
ΣΥΛΛΟΓH ΛΕΥΤEΡΗ ΙΩΑΝΝIΔΗ
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Υποφάκελος 1 (GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.SF0001): Αλληλογραφία με Νομαρχία Ευβοίας 
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Τεκμήρια: ΙΤ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Κωδικός αναγνώρισης Χρονολογίες Περιεχόμενο Παρατηρήσεις

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000035_00001

1944.01.10 Ονομαστική κατάσταση των Εβραίων που υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις 
σύμφωνα με την από 4.10.43 διαταγή του Γερμανού Ανωτάτου Αρχηγού των 
Ταγμάτων Ασφαλείας και της Αστυνομίας της Ελλάδας Γιούργκεν Στρόοπ. Στην
κατάσταση αναγράφονται: ονοματεπώνυμο, βαθμός συγγενείας, επάγγελμα 
και διεύθυνση διαμονής. Απαριθμούνται οχτώ άτομα ως αρχηγοί οικογενείας.

Απάντηση στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000002_0000
1-00002. Διαβιβάζεται 

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000035_00002

1944.01.18 Ονομαστική κατάσταση των Εβραίων που υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις 
σύμφωνα με την από 4.10.43 διαταγή του Γερμανού Ανωτάτου Αρχηγού των 
Ταγμάτων Ασφαλείας και της Αστυνομίας της Ελλάδας Γιούργκεν Στρόοπ. Στην
κατάσταση αναγράφονται: ονοματεπώνυμο, βαθμός συγγενείας, επάγγελμα 
και διεύθυνση διαμονής. Απαριθμούνται συνολικά είκοσι άτομα, μεταξύ των 
οποίων οχτώ αρχηγοί οικογενείας. 

Απάντηση στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000002_0000
1-00002

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_00001-
00005

1943.10.19- 
1943_1944

Δίφυλλο με τον τίτλο «Κατάστασις παρουσιάσεων Ισραηλιτών Χαλκίδος | 
1943-44 | 19-Χ-43» που περιέχει τα GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_00002 - GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_00006

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_00002

1943.10.19-
1944.04.30

«Κατάστασις των υποβαλόντων δηλώσεις Ισραηλιτών Χαλκίδος Εμφαίνουσα 
τας ανά διήμερον παρουσιάσεις αυτών». Από  πό 19 Οκτωβρίου 1943  έως 30 
Απριλίου 1944. Αριθμούνται 10 ονοματεπώνυμα.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039-
_00001-00005

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_00003

1943.12.21-
1944.02.03

«Κατάστασις των υποβαλόντων δηλώσεις Ισραηλιτών Χαλκίδος Εμφαίνουσα 
τας ανά διήμερον παρουσιάσεις αυτών». Από 21 Δεκεμβρίου 1943 έως 3 
Φεβρουαρίου 1944. Αριθμούνται 8 ονοματεπώνυμα. 

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_0000
1-00005 

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_00004

1944.02.05-
1944.03.14

«Κατάστασις των υποβαλόντων δηλώσεις Ισραηλιτών Χαλκίδος Εμφαίνουσα 
τας ανά διήμερον παρουσιάσεις αυτών». Από 5 Φεβρουαρίου έως 14 
Μαρτίου 1944. Αριθμούνται 8 ονοματεπώνυμα.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039 
_00001-00005

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_00005

1944.03.16- «Κατάστασις των υποβαλόντων δηλώσεις Ισραηλιτών Χαλκίδος Εμφαίνουσα 
τας ανά διήμερον παρουσιάσεις αυτών». Από 16 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 
1944. Αριθμούνται 8 ονοματεπώνυμα.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039 
_00001-00005

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039_00006

1944 «Κατάστασις των υποβαλόντων δηλώσεις Ισραηλιτών Χαλκίδος Εμφαίνουσα 
τας ανά διήμερον παρουσιάσεις αυτών». Από 2 Μαΐου έως 18 Ιουνίου. 
Αριθμούνται 10 ονοματεπώνυμα. 

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000039 
_00001-00005

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000040 1933.05.23 «Καταστατικόν Ισραηλιτικής Κοινότητος Χαλκίδος». Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως που περιλαμβάνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Χαλκίδας (135 άρθρα).

