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ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

«ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 
Θεσσαλονίκη, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 
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Πρόγραμμα 

 

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015 
 

 

  15:00-15:30 Εγγραφή συμμετεχόντων 
 

  15:30-16:00 
 

Σύντομοι χαιρετισμοί: Εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος  
 
Εισαγωγή: Ζανέτ Μπαττίνου, Διευθύντρια Ε.Μ.Ε.  
 

  
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

  16:00-16:45 Αναστασία Λουδάρου: «Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντομη Ιστορική 
Αναδρομή 2300 Χρόνων» 
 

  16:45-17:30 Βασίλης Ριτζαλέος: «Κατοχή και Ολοκαύτωμα στην ανατολική Μακεδονία 
και τη Θράκη: Ιστορία και Μνήμη» 
 

  17:30-17:45 Διάλειμμα για καφέ ή τσάι 
 

  17:45-18:30 Ευάγγελος Χεκίμογλου: «Το χρονολόγιο και η γεωγραφία του αντιεβραϊκού 
διωγμού στη Θεσσαλονίκη, 1941-1944» 
 

  18:30-18:45 Ερωτήσεις-συζήτηση 
 

   
ΜΕΡΟΣ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

 19:00-20:00 Παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσης του Ε.Μ.Ε. «Αντιμέτωπη με το 
Ολοκαύτωμα. Η Λίζα Πίνχας διηγείται».  
 

 20:00-20:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση 
 

 
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 

 
 

 09:30-10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων 

  
ΜΕΡΟΣ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 10:00-10:45 Γιώργος Αντωνίου: «Αντισημιτισμός στην Θεσσαλονίκη: στατιστικά στοιχεία 
και κοινωνική πραγματικότητα» 
 

 10:45-11:30 Μαρία Καβάλα: «Η σημασία της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος στην 
Ελλάδα. Επισκόπηση, ερωτήματα, προοπτικές» 
 

 11:30-11:50 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
 

 11:50-12:10 
 

Πωλ Χάγουελ: «Οι Δίκαιοι των Εθνών» 

 12:10-12:45 Ιάσονας Χανδρινός: «Συναγωνιστής: Η εκπαιδευτική αξιοποίηση μιας 
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 μουσειακής έκθεσης για την Αντίσταση των Εβραίων στην κατεχόμενη 
Ελλάδα»   
 

 12:45-13:30 Ελαφρύ γεύμα (μπουφές) 
 

   
ΜΕΡΟΣ 4: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

 

 13:30-14:15 Ελένη Μπεζέ: «Η Συμβολή της Προφορικής και της Τοπικής Ιστορίας στη 
Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος» (εργαστήριο) 
 

 14:15-14:55 Νίνα Αλκαλάη: Προτάσεις για μια Βιωματική Διδασκαλία του 
Ολοκαυτώματος μέσω της Τέχνης (εργαστήριο) 

 14:55-15:15 Διάλειμμα για καφέ ή τσάι 
 

 15:15-15:45 Οριέττα Τρέβεζα - Σούση: «Εκπαιδευτικά Προγράμματα για το 
Ολοκαύτωμα του Ε.Μ.Ε. για το 2015» (εργαστήριο) 
 

 15:45-16:00 Λήξη Σεμιναρίου – Συμπεράσματα 
 

 

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Θα διεξαχθεί στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
Πλατεία Ιπποδρομίου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 
για δηλώσεις συμμετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες, το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 (υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων). 
 
 
 
 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος                                                  e-mail: info@jewishmuseum.gr 
Νίκης 39, 105 57 Αθήνα                                                      website: www.jewishmuseum.gr 
Τηλ. 210- 32 25 582                                                                                   FAX: 210- 32 31 577 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jmg@otenet.gr
mailto:jmg@otenet.gr
http://www.jewishmuseum.gr/
http://www.jewishmuseum.gr/
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΔΕΚΑΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

 

Αναστασία Λουδάρου 

 

Η Αναστασία Λουδάρου γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά. Σπούδασε 

Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου και 

αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Είναι κάτοχος  

μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και 

υποψ. διδάκτωρ στον τομέα της Αρχαίας Ιστορίας του Α.Π.Θ., με αντικείμενο 

τη μελέτη της εβραϊκής διασποράς από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

έως και την περίοδο της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού. Από το 2007 

εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, ως ειδική ερευνήτρια, ενώ από 

το 2009 είναι υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος ψηφιοποίησης της 

συλλογής του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, στα πλαίσια της συμμετοχής 

του Μουσείου στο συγχρηματοδοτούμενο υποέργο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπό τον τίτλο Judaica Europeana. Τέλος, συμμετέχει ως 

επιστημονικός συνεργάτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Χαρτογράφησης 

των Εβραϊκών κοινοτήτων στο Βυζάντιο (Mapping the Jewish Communities of 

the Byzantine Empire) υπό τη δ/νση του Καθηγητού του Πανεπιστημίου του 

Cambridge Nicholas de Lange. Είναι ενεργό μέλος του Καναδικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, ενώ επί σειρά ετών συμμετείχε στην 

πανεπιστημιακή ανασκαφή της Μινώας – Αμοργού υπό τη διεύθυνση της 

Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λίλας Μαραγκού. 

 

 

Βασίλης Ριτζαλέος 

Γεννήθηκε στη Δράμα και σπούδασε ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο πανεπιστήμιο εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα 

«Οι εβραϊκές κοινότητες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τα μέσα 

του 19ου αιώνα μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» (την περίοδο 2000-

2006). Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Δημοκρίτειο 
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Πανεπιστήμιο Θράκης και εκπονεί εργασία για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων 

Εβραίων στην Κομοτηνή. Έχει πάρει μέρος σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό και συμμετείχε σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερευνητικά 

προγράμματα για την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων. Εργάζεται σε Γυμνάσιο 

στη Δράμα. 

 

 

Ευάγγελος Χεκίμογλου 

Ο Ευάγγελος Χεκίμογλου είναι συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής, διδάκτωρ 

του  τμήματος Οικονομικών Επιστημών της σχολής Νομικών και Οικονομικών 

Επιστημών του Α.Π.Θ. (1986) με θέμα διδακτορικής διατριβής Η ιστορικότητα 

και η χωρικότητα του οικονομικού πλεονάσματος. Ασχολήθηκε με την 

οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας –με έμφαση στη Μακεδονία– 

κατά την οθωμανική και σύγχρονη περίοδο. Το 2010 εξέδωσε βιβλίο με τίτλο 

Ο Νικόλαος Μάνος και ο μεσοπόλεμος στη Θεσσαλονίκη (Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη). Έχει συνεργαστεί με ειδικούς 

επιστήμονες στη συγγραφή ιστοριογραφικών έργων, με άξονα την ιστορία της 

επιχειρηματικότητας και των αστικών μετασχηματισμών (Κυριότερη συμβολή: 

Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, 5 τόμοι. Πολιτιστική 

Εταιρεία Επιχειρηματικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2004). Από το 

1999 έως το 2008 διηύθυνε την ιστορική εκδοτική σειρά «Θεσσαλονικέων 

Πόλις» (τόμοι 23). Οι συμβολές του σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια 

υπερβαίνουν τις εκατό. Ανάμεσα στις κυριότερες μελέτες του: «Some Notes 

on the Muslim vakfs in Ottoman Thessaloniki (Selânik)», in Defterology 

Festschrift in Honor of Heath Lowry; Journal of Turkish Studies no 40 (Dec. 

2013), σ. 151-168. «The Orthodox Christian Poor and Pauper families in 

Salonica (18th-19th c.); how many and how strong they were», New Trends in 

Ottoman Studies, Papers presented at the 20th CIEPO Symposium, σ. 393-

412. Διηύθυνε το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Εθνικής Τραπέζης 

(1988-1996), την Αγιορειτική Φωτοθήκη (1995-1998), την Πολιτιστική Εταιρεία 

Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (1997-2005), τον εκδοτικό οίκο Tempus 

Fugit (2004-2009). Από το 2010 είναι έφορος του Εβραϊκού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης. Έχει διοργανώσει τριάντα εκθέσεις ιστορικών τεκμηρίων για 

λογαριασμό διαφόρων φορέων (Εθνική Τράπεζα, Μουσείο Albert Kahn, Ι. Μ. 
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Σίμωνος Πέτρας, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Helexpo κ.ά.). 

Συνέγραψε την ιστορία φορέων, μετά από ανάθεσή τους (υπουργεία, 

επιμελητήρια, δήμοι, οργανώσεις, εταιρείες κ.λπ.). Διατέλεσε σύμβουλος 

έκδοσης και αρθρογράφος στο δημοσιογραφικό χώρο (Μακεδονία, Ελεύθερος 

Τύπος, Ελευθεροτυπία, Αγγελιοφόρος κ.ά.), παραγωγός ιστορικών 

τηλεοπτικών εκπομπών (ΕΡΤ3, 4Ε) και επιμελητής ιστορικών ενθέτων στις 

εφημερίδες Τα Νέα και Ελευθεροτυπία. 

 

Γιώργος Αντωνίου 

Ο Γιώργος Αντωνίου είναι επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Έδρα Εβραϊκών Σπουδών) και έχει λάβει το 

διδακτορικό του από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας το 2007. 

Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος για τη Μνήμη 

του Ολοκαυτώματος στο Παρίσι και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

του Yale και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται 

εστιάζουν στην κληρονομιά και τη μνήμη των συγκρούσεων στις κοινωνίες, το 

Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα, τη μελέτη της συλλογικής μνήμης και των 

πολέμων και την δημόσια ιστορία. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα 

περιοδικά, όπως το Journal of Peace Research, History and Theory, Memoria 

e Ricerca και άλλα. Έχει επιμεληθεί το πρόσφατο ειδικό τεύχος του 

περιοδικού Ricerche Storiche για τη δημόσια ιστορία στην Ελλάδα και του 

περιοδικού Επιστήμη και Κοινωνία για τις γενοκτονίες και τα θύματα, τον τόμο 

Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια (Εκδόσεις Επίκεντρο, 2011) ενώ το 2016 θα 

κυκλοφορήσει το συλλογικό The Holocaust in Greece. An Anthology από τις 

εκδόσεις Cambridge University Press.  

 

 

 

Μαρία Καβάλα 

Γεννήθηκε το 1968 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. 

Σπούδασε Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και 

παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Paul Vallery, στο 

Montpellier της Γαλλίας. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα 



 7 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Το 2009 υποστήριξε τη διδακτορική της 

διατριβή στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «Η 

Θεσσαλονίκη στη Γερμανική Κατοχή (1941-1944): Κοινωνία, οικονομία, 

διωγμός Εβραίων» έχοντας λάβει υποτροφία του ΙΚΥ στα πρώτα χρόνια των 

διδακτορικών της σπουδών. Από το 2010 διδάσκει «Κοινωνική και Οικονομική 

Ιστορία της Ευρώπης», στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και από το 

Φεβρουάριο του 2013 και μέχρι σήμερα, διδάσκει «Ιστορία του Αντισημιτισμού 

στον 20ό αι.», «Ολοκαύτωμα και ιστορική μνήμη» και «Ανασυγκρότηση της 

εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης μεταπολεμικά. Συγκρίσεις με την 

Ευρώπη» στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Ασχολείται ερευνητικά 

με την ελληνική κοινωνική και οικονομική ιστορία στο Μεσοπόλεμο, στα 

χρόνια της Κατοχής και μεταπολεμικά. Ειδικότερα με την έρευνά της για την 

τύχη και το μέγεθος των εβραϊκών περιουσιών κέρδισε για το 2010 την 

υποτροφία «Αλμπέρτο Ναρ», το 2012 υποτροφία από το Yad Vashem για 

παρακολούθηση σεμιναρίου διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος σε ακαδημαϊκό 

πλαίσιο, τις χρονιές 2013-2015 μεταδιδακτορική υποτροφία Rothschild και το 

καλοκαίρι του 2015 συμμετείχε με υποτροφία σε πρόγραμμα για το 

θρησκευτικό πλουραλισμό στη σύγχρονη κοινωνία, στο πανεπιστήμιο UCSB 

(University of Santa Barbara, California) στις Η.Π.Α. Οι κοινωνικές και 

οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης της εβραϊκής κοινότητας μετά τον 

πόλεμο αποτελούν το θέμα της τρέχουσας μεταδιδακτορικής της έρευνας για 

μέρος της οποίας κέρδισε την Αριστεία της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. το 

2013.  

 

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950.  Μπάτσελορ “summa cum laude” και Μάστερ 

Επιστημών στην Ηλεκτρομηχανολογία, New York University, 1972 & 1973.  

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στην Ηλεκτρομηχανολογία και στις Επιστήμες 

Υπολογιστών, University of California, Berkeley, 1976.  Δίδαξε στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τα μαθήματα «Θεωρία & Τεχνολογία 

Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» και «Προχωρημένα Κεφάλαια Φυσικής» και 

στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ «Εισαγωγή στην 

Ηλεκτροτεχνία».  Είναι ερευνητής του Ολοκαυτώματος και έχει δημοσιεύσει 

πρωτότυπες εργασίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.  Έχει δώσει διαλέξεις 
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στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για το Ολοκαύτωμα.  Ο πατέρας του Λεών 

πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο και τραυματίστηκε ελαφρά.  Είναι επιζών του 

Άουσβιτς–Μπιρκενάου (Αριθμός Στρατοπέδου KL–118633).  Η μητέρα του 

Υβέτ Μπεράχα σώθηκε χάρη στις ενέργειες δυο Χριστιανών Ελληνίδων, της 

Δανάης Καδόγλου Παυλίδου και της Ζωής Φολερού Μώρου (Δίκαιες των 

Εθνών 1999). Από το 2013 είναι μέλος της Ελληνικής Εθνικής 

Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος 

[International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA – 

http://holocaustremembrance.com/], μέλος της Ακαδημαϊκής Ομάδας 

Εργασίας [AWG] και μέλος της Επιτροπής για τη Γενοκτονία των Ρομά.  Ο 

Πωλ Χάγουελ είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εβραϊκού 

Μουσείου Ελλάδος. 

 

Ιάσονας Χανδρινός 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και έλαβε 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική 

Ιστορία. Η διπλωματική του εργασία με τίτλο «Το τιμωρό χέρι του λαού. Η 

δράση του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην κατεχόμενη πρωτεύουσα 1942-1944» 

εκδόθηκε το 2012 από τις εκδόσεις Θεμέλιο και βραβεύτηκε από το Ίδρυμα 

Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου. Τον Σεπτέμβριο του 2015 ολοκλήρωσε 

και υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή με θέμα μια συγκριτική 

μελέτη της εμπειρίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής στις πόλεις 

της Ευρώπης (τίτλος: «Πόλεις σε Πόλεμο 1939-1945. Ευρωπαϊκά αστικά 

κέντρα στη ναζιστική κατοχή») και επιβλέποντα καθηγητή τον Χάγκεν 

Φλάισερ. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 

έχει συνεπιμεληθεί τις εκδόσεις: Η Εποχή των Ρήξεων. Η Ελληνική Κοινωνία 

στη Δεκαετία του 1940 (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2013) με τους Πολυμέρη 

Βόγλη, Φλώρα Τσίλαγα και Μενέλαο Χαραλαμπίδη και Η Θεσσαλονίκη κατά 

τη γερμανική κατοχή (Εκδόσεις Ποταμός, 2014) με την Άννα Μαρία 

Δρουμπούκη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Αντίσταση 

την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Ολοκαύτωμα και την καθημερινή 

ζωή υπό τη ναζιστική κατοχή. Συνεργάζεται με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 

από το 2007 ως επιστημονικός συνεργάτης και υπεύθυνος του Αρχείου 

http://holocaustremembrance.com/
http://holocaustremembrance.com/
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Προφορικών Μαρτυριών, έχοντας διεξάγει για το σκοπό αυτό περισσότερες 

από 40 συνεντεύξεις με Έλληνες επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος. Αυτό το 

διάστημα εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Freiburg με 

θέμα τους Έλληνες ομήρους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης την περίοδο του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.  

 

Ελένη Μπεζέ 

Η Ελένη Μπεζέ γεννήθηκε στη Γαλλία το 1974. Εκπονεί διδακτορική διατριβή 

με θέμα «Εβραίοι της Ελλάδας μετά τη Σοά. Ζητήματα μνήμης και 

ταυτότητας» στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σπούδασε στο Τμήμα 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα (DEA) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της 

Σορβόννης (Universite Paris I – Panthéon-Sorbonne) και στο Μεταπτυχιακό 

Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί στην ιδιωτική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως επιμελήτρια εκδόσεων. Από το 2011 

συνεργάζεται με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως επιστημονική συνεργάτιδα. 

Η πιο πρόσφατη δημοσίευσή της φέρει τον τίτλο: «Η ανάμνηση του διωγμού 

από την Ισπανία στις αφηγήσεις Εβραίων της Θεσσαλονίκης για τον πόλεμο 

και τη γενοκτονία» στο: Ά.Μ. Δρουμπούκη, Β. Καραμανωλάκης, Κ. Γαρδίκα, 

Κ. Ράπτης (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετία του ’40. Πόλεμος, Κατοχή, 

Αντίσταση, Εμφύλιος (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2015). 

 

Νίνα Αλκαλάη 

Η  Νίνα   Αλκαλάη  είναι  θεωρητικός του Χορού  και χοροθεραπεύτρια. 

Σπούδασε    Πολιτικές  Επιστήμες  και Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή  

Αθήνας,  Χορό και Χοροθεραπεία στην Αθήνα και το Λονδίνο (Laban 

Centre,City University). Από το 2005 ανήκει στην εκπαιδευτική ομάδα του 

Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας για σεμινάρια σε μαθητές και καθηγητές μέσω 

των Τεχνών. Τομεάρχης Χορού στο Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού ( 

2008-10) και μέλος του Δ.Σ  της Ευρωπαικής Ένωσης Χοροθεραπείας (2010-

12). Από το 2013   είναι μέλος του  Δ.Σ της Ένωσης Χοροθεραπευτων 

Ελλάδας και παράλληλα διδάσκει θεωρητικά σεμινάρια για το μεταμοντέρνο 

Χορό στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Έχει λάβει μέρος σε Ελληνικά και 
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διεθνή Συνέδρια για το Χορό, την εκπαίδευση  και τη Θεραπεία μέσω των 

Τεχνών και είναι μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας  της Ένωσης 

Χοροθεραπευτών Ελλαδας. 

 

Οριέττα Τρέβεζα-Σούση 

Η Οριέττα Τρέβεζα-Σούση γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε στην Αθήνα. 

Τελείωσε το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο με ειδίκευση στην Διακόσμηση 

Eσωτερικών Χώρων. Συνέχισε τις σπουδές της στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα 

Σχεδιασμού Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων. Από το 1995 εργάζεται στο 

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 

οργανώνοντας επισκέψεις σχολείων στο Μουσείο και τα αντίστοιχα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα 

Εκπαίδευσης Ερμηνευτών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Παιδικού 

Μουσείου. Το 2005 παρουσίασε το θεατρικό δρώμενο του Ε.Μ.Ε. «Η Ιστορία 

του Αλβέρτου» του Ε.Μ.Ε., στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Το θέατρο ως μέσον 

διαπολιτισμικής αγωγής» του Κέντρου Σχολικού και ερασιτεχνικού θεάτρου. 

Το 2006 επανέλαβε την παρουσίαση σε αντίστοιχο σεμινάριο του ICOM, ενώ 

συμμετείχε και στο επταήμερο σεμινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς του 

Γιαντ Βασσέμ. Έχει γράψει και εικονογραφήσει δύο εκπαιδευτικά βιβλία για 

παιδιά, «Τα ξυλοπάπουτσα διηγούνται» και «Ο Φίλος μου ο Ααρών», ενώ έχει 

δημιουργήσει και σειρά Μουσειοσκευών για το Ε.Μ.Ε. 
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«Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 2.300 Χρόνων» 

Λουδάρου Αναστασία 

Αρχαιολόγος, ΜSc., Υποψ. Διδ. Αρχαίας Ιστορίας – Α.Π.Θ. 

 

Οι Εβραίοι, νομαδικός λαός σημιτικής καταγωγής, υπήρξαν ήδη από 

την τρίτη χιλιετία π.Χ. λαός της μετανάστευσης. Η περίοδος των Βασιλέων 

(10ος αι. π.Χ.) ήταν η περίοδος ακμής του Βασιλείου του Ισραήλ, όπου 

ανθούσε το διαμετακομιστικό εμπόριο όπως αποκαλύπτει η πληθώρα των 

αγγείων που έχουν έρθει στο φως1. Το 922 π.Χ. το ενιαίο ισραηλιτικό βασίλειο 

διασπάται (περίοδος των Κριτών) και δημιουργείται τότε το βόρειο Βασίλειο 

του Ισραήλ και το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Το 722 π.Χ. το Βασίλειο του 

Ισραήλ καταλύεται από τους Ασσυρίους, ενώ το 586 π.Χ., ακολουθεί και η 

κατάλυση του Βασιλείου του Ιούδα από τους Βαβυλωνίους.  

Η Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία σηματοδότησε την πρώτη φάση της 

εβραϊκής μετανάστευσης, γνωστής και ως Διασποράς. Η εξορία από τη 

Βαβυλώνα, οδήγησε στην εγκατάσταση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού 

στην Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, όπου οι εγκατεστημένοι πλέον πληθυσμοί 

σχημάτισαν τις πρώτες κοινότητες2. Με την επικράτηση των Περσών και την 

κατάλυση του βαβυλωνιακού κράτους, οι εξόριστοι Ιουδαίοι, με το διάταγμα 

του Πέρση βασιλιά Κύρου, το οποίο τους παραχωρούσε πλήρη θρησκευτική 

αυτονομία, ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στα εδάφη τους. Ωστόσο, μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού, που ήδη ήταν εγκατεστημένο σε πόλεις της 

Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου (Ελεφαντίνη, Μυγδονία, Μέμφιδα), ακόμα και 

μετά την κατάκτηση της τελευταίας από τον Καμβύση (525 π.Χ.), επέλεξε να 

μην επιστρέψει, εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, που 

απολάμβανε στα νέα εδάφη3. Στο σημείο αυτό και προτού προχωρήσουμε 

στην ιστορική ανασκόπηση της παρουσίας των Ελλήνων Εβραίων, έχει αξία 

να εξετάσουμε εν συντομία και επιγραμματικά χωρίς να εξαντλήσουμε το 

                                                           
1 Graetz, H., History of the Jews, vol. I (London 1911), 339 – 364 και Stewart, A. – Martin, S., R. 

«Attic Imported Pottery at Tel Dor, Israel: An Overview», Bulletin of the American Schools of Oriental 

Research, No.337, (Feb. 2005), 79-94. 
2 Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece (Athens 1935), 7-8. 
3 Ιερ. 52, 28-30. Bowman S., Jewish Diaspora in the Greek World - Introduction: Diaspora vs. Galut, 

στο Ember R.C. et al. (2005), Encyclopedia of diasporas: immigrant and refugee culture around the 

world, Springer Press: New York, 192 – 200. 
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θέμα, τους όρους Ισραηλίτης, Ιουδαίος, Εβραίος, Ισραηλίτης, Ισραηλινός, 

Ιουδαϊσμός, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση4. 

 Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν τις σχέσεις των Ελλήνων με τη Γη 

του Ισραήλ, ήδη, από τον 6ο αιώνα π.Χ., αν όχι και νωρίτερα. Αττικά 

νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται στα χρόνια λίγο πριν την πτώση της 

περσικής αυτοκρατορίας, αποδεικνύουν, με σχετική ασφάλεια, ότι η αττική 

δραχμή ήταν το κυρίαρχο νόμισμα της ευρύτερης περιοχής και επιβεβαιώνουν 

τις βιβλικές αναφορές που κάνουν λόγο για στενούς εμπορικούς  δεσμούς 

μεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων5.  

