ,עלה לדרגת

האחראי על אספקת מזון ליחידות  ELASבתסאליה ומאוחר יותר היה יועץ ראשי

לענייני אספקה במטה הכללי של  . ELASיהודים רבים פעלו בתחום האספקה בקרב

הפארטיזאנים בכל רחבי יוון .
כ 1500 -

יהודים ברחו מיוון  ,יחידים או בקבוצות  ,לתורכיה  .נתיב הבריחה היה

לרוב מחוף אטיקה בדרך הים לחצי  -האי אוויה ומשם בסירות או בספינות  -דיג
( קאיאקי ) לג ' זמה שבחוף התורכי  .נתיב הצלה זה הופעל בשיתוף  -פעולה הדוק עם

הפארטיזאנים .
במשך זמן  -מה יצאו מחצי  -האי אוויה שביוון לתורכיה הפלגות של חיילים
בריטיים ויווניים  ,וזאת בקשר עם הפארטיזאנים  .באוגוסט

1943

קיבלה השגרירות

הבריטית באנקארה הוראה מלונדון  ,שלפיה כל יהודי שיגיע לחופי תורכיה ביוזמתו
יקבל אשרה

לארץ  -ישראל .

בהשפעת הוראה זו התירה תורכיה לפליטים יהודים

לעבור דרכה אך לא להישאר
בספטמבר

1943

בתחומיה .

9ן

שיכנע יאניס קוקלומטיס  ,עוזרו של קפטן תומאס  ,את אסתר בן -

מאיור מפיריאוס לספק לו בקביעות שמות וכתובות של יהודים המוכנים להפליג
לתורכיה  .תפקידה היה לשכנע את יהודי אתונה להסכים להפלגה זו  ,שיצאה בפיקודו
של תומאס לפחות אחת לחודש  ,ובכל הפלגה יצאו

40

אנשים  ,מחציתם יהודים  .בקו

זה פעלו שתי ספינות  ,אך מסיבות בטחוניות הן לא יצאו יחדיו
ספטמבר

1944

מאוויה .

בסוף

הותר לאסתר להפליג  .האונייה שבה היא הפליגה  ,לא בפיקודו של

תומאס  ,לא הגיעה ליעדה מסיבות לא ידועות  .נוסעיה  ,ובהם כמה יהודים  ,אבדו

עקבותיהם .

20

במקביל הסיעו דייגים יוונים קבוצות פליטים מאוויה  .ידוע לי על אוניות שיצאו

מזקאיוס .

ו2

רפאל ברקי היה איש עסקים עשיר באיזמיר  ,שאחיו המבוגר סולומון ברקי גר

באתונה ולו מפעל בפיריאוס ומשרד ברחוב אמריקיס במרכז אתונה  .סולומון  ,כאחיו ,

היה אזרח תורכי והיה יכול להסתובב בחופשיות באתונה  .רפאל היה שולח לאחיו ,
18

על תסאליה  -ראה  :קאבלי  ,עמ '

 ; 285בן  ,עמ ' . 130

על קארדיצה  -ראה  :מצאם  ,מיכאל  ,עמ '

.7
אבריאל  ,עמ '  . 138על מספר הבורחים מיוון לתורכיה  -ראה

19

ראה

20

ראיון שערכתי עם רפאל בן  -מאיור ( אתונה ,

:

חישובו
21

 200עד 300

יהודים שיצאו

23

ביאנואר

. ) 1986

מיוון .

ראיון שערכתי עם סאלוואטור בורלא ( אתונה ,

7

ביאנואר

:

גילברט  ,עמ '

,

. 18

אסתר בן  -מאיור איתרה לפי

. ) 1986

84

ן

יצחק כרם

באמצעות דייגים יוונים שהפליגו בין תורכיה ליוון  ,תרופות ומזון בשביל הקהילה

היהודית באתונה  .באביב

הגיע לאיזמיר איש המוסד לעלייה משה אגמי וביקש

1944

מרפאל ברקי להיפגש עם מנהיג הדייגים תומאס  .ברקי הפגיש את שניהם  .תומאס
גילה  ,כי הוא חבר ב ' EAhf -ואילו אגמי הסביר את קשריו ל ' הגנה ' והציע לתומאס ,

ששני ארגוני המהתרת יעבדו יחדיו  :תומאס יביא יהודים מיוון לתורכיה וה ' הגנה '
תשלח ל  EAM -תרופות  ,מזון  ,שמיכות

וביגוד .

תומאס מסר את תנאי ההסכם

לסולומון ברקי באתונה  ,והלה שכר מוניות להסעת קבוצות קטנות של יהודים לאוויה

כדי להיפגש עם תומאס ושותפיו  .סירות -הדייג הקטנות הובילו קבוצות קטנות של
יהודים מעבר לשדות -מוקשים לתורכיה  ' .המוסד ' ביקש מתומאס שיוביל יהודים
בלבד  ,וזאת שמא בריטניה תחשוש כי הגרמנים מנצלים הפלגות אלו כדי להחדיר את
סוכניהם לשטח בנות  -הברית ועל  -כן תפסיק את ההפלגות  .בשיחה עם אגמי באיזמיר
הודה תומאס  ,כי הפר את ההוראות והביא לתורכיה פוליטיקאי יווני נוצרי בשם

גיאורגוס פאפאנדריאו ( אביו של ראש  -ממשלת יוון כיום ) .
כבר באוקטובר

1943

22

התחיל ארגון  EAMלהבריח יהודים יוונים דרך אוויה

לתורכיה  .הוא אירגן משלוחים אחדים  ,בתובעו מכל יהודי אמיד לסייע לשני יהודים

עניים  .אשה אתונאית שהגיעה לקושטא באוקטובר

1943

סיפרה  ,כי באוויה התירו

הפארטיזאנים רק ליהודים להפליג בספינה וחייבום בשבועה להמשיך

לפי דיווח של

 Hellas-Londonב  26 -בנובמבר

, 1943

את נסיעתם .

הסתתרה קבוצה של

17

יהודים

במשך יומיים באתונה  ,הועברה בעזרת הפארטיזאנים לכפר נידח והוסתרה ברפת ,
משם הועברה לאי שבשליטת הפארטיזאנים  ,ולאחר
לאיזמיר  .בסוף שנת

1943

נוספות היו בדרך ועוד

שיובילום לתורכיה .

כבר הגיעו לחוף תורכיה

כ 600 -

3

ימים הוסעה בשני קאיאקים

כ 280 -

יהודים  ,שלוש קבוצות

יהודים חיכו בחוף היווני של הים האגאי לסירות

23

ג  .מאמצי הצלה של הכנסייה היוונית ושל הקאתולים
הכנסייה היוונית היתה פעילה מאוד במאמצי ההצלה  .קריינדלר סבור  ,כי בניגוד
לכנסייה הקאתולית הרומית וכנסיות פרוטסטאנטיות רבות בעולם  ,הפגינו היוונים
הנוצרים האורתודוקסיים נגד גזירות הנאצים שחתרו להפרדה בין היהודים לנוצרים
ביוון  .בראש מאבק זה של היוונים האורתודוקסיים עמד הארכיבישוף ואיאסקינוס ,

אשר תוך הסתכנות אישית הורה לכנסיות יווניות שמחוץ ליוון להסתיר יהודים  .הוא
22

ראה

:

אבריאל  ,עמ '

; 161 - 159

כהן  ,גון

;

וכן ראיון שערכתי עם סם ברקי ( אתונה  16 ,ביאנואר

 . ) ] 986לא ברור אם קשר זה בין שתי התנועות נוצר בתקופה שלאחר בריחת הרב ברזלי  .בחוברת
 , The Jews and the Liberation Struggleשיצא לאור על  -ידי  EAMצוין  ,כי שני מנהיגים
מרכזיים של התנועה  ,ניקיס ופוטינוס  ,נשלחו לאיזמיר ולארץ  -ישראל לפתור את בעיית
התחבורה  .השניים יצרו קשר עם ' השרות המיוחד ' באיזמיר ועם ההסתדרות
ההסתדרות שלחה ל -
נעליים צבאיות ו 75 -

23

ראה

:

בן  ,עמ '

; 114

בארץ  -ישראל .

 EAשני מכתבי תודה על מאמציה להציל יהודים וכן  250זוגות של

~ " ש בעבור לוחמיה  -ראה
לי

.

היהודים עמ ' . 8 , 6

:

סטאבריאנוס  ,עמ '

. 266

ן

יהודי יוון  -הצלה

גם הוציא תעודות מזויפות ליהודים שלא יכלו למצוא

מיקלט .

85

בין פעולותיו הרבות

24

של דאמאסקינוס למען היהודים יצוין עוד המכתב שכתב לראש  -הממשלה היווני
בחסות הנאצים  ,ק ' לוגותטופולוס  ,ובו מחה נגד שילוח יהודי סאלוניקי למחנות .
בניגוד לדעת קריינדלר  ,גם הכנסייה הקאתולית ביוון פעלה להצלת יהודים ,
ומבחינה ארגונית עשתה לא פחות  ,אם לא יותר  ,מאשר הכנסייה

האורתודוקסית .

de 1

 ' Le:ובכל

הקארדינאל קאלאבאסי יסד באתונה את ' divine providence

"

עיר ביוון שבה היו קאתולים הוקמו מרכזים לעזרה סוציאלית ורפואית -

5

מהם

באתונה  .הכנסייה הקאתולית עשתה מאמצים רבים בעת המלחמה להאכיל נזקקים ,

ורבים מהם היו יהודים שקיבלו ארוחות ומזון משומר  .יהודים רבים גם קיבלו
מקומות מסתור באמצעות אנשי הכנסייה הקאתולית .

25

יהודים רבים נעזרו על  -ידי

הנזירה הלן ( אלני ) קאפאר  ,שהיתה ממוצא בלגי  .בנעוריה היא התיידדה עם הנסיכה
הבלגית מאריה ג ' וזי  ,שהתחתנה עם המלך אומברטו ונעשתה מלכת איטליה  .בעת
הכיבוש האיטלקי ביוון השיגה הלן  ,בזכות קשריה עם המלכה  ,משאית מממשלת

איטליה  ,ועל  -ידי כך הגיעה עד לאריסה ויאנינה לבקר אסירים יוונים ולחלק להם
אוכל  .היא חילקה אוכל גם ליהודים ומצאה להם מסתור בבתי נוצרים  .היא נכלאה

על  -ידי הגרמנים מ -

11

בפברואר עד

24

במארס

1944

בבית  -הכלא אברוף  .כאשר

השתחררה היא יסדה את '  , ' Service specialשירות לאספקת חבילות  -מזון ליהודים ,

נשים וזקנים  ,אחת לשבוע  .היא גם סיפקה ארוחות חמות ליהודים  ,שסופקו על  -ידי
הכנסייה והצלב

האדום  ,הציעה מיקלט ללילה אחד לנזקקים והיתה פתוחה תמיד

להאזין למי שביקש להתייעץ איתה על בעיות

ד  .יהודים נתיני

אישיות .

הארצות הבייטראליות

:

ספרד  ,תורכיה  ,ארגנטינה
האב

אירניאו

טיפאלדוס

היה

מזכיר

השגרירות

הספרדית באתונה ואב בכנסייה הקאתולית הראשית

סלומון עזרתי

'

[

',,
ן

, , ,

1

ל ,, ' ' , , ',י'"
'

שברחוב אחרנון  .הוא עשה מאמצים בסאלוניקי לסייע
ליהודים שהיו נתינים ספרדיים  ,בהציעו להביאם
לאתונה ובכך לעכב את שילוחם למחנות בגרמניה .
הוא נכשל בכך  ,אך הצליח לבקר בכלא את סגן
הקונסול הספרדי בסאלוניקי סולומון עזרתי

( יהודי )

ואף לקבל לידיו את הרכוש וחלק מן הכסך של הנתינים

הספרדיים היהודים שגורשו  .באתונה סייע טיפאלדוס
ליהודים לקבל דרכונים ספרדיים ללא תשלום  .בתגובה
קריינדלר  ,עמ '

איו " ש

431 / 547ן .