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000001 1943.10.16 Αποστολή διαταγής του "Γερμανού Ανωτάτου Αρχηγού των Ταγμάτων 
Ασφαλείας και της Αστυνομίας" σχετικά με τις υποχρεώσεις των Εβραίων 
απέναντι στις Αρχές Κατοχής. 

Διαβιβάζει τα GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000002_0000
1 και GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000002_0000
2

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000002_00001-
00002

1943.10.04 Διαταγή του "Γερμανού Ανωτάτου Αρχηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας και της 
Αστυνομίας" σχετικά με τις υποχρεώσεις των Εβραίων απέναντι στις Αρχές 
Κατοχής (στη γερμανική  και ελληνική γλώσσα)

Διαβιβάζεται με το GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000001

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000003 1943.10.16 Αποδεικτικό δημοσίευσης της διαταγής του Γιούργκεν Στρόοπ σχετικά με τις 
υποχρεώσεις των Εβραίων απέναντι στις Αρχές Κατοχής

Αναφέρεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000002

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000004 1943.10.19 Κοινοποίηση της διαταγής του Γιούργκεν Στρόοπ σχετικά με τις υποχρεώσεις 
των Εβραίων απέναντι στις Αρχές Κατοχής

Κοινοποιεί το GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000002

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
IT000012

1943.10.17-
1943.10.19

Δίφυλλο που φέρει τον τίτλο "Υπεύθυνοι δηλώσεις Ισραηλιτών Χαλκίδος 
1943" και περιέχει υπεύθυνες δηλώσεις Εβραίων Χαλκίδας σχετικά με τη 
διεύθυνση διαμονής και τα μέλη της οικογένειάς τους

Περιέχει τα GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005- 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000012

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000005 1943.10.17 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και τα μέλη εβραϊκής 
οικογένειας της Χαλκίδας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
000012

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000006 1943.10.17 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και τα μέλη εβραϊκής 
οικογένειας της Χαλκίδας.

Περιέχεται στο  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
000012

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000007 1943.10.18 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και τα μέλη εβραϊκής 
οικογένειας της Χαλκίδας.

Περιέχεται στο  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
000012
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GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000008 1943.10.19 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και τα μέλη εβραϊκής 
οικογένειας της Χαλκίδας.

Περιέχεται στο  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
000012

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000009 1943.10.19 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και τα μέλη εβραϊκής 
οικογένειας της Χαλκίδας.

Περιέχεται στο  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
000012

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000010 1943.10.19 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και τα μέλη εβραϊκής 
οικογένειας.

Περιέχεται στο  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
000012

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000011 1943.10.19 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και τα μέλη εβραϊκής 
οικογένειας της Χαλκίδας

Περιέχεται στο  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
000012

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000012 1943.10.19 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής και τα μέλη εβραϊκής 
οικογένειας της Χαλκίδας.

Περιέχεται στο  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000005-
000012

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000013_00001-
00002

1944.01.07 Έγγραφο της Νομαρχίας Ευβοίας προς τον Έπαρχο Καρυστίας, τους 
Δημάρχους Χαλκιδέων και Αιδηψού και τους προέδρους κοινοτήτων 
πρωτευουσών τέως Δήμων με το οποίο τους ζητείται να δημοσιοποιήσουν το 
από 23.11.1943 Διάταγμα. Σύμφωνα με το Διάταγμα αυτό, το περιεχόμενο 
του οποίου παρατίθεται στο έγγραφο, οι περιουσίες των Εβραίων οι οποίοι 
"δεν ανταπεκρίθησαν προς την υποχρέωσίν των όπως προβώσι περί του 
ατόμου των εις δήλωσιν […] κηρύσσονται κατασχεθείσαι" και "παραδίδονται 
εις το ελληνικόν κράτος προς διοίκησιν". Επί πλέον, με το έγγραφο της 
Νομαρχίας ζητείται από τους αποδέκτες να αναφέρουν πόσοι Εβραίοι έχουν 
καταγραφεί και «αν οι άρρενες εκ τούτων δίδωσι το παρόν ανά διήμερον εις 
τους Δήμους ή τας κοινότητας"