Επαφές μεταξύ Ιουδαίων και Ελλήνων αρχικά σε ένα πρώτο 

στρατιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο καταγράφονται πολύ πριν από τις 

εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά κυρίως μετά από αυτές. 

Γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι στους μισθοφορικούς στρατούς του Κύρου, του 

Μ. Αλεξάνδρου και των ελληνιστικών βασιλείων συμμετείχαν και Ιουδαίοι 

ανάμεσα σε Κρήτες και Αιγυπτίους και μάλιστα συχνά βρίσκοταν σε ηγετικές 

θέσεις6. Οι επαφές αυτές έδωσαν ώθηση σε ένα μοναδικό πολιτιστικό 

φαινόμενο, γνωστό και ως «Ελληνιστικός Ιουδαϊσμός», το οποίο διήρκησε 

από τον 4ο π.Χ. μέχρι τον 2ο μ.Χ αιώνα7.  

Η πρώτη, ωστόσο, πιθανή συνάντηση Έλληνα και Ιουδαίου 

καταγράφεται στον 4ο π.Χ., έτσι όπως μας παραδίδεται στο απόσπασμα του 

Ιωσήπου8 στο έργο Κατά Αππίωνος, όπου αναφέρεται στη συνάντηση του 

Αριστοτέλη με ένα Ιουδαίο από την περιοχή της Συριο-Παλαιστίνης στη Μικρά 

Ασία, παραθέτοντας το σχετικό χωρίο από το έργο του Κλεάρχου από τους 

Σολούς της Κύπρου Περί Ύπνου.  

                                                           
4 Για την ορολογία πρβλ. Μελέτση, Κ., Η παρουσία των Εβραίων στις ελληνικές πόλεις της Β  ́

περιοδείας του Αποστόλου Παύλου: Αρχαιολογική και Ιστορική προσέγγιση – Σχέση με το ελληνικό 

πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό περιβάλλον (Αθήνα 2009), 10-28. 
5 Reifenberg, A., Ancient Jewish Coins, nos. I a – 3 4(Jerusalem 1940), 5-9 και Ιω. 4, 4 – 6 [.... καὶ τί 

ὑμεῖς ἐμoί, Τύρoς καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλoφύλων; ...... καὶ τoὺς υἱoὺς Ἰoύδα καὶ τoὺς υἱoὺς 

Ἱερoυσαλὴμ ἀπέδoσθε τoῖς υἱoῖς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτoὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν....], Ιεζ. 27, 

13 - 17[....ἡ  ̔Ελλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων 

καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου. υἱοὶ Ροδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν 

ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου, ἀνθρώπους 

ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμείκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσίς, καὶ Ραμὸθ καὶ 

Χορχὸρ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.  ̓Ιούδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ  ̓Ισραήλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν πράσει σίτου 

καὶ μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ρητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμεικτόν σου...]. 
6 Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286. 
7 Φούγιας, Μ., Ελληνισμός και Ιουδαϊσμός. Ιστορικοί σταθμοί στις σχέσεις Ελλήνων και Ιουδαίων 

(Αθήνα 1995). 
8 Κατά Αππίωνος Ι, 176 – 183. 
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Παρά τις όποιες ιστορικές ή μη αναφορές, η ιουδαϊκή παρουσία εκτός 

της Παλαιστίνης περιοριζόταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα 

εδάφη της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Η εκστρατεία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ιουδαϊκής Διασποράς. 

Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, η παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων 

και η ίδρυση νέων πόλεων, όπως η Αλεξάνδρεια (321 π.Χ.) και η Αντιόχεια 

(301 π.Χ.), προσέλκυσε μέσα στην αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου έναν 

μεγάλο αριθμό Ιουδαίων, οι οποίοι όπως και άλλοι λαοί, οργάνωσαν τους 

πρώτους πυρήνες των κοινοτήτων τους στα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου9.  

 Στην Ελλάδα, η ιουδαϊκή παρουσία μαρτυρείται στο πρώτο μισό του 3ου 

αιώνα π.Χ., όπως δεικνύει η επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το 

Αμφιάρειο του Ωρωπού. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική επιγραφή, που 

αναφέρεται στην απελευθέρωση ενός Ιουδαίου δούλου, πολύ πριν από τους 

πολέμους του Αντίοχου Δ΄ του Επιφανούς10. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία 

σχετικά με την παρουσία Ιουδαίων απαντάται στο απόσπασμα από το Α΄ 

Βιβλίο των Μακκαβαίων. Μετά την επικύρωση της συμμαχίας Ρωμαίων και 

Μακκαβαίων11, ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος Μακεδονικός, ύπατος των 

Ρωμαίων, απέστειλε το 140 π.Χ. επιστολή στον Πτολεμαίο Η΄ Ευεργέτη από 

τον οποίο ζητούσε την αποτροπή πολεμικών ενεργειών εναντίων των 

Ιουδαίων, τους οποίους αποκαλεί φίλους και συμμάχους. Το σχετικό 

απόσπασμα αναφέρει: καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαμψάμῃ καὶ Σπαρτιάταις 

καὶ εἰς Δῆλον καὶ Μύνδον καὶ Σικυῶνα καὶ εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ εἰς 

τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰς τὴν Λυκίαν καὶ εἰς Ἁλικαρνασσὸν καὶ εἰς Ρόδον καὶ εἰς 

Φασηλίδα καὶ εἰς Κῶ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς Ἄραδον καὶ εἰς Γόρτυναν καὶ Κνίδον 

καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην. 24 τὸ δὲ ἀντίγραφον αὐτῶν ἔγραψαν Σίμωνι τῷ 

ἀρχιερεῖ. 

Η ρωμαϊκή κυριαρχία και κυρίως η εξέγερση των Μακκαβαίων 

σηματοδότησε ένα νέο ρεύμα μετακινήσεων12. Στα χρόνια της Μακκαβαϊκής 

εξεγέρσεως χρονολογούνται και οι τέσσερις απελευθερωτικές επιγραφές 

Ιουδαίων, που βρέθηκαν οι τρεις χαραγμένες στον πολυγωνικό τοίχο του ναού 

του Απόλλωνος στους Δελφούς και μία στο Θησαυρό των Αθηναίων. Οι 

                                                           
9 Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece (Athens 1935), 7. 
10 Lewis, D., “The First Greek Jew”, Journal of Semitic Studies II (1957), 264 – 266 και Μ. Μιτσός, 

ΑΕ 1952, 196. 
11 Α Μακκ. 15, 16-23.  
12 Mazur, D.B., Studies on Jewry in Greece (Athens 1935), 8. 
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συστηματικές ανασκαφές στη Δήλο από τη Γαλλική Σχολή των Αθηνών 

αποκάλυψαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός κτηρίου, που ταυτίστηκε με την 

«Ιερή Συνάθροιση» των Ιουδαίων, τη Συναγωγή, στη βάση και επιγραφικών 

τεκμηρίων. Η Συναγωγή της Δήλου φέρνει στο φώς όχι μόνο την πρώτη, επί 

ευρωπαϊκού εδάφους Συναγωγή, αλλά αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες 

για την κοινοτική οργάνωση των ιουδαϊκών εγκαταστάσεων κατά την 

ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.  

Στον 1ο αιώνα μ.Χ., ο ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων ο 

Αλεξανδρεύς13, παραθέτει μία εκτεταμένη επιστολή του Αγρίππα στον 

Αυτοκράτορα Καλιγούλα, στην οποία κάνει αναφορά στη διασπορά των 

ιουδαϊκών αποικιών. Στο απόσπασμα αναφέρεται χαρακτηριστικά [περὶ δὲ τῆς 

ἱεροπόλεως τὰ προσήκοντά μοι λεκτέον· αὕτη, καθάπερ ἔφην, ἐμὴ μέν ἐστι 

πατρίς, μητρόπολις δὲ οὐ μιᾶς χώρας Ἰουδαίας ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων, διὰ τὰς 

ἀποικίας ἃς ἐξέπεμψεν ἐπὶ καιρῶν εἰς μὲν τὰς ὁμόρους, Αἴγυπτον, Φοινίκην, 

Συρίαν τήν τε ἄλλην καὶ τὴν Κοίλην προσαγορευομένην, εἰς δὲ τὰς πόρρω 

διῳκισμένας, Παμφυλίαν, Κιλικίαν, τὰ πολλὰ τῆς Ἀσίας ἄχρι Βιθυνίας καὶ τῶν 

τοῦ Πόντου μυχῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ εἰς Εὐρώπην, Θετταλίαν, Βοιωτίαν, 

Μακεδονίαν, Αἰτωλίαν, τὴν Ἀττικήν, Ἄργος, Κόρινθον, τὰ πλεῖστα καὶ ἄριστα 

Πελοποννήσου, καὶ οὐ μόνον αἱ ἤπειροι μεσταὶ τῶν Ἰουδαϊκῶν ἀποικιῶν εἰσιν, 

ἀλλὰ καὶ νήσων αἱ δοκιμώταται, Εὔβοια, Κύπρος, Κρήτη]. Η παραπάνω 

μαρτυρία του Φίλωνος είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος κυρίως της 

γεωγραφικής εξάπλωσης της διασποράς. Δεν αναφέρονται πλέον 

συγκεκριμένες πόλεις ή χώρες, όπου παρατηρούνται εγκαταστάσεις Ιουδαίων, 

αλλά ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές.  

Από τις Πράξεις των Αποστόλων14, πληροφορούμαστε ότι ο Απ. 

Παύλος επισκέφθηκε, στο α΄ μισό του 1ου αι., τις Συναγωγές των Φιλίππων, 

Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Αθηνών και Κορίνθου επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη 

σημαντικών ιουδαϊκών κοινοτήτων. Εικάζεται, ότι ο αριθμός του εβραϊκού 

πληθυσμού της Ελλάδος ενισχύθηκε σημαντικά κατά την περίοδο των 

Ιουδαϊκών Πολέμων (66 - 70), όπου - όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο 

Ιώσηπος15, ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός απέστειλε 6.000 νέους από τα 

                                                           
13 Πρεσβ. 2, 281-282. 
14 Πραξ. 16, 2-3 17, 1, 10, 13, 15, 17, 18, 1-14. 
15 Ιουδ. Πολ., 3, 539-540: [καὶ Οὐεσπασιανὸς ἐπελθὼν ἵστησι πάντας ἐν τῷ σταδίῳ, καὶ γηραιοὺς μὲν 

ἅμα τοῖς ἀχρήστοις διακοσίους ἐπὶχιλίοις ὄντας ἀνελεῖν ἐκέλευσεν, τῶν δὲ νέων ἐπιλέξας τοὺς 
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Μάγδαλα να εργαστούν για λογαριασμό του Νέρωνα στην κατασκευή του 

Ισθμού της Κορίνθου.  

Οι κοινότητες της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου αποτέλεσαν τη 

βάση των κοινοτήτων που ήκμασαν επί Βυζαντίου. Σταθμός στην εξέλιξη των 

κοινοτήτων αυτών ήταν το Διάταγμα του Καρακάλλα (212), με το οποίο οι 

Ιουδαίοι απέκτησαν το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη και κατά συνέπεια 

πολιτικά δικαιώματα. Οι Εβραίοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι 

αργότερα θα ονομαστούν Ρωμανιώτες, υιοθέτησαν τον ελληνικό τρόπο ζωής 

και την ελληνική γλώσσα και ήταν πλήρως ενσωματωμένοι στην τοπική 

κοινωνία. Ζούσαν οργανωμένοι σε κοινότητες μέσα στους 

παλαιοχριστιανικούς οικισμούς, δεν είχαν ξεχωριστά νεκροταφεία, αλλά 

θάβονταν δίπλα στους Χριστιανούς και τους Εθνικούς, ασκούσαν ελεύθερα τη 

λατρεία τους, ενώ κατείχαν και δημόσια αξιώματα. Κομβικό χρονολογικό 

σημείο της ιστορίας των Εβραίων του ελλαδικού χώρου υπήρξε ο 4ος αιώνας. 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανανεώνει το 313 το διάταγμα του Γαλερίου 

κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας. 

Έκτοτε και υπό την ανησυυχία της εξάπλωσης του Ιουδαϊσμού εκδίδονται 

διατάγματα που αφορούσαν στους Εβραίους16.  

Σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με το νομικό καθεστώς των 

Εβραίων της πρώιμης βυζαντινής περιόδου αποτελεί ο Θεοδοσιάνιος 

Κώδικας. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος με μια σειρά διαταγμάτων17 που 

εξέδωσε απαγόρευσε στους Εβραίους να κατέχουν χριστιανούς δούλους με τη 

δικαιολογία ότι υπήρχε κίνδυνος να τους προσηλυτίσουν και έτσι να αυξηθεί ο 

αριθμός των Εβραίων της Αυτοκρατορίας. Η εβραϊκή θρησκεία, σε γενικές 

γραμμές, αν και ανεκτή, εντούτοις, απαγορευόταν η καλλιέργειά της18. Αυτό 

συνεπαγόταν απαγόρευση της κατασκευής νέων συναγωγών στα όρια της 

Αυτοκρατορίας, αν και επιτρεπόταν η επισκευή παλαιών. Σε κάθε περίπτωση, 

οι λόγοι της αυτοκρατορικής στάσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε πολιτικά 

και οικονομικά κίνητρα, καθώς και στην προσπάθεια εδραίωσης της νέας 

θρησκείας στα όρια της Αυτοκρατορίας.  

                                                                                                                                                                      

ἰσχυροτάτους ἑξακισχιλίους ἔπεμψεν εἰς τὸν ἰσθμὸν Νέρωνι, καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος εἰς τρισμυρίους καὶ 

τετρακοσίους ὄντας πιπράσκει χωρὶς τῶν Ἀγρίππᾳ χαρισθέντων]. 
16 Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World (New York 2003), 176-180, 178. 
17 Schäfer, ό.π., 185-188. 
18 C.Th.16.8.25 
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Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-

565) το νομικό καθεστώς των Εβραίων του Βυζαντίου άλλαξε, επηρεάζοντας 

τα πολιτικά και θρησκευτικά τους δικαιώματα19. Τα μέτρα, που επιβλήθηκαν 

στους Εβραίους, ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του Αυτοκράτορα, ο οποίος 

ήθελε να αναβιώσει την ιδέα της ενότητας της Αυτοκρατορίας. Η έκδοση των 

νόμων του είχε ως στόχο των περιορισμό όχι μόνο των αιρέσεων του 

Χριστιανισμού, αλλά περιελάμβανε όλους τους μη ορθόδοξους ανάμεσά τους 

Εβραίους και Σαμαρείτες. Το 553, ο Ιουστινιανός απαίτησε η δημόσια 

ανάγνωση της Τορά (Πεντατεύχου) να γίνεται στην ελληνική και όχι στην 

εβραϊκή γλώσσα, ενώ απαγόρευσε δια παντός την ανάγνωση της Μισνά20. 

Αυτή η απαγόρευση οδήγησε στην άνθηση της συναγωγικής ποίησης 

(Πιγιούτ) σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τα χρόνια μετά τον Αυτοκράτορα 

Ιουστινιανό χαρακτηρίζονταν από την ένταση στις σχέσεις Αυτοκρατόρων και 

Εβραίων, ωστόσο, οι εβραϊκές κοινότητες του Βυζαντίου συνέχιζαν να 

αυξάνονται, ενώ παρατηρείται μεγάλη άνθηση των γραμμάτων και των 

τεχνών.   

Η ακμή των Κοινοτήτων αυτών διαφαίνεται πιο καθαρά στον 12ο αιώνα 

και αυτό γιατί οι μελετητές έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές του 

ραββίνου Βενιαμίν εκ Τουδέλης,21 ο οποίος αναφέρει ότι υπήρχαν ακμάζουσες 

εβραϊκές κοινότητες στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τον Αχελώο, το Αιτωλικό, την 

Πάτρα, την Ναύπακτο, την Κρίσσα, την Κόρινθο, την Θήβα, την Χαλκίδα, την 

Ιαμπουρίτσα – Λάρυμνα, τη Ραβέννικα – αταύτιστη, τη Λαμία, το Γαρδίκι, τον 

Αλμυρό, τη Βίσσινα, τη Θεσσαλονίκη, το Δημητρίτζι, τη Δράμα, τη 

Χρυσούπολη Καβάλας, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο και τέλος τη Ρόδο. Είναι 

χαρακτηριστικό πως την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Μανουήλ 

Α΄ Κομνηνού (1143-1180) 2.000 Εβραίοι ζούσαν στη Θήβα και 500 στη 

Θεσσαλονίκη. Στα νησιά της Χίου και της Ρόδου ζούσαν αντιστοίχως 400. Οι 

περιγραφές του Βενιαμίν εκ Τουδέλης από τις πόλεις όπου επισκέφτηκε 

δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν ζούσαν 

απομονωμένοι, ασχολούμενοι κυρίως με το εμπόριο, τη βαφή και ύφανση 

                                                           
19 Schäfer, ό.π., 188-194. 
20 Τμήμα του Ταλμούδ. Πρόκειται για μια ογκώδη, εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειμένων, που 

αποτελεί τη συνέχεια της ιουδαϊκής Βίβλου και περιλαμβάνει όχι μόνο κείμενα που αφορούν στην 

ερμηνεία του Μωσαϊκού Νόμου, αλλά και ποικίλο άλλο υλικό, νομικό, θεολογικό, ηθικό, 

επιστημονικό, ιστορικό, λαογραφικό κ.λπ. 
21 Βενιαμίν εκ Τουδέλης, Το Βιβλίο των Ταξιδιών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, Εισαγωγή-

σχόλια, Α. Σαββίδης, Κ. Μεγαλομμάτης, Μτφ. Φωτεινή Βλαχοπούλου (Αθήνα 1994), 34-35, 50, 63. 
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ενδυμάτων, επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν ιδιαίτερη ακμή στην Κόρινθο και 

στη Θήβα22.   

Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από το Μιχαήλ Η΄ 

Παλαιολόγο έφερε μία θετική αλλαγή για τους Εβραίους του Βυζαντίου. Αν και 

η αυτοκρατορική πολιτική του Μιχαήλ ήταν σαφώς προσανατολισμένη στο να 

εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Αυτοκρατορίας του, εντούτοις η 

παλαιολόγεια δυναστεία βελτίωσε το νομικό καθεστώς των Εβραίων, έτσι 

ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η αυτοκρατορική εξουσία. Σύμφωνα με τη 

μοναδική πηγή, που διαθέτουμε, τον Ιακώβ Μπεν Ηλία23, ο Αυτοκράτορας 

συγκάλεσε όλους τους σοφούς του Ισραήλ, ανακαλώντας το διάταγμα του 

Βατάτζη για τον υποχρεωτικό προσηλυτισμό των Εβραίων στο Χριστιανισμό. 

Η θετική στάση των Παλαιολόγων έναντι των Εβραίων διαφαίνεται και στη 

τοποθέτηση αυτών σε σημαντικές διοικητικές θέσεις, ενώ γνωρίζουμε ότι οι 

αρχίατροι του Μανουήλ του πρώτου και του τελευταίου Κομνηνού ήταν 

Εβραίοι. Η περίοδος, επομένως, των Παλαιολόγων λειτούργησε θετικά στην 

ανάπτυξη και πρόοδο των εβραϊκών κοινοτήτων, οι οποίες και γνώρισαν 

περαιτέρω άνθηση στα χρόνια της Οθωμανικής περιόδου.  

 Στα τέλη του 15ου αιώνα (1492) δεκάδες χιλιάδες Σεφαραδιτών Εβραίων 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ιβηρική Χερσόνησο, διωγμένοι για 

θρησκευτικούς και οικονομικούς λόγους από τους καθολικούς βασιλείς 

Φερδινάνδο και Ισαβέλλα24. Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα εδάφη της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την άδεια του σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β΄, 

που εκτίμησε εξαρχής τις επαγγελματικές δεξιότητες και το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδό τους, τα οποία και θέλησε να χρησιμοποιήσει για την αναζωογόνηση 

της Αυτοκρατορίας. Η άφιξη των Σεφαραδιτών αύξησε πληθυσμιακά τις ήδη 

υπάρχουσες ρωμανιώτικες εβραϊκές κοινότητες και οδήγησε στην ανάπτυξη 

των κοινοτήτων που υπήρχαν σε πολλές πόλεις αναμεσά τους στην Χαλκίδα, 

στη Ναύπακτο, στη Θήβα, στη Θεσσαλονίκη, στην Άρτα, στη Καστοριά, στην 

Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Νάξο, στη Χίο και στη Λάρισα. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός Σεφαραδιτών εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία τους 

είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, η οποία από τον 16ο 

                                                           
22 ό.π., 63. 
23 Bowman, S., The Jews of Byzantium: 1204-1453 (Alabama 1985), 18. 
24 Το κεφάλαιο βασίστηκε στην ψηφιακή εφαρμογή του Ε.Μ.Ε., Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων 

Εβραίων, 1941-1944, 2η Έκδοση (Αθήνα 2007), όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία. 
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αιώνα είχε ήδη μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και 

πολιτιστικά κέντρα της εβραϊκής Διασποράς στη Μεσόγειο.  

 Οι Σεφαραδίτες, υπερήφανοι για την καταγωγή τους, δε λησμόνησαν την 

ισπανοεβραϊκή γλώσσα τους (λαντίνο) και τις παραδόσεις, που επί αιώνες 

δημιούργησαν στη Δύση. Εγκαταστάθηκαν μαζικά σε νευραλγικά για την 

οικονομική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κέντρα, όπως η 

Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Ρόδος και από εκεί σταδιακά απλώθηκαν και 

στην ενδοχώρα. Χάρη στο γενικότερο κλίμα ισότητας, το οποίο παρείχε το 

σύστημα των μιλλέτ οι Εβραίοι δεν υπέστησαν συστηματικές διώξεις.  

Η παρουσία των Εβραίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οικονομία και 

τη δημόσια ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Απασχολούνταν κυρίως στο 

εμπόριο κοσμημάτων, μαργαριταριών και μπαχαρικών, στην αγγειοπλαστική 

και στο εμπόριο  

πορσελάνης, καπνού, υφασμάτων, καθώς επίσης και στην νηματουργία 

μεταξιού. Παράλληλα με την δραστηριοποίησή τους στον οικονομικό τομέα, οι 

Εβραίοι διακρίνονταν στη βιομηχανία της ύφανσης και της τυπογραφίας. 

Εβραίοι έμποροι από την Καστοριά εμπορεύονταν γούνες, δέρματα και 

μέταλλα. Εκείνοι της Ναυπάκτου δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο κλάδων 

φοινικιάς, ενώ οι Εβραίοι της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου στο γενικό 

εμπόριο και τη βιομηχανία μεταξιού. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη ήταν το 

αναμφισβήτητο κέντρο της ελληνικής εβραϊκής οικονομίας.  

Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ξεχώριζαν στην παραγωγή 

μαλλιού και βαμβακιού, καθώς επίσης και στην ύφανση ήδη από τις αρχές του 

16ου αιώνα. Από τον 17ο αιώνα και εξής, η σταδιακή παρακμή του εβραϊκού 

στοιχείου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλάζει τις ισορροπίες στην 

κοινωνική και πολιτική εσωτερική σκηνή γεγονός που συχνά συνοδευόταν 

από εντάσεις. Η εμφάνιση κατά τον 19ο αιώνα των εθνικών κινημάτων και 

διεκδικήσεων στην Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα επιδεινώσει τις 

εντάσεις αυτές μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων συχνά 

λαμβάνοντας δραματικό χαρακτήρα25. 