24

ראה

25

ראה  :סינטומון ; איו " ש 431 / 548ן ; וכן ראיונות שערכתי באתונה עם ד " ר ורדאס  181בפברואר

:

 , ) 1986עם

; 113

אנה טוביל נתן

( 18

בדצמבר

 , ) 1985עם

הנזירה הלן קאפאר

הנזירה קאתרינה תומברוס  ,מנהלת בית  -חולים פאמאקאריוס

( 31

( 1

ביאנואר

 , ) 1986ועם

בפברואר . ) 1986

ן

86

יצחק כרס

לפניות הכנסייה  ,הוא מצא בהים להסתרת ילדים יהודים  ,הוא גם נתן אוכל לילדים

יהודים .

ולנזקקים
ב 24 -

ב 1944 -

הוא נלקח לחקירה על  -ידי הגרמנים ונכלא לימים אחדים .

במארס  , 1944תוך כדי ההרשמה השבועית  ,עצרו הגרמנים

יהודים והובילום למחנה חאידארי  ,הסמוך

לאתונה .

350

26

גברים

שעות ספורות לאחר מעצר

הגברים נודע הדבר לנשותיהם  .הרבה נשים ברחו מיד עם ילדיהן במקום לחכות
בבתיהן לגרמנים או להתייצב למחרת בבית  -הכנסת  ,ואמנם למחרת נלקחו למעצר
450

וילדים .

נשים

עצורי מחנה חאידארי נשלחו למחנות  -ההשמדה ורק הנתינים

התורכיים והארגנטינאים שבתוכם שוחררו מהמחנה מאוחר

יהודים בעלי נתינות תורכית היו בעיקר אלה שהיגרו ליוון

יותר .

27

ב % 922 -

בעת חילופי -

האוכלוסין בין תורכיה ליוון  .היו גם יהודים שהיגרו מתורכיה ליוון והיו צריכים
לוותר על נתינותם הקודמת  ,שכן לפי החוק התורכי  ,אשה שהיגרה ליוון יכלה לשמור

על נתינותה התורכית  ,לא כן גברים ובנים שהיגרו  .כיוון שתורכיה היתה נייטראלית
במלחמת  -העולם השנייה יכלו נתיניה להסתובב בחופשיות ביוון  ,אך הגברים שהיגרו
מתורכיה לא יכלו לקבל בחזרה את נתינותם התורכית ונאלצו להסתתם או
סולומון ברקי  ,שאירגן בריחת יהודים מיוון דרך אוויה ( ראה

לעיל ) ,

לברוח .

היו לו קשרים עם

אנשי השגרירות התורכית באתונה והוא הסדיר ליהודים אלה נתינות תורכית ,

בשיטות שונות ותמורת תשלום לעובדים בשגרירות .

28

הודות למאמצים של ברקי

ושל דיפלומאטים תורכיים שוחררו הנתינים התורכים היהודים  ,יותר
ממחנה חאידארי לאחר
6 -5

8

מ 20 -

במספר ,

ימים והורשו לצאת לתורכיה ברכבת גרמנית  ,בקבוצות של

אנשים בשבוע .

גם רוב היהודים בעלי נתינות ארגנטינאית לא היו ארגנטינאים במוצאם  .דימיטרי
 ( Allodaponהיה מוציא

וולאסטאריס  ,מנהל המשרד למירשם תושבים זרים
~
ליהודים באתונה אישורים ותעודות שאיפשרו להם להשיג נתינות זרה  ,ועל  -ידי כך

הציל הרבה נפשות  .דוגמה לכך היא משפחת עוזיאל מסאלוניקי שניסתה במשך
שנתיים להשיג נתינות איטלקית ולבסוף עמדה לקבלה באתונה
, 1943

ב 25 -

באוקטובר

אך בו ביום נפל המימשל האיטלקי  .הם הצליחו לקבל אזרחות ארגנטינאית
וב 13 -

לאחר תשלום גדול לקונסול ארגנטינה באתונה

בנובמבר נרשמו בני משפחת

עוזיאל אצל וולאסטאריס וקיבלו ניירות שהעידו שהם תושבי יוון יהודים ונתינים
ארגנטינאים  .במקרים רבים אחרים השיג וולאסטאריס לנתינים זרים יהודים תעודות -
זהות ממשטרת אתונה  ,שבהן הם נרשמו בשמות נוצריים מזויפים .

26

ראה

:

בן  ,עמ '

; 219

איו " ש 131 / 549ל

;

סינטומון

;

29

וכן ראיון שערכתי עם קאתרינה תומברוס

( לעיל  ,הערה . ) 25
בן  ,עמ '

( וכן זכרונותיו של ליאון כהן בחוברת זו  -המערכת ) .

27

ראה

28

ראיון שערכתי עם רד " ס ( המרואיין מבקש להישאר עלום שם ) באתונה

:

75 - 74

פורטונה קאנטי ( אתתה ,
29

ראה
פרז .

:

איו " ש 131 / 550י

;

20

ביאנואר

( 18

ביאנואר

 ) 1986ועם

. ) 1986

סינטומון  .יצוין  ,כי חברתו של וולאסטאריס היתה יהודייה בשם חריזה

ן

יהודי יוון  -הצלה

87

עם ניתוק הקשרים הדיפלומאטיים בין ארגנטינה  ,שהיתה נייטראלית מראשית
המלחמה  ,ובין גרמניה

ביאבואר

ב 28 -

ביוון  .מיד אחרי  -כן בעצרו

1944

הורע מצבם של הנתינים הארגנטינאים

יהודים בעלי נתעות זו באתונה על  -ידי הגסטאפו

19

והוחזקו תחילה במעצר בתא צפוף ובתנאים בלתי  -אנושיים .

ב 15 -

בפברואר הם

הועברו למחנה חאידארי  ,דירותיהם וחפציהם הוחרמו והם היו צפויים להישלח

למחנה  -השמדה .

הגרמנים באותו זמן לא היו עוצרים יהודים נתיני ארצות

נייטראליות  ,ואמנם הקונסול הכללי של ארגנטינה באתונה  ,חואן פאקיס  ,הגיב על
מעצר הנתינים היהודים של ארצו במכתב אישי אל פון גרבניץ מהשגרירות הגרמנית
באתונה  .במכתב טען  ,כי החוקה הארגנטינית אינה מבדילה בין אנשים בעלי צבע ,
גזע או דת שונים וכי מעצרם של

19

היהודים נתיני ארגנטינה הוא מכה קשה ליוקרה

הלאומית ולדמוקראטיה של ארצו  .בסוף המכתב הביע תקווה  ,כי המעצר הוא אולי
תוצאה של
ושוחררו

אי  -הבנה .

בהשתדלות

ארגנטינה .

יהודים אלה היו עצורים
שבדיה

נציגות

כ7-

באתונה ,

חודשים  ,עד

שייצגה

8

בספטמבר ,

את האינטרסים

של

30

אחרי שסקרנו את אופני ההצלה השונים  ,נעבור עתה לסקירה של ההצלה באזורי
הכיבוש השונים של

יוון .

ה  .הצלה מאזור הכיבוש הגרמה
ו  .סאלתיקו
האוכלוסיה היהודית בסאלתיקי בתחילת מלחמת  -העולם השנייה היתה בירידה

( במפקד האוכלוסין בשנת

1928

 55 , 250יהודים ) .

נמנו בה

ן3

כ  1 , 500 -חיילים יהודים

מסאלתיקי לא חזרו אליה ממלחמת אלבאניה אלא נסעו דרומה  ,בעיקר לאתונה  .עקב

ההפצצה האיטלקית על סאלתיקי בחורף  , 1941ואחר  -כך לאחר הפלישה הגרמנית ,

ברחו ממנה מספר לא  -ידוע של יהודים לאתונה  .הבריחה לאזור הכיבוש האיטלקי לא
היתה מאורגנת  ,והיא גברה מתחילת  , 1943במיוחד כאשר הוטלו ההגבלות על

. 1943

היהודים באזור הכיבוש הגרמני בפברואר
30

ראה  :אנפקידס  ,עמ '

; 122 - 117

הנתחים הקיימים אעם מאפשרים

וכן מבוסס על ראיון עם בן למשפחת עוזיאל ( אתונה  30 ,ביאנואר

 . ) 1986יוסף בן עוסק בפרשתהנתינים הארגנטיניים  -ראה  :בן  ,עמ '  . 101 - 99אולם יש שם כמה
אי  -דיוקים ואציין כמה מהם  :היחסים בין גרמניה לארגנטינה נותקו ב  28 -ביאנואר ולא בסוף יוני
; 1944

לא שרוקן אלא שבדיה ייצגה את האינטרסים של ארגנטינה  ,היהודים בעלי הנתינות

הארגנטינית היו עצורים במחנה חאידארי לא

3

חודשים אלא יותר

מ6 -

ועוד  .כך למשל יש בידי

תעודת שחרור של דרדון עוזיאל  ,שלפיה היא שוחררה ממחנה חאידארי
הודות להשתדלותה של הקונסוליה השבדית

י3

על מספר היהודים בסאלוניקי  -ראה
מולכו מספרם ירד ל  49 , 000 -בשנת

יהודים דוברי ספרדית  -ראה
מספרם ל  - 52 , 731 -ראה

:

:

:

ב8 -

בספטמבר

1944

באתונה .

רפרבליק  ,עמ ' ] ץ ; אנגלופולוס  ,עמ '  . 130 , 128לפי

- 1940

ראה  :מולכו  ,עמ '

רפובליק  ,עמ ' תן  ,טבלה

אפוטלזמאטה  ,עמ '

.

. 12

. 17

בשנת

1928

היו ביוון

במיפקד של שנת

940ן

62 , 999

כבר ירד

ן

88

יצחק כרם

ש"

שי -

*

49

,

'

" *-
י

אלפי יהודים מסאלוניקי נקראו על  -ידי הגרמנים להתייצב ב ' כיכר החרות ' שבעיר

לקבוע את המספר המדויק של היהודים שברחו מסאלוניקי ואת מועדי

בריחתם .

32

ההצטרפות של יהודים מסאלוניקי לפארטיזאנים היתה גם היא ביוזמה עצמית ולא

בחסות הקהילה  .שני נציגי  EAhfעורכי  -הדין דימיטריאס מרנגוס ואליאס קפלידיס
וכן חברי המזכירות של ארגון זה הציעו לנשיא הקהילה ורבה הראשי  ,ד " ר צבי קיוץ ,
כי הצעירים היהודים בסאלוניקי יצטרפו לפארטיזאנים שבאזור האיטלקי  ,בהרי

וורמין  ,חסיה ופיליון  .הרב קורץ לא השיב

לפנייתם .