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000021_00001-
00002

1944.01.10 Κοινοποίηση της υπ. αριθ. 71/1944.01.07 διαταγής της Νομαρχίας Ευβοίας, η 
οποία συμπεριλαμβάνει το Διάταγμα της από 23.11.43 διαταγής του 
Στρατιωτικού Διοικητού Ελλάδος «περί των περιουσιών των Εβραίων», όπως 
και το από 30.12.43 έγγραφο της γερμανικής διοίκησης με σκοπό την 
τοιχοκόλληση και δημοσιοποίησή του. Αιτείται ο αριθμός των καταγραφέντων
Εβραίων και «αν οι άρρενες εκ τούτων δίδωσι το παρόν ανά διήμερον εις τους
Δήμους ή τας Κοινότητας.» Ακόμη, ζητείται από τους Οικονομικούς εφόρους 
να καταγράψουν τις κατασχεθείσες περιουσίες των Εβραίων «οίτινες δεν 
συνεμορφώθησαν πλήρως προς τας περί δηλώσεως αυτών». Σύμφωνα με το 
Διάταγμα, ως περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται εννοούνται «όλα τα 
πράγματα και τα δικαιώματα, τα εκπροσωπούντα χρηματικήν αξίαν κινητά και
ακίνητα, δικαιώματα επικαρπίας, δικαιώματα εκ συμβάσεων μισθώσεως, 
αγροτικής μισθώσεως και εξ εταιρικών συμβάσεων, απαιτήσεις παντός 
είδους, μετοχαί και λοιπά χρεώγραφα κλπ. Αι κατασχόμεναι περιουσίαι 
παραδίδονται εις το Ελληνικόν κράτος προς διοίκησιν».

Κοινοποιείται το GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000013_0000
1-00002, του οποίου το περιεχόμενο 
παρατίθεται στο διαβιβαστικό

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000017 1944.01.10 Αναφορά λήψης της υπ. αριθ. 71 διαταγής, η οποία κοινοποιήθηκε στους 
προέδρους των κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε - αναφορά διαβίβασης στον 
Οικονομικό Έφορο ονομαστικής κατάστασης των Εβραίων που υπέβαλαν 
δηλώσεις.

Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 5/1944.01.10 
έγγραφο της Νομαρχίας Ευβοίας (αρ. 
πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο 
55/1944.01.10)

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000014 1944.01.11 Αποδεικτικό δημοσίευσης της υπ' αριθ. 55/1944 ανακοίνωσης του Δήμου «δι’ 
αναγνώσεως επ’ εκκλησίαις και θυροκολλήσεως ταύτης εις τας εξωθύρας των 
εκκλησιών». Υπογράφουν  ο δημαρχικός κλητήρας  και 5 ιερείς.

Αποδεικτικό δημοσίευσης του GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000021-
_00001-00002

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000015 1944.01.11 Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της υπ. αριθ. 55 ανακοίνωσης του Δημάρχου 
Χαλκιδέων «εις τα δημοσιότερα μέρη της πόλεως». Υπογράφουν ο δημοτικός 
κλητήρας και έξι μάρτυρες.

Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000021-
_00001-00002

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000022a_00001

1944.01.10 Διαβιβαστικό και ονομαστική κατάσταση των Εβραίων που υπέβαλαν 
υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με την υπ. αριθ. 71 διαταγή της Νομαρχίας.

Διαβιβάζει το GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000021-
_00002

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000022a_00002

1944.01.10 Ονομαστική κατάσταση των Εβραίων που υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις. 
Αριθμούνται 8 ονοματεπώνυμα με τα στοιχεία που τα συνοδεύουν (ηλικία, 
επάγγελμα και στοιχεία διεύθυνσης διαμονής). 

Διαβιβάζεται με το GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000022a-
_00001

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000022b_0000
1-00002

1944.05.20 Σε συνέχεια της αλληλογραφίας με το Δήμο, ζητείται να αποσταλεί 
ονομαστική κατάσταση Εβραίων «μη συμμορφωθέντων πλήρως προς τας περί
δηλώσεων διατάξεις του από 4-10-43 Διατάγματος».