Το τέλος της ελληνικής επανάστασης του 1821 θα βρει στα όρια του 

μικρού νεοπαγούς κράτους έναν μικρό αριθμό Εβραίων και αυτό γιατί η 

                                                           
25 Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα Τουρκοκρατούμενα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου: 

οι δύσκολες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης (Αθήνα 1992), 179 κ.εξ. 
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πλειοψηφία των Εβραίων κατοικούσαν σε βορειότερες περιοχές οι οποίες 

ενσωματώθηκαν σταδιακά στο Νέο Ελληνικό Κράτος. Η ενσωμάτωση των 

Επτανήσων, Θεσσαλίας στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και της Μακεδονίας, 

Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο τέταρτο του 20ού θα πολλαπλασιάσουν τον 

αριθμό των Εβραίων που κατοικεί στα όρια του νέου κράτους26. Το Σύνταγμα 

του 1844 αναγνώρισε τους Εβραίους ως ισότιμους πολίτες, με ίσα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις. Το νεοσύστατο πλέον Βασίλειο της Ελλάδας προσέλκυσε 

στην πρωτεύουσά του, Εβραίους τόσο από τις οθωμανικές περιοχές 

(Σεφαραδίτες) όσο και από την Κεντρική Ευρώπη (Ασκεναζίτες). Σήμερα, 

περίπου 5.500 Εβραίοι δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου 

διατηρώντας ζωντανό το πολυπολιτισμικό παρελθόν της Ελλάδας.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
26 Πρβλ. Ευθυμίου, ό.π., 182 κ.εξ. 
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Οι Δίκαιοι των Εθνών27 
(& σύγκριση ενεργειών Διπλωματών στη Θεσσαλονίκη το 1943 

με αυτές των Διπλωματών στη Βουδαπέστη το 1944) 

 

 

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, Ph.D.28 
Αυτός που σώζει μια ζωή θεωρείται ότι έχει σώσει τον κόσμο όλο.  Μια ρήση 
του Ταλμούδ, πάντα επίκαιρη και η πεμπτουσία του ορισμού των Δίκαιων των 
Εθνών. 
 
Ποιον Ποιαν Ποιους ορίζουμε ως Δίκαιους των Εθνών;29  Δίκαιοι θεωρούνται 
αυτοί οι οποίοι, με κίνδυνο της ζωής τους και χωρίς χρηματικά ή άλλα 
ανταλλάγματα, έσωσαν από βέβαιο θάνατο, βέβαια δολοφονία, άτομα 
Εβραϊκής θρησκευτικής καταγωγής καταδιωκόμενα από τους Γερμανούς, τους 
συμμάχους τους καθώς και τους συνεργάτες τους στην κατεχόμενη και μη 
Ευρώπη, Βόρειο Αφρική και Δυτική Ασία με σκοπό την φυσική τους 
εξόντωση. 
 
Το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ, το οποίο ιδρύθηκε με απόφαση των 
Ηνωμένων Εθνών το 1947 ως (το) Ιουδαϊκό Κράτος,30 δεν μπορούσε, σε 

                                                           
27  Ομιλία και παρουσίαση στο 15ο Σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας 

{ www.jewishmuseum.gr } Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα προς 

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης, Κέντρο Ιστορίας 

Θεσσαλονίκης, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη (Υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) 

 σύνδεσμος παρουσίασης Power Point: 

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Q215Rk1Na2tpRzA/view?usp=

sharing  

28  Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 11, 54622 Θεσσαλονίκη,  

E–mail: hagouel@eecs.berkeley.edu, URL: 

independent.academia.edu/PaulIsaacHagouel & 

https://www.researchgate.net/profile/Paul_Isaac_Hagouel 

23102070886, κινητό 6974389086 

29  http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/ (20151205) 

 Martin Gilbert, The Righteous: The Unsung Heroes of the Holocaust, Henry Holt 

and Company, 592 σελ., 2004, Νέα Υόρκη 

 Eric Silver, The Book of the Just: The silent Heroes who saved Jews from Hitler, 

Weidenfeld and Nicolson, 175 σελ., 1992, Λονδίνο 
30  United Nations no. 1 (1948). Report on the proceedings of the second session of the 

General Assembly of the United Nations held in New York 16 Σεπτεμβρίου - 29 

Νοεμβρίου 1947, [Cmd. 7320] Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs 

to Parliament by Command of His Majesty, 58 σελίδες, Βουλή των Κοινοτήτων, 1948, 

Λονδίνο 

http://www.jewishmuseum.gr/
http://www.jewishmuseum.gr/
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Q215Rk1Na2tpRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Q215Rk1Na2tpRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Q215Rk1Na2tpRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Q215Rk1Na2tpRzA/view?usp=sharing
mailto:hagouel@eecs.berkeley.edu
mailto:hagouel@eecs.berkeley.edu
http://www.independent.academia.edu/PaulIsaacHagouel
http://www.independent.academia.edu/PaulIsaacHagouel
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Isaac_Hagouel
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Isaac_Hagouel
http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/
http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/
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καμιά περίπτωση, να μείνει απαθές στο πρωτοφανές και, μέχρι σήμερα, 
μοναδικό γεγονός τους Ολοκαυτώματος.  Έτσι ίδρυσε, το 1953, τον 
Οργανισμό Γιαντ Βασσέμ στην Ιερουσαλήμ, ως Κέντρο Μνήμης, Έρευνας, 
Αρχείο και Μουσείο Ολοκαυτώματος με τίτλο Αρχή [Authority] Ανάμνησης 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.  Ένας από τους πιο βασικούς και 
κύριους στόχους του Ιδρύματος αυτού ήταν η αναγνώριση μη Εβραίων οι 
οποίοι έσωσαν Εβραίους από εξόντωση από τους Γερμανούς κατά τη 
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.  Έτσι, από το 1963, συστήθηκε 
επιτροπή υπό την ηγεσία, πάντα, Ανώτατου Δικαστικού με σκοπό την εξέταση 
αιτημάτων για αναγνώριση ατόμων ως Δίκαιων.  Ο τίτλος αποτελεί την 
ανώτατη πολιτική διάκριση του Κράτους του Ισραήλ.  Πρόσφατα, ο 
Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Γιαντ Βασσέμ και κατέθεσε στεφάνι στην 
αίθουσα της αιώνιας φλόγας σε ανάμνηση των θυμάτων του 
Ολοκαυτώματος.31  
 
Τι είναι όμως Ολοκαύτωμα;  Σίγουρα Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο η 
εξιστόρηση της δυστυχίας, των διώξεων, των κακουχιών, των εξοντώσεων σε 
θαλάμους αερίων.  Δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, ένας μηχανισμός 
παραγωγής οίκτου.  Ο διωγμός και η φυσική εξόντωση των Εβραίων από 
τους Γερμανούς, μόνο και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι, είναι μόνον η κορύφωση 
αυτού το οποίο συνηθίσαμε να ορίζουμε ως Ολοκαύτωμα.  Στον όρο 
Ολοκαύτωμα συμπεριλαμβάνονται και οι γενεσιουργές αιτίες, άσχετα το πόσο 
πίσω θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία.  Επίσης συμπεριλαμβάνεται 
οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη ή αδράνεια και ολιγωρία ατόμων, ομάδων, 
κοινωνιών, και κρατών η οποία ανέχεται ή/και υποδαυλίζει δραστηριότητες οι 
οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέες Γενοκτονίες, όχι υποχρεωτικά 
Εβραίων.  Έτσι Ολοκαύτωμα είναι το πριν και το μετά της καθεαυτού 
Εξόντωσης η οποία είναι και η κορύφωση του γεγονότος.32   

                                                                                                                                                                      

 https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5X2RVZTlOQ1pmdEE/view?usp=shari

ng    

 Palestine no. 1 (1948). Progress report of the United Nations Μediator on Palestine, 

[Cmd. 7530] Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs to Parliament by 

Command of His Majesty, 76  σελίδες, Βουλή των Κοινοτήτων, 1948, Λονδίνο 

 https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5OVBnSXlyWGNvVzg/view?usp=shari

ng  

31  Επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Γιαντ Βασσέμ 

 http://www.yadvashem.org/yv/en/about/events/event_details.asp?cid=251  

(20151205) 

32  Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, Ελληνικό και 

Διεθνές Αλμανάκ, Κώστα και Εμμανουήλ Διγκαβέ, Αθηναϊκό & Μακεδονικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων, 2008, Θεσσαλονίκη 

 https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5bmR2TzF4TmhLWkk/view?usp=shar

ing 

 https://www.dropbox.com/s/8c59mqcmyl6yk8v/Hagouel_The%20Holocaust%20of%2

0the%20Jews%20of%20Thessaloniki_%282008%29%20Almanak.pdf?dl=0 

 Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στα Βαλκάνια: Γεγονότα, 

Ιδιαιτερότητες, Μνήμη, στα πλαίσια των Διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών 

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5X2RVZTlOQ1pmdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5X2RVZTlOQ1pmdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5OVBnSXlyWGNvVzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5OVBnSXlyWGNvVzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5OVBnSXlyWGNvVzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5OVBnSXlyWGNvVzg/view?usp=sharing
http://www.yadvashem.org/yv/en/about/events/event_details.asp?cid=251
http://www.yadvashem.org/yv/en/about/events/event_details.asp?cid=251
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5bmR2TzF4TmhLWkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5bmR2TzF4TmhLWkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5bmR2TzF4TmhLWkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5bmR2TzF4TmhLWkk/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/8c59mqcmyl6yk8v/Hagouel_The%20Holocaust%20of%20the%20Jews%20of%20Thessaloniki_%282008%29%20Almanak.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8c59mqcmyl6yk8v/Hagouel_The%20Holocaust%20of%20the%20Jews%20of%20Thessaloniki_%282008%29%20Almanak.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8c59mqcmyl6yk8v/Hagouel_The%20Holocaust%20of%20the%20Jews%20of%20Thessaloniki_%282008%29%20Almanak.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8c59mqcmyl6yk8v/Hagouel_The%20Holocaust%20of%20the%20Jews%20of%20Thessaloniki_%282008%29%20Almanak.pdf?dl=0
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορεί να αναρωτηθούν γιατί διδάσκουμε το 
Ολοκαύτωμα και γιατί πρέπει να διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα.33  Διδάσκουμε 
το Ολοκαύτωμα διότι είναι ένα από τα πιο συνταρακτικά γεγονότα στην 
Παγκόσμια Ιστορία (και όχι μόνο – το αντικείμενο χρήζει διεπιστημονικής 
έρευνας και προσέγγισης). Η διδασκαλία του λ.χ. δείχνει στους μαθητές και 
στις μαθήτριες που μπορεί να οδηγήσει η προκατάληψη.  Προτρέπει σε 
στοχασμό και εμπέδωση πανανθρώπινων αξιών.  Οφείλουμε (επιπλέον) να 
διδάξουμε το Ολοκαύτωμα διότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κορμού 
της Εθνικής μας Ιστορίας, της Ιστορίας της Ελλάδας μας.  Στον Ιταλό Ελληνικό 
πόλεμο του 1940 – 1941 έλαβαν μέρος στις μάχες πάνω από 11000 Εβραίοι 
Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικοί και διακρίθηκαν.  Τι πιο Ελληνικό!  Από 
τη συγκρότηση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους και το προσωρινό Σύνταγμα 
της Επιδαύρου το 182234 και τις Συνθήκες του Λονδίνου το 183035 

                                                                                                                                                                      

Σπουδών για τα 100 Χρόνια 1912-2012, 5 Δεκεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη 

(Δημοσιεύθηκαν 7 Διαλέξεις σε τόμο το 2015) 

 https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Wnpoc1lYd1lza2M/view?usp=shari

ng  

 Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, Ολοκαύτωμα, Εξόντωση, Μνήμη των Εβραίων Ελλήνων της 

Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς δημοσίευση στα Πρακτικά 

του Συνεδρίου 70 Χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα., Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σάββατο, 6 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη 

 https://www.dropbox.com/s/3coi2t702manfnt/__Hagouel_Holocaust_EMacedonia__

_Thrace_and_Thessaloniki_2013_AUTH_full_post__.pdf?dl=0 

33  Thomas D. Fallace, The Emergence of Holocaust Education in American Schools (της 

σειράς SECONDARY EDUCATION IN A CHANGING WORLD), Palgrave MacMillan, 242 

σελ., 2008, Νέα Υόρκη 

3434  Προσωρινό Σύνταγμα της Επιδαύρου 

 http://norfid.files.wordpress.com/2010/11/nomos-epidaurou-proswrinon-politeuma-

ths-ellados-b-e8nikh-suneleusis-astros-1823.pdf  (20150125) 

35  A _ Papers relative to the Affairs of Greece, Protocols of Conferences Held in London, 

Βουλή των Κοινοτήτων, 1830, 340 σελίδες, Λονδίνο 

 σελίδα 316 

 The London Conferences 1830 No. 25. (οι Συνθήκες του Λονδίνου 1830) 
 PROTOCOL, No. 3, of the Conference held at the Foreign Office on the 3rd of 
February, 1830. 
 Present: The Plenipotentiaries of Great Britain; France; and Russia. 
 . . . 

 The Plenipotentiaries of Great Britain and Russia appreciated the justice of 
this demand; and it was decided that the Catholic religion should enjoy in the 
new State the free and public exercise of its worship, that its property should 
be guaranteed to it, that its bishops should be maintained in the integrity of 
the functions, rights, and privileges, which they have enjoyed under the 
protection of the Kings of France, and that, lastly, agreeably to the same 
principle, the properties belonging to the ancient French Missions, or French 
Establishments, shall be recognized and respected. 

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Wnpoc1lYd1lza2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Wnpoc1lYd1lza2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Wnpoc1lYd1lza2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5Wnpoc1lYd1lza2M/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/3coi2t702manfnt/__Hagouel_Holocaust_EMacedonia___Thrace_and_Thessaloniki_2013_AUTH_full_post__.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3coi2t702manfnt/__Hagouel_Holocaust_EMacedonia___Thrace_and_Thessaloniki_2013_AUTH_full_post__.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3coi2t702manfnt/__Hagouel_Holocaust_EMacedonia___Thrace_and_Thessaloniki_2013_AUTH_full_post__.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3coi2t702manfnt/__Hagouel_Holocaust_EMacedonia___Thrace_and_Thessaloniki_2013_AUTH_full_post__.pdf?dl=0
http://norfid.files.wordpress.com/2010/11/nomos-epidaurou-proswrinon-politeuma-ths-ellados-b-e8nikh-suneleusis-astros-1823.pdf
http://norfid.files.wordpress.com/2010/11/nomos-epidaurou-proswrinon-politeuma-ths-ellados-b-e8nikh-suneleusis-astros-1823.pdf
http://norfid.files.wordpress.com/2010/11/nomos-epidaurou-proswrinon-politeuma-ths-ellados-b-e8nikh-suneleusis-astros-1823.pdf
http://norfid.files.wordpress.com/2010/11/nomos-epidaurou-proswrinon-politeuma-ths-ellados-b-e8nikh-suneleusis-astros-1823.pdf
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θεμελιώνεται η δομή του κράτους με πλήρη θρησκευτική ελευθερία και 
πολιτική χειραφέτηση κατοχυρωμένες πλήρως σε όλα τα Ελληνικά 
Συντάγματα.  Το 1913 με τη συνθήκη των Αθηνών36 ΟΛΟΙ οι κάτοικοι της 
Θεσσαλονίκης αποκτούν την Ελληνική Υπηκοότητα και Εθνικότητα.  Έτσι η 
Συνταγματική επιταγή ορίζει ότι μπορούμε να αναφερόμαστε σε Εβραίους 
Έλληνες, Χριστιανούς Έλληνες και όχι σε Έλληνες και Εβραίους ή Έλληνες 
Εβραίους.  Η Ελλάδα έχασε πάνω από 60000 Έλληνες στο Ολοκαύτωμα, 
Έλληνες οι οποίοι εκτοπίσθηκαν δια της βίας εκτός της χώρας με σκοπό τον 
αφανισμό τους.  Εάν αυτό δεν είναι Ελληνική Ιστορία τότε τι είναι;37 
 
Βέβαια το καλύτερο και το ευκταίο θα ήταν να μην είχε λάβει χώρα αυτή η 
μαζική δολοφονία και να μην βρισκόμαστε τώρα εδώ.  Βρισκόμαστε εδώ γιατί 
πρέπει να θωρακίσουμε τα παιδιά ενάντια στις κακοτοπιές της μισαλλοδοξίας, 
του ρατσισμού, των προκαταλήψεων.  Η γνώση και η κατανόηση των 
συνταρακτικών αυτών συμβάντων δεν είναι απλά ένα κεφάλαιο στη 
γενικότερη Ιστορία.  Για τον τόπο μας είναι πολύ περισσότερο.  Δυστυχώς το 
Ολοκαύτωμα δεν είναι Αρχαία Τραγωδία ώστε να προσφέρει Κάθαρση.  
Αναφέρεται όμως η κορύφωσή του σε μια σκοτεινή περίοδο όπου φωτεινές 
εκλάμψεις, αυτές των πράξεων των Δικαίων, επιβεβαίωναν την ελπίδα, έστω 
και φευγαλέα, ότι ο άνθρωπος δεν είχε χάσει την ανθρωπιά του.  Όπως πολύ 
ωραία απάντησε σε μια Καναδή δημοσιογράφο ένας επιζών, στην ερώτηση 
                                                                                                                                                                      

 The Plenipotentiaries of the three Allied Courts being desirous moreover of 
giving to Greece a new proof of the benevolent anxiety of their Sovereigns 
respecting it, and of preserving that country from the calamities which the 
rivalry of the religions therein professed might excite, agreed that all the 
subjects of the new State, whatever may be their religion, shall be admissible 
to all public employments, functions, and honours, and be treated on the 
footing of a perfect equality, without regard to difference of creed, in all their 
relations, religious, civil, or political. 
. . . 

 https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5VmZ1Smw3MnpyN2M/view?us
p=sharing  

36  Κύρωση της Συνθήκης Ειρήνης (Ελληνικά & Γαλλικά), Εφημερίς της Κυβερνήσεως του 

Βασιλείου της Ελλάδας, Τεύχος A, Αριθμός 229, 14 Νοεμβρίου 1913, Αθήνα,  

www.et.gr [Σημείωση: Είναι η Συνθήκη των Αθηνών του 1913] 

37  Τελική Αναφορά σχετική με τη Δραστηριότητα της Ειδικής Αποστολής Ρόζενμπεργκ 

στην Ελλάδα – Abschlussbericht über die Tätigkeit des Sonderkommandos Rosenberg 

in Griechenland,  Sonderkommando Rosenberg, 15 November 1941, Athen, 

Bundesarchiv Berlin, σελίδα 14 (ακολουθεί σύνδεσμος URL με το πλήρες κείμενο της 

Αναφοράς (στα Γερμανικά)) 

 https://www.dropbox.com/s/jlmp7ouf76hgt1k/Abschlussbericht%20%C3%BCber%20

die%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Sonderkommandos%20Rosenberg%20in%20Griec

henland_1941.pdf 

 https://drive.google.com/open?id=0B6Vpuw9GQ6A5dVJOT0Voa1VsQkE  

 Μέρος της Τελικής Αναφοράς στα Αγγλικά: 

 https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5WGl3eUFWdzF6WUU/view?usp=sh

aring  

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5VmZ1Smw3MnpyN2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5VmZ1Smw3MnpyN2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5VmZ1Smw3MnpyN2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5VmZ1Smw3MnpyN2M/view?usp=sharing
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
https://www.dropbox.com/s/jlmp7ouf76hgt1k/Abschlussbericht%20%C3%BCber%20die%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Sonderkommandos%20Rosenberg%20in%20Griechenland_1941.pdf
https://www.dropbox.com/s/jlmp7ouf76hgt1k/Abschlussbericht%20%C3%BCber%20die%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Sonderkommandos%20Rosenberg%20in%20Griechenland_1941.pdf
https://www.dropbox.com/s/jlmp7ouf76hgt1k/Abschlussbericht%20%C3%BCber%20die%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Sonderkommandos%20Rosenberg%20in%20Griechenland_1941.pdf
https://www.dropbox.com/s/jlmp7ouf76hgt1k/Abschlussbericht%20%C3%BCber%20die%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Sonderkommandos%20Rosenberg%20in%20Griechenland_1941.pdf
https://www.dropbox.com/s/jlmp7ouf76hgt1k/Abschlussbericht%20%C3%BCber%20die%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Sonderkommandos%20Rosenberg%20in%20Griechenland_1941.pdf
https://www.dropbox.com/s/jlmp7ouf76hgt1k/Abschlussbericht%20%C3%BCber%20die%20T%C3%A4tigkeit%20des%20Sonderkommandos%20Rosenberg%20in%20Griechenland_1941.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B6Vpuw9GQ6A5dVJOT0Voa1VsQkE
https://drive.google.com/open?id=0B6Vpuw9GQ6A5dVJOT0Voa1VsQkE
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5WGl3eUFWdzF6WUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5WGl3eUFWdzF6WUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5WGl3eUFWdzF6WUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5WGl3eUFWdzF6WUU/view?usp=sharing
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«δεν αναρωτηθήκατε που ήταν ο Θεός;», με την δήλωση «Όχι, όμως 
αναρωτήθηκα που ήταν ο άνθρωπος;». 
 
Συστατικό στοιχείο λοιπόν της Διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος αποτελούν 
και οι ιστορίες των Δικαίων άρρηκτα συνδεδεμένες με το γενικότερο αφήγημα 
για το Ολοκαύτωμα.  Ιστορίες, τις περισσότερες φορές ανωνύμων, αφανών 
ηρώων οι οποίοι/ες, με κίνδυνο της ζωής τους και αυτής των οικείων τους, 
έσωσαν ανθρώπινες ζωές κατατρεγμένων και εν κινδύνω.38 
 
Οι Έλληνες/δες Δίκαιοι/ες αποτελούν τιμή για την Πατρίδα μας, δίνουν το 
παράδειγμα, μετουσιώνουν την Ηθική και την Χριστιανική Ηθική σε πράξη και 
βίωμα.  Οι πράξεις τους αποτελούν αέναο φωτεινό φάρο για το ύψιστο νόημα 
της ανθρώπινης ζωής. Είναι το ανώτατο ιδεατό όριο αλτρουϊσμού, θεμελιώδες 
συστατικό της κοινωνίας μας κάτι που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση 
του χαρακτήρα των μαθητών και των μαθητριών.  Πάνω από 300 Ελληνίδες 
και Έλληνες έχουν τιμηθεί με την ανώτατη αυτή διάκριση χωρίς να το έχουν 
επιδιώξει οι ίδιες/οι.  Σίγουρα υπάρχουν ακόμη πολλές περιπτώσεις τέτοιου 
υπέρτατου ηρωισμού οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές.  
 
Ποιοι ήταν οι Δίκαιοι; Οι σωτήρες (άνδρες και γυναίκες) ήταν άνθρωποι της 
διπλανής πόρτας: Ήταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλα τα επίπεδα 
μόρφωσης, από διάφορα επαγγέλματα και από όλες τις κοινωνικές και 
οικονομικές τάξεις, ανήκαν σε όλο το φάσμα πολιτικών πεποιθήσεων.  Είχαν 
διάφορες Θρησκευτικές καταγωγές και πεποιθήσεις καθώς και αίσθημα 
θρησκευτικότητας.  Είχαν διάφορες ηλικίες.  Στην Ελλάδα η Εθνική Αντίσταση 
έσωσε και περίθαλψε Εβραίους Έλληνες.  Ο Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτες η 
Εκκλησία γενικά και ο ανώνυμος κλήρος έσωσαν Εβραίους. 
 
Τους Δίκαιους τους διακρίνουν ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά από τα 
κατωτέρω, και όχι μόνο:  διακατέχονται από υψηλό αίσθημα ηθικής, 
ανεπτυγμένο αίσθημα αυτοθυσίας ─ αλτρουϊσμού, έχουν κουράγιο και 
επιδεικνύουν θάρρος, έχουν ακεραιότητα χαρακτήρα, συμπόνοια και μέριμνα 
για τον άλλο.  Ο σωτήρας συνεργάζεται με άλλους/ες όμοιους/ες προς 
ευόδωση του κοινού στόχου και σκοπού.  Έχουν ανεπτυγμένο αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης και τους διακρίνει ευστροφία και ταχύτητα λήψης 
αποφάσεων. 
 