33

יוסף מצאם טוען  ,כי ארגון

 EAhfרצה לעזור ליהודי סאלוניקי  ,ונציגו אף מסר על כך לרב קורץ  ,אולם הרב

ויועציו הלכו בקו של ציות לגרמנים ולא שקלו אפשרויות של התנגדות .נציגי EAhI
הפצירו ביהודים  ,באמצעות עיתונות המחתרת וחוברות שהזהירו בוגדים מפני
עונשים חמורים  ,לא לציית לפקודות הגרמנים וכן לעזוב את סאלוניקי  .קבוצת אנשי
32

ראה  :קאבלי  ,עמ '  ; 281בן  ,עמ '  . 41 - 37ביאנואר  1985ראיינתי באתונה כ  80 -יהודים שנצלו ביוון
בתקופת השואה  ,מהם  15מסאלוניקי  10 :ברחו ב  , 1943 -אחד עזב כאשר החלו עבודות -הכפייה ,
אחד  -ימים ספורים לפני ההתקפה הגרמנית ,

הונהגו

מ 13 -

ב . 1943 -

ביולי עד דצמבר . 1942

 - 3ב 1 940 -

תוך כדי המלחמה  .עבודות  -הכפייה

מידגם זה  ,שודאי אינו מספיק  ,מלמד כי רוב הבורחים ברחו

גם הדוגמאות שמביא מצאס לבריחה והצלה רובן אירעו אחרי פברואר

 - 1943ראה :

מצאס  ,מיכאל  .ד ' קארפי טוען  ,כי יהודים מסאלוניקי ברחו במספר הגדול ביותר בין יולי

לאוגוסט
33

ראה

:

1943

-

ראה

:

קארפי  ,עמ '

מואיסיס לנחמה  ,עמ '

;1

58

בן  ,עמ '

המחקר  ,ולא כאן המקום להתייחס

לכך .

( אין בידי נתונים על

. 34

1942

כך) .

פרשת הרב קורץ זכתה לתגובות רבות בספרות

ן

יהודי יוון  -הצלה

EAhf

89

באוניברסיטת סאלוניקי הקימה מנגנון להעברת סטודנטים יהודים לאזורי

הפארטיזאנים וכן הגשת עזרה למשפחות לברוח לאזור

האיטלקי .

34

כאשר יהודי סאלוניקי נסגרו בגטאות  ,בסוף פברואר  -תחילת מארס  , 1943ניסו
רבים מהם

לברוח .

רבים רכשו תעודות מזויפות  ,מהמשטרה או

מיחידים .

ברוב

המקרים היו אלה מאמצים אישיים של בודדים  ,שנסעו ברכבת ללאריסה או לאתונה
מתחזים לכפריים או לעובדי רכבת  .משפחה בת

( דרומית מזרחית

לוולוס ) .

35

14

נפשות ברחה לאי סקופילוס

כאשר יהודי סאלוניקי רוכזו בגטו  ,הוקמה בעיר ועדה

להצלתם  ,בראשות המטרופוליט גנאדיוס  ,ובין חבריה היו השר דימיטריוס דינגאס
וכן ריאדיס  ,מנהל הצלב האדום בסאלוניקי  .כאשר גנאדיוס הציע את עזרתו לקורץ ,

לא ידע הרב מה לענות  .גנאדיוס אמר על  -כך לעו "ד ספיליאקוס  ,מי שעזר הרבה
להצלת יהודים  ,כי קורץ היה זהיר

מאוד .

36

חברי הועדה חיברו כרוז  ,שעליו חתמו

אזרחים רבים  ,המודיע כי הכנסייה מוכנה לעזור ליהודים  ,הציעו לשלוח את היהודים
לאי כלשהו ביוון  ,במקום לגרשם ' למזרח '  ,ואף הבטיחו לא לבצע פעולות

חבלה .

גנאדיוס הציג את הכרוז למרטן  ,ראש המינהל הגרמני הצבאי בסאלוניקי  .מרטן ענה

לו כי אילו הוא עצמו  -או גנאדיוס  -היה מגיש הצעה זו לברלין  ,היה מסכן בכך
את חייו  .גנאדיוס יצא מהפגישה בבכי  .נכשל גם נסיונו של דינגאס להשפיע על

הרב הראשי של קהילת
סאלוניקי  ,ד " ר צבי קורץ  ,עם
מלך יוון

34

ראה  :מצאם  ,יוסף  ,עמ '  .4 - 3הוא מציין כי מספר הפארטיזאנים היהודים מסאלוגיקי הגיע ל . 252 -
בן  ,המסתמך על הפארטיזאן דוד אהרן  ,טוען כי מספרם הגיע ל  - 450 -ראה  :בן  ,עמ ' . 126
מספר זה נראה לי מופרז במקצת .

35

ראה

:

36

ראה

:

מריקה

; איו " ש  ,חסידי אומות העולם  ,מס '

ספיליאקוס  ,מסמכים

ספיליאקוס

( 25

;

. 2049

וכן ראיונות שערכתי באתונה בשנת

בפברואר ) ועם אלברט קוכו

(5

ביאנואר ) .

1986

עם

דימיטריאס

יהודי יוון  -הצלה

ן

ו9

המושל היווני הקוויזלינג של סאלוניקי  ,סימונידס ( שהיה בעבר מזכירו של דינגאס ) ,

להציל את היהודים  .לאחר כשלונות אלו נכנסו ספיליאקוס וריאדיס לגטו והזהירו את
היהודים  ,כי המשלוח הראשון של יהודי סאלוניקי לפולין  ,שכבר יצא  ,לא לקחם
לקראקוב וכי הגרמנים מספרים שקרים

ליהודים .

שני אישים אלה גם סייעו להברחת יהודים מהגטו  .ספיליאקוס עצמו הציל לפחות
30

יהודים מסאלוניקי  ,ולא ידועה לי אישיות שעשתה בתחום זה בדומה לו  .הוא היה

קשור עם סוחר בשם אנתיומילינאס שסיפק לו תעודות מזויפות ועם עובד רכבת שעזר

ליהודים לברוח ברכבת  .ספיליאקוס סייע ליהודים לקבל אזרחות איטלקית ולעבור
לאתונה ברכבת איטלקית  .הוא גם הסתיר בביתו יהודים מהגטו עד ששלחם
החל מקיץ

1943

לאתונה .

דאג ספיליאקוס  ,בתור עורך  -דין  ,לרכוש ולאינטרסים של הנתינים

הספרדיים  .הוא גם שיחרר

נתינים ספרדיים ממאסר בבית  -סוהר

6

פבלו  -מלה .

הגורם הכי פעיל בהצלת יהודים מסאלוניקי היו דיפלומאטים איטלקיים  .לאחר
תחילת הגירושים

באפריל

ב3-

1943

האיטלקין ' 4כי קיבלו הוראות חמורות

הודיעו השלטונות הגרמניים לקונסוליה
מברלין  ,שלפיהן יש לגרש את כל היהודים

' בעלי אזרחות יוונית גם אם נולדו אזרחים איטלקיים '  .פטורים מגזרה זו רק אלה
שיוכיחו מעל לכל

ספק  ,כי הם

בעלי אזרחות איטלקית .

37

אולם הקונסוליה האיטלקית

העניקה ליהודים אישורים שלפיהם זכאותם לאזרחות איטלקית היא בשלבי בדיקה ,
והקונסול זאמבוני אירגן שלושה צוותות להחשת מתן האישורים בנדיבות רבה  .עוד
ב2-

באפריל הסמיכה הנציגות האיטלקית באתונה  ,בלי לחכות להוראות מרומא  ,את

הקונסוליה בסאלוניקי לפעול לפי קריטריונים נדיבים בנדון  ,בכל מקרה  .סגנו של
זאמבוני  ,קויליארי רוזנברג  ,שהיה למעשה סרן בשירות הביון האיטלקי  ,נעזר במבצע

זה על  -ידי עוזריו בקונסוליה
שהודח בגלל היותו

:

סטאבילה  ,אמיליו נרי ( חמיו היה הקונסול הקודם

אנטי  -פאשיסט ) ,

הגרמנית .

הקישור עם  .המפקדה

גברת גיונו ( מזכירתו של נרי ) וסרן מרצ ' י  ,קצין

ב ' בריגאדת ההצלה רוזנברג ' פעלו גם היהודים

המקומיים מארק מוסרי וואלרי טורז 8 .י במכונית של נרי הוברחו יהודים מסאלוניקי

לפלאטי ומשם ברכבת צבאית איטלקית לאתונה  .מרצ ' י שימש כשומר מזוין לבורחים
והיה מוכן להגן עליהם בנשק אם היה צורך בכך .
בסוף יוני  -תחילת יולי

1943

מונה קונסול איטלקי חדש בסאלוניקי  ,ג ' קאסטרוצי ,

והוא היה ליבראלי מאוד במתן נתינות איטלקית ליהודים  ' .תעודות איטלקיות סופקו
לנשים שהיו להן בעלים יוונים וכן ל " קטנים " שגילם
37
38

ראה
בני

:

מולכו  ,עמ '

; 140 - 139

היה  . 30 - 20מספיקה היתה

בן  ,עמ ' . 90 - 89

המשפחות מוסרי  ,פרנאנדז טורז  ,דניאל מודיאנו  ,שהיו פליטים באיטליה  ,נהרגו כולם על  -ידי

הגסטאפו בספטמבר

1943

וגופותיהם הושלכו לאגם מאג ' ורה .

בעמוד ממול  -ממראות סאלוניקי בתקופת השואה  .למעלה  :בית  -הקברות היהודי  ,לפני שנעקרו
מצבותיו בפקודת הנאצים

;

באמצע  :חייל גרמני מצייר

בפינה משמאל מצבות שנעקרו ונלקחו לשימוש בכנסייה
JUDE

;

ומגן  -דוד על חנות של יהודי ; למטה  :גירוש היהודים בשנת

1943

ן

92

יצחק

נרם

קירבה כלשהי לאיזה נתין איטלקי כדי לקבל תעודת  -זהות איטלקית  ,ואפילו שם בעל
צליל איטלקי זיכה את בעליו לתעודה

רשימה של

20

זו ' .

39

יום יום שלחו האיטלקים לגסטאפו

שמות לשחרור  .יש עדות שלפיה הגרמנים שיחררו יהודים אלה

ממחנה הבארון הירש  .נוסף למרצ ' י  ,באו קצינים איטלקים למחנה ושיחררו נשים

יהודיות  ,כאילו היו נשותיהם  .אמיליו נרי הסתיר בביתו משפחות יהודיות רבות ועזר

להן לברוח .

גם הנתין האיטלקי היהודי שלמה עוזיאל  ,שהיה חופשי להסתובב

בסאלוניקי  ,עזר רבות לאיטלקים במאמציהם להציל

יהודים .

על השגי האיטלקים בהצלת יהודים מסאלוניקי כותב יוסף בן  ,כי לאתר צאת
המשלוח האחרון של מגורשים מסאלוניקי נותרו בה רק קבוצות קטנות של יהודים

בעלי אזרחות זרה  ,רובם ספרדית וקצתם איטלקית  .הקונסול זאמבוני ( ב -
) 1943

%

ביוני

והקונסול קאסטרוצי ( ב  5 -ביולי ) הודיעו שעלה בידיהם לשחרר קבוצות קטנות

של יהודים  .הקבוצה האחרונה שהיה אפשר להציל מסאלוניקי מנתה

והגיעה לאתונה

ב% 9 -

350

יהודים

ביולי  .אחרי  -כן עסקה הנציגות האיטלקית באתונה בהצלת

הנתינים הספרדיים שנשארו בסאלוניקי ובקבלת אישור להעברתם לאזור הכיבוש
האיטלקי  .אולם
367

מהם הגיעו עוד קודם לכן לאתונה שלא בהתאם לחוק ויתרם ,

144

איש  ,נעצרו בסאלוניקי

ב 29 -

ביולי וגורשו לברגן  -בלזן ,

4

רוב היהודים בעלי הנתינות הספרדית נצלו  .הם לא נשלחו לעבודות  -כפייה  ,לא
נשאו טלאי צהוב  ,לא רוכזו בגטו ונהנו מתמיכתם של דיפלומאטים ספרדיים שפעלו
למנוע את שליחתם למחנות  -הריכוז  .השגריר הספרדי סבאסטיאן רומרו רדיגאלס
ועוזריו המשיכו עד הרגע האחרון במאמצים אלה  .ח ' אבני מציין  ,כי

ב 30 -

ביולי

1943

הגיע מאתונה מתורגמן הקונסוליה הספרדית  ,כהן הדת היווני האב אירגאו טיפאלדוס
וניסה לשכנע את ויסליצני ואת הקונסול הגרמני בסאלוניקי  ,כי מתנהל עדיין משא -

ומתן להעברת הנתינים הספרדיים לאתונה  ,ועל  -כן יש לעכב את שילוחם

לגרמניה .