Απάντηση: GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000032 και 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000033

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000032 1944.05.24 Απάντηση του Δήμου στο υπ’ αριθ. 2647/23.5.1944 έγγραφο της Οικονομικής 
Εφορείας Χαλκίδας ότι «από 1ης Μαΐου και εντεύθεν ουδείς των υποβαλόντων
δηλώσεις Ισραηλιτών Χαλκίδος (…) προσήλθεν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν 
του Δήμου ίνα δώση παρόν».  

Απαντά στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000022b-
_00001-00002

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000033 1944.05.24 Απάντηση του Δήμου, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 1452/24.5.1944 εγγράφου 
του:  «σήμερον παρουσιάσθη και υπέγραψεν εις την κατάστασιν 
παρουσιάσεως Ισραηλιτών Χαλκίδος ο Αρχιρραββίνος Δαυίδ Ι. Μάτσας».

Απάντηση στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000022b-
_00001-00002,  ως συνέχεια της 
απάντησης  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000032

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000018 1944.01.10 Γνωστοποίηση προς τον Έπαρχο Καρυστίας, τους Δημάρχους Χαλκιδέων και 
Αιδηψού και τους προέδρους κοινοτήτων πρωτευουσών τέως Δήμων, πλην 
Επαρχείου Καρύστου, της υπ. αριθ. 538/3.1.1944  διαταγής της γερμανικής 
διοίκησης, σύμφωνα με την οποία οι ονομαστικές καταστάσεις των 
δηλωθέντων Εβραίων χρειάζεται να περιέχουν επιπρόσθετα στοιχεία, όπως 
χρονολογία γέννησης, επάγγελμα και τόπο διαμονής όπως διευκρινίζει το 538 
έγγραφο της γερμανικής διοίκησης. 

Στο περιγραφόμενο έγγραφο παρατίθεται
το περιεχόμενο του από 3.1.1944 
εγγράφου της γερμανικής διοίκησης 
(Φελντκομαντατούρ) προς το Νομάρχη 
Ευβοίας

2



Κωδικός αναγνώρισης Χρονολογίες Περιεχόμενο Παρατηρήσεις

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000019 1944.01.12 Αίτημα υποβολής στο Δήμο κατάστασης των εγκατεστημένων στη Χαλκίδα 
Εβραίων στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η χρονολογία 
γέννησης, το επάγγελμα, ο τόπος διαμονής και ο βαθμός συγγενείας κάθε 
οικογένειας προκειμένου η κατάσταση αυτή να υποβληθεί στην «ενταύθα  
Φελντκομμαντατούρ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 114 διαταγή της Νομαρχίας 
Εύβοιας. 

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000020_00001-
00002

1944.01.12 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 114 διαταγής της Νομαρχίας, σύμφωνα με την 
οποία οι ονομαστικές καταστάσεις των Εβραίων που υποβάλλονται στη 
Νομαρχία πρέπει  να περιέχουν επιπρόσθετα στοιχεία, όπως χρονολογία 
γέννησης, επάγγελμα και τόπο διαμονής, όπως διευκρινίζει το από 3.1.1944 
έγγραφο της γερμανικής διοίκησης, το περιεχόμενο του οποίου παρατίθεται, 
όπως και το πειρεχόμενο της υπ’ αριθ. 114/10.1.2014 διαταγής της Νομαρχίας
(GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000018).

Παρατίθεται το περιεχόμενο του από 
1944.01.03 εγγράφου της γερμανικής 
διοίκησης και η υπ’ αριθ. 114/10/1/1044 
διαταγή της Νομαρχίας (GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000018).

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000036_00001-
00002,  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000037_00001-
00002 & GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000038_00001-
00002

1944.01.12 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 114 διαταγής της Νομαρχίας, σύμφωνα με την 
οποία οι ονομαστικές καταστάσεις των Εβραίων που υποβάλλονται στη 
Νομαρχία πρέπει  να περιέχουν επιπρόσθετα στοιχεία, όπως χρονολογία 
γέννησης, επάγγελμα και τόπο διαμονής, όπως διευκρινίζει το από 3.1.1944 
έγγραφο της γερμανικής διοίκησης, το περιεχόμενο του οποίου παρατίθεται, 
όπως και το πειρεχόμενο της υπ’ αριθ. 114/10.1.2014 διαταγής της Νομαρχίας
(GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000018).

