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ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

«ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ » 

 
ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ 

Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 

 
 

                                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 

 
 13:30-14:00 Δγγξαθή ζπκκεηερόλησλ 

 14:00-14:30 
 

ύληνκνη ραηξεηηζκνί: Δθπξόζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, ηεο 
Πξεζβείαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Γ.Σ. 
ηνπ Δβξατθνύ Μνπζείνπ Διιάδνο θαη ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ 
Δπηδώλησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο 

 
 

 
ΜΔΡΟ 1: ΗΣΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

 14:30-15:10 Μαξία Δπζπκίνπ: «Οι Εβπαίοι ηηρ Ελλάδαρ: ύνηομη Αναδπομή 
2300 Υπόνυν» 

 15:10-15:50 Αιέμεο Μελεμηάδεο: «Σο Ολοκαύηυμα ηυν Ελλήνυν Εβπαίυν, 
1941-’44» 

 15:50-16:20 Γηάιεηκκα γηα θαθέ ή ηζάη 

 16:20-17:05 Οληέη Βαξώλ- Βαζάξ: «Σο Άοςζβιηρ ζηη ςλλογική ςνείδηζη και 
ζηη Μνήμη» 

 17:05-17:50 Νίθνο Σδαβάξαο: «Ανηιζημιηιζμόρ και Πποκαηάλητη: Εςπώπη και 
Ελλάδα» 

 17:50-18:20 Δξωηήζεηο – πδήηεζε 

  
ΜΔΡΟ 2: ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΔΠΗΕΩΝΣΔ ΣΟΤ 
ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
 

 18:20-19:00 Πξνζσπηθέο Μαξηπξίεο Δπηδώλησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο  

 19:00-19:20 Δξωηήζεηο – πδήηεζε 

 
19:30-21:30 

 
Γεμίωζε ζην Δβξαϊθό Μνπζείν Διιάδνο 

Ξελάγεζε ζην Eβξατθό Μνπζείν Διιάδνο, ζην ρώξν ηνπ 
Οινθαπηώκαηνο θαη ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο «Σο Ολοκαύηυμα ηυν 
Ελλήνυν Εβπαίυν, 1941-’44». Παξνπζίαζε λέαο δηαδξαζηηθήο 
ςεθηαθήο εθαξκνγήο γηα ην Οινθαύησκα. 
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ΠΑΡΑΚΔΤΖ 19 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 

 
  

ΜΔΡΟ 3: ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ 
 

9:00-10:00 Emma O’Brien: “Why, what and how to teach about the Holocaust 
in the classroom: the International Task Force Guidelines” («Γιαηί, ηι 
και πώρ να διδασθεί ηο Ολοκαύηυμα ζηη ηάξη: οι Οδηγίερ ηος 
International Task Force») (Δξγαζηήξην) 

10:00-10:15 Γηάιεηκκα γηα θαθέ ή ηζάη 

10:15-11:30 Shira Magen: “It was them, not us” – a Yad Vashem  Educational  
Unit on anti-Semitism and Intolerance” («Ήηαν αςηοί, όσι εμείρ» - ένα 
Εκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα ηος Yad Vashem για ηον Ανηιζημιηιζμό και 
ηη Μιζαλλοδοξία») (Δξγαζηήξην) 

11:30-12:00 Δξωηήζεηο – πδήηεζε 

  
ΜΔΡΟ 4: ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΟ 

ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 
12:00-12:45 Γξ. Αλαζηαζία Κπξθίλε - Κνύηνπια: «Νέερ Πηγέρ και Εγσειπίδια 

ζσεηικά με ηο Ολοκαύηυμα, πος έσοςν εγκπιθεί από ηο Τποςπγείο 
Παιδείαρ» 

12:45-13:15 Γηώξγνο Κόθθηλνο: «Ζηηήμαηα Ιζηοπιογπαθίαρ ηος Ολοκαςηώμαηορ, 
Δημόζια Ιζηοπία και Ιδεολογικέρ Υπήζειρ ηος» 

13:15-13:45 ΔΡΩΣΖΔΗ – ΤΕΖΣΖΖ 

13:45-14:30 Διαθξύ γεύκα (κπνπθέο) 

  
ΜΔΡΟ 5: ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

 

14:30-15:10 Κνπλέιε Δπαγγειία: «σέδιο διδαζκαλίαρ ηος Ολοκαςηώμαηορ για 
ηην Ππυηοβάθμια Εκπαίδεςζη» 
Β. αθθά, . Παπαδόπνπινο: Αλαθνξά ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. 
Γηώξγνο Κόθθηλνο: «Οι Εβπαίοι ηηρ Ρόδος ζηο ζηπαηόπεδο 
Υαφδαπίος. Κομμοςνιζηικόρ λόγορ και πολιηιζμικόρ ανηιζημιηιζμόρ» 

15:10-15:45 Οξηέηηα Σξέβεδα - νύζε: «Μια έκθεζη για ηο Ολοκαύηυμα ζε 
Μοςζειο-βαλίηζα: ένα Νέο Εκπαιδεςηικό Επγαλείο ηος Ε.Μ.Ε.» 
(Δξγαζηήξην) 

15:45-16:20 Νίλα Αιθαιάε: Πξνηάζεηο γηα κηα Βησκαηηθή Γηδαζθαιία ηνπ 
Οινθαπηώκαηνο κέζσ ηεο Τέρλεο.  (Δξγαζηήξην)  

16:20-16:35 Γηάιεηκκα γηα θαθέ ή ηζάη 

16:35-17:00 πκπεξάζκαηα - Λήμε ζεκηλαξίνπ. 
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ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΦΗΛΩΝΟ, ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 
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ΜΔΡΟ Α΄.  ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ 

 

 
 

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΤΠ.Δ.Π.Θ., ΑΓΓΔΛΟΤ 

ΤΡΗΓΟΤ 
 

Κχξηνη Πξέζβεηο, 

Κχξηνη Πξφεδξνη,  

Κπξία Μπαηηίλνπ,  

Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

 
 Δίλαη ηδηαίηεξε ηηκή πνπ βξίζθνκαη ζήκεξα ελψπηφλ  ζαο, ζην ζεκηλάξην κε ζέκα ηε 

Γηδαζθαιία γηα ην Οινθαχησκα ζηελ Διιάδα, εθπξνζσπψληαο ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
Υαίξνκαη επίζεο πνπ παξ‟ φηη αλαιάβακε πξνζθάησο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πξνιάβακε ηηο πξνζεζκίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπκε ην 

ζεκεξηλφ ζεκηλάξην ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ. 
 Σν ζεκηλάξην είλαη ζεκαληηθφ, φπσο ζεκαληηθέο είλαη επξχηεξα νη ζπνπδέο πεξί ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο. Οθείινπκε λα επηζηξέθνπκε θαη λα κειεηνχκε κε πξνζνρή ηελ ηζηνξία. 

Απηφ δελ έρεη σο ζηφρν ηελ εθδίθεζε. Ζ νξζή γλψζε ηεο ηζηνξίαο ρσξίο σξαηνπνηήζεηο, 

εζειεκέλεο παξαβιέςεηο θαη κεραληζηηθέο ζεσξήζεηο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηζηνξηθή 
κλήκε. Ζ νξζή γλψζε ηεο ηζηνξίαο, ε θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο, βνεζά λα αληηιεθζνχκε 

ην παξφλ θαη ην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νινθαπηψκαηνο καο ελδηαθέξνπλ, πξσηίζησο, 

ηα εζηθά δεηήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ. πσο είπε θαη ν θχξηνο Φίισλ, γελνθηνλίεο έγηλαλ 
ζην παξειζφλ, γελνθηνλίεο δπζηπρψο ζα γίλνπλ θαη ζην κέιινλ. Ήδε απηή ηελ πεξίνδν, 

γίλνληαη γελνθηνλίεο ζηελ Αθξηθή. 

 Πξέπεη λα δνχκε πνηνο είλαη ν κεραληζκφο πνπ δεκηνπξγεί ηηο γελνθηνλίεο. Πνηεο 
είλαη νη θπξίαξρεο ζθέςεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζε κία θνηλσλία θαη νδεγνχλ ζε ηέηνηεο 

απνηξφπαηεο γηα ην αλζξψπηλν γέλνο πξάμεηο. Πψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνίεζνπκε ηα 

δηδάγκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο γελνθηνλίαο γηα ηε ζεκεξηλή λέα γεληά. Γη‟ απηφ ζεσξνχκε 

πνιχ ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα μέξνπλ ηη ζπλέβε ζηελ Διιάδα, ζηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηη ζπλέβε ζηελ Δπξψπε, ζηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

 Πξσηνδηάβαζα γηα ην Οινθαχησκα θαη γηα ηνπο δησγκνχο ησλ Δβξαίσλ, απφ έλα 
παιηφ βηβιίν, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 πνπ ην είρε εθδψζεη ν Καζεγεηήο Δλεπεθίδεο ππφ ηνλ 

ηίηιν: «Οη δησγκνί ησλ Δβξαίσλ ελ Διιάδη». Σν βηβιίν κε είρε αηθληδηάζεη δηφηη μέθεπγε απφ 

ην ηζηνξηθφ απξφζσπν π.ρ. ζηα Ησάλληλα ζπλειήθζε ην ζχλνιν ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο 
πφιεσο, ζηε Εάθπλζν γιίησζαλ φινη νη εβξατθνχ ζξεζθεχκαηνο θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, ππήξρε 

κηα ζχγθξνπζε ζηε Θεζζαινλίθε κεηαμχ ηνπ ηφηε Ραβίλνπ θαη ησλ ππνινίπσλ. ια απηά 

είλαη πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηε αξξσζηεκέλε ζχιιεςε ηνπ νινθαπηψκαηνο 

ππφ ηελ ηδενινγηθή επηθάιπςε ξαηζηηζηηθψλ ζεσξηψλ. ηαλ, φκσο, δηαβάδεηο ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία - ηφζεο εβξατθέο πεξηνπζίεο ππήξραλ, ππήξρε εηδηθή Γηεχζπλζε ε νπνία αλαιάκβαλε 

ηηο πεξηνπζίεο φισλ εθείλσλ πνπ ζηέιλνληαλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο, νη άλζξσπνη 

πνπ ήζαλ ζε απηή ηελ ππεξεζία, κνηξάδνληαλ ηνλ πινχην απηφ - ηφηε αλαθαιχπηεηο φηη πίζσ 
απφ ηε δήζελ ηδενινγηθή δηάζηαζε πνπ πξνζπαζνχζε λα δψζεη ην Γ  ́Ράηρ ζηε γελνθηνλία, 

ππήξραλ θίλεηξα  πνιχ πην πιηζηηθά θαη θαζεκεξηλά. Υαίξνκαη πνπ απφ ηελ επνρή ηεο 

εθδφζεσο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δλεπεθίδε, έρεη γίλεη πνιιή δνπιεηά ζε απηφ ηνλ ηνκέα, γεγνλφο 

πνπ βνεζά θαη ζηελ ηδενινγηθή καο απηνζπλεηδεζία.  
Σν ζεκεξηλφ ζεκηλάξην είλαη ην ηέηαξην θαηά ζεηξά ζεκηλάξην πνπ γίλεηαη γηα ην 

Οινθαχησκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπλερίδεηαη νκαιά ε πνξεία πνπ μεθίλεζε πξηλ κεξηθά 

ρξφληα. Ήδε, ην Τπνπξγείν Παηδείαο έζηεηιε πέξπζη εθπαηδεπηηθνχο ζην Ηζξαήι γηα λα 
εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζ‟ απηφ ην ζέκα. Σελ επφκελε ρξνληά ζα ζηαινχλ θαη άιινη 

εθπαηδεπηηθνί γηα λα ζπλερηζζεί ην πξφγξακκα. Πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη λα 
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ζπκκεηέρεη ε Διιάδα  αλά δεχηεξε ρξνληά κε ηελ απνζηνιή εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην νινθαχησκα. Θεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθά ηα εζηθά 
δεηήκαηα ηα νπνία βγαίλνπλ απ‟ απηφ ην ζεκηλάξην, απ‟ απηέο ηηο ζπνπδέο, αθνχ θαη νη 

Έιιελεο Οξζφδνμνη έρνπλ ππνθέξεη απφ γελνθηνλίεο. 

 Κιείλνληαο, ζέισ λα εθθξάζσ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ ππεξεθάληα κνπ, δηφηη θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε Διιάδα ήηαλ κία απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο ηεο 
Δπξψπεο ε νπνία δελ πηνζέηεζε αληηζεκηηηθή λνκνζεζία, φπσο έθαλαλ πνιιέο άιιεο ρψξεο. 

Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φηη απηή ε ζηάζε, πνπ σο αληίιεςε δηαθαηείρε ηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ, αθνινπζήζεθε απφ θπβεξλήζεηο δνηέο, πνπ είραλ δηνξηζζεί απφ ηηο θαηνρηθέο 
αξρέο θαη ε κφλε ηνπο λνκηκνπνίεζε ήηαλ απηέο αθξηβψο νη αξρέο. Γπζηπρψο απηφ ζπληζηά 

κφλνλ εζηθή ηθαλνπνίεζε. Γελ απεζφβεζε ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ Δβξαίσλ 

ζηελ Διιάδα νδεγήζεθε ζηα θξεκαηφξηα.  
Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ θαη λα επρεζψ θαιή ηχρε ζηηο εξγαζίεο ζαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 7 - 7 

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΦΗΛΩΝΟ, ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ 

 

         αο επραξηζηψ πνιχ. 

 

         Κχξηε Πξέζβπ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, (ζπγραξεηήξηα, πνπ αλαιάβαηε απηή 

ηελ πνιχ ζεκαληηθή ζέζε), θχξηε Πξφεδξε ηνπ ΚΗ, θχξηε Πξφεδξε ηεο Κνηλφηεηαο, 

θπξία Μπαηηίλνπ, ραίξεηε!  

         Έρσ μαλάξζεη ζ΄απηά ηα εκηλάξηα θαη έλα πξάκα παξαηήξεζα: ζν 

πξνρσξνχζε ε ζπδήηεζε θαη ε εμέηαζε ζε πεξηζζφηεξν βάζνο ησλ ζεκάησλ, ηφζν 

κεγαιχηεξν ήηαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηφηη έρσ δηαπηζηψζεη απ‟ ηε 

δηθή κνπ εκπεηξία φηη φηαλ καζαίλεηο ιίγν θαη επηθαλεηαθά γηα έλα ζέκα, ην 

ελδηαθέξνλ είλαη πεξηνξηζκέλν. ηαλ εηζρσξείο βαζχηεξα θαη ην ςάρλεηο θαη 

αλαθαιχπηεηο έλα ζσξφ πηπρέο πνπ δελ ππνςηαδφζνπλ αξρηθά ηφηε ην ελδηαθέξνλ 

απμάλεηαη. Φάρλεηο ζην Γηαδίθηπν, ζε βηβιία θαη αιινχ, ξσηάο άιινπο, θαη έηζη εθεί 

αιιάδεη ηειείσο ε νπηηθή ζνπ γσληά. Σν ελδηαθέξνλ δελ εκθαλίδεηαη κφλν ηε ζηηγκή 

πνπ εμεηάδεηο ην ζέκα ζ‟ έλα ζεκηλάξην, αιιά ζπλερίδεη θαη κεηά. Καη, φπσο έρσ 

δηαπηζηψζεη, πνιινί πνπ πέξαζαλ απφ απηά ηα εκηλάξηα, ζπλερίδνπλ ηελ έξεπλα θη‟ 

απηφ είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρείν ηδίσο γηα ηε δηδαζθαιία.  

 

         Δίκαη ν επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Διιάδνο ζην International Task 

Force δειαδή ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε Γηδαζθαιία, Έξεπλα, Μλήκε ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ. ηελ αξρή πήγα σο παξαηεξεηήο, γηα λα δσ πψο 

ιεηηνπξγεί ε Οκάδα ηνπ International Task Force, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1998 θαηφπηλ 

πξσηνβνπιίαο ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ ηεο νπεδίαο θ. Persson. To 2000, (ίζσο είλαη 

ε ζεκαληηθφηεξε εμέιημε), ε νπεδία νξγάλσζε έλα δηεζλέο ζπλέδξην πνπ εμέδσζε, 

κηα ζεκαληηθή δηαθήξπμε, ( ηε Γηαθήξπμε ηεο ηνθρφικεο ) πνπ πξνζππέγξαςε θαη ε 

Διιάδα. 

 

         Λνηπφλ ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία παξαθνινχζεζε νξηζκέλα ζεκηλάξηα, ζηε 

Ρψκε, ζηελ Σεξγέζηε, κεηά ζηελ Πνισλία. Σειηθά ε Διιάδα εμειέγε πακςεθεί 

κέινο απηήο ηεο Οκάδαο, γεγνλφο πνπ ήηαλ κεγάιε ηηκή θαη αλαγλψξηζε φηη ε 

Διιάδα έρεη θάλεη κεγάιε πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη  ηεο έξεπλαο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ Οινθαπηψκαηνο. ζνλ αθνξά ηε κλήκε, ζεκαληηθή είλαη ε απφθαζε ηεο 

Διιεληθήο Βνπιήο, πνπ φξηζε ηελ 27
ε
 Ηαλνπαξίνπ σο εκέξα κλήκεο ησλ Διιήλσλ 

Δβξαίσλ Μαξηχξσλ θαη Ζξψσλ ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Δίλαη πιένλ λφκνο ηνπ 

Κξάηνπο, πνπ ςεθίζηεθε νκνθψλσο θαη πξάγκαηη ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ 

πκβνχιην, αιιά θαη νη Ννκαξρίεο θαη γεληθά ην Κξάηνο, δειαδή ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ηειεηψλ κλήκεο ζ‟ φιε ηελ Διιάδα. ζνλ 

αθνξά εηδηθφηεξα ηα ζρνιεία, ην Τπνπξγείν Παηδείαο εθδίδεη κηα εγθχθιην, ζε κνξθή 

Τπνπξγηθήο επηζηνιήο, γη‟ απηφ ην ζέκα.  

 

         Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ηηο εξγαζίεο ηεο δηεζλνχο νκάδαο εξγαζίαο. 

Με αληαιιαγή απφςεσλ εμεηάδνπκε πψο ε θάζε ρψξα αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ θαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη πφζν 

απνηειεζκαηηθά είλαη απηά ηα πξνγξάκκαηα. Καη ζε θάζε ρψξα, η‟ Οινθαχησκα ην 

βιέπνπλ ιίγν δηαθνξεηηθά, θαζφζνλ πθίζηαληαη θαηά ηφπνπο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηζηνξηθφ παξειζφλ. Τπάξρνπλ βεβαίσο θαη κχζνη γχξσ απ‟ ην ζέκα. Τπάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο δηάθνξεο θαη πξνζσπηθέο καξηπξίεο. Γηαβάδνπκε ζηνλ Σχπν δηάθνξα. 
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Σν ζέκα πνπ ηίζεηαη είλαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην κάζεκα απηφ. Πψο εζείο, ζα απαληάηε φηαλ ζα ζαο ξσηνχλ ηα 

παηδηά, νη γνλείο ησλ παηδηψλ, «Ση έγηλε; Δίλαη αιήζεηα απηά πνπ ιέλε; Οη αξηζκνί 

είλαη πξαγκαηηθνί; Πξάγκαηη έγηλαλ απηά; Αθνχκε δηάθνξα. Ση έγηλε;» Πξέπεη εζείο 

λα έρεηε ζηνηρεία – δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ζηνηρεία, - γηα λ‟ απαληήζεηε. Καη ηα 

παηδηά ζπλήζσο δελ αξθνχληαη ζε κία εξψηεζε, νχηε ζε κηα απάληεζε. πλήζσο ζαο 

βνκβαξδίδνπλ κ‟ εξσηήζεηο θαη θακηά θνξά κπνξεί λα βξεζείηε θη‟ εζείο ζε κηα 

δχζθνιε ζέζε θαη ζα ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα, γηα λα κπνξέζεηε αθξηβψο λ‟ 

απαληήζεηε ζ‟ απηά.  

 

         Μηα βάζε γηα ηελ απάληεζε ζε εξψηεκα ζα απνηειεί ε Γηαθήξπμε ηεο 

ηνθρφικεο, πνπ φπσο πξναλέθεξα πηνζεηήζεθε ην 2000 απφ πνιιέο επξσπατθέο θαη 

άιιεο ρψξεο, ηελ νπνίαλ θαη ε Διιάδα έρεη πξνζππνγξάςεη θαη πνπ απνηειεί ηελ 

βάζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ITF αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ πνπ ηελ ππέγξαςαλ. 

εκεησηένλ φηη πέξπζη ηα Ζλσκέλα Έζλε πηνζέηεζαλ πακςεθεί αληίζηνηρε απφθαζε. 

 

 Απηή ε Γηαθήξπμε, δελ μέξσ αλ έρεηε ζην θάθειν αληίγξαθν ηεο 

Γηαθεξχμεσο, θη αλ δελ έρεηε, ειπίδσ νη δηνξγαλσηέο λα ην βάινπλ, - ζα δείηε φηη 

πεξηέρεη νθηψ βαζηθά ζεκεία. Απηή είλαη ε ζέζε ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηνο γηα ην 

Οινθαχησκα. Γηφηη, φπσο ιέεη θη‟ ε Γηαθήξπμε, ην Οινθαχησκα (θαη κάιηζηα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη κηα άιιε ιέμε, πνπ ίζσο κεξηθνί δελ ηελ μέξεηε, πνπ ιέγεηαη 

ζφα, είλαη ε εβξατθή ιέμε ε Shoah ): «…απνηέιεζε έλα ζεκειηψδεο πιήγκα θαηά 

ηνπ Πνιηηηζκνχ.» Πξάγκαηη, ήηαλ κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ, ζε επξχηεηα θαη ζε 

ζπζηεκαηηθφηεηα, γελνθηνλία. Πξέπεη λα μέξεηε, ε νκάδα εμεηάδεη θαη άιιεο 

πεξηπηψζεηο γελνθηνλίαο πνπ κία ρψξα ή κηα νκάδα πξνζψπσλ έρεη δηαπξάμεη 

ελαληίνλ κίαο άιιεο  θπιεηηθήο ε ζξεζθεπηηθήο νκάδαο. Σν Οινθαχησκα ησλ 

Δβξαίσλ δελ είλαη θπζηθά ε κνλαδηθή γελνθηνλία. Τπάξρνπλ δπζηπρψο πνιιέο 

γελνθηνλίεο θαη έλαο απ‟ ηνπο ζθνπνχο απηψλ ησλ καζεκάησλ, είλαη λα εμεηαζζνχλ 

ηα αίηηα θαη νη κεραληζκνί ηεο γελνθηνλίαο. Αιιά ζρεηηθά κε ηελ γελνθηνλία ησλ 

Δβξαίσλ πνιινί ξσηνχλ γηαηί γίλεηαη ε  έξεπλα γη‟ απηήλ εηδηθά; ε κέγεζνο, ζε 

ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ζε γεσγξαθηθή έθηαζε (πέξαλ ησλ γεξκαληθψλ ζπλφξσλ ζε 

φιε ηελ Δπξψπε) μεπέξαζε θάζε άιιε γελνθηνλία. Οη λαδί έιεγαλ φηη επεηδή αλήθεηο 

ζ΄ απηή ηε ξάηζα ή έρεηο αίκα εβξατθφ ζε θάπνην πνζνζηφ, φπνηνο θαη λα ‟ζαη, 

Γεξκαλφο ε άιιεο εζληθφηεηαο, φπνπ θαη λα δεηο, φπνην ην γέλνο ή ε ειηθία, ν πνην 

άμηνο ησλ αλζξψπσλ, ν κεγαιχηεξνο ζπλζέηεο, ν θαιχηεξνο επηζηήκσλ, πξέπεη λα 

εμαθαληζηείο.  

 

         Ξέξνπκε πνιχ θαιά εκείο γηα άιιεο γελνθηνλίεο. Έρνπλ γίλεη θαη ζηελ πεξηνρή 

καο, θαη γίλνληαη ηψξα δπζηπρψο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, ζηελ Αθξηθή παξαδείγκαηνο 

ράξηλ. ηαλ γίλεηαη ε δηδαζθαιία γηα ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ πξέπεη 

ηαπηνρξφλσο νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ φηη θαη ζην κέιινλ κπνξνχλ λα 

επαλαιεθζνχλ ηέηνηα γεγνλφηα. Πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ θαη λα κελ μερλνχλ ηα 

γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη λα γλσξίδνπλ επίζεο πνηνη ήηαλ ππεχζπλνη, πνηνη 

βνήζεζαλ ηα ζχκαηα θαη πνηνη παξαθνινχζεζαλ ηα γεγνλφηα ρσξίο λ΄ αληηδξάζνπλ. 

Καη ν Πξέζβπο ηεο Γεξκαλίαο ζαο είπε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Πψο κία θνηλσλία, ( ε 

Γεξκαληθή) ε νπνία ήηαλ ππεχζπλε γηα έλα ηέηνην θξηθηφ έγθιεκα, ην αλαγλψξηζε 

θαη δηδάζθεη ζήκεξα ζηα παηδηά, ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο φιε ηε αιήζεηα θαη 

ηνλίδνληαο πσο δελ πξέπεη λα μεραζζεί ην έγθιεκα πξνο απνθπγή άιισλ βηαηνηήησλ 

φπνπ θαη λα ζπκβνχλ. Γπζηπρψο– άιιεο θνηλσλίεο δελ ην θάλνπλ. Έρνπκε έλα 

παξάδεηγκα, ην μέξνπκε φινη, κηα γεηηνληθή ρψξα, ε νπνία δελ ζέιεη λα αλαγλσξίζεη 
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γελνθηνλίεο. Γελ θηαίλε νη ζεκεξηλνί Γεξκαλνί, δελ θηαίλε νη ζεκεξηλνί γείηνλεο, νη 

λέεο γεληέο. Πξέπεη φκσο απηνί λα γλσξίδνπλ ηη έγηλε θαη πσο έγηλε. Σν Οινθαχησκα 

έγηλε ζε κηα επξσπατθή θνηλσλία, κπνξεί λα γίλεη ζε κηα άιιε θνηλσλία. Γίλεηαη ζηελ 

Αθξηθή, ζα γίλεη ελδερνκέλσο θαη αιινχ. Απηφ είλαη λνκίδσ ν ζθνπφο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Πξέπεη φκσο λα κάζεηο ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ γελνθηνλία θαη εηδηθά σο νδήγεζαλ ζηελ θξίθε ηνπ Οινθαπηψκαηνο: 

Γηαηί έγηλε απηφ; Πψο είλαη δπλαηφλ λα ζθνηψλνληαη εθαηνκκχξηα απφ κηα 

επξσπατθή ρψξα πνπ έρεη κεγάιν πνιηηηζκφ; 

 

         αο εχρνκαη επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο θαη θπξίσο λα έρεηε θαηά λνπ λα ξσηάηε 

ζπλερψο γηα φ,ηη  ακθηβνιίεο κπνξεί λα έρεηε θη‟ φ,ηη κπνξεί λα πεξάζεη απ‟ ην κπαιφ 

δηαθφξσλ γλσζηψλ ζαο θαη καζεηψλ. Δδψ ζην ζεκηλάξην δελ είλαη απιψο λα κάζεη 

θαλείο νξηζκέλα ζηνηρεία ή ηζηνξηθά γεγνλφηα. Δδψ έρεηε ηελ επθαηξία λα ξσηήζεηε  

γηα φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο θαη λα ζπδεηήζεηε γηα λα εμεηαζζεί ζε βάζνο ην ζέκα   

 

         Δπραξηζηψ.  
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ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΟΤ θ. SCHULTHEISS, ΠΡΔΒΖ ΣΖ 

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

It is a great honour for me to be present at the opening ceremony of this international 

seminar on “Teaching about the Holocaust in Greece”.  

 

You certainly are aware that dealing with this topic is somewhat difficult for a 

German representative. We Germans have the responsibility for what has happened. 

But we also have an impressive record of how we have dealt with the past. We have 

transformed former concentration camps to commemorative sites. And we want to 

participate in teaching the lessons of this terrible past. Therefore I am happy that we 

were able to support the event today. We do so for the second time after 2005, and, as 

this event was a big success, we did not hesitate to offer our support this year again. 

 

The Holocaust is the darkest episode of German history and therefore dealing with it 

is so important, especially for us Germans. The German government accepts its 

responsibility to contribute to the common commemoration of these horrible events. 

This seminar is the perfect instrument to raise awareness among teachers and by 

doing so among young people as well. Albeit the young generation goes on with 

practical reconciliation, we also have to keep the memory of the victims and of their 

suffering alive. 

 

This not always easy. I realized this myself when, about 10 years ago, I had to deal 

with the beginnings of the Holocaust education in Sweden. You might remember that 

at this time the Swedish Prime Minister, in the context of some right wing activities in 

the south of Sweden, found out that the Swedish school children barely knew 

anything about the Holocaust. He ordered to prepare a brochure to teach them about 

the Holocaust and to distribute it to all Swedish schools. Thus about 1 million copies 

of the brochure “Tell ye your children” were printed. This brochure shows with 

horrible and very realistic photographs the plight of the Jews between the years 1933 

and 1945. The pictures and the texts were not new to me; I had seen them as a 

schoolboy in the late 50‟s and early 60‟s in the history books. But it was such a 

condensed horror story, without mentioning how the Federal Republic of Germany 

had changed after the war, that I was shocked. I wondered how German children, who 

live in Sweden and go to school there, would be received by their Swedish class-

mates, who had read this brochure. I wondered how Swedish children, who had been 

confronted with this very moving documentation, would ever like to travel to 

Germany or would feel that Germans were a normal partner in the Community of 

European states. Therefore I tried to convince my State Secretary to ask Sweden to 

add a chapter on the democratic and peaceful Federal Republic of Germany after 

World War II, which respected human rights meticulously. I did not succeed. My 

former Minister, Joschka Fischer, even told me that we should never defend ourselves 

in this question, but that we rather had to wait that others came to our defence.  

 

This brochure was then copied in other states of the northern hemisphere like the 

Baltic states. Fortunately, as far as I know, it had not the effects which I had feared. 

Probably the teachers have explained to the children that they learn history in this 

brochure and that the Germany of today has radically changed.  
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When the first Holocaust conference took place in Stockholm, in 1998, the Federal 

Chancellor Schröder participated there in a prominent place and made a speech in 

which he pointed out the necessity to remember, to regret and to learn. The reactions 

on the side of the victims would be to remember, to grieve and to reproach as before, 

but, at the same time, to realize that we have to work together for the future and that 

this only can be done successfully on the basis of common memories and full 

transparency of the past. 

 

Therefore I am happy that also in Greece there are serious efforts and concrete 

activities to teach children what has happened 70 years ago and to what otherwise 

civilized people are capable. It will teach them as it has taught us that one has to stand 

up against injustice and violation of basic rights wherever we are in the position to do 

so, and that we have to do it not only in our close surroundings but also on a global 

scale, wherever we can. We have to remember the past, in order to learn from it as 

much as possible.  

 

I wish all participants in this valuable seminar fruitful two days of information and 

discussion. 

 

Thank you. 
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ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΑΠΟ ΣΖΝ Κ. ΜΠΔΡΤ ΝΑΥΜΗΑ, ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

ΤΛΛΟΓΟΤ ΟΜΖΡΩΝ ΗΡΑΖΛΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 
 

Αγαπεηνί Φίινη, 

 

Με ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε ραηξεηίδσ ηελ έλαξμε ηνπ θεηηλνχ ζεκηλαξίνπ ηνπ Δβξατθνχ 

Μνπζείνπ Διιάδνο κε ηίηιν «Γηδάζθνληαο γηα ην Οινθαχησκα ζηελ Διιάδα», εθ 

κέξνπο ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ πνπ επηβίσζαλ απφ ηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα ηνπ Β‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

 

Ηδηαίηεξα ραηξεηίδσ, αγαπεηνί δάζθαινη θαη εθπαηδεπηηθνί, ηελ παξνπζία ζαο ζε απηφ 

ην ζεκηλάξην, πνπ απνηειεί απφδεημε ηεο πξνζπάζεηάο ζαο λα δηδάμεηε ζηνπο καζεηέο 

ζαο ηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαη ηηο εζηθέο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζέκα ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο. Γηα καο πνπ επηδήζακε απφ απηφ ηνλ εθηάιηε κεηαθέξεη ην κήλπκα 

φηη ίζσο ε ζπζία καο δελ ήηαλ κάηαηε θαη φηη ππάξρεη ειπίδα ηα παηδηά θαη ηα εγγφληα 

καο λα δήζνπλ ζε έλα θαιχηεξν θφζκν. αο εχρνκαη θάζε επηηπρία ζην θαίξην γηα ηε 

θνηλσλία καο έξγν ζαο.   
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ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ θ. ΜΑΚΖ ΜΑΣΑ, ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΔΒΡΑΪΚΟΤ 

ΜΟΤΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 

 

Αγαπεηνί Φίινη, θπξίεο θαη θχξηνη, 

 

Δίλαη ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή γηα κέλα λα ζαο θαισζνξίζσ εθ κέξνπο ηνπ Γ.. ηνπ 

Δβξατθνχ Μνπζείνπ Διιάδνο ζην ζεκεξηλφ, ηέηαξην ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο 

κε ηίηιν: «ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΧΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ». πσο 

γλσξίδεηε, ην ζεκηλάξην απηφ απνηειεί ηελ θνξσλίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην 

Οινθαχησκα, ηα νπνία πξνζθέξεη ην Μνπζείν καο ζην καζεηηθφ θαη γεληθφ θνηλφ 

ηνπ απφ ην 1999. Πξαγκαηνπνηείηαη, απφ ην 2004, κία θνξά ην ρξφλν, θαη βαζίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν, ζηελ κεζνδνινγία θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research. 

εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. 

 

Αιιά, ν θχξηνο θαη νπζηαζηηθφηεξνο ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

ηνπ Δβξατθνχ Μνπζείνπ Διιάδνο λα εληζρχζεη ηελ δηδαζθαιία γηα ην Οινθαχησκα 

κέζα ζην Διιεληθφ ρνιείν θαη λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε απηφ ην 

θαηλνχξγην κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπο, είλαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Σν Δ.Μ.Δ. επηζπκεί δηα ηνπ ζηφκαηνο κνπ λα επραξηζηήζεη ζεξκά 

φινπο ηνπο ππεχζπλνπο θαη εξγαδφκελνπο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, πνπ βνήζεζαλ κε 

ηελ επηκειή εξγαζία ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δηεκεξίδαο. Υσξίο ηελ 

έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, πνπ καο πξνζέθεξε ην Τπνπξγείν, 

κέζσ ηεο Γ.Γ. Νέαο Γεληάο θαη ηεο θ. Βάζσο Κφιιηα, δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε παξνπζία 

καο ζήκεξα εδψ. Θεξκέο επραξηζηίεο αλαινγνχλ θαη ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα 

ηελ ζηαζεξή ηνπ ππνζηήξημε απηήο ηεο δηνξγάλσζεο. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηνπο πην ζεκαληηθνχο απφ ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο, 

θαη απηνί είζηε εζείο αγαπεηνί θίινη, δάζθαινη θαη θαζεγεηέο. Σν Δβξατθφ Μνπζείν 

Διιάδνο κε ηε ζεκεξηλή ηνπ δηνξγάλσζε αιιά θαη κε ηα δηαπνιηηηζκηθά θαη 

δηαζξεζθεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξεη γηα παηδηά θαη λένπο απφ ην Γεκνηηθφ 

κέρξη θαη ην Παλεπηζηήκην, ζηνρεχεη ζην λα εληζρχζεη ηελ δηθή ζαο πξνζπάζεηα λα 

αλνίμεηε ηα κάηηα ησλ παηδηψλ καο θαη λα ζηξέςεηε ην βιέκκα ηνπο πξνο έλα 

θαιχηεξν αχξην, ελψ ζπγρξφλσο ηνπο πξνζθέξεηε ηα εθφδηα θαη ηα εξγαιεία γηα λα 

ην δεκηνπξγήζνπλ. Δθηηκνχκε ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην ζεκηλάξην, θαζψο 

θαηαδεηθλχεη ηελ επαηζζεζία θαη ηελ αθνζίσζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεηε ην 

ιεηηνχξγεκά ζαο. αο ππφζρνκαη φηη ζηηο επγεληθέο πξνζπάζεηέο ζαο, ην Δβξατθφ 

Μνπζείν Διιάδνο ζα ζηαζεί πάληα αξσγφο θαη ζα ζαο παξέρεη ζχγρξνλν θαη 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αιιά θαη έλαλ θηιφμελν ρψξν γλψζεο θαη 

αλαθάιπςεο. 

 

αο εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηε ζεκεξηλή ζαο πξνζπάζεηα. 
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ΜΔΡΟ Β΄.  ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πέκπηεο 18 Οθησβξίνπ 2007 
 

ΜΑΡΗΑ ΔΤΘΤΜΗΟΤ 

Eβξαίνη θαη΄Διιελεο: κηα ηζηνξία 2.500 ρξόλσλ ζπλύπαξμεο 

 

Οη Δβξαίνη θαη νη Διιελεο αλήθνπλ ζηνπο αξραίνπο ιανχο ηεο γεο θαη ν ρψξνο  

αλάπηπμήο ηνπο βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζαιάζζηα ιεθάλε: ηελ ιεθάλε ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Οη Έιιελεο αλέπηπμαλ γχξσ ζηα 1500 π.Υ. ηνλ πξψην ελνπνηεηηθφ ηνπο 

ηζηφ κέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο ελνπνίεζεο πνπ ηνπο πξνζέθεξε ν ειιελφθσλνο 

κπθελατθφο πνιηηηζκφο,  ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή (1200 π.Υ.) πνπ νη Δβξαίνη 

ελνπνηνχληαλ πνιηηηζκηθά κε ηελ απνδνρή κηάο θαηλνθαλνχο,  κνλνζετζηηθήο, 

ζξεζθείαο θαη ησλ δέθα βαζηθψλ εληνιψλ ηεο.  

Οη δχν απηνί πνιηηηζκνί –πξντφληα θαη νη δχν ιαψλ κε, αλαινγηθά,  κηθξή 

πιεζπζκηαθή εθπξνζψπεζε θαη κε καθξά δηαζπνξηθή ηζηνξία- πνξεχηεθαλ έθηνηε 

παξαιιήισο, άιινηε ζπγθιίλνληαο θαη άιινηε απνθιίλνληαο, πξνζθέξνληαο 

πξσηφηππεο θαη ζπλαξπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θφζκνπ, πνπ επεξέαζαλ θαη 

επεξεάδνπλ επξχ θάζκα ηεο πλεπκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο κέρξη ζήκεξα. 

Ο θφζκνο ησλ Δβξαίσλ ήηαλ ν θφζκνο ηεο ππνδνρήο ηνπ ζειήκαηνο ηνπ κνλαδηθνχ 

ζενχ θαη ηεο ππνηαγήο ηνχ αλζξψπνπ ζην ζέιεκά ηνπ. Ο θφζκνο ησλ Διιήλσλ ήηαλ, 

αληίζεηα, ν θφζκνο ηεο ππνηαγήο ησλ ζεψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ 

αλζξψπνπ, ηελ ίδηα ψξα πνπ  -απφ ηνλ 6
ν
 αη. π.Υ. θαη ηνπο Ίσλεο θηινζφθνπο-  

αλαδεηνχζε ηελ αξρή ηεο γέλλεζεο ηεο δσήο ζε κία θαη κφλε δχλακε θαη χιε. 

Ζ ηδηφηππε, γηα ηελ επνρή ηεο, ζξεζθεπηηθή  -θαη, ζπλαθφινπζα, θαη πνιηηηθή- 

ζχιιεςε ησλ Δβξαίσλ, ηνπο έθαλε λα μερσξίδνπλ απφ ηνπο παγαληζηηθνχο ιανχο 

(αιιά θαη αξγφηεξα, ηνπο ρξηζηηαληθνχο θαη κνπζνπικαληθνχο ιανχο) κε ηνπο 

νπνίνπο γεηηφλεπαλ θαη ζπλππήξραλ, κε απνηέιεζκα λα πθίζηαληαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο απηήο. Έηζη, ε ηζηνξία ηνπο ζα ζπλδεζεί δηαρξνληθά κε ηελ 

έθπιεμε, πεξηέξγεηα, επηθχιαμε, θαρππνςία θαη αληηπαιφηεηα πνπ εμνπζίεο θαη 

θνηλσλίεο ζα εθθξάζνπλ ελαληίνλ ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη ηειεπηαίεο ζα 

επεξεάδνληαη, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, απφ πιεπξέο ηνπ εβξατθνχ ηδενινγηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο πνπ αληηκάρνληαη: Βαβπιψληνη ηνπ 6
νπ

 αη. π. Υ., Έιιελεο ηνπ 4
νπ

 αη. 

π. Υ., εγεκφλεο ησλ ειιεληζηηθψλ βαζηιείσλ ηνπ 4
νπ

, 3
νπ

 θαη 2
νπ

 αη. π. Υ., Ρσκαίνη 

ηνπ 2
νπ

 π. Υ. αη. έσο θαη ηνλ 5
ν
 κ.Υ. αηψλα, Βπδαληηλνί απφ ηνλ 4

ν
 έσο θαη ηνλ 15

ν
 

κ.Υ. αη., Φξάγθνη, Ηηαινί  θαη ιάβνη εγεκφλεο ηνπ κεζαησληθνχ θαη ηνπ λεφηεξνπ 

δπηηθνεπξσπατθνχ θφζκνπ, Οζσκαλνί απφ ηνλ 13
ν
 έσο θαη ηνλ 19

νλνλ
 αηψλα, Άξαβεο 

απφ ηνλ 7
ν
 έσο θαη ηνλ 19

νλ
 αηψλα, νη θνηλσλίεο ησλ εζληθψλ θξαηψλ ηνπ 19

νπ
 θαη 

20
νπ

 αηψλα  αλακεηξήζεθαλ κε ηα αηζζήκαηα πνπ ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ Δβξαίσλ 

πξνθαινχζε ζηηο δηθέο ηνπο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο  ζπιιήςεηο, 

θαηαζθεπέο θαη πξαγκαηηθφηεηεο. Δμ απηνχ, νη δηψμεηο ζα γίλνπλ, ζπρλά, ηκήκα ηεο 

αλακέηξεζεο απηήο, είηε κε ηελ (πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επίκνλε)  πξνζπάζεηα 

αιιαμνπηζηίαο ησλ Δβξαίσλ (φπσο, π.ρ., θαηά θαηξνχο, ζηελ Διιεληζηηθή, ηελ 

Βπδαληηλή θαη ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν), είηε κε ηελ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο ή θαη 

θπζηθήο ηνπο εμφλησζεο (φπσο, π.ρ., θαηά ηελ Ρσκατθή πεξίνδν, ηνλ 

δπηηθνεπξσπατθφ Μεζαίσλα, ηελ ηζαξηθή Ρσζία, ηελ λαδηζηηθή Γεξκαλία). 

ηνλ ειιεληθφ θφζκν νη Δβξαίνη δηαζπάξζεθαλ λσξίο: αμηνζεκείσηε είλαη, κεηά ηελ 

βαβπισληαθή αηρκαισζία, ε παξνπζία ηνπο ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα θαη ζηνλ 

θνξκφ ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ, παξνπζία πνπ ζα εληαζεί κεηά ηνπο δησγκνχο θαη 

ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ζα ππνζηνχλ ζηελ ηζηνξηθή ηνπο θνηηίδα, ζηελ Ηνπδαία, θαηά 

ηνλ 2
ν
 π.Υ. θαη ηνλ 1

ν
 θαη 2

ν
 κ.Υ. αηψλεο. Οη Δβξαίνη απηνί θάηνηθνη ηνπ 

ειιελφθσλνπ αλαηνιηθνκεζνγεηαθνχ ρψξνπ –ήδε εμειιεληζκέλνη, ζε κεγάιν βαζκφ, 
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απφ ηελ ειιεληθή επηξξνή ησλ αηψλσλ πνπ πξνεγήζεθαλ-  εμειιελίζηεθαλ 

νινθιεξσηηθά θαηά ηνπο αηψλεο πνπ αθνινπζνχλ, σο πξνο ηελ γιψζζα, 

δηαηεξψληαο, φκσο, πάληα ηελ παηξνγνληθή πίζηε ηνπο. Απηνί είλαη νη Ρσκαληώηεο 

Δβξαίνη ηεο καθξάο Βπδαληηλήο θαη ηεο, επίζεο, καθξάο Οζσκαληθήο πεξηφδνπ, πνπ 

έδξαζαλ νηθνλνκηθά ζηηο κηθξέο, αιιά δξαζηήξηεο, θνηλφηεηέο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ 

κεγάισλ πφιεσλ απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ απηνθξαηνξηψλ, εξγαδφκελνη ζε 

παξαγσγηθνχο ηνκείο φπσο ε πθαληνπξγία, ε βαθηθή, ε βπξζνδεςία θαη ην εκπφξην. 

Καηά ην ηέινο ηνπ 15
νπ

 αηψλα θαη κεηά ηελ εθδίσμε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ Δβξαίσλ 

απφ ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν ηνπ ληθεθφξνπ θαη επηζεηηθνχ θαζνιηθηζκνχ, έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ηζπαλφθσλσλ ζεθαξδηηώλ Δβξαίσλ ζα θαηαθχγεη ζηηο κεγάιεο 

πφιεηο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Υηιηάδεο απφ απηνχο ζα εληζρχζνπλ ηηο 

πξνυπάξρνπζεο ηνπηθέο εβξατθέο θνηλφηεηεο ππεξηζρχνληαο  πνιηηηζκηθά επί ησλ 

ηειεπηαίσλ, κε ηηο θνηλφηεηεο ηεο Υαιθίδαο θαη ησλ Ησαλλίλσλ λα δηαζψδνπλ 

ζηαζεξφηεξα ηνλ ξσκαληψηηθν ραξαθηήξα ηνπο. Φνξείο πςεινχ πνιηηηζκνχ, 

γισζζνκάζεηαο, επηζηεκψλ, ηερλψλ θαη δεμηνηήησλ νη ζεθαξδίηεο Δβξαίνη ζα 

δεζπφζνπλ ζηνλ Οζσκαληθφ «ρξπζφ» 16
ν
 αηψλα, ζα γίλνπλ νη ζεκαληηθφηεξνη 

γηαηξνί, ηξαπεδίηεο, έκπνξνη, ιφγηνη θαη ηερλίηεο ηεο Απηνθξαηνξίαο, ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ηελ Θεζζαινλίθε ζε «εβξατθή», κε ην εβξατθφ ζηνηρείν λα 

ππεξηεξεί ζηελ πφιε δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά γηα πεξηζζφηεξα απφ 300 ρξφληα. 

Ζ αξγή, αιιά ζηαζεξή παξαθκή ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο απφ ηνλ 17
νλ

 αη. θαη εμήο ζα αιιάμεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο ππέξ ηνχ, θαηά πνιχ πνιππιεζέζηεξνπ, εληνπίνπ ειιεληθνχ 

θαη αξκεληθνχ ζηνηρείνπ, κε ηηο ζπλαθφινπζεο ππφγεηεο εληάζεηο πνπ ε αλαηξνπή 

απηή ζα θέξεη. Ζ δηακφξθσζε θαηά ηνλ 19
νλ

 αη. εζληθψλ θηλεκάησλ θαη δηεθδηθήζεσλ 

ζηελ Βαιθαληθή θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ε πξνζθφιιεζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ 

Οζσκαληθή εμνπζία ζα επηδεηλψζεη ηηο εληάζεηο απηέο πνπ ζα πάξνπλ, ζπρλά, 

δξακαηηθφ ραξαθηήξα. 

 Σν ηέινο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζα βξεη ην  ειιεληθφ θξάηνο κε 

κηθξφ αξηζκφ Δβξαίσλ θαηνίθσλ, κηα θαη, εθηφο ησλ άιισλ, ν θχξηνο θνξκφο ησλ 

Δβξαίσλ ηεο Βαιθαληθήο θαηνηθνχζε ζε δψλεο βνξεηφηεξεο ησλ ζπλφξσλ ηνπ κηθξνχ 

λενπαγνχο θξάηνπο. Ζ ελζσκάησζε ησλ Δπηαλήζσλ θαη ηεο Θεζζαιίαο ζην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα  θαη, θπξίσο, ηεο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ θαη Θξάθεο ζην πξψην 

ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηνλ ειιεληθφ θνξκφ, ζα πνιιαπιαζηάζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

Δβξαίσλ θαηνίθσλ ηνπ δηεπξπλζέληνο ειιεληθνχ θξάηνπο, κε απηνχο ηεο 

Θεζζαινλίθεο λα απνηεινχλ, απφ ην 1912 θαη εμήο, ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ εβξατθνχ 

ζηνηρείνπ ηεο Διιάδαο. 

Ζ θαηαζηξνθή θαηά ην 1943 θαη 1944 ηνπ εβξατζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηήο 

Θξάθεο απφ ηα λαδηζηηθά θαη βνπιγαξηθά ζηξαηεχκαηα θαηνρήο αληηζηνίρσο , ε 

εμνιφζξεπζε, ζηα πιαίζηα ηεο «ηειηθήο ιχζεο»,  Δβξαίσλ θαηνίθσλ θαη άιισλ 

πφιεσλ ηνπ γεξκαλνθξαηνχκελνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαζψο θαη ε πξνπνιεκηθή θαη 

κεηαπνιεκηθή κεηαλάζηεπζε αξηζκνχ Διιήλσλ Δβξαίσλ πξνο ηελ Παιαηζηίλε θαη 

αιινχ κείσζαλ δξακαηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ απφ πεξίπνπ 85.000 

ςπρέο πξνπνιεκηθά, ζε πεξίπνπ 5.000 κεηαπνιεκηθά.  