Από όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Δυτική Ασία39 καθώς και 
από τις χώρες μέλη του Άξονα ή συμπαθούσες αυτού μόνον ένας 
Προκαθήμενος Χριστιανικής Εκκλησίας ύψωσε το φοβερό ηθικό του 
ανάστημα και με απαράμιλλο θάρρος απευθύνθηκε στον κατακτητή και 
ζήτησε, χωρίς περιστροφές, να σταματήσουν οι εκτοπισμοί Εβραίων 
Ελλήνων.  Αυτός ήταν ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Δαμασκηνός,40 ο οποίος, δικαίως, ήταν από τους πρώτους μη 

                                                           
38  Ibid 3 

39  Martin Gilbert, The Dent Atlas of the Holocaust, J M Dent Ltd & The Orion Publishing 

Group, αυτή η έκδοση Taylor & Francis e-Library, 409 σελ., 2005, Λονδίνο 

40  Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός 
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Εβραίους Έλληνες ο οποίος ανακηρύχθηκε ως Δίκαιος των Εθνών.  Στο 
πρόσωπό του, είμαι σίγουρος, ότι αναγνωρίζεται η συντριπτική πλειοψηφία 
του κλήρου της εποχής ως Δίκαιοι των Εθνών.  Έδωσε εντολή στις ενορίες να 
εκδίδουν πιστοποιητικά βάπτισης σε μη Χριστιανούς έτσι ώστε να κρύψουν οι 
άνθρωποι αυτοί την Εβραϊκή τους θρησκευτική καταγωγή.  Όλα αυτά όταν η 
περίθαλψη Εβραίων επέσειε τυφεκισμό. 
 
Άλλος Δίκαιος ανακηρύχθηκε και ο Μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
Γεννάδιος41 ο οποίος επίσης παρενέβη υπέρ των Εβραίων συμπολιτών του, 
με διαβήματα προς τις αρχές κατοχής, για να σταματήσουν οι εκτοπίσεις και 
έδωσε εντολή στους Χριστιανούς της πόλης να μην προβούν σε καμία 
διάκριση προς αυτούς όταν οι τελευταίοι υποχρεώθηκαν από τις κατοχικές 
δυνάμεις να φορούν το κίτρινο άστρο. 
 
Ο Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων Αθηνών Άγγελος Έβερτ42 έδωσε εντολή στα 
Αστυνομικά Τμήματα της πρωτεύουσας να εκδίδουν ταυτότητες με ονόματα 
Χριστιανικά (με ένα πιστοποιητικό γέννησης κάποιου άλλου/ης και με έναν 
[ψευδο]μάρτυρα από τον δρόμο).  Έτσι η μητέρα μου Υβέτ Σάρρα Μπεράχα 
(1923 – ) έγινε Μάρω Παπαδοπούλου («δανείστηκε» το όνομα από μια 
συμμαθήτριά της) και ο παππούς μου Ζακ και η γιαγιά μου Αλέγκρα έγιναν 
Τιμολέων και Αμαλία Μελά. 
 
Με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, το Σεπτέμβριο του 1943, όλη η κατεχόμενη 
Ελλάδα περιήλθε στην πλήρη κατοχική διοικητική δικαιοδοσία των Γερμανών.  
Ο Αρχιεπίσκοπος συμβούλεψε τον Ραββίνο Μπαρζιλάϊ να κάψει τα μητρώα 
των μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και να φύγει στην ύπαιθρο.  
Πήγε στην Σπερχειάδα όπου είχε καταφύγει και η οικογένεια Ζακ Μπεράχα.  
Τους έκρυψαν οι χωρικοί για λίγο αλλά άρχισαν να κινδυνεύουν.  Έτσι, με τη 
βοήθεια συμφοιτητών της Οδοντιατρικής της Υβέτ τους οποίους συνάντησαν 
τυχαία, επέστρεψαν στην Αθήνα και κατέληξαν στον σπίτι της Ζωής Μώρου,43 
στην οδό Οιχαλίας 6 στο Γκύζη, η οποία τους περιέθαλψε μέχρι το τέλος του 
πολέμου.  Η Δανάη Καδόγλου,44 ήδη αρραβωνιασμένη με τον Ντέμη Παυλίδη 
της Σοκολατοποιΐας και αδελφική φίλη της Υβέτ, τους προμήθευε τα τρόφιμα 
που έπαιρνε με τα δελτία στα Χριστιανικά ονόματά τους.  Οι δυο αυτές άγιες 

                                                                                                                                                                      

 http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4043030 

(20151205) 

41  Μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος 

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4015148 

(20151205) 

42  Άγγελος Έβερτ, Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων Αθηνών 

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4014774  

(20151205)  

43  Ζωή Μώρου 

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4016505  

(20151205) 

44  Μαρτυρία της Υβέτ Χάγουελ για τις σωτήρες της 

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5SVFUUHQ3Yllram8/view?usp=shari

ng  

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4043030
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4015148
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4015148
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4014774
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4014774
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4016505
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4016505
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5SVFUUHQ3Yllram8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5SVFUUHQ3Yllram8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5SVFUUHQ3Yllram8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5SVFUUHQ3Yllram8/view?usp=sharing
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Χριστιανές Ελληνίδες ανακηρύχθηκαν Δίκαιες των Εθνών. 
 
Η οικογένεια Ιωσήφ Κοέν45 της πεθεράς μου Ρασέλ (1935 – ) και μερικοί άλλοι 
συγγενείς, με την προτροπή ενός Εισαγγελέως και την προμήθεια ψεύτικων 
ταυτοτήτων, έφυγαν για την Αθήνα πριν τους κλείσουν στο Γκέτο της 
Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 1943.  Τους πήρε δυο μήνες το «ταξίδι».  Οι 
περιπέτειες τύπου Τζέιμς Μπoντ και Ιντιάνα Τζόουνς ωχριούν στις δικές τους 
περιπέτειες, κινδύνους, καταστάσεις και ανατροπές.  Στην Αθήνα, η μεγάλη 
αδελφή Μαίντη (1928 – ) έγινε Μαρία Κατσουλίδου. 
 
Οι ιστορίες αυτές είναι πολλές.  Είναι λαμπρές σελίδες δόξας και 
υπερηφάνειας της Ιστορίας μας.  Την 27η Ιανουαρίου 2016 πρόκειται να 
κυκλοφορήσει το βιβλίο της Πρέσβεως κυρίας  Φωτεινής Τομαή, Ειδικής 
Απεσταλμένης σε Θέματα Ολοκαυτώματος του Υπουργείου των Εξωτερικών, 
με τίτλο «Οι Έλληνες Δίκαιοι».  Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ξεπηδάνε οι 
ιστορίες επωνύμων και ανωνύμων Χριστιανών Ελληνίδων και Ελλήνων που, 
με κίνδυνο της ζωής τους, έσωσαν συνανθρώπους από βέβαιο θάνατο. Δεν 
ζήτησαν ποτέ αναγνώριση, δεν θεώρησαν ότι έκαναν κάτι το ιδιαίτερο.  
Τουναντίον, το θεώρησαν καθήκον τους.  Προέρχονται από όλες τις σφαίρες 
της οικονομικής δραστηριότητας και όλες τις κοινωνικές τάξεις.  Η συμμετοχή 
του κλήρου και της εθνικής αντίστασης είναι καθολική.  Τι ωραιότερη 
παρακαταθήκη για τη νεολαία μας;! 
 
Θα ήταν παράλειψη εάν στη σύντομη αυτή εισήγηση δεν αναφερόμασταν και 
στον Μακαριστό Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο και στο Δήμαρχο της 
πόλης Λουκά Καρέρ.46  Όταν ο Γερμανός Διοικητής τους ζήτησε τη λίστα με τα 
ονόματα των Εβραίων κατοίκων της νήσου, αυτοί του έδωσαν ένα χαρτί με 
μόνο δυο ονόματα γραμμένα: τα δικά τους.  Κανένας Εβραίος της Ζακύνθου 
δεν χάθηκε.  Ήταν και παραμένει ένα πραγματικό θαύμα.  Πόσα από τα 
χαρακτηριστικά των Δικαίων πρέπει να αποδώσουμε στους δυο αυτούς 
Αγίους;! 
 
Τεκμηριώσαμε στην αρχή ότι το Ολοκαύτωμα αποτελεί, τουλάχιστον για τη 
χώρα μας, κατεξοχήν Εθνική Ελληνική Ιστορία.  Και όταν τα εντεταλμένα 
Ιδρύματα όπως Πανεπιστήμια και άλλα Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμοί 
δεν θεραπεύουν αυτό το κομμάτι της Ελληνικής Ιστοριογραφίας διότι, 
απλούστατα, δεν τη θεωρούν Ελληνική, τότε αφήνουμε διάπλατα την πόρτα 
ανοιχτή για να υπεξαιρέσουν άλλοι, χωρίς εμάς και μακριά από εμάς, την 
Ιστορία μας και να την παρουσιάσουν κατά το δοκούν.  Αυτό συνέβη με τους 

                                                           
45  Συνεργάτες των Ναζί, Σειρά Ντοκιμαντέρ 

11ο Επεισόδιο: Ο Έλληνας Συνεργάτης, Ιωάννης Ράλλης 

MG Entertainment και WMR Productions, 2010, Ηνωμένο Βασίλειο 

 https://www.youtube.com/watch?v=mE-PdQ6_Y6c  (20151205) 

 https://www.youtube.com/watch?v=BSLgbT-7U7A  (20151205)  κ.α. 

46  Μακαριστός Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος και Δήμαρχος Λουκάς 

Καρρέρ 

 http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/chrysostomos_karreri.asp  

(20151205) 

https://www.youtube.com/watch?v=mE-PdQ6_Y6c
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Ιταλούς Διπλωμάτες στη Θεσσαλονίκη τον καιρό του Πολέμου.47 
Όπως ήδη προείπαμε, στη Θεσσαλονίκη κατοικούσαν, στις αρχές του 1943, 
πάνω από 55000 Εβραίοι Έλληνες.  Επίσης κατοικούσαν γύρω στους 350 
Εβραίοι Ισπανοί και ένας μικρότερος αριθμός Εβραίων Ιταλών.  Ο Ιταλός 
Πρόξενος Guelfo Zamboni κυρίως, και ο μετέπειτα αντικαταστάτης του 
Giuseppe Castruccio (μέχρι την Ιταλική συνθηκολόγηση) και ο Λοχαγός του 
Βασιλικού Ιταλικού Στρατού Lucillo Merci, προς τιμήν τους, θέλησαν να 
προστατέψουν τους Ιταλούς υπηκόους και να αποτρέψουν την εκτόπισή τους.  
Αυτά συμβαίνουν όταν η Ελλάδα βρέθηκε κατεχόμενη διότι . . .  νικήσαμε την 
Ιταλία που μας επιτέθηκε, ο λαός λιμοκτονούσε και οι Ιταλικές Δυνάμεις 
Κατοχής προέβαιναν σε ωμότητες.48  Αλλά και οι Διπλωμάτες αυτοί δεν 
εναντιώθηκαν στο καθεστώς, ούτε παραιτήθηκαν, αλλά το υπηρετούσαν 
πιστά.  Οι ίδιοι ΟΥΔΈΠΟΤΕ προσέγγισαν Εβραίους Έλληνες με σκοπό να 
τους σώσουν.  Ούτε βέβαια κινδύνευσαν.  
  
To 2007 κυκλοφόρησε μια πολυτελής έκδοση της Ιταλικής Πρεσβείας στην 
Αθήνα με τίτλο «Εβραίοι της Θεσσαλονίκης – 1943, Τα ντοκουμέντα της 
Ιταλικής Ανθρωπιάς»49 τα οποία τα αφήνω στην κρίση σας.  Ήδη από την 
Εισαγωγή ο Γκουέλφο Ζαμπόνι μας παρουσιάζεται ως ένας ευπατρίδης του 
οποίου το όνομα συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που έχουν ανακηρυχθεί 
Δίκαιοι των Εθνών.  Τα δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου και τα υπόλοιπα 
εγκώμια είναι ακόμη πιο πομπώδη:  Μαθαίνουμε ότι ανακηρύχθηκε Δίκαιος 
των Εθνών το 1992.  Τώρα, το πώς συντηρείται ένα τέτοιο ψέμα για πάνω 
από 20 χρόνια, αυτό χρήζει βαθέως στοχασμού.50  Οι επιθετικοί 
προσδιορισμοί και οι συγκρίσεις περισσεύουν: ο ήρωας (ο οποίος, 
σημειωτέον, ποτέ δεν κινδύνεψε), ο Ιταλός Σσίντλερ φθάνει στη 

                                                           
47  Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων και Εβραίων Ελλήνων της Θεσσαλονίκης: Ιταλική 

Κολοβωμένη και Επιλεκτική Ανθρωπιά, Ισπανική Προσαρμόσιμη Υπηκοότητα (στα 

Αγγλικά), The Holocaust of Jewish Greeks and Jews of Thessaloniki: Italian truncated 

and selective Humanity, Spanish adaptable Citizenship , Προσκεκλημένη Ομιλία στο 

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Διπλωματία και ο Εκτοπισμός των Εβραίων το 1943, 

οργανωθέν από το Διπλωματικό Κλαμπ των Σκοπίων και το Υπουργείο Εξωτερικών 

της ΠΓΔΜ (μελλοντική δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου), 27 Ιανουαρίου 

2015, Σκόπια 

 https://drive.google.com/open?id=0B6Vpuw9GQ6A5S3BEQTFITmhpUUU  

48  Grecia 1943: quei fascisti stile SS.  Domenikon come Marzabotto. Oltre 150 uomini 

fucilati per rappresaglia. Ora un documentario alza il velo sulle stragi del nostro 

esercito. Occultate, di Enrico Arosio, L'Espresso, 28 febbraio 2008  

 http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2008/02/28/news/grecia-1943-quei-

fascisti-stile-ss-1.7472 (20151205) 

49  Ebrei di Salonicco, 1943 : I Documenti dell'Umanità Italiana / a cura di (επιμέλεια) 

Jannis Chrisafis, Alessandra Coppola, Antontio Ferrari ; traduzioni di (μετάφραση) 

Flora Molcho = Εβραίοι της Θεσσαλονίκης : τα Ντοκουμέντα της Ιταλικής Ανθρωπιάς.  

Ambasciata d'Italia in Atene, 2007, Αθήνα 

50  Προσωπική Επικοινωνία με την κυρία Irena Steinfeldt, Διευθύντρια του Τμήματος των 

Δικαίων μεταξύ των Εθνών, 29 Νοεμβρίου 2015, Γιαντ Βασσέμ, Ιερουσαλήμ 
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 28 

Θεσσαλονίκη,51 ο (Τζόρτζιο) Περλάσκα της Θεσσαλονίκης52 κ.α.  Επιπλέον, ο 
ένας εκ των επιμελητών της έκδοσης, δημοσιογράφος της εφημερίδας 
Corriere della Serra Antonio Ferrari συμμετείχε στη σκηνοθετική ομάδα που 
ανέβασε το δραματικό θεατρικό έργο «Θεσσαλονίκη 43 – Salonicco 43»53 το 
οποίο, όμως, ποτέ δεν είδαμε στη Θεσσαλονίκη.  Και, σαν το κερασάκι στην 
τούρτα, το 1959 οι Καστρούτσιο και Μέρτσι κατέθεσαν ως μάρτυρες . . . 
υπεράσπισης στη Δίκη του Μαξ Μέρτεν!54 
 
Η Ισπανία του Φράνκο από την άλλη, αν και ουδέτερη, ήταν άκρως φιλικά 
προσκείμενη προς τον Άξονα μέχρι το τέλος.  Ο Ισπανός Πρόξενος στην 
Αθήνα Σεμπαστιάν ντε Ρομέρο Ραντιγκάλες θέλησε, ως όφειλε, να 
προστατέψει τους Ισπανούς.  Και αυτός δεν προσέγγισε ποτέ τους 
Σεφαραδίτες Εβραίους Έλληνες, αδέλφια των Σεφαραδιτών Εβραίων 
Ισπανών που όλοι μιλούσαν Λαντίνο.  Μετά από πολλές προσπάθειες το 
Γιαντ Βασσέμ τον ανακήρυξε Δίκαιο μόλις το 2014 με το ρηχό, κατά την 
άποψή μου, επιχείρημα ότι είχε λάβει εντολές να μη δίνει Ισπανικά διαβατήρια 
στους Ισπανούς.  Πριν, το 2008, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Σ. Ρ. 
Ραντιγκάλες και οι Σεφαραδίτες της Ελλάδας 1943 – 1946».55  Εάν κάποιος 
διαβάσει τον τίτλο κάνει συνειρμούς ότι, 1ον ο Ραντιγκάλες ενδιαφέρθηκε για 
πάνω από 70000 Σεφαραδίτες της Ελλάδος, το οποίο είναι λάθος, και 2ον , το 
οποίο είναι και σωστό, ΔΕΝ ενδιαφέρθηκε καθόλου για μη Σεφαραδίτες λ.χ. 

                                                           
51  RIVALUTAZIONI UNA RICERCA DI DANIEL CARPI, A Salonicco arrivò lo Schindler 

italiano La vera storia del romagnolo Guelfo Zamboni. Salvò centinaia di ebrei usando 

canali diplomatici, Corriere della Sera, 22 Σεπτεμβρίου 2002 

 http://archiviostorico.corriere.it/2002/settembre/22/Salonicco_arrivo_Schindler_itali

ano_vera_co_0_02092211133.shtml (20151205)   

 Guelfo Zamboni, lo schindler di salonicco, La Repubblica, 25 Settembre 2008,   

 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/09/25/lo-schindler-

di-salonicco.html (20151205) 

52  LA BUROCRAZIA AL SERVIZIO DEL BENE, Zamboni, il Perlasca di Salonicco, Dalla 

Grecia una onorificenza ai rappresentanti d'Italia per l'impegno contro le deportazioni 

degli ebrei, di Antonio Ferrari Corriere della Sera, 04 febbraio 2008 

 http://www.corriere.it/spettacoli/08_febbraio_04/ebrei_salonicco_zamboni_dc07bdb

0-d2f2-11dc-8916-0003ba99c667.shtml (20151205) 

53  Spettacolo tratto dal libro di Antonio Ferrari «Salonicco 43» scuote Israele con l' 

eroismo del console Zamboni, di Frattini Davide Corriere della Sera 25 Settembre 2008 

 http://archiviostorico.corriere.it/2008/settembre/25/Salonicco_scuote_Israele_con_e

roismo_co_9_080925121.shtml (20151205)  

54  Wolfgang Breyer, Dr. Max Merten - ein Militärbeamter der deutschen Wehrmacht im 

Spannungsfeld zwischen Legende und Wahrheit, Διδακτορική Διατριβή, Universität 

Mannheim Philosophische Fakultät, 2003, Μανχάιμ 

55  Matilde Morcillo Rosillo, Sebastián de Romero Radigales y los sefardíes de Grecia 

(1943-1946) – Σ. Ρ. Ραντιγκάλες και οι Σεφαραδίτες της Ελλάδας 1943 – 1946, Casa 

Sefarad Israel, © Metáfora Ediciones, 2008, Μαδρίτη 

http://archiviostorico.corriere.it/2002/settembre/22/Salonicco_arrivo_Schindler_italiano_vera_co_0_02092211133.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2002/settembre/22/Salonicco_arrivo_Schindler_italiano_vera_co_0_02092211133.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2002/settembre/22/Salonicco_arrivo_Schindler_italiano_vera_co_0_02092211133.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2002/settembre/22/Salonicco_arrivo_Schindler_italiano_vera_co_0_02092211133.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/09/25/lo-schindler-di-salonicco.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/09/25/lo-schindler-di-salonicco.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/09/25/lo-schindler-di-salonicco.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/09/25/lo-schindler-di-salonicco.html
http://www.corriere.it/spettacoli/08_febbraio_04/ebrei_salonicco_zamboni_dc07bdb0-d2f2-11dc-8916-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/08_febbraio_04/ebrei_salonicco_zamboni_dc07bdb0-d2f2-11dc-8916-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/08_febbraio_04/ebrei_salonicco_zamboni_dc07bdb0-d2f2-11dc-8916-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/08_febbraio_04/ebrei_salonicco_zamboni_dc07bdb0-d2f2-11dc-8916-0003ba99c667.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2008/settembre/25/Salonicco_scuote_Israele_con_eroismo_co_9_080925121.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2008/settembre/25/Salonicco_scuote_Israele_con_eroismo_co_9_080925121.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2008/settembre/25/Salonicco_scuote_Israele_con_eroismo_co_9_080925121.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2008/settembre/25/Salonicco_scuote_Israele_con_eroismo_co_9_080925121.shtml
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τους 1800 Ρωμανιώτες Εβραίους Έλληνες των Ιωαννίνων.56 
 
Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να μη συγκρίνω τις δράσεις και 
ενέργειες ή/και την απραξία και αδράνεια και αδιαφορία των Διπλωματών 
στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα του 1943 με αυτές των συναδέλφων τους 
των ουδετέρων χωρών το Φθινόπωρο του 1944 στη Βουδαπέστη, πάντα στα 
πλαίσια των Δικαίων.  Σίγουρα η προφανής νίκη των Συμμάχων, η οποία 
διαφαίνονταν ότι επέρχονταν σύντομα, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο ώστε να 
ενεργοποιήσει, επιτέλους, τα ανθρωπιστικά αντανακλαστικά διπλωματών 
ή/και των κυβερνήσεων των.  Όμως επιπροσθέτως, τύχη αγαθή, όλοι 
αποδείχθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη 
στιγμή. 
 
Ξεκινούμε με τον πιο γνωστό, τον Σουηδό Διπλωμάτη Ραούλ Βάλλεμπεργκ.  
Το θάρρος και το θράσος του ήταν παροιμιώδη.  Έσωσε πολλές χιλιάδες 
Εβραίων Ούγγρων με το να τους μοιράσει χαρτιά που πιστοποιούσαν την 
προστασία της Σουηδίας προς τον κάτοχό τους.  Βέβαια τα χαρτιά αυτά ήταν 
αμφιβόλου ισχύος αλλά τα κάλυπτε και τα νομιμοποιούσε η εμβέλεια της 
προσωπικότητάς του Βάλλεμπεργκ ο οποίος πάντα επικαλούνταν και τις 
επιπτώσεις που θα είχε η Ουγγαρία εάν δυσαρεστούσε τη Σουηδία.  Την 
ανθρωπιά του όμως την πλήρωσε με τη ζωή του.57 
Πιο άγνωστη η ιστορία του Ελβετού Carl Lutz ο οποίος έχαιρε μεγάλης 
εκτίμησης από τον ίδιο τον Χίτλερ όταν, ως υπεύθυνος των Γερμανικών 
συμφερόντων στην Παλαιστίνη  τα οποία εκπροσωπούσε και φρόντιζε η 
Διπλωματική Αποστολή της Ελβετίας και τα είχε αναθέσει στον Lutz, 
επαναπάτρισε με επιτυχία και ταχύτητα όλους τους Γερμανούς, με την έναρξη 
του πολέμου, στο Ράιχ.  Έτσι είχε το θάρρος και το θράσος να ζητήσει την 
άδεια του ιδίου του Καγκελάριου του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ να του 
επιτρέψει να προωθήσει 8000 Εβραίους Ούγγρους με Ελβετικά έγγραφα ως 
πρόσφυγες με προορισμό την Παλαιστίνη.  Ο Χίτλερ δέχθηκε και ο Carl Lutz 
έκανε δημιουργική λογιστική θεωρώντας ότι κάθε άδεια ισοδυναμούσε για μια 
οικογένεια.  Έσωσε πάνω από 62000 Εβραίους Ούγγρους.58 
 
Ο Ισπανός Πρόξενος Ángel Sanz Briz 59αντιμετώπιζε, ακόμη και τόσο αργά 
στον Πόλεμο, την απροθυμία της Κυβέρνησής του να βοηθήσει.  Έτσι, μετά 

                                                           
56  Rachel Dalven, The Holocaust in Janina – Το Ολοκαύτωμα στα Ιωάννινα, Journal of 

Modern Greek Studies, Volume 2, Number 1, May 1984, σελίδες 87-103 (Άρθρο), 

Johns Hopkins University Press, Βαλτιμόρη. 