הוא נענה בסירוב  .נדחתה גם בקשתו לשחרר מן הגירוש את סגן הקונסול הספרדי
סולומון עזרתי ואת בני  -משפחתו  .בסוף ביקש האב טיפאלדוס להצטרף למסע כנציג

הקונסוליה הספרדית באתונה וגם על כך נענה בסירוב  367 .יהודים נתיני ספרד נשלחו
למחנה ברגן  -בלזן

ב2-

באוגוסט  , 1943ועימם היו

74

יהודים נתינים יווניים  ,ביניהם

הרב ד " ר קורץ  ,כמה מראשי הקהילה בסאלוניקי וכמה משתפי  -פעולה  ,כמו אלבאלה

וקוניו  .עצורים אלה  ,פרט לשניים שנפטרו  ,שוחררו מברגן  -בלזן בפברואר

1944

תחנות  -ביניים בבארצלונה וקאזאבלאנקה  ,לארץ  -ישראל .

מבין

והגיעו  ,לאחר

היהודים היווניים מסאלוניקי שהיו עצורים בברגן  -בלזן נפטרו
המלחמה או זמן קצר לאחר שחרור

המחנה .

%5

איש  ,בסוף

ן4

יהודים מעטים מסאלוניקי הצליחו למצוא מסתור אצל נוצרים  .המיסדר הקאתולי
39

ראה

:

פוליאקוב וסאביל  ,עמ '

40

ראה

:

בן  ,עמ ' . 91

41

ראה

:

אכני  ,עמ '

; 176

; 156 - 155

מצאם  ,מיכאל  ,עמ '

מצאס  ,מיכאל  ,עמ '

; 55

; 37 - 36 , 28

בן  ,עמ ' . 97 - 96

בן  ,עמ ' . 91 - 90

יהודי יוון  -הצלה

ן

93

' האחיות של סנט ג ' וזף ' העניק מחסה לכמה ילדות יהודיות שהוריהן מסרון לשמירה

קודם צאתם למחנות -ריכוז  .דוגמה לקבלת מחסה בבית נוצרי היא משפחת מארקוס
ואידה עשהאל ושלושת ילדיהם  ,שהסתתרו ממאי

1943

עד אוקטובר  , 1944בדירה בת

שלושה חדרים של מאריה בודוגוגלו  ,יוונייה שמוצאה היה מאסיה הקטנה  .הם ישנו

כל לילה בתוך בית -שימוש
לא להקים

רעש .

(2

מטר על

2

מטר )  ,בלי לצאת כלל ולא נעלו נעליים כדי

42

נציין עוד מקרה הצלה של  25יהודים שברחו מעבודת -כפייה בתבס  ,שבה הועסקו
בבניית תחנת  -רכבת ומסילת ברזל  .למקום זה שולחו

ב 24 -

במארס  , 1943לפי פקודת

המושל הגרמני של סאלוניקי  ,יותר מאלף גברים יהודים מגיל

גרועים  ,ובהתחלה לא
להרוג

200

היו מי שתייה .

43

כאשר אסיר אחד ברח  ,איימו הגרמנים כגמול

אסירים אך לא מימשו את איומם  .אז ברחו  25האסירים היהודים  .האחרים

הוחזרו לסאלוניקי ואחר  -כך שולחו למחנות

.2

16

עד  . 60התנאים היו

ההשמדה .

דודומוטלקה שואה אורסטלאס

ככל שהזמן עבר  ,הבריחה מישובים אחרים שבאזור הכיבוש הגרמני  ,כמו

:

דידימוטיקה  ,ניאה אורסט :אס וטופלי  ,נעשתה קשה יותר מאשר מסאלוניקי  .באפריל
 , 1941כאשר הגרמנים התקיפו את יוון  ,הרב יעקב אלקבץ עם חמשת בניו ברחו

מדידימוטיקה לתורכיה ומשם עלו לארץ  -ישראל  .קבוצה שנייה שברחה  ,ביניהם

ראובן אלקלעי  ,הוחזרה על  -ידי התורכים ליוון .
קודם השילוח של יהודי דידימוטיקה להשמדה

ב4 -

במאי  , 1943הפציר ניסים

אלקלעי  -קצין חי " ר בצבא היווני שנלחם באלבאניה  ,מורה ליוונית ומנהל בית -
הספר היהודי במקום  -ביהודים לברוח לתורכיה  .הוא עצמו ברח  ,אך תוכניתו

השתבשה קודם שהגיע לסופלי וחזר  .בהגיע יום השילוח להשמדה מדידימוטיקה
באו חבריו לבית  -הספר להודיעו על כך  .הוא עזב מיד את העיר עם בן  -דודו ניסים
תרבולוס  .בכפר אבארה  ,שהיה בשליטת המחתרת  ,אירגנו להם הסעה לכפר אמוריון

שליד הנהר אברוס בגבול התורכי  .בערב העבירם סמל תורכי בסירה קטנה לצד השני

של הנהר  .משם הם הועברו  ,יחד עם קבוצה של  30 - 20יהודים מיוון  ,לקושטא  .בחלב
נפגש ניסים אלקלעי עם ניסים נודע  ,שהצליח לברוח מהגרמנים

בסופלי .

ניסים ג ' ברי  ,אחיו ליאון ובן  -דודו סולומון ניסו גם הם לברוח מדידימוטיקה  ,אולם

התורכים החזירו גם אותם ליוון  .רק ניסים וליאון חזרו חיים מאושוויץ  .ישראל
אלקבץ  ,שניסה גם הוא לברוח  ,נתפס  ,נשלח לסאלוניקי ונהרג שם  .בפברואר

42

1943

ראה  :מולכו ; ציטריץ ' ; וכן ראיונות שערכתי עם רנה מולכו ( אתונה  20 ,ביאנואר  ; ) 1986ועם פפו

עשהאל ( סאלוניקי  25 ,בפברואר  . ) 1986אידה עשהאל היתה נכדתו של יעקב קאזיס  ,שהיה נשיא
קהילת סאלוניקי
43

ראה

:

מ 1880 -

מצאם  ,מיכאל  ,עמ '

במשך

.42 - 40

כ 40 -

שנה .

ן

94

יצחק כרם

הורשו  5יהודים בעלי תעודות מזויפות להיכנס לתורכיה ומאוחר יותר עלו לארץ -

ישראל .
בניאה אורסטיאס היו

11

יהודים נתיני ספרד ובדידימוטיקה -

, 13

והם שולחו

למחנות השמדה  .הקונסול הספרדי עשה מאמץ לאתרם אך הם כבר לא היו

בחיים .

בניאה אורסטיאס נמנה שלמה כלבו עם יחידת ריגול של המחתרת היוונית ולחם
נגד

הגרמנים .

.3

ורוה

44

יהודי רלה  ,שרבים מהם היו צאצאי משפחות מקאנואלה  ,נאסרו ביום האחרון של
תש " ג בשעת תפילת שחרית ונשארו כלואים בבית  -הכנסת במשך שלושה ימים .
פסח ~

קודם לכן  ,בסוף מארס  , 1943כאשר נודע ליהודי וריה על תחילת שילוחם להשמדה ,
ברחו

144

מהם לכפרי מאקדוניה ולכפרים שבאזור הכיבוש הבולגארי .

מאז שנות

ה 30 -

עברו כמה משפחות אמידות מן הגטו אל העיר החדשה וחיו

בשכנות עם הנוצרים  .במארס

1943

יצאו כמה משפחות גדולות מתוכן ( בן  -רובי ,

סטרומזה ומשפחות עזריה ) להרים  .רוב העניים מהגטו לא יכלו לברוח לכפרים  .הרב
עזריה והנשיא מנחם סטרומזה השפיעו על אחדים מהעניים להצטרף אליהם ולברוח

לכפרים  ' .עקב רעב ששרר בוריה בשנת  , 1941ברחו ממנה

בשל נסיבות אלו נצלו רבים מיהודי וריה .

כ 170 -

יהודים לסאלוניקי .

45

ו  .דזצלד :ונאזור הכיבוש הבולגארי  -תראקיה
ככל הידוע לנו  ,בקהילות היהודיות בתראקיה שבאזור הכיבוש הבולגארי היו פחות
מקרי הצלה  .קהילות אלו  ,שרוב חבריהן היו יהודים ספרדיים עניים  ,מתחילת הכיבוש

הבולגארי היו מנותקות למדי מאזורי מאקדוניה ויוון הישנה  .גורמים מכבידים
נוספים על ההצלה מתראקיה היו
במארס

:

העובדה שהשילוחים למחנות כאן התחילו

עוד לפני השילוחים מסאלוניקי

, 1943

מאורגנת  ,בהשוואה לאזורים אחרים ביוון
יוונים והניחו כי הבולגארים

;

;

ב4 -

נדירותן של תופעות התנגדות

ולבסוף  ,יהודי תראקיה ראו את עצמם

הלא  -יהודים לא יסייעו בהצלתם .

בתחילת הפלישה ליוון  ,כאשר הגרמנים התקדמו בדרכם והבולגארים השתלטו
בינתיים על תראקיה שהגרמנים פינוה  ,ברחו יהודים רבים מקאוואלה .
44

( תל  -אביב ,
45

~

בדצמבר

 ; ) 1983ועם

ראה

:

מולכו  ,עמ '

( ירושלים ,
46

; 144

רודריק  ,עמ '

; 283

ראה  :מצאם  ,עמ '
2

1

בן  ,עמ '

ניסים אלקלעי ( אתונה ,

; 122

בדצמבר

נוביץ '  ,עמ '

; 77 - 72

; 94 , 57

בן  ,עמ '

46

גם

וכן ראיונות שערכתי עם שלמה כלבו
4

בנובמבר

 ; 57וכן

. ) 1984

ראיון שערכתי עם ורה שול

. ) 1985

ראה  :מצאס  ,מיכאל  ,עמ '

.9 - 8

במיפקד האוכלוסין בשנת

ראה רפובליק  ,עמ '  . PGלפי ביבליו מנימים היו בה

הלילגארים בבואם לעיר ציינו כי מצויים בה
ממנה עם הכיבוש  -ראה

:

1675

צ ' ארי  ,עמ ' , 104

 1928נמנו
כ 2100 -

בקאוואלה  3135יהודים -

יהודים בהתחלת המלחמה .

יהודים ויש להניח שכמה מאות יהודים ברחו

. 105

ן

יהודי יוון  -הצלה

מאלכסנדרופוליס ברחו משפחות רבות של יהודים עוד במארס

, 1941

95

קודם הכיבוש

הבולגארי  ,ואילו בחודשים הראשונים לאחר השתלטותם ברחו משפחות אחדות
( בלול  ,מסלון  ,רייטאן  ,שמשי ואלחאנאטי ושלושה יהודים מפולין ) ומצאו מסתור
בכפר ארגלסטי שליד וולוס  .המשפחות הגיעו בדרך הים ואחדים מהן שהו באיי
לימנוס ומיטליני ולא המשיכו

בדרכן .