Αντίγραφα του GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000020-
_00001-00002

Εξερχόμενο που προκάλεσε το GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000018

Στο έγγραφο παρατίθεται το περιεχόμενο 
της υπ’ αριθ. 114/10.1.2014 διαταγής της 
Νομαρχίας (GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000018) και 
του από 3.1.1944 εγγράφου της 
γερμανικής διοίκησης.

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

1944.01.14 Διαβιβαστικό συνημμένης ονομαστικής κατάστασης Εβραίων εγκατεστημένων
στη Χαλκίδα, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 84/12.1.44 έγγραφο του Δήμου. Στην 
κατάσταση, που περιλαμβάνει 238 ονόματα,  αναγράφονται ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, έτος γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός 
συγγενείας.

Διαβιβάζει τα GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011 και περιέχει τα  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00003

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής ονομαστικής κατάστασης που περιλαμβάνει 30 
ονόματα και έχει αρίθμηση από το 27 έως το 56. Σημειώνονται όνομα πατρός,
έτος γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας. 

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00004

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασης που περιλαμβάνει 27 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 57 έως το 83. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00005

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασης που περιλαμβάνει 28 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 84  έως το 111. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00006

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασης που περιλαμβάνει 27 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 112  έως το 138. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος 
γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00007

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασης που περιλαμβάνει 25 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 139  έως το 163. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος 
γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00007

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασης που περιλαμβάνει 25 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 139  έως το 163. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος 
γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00008

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασης που περιλαμβάνει 26 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 1  έως το 26. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00009

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασηςπου περιλαμβάνει 27 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 164  έως το 190. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος 
γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001
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GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00010

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασηςπου περιλαμβάνει 26 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 191  έως το 216. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος 
γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00011

1944.01.14 Απόσπασμα ονομαστικής κατάστασης που περιλαμβάνει 22 ονόματα και έχει 
αρίθμηση από το 217  έως το 238. Σημειώνονται όνομα πατρός, έτος 
γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής και βαθμός συγγενείας. 

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001-00011. Διαβιβάζεται με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000025 1944.01.19 Ζητείται να αποσταλεί από το Δήμο στην Οικονομική Εφορία αντίγραφο «του 
εις υμάς υποβληθέντος πίνακος υπό του αρχιρραβίνου Χαλκίδος, εμφαίνοντος
τους εν Χαλκίδι εγκατεστημένους Εβραίους μετά σημειώσεως διευθύνσεως 
κατοικίας κλπ.».

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000026_00001-
r_00002-v

1944.01.12 Αίτημα υποβολής καταστάσεων «δηλωθέντων Εβραίων» οι οποίες  να 
περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, επάγγελμα, τόπο 
διαμονής, αριθμό οικίας σύμφωνα με τις υπ. αριθ. 71/7.1.44 και 114/10.1.44 
διαταγές «και γνωρίσητε πόσοι εξ' αυτών εξακολουθώσι έτι δίδοντες το 
παρόν ανά διήμερον» σύμφωνα με την από 4.10.43 διαταγή του Γερμανού 
Ανωτάτου Αρχηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας και της Αστυνομίας. 

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000018

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000030 1944.01.18 Διαβιβαστικό ονομαστικής κατάστασης δηλωθέντων Εβραίων σύμφωνα με τις
υπ. αριθ. 71, 114 και 168 διαταγών της Νομαρχίας, με την επισήμανση  ότι 
«άπαντες οι άρρενες άνω των 14 ετών εξ αυτών εξηκολούθουν μέχρι της 16ης 
τρέχοντος να δίδωσι το παρόν. 

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028_00002

1944.01.18 Ονομαστική κατάσταση Εβραίων που υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις 
Αναγράφονται: ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση 
διαμονής και βαθμός συγγενείας. Περιλαμβάνει 20 ονοματεπώνυμα και 
αριθμεί 8 αρχηγούς οικογενείας. 