ήκεξα, νη 5.500 πεξίπνπ Δβξαίνη ηεο Διιάδνο δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηζνηηκία ζε 

θάζε ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο δσήο, απνηειψληαο παιαηφ θαη πνιχηηκν 

αλζξψπηλν θνκκάηη ζην κσζατθφ ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο. 
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ΑΛΔΞΗΟ ΜΔΝΔΞΗΑΓΖ 

Σν Οινθαύησκα ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ, 1941-’44 

 

         Μηιάκε ζήκεξα γηα ην Οινθαχησκα ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ. Πψο φκσο 

θηάζακε σο εθεί; ια άξρηζαλ κε ηνλ πφιεκν ζηελ Δπξψπε. 

      

          Μέζα ζην 1940 ε γεξκαληθή πνιεκηθή κεραλή θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη φιε 

ζρεδφλ ηελ Δπξψπε. Ο Ηηαιφο δηθηάηνξαο, Μπελίην Μνπζνιίλη ζεψξεζε φηη δελ 

κπνξνχζε λα κείλεη εθηφο ησλ «ελδφμσλ» πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ – ήηαλ ζέκα 

γνήηξνπ. Ζ Διιάδα απεηέιεζε ην πεδίν ζην νπνίν επέιεμε λα εκπιαθεί. Με ην 

γλσζηφ ηειεζίγξαθν ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ ηνπ 1940, ε ρψξα καο ζχξζεθε ζηε δίλε ηνπ 

πνιέκνπ.  

          
          Ζ αθνινπζία ησλ ηφηε γεγνλφησλ είλαη ιίγν – πνιχ γλσζηή: Σνλ ειιελντηαιηθφ 

πφιεκν ηνπ 1940 – 1941, δηαδέρζεθε ζηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1941 ε γεξκαληθή εηζβνιή. 

Ήδε ζηηο 9 Απξηιίνπ, νη Γεξκαλνί εηζήιζαλ ζηε Θεζζαινλίθε. ηηο 27 έθζαζαλ ζηελ 

Αζήλα, ελψ ε θαηάιεςε φινπ ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ νινθιεξψζεθε κε ηε Μάρε ηεο 

Κξήηεο κεηαμχ 20
εο

  Μαΐνπ θαη 1
εο

 Ηνπλίνπ.   

          Θέινληαο λα εμνηθνλνκήζεη δπλάκεηο γηα ηελ επηθείκελε εηζβνιή ζηε Ρσζία, 

αιιά θαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ, ν Υίηιεξ επέηξεςε ηε δηαίξεζε 

ηεο Διιάδαο ζε ηξεηο δψλεο θαηνρήο. Οη Γεξκαλνί δηαηήξεζαλ ηνλ έιεγρν κφλν ηνπ 

Έβξνπ, ηεο Μαθεδνλίαο κε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Πεηξαηά, ηεο Κξήηεο 

θαη νξηζκέλσλ λεζηψλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Οη Βνχιγαξνη έιαβαλ ην δηθαίσκα 

θαηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, ελψ νη Ηηαινί είραλ ηνλ έιεγρν 

φιεο ηεο ππφινηπεο ρψξαο. 

            

              Ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο θαη πξηλ απφ ηε δηαίξεζή ηεο 

κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα, ην δηαβφεην «Εόληεξθνκκάλην Ρόδελκπεξγθ» 

άξρηζε λα πεξηηξέρεη φιε ηε ρψξα. Δηζέβαιιε ζε Δβξατθά ζπίηηα θαη θαηαζηήκαηα, 

θαζψο θαη ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα, φπσο ζρνιεία, βηβιηνζήθεο, ηξάπεδεο, 

λνζνθνκεία θαη – θπζηθά – πλαγσγέο. Θξεζθεπηηθά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, ζπάληα 

ρεηξφγξαθα, αξρεία θαη αλεθηίκεηεο ζπιινγέο Ραββηληθψλ απνθάζεσλ θαηάζρνληαλ 

θαη απνζηέιινληαλ ζηε Γεξκαλία.  

 

         ηε Θεζζαινλίθε άξρηζε θαη ν πξψηνο ζπζηεκαηηθφο δησγκφο Διιήλσλ 

Δβξαίσλ. Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο εβδνκάδεο ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, νη εβξατθέο εθεκεξίδεο έθιεηζαλ θαη ηα πηεζηήξηά ηνπο 

θαηαζρέζεθαλ. Πνιιέο εβξατθέο νηθνγέλεηεο εθδηψρζεθαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο, 

πεξηνπζίεο δηεξπάγεζαλ θαη πνιινί απφ ηνπο ζεζαπξνχο ηεο θνηλφηεηαο 

θαηαζρέζεθαλ. ηηο 11 Ηνπιίνπ 1942, φινη νη άξξελεο Δβξαίνη δηαηάρζεθαλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο, ζην θέληξν ηεο πφιεο, ππνηίζεηαη γηα λα 

θαηαγξαθνχλ ζε θαηαιφγνπο εξγαζίαο. Κάησ απφ ηνλ θαπηφ θαινθαηξηλφ ήιην νη 

10.000 πεξίπνπ άληξεο αλαγθάζηεθαλ λα εθηεινχλ ηαπεηλσηηθέο «γπκλαζηηθέο 

αζθήζεηο» κέρξηο εμαληιήζεσο. Λίγν αξγφηεξα, πεξίπνπ 7.000 απφ ηνπο Δβξαίνπο 

ηεο πφιεο ζηάιζεθαλ γηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα ζηα πεξίρσξα ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ 

εβξατθή θνηλφηεηα κπφξεζε λα πεηχρεη ηελ απειεπζέξσζε πιεξψλνληαο έλα 

ηεξάζηην πνζφ ζηηο δπλάκεηο θαηνρήο.  

          Σν Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, κε πξφζρεκα ηνλ «αζηηθφ ζρεδηαζκφ», νη 

Γεξκαλνί άξρηζαλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ. Αθνχ ην 
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αλέζθαςαλ εληειψο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ηαθφπιαθεο σο νηθνδνκηθά πιηθά, κε 

απνηέιεζκα ζήκεξα λα κε ζψδεηαη ηίπνηα απφ ην λεθξνηαθείν απηφ ηνπ 15νπ αηψλα. 

          Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1943, φινη νη Δβξαίνη ηεο πφιεο ππνρξεψζεθαλ λα 

κεηνηθήζνπλ ζε έλα απφ ηα δχν γθέηην πνπ είραλ νξίζεη νη Γεξκαλνί. Ήηαλ επηπιένλ 

ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ ην θίηξηλν άζηξν θαη λα κελ θπθινθνξνχλ κεηά ηε δχζε 

ηνπ ήιηνπ. Οη Γεξκαλνί δήηεζαλ απφ ηνλ Αξρηξαββίλν ηεο Κνηλφηεηαο, Εβη Κφξεηο, 

λα ηνπο παξαδψζεη θαηάινγν κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο εβξατθήο 

θνηλφηεηαο θαη εθείλνο, ειπίδνληαο φηη απηφ ζα ηνπο θαηεπλάζεη, ηνλ παξέδσζε. Σν 

ζθεληθφ γηα ηα φζα ζα επαθνινπζνχζαλ ήηαλ ηψξα έηνηκν: ην άββαην, 14 Μαξηίνπ 

ηνπ 1943, φζνη Δβξαίνη βξέζεθαλ ζηε πλαγσγή ζπλειήθζεζαλ θαη ηελ επφκελε 

κέξα εθηνπίζηεθαλ κε ηξαίλν ζηελ Πνισλία, ζηνηβαγκέλνη κέζα ζε βαγφληα 

κεηαθνξάο δψσλ, ππφ αζιηφηαηεο ζπλζήθεο. Ήηαλ απηή ε πξψηε απφ 19 ηέηνηεο 

απνζηνιέο. Οη Έιιελεο ζηδεξνδξνκηθνί ππάιιεινη ηαξάρηεθαλ απφ ηα φζα είδαλ θαη 

θήκεο γηα ηελ εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ άξρηζαλ λα δηαξξένπλ. Ήηαλ φκσο ήδε πνιχ 

αξγά. Σν 96% ησλ 56.000 Δβξαίσλ πνπ δνχζαλ ζηελ πφιε πξηλ ηνλ πφιεκν δε ζα 

επέζηξεθαλ πνηέ μαλά.  

          Έλαο κηθξφο κφλν αξηζκφο Δβξαίσλ κε ηζπαληθή ππεθνφηεηα είρε ηελ ηχρε λα 

απειεπζεξσζεί απφ ην ζηξαηφπεδν «κεηαθνξάο» Μπέξγθελ-Μπέιζελ θαη λα θζάζεη 

ζηελ Ηζπαλία, έπεηηα απφ αηειείσηεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ 

Γεξκαλίαο θαη Ηζπαλίαο. 

          Τπφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή Θεζζαινλίθεο, ηνπ Γξ. Μαμ 

Μέξηελ, νη Δβξατθέο πεξηνπζίεο ιεειαηήζεθαλ θαη «κνηξάζηεθαλ» ζε Γεξκαλνχο ή 

αθφκε θαη ζε Έιιελεο ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ. 

 

          Σν Μάξηην ηνπ 1943, άξρηζαλ θαη νη εθηνπηζκνί απφ ηε Βνξεηναλαηνιηθή 

Διιάδα. Οη Δβξαίνη θάηνηθνη ηεο Βνπιγαξηθήο δψλεο θαηνρήο ζπγθεληξψζεθαλ απφ 

ηνπο Βνχιγαξνπο θαη ζηάιζεθαλ ζην ιηκάλη ηνπ Λνκ, ζην Γνχλαβε, φπνπ θαη 

παξαδφζεθαλ ζηνπο Γεξκαλνχο, νη νπνίνη ζα ηνπο κεηέθεξαλ ζην ζηξαηφπεδν ηεο 

Σξεκπιίλθα. Κάπνηα απφ ηα πινία ζηα νπνία ηνπο επηβίβαζαλ νη Βνπιγαξηθέο αξρέο 

βπζίζηεθαλ, παξαζχξνληαο ζην βπζφ ην αλζξψπηλν θνξηίν ηνπο. Απφ ηνπο 4.200 

Δβξαίνπο ηεο πεξηνρήο κφιηο 200 επέδεζαλ, ελψ νη πεξηνπζίεο ηνπο ιεειαηήζεθαλ.  

          Σνλ ίδην κήλα, ιφγσ ησλ Ναδηζηηθψλ δηψμεσλ, νη πφιεηο ηεο Γεξκαληθήο δψλεο 

θαηνρήο ζηα Διιελνηνπξθηθά ζχλνξα, φπσο θαη εθείλεο γχξσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, 

έραζαλ απφ ην 96% σο 100% ησλ Δβξαίσλ πνπ θαηνηθνχζαλ εθεί πξηλ ηνλ πφιεκν.
 

 

          Ζ κνίξα ησλ Δβξαίσλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο δελ άθεζε αζπγθίλεηνπο ηνπο 

Υξηζηηαλνχο ηεο Διιάδαο. ηαλ άξρηζαλ νη εθηνπηζκνί, αξρηθά απφ ηε Θεζζαινλίθε 

θαη αξγφηεξα θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ε θνηλή γλψκε ηνπ ιανχ 

μεζεθψζεθε ελάληηα ζηε κεηαρείξηζε ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ. 

          Ο Οξζόδνμνο θιήξνο φισλ ησλ βαζκίδσλ δηακαξηπξήζεθε ζηηο Αξρέο 

Καηνρήο.  

          Οη δηακαξηπξίεο θνξπθψζεθαλ κε ηα δχν Μλεκόληα ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ 

Αζήλαο θαη πάζεο Διιάδνο, Γακαζθελνύ.
 

           Σν πξψην, κε εκεξνκελία 23 Μαξηίνπ 1943, πξνο ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο 

Διιεληθήο Καηνρηθήο Κπβέξλεζεο, Κσλ. Λνγνζεηόπνπιν, ηνπ δεηνχζε λα 

κεζνιαβήζεη ζηηο Γεξκαληθέο Αξρέο, ζην φλνκα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, ψζηε λα 

ζηακαηήζνπλ νη δηψμεηο ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ. ην κλεκφληφ ηνπ ππεξαζπηδφηαλ 

ηελ Δβξατθή παξνπζία ζηελ Διιεληθή θνηλσληθή δσή, ηνλίδνληαο πφζν ηέιεηα είραλ 

αθνκνησζεί. Σνπ ππελζχκηδε επίζεο ην άξζξν ηεο πλζήθεο Παξάδνζεο ηεο Διιάδαο 

ηνπ 1941, πνπ φξηδε φηη «Οη θαηνρηθέο αξρέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
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πξνζηαηεχνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ πεξηνπζία φισλ ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ», ην νπνίν δε 

δηαηχπσλε θακία δηάθξηζε. 

            Σν δεχηεξν κλεκφλην, κε εκεξνκελία 24 Μαξηίνπ 1943, θαη φκνην 

πεξηερφκελν ζηάιζεθε απεπζείαο ζηνλ Πιεξεμνύζην ηνπ Γ΄ Ράηρ γηα ηελ Διιάδα, 

Altenburg.  

           Kαη ηα δχν κλεκφληα ζπλππέγξαθαλ πνιιέο ζεκαληηθέο 

πξνζσπηθόηεηεο ηεο Διιεληθήο δεκόζηαο δσήο, θάηη πνπ, δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλζεθψλ ηξνκνθξαηίαο πνπ επέβαιιαλ ηα SS, ζίγνπξα απαηηνχζε πνιχ ζάξξνο. 

 

           Καζψο φκσο ζπλερίδνληαλ νη δηψμεηο ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ, έγηλε πξνθαλέο, 

ηφζν ζηνλ θιήξν φζν θαη ζηνπο Έιιελεο αμησκαηνχρνπο, φηη κλεκφληα θαη 

δηακαξηπξίεο δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηνπο ζψζνπλ. Δίρε θζάζεη ε ψξα γηα πην δξαζηηθά 

κέηξα. 

           Με ηελ πξνηξνπή ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο, 

Γακαζθελνύ, θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπλεξγαζία ηνπ Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκίαο 

Αζελώλ, Αγγέινπ Έβεξη, δφζεθαλ δηαηαγέο ζηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα λα εθδίδνπλ 

ςεύηηθεο ηαπηόηεηεο ζε φζνπο Δβξαίνπο ην επηζπκνχζαλ. Οη ηαπηφηεηεο απηέο, πνπ 

είραλ Υξηζηηαληθά νλφκαηα θαη αλέγξαθαλ σο ζξήζθεπκα Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο, δε 

δηαθξίλνληαλ θαζφινπ απφ ηηο «αιεζηλέο», αθνχ είραλ εθδνζεί απφ ηηο ίδηεο ηηο 

αζηπλνκηθέο αξρέο, θαη ζπλεπψο κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ θάζε Γεξκαληθφ έιεγρν. 

 Σελ ίδηα πεξίνδν, ν Αξρηεπίζθνπνο Γακαζθελόο θξφληηζε, καδί κε ην 

Γηεπζπληή ηνπ Μεηξώνπ Αζελώλ, λα αλνηρηεί έλα εηδηθφ αξρείν, φπνπ 

θαηαρσξήζεθαλ νη Δβξαίνη πνπ γηα λα γιηηψζνπλ βαθηίζηεθαλ Υξηζηηαλνί. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, 560 Αζελαίνη Δβξαίνη 

επέδεζαλ σο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ πξνζπνηνχκελνη ηνπο Οξζφδνμνπο Υξηζηηαλνχο.  

 

          Δλψ ινηπφλ ζε φιε ηελ ππφινηπε ρψξα νη δηψμεηο θαη εθηνπίζεηο Δβξαίσλ 

δηεμάγνληαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο απνηειεζκαηηθά, ε Εάθπλζνο απνηέιεζε κηα 

κνλαδηθή εμαίξεζε.  Γπν ζαξξαιένη άλζξσπνη, ν Μεηξνπνιίηεο ηνπ λεζηνχ, 

Υξπζόζηνκνο Γεκεηξίνπ θαη ν Γήκαξρνο Εαθύλζνπ, Λνπθάο Καξξέξ, πέηπραλ 

θάηη πξσηνθαλέο: θαηφξζσζαλ λα πξνζηαηέςνπλ νιφθιεξν ηνλ Δβξατθφ πιεζπζκφ 

ηεο Εαθχλζνπ απφ ηελ ηχρε ησλ νκνζξήζθσλ ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο. 

 

         ηα ηέιε ηνπ 1943, ν Γεξκαλφο Γηνηθεηήο ηεο Εαθχλζνπ θάιεζε ην Γήκαξρν 

ζην γξαθείν ηνπ θαη απαίηεζε, ππφ ηελ απεηιή φπινπ, θαηάινγν κε ηα νλφκαηα φισλ 

ησλ Δβξαίσλ ηνπ λεζηνχ. Μεηά απφ πνιιή ζθέςε, νη δχν άλδξεο πήξαλ ηε γελλαία 

απφθαζε λα πεξηιάβνπλ ζηνλ θαηάινγν κόλν ηα εμήο δύν νλόκαηα: 

Μεηξνπνιίηεο Εαθύλζνπ Υξπζόζηνκνο θαη Γήκαξρνο Εαθύλζνπ Λνπθάο 

Καξξέξ. 

 

          Ο Γεξκαλφο Γηνηθεηήο έκεηλε άλαπδνο. Μαδί κε έλα γξάκκα ηνπ Μεηξνπνιίηε 

πξνο ηνλ ίδην ην Υίηιεξ, ζην νπνίν αλαιάκβαλε αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηε δηαγσγή 

ησλ Δβξαίσλ ηνπ λεζηνχ, ηα δχν έγγξαθα απνζηάιζεθαλ ζην Γεληθφ Αξρεγείν, φπνπ 

πξέπεη λα έθαλαλ έληνλε εληχπσζε, γηαηί ε δηαηαγή ηεο ζχιιεςεο φισλ ησλ Δβξαίσλ 

αθπξψζεθε.  
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          Παξ‟ φι‟ απηά, γηα θάζε ελδερφκελν φινη νη Δβξαίνη ηεο Εαθχλζνπ 

δηαζθνξπίζηεθαλ ζηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, φπνπ Υξηζηηαληθέο νηθνγέλεηεο ηνπο 

έθξπςαλ θαη αλέιαβαλ ηε δηαηξνθή ηνπο. Υάξε ζηελ επηξξνή, ην ζάξξνο θαη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ησλ δχν εγεηψλ ηνπ λεζηνχ θαζψο θαη ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, νη 

275 Δβξαίνη ηεο Εαθύλζνπ επέδεζαλ ρσξίο νύηε κηα απώιεηα, απφ έλαλ πφιεκν 

πνπ εμνιφζξεπζε ην ζχλνιν ησλ νκνζξήζθσλ ηνπο ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο. 
1 

 

          ε άιιεο πεξηνρέο βέβαηα, ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ θαζφινπ επλντθά.  Καζψο ε 

θαηάζηαζε δηαξθψο ρεηξνηέξεπε ζηελ θαηερφκελε Διιάδα, πνιινί Δβξαίνη, ηδίσο 

ζηελ Αζήλα, αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο λα μεθχγνπλ απφ ηε ρψξα γηα λα γιπηψζνπλ. 

 Με ηε βνήζεηα ησλ Διιεληθψλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ, πνιινί Έιιελεο 

Δβξαίνη θαηφξζσζαλ λα μεθχγνπλ απφ ηα δίρηπα ησλ Ναδί. 

 Ο πην ζπλεζηζκέλνο δξφκνο δηαθπγήο ήηαλ κε ιεσθνξείν απφ ηελ Αζήλα ζηε 

Υαιθίδα. Απφ εθεί δηέζρηδαλ ηνλ Δχξηπν κε θαΐθη θαη απνβηβάδνληαλ ζηελ Δχβνηα. 

Με λνηθηαζκέλα θάξα ή θνξηεγά απηνθίλεηα δηέζρηδαλ ην λεζί θαη έθηαλαλ ζηνλ 

θαηαπιηζκφ κηαο κνλάδαο αληαξηψλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Δχβνηαο.  

 Απφ εθεί κηθξά ςαξνθάηθα, ηα νπνία έξρνληαλ θέξλνληαο ιαζξαία ηξφθηκα ζην 

λεζί, έθεπγαλ μαλά πξνο ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Σνπξθηθή αθηή, παίξλνληαο 

καδί θαη ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο νπνίνπο απνβίβαδαλ ζπλήζσο ζηε κχξλε.  

 Οη Σνπξθηθέο αξρέο έθαλαλ ηα ζηξαβά κάηηα ζηηο αθίμεηο απηέο, θαη, εθφζνλ νη 

αξηζκνί ηνπο παξέκελαλ ζε ρακειά φξηα πνπ δελ απεηινχζαλ ηελ Σνπξθηθή 

νπδεηεξφηεηα, ηνπο επέηξεπαλ λα πξνρσξήζνπλ σο ηα λφηηα ζχλνξα ηεο ρψξαο θη 

απφ εθεί ζηελ Παιαηζηίλε. 

 Κάπνηεο θνξέο δεκηνπξγνχληαλ εληάζεηο, ηδίσο φηαλ νη αξηζκνί ησλ 

λεναθηρζέλησλ μεπεξλνχζαλ θαηά πνιχ απηφ πνπ νη Σνπξθηθέο αξρέο ζεσξνχζαλ 

απνδεθηά φξηα, ή φηαλ ε Βξεηαληθή δηνίθεζε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο αξληφηαλ λα 

επηηξέςεη ηελ είζνδν ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Παιαηζηίλε. 

 Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Διιήλσλ Δβξαίσλ 

ζψζεθαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Παιαηζηίλε ή πνιέκεζαλ ζηηο 

ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ «Βαζηιηθνύ Δθζηξαηεπηηθνύ ώκαηνο» ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

Καζψο δελ ππήξρε μερσξηζηφ «Δβξατθφ Σάγκα», φπσο εθείλν πνπ δηέζεηε ν 

Βξεηαληθφο ζηξαηφο, νη Δβξαίνη ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί, ππεξέηεζαλ ζηηο ίδηεο 

κνλάδεο κε ηνπο Υξηζηηαλνχο ζπκπαηξηψηεο ηνπο. Πνιινί απφ απηνχο δηαθξίζεθαλ 

ζηε κάρε ιφγσ ηνπ ζάξξνπο ηνπο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηάο ηνπο λα ληθήζνπλ ην 

θαζηζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνιέκεζαλ ζηηο κάρεο Αθξηθαληθνχ αιιά θαη 

ηνπ Ηηαιηθνχ κεηψπνπ.  

  

          Πνιινί άιινη, πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δε κπνξνχζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

ρψξα, κπφξεζαλ λα θξπθηνχλ ζε Υξηζηηαληθέο νηθνγέλεηεο. 

          Άλζξσπνη απινί, ρσξίο θαλέλα ηδηαίηεξν ζπκθέξνλ, πξνζηάηεςαλ ηνπο 

θαηαηξεγκέλνπο, ζε ζηηγκέο πνπ εθείλνη βξηζθφηαλ ζηα έζραηα φξηα ηεο απφγλσζεο, 

κελ έρνληαο ηξφπν λα ακπλζνχλ ζηνλ απελή δησγκφ πνπ νη θαηαθηεηέο είραλ 

εμαπνιχζεη ελαληίνλ ηνπο. ρη κφλν κεκνλσκέλα άηνκα, αιιά ζπρλά νηθνγέλεηεο 

νιφθιεξεο, βξήθαλ θαηαθχγην ζε ζπίηηα Υξηζηηαλψλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. Κξππηφκελνη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηάθεξαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα επηδήζνπλ.  
 

 

1: Μέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο εξκελεχεη ηε ζσηεξία ησλ Δβξαίσλ ηνπ λεζηνχ κε ην γεγνλφο φηη νη 

Γεξκαλνί απιψο δελ πξφιαβαλ λα θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία εθηνπηζκνχ ηνπο πξηλ ηελ ππνρψξεζε.  
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Δθείλνη πνπ ηνπο έθξπβαλ, ήηαλ άλζξσπνη απινί, ρσξίο θαλέλα ηδηαίηεξν ζπκθέξνλ – 

ην αληίζεην κάιηζηα: νη θίλδπλνη πνπ αληηκεηψπηδαλ, φρη κφλν νη ίδηνη, αιιά θαη ε 

νηθνγέλεηέο ηνπο, ήηαλ ηεξάζηηνη. ε πεξίπησζε πνπ απνθαιππηφηαλ, νη γεξκαληθέο 

δηαηαγέο πξνέβιεπαλ ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ. Κη‟ φκσο, νη άλζξσπνη απηνί, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία πξνζθέξζεθαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο άιισζηε είραλ εηξεληθά ζπλππάξμεη γηα ρξφληα. 

Μνηξάζηεθαλ καδί ηνπο ηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη, πνιιέο θνξέο 

ηηο αθφκα πην πεξηνξηζκέλεο πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ ηνπο. Θέηνληαο θαη ηε δηθή ηνπο 

δσή ζε θίλδπλν, απέδεημαλ φηη ε επαηζζεζία απέλαληη ζηνλ πφλν θαη ηελ αγσλία ηνπ 

άιινπ, φπσο θαη ε αλζξσπηά, είλαη αμίεο πνπ αληέρνπλ αθφκα θαη θάησ απφ ηηο πην 

αληίμνεο ζπλζήθεο.  

Σν γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί παξά λα καο ζπγθηλεί θαη λα καο γεκίδεη κε αηζηνδνμία 

γηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ. 

           Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θξπκκέλνπο Δβξαίνπο ήηαλ παηδηά, ησλ νπνίσλ νη 

γνλείο είραλ ήδε ζηαιεί ζηα ζηξαηφπεδα. Σα πην πνιιά απφ απηά επέδεζαλ θαη κεηά 

ηνλ πφιεκν κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Παιαηζηίλε. 

          Μεηά ηνλ πφιεκν θαη ζπλήζσο κε πξσηνβνπιία ησλ δηαζσζέλησλ, νη 

πξνζπάζεηεο θαη ε απηνζπζία ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο ζσηήξεο αλαγλσξίζηεθαλ, 

απφ ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι θαη ηνπο απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ «Γηθαίνπ ησλ Δζλψλ» 

απφ ην ίδξπκα ηνπ Γηάλη – Βαζζέκ. 

 

           Κάπνηνη πάιη, επέιεμαλ κηα ηξίηε ιχζε: δηέθπγαλ πξνο ηα βνπλά φπνπ 

εληάρζεθαλ ζην θίλεκα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. 

 

          Δθηφο απφ ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

ζπλειήθζεζαλ θαη εθηνπίζηεθαλ ζηε Πνισλία πξνηνχ πξνιάβεη λα νξγαλσζεί 

θάπνηα απνηειεζκαηηθή αληηζηαζηαθή θίλεζε, πνιινί Δβξαίνη απφ άιιεο πφιεηο ζε 

φιε ηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξνη άληξεο, αιιά θαη αξθεηέο γπλαίθεο, θαηάθεξαλ λα 

δηαθχγνπλ ζην βνπλφ θαη πήξαλ κέξνο ζηελ αληίζηαζε κε ην EAM/EΛA, ηνλ 

EΓE θαη ηελ EKKA.
 

          Πεξίπνπ 650 Δβξαίνη έιαβαλ κέξνο ζηελ Αληίζηαζε, ηφζν ζε κάρηκεο 

κνλάδεο σο επηηειηθνί αμησκαηηθνί θαη δηαρεηξηζηέο πιηθνχ, ζέζεηο, φζν θαη ζε 

βνεζεηηθέο ζέζεηο φπσο γηαηξνί, λνζνθφκνη θαη δηεξκελείο. Έραηξαλ κεγάιεο 

εθηίκεζεο ιφγσ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ θαη ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ 

ηνπο επηπέδνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ήηαλ ζεκαληηθή: γηα 

παξάδεηγκα, ν Λνχεο Κνέλ, γλσζηφο κε ην ςεπδψλπκν «Κξφλνο», έγηλε Καπεηάληνο, 

δηνηθεηήο δειαδή κηαο κάρηκεο κνλάδαο αληαξηψλ. 

            Πνιινί άιινη ζπκκεηείραλ ζε πξάμεηο πνπ απαηηνχζαλ εμαηξεηηθφ ζάξξνο, 

θεξδίδνληαο σο θαη ηνλ έπαηλν ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ Γνπίιζνλ, ηνπ επηθεθαιήο ησλ 

πκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ιεζκνλήζεθαλ, 

ρσξίο λα ιάβνπλ πνηέ ηελ αλαγλψξηζε πνπ ηνπο άμηδε. 

 

          Αο δνχκε φκσο ηψξα ηί έγηλε ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Ζ Αζήλα ππαγφηαλ κέρξη 

ην επηέκβξην ηνπ 1943 ζηε δψλε ηεο ηηαιηθήο δηθαηνδνζίαο. Οη αληηζεκηηηθνί λφκνη 

δελ εθαξκφδνληαλ εδψ θαη έηζη πνιινί Δβξαίνη απφ ηηο γεξκαλνθξαηνχκελεο 

πεξηνρέο κπφξεζαλ λα βξνπλ πξνζσξηλφ θαηαθχγην, ειπίδνληαο λα ραζνχλ ηα ίρλε 

ηνπο κέζα ζηελ πνιπάλζξσπε πφιε. Με ηελ ζπλζεθνιφγεζε φκσο ηεο Ηηαιίαο, νη 

Γεξκαλνί θαηέιαβαλ ηελ πξψελ Ηηαιηθή δψλε θαη επηδφζεθαλ θαη εθεί, 

«αλελφριεηνη» πιένλ, ζην θξηθηφ ηνπο έξγν. Ζ δηαθνξά εδψ ήηαλ φηη νη Δβξαίνη 
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είραλ ήδε πιεξνθνξεζεί, άιινο ιηγφηεξν, άιινο πεξηζζφηεξν, ηελ ηχρε ησλ 

νκνζξήζθσλ ηνπο θαη θξφληηζαλ εγθαίξσο, φζνη ηνπιάρηζηνλ είραλ ηελ πξφλνηα, λα 

θξπθηνχλ. Οη πεξηπηψζεηο Υξηζηηαλψλ πνπ πξφζπκα βνήζεζαλ ηνπο θαηαηξεγκέλνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο, δελ είλαη ιίγεο. 

           πσο είρε ήδε γίλεη ζηε Θεζζαινλίθε, έηζη θαη ζηελ Αζήλα, νη Γεξκαλνί 

δήηεζαλ απφ ηνλ Αξρηξαββίλν, Ζιία Μπαξδηιάη, λα ηνπο παξαδψζεη θαηάινγν κε 

ηα νλφκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Απηή ηε θνξά σζηφζν ην 

ιάζνο δελ επαλαιήθζεθε θαη ν Αξρηξαββίλνο δξαπέηεπζε ζηα βνπλά κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ. Οη Γεξκαλνί πξνζπάζεζαλ λα θαηαγξάςνπλ ηνπο Δβξαίνπο ηεο 

Αζήλαο θαη, φηαλ ε πξνζπάζεηά ηνπο απηή απέηπρε, ζπλέιαβαλ φζνπο βξήθαλ ζηε 

ζπλαγσγή ζηηο 23 Μαξηίνπ 1944. Οη ζπιιεθζέληεο θξαηήζεθαλ γηα ιίγεο κέξεο ζην 

ηξαηόπεδν Υατδαξίνπ, απφ φπνπ ζηάιζεθαλ ηειηθά κε ηξαίλν απεπζείαο ζην 

Άνπζβηηο. 

          ε πνιιέο άιιεο πφιεηο φπνπ νη Γεξκαλνί πξνζπάζεζαλ λα θαηαγξάςνπλ θαη 

λα ζπιιάβνπλ ηνπο εβξατθνχο πιεζπζκνχο, εθείλνη, εηδνπνηεκέλνη είηε απφ ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ θνηλνηήησλ ηνπο είηε απφ ηνπο αληάξηεο, δηέθεπγαλ ζηα βνπλά.  

         Σέηνηα ήηαλ γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηνπ Βόινπ, φπνπ νη Δβξαίνη, 

εηδνπνηεκέλνη απφ ηνλ Ραββίλν Πεζάρ θαη ηνλ Μεηξνπνιίηε Βόινπ Ησαθείκ, 

πξφιαβαλ λα μεθχγνπλ πξηλ ζπιιεθζνχλ. Πνιινί σζηφζν απφ άιιεο θνηλφηεηεο, 

φπσο ησλ Ησαλλίλσλ, ηεο Κέξθπξαο, ηεο Ρόδνπ θαη ηεο Κξήηεο δελ θαηφξζσζαλ λα 

δηαθχγνπλ, κε απνηέιεζκα λα ζπιιεθζνχλ θαη λα ζηαινχλ κε ηξαίλα ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο.          

   

           Tα ηξαίλα απηά κεηέθεξαλ ην ηξνκνθξαηεκέλν αλζξψπηλν θνξηίν ηνπο ππφ 

θξηθηέο ζπλζήθεο, ζε φια ηα ζεκαληηθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, εμφλησζεο θαη 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ζηελ Πνισλία, ηελ Απζηξία θαη ηε Γεξκαλία. 

           Μφιηο έθζαλαλ εθεί, φζνη ήηαλ ηθαλνί γηα εξγαζία ζηέιλνληαλ ζε 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα ελψ ηα παηδηά, νη γέξνη, νη άξξσζηνη θαη αλάπεξνη 

ζαλαηψλνληαλ ακέζσο ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ. 

 Σα βαζηθά ζηξαηφπεδα ζηα νπνία ζηάιζεθαλ Έιιελεο Δβξαίνη ήηαλ ηα εμήο: 

 Σξεκπιίλθα   (Πνισλία) 

 Άνπζβηηο – Μπίξθελανπ   (Πνισλία), πνπ ήηαλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, 

 Μπέξγθελ – Μπέιζελ   (Γεξκαλία) 

 Μπνύρελβαιλη   (Γεξκαλία) 

 Νηαράνπ   (Γεξκαλία) 

 Μάνπηράνπδελ   (Απζηξία) 

 

          Αθφκα θαη ζηηο άζιηεο ζπλζήθεο ησλ  ζηξαηνπέδσλ, ε Δβξατθή Αληίζηαζε 

έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο. ην Άνπζβηηο. Μηα εμέγεξζε 315 Διιήλσλ Δβξαίσλ, νη 

νπνίνη ήηαλ ππφ ηε δηνίθεζε ελφο «Εφληεξθνκκάλην» επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ 

απνηέθξσζε ησλ λεθξψλ απφ ηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ, θαηάθεξε, κε ηε βνήζεηα 

Γάιισλ θαη Οχγγξσλ Δβξαίσλ, λα αλαηηλάμεη έλα θξεκαηφξην. Γερφκελνη επίζεζε 

απφ ηνπο θχιαθεο πνπ αλήθαλ ζηα SS, θαη απφ πέληε αεξνπιάλα, νη 135 

αληηζηάζεθαλ γηα πεξίπνπ κία ψξα, ψζπνπ θαη ν ηειεπηαίνο έπεζε λεθξφο. Πξνο ην 

ηέινο ηνπ 1944 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1945, νη πξνειαχλνληεο χκκαρνη άξρηζαλ λα 

θηάλνπλ θαη λα απειεπζεξψλνπλ ηα ζηξαηφπεδα, ηα νπνία ήηαλ γεκάηα κε ρηιηάδεο 

ηξνκνθξαηεκέλνπο θπιαθηζκέλνπο, ζηα πξφζπξα ηνπ ζαλάηνπ απφ ηηο αξξψζηηεο θαη 

ηνλ ππνζηηηζκφ. Γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

λνζνθνκεία εθζηξαηείαο ζηήζεθαλ ζε πνιιέο ρψξεο (Γαιιία, Διβεηία, Γεξκαλία, 
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Πνισλία), ελψ ιίγν αξγφηεξα νξγαλψζεθε ε επηζηξνθή ησλ επηδψλησλ ζηηο ρψξεο 

ηνπο. 

 

        ηελ Διιάδα, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1943, κεγάια ηκήκαηα ηεο ρψξαο, ηδίσο ηεο 

ππαίζξνπ, είραλ απειεπζεξσζεί απφ ηηο αληάξηηθεο δπλάκεηο ηνπ EAM /EΛA θαη 

ηνπ EΓΔ. Οη Γεξκαλνί είραλ πιένλ ηνλ έιεγρν κφλν ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ 

θαη ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ πνπ ηα ζπλέδεε. Ζ ππνρψξεζή ηνπο πξνο ηα βφξεηα 

άξρηζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944. ηηο αξρέο επηεκβξίνπ είραλ ήδε εθθελψζεη ηελ 

Πεινπφλλεζν. Ζ Αζήλα απειεπζεξψζεθε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1944 θαη ε 

Θεζζαινλίθε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα. 

 

          Ο αληίθηππνο ηεο ηεηξάρξνλεο Καηνρήο ήηαλ ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθφο γηα ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Διιάδαο. πλνιηθά πεξίπνπ 65.000, ην 87% δειαδή ησλ Δβξαίσλ 

πνπ δνύζαλ πξνπνιεκηθά ζηελ Διιάδα, δνινθνλήζεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα 

εμφλησζεο. Οη πεξηνπζίεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο θαηαζρέζεθαλ, ελψ ιεειαηήζεθαλ 

θαιιηηερληθνί ζεζαπξνί θαη βηβιηνζήθεο πνπ αλήθαλ ζηηο θνηλφηεηεο θαη 

θαηαζηξάθεθαλ ηα λεθξνηαθεία θαη νη πλαγσγέο ηνπο. 

          ηαλ ηέιεησζε ν πφιεκνο κφλν 10.000 πεξίπνπ Δβξαίνη δνχζαλ πιένλ ζηελ 

Διιάδα. Οη Γεξκαλνί είραλ επηδηψμεη ζπζηεκαηηθά ηε δηάιπζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, 

κε απνηέιεζκα νη επηδψληεο λα βξεζνχλ ρσξίο ζρεδφλ θαζφινπ ζπγγελείο ή έζησ 

γλσζηνχο. Υσξίο θίινπο ή νηθνγέλεηα, ρσξίο ζπίηη θαη πεξηνπζία, θαηφξζσζαλ 

παξφια απηά λα θάλνπλ έλα λέν μεθίλεκα, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζηελ Αζήλα.   

Δίλαη αιήζεηα φηη ε επηζηξνθή ησλ Δβξαίσλ πέξαζε απαξαηήξεηε ζε κηα Διιάδα πνπ 

ζπαξαζζφηαλ απφ ηνλ Δκθχιην πφιεκν. Χζηφζν, ήδε απφ ην 1945, ε Διιεληθή 

θπβέξλεζε αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηεο απφδνζεο ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ ζηνπο 

λφκηκνπο δηθαηνχρνπο ηνπο. 

              Με ην δήηεκα ησλ επηδψλησλ αζρνιήζεθαλ θπξίσο ηδηψηεο θαη εβξατθέο 

νξγαλψζεηο. Σν Κεληξηθφ πκβνχιην ησλ Δβξατθψλ Κνηλνηήησλ ζηελ Διιάδα (απφ 

ην 1945) θαη ε Joint Distribution Committee (σο ην 1950) ζπληφληδαλ ηα 

πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ. 

              Ηδξχζεθαλ θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ θνηλνηηθά ηδξχκαηα, θαη νξγαλψζεθε 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηνπο επηδψληεο. Σν «Ίδξπκα Δβξατθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Απνθαηάζηαζεο» ρνξεγνχζε δάλεηα κε επλντθνχο φξνπο ζε εκπφξνπο θαη 

επαγγεικαηίεο, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρνιψλ ηνπ O.R.T. (Organisation for 

Rehabilitation and Training)  έπαημαλ επίζεο έλα ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

                Πνιινί απφ ηνπο Έιιελεο επηδψληεο ηνπ νινθαπηψκαηνο απνθάζηζαλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ, θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Παιαηζηίλε, γηα ςπρνινγηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο θπξίσο ιφγνπο. Κνηλνηηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ε «Δηαηξεία Βνήζεηαο 

Μεηαλαζηψλ» θαη ην «Σκήκα Μεηαλάζηεπζεο» ηεο Joint δηεπθφιπλαλ ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηελ επαλεγθαηάζηαζε ζε κηα λέα ρψξα, ελψ βνεζνχζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξψησλ πηεζηηθψλ αλαγθψλ. Σν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα παξνπζίαζε αχμεζε κεηά 

ηελ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι ην 1948. Οη Έιιελεο Δβξαίνη ζπλήζσο επέιεγαλ 

λα εγθαηαζηαζνχλ θνληά ζε ζπκπαηξηψηεο ηνπο, δεκηνπξγψληαο ακηγείο γεηηνληέο, 

φπσο π.ρ. νη Ρσκαληψηεο ηεο Υάηθα. 

              Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επηδψληεο είλαη κέιε ηεο Οξγάλσζεο Οκήξσλ 

Ηζξαειηηψλ Διιάδνο θαη έρνπλ πιένλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ησλ 

καξηπξηψλ ηνπο. Πνιινί έρνπλ θαηαζέζεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο αθεγήζεηο ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο, δηαηεξψληαο έηζη δσληαλή ηελ ηζηνξηθή κλήκε. 
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              Σν 1953, ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι αλαγλψξηζε επίζεκα, ζην έλαην άξζξν ηνπ 

«Νφκνπ γηα ηε Μλήκε Μαξηχξσλ θαη Ζξψσλ» (Γηαλη Βαζζέκ), ηνλ φξν Γίθαηνη ησλ 

Δζλώλ, σο ηίηιν ηηκήο γηα ηνπο «πςειφθξνλεο δίθαηνπο πνπ έζεζαλ ζε θίλδπλν ηε 

δσή ηνπο γηα λα ζψζνπλ Δβξαίνπο», αςεθψληαο ην γεγνλφο φηη θαηά ην Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν ε παξνρή πξνζηαζίαο ζε Δβξαίν απνηεινχζε έγθιεκα πνπ 

επέζπξε βαξχηαηε ηηκσξία, σο θαη ην ζάλαην. 

              Χο ζήκεξα ζηελ Διιάδα έρνπλ απνδνζεί 253 πηζηνπνηεηηθά επηβξάβεπζεο 

ζε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ, ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο ηεο Γεξκαληθήο 

θαηνρήο βνήζεζαλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο.  

  
              Αλαθεθαιαηψλνληαο, βιέπνπκε φηη ε «Σειηθή Λχζε», φπσο ηελ νλφκαδαλ νη 

Ναδί, θφζηηζε ζηελ Διιάδα ην 87% ηνπ Δβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο – νη πεξηζζφηεξεο 

Διιεληθέο Δβξατθέο θνηλφηεηεο δελ ππήξραλ πηα κεηά ηνλ πφιεκν. 

       ήκεξα ζηελ Διιάδα δνπλ ιηγφηεξνη απφ 5.000 Δβξαίνη, νξγαλσκέλνη ζε 

ελλέα θνηλφηεηεο: Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Ησαλλίλσλ, Βφινπ, Σξηθθάισλ, 

Υαιθίδαο, Κέξθπξαο θαη Ρφδνπ. Οη κεγαιχηεξεο είλαη νη ηξεηο πξψηεο, ελψ απφ ηηο 

ππφινηπεο θακκία δελ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 100 κέιε. Οη Έιιελεο Δβξαίνη 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηελ ειιεληθή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή, ελψ δηαθξίλνληαη 

γηα ηηο επηζηεκνληθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

              ηελ Αζήλα ππάξρνπλ δχν ζπλαγσγέο: ε Δηο-Υαΐκ, πνπ ηδξχζεθε απφ 

Δβξαίνπο ησλ Ησαλλίλσλ ην 1904, θαη ε Μπεζ ζαιψκ, απφ ην 1935. Λεηηνπξγνχλ 

επίζεο έλα Δβξατθφ Γεκνηηθφ ρνιείν, ην Δβξατθφ Μνπζείν Διιάδνο θαη δηάθνξεο 

θνηλνηηθέο νξγαλψζεηο. 

              Ζ θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο αξηζκεί πεξίπνπ 1.000 κέιε θαη δηαζέηεη δχν 

ζπλαγσγέο, έλα Δβξατθφ ρνιείν θαη έλα Μνπζείν. πλαγσγή θαη Δβξατθφ ρνιείν 

δηαζέηεη επίζεο θαη ε Λάξηζα. 

              Αθφκα θαη νη κηθξέο Δβξατθέο θνηλφηεηεο (Σξηθθάισλ, Ησαλλίλσλ θαη 

Ρφδνπ) δηαηεξνχλ ζπλαγσγέο θαη κλεκεία πξνζβάζηκα ζην θνηλφ. ηηο θνηλφηεηεο 

απηέο νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ηεινχληαη απφ Ραββίλνπο πνπ πξνζθαινχληαη απφ 

κεγαιχηεξα θέληξα. 

              Πφιεηο πνπ θάπνηε δηέζεηαλ ζεκαληηθνχο Δβξατθνχο πιεζπζκνχο, φπσο ε 

Βέξξνηα θαη ηα Υαληά, δηαηεξνχλ ηα Δβξατθά κλεκεία ηνπο, φπσο ζπλαγσγέο, 

λεθξνηαθεία θαη παιηέο γεηηνληέο, σο κλεκεία ηεο Διιεληθήο ηζηνξηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
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ΟΝΣΔΣ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΑΡ  

Σν Άνπζβηηο ζηε πιινγηθή πλείδεζε θαη ζηε Μλήκε 

                 

Ζ νκηιία κνπ έρεη δχν κέξε: ζην πξψην, θαη ζαθψο κεγαιχηεξν, ν νξίδνληαο 

είλαη δηεζλήο. Θα εζηηάζσ θαηά πξψην ιφγν ζην ίδην ην ζηξαηφπεδν ηνπ ΄Ανπζβηηο 

θαη ζηελ απειεπζέξσζή ηνπ θαη έπεηηα ζην πψο αλαδχζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε ε 

κλήκε ηνπ δηεζλψο, ππφζεζε δηφινπ εχθνιε, πνπ ρξεηάζηεθε πνιιέο  δεθαεηίεο.
1
 ην 

δεχηεξν κέξνο  ζα επηθεληξσζψ ζηελ έληαμε ηεο γελνθηνλίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε.   

 

Ο θφζκνο ησλ ζηξαηνπέδσλ -΄Ανπζβηηο 

Ξεθηλψ ζπκίδνληαο φηη ε 27
ε
 Ηαλνπαξίνπ έρεη ζεζπηζηεί σο εκέξα κλήκεο ηεο 

γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ. Ζ ζέζπηζε ηεο επεηείνπ είλαη πνιχ πξφζθαηε θαη βέβαηα 

φρη ηπραία : ε εκέξα απηή επειέγε απφ ηνπο Δπξσπαίνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο ην 

2002 σο εκέξα κλήκεο ηεο εμφλησζεο ησλ Δβξαίσλ ηεο Δπξψπεο απφ ην λαδηζηηθφ 

θαζεζηψο ηεο Γεξκαλίαο. Καη επειέγε απηή ε εκεξνκελία γηαηί ζπκπίπηεη κε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ Ανπζβηηο . Ίζσο ε επέηεηνο απηή ζα κπνξνχζε 

λα απνηειεί έλα έλαπζκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα γίλεηαη κηα ζρεηηθή 

ζπδήηεζε αθφκε θαη ζηηο ηάμεηο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ χιε ηνπο ην γεγνλφο 

απηφ. Θα ρξεζηκνπνηήζσ ινηπνλ απηήλ ηελ επηινγή σο αθεηεξία.        

Σν εξψηεκα απφ ην νπνίν ζέισ λα μεθηλήζσ είλαη ην εμήο: Γηαηί άξαγε 

επειέγε λα  γηνξηάδεηαη ε απειεπζέξσζε εηδηθά ηνπ ΄Ανπζβηηο ; Ζ επηινγή δελ ήηαλ 

ηπραία: ην Άνπζβηηο δελ ήηαλ βέβαηα ην κφλν ζηξαηφπεδν. Ζ λαδηζηηθή Γεξκαλία είρε 

θαιχςεη ην έδαθνο ηεο ρψξαο ηεο θαζψο θαη απηφ ηεο γεηηνληθήο Πνισλίαο κε 

ζηξαηφπεδα, άιια ζπγθεληξψζεσο, άιια εμνληψζεσο, θαη άιια πνπ επηηεινχζαλ θαη 

ηηο δχν ιεηηνπξγίεο. (βι. ράξηε 1) Σν ΄Ανπζβηηο αλήθε ζηελ ηξίηε απηή θαηεγνξία, 

θαζψο ζ‟ απηφ εμνληψζεθαλ ζπζηεκαηηθά γηα θπιεηηθνχο ιφγνπο Δβξαίνη θαη 

Σζηγγάλνη, θαη θξαηήζεθαλ έγθιεηζηνη Πνισλνί αηρκάισηνη, αηρκάισηνη πνιέκνπ 

ηνπ νβηεηηθνχ ζηξαηνχ, αληηζηαζηαθνί απφ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, θαη θπζηθά 

θαηάδηθνη ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ.   