47

אשר למספר היהודים בתראקיה שנצלו מהשמדה  ,ישנו פער בין המספרים
שבמקורות בולגאריים לאלו שבמקורות יווניים  .בספר הזיכרון לקהילות היהודיות

ביוון ( ביבליו

מנימים ) ,

הנחשב למהימן ביותר בנושא זה  ,נאמר כי הקהילות היהודיות

באזור הכיבוש הבולגארי מנו

אלו שולחו להשמדה

4706

5409

נפשות קודם הגירוש  .מולכו מציין  ,כי מקהילות

יהודים  .פרדריק צ ' ארי מביא מהמהדורה הראשונה של

ספרו של מולכו (  , ) 1948שלפיה מספר היהודים באזור זה היה

5490

ואילו בנתוני

' הקומיסאריון לענייני יהודים ' הבולגארי  KEVJצוין  ,כי בשנת  1943קודם הגירוש

יהודים .

היו באזור 4273

הפער של

20

בין שני הנתונים נובע  ,לדעת צ ' ארי ,
אחוז ~

מהגירה של יהודים מאזור זה לדרום יוון  .לדעתי  ,יש הפרזה רבה בנתונים של ביבליו

מנימיס  .לפי מקור זה  ,לדוגמה  ,חיו בדראמה
המובאים על  -ידי צ ' ארי  ,היו בדראמה

592

1200

יהודים  .אולם לפי נתוני ,KEV

יהודים בשנת  , 1943ומהם שולחו

589

להשמדה  .קשה להניח שחצי מיהודי דראמה ברחו לדרום יוון  .עוד מציין ביבליו
מנימיס כי בקאוואלה חיו

 . 1484לעומת זאת  ,לפי

2100

יהודים  ,לפי  KEVמספרם היה

, 1657

ומהם גורשו

 KEVהיו בדידיאץ ' ( אלכסנדרופוליס )  44יהודים ואילו לפי

ביבליו מנימיס הם מנו  . 140פרט לדוגמאות אלו אין הבדלים גדולים בין מספר

היהודים בשני המקורות הנזכרים .

48

על  -כן לא נראית לי המסקנה של צ ' ארי  ,כי

20

אחוז מיהודי תראקיה ברחו  .נוסף לכך חיים כיום בעולם יהודים מעטים מתראקיה
בהשוואה לאזורים אחרים ביוון  ,וגם עובדה זו מלמדת כי רובם

במסגרת הסכם עם גרמניה

מ 22 -

בפברואר

1943

על גירוש

הושמדו .
20 , 000

49

יהודים

מבולגאריה  ,גורשו יהודי תראקיה לגרמניה  .מעטים מהם שרדו בחיים  .צ ' ארי מציין
כי יותר
47
48

מ 200 -

יהודים מתראקיה לא שולחו למחנות -ההשמדה  .הגורמים לכך היו

לפי ראיון שערכתי עם ג ' ק רייטן ( אתונה ,
על מספר

2

בדצמבר . ) 1984

היהודים בתראקיה  -ראה  :מולכו  ,עמ '

עמ ' ; 105 - 104

; 120

צ ' ארי ( המביא את הנתונים של , ( KEV

ביבליו מנימיס ; מאטקובסקי  ,עמ '  . 166אשר למספר היהודים בדראמה  ,ביבליו

מנימיס מציין כי לפני השואה הם מנו
במיפקד האוכלוסין הרשמי בשנת

1928

1200

ומתוכם הושמדו  , 578מספר הנראה מוגזם  ,שכן

הם מנו

- 672

ראה  :רפובליק  ,עמ '  . PBאשר ליהודי

קומוטיני  -ביבליו מנימיס מציין  ,כי לפני השואה הם מנו  819ומהם שולחו להשמדה  ; 578לפי
 KEVהם מנו  , 904ומהם שולחו להשמדה  ; 878גם מאטקובסקי מציין כי מספר המשולחים
ממנה להשמדה הוא

; 591

לפי מולכו מספר המשולחים הוא . 780

עוד נציין  ,כי לפי מיפקד 1928

מספר היהודים בקומוטיני היה  1159ובקאוואלה  - 2135ראה  :רפובליק  ,עמ ' , PG
49

. OD

לפי ביבליו מנימיס  ,מספר היהודים הרשומים בתראקיה כולה לאחר השואה הוא  39נפשות  .אילו
היו בורחים  20 %מהם  ,היה מספרם לאחר השואה גדול יותר  ,שכן ברוב הקהילות חלק גדול

מהנצולים חזרו אליהן לאחר המלחמה  .הירידה במספר היהודים לפני השואה ואחריה היה
בקומוטיני

, 96 %

בדראמה  97 %ובסרס

.99 %

:

ן

96

יצחק כרם

שונים  :משום שהיו נתינים זרים  ,שכן הבולגארים לא גירשו בדרך  -כלל יהודים נתיני
מדינות נייטראליות ( תורכיה וספרד ) או נתיני

בנות  -בריתה ( איטליה ) .

היו גם יהודים

נתיני יוון שלא גורשו משום שהועסקו בעבודות כפייה או היו חולים  .כך למשל

בקסאנטי לא נכללו בשילוחים  7יהודים

בקומוטיני היו

בת

4

21

שהועסקו בעבודות -כפייה ו  2 -שהיו במאסר .

יהודים בעלי נתינות זרה  2 ,בעבודת -כפייה  ,אסיר אחד וכן משפחה

נפשות שמצאה מיקלט בקונסוליה התורכית  .בסרס יהודי חולה אחד לא שולח

למחנות.
בקיץ

1942

גויסו כמה מאות יהודים מתראקיה לעבודת -כפייה ואלה מהם ששרדו

בעבודה חזרו בסתיו למקומותיהם  .ביאנואר

1943

נלקחו

45

צעירים יהודים

מקאוואלה לעבוד בסלילת כבישים בבולגאריה  .אלכסנדר בלב  ,הממונה על ענייני
יהודים במשרד הפנים הבולגארי  ,פקד לצרף אותם למשלוח שיצא למחנה השמדה ,
אולם

42

מהם איחרו לרכבת ועל  -כן נצלו

מהשמדה .

50

בכל הערים שבאזור הכיבוש הבולגארי  ,חוץ מאלכסנדרופוליס  ,היו יהודים

אחדים שהצטרפו לפארטיזאנים  .חלקם יצאו להרים עוד ב -

1941

ואחרים הצטרפו

במארס  , 1943בעת הגירושים לגרמניה  .היו גם מקרים בודדים בשנות

1942 - 1941

של

יהודים שברחו מקאוואלה באוניות והצטרפו לפארטיזאנים באזור הכיבוש האיטלקי
בדרום

יוון .

ן5

ז  .מצלקן ונאזור הכיבוש האיטלקי

ו.

אתונה

שיעור היהודים שנצלו מהשמדה באתונה היה גבוה יותר מאשר בכל מקום אחר
ביוון  ,וחלק גדול מהם נצלו הודות לעזרה שהושיטו להם בני העם היווני  :יחידים ,

אנשי צבא ומשטרה  ,אנשי כנסייה  ,אנשי מימשל ופארטיזאנים .
הצבא הגרמני נכנס לאתונה ב  27 -באפריל  . 1941הרשויות הגרמניות מינו את הרב
הראשי של אתונה הרב אליהו ברזלי לנשיא הקהילה היהודית  .ב  1 -בספטמבר

אחרי שאתונה עברה לשליטת האיטלקים  ,הם אישרו את

מינויו .

, 1941

52

האיטלקים התייחסו אל היהודים ביוון בצורה אנושית בדרך  -כלל  ,לא נקטו אמצעי
דיכוי כלפיהם ובהרבה מקרים גם סייעו להצלתם מידי
50

 ראה  :צ ' ארי  ,עמ '  105 , 104טבלה  . 7דוגמאות ליהודים בודדים שלא גורשו למחנות משוםשהועסקו בעבודות  -כפייה  ,או בגלל מחלה  ,מאסר או נתינות זרה בערים סרס  ,קסאנטי  ,קומוטיני

ודראמה  -ראה  :צ ' ארי  ,עמ '

מולכו  ,עמ '
51

ראה :

ראה

:

; 121

נוביץ '  ,עמ '

בן  ,עמ '
52

הגרמנים .

לעומת זאת ,

ארדיטי ,
; 86 - 81

עמ '

. 141

מת " י ; בן מצא בסך  -הכל

. 145 - 142

קארפי  ,עמ '

; 107 - 106

ראה גם עמ '

. 31 - 30

; 210 - 208

וראה  :מצאם  ,מיכאל  ,עמ '

; 3 -2

כ 10 -

פארטיזאנים יהודים מאזור זה  -ראה

:

יהודי יוון  -הצלה

ן

97

הגרמנים קיימו מידה של שליטה גם באתונה ורדפו את הקומוניסטים כשם שפעלו
נגד היהודים  ,בלי שהאיטלקים יוכלו למנוע

בעדם .

בין פעולות הגסטאפו נגד היהודים באתונה בשנת
נוער יווני בשם  ( ESPOארגון נאציונאל  -סוציאליסטי

היהודים ולהציק להם  .במאי

מזוינים  ,בראשות

8

1941

1941

יצוין ייסודו של ארגון

ופאטריוטי ) ,

שכוון להסית נגד

יזמו הגרמנים התנפלות של מאה צעירים יוונים

חיילים גרמנים  ,על בית  -הכנסת ברחוב מילידוני ועל משרד

הקהילה  .הפורעים ניפצו שמשות  ,בזזו רכוש והתכוננו לשלוח אש בבית  -הכנסת

הקהילה .

ובמשרדי ועד

הרב ברזלי הזעיק קארביניירים איטלקים והם מנעו את

הפורעים מלהשלים את זממם ואף תפסו

5

גרמנים  .המשטרה הגרמנית המיוחדת

נתנה לרב תעודה רשמית  ,שהעידה כי הפורעים לקחו את ארכיון הקהילה ואת כל
הספרים והפנקסים שלה  .חברי  ES Oשוב תקפו את משרדי הקהילה ובית  -הכנסת
ב 20 -

ביוני

ששוחזרה .
ב 20 -
צעירים )

ביולי ~ , 1942
גרמו נזק רב והשמידו את רשימת חברי הקהילה

וב 14 -

53

בספטמבר

1942

את משרדי

O

פוצצו

6

חברי EAN

( התנועה הפאן  -יוונית של לוחמים

~
הפיצוץ התפשטה האש למועדון הצבא
 , ESומעוצמת

הגרמני הסמוך וגרמה ~
למות יוונים וגרמנים רבים  .באותו ערב  ,שהיה ערב יום  -כיפור ,

עצר הגסטאפו

10

מנכבדי הקהילה היהודית כבני  -ערובה  .הרב ברזלי מחה על כך

בפני האיטלקים  ,ולאחר עשרים ימי מאסר שוחררו העצורים  .בין אנשי המחתרת
שהשתתפו בפיצוץ היתה צעירה יהודייה  .היא נאסרה ונשפטה בבית  -משפט צבאי

גרמני יחד עם קוסטאס פריקוס  ,סגן בחיל  -האוויר היווני  .בדבריה בבית  -המשפט ,
אמרה הצעירה

להורג

:

' נולדתי יהודייה  ,אני יהודייה  ,ואמות יהודייה '  .למחרת היא הוצאה

על  -ידי כיתת ירי גרמנית.

בספטמבר

, 1943

הכיבוש האיטלקי

54

אחרי כניעת ממשלת איטליה  ,השתלטו הגרמנים על אזור

ביוון .