 5 Συγκλονιστικές Φωτογραφίες, Ηπειρωτικός Αγών, 26 Μαρτίου 2006 

 http://athjcom.gr/wp-content/uploads/2015/03/loadattachment.pdf (20151205) 

57  Alan Levy, The Wiesenthal File, Ραούλ Βάλλεμπεργκ σελίδς 141 έως 196, William B. 

Eerdmans Publishing Company, 463 σελίδες, 1993, Grand Rapids, Michigan 

58  Carl Lutz ο ξεχασμένος ήρωας 

 http://www.urania-nf.hu/docs/sajto/Mediendossier_ENG_MR_140619_HU_DEF.pdf  

(20151205) 

59  El Angel De Budapest (2010) – Ο Άγγελος της Βουδαπέστης, Κινηματογραφική Ταινία 

στα Ισπανικά.  Βουδαπέστη 1944, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου 

http://athjcom.gr/wp-content/uploads/2015/03/loadattachment.pdf
http://athjcom.gr/wp-content/uploads/2015/03/loadattachment.pdf
http://www.urania-nf.hu/docs/sajto/Mediendossier_ENG_MR_140619_HU_DEF.pdf
http://www.urania-nf.hu/docs/sajto/Mediendossier_ENG_MR_140619_HU_DEF.pdf
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από επίμονες προσπάθειες, απέσπασε από την κυβέρνησή του την άδεια να 
χορηγήσει έως 200 Ισπανικά διαβατήρια σε Σεφαραδίτες Εβραίους Ούγγρους.  
Αυτό με βάση ένα Νόμο, που είχε περάσει ο Δικτάτορας Primo de Rivera το 
1924,60 ο οποίος (νόμος) εξουσιοδοτούσε την Ισπανική Κυβέρνηση να 
αποδίδει Ισπανική Υπηκοότητα και χορηγεί διαβατήριο σε Σεφαραδίτες 
Εβραίους (δηλαδή Εβραίους που έλκυαν την καταγωγή τους από τη 
Μεσαιωνική Ισπανία).  Ο νόμος αυτός είναι, ακόμη και σήμερα, σε ισχύ. 
 
Όμως ο Sanz Briz κατάφερε να βρει μόνο  . . . 45 (!) Σεφαραδίτες ανάμεσα σε 
πάνω από 200.000 Εβραίους (όλοι Ασκενάζι).  Έτσι άρχισε να «βαπτίζει» 
τους Ασκενάζι Σεφαραδίτες και να χορηγεί διαβατήρια με την εξής αρίθμηση: 1 
έως 199, 1α έως 199α, 1β έως 199β και ούτω καθεξής.  Όταν τον διέταξε η 
κυβέρνησή του να εγκαταλείψει την Ουγγαρία, ο Giorgio Perlasca,61 Ιταλός 
φασίστας που είχε πολεμήσει με τον Φράνκο και που με προσωπική επιστολή 
του Δικτάτορα έχαιρε προστασίας στην Ισπανική διπλωματική αποστολή, 
υποδύθηκε και προσποιήθηκε τον Ισπανό Πρόξενο και συνέχισε να εκδίδει 
διαβατήρια.  Επιπλέον εξέδιδε πιστοποιητικά και από άλλες χώρες, τα 

                                                                                                                                                                      

Πολέμου  (1939-1945), ο Αδόλφος Άιχμαν διευθύνει τον μαζικό εκτοπισμό των 

Ούγγρων Εβραίων στο Στρατόπεδο Εξόντωσης του Άουσβιτς. 

 Ο Ángel Sanz-Briz (Zaragoza, 1910-Roma, 1980), ένας Διπλωμάτης της Ισπανικής 

Πρεσβείας στη Βουδαπέστη, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή του για 

να σώσει το μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό ανθρωπίνων ζωών.  Χορήγησε χιλιάδες βίζες 

και διαβατήρια τα οποία εγγυόνταν την ασυλία των κατόχων όταν αντιμετώπιζαν τις 
Γερμανικές αρχές καθώς και τους Ούγγρους συνεργάτες τους.  

 Su actividad ceso cuando, en diciembre de 1944, le ordenaron regresar 

a Espana. Habia logrado salvar a casi 5.000 judios. Desde entonces, se 

le conoce como “El Angel de Budapest”.  Δημοσιεύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου  

2013, David Barnave  

 https://www.youtube.com/watch?v=AzubysQ8Dq4 (20151205)  

 Ángel Sanz briz. el Schindler Español (DOCUMENTAL) 

 Ανέβηκε την 27 Νοεμβρίου 2011 

 https://www.youtube.com/watch?v=sMsVwSrfyeg (20151205) 

60  Διάταγμα του Primo de Rivera για υπηκοότητα και σε Σεφαραδίτες 1924 

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dWtwYW9fcTUtRjg/view?usp=shari

ng  

http://blogs.elconfidencial.com/mundo/tajles/2015-06-25/el-camino-de-espana-para-

reparar-la-relacion-con-sus-judios_901393/ (20151205) 

61  Enrico Deaglio, La Banalità del Bene: Storia di Giorgio Perlasca, feltrinellieditore - 

Universale Economica Feltrinelli, 1991 

 https://www.youtube.com/watch?v=nBYf-unALOw  (20151205) 

 Giorgio Perlasca, un eroe italiano (in spagnolo), Fondazione Giorgio Perlasca, 

Δημοσιεύθηκε στις 30 Μαΐου 2013, η έκδοση της ταινίας στα Ισπανικά  

 Hero Refused to Turn Away from Persecuted (Giorgio Perlasca), Los Angeles Times, 22 

November 1990, page U9, Λος Άντζελες 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzubysQ8Dq4
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https://www.youtube.com/watch?v=sMsVwSrfyeg
https://www.youtube.com/watch?v=sMsVwSrfyeg
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dWtwYW9fcTUtRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dWtwYW9fcTUtRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dWtwYW9fcTUtRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dWtwYW9fcTUtRjg/view?usp=sharing
http://blogs.elconfidencial.com/mundo/tajles/2015-06-25/el-camino-de-espana-para-reparar-la-relacion-con-sus-judios_901393/
http://blogs.elconfidencial.com/mundo/tajles/2015-06-25/el-camino-de-espana-para-reparar-la-relacion-con-sus-judios_901393/
http://blogs.elconfidencial.com/mundo/tajles/2015-06-25/el-camino-de-espana-para-reparar-la-relacion-con-sus-judios_901393/
http://blogs.elconfidencial.com/mundo/tajles/2015-06-25/el-camino-de-espana-para-reparar-la-relacion-con-sus-judios_901393/
https://www.youtube.com/watch?v=nBYf-unALOw
https://www.youtube.com/watch?v=nBYf-unALOw
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συμφέροντα των οποίων εκπροσωπούσε η Ισπανία, και δημιούργησε και 
αυτός ένα δίκτυο ασφαλών κτιρίων, όπως και ο Βάλλεμπεργκ και ο Λουτζ, για 
να στεγάσει τους Εβραίους υπό την προστασία του. Οι δυο τους διέσωσαν 
πολλές χιλιάδες Εβραίους Ούγγρους.  Φανταστείτε εάν η Ελλάδα το 1943 είχε 
την τύχη να έχει αυτούς ως Ισπανούς Διπλωμάτες πόσοι Σεφαραδίτες θα 
είχαν σωθεί! 
 
Αφήνω στην κρίση σας την παρομοίωση του Ζαμπόνι με τον Περλάσκα. 
 
Κοντολογίς, στην Βουδαπέστη είχαν μείνει γύρω στους 220000 Εβραίοι 
Ούγγροι το Φθινόπωρο του 1944.  Τέλος Ιανουαρίου είχαν απομείνει πάνω 
από 120000, ποσοστό πολύ ανώτερο από 50%.  Στη Θεσσαλονίκη όμως; 
 
Ας ευχηθούμε ότι η Ιστορία δεν θα επαναληφθεί πουθενά και για κανέναν ούτε 
ως φάρσα. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Προσάρτημα 

Πότε έμαθε το κοινό για τις μαζικές δολοφονίες Εβραίων 
στην Κατεχόμενη Ευρώπη 

 
Υπάρχει περίπτωση οι μαθητές και οι μαθήτριες να ρωτήσουν πότε 
πρωτοδιάβασε ή πρωτάκουσε το ευρύ κοινό για τις μαζικές δολοφονίες 
Εβραίων πολιτών της κατεχόμενης Ευρώπης. 
( http://remember.org/secrets ) 
 
Τον Ιούνιο του 1942, νέες αναφορές μέσω της Πολωνικής αντίστασης 
έφθασαν στο Λονδίνο και ανέβασαν ουσιαστικά και τον αριθμό των νεκρών 
(δολοφονημένων) αλλά και την ορατότητα (θέα) των σκοτωμών των Εβραίων 
από τους Ναζί.  Ή ποιο κρίσιμη αναφορά η οποία έφθασε στο κοινό ήρθε από 
την Εβραϊκή Εργατική Οργάνωση της Πολωνίας γνωστής και ως Bund [σε 
Γίντισς Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland].  Με 
ημερομηνία 11 Μαΐου 1942 και συνταχθείσα από τον Εβραίο Πολωνό ηγέτη 
Leon Feiner, έφυγε από τη Βαρσοβία (κρυφά) την 21η Μαΐου και έφθασε στην 
Εξόριστη Πολωνική Κυβέρνηση στο Λονδίνο σε λιγότερο από δυο εβδομάδες 
με τη βοήθεια ενός Σουηδού επιχειρηματία ο οποίος ταξίδευε μεταξύ 
Βαρσοβίας και Στοκχόλμης.  Την παρέλαβε το μέλος, και Εβραίος Πολωνός 
ηγέτης, Szmul Zygielbojm. 
 
Η αναφορά της Bund συνόψιζε τις εγκληματικές ενέργειες των Γερμανών 
εναντίον των Εβραίων της Πολωνίας και έθετε τον αριθμό των ήδη 
εξοντωθέντων – δολοφονηθέντων στις 700000.  Προσέθετε ότι οι υπόλοιποι 
διέτρεχαν σοβαρότατο κίνδυνο.  Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν 
απερίφραστα ότι η Γερμανική κυβέρνηση είχε ξεκινήσει την υλοποίηση της 
ανακοίνωσης του Χίτλερ ότι θα σκοτώσει όλους τους Εβραίους της Ευρώπης.  
Εκατομμύρια πολίτες της Πολωνίας Εβραϊκής καταγωγής αντιμετωπίζουν την 
απειλή της άμεσης εξόντωσης.  Η Bund ζήτησε την άμεση απάντηση – 
απόκριση των Συμμάχων (δεν έκαναν τίποτε βέβαια . . . ) 

http://remember.org/secrets
http://remember.org/secrets
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Το BBC μετέδωσε αυτή την ιστορία στις 2 Ιουνίου (1942) και εξέδωσε μια 
γενική οδηγία την 24η Ιουνίου για να δώσει έμφαση.  Ο Szmul Zygielbojm 
κατάφερε ώστε να δημοσιεύσει η εφημερίδα Daily Telegraph την επομένη 
ένα κύριο άρθρο–δημοσίευμα βασισμένο στην Αναφορά της Bund.  Το άρθρο 
ανέφερε και την χρήση από τους Ναζί κινητών θαλάμων αερίων.  Οι Times 
της Νέας Υόρκης αναπαρήγαν την ιστορία αλλά τη . . . θάψανε στην 6η 
σελίδα! 
 
Την 10η Δεκεμβρίου 1942, η Πολωνική Κυβέρνηση παρουσίασε στα Ηνωμένα 
Έθνη ένα σημείωμα με τίτλο «Η Μαζική Εξόντωση των Εβραίων στην υπό 
Γερμανική Κατοχή Πολωνία».  Η Αναφορά αυτή ήταν βασισμένη και, εν 
πολλοίς, στην αναφορά του Καθολικού Πολωνού Jan Karski (Δίκαιος των 
Εθνών). 
 
Ο σύνδεσμος για καταφόρτωση (download) όλων των ανωτέρω 
ντοκουμέντων δίνεται κατωτέρω. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dl9sQXFlb0RVZTg/view?usp

=sharing  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dl9sQXFlb0RVZTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dl9sQXFlb0RVZTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dl9sQXFlb0RVZTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpuw9GQ6A5dl9sQXFlb0RVZTg/view?usp=sharing
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Ελένη Μπεζέ 

Η Συμβολή της Προφορικής 

και της Τοπικής Ιστορίας 

στη Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος 

 

Ο τίτλος της παρουσίασής μου παραπέμπει περισσότερο σε θεωρητική 

προσέγγιση. Αυτό που θα σας παρουσιάσω, όμως, αποτελεί περισσότερο μια 

διδακτική πρόταση με αφετηρία κυρίως πηγές της προφορικής ιστορίας, που 

παράλληλα δίνουν και μια διάσταση της τοπικής ιστορίας, της ιστορίας της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης εν προκειμένω. 

 

Τα αποσπάσματα από τις προφορικές μαρτυρίες που χρησιμοποιώ 

προέρχονται από εκδόσεις του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και του 

Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και είναι προσβάσιμες μέσω της 

ιστοσελίδας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος∙ τα αποσπάσματα από γραπτές 

μαρτυρίες που παραθέτω προέρχονται από εκδόσεις που μπορείτε να βρείτε 

στις βιβλιοθήκες του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος στην Αθήνα, του Εβραϊκού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αρχεία του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου και της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Τέλος, το 

φωτογραφικό υλικό προέρχεται κυρίως από το αρχείο του Εβραϊκού Μουσείου 

Ελλάδος και είναι επίσης προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του. Στόχος μου 

ήταν να επιλέξω υλικό στο οποίο να έχετε πρόσβαση σχετικά εύκολα, ώστε να 

μπορείτε να το αξιοποιήσετε, με τον τρόπο που εσείς θέλετε, στη διδασκαλία 

σας. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να διδάξει το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, και 

ειδικότερα των Ελλήνων Εβραίων, συχνά έρχεται αντιμέτωπος με την άγνοια 

των μαθητών γύρω από την παρουσία Εβραίων στον ελλαδικό χώρο. 

Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία σχετικού διδακτικού υλικού από τα σχολικά 

βιβλία, θα επιχειρήσω, εν είδη εισαγωγής σε μια διδακτική ενότητα που θα 

αφορούσε το Ολοκαύτωμα ή ως έναυσμα για τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής 
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εργασίας, να σκιαγραφήσω εν συντομία τη ζωή στην εβραϊκή κοινότητα της 

Θεσσαλονίκης από τον Μεσοπόλεμο ως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. 

Κύριος στόχος μου, μέσα από προφορικές και γραπτές μαρτυρίες επιζώντων, 

καθώς και φωτογραφικό υλικό, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας του 

Ολοκαυτώματος και η ανάδειξη τόσο της τοπικής διάστασης του γεγονότος 

όσο και της συνάφειάς του με την «εθνική» ιστορία. Με την παρουσίαση που 

ακολουθεί ελπίζω να φανεί, σε κάποιο βαθμό, πώς η προφορική και/ή η 

τοπική ιστορία μπορούν να συμβάλουν στη διδασκαλία του θέματος. 

 

Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρώ να 

σκιαγραφήσω, μέσα από προφορικές και γραπτές πηγές, τη ζωή των 

Εβραίων στις δύο κοινότητες (της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) πριν τον 

πόλεμο, στο δεύτερο την τύχη τους στη διάρκεια του πολέμου και στο τρίτο 

μέρος τη ζωή τους αμέσως μετά.  

 

* 
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Α΄ μέρος: Η ζωή πριν 

Αθήνα 

 

 
 

 
Στην Αθήνα, πριν τον πόλεμο, αρκετοί Εβραίοι ζούσαν στο Θησείο και στα 

Πετράλωνα, κοντά στις δύο Συναγωγές της πόλης. Η Σιμχά Μπατή θυμάται 

για τη γειτονιά της, στο Θησείο: 

 
 
Ο Σαμ Νεχαμά, το μικρό παιδάκι της φωτογραφίας στα αριστερά, από τους 

νεαρότερους επιζώντες του Άουσβιτς, αναπολεί τα καλοκαίρια των παιδικών 

του χρόνων: 
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Τα αδέλφια Σάμπης και Νέλλη Καμχή, μετέπειτα «κρυμμένα παιδιά», 

μεγάλωσαν στα Πατήσια. Η Νέλλη θυμάται τα παιχνίδια τους στην αυλή αλλά 

και τις καλές σχέσεις της οικογένειας με τον μπακάλη της γειτονιάς. 

 

 
 
 
Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες και φωτογραφίες, καθώς και αυτές που θα 

ακολουθήσουν, προέρχονται από την έκδοση του Εβραϊκού Μουσείου 

Εβραϊκές γειτονιές της Ελλάδας. Η εν λόγω έκδοση, η οποία υπάρχει σε 

ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Μουσείου, προσφέρεται για μια 

εισαγωγή των μαθητών στην εβραϊκή ζωή ανά την Ελλάδα πριν τον πόλεμο. 
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Θεσσαλονίκη 

 
 
Οι Εβραίοι της πόλης ήταν απλωμένοι σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Η 

πυρκαγιά του ’17 όμως είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι Εβραίοι «να 

αναζητήσουν άσυλο στα προάστεια, αποτελούμενα εν μέρει από ταπεινά 

σπιτάκια, και, συχνά, από παραπήγματα, υπόγεια, χτισμένα με παλιές 

λαμαρίνες και σακιά από καναβάτσο»62.  

 

Η Αλλέγκρα Καράσσο αναπολεί τα παιδικά της χρόνια, ενδεχομένως 

εξιδανικεύοντας, σε κάποιο βαθμό, τη ζωή πριν τον πόλεμο. 

 

 

 

Η Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο μας μιλά για μία άλλη πλευρά της ζωής των 

Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, τη φτώχεια.  

 

«Οι ταξικές διαφορές ανάμεσα στους Εβραίους ήταν τεράστιες. Υπήρχαν οι 

πολύ φτωχοί Εβραίοι στο συνοικισμό 151 και οι πλούσιοι, που ζούσαν στις 

                                                           
62 Μικαέλ Μόλχο - Ιωσήφ Νεχαμά, In Memoriam, Αφιέρωμα στη μνήμη των Ισραηλιτών θυμάτων του 

ναζισμού εν Ελλάδι, Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 20. Α΄ έκδοση: In 

Memoriam, Hommage aux victimes des Nazis en Grece (τόμ. 1 Θεσσαλονίκη 1948,  τόμ. 2 

Θεσσαλονίκη 1949, τόμ. 3 Μπουένος Άιρες 1953). 
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Εξοχές, από τον Λευκό Πύργο και πάνω. Σε ορισμένες περιοχές ζούσαν μόνο 

Εβραίοι, ήταν κάτι σαν γκέτο χωρίς πύλες. Υπήρχε πολλή φτώχεια εκεί…».63 

 

Η ίδια μιλά για την πρώτη φορά που συνειδητοποίησε ότι ως Εβραία δεν είχε 

τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα παιδιά.  

 

«Ήθελα κι εγώ να γραφτώ στη Νεολαία, όπως οι περισσότερες συμμαθήτριές 

μου, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Στη νεολαία Μεταξά, οι Εβραίοι δεν 

επιτρέπονται…Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι δεν ήμουν ίση με τους 

φίλους μου, τα χριστιανόπουλα».64 

 

Με αφετηρία ανάλογο υλικό, δάσκαλος και μαθητές μπορούν να οδηγηθούν 

αρχικά σε μια γενική συζήτηση γύρω από τις μνήμες της παιδικής ηλικίας και 

στη συνέχεια σε ειδικότερα θέματα όπως αυτά των σχέσεων μεταξύ Εβραίων 

και μη Εβραίων στην κάθε πόλη και των ταξικών διαφορών στο εσωτερικό 

των εβραϊκών κοινοτήτων. Επιπλέον, μπορούν να τεθούν ερωτήματα που θα 

οδηγήσουν σε περαιτέρω αναζήτηση, όπως, λ.χ., πώς οι συγκεκριμένοι 

παράγοντες (των σχέσεων μεταξύ Εβραίων – μη Εβραίων και των διαφορών 

στο εσωτερικό των εβραϊκών κοινοτήτων) επηρέασαν την τύχη των Εβραίων 

της Ελλάδας στη διάρκεια του πολέμου.  

 

 

                                                           
63 Στο Βea Lewcowicz, The Jewish Community of Salonika History, Memory, Identity, Vallentine 

Mitchell, Λονδίνο-Πόρτλαντ, 2006, σελ. 97. 
64  Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο, Πενήντα χρόνια μετά… Αναμνήσεις μια Σαλονικιώτισσας Εβραίας, 1996, 

σελ. 30. 

 



 41 

 

Β΄ Μέρος: Στη διάρκεια του πολέμου 

 

 

Εδώ βλέπουμε μια εβραϊκή οικογένεια, την οικογένεια Γκερσόν, 

φωτογραφημένη τον Φλεβάρη του ’43, δηλαδή λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι 

εκτοπίσεις, στο γκέτο που δημιουργήθηκε στην εβραϊκή συνοικία «Βαρώνου 

Χιρς» στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια Γκερσόν χάθηκε ολόκληρη στο 

Άουσβιτς. 

 

Αθήνα. Κρυμμένα παιδιά 

 
Ας ξεκινήσουμε όμως από την Αθήνα. Είναι γνωστό πως οι Εβραίοι της 

Αθήνας είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ενημερωθούν για 

τον κίνδυνο που διέτρεχαν και να οργανώσουν τη διαφυγή τους, καθώς η 

πόλη ήταν μέρος της ιταλικής ζώνης κατοχής, όπου, ως τον Σεπτέμβρη του 

’43, δεν εφαρμόστηκαν αντιεβραϊκά μέτρα. Για τον λόγο αυτό, στην Αθήνα 

κατέφυγαν πολλοί Εβραίοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου κάποιοι 

κατάφεραν να κρυφτούν και να διαφύγουν τελικά τη σύλληψη και τον 

εκτοπισμό.   

 

Από τους Εβραίους που είτε ζούσαν προπολεμικά στην Αθήνα είτε κατέφυγαν 

εδώ κυνηγημένοι επέλεξα να αναφερθώ στα «κρυμμένα παιδιά», στα 

Εβραιόπουλα που διέφυγαν τον κίνδυνο κρυβόμενα σε σπίτια μη Εβραίων 

φίλων, γνωστών, ενίοτε και αγνώστων, της πόλης. Πρόκειται, σύμφωνα με 
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διεθνείς φορείς που ασχολούνται με τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος65 για 

μια θεματική ενότητα που ενδείκνυται για την εισαγωγή των μαθητών στο 

θέμα και ιδιαίτερα των μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του 

Γυμνασίου.  

 

 

Εδώ βλέπουμε την αφίσα από την έκθεση «Κρυμμένα παιδιά» και την 

ομώνυμη έκδοση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, όπου παρουσιάστηκαν οι 

ιστορίες δώδεκα Εβραιόπουλων, τα περισσότερα από τα οποία στη διάρκεια 

της Κατοχής βρήκαν καταφύγιο στην Αθήνα.  

 

Οι μαρτυρίες και το φωτογραφικό υλικό αυτής της ενότητας προέρχονται από 

τη συγκεκριμένη έκδοση, καθώς και από μία άλλη σημαντική έκδοση με τίτλο 

Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. 

Και οι δύο αυτές χρήσιμες εκδόσεις υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. 