Αλ ε εκέξα απειεπζέξσζεο απηνχ ηνπ ζηξαηνπέδνπ επειέγε ζπκβνιηθά σο 

εκεξνκελία κλήκεο ηεο εβξατθήο γελνθηνλίαο, είλαη γηαηί εθεί βξήθαλ ηνλ ζάλαην 

ζρεδφλ 1.000.000 Δβξαίνη, ν κεγαιχηεξνο δειαδή αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζ‟ έλα  

κφλν ζηξαηφπεδν θαη ην έλα πέκπην πεξίπνπ απφ ην ζχλνιν ησλ Δβξαίσλ πνπ 

αθαλίζηεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζ‟ απηή ηε γελνθηνλία, ε νπνία είρε ζηφρν ηελ 

απφιπηε εμνιφζξεπζε ησλ Δβξαίσλ ηεο Δπξψπεο (ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ λεθξψλ 

είλαη 5.660.000 Δβξαίνη, πνπ πέζαλαλ είηε ζε ζηξαηφπεδα, είηε ζε εθηειέζεηο. 
2
) 

Παξαδφμσο απφ ην ΄Ανπζβηηο επέζηξεςαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη επηδψληεο θη έηζη νη 

πεξηζζφηεξεο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο καξηπξίεο επηδψλησλ πξνέξρνληαη απ‟ απηφ ην 

ζηξαηφπεδν. Σέινο, θαζψο κεγάιν κέξνο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο παξέκεηλε αλέπαθν, 

κεηαηξάπεθε ζε ρψξν κλήκεο θαη αξγφηεξα ζε Μνπζείν 
3
, αλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

κλεκνληθνχ ηφπνπ μαλαρηίζηεθε αξγφηεξα ν ζάιακνο αεξίσλ θαη ηα δχν απφ ηα ηξία 

                                                
1 . Ζ πιήξεο κνξθή ηνπ θεηκέλνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν ΄Ανπζβηηο, Σν γεγνλόο 

θαη ε κλήκε ηνπ (επηκ. Α. Ρήγνο – Β. Γεσξγηάδνπ), εθδ. Καζηαληψηεο, Αζήλα 2007, ζ. 58-92. ηε 

κνξθή απηή πεξηιακβάλεηαη έλα δεχηεξν κέξνο, πνπ αθνξά αλαιπηηθά ηελ ειιεληθή πεξίπησζε.  
2 . Σνλ αξηζκφ έδσζε ην Insitute of Jewish Affairs ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945.    
3
. Ζ Annette Wieviorka, ε Γαιιίδα ηζηνξηθφο ε εηδηθεπκέλε ζηελ ηζηνξία ηνπ ΄Ανπζβηηο, 

ζεσξεί απηφλ ηνλ ιφγν βαζηθφ ζηελ επηινγή ηνπ ΄Ανπζβηηο σο ηνπ θαη‟ εμνρήλ κλεκνληθνχ ηφπνπ. 

(βι. ζπλέληεπμή ηεο ζην πεξ. Le Nouvel Observateur, 13-19 Janvier 2005, no 2097, ζει.4-7). Πνιιά 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ κνπ πξνέξρνληαη απφ ην αθηέξσκα απηνχ ηνπ ηεχρνπο: “Auschwitz, L‟ 

histoire vraie du crime absolu”.  
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θξεκαηφξηα πνπ είραλ αλαηηλάμεη νη Γεξκαλνί πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο. 
4
 Σν ζχλνιν 

ινηπφλ ησλ ηξηψλ ζηξαηνπέδσλ, πνπ εθηείλνληαλ ζε ζαξάληα ηεηξαγσληθά 

ρηιηφκεηξα, ησλ ΄Ανπζβηηο Η, ΄Ανπζβηηο ΗΗ – Μπηξθελάνπ θαη  ΄Ανπζβηηο ΗΗΗ (Μπνχλα 

– Μφλνβηηο), έρεη γίλεη ν θαη‟ εμνρήλ επηζθέςηκνο κλεκνληθφο ηφπνο.  

 

ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ήκεξα πηα, εμήληα ρξφληα αξγφηεξα, ην φλνκα «΄Ανπζβηηο» δελ παξαπέκπεη  

κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν πιέγκα ζηξαηνπέδσλ, αιιά είλαη εκβιεκαηηθφ φισλ ησλ 

ζηξαηνπέδσλ θαη έρεη γίλεη ζπλψλπκν ηεο εμνιφζξεπζεο ησλ Δβξαίσλ ηεο Δπξψπεο. 

Αληηθαζηζηά, δειαδή, ζηελ επξσπατθή βηβιηνγξαθία ηνλ ακεξηθαληθήο εκπλεχζεσο 

αηπρή φξν «Οινθαχησκα», πνπ ζεκαίλεη θαη‟ αξράο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε «Θπζία 

δηα ηνπ ππξφο», θαη κάιηζηα εζεινληηθή, αλαζχξζεθε θαη  ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‟80 απφ ηελ ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία γηα λα «βαθηίζεη» ην γεγνλφο 

θαη δηαδφζεθε απφ ην νκψλπκν ηειενπηηθφ ζήξηαι πνπ γλψξηζε ηεξάζηηα επηηπρία 

ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηε Γεξκαλία. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην 

«αθαηνλφκαζην»  απηφ πνπ νη λαδί έθξπςαλ πίζσ απφ ηελ έθθξαζε «ηειηθή ιχζε» 

αλαδήηεζε γηα δεθαεηίεο ην φλνκά ηνπ. ηα εβξατθά έρεη θαζηεξσζεί ν νξνο «Shoah», 

πνπ ζεκαίλεη «νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή» θαη δειψλεη απηήλ ηελ γελνθηνλία.
5
 Ζ 

γαιιφθσλε βηβιηνγξαθία ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά, ελαιιαθηηθά κε ηνλ φξν 

«΄Ανπζβηηο» θαη «γελνθηνλία». Απφ νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο έρεη δηαηππσζεί ε 

άπνςε φηη έηζη ην γεγνλφο ελδχεηαη απνθιεηζηηθά εβξατθφ ραξαθηήξα θαη 

πεξηραξαθψλεηαη ζε κία εζληθή κλήκε. 
6
 Πηζηεχσ πσο αλ θαη ν φξνο «Οινθαχησκα» 

έρεη πεξάζεη ζηα ειιεληθά, ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν φζν θαη ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο (φπνπ πξνηηκψληαη θπζηθά  νη κνλνιεθηηθνί φξνη),  έρεη λφεκα λα 

επηκέλνπκε ζε κηα αθξηβέζηεξε νξνινγία φπσο «γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ».       

 

ΣΟ ΓΔΓΟΝΟ 

Πξηλ πεξάζσ φκσο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο κλήκεο, ζα ήζεια λα ζηαζψ ιίγν 

ζην ηζηνξηθφ γεγνλφο. Απφ ηελ πξψηε ρξνληά πνπ ην Γ‟ Ράηρ πήξε ηελ εμνπζία άξρηζε 

λα αλνίγεη ζηξαηφπεδα. Ζ έλλνηα ηνπ εγθιεηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ απφ ηελ θνηλσλία 

(ζε πξψηε θάζε) ήηαλ ζχκθπηε κε ηελ έλλνηα ηνπ νινθιεξσηηθνχ απηνχ 

θαζεζηψηνο. ΄Δηζη ζηηο 20 Μαξηίνπ ηνπ 1933 ζα αλνίμεη ην πξψην ζηξαηφπεδν 

ζπγθεληξψζεσο ζην Νηαράνπ, ζην νπνίν νη πξψηνη θξαηνχκελνη ζα είλαη       

πνιηηηθνί αληίπαινη ηνπ θαζεζηψηνο, θαη θπξίσο θνκκνπληζηέο. Αο κε ιεζκνλνχκε 

φηη εθηφο απφ ην πιενλέθηεκα πσο έβγαδαλ ηνπο αληηθξνλνχληεο εθηφο θνηλσληθήο 

δξάζεο, νη θξαηνχκελνη απνηεινχζαλ θαη δσξεάλ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε κία πεξίνδν 

πνπ ε Γεξκαλία εηνίκαδε ππξεησδψο ην πνιεκηθφ ηεο πιηθφ. 

ηα επφκελα ρξφληα, ηα ζηξαηφπεδα ζα ζπλερίζνπλ λα θπηξψλνπλ ζηε  

Γεξκαλία θαη ζηελ θαηερφκελε Πνισλία, δηακνξθψλνληαο έλαλ άιιν ράξηε. Οη 

ρψξεο απηέο αληί γηα πφιεηο είλαη πιένλ δηάζπαξηεο απφ ζηξαηφπεδα. Οξηζκέλα 

ηνπσλχκηα ζα πάςνπλ γηα πάληα λα ζεκαίλνπλ απηφ πνπ ζήκαηλαλ ζηε γιψζζα ηνπο 

                                                
4. ρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη αξγφηεξα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

Μνπζείν, ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθφ είλαη ην ζρεηηθφ θεθάιαην ζην ηειεπηαίν βηβιίν ηεο A. Wieviorka, 

Auschwitz,60 ans après, εθδ. Robert Laffont, Παξίζη 2005, ζει. 60-65. Βι.θαη ειι. κηθξ.: Annette 

Wieviorka, Άνπζβηηο,εμήληα ρξόληα κεηά, κηθξ. άκεο Σακπψρ, επίκεηξν Ρ. Μπελβελίζηε, Πφιηο 2006.  
5 Να ζπκίζσ φηη ηφζν ν φξνο «γελνθηνλία» φζν θαη ν φξνο «έγθιεκα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηνο» επηλνήζεθαλ θαηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, γηα λα ραξαθηεξίζνπλ εγθιήκαηα 

άιιεο θιίκαθαο απφ απηά πνπ γλψξηδε σο ηφηε ε αλζξσπφηεηα.    
6. Με ηελ άπνςε απηή ζπκθσλεί θαη ν ηαχξνο Ενπκπνπιάθεο, ζην άξζξν ηνπ 

«Οινθαχησκα, Δβξατζκφο θαη θξάηνο ηνπ Ηζξαήι», Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «χγρξνλεο Μνξθέο 

Ηζηνξηθήο Κνπιηνχξαο», cd-rom πεξ. Historein, ηρ 4, Γεθ. 2004.  
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(Μπνχρελβαιλη «ην δάζνο κε ηηο νμηέο», Μπηξθελάνπ «ην δάζνο κε ηηο ζεκχδεο») γηα 

λα γίλνπλ δηεζλψο ζπλψλπκα ηφπσλ καξηπξίσλ θαη εμφλησζεο. Δπηηξέςηε κνπ κηα 

ζπλνπηηθή απαξίζκεζε: Πξψηνλ: ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο ζηε Γεξκαλία, φπνπ νη 

θξαηνχκελνη βξίζθνπλ ηνλ ζάλαην απφ θαθνπρίεο, ρσξίο φκσο ν ζθνπφο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ λα είλαη απηφο : Μανπηράνπδελ (ζε θαηερφκελν απζηξηαθφ έδαθνο) 
7
, 

Νηαράνπ (ν ρψξνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ θηινμελεί ζήκεξα Κέληξν πνπδψλ θαη 

Μνπζείν), Φιφζζελκπνπξγθ, Σεξέδηελζηαλη, Γθξνζξφδελ, Μπνχρελβαιλη (ζην νπνίν 

αθηέξσζε ηέζζεξα βηβιία ν Υφξρε εκπξνχλ 
8
), άξεκπξπθ, ηξχηρνθ (ζηελ 

θαηερφκελε Αιζαηία), Μπέξγθελ-Μπέιζελ (ζ‟ απηφ ζψζεθαλ κεξηθέο εθαηνληάδεο  

΄Διιελεο Δβξαίνη ηζπαληθήο ππεθνφηεηαο), Ράβελζκπξπθ (ζηξαηφπεδν εθηνπηζκέλσλ 

γπλαηθψλ, ζην νπνίν βξήθε ηνλ ζάλαην θαη ε αγαπεκέλε ηνπ Κάθθα, ε Μηιέλα 
9
), 

Νηφξα, άμελράνπδελ, Νέβελγθάκκε. 

Αλ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο εγθαηληάζηεθαλ ζην γχξηζκα ηνπ αηψλα 

ζην πιαίζην ηεο απνηθηνθξαηίαο,
10

  ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο ζα επηλνήζεη θαη ζα ζέζεη 

ζε ιεηηνπξγία ηα ζηξαηφπεδα εμνληψζεσο. ‟ απηά νη λεψηεξνη θξαηνχκελνη ζα 

πξνζθέξνπλ εξγαζία κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπο, ελψ νη γέξνη, νη άξξσζηνη, νη 

κεγαιχηεξεο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ζα ζαλαησζνχλ θαη‟ επζείαλ κεηά ηελ άθημή 

ηνπο. Ζ πεξίθεκε «ζειεμηφλ», ε επηινγή δειαδή απηψλ πνπ ζα νδεγνχληαλ θαη‟ 

επζείαλ ζηνλ ζάλαην θαη ησλ άιισλ πνπ ζα γλψξηδαλ πξψηα ηα θαηαλαγθαζηηθά 

έξγα, γηλφηαλ άκα ηε αθίμεη ηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εμνληψζεθαλ έθηαζαλ ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ ακέζσο κεηά ηελ απνβίβαζή ηνπο απφ 

ην ηξαίλν, κε ην πξφζρεκα ηνπ πξψηνπ ληνπο. Πνιχ κηθξφηεξνο αξηζκφο έθηαζε 

ζηνπο ζαιάκνπο εμαζιησκέλνο απφ πνιχκελε θξάηεζε θαη θαθνπρίεο. 

 Γεχηεξνλ: ζηξαηφπεδα εμνληψζεσο (βι. ράξηε 2),  ηα νπνία νη λαδί 

θξφληηζαλ λα αλνίμνπλ ζην θαηερφκελν πνισληθφ έδαθνο, ελψ ζηε Γεξκαλία είραλ 

κφλν ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο (πξάγκα πνπ δείρλεη θάηη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

«ηειηθήο ιχζεο»): Ματληαλέθ (50.000 λεθξνί), έικλν (ή Κνχικρνθ ζηα γεξκαληθά, 

150.000 λεθξνί), φκπηκπνξ (200.000 λεθξνί), Μπέιδεηο (550.000 λεθξνί, φινη 

Δβξαίνη ^ ην θαη‟ εμνρήλ ζηξαηφπεδν ηεο γελνθηνλίαο, απ‟ ην νπνίν φκσο δελ 

ππήξμαλ επηδψληεο), Σξεκπιίλθα (750.000 λεθξνί) θαη ηέινο ΄Ανπζβηηο-Μπηξθελάνπ 

(1.100.000 λεθξνί, εθ ησλ νπνίσλ 960.000 Δβξαίνη 
11

, 75.000 Πνισλνί αληηζηαζηαθνί 

θαζνιηθνχ ζξεζθεχκαηνο, 21.000 Σζηγγάλνη 
12

, 15.000 νβηεηηθνί αηρκάισηνη 

πνιέκνπ, 15.000 θξαηνχκελνη απφ άιιεο ρψξεο (Γαιιία, Ηηαιία θιπ.). 
13

  Σν 

λαδηζηηθφ θαζεζηψο πξνέβε ζηελ θαηλνηνκία ησλ ζηξαηνπέδσλ εμνληψζεσο πνπ ηνπ  

                                                
7 . Γλσζηφ ζηα θαζ‟ εκάο απφ ην νκψλπκν έξγν ηνπ θξαηνχκελνπ ζ‟ απηφ ην ζηξαηφπεδν ζηα 

ρξφληα ηνπ πνιέκνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε (Μανπηράνπδελ, 21ε έθδ. ζπκπιεξ., Κέδξνο , Αζήλα 1995).    
8 . Υφξρε εκπξνχλ: Σν Μεγάιν Σαμίδη (κηθξ. ΄Αξεο Αιεμάλδξνπ, 1974, β‟ έθδ. 2001 / Ση 

σξαία Κπξηαθή! (κηθξ. Μπάκπεο Λπθνχδεο, 1989) / Η Γξαθή ή ε δσή (κηθξ. Β. Σνκαλάο, 1996) / Ο 

λεθξόο πνπ καο ρξεηάδεηαη (κηθξ.-επίκεηξν Ο. Βαξψλ-Βαζάξ, 2003), φια ζηηο εθδφζεηο Δμάληαο.    
9 .Βι. ηε καξηπξία ηεο θφξεο ηνπ θηιφζνθνπ Μάξηηλ Μπνχκπεξ: Μargarete Buber-Neumann, 

Déportée à Ravensbrück, coll. Points, éd. du Seuil, 1988.  
10 . Οη Ηζπαλνί ζα πξνβνχλ ζηνλ εγθιεηζκφ επαλαζηαηψλ ηεο Κνχβαο ζε ζηξαηφπεδν 

ζπγθεληξψζεσο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. θαη ν Βξεηαλνί ζα πεξηνξίζνπλ ηνλ άκαρν πιεζπζκφ ησλ 

Μπφεξο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ζε ζηξαηφπεδν γηα λα ηνπο πξνθπιάμνπλ απφ ηνλ αληαξηνπφιεκν. Δθεί 

πξσηνρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε «ζηξαηφπεδν ζπγθεληξψζεσο».( A. Wieviorka, Auschwitz,60 ans 

après, φ.π., ζει. 50. )  
11. Πεξίπνπ 60.000 απφ απηνχο ήζαλ ΄Διιελεο Δβξαίνη.   
12

 .Γηα ηελ εμφλησζε ησλ Σζηγγάλσλ βι. Ζ. Asséo – K. Fings – H. Heuss – F. Sparing,  Οη 

ίληη θαη Ρνκά ππό ην λαδηζηηθό θαζεζηώο, εθδ. Καζηαληψηε, Aζήλα 1998. 
13. Σα ζηνηρεία είλαη απφ ηνλ F.Piper,”The number of victims”, Auschwitz,  εθδ. Μνπζείν 

΄Ανπζβηηο-Μπηξθελάνπ 2000, ζ. 205-231. (απφ ην αθηέξσκα ηνπ πεξ. L’Histoire, «Le dossier 

Auschwitz », no 294,  Iαλνπάξηνο 2005) 
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Σα θπξηόηεξα Ναδηζηηθά ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο / εμόλησζεο 1943 – 1944. 

 

 

 

 

 
Ναδηζηηθά ζηξαηόπεδα εμόλησζεο ζηελ θαηερόκελε Πνισλία ην 1942. 
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αλήθεη νινθιεξσηηθά, ζεκεηψλνληαο κία δηαθνξά νπζίαο κε ηα ζηαιηληθά 

ζηξαηφπεδα ηνπ Γθνπιάγθ.  

 Αο επηζηξέςνπκε φκσο ζηελ 27
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1945, εκέξα απειεπζέξσζεο 

ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ ΄Ανπζβηηο γηα λα δνχκε ιίγν ηελ «κηθξντζηνξία». Ζ δηαδηθαζία 

ηεο εθθέλσζεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ είρε αξρίζεη κήλεο πξηλ, θαζψο ζηφρνο ησλ 

Γεξκαλψλ ήηαλ λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ ζπκκάρσλ επηδψληεο, αιιά θαη λα κε 

κείλνπλ ίρλε απφ ηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ θαη ηα θξεκαηφξηα, ηα νπνία αλαηηλάρζεθαλ. 

Ζ θξνληίδα ησλ λαδί λα αθαλίζνπλ φρη κφλν ηνπο  Δβξαίνπο αιιά θαη ηελ αλάκλεζε 

ηνπ αθαληζκνχ ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε. Ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944 νη λαδί 

είραλ αξρίζεη λα εθθελψλνπλ ην ΄Ανπζβηηο-Μπηξθελάνπ, ην κεγαιχηεξν ζχκπιεγκα  

ζηξαηνπέδσλ πνπ βξηζθφηαλ ζην πνισληθφ έδαθνο. ηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 1944 νη 

Εφληεξθνκκάλην (νη Δβξαίνη δειαδή πνπ δνχιεπαλ ζην θξεκαηφξηα) αλαηίλαμαλ έλα 

απφ απηά, σο πξάμε εμέγεξζεο.  

Σνλ Ννέκβξην ηνπ ΄44 νη ίδηνη νη Γεξκαλνί ζα θαηαζηξέςνπλ ηνπο ζαιάκνπο 

αεξίσλ, γηα λα κε βξνπλ ίρλε νη χκκαρνη. Γελ ήηαλ άξαγε απηή ε πξψηε έλδεημε φηη 

έθηαλε ην ηέινο απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο θη φηη πιεζίαδε ε ιήμε ηνπ πνιέκνπ; Ζ 

Hannah Arendt είρε επηζεκάλεη ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εμφλησζεο  ησλ 

Δβξαίσλ: «Λεο θαη νη λαδί είραλ ηελ πεπνίζεζε πσο ε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ 

εμφλησζεο ήηαλ ζπνπδαηφηεξε απφ ηε λίθε ζηνλ πφιεκν.» 
14

  

Σν ηκήκα εθείλν ηνπ ζνβηεηηθνχ ζηξαηνχ πνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1945 

«έπεζε» ηπραία πάλσ ζην ζηξαηφπεδν θαηά ηελ πξνέιαζή ηνπ ζην πνισληθφ έδαθνο 

κε θαηεχζπλζε ην Βεξνιίλν θαη ην αλαθάιπςε, δελ ην αλαδεηνχζε νχηε είρε ζθνπφ 

ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. Ζ απειεπζέξσζε ησλ ζηξαηνπέδσλ δελ ήηαλ ζηνπο άκεζνπο 

ζηφρνπο ησλ πκκάρσλ, φπσο δελ ήηαλ θαη ν βνκβαξδηζκφο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

γξακκψλ πνπ νδεγνχζαλ ζ‟ απηά 
15

 . Μάιινλ ακεραλία ηνπο πξνθάιεζε απηφ ην 

εθθελσκέλν ζε κεγάιν βαζκφ θαη  εγθαηαιεηκκέλν ζηξαηφπεδν, φπνπ θπηνδσνχζαλ 

7.000 εηνηκνζάλαηνη θξαηνχκελνη, πνπ ε άζιηα θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε δελ ηνπο 

επέηξεςε λα αθνινπζήζνπλ ηηο «πνξείεο ηνπ ζαλάηνπ», ζηηο νπνίεο εμαλαγθάζηεθαλ 

νη 58.000 εθηνπηζκέλνη πνπ ζεσξήζεθαλ αθφκε θαηάιιεινη πξνο εξγαζίαλ. Οη 

νβηεηηθνί θαηαλφεζαλ ηε ιεηηνπξγία εμφλησζεο πνπ είραλ νη ζάιακνη αεξίσλ, αιιά 

δελ δεκνζηνπνίεζαλ ην γεγνλφο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε. ηε ζνβηεηηθή 

εθεκεξίδα Ιζβέζηηα ηεο 8
εο

 Μαίνπ 1945 δεκνζηεχηεθε ε πξψηε αλαθνξά γηα ην 

΄Ανπζβηηο. Ζ πεξηγξαθή ήηαλ πιήξεο, θαη ηνληδφηαλ πσο ε θξίθε μεπεξλνχζε φ,ηη 

είρε γλσξίζεη σο ηφηε ε αλζξσπφηεηα. Μία κφλν  ιέμε έιεηπε, ε ιέμε «Δβξαίνη». Γηα 

ηνπο νβηεηηθνχο πνπ ζπλέηαμαλ ηελ έθζεζε, ζην ΄Ανπζβηηο βξήθαλ ηνλ ζάλαην 

Δπξσπαίνη πνιίηεο (θαηνλνκάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κε πξψηε ηε νβηεηηθή 

΄Δλσζε) θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ αλέξρεηαη ζηα 4.000.000. Απηφ πνπ δελ 

αλαθέξεηαη είλαη φηη  έλαο νιφθιεξνο πιεζπζκφο εθηνπίζηεθε ζην ΄Ανπζβηηο κε 

ζθνπφ ηελ εμφλησζή ηνπ ιφγσ ηεο εβξατθήο ηνπ θαηαγσγήο θαη κόλν. πγθαιχπηεηαη 

δειαδή ε «ηειηθή ιχζε» σο λαδηζηηθφ ζρέδην εμφλησζεο ησλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ 

ηεο Δπξψπεο, απνθξχπηεηαη ε ξαηζηζηηθή πιεπξά ηεο εμφλησζεο, ελψ νη Δβξαίνη 

ζπγρένληαη γεληθψο κε ηα ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ λαδηζκνχ. Ο ζηαιηληθφο 

αληηζεκηηηζκφο δελ είλαη άκνηξνο ησλ επζπλψλ ηνπ ζ‟ απηήλ ηελ επηινγή. Ζ ΄Δθζεζε 

απηή είλαη ην πξψην γξαπηφ ληνθνπκέλην θαη σο ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ζα παξακείλεη 

                                                
14. H. Arendt, «Οη ηερληθέο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ε κειέηε ησλ ζηξαηνπέδσλ 

ζπγθέληξσζεο», ειι. κηθξ. Βίθπ Ηαθψβνπ, πεξ. ύγρξνλα Θέκαηα, ηρ 83, Γεθέκβξηνο 2003, ζ.44. 
15 . A. Kaspi, « Fallait-il bombarder Auschwitz ? » , L’histoire,  no 294, p.40-43. 
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δηεζλψο ε επίζεκε εθδνρή ηεο ηζηνξίαο, ηφζν σο  πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ φζν 

θαη σο πξνο ηελ πεξηγξαθή . 
16

   

Ζ κεηαπνιεκηθή ηζηνξία ηεο απνζηψπεζεο ηεο εβξατθήο γελνθηνλίαο απφ ηνπο 

λαδί αξρίδεη εθεί θαη ηφηε, θαη ζα ρξεηαζηεί λα παξέιζνπλ αξθεηέο δεθαεηίεο κέρξη ηελ 

αλάδπζε θαη ηελ εγγξαθή απηήο ηεο κλήκεο ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ 

θνηλσληψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη κεξηθέο αθφκε κέρξη λα γίλεη θεληξηθή.  

   
            Ζ ΜΝΖΜΖ         

            Αλ ε ζπλήζεο πνξεία ησλ «επεηείσλ» είλαη λα ηηο δηαθξίλεη ιακπξφηεηα θαη 

πάζνο ηα πξψηα ρξφληα θαη κεηά λα μεθηίδνπλ, ε επέηεηνο απηή γλψξηζε κηα 

αληίζηξνθε  δσή. Μεο ζηελ αλαηαξαρή πνπ θπξηάξρεζε ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά 

ρξφληα, νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εμφλησζε ζηα ζηξαηφπεδα δελ έβξηζθαλ 

εχθνια απήρεζε, έκελαλ ρσξίο απνδέθηε. Αο ζπκίζνπκε κφλν φηη ην ρεηξφγξαθν ηεο 

καξηπξίαο ηνπ Πξίκν Λέβη απνξξίθζεθε ην 1947 απφ ηνλ κεγάιν εθδνηηθφ νίθν 

Einaudi θαη θπθινθφξεζε ζε κία ηειείσο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο ηνπηθή έθδνζε. 
17

  

Δίλαη πνιινί νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θακία θνηλφηεηα δελ ήζειε λα 

δηεθδηθήζεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο κλήκεο. ηε Γαιιία, ιφγνπ ράξε, –κία ρψξα 

απφ ηελ νπνία εθηνπίζηεθαλ πνιιέο ρηιηάδεο άηνκα - ζηνπο 75.000 επηδψληεο 

εθηνπηζκέλνπο πνπ επέζηξεςαλ, κφλν νη 2.500 ήζαλ Δβξαίνη. Οη ππφινηπνη ήζαλ 

αληηζηαζηαθνί πνπ ππήξμαλ πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ζε ζηξαηφπεδα φπσο ην 

Μπνχρελβαιλη θαη ην Νηαράνπ. Ζ κλήκε ινηπφλ πνπ πξψηε ζα εγγξαθεί ζηε 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ Γάιισλ είλαη ε εξστθή κλήκε ησλ αληηζηαζηαθψλ. Ζ 

εηθφλα ηνπ εθηνπηζκέλνπ ζα ηαπηηζηεί κ‟ απηήλ ηνπ αληηζηαζηαθνχ θαη απηή ε κλήκε 

είλαη ε πξψηε πνπ ζα έρεη δηθαίσκα ιφγνπ θαη ζα ηχρεη δεκφζηαο αλαγλψξηζεο. 
18

  

Οη εβξατθέο θνηλφηεηεο κεηαπνιεκηθά εζηηάδνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζηελ 

πεξίζαιςε θαη επαλέληαμε ησλ επηδψλησλ θαη  επηρεηξνχλ λα αλαζπγθξνηεζνχλ. 

Πηζηεχνπλ φηη ε ζησπή ζα επνπιψζεη ηα ηξαχκαηα. Δμάιινπ, απηφ πνπ έρνπλ λα 

δηεγεζνχλ νη κάξηπξεο είλαη ηφζν αλείπσην, πνπ αθφκε θη φηαλ επηρεηξνχλ λα ην 

πνπλ, νη ππφινηπνη δελ ζέινπλ λα ην αθνχζνπλ. Πεξίπνπ κηα δεθαεηία αξγφηεξα, ζα 

                                                
      16. A. Wiewiorka, Auschwitz,60 ans après, φ.π., ζει. 32-33 θαη Δditorial ηνπ πεξ. 

L’Histoire, «  Le dossier Auschwitz » , no 294,  Iαλνπάξηνο 2005, ζει. 7.  Βι. θαη ηνλ εμαηξεηηθφ 

ζπιινγηθφ ηφκν   Auschwitz, La Ssolution finale , εθδ. Tallandier, Paris 2005 (επηκ. A. Wieviorka) πνπ 

θπθινθφξεζε κε ηελ επθαηξία ηεο 60ήο επεηείνπ θαη ησλ εγθαηλίσλ ηεο λέαο γαιιηθήο πηέξπγαο ζην 

Μνπζείν ηνπ ΄Ανπζβηηο [Μπιφθ 20, Άνπζβηηο Η] . Βι. θαη ειι. κηθξ. (Α. Βηβηνξθά, Ανπζβηηο, εθδ. 

Πφιηο 2006)   

     17. Σν 1957 ην βηβιίν ζα θπθινθνξήζεη μαλά απφ ηνλ εθδ. νίθν Einaudi θαη ζα κεηαθξαζηεί ζηα 

αγγιηθά θαη ηα γεξκαληθά, αξρίδνληαο ηε δηεζλή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Ζ γαιιηθή κεηάθξαζε  ζα 

αθνινπζήζεη ην 1987 θαη ε ειιεληθή κφλν ην 1997 (κηθξ. Υαξά αξιηθηψηε, εθδ. ΄Αγξα). Ζ καξηπξία 

απηή (Se questo è un uomo… / Αλ απηό είλαη ν άλζξσπνο) είλαη έλα απφ ηα κείδνλα έξγα ηεο δηεζλνχο 

ζηξαηνπεδηθήο ινγνηερλίαο θαη ε θαη‟ εμνρήλ καξηπξία γηα ην ΄Ανπζβηηο.  
     18 . Σελ ηχρε απηήλ δελ είραλ νη ΄Διιελεο πνιηηηθνί θξαηνχκελνη, αγσληζηέο ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ 

ΔΛΑ, νη νπνίνη επηζηξέθνληαο γλψξηζαλ ηηο δηψμεηο ηνπ εκθπιηαθνχ θξάηνπο θαη πεξίκελαλ σο ην 

1982 ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. Αλ ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ Γάιινπ αληηζηαζηαθνχ 

Robert Antelme Σν  Αλζξώπηλν είδνο, έξγν νκφινγν κε απηφ ηνπ Λέβη,  ζα αλαγλσξηζηεί ακέζσο, ν 

δηθφο καο εθηνπηζκέλνο αληηζηαζηαθφο ΄Οκεξνο Πέιιαο, ζηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε Γεξκαλία, ζα 

γλσξίζεη ηελ εμνξία ζηελ Ηθαξία θαη ζηε Μαθξφλεζν θαη ην Ηκεξνιόγην ηεο νκεξίαο ζα εθδνζεί  

πξψηε θνξά ην 1962, ιίγνπο κφιηο κήλεο πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, θαη βέβαηα δελ πξφθεηηαη λα έρεη ηελ 
απήρεζε πνπ ηνπ αμίδεη. Θα πξνζερηεί απφ νξηζκέλνπο θξηηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο, θπξίσο αξηζηεξνχο, 

αιιά ζα ιεζκνλεζεί γξήγνξα. Βι. :   Robert Antelme, L’espèce humaine, Paris 1947  /  Ο. Πέιιαο, 

ηάιαγθ VI C, β‟ έθδ. Νεθέιε, 1990. Βι. πξφζθαηε επαλέθδνζε απφ ηηο εθδ. Γαβξηειίδεο (Αζήλα 

2005). Βι θαη  Υξήζηνπ ακνπειίδε, ηα λαδηζηηθά ζηξαηόπεδα, εθδ. Ησιθφο, Αζήλα 2003 (καξηπξία 

γηα ην ίδην ζηξαηφπεδν κε ηνλ Πέιια).  Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε άξλεζε ησλ Διιήλσλ εθδνηψλ επί 

ρξφληα λα εθδψζνπλ ηε κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Αληέικ φηαλ ηνπο πξνηάζεθε απφ κεηαθξαζηέο.  
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γίλνπλ ηα δχν πξψηα κλεκεία ηεο εμφλησζεο ησλ Δβξαίσλ: ην πξψην ην 1953, ζην 

λενζχζηαην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι, ην Memorial Yad Vashem, ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Σν 

δεχηεξν ην 1956 ζην Παξίζη, ην «Μλεκείν ηνπ ΄Αγλσζηνπ Δβξαίνπ Μάξηπξα»,
19

 κε 

αηνκηθή πξσηνβνπιία. Σα δχν απηά κλεκεία ζα παξακείλνπλ γηα πνιιά ρξφληα ηα 

κνλαδηθά. 

 Χο πξνο ην ζηξαηφπεδν ζην νπνίν έραζαλ ηε δσή ηνπο 960.000 Δβξαίνη, ζα 

αξγήζεη πνιχ λα ηαπηηζηεί κε ηελ εβξατθή κλήκε. Ζ πξψηε εζληθή κλήκε πνπ ζα 

νηθεηνπνηεζεί ην ΄Ανπζβηηο είλαη ε πνισληθή. Σν 1947 ε Πνισληθή Βνπιή 

απνθάζηζε λα κεηαηξέςεη ην ζηξαηφπεδν ζε Μνπζείν ηνπ πνισληθνχ έζλνπο.  Σν 

1967 ζα γίλεη έλα πξψην κλεκείν ζην ΄Ανπζβηηο, ην νπνίν ζα ηηκά ηνπο 75.000 

θαζνιηθνχο Πνισλνχο πνπ βξήθαλ εθεί ηνλ ζάλαην. Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα, 

δειαδή, ην πξψην κλεκείν ηνπ ΄Ανπζβηηο αθνξά απνθιεηζηηθά κηα εζληθή ζπιινγηθή 

κλήκε, ηελ πνισληθή. Σν 1979 ε πξψηε επίζεκε ηειεηή κλήκεο ζα έρεη ραξαθηήξα 

απνθιεηζηηθά θαζνιηθφ: ν Πάπαο Ησάλλεο Παχινο ν Β‟ γελλεκέλνο φρη καθξηά απφ 

ην πνισληθφ Οζβηέθηκ (πνισληθή νλνκαζία ηνπ ΄Ανπζβηηο) ζα κεηαβεί εθεί γηα κηα 

πξψηε ιακπξή ηειεηή κλήκεο κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πηζηνχο ηνπ θαζνιηθνχ 

δφγκαηνο 
20

.  ήκεξα κνηάδεη απίζηεπην, θη φκσο είλαη ηφζν θνληηλφ: 25 ρξφληα κφιηο 

πξηλ ε πξψηε κεγάιε αλακλεζηηθή ηειεηή πνπ έιαβε ρψξα ζην ΄Ανπζβηηο 

γηνξηάζηεθε δίρσο εβξατθή ζπκκεηνρή.     

    *  

Ζ εβξατθή δηεθδίθεζε ηνπ ΄Ανπζβηηο σο κλεκνληθνχ ηφπνπ ζα αξρίζεη κεηά 

ην 1985. ΄Ζδε φκσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ζα ζεκεησζνχλ νξηζκέλα γεγνλφηα-

ζηαζκνί πνπ ζα ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ αλάδπζε ηεο κλήκεο ηεο εβξατθήο γελνθηνλίαο: 

ην 1961, φηαλ ν ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Δπξψπεο ΄Αληνιθ ΄Ατρκαλ ζα δηθαζηεί ζην Ηζξαήι, 111 κάξηπξεο επηδψληεο 

ζηξαηνπέδσλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην δηθαζηήξην θαη ζα θαηαζέζνπλ, πνιινί απφ ηνπο 

νπνίνπο ίζσο θαη λα κηινχλ δεκνζίσο γηα φια απηά πξψηε θνξά. Ζ απειεπζέξσζε 

ηνπ ιφγνπ ησλ επηδψλησλ πνπ ζα ζπληειεζηεί ζ‟ απηή ηε δίθε, ζα εγθαηληάζεη κηα 

ςπρηθή απειεπζέξσζε ζηνλ θφζκν ησλ επηδψλησλ, πνπ ζηαδηαθά ζα ππξνδνηήζεη κηα  

έθξεμε καξηπξηψλ. Απηή  ζα αγγίμεη ην απφγεηφ ηεο κφλν ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80. Ζ 

δίθε απηή ζα επηθαηξνπνηήζεη ηε κλήκε ηεο γελνθηνλίαο κεηά ην 1965 θαη ζηα 

γεξκαληθά κέζα ελεκέξσζεο, θαη ελψ σο ηφηε ήηαλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο κφλν ζηα 

παλεπηζηεκηαθά ζεκηλάξηα ζα βγεη ζηελ γεξκαληθή θνηλσλία, φπσο καο ζπκίδεη ν Α. 

Υξηζηηλίδεο ζην ζεκαληηθφ ηνπ δνθίκην. 
21

  

Ο πφιεκνο ησλ 6 εκεξψλ ζην Ηζξαήι ην 1967 θαη ν ζπλαθήο παληθφο πνπ 

πξνθαιείηαη ζηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ, αλαβηψλεη ηε κλήκε ηνπ ΄Ανπζβηηο. Ζ 

ηζξαειηλή θνηλσλία, πνπ κέρξη ηφηε αληηκεηψπηδε ηελ γελνθηνλία σο ην αθξαίν 

κειαλφ επεηζφδην ηεο καθξαίσλεο δηαζπνξάο, εληάζζεη πιένλ ην γεγνλφο σο θεληξηθφ 

ζηε ζπλείδεζή ηεο θαη δηεθδηθεί κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν ην λφεκα απηήο ηεο κλήκεο.
22

      

 Ο επηζηεκνληθφο θφζκνο αξρίδεη επίζεο ηε δεθαεηία ηνπ „60 λα αζρνιείηαη κε 

ην ζέκα. Ζ Hannah Arendt, πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ηε δίθε ηνπ Ατρκαλ, ζα ηελ 

θαηαγξάςεη  θαη ζα ηελ αλαιχζεη ζην βηβιίν ηεο Ο ΄Ατρκαλ ζηελ Ιεξνπζαιήκ. Ο Raul 

                                                
19 . Σν ίδην κλεκείν, κε λέεο πηέξπγεο, κεηνλνκάζηεθε  απφ «  Mémorial du martyr juif 

inconnu «  ζε « Mémorial de la Shoah » ην 2005 .  
20. Αο ζπκεζνχκε φηη είκαζηε δχν κφιηο ρξφληα πξηλ ηηο κεγάιεο απεξγίεο ηεο «νιηληαξλφζθ» 

θαη ε θαζνιηθή ζξεζθεία είλαη θεληξηθή ζηελ ηαπηφηεηα ησλ εμεγεξκέλσλ Πνισλψλ. 
21

 . Αλδξέαο Υξηζηηλίδεο, Δρζξόηεηα θαη πξνθαηάιεςε, εθδ.Ηλδηθηνο, Αζήλα 2003, ζ.11.  

22. Βι. . Ενπκπνπιάθε, ν.π./ Ρίθα Μπελβελίζηε, «Δβξατθή ηζηνξία, εβξατθή κλήκε, 

κλεκνληθνί ηφπνη», ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Δβξατθή ηζηνξία θαη κλήκε (επηκ. Ο. Βαξψλ-Βαζάξ), εθδ. 

Πφιηο, Αζήλα 1998, ζ. 30-61.     
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Hilberg ζα βξεη επηηέινπο εθδφηε ζηηο ΖΠΑ γηα ηε δηαηξηβή ηνπ γχξσ απφ ηελ 

Καηαζηξνθή ησλ Δβξαίσλ ηεο Δπξώπεο. Θα πεξάζνπλ 2 δεθαεηίεο φκσο αθφκε κέρξη 

ηα ιεγφκελα «Holocaust Studies» λα εγθαηληαζηνχλ δεηιά ζηελ αξρή ζηα ακεξηθαληθά 

παλεπηζηήκηα κέρξη λα απνθηήζνπλ θεληξηθή ζέζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ζηε 

δεθαεηία ηνπ „90. Σα δχν κεγάια κνπζεία ησλ ΖΠΑ άλνημαλ ηηο πφξηεο ηνπο ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα ηελ άλνημε ηνπ 1993: ην  "Museum of Tolerance - Simon Wiesenthal 

Center" ζην Λνο ΄Αληδειεο (Μνπζείν ηεο Αλνρήο) θαη ην "Holocaust Memorial 

Museum" (Μνπζείν ηνπ Οινθαπηψκαηνο) ζηελ Οπάζηλγθηνλ. ΄Οζν γηα ην ηξίην 

κεγάιν κνπζείν, απηφ ηεο Νέαο Τφξθεο, ζα εγθαηληαζηεί ιίγν αξγφηεξα. 

   ηε Γαιιία εγθαηληάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90  ην "Centre de 

Résistance et de déportation" ηεο Λπψλ (Κέληξν Αληίζηαζεο θαη Δθηφπηζεο), έλα απφ 

ηα πιένλ ζχγρξνλα Μνπζεία ηεο Δπξψπεο γχξσ απφ ηελ κλήκε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην νπνίν ελέηαμε ηελ εβξατθή γελνθηνλία  ζην ηζηνξηθφ ηεο 

πιαίζην. Σν θέληξν απηφ ζπλδπάδεη ηε κλήκεο ηεο Αληίζηαζεο κε ηε κλήκε ηεο 

Δθηφπηζεο, πξάγκα πνπ απνηέιεζε δχζθνιν ζηνίρεκα γηα ην νπνίν ρξεηάζηεθε λα 

σξηκάζνπλ νη ζπλεηδήζεηο. 
23

 Σέινο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 εγθαηληάζηεθε ζην 

Παξίζη ην εληππσζηαθφ κλεκείν κε ηελ αλαγξαθή ζε καξκάξηλεο πιάθεο ησλ 

νλνκάησλ ησλ 76.000 Γαιινεβξαίσλ πνπ ράζεθαλ, πξντφλ θνπηψδνπο έξεπλαο. Οη 

φξζηεο απηέο πιάθεο, απνηεινχλ έλα καξκάξηλν πξναχιην ην νπνίν δηαζρίδεη θαλείο 

γηα λα εηζέιζεη ζην Mémorial de la Shoah. 
24

  

 Υσξηζηφ θεθάιαην απνηειεί ε ηδηαίηεξα δχζθνιε απηή ζπιινγηθή κλήκε γηα 

ηε  Γεξκαλία, ηελ νπνία δελ ζα επηρεηξήζσ εδψ.
25

 Θα ζπκίζσ απιψο φηη ν 

κεγαιχηεξνο ηφπνο κλήκεο θαη κνπζείν ζρεηηθφ κε ηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα γεληθψο 

ζην γεξκαληθφ έδαθνο είλαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ „60 ην ζηξαηφπεδν ηνπ Νηαράνπ. 
26

 

κσο ζηηο 10 Μαίνπ 2005 εγθαηληάζηεθε ζηελ θαξδηά ηνπ Βεξνιίλνπ ην λέν κλεκείν 

ηεο γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ, εληππσζηαθφ έξγν ακεξηθαλνχ αξρηηέθηνλα, πνπ ε 

κνξθή ηνπ παξαπέκπεη ζ‟ έλα απέξαλην λεθξνηαθείν, φπνπ φκσο νη πιάθεο δελ έρνπλ 

νλφκαηα. .
27

 «΄Δλαο ηφπνο ζαλ ηεηξάγσλν δάζνο απφ κπεηφλ, ρσξίο είζνδν, ρσξίο 

δηέμνδν. Πνχ πεγαίλεη θαλείο θαη πνχ θαηαιήγεη είλαη ζέκα νπηηθήο γσλίαο.», έγξαθε 

ε γεξκαληθή εθεκεξίδα Tageszeitung ζηηο 10-5-2005. Σν γεγνλφο πσο ν πξψηνο 

θνηλφο κλεκνληθφο ηφπνο ηεο ελσκέλεο πηα Γεξκαλίαο παξαπέκπεη ζην Άνπζβηηο έρεη 

ηε ζεκαζία ηνπ. Καη ήηαλ γελλαία ε πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηνχ ηνπ κλεκείνπ ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο, κπξνζηά απφ ην θνηλνβνχιην. Σν 2006 

εγθαηληάζηεθε θαη ην λέν εβξατθφ κνπζείν ζην Βεξνιίλν, κε ηδηαίηεξε πηέξπγα γηα 

ηελ εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ.      

                                                
23 . Γηα ηα ακεξηθαληθά Μνπζεία θαη ην γαιιηθφ Κέληξν βι.: Ο. Βαξψλ-Βαζάξ, «Ζ 

πξνβιεκαηηθή ησλ Μνπζείσλ ηεο Γελνθηνλίαο θαη ηεο Αληίζηαζεο: επξσπατθφ θαη ακεξηθαληθφ 

κνληέιν», Δβξατθή Ιζηνξία θαη κλήκε, φ. π., ζει. 113-145. 
24

. Πξφζθαηα ν Γήκνο ηνπ Παξηζηνχ δψξηζε ζην ΄Ηδξπκα δηπιαλά θηήξηα, έηζη ψζηε ζήκεξα 

θαηαιακβάλεη έλα νιφθιεξν ηεηξάγσλν, κε αλακλεζηηθέο πιάθεο ζηνπο γχξσ πεδφδξνκνπο. Σν 

΄Ηδξπκα (πνπ είρε πάληνηε αξρείν θαη   βηβιηνζήθε), έρεη εκπινπηηζηεί κε αίζνπζεο εθζέζεσλ θηι..   
25 . Θέισ κφλν λα επηζεκάλσ δχν ζεκαληηθά θείκελα ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ κεηαθξάζηεθαλ 

πξφζθαηα ζηα ειιεληθά: Günter Grass, Γξάθνληαο κεηά ην ΄Ανπζβηηο, κηθξ. Νίθε Eideneier, 

University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2005 / Γθχληεξ  ΄Αληεξο, Δκείο νη γηνί ηνπ Άτρκαλ, Αλνηρηή 

επηζηνιή ζηνλ Κιάνπο ΄Ατρκαλ [επηζηνιή επηδψληνο Γεξκαλνεβξαίνπ πξνο ηνλ γην ηνπ Άτρκαλ] , κηθξ. 

Κψζηα παζαξάθεο, επίκεηξν ηαχξνο Ενπκπνπιάθεο, εθδ. Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 2005.    
26 . Le camp de concentration de Dachau entre 1933 et 1945, Textes et photos de l‟exposition, 

publié par le Comité International de Dachau, 2005. Μεηά ην πνγθξφκ ηεο λχρηαο ησλ Κξπζηάιισλ (9 

Ννεκβξίνπ 1938) 11.000 Δβξαίνη ζηάιζεθαλ ζην Νηαράνπ. H πξψηε έθζεζε νξγαλψζεθε ην 1960 θαη 

ην Μνπζείν εγθαηληάζηεθε ην 1965. Σν δηεζλέο κλεκείν εγθαηληάζηεθε ην 1968, ελψ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 

΄70 - ‟80  έγηλε ην θέληξν ζπνπδψλ θαη ν κλεκνληθφο ηφπνο απέθηεζε δηεζλή εκβέιεηα.  
27

. Βι. εθ. Η Καζεκεξηλή, 5 Ματνπ 2005, Σν  Βήκα, 8 Ματνπ 2005, Η  Απγή, 15 Ματνπ 2005. 
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Πνηα είλαη φκσο ε ζεκαζία απηήο ηεο κλήκεο; Καη γηαηί ε αλάδπζή ηεο είδε 

ηελ ίδηα δεθαεηία πνπ έπαηξλε θάπνηα έθηαζε, ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, λα αλαθχεηαη ε 

«αλαζεψξεζε» -πνπ ζπρλά έθηαλε ζηελ πιήξε άξλεζε- απηήο ηεο εμφλησζεο 
28

 ; O 

αληηζεκηηηζκφο είλαη βέβαηα κηα πξψηε απάληεζε. Αλ ν αληηζεκηηηζκφο 

θαηαδηθάζηεθε δηεζλψο κεηά ηε λαδηζηηθή ζεξησδία, δελ ζεκαίλεη φκσο φηη 

μεξξηδψζεθε θηφιαο. Δπηβηψζεηο ηνπ θαη αλαβηψζεηο ηνπ βξίζθνληαη ζε λέν-λαδηζηηθά 

θφκκαηα. Πέξα φκσο απ‟ απηφ, έλα ξεχκα πξνεξρφκελν απφ ηελ θεληξναξηζηεξά θαη 

δηαπλεφκελν απφ αηζζήκαηα αληη-ακεξηθαληθά, αληη-ηζξαειηλά θαη θηιν- 

παιαηζηηληαθά, έδσζε λέν έλδπκα ζε παιηά αληηζεκηηηθά ζηεξεφηππα, θαηλφκελν πνπ 

ν Pierre-André Taguieff ραξαθηήξηζε κε ηνλ φξν «λέα εβξαηνθνβία».
29

  

Σν θαηλφκελν έρεη φκσο θη άιιεο δηαζηάζεηο: θαη πξψηα-πξψηα, ζε επίπεδν 

θηινζνθηθφ, ε παξαδνρή φηη ν άλζξσπνο –θαη κάιηζηα ν πνιηηηζκέλνο Δπξσπαίνο 

ρξηζηηαλφο-  έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν, δελ είλαη κηα εχθνιε παξαδνρή. Δίλαη βαξχ 

πιήγκα γηα ηνλ λαξθηζζηζκφ ησλ Δπξσπαίσλ –παηδηψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ησλ 

Δπαλαζηάζεσλ- θαη αθφκε βαξχηεξν βέβαηα γηα ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη κλήκε 

ησλ Γεξκαλψλ. Οη επξσπατθέο φκσο θνηλσλίεο δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ δίρσο 

ηελ εγγξαθή θαη κεηάδνζε απηήο ηεο κλήκεο, θαη βεβαίσο δίρσο ηελ ηζηνξηθνπνίεζή 

ηεο, πνπ είλαη έλα άιιν απαξαίηεην ζηάδην. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ζήκεξα ε 

γελνθηνλία δηδάζθεηαη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο, εληαγκέλε ζηελ ηζηνξία ηεο δεθαεηίαο ηνπ „40. ηε λέα Δπξψπε πνπ 

νηθνδνκείηαη βήκα-βήκα δελ κπνξεί παξά ε κλήκε απηή λα είλαη θεληξηθή. Σν 

γεγνλφο απηφ πνπ έιαβε ρψξα ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο, θαη ζην νπνίν ελεπιάθεζαλ 

κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν φιεο ζρεδφλ νη ρψξεο ηεο, είλαη βέβαηα αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο ηνπ 20νχ αηψλα. 