ב 21 -

רשימה של כל יהודי אתונה

בספטמבר הוזמן הרב ברזלי לגסטאפו ונצטווה להכין

שמותיהם  ,כתובותיהם  ,רכושם  ,נכסיהם וכיו " ב  .הרב

:

ביקש ארכה כדי להביא את הרשימה  ,אולם ניצל את האורכה שניהנה לו כדי לשרוף
את הרשימות שהיו בועד הקהילה וכדי לכנס אסיפה גדולה של היהודים בבית -
הכנסת  ,שבה הציע להם לברוח להרים  .למחרת הופיע הרב ברזלי במשרדי הגסטאפו
והודיע  ,שהוא לא הביא שום רשימה ואף הראה תעודה מהמשטרה הגרמנית

המיוחדת שניתנה לו ב  , 1941 -שהעידה כי פנקסי  -הקהילה נגזלו  .הרב קיבל ארכה של
48

שעות נוספות להכין רשימה חדשה  .ארכה זו הוא ניצל כדי להודיע לחברי הנהגת
ברזלי  ,עמ ' . 91 - 90

53

ראה

54

ראה  :מואיסיס  ,היסטוריה  ,עמ '  . 2מואיסיס כתב בהיסוס  ,כי שם משפחתה היה תיגרבו ומוצאה

:

מצאם  ,מיכאל  ,עמ ' 79

;

מקורפו  .אולם באבן  -הזיכרון  ,המועכת כיום באתונה בפינת הרחובות גלאדסטונוס ופטיסיון
לזכר האירוע  ,רשום שם אחד של אשה בלבד  ' ,יוליה ביבה '  ,שאינו שם יהודי  .אבל אפשר שזה
כינוי בדוי  ,או ששמה של הלוחמת היהודייה לא צוין באבן  -הזיכרון  .על אירועים אלה ראה גם

ברזלי .

עמ '

 ; 91 - 90מולכו  ,עמ '

75ן 76 -ן .

:

98

ן

יצחק כרם

הקהילה שיברחו  .אחר  -כך הוא נפגש עם ראשי ארגון הפארטיזאנים  EAhfוביקשם
להסדיר את הצלת יהודי אתונה  .מספר על כך הרב ברזלי

:

בצאתי מהגסטפו החלטתי לגמור את מלאכתי  ,מלאכת ההצלה  .התקשרתי עם
ראשי הפארטיזאנים באתונה וביקשתי מהם לסדר את פרטי ההצלה של כל
יהודי אתונה  .סידור זה נעשה בכתב והתנאים היו אלה  :ארגון הפארטיזאנים
היוונים מקבל עליו להציל את כל היהודים  ,להוציא אותם מאתונה ולהביא
אותם אל ' יוון החפשית '  ,זאת אומרת אל ההרים  .הוא מתחייב להבטיח להם

מעון ומחסה וגם מזונות עד כמה שידם משגת  .ההשתתפות של היהודים
במלחמה נגד הגרמנים לא הכרחית  ,אך כל צעיר יהודי שירצה להשתתף  ,יקבל
את כל זכויות ה ' אנדרטים ' כיתר היוונים  .כנגד זה התחייבתי למסור להם את
הכסף שהיה לקהלה בבנקים וגם הבטחתי לתת להם אחרי ההצלה תעודה על
פעולותיהם לטובת היהודים בשביל להשתמש בה אצל ההסתדרויות היהודיות
בתורכיה ובאמריקה  .נוסף לזה עשיתי מגבית בין היהודים העשירים ואת הכסף
הזה חילקתי בין כל העניים בתתי להם סכומים גדולים אשר בהם יכלו לעשות
א ת ההוצאות הראשונות בצאתם מן העיר עד בואם תת ת הגנת הפ ארטיזאנים .

55

היוזמה לבריחת הרב ברזלי באה מצד כמה גורמים  .אשר מואיסיס  ,יום  -טוב יקואל

ואליה לוי מרקזי המליצו ל  EAhf -לצרף את הרב לשורותיו ולקחתו להרים  .בפגישה
שהתקיימה במסגרת ארגון מחתרת זה  ,בהשתתפות

5

יהודים  ,ביניהם עמנואל ארוך ,

ברוך שיבי ושלמה ששון ושני לא  -יהודים  -קאפאלידיס ובאסאטיס  -הוחלט
להעביר את הרב להרים  ,ואפילו יהיה צורך להבטיח את העברתו בכוח .
בספטמבר

1943

בשעה

9 : 00

ב 22 -

בערב לקחו קאפאלידיס ובאסאטיס את משפחת ברזלי

במכונית אל הפארטיזאנים בהרים  .הרב נשאר שם עד סוף המלחמה  ,ובאותו זמן היה
מפרסם

ב  -י' Eleftheri ] 11841

( יוון

חופשית ) ,

הביטאון של  , EAAKהודעות שבהן

ביקש מהעם היווני לחקות את  EAhfולהציל יהודים ' .
6

כבר בספטמבר

1943

פורסמו

סיסמאות על קירות בחוצות אתונה הקוראות לציבור לעזור ליהודים ולמנוע את

תפיסתם .
הרב ברזלי שימש דוגמה ליהודי אתונה  ,ומיד לאחר בריחתו ניסו יהודים רבים
55

ראה :

ברזלי  ,עמ '

. 92

לפרשה זו ראה עוד  :ברזלי ; שיבי ; וכן ראיונות שלי עם אליקי ( ברזלי ) בן -

מאיור ( אתונה  23 ,ביאנואר
עזרתי

( פארים ,

 9בפברואר

; ) 1986

. ) 1985

ד " ר עמנואל ארוך ( אתונה ,

29

ביאנואר

 ; ) 1986סאלבאטור

הארכיבישוף דאמאסקינוס הציע לרב ברזלי לארגן לו בריחה

למצרים עוד קודם לכן  ,אחרי שאספ " ו בזזו את רשימות הקהילה  ,אולם הרב לא רצה להיפרד
מאשתו ומבתו .
56

ראה

:

נוביץ '  ,אתונה

;

מואיסיס  ,היסטוריה

;

סטאבריאנוס  ,עמ '

שערכתי עם גבריאל גבריאלידיס ( אתונה  29 ,ביאנואר

; ) 1986

; 263

יהודים  ,עמ '

;4

ראיון

וכן הראיונות עם ארוך ואליקי בן -

מאיור ( שהוזכרו בהערה  . ) 55מואיסיס ויקואל היו חברי ועד הקהילה בסאלוניקי  .יקואל הצליח

לברוח לאתונה ( קודם בריחתו קיים מגעים עם מרטן  ,בדבר שחרור עובדי  -הכפייה )  .מרקזי היה

פעיל יהודי באתונה ואיש קשר שלהם עם . EAM

ן

יהודי יוון  -הצלה

לברוח להרים שבסביבת עיר הבירה  ,או לצאת למזרח התיכון דרך הים

99

באוויה .

הצלתם לא היתה אפשרית ללא העזרה של יוונים נוצרים  ,אשר במקרים רבים אף יזמו
את נסיונות ההצלה למרות הסיכון הגדול לחייהם שהיה כרוך בכך  .עזרת גורמים

יווניים במשטרה מילאה גם היא תפקיד חשוב ביותר בהצלה  .אנגלוס אברט  ,מפכ " ל
משטרת אתונה  ,הנפיק תעודות  -זהות מזויפות לרוב היהודים בסביבות עירו 7 .
' גם
סגנו  ,דימיטריוס וורנופולוס  ,מיכאל גליקאס
ורבים אחרים היו חלק מהמערכת

שחיפשה יהודים ברחבי אתונה  ,קבעה איתם מקומות מסתור ודרכים אפשריות להגיע
לאוויה  ,הנפיקה תעודות חדשות רשומות על שמות

יווניים .

תעודות אלה חולקו

:

באגודת העיתונאים  ,שנשיאה גיאורגוס קאראנזאס הכיר היטב את אברט ; במשטרה

ובכנסייה .
נוצרים רבים באתונה שיכנו יהודים בבתיהם  .חלק מהיהודים שכרו דירות או

חדרים ששימשו כמסתור  ,אחרים התגוררו בהם ללא תשלום דמי שכירות  .יותר מכל
אדם אחר סייע ד " ר דנוס מאחייראס ליהודים להסתתר  .רופא זה אירגן ביוזמתו צוות
של

10

שמנו

אנשים שעזרו ליהודים  ,ובשרותם היו

92

4

מכוניות  .הוא הסתיר

34

משפחות

נפשות  ,ואיש מהם לא נתגלה על  -ידי הגרמנים  .הוא הסתיר כשלושה רבעים

מהם בסביבות אתונה ואת השאר במקומות שונים באטיקה ( בס) 111ע )  .הוא מצא
משפחות נוצריות שסיפקו דיור ליהודים ויחד עם צוותו הם השיגו מזון ליהודים
בשוק השחור  ,שמרו על רכוש יהודי והשיגו תעודות מזויפות לאלה
מתחנות המשטרה שבטיסיו

ובאיפוקראטוס .

שהסתתרו ,

58

נתיב הצלה אחר היה לברוח בדרך הים למזרח התיכון  ,כדי לחיות בארץ  -ישראל
או להצטרף לצבא היווני  .דרך הצלה לא רווחת אך חשובה היתה הסתתרות בבית -

חולים  .נפגעי מלחמת אלבאניה שהו בבתי  -חולים יותר מן הזמן שהיה דרוש לריפוים ,
כדי להינצל מידי הגרמנים  .ד " ר בלסטוס  ,מנהל בית  -חולים לחולי  -נפש בפסיחיקו

( פרבר של אתונה )  ,הסתיר במוסד שלו

7

יהודים  ,ואף מנע את החשפותם על  -ידי

הגרמנים שערכו חיפוש בבית  -החולים  ,עקב הלשנה של יוונים  .הגרמנים חיפשו שם
תינוק שנימול ולא מצאוהו  ,וד " ר בלסטוס שיכנע אותם

לעזוב את הבניין ' .
9

במקרים

אחרים נחשפו יהודים רבים ממקומות המסתור שלהם  ,משום שהלשינו עליהם .
אחת הבעיות שהכבידו ביותר על ההצלה מאתונה ומסביבותיה היתה שהגורמים
השונים  ,ארגונים או בודדים  ,שעזרו ליהודים לא היו מאוחדים ולפעמים אף לא ידעו
על קיום הגורמים האחרים  .פעולות כמו סיוע ליהודים להסתתר או הסעה לאוויה

57

ראה

:

קרייגדלר  ,עמ '  ; 113איו " ש 431 / 551 - 553ן ; וכל ראיון שערכתי עם מאריה רזאן ( אתונה 9 ,

בפברואר
58

. ) 1986

ראה  :איו " ש  ,חסידי אומות העולם  ,מס '

; 2140

רפאל  ,עמ '

; 15 - 13

ראיון שערכתי עם ד " ר פאנוס

מאחייראס ( אתונה  22 ,בדצמבר . ) 1985
59

ראיון שערכתי עם יוסף כהן ( אתונה ,

4

בפברואר

. ) 1986

לדבריו  ,הגרמנים ערכו את החיפוש

בערב פסח תש " ד נגד רצון מנהל בית  -החולים  ,מצאו את התינזק שחיפשו ( הוא יוסף כהן ) ,
הפשילו את מכנסיו  ,אך לא גילו שהוא נמול  ,אולי בגלל אור הזרקור שסינוור

אותם .

ן

100

יצחק כרם

וממנה לתורכיה בוצעו על  -ידי כמה גופים בעת ובעונה אחת  .חלק מחברי הארגונים
לא הכירו אישית יהודים רבים או לא ידעו כיצד לאתרם במקומות המסתור שלהם  .גם
הרבה יהודים לא ידעו על קיומם של הארגונים והבודדים שרצו לעזור להם או גילו
במקרה קשר אליהם .