* 

Ζώντας σε συνθήκες παρανομίας 

Η οικογένεια της Νέλλης Καμχή κατάφερε να εγκαταλείψει την Αθήνα και να 

κρυφτεί σ’ ένα απομονωμένο χωριό της Μάνης. Η Νέλλη θυμάται: 

 

                                                           
65 Yad Vashem (Ιερουσαλήμ), U.S. Holocaust Memorial Museum (Ουάσινγκτον), Mémorial de la Shoah 

(Παρίσι), International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research 

(Διακυβερνητικός Οργανισμός). 
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«Το καταπληκτικό ήταν που ενώ εγώ ήμουν πέντε χρονών και ο Σάμπης οκτώ, 

ούτε μία φορά δεν κάναμε λάθος να φωνάξει ο ένας τον άλλο με το πραγματικό 

του όνομα».66  

 

Ο εγκλεισμός 

Ο Σολομών Πάπαρος, που με την οικογένειά του βρήκε καταφύγιο στην 

Αθήνα, μας λέει: 

 

«Δεν πήγα σχολείο εκείνη τη χρονιά. Περνούσα όλη τη μέρα κουκουλωμένος 

κάτω από τις κουβέρτες για να μην κρυώνω –θέρμανση δεν είχαμε– και 

προπαντός για να μην καταναλώνω θερμίδες».67 

 

Συναισθήματα 

Ο Αλέξανδρος Σιμχά, του οποίου η οικογένεια επίσης βρήκε καταφύγιο στην 

Αθήνα, καταθέτει: 

 

«Οι γονείς μου μου έλεγαν συνέχεια να μη λέω σε κανέναν ότι είμαστε Εβραίοι, 

για να μην το μάθουν οι Γερμανοί. Άρχισαν έτσι να μου δημιουργούνται 

ενοχές. Αισθανόμουνα ότι ανήκα σε μια κατώτερη κατηγορία ανθρώπων».68 

 

Με αφορμή ανάλογες μαρτυρίες η συζήτηση με τους μαθητές μπορεί να 

στραφεί γύρω από ζητήματα όπως η αλλαγή ταυτότητας και γενικότερα οι 

τεχνικές επιβίωσης που επιστρατεύουν τα μικρά παιδιά, τα συναισθήματά 

τους, οι συνέπειες της εμπειρίας τους στην ενήλικη ζωή.  

* 
 

                                                           
66 Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Αθήνα 2003, σ. 44. Βλ. 

επίσης το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Νέλλης Καμχή-Σεφιχά, Αναμνήσεις, Εκδόσεις HY BRAZIL, 

Θεσσαλονίκη 2007, κυρίως σσ. 23-37.   

67 Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγμός και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943-1944. 

Εισαγωγικά κείμενα: Αριέλλα Ασέρ, Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Steven Bowman, Έκδοση του Κεντρικού 

Ισραηλιτικού Συμβούλιου Ελλάδος με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αθήνα 

2008, σ. 71. 

68 Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής, ό.π., σ. 28. 
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Θεσσαλονίκη: «Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν» 
 
 

 
 

Στη φωτογραφία Θεσσαλονικιός επιζών φωτογραφημένος με τη στολή του 
εγκλείστου στο Άουσβιτς λίγο μετά την Απελευθέρωση 

 
Όπως είναι γνωστό, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης πλήρωσαν ιδιαίτερα βαρύ 

τίμημα. Υπολογίζεται ότι οι απώλειες των Εβραίων της πόλης ανέρχονται σε 

ποσοστό 96%. (Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι αντίστοιχες απώλειες της 

κοινότητας της Αθήνας υπολογίζονται σε λιγότερο του 30%). 

Εκ των πραγμάτων λοιπόν, οι περισσότερες μαρτυρίες Θεσσαλονικιών 

Εβραίων προέρχονται από ανθρώπους που επέζησαν από στρατόπεδα 

εξόντωσης και συγκέντρωσης. Οι Θεσσαλονικείς αυτοί είναι συχνά οι μόνοι 

επιζώντες της οικογένειάς τους και από τους ελάχιστους επιζώντες μιας 

άλλοτε πολυάριθμης και ευημερούσας κοινότητας. Και, όπως θυμίζει ο 

συγγραφέας και επιζών του Άουσβιτς Πρίμο Λέβι, οι επιζώντες των 

στρατοπέδων δεν μαρτυρούν μόνο για τους ίδιους, μαρτυρούν και για όλους 

εκείνους που «βούλιαξαν», που δεν επέστρεψαν για να διηγηθούν τη δική 

τους μοίρα, αφού «κανείς δεν επέστρεψε για να διηγηθεί το θάνατό του». 

 
Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι επιζώντες των στρατοπέδων, μιλάνε για 

το διάστημα που προηγήθηκε της εκτόπισης, για την εξαπάτησή τους, για την 

προδοσία.  

 

Η παραπλάνηση  

Ο Λεόν Μπενμαγιόρ λέει:  

 

«Οι Ναζί είχαν εφαρμόσει με επιτυχία όλα τα συστήματα εκμετάλλευσης της 

ανθρώπινης ψυχολογίας. Είχαν υιοθετήσει μια τακτική εναλλαγής 
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καταδιώξεως και εφησυχασμού, ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις από 

πλευράς μας».69 

 

Η δυσκολία διαφυγής  

Ο γιατρός Ισαάκ Ματαράσσο γράφει αμέσως μετά τον πόλεμο, 

προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί δεν μπόρεσαν περισσότεροι να διαφύγουν:  

 

«Πώς να δραπετεύσεις όταν δεν έχεις χρήματα και όταν δεν έβρισκες τον 

μεσάζοντα, τον τίμιο χριστιανό που θα βοηθήσει την εγκατάλειψη του γκέτο και 

της πόλεως;».70 

 

 

 

Το «ταξίδι» 

Στη συνέχεια, οι μάρτυρες περιγράφουν τη μεταφορά τους στα στρατόπεδα.  

 

«Μας στοίβαξαν στα τρένα, σε βαγόνια για άλογα, περίπου 100 άτομα ανά 

βαγόνι. Στο δικό μας βαγόνι ένα άτομο πέθανε. Μετά από τέσσερις μέρες και 

νύχτες φτάσαμε στο Άουσβιτς. Κατεβήκαμε από το τρένο και ήρθαν 

αξιωματικοί, μεθυσμένοι».71 

 

Η «δουλειά»   

                                                           
69 Μαρτυρία του Λεόν Μπενμαγιόρ στο Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων 

της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα, επιμέλεια-επίμετρο Φ. Αμπατζοπούλου, Ίδρυμα Ετς Αχαϊμ-

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 303. 

70 Ι. Α. Ματαράσσο, Κι όμως όλοι τους δεν πέθαναν..., τύποις Α. Μπεζέ και Σία, Αθήναι 1948, σ. 41. 

71 Μαρτυρία του Ραφαέλ Βαρσάνο στο Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγμός και το 

Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943-1944. Εισαγωγικά κείμενα: Αριέλλα Ασέρ, Οντέτ Βαρών-Βασάρ, 

Steven Bowman, Έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβούλιου Ελλάδος με την υποστήριξη της 

Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αθήνα 2008. 
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Η δουλειά μετατρέπεται στο στρατόπεδο σε δουλεία. Μη αμειβόμενη, 

εξοντωτική –για τους ήδη εξασθενημένους και υποσιτισμένους εγκλείστους– 

εργασία, που καλούνταν να εκτελούν ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, σε 

συνθήκες ψύχους ή καύσωνα, συχνά δίχως κανέναν πρακτικό σκοπό.  

 

«Μετά άρχισε η δουλειά – βαρειά δουλειά. Να σκάψουμε, να κουβαλήσουμε 

πέτρες, να φτιάξουμε δρόμους, να κουβαλήσουμε άμμο…».72  

                                                           
72 Μαρτυρία της Ζανέτ Ναχμία στο Νέοι στη δίνη..., ό.π., σ. 128. 
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Η φυσική και ψυχική εξόντωση των κρατουμένων  

Η πλειοψηφία των επιζώντων, που δεν τρέφονταν καν στοιχειωδώς, μιλούν 

για την πείνα και τη δίψα, που τους ταλαιπωρούσαν σε σημείο να τους 

γίνονται εμμονή. Ο Λεόν Μπενμαγιόρ καταθέτει:  

 

Όταν το βράδυ επιστρέφαμε και μας έδιναν το φαγητό, θυμόμουν τον 

κινηματογραφικό ήρωα, τον «αόρατο άνθρωπο». Κι ήθελα να ’μαι κι εγώ 

αόρατος για να μπω στην κουζίνα και να φάω! Προσέξτε το αυτό. Όχι να 

δραπετεύσω, αλλά να φάω! Αυτή είναι η ψυχολογία του έγκλειστου, ύστερα 

από μια μέρα σκληρής δουλειάς, δεν ονειρεύεται την πλήρη ελευθερία αλλά 

σκέπτεται μόνο πώς να χορτάσει την πείνα του. Όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν 

άριστα οι Γερμανοί».73 

 

«Πορείες θανάτου»  

Οι μαρτυρίες κλείνουν με την εκκένωση των στρατοπέδων τον Γενάρη του ’45 

και τις «πορείες θανάτου», στις οποίες χιλιάδες άφησαν την τελευταία τους 

πνοή:  

 

«Ήμασταν μια φάλαγγα από 6-7 χιλιάδες άνδρες και γυναίκες. Όσον 

προχωρούσαμε τόσο και στο δρόμο ήταν γεμάτο από πτώματα, οι 

βραδυπορούντες δηλαδή ήταν καταδικασμένοι να σκοτώνονται. Κατά την 

διαδρομήν, από όλα τα πολωνικά χωριά που περνούσαμε, δεν τύχαμε καμίας 

εκδηλώσεως, ούτε υπέρ ούτε κατά».74 

 

Με τη συνδρομή ανάλογων μαρτυριών, η συζήτηση με τους μαθητές, ιδίως 

των μεγαλύτερων τάξεων, μπορεί να στραφεί γύρω από την πραγματικότητα 

του στρατοπεδικού κόσμου και την πλήρη αντιστροφή των αξιών του 

ελεύθερου κόσμου που ίσχυε εκεί. 

                                                           
73 Στο Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π. 

74 Μαρσέλ Νατζαρή, Χρονικό 1941-1945, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 63. 
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 Γ΄ μέρος: 

Μετά τον πόλεμο 

 

 

Στη φωτογραφία ομαδικός γάμος επιζώντων στη Θεσσαλονίκη, το 1946, στα 

σκαλιά του ιδρύματος Ματανότ Λαεβιονίμ, όπου ζούσαν πολλοί άστεγοι 

Εβραίοι μετά τον πόλεμο. Απεικονίζει την πραγματικότητα της εποχής για τους 

Εβραίους: νέοι άντρες και γυναίκες, απουσιάζουν οι γονείς, πολύ λίγα παιδιά. 

 

Όσοι επιζώντες των στρατοπέδων επιστρέφουν στην Ελλάδα –δεν είναι λίγοι 

εκείνοι που μεταναστεύουν παράνομα και με κίνδυνο της ζωής τους στην 

Παλαιστίνη, δίχως να περάσουν από την Ελλάδα, όπου ήδη υπέφωσκε ο 

Εμφύλιος–, και ιδιαίτερα όσοι προέρχονταν από τις πλήρως κατεστραμμένες 

κοινότητες της Μακεδονίας και της Θράκης, γνωρίζουν πως η ζωή τους δεν θα 

είναι ποτέ ίδια. Επιστρέφουν σε πόλεις άδειες από Εβραίους, συχνά είναι οι 

μόνοι επιζώντες της οικογένειάς τους, τα σπίτια και τα μαγαζιά τους είναι 

κατειλημμένα από μη Εβραίους, πρόσφυγες και συχνά συνεργάτες των 

Γερμανών. 

 
Πολλοί από τους Εβραίους της Αθήνας είχαν καταφέρει να κρυφτούν. Τώρα 

μπορούν, όπως οι εικονιζόμενοι, να χαρούν την ελευθερία τους. 
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Δεν ισχύει το ίδιο και για τους επιζώντες των στρατοπέδων, κάποιοι από τους 

οποίους φτάνουν με μεταγωγικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. 

Η Μαρία Παρέντε-Αγαπιάδου θυμάται ότι δεν τους υποδέχτηκε κανείς ούτε 

από την Ισραηλιτική Κοινότητα ούτε από το ελληνικό Κράτος: 

 
«Εκεί, όταν ήρθαμε στην Αθήνα, μας έδωσαν μια ελιά και ένα ούζο και 

«καλωσορίσατε» και μας πήραν αποτυπώματα. Μας πήραν αποτυπώματα 

στην Αθήνα. Το ξέρεις;».75  

 

Η προπολεμική Θεσσαλονίκη, η «madre de Israel», για τους λιγοστούς που 

επιστρέφουν είναι παρελθόν: 

 

«Οι δικοί μου άνθρωποι είχαν προδοθεί. Ένιωθα ότι δεν άξιζε να ζω σε μια 

πόλη-φάντασμα».76 

 

                                                           
75 Πηγή: Shoah Visual History Foundation.  

76 Ανώνυμη μάρτυρας. Πηγή: Β. Lewcowicz, ό.π. 
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Στη φωτογραφία η Συναγωγή Μπετ Σαούλ που καταστράφηκε από τους 

Ναζί 

 

Η Κλαιρ Μπέζα έχασε στο Άουσβιτς τον άντρα της και το αγοράκι της που 

εκτοπίστηκε μαζί της. Η κόρη της, την οποία είχε κρύψει στην Αθήνα, εστάλη, 

ενόσω εκείνη ήταν έγκλειστη στο Άουσβιτς, εν αγνοία της στην Παλαιστίνη. 

Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη βρήκε επιπλέον το σπίτι της κατειλημμένο. 

 

«Πού είναι τα παιδιά μου, πού είναι ο άντρας μου, πού είναι το σπίτι μου, δεν 

έχω τίποτα πια. Δεν είμαι κανείς πια».77 

 

Για αρκετούς που γύρισαν και ξανάρχισαν τη ζωή τους απ’ την αρχή στη 

Θεσσαλονίκη, και ιδίως για τους νέους, η κοινοτική ζωή απάλυνε, σε κάποιο 

βαθμό, τις απώλειες που δημιούργησε σε κάθε οικογένεια ο πόλεμος. Η 

Φλώρα Μιχαέλ μας λέει: 

                                                           
77 Πηγή: Shoah Visual History Foundation.  
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Με αφορμή ανάλογες μαρτυρίες και φωτογραφίες, η συζήτηση με τους 

μαθητές μπορεί να στραφεί γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

επιζώντες μεταπολεμικά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να συζητηθεί και η 

απόφαση πολλών από αυτούς να μεταναστεύουν – κυρίως στην Αμερική και 

το Ισραήλ. 

 

Θα κλείσω με τα λόγια του Ραφαέλ Βαρσάνο, ο οποίος θυμίζει ότι το τραύμα 

των επιζώντων όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, 

μεταφέρεται και στις επόμενες γενιές.  

 

«Είμαστε, είτε το θέλουμε είτε όχι, ευαίσθητοι. Θα είναι ευαίσθητοι μέχρι και τα 

παιδιά των παιδιών μας».78  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
78 Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π., σ. 249. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 
 
To κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτικό συνοδευτικό υλικό του βιωματι-
κού εργαστηρίου με στόχο: 

1. Να υπενθυμίσει την αναγκαιότητα και σημασία της τέχνης στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 
2. Να προτείνει κάποιες απλές ιδέες στους καθηγητές που επιθυμούν να 
προσεγγίσουν το Ολοκαύτωμα μέσα από τις τέχνες.  
 

Το Ολοκαύτωμα ως θέμα διδακτέας ύλης έχει ενταχθεί ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του ΄90 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολλών κρατών.  
Στην Ελλάδα, oμάδα εκπαιδευτικών (Γ. Κόκκινος, Μ. Βλαχού, Β. Σακκά, Ε. 
Κουνέλη, Α. Κώστογλου, Σ. Παπαδόπουλος) έχει καταθέσει σημαντικό 
ερευνητικό έργο σχετικά με τη μέθοδο με την οποία μπορεί να διδαχθεί αυτό 
το ιστορικό γεγονός στα ελληνικά σχολεία, έρευνα που έχει καταγραφεί στο 
βιβλίο «Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο». Στόχος της 
σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας διεθνώς είναι η ενσυναισθηματική και 
διερευνητική προσέγγιση του θέματος  έτσι ώστε η διδασκαλία να συμβάλλει 
τόσο στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης όσο και στη συναισθηματική 
εμπλοκή των μαθητών που σταδιακά επιφέρει συνειδητές αλλαγές στον 
τρόπο πρόσληψης του κόσμου και του Άλλου. 
Όπως τονίζει η Χριστίνα Κουλούρη καθηγήτρια νεότερης ιστορίας στο πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου: 

Οι στόχοι της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος εναρμονίζονται με τους 
στόχους της διδασκαλίας της ιστορίας, της πολιτικής αγωγής και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γενικεύοντας, θα εντοπίζαμε ως πρώτο στόχο 
την κατανόηση των άλλων, δηλαδή εν τέλει του εαυτού μας και του δυτικού 
πολιτισμού στον οποίο ανήκουμε. Σύμφωνα με τον δεύτερο στόχο, η 
διδασκαλία του Ολοκαυτώματος αποτελεί τμήμα της ευρύτερης παιδείας 
μας γιατί επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, τις αξίες 
που μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές αλλά και από τις οποίες εμπνέονται 
οι δικές μας πράξεις. 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τα ιστορικά αρχεία, τα ερευνητικά κείμενα και άρθρα, η κριτική θεώρηση και 
τοποθέτηση του Ολοκαυτώματος στο ιστορικό του πλαίσιο, είναι απαραίτητα 
στοιχεία στην προσπάθεια προσέγγισης του πιο σκοτεινού κεφαλαίου της 
σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Εφόσον όμως η σύγχρονη διδακτική 
μεθοδολογία αναδεικνύει τη σημασία της ενσυναίσθησης, διερεύνησης, 
αποστασιοποίησης και επανόρθωσης, η τέχνη έρχεται στο επίκεντρο της 
διδακτικής εμπειρίας. 

 Όπως επεσήμανε και ο Elliot Eisner, καθηγητής και πρόεδρος της διεθνούς 
ένωσης για την εκπαίδευση μέσω της τέχνης: «ποιος είναι ο στόχος της εκπαί-
δευσης αν δεν διευρύνει τους τρόπους μέσω των οποίων το άτομο 
προσλαμβάνει τον κόσμο αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και μοιράζεται με τους 
άλλους την εμπειρία του από αυτόν»; 
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ΤΕΧΝΗ: Μουσική, εικαστικά, χορός, ποίηση, λογοτεχνία, φωτογραφία, 
κινηματογράφος, βίντεο, θέατρο. 
 
Τα προϊόντα τέχνης ως:  Αρχειακό υλικό 
                  Μέσο γνώσης και κατανόησης 
                  Πράξη δημιουργίας- επανόρθωσης 
 
  
Στο στρατόπεδο Terezin στη βόρεια Βοημία, βρέθηκαν εκατοντάδες ποιήματα 
και πάνω από 4.000 ζωγραφιές, έργα  11.000 παιδιών και εφήβων.  Στο 
Terezin, βιτρίνα προπαγάνδας των ναζί, παιδιά και ενήλικες είχαν τη 
δυνατότητα καλλιτεχνικής δημιουργίας πριν μεταφερθούν σε άλλα 
στρατόπεδα εξόντωσης. Τα έργα, μαρτυρίες μιας ακατανόητης πραγμα-
τικότητας, ήταν ταυτόχρονα και μοναδικός τρόπος συναισθηματικής 
επιβίωσης. Στις ζωγραφιές  και στους  στίχους, ο  παιδικός τρόμος, η θλίψη, η 
ελπίδα, η απορία, παίρνουν χρώμα και μορφή, γίνονται πολύτιμο εργαλείο 
ψυχικής εκτόνωσης, γέφυρα σωτηρίας ανάμεσα στον εσωτερικό και τον 
εξωτερικό κόσμο. 
Τα έργα από το Terezin αλλά και ημερολόγια, μουσικές συνθέσεις και σχέδια 
που βρέθηκαν σε άλλα στρατόπεδα, αποτελούν ένα σπάνιο αρχειακό υλικό 
που προσφέρει πολύτιμη γνώση για τα γεγονότα. Ταυτόχρονα αποτελούν 
εργαλείο  κατανόησης  για τις σκέψεις, συναισθήματα και δράση των θυ-
μάτων.   

Μετά το τέλος του 2ου παγκόσμιου πόλεμου, ο γνωστός γερμανοεβραίος φιλό-
σοφος Theodor Adorno με τη γνωστή φράση του «μετά το Άουσβιτς δεν 
μπορεί να υπάρξει ποίηση» αμφισβήτησε τη δύναμη της τέχνης και ανέδειξε το 
ζήτημα του «περιγράψιμου», της δυνατότητας  λεκτικής αποτύπωσης οριακών 
γεγονότων, γενικά της αποτύπωσης του «αδιανόητου»  μέσω της τέχνης.  
Ωστόσο ο ίδιος τροποποίησε αργότερα τη θέση του: «Ο ανθρώπινος πόνος 
ζητά τη συνεχή παρουσία της τέχνης.. μόνο στην τέχνη μπορεί ο πόνος να 
βρει τη φωνή του…» 
Σε παρόμοιο προβληματισμό, η καθηγήτρια Τζίνα Πολίτη στο δοκίμιό της «Το 
Γραπτό και το Άφραστο» επισημαίνει ότι γλώσσα και πάθος βρίσκονται σε 
αναντιστοιχία τονίζοντας ωστόσο ότι η γλώσσα συνεχίζει την προσπάθεια να 
εκφράσει το ανέκφραστο, και ότι κυρίως στην ποίηση η γλώσσα «δηλώνει την 
ανημπόρια της να πει ενώ ταυτόχρονα λέει ». 

Τα έργα που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, σε μια 
προσπάθεια καταγραφής των γεγονότων αλλά και  συναισθηματικής 
επιβίωσης, όπως και τα εκατοντάδες  μεταπολεμικά έργα τέχνης που 
αναφέρονται σε αυτό το τραύμα ( λογοτεχνία, ποίηση, εικαστικά, φιλμ, 
χορογραφίες, μουσική) είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της καταλυτικής δύναμης 
της τέχνης. Επιζώντες, απόγονοι θυμάτων, καλλιτέχνες και διανοούμενοι, 
εβραίοι και μη, αναζήτησαν μέσα από το συμβολισμό της τέχνης την 
κατανόηση, την ψυχική ισορροπία και εκτόνωση, την ψυχική επανόρθωση.  
 Φαίνεται πως ο συμβολισμός της τέχνης (όπως και τα όνειρα) αποτελεί 
ζωτική ανθρώπινη ανάγκη και ισχυρή δικλείδα ασφαλείας της 
συναισθηματικής ισορροπίας. Από καταβολής κόσμου ο άνθρωπος 
ζωγραφίζει τα σπήλαια, δημιουργεί σύμβολα για να εκφράσει σκέψεις, βρίσκει 
τρόπους να παράγει ήχους, και χορεύει τις πιο έντονες στιγμές της ζωής του. 
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Όπως είπε και ο Εντγκάρ Μορέν: «Όποιος και να είναι ο πολιτισμός του, το 
ανθρώπινο ον παράγει δύο ομιλίες: η μία είναι ορθολογική και η άλλη είναι 
συμβολική ». 
 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος  αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον 
εκπαιδευτικό.  Ο τρόπος προσέγγισης που προτείνεται σε αυτό το σεμινάριο, 
συνδυάζει αρχές της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης και  αρχές της θεραπείας  
μέσω των τεχνών. 
 
1. Αρχές της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης (Art education): 

Επιδιώκεται η επαφή και εξοικείωση των μαθητών με επιλεγμένα έργα 
τέχνης. 

1.1 Καταρχήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη «στρατοπεδική τέχνη».   
Υπάρχει ένα ευρύ και σημαντικό αρχειακό υλικό από ποιήματα, 
σημειώσεις, ημερολόγια, σκίτσα, εικαστικά έργα, που έγιναν μέσα στα 
στρατόπεδα από κρατούμενους, παιδιά και ενήλικες. Μέσα από αυτά, οι 
μαθητές έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα και τις εμπειρίες 
τους και όχι  με στατιστικά μόνο στοιχεία ανθρώπινων απωλειών. 