Βρέθηκε μεταξύ  GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00001 και GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000028-
_00003. <Διαβιβάζεται μάλλον με το 
GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000030>. 
<Αντίγραφό του το GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000035-
_00002>

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000031 1944.01.14 Ζητείται να ορισθεί αντιπρόσωπος του Δήμου «όστις μεθ' ημών θα συμπράξη 
εις την σφράγισιν των Εβραϊκών περιουσιών» και να παραδοθούν τα κλειδιά  
των Εβραϊκών καταστημάτων και σπιτιών, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 221 
διαταγή της Νομαρχίας. 

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000016 1944.01.14 Απάντηση στο υπ’ αριθ. 113/14.1.1944 έγγραφο του Οικονομικού εφόρου 
Χαλκίδας.  Γνωστοποίηση ορισμού αντιπροσώπων του Δήμου που θα 
συμπράξουν με την Οικονομική Εφορεία Χαλκίδας "εις την σφράγισιν των 
εβραϊκών περιουσιών" και ενημέρωση ότι "εις τας χείρας ημών δεν 
παρεδόθησαν κλείδες εβραϊκών καταστημάτων Χαλκίδος και οικιών".

Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 113/1944 
έγγραφο του Οικονομικού Εφόρου 
Χαλκίδας (GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000031)

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000023 1944.01.14 Απάντηση στο υπ’ αριθ. 113/14.1.1944 έγγραφο του Οικονομικού εφόρου 
Χαλκίδας.  Γνωστοποίηση ορισμού αντιπροσώπων του Δήμου που θα 
συμπράξουν με την Οικονομική Εφορεία Χαλκίδας "εις την σφράγισιν των 
εβραϊκών περιουσιών" και ενημέρωση ότι "εις τας χείρας ημών δεν 
παρεδόθησαν κλείδες εβραϊκών καταστημάτων Χαλκίδος και οικιών".

Αντίγραφο του GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000016

Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 113/1944 
έγγραφο του Οικονομικού Εφόρου 
Χαλκίδας (GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000031)

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000024_00001-
00002

1944.01.16 Το έγγραφο απευθύνεται στους Οκονομικούς Εφόρους του Ν. Ευβοίας και 
κοινοποιείται στη Γερμανική Διοίκηση / Τμήμα Εβραϊκών Οικιών και 
Καταστημάτων, τον έπαρχο Ιστιαίας, τους Δημάρχους Χαλκιδέων και Λ. 
Αιδηψού και  τους Προέδρους Κοινοτήτων Κύμης, Ιστιαίας και Λίμνης. 

Στο έγγραφο, αφού γίνεται αναφορά στην αλληλογραφία σχετικά με τις 
περιουσίες, των Εβραίων  «οίτινες δεν συνεμορφώθησαν πλήρως προς τας 
περί δηλώσεων αυτήν κλπ. Διατάξεις της από 4.10.1943 διαταγής του 
Ανωτάτου Αρχηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας και της Αστυνομίας Ελλάδος», 
σημειώνεται ότι «ως μας εγνώρισεν η ενταύθα Γερμανική Διοίκησις διά του 
από 13.1.1944 εγγράφου της, άνευ ημετέρας αδείας άτομα τινά κατέλαβον 
οικίας και καταστήματα ανήκοντα εις τους ως άνω Εβραίους» και διατάσσεται
«όπως μέχρι της 19ης τρέχοντος μηνός ε.έ. αναφέρητε τη Νομαρχία εν 
συνεννοήσει με τας κατά τόπους Δημοτικά ή Κοινοτικάς Αρχάς, ποίοι εκείνοι, 
οίτινες άνευ εγγράφου αδείας της Νομαρχίας εγκατεστάθησαν εις οικίας ή 
καταστήματα  Εβραίων και ους δέον όπως μεριμνήσητε άνευ αναβολής και 
εκκενώσωσι ταύτα».

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029_00001-
0008

1944.01.20 Διαβιβαστικό συνημμένης ονομαστικής κατάστασης των εγκατεστημένων στη 
Χαλκίδα Εβραίων, όπως ζητούνταν με το υπ. αριθ. 103 έγγραφο της 
Νομαρχίας. Στην ονομαστική κατάσταση  αναγράφονται: ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, έτος γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός 
συγγενείας και ιθαγένεια. Στο έγγραφο σημειώνεται ότι «οι δι' ερυθράς 
μολυβίδος σημειούμενοι εξ' αυτών υπέβαλον υπευθύνους δηλώσεις». 