.2

חאלקיס ואוווה

היהודים בחצי  -האי אוויה היו ערים לאיום על חייהם ומאורגנים להתנגדות למאמצי
הגרמנים

לתופסם  .לאחר פקודת השלטונות הגרמניים ( פקודת

באוקטובר

, 1943

שטרופ )

ב3 -

שלפיה על כל היהודים לשוב אל מקומות מגוריהם הקבועים ולא

לנטוש או להחליף אותם וחובה עליהם להרשם  ,התפזרו הרוב מתוך

חאלקיס בכפרי אוויה .

90

מהם נתפסו בלילה שבין

25 - 24

במארס

325

1944

נתפסו אחרי כן בחאלקיס או בכפרים  ,ואלה שולחו למחנות ההשמדה

יהודי

ועוד

32

בפולין .

יהודים בודדים מחאלקיס הגיעו להרים כבר ב  . 1942 -מנדי מוסקוביץ ומאריקה
יהושע התגייסו לפארטיזאנים  ,בלוויית משפחותיהן  ,בתור מורות בכפרים  .לאחר
רצח מנדי בידי הגרמנים גייסה מאריקה יחידת לוחמות מקרב הבנות הכפריות של
אוויה ועמדה בראשן  .נוסף לפעילותה בקרב הפארטיזאנים  ,אירגנה סאריקה בסוף

מזון ומגורים ליהודים מאת כנסיות כפריות ועזרה באופן פעיל ליהודים

1943

שנמלטו מיוון בסירות לתורכיה  ,בפיקוח  , ELASמהנמל הקטן של כפר לאקאוס .
גם ליאון עמר מחאלקיס  ,בן  , 22שהיה מפקד וסמל קרבי בצבא היווני ולחם
באלבאניה  ,הצטרף באוגוסט  1942ל  ELAS -ופקד על 44

לוחמים .

60

כאשר נודע ליהודי חאלקיס על המשלוחים הראשונים מסאלוניקי למחנות -

ההשמדה  ,לאחר מחאת דאמאסקינוס

ב 24 -

במארס

, 1943

הם החלו לברוח מעירם .

רובם ברחו אל הכפרים שבהרי אוויה ומיעוטם לאתונה  .בין אוקטובר

1943

למארס

היו משפחות יהודיות מאתונה שהסתתרו במנזר תיאולוגו ועד שמצאו ספינות

1944

שיקחום לתורכיה  .י6

מעשה הגבורה הגדול ביותר במסגרת המאמצים להגן על יהודים אירע ב  6 -ביולי
, 1944

בקרב נגד הגרמנים בכפר סטני  ,שנועד להגן על

70 - 50

יהודים שמצאו שם

מקלט  .הפארטיזאנים  ,בראשות ליאון עמר  ,קיבלו ידיעות מראש כי הגרמנים יתקיפו

את סטני בגלל הריכוז הגדול של יהודים ששהו שם  .ליאון מינה את זכריאס כהן
למנהיג היהודים והורה לו להובילם לרגלי ההר

דירפיס .

60

חיילים גרמנים  ,שהגיעו

למקום בקאיאקים ובכלי  -רכב  ,תקפו את הכפר ברכב משוריין  ,בתת  -מקלעים
וברובים  .מולם עמדו
60

ראה

:

מולכו ,

ביאנואר
61

45

פארטיזאנים עם מעט מאוד נשק  :אקדחים  ,רימוני  -יד וכמה

עמ ' ; 215 - 214 , 157

; ) 1986

אפימריס  ,עמ '

מכתב אליי מאת שרה

פורטים ,

ראיונות שערכתי באתונה עם משה דולינסקי
נחמיאס

( 19

ביאנואר . ) 1986

; 2731

( 16

ראיון שערכתי עם ליאון עמר ( אתונה ,

תל  -אביב ,
בדצמבר

13

8

ביאנואר . 1986

23 ; 1985

בפברואר

 ) 1986ועם

משה

יהודי יוון  -הצלה

ן

וסו

תת  -מקלעים  .הם היו מוכנים לבוא הגרמנים והציבו להם מארב  .כמה גרמנים נהרגו .
הפארטיזאנים ניצחו ואיש מהם לא נפגע  .כל היהודים שהיו בכפר הצליחו לברוח ,
פרט למשפחת קריספי  ,שנורתה בידי הגרמנים בכיכר המרכזית בדרכה ליציאה

מהכפר .

62

במאי

1944

אסרו הגרמנים יהודים בחאלקיס שטרם נלכדו ושלחו את רובם

לאושוויץ  .בסוף קיץ

1944

נכלא בחאלקיס הרב דודשון מצאם  ,שנשאר בעיר עד אותו

זמן כיוון שהיה חבר בועד עירוני ממשלתי יווני שפיקח על חנויות ובתי  -עסקים  .הרב

נאסר על  -ידי תאגמאטה אספליאס ( יחידה בטחונית יוונית  ,כפופה לשלטון היווני
הפרו  -גרמני )  ,אולם מכלאו הוא העביר פתק לקצינים יווניים  ,שאותם הכיר מביקוריו
במועדון שלהם  .הוא שוחרר

ב 25 -

בספטמבר על  -ידי המפקד היווני הראשי בעיר .

באותו זמן ביקש הרב שהיהודים האחרים ישוחררו  ,ואמנם למחרת שוחררו  6יהודים .

.3

ואנונה

יהודי יאנינה לא האמינו כי הגרמנים יפגעו בהם  .סגן נשיא הקהילה שבתאי קבילי ,
לדוגמה  ,היה משוכנע שכל עוד יהודי יאנינה משלמים לגרמנים  ,גורלם לא יהיה

כגורל אחיהם בסאלוניקי  .קבילי היה מנהיג דתי נודע בעירו  ,והיהודים נתנו אמון רב
בדבריו .
, 1943

ב 20 -

באפריל

כבשו הגרמנים את יאנינה

1943

ל 20 -

יום ועזבוה  .בספטמבר

לאחר כניעת ממשלת רומא לבנות  -הברית  ,כבשו הגרמנים שנית את יאנינה .

מאז הצטרפו יותר

מ 20 -

צעירים יהודים לשתי תנועות הפארטיזאנים הגדולות .

קבוצה נוספת ברחה לאתונה כדי להצטרף

ל . EOE -

עוד בתקופת הכיבוש האיטלקי ברחו כמה יהודים מיאנינה לאלבאניה והצטרפו

ניצלו .

לקרוביהם  ,וכך

מהאיטלקים לעבור

ב 23 -

לאתונה .

באוגוסט

1943

קיבלו

יהודים מיאנינה אישור

8

אישור זה לא היה ניתן בקלות  .יהודים רבים ברחו

מיאנינה בעזרת נוצרי בשם באסילי קרפסיטי  .הוא השיג תעודות מזויפות בשביל

6

יהודים  ,באמצעות גיסו  ,דימיטריאס בילאיטיס שהיה מפקד משטרה ביאנינה  .במקרה
אחר  ,בספטמבר

, 1942

סייע קרפסיטי לידידו ציון באקוליס לצאת לאתונה  ,ואף שילם

את הוצאות נסיעתו וליווה אותו בלילה לכפר ברקמאדי
ידידו היהודי את דרכו .

ב 27 -

הגרמנים  ,מצא קרפסיטי
נסיעתן

לברקמאדי ,

17

במארס

, 1944

יומיים אחרי שיהודי יאנינה רוכזו על  -ידי

נשים יהודיות שהסתתרו  ,האכילן ושילם את הוצאות

תמורת שעון

זהב שנתן

למפקד

המלוכנים )  ,ספירוס קונסטאדופולוס  ,שהסכים להסיען
62

ראיון עם עמר ( לעיל  ,הערה

( קאסטריצה ) ,

שממנו המשיך

. ) 60

ES

E

( הפארטיזאנים

בספינתו~" .
3

ברשותי מצוי היומן של קרב זה ובו שני עמודים  ,עותק ממנו

מצוי בארכיון משרד ההגנה של יוון באתונה .
63

על ההצלה ביאנינה  -ראה

:

דלבין  ,עמ '

שערכתי עם אריקוס לויס ( אתונה ,

ביאנואר . ) 1986

17

 ; 93 - 91איוקש ; % 431 / 656 ,

בדצמבר

 ; ) 1985ועם

קראפסיטי ; וכן ראיונות

באזילי קראפסיטי ( אתונה ,

13

ן

102

.4

יצחק כרם

תסאליה

רוב יהודי וולוס  ,לאריקה וטריקאלה
באמצע ספטמבר

1943

ברחו

950

נצלו .

מתוך  1 , % 00יהודי לאריסה להרים שמסביב  .הרב

קאסוטו סירב לדרישת הגרמנים להכין רשימה של חברי הקהילה וברח גם הוא
יהודים לעירם  .הם נכללו

להרים  .כעבור זמן מה חזרו

75

שהגרמנים שילחו להשמדה

ב  24 -ו 25 -

. % 944

במארס

ב 225 -

היהודים מלאריסה

אל לאריסה ברחו

9

יהודים

מיאנינה  ,שהיו בפיקוח הגרמנים במחנה מעבר בדרך לאושוויץ .
גם רוב יהודי וולוס

ניצלו .

ב 30 -

בספטמבר

1943

דרשו הגרמנים מאת הרב פסח ,

הרב הראשי של העיר  ,למסור להם את רשימות הקהילה  ,אולם המטרופוליט יואכים
יעץ לרב לא להענות לדרישתם ולהצטרף למחתרת  .יהודי העיר ברחו להרי פיליון ,

קיבלו מחסה אצל אנשי המתתרת וצוידו בתעודות  -זהות מזויפות  .במשך הזמן כמאה

מהם חזרו לעיר בגלל חוסר אמצעים וחוסר אפשרות להחזיק מעמד בהרים  .כמצוד
הגרמני על יהודי וולוס שולחו

130

מהם

בטריקאלה  470יהודים הלכו להרים .
הגרמנים  ,ששילחום למחנות 64 .

.5

למחנות -ההשמדה .

כ 50 -

זקנים ועניים נשארו בעיר ונפלו בידי

קאסטורוה

יהודי קאסטור  :ה פחדו מהגרמנים ושקלו אפשרות של בריחה  ,אך נרתעו מפני האיום
הגרמני כי על כל אחד שיברח יוצאו להורג

לפארטיזאנים בספטמבר

האיטלקי .

, % 943

מאוחר יותר ,

בבתיהם  ,ברחו

כ 50 -

ב 24 -

עשרה .

יהודים אחדים הצטרפו

בראשית הכיבוש הגרמני  ,שהחליף את השלטון
במארס  , % 944כאשר הגרמנים לכדו את היהודים

יהודים והסתתרו בבתים של נוצרים .

לפני העברת יהודי

קאסטוריה לאושוויץ  ,שיכנעו שתי משפחות את הגרמנים כי הן בעלות נתינות

ושוחררו ' .

תורכית

.6

6

מאטראס ואגרלנלוד

יהודי סאטראס נמלטו אל כפרי הסביבה החל מאוקטובר

1943

ונצלו  ,ורק

%2

משפחות מהם נלכדו על  -ידי הגרמנים  .באותו זמן  ,שתי משפחות מאתונה שהסתתרו
בפאטראס נצלו בשל כך .
באגריניון התגוררו

6

משפחות

יהודיות.

3

ימים לפני נפילת ממשלת באדוליו

ברומא  ,יעץ סולומון כהן למשפחות אלו לברוח להרים  .הם פעלו לפי עצתו

ונצלו .

סולומון כהן היה יליד יאנינה  ,התחנך בקורפו  ,למד רפואה באיטליה  ,גורש ממנה
בשנת

1938

וחזר

64

ראה

:

דלבין  ,עמ '

65

ראה

:

בן  ,עמ '

ליוון .
; 100

; 61 - 60

לאחר הכיבוש הוא הצטרף ל ' EAhf -ובהיותו בשורות
מולכו  ,עמ '

; 218 - 215

.