 κσο ε βαξχηεηα ηεο κλήκεο ηνπ Άνπζβηηο είλαη ηέηνηα πνπ δελ κπνξεί θαη 

δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε κία εβξατθή ή έζησ επξσπατθή κφλν κλήκε. ήκεξα ε 

κλήκε απηή δηεθδηθεί ηελ νηθνπκεληθφηεηα, ε νπνία δελ ηεο ζηεξεί ηελ ηδηαηηεξφηεηα, 

νη έλλνηεο απηέο δελ είλαη θαη‟ αλάγθελ αληηθαηηθέο. Θα ζπκίζσ εδψ ηελ πνιχ 

εχζηνρε δηάθξηζε ηνπ Tzvetan Todorov ζε θπξηνιεθηηθή θαη παξαδεηγκαηηθή κλήκε. 

Κπξηνιεθηηθή ραξαθηεξίδεη ηε κλήκε πνπ δελ κπνξεί θαη δελ ζέιεη λα μεθνιιήζεη απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, αιιά ην κεξπθάδεη δηαξθψο, αλαλεψλνληαο ην 

ηξαχκα. Αληίζεηα, ε παξαδεηγκαηηθή κλήκε έρνληαο σο αθεηεξία ην ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο, κπνξεί λα αλαρζεί ζε γεληθφηεξα δηδάγκαηα θαη λα θαηαλνήζεη θξηηηθά θαη 

άιια γεγνλφηα. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε παξαδεηγκαηηθή κλήκε θαζίζηαηαη 

απειεπζεξσηηθή γηα άηνκα θαη θνηλσλίεο, θαη γνληκνπνηψληαο ηα ηξαχκαηα ηνπ 

παξειζφληνο κπνξεί ίζσο λα ππνθηλήζεη ζε δξάζε γηα θαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο.
30

 

Δπίζεο είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ην δήηεκα θαη λα αηζζαλζνχλ φηη 

                                                
28 . Με ην ζέκα ηεο «αλαζεψξεζεο» ή ηνπ «ξεβηδηνληζκνχ» είρα ηελ επθαηξία λ‟ αζρνιεζψ 

εθηελέζηεξα ζην άξζξν: «Ηζηνξηνγξαθία ηεο γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ (‟42-‟45). Ζ αλππφθνξε 

αιήζεηα θαη ην θαζεζπραζηηθφ ςεχδνο», πεξ. ύγρξνλα Θέκαηα, η. 62, Ηαλ.- Μάξη. 1997. ‟ απηφ 

εμέηαδα θπξίσο ηνλ γαιιηθφ ξεβηδηνληζκφ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80 σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90. 

Ο ξεβηδηνληζκφο δελ ππνρψξεζε έθηνηε, θάζε άιιν κάιηζηα, πήξε έθηαζε θαη ζηε Γεξκαλία θαη ζηηο 

ΖΠΑ, θαη ηψξα ρξεζηκνπνηεί πιένλ εθηελψο θαη ηελ ειεπζεξία-αζπδνζία πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν.  
29. Σν ζέκα απηφ πξαγκαηεχεηαη ην βηβιίν ηνπ Pierre-André Taguieff, Η λέα εβξαηνθνβία, πνπ 

κεηαθξάζηεθε πξφζθαηα απφ ηνλ Αλδξέα Παληαδφπνπιν, ν νπνίνο έγξαςε θαη ην επίκεηξν. (ηνλ ίδην 
ηφκν πεξηιακβάλεηαη θαη ην θείκελν ηνπ Alain Finkielkraut, ην όλνκα ηνπ ΄Αιινπ, κηθξ. Μάγθπ 

Κνέλ, εθδ. Πφιηο, Αζήλα 2005.).  
30 . Σελ αλάιπζε απηή εθζέηεη ν Tzvetan Todorov  ζην θείκελν «La mémoire et ses abus », 

πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Esprit (Ηνχιηνο 1993). Σν θείκελν δεκνζηεχηεθε ειιεληθά ζε κηθξ. 

Κηθήο Καςακπέιε : «Οη θαηαρξήζεηο ηεο κλήκεο», ζηνλ ηφκν Δβξατθή ηζηνξία θαη κλήκε, ν.π., ζει. 

149-198.     
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ηνπο αθνξά άηνκα θαη θνηλσλίεο πνπ θαη‟ αξρήλ δελ ζεσξνχζαλ φηη έρνπλ ιφγν λα 

ηνπο αγγίδεη απηφ ην ζέκα ή ήηαλ ίζσο θαη αξλεηηθά δηαθείκελνη.   

κσο, αθφκε θαη γηα ηα άηνκα θαη ηηο θνηλφηεηεο εβξατθήο  θαηαγσγήο  ν 

αθαηάπαπζηνο κεξπθαζκφο ελφο ηξαχκαηνο είλαη ςπρηθά ηφζν επψδπλνο, πνπ νη 

λεψηεξεο γεληέο δελ κπνξνχλ παξά λα αξλεζνχλ ζηγά ζηγά λα θνπβαινχλ ην βάξνο 

ηνπ. ΄Δηζη φκσο ε κλήκε είλαη θαηαδηθαζκέλε λα αηνλήζεη θαη λα ζβήζεη.  Γηα λα 

γίλεη ινηπφλ γφληκε απηή ε κλήκε, γηα λα έρεη λφεκα ζ‟ έλα απψηεξν κέιινλ θαη λα 

αθνξά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη θνηλσλίεο, δελ κπνξεί λα 

ζπξξηθλψλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ πέλζνπο ελφο κφλν ιανχ: πξέπεη λα αλαρζεί ζε 

ζπκβνιηθή κλήκε ελάληηα ζε θάζε πξνθαηάιεςε, θάζε μελνθνβία, θάζε ξαηζηζκφ.
31

 

 Πξνζσπηθά ζπληάζζνκαη κε φζνπο πηζηεχνπλ πσο ε κλήκε ησλ Δβξαίσλ 

ζπκάησλ ηνπ ΄Ανπζβηηο δελ πξνζβάιιεηαη φηαλ γίλεηαη εκβιεκαηηθή φισλ ησλ 

ζπκάησλ ηνπ ξαηζηζκνχ. Αληίζεηα, κφλν ηφηε βξίζθεη ην πιήξεο λφεκά ηεο θαη 

ηηκάηαη πξαγκαηηθά.  Οχηε ε επίθιεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ γεγνλφηνο πξέπεη λα 

απνθιείεη ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ κε άιια γεγνλφηα, ηα νπνία έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηεο.  

Ο ίδηνο ν Πξίκν Λέβη ζε νξηζκέλα απφ ηα θείκελά ηνπ πνπ δεκνζηεχνληαλ 

ζηνλ ηηαιηθφ ηχπν ή σο πξφινγνη ζε βηβιία άιισλ δελ δίζηαδε λα αλαθέξεηαη 

ζπζηεκαηηθά ζε άιια γεγνλφηα, πην επίθαηξα, γηα λα πξνζειθχζεη ζ‟ απηά ηελ 

πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ. Ζ γλψζε ηνπ ΄Ανπζβηηο πξέπεη λα είλαη έλαο 

θαηαιχηεο ζηε ζπλείδεζε, λα ηελ επαηζζεηνπνηεί, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζιακβάλεη 

θαη άιια ζχγρξνλα γεγνλφηα. Γξάθεη ιφγνπ ράξηλ ν Λέβη ζηε δεθαεηία ηνπ ΄60: « Ζ 

παλνχθια ππνρψξεζε […] αιιά ε εθηφπηζε θαη ηα βαζαληζηήξηα εκθαλίζηεθαλ μαλά 

ζηελ Αιγεξία, ζηε ζηαιηληθή Ρσζία θαη αιινχ. Αιιά ζην Βηεηλάκ έλαο νιφθιεξνο 

ιαφο απεηιείηαη απφ θαηαζηξνθή.» 
32

  Καη αξγφηεξα, ζηε δεθαεηία ηνπ ‟70, ξίρλεη ην 

βιέκκα ηνπ ζηελ Διιάδα: «Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ πηα πνπζελά ζηνλ θφζκν νχηε 

ζάιακνη αεξίσλ νχηε θξεκαηφξηα, αιιά πψο κπνξεί λα κελ αλεζπρεί θαλείο φηαλ 

δηαβάδεη πσο πξσηαξρηθή θξνληίδα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ζηελ Διιάδα θαη ησλ 

ζηξαηεγψλ ζηε Υηιή ήηαλ λα ηδξχζνπλ κεγάια ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο νη 

πξψηνη ζηε Γηάξν θαη νη δεχηεξνη ζην Νηφνπζνλ. […] Τπάξρνπλ αθφκε ζηε 

νβηεηηθή Δλσζε ζηξαηφπεδα εξγαζίαο, απ‟ φπνπ βγαίλεη θαλείο ηαπεηλσκέλνο θαη 

ηζαθηζκέλνο. Οη ηπθινί βνκβαξδηζκνί επέζηξεςαλ ζην Βηεηλάκ. ΄φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο, φπνπ νη θπβεξλήζεηο ζηεξίδνληαη απφ ηηο ΖΠΑ, γίλνληαη 

βαζαληζηήξηα. Ζ θάζε επνρή έρεη ηνλ δηθφ ηεο θαζηζκφ. » 
33

  θαη αιινχ: «ρη, δελ 

ππάξρνπλ πνπζελά πηα ζάιακνη αεξίσλ νχηε θξεκαηφξηα, αιιά ππάξρνπλ ζηξαηφπεδα 

ζπγθεληξψζεσο ζηελ Διιάδα, ζηε νβηεηηθή Δλσζε, ζην Βηεηλάκ, ζηε Βξαδηιία. 

Τπάξρνπλ ζε θάζε ρψξα ή ζρεδφλ, θπιαθέο, αλακνξθσηήξηα, ςπρηαηξηθά άζπια, 

φπνπ αθξηβψο φπσο ζην ΄Ανπζβηηο, ν άλζξσπνο ράλεη η‟ φλνκά ηνπ θαη ην πξφζσπφ 

ηνπ, ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη ηελ ειπίδα ηνπ.»
34

 Αλ ν θαη‟ εμνρήλ κάξηπξαο ηνπ 

΄Ανπζβηηο δελ θνβάηαη λα πξνβεί ζ‟ απηέο ηηο αλαθνξέο, ζεκαίλεη πσο ην ΄Ανπζβηηο 

δελ πξέπεη λα απνηειεί κία πεξίθιεηζηε κλήκε, αιιά αθεηεξία ζηνραζκνχ θαη  

έλαπζκα επαηζζεηνπνίεζεο.  

                                                
31 . Αληίζηνηρε πξνβιεκαηηθή αλαπηχζζεη ν Γηάλλεο Θαλαζέθνο ζην εμαηξεηηθφ θείκελφ ηνπ  

« Σν ΄Ανπζβηηο σο γεγνλφο θαη σο κλήκε», Δβξατθή ηζηνξία θαη κλήκε, ν.π.. (κηθξ. Ο. Βαξψλ-Βαζάξ). 
32 . Απφ ηνλ πξφινγν ηνπ Λέβη ζηελ ηηαιηθή έθδνζε έξγνπ ηνπ L. Poliakov, Auschwitz, Ρψκε 

1968, εθδ. Ventro, ζ. 9-11.  [Αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ ζπγθεληξσηηθή έθδνζε θεηκέλσλ ηνπ Primo Levi 

πνπ κεηαθξάζηεθε πξφζθαηα ζηε Γαιιία κε ηνλ ηίηιν L’asymétrie et la vie, εθδ. Robert Laffont, ζεηξά 

Pavillons, Paris 2004. To παξαπάλσ παξάζεκα, απφ ηε ζει. 63.] 

  33 . Απφ άξζξν ηνπ ζηελ εθ. Corriere de la Sera, 8 Μαίνπ 1974. ( ό.π., ζει. 70.) 

  34 . ΄Ο.π., ζει. 66. 
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     *** 

ην β’ κέξνο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, πνπ γξάθηεθε εηδηθά γηα ην ζεκηλάξην ηνπ  

Δβξατθνχ Μνπζείνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, ζα ήζεια λα πξνρσξήζσ ζε κηα 

αλαθνξά ζηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, εθεί φπνπ δηακνξθψλνληαη 

νη ζπλεηδήζεηο ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ θαη ζκηιεχνληαη νη επαηζζεζίεο ηνπο. 

πλδένκαη έηζη θαη κε ην θαζαπηφ ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην νπνίν ζεσξψ εμφρσο 

ελδηαθέξνλ.      

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ θαζπζηέξεζε ηεο έληαμεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο είλαη έλα 

γεγνλφο. Μφλν πνπ ε θαζπζηέξεζε απηή ήηαλ επφκελε, αλ ιάβεη θαλείο ππ‟ φςηλ ηνπ 

φηη νχηε ε αθαδεκατθή καο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ είρε κέρξη πξφζθαηα 

ελδηαθεξζεί γηα ην ζέκα, ην νπνίν ειάρηζηα δηδάζθεηαη ζηα ΑΔΗ. 

Θπκίδσ ζπλπηηθά ηελ θαηάζηαζε ζηα ειιεληθά εγρεηξίδηα ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο φπσο είρε σο ην 2007. ην εγρεηξίδην ηζηνξίαο ηεο Γ‟ Λπθείνπ ππήξρε 

κηα κηθξή ελφηεηα γηα ηα ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο ζην θεθάιαην ησλ 

«Μεζνπνιεκηθψλ Φαζηζκψλ», ζην νπνίν αλαθεξφηαλ κελ ν δησγκφο ησλ Δβξαίσλ 

ζηε Γεξκαλία, αιιά δελ αλαθεξφηαλ φηη θαη oη Δβξαίνη ησλ άιισλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Διιελεο Δβξαίνη, εθηνπίζηεθαλ θαη 

εμνληψζεθαλ..
35

  ΄Αξα ζηελ χιε σο ηψξα δελ ππήξρε νπζηαζηηθά ηίπνηε, αθνχ νχηε 

ην ζρεηηθφ κε ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 θεθάιαην αλαθεξφηαλ ζην γεγνλφο ηεο εθηφπηζεο 

ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ.  

εκαληηθέο αιιαγέο φκσο ζεκεηψζεθαλ θέηνο (θζηλφπσξν 2007) ζην πιαίζην 

ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Σν 

βηβιίν λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο ηζηνξίαο πνπ κφιηο θπθινθφξεζε γηα ηελ Γ‟ 

Γπκλαζίνπ, ζηελ ελφηεηα 46 γηα ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν έρεη έλα κηθξφ «θνπηη» 

κε ηίηιν: «Πεζαίλνληαο ζην ΄Ανπζβηηο. Σν Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ». Σν θείκελν 

πξνέξρεηαη απφ κία ηζηνζειίδα πνπ δίλεηαη σο πεγή. 
36

 Θεσξψ θάπσο πξνβιεκαηηθφ 

ην γεγνλφο πσο ην «θνπηί» απηφ δελ ζπλδέεηαη κε ην θαζαπηφ θείκελν ηεο ελφηεηαο, 

δελ ζρνιηάδεηαη δειαδή νχηε αλαθέξεηαη δηφινπ ην γεγνλφο, παξά κφλν κία θξάζε: 

«Κνηλφο παξνλνκαζηήο νη δηψμεηο ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ Ρνκά (ηζηγγάλνη), 

πνπ εμνληψζεθαλ καδηθά.» 
37

 Πηζηεχσ φηη ε αλαθνξά είλαη πνιχ θησρή θαη πσο ν 

ζπλδπαζκφο Δβξαίσλ θαη Σζηγγάλσλ ζ‟ απηήλ εμνκνηψλεη ηνπο δχν εληειψο 

δπζαλάινγνπο  δησγκνχο. ηε ζει. 136 ππάξρεη ε παξαίλεζε ζε δξαζηεξηφηεηα λα 

δηαβάζνπλ ην βηβιίν ηνπ Πξίκν Λέβη (Δάλ απηό είλαη ν άλζξσπνο). Σν βξίζθσ πνιχ 

ζεηηθφ θαη ζπκίδσ κε ηελ επθαηξία φηη είλαη πνιιά ρξφληα πνπ ην βηβιίν απηφ 

απνηειεί ζρνιηθφ αλάγλσζκα φρη κφλν ζηελ Ηηαιία αιιά ζε πνιιέο ρψξεο. Μνπ θάλεη 

φκσο εληχπσζε πνπ ε παξαίλεζε βξίζθεηαη ζην βηβιίν ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ θη φρη ηεο 

Γ‟ Λπθείνπ. Πηζηεχσ φηη ε αλάγλσζή ηνπ ζα ήηαλ θαιχηεξα ζηελ ειηθία ησλ 17.         

ε φ,ηη αθνξά ην βηβιίν Ηζηνξίαο ηεο Γ „ ιπθείνπ :  ε αλαθνξά πεξηιακβάλεη 5 

ζειίδεο, είλαη δειαδή κηα κηθξή ελφηεηα, αιιά ην θπξίσο θείκελν δελ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ δχν παξαγξάθνπο. 
38

 Ζ πξψηε κνπ παξαηήξεζε είλαη πσο ν ηίηινο 

ηεο ελφηεηαο είλαη θάπσο πξνβιεκαηηθφο: « Σα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηεο 

                                                
35. Β. θνπιάηνπ – Ν. Γεκαθφπνπινπ – . Κφλδε, Ιζηνξία Νεόηεξε θαη ύγρξνλε, ηρ Β‟, 

Γ΄ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα [ρ. ρξνλ.], ζει. 185-186.   
36 . www.spartacus.schoolnet.co.uk/   
37 . Δ. Λνχβε-Γ. Ξηθαξάο, Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Ιζηνξία, Γ‟ Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2007, 

ζ. 127.  
38 . Ιζηνξία ηνπ λεόηεξνπ θαη ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 129-133. 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/
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αλζξσπφηεηαο – Σν Οινθαχησκα.» Απ‟ φηη γλσξίδσ ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη ηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο απνηεινχλ δχν μερσξηζηέο θαηεγνξίεο 

εγθιεκάησλ. Ζ δεχηεξε ζεζπίζηεθε αθξηβψο γηα λα δείμεη φηη επξφθεηην γηα άιινπ 

ηχπνπ εγθιήκαηα θη φρη απιψο γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Ζ ζπλνπηηθή παξάγξαθνο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ (κε απηφλ ηνλ φξν) αθεγείηαη ην 

γεγνλφο ζηελ επξσπατθή θιίκαθα, ρσξίο αλαθνξά ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε. Απηήλ 

ηελ ηειεπηαία ν καζεηήο ηελ πιεξνθνξείηαη απφ απνζπάζκαηα βηβιηνγξαθίαο θαη 

πεγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο. Ζ Θεζζαινλίθε θαηέρεη φπσο 

είλαη θπζηθφ εμέρνπζα ζέζε, κε απφζπαζκα απφ ην ηειεπηαίν βηβιίν-ιεχθσκα ηνπ 

ΚΗ. Ζ εμαίξεζε ηεο Εαθχλζνπ αλαθέξεηαη επίζεο κε παξάζεζε απνζπάζκαηνο απφ 

ην Δγρεηξίδην Μειέηεο ηνπ Δβξατθνχ Μνπζείνπ.        

ηε ζ. 132, φηαλ δίλνληαη αξηζκνί γηα ηα ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ, ν καζεηήο 

πιεξνθνξείηαη φηη 6.000.000 Κηλέδνη θαη 2.000.000 Ηάπσλεο βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ 

ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ. Γελ πιεξνθνξείηαη φκσο γηα ηα 5.200.000 Δπξσπαίνπο 

Δβξαίνπο (κέλσ ζηνλ αξηζκφ ηνπ Υίικπεξγθ). Γελ έρεη δνζεί δειαδή ε έθηαζε ηνπ 

γεγνλφηνο ηεο εμφλησζεο ησλ Δπξσπαίσλ Δβξαίσλ. Με φια απηά δελ ζα ήζεια λα 

θαλεί φηη κεκςηκνηξψ. Θεσξψ κηα πνιχ θαιή αξρή θη έλα θαιφ έλαπζκα γηα ηνλ 

δηδάζθνληα ηε λέα απηή χιε.   

Μέλεη βέβαηα αλνηρηφ ην εξψηεκα κε ηη εθφδηα νη θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ ζα 

δηδάμνπλ ην ζρεηηθφ θεθάιαην. Πηζηεχσ πσο ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ International Task Force for Holocaust (ηνπ νπνίνπ ε Διιάδα 

έγηλε πιήξεο κέινο ην 2005)  θαη ην Δβξατθφ Μνπζείν Διιάδνο γηα ηελ ελεκέξσζε 

δαζθάισλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.   

Πξηλ θιείζσ, ζα ήζεια λα θάλσ κία αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο 

ηελ νπνία ζπληφληζε ν Γηψξγνο Κφθθηλνο, θαη  ζην ππνδεηγκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

δνπιεηάο ηνπο. Σν βηβιίν Πξνζεγγίδνληαο ην Οινθαύησκα ζην ειιεληθό ζρνιείν (εθδ. 

Σαμηδεπηήο, Αζήλα 2007) είλαη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν, πνπ ζπλδπάδεη ζεσξεηηθή 

θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε. Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ην δεκνηηθφ φζν θαη 

ην γπκλάζην θαη ιχθεην είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ πξνζέγγηζε ζηελ ηάμε ελφο 

ηφζν επαίζζεηνπ θαη απαηηεηηθνχ ζέκαηνο. Ζ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

θνηλφηεηα ηεο Ρφδνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ 

Δβξαίσλ επηδψλησλ απφ ηε Ρφδν είλαη ζπάλην πιηθφ θαη θαιχπηεη έλα θελφ ζηηο σο 

ηψξα δεκνζηεπκέλεο καξηπξίεο.Σέινο, φιν ην έξγν ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζηεκνληθή 

επάξθεηα θαη ζνβαξφηεηα. Δχρνκαη λα πηνζεηεζεί ην ζπληνκφηεξν θαη λα εκπλεχζεη 

φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ  

Ζ ζησπή θαη ε αδηαθνξία ηφζν ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο φζν θαη ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο γχξσ απφ ηνλ ρακφ ηφζσλ Διιελνεβξαίσλ ππήξμε καθξφρξνλε θαη 

νδπλεξή θαη ηα αίηηα ηεο ήζαλ πνιιαπιά.  Θέισ φκσο λα θιείζσ, εληνπίδνληαο κηα 

πξφζθαηε αιιαγή ζ‟ απηή ηε ζηάζε πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ηα εμήο γεγνλφηα:     

1) Ζ Διιάδα αλαγλψξηζε ηελ επέηεην ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ Ανπζβηηο σο 

«εκέξα κλήκεο» ην 2004 θαη ε ζεκαζία ηεο αλαγλψξηζεο έρεη ζπκβνιηθή βαξχηεηα. 

ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2004 έγηλε ε πξψηε επίζεκε ηειεηή ενξηαζκνχ ζην Μέγαξν 

Μνπζηθήο Αζελψλ, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 ε ηειεηή έιαβε ρψξα ζηε 

Θεζζαινλίθε (γηα ηελ 60ή επέηεην).ηε ζπλέρεηα θαζηεξψζεθε απηφο ν ενξηαζκφο κε 

κηα εηήζηα εθδήισζε. Δίλαη ζαθήο ε πνιηηηθή βνχιεζε λα πιαηζησζεί θαη λα ηηκεζεί 

ν ενξηαζκφο απφ ηελ πνιηηεία, θαζψο εθπξφζσπνί ηεο παξίζηαληαη πάληνηε ζηηο 

ζρεηηθέο εθδειψζεηο θαη θξαηηθνί θνξείο  ηηο επηρνξεγνχλ.     
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2) Ζ λέα χιε ζηελ εθπαίδεπζε , ζηελ νπνία αλαθέξζεθα εθηελψο. 

3) Σα κλεκεία, ηα νπνία ζηήλνληαη ζνγα ζηγά ζε φιεο ηηο πφιεηο πνπ έραζαλ 

ηηο θνηλφηεηεο, κε πξσηνβνπιία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

4) Σν Τπνπξγείν Νέαο Γεληάο επηρνξεγεί εθδφζεηο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ εμφλησζε ησλ Διιελνεβξαίσλ. 

΄Οιεο νη παξαπάλσ θηλήζεηο λνκίδσ πσο ζηνηρεηνζεηνχλ κηα λέα πνιηηηθή 

βνχιεζε εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζεκαηνδνηνχλ κία λέα 

ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Διπίδσ γξήγνξα λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη κία λέα πξαγκαηηθφηεηα.  Ζ ζησπή, πνπ επέθεξε άγλνηα γηα ην 

παξειζφλ αιιά θαη αδηαθνξία γηα ηηο θνηλφηεηεο ησλ επηδψλησλ, θξάηεζε πνιιά 

ρξφληα. Σν ηνπίν φκσο επηπρψο έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη ζηελ Διιάδα (πξνθαλψο γηα 

λα ζπκβαδίζεη κε έλα δηεζλέο θιίκα) θαη δελ κπνξνχκε παξά λα επρεζνχκε απηή ε 

αιιαγή λα εγθαζηδξπζεί θαη λα δηεπξπλζεί. Αλ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ζπγθξνηήζεθε 

κε πξσηνβνπιία επηζηεκφλσλ πνπ άλνημαλ ηνλ δξφκν κε δεκνζηεχκαηα, κειέηεο, 

ζπλέδξηα θαη νκηιίεο ζηε δεθαεηία ηνπ ΄90, θαίλεηαη πσο ήξζε ε ψξα ζηε δεθαεηία 

ηνπ 2000 λα αιιάμεη θαη ε ζρεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ πεξίθεκε δεθαεηία ηνπ ‟40, ηφζν κπζνπνηεκέλε θαη ηφζν απνζησπεκέλε 

ζπλάκα, έρεη αξρίζεη λα θσηίδεηαη πνιχπιεπξα. Ζ Αληίζηαζε κειεηήζεθε ζηελ 

Διιάδα κεηά ην 1974 θαη θπξίσο κεηά ην 1981, θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αξηζκεί 

ζήκεξα πνιιέο ρηιηάδεο ζειίδεο. Ο Δκθχιηνο κειεηάηαη θαη ζπδεηείηαη έληνλα ηελ 

ηειεπηαία θπξίσο δεθαεηία. Σν λα πξνζηεζεί ε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ ζηηο ζησπέο 

πνπ πξέπεη λα ζπάζνπλ θαη ζηα ζέκαηα πνπ νθείινπλ λα εληαρζνχλ ηφζν ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε φζν θαη ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία, φρη κφλν ζα δψζεη κηα 

πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο επνρήο, αιιά ζα πξνζθέξεη θαη κηα γφληκε επαηζζεηνπνίεζε 

ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. ε πξψηε θάζε ζα εκπινπηίζεη ηελ ηζηνξηθή 

έξεπλα θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ γεληθψο θαη ζε 

δεχηεξε θάζε ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, θαζηζηψληαο πινπζηφηεξε ηε ζπιινγηθή ηεο 

κλήκε. ε φια απηά ε ζπκβνιή ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη θαίξηα.  
 

ΜΑΡΣΤΡΗΔ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΒΡΑΗΩΝ (επηινγή) 

Μπέξξπ Ναρκία, Κξαπγή γηα ην αύξην, εθδ. Κάθηνο, Αζήλα 1989 / Λεφλ Πεξαρηά, 

Μαδάι.Αλακλήζεηο από ηα ζηξαηόπεδα ηνπ ζαλάηνπ (1943-1954), Θεζζαινλίθε 1990. / Μαξζέι 

Ναηδαξή, Χξνληθό 1941-1945, παξνπζίαζε Φ. Ακπαηδνπνχινπ θαη Δ. Διεγκίηνπ, εθδ. Ηδξχκαηνο Δηο 

Αρατκ, Θεζζαινλίθε 1991./ Μάξθνο Ναρφλ, Μπίξθελάνπ. Σν ζηξαηόπεδνλ ηνπ Θαλάηνπ, εθδ. 
Ηδξχκαηνο Δηο Αρατκ, Θεζζαινλίθε 1991. / Γηνκηψβ Γηαθνέι, Απνκλεκνλεύκαηα, εηζαγσγή Φ. 

Ακπαηδνπνχινπ, έθδνζε ηνπ Ηδξχκαηνο Δηο Αρατκ, Θεζζαινλίθε 1993./ „Δξηθα Κνχλην-Ακαξίιην, 

Πελήληα ρξόληα κεηά… Αλακλήζεηο κηαο αινληθηώηηζζαο Δβξαίαο, επηκέιεηα Φ. Ακπαηδνπνχινπ, εθδ. 

Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, α‟ εθδ. 1995, β‟ έθδ. 1996, γ‟ έθδ. Ηαλφο 2006. Σν 1998 εθδφζεθαλ θαη νη 

Πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο (Δ. Ακαξίιην – Α. Ναξ, επηκ. Φ. 

Ακπαηδνπνχινπ, εθδ. Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1998). 
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ΜΔΡΟ Γ΄.  ΔΠΗΕΩΝΣΔ  ΣΟΤ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
 

 

 

ΑΜ ΝΔΥΑΜΑ 

 

Καιεζπέξα ζαο θίινη κνπ. 

 

Σν φλνκα κνπ είλαη ακ Νερακά θαη είκαη έλαο απφ ηνπο επηδψληεο απφ ηα 

Ναδηζηηθά ζηξαηφπεδα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ. Καη ίζσο θαηά 

αλεμαθξίβσηεο πιεξνθνξίεο είκαη ν λεψηεξνο ζε ειηθία απφ ηνπο Έιιελεο επηδψληεο 

Δβξαίνπο ησλ ζηξαηνπέδσλ, πνπ απνκέλνπλ ζηελ δσή. 

Σν εκηλάξην απηφ ζην νπνίν έρσ ηελ ηηκή λα απεπζχλνκαη,  έρεη ζαλ ζέκα « 

Γηδάζθνληαο Γηα ην Οινθαχησκα ζηελ Διιάδα».  ην ζχληνκν ρξφλν πνπ κνπ 

εθρσξήζεθε ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο κηιήζσ γηα ηηο εκπεηξίεο κνπ. Αιιά πξηλ 

απ‟απηφ ζα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κηα δήισζε κηαο βαζηθήο αξρήο κνπ. Δίλαη κηα 

δήισζε ζαλ κηα mantra πνπ θάλσ πάληα πξηλ λα αξρίζσ λα κηιάσ γηα ηελ εκπεηξία 

κνπ. Γελ είλαη δηθηά κνπ. Σελ δηάβαζα θάπνπ ην 1992 θαη ηελ αλέθεξε θάπνηνο 

Robert Star. Σελ ρξεζηκνπνηψ γηαηί εθθξάδεη θαη κηα δνγκαηηθή πεπνίζεζε δηθηά κνπ.  

Κη‟ ε δήισζε απηή ιέεη: 

« Δίλαη κηα αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα φηη ην λα ππνθέξεηο, ην λα είζαη ζχκα, 

δελ ζε εμεπγελίδεη θαη‟αλάγθε ζαλ άλζξσπν».  πκπιεξψλσ φκσο ηελ ξήζε ηνπ Star 

κε ηελ πξφηαζε φηη αλ ηζρχεη απηφ γηα ην ζχκα, εκείο, φζν θη‟αλ δελ δερφκαζηε πιένλ 

ηελ βαζηθά Ναδηζηηθή αληίιεςε  «ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο» γηα ηνλ ιαφ ησλ ζπηψλ 

καο , ζεσξνχκε  φηη έλα  αίζζεκα «ζπιινγηθήο ληξνπήο» παξακέλεη θαη ζα παξακέλεη 

ζην βάζνο ησλ ρξφλσλ ζε θάζε Γεξκαλφ. Καη πηζηεχσ φηη είλαη έηζη γηαηί πξέπεη ζε 

θάζε επθαηξία πνπ γίλεηαη ιφγνο γη΄απηφ, λα είκαζηε, ζχηεο θαη ζχκαηα, ηνπιάρηζηνλ 

θπζηθνί, αθξηβείο θαη ηίκηνη, παξά ην γεγνλφο φηη ην Οινθαχησκα είλαη απφ ηα πην 

κεγάια θφθαια πνπ θιήζεθαλ λα θαηαπηνχλ ζηελ ηζηνξία ησλ ζπκθνξψλ ηνπο νη 

Δβξαίνη.   

΄Οζν γηα καο ηνπο επηδήζαληεο, φπσο είπε ε Terence Despres  “ πνηνο επηβηψλεη – 

φπσο εκείο – δηαηεξεί κελ ηελ δσή ηνπ αιιά ζα πξέπεη λα θξαηήζεη θαη ηελ αλζξσπηά 

ηνπ έζησ θαη   κέζα απφ θαηαζηάζεηο πνπ ε επγελήο ζθέςε δείρλεη ειίζηα θαη 

αδχλαηε. Καη ην πην ζπνπδαίν ραξαθηεξηζηηθφ εθείλνπ πνπ επηβηψλεη είλαη φηη ηνπ 

θνιιάεη αλαπφθεπθηα ην θαζήθνλ ηεο « Μαξηπξίαο» φρη φκσο ηνπ Μάξηπξα / 

Θχκαηνο.  

Σνπ πέθηεη ην θαζήθνλ ζην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ λα ζηαζεί ζαλ κηα απφ ηηο πέηξεο   

πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηζηνξηθή κλήκε. Απηφ άιισζηε θαη κφλν κπνξεί λα ηνλ 

θαηαμηψζεη θαη λα ζπληεξήζεη ηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία. 

 

Καη κπαίλνληαο ηψξα   ζην νπζηαζηηθφ κνπ ζέκα, ηελ εμηζηφξεζε, 

αλαξσηηέκαη ηη κπνξψ λα πξσηνπψ. ηνλ ιίγν ρξφλν πνπ δηαζέησ δελ ζά ‟ζεια λα 

ζαο εμηζηνξήζσ ηελ αθάληαζηα καξηπξηθή πνξεία ελφο παηδηνχ 13 εηψλ ηφηε, κηαο 

κεζναζηηθήο εβξατθήο νηθνγέλεηαο ζηα ρέξηα ησλ Ναδί. Σα γεγνλφηα έρνπλ 

ρηιηνπεξηγξαθεί, θαη είλαη ζηνλ βαζηθφ ηνπο πεξίγξακκα ηα ίδηα. Σξαγηθά, ζθιεξά, 

ζαδηζηηθά, απάλζξσπα, εγθιεκαηηθά, κνλαδηθά ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Βέβαηα 

θάζε επηδήζαο, κηθξφο ε κεγάινο, άλδξαο ή γπλαίθα έρεη ηελ δηθηά ηνπ ηδηαίηεξε 

ηζηνξία. Υηιηάδεο δηαθνξεηηθνχο εθηάιηεο κέζα ζηελ αλζξψπηλε αγσλία, ην 

βαζαληζκφ, ηνλ πφλν, ηελ θαηαξξάθσζε ηεο αμηνπξέπεηαο, ην ζπάζηκν ηεο αληνρήο, 

ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ.  
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Μ‟ ελδηαθέξεη πην πνιχ – θαη ίζσο ελδηαθέξεη θαη ζαο – λα ζαο θάλσ 

θνηλσλνχο ησλ εζσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζθξάγηζαλ έλαλ ηξφθηκν ησλ 

Ναδηζηηθψλ ζηξαηνπέδσλ, πνιχ πεξηζζφηεξν έλα 13ρξνλν παηδί . . . κηαο 

κεζναζηηθήο εβξατθήο νηθνγέλεηαο!  

 

Ννκίδσ φηη ην ιέεη ηφζν απέξαληα θαιά ν Οδπζέαο Διχηεο ζην «Άμηνλ Δζηί» 

κηιψληαο γηα ηα παηδηά ηεο αληίζηαζεο ζηελ Αζήλα ηνλ θαηξφ ηεο θαηνρήο.   Δίπε: 

« Καη πεξάζαλε κέξεο πνιιέο κέζα ζε ιίγε ψξα». Κη‟ εγψ παξαθξάδσ «Γηα 

καο ηα παηδηά ησλ ζηξαηνπέδσλ πεξάζαλε πνιιά πνιιά ρξφληα κέζα ζε κεξηθνχο 

κήλεο».  

΄Ηζσο ρξεηάδεηαη φκσο λα ζαο δψζσ έλα ζχληνκν πεξίγξακκα ηνπ πνηνο είκαη.   

Οηθνγέλεηα 2 αξθεηά λέσλ γνληψλ, 3 αγφξηα, 16 εηψλ ν κεγάινο ν Ηζαάθ (ν 

Εάθνο), 13 εγψ ν άκεο, θαη 9 ν Νφξκαλ ή Μέθνο ν κηθξφο.  Γελλεζήθακε θαη 

κεγαιψζακε δπν βήκαηα απφ ‟δψ, ζην Θεζείν. 

Εήζακε θη‟εκείο ζηελ δεθαεηία ησλ ‟30 ηελ αγσλία εθείλνπ πνπ 

πξνδηαγξαθφηαλ φηη έξρεηαη. Αιιά είκαζηε παηδηά πνιχ παηδηά γηα λά‟ ρνπκε 

ζπλείδεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.   

 

Δίρακε κνηξαζηεί θαη εκείο, φπσο φινη, ηα έλδνμα αιιά θαη ζπληαξαθηηθά 

ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ηνπ ‟40 θαη κεηά ηα ζθιεξά θαη ζηεξεκέλα ηα θαηνρηθά, ηνπ ‟41 

ηεο κεγάιεο πείλαο, ην ‟42 ηνπ «βάζηα Ρφκει», ην ‟43 ηεο αληίζηαζεο ηνπ βνπλνχ 

θαη ηεο πφιεο, κέρξηο εθείλν ηνλ Οθηψβξε πνπ ρηχπεζε ε θακπάλα θαη γηα καο.    

Σνλ Οθηψβξε ηνπ 1943 ε νηθνγέλεηα έζπαζε ζηα ηξία θεχγνληαο ηνπο 

θπλεγνχο καο. Ο παηέξαο, απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα αλάπεξνο, θξχθηεθε ζην ζπίηη 

ελφο θαινχ θίινπ, ν Εάθνο ζην αληάξηηθν, θαη ε κάλα κε ηα δπν πηηζηξίθηα κεηά απφ 

κηα πεξηπιάλεζε ιίγσλ εβδνκάδσλ θαηαιήμακε ζε έλα θαη κνλαδηθφ θησρηθφ 

πιηλζφθηηζην δσκάηην ζηνπ Ρνπθ. Εήζακε εθεί 8 κήλεο, κε ηνλ ζπλερή εθηάιηε ηνπ ηη 

ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί, 

γηαηί μέξακε φηη είρε   πξνεγεζεί ε κεηαθνξά ησλ Δβξαίσλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο.   

Ζ δσή ζηνπ Ρνπθ θχιεζε κε ζηέξεζε θαη αγσλία κελ, αιιά γηα καο ηα δπν 

παηδηά ιίγν αλέκεια κε ηηο δηαθπγέο πνπ επέβαιε ε απηνζπληήξεζε ηεο άγλνηαο.   

 

Πεξηθεξφκαζηαλ ζηνπο ρσκαηφδξνκνπο ηεο γεηηνλίαο   παξαμελεκέλνη γηαηί 

έπξεπε λα   ιέλε εκέλα Σέιε θαη ηνλ κηθξφ, Αιέθν, θαη γηαηί γηλήθακε μαθληθά . . . 

βνκβφπιεθηνη απφ ηνλ Πεηξαηά.  

Καη λα ε πξψηε παξάμελε εκπεηξία. Δθεί πνπ φια ήηαλ ηξνκεξά, θνβηζκέλα θαη 

θαηαπηεζηηθά, γηα κέλα έγηλε έλα παηρλίδη thriller, θάηη ζαλ θιέθηεο θαη αζηπλφκνη! 

Με ηνπο θαινχο εκάο, θαη ηνπο θαθνχο ηνπο Γεξκαλνχο. 

Απηφ απνδείρηεθε θαη κηα θάπνηα θαιή ιχζε γηα ηελ ηζνξξνπία ηελ δηθηά καο αιιά 

θαη ηεο κάλαο καο.  

 Καη „θεί, μαθληθά κηα βδνκάδα κεηά απφ ην D day,  ηελ εκέξα ηεο  απφβαζεο 

ησλ ζπκκάρσλ ζηελ Ννξκαλδία ηνλ Ηνχλην ηνπ ‟44,  φηαλ φινη αξρίζακε λα 

αλαζαίλνπκε ην αεξάθη ηεο ειπίδαο θαη  ηεο ιεπηεξηάο  , ζπγθεθξηκέλα ζηηο 19 

Ηνπλίνπ ζηηο 2 ην πξσί καο έπηαζαλ , πξνδνκέλνπο απφ θάπνηνλ πνπ δελ κάζακε πνηέ, 

θαη άξρηζε λα πθαίλεηαη κηα αθφκα ηζηνξία αλείπσησλ βαζάλσλ θαη ζπαξαγκψλ. 

Πεξάζακε απφ ηα κπνπληξνχκηα ηεο Μέξιηλ, θαη απφ ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα ηνπ 

Υατδαξίνπ, ψζπνπ κηα γιπθεία αιιά κνηξαία κέξα ηνπ Απγνχζηνπ έθηαζαλ ζην 

Υατδάξη 1.600 εβξαίνη ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κσ. 
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Μαδί κ „απηνχο θνξηψζαλε θαη καο 200 άηνκα πνπ είραλε βξάδπ ην βξάδπ καδέςεη νη 

Γεξκαλνί ζηελ παγαληά ηνπο γηα Δβξαίνπο ζηελ Αζήλα.  

Μαο θφξησζαλ 80 κε 90 άηνκα ρχδελ ζηα πεξηβφεηα ζηξαηησηηθά βαγφληα « ΄Αληξεο 

40 – άινγα 8» γηα έλα ηαμίδη 15 εκεξψλ – ην καθξχηεξν ηαμίδη φισλ ησλ απνζηνιψλ 

-  απφ ηελ Διιάδα γηα ηελ Κξαθνβία. Καη ήηαλ ε ηειεπηαία απνζηνιή, θαη εηαλ,  

ηχρε καο θαθηά, 2,5 κφιηο κήλεο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο. 

 Ση έκαζε θαη ηη έπαζε ν κηθξφο άκεο ζηελ 10κελν ηεο θξπθήο δσήο , ηεο 

ζχιιεςεο,  ησλ αλαθξίζεσλ θαη  ησλ βαζάλσλ ηεο Μέξιηλ ,  ηεο απεξίγξαπηα 

ζθιεξήο δνπιεηάο ζην Υατδάξη, ηελ γλσξηκία κε ηελ ζπκθνξά ηεο πξνζθπγηάο ησλ 

μεξηδσκέλσλ δσδεθαλεζίσλ Δβξαίσλ; 

ην θπζηθφ ηνπ δελ έπαζε πνιιά. Φήισζε, ην θνξκί ηνπ άληξεςε, νη αληνρέο ηνπ 

γαιβαλίζηεθαλ. Αξγφηεξα βέβαηα έγηλε έλα ζαθνχιη θφθαια. Αιιά επέδεζε θαη 

θπζηθά ζπλήιζε κε ηνλ ρξφλν. Καηάινηπα ζηελ πγεία έκεηλαλ ιίγα. Αιιά ην 

ζπνπδαίν είλαη φηη έκαζε πνιιά.  

Ση έκαζε; Να ζθέθηεηαη πεξηζζφηεξν δχζπηζηα, λα θπιάγεηαη ζαλ θπλεγεκέλν αγξίκη 

ηφηε, λα πξνζαξκφδεη ηα βηψκαηα ηνπ ζην λέν θφζκν φπσο δηακνξθσλφηαλ ηξηγχξσ 

ηνπ κέξα ηελ κέξα. Με ιίγα ιφγηα κεγάισζε κεξηθά ρξφληα κέζα ζε ιίγνπο 

κήλεο.΄Οζν βξηζθφηαλ κε ηελ κεηέξα θαη ηνλ κηθξφ δηακνξθψζεθε κέζα ηνπ έλα 

αίζζεκα επζχλεο ζαλ, ηάρα κνπ, λα έγηλε πηα απηφο πξνζηάηεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

΄Ζηαλ κηα ζηγαλή αιιά βαξηά   κεηάιιαμε πνπ ηνλ πέξαζε μαθληθά απφ ηα γιπθά 

ηξπθεξά ρξφληα, ζηελ ελειηθίσζε, ρσξίο λα πεξάζεη θπζηνινγηθά απφ ηελ εθεβεία 

θαη ηηο κηθξέο ηαξαρέο ηεο, ηηο δηακνξθσηηθέο ηνπο θαηνπηλνχ ηνπ ραξαθηήξα. ΄Αθηζε 

πίζσ ηνπ ηελ άγλνηα θαη ην ζξίιεξ ηνπ θιέθηε θαη ηνπ αζηπλφκνπ.  Καη άξρηζε λα 

αλαγλσξίδεη έλα λέν δαίκνλα, ηνλ θφβν, πεξηζζφηεξν ηνλ θφβν ηνπ πφλνπ ηεο 

ηηκσξίαο θαη ηεο πείλαο θαη ιηγφηεξν, αθφκα, ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ. Μαδί κ‟απηά 

άξρηζαλ λα καδεχνληαη εληφο ηνπ ρηιηάδεο ΓΗΑΣΗ.  Δίρε αξρίζεη λα κπαίλεη , πνιχ 

πνιχ λσξίο,  γηα κηαλ αλζξψπηλε θχζε,  ζηνλ  πξνζάιακν ησλ ππαξμηαθψλ 

εξσηήζεσλ. 

 

Ήηαλ φκσο ηφζν ιίγν εμνπιηζκέλνο γηα λα αληηθξηζηεί κ‟απηέο. Σν «ηαμίδη» ηεο 

χπαξμεο ηνπ ήηαλ αθφκα κηθξφ γηα λα ερεη δηακνξθψζεη κεξηθέο ηνπιάρηζηνλ 

απαληήζεηο. 

 Μέζα πηα   ζην ζηξαηφπεδν άξρηζε λα θαηαιαβαίλεη θαιιίηεξα ηνλ 

παξαινγηζκφ ηνπ ηη γηλφηαλ γχξσ ηνπ, ην 

ηη ζεξηφ είλαη, ή γίλεηαη ν άλζξσπνο.  ΄Δλνησζε πψο ε ηεξαξρία ησλ βαζηθψλ 

ελζηίθησλ αλαηξάπεθε κε πξσηαξρηθή πηα φρη ηελ απηνζπληήξεζε αιιά απηή θαζ‟ 

εαπηή ηελ επηβίσζε.   

 Λίγν κεηά ηηο πξψηεο βδνκάδεο ηεο αηρκαισζίαο ηνπ ν άκεο άξρηζε λα 

πιέθεη έλα θνπθνχιη γχξσ ηνπ. Κη‟ απηφ ηνλ έθεξε ςπρηθά θαη δηαλνεηηθά ζ‟έλα 

κπινθάξηζκα ησλ ζπζζσξεπκέλσλ παξαζηάζεσλ δσήο, απφ εθείλεο πνπ είρε πάξεη 

απφ ηελ ζχιιεςε ηνπ αθφκα ζηελ κήηξα ηεο κάλαο ηνπ θαη πνπ είραλ ραξαρηεί ζηνλ 

εγθέθαιν ηνπ κέρξη θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηεο δσήο ηνπ ησλ 14 ρξφλσλ, 

ηψξα.  Κη‟άξρηζαλ λα ζβήλνπλ εηθφλεο θαη έλλνηεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνλ θφζκν φπσο 

είλαη.  ΄Αξρηζε κέζα ζην θνπθνχιη ηνπ λα ζεσξεί πσο γελληέζαη μαθληθά απφ έλα big 

bang κέζα ζην ζηξαηφπεδν, κε αλζξψπηλα ζεξηά λα ζε θπλεγάλε ζπλερψο.  

 

Δίραλε ζβήζεη απφ ην κπαιφ ηνπ ηειείσο νη θαζεκεξηλέο έλλνηεο δσήο, ε χπαξμε 

ινπινπδηψλ, αο πνχκε, ε χπαξμε γπλαηθψλ, ε χπαξμε δέληξσλ, ηξνθήο, απαιψλ ήρσλ 

θαη ηφζσλ άιισλ πνπ καο θάλνπλε θαλνληθά νινθιεξσκέλεο αλζξψπηλεο ππνζηάζεηο. 

Απηή ήηαλ ε δσή ζηνλ πιαλήηε Γή.  Υηίζηεθε ν άκεο ζ‟έλα πέηξηλν θνπθνχιη. 
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Αιιά ζήκεξα πηζηεχσ αθξάδαληα πσο ην θνπθνχιη απηφ ήηαλ θαη ε ζσηεξία ηνπ.  Σν 

πηζηεχσ γηα κέλα θαη γηα θάζε επηδήζαληα πσο είηε ε δηεξγαζία απηή έγηλε ζπλεηδεηά 

ή ππνζπλείδεηα ήηαλ ν βαζηθφο ηξφπνο επηβίσζεο. Αλ θξαηάγακε ηελ νπζία ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο καο νη αληνρέο καο θαη νη αλνρέο καο ζα αδπλάηηδαλ. ΄Δκελε 

κφλν, θαη ήηαλ ην πην ζπνπδαίν κέζα ζ‟απηή ηελ αλαηξνπή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο 

καο   γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηβίσζεο, λα θξαηεζνχκε ρσξίο λα εμνβειίζνπκε ηειείσο 

κηα δφζε ηνπιάρηζην ηεο αλζξσπηάο καο. Αιιά ρσξίο ηελ κεηάιιαμε θαη ηελ 

αλαηξνπή απηή ήζνπλ μεγξακκέλνο. Θα ζ‟ έηξσγε ν θφβνο, ε πείλα, ε θαθνπρία, θαη 

πεξηζζφηεξν απφ φια ζα ζ‟ έζθαβε ε ζπληήξεζε ηεο ειπίδαο γηα ιεπηεξηά. 