1.2 Έργα μεταγενέστερης περιόδου που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός ή 
εμπνέονται από αυτό μπορούν να μελετηθούν και αναλυθούν ( «στρα-
τοπεδική λογοτεχνία», ποίηση, εικαστικά έργα, χορογραφικά έργα, μου-
σικές συνθέσεις )  

1.3  Τέλος μπορούν  να χρησιμοποιηθούν έργα που δεν  έχουν σχέση με το 
Ολοκαύτωμα. Έργα τέχνης που εκφράζουν διαχρονικά την αγωνία του 
ανθρώπου για τους πολέμους, τη βία, τον αποκλεισμό,  μπορούν να 
συνδεθούν με το συγκεκριμένο θέμα. 
 
2.Αρχές της θεραπείας μέσω των τεχνών (Expressive arts therapies):  
Με σημείο εκκίνησης τις τέχνες επιδιώκεται η προσωπική  δημιουργία που 
οδηγεί σε  έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, η σύνδεση εσωτερικού 
κόσμου και εξωτερικής πραγματικότητας.  
 
Η χρήση της τέχνης στοχεύει στη βιωματική εμπειρία. Πρόκειται για ένα 
εναλλακτικό μοντέλο προσέγγισης της ιστορίας όπου οι μαθητές καλούνται να 
εμπλακούν ταυτόχρονα στο νοητικό, συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο. Η 
βιωματική διδασκαλία μέσω των τεχνών προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο 
για να σκεφτούν και να δημιουργήσουν ένα προσωπικό διάλογο με τα 
γεγονότα ώστε να μη μένουν απλοί αποδέκτες ιστορικών πληροφοριών. 

Στον ασφαλή χώρο της καλλιτεχνικής διαδικασίας που στηρίζει την ατομική ή 
συλλογική δημιουργικότητα, μέσα από το συμβολισμό της τέχνης που 
επιτρέπει το ανείπωτο να έρθει στο φως, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξερευ-
νήσουν και να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα για έννοιες που δύσκολα 
μπαίνουν σε λόγια. Έννοιες που σφράγισαν τον 20ο αιώνα αλλά αφορούν 
εξίσου το παρόν και το μέλλον. Έννοιες όπως ο ρατσισμός, η προκατάληψη, 
η απομόνωση και η  βία, αλλά και ο σεβασμός του Άλλου, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας, η προστασία, η διάσωση... 
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Η χρήση της τέχνης ως εργαλείου προσέγγισης του Ολοκαυτώματος, άρχισε 
να χρησιμοποιείται ήδη από τη δεκαετία του ΄70 στην Πολωνία από το 
μουσείο του στρατοπέδου Άουσβιτς. Τότε, μαθητές γυμνασίων επισκέφτηκαν 
το μουσείο, άκουσαν ομιλίες, παρακολούθησαν φιλμ και μετά έπιασαν χαρτί 
και χρώματα. Τα έργα τους παρουσιάστηκαν σε ειδική έκθεση με τίτλο « Η 
μνήμη της ανθρώπινης τραγωδίας ». 
 
 

ΑΠΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ 

 Καθώς οι έρευνες  για τη χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση διευρύνονται, 
οι καθηγητές έχουν αρκετές επιλογές σε σχέση με τον τρόπο που θα 
χρησιμοποιήσουν τη λογοτεχνία, την ποίηση, τα εικαστικά  τη μουσική, την 
κίνηση, τον κινηματογράφο ή το θέατρο στην προσπάθεια προσέγγισης του 
Ολοκαυτώματος. Είναι ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό να μην περιοριζόμαστε σε 
«μια διδασκαλία της φρίκης»( Β. Σακκά) ούτε και να περιγράφονται οι εβραίοι 
αποκλειστικά ως  θύματα ενός παρανοϊκού σχεδίου, αλλά ως ευρωπαίοι 
πολίτες των οποίων η συμβολή  στην ευρωπαϊκή τέχνη και επιστήμη υπήρξε 
καταλυτική. Καθώς η τέχνη καταργεί τα σύνορα και ξεπερνά τους φραγμούς 
της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτισμικών διαφορών αλλά και του 
χρόνου, οι καθηγητές θα μπορούσαν να  ζητήσουν  από τους μαθητές τους να 
κάνουν μια μικρή έρευνα για κάποιους σημαντικούς εβραίους  διανοούμενους 
και καλλιτέχνες  όπως για παράδειγμα ο Φρόιντ,  ο Αϊνστάιν ή ο Μαρξ, οι 
ζωγράφοι Σαγκάλ και Μοντιλιάνι, οι συνθέτες Μάλερ,  Σένμπεργκ, Τζωρτζ Γκέ-
ρσουιν, η  μπαλαρίνα Μάγια Πλισέτσκαγια, οι συγγραφείς  Φραντς Κάφκα,  
Ισαάκ Ασίμωφ. Επίσης  αντικείμενο έρευνας μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες 
πιο σύγχρονοι ή πιο γνωστοί στους μαθητές όπως οι: Γούντυ Άλλεν, 
Φρανσουά Τρυφώ, Ντάστιν Χοφμαν, αδελφοί Κοέν,  Μπομπ Ντύλαν, 
Λέοναρντ Κοέν. 

 Οι επιλογές για τον τρόπο προσέγγισης  του Ολοκαυτώματος  έχουν άμεση 
σχέση τόσο  με την ηλικία των μαθητών όσο και με τα χρονικά περιθώρια: 
άλλες δυνατότητες υπάρχουν αν ο δάσκαλος έχει στη διάθεσή του μόνο δύο-
τρεις ώρες με παιδιά της έκτης δημοτικού και άλλες αν έχει μια σειρά ωρών ή 
τη δυνατότητα ενός ευρύτερου πρότζεκτ με παιδιά του γυμνασίου ή λυκείου. 
Γενικά ο τρόπος προσέγγισης επιλέγεται καταρχήν σε σχέση με τη νοητική και 
συναισθηματική ωριμότητα των μαθητών: 

Επίπεδο 1 (ηλικίες 10-12) 
Επίπεδο 2 (ηλικίες 13-15) 
Επίπεδο 3 (ηλικίες 16-18) 
 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (10-12 ετών) 
Όπως αναφέρθηκε, ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, γράμματα, ποιήματα, εικα-
στικά έργα και μουσικές συνθέσεις ενηλίκων και παιδιών που δολοφονήθηκαν 
ή επέζησαν, αλλά και καλλιτεχνών που έζησαν αργότερα, και προσπαθούν να 
αποτυπώσουν αυτό το γεγονός μπορούν να αποτελέσουν ερέθισμα 
προσωπικής δημιουργίας. 

Για παράδειγμα: Σε παιδιά του δημοτικού μπορούν να διαβαστούν απο-
σπάσματα από το διάσημο ημερολόγιο της Άννας Φράνκ, της 13χρονης 
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γερμανίδας που κρυβόταν με την οικογένειά της για 2 χρόνια στο διαμορφω-
μένο πατάρι ενός σπιτιού στην Ολλανδία μέχρι να τους συλλάβουν οι 
γερμανοί το 1944.  
Μπορεί μετά να ζητηθεί από τους μαθητές: 
 

Α) να γράψουν ένα γράμμα  ή ένα ποιηματάκι που θα απευθυνόταν στην 
Άννα Φρανκ  ( αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που κρύβονταν) 
Β) να ζωγραφίσουν σε ατομικό ή κοινό χαρτόνι ελεύθερα κάτι, σε σχέση 
με  αυτό που σκέπτονται ή αισθάνονται  με αυτή την ιστορία. 
Γ) να φτιάξουν κάτι ή να σκεφτούν κάτι που θα ήθελαν να δώσουν στην 
Άννα Φρανκ. 
 

Μια άλλη ιδέα: 
Στη μουσειοσκευή που δημιούργησε το Εβραϊκό Μουσείο για τα κρυμμένα 
παιδιά στην Ελλάδα της κατοχής, αναφέρονται πραγματικές ιστορίες παιδιών 
που σώθηκαν προστατευμένα από  οικογένειες χριστιανών φίλων. 
Μπορεί να εξερευνηθεί η προσωπική τους μαρτυρία, οι φωτογραφίες, η 
διαδρομή τους στον ελληνικό χάρτη. 
Για παράδειγμα, η μικρή Ροζίνα Πάρδο σώθηκε, κρυμμένη 548 ημέρες με το 
ψευδώνυμο Ρούλα σε σπίτι χριστιανών φίλων. Μπορούμε να ζητήσουμε από 
μικρούς μαθητές να φτιάξουν κάτι, σαν ένα μικρό δώρο για ένα από τα 
παιδιά που σώθηκαν: Μια ζωγραφιά, ένα μικρό κολλάζ, κάτι με πλαστελίνη, 
πηλό, χάντρες.. Ή αν ήθελαν τώρα να τη ρωτήσουν κάτι (μια και ζει ακόμα  και 
είναι στην ηλικία των γιαγιάδων τους) να της πουν κάτι, να της γράψουν κάτι, 
έστω και μια φράση.. ποια θα ήταν αυτή; 

Αν υπάρχει στο σχολείο χώρος για κίνηση, οι μικροί μαθητές μπορούν με την 
καθοδήγηση κάποιου που είναι εξοικειωμένος με κινητικά παιχνίδια, να 
πειραματιστούν στον κινητικό αυτοσχεδιασμό πάνω σε συγκεκριμένες οδηγίες 
- έννοιες: 
 Τι σημαίνει κινούμαι ελεύθερα στο χώρο; Πώς αλλάζει η κίνηση όταν 
περιορίζεται; Πως χρησιμοποιώ το χώρο, ποια η  σχέση μου με τους άλλους; 
Πώς μεταφράζεται η έννοια «προστατεύω κάποιον» σε κίνηση; Πως κινείται 
μια ομάδα παιδιών που αποφασίζει να προστατεύσει ένα μέλος της ομάδας; 
Ή με τι κίνηση- κινήσεις- μικρό χορό, ατομικά ή ομαδικά μπορώ να εκφράσω 
αυτό που σκέφτομαι ή νοιώθω όταν μαθαίνω τέτοιες ιστορίες; 
 
Επίσης: Οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης κράτησαν ζωντανή τη σεφαραδίτικη 
κουλτούρα, την  εβραϊκή-ισπανική παράδοση. Κυκλοφορούν πλέον πολλά δεί-
γματα της μουσικής τους παράδοσης (κάποια ερμηνεύει και η Σαβίνα Γιαννά-
του). Κάποιο από αυτά τα τραγούδια, νανούρισμα, ή τραγούδι νοσταλγίας  θα 
μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση, για κίνηση, για ζωγραφική.  
 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (13-15 ετών) Η  νοητική και ψυχική ωριμότητα των μαθητών 
επιτρέπει πιο σύνθετη προσέγγιση. Μπορούμε να προτείνουμε στους μαθητές 
να διαβάσουν  αποσπάσματα από κάποιο από τα δεκάδες βιβλία-μαρτυρίες 
που έχουν γράψει έλληνες επιζώντες, ή να παρακολουθήσουν κάποιο από τα 
φιλμ που έχει γυριστεί για τους έλληνες επιζώντες (σχετική βιβλιογραφία και 
πληροφορίες δίνει το Εβραϊκό Μουσείο). Μετά οι μαθητές το χρησιμοποιούν 
ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσουν κείμενο- ποίημα- τραγούδι- 
εικαστικό έργο- αφίσα-θεατρικό έργο. 
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 Μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να  βρουν  στοιχεία για εβραίους 
καλλιτέχνες στην Ελλάδα (πχ Ρόζα Εσκενάζυ, Γιωσέφ Ελιγιά). 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έννοιες και στοχασμούς πάνω στην 
ανθρώπινη φύση και τη βία, να τους προκαλέσουμε να σκεφτούν τις δικές 
τους προκαταλήψεις για πολλές μειονότητες. Επίσης οι μαθητές μπορούν να 
εξερευνήσουν σύγχρονες αντισημιτικές προκαταλήψεις σε γελοιογραφίες 
εφημερίδων ή σε γκράφιτι στους δρόμους και να ανταποκριθούν με 
καλλιτεχνική δημιουργία. 
 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (16-18 ετών) 
Ισχύουν αυτά που γράφονται και για το επίπεδο 2. Επίσης: Μπορούμε  να 
προβάλλουμε ιστορικά ντοκιμαντέρ ή φιλμ για εκείνη την περίοδο  και μετά να 
τους ζητήσουμε να σκεφτούν τρόπους  αντιμετώπισης  του ρατσισμού  και 
μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας (πχ  να σχεδιάσουν μια αφίσα ή ένα 
τηλεοπτικό σποτ  κατά του αντισημιτισμού και του ρατσισμού). 
 Υπάρχουν δεκάδες ντοκιμαντέρ και ταινίες που αναφέρονται στο 
Ολοκαύτωμα. Για παράδειγμα: 
Το ντοκιμαντέρ του Γάλλου σκηνοθέτη Αλέν Ρενέ «Νύχτα και Καταχνιά», 
διαρκεί μισή μόνο ώρα, γυρίστηκε το 1955 στην Πολωνία, και αποτελεί μια 
ποιητική ματιά σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. 
Το ντοκιμαντέρ « Οι γιατροί του Γ΄ Ράιχ» των Karl Brandt, Ulf Schmidt 
Το φιλμ «Shoa» του Claude Lanzman (4DVD, 550 min.) βασίστηκε σε έρευνες 
12 ετών σε όλο τον κόσμο με κρατούμενους στα στρατόπεδα, αξιωματικούς 
των SS και αυτόπτες μάρτυρες της τελικής λύσης. Κάποια μικρά 
αποσπάσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό εργασίας. 
Η ταινία «Europa-Europa» του Agniesta Holland, αναφέρεται στην πραγματική 
ιστορία ενός μικρού γερμανοεβραίου που σώθηκε παριστάνοντας τον ναζί. 
Η ταινία « Η Κλέφτρα των βιβλίων» του Μπραιαν Περσίβαλ 
Η ταινία « Ida » του Πάβελ Παβλικόφσκι 
 Η ταινία «  Φοίνικας» σε  σκηνοθεσία Κρίστιαν Πέτζολντ  διαπραγματεύεται 
θέματα προδοσίας, αλλά και την αδυναμία προσαρμογής των επιζησάντων. 
Η ταινία « Ο γιος του Σαούλ» του Λάζλο Νέμες επικεντρώνεται στην αγωνία 
ενός κρατουμένου στο Άουσβιτς να βρει διέξοδο στο απόλυτο αδιέξοδο. 
H ταινία « Ουζερί Τσιτσάνης» του Μανουσου Μανουσάκη»  αναφέρεται στον 
αδιέξοδο έρωτα ενός Χριστιανού και μιας εβραίας στη Θεσσαλονίκη το 1942-
43 και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδώνη.  
Η ταινία «Ο λαβύρινθος της σιωπής» του  Τζουλιο Ριτσιαρελλι  αναφέρεται 
στο σπάσιμο της  σιωπής  στη Γερμανία το 1958. 
Το ντοκιμαντέρ «Viktor Ullmann: Βιογραφία μίας ηχογράφησης» των Ιωάννη 
Γρηγορόπουλου και Μιχάλη Αριστείδου αφηγείται την ιστορία του εβραίου 
μουσικοσυνθέτη Βίκτορ Ούλμαν, ο οποίος πέθανε το 1944 στο Άουσβιτς, 
αφού πέρασε από το Theresienstadt.  
Υπάρχουν επίσης αρκετά ντοκιμαντέρ για τους έλληνες εβραίους και την 
εμπειρία τους από τη ναζιστική περίοδο, και άφθονο   φωτογραφικό υλικό 
σχετικά  με την παρουσία των εβραίων στην Ελλάδα  από τον  3ο αιώνα πχ 
μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά: 
Το ντοκιμαντέρ «Φιλιά εις τα παιδιά» του Βασίλη Λουλέ 
Το ντοκιμαντέρ  «Το τραγούδι της Ζωής» του Τώνη Λυκουρέση 
Η ταινία  « By-standing and Standing-by» της Φωφως Τερζίδου 
Η ταινία  « Θεσσαλονίκη, πόλη της σιωπής» του Michel Amaraggi 
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Το ντοκιμαντέρ «Το Ολοκαύτωμα της μνήμης» του Στέλιου Κούλογλου 
Η ταινία « In the Presence of my neighbors» του Ελληνοκαναδού Georges 
Gedeon 
 
Οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να επιλέξουν έναν έλληνα εβραίο από 
κάποια ιστορική περίοδο, από το χώρο της πολιτικής, των τεχνών ή των 
γραμμάτων και να κάνουν μια μικρή έρευνα-παρουσίαση (πχ Ρόζα Εσκενάζυ, 
Αβραάμ Μπεναρόγια,  Γιωσέφ Ελιγιά). 
 Τέλος, η σύγχρονη ξενοφοβία και ειδικότερα ο αντισημιτισμός όπως αποτυ-
πώνονται  στον ελληνικό και ξένο τύπο, στις γελοιογραφίες ή στα διάφορα 
blogs μπορούν να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για καλλιτεχνική-
δημιουργική έρευνα. 
 
Τα παραπάνω είναι  απλά παραδείγματα  για την ενσωμάτωση της τέχνης 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουν αλλά και 
τις προσωπικές γνώσεις και προτιμήσεις σε κάποιους τομείς τέχνης, οι 
καθηγητές μπορούν να αυτοσχεδιάσουν δημιουργικά έτσι ώστε η  διδασκαλία 
του Ολοκαυτώματος να διευρύνει την  εμπειρία ζωής των μαθητών. 
 
 
 
 Αθήνα 2016 

 
Νίνα Αλκαλάη 

alcnina21@gmail.com 
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Το Χρονικό του διωγμού στην Θεσσαλονίκη 

 

Ευάγγελος Χεκίμογλου 

 

28.10.1940. Η Ιταλία κηρύσσει πόλεμο στην Ελλάδα. 

1.12.1940. Ένας στους τέσσερις Εβραίους της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται 

επισήμως από τις δημόσιες υπηρεσίες ως άπορος. 

6.4.1941. Η Γερμανία κηρύσσει πόλεμο στην Ελλάδα. 

9.4.1941. Είσοδος των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη. Οι Εβραίοι 

καταστηματάρχες δεν ανοίγουν τα καταστήματά τους και κλείνονται στα σπίτια 

τους.  

11.4.1941. Απαγόρευση του εβραϊκού τύπου. 

12.4.1941. Επίταξη του νοσοκομείου Χιρς, εβραϊκών κατοικιών και σχολείων. 

15.4.1941. Σύλληψη των μελών του κοινοτικού συμβουλίου και ανώτερων 

υπαλλήλων της Ισραηλιτικής Κοινότητας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. 

17.4.1941. Έρευνα της Γκεστάπο σε γραφεία της Κοινότητας και των 

κοινοτικών οργανώσεων. Κατάσχεση των αρχείων. 

18.4.1941. Σύλληψη και άλλων επιφανών Εβραίων της Θεσσαλονίκης. 

20.4.1941. Απροκάλυπτο αντισημιτικό άρθρο στη δοσιλογική εφημερίδα «Νέα 

Ευρώπη», το πρώτο σε μια μακρά σειρά χυδαίας ανθεβραϊκής προπαγάνδας. 

21.4.1941. Έρευνα της Γκεστάπο σε συναγωγές. Ανάρτηση στα καταστήματα 

εστίασης πινακίδας με τη φράση «Οι Εβραίοι είναι ανεπιθύμητοι» στην 

ελληνική και γερμανική γλώσσα. 

24.4.1941. Εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη κλιμακίου του Sonderkommando 

Rosenberg in Griechenland, υπό τους βιβλιοθηκονόμους Hans Arnold και 

Willy Pfeiffer, το οποίο καταγράφει και κατάσχει τεράστιο αριθμό σπάνιων 

βιβλίων και κειμηλίων από τις συναγωγές της Θεσσαλονίκης. 

28.4.1941. Κατάσχεση των ραδιοφώνων και των πιάνων που κατέχονταν από 

Εβραίους. 
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1.5.1941. Διαταγή της γερμανικής διοίκησης να ανοίξουν όλα τα κλειστά 

εβραϊκά καταστήματα, με απειλή κατάσχεσης όποιου παρέμενε κλειστό. 

4.5.1941. Κατάσχεση των βιβλιοπωλείων εβραϊκής ιδιοκτησίας και φυλάκιση 

των ιδιοκτητών τους. 

12.5.1941. Επανάληψη διαταγής για την κατάσχεση των ραδιοφώνων. 

17.5.1941. Σύλληψη του αρχιραβίνου Κόρετς στην Αθήνα και εκτοπισμός του 

στη Βιέννη. 

22.5.1941. Έρευνα στη συναγωγή του συνοικισμού 151 και αφαίρεση 

πολύτιμου κειμηλίου. 

Ιούνιος 1941. Διορισμός από τους Γερμανούς του διευθυντή των γραφείων 

της ΙΚΘ Σάμπυ Σαλτιέλ ως αρχηγού του Εβραϊσμού ολόκληρης της Ελλάδας. 

Απελευθέρωση των φυλακισμένων μελών του διαλυθέντος διοικητικού 

συμβουλίου. Επιστροφή τμήματος των κατασχεθέντων κοινοτικών αρχείων. 

29.6.1941. Επίταξη όλων των κατοικιών στις μεγάλες εβραϊκές γειτονιές των 

οδών Μιαούλη και Μισραχή. 

2.7.1941. Εκτέλεση (του πρώτου) Εβραίου με την κατηγορία ότι συνεπλάκη με 

Γερμανό στρατιώτη. 

12.7.1941. Μαζικές συλλήψεις Εβραίων τα ξημερώματα, που έχουν καταδοθεί 

ως κομουνιστές από συνεργάτες των Γερμανών.  

Δεκέμβριος 1941. Εκτελούνται χωρίς δίκη τρεις Εβραίοι, ο ένας από τους 

οποίους (Δαβίδ Τιάνο) ήταν υπάλληλος του προξενείου των ΗΠΑ. 

Οκτώβριος 1941. Ο διορισμένος πρόεδρος Σάμπυ Σαλτιέλ στέλνεται από τους 

Γερμανούς στην Αθήνα για να ασκήσει τα αρχηγικά του καθήκοντα και στους 

Εβραίους της πόλης αυτής. Οι ιταλικές αρχές δεν τον διευκολύνουν και οι 

Εβραίοι της Αθήνας δεν τον αναγνωρίζουν. 

15.11.1941. To Sonderkommando Rosenberg in Griechenland ολοκληρώνει 

την αποστολή του. 

Δεκέμβριος 1941- Μάρτιος 1942. Ο εβραϊκός πληθυσμός εμφανίζει 

πολλαπλάσια θνησιμότητα από ασιτία και ελονοσία σε σύγκριση με τον 

χριστιανικό πληθυσμό. 
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Ιανουάριος 1942. Στη θέση των καταργηθέντων ισραηλιτικών ιδρυμάτων 

επανιδρύεται η Matanoth, η οποία φροντίζει για τη διατροφή των παιδιών και 

άλλων κατηγοριών που αντιμετώπιζαν άμεσο κίνδυνο θανάτου εξ ασιτίας. Το 

έργο επιβλέπει η Επιτροπή Συντονισμού Έργων Κοινωνικής Προνοίας, που 

σχηματίσθηκε επί τούτου από επιφανείς Εβραίους. 

Ιανουάριος 1942. Απελευθέρωση του αρχιραβίνου Κόρετς και επιστροφή στα 

θρησκευτικά καθήκοντά του στη Θεσσαλονίκη. 

Απρίλιος 1942. Ο δοτός πρωθυπουργός Γ. Τσολάκογλου επισκέπτεται τη 

Θεσσαλονίκη. Ο αρχιραβίνος και ο Σάμπυ Σαλτιέλ τον επισκέπτονται και τον 

ευχαριστούν για παλαιότερες δηλώσεις του ότι «δεν υφίσταται εβραϊκό ζήτημα 

στην Ελλάδα» και ότι οι Εβραίοι, που είχαν επιδείξει τον πατριωτισμό τους 

κατά τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο, θα είχαν ίση μεταχείριση προς τους άλλους 

Έλληνες πολίτες. 