מצאם יוסף  ,עמ '

וכן ראיון עם ברי נחמיאס ( אתונה ,

6

;6

בן  ,עמ '

. 59 - 58

בפברואר . ) 1986

ן

יהודי יוון  -הצלה

הפארטיזאנים החליף את זהותו ושירת כמתרגם של המשטרה

103

האיטלקית באפירוס .

האיטלקים ביוון ראו בו איטלקי לכל דבר  .כאשר הועבר לאגריניון  ,בנושאו שם בדוי

 -גראסימו קוקו  -נמנה עם שירות הביון האיטלקי  .הוא העביר מידע מאת

מלשינים יוונים לאיטלקים  .מידע זה הוא גם הביא לידיעת המחתרת  ,וזו הענישה את

הבוגדים .

נוסף להישגיו המרובים בשירות המחתרת  ,הוא אירגן לכמה משפחות

יהודיות מיאנינה  ,שהגיעו לאגריניון בשיירה  ,הסעה לאתונה בשלוש מכוניות צבאיות

איטלקיות .

.7

66

קורסו

בקורפו היו יהודים שחזו את העתיד וברחו בעזרת נוצרים  .סטאברוס וולכוס  ,נוצרי
שהכיר את לואיזה אחותו של אברהם באלאסטראס  ,שירת כמתורגמן אצל הגרמנים

במבצר בקורפו  .בתחילת יוני

בא וולכוס לבית באלאסטראס ואמר להם לברוח ,

1944

כ6-

כי הגרמנים ילכדו אותם בעוד

ימים  .הוא הוסיף  ,כי

6

אנשי ס " ס הגיעו לקורפו

כדי לגרש את היהודים  .אליה  ,אביו של אברהם  ,הזהיר את הרב נחמה ואת נשיא
הקהילה יוסף פרו כי הגרמנים עומדים ללכוד את יהודי קורפו  ,אך השניים לא האמינו

לו .

ביוני קראו הגרמנים לכל היהודים להתייצב בבוקר בכיכר המרכזית  ,אך בני

ב9-

משפחת באלאסטראס ברחו למנזר  .לאחר

20

יום אירגנו פארטיזאנים מתנועת

למשפחות באלאסטראס וסוסים הסעה לאפירוס  ,שם הם

EAhd

הצטרפו אל הפארטיזאנים .

חמישה יהודים אחרים מקורפו הסתתרו בבית הנוצרי פאנאיוטיס סירינגאקיס ,
כשלושה חודשים לפני שילוח היהודים להשמדה  ,ואילו לאחר השילוח הם מצאו
מיקלט בכפר פלאקאס

. ( VelakasJ

גם משפחת יעקב לוי שמנתה  5נפשות לא הופיעה

בכיכר המרכזית עם כל יהודי קורפו  .למחרת היום  ,ב  8 -ביוני  , 1944הפציצו האנגלים
את האי והמשפחה ברחה לכפר קותוניביקי  ,ומשם לכפר אפרה ובו התגוררה בגורן
במשך

.8

7

שבועות  .בשלהי המלחמה מצאה המשפחה מיקלט בכפר אגיוס

זמונו1דה

( ז %וקונטוס )

יהודי זאנתה לא גורשו על  -ידי
בספטמבר

יואניס .

67

1943

הגרמנים .

כאשר הגרמנים נכנסו לאי זאנתה

ב9-

הם הפעילו טרור נגד היהודים  ,אולם הם לא חזרו על כך במשך זמן

רב  .המפקד הצבאי של האי היה אלפרד ליס  ,ממוצא אוסטרי  ,ראש העיר היה לוקאס
קרר והמטרופוליט כריסטוסטאמוס היה דובר גרמנית ואישיות חזקה  .ב  9 -בספטמבר
הורה ליס לקרר למסור לו את רשימת היהודים באי וכן את אומדן רכושם ורשימת

מקצועותיהם  .ליט גם ציווה שנשיא הקהילה משה גאני יבוא אליו  .קרר רצה ליצור
66

ראה

:

ילאדופולו  ,עמ '

ביאנואר
67

 ) 1986ועם

; 145 , 127

בן  ,עמ '

סולומון כהן ( חיפה ,

; 58
18

ראיונות שערכתי עם סם בן  -רובי ( אתונה ,

בספטמבר

ראיונות שערכתי באתונה עם אברהם באלאסטראס
( 19

ביאנואר

 ) 1986ועם אסתר

( 25

לוי לאגאריס ( יאנינה ,

. ) 1984

בדצמבר
27

24

) 1985

בפברואר

ומואיסיס באלאסטראס

. ) 1986

ן

 04ו

יצחק כרם

רושם כי זו קהילה ענייה מאוד  ,על  -כן הורה לגאני לבוא אל המפקד הגרמני בלבוש
של

בלואים .

בפגישה עם ליס מסר לו גאני את הרשימות על היהודים ורק

המטרופוליט דיבר עם ליט בגרמנית .ליט הורה ליהודי העיר להיות רתוקים לבתיהם ,
כאשר דלתותיהם פתוחות  ,בין השעה חמש בערב לשבע בבוקר  .הגרמנים איימו
להעניש כל יהודי שלא יציית להוראות ולהעניש ביתר חומרה כל יווני שיתן מסתור
ליהודים בביתו  .גאני אסף את יהודי זאנתה בבית  -הכנסת  ,הודיע להם שהוא עצמו

עומד לברוח לכפר והציע שכל יהודי יעשה כהבנתו  .כשני שלישים מאנשי הקהילה
ברחו לכפרים  ,ואילו העניים ביותר והזקנים נשארו
מתו מרעב עד ששוחרר

בעיר .

כ 30 -

מן הבורחים לכפרים

האי .

לשאלה מדוע לא גורשו היהודים מזאנתה  ,יש כמה גירסות הסבר  .גירסה אחת היא

כי ליט  ,שהיה אוסטרי  ,אהד את היהודים  .גירסה אחרת מנסה להקיש מן המצב באי
קורפו  ,אשר מפקדו  ,ייגר  ,שלח

ב 14 -

במאי

1944

שדר כדי להביע התנגדותו לגירוש

יהודי קורפו  .הוא חשש  ,כי היהודים יסתתרו בהרים  ,או ישחדו את המשטרה היוונית .
נוסף לכך באותו זמן עגנה בנמל קורפו ספינה של הצלב האדום  ,וייגר חשש כי היא
תצפה בלכידת היהודים ותפיץ בעולם את הידיעה על כך  .אולם ההכנות למשלוח

היהודים מקורפו כבר נעשו ולא היה ניתן לבטלן  .ייגר קיבל הוראה מהממונים עליו
לקבל את הדין  .המביאים דוגמה זו מקורפו מבקשים להסיק ממנה  ,כי גם ליט ,
המפקד של זאנתה  ,לא היה פטור מחששות מעין אלה  .לפי גירסה אחרת  -שהטוען

לה הוא גיסו של המטרופוליט של זאנתה  -ניסה המטרופוליט כריסטוסטאמוס

למצוא תכסיס להצלת יהודי האי ואף קיבל לכך את הסכמת ליט ( לדברי מקור זה
הכירו השניים עוד מימי לימודיו של המטרופוליט במינכן כסטודנט  ,בשנת

) % 924

לשלוח מברק להיטלר  ,ולבקש כי יהודי זאנתה לא יישלחו לפולין  .היטלר השיב
בחיוב על פנייה זו  ,ומברק התשובה של הפיהרר נשתמר עד רעידת  -האדמה שפקדה

את האי בשנת . 1953
מאת יוצאי זאנתה  .היא מובאת כאן רק לשם שלמות התמונה  .באוגוסט  1944הוחלף
המפקד הגרמני ליט והושלך לכלא על  -ידי מחליפו  .יש להניח כי היד הרכה שנקט
אף חוקר רציני אינו מקבל גירסה זו ואין היא מקבלת אישור גם

כלפי היהודים והפארטיזאנים היתה בין הגורמים להחלפתו .
באותו זמן הגיעו שלוש ספינות קטנות לפנות את היהודים

מזאנתה .

אולם

הגרמנים הם שיצאו בספינות אלה מהאי  ,כיוון שהפארטיזאנים הגבירו את לחצם ואף
איימו על הכובשים לפנות את האי  .הגרמנים יצאו

ב% 2 -

בספטמבר

1944

חודש לפני

תחילת הנסיגה הכללית שלהם מיוון  .יהודי זאנתה נשארו באי עד סוף המלחמה ולא
עזבו אותו  ,וזאת בניגוד לגירסת הילברג  .מסמכים ארכיוניים על יהודי זאנתה טרם
אך

נמצאו ,

אפשר

וכריסטוסטאמוס .
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הראשי של וולוס  ,משה פסח  ,רב ולוחם

הרב חיים חביב  ,סגן הרב הראשי בסאלוניקי  ,נספה באושוויץ

.9

ך

ו ,4 1
;

הרב אברהם מולכו  ,הרב הראשי של

;

רודוס

יהודי רודוס קיבלו הוראה מהגרמנים  ,אשר השתלטו על האי לאחר כניעת ממשלת
רומא  ,להתייצב

ב 20 -

ביולי

ונשלחו לאתונה

1944

מאתונה למחנות  -ההשמדה היה

ב6-

באוגוסט .

39
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ביולי  .השילוח האחרון

יהודים מרודוס לא נעצרו משום

שהם או בן  -הזוג שלהם היו נתינים תורכיים  ,והם היו מוגנים על  -ידי הקונסול

התורכי .
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סיכום
כעשרת אלפים יהודים ביוון ניצלו מהשמדה  ,וזאת במידה רבה הודות לעזרה

שהושיטו בני העם היווני  ,בתור ארגונים או בתור יחידים  ,לנרדפים  .רוב היהודים
כ 4000 -

נצלו בסביבת אתונה  ,אשר

יהודים נוספו בזמן המלחמה על האוכלוסיה

היהודית שהיתה בה  .גם יהודים מסאלוניקי שנלחמו באלבאניה אך חזרו לאתונה ולא
לסאלוניקי  ,נצלו  .לפחות

האיטלקית על העיר

כ 2000 -

ב 194 % -

יהודים ברחו מסאלוניקי  ,החל מן ההפצצה

עד הגטואיזאציה של יהודיה בפברואר  -מארס

. % 943

מאות מהם נצלו הודות למאמצי הדיפלומאטים האיטלקיים בסאלוניקי .
שערכתי באתונה

קוסטיס
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מנהיגי הקהילה באתונה שלמדו לקת מהמצור על יהודי סאלוניקי לא צייתו

להוראות הגרמנים  .בריחת הרב ברזלי שימשה דוגמה והאיצה את בריחת יהודי
אתונה  ,שרובם לא נרשמו אצל הגרמנים וברחו מבתיהם בהסתייעם בעזרה ובעידוד
מצד הפארטיזאנים  .עוד ראוי לציין את מאות הפארטיזאנים היהודים שלקחו חלק

פעיל בלחימה נגד הגרמנים  .גם דיפלומאטים רבים
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איטלקים  ,ספרדים  ,תורכים ,

ארגנטינאים ושוודים עזרו להציל את חייהם של יהודים רבים .
בתסאליה הסתתרו רוב היהודים בהרים  .באוויה רוב היהודים חיפשו מיקלט
בהרים וקיבלו הגנה מהפארטיזאנים  .יהודים ויוונים יחדיו שיתפו פעולה בהעברת
פליטים  ,מנהיגים וחיילים למזרח

התיכון .
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