Γηα ηελ επηβίσζε ζην ζηξαηφπεδν ε ειπίδα έπξεπε λα πεζάλεη πξψηε,  φρη ηειεπηαία.  

Καη πφζα απ‟ απηφ ηνλ ζάιν κπνξνχζαλ λα ρσξέζνπλ θαη λα αληέμνπλ ζην 

θπζηθφ θαη ςπρηθφ δέκαο θαη ηνλ εγθέθαιν ελφο . . . παηδηνχ 14 ρξφλσλ κηαο 

κεζναζηηθήο εβξατθήο νηθνγέλεηαο; Αιιά θαίλεηαη φηη άληεμαλ! 

 Κη‟ εδψ είλαη ην κεγάιν, ην ηξαλφ ζπλαίζζεκα ληθεηή πνπ έλνησζα φζν 

πξνρσξνχζαλ ηα ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε κνπ!  

 Νίθεζα ην Auschwitz – Birkenau, λίθεζα ην Buchenwald. Νίθεζα 5 Selektion 

φπνπ έλα ππνθείκελν πνπ ιεγφηαλ γηαηξφο ζ‟ έβιεπε πεξηνδηθά ζαλ έλα ζαθνχιη 

θφθαια γηα λα πξνβιέςεη αλ αληέρεηο ιίγν αθφκα. Γηαηί αιιηψο κε κηα θίλεζε ρεξηνχ 

δεμηά ή αξηζηεξά δηέηαδε κηθξή παξάηαζε χπαξμεο ή ζάιακν αεξίσλ, αχξην ην πξσί.  

Ναη, λίθεζα ηελ ιεγφκελε πνξεία Θαλάηνπ ζηα ηέιε ηνπ Γελάξε ηνπ ‟45.  Δίκαη 

πεξήθαλνο γη‟απηφ; 

αο δηαβεβαηψλσ φρη. Γηαηί δελ δνχιεςα γηα ηελ λίθε απηή. Γελ έγηλε απφ κέλα, δελ 

δνχιεςα γη‟απηέο ηηο λίθεο. ΄Δηπραλ δελ ηηο πέηπρα ηηο λίθεο εγψ. Γνχιεςε ε θχζε θαη 

ην αηζαιέλην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλνο ν άλζξσπνο.  

 

Ση άιιν έκαζα; Βξέζεθα ηφζν θνληά ζηελ αλππαξμία, ζηνλ θαζεκεξηλφ 

ζάλαην.  Βίσζα ηνλ ρακφ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ κηθξνχ Μέθνπ φηαλ ραζήθακε 

βγαίλνληαο απφ ηα βαγφληα ζηελ βαβνχξα θαη ην ράνο. 

Γελ είρα ηε δχλακε λα θιάςσ γη‟απηφ, ηφηε. Αιιά κε άγγηδε φζν ήκνπλ εθεί πφηε 

πφηε ν εθηάιηεο ηνπ ρακνχ ηνπο, ζε ζηηγκέο - ζα κπνξνχζα λα πψ - δηαινγηζκνχ – 

φζν θαη αλ απηφ κπνξεί λα αθνχγεηαη πεξίεξγν   ή αθαίξεζεο-  ζαλ έβιεπα ηηο θιφγεο 

απφ ηηο θακηλάδεο ησλ θξεκαηνξίσλ.  

 Δκαζα ην πφζν θαθά, ζθιεξά, ζαδηζηηθά, αιχπεηα κπνξνχλ λα γίλνπλ κηθξά 

παηδηά γηα ιφγν ή ρσξίο ιφγν. 

 ΄Δκαζα λα κπαίλσ θαη λα δσ ζηνλ δαίδαιν ηεο πνλεξηάο θαη ηεο 

κηθξνθνκπίλαο. Μνπ ηα έκαζαλ ε αλάγθε γηα επηβίσζε. 

΄Δκαζα από ηελ άιιε πόζν κπνξεί λα επηπιεύζεη ε αλζξσπηά θαη ε αλάγθε, ρσξίο 

ιφγν, λα βνεζήζεηο ην πην αδχλαην, λα ζηεξίμεηο ηνλ ζχληξνθν, λα κνηξαζηείο!  

Πηζηεχσ φηη αλ επέδεζα ρξσζηάσ πνιιά ζε δπν- ηξεηο αλζξψπνπο πνπ κε 

θαζνδήγεζαλ θαη κ‟ έζσλαλ ζπλέρεηα απφ κηαλ άγλνηά κνπ πνπ άγγηδε ζπρλά ηα φξηα 

ηεο βιαθείαο. ΄Ζκνπλ έλα παηδί βιέπεηε κηαο κεζναζηηθήο εβξατθήο θαιήο 

νηθνγελείαο.  

 

            ΄Δκαζα φηη κέζα ζηνλ ζπαξαγκφ, ηνλ πφλν, ηελ πείλα θαη ηα απάλζξσπα 

βάζαλα, ππάξρεη ρηνχκνξ, καχξν κπνξεί, αιιά αλακθηζβήηεηα ππάξρεη φρη κφλν 

Θεία αιιά θαη Αλζξψπηλε θσκσδία εθεί  φπνπ ζπλαγειάδνληαη άλζξσπνη , ηδηαίηεξα 

άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθή θηηαμηά, θνπιηνχξα θαη αγσγή.  Δίρε δίθην κελ ν Γάληεο 

Αιιά ππάξρεη θαη Αλζξψπηλε θσκσδία!  Σελ πεξηγξάθεη άιισζηε ηφζν φκνξθα θαη 

δνπκεξά ζηα βηβιία ηνπ ν κεγαιχηεξνο γηα κέλα αθεγεηήο  ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ν δηθφο 

κνπ Γάληεο ν κεγάινο θαη ηξαγηθφο Primo Levi.  
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΄Δκαζα φηη ηελ ζηηγκή εθείλε ηεο δσήο κνπ κπνξνχζε δίθαηα λα γελλεζεί 

κέζα κνπ ην αίζζεκα, ε έλλνηα ηνπ κίζνπο θαη ηεο εθδίθεζεο. Αιιά γελλήζεθα φζν 

έπξεπε ρακειψλ ηάζεσλ, αξθεηά δεηιφο, πνιχ ιίγν παιηθαξάο. Γελ ππήξμα πνηέ 

ηχπνο Α.  Γη‟απηφ φηαλ αξγφηεξα δηάβαζα ηνλ Primo Levi πίζηεςα κέζα κνπ φηη 

βξήθα δηθαίσζε, θαη μέθπγα απφ ηηο ηχςεηο κνπ πνπ δελ είρα λεχξν γηα ηνλ ηχξαλλν 

κνπ. Δίπε ν κεγάινο απηφο ζπγγξαθέαο: «To ηακπεξακέλην κνπ δελ ρσξάεη ην κίζνο. 

Πξνηηκψ ηα θίλεηξα κνπ λα είλαη απνηέιεζκα – φζν γίλεηαη – ινγηθήο.»  

Δπζπγξακκίζηεθα κε απηφ.                   

  

Θα κπνξνχζα λα πσ πνιιά αθφκα, γηα ηα ζηξαηφπεδα, ηνπ αλζξψπνπο εθεί , 

ηελ ιεπηεξηά, ηελ επηζηξνθή, ηηο λίθεο λα δήζεηο,  λα είζαη λένο,  λα εξσηεπζείο, λα 

κάζεηο, λα δεηο ηελ νκνξθηά , ηελ δσή πξηλ θαη κεηά ην ζηξαηφπεδν. 

Βίσζα κε φιν κνπ ην είλαη ηελ λίθε γηα ηελ νπνία κίιεζα παξαπάλσ  φηαλ 

απνθηήζακε ηα παηδηά καο, φηαλ παληξεχηεθαλ ηα παηδηά καο , θαη πάλσ απ‟ φια 

φηαλ καδεχηεθαλ γχξσ απφ ηελ γπλαίθα κνπ θη‟ εκέλα ,  

γχξσ απφ ηελ γηαγηά θαη ηνλ παππνχ, ζηγά ζηγά κέζα ζε ιίγα ρξφληα, 5-κηθξά εγγφληα.  

χκπησζε, ζήκεξα αθξηβψο είλαη ηα γελέζιηα ηεο κηθξήο καο εγγνλήο ηεο νθίαο.  

Γίλεηαη ζήκεξα 8 ρξφλσλ.   Να ε αληίζεζε ηνπ εμνινζξεκνχ αλζξψπσλ πξνο ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ αλζξψπσλ κέζα ζηνπο λφκνπο ηεο θχζεο καο. Μεγάιε ε Νίθε. 

΄Δκαζα αθφκα φηη ππάξρνπλ πξάγκαηα ζηελ δσή πνπ ινγίδνληαη ινγηθά απφ 

ηελ κηα κεξηά φζν νπηνπηθά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη έλα θαηάινηπν πνπ 

κνπ άθεζε ην ζηξαηφπεδν.  

 

ηελ εκπινθή κνπ κε ηελ δσή αληηκεηψπηζα φπσο φινη καο δπζθνιίεο, αδηθίεο 

θαη αληηλνκίεο.  Οη δπζθνιίεο απηέο πέξα απφ ηελ απνγνήηεπζε πνπ γελλνχζαλ 

αλέπηπμαλ κέζα κνπ θαη εδξαίσζαλ γηα πνιιά πνιιά ρξφληα φηη ε δσή ππήξμε άδηθε 

καδί κνπ ζην ζχλνιν.  Πίζηεςα θαη πηζηεχσ φηη γηα θάζε ηη θαιφ πνπ κπνξεί λα ζνπ 

ζπκβεί πξέπεη λα πιεξψζεηο έλα ηίκεκα.  Δ! γηα πνιιά ρξφληα είρα ηελ πεπνίζεζε φηη 

ε δσή ή ε θνηλσλία ή ηχρε κνπ ρξσζηνχζαλ αλαληίξξεηα δηαξθή επθνιία, επηπρία, 

επηηπρία, επκάξεηα.  Γελ πιήξσζα άιισζηε πνιχ πνιχ λσξίο ζηα κηθξάηα κνπ θαη 

πνιχ πνιχ αθξηβά ην ηίκεκα πνπ δεηάεη ε δσή; Αιιά ζηγά ζηγά έκαζα πσο δελ είλαη 

έηζη. Απηφ ζα ελείρε κηα γεξή δφζε κπζηηθηζκνχ, πνπ δελ ρσξάεη ζην ηακπεξακέλην 

κνπ.  Γελ κπφξεζα άιισζηε εχθνια λα θαηαιάβσ θαη λα ελζηεξληζηψ ηνλ 

κπζηηθηζκφ θαη ηελ αηψληα νδχλε άιισλ επηδεζάλησλ φπσο ιφγνπ ράξηλ ηνπ κεγάινπ 

επηδήζαληνο θαη δηαλννχκελνπ Eli Wiesel, κε ηνλ νπνίν ρξνληθά, ειηθηαθά πεξίπνπ, 

θαη ζηελ πνξεία καο ζηα ζηξαηφπεδα ηπραίλεη λα είκαζηε βίνη παξάιιεινη.  Δθείλνο 

βέβαηα ζεκείσζε πνιχ κεγάιεο λίθεο. 

 

  Δγψ έρσ ηηο κηθξέο δηθέο κνπ ζαλ απηή πνπ λνηψζσ ζήκεξα πνπ κπνξψ λα 

θνηλσλήζσ καδί ζαο ηελ εκπεηξία κνπ. 

 Γελ ζα ήηαλ πιήξεο ε θνπβέληα κνπ καδί ζαο αλ δελ αλαθεξφκνπλα ζχληνκα 

ζε δπν αθφκα πξάγκαηα πνχ  

έκαζα.  

 Σν έλα αθνξά ηνλ ζάλαην.  Σν είδα απφ ηφζν θνληά ζε ηέηνηα πνζφηεηα θαη 

αζθήκηα, ηφζν λσξίο ζηελ δσή κνπ!  Γελ είκαη – ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη ησλ 

ζηαηηζηηθψλ – πνιχ καθξηά απφ ηελ δχζε κνπ. Γελ ηνλ θνβάκαη, κε έλαλ θφβν φπσο 

εθείλν πνπ ηφζν πνιχ ηνλ γεχηεθα έηζη πνπ κπνξψ λα είκαη έηνηκνο λα 

ζπλαληεζνχκε.  Γελ ιέσ, έρσ ηηο αλαζηνιέο κνπ ζ‟ απηφ. ηελ ζθέςε ηνπ ζαλάηνπ 

δελ κε ζπλέρεη θφβνο, αιιά έηζη κηα ιχπε, έηζη κηα κειαγρνιία γηα φζα θαιά θαη 

φκνξθα δελ ζα είκαη εδψ γηα λα δσ λα αθνχζσ θαη λα λνηψζσ.   
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Σν άιιν είλαη ζρεηηθφ κε ην παξαπάλσ θαη απνηειεί ηνλ ζπαξαγκφ κνπ ζηελ ειηθία 

πνπ είκαη.  ‟απηή ηελ ειηθία, ζηνλ απνινγηζκφ κηαο δσήο είλαη ηφζν έληνλε ε 

αλαδήηεζε ηεο έλλνηαο ηεο δσήο, ηα πεξίθεκα ππαξμηαθά εξσηήκαηα. 

 

Καη ζε κέλα αλακθηζβήηεηα ππάξρνπλ. Έρσ ηηο Δξηλχεο κνπ έρσ θαη ηηο Δπκελίδεο 

κνπ. Αιιά ζε κέλα νη εκπεηξίεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ έρνπλ αλαθαηέςεη αξθεηά ηελ 

κεζνδνινγία ηεο ζθέςεο θαη ηεο αλαδήηεζεο. ΄Ζξζαλ πνιιά απ‟ απηά πνιχ λσξίο, 

θαη πάιη πνιχ πην λσξίο ήξζαλ κεξηθέο απαληήζεηο ζ‟απηά. Απαληήζεηο πνπ ζπρλά 

δελ πξνιαβαίλεηο λα ηηο έρεηο πξνηνχ θχγεηο.  Δίλαη απηφ έλα ράξηζκα ή κηα θαηάξα;  

Γελ μέξσ. Αιιά αλ είλαη ράξηζκα ήηαλ πνιχ αθξηβφ ην ηίκεκα. 

 Καη ν κεγάινο κνπ ζπαξαγκφο.  Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ, δελ ην ρσξάεη ν 

λνπο κνπ φηη ζε 5, 10, 15, ην πνιχ ρξφληα ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΟΝ ΠΛΑΝΖΣΖ ΓΖ 

ΜΗΑ ΚΑΗ ΜΟΝΟ ΦΤΥΖ ΠΟΤ ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΔΗ « ΖΜΟΤΝ ΔΚΔΗ».  

Γη‟απηφ ην εκηλάξην απηφ θαη ε παξνπζία ζαο ζ‟απηφ, δηθαηψλεη εκάο ηνπο 

επηδήζαληεο. Θα ζπλερίζνπκε λα δνχκε θη‟ αθνχ θχγνπκε μέξνληαο φηη ζα ππάξρνπλ 

δάζθαινη λα κάζνπλ ζηα παηδηά ηνπ θφζκνπ ην « Πνηέ πηα» Να κελ κείλεη νπηνπία. 

Να κελ ππάξμνπλ πηα νχηε Νηαξθνχξ, νχηε νκαιίεο, νχηε Μπηάθξεο, νχηε Κφζνβα.  

Αλ κε ηελ βνήζεηά ζαο ηα παηδηά ηνπ ηψξα θαη ηνπ αχξην κάζνπλ πψο λα   πεηχρνπλ 

λα γηνξηάδνπλ ηηο αλζξψπηλεο δηαθνξέο, ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, ηηο δηάθνξεο 

κπξνπδηέο θαη γεχζεηο, ηφηε ε δηθηά καο ηαιαηπσξία δελ πήγε ρακέλε.  

 αο επγλσκνλνχκε πνπ αλαιακβάλεηε απηνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ζαο 

επραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε. 
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΗΜΥΑ 

 

 Μία απφ ηηο πξψηεο αλακλήζεηο ηνπ Αιέμαλδξνπ ηκρά ήηαλ ην καχξν ηαμί 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε θπγή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απφ ηελ Καβάια. Σξηψλ εηψλ 

ήηαλ ηφηε ν ίδηνο. Ο παηέξαο ηνπ, δηεπζπληήο ζε κεγάιε θαπλεκπνξηθή επηρείξεζε 

ηεο πφιεο, δηείδε ηνλ θίλδπλν απφ ηελ επεξρφκελε Γεξκαληθή Καηνρή κε ην μεθίλεκα 

αθφκε ηνπ πνιέκνπ. Απνθάζηζε ινηπφλ λα κεηαθηλεζεί ε νηθνγέλεηα ζηελ Αζήλα, 

φπνπ ζα ήηαλ επθνιφηεξν λα αλακηρζεί κε ην πιήζνο. 

 

 Βξέζεθαλ έηζη, ν Αιέμαλδξνο κε ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο αδειθνχο ηνπ θαη 

ηνπο γνλείο ηνπ, ζ‟ έλα λνηθηαζκέλν ζπίηη ζην Παγθξάηη. Ζ Καηνρή είρε αξρίζεη, αιιά 

ηα παηδηά κπνξνχζαλ αθφκε ηνλ πξψην θαηξφ λα θάλνπλ θίινπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηα παηρλίδηα ηεο γεηηνληάο. 

Ήηαλ ηφηε πνπ άξρηζε λα ληψζεη ηηο πξψηεο ζθηέο ηεο δχζθνιεο πεξηφδνπ πνπ 

επξφθεηην λα έξζεη:  «Οη γνλείο κνπ κνχ έιεγαλ ζπλέρεηα λα κε ιέσ ζε θαλέλαλ φηη 

είκαζηε Δβξαίνη, γηα λα κε ην κάζνπλ νη Γεξκαλνί» ζπκάηαη ν ίδηνο. «Άξρηζαλ έηζη 

λα κνπ δεκηνπξγνχληαη ελνρέο. Αηζζαλφκνπλα φηη αλήθα ζε κία θαηψηεξε θαηεγνξία 

αλζξψπσλ...» 

  

Απνθαζίζηεθε αθφκα πξνιεπηηθά λα βαθηηζηνχλ φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη, ψζηε κε λέα, ςεχηηθα νλφκαηα θαη ηαπηφηεηεο λα 

κπνξνχλ λα γιπηψζνπλ απφ ην δησγκφ. Σα παηδηά έπξεπε γηα πεξηζζφηεξε 

πεηζηηθφηεηα λα κάζνπλ ηηο βαζηθέο ρξηζηηαληθέο πξνζεπρέο. Σα κεγαιχηεξα αδέιθηα 

ηνπ δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά, ν κηθξφο φκσο Αιέμαλδξνο ην βξήθε δηαζθεδαζηηθφ˙ 

κέζα ζε δπν – ηξεηο κέξεο είρε κάζεη ην «Πηζηεχσ» θαη ην «Πάηεξ εκψλ», ρσξίο θαλ 

λα μέξεη αθφκε λα δηαβάδεη! Σν κέηξν απηφ απνδείρζεθε αξγφηεξα κάιινλ κάηαην, 

αθνχ δελ αλαγλψξηδαλ νη Γεξκαληθέο Αξρέο ηέηνηνπ είδνπο βαθηίζεηο Δβξαίσλ ζε 

Υξηζηηαλνχο.  

  

ζν ε Καηνρή γηλφηαλ αγξηφηεξε, ηφζν δπζθφιεπαλ ηα πξάγκαηα γηα ηνπο 

δησθφκελνπο Δβξαίνπο. Πάξζεθε ε απφθαζε λα ρσξηζηεί ε νηθνγέλεηα, ψζηε αλ 

πηαλφηαλ έλα κέινο λα κελ θηλδπλεχζνπλ νη  ππφινηπνη.  

Σε θξνληίδα ηνπ Αιέμαλδξνπ αλέιαβε ην δεχγνο ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο 

Βηξγηλίαο Αηγηλήηε, ζην ζπίηη ηνπο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ο ρσξηζκφο απηφο 

ζηάζεθε ηδηαίηεξα νδπλεξφο γηα ην πεληάρξνλν αγφξη θη‟ αο δηαηζζαλφηαλ ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηνπ. Ζ ζπγθαηνίθεζε κε αλζξψπνπο πνπ σο ηφηε δε γλψξηδε, παξ‟ φιε 

ηελ αγάπε θαη ηε θξνληίδα ηνπο, ήηαλ ζηελάρσξε γηα εθείλν. «[..] παξ‟ φιε ηελ 

σξαία αηκφζθαηξα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε νηθνγέλεηα Αηγηλήηε, αηζζαλφκνπλ φηη 

επξφθεηην λα αλέβσ κηα κεγάιε αλεθφξα θαη κάιηζηα ρσξίο λα γλσξίδσ ην ηέινο 

ηεο». 

Αληίβαξν ζηελ πεξηζηαζηαθή απζηεξφηεηα ηεο Βηξγηλίαο ππήξμε ε αδπλακία 

πνπ ηνπ έηξεθε ε κεγάιε κεηέξα ηεο.  

 Μνλαδηθή δηέμνδνο ζηελ αλάγθε ηνπ κηθξνχ γηα παηρλίδη ππήξμε ν θνληηλφο 

ιφθνο ηνπ ηξέθε. Ζ  Καίηε, ε θφξε ηεο νηθνγέλεηαο ηνλ πήγαηλε ηαθηηθά εθεί γηα 

βφιηα. Δθεί έδεζαλ θαη ηελ εκπεηξία ελφο βνκβαξδηζκνχ. Έρνληαο κπεη ζε έλα 

θαηαθχγην ηνπ πάξθνπ, θαη θνβηζκέλνη απφ έλα βιήκα πνπ εμεξξάγε ζηελ είζνδφ 

ηνπ, άξγεζαλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη. Απηφ αλεζχρεζε πνιχ ηνπο ζεηνχο ηνπ 

γνλείο. 

 Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ηελ αλεζπρία ηνπο κήπσο ηνπ ζπκβεί θάηη θαθφ ή πξνδνζεί, 

είραλ απαγνξεπζεί θαη νη ζπλαληήζεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ κία θαη κνλαδηθή 
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θνξά πνπ ζπλαληήζεθε καδί ηνπο, θαηέιεμε ζηε δξηκεία επίπιεμε ηεο Καίηεο απφ 

ηνπο ζεηνχο ηεο γνλείο, επεηδή είρε αλνίμεη ηελ πφξηα ζε κηαλ άγλσζηε θαη ηεο 

επέηξεςε λα πάξεη ηνλ κηθξφ Αιέθν. Γελ ζα ηνπο μαλάβιεπε παξά κφλν κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε. 

 Ζ εμαζθάιηζε ηξνθίκσλ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε εθείλν ηνλ θαηξφ. Σα 

«πεζθέζηα» κεξηθψλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γηψξγνπ Αηγηλήηε ζηελ Σερληθή ρνιή, 

φπσο θαη νη θφηεο πνπ θξαηνχζαλ ζηελ ηαξάηζα θαη ηα απγά ηνπο, απάιπλαλ θάπσο 

ην πξφβιεκα.  

Μεηά ην θαγεηφ, ε θηζάξα ηνπ Γηψξγνπ θαη ην ηξαγνχδη πξνζέθεξαλ έλα μαιάθξσκα 

απφ ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο θαη αγσλίεο.  

 Σελ ίδηα επνρή, ν ζεηφο ηνπ παηέξαο άξρηζε λα δηδάζθεη ζηνλ εμάρξνλν πιένλ 

Αιέμαλδξν ηα πξψηα ηνπ γξάκκαηα, γηα λα κε κείλεη πνιχ πίζσ απφ ηα άιια παηδηά 

ηεο ειηθίαο ηνπ πνπ είραλ ήδε πάεη ζρνιείν.  

 

Μήλεο πέξαζαλ έηζη, ψζπνπ έθηαζε ε πνιππφζεηε εκέξα ηεο 

απειεπζέξσζεο. Ζ ραξά ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ πνπ κπνξνχζαλ πηα ειεχζεξα 

λα μαλαζκίμνπλ, ζθηάζηεθε ιίγν απφ ηε ζπγθίλεζε ησλ ζεηψλ ηνπ γνληψλ πνπ ηνλ 

έβιεπαλ ηψξα λα θεχγεη.  

 

Οη δπζθνιίεο πνπ ε μαλαελσκέλε νηθνγέλεηα είρε λα αληηκεησπίζεη, ήηαλ αθφκε 

πνιιέο: έπξεπε λα δηεθδηθήζνπλ πίζσ ην ζπίηη ηνπο, πνπ είρε λνηθηαζηεί ζε ηξίηνπο 

θαη ν παηέξαο ηνπο έπξεπε λα βξεη δνπιεηά. κσο φι‟ απηά κπνξνχζαλ λα γίλνληαη 

πηα θαλεξά, ρσξίο θφβν θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θξχβνπλ απφ θαλέλαλ ηελ 

Δβξατθή ηνπο θαηαγσγή. 
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ΑΛΒΑΣΩΡ ΜΠΑΚΟΛΑ 
 

         Ο αιβαηψξ Μπαθφιαο γελλήζεθε ζηελ Πξέβεδα ην 1922, αιιά κεγάισζε ζηα 

Ησάλληλα, απφ φπνπ θαηαγφηαλ ν παηέξαο ηνπ. Φνίηεζε ζην ζρνιείν ηεο Alliance 

Israélite Universelle θαη ηε Εσζηκαία ρνιή. Σειείσζε ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ 

Γπκλαζίνπ ην 1941, φηαλ ηα Ησάλληλα ήηαλ ήδε ππφ ηηαιηθή θαηνρή. Σν Φεβξνπάξην 

ηνπ 1942 πήγε ζηελ Αζήλα γηα λα ζπνπδάζεη Υεκεία ζηε Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. πσο θαη πνιινχο άιινπο θνηηεηέο εθείλε ηελ επνρή, νη εηθφλεο 

θξίθεο θαη εμαζιίσζεο πνπ ε γεξκαληθή θαηνρή είρε πξνθαιέζεη, ηνλ ψζεζαλ λα 

γίλεη θαη απηφο κέινο θνηηεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αληηζηέθνληαλ ζηνλ θαηαθηεηή κε 

θαζεκεξηλέο αληηζηαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηεο ήηαλ ην γξάςηκν ζπλζεκάησλ 

ζηνπο ηνίρνπο, ε δηνξγάλσζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε δηαδειψζεηο. Καζψο ην 

Παλεπηζηήκην είρε πάςεη ζρεδφλ λα ιεηηνπξγεί, επέζηξεςε ζηα Ησάλληλα, φπνπ έγηλε 

κέινο ηεο ηνπηθήο λενιαίαο ηνπ ΔΑΜ. Παξ‟ φιν πνπ ην ξίζθν γηα απηφλ, φρη κφλν σο 

αληηζηαζηαθνχ αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν σο Δβξαίνπ, ήηαλ δηπιφ, αλέπηπμε εληαηηθή 

δξάζε. 

 

         Σν επηέκβξην ηνπ 1943 αλέβεθε ζην βνπλφ, φπνπ θαη έγηλε κέινο ησλ 

Αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ ζηα Γεξβελνρψξηα. Έιαβε ην ςεπδψλπκν «σηήξεο» θαη 

ππεξέηεζε ζην Σάγκα ηνπ θαπεηάλ «Θενράξε» σο ηηο αξρέο  Απξηιίνπ ηνπ 1944. 

Καηφπηλ κεηαηέζεθε ζην Λφρν ηξαηεγείνπ ηεο 5εο Σαμηαξρίαο ζην Ληδσξίθη,  κε 

απφζπαζε ζηελ Τπνδεηγκαηηθή Γηκνηξία ησλ αληαξηψλ ηεο ΔΠΟΝ. Καηά ηε κάρε 

ηεο  Άκθηζζαο, ζηηο 2 Ηνπιίνπ 1944, ην ηκήκα ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

δεκηνπξγεζεί αληηπεξηζπαζκφο θαη λα εκπνδηζηεί ε άθημε ερζξηθψλ εληζρχζεσλ απφ 

ηελ Ηηέα. ηε κάρε απηή ζθνηψζεθε θαη ν αλζππνινραγφο «θνπθάο» (Γηνραλάο 

Υαηδήο, Δβξαίνο απφ ηελ Άξηα).  

Ζ κάρε ηεο Καξνχηαο, ζηηο 5 Απγνχζηνπ 1944, ζηελ νπνία επίζεο έιαβε κέξνο, 

ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ηζηνξία ηεο Αληίζηαζεο: Γηα πξψηε θνξά 

εμνινζξεχηεθε ή αηρκαισηίζηεθε έλα ηφζν πνιπάξηζκν θαη ηζρπξφ ερζξηθφ ηκήκα,  

ζρεδφλ νιφθιεξν ην 3
ν
 Σάγκα ηνπ 18

νπ
 πληάγκαηνο ησλ «Αιπηληζηψλ ηεο 

Αζηπλνκίαο» (ΗΗΗ Bataillon des Polizei-Gebirgsjägerregiments 18). ηε κάρε απηή ν 

αιβαηψξ ηξαπκαηίζηεθε ζηε δεμηά θλήκε. Μεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν ηεο 

Πεληαγηνχο, φπνπ θαη λνζειεχηεθε. «Ο γηαηξφο πνπ κε ρεηξνχξγεζε, ήηαλ έλαο 

Ηηαιφο πνπ είρε πξνζρσξήζεη ζηνπο αληάξηεο», ζπκάηαη ν ίδηνο, «είρε ζψζεη πνιχ 

θφζκν». Μεηά ηελ πιήξε αλάξξσζή ηνπ, ηνπνζεηήζεθε μαλά ζηελ ππνδεηγκαηηθή 

Γηκνηξία ησλ αληαξηψλ ηεο ΔΠΟΝ ηεο 5
εο

 Σαμηαξρίαο, ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε 2
α
 

Μεξαξρία. Δθεί ππεξέηεζε σο ηελ απειεπζέξσζε. 

 

         ηαλ νη Γεξκαλνί ζπλέιαβαλ φινπο ηνπο Δβξαίνπο ησλ Ησαλλίλσλ ην πξστλφ 

ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 1944, ήηαλ ν κφλνο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πνπ δελ βξηζθφηαλ 

ζηελ πφιε. ληαο αληάξηεο ζην βνπλφ, ππήξμε θαη ην κνλαδηθφ κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ επέδεζε – φινη νη ππφινηπνη ζπγγελείο ηνπ βξήθαλ ην ζάλαην ζηα 

λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα εμφλησζεο.  
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ΜΔΡΟ Γ΄.  ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Παξαζθεπήο 19 Οθησβξίνπ 2007 
 

 

EMMA O’BRIEN 

“Why, what and how to teach about the Holocaust in the classroom: the 

International Task Force Guidelines” («Γηαηί, ηη θαη πώο λα δηδαρζεί ην 

Οινθαύησκα ζηε ηάμε: νη Οδεγίεο ηνπ International Task Force») 

 

 

Γείηε εδψ απηή ηελ παξνπζίαζε θαη εδψ ηα επεμεγεκαηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jewishmuseum.gr/dyncontent/sitebuilder/dynamicpages/directory/99/textfiles/eobrien_presentation.pdf
http://jewishmuseum.gr/dyncontent/sitebuilder/dynamicpages/directory/99/textfiles/e._o'brien_explanatory_text_1.pdf
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SHIRA MAGEN 

“It was them, not us” – a Yad Vashem  Educational  Unit on anti-Semitism and 

Intolerance” («Ήηαλ απηνί, όρη εκείο» - έλα Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Yad 

Vashem γηα ηνλ Αληηζεκηηηζκό θαη ηε Μηζαιινδνμία») 

For the past few months, members from the European Department in Yad Vashem 

have been developing an educational unit on antisemitism. The development is still in 

process. This paper presents the essence of the unit.   

Why 

A central motivation for the creation of a unit on antisemitism was a request that came 

from European teachers. Teachers who participate in seminars in Yad Vashem 

verbalize their need of pedagogical tools for dealing with the theme of antisemitism in 

their classroom. One of the leading difficulties the teachers point at is how to define 

the contemporary antisemitism, also relating to the pre-Nazi and the Nazi era.  

The need to address antisemitism originates from several reasons: 

A. The historical importance:   

1. Antisemitism lies in the basis of the Holocaust, which is 

one of the epoch-making events in the History of 

western civilization.  

2. Antisemitism has many universal aspects that it shares 

with other forms of hatred. It has, however, unique 

aspects. One of them is its duration. Hatred of Jews is 

probably the longest and most enduring hatred in 

history. This arises questions that the unit gives some 

tools to address, even if it cannot give definite answers.  

Relevancy for European students today. The relevancy of the theme 

derives from two major sources:  First of all antisemitism exists in 

Europe. It manifests itself in different ways and in different 

frequencies in today's Europe and there are indications that it is 

ascending. For instance, the number of violent antisemitic attacks is 

constantly rising. The number of such attacks in 2006 is double the 

amount compared to 2005. The second source of relevancy is the fact 

that learning about antisemitism and focusing on both its universal 

aspects (by the universal aspects we mean aspects it shares with other 

phenomena) and its unique aspects may shed light over wider issues of 

hatred, Xenophobia, Racism, and other phenomenon that derive from 

stereotypes and prejudice. Those issues are of extreme relevance and 

of major importance to Europeans today.  
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Challenges 

The process of developing this unit summons certain difficulties.  

 

 The historiografic debate on the issue of antisemitism. One of the main 

questions still being debated is whether antisemitism along history can be 

seen as a continuum or whether its various expressions in different times 

and different places should be referred to as disconnected and different 

phenomena. The stand that lays in the basis of this unit is that though 

antisemitism was manifested in many ways, in many places and in 

different historical contexts there is a common nucleus and therefore we 

deal with it as one phenomenon expressed in different ways. This approach 

has also an educational significance because some of the most important 

components of this nucleus are: the stereotypes, the prejudice and the fact 

that throughout history Jews have been considered the "ultimate other".  

These are the dominant educational elements dealt with throughout the 

unit. 

 Dominant perspective. Researches have suggested various theories and 

explanations for Antisemitism. In order to understand the unique aspects of 

antisemitism, one has to get acquainted with the historical circumstances that 

constituted the contexts of antisemitism along the years. However, an 

educational approach to historical events has to take in to account not only the 

specific characteristics that where relevant to “then” and “there”, but rather 

the universal characteristics that those events have in common with other 

forms of hatred. Those universal characteristics stem from the fact that 

antisemitism and its expressions were inflicted by people on people. Therefore 

the choice was to approach antisemitism as both historical and psycho-

sociological phenomenon. We believe that the use of social disciplines help to 

deliver educational message according to which each one of us is obliged and 

able to contribute something for combating those phenomena and that they are 

not something metaphysical over which we have no control.  

 Questions regarding current antisemitism. What is an antisemitic 

expression? Is the equation anti Zionist = antisemite valid? What is a 

legitimate criticism on Israeli policy and what is criticism contaminated with 

antisemitism? Those questions can be very charged because of their link to 

current political issues. They do not have black and white answers. We aim to 

give the students tolls for reflecting on them insightfully.   

 Time frame. The starting point for the construction of this unit was a one 

lesson of 45 minutes. However as we proceeded we realized  that a fruitful 

lesson on antisemitism that will contain the educational focal points intended 

couldn‟t be concluded in 45 min. One of the main reasons for that is the 

importance that we attribute to active learning as a key to achieve meaningful 

learning. Therefore the unit consists of four lessons. 
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OBJECTIVES 

EVALUATION 

CONTENTS LEARNERS METHODOLOGY 

& PROCESSES 

TTeeaacchhiinngg  MMooddeell**  

* L. Kremer-Hayun, 1986 

Teaching Model 

The teaching model that leads our work emphasizes the reciprocal 

 

Relationship that  

the elements of teaching 

hold with one another. 

The two-head-arrows 

stress the fact that each 

element depends on the 

others elements and its 

nature is a result of 

relationship with those 

elements. We will touch 

upon the central elements. 

Objectives 

The first thing we would like to achieve trough this unit is for the students to 

become aware of themselves and to acquire tools and terms for understanding 

psychological processes that influence the way people perceive and treat each 

other. Among those terms are: social categorization, in-group, out-group, 

stereotype, prejudice.  Besides that there is a series of other important objectives 

that guide the development of this unit: 

1. The students will get to know the unique aspects of antisemitism while 

obtaining historical understanding of antisemitism throughout history.  

2. The students will learn about the characteristics antisemitism shares with other 

phenomenon of hate and persecution by analyzing it through psycho-sociological 

perspective. 

3. The students will realize, through the example of antisemitism and the Holocaust, 

the dangers that stereotypical thinking and prejudice have in them and the relevancy 

they have to all human beings. 

4. The students will obtain tools for identifying expressions of antisemitism and other 

forms of stereotypical thinking and intolerance. 

5. The students will realize the importance of critical thinking and of being active, 

rather than passive when confronting or witnessing such phenomena.  

6. The students realize that they, as individuals, have power to influence.  
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Contents - Description of the unit 

Lesson one: Perceiving each other – The purpose of this lesson is to introduce the 

students with the basic terms for understanding the things that influence the way 

people perceive each other. Understanding these terms in advance will enable a more 

fruitful discussion in the next lessons. Students will therefore learn: what is a 

stereotype? What is a prejudice? Why do we think stereotypically? What is social 

categorization? One of the main things that the students learn here is that one of the 

key processes that lead us to think stereotypically is the tendency all of us have to do 

social categorization that is to think of people as members of groups rather than as 

individuals. While doing that we usually attribute more stereotypes to out-groups 

(any social group we don‟t belong to) rather than to in-groups (that is the social 

group we consider ourselves a part of). In this lesson we create the infrastructure for 

the next lesson.  

Lesson two: Circling circles– This is a lesson dedicated to a broader as well 

as deeper understanding of the mental processes introduced in the first lesson. This is 

done through an active collaborative learning method. The method we recommend 

for this lesson was inspired by the “Jigsaw classroom" that was developed by Elliot 

Aronson (1978) for de-segregated schools in the U.S at the late 70ies.  

This lesson focuses on 5 research questions: 

1. How do stereotypes and prejudice influence the way we perceive 

individuals? Dealing with this question students will learn how 

stereotypes influence the way they interpret reality and even their 

memory.  

2. How do stereotypes survive? Dealing with this question, students will 

learn why even though life offers us many opportunities to realize that 

stereotypes are falls, we keep holding them.    

3. Are stereotypes correct? Working on this question, students will find 

out whether stereotypes are correct? Are they partially correct or not at 

all?   

4. What is racism? What is xenophobia? Who is “different”? Students 

that will deal with these questions will learn that races, within humans 

do not exist. They will also learn to address those phenomena in the 

terms of: in-group, out-group, and prejudice, stereotypes that they 

obtained in the previous lesson and to attribute to these phenomena the 

irrational character that they share. Finally this group deals with the 

question: why is all this relevant to me at all?” 

5. How do stereotypes and prejudice influence us? Through this 

question, students will focus on some of the negative effects 

stereotypical thinking has on us both as targets and perpetrators of 

stereotypes. Students get to see that they are not only offended when 

they are targets of stereotypes but also when they are the perpetrators.  
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Finally the students are requested to contemplate on the question: 

Can we overcome stereotypes, prejudice and their implications? 

This question is the link between the methodology we recommend for this unit and its 

content. While trying to figure out ways through which human beings can overcome 

their inherent tendency of stereotypical thinking, social psychologists found one way 

that produced real results: bringing two or more groups together and give them a 

common goal. When the groups have to cooperate in order to achieve the goal then 

stereotypes are reduced. This is what the collaborative learning method of this lesson 

is all about. Through it we aim not only to teach theory but to create a real change 

inside the classroom  

Lesson three: It was “they”, not “us” – a lesson on antisemitism as a unique 

phenomenon with universal aspects. The aim of this lesson is double: A. To get to 

know anti-Judaism and antisemitism throughout history: traditional anti-Judaism, 

modern and Nazi antisemitism. B. To implement the universal principles regarding 

stereotypes on the case of antisemitism and to understand the dangers in those human 

tendencies. C. to make the students start  to think what they can do when confronting 

intolerance.  

Lesson four: Antisemitism today - a lesson on antisemitism in today's Europe, In 

which students will get the chance of using the different tools they acquired 

throughout the unit for identifying and understanding expressions of current 

antisemitism and other forms of intolerance.   

 

The place of this unit in the context of Yad Vashem pedagogical approach 

This unit is different than many of the educational units produced by Yad Vashem. 

The main difference is in the limited place dedicated to the Holocaust within it. 

Nevertheless, its design is linked to some of the main principles of the educational 

philosophy of Yad Vahsem: 

 Interdisciplinary approach: Being a watershed event in human history, 

the Holocaust raises a serious of fundamental questions on human 

nature. Those questions can not be addressed only through one 

discipline and therefore the educational philosophy of Yad Vashem 

speaks of and interdisciplinary approach of dealing with the Holocaust 

through literature, plastic arts, film, religious studies, philosophy and 

also psychology. 

 Re-humanization: a major principle in Yad Vashem educational 

philosophy is the importance of relating to the people in the Holocaust 

as human beings. This principle concerns first of all the victims, but 

also the other human categories such as the rescuers, the bystanders 

and the perpetrators. The psychological perspective through which this 

unit examines antismitism in general and Nazi antisemitism in 

particular is done in accordance to this principle. 
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ΓΡ. ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΤΡΚΗΝΖ - ΚΟΤΣΟΤΛΑ 

Νέεο πεγέο θαη εγρεηξίδηα ζρεηηθά κε ην Οινθαύησκα πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο 
 

 

Σελ παξνπζίαζε απηή κπνξείηε λα ηελ δείηε εδψ. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.jewishmuseum.gr/dyncontent/sitebuilder/dynamicpages/directory/99/textfiles/a._kyrkini_presentation.pdf
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ΓΗΧΡΓΟ ΚΟΚΚΗΝΟ 

Εεηήκαηα Ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ Οινθαπηώκαηνο, δεκόζηα ηζηνξία θαη 

ηδενινγηθέο ρξήζεηο ηνπ 

 

Α. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο  

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ζηελ απγή ηνπ 21νπ, θνπβαιψληαο 

ζηνπο ψκνπο ηεο ηε βησκέλε εκπεηξία ησλ ηξαγσδηψλ ησλ δχν Παγθνζκίσλ 

Πνιέκσλ, ηεο απνηθηνθξαηίαο, ησλ νινθιεξσηηζκψλ, ηνπ Οινθαπηψκαηνο –θαη φρη 

ησλ νινθαπησκάησλ, φπσο δπζηπρψο επηκέλνπλ λα γξάθνπλ γλσζηνί έιιελεο 

ηζηνξηθνί-,
39

 ησλ γθνπιάγθ, ηεο ξίςεο ησλ αηνκηθψλ βνκβψλ, ησλ γελνθηνληψλ, ησλ 

εζλνθαζάξζεσλ, ηεο ιηκνθηνλίαο νιφθιεξσλ πιεζπζκψλ θαη ηεο επηηαρπλφκελεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε αλζξσπφηεηα ζπδεηά κεη‟ επηηάζεσο ηελ 

έλλνηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ ηξαχκαηνο.  