11.7.1942. Από έγγραφο του γερμανικού Υπουργείου Ασφαλείας προκύπτει 

ότι ο Γερμανός πληρεξούσιος στην Αθήνα είχε ήδη βολιδοσκοπήσει τον Ιταλό 

ομόλογό του αν η χώρα του θα δεχόταν να καθιερωθεί ειδικό σήμα για τους 

Εβραίους στην Ελλάδα. Η Ιταλία είχε αρνηθεί. 

11.7.1942. Όλοι οι άρρενες Εβραίοι ηλικίας 18-45 ετών καλούνται στις 8 π.μ. 

στην πλατεία Ελευθερίας. Συγκεντρώνονται 9.000 άντρες, που έμειναν κάτω 

από τον καυτό ήλιο μέχρι το μεσημέρι, υφιστάμενοι εξευτελισμούς και 

μαρτύρια. Οι συγκεντρωμένοι καταγράφονται για να αποσταλούν σε 

καταναγκαστικά έργα (οδοποιία, μεταλλεία, κ.λπ.) για λογαριασμό των 

γερμανικών τεχνικών εταιρειών Muller και Todd. 

13-15.7.1942. Η καταγραφή για την καταναγκαστική συνεχίζεται. Οι 

καταγεγραμμένοι  αποστέλλονται σε διάφορα σημεία στη Μακεδονία. Λόγω 

των άθλιων συνθηκών και της ελλιπέστατης σίτισης σημειώνεται υψηλή 

νοσηρότητα και θνησιμότητα των εργατών. 

20.8.1942. Ο εργολάβος Muller προτείνει στην ΙΚΘ να αναλάβει εκείνη τη 

στρατολογία και την ιατρική περίθαλψη των εργατών. 

29.8.1942. Υπογράφεται πρωτόκολλο μεταξύ της Γερμανικής Στρατιωτικής 

Διοίκησης και της ΙΚΘ, η οποία προβλέπει τη σύσταση γραφείου συνδέσμου 
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για τη ρύθμιση της στρατολογίας των εργατών, καθώς και δυνατότητα 

εξαγοράς της αγγαρείας. 

12.10.1942. Η γερμανική Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης-Αιγαίου 

αναζητεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης τον κατάλογο των 144 οικογενειών που 

έχουν αναγνωριστεί ως Ισπανοί υπήκοοι. 

13.10.1942. Ο Στρατιωτικός Σύμβουλος της Στρατιωτικής Διοίκησης 

Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, Μαξ Μέρτεν προτείνει στην Επιτροπή Συντονισμού 

Έργων Κοινωνικής Προνοίας να εξαγοράσει τα καταναγκαστικά έργα αντί 

τεραστίου ποσού (λύτρα).  

 15.10.1942. Ο Μέρτεν ανακοινώνει στην Επιτροπή Συντονισμού Έργων 

Κοινωνικής Προνοίας ότι τα εβραϊκά νεκροταφεία θα αχρηστευτούν και θα 

χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές ανάγκες. Προτείνει τον συμψηφισμό των 

νεκροταφείων με τα λύτρα. 

17.10.1942. Υπογράφεται πρωτόκολλο για την εξαγορά της καταναγκαστικής 

εργασίας έναντι 2 δισεκατομμυρίων δραχμών, που επρόκειτο να 

συγκεντρωθούν με υποχρεωτικές εισφορές. 

18.10.1942. Η Γερμανική Διοίκηση Θεσσαλονίκης Αιγαίου εκδίδει διαταγή για 

την κατάργηση και μετατόπιση του παλαιού ισραηλιτικού νεκροταφείου. 

29.10.1942. Καταβάλλεται η πρώτη δόση για τα λύτρα. 

3.11.1942. Συνιστάται, με διαταγή της Γερμανικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης 

Αιγαίου, επιτροπή ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων για τη μελέτη του 

ζητήματος των νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης. 

3.11.1942. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφασίζει να καταβάλλει 

αποδοχές στους υπαλλήλους του δήμου που είχαν κληθεί για καταναγκαστική 

εργασία. 

5.11.1942. Πραγματοποιούνται κατασχέσεις εμπορευμάτων των 

χαρτοπωλείων και τυπογραφείων εβραϊκής ιδιοκτησίας . 

11.11.1942. Η γερμανική Υπηρεσία Προπαγάνδας επιτάσσει λαϊκούς 

κινηματογράφους εβραϊκής ιδιοκτησίας και τους παραδίδει σε τρίτα πρόσωπα 

της εμπιστοσύνης της. 
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12.11.1942. Με από απαίτηση των αρχών Κατοχής, το δημοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει τη μετονομασία των οδών που έφεραν εβραϊκά ονόματα. 

26.11.1942. Καταβάλλεται η δεύτερη δόση για τα λύτρα. 

28.11.1942. Η Γερμανική Διοίκηση Θεσσαλονίκης Αιγαίου εκδίδει 

συμπληρωματική διαταγή για την κατάργηση του ισραηλιτικού νεκροταφείου. 

2.12.1942. Σύσκεψη τεχνικών, εκπροσώπων της Γενικής Διοίκησης 

Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητος για τον 

καθορισμό τεχνικής φύσεως λεπτομερειών, σχετικά με την άμεση εφαρμογή 

της διαταγής «μετατοπίσεως» του ισραηλιτικού νεκροταφείου.               

5.12.1943. Καταβάλλεται η τρίτη δόση για τα λύτρα. 

6.12.1943. «Σύσκεψη» στο ισραηλιτικό νεκροταφείο, υπό τον Μ. Μέρτεν, με 

παρόντες ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους και τον αρχιραβίνο Κόρετς. 

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο Μέρτεν «αποφασίζει» την απαλλοτρίωση 

τμήματος του νεκροταφείου, ενώ το υπόλοιπο θα έμενε ανέπαφο. Όμως η 

καταστροφή του νεκροταφείου επρόκειτο να είναι γενική. 

11.12.1943. Ο αξιωματούχος Dr Calmes, εκπρόσωπος της υπηρεσίας SD, 

αναθέτει στον αρχιραβίνο Κόρετς «τα καθήκοντα του προέδρου της 

Ισραηλιτικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης από σήμερον και μέχρι 

τακτοποιήσεως» και διορίζει εξαμελές διοικητικό συμβούλιο . 

11.12.1942. Με έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας ο Σάμπυ Σαλτιέλ απαλλάσσεται 

από τα προεδρικά καθήκοντά του και επανέρχεται στα υπαλληλικά. 

23.12.1943. Το δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται για να νομιμοποιήσει την 

απόφαση μίας σύσκεψης υπό τον Μέρτεν, με βάση την οποία καταργείται και 

ισοπεδώνεται το ισραηλιτικό νεκροταφείο και αντικαθίσταται από δύο νέα, 

πολύ μικρότερα, ένα στη Σταυρούπολη και ένα άλλο στην Άνω Τούμπα. 

Άθικτο θα έμενε προσωρινά τμήμα 10 στρεμμάτων, που θα περιλάμβανε τις 

νεότερες ταφές. 

24.12.1943. Αρχίζουν εκταφές των νεκρών με μέριμνα των συγγενών τους και 

γενικό συντονισμό της Ισραηλιτικής Κοινότητας. 

27.12.1943. Εισαγωγή του γερμανικού ποινικού δικαίου στα κατεχόμενα 

ελληνικά εδάφη. 
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15.1.1943. Καταβάλλεται η τέταρτη και τελευταία δόση για τα λύτρα. 

Μέσα Ιανουαρίου 1943. Ο βοηθός του Eichmann, ταγματάρχης των SS Rolf 

Günther, αποστέλλεται στην Ελλάδα για να συντονίσει τις υπηρεσίες 

προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο του εκτοπισμού των Εβραίων της 

γερμανοκρατούμενης ζώνης στα στρατόπεδα θανάτου. 

29.1.1943. Πράξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 

διορισμό του Κόρετς ως προέδρου της Κοινότητας. 

2.2.1943. Επιτάσσεται το εργοστάσιο και τα καταστήματα της μεγάλης 

εταιρείας Άλβο. 

2.2.1943. Οι αξιωματικοί των SS Dieter Wisliceny και Alois Brunner φτάνουν 

στη Θεσσαλονίκη για να εκτελέσουν το σχέδιο του μαζικού εκτοπισμού. 

6.2.1943. Έκδοση διαταγής της γερμανικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου 

για την υποχρεωτική χρήση κίτρινου αστεριού από κάθε Εβραίο ελληνικής 

υπηκοότητας. 

7.12.1943. Υποχρεωτική πώληση όλων των αποθεμάτων λευκού χάρτη στην 

Ελληνογερμανική Εταιρεία Χάρτου. 

10.2.1943. Επιτάσσονται καταστήματα σιδηρικών και μηχανημάτων, εβραϊκής 

ιδιοκτησίας. 

11.2.1943. H ΙΚΘ καλεί όλους τους Εβραίους (εκτός από τους κατοίκους των 

περιφερειακών συνοικισμών) να απογραφούν εντός τετραημέρου σε γραφεία 

που λειτουργούν σε έξι συναγωγές. 

12.2.1943. Έκδοση διαταγής από τη γερμανική «Εξωτερική Υπηρεσία της 

Αστυνομίας Ασφαλείας» που καθορίζει το μέγεθος του κίτρινου αστεριού και 

την υποχρεωτική χρήση ταυτάριθμης ταυτότητας (υπογραφή Βισλιτσένυ). 

12.2.1943. Με άλλη διαταγή της ίδιας υπηρεσίας καθορίζονται τα διακριτικά 

σήματα που θα έπρεπε να φέρουν καταστήματα και κατοικίες των Εβραίων. 

13.2.1943. Με διαταγή της γερμανικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου οι 

αρμοδιότητες του Κόρετς επεκτείνονται σε όλους τους Εβραίους που 

βρίσκονταν στην περιοχή δικαιοδοσίας της εν λόγω αρχής (υπογράφή Μ. 

Μέρτεν). 
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13.2.1943. Με διαταγή της ίδιας υπηρεσίας απαγορεύεται στον εβραϊκό 

πληθυσμό: Να αλλάζει κατοικία, να χρησιμοποιεί δημόσια μεταφορικά μέσα, 

να κυκλοφορεί μετά τη δύση του ήλιου και να χρησιμοποιεί τηλέφωνο. Η 

διαταγή διαβάζεται στη συναγωγή Μπεθ-Σαούλ από τον ίδιο τον αρχιραβίνο 

και πρόεδρο Κόρετς. 

14.2.1943. Εκατοντάδες εθελοντές, νεαροί Εβραίοι, επιδίδονται μετά από 

εντολή του Κόρετς, στη σχολαστική απογραφή όλων των Εβραίων που 

κατοικούν στις περιφερειακές συνοικίες . 

25.2.1943. Λήγει η προθεσμία για τη συγκέντρωση του εβραϊκού  πληθυσμού 

σε συνοικίες-γκέτο.  Την τάξη τηρεί «πολιτοφυλακή» αποτελούμενη από 

εβραίους, είτε πρόσφυγες από την Κεντρική Ευρώπη είτε έφεδρους του 

ελληνικού στρατού. 

25.2.1943. Με νέα διαταγή της γερμανικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου 

(υπογραφή Μέρτεν) οι επαγγελματικές οργανώσεις διατάσσονται να 

αποβάλλουν όλα τα μέλη τους που είναι Εβραίοι. Απολύονται όλοι οι Εβραίοι 

υπάλληλοι του Δημοσίου, Δήμων, ΝΠΔΔ κ.λπ. 

1.3.1943. Όλοι οι Εβραίοι καλούνται να υποβάλλουν λεπτομερέστατη δήλωση 

για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. 

3.3.1943. Επιτάσσεται ο οίκος Χαϊμ Μπενρουμπή, ο οποίος επί εκατό χρόνια 

εμπορευόταν γυαλικά και πορσελάνες. 

4.3.1943. Ο συνοικισμός Βαρόνου Χιρς, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό, 

περιφράσσεται με σανίδες και συρματοπλέγματα. Απαγορεύεται η έξοδος 

στους κατοίκους του. 

5.3.1943. Η Ισραηλιτική Κοινότητα εκδίδει καθησυχαστική ανακοίνωση, που 

συνιστά στα μέλη της ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στην ηγεσία της. 

6.3.1943. Οι εβραϊκές συνοικίες-γκέτο οριοθετούνται με κίτρινη ταινία. 

7.3.1943. Διαταγή των αρχών κατοχής στην ελληνική Γενική Διοίκηση να 

συστήσει υπηρεσία για την εγκατάσταση μεσεγγυούχων σε όλες τις εβραϊκές 

επιχειρήσεις. 

7.3.1943. Οι 104 «πρόκριτοι» της Ισραηλιτικής Κοινότητας, ανεξαρτήτως 

υπηκοότητας, καλούνται για να τους ανακοινωθεί ότι είναι όμηροι, ως εγγύηση 



 66 

για την εφαρμογή των ανθεβραϊκών μέτρων. Δεν κρατούνται όμως, διότι ο 

Κόρετς έθεσε τον εαυτό του ως εγγύηση. Πιθανόν την ανακοίνωση έκανε ο 

Bruner. 

10.3.1943. Απαγόρευση αγοραπωλησιών παντός περιουσιακού στοιχείου 

εβραϊκής ιδιοκτησίας. 

10.3.1943. Ο Βισλιτσένι ανακοινώνει σε ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους ότι 

ολόκληρη η εβραϊκή περιουσία κατάσχεται και αποδίδεται στο ελληνικό 

κράτος. 

13.3.1943. Διαταγή της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου να συγκεντρώσει η 

Ισραηλιτική Κοινότητα όλη την περιουσία των μελών της, εκτός από αυτήν 

που τίθεται υπό μεσεγγύηση.  

14.3.1943. Ο αρχιραβίνος Κόρετς αναγγέλλει στους κατοίκους του 

συνοικισμού Βαρόνου Χιρς την επικείμενη αναχώρησή τους στην Πολωνία, 

όπου θα δημιουργήσουν μια νέα ζωή. Όλοι υποχρεώνονται να καταθέσουν 

χρήματα και τιμαλφή, παίρνοντας σε αντίκρισμα επιταγές σε πολωνικά 

νομίσματα.  

14.3.1943. Προειδοποίηση για αυστηρές ποινές σε βάρος όσων παρέλαβαν 

από Εβραίους αντικείμενα προς φύλαξη ή αγόρασαν οτιδήποτε μετά τις 

25/2/43. 

15.3.1943. Μεταφέρονται στα τρένα οι κάτοικοι του συνοικισμού Βαρόνου 

Χιρς. Αναχώρηση του πρώτου συρμού για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Σε βαγόνια 

για οκτώ άλογα στοιβάζονται 80 άνθρωποι. Στα κενά δωμάτια του 

συνοικισμού οδηγούνται αμέσως κάτοικοι των διπλανών γκέτο. 

15.3.1943. Ανακοίνωση της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου ότι θα 

επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε όσους λεηλατούν «εγκαταλειμμένες» 

κατοικίες μετά την «οριζομένη μετανάστευση των Ισραηλιτών». 

17.3.1943. Αναχώρηση του δεύτερου συρμού, με κατοίκους του συνοικισμού 

Στασιόν Τσίκο. Εφεξής ο συνοικισμός Βαρόνου Χιρς θα χρησιμεύει σαν 

σταθμός διερχομένων, όπου θα οδηγούνται οι κάτοικοι των γκέτο της 

Θεσσαλονίκης και μετά από σύντομη διαμονή θα στοιβάζονται στα τρένα. 

17.3.1943. Σε συγκέντρωση στη συναγωγή Μοναστηριωτών (γκέτο του 

κέντρου της πόλης), ο Κόρετς συνιστά υπομονή και καρτερία. 
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18.3.1943. Ο δοτός πρωθυπουργός Λογοθετόπουλος ζητά από τον 

Πληρεξούσιο της Γερμανίας στην Αθήνα να διακοπούν οι εκτοπίσεις. 

19.3.1943. Τρίτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει 

κατοίκους της Αγίας Παρασκευής. 

20.3.1943. Ανακοίνωση της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου: Μετά την 

«αρξαμένην μετανάστευσιν» των Ισραηλιτών. "θα εκτελήται επί τόπου ο 

ένοχος λεηλασίας οικίας εγκαταλειφθείσης υπό Εβραίων". 

22.3.1943. Ο Λογοθετόπουλος επανέρχεται με νέα επιστολή και ζητά 

τουλάχιστον οι εκτοπίσεις των Εβραίων να γίνουν σε ελληνικό έδαφος. 

23.3.1943. Τέταρτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει 

κατοίκους του Ρεζί Βαρδάρ. 

24.3. 1943. Με μπλόκο στο συνοικισμό 151 συλλαμβάνονται πολλοί άντρες 

και οδηγούνται για καταναγκαστική εργασία στα εργοτάξια. 

27.3.1943. Πέμπτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου, με τους υπόλοιπους 

κατοίκους του Ρεζί Βαρδάρ. 

29.3.1943.. Μετά την εκκένωση των δυτικών και του κεντρικού γκέτο, έρχεται 

η σειρά των ανατολικών συνοικιών. Πρώτα εκκενώνεται ο εβραϊκός 

Συνοικισμός 151, με πληθυσμό 7.500 ψυχές. 

30.3.1943. Ανακοίνωση της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου: Όποιος 

συμμετέχει σε υιοθεσία εβραιόπουλου από χριστιανούς θα εγκλείεται επ’ 

αόριστο στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. 

3.4.1943. Έκτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Αρχίζει η εκτόπιση του 

(μεγαλύτερου) συνοικισμού 151. 

5.4.1943. Έβδομη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

6.4.1943. Εκκενώνεται ο εβραϊκός Συνοικισμός Έξι, το έδαφος του οποίου 

ανήκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η απόσταση μέχρι το συνοικισμό Βαρόνου 

Χιρς, όπου εγκλείονται οι κάτοικοί του, διανύεται πεζή. 

7.4.1943. Όγδοη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει 

κατοίκους του 151. 

7.4.1943. Εκκενώνεται η εβραϊκή γειτονιά της Αγίας Τριάδας και οι κάτοικοί 

της οδηγούνται πεζή στο Βαρόνου Χιρς. 



 68 

9.4.1943. Ο νέος δοτός πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης επισκέπτεται τη 

Θεσσαλονίκη για να συναντηθεί με την Ανώτατη Γερμανική Διοίκηση 

(στρατηγός Lohr) και να συζητήσει τους όρους υπό τους οποίους θα 

αναλάμβανε την πρωθυπουργία. Ο Κόρετς τον επισκέπτεται κρυφά και ζητά 

τη συνδρομή του. 

10.4.1943. Ο Κόρετς συλλαμβάνεται για το διάβημά του αυτό, παύεται από 

την προεδρία και οδηγείται στου Βαρόνου Χιρς μαζί με την οικογένειά του. 

10.4.1943. Ένατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου, με κατοίκους του 

Συνοικισμού Έξι. 

11.4.1943.  Η Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης-Αιγαίου διορίζει ως 

πρόεδρο της Κοινότητας τον Ζακ Αλμπάλα, σε αντικατάσταση του παυθέντος 

Κόρετς.  

12.4.1943. Τα τούβλα και τα μάρμαρα του εβραϊκού νεκροταφείου 

διαμοιράζονται στους φορείς της πόλης, κατόπιν αιτήματος, με αποφάσεις της 

Γενικής Διοίκησης. 

13.4.1943. Δέκατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

16.4.1943. Ενδέκατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

17.4.1943. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφασίζει την κατεδάφιση του 

Συνοικισμού Έξι για αισθητικούς λόγους και την πώληση των οικοδομικών 

υλικών του με δημοπρασία. Στη δημοπρασία συμμετέχουν πάνω από 20 

εργολάβοι. 

20.4.1943. Δωδέκατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

22.4.1943. Δέκατη τρίτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

28.4.1943. Δέκατη τέταρτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

3.5.1943. Δέκατη πέμπτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

10.5.1943. Δέκατη έκτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Πλην των 

Θεσσαλονικέων, περιλαμβάνει Εβραίους του Έβρου. 

31.5.1943. Με διαταγή των αρχών κατοχής αρχίζει η την ισοπέδωση του 

χώρου του εκκενωθέντος εβραϊκού Συνοικισμού Ρεζή Βαρδάρ «ένθα τα 

κατεδαφισμένα ισραηλιτικά παραπήγματα». 
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1.6.1943. Δέκατη έβδομη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει 

μέλη του κοινοτικού συμβουλίου και κοινοτικών επιτροπών, εκπαιδευτικούς 

και υπαλλήλους της Κοινότητας. 

1.6.1943. Δημοσιεύεται ο νόμος 205 περί διαχειρίσεως των παρά των Αρχών 

Κατοχής κατασχομένων και εγκαταλειπομένων Ισραηλιτικών περιουσιών 

15.6.1943. Διαταγή του Στρατιωτικού Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου για τη 

διαχείριση των εβραϊκών περιουσιών από μεσεγγυούχους, με την εποπτεία 

της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών και της Αγροτικής 

Τράπεζας. 

4.7.1943. «...η γερμανοκρατουμένη περιοχή της Ελλάδος, ήτοι η περιφέρεια 

της γενικής διοικήσεως Μακεδονίας, μετά των νήσων του Αιγαίου και της 

ουδετέρας ζώνης του Έβρου, λόγω της ιδιαζούσης στρατιωτικής αυτών 

θέσεως και του οικονομικού ενδιαφέροντος, όπερ αύτη έχει διά την Γερμανίαν, 

αποσπάται από την λοιπήν Ελλάδα και τίθεται υπό γερμανικήν πολιτικήν 

διοίκησιν». Πολιτικός διοικητής ορίζεται ο Μ. Μέρτεν. Ο δοτός υπουργός 

διοικητής (Νομάρχης) Μακεδονίας Β. Σιμωνίδης γίνεται «σύμβουλός» του. 

15.7.1943. Οι τελευταίοι 350 Εβραίοι με ιταλική υπηκοότητα μεταφέρονται 

στην Αθήνα από το ιταλικό προξενείο. 

28.7.1943. Εντείνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την 

εξασφάλιση εβραϊκών καταστημάτων. Ο Μέρτεν παίζει ρόλο διαιτητή αλλά και 

αναδιανεμητή περιουσιών. Έξω από το γραφείο του σχηματίζεται ουρά. 

2.8.1943. Εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο, μετά από πολλές αναβολές, 

η δαπάνη για την κατασκευή νέων πινακίδων στους δρόμους που 

προηγουμένως έφεραν εβραϊκά ονόματα. 

2.8.1943. Δέκατη όγδοη αποστολή για το Μπέργκεν-Μπέλσεν. Περιλαμβάνει 

τον Κόρετς, συνεργάτες του, πολιτοφύλακες κ.ά., καθώς και 367 Ισπανούς 

υπηκόους. 

10.8.1943. Δέκατη ένατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει 

όσους εργάτες είχαν μεταφερθεί σε άλλα μέρη της χώρας και είχαν επιζήσει. 

11.8.1943. Οι Dieter Wisliceny και Alois Brunner, έχοντας ολοκληρώσει το 

έργο τους και συναποκομίζοντας τιμαλφή κλεμμένα από τους Εβραίους, 

αναχωρούν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη. 
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8.9.1943. Η Ιταλία συνθηκολογεί. Οι Γερμανοί κλείνουν το προξενείο της 

Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη. 

20.9.1943. Οι συγκρούσεις για την εξασφάλιση εβραϊκών καταστημάτων 

φτάνουν σε επίπεδο θεσμικών φορέων. Ο Μέρτεν, ως πολιτικός διοικητής 

πλέον, διορίζει νέες διοικήσεις σε επιμελητήρια της πόλης και συνιστά ενότητα 

και εργασία. Τα νέα συμβούλια τον χειροκροτούν. 
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