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029_00002

1944.01.20 Απόσπασμα ονομαστικής  κατάστασης  (αρχικό φύλλο) που περιλαμβάνει 33 
ονοματεπώνυμα συμπληρωμένα με τα στοιχεία τους (έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός συγγενείας, όνομα πατρός και 
ιθαγένεια) αριθμημένα κατά οικογένειες, ενώ υπογραμμίζονται με κόκκινο 
μολύβι 2 ονοματεπώνυμα.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029-
_00001-0008
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GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029_00003

1944.01.20 Απόσπασμα  ονομαστικής κατάστασης (δεύτερο φύλλο) που περιλαμβάνει 27 
ονοματεπώνυμα συμπληρωμένα με τα στοιχεία τους (έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός συγγενείας, όνομα πατρός και 
ιθαγένεια), αριθμημένα κατά οικογένειες, ενώ υπογραμμίζονται με κόκκινο 
μολύβι 5 ονοματεπώνυμα

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029-
_00001-0008

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029_00004

1944.01.20 Απόσπασμα ονομαστικής ονομαστικής κατάστασης  (τρίτο φύλλο) που 
περιλαμβάνει 31 ονοματεπώνυμα συμπληρωμένα με τα στοιχεία τους (έτος 
γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός συγγενείας, όνομα 
πατρός και ιθαγένεια), αριθμημένα κατά οικογένειες.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029-
_00001-0008

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029_00005

1944.01.20 Απόσπασμα  ονομαστικής κατάστασης  (τέταρτο φύλλο) που περιλαμβάνει 38 
ονοματεπώνυμα συμπληρωμένα με τα στοιχεία τους (έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός συγγενείας, όνομα πατρός και 
ιθαγένεια), αριθμημένα κατά οικογένειες.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029-
_00001-0008

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029_00006

1944.01.20 Απόσπασμα  ονομαστικής κατάστασης  (πέμπτο φύλλο) που περιλαμβάνει 38 
ονοματεπώνυμα συμπληρωμένα με τα στοιχεία τους (έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός συγγενείας, όνομα πατρός και 
ιθαγένεια) αριθμημένα κατά οικογένειες.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029-
_00001-0008

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029_00007

1944.01.20 Απόσπασμα  ονομαστικής κατάστασης (έκτο φύλλο) που περιλαμβάνει 38 
ονοματεπώνυμα συμπληρωμένα με τα στοιχεία τους (έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός συγγενείας, όνομα πατρός και 
ιθαγένεια) αριθμημένα κατά οικογένειες.

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029-
_00001-0008

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029_00008

1944.01.20 Απόσπασμα   ονομαστικής κατάστασης  (έβδομο φύλλο) που περιλαμβάνει 37
ονοματεπώνυμα συμπληρωμένα με τα στοιχεία τους (έτος γέννησης, 
επάγγελμα, διεύθυνση διαμονής, βαθμός συγγενείας, όνομα πατρός και 
ιθαγένεια) αριθμημένα κατά οικογένειες, ενώ υπογραμμίζονται με κόκκινο 
μολύβι 2 ονοματεπώνυμα . 

Περιέχεται στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000029-
_00001-0008 

GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000027_00001-
r_00002-v

1944.01.25 Ζητείται να ενημερωθεί η Νομαρχία, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 190/20.1.1944 
εγγράφου του Δήμου, «ποίοι εκ των εν τη υποβληθείση καταστάσει 
περιλαμβανομένων Ισραηλιτών εξακολουθούσι δίδοντες το παρόν ανά 
διήμερον» σε σχέση με την υπ. αριθ. 190 από 20.1.44 αναφορά του Δήμου. 

GRGSA-EUB_COL008.05.F000001.IT000034 1944.01.26 Απάντηση του Δήμου στο υπ’ αριθ. 512/25.1.1944 έγγραφο της Νομαρχίας  
σχετ. με το ποιοι εβραίοι προσήλθαν στο Δήμο για να δώσουν το παρόν και 
ποιοι όχι.

Απάντηση στο GRGSA-
EUB_COL008.05.F000001.IT000027_0000
1-r_00002-v
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