Ζ έλλνηα ηνπ ηξαχκαηνο ζπλδέζεθε θαη‟ εμνρήλ κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

ςπρηθή δηεξγαζία ηνπ Οινθαπηψκαηνο θαη επνκέλσο κε ηελ αλάγθε αλάδπζεο θαη 

δηάζσζεο ηεο νδπλεξήο θαη γη‟ απηφ απσζεκέλεο κλήκεο ησλ επηδεζάλησλ. Ζ 

θαηαγξαθή απηήο ηεο επψδπλεο κλήκεο θαηέιεμε ζηε ζπγθξφηεζε ελφο ζψκαηνο 

απζεληηθψλ καξηπξηψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ηζηνξηθνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ηε δηεξεχλεζε ησλ ζθνηεηλφηεξσλ πηπρψλ ηνπ 

εζληθνζνζηαιηζηηθνχ νινθιεξσηηζκνχ. Γξήγνξα φκσο ε έλλνηα ηνπ ηξαχκαηνο 

ππεξέβε ηα φξηα ηνπ ςπραλαιπηηθνχ ζεκαζηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ζην νπνίν είρε 

αξρηθά εληαρζεί, θαη απέθηεζε ηδηαίηεξε θφξηηζε φηαλ αθξηβψο ζπλδέζεθε κε ηνλ 

θίλδπλν ηεο βίαηεο ακλεζίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη ζηνπο ξνκπνηνπνηεκέλνπο 

ππεθφνπο ηνπ έλα νινθιεξσηηθφ θαζεζηψο. Υξεζηκνπνηήζεθε ηφηε σο 

«πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα κηαο λέαο επεξρφκελεο δπζηνπίαο», δειαδή ηνπ 

πξαγκαησκέλνπ θαθέθηππνπ κηαο νπηνπίαο, «πνπ ζα κπνξνχζε λα ζβήζεη ηε 

κλήκε»
40

, ηδηαηηέξσο ηελ ηξαπκαηηθή, επίκαρε θαη απσζεκέλε κλήκε, κε ζθνπφ ηε 

ρεηξαγψγεζε ηεο ηζηνξίαο θαη κέζσ απηήο ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο ίδηαο ηεο 

αλζξψπηλεο δηάλνηαο θαη ζπλείδεζεο. Έρνληαο επίγλσζε φηη ν έιεγρνο ηνπ 

παξειζφληνο δελ απνβιέπεη κφλν ζηε λνκηκνπνίεζε ή απνλνκηκνπνίεζε ηνπ 

παξφληνο, αιιά επηηξέπεη θαη ηνλ θελαθηζκφ ησλ ζπιινγηθψλ πξνζδνθηψλ, δειαδή 

ησλ ίδησλ ησλ δηεξγαζηψλ ζπγθξφηεζεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ 

George Orwell θαη ηνλ Jörn Rüsen, βξηζθφκαζηε απηέο ηηο κέξεο εδψ αθξηβψο γηα λα 

κελ επηηξέςνπκε ηε ρεηξαγψγεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο -ηεο θαηαγξακκέλεο, 

ζεζκνπνηεκέλεο, ζπλεηδεηά απνζησπεκέλεο ή απσζεκέλεο κλήκεο-, δειαδή ηελ ίδηα 

ηελ ππνλφκεπζε ηνπ κέιινληφο καο. κσο, ζπγρξφλσο, ε επίγλσζε απηή δελ κπνξεί 

παξά λα αληηκεησπίδεη ηνπιάρηζηνλ κε ζθεπηηθηζκφ θαη δπζπηζηία θάζε απφπεηξα 

πνηληθνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ αλαζεσξεηηζκνχ -αθφκα θαη ηνπ αξλεηηζκνχ- πνπ 

γίλεηαη ζην φλνκα ηεο ηζηνξηθήο δηθαηνζχλεο, ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο ή ηεο 

πξφιεςεο ηεο κηζαιινδνμίαο, ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο, ηνπ ξαηζηζηηθνχ 

κίζνπο θαη ησλ ζπλεπαθφινπζσλ, πξαγκαηηθψλ ή ζπκβνιηθψλ, απνθιεηζκψλ. Γηφηη ε 

δηαζηνιή ηεο έλλνηαο ηνπ εγιήκαηνο θαηά ηεο κλήκεο ησλ ζπκάησλ ή ε ππνλφκεπζε 

ηεο δπλαηφηεηαο ακθηζβήηεζεο ηεο «ηεξήο» ηζηνξηθήο αιήζεηαο κπνξεί ζρεδφλ 

αδηφξαηα λα εμαιιαρζεί ζε νινθιεξσηηθφ έιεγρν ηεο ίδηαο ηεο δπλαηφηεηαο θξηηηθήο 

δηεξεχλεζεο ηνπ παξειζφληνο, άξα ζε αλαίξεζε ησλ γλσζηνινγηθψλ, αμηαθψλ θαη 

κεζνδνινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, επνκέλσο ζε ηδενινγηθή 

                                                
39 Νίθνο Καξαπηδάθεο, «Σνπξθία θαη κεηνλφηεηεο» [βηβιηνθξηζία γηα ην βηβιίν ηνπ πχξνπ Βξπψλε, Ο 

κεραληζκόο ηεο θαηαζηξνθήο, Δζηία, Αζήλα 2007], Σα Ιζηνξηθά, 46 (Ηνχληνο 2007), 244. 
40 Antonis Liakos, “Utopian and Historical Thinking: Interplays and Transferences”, Historein, 7 

(2007), 46. 
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εξγαιεηνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ππφ ην βάξνο ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο, ησλ 

πνιηηηθψλ ηαπηφηεηαο ή ζπγθεθξηκέλσλ γεσπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ.
41

 Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, κφλν θανπζηηθφ ραξαθηήξα κπνξεί λα έρεη, θαηά ηε γλψκε πνιιψλ 

ηζηνξηθψλ, ε ζέζπηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελφο άθακπηνπ θαη πξνθξνχζηεηνπ 

λνκηθνχ πιέγκαηνο γηα ηελ πάηαμε ηεο «εθ πξνζέζεσο» ζπκβνιηθήο ή πιηθήο βίαο, 

πνπ εθιχεη ε δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ πνιηηηθά νξζφ ηζηνξηνγξαθηθφ θαλφλα, αθφκα 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή εζθεκκέλα θαη δηαπηζησκέλα εμππεξεηεί χπνπηεο 

ηδενινγηθν-πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, θαη θπξίσο ηε «δεκφζηα ππνθίλεζε ή 

παξφηξπλζε» θαηαδηθαζκέλσλ ζηε ζπλείδεζε ηεο αλζξσπφηεηαο ηδενινγηθψλ 

παζψλ, δηφηη αθελφο κελ ζα επηθέξεη σο παξάπιεπξε απψιεηα ηελ ίδηα ηε θίκσζε ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο, αθεηέξνπ δε ζα κεηαηξέςεη ζε δήζελ κάξηπξεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

ζθέςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο ηνπο πξνζρεκαηηθά ππεξαζπηζηέο ηεο, 

ηνπο λενθαζίζηεο θαη λενλαδηζηέο ππαξμηαθνχο ερζξνχο ηεο.
42

 Ζ δηαθήξπμε Libertė 

pour l’ histoire, ηελ νπνία ππέγξαςαλ ην 2005 1000 γάιινη ηζηνξηθνί, θαζψο θαη νη 

πξφζθαηα εηιεκκέλεο πξσηνβνπιίεο ηνπ ηηαινχ ηζηνξηθνχ Luigi Cajani γηα ηελ 

                                                
41

 Αληψλεο Ληάθνο, «Ζ ινγνθξηζία ηεο Ηζηνξίαο», Σν Βήκα, Κπξηαθή 15 Ηνπιίνπ 2007, 83 / Α51. 
Ννκνζεηηθφ πιαίζην ελαληίνλ ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ εγθιεκάησλ ελαληίνλ ηεο αλζξσπφηεηαο αιιά 

θαη ηεο παξφηξπλζεο ζε ξαηζηζηηθφ κίζνο ππάξρεη ζηελ Απζηξία, ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ Διβεηία, 

ην Βέιγην, ην Ηζξαήι, ηελ Ηηαιία, ηε νπεδία, ηε Νέα Εειαλδία θαη ηελ Απζηξαιία, ηε Γεξκαλία (απφ 

ην 1979), ηνλ Καλαδά θαη ηε Γαιιία φπνπ θαη πξηλ απφ ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ Gayssot ν αξλεηηζηήο 

Robert Faurisson ζηηο 3 Ηνπιίνπ 1981 ζεσξήζεθε έλνρνο θαη θαηαδηθάζηεθε κε ηελ επίθιεζε ζρεηηθνχ 

λφκνπ ηεο 1εο Ηνπιίνπ 1972.41 ηε Γαιιία φκσο νη αξλεηηζηηθέο απφςεηο θαη ηδέεο επελδχζεθαλ θαη κε 

«επηζηεκνληθφ θχξνο» ζηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλεηψλ Serge Thion θαη Gabor Rittersporn, νη νπνίνη 

εξγάδνληαλ ζην CNRS, ην Δζληθφ Κέληξν Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ. Δμάιινπ, φπσο δείρλεη ε εκπεηξία 

ζηηο ΖΠΑ θαη εηδηθφηεξα ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ πξψελ πξνέδξνπ (1977-1981) Σ. Κάξηεξ 

Palestine: Peace, not Apartheid, είλαη ηειηθά εχθνιε ππφζεζε ε δξαζηηθή επίθιεζε ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ηζξαειηλήο πνιηηηθήο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ 
απνλνκηκνπνίεζε ησλ πνιεκίσλ ηεο κε ηελ θαηεγνξία ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, γεγνλφο πνπ ζπλαξηάηαη κε 

ηελ πίεζε πνπ αζθεί ην εβξατθφ ιφκπη ηφζν ζην Ρεπνπκπιηθαληθφ θαη ζην Γεκνθξαηηθφ θφκκα φζν 

θαη ζηα κεγάια δεκνζηνγξαθηθά ζπγθξνηήκαηα (πρ ζηελ εθεκεξίδα New York Post) θαη κέζσ απηψλ 

ζηελ θνηλή γλψκε. Δπίζεο, νξγαλψζεηο φπσο ε Anti-Defamation League, ε Campus Watch θαη ε 

David Project-Center for Jewish Leadership έρνπλ αλαιάβεη ην ξφιν κεραληζκνχ επηηήξεζεο ηεο 

αθαδεκατθήο δηαλφεζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, επνκέλσο θαηαγγειίαο θαη πνηληθνπνίεζεο ησλ 

«παξεθθιηλνπζψλ» απφςεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα παζηθαλψο καθαξζηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ζηφρν λα 

πιήμεη ηελ ίδηα ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο γλψκεο θαη ηνπ ιφγνπ ζην φλνκα κηαο εμαηξεηηθά 

πξνβιεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο. Θχκα απηήο ηεο πνιηηηθήο έπεζε πξφζθαηα, 

κεηαμχ πνιιψλ άιισλ παλεπηζηεκηαθψλ, θαη ν ζεκαληηθφο βξεηαλφο ηζηνξηθφο Tony Judt. 
42 Αλαθέξνκαη ζηελ κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο γεξκαληθήο πξνεδξίαο (πξφηαζε ηεο πξνεδξεχνπζαο 
νκνζπνλδηαθήο ππνπξγνχ δηθαηνζχλεο ηεο Γεξκαλίαο Brigitte Zypries, ε νπνία ζπλππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ πξνεδξεχνληα ππνπξγφ εζσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο Wolfgang Schäuble, επηθαλή πνιηηηθφ ηνπ 

θφκκαηνο CDU θαη γλσζηφ εθθξαζηή ηνπ λενεζληθηζκνχ, ηεο ζπιινγηθήο απν-ελνρνπνίεζεο θαη 

γεληθφηεξα ηεο λενδεμηάο ζηξνθήο ζηε Γεξκαλία, βιέπε ζρεηηθά Richard Wolin, Η γνεηεία ηνπ 

αλνξζνινγηζκνύ. Σν εηδύιιην ηεο δηαλόεζεο κε ηνλ θαζηζκό. Από ηνλ Νίηζε ζηνλ κεηακνληεξληζκό, 

κεηάθξαζε Μαξία Φηιηππαθνπνχινπ, ζεψξεζε κεηάθξαζεο – επηκέιεηα δήκεηξα Σνπιάηνπ, Πφιηο, 

Αζήλα 2007, 239) έγθξηζε απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο απφθαζεο 

πνηληθνπνίεζεο ηεο μελνθνβίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ αληηζεκηηηζκνχ θαη ηεο ζρεηηθνπνίεζεο ή 

άξλεζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο (ηεο θαηαδίθεο δειαδή ησλ εγθιεκάησλ ηα νπνία δηαπξάηηνληαη  «γηα 

ιφγνπο θπιεηηθνχο, ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, γελεαινγηθήο θαηαβνιήο ή εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο»), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 19-20 Απξηιίνπ 2007. Βιέπε ζρεηηθά πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, «Απφθαζε –πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 
ηεο μελνθνβίαο», Αλαθνηλσζέλ Σύπνπ 2794εο πλόδνπ ηνπ πκβνπιίνπ, Λνπμεκβνχξγν, 19-20 

Απξηιίνπ 2007, 23-25. Αλαθέξνκαη επίζεο ζηνπο γαιιηθνχο λφκνπο πεξί κλήκεο, ζηνπο lois 

mémorielles, θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ζην λφκν Gayssot (1990), πνπ ηηκσξεί ηελ άξλεζε ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Νπξεκβέξγεο, β) ζηνλ λφκν Taubira (2001), ν νπνίνο αλαγλσξίδεη σο έγθιεκα ηε 

δνπιεία ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, φπσο επίζεο γ) ζην λφκν Mekachera (2005), πνπ αθνξά ηελ 

ηζηνξηνγξαθηθή θαη ζρνιηθή δηαρείξηζε ηεο απνηθηνθξαηίαο ζηε γαιιηθή επηθξάηεηα. 
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θηλεηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ησλ ηζηνξηθψλ, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε ελφο αλαγθαίνπ θαη γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ. ην πιαίζην 

απηφ, πξέπεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα απνξξηθζεί αθφκε θαη ην αίηεκα ηνπ πνιηηηθά 

νξζνχ θξνλεκαηηζκνχ, αθνχ, αληίζεηα κε φζα ππνζηεξίδεη ν Habermas, αλ ζηελ 

ηζηνξηθή έξεπλα έρεη αλαηεζεί ν ξφινο ηεο «θξηηηθήο απζεληίαο», απηφ θαη‟ νπδέλα 

ηξφπν δελ ζεκαίλεη φηη «κπνξεί λα καο δηδάμεη [...] ηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε», λα καο 

κάζεη δειαδή λα «καζαίλνπκε θπξίσο απφ ηηο αξλεηηθέο καο εκπεηξίεο»
43

. 

Δλδερνκέλσο ζα αξθνχζε κφλν, φπσο ηνπιάρηζηνλ εγψ πηζηεχσ, λα καο εμνπιίζεη κε 

ηηο θξίζηκεο ηζηνξηθέο θαη γεληθφηεξα ηηο δηαλνεηηθέο, εζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη θαη λα θαιιηεξγήζεη ε ζπζηεκαηηθή 

κχεζε ζηελ ηζηνξηθή κέζνδν, ε εμνηθείσζε κε ηνλ ζηνραζκφ γηα ηα πξναπαηηνχκελα 

θαη ηελ εγγελή ηζηνξηθφηεηα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, θαζψο θαη ε γλσξηκία κε ηελ 

απξνθαηάιεπηε ηζηνξηθή πξνβιεκαηηθή.
44

 Έλαο ηέηνηνο δηαλνεηηθφο εμνπιηζκφο ζα 

καο πξνθχιαζζε απφ ηέζζεξηο κείδνλεο θηλδχλνπο: πξψηνλ, ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε φξνπο ζπιινγηθήο ελνρήο, ζρέζεο 

ζπηψλ θαη ζπκάησλ· δεχηεξνλ, ηνλ ξαηζηζηηθφ αλαγσγηζκφ ζηελ ηζηνξηθή εξκελεία 

(πρ. ιεπθνί έλαληη λέγξσλ)· ηξίηνλ, ηελ απνινγεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ ή 

επίκαρνπ παξειζφληνο· θαη ηέηαξηνλ, ηηο αλαθξηβείο ζπγθξίζεηο εθ πξψηεο κφλνλ 

φςεσο παξεκθεξψλ ή ζπλαθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ (πρ. δνπιεκπφξην, γελνθηνλίεο, 

Οινθαχησκα, απνηθηνθξαηία).         

 Ενχκε, ηαπηφρξνλα, ζε κηα επνρή πνπ ε επαλαβίσζε επηιεγκέλσλ φςεσλ ηνπ 

παξειζφληνο κε δίαπιν ηε κλήκε, ζπρλά ζπλδεδεκέλε κε αληίκαρεο πνιηηηθέο 

ηαπηφηεηαο, αμηνινγείηαη ζεηηθά απνιακβάλνληαο ην έληνλν δεκφζην ελδηαθέξνλ, 

ελψ, απελαληίαο, ε ηζηνξία-επηζηήκε ζπλαληά –πιελ εμαηξέζεσλ πνπ επηβεβαηψλνπλ 

ηνλ θαλφλα- ηε δπζαλεμία ή θαη ηελ απνζηξνθή ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ηεο 

λενιαίαο θαη ησλ παηδηψλ. Γηα πνηνπο ιφγνπο φκσο; Ζ κλήκε, ε πνιιαπιά 

δηαζιαζκέλε πξσηνγελήο καξηπξία, έρεη κεηεμειηρζεί ζε βαζίιεην ηεο βησκαηηθήο 

έληαζεο, ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο ππαξμηαθήο αγσλίαο αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ αλαδεηνχλ πξνζαλαηνιηζκφ ή ην ρακέλν λφεκα κέζα ζηε 

ζξαπζκαηηθή δηθή ηνπο εθδνρή ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Αληίζεηα, ε ηζηνξία, 

πνιιαπιά δηακεζνιαβεκέλν ζεκαίλνλ κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηελ έρεη πξν 

πνιινχ εγθαηαιείςεη ε δσή, λννχκελε σο ε επηθξάηεηα ηνπ ςπρξνχ νξζνινγηζκνχ ή 

ηεο ηδενινγηθήο ζθνπηκφηεηαο θαηά πεξίπησζε, απνκαθξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνλ νξίδνληα ησλ αλζξψπσλ.
45

 Μφλν ε ιεγφκελε δεκφζηα ηζηνξία γλσξίδεη 

εκέξεο δφμαο επεηδή αθξηβψο ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο δηακάρεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

επίζεκεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ. 

 ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηνπ ξηδηθνχ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο θνπιηνχξαο, νη 

ζπλερψο δηεπξπλφκελεο ζπγθιίζεηο κεηαμχ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ην θαηλφκελν ηεο ηζηνξηθήο 

επηθνηλσλίαο ζηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηνπ, απφ ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε θαη 

θνπιηνχξα σο ηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο ηδενινγηθέο ρξήζεηο ηνπ παξειζφληνο, ηηο 

πνιηηηθέο ηαπηφηεηαο, ηε κνπζεηνινγία, ηελ βηνκεραλία ηεο θιεξνλνκηάο, ηελ 

                                                
43 Παξαηίζεηαη απφ ηνλ Richard Wolin, φ.π., 252. 
44 Mostafa Hassani Idrissi, Pensée historienne et apprentissage de l’ histoire, πξφινγνο Henri Moniot, 
L‟ Harmattan, Paris 2005, φπσο επίζεο ην βηιηνθξηηηθφ άξζξν γηα ην πξναλαθεξζέλ βηβιίν ησλ 

Γηψξγνπ Κφθθηλνπ θαη Παλαγηψηε Γαηζσηή, «Γηδαθηηθή / επηζηεκνινγία ηεο Ηζηνξίαο θαη 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα κε αθνξκή ην βηβιίν ηνπ M. H. Idrissi», Σα Ιζηνξηθά, 46 (Ηνχληνο 2007), 247-256. 
45 Thomas Elsaesser, “Subject Positions, Speaking Positions. From Holocaust, Our Hitler, and Heimat 

to Shoah and Schindler‟ s List”, in: Vivian Sobchack (ed.), The Persistence of History. Cinema, 

Television, and the Modern Event, Routledge, New York and London 1996, 145.  
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πνιηηηζηηθή βηνκεραλία, θπξίσο ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ πνιηηηζκηθή ηερλνινγία θαη 

ηε δεκφζηα ηζηνξία, έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο επξείαο θαη 

δηεπηζηεκνληθήο / δηαθιαδηθήο γλσζηηθήο επαηζζεζίαο –γηα επλφεηνπο ιφγνπο δελ ζα 

ηελ νλνκάζσ πεηζαξρία- ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ν φξνο ηζηνξηθή 

ζεκεησηηθή.
46

 Οη ζνβνχζεο θαη πνιιαπιαζηαδφκελεο δηακάρεο γηα ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, ν ζηηγκαηηζκφο ησλ ηζηνξηνγξαθηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ αληηκάρνληαη ηελ νπζηνθξαηηθή θαη νκνγελνπνηεηηθή νξγαλσηηθή 

αξρή ηνπ επίζεκνπ ηζηνξηθνχ αθεγήκαηνο, νη δηεξσηήζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο 

αλαπαξάζηαζεο νξηαθψλ γεγνλφησλ αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα ηε δπλαηφηεηα 

παξνπζίαζεο θαη αλαπαξάζηαζήο ηνπο (ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ε 

εηθαζηηθή, αηζζεηηθή θαη κνπζεηνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο)
47

, ην 

δήηεκα ηεο θνηλσληθν-πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ επίκαρσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

(εκθχιηνη πφιεκνη, εζληθέο θαηαζηξνθέο, εζλνθαζάξζεηο, απνζηψπεζε ηεο ηζηνξηθήο 

παξνπζίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, δσζηινγηζκφο 

θ.ά.), αιιά πξνπάλησλ απηφ ηεο ηξαπκαηηθήο κλήκεο (δνπιεία, ξαηζηζηηθέο 

δηαθξίζεηο, Οινθαχησκα), καο παξέρνπλ ηελ επθαηξία γηα ηε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο 

ηζηνξηθήο ζεκεησηηθήο. Απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο εηαίξνπο δελ ιείπνπλ πιένλ νχηε 

ην δηαξθψο ζπζζσξεπφκελν επηζηεκνινγηθφ, γλσζηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ θεθάιαην 

νχηε ηα αθαδεκατθά εξείζκαηα, πξναπαηνχκελα πνπ νδεγνχλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο λέαο γλψζεο, νχηε βεβαίσο, φπσο 

απνδεηθλχεη κεηαμχ άιισλ ε ζεκεξηλή ζπλάληεζε, ην δεκφζην ελδηαθέξνλ. Τπφ κηα 

έλλνηα, ε ηζηνξηθή ζεκεησηηθή ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα αλαιακβάλεη ην ξφιν ελφο 

κεραληζκνχ ζπιινγηθήο απηνγλσζίαο.  

 

Β. Ζ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο: ζεηηθή απηνεηθόλα θαη απώζεζε ηεο 

ηξαπκαηηθήο κλήκεο 

 

Θα ήζεια λα κνπ επηηξέςεηε λα ρξεζηκνπνηήζσ σο εηζαγσγή ζην ζέκα ην νηθείν 

ηκήκα ηνπ πξνιφγνπ ηνπ Νίθνπ Κνηδηά ζην πξφζθαηα εθδνζέλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα βηβιίν ηνπ Jürgen Habermas πνπ θέξεη ηνλ εχγισηην ηίηιν Η δηάζπαζε ηεο 

Γύζεο. Γξάθεη ν Κνηδηάο: «Η Γεξκαλία είλαη ε θαη’ εμνρήλ ρώξα ηεο ηζηνξηθήο 

αλαζεώξεζεο. Όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε απηή ηε ρώξα πξαγκαηνπνηείηαη κηα βαζεηά 

αλαζεώξεζε ηεο ηζηνξίαο. Απηή δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε δύν ζπζηαηηθά. ην πξώην 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαρζεί ζε έλα θπζηνινγηθό έγθιεκα πνιέκνπ ην εηδηθό, 

ζπζηεκαηηθό, βηνκεραληθνύ ηύπνπ, έγθιεκα ελάληηα ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Δπξώπεο. 

Απηό γίλεηαη, επίζεο, κε δύν ηξόπνπο. Αθ’ ελόο εκθαλίδνληαο ηα ρηηιεξηθά εγθιήκαηα 

σο επαρζή εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη όρη σο εγθιήκαηα ελόο “αλώηαηνπ” ζηαδίνπ 

ξαηζηζκνύ, κνλαδηθνύ ζηε βηαηόηεηα, ηε θύζε ηνπ θαη ζηα απνηειέζκαηα. Έλα έγθιεκα 

πνπ ππεξβαίλεη θάζε άιιε κνξθή γελνθηνλίαο, εμαηηίαο θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ έγηλε θαη 

                                                
46 Μέζα απφ παξεκθεξείο δηαδξνκέο νη ζπλάδειθνη Αλδξέαο Αλδξένπ θαη Ηθηγέλεηα Βακβαθίδνπ 

θηάλνπλ ζηελ ηρλειάηεζε ελφο γλσζηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ «εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληνινγίαο ηεο θνπιηνχξαο», φπσο απηφ ραξηνγξαθήζεθε απφ ηνλ Raymond Williams, βαζίδεηαη 
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ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ» αλαδεηθλχνληαο ηηο «νπηηθέο κεησλπκίεο ηδεψλ ή/θαη αμηψλ». Βιέπε ζρεηηθά 

Αλδξέαο Π. Αλδξένπ – Ηθηγέλεηα Βακβαθίδνπ, Ο πιεζπζκόο ησλ αγαικάησλ, ε πεξίπησζε ηεο 

Φιώξηλαο. Αλαγλώζεηο δεκόζησλ κλεκείσλ θαη αζθήζεηο ηζηνξίαο, εθδφζεηο Αληψλε ηακνχιε, 

Θεζζαινλίθε 2006. 
47 Thomas Elsaesser, φ.π., 147. 
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ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αθ’ εηέξνπ, κε ην λα εκθαλίδεηαη θάζε έγθιεκα 

πνιέκνπ σο έγθιεκα πνπ δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα από ην Οινθαύησκα. ηελ ηαθηηθή 

απηή, ην βαζηθό εξγαιείν είλαη ε δεκόζηα θξηηηθή ησλ πνιέκσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ε εκθάληζε νπνηνπδήπνηε εγθιήκαηνο ησλ Ιζξαειηλώλ σο ίδηνπ θαη ρεηξόηεξνπ από 

εθείλν ησλ Ναδί. ε απηνύ ηνπ ηύπνπ ηελ “απειεπζέξσζε” ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο 

ζεκαληηθό ξόιν έπαημε ζην παξειζόλ ν αξαβηθόο εζληθηζκόο, ν νπνίνο ζπλδέζεθε 

άκεζα κε ηνλ ρηηιεξηζκό ζηε δσδεθαεηία πνπ θπξηάξρεζε ζηε Γεξκαλία ν θαζηζκόο, θαη 

αθόκε πεξηζζόηεξν ν ηζιακηθόο θαλαηηζκόο ηύπνπ Σερεξάλεο. Αθόκα κεγαιύηεξε είλαη 

ε ζπκβνιή ηεο επξσπατθήο Αξηζηεξάο ε νπνία ζην όλνκα ηεο θξηηηθήο ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηνπ Ιζξαήι (ζπρλά νξζήο, αιιά θαη κνλόπιεπξεο) έρεη ηελ ηάζε λα ηαπηίδεη ην 

Οινθαύησκα κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο εκπόιεκεο θαηάζηαζεο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Η 

δεύηεξε επηινγή ηεο Γεξκαλίαο είλαη λα απηνπαξνπζηάδεηαη θαη εθείλε σο ζύκα ηνπ 

Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Καη, κάιηζηα, δηπιό ζύκα. Σόζν σο ζύκα ηνπ Χίηιεξ 

(όπσο ππήξμαλ θαη όινη νη άιινη ιανί πνπ βξέζεθαλ ζηε δίλε ηνπ πνιέκνπ), όζν θαη σο 

ζύκα ησλ ζπκκάρσλ πνπ βνκβάξδηδαλ “αλαίηηα” θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Θύκα, ηέινο, 

ιόγσ ησλ δησγκώλ πνπ ζεσξνύλ όηη “ππέζηεζαλ” σο πξόζθπγεο νη Γεξκαλνί ζε ηξίηεο 

ρώξεο, όπσο ε Πνισλία. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν ζπλεπάγεηαη όηη α) ε Γεξκαλία 

δελ ήηαλ ε κόλε πνπ δηέπξαμε ηδηαδόλησο εηδερζή εγθιήκαηα εηο βάξνο ησλ Δβξαίσλ 

θαη ησλ Σζηγγάλσλ, αλάινγα δηέπξαμαλ θαη δηαπξάηηνπλ θαη άιια θξάηε, όπσο ην 

Ιζξαήι θαη όηη β) νη Γεξκαλνί είλαη [ηειηθώο] ηξηπιά ζύκαηα ηνπ πνιέκνπ, αθνύ ηνπο 

ζπλέηξηςε ν Χίηιεξ, ε αληηρηηιεξηθή ζπκκαρία θαη νη γείηνλεο. Μπνξεί κεγάια ηκήκαηα 

ηεο γεξκαληθήο θνηλσλίαο λα αλαγλσξίδνπλ όηη όιεο απηέο νη αξλεηηθέο γηα ηε 

Γεξκαλία ζπλέπεηεο ήηαλ απνηέιεζκα αξρηθώλ ελεξγεηώλ ηεο ίδηαο ηεο Γεξκαλίαο, αιιά 

δελ παύνπλ λα ππνγξακκίδνπλ όηη θαη ε άιιε πιεπξά νθείιεη λα θάλεη ηελ απηνθξηηηθή 

ηεο γηα ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Μόλνλ πνπ νπδείο ζώθξσλ άλζξσπνο κπνξεί λα ζέζεη 

ζηελ ίδηα κνίξα εθείλνλ ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ν πόιεκνο θαη εθείλνλ πνπ αληέδξαζε κε 

πνιεκηθά κέζα ζηνλ πόιεκν. Δπηπιένλ νπδείο ζώθξσλ άλζξσπνο πνπ δελ δηαθαηέρεηαη 

από αληηζεκηηηζκό κπνξεί λα απνδερζεί όηη ν εηδηθόο ηύπνο ησλ λαδηζηηθώλ 

εγθιεκάησλ κπνξεί λα εμηζσζεί κε ηα ζπλερώο επαλαιακβαλόκελα ζηελ ηζηνξία 

εγθιήκαηα πνιέκνπ. Σέινο, είλαη άιιν λα έρεη θαλείο ζύκαηα ζε έλαλ πόιεκν θαη άιιν 

λα είλαη σο ιαόο ην ζηνρεπκέλν ζύκα ελόο πνιέκνπ».
48

 

 ηαλ ν Habermas ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθίλεζε ηελ πνιεκηθή 

ηνπ ελαληίνλ ηνπ γεξκαληθνχ ηζηνξηνγξαθηθνχ αλαζεσξεηηζκνχ, εγθαηληάδνληαο φ,ηη 

πξνζδηνξίδεηαη πιένλ σο «Γηακάρε ησλ ηζηνξηθψλ» ηφζν ζην πιαίζην ηνπ 

αθαδεκατθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, θαζφινπ ηπραία βεβαίσο δελ ζπλέδεζε 

ηελ ηζηνξηνγξαθηθή απηή ζπιινγηζηηθή κε ηελ ηδενινγηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

ζπληεξεηηθήο θπβέξλεζεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, αιιά θαη 

κεγάιεο κεξίδαο ηνπ Σχπνπ, κε λαπαξρίδα ηελ Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Κπβέξλεζε θαη δεκνζηνγξαθηθά ζπγθξνηήκαηα επεδίσθαλ λα θαηεπλάζνπλ ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο ζπιινγηθήο ελνρήο θαη ηνπ απηννηθηηξκνχ ηνλψλνληαο 

ηε ζεηηθή απηνεηθφλα ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ θαη ζπκθηιηψλνληάο ηνλ, έζησ θαη κε 

επίπιαζην θαη θαζεζπραζηηθφ ηξφπν, κε ην επίκαρν θαη ηξαπκαηηθφ παξειζφλ ηνπ. 

πλεηδεηνί πξνπαγαλδηζηέο θαη πξνλνκηαθνί θνξείο πινπνίεζεο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ηδενινγηθήο ζηξαηεγηθήο, εθηφο βεβαίσο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

αλαζεσξεηέο ηζηνξηθνχο, νη νπνίνη εθ ησλ πξαγκάησλ έδξαζαλ σο εκπξνζζνθπιαθή 

ηνπ θηλήκαηνο (Nolte, Hillgruber, Stürmer, Zitelmann), εθηφο επίζεο απφ ηνπο 

κεκνλσκέλνπο ζπγγξαθείο φπσο ν Martin Walser, ν νπνίνο, ζεκεησηένλ, επέζηεζε 

                                                
48 Νίθνο Κνηδηάο, «Αληηιήςεηο γηα ηηο δηαηιαληηθέο ζρέζεηο θαη ην κέιινλ ηνπο», πξφινγνο ζην: 

Γηνχξγθελ Υάκπεξκαο, Η δηάζπαζε ηεο Γύζεο, κεηάθξαζε Αλαζηαζία Γαζθαξφιε, Καζηαληψηεο, 

Αζήλα 2007, 42-44. 
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ηελ πξνζνρή ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ ζηε καδνρηζηηθή επίθιεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο 

θαη ζηε δηαξθή ηηκσξεηηθή δηάζηαζε ηεο ηξαπκαηηθήο κλήκεο θαη ηεο πνιηηηθήο 

νξζφηεηαο, ή, ηέινο, εθηφο απφ ηηο δεμακελέο ζθέςεο ηνπ λενζπληεξεηηθνχ θαη 

εζληθηζηηθνχ ηδενινγηθνχ θάζκαηνο, ζηηο νπνίεο βξήθαλ ζηέγε θαη πνιινί 

αιιαμνπηζηήζαληεο νξθαλνί δηαλννχκελνη ηνπ «αξηζηεξίζηηθνπ θιίκαηνο» φηαλ 

«ζηεξήζεθαλ ην φξακα κηαο ελαιιαθηηθήο νπηνπίαο»,
49

 ήηαλ δχν λέα κνπζεία· ην έλα 

ζηε Βφλλε, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, 

θαη ην άιιν ζην Βεξνιίλν, ε ζηφρεπζε ηνπ νπνίνπ αθνξνχζε ηε κνπζεηνινγηθή 

απνηχπσζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ γεξκαληθνχ έζλνπο απφ ηηο θαηαβνιέο ηνπ κέρξη ηνλ 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Δίλαη επλφεην φηη ηα κνπζεία απηά ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

απφ ην γεξκαληθφ θξάηνο θαη ιεηηνχξγεζαλ σο θνκβηθά εξγαιεία ηνπ 

πξνπαγαλδηζηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ, αιιά θαη σο νη βαζηθνί ζεζκνί ηεο δεκφζηαο 

ηζηνξίαο ζηε Γεξκαλία.
50

 Άιισζηε, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ν 

γεξκαληθφο ηζηνξηθφο αλαζεσξεηηζκφο δελ έρεη κεκνλσκέλν θαη απνζπαζκαηηθφ 

ραξαθηήξα, αιιά, αληηζέησο, απνηειεί ηνλ βαζηθφ άμνλα ελφο ηδενινγηθν-πνιηηηθνχ 

πξνηάγκαηνο. Μηιψ γηα ηελ απφπεηξα ηεο γεξκαληθήο λέαο δηεμηάο λα δηακνξθψζεη 

έλα πξφγξακκα δεμηνχ γθξακζηζκνχ κε ζηφρν ηελ ηδενινγηθή εγεκνλία, ε νπνία ζα 

γηλφηαλ δπλαηή ράξε ζηε ζπγθξφηεζε ελφο ηξηπινχ κεηψπνπ: ηφζν ελαληίνλ ηεο 

δηαξθνχο επηθαηξνπνίεζεο ηεο δήζελ «επηιεθηηθήο» ηξαπκαηηθήο κλήκεο ησλ 

ζπκάησλ, ζηξαηεγηθή πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππέθξππηε ηελ πξφζεζε αληηζηξνθήο 

ηνπ ζχηε ζε ζχκα κε ζηφρν ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ δεηλψλ θαη ηε ζρεηηθνπνίεζε ησλ 

γελνθηνληθψλ πξαθηηθψλ ηνπ λαδηζκνχ, φζν θαη ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο 

πνπ εθπξνζσπνχζε ε εγεκνλεχνπζα επί ζεηξά δεθαεηηψλ θηιειεχζεξε Αξηζηεξά, 

θαζψο επίζεο ελαληίνλ ηεο δεζπφδνπζαο ζεκαζίαο πνπ είρε δνζεί απφ ηε γεξκαληθή 

θαη ηε δηεζλή ηζηνξηνγξαθία ζηε δνκνιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ γεξκαληθνχ 

«παξηηθνπιαξηζκνχ» θαη ηεο παζνγέλεηαο ηεο γεξκαληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ηεο θνπιηνχξαο· αλάιπζε, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο νπνίαο 

ζρεηηθνπνηνχληαλ, αλ δελ θαηαξξηπηφηαλ εμ νινθιήξνπ, ην εξκελεπηηθφ ζρήκα ηεο 

ηζηνξηθήο παξέθθιηζεο, αιιά θαη ηεο ζπγθπξηαθήο εθηξνπήο ηεο Γεξκαλίαο, ιφγσ ηεο 

εζληθνζνζηαιηζηηθήο παξέλζεζεο, απφ ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, πνπ είλαη ζεκειησκέλνο ζηηο ηδέεο, ηηο αμηαθέο δεζκεχζεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ πνιηηηθνχ νξζνινγηζκνχ.
51

 

    

 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο απνελνρνπνίεζεο ζπλάληεζε επξχηαηε απνδνρή θαη νη 

εμαηξέζεηο επηβεβαίσζαλ ηνλ θαλφλα. Χο κία απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο εμαηξέζεηο 

πξνβάιιεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Άλσ Βνπιήο Philipp Jenniger. ε 

γεληθέο γξακκέο ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο έρεη σο εμήο: ηηο 9 Ννεκβξίνπ 1988 

έιαβε ρψξα ζηε Βφλλε ε επίζεκε ηειεηή γηα ηελ 50ή επέηεην ηεο Νχρηαο ησλ 

Κξπζηάιισλ, πνπ, σο γλσζηφλ, εγθαηλίαζε απφ θνηλνχ κε ηε θπιεηηθή λνκνζεζία ηε 

ζεζκνπνίεζε ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο θαη ηηο πξαθηηθέο νηθνλνκηθήο αθαίκαμεο, 

θνηλσληθήο ππνβάζκηζεο, δηψμεσλ θαη εγθιεηζκνχ ζε βάξνο ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Γεξκαλίαο. χκθσλα κε ην ηειεηνπξγηθφ, ν Jenniger εθθψλεζε ηνλ επίζεκν ιφγν γηα 

ηελ πεξίζηαζε θαηλνηνκψληαο φκσο ππεξβνιηθά, φπσο ζεσξήζεθε απφ ηα ΜΜΔ θαη 

ηελ θνηλή γλψκε, σο πξνο ηε ζπκπάζεηα πνπ έδεημε πξνο ηα ζχκαηα ηαπηηδφκελνο 

ζρεδφλ καδί ηνπο θαη θπξίσο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο ηνπ 

γεξκαληθνχ ιανχ κε απνηέιεζκα «λα πξνθιεζεί ηέηνηα θαηαθξαπγή ελαληίνλ ηνπ 

                                                
49 Richard Wolin, ό.π., 242. 
50 Thomas Elsaesser, φ.π., 169. 
51 Richard Wolin, φ.π.,  221-254. 
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ψζηε αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί».
52

 Απηφ πνπ ζθαλδάιηζε ηελ θνηλή γλψκε, ηα 

ΜΜΔ θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ήηαλ ε ζχγρπζε ξφισλ, δεδνκέλνπ φηη 

ζεσξήζεθε αδηαλφεηε ε ππνηαγή ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ εθθξαζηή ηεο επίζεκεο 

άπνςεο ζηελ εζηθή αλαγθαηφηεηα ηεο αλαθνξάο ζηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ 

λαδηζκνχ θαη ηνπ Οινθαπηψκαηνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ 

ζπκάησλ. Θεσξήζεθε επίζεο αδηαλφεηε ε ζπλχπαξμε ζηνλ ίδην επίζεκν ιφγν, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δειαδή ζην επίζεκν ηζηνξηθφ αθήγεκα, δχν αιιειναλαηξνχκελσλ 

βησκαηηθψλ θφζκσλ θαη δχν αληηηηζέκελσλ εξκελεπηηθψλ πξννπηηθψλ, πνπ 

παξέπεκπαλ επδηάθξηηα ζηνπο ξφινπο ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο θαηαιήγνληαο εθ 

ησλ πξαγκάησλ ζε κηα δηραζηηθή ζεψξεζε ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο, ε νπνία 

έζεηε ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηε ζπλνρή θαη ηνπο δεζκνχο αιιειεγγχεο θαη 

ακνηβαηφηεηαο ηεο γεξκαληθήο θνηλσλίαο. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζχδεπμεο 

ησλ νπηηθψλ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο ή ελδερνκέλσο ηεο αλαδήηεζεο ζηνραζηηθψλ 

πξνζαξκνγψλ, παξάγσγν ηεο ηζρπξήο επίδξαζεο αληηζεηηθψλ πνιηηηθψλ ηαπηφηεηαο 

θαη κλήκεο, αιιά θαη ηεο θαλνληζηηθφηεηαο ηνπ νκνγελνπνηεηηθνχ ιφγνπ πεξί 

έζλνπο, ζεκαηνδνηνχζε ηελ αδπλακία ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο θαη ηεο γεξκαληθήο 

θνηλσλίαο λα θαηαλνήζεη φηη είλαη ππφ φξνπο δπλαηή ε ππέξβαζε ησλ θιεηζηψλ θαη 

απηνδηθαησηηθψλ αθεγεκάησλ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αληη-ηζηνξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ε νιηζηηθή, ζθαηξηθή θαη πξνπαληφο πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο. 

Καη απηφ ρσξίο νχηε λα θινλίδεηαη ε εζληθή απηνπεπνίζεζε νχηε λα θαζίζηαηαη 

αλελεξγφ ην δηαξθψο επίθαηξν αίηεκα ηεο εζηθήο θαηαδίθεο ηνπ λαδηζκνχ θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ παξαθπάδσλ ηνπ νχηε λα ππνηηκάηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ απφδνζε 

ηζηνξηθήο δηθαηνζχλεο νχηε, ηέινο, ε αμία ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο λα 

ππνηάζζεηαη ζε παληνεηδείο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. ηελ νκφινγε ζρεδφλ 

πεξίπησζε ηνπ πξψελ πξνέδξνπ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο Jacques Chirac, ε 

επψδπλε αλαγλψξηζε ηεο θξαηηθήο επζχλεο θαη εκκέζσο θαη ηεο ζπιινγηθήο ελνρήο 

γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Vichy ζηελ εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Γαιιίαο, δελ πξνθάιεζε νπζηαζηηθνχο θξαδαζκνχο ζηε γαιιηθή θνηλή γλψκε φρη 

ηφζν ιφγσ ηεο σξηκφηεηαο ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο, κεηά απφ καθξνρξφληα 

επεμεξγαζία ηνπ ηξαχκαηνο, φζν θπξίσο δηφηη ν Chirac δηακφξθσζε κε ηδηαίηεξε 

επηηπρία κηα δηηηή γσλία ζέαζεο ηνπ επίδηθνπ θαη πνιιαπιά ηξαπκαηηθνχ 

παξειζφληνο: αλ θαη ηαπηίζηεθε κε ηα ζχκαηα αλαγλσξίδνληαο ηε ζπιινγηθή επζχλε 

θαη δεηψληαο ζπγγλψκε απφ ηνπο δηαζσζέληεο επηγφλνπο ηνπο, εληνχηνηο δηαρψξηζε 

ηελ ηδέα ηεο νηθνπκεληθήο Γαιιίαο, παηξίδαο ηνπ πλεχκαηνο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αλνρήο, απφ ηελ ζθνηεηλή, έλνρε θαη ζπκβηβαζκέλε Γαιιία ηνπ Vichy, 

ζρεηηθνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ επζχλε θαη επνκέλσο κεηξηάδνληαο ην 

ςπρνινγηθφ θφζηνο ηεο νδπλεξήο απνδνρήο ηεο.      

Οθείινπκε λα παξαδερζνχκε, σζηφζν, φηη, ζπγθξηηηθά ηνπιάρηζηνλ θαη κε 

βάζε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, ππήξμαλ κάιινλ ελζαξξπληηθά ηα απνηειέζκαηα 

ηεο καθξνρξφληαο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ 

πνπ έζεζε ζε εθαξκνγή ην ίδην ην γεξκαληθφ θξάηνο κεηά ηελ ήηηα ηνπ 

εζληθνζνζηαιηζκνχ ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ παξαδνρή απηή βεβαίσο δελ 

ζπλεπηθέξεη θαη αληίζηνηρε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ κε ακεξηθαληθή επίλεπζε θαη 

νξγαλσηηθή επζχλε πξνγξάκκαηνο απνλαδηζηηθνπνίεζεο, ην νπνίν, σο γλσζηφλ, 

επηβιήζεθε βίαηα ζην γεξκαληθφ ιαφ θαη ζπληνλίζηεθε πιήξσο κε ηελ 

ςπρξνπνιεκηθή ινγηθή. Σν πξφγξακκα απηφ άληιεζε έκπλεπζε απφ ηα 

«επηηεχγκαηα» ηεο Μαθξνλήζνπ θαη εθαξκφζηεθε θαηά θχξην ιφγν κε άμνλεο ηε 

δεκηνπξγία ηνκψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηε καδηθή πιχζε εγθεθάινπ θαη ηνλ 

                                                
52 Thomas Elsaesser, φ.π., 168-169. 
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ςπρνινγηθφ πφιεκν θαη ιηγφηεξν κε ηε ρξήζε «αλακνξθσηηθήο βίαο». Ζ 

πξνγξακκαηηθή θαη θάζεηε απνλαδηζηηθνπνίεζε είρε ζηφρν ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα 

θαη ηε ξηδηθή ηδενινγηθή κεηαζηξνθή θαη «αλάλεςε» ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, ηελ ίδηα 

δειαδή ηελ «αλάπιαζε» ηνπ δηακνξθσκέλνπ ηζηνξηθά «γεξκαληθνχ ραξαθηήξα», ηνλ 

εμνξθηζκφ, ζα ιέγακε, ηνπ «εγθφζκηνπ θαθνχ», πνπ εμέθξαδε γηα ηνπο Γπηηθνχο 

ζπκκάρνπο θαη θπξίσο γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο ε γεξκαληθή ηζηνξηθή ηδηαηηεξφηεηα 

(sonderweg). Καηά κία έλλνηα απνηεινχζε κνξθή αληεζηξακκέλνπ αληηρηηιεξηθνχ 

ξαηζηζκνχ.
53

 

 Παξ‟ φια απηά, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κέρξη ηηο κέξεο καο ε γεξκαληθή 

θνηλσλία εμαθνινπζεί λα επηδεηθλχεη κηα ακθίζπκε, «θπκαηνεηδή» ζηάζε έλαληη ηνπ 

επίκαρνπ θαη ηξαπκαηηθνχ πξφζθαηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ηεο. Σν εθθξεκέο ηεο 

ζχγρξνλεο γεξκαληθήο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ 

ςεπδεπίγξαθε «απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηαο», πνπ φζνη ηελ επηθαινχληαη έρνπλ 

ζην λνπ ηνπο ηελ απνελνρνπνίεζε θαη ηελ ηφλσζε ηεο θινληζκέλεο εζληθήο 

απηνεηθφλαο θαη απηνπεπνίζεζεο, θαη ζηελ νδπλεξή παξαδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

δειαδή ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζχηε θαη ηελ αλάιεςε ηεο ηζηνξηθήο 

επζχλεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε λα θάλνπκε κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 

επζπλψλ θαη ησλ δεηλψλ ηνπ πνιέκνπ, κε ηελ εμίζσζε ζπηψλ θαη ζπκάησλ θαη ηελ 

ππνδεινχκελε ζπκαηνπνίεζε ησλ ζπηψλ, ζηάζε πνπ παξαπέκπεη ζηελ απψζεζε ηνπ 

ραίλνληνο ηξαχκαηνο θαη επνκέλσο επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηε κεηαηφπηζε ηεο 

ελνρήο ηνπιάρηζηνλ εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο.
54

 ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηξαχκαηνο ηφζν ζην πεδίν ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο φζν θαη ζε απηφ ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, 

ησλ πνιηηηθψλ λννηξνπηψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ. Ζ πνιιαπιά δηαπηζησκέλε  

δπζαλεμία ζην ελδερφκελν ηεο ςχρξαηκεο, αλ θαη επψδπλεο, ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο 

ηνπ ηξαχκαηνο κάιινλ ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη «Οη Γεξκαλνί δελ κπφξεζαλ κεηά 

ηνλ πφιεκν λα πελζήζνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο δεκνζίσο. Ο ζάλαηφο ηνπο ζπζρεηηδφηαλ 

ηζηνξηθά κε ηηο πξάμεηο ελφο εγθιεκαηηθνχ θαζεζηψηνο, ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζηε 

κάδα ηνπ πιεζπζκνχ»
55

, δεδνκέλνπ φηη ζπλάληεζε επξχηαηε θνηλσληθή απνδνρή.  

       Δπηζηξέθνληαο ζην θείκελν ηνπ Νίθνπ Κνηδηά, δελ δηζηάδσ λα αλαθέξσ φηη 

δηαηεξψ νπσζδήπνηε νξηζκέλεο ζνβαξέο επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηε δήζελ 

θαζνιηθφηεηα θαη ηελ ζπλαίλεζε πνπ απνιακβάλεη ε αλαζεσξεηηθή ζηξαηεγηθή ζηε 

                                                
53 Υάγθελ Φιάτζεξ, «Μαθξφλεζνο 1950: Πξφηππν γηα ηε Γεξκαλία ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ; 

Ακεξηθαληθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη ζπληαγέο γηα ηε δεκνθξαηηθή “αλακφξθσζε”», ζην: Ιζηνξηθό ηνπίν 

θαη ηζηνξηθή κλήκε. Σν παξάδεηγκα ηεο Μαθξνλήζνπ, Πξαθηηθά επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο, Αίζνπζα 
ηειεηψλ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 6-7 Μαξηίνπ 1998, Φηιίζησξ, Αζήλα 2000, 199-224. 
54 χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Υάξαιλη Βέιηζεξ, ελψ νη Γεξκαλνί γλσξίδνπλ ηα δεηλά πνπ 

πξνθάιεζε ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα ν λαδηζκφο, έρνληαο επίγλσζε θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, παξά ηαχηα ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ δελ απνδέρνληαη ηελ ζπιινγηθή ηζηνξηθή 

επζχλε, είλαη ςπρνινγηθά απξνεηνίκαζηνη λα απνδερζνχλ ηελ ελνρή, αθνχ ζεσξνχλ φηη θαη ν 

γεξκαληθφο ιαφο ππέθεξε απφ ηα δεηλά ηεο νινθιεξσηηθήο πνιεκηθήο αλακέηξεζεο. Ο αζπλείδεηνο 

κεραληζκφο πνπ ελεξγνπνηείηαη είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζχηε ζε ζχκα. Μφλν ην 1% δελ απνθιείεη 

λα έρνπλ αλακεηρζεί ζπγγεληθά πξφζσπα ζηηο θξηθαιεφηεηεο ηνπ πνιέκνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία πξφζθαησλ εξεπλψλ ζθπγκνκέηξεζεο ηεο γεξκαληθήο θνηλήο γλψκεο, ηα νπνία παξαζέηεη ν 

Wolin, φ.π., 251, «[...] ην 4,3% ησλ Γεξκαλψλ πηζηεχνπλ φηη ν εζληθνζνζηαιηζκφο είρε θαιέο θαη 

θαθέο πιεπξέο· 40% πηζηεχνπλ φηη ν Υίηιεξ ζα ήηαλ έλαο “ζπνπδαίνο πνιηηηθφο εγέηεο” αλ δελ είρε 

γίλεη ν πφιεκνο θαη ε εμνιφζξεπζε ησλ Δβξαίσλ». Παξάιιεια, ν Wolin, φ.π., 251, δηαπηζηψλεη φηη ν 
λένο εζληθηζκφο θαη ε ζρεηηθνπνίεζε ηνπ λαδηζκνχ θαη ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζπλππάξρνπλ ζρεδφλ 

νξγαληθά κε ηε λενλαδηζηηθή βία, φπσο απηή απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζηε ξαγδαία αχμεζε ησλ 

αληηζεκηηηθψλ επεηζνδίσλ (627 ην 1992 θαη 1155 ην 1995) θαη ησλ πξάμεσλ βεβήισζεο εβξατθψλ 

ζπλαγσγψλ θαη λεθξνηαθείσλ, πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαθφξπθε άλνδν ηεο 

ηάμεσο ηνπ 66%.   
55 Γηνχξγθελ Υάκπεξκαο, Η δηάζπαζε ηεο Γύζεο, φ.π., 108.  
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γεξκαληθή πνιηηηθή ζθελή, ηε δηαλφεζε θαη ηνλ ιαφ, φπσο επίζεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

αληηζεκηηηθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο αληη-ηζξαειηλφ, αληαλαθιαζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο επξσπατθήο Αξηζηεξάο, παξά ην γεγνλφο φηη 

ν αληηζεκηηηζκφο αληρλεχεηαη ήδε ζε νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ εθθάλζεηο ηεο 

ηδενινγηθν-πνιηηηθήο ηεο παξάδνζεο. Δλίζηακαη βεβαίσο θαη γηα ηε κε ζπκπεξίιεςε 

ζηηο νκάδεο-πξνλνκηαθά ζχκαηα ηνπ λαδηζκνχ –ζπγρσξήζηε κνπ ηελ παξαδνμνινγία- 

εθηφο ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ Σζηγγάλσλ θαη ησλ θεξφκελσλ απφ ηνπο ζχηεο σο 

«ζιαβηθήο θαηαγσγήο» (Ρψζνη, Πνισλνί), ησλ θνκκνπληζηψλ, ησλ αληηζηαζηαθψλ, 

ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά, ησλ αλδξψλ νκνθπινθίισλ. Καλείο, σζηφζν, δελ 

ακθηβάιιεη φηη ε θαη‟ εμνρήλ νκάδα-ζηφρνο, απηή πνπ απνηέιεζε ηε «βηνκάδα» γηα 

ηελ ηξνθνδνζία ηεο ξαηζηζηηθήο «επγνληθήο» κεραληθήο ήηαλ νη Δβξαίνη ηεο 

Δπξψπεο. κσο, παξά ηηο ηξεηο απηέο ελζηάζεηο κνπ, ζεσξψ φηη ην πιαίζην πνπ 

ζπγθξνηεί ν Κνηδηάο ζπλζέηνληαο θαίξηεο ζπληζηψζεο ηεο ηεξάζηηαο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο είλαη ιεηηνπξγηθφ γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε ηεο γεληθφηεξεο 

ζπδήηεζεο γηα ηνλ ηζηνξηθφ αλαζεσξεηηζκφ, ηφζν απηφλ πνπ ζα ραξαθηεξίδακε 

ζεζκηθφ ή ζπγθαιπκκέλν, ζηελ θξαηηθή, δηαθξαηηθή ή επηζηεκνληθνθαλή ηνπ 

δηάζηαζε (Ernst Nolte, Hilgruber θ.ά), φζν θαη ηνλ επηδεηθηηθφ θαη επηζεηηθφ ηζηνξηθφ 

αλαζεσξεηηζκφ, ν νπνίνο ζπρλά κεηέξρεηαη ηηο ηερληθέο ηεο ηζηνξηθήο κεζφδνπ απφ 

ηελ πεξησπή ηεο ιεγφκελεο ζηξαηεγηθήο νπζηνθξαηίαο γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ςεπδαίζζεζε επηζηεκνληθφηεηαο θαη αιεζνθάλεηαο. Καη κέζσ απηήο κηα επεπίθνξε 

ζπλζήθε θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο απνδνρήο.  

Ο αληηζεκηηηζκφο θαη ν αλαζεσξεηηζκφο δελ έρνπλ παηξίδα, φπσο δείρλεη 

άιισζηε θαη ην πνιχθξνην βηβιίν ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηζηνξηνδίθε Κψζηα Πιεχξε πνπ 

δπζηπρψο αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ ειιεληθή Γηθαηνζχλε σο επηζηεκνληθφ πφλεκα. 

Δηδηθφηεξα, ν αλαζεσξεηηζκφο δελ έρεη σο πεδίν εθθίλεζεο ηελ ίδηα ηελ 

επηζηεκνληθή ηζηνξηνγξαθία. Ξεθηλά απφ πξνθαλείο ηδενινγηθνπνιηηηθέο πξνθείκελεο 

πέξα απφ ην δενληνινγηθφ πιαίζην ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαηά ηελ πξψηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κε ην βηβιίν ηνπ Maurice Bardèche, Nuremberg ou la terre 

promise (Les Sept Couleurs, Paris 1948), ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη φηη νη Δβξαίνη 

ήηαλ νη απνθιεηζηηθνί ππεχζπλνη γηα ηελ έθξεμε θαη ηα επαθνινπζήζαληα δεηλά ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σν ζηεξεφηππν ηνπ παλνχξγνπ Δβξαίνπ απνηππψλεηαη εδψ 

αλάγιπθα. κσο,  ην ξεχκα ηνπ αλαζεσξεηηζκνχ εληζρχζεθε ζεκαληηθά θαη άξρηζε 

λα πεξηβάιιεηαη κε ηελ αίγιε ηεο επηζηεκνζχλεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε 

ηα βηβιία ηνπ Ernst Nolte, Theorien über den Faschismus, Κνισλία 1976, θαη Die 

Faschistischen Bewegungen: die Krise des liberalen Systems und die Entwicklung der 

Faschismen, Μφλαρν 1977, θαζψο θαη ηνπ David Irving, Hitler’s War, Λνλδίλν 1977. 

Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη νη αλαζεσξεηηθέο – ζρεηηθηζηηθέο ζέζεηο ηνπ φςηκνπ έξγνπ 

ηνπ Nolte αληρλεχνληαη ρσξίο δπζθνιία ζην ζχλνιν ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ, κηαο 

πξνβιεκαηηθήο πνπ επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα φζν θαη ζηελ αθκή 

ηεο ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ εζηηψλ δηαζπνξάο ησλ ηδεψλ ηεο αληεπαλάζηαζεο, ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ, ηνπ απηαξρηζκνχ θαη ηνπ πξσηνθαζηζκνχ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, 

ζηελ αλαδήηεζε ησλ γελεαινγηψλ θαη ησλ νζκψζεψλ ηνπο, θαζψο επίζεο ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαζηζηηθψλ θηλεκάησλ θαη νξγαλψζεσλ θαη ζηελ ηππνινγία 

ησλ κνξθψλ ηνπ θαζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εθάζηνηε εζλνθξαηηθέο 

ηζηνξηθέο ηδηνκνξθίεο..  

Ζ αλάδπζε ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ αλαζεσξεηηζκνχ (φρη κφλν ζηε Γεξκαλία) είλαη 

παξαθνινχζεκα θαη αληηζηάζκηζκα ηεο έθξεμεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην 

Οινθαχησκα. Σν ελδηαθέξνλ απηφ άξρηζε λα εθδειψλεηαη κε απμαλφκελε έληαζε 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ράξηο ζηελ ζπληνληζκέλε πξσηνβνπιία 

ηζξαειηλψλ θαη ακεξηθαληθψλ θχθισλ, ζηελ πξνζπάζεηα δηάζσζεο, ζπιινγήο, 
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ηζηνξηθήο επεμεξγαζίαο θαη έθδνζεο ησλ πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ ησλ επηδεζάλησλ· 

ράξηο επίζεο ζηνλ θινληζκφ πνπ πξνθάιεζε ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Raoul Hilberg 

Η εμόλησζε ησλ Δβξαίσλ ηεο Δπξώπεο (1961), ζηε ζχιιεςε θαη ηε δίθε ηνπ 

Eichmann, αιιά θαη ράξηο ζηε ζηξαηεγηθή ζπκκαρία ΖΠΑ – Ηζξαήι ζηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηνπ Ηζξαήι κε ζηφρν ηε δηθαηνιφγεζε 

ησλ επηινγψλ ηνπ κεηά ηνλ πφιεκν ησλ επηά εκεξψλ (1967).  

Ζ θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ ζηελ αλάγθε αλάδεημεο ηεο 

δεζπφδνπζαο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζπλδέεηαη κε ηηο πνιηηηθν-

ηδενινγηθέο ζθνπηκφηεηεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. πγθεθξηκέλα: 

πξψηνλ, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη απφ ηελ πξνζνρή καο ην γεγνλφο φηη ηα θπξηφηεξα 

λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, επεηδή αθξηβψο είραλ απειεπζεξσζεί απφ ηνλ 

ζνβηεηηθφ ζηξαηφ, είραλ κεηαηξαπεί ζε φπιν ηεο ζνβηεηηθήο πξνπαγάλδαο 

(«εξγνζηάζηα ζαλάηνπ»)· θαη δεχηεξνλ, ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο 

κλήκεο κε ζθνπφ ηελ εζηθή θαηαδίθε ησλ λαδηζηηθψλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο δελ κπνξνχζε λα ζπκβαδίδεη κε ηε ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

επαλέληαμεο ηεο Γεξκαλίαο ζηηο γξακκέο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ.
56

 

 

Γ. Ηζηνξηθόο αλαζεσξεηηζκόο / αξλεηηζκόο 

 

ηελ απνινγεηηθή, ζπκςεθηζκαηηθή θαη απνελνρνπνηεηηθή ηζηνξηνγξαθία ηνπο ηφζν 

νη αλαζεσξεηέο ηζηνξηθνί ηχπνπ Nolte φζν θαη νη αξλεηηζηέο αθελφο κελ επηρεηξνχλ 

λα απνζπλδέζνπλ ην λαδηζκφ απφ ην Οινθαχησκα ζαλ απηφ λα κελ ήηαλ 

εγγεγξακκέλν ζηελ ίδηα ηε ινγηθή ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο, αθεηέξνπ δε 

ππνγξακκίδνπλ ηελ εθζπγρξνληζηηθή θαη νκνγελνπνηεηηθή δηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ εθάξκνζαλ νη Ναδί θαηνξζψλνληαο, φπσο ππνζηεξίδνπλ, λα νδεγήζνπλ ηε 

Γεξκαλία ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αλαζπγθξφηεζε, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε, κεηά ηε κεγάιε θξίζε πνπ αθνινχζεζε ηελ ήηηα ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ 

ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. Παξάιιεια φκσο θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα 

ζρεηηθνπνηήζνπλ ηα λαδηζηηθά εγθιήκαηα ζπγθξίλνληάο ηα είηε κε ξηδηθέο 

εθθαζαξίζεηο ηχπνπ gulag, Idi Amin θαη Pol Pot, είηε κε ηε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ 

απφ ηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ, ζε ζπλζήθεο δειαδή αλνηρηήο πνιεκηθήο αλακέηξεζεο 

θαη ππνλφκεπζεο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο. Σέινο, επηκέλνπλ λα 

επηθαινχληαη ην δηάβξνρν επηρείξεκα φηη απφ ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 700.000 

γεξκαλν-εβξαίσλ κφλν 250.000 εμνληψζεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα εγθιεηζκνχ, 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ζαλάηνπ, θαη κάιηζηα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

1942-1945, πέθηνληαο ζχκαηα φρη ηεο γελνθηνληθήο βνχιεζεο, αιιά ησλ ίδησλ ησλ 

απάλζξσπσλ ζπλζεθψλ ηνπ πνιέκνπ». ην επηρείξεκα απηφ ε ξαηζηζηηθή βία 

εμαγλίδεηαη αθνχ νη λαδηζηηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθνπνηνχληαη θαη νκαινπνηνχληαη κέζσ 

ηεο ζχγθξηζήο ηνπο κε ηα γεληθφηεξα δεηλά ηνπ πνιέκνπ, ζρεδφλ θάζε πνιέκνπ.     

ηελ Ηηαιία ν ηζηνξηθφο αλαζεσξεηηζκφο απέθηεζε ηζρπξά εξείζκαηα ηφζν ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία φζν θαη ζην δεκφζην ιφγν θαη ηελ θνηλή γλψκε κέζα απφ ηελ 

αλάδεημε ηεο εθζπγρξνληζηηθήο δηάζηαζεο ηνπ θαζηζκνχ, ηεο απφθιηζήο ηνπ απφ ηνλ 

λαδηζκφ θαη ηνλ εμνλησηηθφ ξαηζηζκφ, εληέιεη ηεο απνζπζρέηηζεο θαζηζκνχ – 

νινθιεξσηηζκνχ, θαη άξα ηεο ππεξάζπηζεο ηεο ηζηνξηθήο ηνπ απζεληηθφηεηαο θαη 

κνλαδηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο θαηαιπηηθήο επηξξνήο ηνπ Μνπζνιίλη· γεληθφηεξα σο 

απφξξνηα κηαο ζηξαηεγηθήο «“απνθαζηζηνπνίεζεο” ηνπ θαζηζκνχ [αθαίξεζεο 

δειαδή ησλ εγγελψλ θαη κνλαδηθψλ ηνπ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ]», κηαο κνξθήο 

                                                
56 Peter Novick, The Holocaust in American Life, Deborah Lipstadt, Beyond Belief θαη D.D. 

Guttenplan, The Holocaust on Trial, W.W. Norton & Company, New York and London 2002, 13-14. 
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ηδενινγηθήο θάζαξζεο δειαδή πνπ ζπληειεί ζηελ αλάδπζε «κηαο επηεηθνχο, αλ φρη 

επκελνχο εηθφλαο ηνπ θαζηζηηθνχ εγρεηξήκαηνο»,
57

 ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί 

ζηελ «παξαπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο».
58

 

 

Αο δνχκε φκσο ηα πξάγκαηα αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα. 

Οη Michael Shermer θαη Alex Grobman
59

 ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν θαη 

πεξηγξαθηθά πην αθξηβή ηνλ φξν «αξλεηηζκφο» ζηε ζέζε ηνπ πνιχζεκνπ θαη πην 

νπδέηεξνπ «αλαζεσξεηηζκφο» γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

1. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα απιψο αλαζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, αιιά γηα ηε 

ζπλνιηθή άξλεζε δχν γεγνλφησλ: (α) ηεο πξνγξακκαηηθήο, ζπζηεκαηηθήο θαη 

βηνκεραλνπνηεκέλεο εμφλησζεο 6.000.000 αλζξψπσλ ζηα ζηξαηφπεδα 

ζαλάηνπ, ζε ζχλνιν 8.500.000 αηφκσλ εβξατθήο θαηαγσγήο πνπ ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, (β) ηεο ρξήζεο επί ηνχηνπ 

δεκηνπξγεκέλεο ρεκηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ εμφλησζή ηνπο, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε πξνγξακκαηηθφηεηα ηεο εμφλησζεο δελ ζπλδέεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε ρξήζε ησλ ζαιάκσλ αεξίσλ, αιιά θαη κε ηε 

δξάζε ησλ Einsatzgruppen, ηεο Wehrmacht θαη ησλ νκάδσλ ηεο θξαηηθήο 

αζθάιεηαο, φπσο επίζεο κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ εθηνπηζκνχ θαη ηεο 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο
60

 θαη (γ) ηεο πξνζεηηθφηεηαο ηεο εμνλησηηθήο 

πξαθηηθήο θαη ηεο νξγαληθήο ηεο ζπλάθεηαο κε ηνλ αληηζεκηηηζκφ θαη ηνλ 

λαδηζηηθφ νινθιεξσηηζκφ. Σελ άξλεζε απηή νη δχν ζπγγξαθείο ζπλδένπλ κε 

ην πνιηηηθψο νξζφ αίηεκα ηεο απνκπζνπνίεζεο, επεηδή, θαηά ηνπο 

αξλεηηζηέο, ην Οινθαχησκα είλαη έλα εβξατθφ κχζεπκα πνπ ζθνπφ έρεη ηε 

ζπκαηνπνίεζε θαη εκκέζσο ηε δπλεηηθή ηνπο παγθφζκηα θπξηαξρία. 

2. Γελ αθνξά, παξά πνιχ πεξηνξηζκέλα, ηελ ίδηα ηελ ηζηνξηνγξαθηθή πξαθηηθή, 

πνπ απφ ηνλ ξφιν ηεο νθείιεη λα έρεη θξηηηθή θαη σο έλα βαζκφ 

«αλαζεσξεηηθή» εξκελεπηηθή πξννπηηθή, αιιά αθνξά θπξίσο έλα ηδενινγηθφ 

ξεχκα, νη εθπξφζσπνη ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνξκαιηζηηθά θαη 

πξνζρεκαηηθά ηηο εηδνινγηθέο ζπκβάζεηο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο γηα λα 

πξνζδψζνπλ επηζηεκνληθνθάλεηα θαη άξα εγθπξφηεηα ζηηο ηδενινγηθέο ηνπο 

ζέζεηο.  

Οη αξλεηηζηέο δελ αξλνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ χπαξμε ησλ ζαιάκσλ 

αεξίσλ θαη ησλ θξεκαηνξίσλ, ππνζηεξίδνπλ φκσο φηη απηά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

απνηέθξσζε ησλ ξνχρσλ θαη ησλ λεθξψλ ζσκάησλ φζσλ εγθιείζησλ πέζαηλαλ απφ 

θπζηθά αίηηα ή απφ ηελ πείλα, ηηο θαθνπρίεο θαη ηηο ινηκψδεηο αζζέλεηεο. Ζ βαζηθή 

ζέζε ιφγνπ ράξηλ ηνπ Irving είλαη φηη «δελ εμνληψζεθαλ Δβξαίνη ζε ζαιάκνπο 

αεξίσλ ζην Άνπζβηηο, ην νπνίν ήηαλ κφλν ζηξαηφπεδν θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο 

θαη φρη εμφλησζεο», φπσο επίζεο φηη «ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπκάησλ ζην Άνπζβηηο 

θαληάδεη κηθξφο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θφξν αίκαηνο πνπ πιήξσζε ν γεξκαληθφο 

άκαρνο πιεζπζκφο ζηνπο αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο ησλ πκκάρσλ ζηε Γξέζδε 

θαη ζην Pforzheim».
61

 

Οη αλαηξεηηθέο ζέζεηο ησλ αλαζεσξεηψλ – αξλεηηζηψλ, ζην θέληξν ησλ νπνίσλ 

βξίζθεηαη ε αζηήξηθηε πεπνίζεζε φηη ε εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ, ησλ Σζηγγάλσλ, ησλ 

                                                
57 Emilio Gentile, Φαζηζκόο. Ιζηνξία θαη εξκελεία, κηθξ. Δπάγγεινο Καηζηθφο, ηζηνξ. επηκ. Λάκπξνο 
Φιηηνχξεο, Αζίλε, Αζήλα 2007, 15. 
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 ην ίδην, 16. 
59 Michael Shermer & Alex Grobman, Denying History. Who says the Holocaust never happened and 

why do they say it?, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 2002, xv-xvi. 
60 D. D. Guttenplan, Holocaust on Trial, W.W. Norton & Company, New York and London 2002 4-5. 
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νκνθπιφθηισλ, ησλ πνιηηηθψλ αληηθξνλνχλησλ θαη ησλ εζληθψλ νκάδσλ πνπ 

ζεσξήζεθαλ «ππάλζξσπνη» ή ερζξνί ηνπ Ράτρ, είηε δελ έιαβε πνηέ ρψξα είηε φηη 

πξνήιζε απφ ηηο θαθνπρίεο ηνπ ζηξαηνπεδηθνχ εγθιεηζκνχ, ηηο αζζέλεηεο θαη ηελ 

απηνλφεηε πνιεκηθή βία, κπνξεί λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμήο: 

1νλ) αλάγνληαη ζηε καθξά γελεαινγία ησλ ηδενινγεκάησλ, ησλ ζηεξενηχπσλ θαη 

ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ αληηζεκηηηζκνχ 

2νλ) αλάγνληαη ζηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ επγνληθή 

3νλ) εθπνξεχνληαη απφ ή παξαπέκπνπλ ζε λενθαζηζηηθά πνιηηηθά θφκκαηα θαη 

νκάδεο 

4νλ) ζθνπφο ησλ αξλεηηζηψλ είλαη λα ζπείξνπλ ηελ ακθηβνιία γηα ηα ηζηνξηθά 

ηεθκήξηα ηνπ Οινθαπηψκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζεκαηνπνηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο 

ηζηνξηθέο δηακάρεο δηακνξθψλνληαο έλα λέν θεληξηθφ πεδίν ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη 

λνκηκνπνηψληαο ηνπο δηθνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο
62

  

5νλ) πξνηάζζνληαη σο ζέκαηα αξρήο θαη πίζηεο θαη επηρεηξείηαη ε εθ ησλ 

πζηέξσλ ράιθεπζε ςεπδνεπηζηεκνληθψλ επηρεηξεκάησλ θαη ε δηαζηξέβισζε ησλ 

ηζηνξηθψλ πεγψλ, ελψ παξάιιεια ηνπο παξέρεηαη ε θάιπςε επί ηνχηνπ 

ζπγθξνηεκέλσλ ςεπδνεπηζηεκνληθψλ ζεζκψλ, ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, 

φπσο ην Institute of Historical Review ζηελ Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ, θαιιηεξγείηαη 

δειαδή ε ζεηηθηζηηθή ςεπδαίζζεζε (=referential illusion) ηεο επηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αιεζνθάλεηαο. Ζ ςεπδαίζζεζε απηή γίλεηαη 

αθφκα πην ηζρπξή φηαλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ David Irving, 

αθνινπζνχληαη φινη νη ηχπνη ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, ηεθκεξίσζεο θαη ζπγγξαθήο θαη 

ην αλαζεσξεηηθφ κήλπκα επελδχεηαη κε ηελ εγθπξφηεηα ζνβαξψλ εθδνηηθψλ νίθσλ ή 

ηελ απνδνρή ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. Γηα νξηζκέλνπο ηνπιάρηζηνλ ηζηνξηθνχο, 

φπσο ε Deborah Lipstadt, αθφκα θαη ν δηάινγνο κε ηνπο αξλεηηζηέο απιψο 

δηεπθνιχλεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο λνκηκνπνίεζε θαη ηελ ηδενινγηθνπνιηηηθή ηνπο 

εδξαίσζε,
63

 ελψ, θαηά ηε γλψκε άιισλ, φπσο ν Pierre Vidal-Naqué, νη αξλεηηζηέο 

δελ απνθιίλνπλ απιψο απφ ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο θαη ηηο ηζηνξηνγξαθηθέο 

ζπκβάζεηο, αιιά ζε ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή ηζηνξηνγξαθία δνκνχλ αζχκβαηνπο 

κπζεπκαηηθνχο θφζκνπο ιεηηνπξγψληαο πεξίπνπ φπσο ε αζηξνινγία ζε ζρέζε κε ηελ 

αζηξνλνκία.
64

    

6νλ) επηδηψθνπλ ηε δεκνζηφηεηα θαη κεηέξρνληαη φιεο νη ηερληθέο ηεο 

επηθνηλσλίαο, θαη‟ εμνρήλ κάιηζηα ην Γηαδίθηπν, ζπγθξνηψληαο ζπκβαηηθέο, 

θαληαζηαθέο ή ςεθηαθέο θνηλφηεηεο πξνθεηκέλνπ νη ηδέεο ηνπο λα απνθηήζνπλ ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή εκβέιεηα θαη δηαζπνξά.
65

 ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα δεκνζηφηεηα 

θαη πξνζπνξηζκφ ζπκβνιηθήο ηζρχνο θαη πνιηηηθήο αλαγλσξηζηκφηεηαο νη αξλεηηζηέο 

θηάλνπλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα πνηληθνπνηνχλ θάζε δηαλνεηηθφ – ηζηνξηνγξαθηθφ 

εγρείξεκα ην νπνίν αζθεί θξηηηθή ή πνιεκηθή ζηηο ζέζεηο ηνπο, φπσο θαηέζηε 

πξνθαλέο ζηελ εηζαγσγή ζε δίθε ηεο ακεξηθαλίδαο ηζηνξηθνχ D. Lipstadt κε ηελ 

θαηεγνξία ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο κεηά ηελ θαηαγγειία ζε βάξνο ηεο απφ ηνλ 

ζηγφκελν D. Irving. 
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Σν Institute for Historical Review ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο είλαη ν δεζπφδσλ 

νξγαλσηηθφο ζεζκφο ηνπ αξλεηηζκνχ ζηηο ΖΠΑ. Δθδίδεη θαη πξνσζεί κεγάιν κέξνο 

ηεο επηζηεκνληθνθαλνχο αξλεηηζηηθήο βηβιηνγξαθίαο εθκεηαιιεπφκελν ην λνκηθφ 

δηάθελν πνπ δεκηνπξγεί ε ιεπηή γξακκή πνπ δηαρσξίδεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο, φπσο θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξνηππίαο, ηεο 

αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο απξφζθνπηεο δηάδνζεο ησλ ηδεψλ, απφ ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ απφ ηε ζπγθαιπκκέλε ζπκβνιηθή βία πνπ 

ζηξέθεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελαληίνλ ησλ ίδησλ ησλ ειεπζεξηψλ.
66

 

Οη αξλεηηζηέο κε εθθξαζηή ηνλ ακεξηθαλφ Bradley Smith εθκεηαιιεπφκελνη ηελ 

πνιηηηθή νξζφηεηα αιιά θαη ηελ εξεπλεηηθή δενληνινγία ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο, 

φπσο θαη ηηο λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηε ζρνιηθή θαη παλεπηζηεκηαθή ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε, έθηαζαλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ππνζηεξίμνπλ φηη «νη ζπνπδαζηέο ζα 

έπξεπε λα ελζαξξχλνληαη λα δηεξεπλνχλ ηελ εξκελεπηηθή δηακάρε γηα ην 

Οινθαχησκα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ελζαξξχλνληαη λα δηεξεπλνχλ θάζε άιιε 

θξίζηκεο ζεκαζίαο ηζηνξηνγξαθηθή δηακάρε».
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Αιιά αο επηζηξέςνπκε ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Οη Ναδί θαηαζθεχαζαλ ηα έμη ζηξαηφπεδα εμφλησζεο (Auschwitz-Birkenau 1942-

1944, Treblinka 1942-1943, Belzec 1942, Sobibor 1942-1943, Chelmno 1941-1942, 

Majdanek 1942-1944) ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, εθηφο ηνπ γεξκαληθνχ εδάθνπο 

δειαδή, δηφηη ήζειαλ λα απνθξχςνπλ ην γεγνλφο απφ ηελ θνηλή γλψκε, εθφζνλ ήδε 

απφ ηηο 3 Απγνχζηνπ 1941 εθθιεζηαζηηθνί παξάγνληεο, φπσο ν επίζθνπνο Clemens 

Galen ζην Münster, είραλ θαηαγγείιεη ην πξφγξακκα επζαλαζίαο δεκηνπξγψληαο 

ηνπιάρηζηνλ ακεραλία ζηνλ γεξκαληθφ ιαφ, θαη άξα απνλνκηκνπνηψληαο ηε λαδηζηηθή 

εμνπζία.
68

 

Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη νη Ναδί πξνζπάζεζαλ λα εμαθαλίζνπλ θάζε ίρλνο ησλ 

«εμνινζξεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη 

εμφλησζεο (ζάιακνο αεξίσλ είρε θαηαζθεπαζηεί αθφκα θαη ζην Dachau ρσξίο φκσο 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, ελψ δελ είρε θαηαζθεπαζηεί ζην Belsen)
69

 είηε εμαθαλίδνληαο ηηο 

γξαπηέο πεγέο, είηε θαηαζηξέθνληαο ηηο «επίκαρεο» εγθαηαζηάζεηο (κφλν ην επίζεο 

εμνπιηζκέλν κε ζαιάκνπο αεξίσλ θαη θνχξλνπο Majdanek δελ θαηαζηξάθεθε), είηε 

ζθνηψλνληαο ηνπο Sonderkommando (ηνπο θπιαθηζκέλνπο πνπ αλ θαη εβξατθήο 

θαηαγσγήο ήηαλ επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πησκάησλ ζηνπο ζαιάκνπο 

αεξίσλ θαη ζηα θξεκαηφξηα) πξηλ πξνειάζνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο νη ζνβηεηηθέο 

δπλάκεηο.
70

 Απηή ε αρίιιεηνο πηέξλα ηεο ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ αξλεηηζηψλ, 

παχεη σζηφζν λα πθίζηαηαη αλ ζπλππνινγηζηνχλ: (α) ε έζησ πεξηνξηζκέλε χπαξμε 

γξαπηψλ ηεθκεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ηνπ ζαλαηεθφξνπ 

αεξίνπ Zyklon-B ή ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ή ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ ζαιάκσλ αεξίσλ θαη ησλ θξεκαηνξίσλ· (β) ηα ίρλε ηνπ Zyklon-B 

ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζαιάκσλ αεξίσλ ζε αξθεηά ζηξαηφπεδα· (γ) νη πξνθνξηθέο θαη 

γξαπηέο καξηπξίεο ησλ δηαθπγφλησλ (Ρνχληνιθ Βξκπα θαη Άιθξελη Βέηζιεξ) θαη 

ησλ επηδεζάλησλ, ε ζηξαηνπεδηθή ινγνηερλία, ηα εκεξνιφγηα ησλ Sonderkommando, 

νη εθκπζηεξεχζεηο ησλ γεξκαλψλ θξνπξψλ θαη αμησκαηνχρσλ· (δ) νη θσηνγξαθίεο 

ρψξσλ, αλζξψπσλ θαη ησλ ζνξψλ πνπ απνηεθξψλνληαλ, νη νπνίεο ηξαβήρηεθαλ 
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κπζηηθά ζην Άνπζβηηο· (ε) νη αεξνθσηνγξαθίεο ησλ ζηξαηνπεδηθψλ ρψξσλ (ζη) ηα 

πθηζηάκελα εξείπηα ησλ αλαηηλαγκέλσλ απφ ηνπο Ναδί ή θαηεζηξακκέλσλ απφ 

ππξθαγηά ζηξαηνπεδηθψλ ρψξσλ, (δ) νη απνζήθεο κε ηηο εμαηξεηηθά κεγάιεο 

πνζφηεηεο αληηθεηκέλσλ πνπ αλήθαλ ζηα ζχκαηα (ξνχρα, ππνδήκαηα, γπαιηά φξαζεο, 

παηδηθά παηρλίδηα, θεχηηθα δφληηα, ηφλλνη αλζξψπηλσλ καιιηψλ) .
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Γ. Ζ ηζηνξηνγξαθηθή θαη δηθαζηηθή απνλνκηκνπνίεζε ηνπ αξλεηηζκνύ 

 

Ζ δηθαζηηθή δηακάρε Irving – Lipstadt (1996-2000) ζέηεη δεηήκαηα ηξηπιήο θχζεσο: 

1
νλ

) πνιηηηθήο θαη εζηθήο πνπ αθνξνχλ θαη‟ εμνρήλ ηελ αμηνπηζηία ησλ επηδψλησλ 

καξηχξσλ, ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ Οινθαπηψκαηνο, ηελ 

αλαγλψξηζε φισλ ησλ νκάδσλ-ζπκάησλ, ηελ νξγαληθή ζρέζε αληηζεκηηηζκνχ – 

λαδηζκνχ, ηε γεληθφηεξε αλαζεψξεζε ηεο απνηίκεζεο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ηα φξηα κεηαμχ ηεο ειεπζεξίαο ηεο έξεπλαο θαη ηνπ ιφγνπ αθελφο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο ή ζπκβνιηθήο ξαηζηζηηθήο βίαο αθεηέξνπ· 

2
νλ

) επηζηεκνινγηθήο αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο ζπγθξφηεζεο ηεο ηζηνξηθήο 

γλψζεο, ηνπο κεραληζκνχο δηακεζνιάβεζεο ζηελ ηζηνξηθή αλαπαξάζηαζε θαη 

εξκελεία, ηνπο φξνπο, ηα κέζα θαη ηα φξηα ηεο ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο· 

3
νλ

) ηζηνξηνγξαθηθήο αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο ηεο ηζηνξηθήο γξαθήο θαη 

ηεθκεξίσζεο, ηηο εηδνινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ θαη ηνπο 

δενληνινγηθνχο θαλφλεο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο.
72

   

Ο Robert Eaglestone πξνζεγγίδεη ηνλ αλαζεσξεηηζκφ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ 

ήπηνπ κεηακνληεξληζκνχ πνπ απνξξίπηεη ηελ ηδέα ηεο ξηδηθήο αζπκβαηφηεηαο θαη ηεο 

ηζνζζέλεηαο ησλ εξκελεπηηθψλ πξννπηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ.
73

 

Δπηρεηξεί λα απνδείμεη φηη, αληίζεηα κε ηελ πνιεκηθή ελαληίνλ ηνπ θαη ηελ 

παξεπφκελε δαηκνλνπνίεζε ηεο απνδφκεζεο, επεηδή ηάρα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

άξζξσζε θαη ηελ πξνψζεζε ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ηελ εγγξαθή ζηηο ζπιινγηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλαζεσξεηηθψλ ζέζεσλ (Appleby – Hunt – Jacob, Lipstadt, 

Evans, Wollin), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ηνπ κεηακνληέξλνπ 

αζηεξηζκνχ ηδεψλ, ηνπ ζεσξεηηθνχ ιφγνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο επηζηεκνινγίαο ηεο 

ηζηνξίαο, πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ ηζηνξηθή επηζηήκε σο εγγελψο ηζηνξηθνπνηεκέλε 

δηαλνεηηθή θαη αθεγεκαηηθή-εξκελεπηηθή πξαθηηθή απνθαζειψλνληαο ηηο αμηψζεηο 

ηζρχνο θαη πξνβιεκαηνπνηψληαο ην δήηεκα ηεο θχζεο, ησλ γλσζηνζεσξεηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο,
74

 δηεπξχλνπλ 

ηε δέζκε ησλ φπισλ πνπ δηαζέηεη ε θαξέηξα ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο επηηξέπνληαο 

ηελ απνλνκηκνπνίεζε ηνπ αλαζεσξεηηθνχ επηρεηξήκαηνο· επνκέλσο, 

ηζηνξηθνπνηψληαο θαη ζρεηηθνπνηψληαο ηελ ηζηνξηθή πιεξνθνξία θαη γλψζε, ην ίδην 

ην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο εξκελείαο, ζηξεθφκελεο δειαδή ελαληίνλ ηνπ ζεηηθηζηηθήο-

εκπεηξηζηηθήο ππνζηχισζεο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, πνπ παξαδφμσο ζπκκεξίδνληαη ηφζν 

νη αξλεηηζηέο φζν θαη νη ζθνδξνί πνιέκηνί ηνπο,
75

 θαη‟ νπδέλα ηξφπν δελ επηθξνηνχλ 

ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ γεγνλφηνο ηνπ Οινθαπηψκαηνο.
76

 

                                                
71 Shermer – Grobman, ό.π., 127-128 θαη Guttenplan, The Holocaust on Trial, 3. 
72 D. D. Guttenplan, , φ.π., 14-16. 
73 Robert Eaglestone, φ.π., 26. 
74 ην ίδην, 22. 
75 ην ίδην, 21. 
76

 Robert Eaglestone, φ.π., 7, 14 θαη 18. Ο ίδηνο ν Hayden White, «Ζ ζρέζε ησλ ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ κε 

ην δεκφζην αθξναηήξην: Μηα απάληεζε ζηνλ Dirk Moses», κεηάθξαζε Βάζσ Κηληή, Cogito (ππφ 

έθδνζε) [πξσηφηππν: History and Theory 44 (October 2005) γξάθεη ζρεηηθά: «[...] νη επαγγεικαηίεο 

ηζηνξηθνί απεηινχληαη απφ ηνπο αλαζεσξεηέο ηεο ηζηνξίαο, φρη δηφηη πξνζθέξνπλ κηα άιιε εξκελεία 

ηνπ Οινθαπηψκαηνο, αιιά γηαηί απνθαιχπηνπλ πφζν επίπιαζηνη είλαη νη ηζρπξηζκνί ηεο 
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Ο Eaglestone δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ν αλαζεσξεηηζκφο-αξλεηηζκφο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο δνχξεην ίππν ηε λέα πνιηηηθή νξζφηεηα ηνπ γλσζηνινγηθνχ 

ζρεηηθηζκνχ θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ησλ ζνβνχλησλ 

ζπκβνιηθψλ πνιέκσλ γηα ηελ Ηζηνξία, ηελ Κνπιηνχξα θαη ηηο Σαπηφηεηεο πνπ 

δηαπεξλνχλ ηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ θαη εηδηθφηεξα ηε δηαλνεηηθή θαη πνιηηηθν-

ηδενινγηθή ζθαίξα, θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φισλ ησλ δπηηθψλ θαη φρη 

κφλν θξαηψλ.
77

  

Ζ κεηατζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Eaglestone, έρνληαο σο πιαίζην αλαθνξάο ηηο 

επεμεξγαζίεο ησλ Jean-Francois Lyotard, Hayden White θαη Frank Kermode, 

ζεκειηψλεηαη ζηηο αθφινπζεο ζεσξεηηθέο αθεηεξίεο: 

1
νλ

) ζηελ θαηαζηαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αθήγεζεο γηα ηελ ίδηα ηελ άξζξσζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ιφγνπ, ζε αλαθνξά κε ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ εηδνινγηθψλ ζπκβάζεσλ (π.ρ 

ηεθκεξίσζε, ζχζηεκα παξαπνκπψλ θ.ά.), ησλ ξεηνξηθψλ ηξφπσλ, ηεο ηδενινγίαο θαη 

ηεο θνζκνζεψξεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ· θεληξηθή εηδνινγηθή ζχκβαζε απνηειεί ε 

ππνζηήξημε θάζε επηρεηξήκαηνο απφ ηηο δηαζέζηκεο ηζηνξηθέο πεγέο θαη επνκέλσο 

θάζε ακθηζβήηεζή ηεο ζπληζηά απηνλφεηα παξαβίαζε ησλ κεζνδνινγηθψλ θαλφλσλ, 

δειαδή αλαίξεζε ηεο ηεθκεξησηηθήο – αλαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ, 

ρσξίο ηελ νπνία ηείλεη λα ιεηηνπξγήζεη κνλνζήκαληα, δειαδή λα πεξηζηξαθεί 

απνθιεηζηηθά γχξσ απφ ηε δενληνινγηθή ηνπ ζπληζηψζα θαηαιήγνληαο ζηελ 

ηζηνξηθή κπζνπιαζία, ζηνλ θξνλεκαηηζκφ ή ηελ πξνπαγάλδα.
78

 

2
νλ

) ζηελ χπαξμε ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα θάζε ηζηνξηθήο αθήγεζεο κηαο 

κεζνδνινγίαο, κηαο επηζηεκνινγίαο θαη κηαο θηινζνθίαο ηεο Ηζηνξίαο, πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηα εξσηήκαηα, ηελ πξνζέγγηζε, ηελ εξκελεπηηθή πξννπηηθή θαη ηα 

εξεπλεηηθά πνξίζκαηα αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηζηνξηθφ πιηθφ είλαη ην 

ίδην.
79

 Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη «θαζαξή», «αμηαθά 

νπδέηεξε» ή «εμ νξηζκνχ αληηθεηκεληθή» Ηζηνξία·
80

 φηη δειαδή ε Ηζηνξία δελ κπνξεί 

λα λνεζεί σο έλα «αλνηρηφ παξάζπξν» ζην παξειζφλ.
81

 Παξά ηαχηα, πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη φηη ε ίδηα ε επηζηεκνληθνπνίεζε θαη αθαδεκατθή ζεζκνπνίεζε ηεο 

επηζηήκεο ηεο Ηζηνξίαο έγηλε δπλαηή ράξε ζηελ επίθιεζε ηεο ζεηηθηζηηθήο 

ςεπδαίζζεζεο, ηεο θαηαζηαηηθήο θαη ππφ φξνπο άξζεο ησλ δηακεζνιαβήζεσλ πνπ 

δηαζινχλ ηελ εηθφλα ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ζπλείδεζε ηνπ ηζηνξηθνχ. 

Με ην επηζηεκνινγηθφ απηφ ηέρλαζκα θαη ηηο ξεηνξηθέο ηερληθέο ηεο αιεζνθάλεηαο 

θαη ηεο πηζηήο αλαπαξάζηαζεο θαιιηεξγήζεθε θαη εδξαηψζεθε ε αληίιεςε ηεο 

πιήξνπο ζρεδφλ ζχκπησζεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο – ηζηνξηθψλ πεγψλ – 

ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαη εξκελείαο. 

                                                                                                                                       
επαγγεικαηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο φηη κπνξεί λα πξαγκαηεπηεί ηέηνηα γεγνλφηα “επηζηεκνληθά”. Οη 

αλαζεσξεηέο παίδνπλ ην παηρλίδη πνπ νη επαγγεικαηίεο ηζηνξηθνί πξνζπνηνχληαη φηη παίδνπλ· δεηνχλ 

επίκνλα απφδεημε επηζηεκνληθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ γηα ηε ρξήζε πνπ είραλ ηα θξεκαηφξηα. Οη 

ηζηνξηθνί πνπ πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επί απηήο ηεο βάζεο θάλνπλ ζηνπο αλαζεσξεηέο κεγάιε 

ηηκή· ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζαλ λα κεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηελ ίδηα ππφζεζε, αληί λα ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ κε ηελ πεξηθξφλεζε θαη ηε γεινηνπνίεζε πνπ ηνπο αμίδεη. Ζ ηδέα φηη ην Οινθαχησκα 

δελ ζπλέβε πνηέ είλαη απιψο παξάινγε. Έρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ φζα είλαη απαξαίηεηα 

γηα λα επηβάιινπκε ηελ πεπνίζεζε φηη ζπλέβε. Σν πξφβιεκα πνπ εγείξεη ην Οινθαχησκα είλαη [...] 

πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ, ην λφεκά ηνπ, ε ζπλάθεηά ηνπ κε εκάο, ζήκεξα, αχξην, γηα ηελ επφκελε 

γελεά. [...] Θεσξψ ην Οινθαχησκα σο ην ζεκαληηθφηεξν ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο επνρήο καο ζηελ 

εζσηεξηθή ηζηνξία ηεο Γχζεο». 
77 Robert Eaglestone, φ.π., 16-17 θαη Peter Novick, The Holocaust and Collective Memory: The 

American Experience, Bloomsbury, London 2000, 271. 
78 Eaglestone, φ.π., 45. 
79 ην ίδην, 30, 33, 34. 
80 ην ίδην, 34. 
81 ην ίδην, 39. 
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3
νλ

) Μέζσ ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο ν ηζηνξηθφο ζπγθξνηεί πινθέο «ζέηνληαο ηάμε 

ζην ράνο ησλ ζπκβάλησλ», ζην «άκνξθν ζπλερέο» ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο λα 

παξαγλσξίδεη ηηο δηαδνρηθέο ηζηνξηθέο αλαγλψζεηο ηνπ ζηελ θιίκαθα ηεο δηαρξνλίαο, 

αιιά θαη ηηο ζπγρξνληθέο απνθιίζεηο ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη αμηνιφγεζή ηνπ. 

Γηακνξθψλεη πιαίζηα αλαθνξάο θαη εξκελεπηηθά ζρήκαηα κέζα ζηα νπνία νξηζκέλα 

απφ ηα ζπκβάληα αλάγνληαη ζην θαζεζηψο ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, επηλνεί 

αλαιπηηθά θαη ελλνηνινγηθά εξγαιεία, ζπλζέηεη ηε ρξνληθή, αηηηαθή θαη λνεκαηηθή 

αθνινπζία ησλ ηζηνξηθψλ δξσκέλσλ.
82

 

4
νλ

) Κάζε ηζηνξηθή αθήγεζε θαη εξκελεία έρνληαο ζαθή ρσξνρξνληθά πιαίζηα 

πξνυπνζέηεη θαη απεπζχλεηαη ζε έλα πξνζδηνξηζκέλν θνηλφ, ζηνηρείν πνπ εγγξάθεηαη 

ζηελ ίδηα ηε ζηξαηεγηθή, ηε ινγηθή θαη ηε δνκή ηεο. 

5
νλ

) Ζ αιεζνθάλεηα ηεο ηζηνξηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη εξκελείαο εμππεξεηείηαη 

απφ ηξεηο ζχζηνηρεο ιεηηνπξγίεο: ηελ νλνκαηνδνζία ησλ γεγνλφησλ, δηεξγαζηψλ θαη 

θαηλνκέλσλ, ηε λνεκαηνδφηεζή ηνπο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε πιαίζηα αλαθνξάο.
83

 

6
νλ

) Γεληθά, ε κεηατζηνξηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηελ ηζηνξηθνπνίεζε θαη ηελ 

απν-ππνζηαζηνπνίεζε ησλ κεηα-αθεγεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα απνηειεί φπιν 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ θξηηηθφ έιεγρν ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ 

πεγψλ θαη ηνλ ίδην ηνλ ηζηνξηνγξαθηθφ αλαζηνραζκφ.
84

 

Ο Eaglestone ζεσξεί φηη ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο κεηατζηνξηθήο πξνζέγγηζεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε αλαιπηηθή δεηλφηεηα λα θαηαδείμνπλ φηη ε 

δηθαζηηθή θαη επηζηεκνληθή δηακάρε Irving – Lipstadt, παξά ηηο –επηθαλεηαθά 

ηνπιάρηζηνλ- θνηλέο επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο παξαδνρέο ησλ δχν 

αληίκαρσλ θαη ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπο ησλ εδξαησκέλσλ – θαλνληζηηθψλ 

εηδνινγηθψλ ζπκβάζεσλ, δηεμήρζε αθξηβψο ζην επίπεδν ηεο παξαβίαζεο ή 

ππεξάζπηζεο απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Irving, φπσο δείρλεη ε 

κεηατζηνξηθή αλάιπζε, νη εηδνινγηθέο ζπκβάζεηο είραλ πξνζρεκαηηθφ, θνξκαιηζηηθφ 

θαη ζπγθαιπκκέλα ηδενινγηθφ ξφιν, δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεραληζηηθά 

γηα λα παξαραξαρζνχλ νη ηζηνξηθέο πεγέο, λα δηαζηξεβισζεί ην πλεχκα ηνπο, λα 

αγλνεζνχλ θξίζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία ή λα θαηαζηεί δπζρεξήο ε δηαζηαχξσζε θαη ε 

επαιήζεπζή ηνπο (επαιεζεπζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ) θπξίσο δηα ηεο εζθαικέλεο 

παξαπνκπήο ζηηο αξρεηαθέο πεγέο, ηεο ππεξεξκελείαο ή ηεο ππνηίκεζήο ηνπο. Ζ 

κίκεζε ησλ εηδνινγηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηνλ Irving δελ ήηαλ παξά ην φρεκα ηεο 

επηζηεκνληθήο λνκηκνπνίεζεο ηνπ αλαζεσξεηηθνχ επηρεηξήκαηνο. Δλφο 

επηρεηξήκαηνο ζηνλ ππξήλα ηνπ νπνίνπ θξχβεηαη ην θπιεηηθφ κίζνο, ν 

εμνινζξεπηηθφο αληηζεκηηηζκφο, ε κηζαιινδνμία θαη ε δπζαλεμία απέλαληη ζε θάζε 

κνξθή εηεξφηεηαο.
85

 Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε κεηακνληέξλα ηζηνξηνγξαθηθή 

πξνβιεκαηηθή δελ είλαη, φπσο ππνζηεξίδεηαη επξχηαηα, ν δνχξεηνο ίππνο γηα ηελ 

άισζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ θαη ηελ παξεπφκελε λνκηκνπνίεζε ηνπ αθξαίνπ 

αμηνινγηθνχ θαη γλσζηνινγηθνχ ζρεηηθηζκνχ, αιιά, απελαληίαο, ην πην εμειηγκέλν 

φπιν ζηε θαξέηξα ησλ ηζηνξηθψλ γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη ηελ 

απνθάιπςε ησλ ζπγθαιπκκέλσλ αμηψζεσλ ηζρχνο.     

 

 

 

 

 

                                                
82 Eaglestone, φ.π., 36-37. 
83 ην ίδην, 55. 
84 ην ίδην, 52. 
85 ην ίδην, 44, 46-48, 50, 56, 57, 58, 60, 66. 
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E. O θαζηζκόο, ν λαδηζκόο θαη ην Οινθαύησκα ζηε δεκόζηα ηζηνξία 

 

Ο Habermas ζεσξεί φηη ην Οινθαχησκα είλαη έλα κνλαδηθφ θαη νξηαθφ ηζηνξηθφ 

γεγνλφο, ην νπνίν θαηά θαλέλα ηξφπν δελ κπνξεί λα αλαρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηε ζξεζθεπηηθή πξνθαηάιεςε, ζηα ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα θαη ζηελ ηδηνκνξθία θαη 

ηελ παζνινγία ηεο λεψηεξεο θαη ζχγρξνλεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο, αιιά πξέπεη 

θαη΄εμνρήλ λα ρξεσζεί ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ λαδηζκνχ, πνπ έζεζε ζε θίλδπλν ηα 

ίδηα ηα ζεκέιηα ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαζηζηψληαο θάζε απφπεηξα αλαπαξάζηαζεο 

ή εκβίσζεο ή ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο πξνβιεκαηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο 

ππνζηεξίδεη, νθείινπκε λα έρνπκε επίγλσζε φηη θακηά κνξθή αλαπαξάζηαζεο δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ έληαζε ηεο θξίθεο θαη ηνπ ηξφκνπ ηεο ίδηαο ηεο 

ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αθνχ εγθαζηδξχεη έλα θαζεζηψο αλίζρπξνπ ιφγνπ, 

αλίθαλνπ λα εθθξάζεη ηελ ίδηα ηελ απνπζία λνήκαηνο. Με βάζε ηε ζπιινγηζηηθή 

απηή, ίζσο ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο λα 

είλαη ε εθθσθαληηθή ζησπή...
86

  

Παξαπιήζηεο είλαη θαη νη εθθξαζκέλεο ζε δηαθνξεηηθφ θψδηθα απφςεηο ηνπ 

Jean-Francois Lyotard, θαηά ηε γλψκε ηνπ νπνίνπ ην Οινθαχησκα απαηηεί έλα ιφγν 

πνπ λα κπνξεί λα απεηθνλίζεη ηελ άθαηε εκπεηξία. Γεδνκέλνπ φηη ε εκπεηξία ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κφλν «κε έλα ζεηζκφ πνπ δελ θαηαζηξέθεη 

απιψο θαη κφλν ηηο αλζξψπηλεο δσέο θαη ηηο πιηθέο θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, αιιά 

γεληθά ηα ίδηα ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηε κέηξεζε ησλ ζεηζκψλ», ην ίδην ην 

αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο θαη νη επηζηεκνινγηθέο πξνθείκελεο 

θαη νη αθεγεκαηηθέο κνξθέο πνπ έρνπκε ζην νπινζηάζηφ καο, κνηάδνπλ αλίθαλεο λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηελ άθαηε θαη αδηαλφεηε θξίθε.
87

 

Σφζν ζηηο απφςεηο ηνπ Habermas φζν θαη ζε απηέο ηνπ Lyotard ζηνηρεηψλεη ε 

αθνξηζηηθή κεδεληζηηθή πξννπηηθή ηνπ Adorno. κσο ζε πείζκα ηεο θξηηηθήο θαη ηεο 

κεηαδνκηζηηθήο θηινζνθίαο, ηφζν ε ηζηνξηνγξαθία θαη ε κνπζεηνινγία φζν θαη ε 

ηέρλε εμαθνινπζνχλ λα πεηξακαηίδνληαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. 

 Οη ηζηνξηθέο ηδηνκνξθίεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε έζλνπο-θξάηνπο 

δηακεζνιαβνχλ, φπσο είλαη άιισζηε εχινγν, 

ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαρεηξίζεηο ηνπ παξειζφληνο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα καο πξνζθέξεη 

ν θηλεκαηνγξάθνο γηα ηνλ θαζηζκφ, ην λαδηζκφ 

θαη ην Οινθαχησκα. 

 Απφ ηε κηα πιεπξά, νη ηηαινί 

ζθελνζέηεο-δεκηνπξγνί ζηηο αξρέο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηέηαξηνπ ηνπ 20νχ αηψλα 

επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε δχν 

ζηνηρεία, αθελφο κελ ζηελ ηαμηθή παξαθκή ηεο 

αξηζηνθξαηίαο θαη ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο 

(βιέπε Βηζθφληη, Οη Καηαξακέλνη, 1969), 

αθεηέξνπ δε ζηε ζπζρέηηζε ηνπ θαζηζκνχ κε ηελ 
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παξεθθιίλνπζα ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαζηξνθή (βιέπε Bertolucci, Ο 

θνκθνξκίζηαο, 1970 / Παδνιίλη, Salo, 1975 / Liliana Cavani, Ο ζπξσξόο ηεο λύρηαο, 

1974 / Lina Wertmüller, Δπηά νκνξθηέο, 1976). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γεξκαλνί ζθελνζέηεο-δεκηνπξγνί ζπληάζζνληαη κε 

κηα δνκηζηηθή πξνζέγγηζε θαη 

επηιέγνπλ ηελ πξννπηηθή ηεο 

θαηάδεημεο ηφζν ησλ παηξηαξρηθψλ 

δνκψλ ηεο γεξκαληθήο θνηλσλίαο, 

πνπ νδεγνχλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξίθεπζεο ζηνλ πνιηηηθφ 

απηαξρηζκφ θαη ζηελ ηπθιή 

πεηζάξρεζε, φζν θαη ησλ δνκψλ ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηνλ αηειή 

εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ 

ππνλφκεπζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

ζεζκψλ. Δπηζεκαίλνπλ, παξάιιεια, 

ηε ζρέζε ηνπ λαδηζκνχ κε ηε βαξεηά βηνκεραλία, ην ξφιν ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηελ 

ζεκαζία ηεο αηζζεηηθνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο (καδηθέο ηειεηνπξγίεο) ζηελ πνιηηηθή 

θηλεηνπνίεζε ησλ καδψλ θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο θάζεηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ 

λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο (βιέπε Hans-Jürgen Syberberg, Our Hitler, 1977, ζθελνζέηε 

άξηη κεηαπεδήζαληνο απφ ηελ Αξηζηεξά ζην θίλεκα ηεο «γεξκαληθήο εζληθήο 

αθχπληζεο» θαη ηεο «λέαο πλεπκαηηθήο αληίδξαζεο»
88

  / Helena Sanders-Brahms, 

Γεξκαλία, σρξή κεηέξα, 1979 / Volker Schlöndorf, Σν ηακπνύξιν, 1979 / 

Φαζζκπίληεξ, Ληιή Μαξιέλ, 1980).
89

  

Δληχπσζε φκσο πξνμελεί ην γεγνλφο φηη «πνιιέο απφ ηηο ηαηλίεο ηνπ λένπ 

γεξκαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ παξνπζηάδνπλ κηα άπνςε ηεο ηζηνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε Γεξκαλία πξνζεγγίδεηαη ζαλ έλα έζλνο-ζχκα». Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηινγή 

γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα είηε κέζσ ηεο αλαγσγήο γπλαηθψλ ζε πξσηαγσληζηηθά 

πξφζσπα ησλ ππνζέζεσλ ησλ ηαηληψλ είηε κέζσ ηεο αιιεγνξηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

Γεξκαλίαο σο ηξσηνχ ζειπθνχ ζψκαηνο, πνπ πθίζηαηαη ηε βία θαη ηελ ηαιαηπσξία 

ηεο ηζηνξίαο. κσο κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή επηινγή «δελ αθήλεη ρψξν γηα ηα άιια 

ζχκαηα ηεο Ηζηνξίαο», δελ επηκεξίδεη ηηο επζχλεο θαη δελ δηαθξίλεη ηηο επηκέξνπο 

νκάδεο-ζχκαηα.
90

  

Δηδηθά ε ηαηλία ηνπ 

Φαζκπίληεξ Ληιή Μαξιέλ έρεη κηα 

ηδηαίηεξε ηζηνξηθή ζεκαζία, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ επίκαρνπ θαη 

ηξαπκαηηθνχ παξειζφληνο. ε απηή 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ έλαο 

αληεζηξακκέλνο αξηζηεξίζηηθνο 

ξαηζηζκφο ζε βάξνο ηνπ «ηζρπξνχ 

θαη πάιη Δβξαίνπ», ν νπνίνο 

απεηθνλίδεηαη ζηελ ηαηλία ζαλ 

ηζρπξφηεξνο απφ ηνπο Ναδί, ζαλ 

ζχκα-ζχηεο ζαλ απηφο δειαδή πνπ, παξά ηελ απφπεηξα ξηδηθήο εμφλησζήο ηνπ ζηα 
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ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ, φρη κφλν επέδεζε αιιά θαη θπξηάξρεζε φληαο ν νπζηαζηηθφο 

θαη φρη κφλν εζηθά, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ Φαζκπίληεξ, ληθεηήο ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη σο θπξίαξρνο ηεο δεκνθξαηηθήο πιένλ Γεξκαλίαο. κσο, 

πψο εμεγείηαη απηή ε κεηαζηξνθή, απηή ε απνθαξδησηηθή ζπλέρεηα ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ κέζα ζην ζχζηεκα ζθέςεο ηεο 

γεξκαληθήο εμεγεξκέλεο αληηθνηλνβνπιεπηηθήο Αξηζηεξάο; πσο, παξαηεξεί ν 

Postone, «Κακηά δπηηθή Αξηζηεξά δελ ήηαλ ηφζν θηινζεκηηηθή [...] φζν ε γεξκαληθή 

Αξηζηεξά πξηλ ην 1967. Καη πηζαλφλ, θακηά άιιε Αξηζηεξά δελ ηαπηίζηεθε 

επαθφινπζα ηφζν πνιχ κε ηνλ παιαηζηηληαθφ ζθνπφ (κεηά ην 1967). Ζ λίθε ηνπ 

Ηζξαήι ζηνλ πφιεκν ηνπ 1967 βνήζεζε ζηελ αλάδπζε κηαο δηαδηθαζίαο ςπρνινγηθήο 

αληηζηξνθήο: νη Δβξαίνη, φρη πηα ζχκαηα, αιιά ζχηεο, έγηλαλ αληηθείκελν ηαχηηζεο κε 

ην λαδηζηηθφ παξειζφλ, θαη νη Παιαηζηίληνη ππήξμαλ αληηθείκελν ηαχηηζεο κε ηνπο 

“Δβξαίνπο”» πνπ εμνληψζεθαλ ζηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα.
91

 

κσο, αθφκα θαη πξφζθαηεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, φπσο ε Πηώζε (Der 

Untergang), πνπ βγήθε ζηηο αίζνπζεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2004, δίλνπλ ηελ εληχπσζε 

φηη ζηε γεξκαληθή θνηλσλία δελ έρεη ζπκβεί θακηά ξηδηθή ιχζε ζπλέρεηαο αλάκεζα 

ζηνλ θπξίαξρν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνχ εζηθφ θψδηθα, άμνλαο ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ ε έλλνηα ηεο λνκηκνθξνζχλεο (ηπθιή ππνηαγή θαη αθνζίσζε ζηνλ 

ραξηζκαηηθφ αξρεγφ, πεηζαξρία, αθνζίσζε ζηελ ηδέα ηνπ Σξίηνπ Ράτρ, θαζψο θαη ζηα 

γεξκαληθά ηδεψδε θαη ζηελ ηδέα ηεο εζληθήο θαζαξφηεηαο θαη ππεξνρήο) θαη ζηνλ 

εζηθφ θψδηθα ηεο κεηαπνιεκηθήο γεξκαληθήο θνηλσλίαο. Παξάιιεια, ε ηαηλία απηή 

απνδεηθλχεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κεραληζκνί απνζηψπεζεο επίκαρσλ 

γεγνλφησλ, εθφζνλ ν πξνζσπηθφο γηαηξφο ηνπ Hitler, θαζεγεηήο Ernst Günter 

Schenk, παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ κνλνδηάζηαηα ζαλ ν εθθξαζηήο ηνπ ζπιινγηθνχ 

ζπκθέξνληνο, πνπ απαηηεί λα κελ θαηαζηξαθεί νινθιεξσηηθά ε Γεξκαλία ράξηλ ηεο 

απφιπηεο αθνζίσζεο ζηνλ «Αξρεγφ»· θαη φρη, ηαπηφρξνλα, θαη ζαλ απηφο πνπ 

δηέπξαμε «αλαηξηρηαζηηθά δηαηξνθηθά πεηξάκαηα» κε ζχκαηα ηξφθηκνπο  ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ ζπγθέληξσζεο Mauthausen, γηα ηα νπνία αξγφηεξα θαηαδηθάζηεθε.
92

   

 κσο θαη ζηνλ γαιιηθφ θηλεκαηνγξάθν ε «εζληθή αλάγλσζε» είλαη εκθαλήο. 

ε άξζξν ηνπ ζην πεξίθεκν 

πεξηνδηθφ Cahiers du cinema ην 

θαινθαίξη ηνπ 1974 ν Michel 

Foucault άθελε λα δηαθαλνχλ νη 

θφβνη ηνπ αλαθνξηθά κε ην φηη «ε 

ζπκπαζεηηθή εηθνλνγξάθεζε ησλ 

γάιισλ ζπλεξγαηψλ ησλ γεξκαληθψλ 

δπλάκεσλ θαηνρήο, πνπ είλαη ιφγνπ 

ράξηλ εκθαλήο ζηελ ηαηλία ηνπ Luis 

Malle Lacombe Lucien, ε νπνία 

βγήθε ζηηο αίζνπζεο ην 1973, ή θαη 

αληίζηξνθα ε θαηάδεημε ηεο επξείαο 

ζπλεξγαζίαο, ζε πνιιά κάιηζηα 

επίπεδα, ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο κε ηνπο γεξκαλνχο επηθπξίαξρνπο, θαη θπξίσο ε 

αλαθνξά ζηε ζπλαίλεζε πνπ απνιάκβαλε ην Καζεζηψο ηνπ Βηζχ, φπσο απηή 

απεηθνλίδεηαη ζηε ξηδνζπαζηηθή ηαηλία ηνπ Marcel Ophuls, Le Chagrin et la Pitié, 
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πνπ πξνβιήζεθε ην 1971 θαη αλάγθαζε ηνπο Γάιινπο λα δνπλ θαηάκαηα ην επίδηθν 

θαη απσζεκέλν παξειζφλ ηεο ζπλεξγαζίαο, νδεγνχλ έκκεζα ζηε ζρεηηθνπνίεζε-

ακθηζβήηεζε ηνπ ηδξπηηθνχ κχζνπ ηεο θαζνιηθήο Αληίζηαζεο πάλσ ζηνλ νπνίν 

ζεκειηψζεθε ε κεηαπνιεκηθή Γαιιηθή Γεκνθξαηία. Παξάιιεια, απηφο ν 

πξνζαλαηνιηζκφο νδεγεί, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ζηελ ππνηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αγψλσλ θαη ζπληείλεη ζηε δηάβξσζε ηεο “δεκφζηαο – ιατθήο ηζηνξηθήο 

κλήκεο”».
93

 

 ηαλ πξνβιήζεθε ε Λίζηα 

ηνπ Schindler ηνπ Spielberg ην 1993, 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία πνπ 

βαζίδεηαη ζην κπζηζηφξεκα ηνπ 

Thomas Keneally, ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ άληιεζε έκπλεπζε απφ 

καξηπξία ελφο επηδψληνο, ε δεκφζηα 

θαη ε επηζηεκνληθή δηακάρε γη‟ 

απηήλ επηθεληξψζεθε ζην δήηεκα 

ηεο δπλαηφηεηαο αλαπαξάζηαζεο θαη 

εκβίσζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο θαη 

φρη ζηελ πξφζιεςή ηεο σο πηπρήο 

ηεο γεληθφηεξεο απφπεηξαο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 

20νχ αηψλα λα αλαδείμεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ηζηνξηθά ηεο ηξαχκαηα (δνπιεία, 

Δκθχιηνο, γελνθηνλία απηνρζφλσλ, έληαμε κεηαλαζηψλ, πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ). 

Δθθξαζηήο θαη ππέξκαρνο ησλ λέσλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

αθήγεζεο, ν εβξατθήο θαηαγσγήο ακεξηθαλφο ζθελνζέηεο αληέηαμε ζηνπο 

αληηκάρνπο ηνπ ηελ εζηθή – δηαπαηδαγσγεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο ηνπ απέλαληη 

ζηνλ αξλεηηζκφ θαη ζην καληρατζκφ βξίζθνληαο πνιινχο ππεξαζπηζηέο ζηηο ηάμεηο 

φζσλ εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ ζην δηαθσηηζηηθφ ξφιν ηεο ηέρλεο, αθφκα θη φηαλ 

απηή κεηέξρεηαη ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ηνπ κεινδξάκαηνο, φπσο επίζεο ζηε 

δξαζηηθφηεηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο πξνο ηελ πξφθιεζε ηζρπξψλ εληππψζεσλ, 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο θαη ηαχηηζεο. κσο αθξηβψο ε ελεξγνπνίεζε ησλ ηπθιψλ 

απηψλ ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ ππνζθάπηεη, ζχκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ησλ 

επηινγψλ ηνπ Spielberg, ηε δηαθσηηζηηθή δηάζηαζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

αλαπαξάζηαζεο δξψληαο ππνδφξηα σο έκκεζνο ηζηνξηθφο θξνλεκαηηζκφο θαη 

πξνζεγγίδνληαο ην ηξαπκαηηθφ παξειζφλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηνπο φξνπο ηνπ 

θαζήθνληνο κλήκεο.
94

 Γηα ηελ θξηηηθή (Claude Lanzmann, Γεξηξνχδε Koch) ε ηαηλία 

απηή, φπσο εμάιινπ θαη ε ηαηλία ηεο Agnieszka Holland Europa, Europa (1991), 

ζεκαηνδνηεί κηα ζεκαληηθή ηνκή ζηε καδηθή λνεκαηνδφηεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο, 

δηφηη ελζαξθψλεη ην πλεχκα ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλήο γλψκεο 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εμφλησζεο, ηηο γελνθηνληθέο πξαθηηθέο, ην αθφξεην πέλζνο, ηα 

απσζεκέλα ελνρηθά ζπκπιέγκαηα θαη ην ηξαχκα ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ζηελ 

αηζηνδνμία ηεο βνχιεζεο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηνλ αηνκηθφ αγψλα ησλ παξ‟ νιίγνλ 

ζπηψλ πνπ θαηνξζψλνπλ λα δηαζψζνπλ ηα παξ‟ νιίγνλ ζχκαηά ηνπο.
95

 

 Σέζζεξηο είλαη νη θχξηεο ελζηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηε Λίζηα ηνπ 

Schindler: 1) ε νξγαληθή ηεο ζρέζε κε ηε βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο θαη ηε ιεγφκελε 

«βηνκεραλία ηνπ Οινθαπηψκαηνο», θαζψο θαη ε εμ απηψλ απνξξένπζα αθεγεκαηηθή 

                                                
93

 Thomas Elsaesser, φ.π., 154-155. 
94 ην ίδην, 149. 
95 Miriam Bratu Hansen, “Schindler’s List is not Shoah: The Second Commandment, Popular 

Modernism, and Public Memory”, ζην: Marcia Landy (ed.), The Historical Film. History and Memory 

in Media, Rutgers University Press, 2001, 205. 
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ζπκβαηηθφηεηα πνπ αιινηψλεη ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο· 2) ε επηινγή ηεο κπζνπιαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε ηεο 

ζπκβαηηθήο ξεαιηζηηθήο γιψζζαο, πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο 

αιεζνθάλεηαο θαη ηεο αδηακεζνιάβεηεο αλαπαξάζηαζεο, φπσο επίζεο ε επηθέληξσζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ «εξστθή εμαίξεζε» θαη φρη ζηνλ θαλφλα· 3) ε αθήγεζε 

ζπκπίπηεη κε ηελ νπηηθή γσλία ησλ ζπηψλ, ελψ ηα ζχκαηα αληηκεησπίδνληαη κάιινλ 

σο θαξηθαηνχξεο, πάλσ ζηηο νπνίεο πξνβάιινληαη νη ξαηζηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ηα ηζηνξηθά ζηεξεφηππα ζε βάξνο ησλ Δβξαίσλ· ηέινο, 4) ε ηαηλία παξαβηάδεη ην 

ηακπνχ ηεο απαγφξεπζεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ κε αλαπαξαζηάζηκνπ, ελψ, 

ζπγρξφλσο, νη ζπληειεζηέο ηεο θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα λα εμαιείςνπλ απφ ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα θάζε αίζζεζε δηακεζνιάβεζεο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε 

ςεπδαίζζεζε ηεο απφιπηεο ζχκπησζεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο θαη βησκέλεο 

εκπεηξίαο.
96

      

         

  Σν Shoah ηνπ Claude 

Lanzmann, πνπ πξνβιήζεθε ην 

1985, αλ θαη δηαπεξλάηαη απφ ηελ 

ίδηα εζηθή κέξηκλα κε απηή ηνπ 

Spielberg, αληίθεηηαη ζηελ 

αθεγεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Λίζηαο 

ηνπ Schindler, θαη δηφηη απνξξίπηεη 

ηε κπζνπιαζηηθή αλαπαξάζηαζε, 

επηκέλνληαο ζηηο καξηπξίεο-

αθεγήζεηο ησλ επηδεζάλησλ θαη 

ζηελ ληνθνπκεληαξίζηηθε αθήγεζε, 

αιιά θαη δηφηη ζεσξεί ηελ ίδηα ηε 

κπζνπιαζία κε δξαζηηθή, κάιινλ νπζηαζηηθά αδχλαηε, δειαδή ην ίδην ην γεγνλφο θαη 

ηε βησκαηηθή εκπεηξία σο κε αλαπαξαζηάζηκα.
97

 Πάλησο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη 

ην Shoah ππφθεηηαη ζε κηα ιαλζάλνπζα έζησ, αιιά, παξά ηαχηα, ελεξγή «ξεηνξηθή 

πάζνπο, εηξσλείαο θαη επεξεαζκνχ» ηνπ ζεαηή
98

, εγγξάθεηαη δειαδή ζε έλα 

ππφξξεην πιαίζην κπζνπιαζίαο. 

 Ζ ακεξηθαληθή ζεηξά 

Οινθαύησκα εκθαλίζηεθε ζηηο 

νζφλεο ην 1978 θαη δέρζεθε 

θαηαηγηζηηθή θξηηηθή κεηά ηελ 

πξνβνιή ηεο ζηελ ηειεφξαζε ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γεξκαλίαο κε θεληξηθφ επηρείξεκα 

εθ κέξνπο ησλ αληηκάρσλ ηεο φηη 

απνπεηξάζεθε λα κηιήζεη γηα ην 

αλείπσην κε θξαπγαιέν ηξφπν.
99

 Οη 

βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο ζεηξάο 

(ζθελνζέηεο ηεο ηαηλίαο ήηαλ ν 

Marvin J. Chomsky) είραλ επηιέμεη 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζσπνπνίεζεο ησλ εμηζηνξνχκελσλ ηζηνξηθψλ δξσκέλσλ, ηεο 

αλάδεημεο ηνπ αηνκηθνχ βηψκαηνο δειαδή, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθεγεκαηηθνχο 

                                                
96 ην ίδην, 204-207. 
97 Thomas Elsaesser, φ.π., 149. 
98 ην ίδην, 150. 
99 ην ίδην, 158-159. 
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θψδηθεο ηεο ακεξηθαληθήο θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο κε ζθνπφ ηε ρεηξαγψγεζε 

ηνπ ζεαηή θαη ηελ πξφθιεζε ζε απηφλ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο θαη 

ηαχηηζεο κε ηα ζχκαηα. Καη απηή ε ζεηξά βαζίζηεθε ζην ζηξαηήγεκα ηεο 

κεινδξακαηηθήο αθήγεζεο κηαο «ηζηνξίαο αίκαηνο, πφλνπ θαη δαθξχσλ». Ζ 

ηζηνξηνγξαθηθή ινγηθή πνπ ηελ ππνζηπιψλεη είλαη απηή ηνπ νηθνπκεληζκνχ, δειαδή 

ηεο αλάδεημεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζε παλαλζξψπηλε αξλεηηθή ηζηνξηθή θιεξνλνκηά. 

Γπζηπρψο φκσο ε εξκελεπηηθή θαη αμηαθή απηή επηινγή ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

ζπζθφηηζε ζε φ,ηη αθνξά ηα ηδηαίηεξα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα ηεο κεζνπνιεκηθήο 

γεξκαληθήο θνηλσλίαο, ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα ηνπ λαδηζηηθνχ νινθιεξσηηζκνχ κε ηνλ 

επηζηεκνληθνθαλή ξαηζηζκφ, ηνλ θνηλσληθφ δαξβηληζκφ θαη ηηο γελνθηνληθέο 

πξαθηηθέο.
100

 Δίλαη επλφεην φηη ην πξφηαγκα ηεο νηθνπκεληθήο ζεκαζίαο ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, ηνπνζεηεκέλν ζε έλα ηέηνην αλειαζηηθφ αθεγεκαηηθφ πιαίζην, 

εμππεξεηεί κηα απντζηνξηθνπνηεκέλε, αλζξσπνινγίδνπζα, εζηθνινγηθή-

θξνλεκαηηζηηθή θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζρεηηθά αλψδπλε πξνβιεκαηηθή, πνπ 

εμαίξεη ηελ παξαδεηγκαηηθή ζεκαζία ηνπ Οινθαπηψκαηνο γηα ηελ άληιεζε 

«αηψλησλ» δηδαγκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ βίνπ, πεξηζσξηνπνηψληαο, 

σζηφζν, ηα γελεζηνπξγά ηνπ αίηηα.  

Αιήζεηα, ππφ ην πξίζκα απηφ, ζα ήηαλ άδηθν εάλ δείρλακε θαρχπνπηνη σο 

πξνο ηηο ηδενινγηθν-πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο κηαο ηέηνηαο πνιηηηθά νξζήο 

πξνζέγγηζεο, πνπ επηιέγεη, γηα επλφεηνπο κάιινλ ιφγνπο, λα κελ αγγίμεη ηηο 

ραίλνπζεο πιεγέο ηεο ζχγρξνλεο γεξκαληθήο θαη γεληθφηεξα ηεο επξσπατθήο 

θνηλσλίαο;  

      

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100 Thomas Elsaesser, φ.π., 162. 
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ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΚΟΤΝΔΛΖ 

ρέδην δηδαζθαιίαο ηνπ Οινθαπηώκαηνο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

ηελ παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλνληαη ηκήκαηα ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο ζηελ η΄ 

ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ. Σν ζρέδην 

εξγαζίαο έρεη αλαπηπρζεί κε 

βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηηο νδεγίεο ηεο “Task Force 

for International 

Cooperation on Holocaust 

Education, Remembrance 

and Research”.
101

 

Οιφθιεξν ην ζρέδην 

εξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη 

ζην βηβιίν ησλ Γ. Κφθθηλνπ 

θαη νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ 

κε ηίηιν Πξνζεγγίδνληαο ην Οινθαύησκα ζην ειιεληθό ζρνιείν.
102

  

 

 

 Γηαηί λα δηδάμνπκε ην Οινθαύησκα ζην ειιεληθό Γεκνηηθό ρνιείν; 
Σν Οινθαχησκα απνηειεί κνλαδηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο, νξφζεκν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

20νχ αηψλα, θαζψο 

ζεκαηνδνηεί έλα ξήγκα  

ζηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο θαη 

ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα 

ησλ Γπηηθψλ θνηλσληψλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ζην 

ζεκεξηλφ πνιππνιηηηζκηθφ 

ειιεληθφ ζρνιείν λα 

αλαπηχζζνληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ φινπο ηνπο 

καζεηέο, φρη κφλν ηνπο 

Έιιελεο. Έλα ζρέδην 

καζήκαηνο γηα ην 

Οινθαχησκα δνκείηαη ζηε 

βάζε γεληθφηεξσλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, φπσο (α) ε θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ζε νπνηαδήπνηε θνηλσλία ε πξνθαηάιεςε, ν ξαηζηζκφο θαη νη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, (β) ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ε 

ελζάξξπλζε γηα ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαηαλφεζεο, απνδνρήο θαη ζεβαζκνχ ηεο 

πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

                                                
101 Βι. αλαιπηηθά ζηηο ηζηνζειίδεο: www.teachungholocaust.com θαη www.taskforce.ushmm.org/ 

working-groups/ . Πξβ. www.jewishmuseum.gr (ηειεπηαία αλάθηεζε: επηέκβξηνο 2007) 
102 Βι. Γηψξγνο Κφθθηλνο θ.ά., Πξνζεγγίδνληαο ην Οινθαύησκα ζην ειιεληθό ζρνιείν, Σαμηδεπηήο, 

Αζήλα 2007, ζ. 181-199. 
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Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαη κειέηε ηνπ Οινθαπηψκαηνο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

κνηξαζηνχλ ηελ θνηλή αλζξψπηλε εκπεηξία, λα αληρλεχζνπλ ηα εξσηήκαηα θαη ηηο 

βεβαηφηεηεο ηνπ «άιινπ», λα θαηαλνήζνπλ φηη: 

✒ ην Οινθαχησκα δελ ήηαλ έλα «αηχρεκα» ζηελ ηζηνξία· ζπλέβε επεηδή άηνκα θαη 

θπβεξλήζεηο έθαλαλ επηινγέο πνπ, φρη κφλν λνκηκνπνίεζαλ ηε δηάθξηζε, αιιά 

επέηξεςαλ ηελ αλάπηπμε ηεο αδηθίαο, ηεο ερζξφηεηαο θαη ηεο καδηθήο δνινθνλίαο, 

✒ νη δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ιεηηνπξγίεο δελ είλαη απηνλφεηεο, 

✒ ε ζησπή, ε αδηαθνξία ζηνλ αλζξψπηλν πφλν ή ζηελ παξαβίαζε ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ απφ νπνηαδήπνηε θνηλσλία, είλαη κηα κνξθή ζπλελνρήο. Απνηειεί 

επζχλε ησλ πνιηηψλ θάζε δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο λα θαηαπνιεκνχλ θάζε κνξθή 

δηάθξηζεο θαη απνθιεηζκνχ, λα καζαίλνπλ λα εληνπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θαη λα 

γλσξίδνπλ πψο θαη πφηε νθείινπλ λα αληηδξάζνπλ. 

 

 Μαζεζηαθνί ζηόρνη – πξνζδνθώκελεο δεμηόηεηεο 

Γλώζεηο (δεμηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζηε λόεζε) 

✒ πλεηδεηνπνίεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ ηζηνξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ· γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ ζχλζεησλ 

ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

νδήγεζαλ ζην Οινθαχησκα. 

✒ Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

Οινθαχησκα, γελνθηνλία, 

εζλνθάζαξζε, αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ξαηζηζκφο, 

Δπγνληθή, ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο θαη εμφλησζεο, 

θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία, εγθιήκαηα πνιέκνπ, "Σειηθή Λχζε", ζάιακνη αεξίσλ, 

γελεηηθά θαη ηαηξηθά πεηξάκαηα. 

 

πλαηζζήκαηα, ζηάζεηο, αμίεο (δεμηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζην ζπλαίζζεκα) 

✒ πλεηδεηνπνίεζε, έθθξαζε - 

απνηχπσζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

επεμεξγαζία θαη κειέηε 

«ηξαπκαηηθψλ» ζεκάησλ.
103

 

✒ Δπαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

                                                
103 Υαξαθηεξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα έθθξαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ε 

απνηχπσζή ηνπο κε ρξψκαηα. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αληηζηνηρίζνπλ ρξψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα κε  

ηα νπνία, νινθιεξψλνληαο ηελ επεμεξγαζία ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ, ζα ζπλζέζνπλ ην  ινπινύδη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο. 
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✒ πλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζεβαζκνχ φισλ αδηαθξίησο ησλ αλζξψπσλ. 

 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ςπρνθηλεηηθέο δεμηόηεηεο) 

✒ Άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ εθπαηδεπηηθφ ηζηνξηθφ πιηθφ (πιεζπζκηαθνί πίλαθεο, 

ρξνλνιφγηα, ράξηεο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, καξηπξίεο, θείκελα). 

✒ Οξγάλσζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ζρνιηαζκφο, ζπδήηεζε, εξκελεία 

ζεκάησλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

 

 Έληαμε ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υξνλνιόγην ηνπ Οινθαπηώκαηνο 
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 Θέκαηα γηα επεμεξγαζία [κε βάζε ην Υξνλνιόγην] 
 

(1) Πώο δηαθξίλνληαλ νη 

Δβξαίνη από ηνπο 

ππόινηπνπο γεξκαλνύο 

πνιίηεο; 

 

Οη Νόκνη ηεο 

Νπξεκβέξγεο, 15/9/1935:  

Οη καζεηέο 

επεμεξγάδνληαη ηηο 

πξσηνγελείο πεγέο πνπ 

δίλνληαη ζηηο δπν 

αθφινπζεο εηθφλεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο ράξηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απφ ηνπο Ναδί, 

πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιχζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο Νόκνπο ηεο Νπξεκβέξγεο· έηζη, κε ην επίρξηζκα 

ηεο ςεπδν-επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο, θαζηεξψζεθε ην λνκηθφ πιαίζην ησλ 

θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ. 

Παξνπζίαζε δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ: 

✒ Μφλν ηα άηνκα πνπ είραλ 4 γεξκαλνχο παππνχδεο (4 άηνκα ή ιεπθνί θχθινη ζηελ 

επάλσ ζεηξά θάζε πίλαθα) ζεσξνχληαλ φηη είραλ «γεξκαληθφ αίκα». Δβξαίνη 

ζεσξνχληαλ φζνη είραλ 4 ή ιηγφηεξνπο Δβξαίνπο παππνχδεο (ηα καχξα άηνκα ή νη 

θχθινη ζηελ επάλσ ζεηξά ηνπ ράξηε). 
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✒  ην ελδηάκεζν βξίζθνληαλ άηνκα κε "κηθηφ αίκα", "πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ." 

Δβξαίν παππνχ ζεσξνχζαλ απηφλ πνπ ήηαλ κέινο ηεο εβξατθήο ζξεζθεπηηθήο 

θνηλφηεηαο. 

✒  Άηνκα πνπ κέρξη ηφηε, κε γλσξίδνληαο ηηο καθξηλέο ηνπο ξίδεο, ζεσξνχζαλ φηη 

ήηαλ Γεξκαλνί πνιίηεο, έπξεπε λα ζηεξεζνχλ ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεθαλ λα αιιάμνπλ αθφκε θαη ην φλνκά ηνπο. 

 

Νόκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ γεξκαληθνύ αίκαηνο θαη ηεο γεξκαληθήο ηηκήο 

(15/9/1935) 

(βαζηζκέλνο ζηελ αληίιεςε φηη ε δηαθχιαμε ηεο θαζαξόηεηαο ηνπ γεξκαληθνύ αίκαηνο 

απνηειεί πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ ηζρχ ηνπ γεξκαληθνχ 

έζλνπο): 

 

Παξνπζίαζε δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ: 

✒ Απαγνξεχνληαη νη 

γάκνη κεηαμχ Δβξαίσλ 

θαη Γεξκαλψλ πνιηηψλ. 

πνηνη ηέηνηνη γάκνη 

ηεινχληαη είλαη άθπξνη, 

αθφκε θη αλ έρνπλ γίλεη 

ζην εμσηεξηθφ γηα λα 

παξαθάκςνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν λφκν. 

✒ Απαγνξεχνληαη νη 

ζρέζεηο Δβξαίσλ θαη 

Γεξκαλψλ αθφκε θαη 

εθηφο γάκνπ. 

✒ Οη Δβξαίνη 

απαγνξεχεηαη λα 

πξνζιακβάλνπλ 

Γεξκαλίδεο γηα νηθηαθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ ειηθία κηθξφηεξε ησλ 45 εηψλ. 

✒ Οη Δβξαίνη απαγνξεχεηαη λα αλαξηνχλ ζεκαίεο ηνπ Ράηρ ή εζληθέο ζεκαίεο ή λα 

εκθαλίδνληαη κε ηα ρξψκαηα ηνπ Ράηρ.  Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα εκθαλίδνληαη κε ηα 

εβξατθά ρξψκαηα. 

Δξσηήζεηο 
1. Γηαηί πηζηεχεηε φηη απαγνξεχζεθε ζηνπο Δβξαίνπο λα πξνζιακβάλνπλ λεαξέο 

γεξκαλίδεο γπλαίθεο γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ; 

2. Γηα πνην ιφγν απαγνξεχζεθε ζηνπο Δβξαίνπο λα αλαξηνχλ γεξκαληθέο ζεκαίεο; 

3. Γηα πνην ιφγν πηζηεχεηε φηη ππνρξεψζεθαλ νη Δβξαίνη λα θέξνπλ κφλν εβξατθά 

ρξψκαηα; 

4. Γλσξίδεηε πνηα ήηαλ ηα εζληθά ρξψκαηα ηεο Γεξκαλίαο; Πνηα ηνπ Ράηρ; Πνηα ησλ 

Δβξαίσλ; (αλαδεηήζηε ηα) 

5. Θα απνθαζίδαηε λα παληξεπηείηε θάπνηνλ πνπ ν λφκνο ζα ζαο απαγφξεπε; (αθφκα 

θη αλ ε ηηκσξία ήηαλ πνηλή θπιάθηζεο ή ζθιεξή θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία). 

6. Πψο θαληάδεζηε φηη ζα αηζζάλνληαλ νη Δβξαίνη κε απηή ηε λνκνζεζία; Δμεγήζηε 

γηαηί. 

 

 Πώο αηζζάλεζαη εζύ γη’ απηή ηε λνκνζεζία; Χξσκάηηζε έλα θύιιν από ην 

ινπινύδη γηα λα δείμεηο ην ζπλαίζζεκά ζνπ  
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(2) Ζ «Νύρηα ησλ Κξπζηάιισλ» 

Ζ έρζξα ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ, πνπ ρξφληα νιφθιεξα θαιιηεξγείην ζηε Γεξκαλία, 

μέζπαζε ηειηθά κηα λχρηα, απνηειψληαο νπζηαζηηθά ην μεθίλεκα ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο: Ζ «Νχρηα ησλ Κξπζηάιισλ» (The Night of Broken Glass – 

Kristallnacht), ζηηο 9 πξνο 10 Ννεκβξίνπ 1938, φηαλ ν 17ρξνλνο Herschel Grynszpan 

ππξνβφιεζε θαη ζθφησζε ηνλ Ernst vom Rath, έλαλ αλώηεξν ππάιιειν ηεο 

Γεξκαληθήο Πξεζβείαο ζην Παξίζη, ζε αληαπφδνζε ησλ βηαηνηήησλ πνπ είραλ 

ππνζηεί νη γνλείο ηνπ απφ ηνπο Ναδί. Με ηελ ππνθίλεζε ηνπ Goebbels, νη Ναδί 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δνινθνλία ηνπ vom Rath σο πξφθαζε, γηα λα εμαπνιχζνπλ ην 

πξψην γεληθεπκέλν πνγθξφκ ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ. θφησζαλ 90 Δβξαίνπο, έθαςαλ 

500 πλαγσγέο θαη έζπαζαλ ηα ηδάκηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εβξατθψλ θαηαζηεκάησλ. 

Πξνρψξεζαλ ζηελ πξψηε καδηθή ζχιιεςε Δβξαίσλ, θαζψο πάλσ απφ 25.000 άλδξεο 

κεηαθέξζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. 

 

πδήηεζε 

Παξαηήξεζε ηνπο αλζξψπνπο πνπ πεξλνχλ έμσ απφ ηα καγαδηά κε ηα ζπαζκέλα 

ηδάκηα.  

✒ Πψο λνκίδεηο φηη 

αηζζάλνληαλ νη Δβξαίνη 

ηδηνθηήηεο ησλ καγαδηψλ; 

✒ Πψο λνκίδεηο φηη 

αηζζάλνληαλ νη κε Δβξαίνη 

γεξκαλνί πνιίηεο; 

✒ Πνηα είλαη ηα δηθά ζνπ 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

ζθέςεηο ζνπ γηα ην γεγνλφο 

απηφ;  Δμήγεζε γηαηί. 

✒ Δθηφο απφ ηα εβξατθά 

θαηαζηήκαηα νη Ναδί 

έθαςαλ θαη ηηο πλαγσγέο. 

Πνηνη πηζηεχεηο ήηαλ νη 

ιφγνη πνπ έθαλαλ ηνπο Ναδί 

λα κελ ζεβαζηνχλ νχηε ηνπο ηφπνπο ιαηξείαο ηεο εβξατθήο ζξεζθείαο; 

 

 Πώο αηζζάλεζαη εζύ γη’ απηό ην γεγνλόο; Χξσκάηηζε δύν θύιια από ην 

ινπινύδη γηα λα δείμεηο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάβαζε ην θείκελν από ην εκεξνιόγην ηεο Ρνδίλαο θαη ζθέςνπ: 
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✒  Ήηαλ ίδηεο νη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα καγαδηά ησλ Δβξαίσλ ηε λχρηα ησλ 

Κξπζηάιισλ κε απηέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζην καγαδί ηνπ παηέξα 

ηεο Ρνδίλαο κεηά ην βνκβαξδηζκφ 

ηεο Θεζζαινλίθεο; 

✒ ε ηη κνηάδνπλ;  

✒ ε ηη δηαθέξνπλ; 

✒ Δμήγεζε γηαηί. 
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(3) Ζ δσή ησλ Δβξαίσλ ζηα γθέην 

 

 

Φόβνο 

Eva Pickova, 

12 εηψλ,  

απφ ην γθέην ηεο Σεξεδίλ  

 

ήκεξα ην γθέην γλσξίδεη έλαλ δηαθνξεηηθφ θφβν, 

Αηρκαισηηζκέλνο, ν Θάλαηνο ρεηξηδφηαλ έλα παγσκέλν δξεπάλη. 

Μηα θαθή αξξψζηηα ζθνξπάεη ηνλ ηξφκν ζηα ίρλε ηεο 

ηα ζχκαηα ηεο ζθηάο ηεο θιαίλε θαη ππνθέξνπλ. 

ήκεξα ν θηχπνο ηεο θαξδηάο ελφο παηέξα κηιάεη γηα ηνλ θφβν ηνπ 

Καη νη κεηέξεο δηπιψλνπλ ηα θεθάιηα κεο ηα ρέξηα ηνπο 

Σα παηδηά εδψ πλίγνληαη θαη πεζαίλνπλ απφ ηχθν, 

Φφξν πηθξφ παίξλνπλ απφ ηα ζηεθάληα ηνπο. 

Ζ θαξδηά κνπ ζπλερίδεη λα ρηππά κέζα ζην ζηήζνο κνπ 

Δλψ νη θίινη αλαρσξνχλ γηα θφζκνπο άιινπο. 

Να είλαη άξαγε θαιχηεξα –πνηνο κπνξεί λα καο πεη; 

Να πεζάλεηο ζήκεξα θηφιαο, 

παξά λα θάζεζαη θαη λα παξαθνινπζείο; 

ρη, φρη, Θεέ κνπ, ζέινπκε λα δήζνπκε! 

Μελ θνηηάο ηνπο αξηζκνχο καο λα ιηψλνπλ. 

Θέινπκε λα έρνπκε έλαλ θαιχηεξν θφζκν, 

Θέινπκε λα δνπιέςνπκε – δελ πξέπεη λα πεζάλνπκε! 
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(4) Σα ζηξαηόπεδα εξγαζίαο, ζπγθέληξσζεο θαη εμόλησζεο 

ηαλ ηα «αλζξψπηλα θνξηία» έθηαλαλ κε ηα ηξέλα ζην Άνπζβηηο, πεξλνχζαλ κηα 

δηαδηθαζία επηινγήο, ηελ νπνία δηεχζπλαλ γηαηξνί ησλ SS, φπσο ν Josef Mengele. 

Σνπο λεαξνχο ελήιηθεο, πνπ θξίλνληαλ ηθαλνί γηα θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία, ηνπο 

άθελαλ λα δήζνπλ, αθνχ ηνπο ζθξάγηδαλ ην αξηζηεξφ ρέξη κε έλαλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο. Κάπνηνη απφ ηνπο ηξνθίκνπο απηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηδχκσλ παηδηψλ, ζπρλά ηνπο έβαδαλ ζηελ άθξε, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε ηαηξηθά πεηξάκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  Με ηε καηηά ηνπ ζπλνκήιηθνπ…  

 

Γξαζηεξηόηεηα 

✒ Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ εκεξνινγίσλ ηεο Άλλαο Φξαλθ θαη ηεο Ρνδίλαο 

Πάξδν – Αζζέξ. 

Πξνβνιή βίληεν 
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✒ Πνηεο είλαη νη ζθέςεηο ηεο Άλλαο Φξαλθ θαη ηεο Ρνδίλαο Πάξδν, πνηα είλαη ηα 

ζρέδηα ή ηα φλεηξα πνπ 

κπνξεί λα έθαλαλ γηα 

ην κέιινλ;  

✒ Πνηα λνκίδεηο φηη 

κπνξεί λα ήηαλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο; 

✒ Ση λα ήηαλ, άξαγε, 

απηφ πνπ ηνπο έδηλε 

ειπίδα; 

✒ 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

νη ειπίδεο ηνπο; (γηα 

ηελ θάζε κία, αιιά θαη 

γηα ηνλ θφζκν 

νιφθιεξν). 

  

 

 

 

 

 Πώο αηζζάλεζαη εζύ γη’ απηό ην δηαβάδνληαο ηα απνζπάζκαηα από ηα δύν 

εκεξνιόγηα; Χξσκάηηζε έλα θύιιν από ην ινπινύδη ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ 

Άλλα Φξαλθ θαη έλα θύιιν γηα ηελ Ρνδίλα Πάξδν  
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Πξνβνιή βίληεν 

(6)  Έλα ηέινο γηα θάζε ηζηνξία… 

 

Πξνβνιή νιηγφιεπηνπ βίληεν κε Screenplays απφ ηελ ηειενπηηθή ηαηλία ηνπ Robert 

Dornhelm “Anne Frank: The whole story” (παξαγσγή 2001), βαζηζκέλε ζην βηβιίν 

ηεο Μειίζα Μίιεξ “Άλλα Φξαλθ: Ζ βηνγξαθία”. Παξά ηηο ελζηάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο 

Άλλα Φξαλθ γηα πνιιά κπζνπιαζηηθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ επηβεβαησζεί, ε 

εξκελεία ηεο Hannah Taylor Gordon ζην ξφιν σο Άλλα Φξαλθ ηηκήζεθε κε ηα 

βξαβεία Emmy θαη Υξπζή θαίξα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα (ζε νκάδεο εξγαζίαο) 

✒ Πψο ηειεηψλεη ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο; 

✒ Πψο ηειεηψλεη ην καξηχξην ησλ Δβξαίσλ; 

✒ Πψο ηειεηψλεη ε ηζηνξία ηεο Άλλαο Φξαλθ; 

✒ Πψο ηειεηψλεη ε ηζηνξία ηεο Ρνδίλαο Πάξδν; 
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ΓΗΩΡΓΟ  ΚΟΚΚΗΝΟ 

Οη Δβξαίνη ηεο Ρόδνπ ζην ζηξαηόπεδν Υατδαξίνπ. Κνκκνπληζηηθόο ιόγνο θαη 

πνιηηηζκηθόο αληηζεκηηηζκόο 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο δηεγεζψ κηα ζχληνκε θαη δηδαθηηθή ηζηνξία επηθαλεηαθψλ 

ζπκπηψζεσλ, αιιά, ζην βάζνο ησλ πξαγκάησλ, κάιινλ παξάδνμσλ δηαπηδχζεσλ, αλ 

φρη θαη αηηησδψλ ζπλαθεηψλ. Υξήζηκε, ειπίδσ, ηζηνξία, κηαο θαη δνχκε επίζεο ζε κηα 

επνρή παξάδνμσλ ηδενινγηθψλ νζκψζεσλ. ηε ζπγθπξία απηή ην λενξαηζηζηηθφ 

αθξνδεμηφ επηρείξεκα ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο σο αλαπφηξεπηεο κνίξαο 

(δηαθνξηθφο ξαηζηζκφο), έρνληαο νχξην ηνλ άλεκν ησλ αξηζηεξφζηξνθσλ πνιηηηθψλ 

ηαπηφηεηαο (identity politics), ιακβάλεη πξσηετθέο κνξθέο ηφζν ζην ιφγν ησλ 

λενλαδηζηψλ-λενθαζηζηψλ ζεσξεηηθψλ φζν, παξαδφμσο δπζηπρψο, θαη ζηνλ 

αληίπαιν ιφγν ησλ λεναξηζηεξηζηψλ πνιεκίσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ή ησλ 

ζηαζσηψλ ηνπ κπζεχκαηνο ηεο ακεξηθαλν-ηζξαειηλήο ζπλσκνζίαο.   

Έξρνκαη ινηπφλ ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο καο. 

Ενχζε κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ έλαο δεισηήο θνκκνπληζηήο ζπγγξαθέαο, 

δεκνζηνγξάθνο θαη θξηηηθφο ηεο ινγνηερλίαο, νλφκαηη Θέκνο Κνξλάξνο (Μεζζαξά 

Κξήηεο 1907 – Αζήλα 1970). Ήηαλ νπαδφο ηεο ζηξαηεπκέλεο ηέρλεο θαη έγηλε 

γλσζηφο θπξίσο γηα ηα βηβιία ηνπ πηλαιόγθα, πνπ εθδφζεθε ην 1933, θαη 

ηξαηόπεδν ηνπ Χατδαξίνπ, πνπ ηππψζεθε ην 1945. Ο Κνξλάξνο, άλζξσπνο ησλ 
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κεραληζκψλ, αιιά θαη δηαλννχκελνο κε θξεκλψδεηο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο, ζηε 

ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε απφ ηηο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ Νένη Πξσηνπόξνη ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1932, κε ηελ έπαξζε ηεο γεκάηεο νίεζε 

θαη ηδενινγηθή αθακςία λεφηεηάο ηνπ, θαηαθεξαχλσζε ην παιαηφηεξν πνηεηηθφ έξγν 

ηνπ Βάξλαιε, ραξαθηεξίδνληάο ην «ηαβεξλφβην». Κπξίσο φκσο ελαληηψζεθε ζην 

πεδνγξαθηθφ έξγν ηνπ λαηνπξαιηζηή θαη σο έλα βαζκφ θαη ηδηφηππνπ εμπξεζζηνληζηή 

ζπγγξαθέα, ζεσξεηηθνχ θαη πνιηηηθνχ Πέηξνπ Πηθξνχ. Ο Πηθξφο, πνπ είρε 

ρξεκαηίζεη δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνχ Πξσηνπόξνη θαη είρε δηαγξαθεί ην 1931 απφ 

ην ΚΚΔ κε πξσηνβνπιία ηεο λεφθνπεο δαραξηαδηθήο εγεζίαο, θαηαγγέιιεηαη απφ ηνλ 

Κνξλάξν επεηδή ηάρα ζην έξγν ηνπ δεζπφδνπλ θηγνχξεο, νκάδεο θαη θνηλσληθνί 

ρψξνη ηνπ πεξηζσξίνπ, «πφξλεο, θαηαγψγηα, ραζηζνπνηεία, ρακέλα θνξκηά, κνξθίλε 

θη αηζέξαο θαη ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο», δειαδή έλαο θνηλσληθφο εζκφο πνπ απάδεη 

ζην εμηδαληθεπκέλν θαη έκπιεν επαλαζηαηηθήο αξεηήο, εξσηζκνχ, ελζνπζηαζκνχ θαη 

παηδείαο πξνιεηαξηάην, πνπ αληίθεηηαη ζην πξφηππν ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ εξγάηε θαη 

ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ.
104

 Γελ πξέπεη, σζηφζν, λα 

παξαγλσξίδνπκε ην γεγνλφο –λα κηα αλαληηζηνηρία κέζα ζηηο ηφζεο αληηζηνηρίεο- φηη 

θαη ν ίδηνο ν Κνξλάξνο, ζεηεχνληαο ζηνπο ηξφπνπο ηεο δηεγεκαηνγξαθίαο ηνπ 

Γεκνζζέλε Βνπηπξά θαη κειεηψληαο ηελ παζνγέλεηα ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο, 

ρξεζηκνπνίεζε ζηα ινγνηερληθά ηνπ θείκελα -φπνπ απνηππψλεηαη, σο γλσζηφλ, ν 

βίνο ησλ κεζνπνιεκηθψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη ηνπ εμαζιησκέλνπ θνηλσληθνχ 

πεξηζσξίνπ- ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ θψδηθα απαιιαγκέλν φκσο απφ ηα αηρκεξφηεξα 

θξηηηθά εξγαιεία ηνπ, παξά ηηο ζπνξαδηθέο πάλησο αιεηνγξαθηθέο παξεθθιίζεηο ηνπ 

απφ ηνλ ηδενινγηθφ θαλφλα ηνπ καρφκελνπ βνινληαξηζκνχ θαη ηεο ηζηνξηθήο 

αηζηνδνμίαο (Ο αιήηεο, 1935).
105

 ε κηα ηέηνηα επηινγή αθαίκαμεο ηεο ξεαιηζηηθήο 

αλάγλσζεο ηεο δνθεξήο πξαγκαηηθφηεηαο δελ έζηεξμαλ σζηφζν φινη νη νκντδεάηεο 

ζπγγξαθείο, κε ελδεηθηηθφηεξε πεξίπησζε απηή ηνπ Κψζηα Παξνξίηε. Ο Παξνξίηεο 

πεζαίλεη ην 1931, φηαλ μεζπά δειαδή ε θξίζε ζηνπο θφιπνπο ηεο ινγνηερληθήο 

Αξηζηεξάο, θαη ζην κείδνλ έξγν ηνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1910-

1927, παξά ην δηάρπην κεζζηαληζκφ πνπ ελζαξθψλεηαη ζην εμεγεξκέλν ζπιινγηθφ 

ππνθείκελν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, εμαθνινπζεί λα πξνζεγγίδεη ην θνηλσληθφ πεξηζψξην 

σο θαηαιχηε γηα ηελ ππέξβαζε ησλ θνηλσληθψλ αληηθάζεσλ θαη ηελ ηειηθή αλαηξνπή 

ηεο θξαηνχζαο ηάμεο πξαγκάησλ, σο αζχλεηδε δχλακε αληίζηαζεο θαη ηζηνξηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ .
106

  

Ο ίδηνο παίδνληαο ξφιν «δεκφζηνπ θαηήγνξνπ», εηδηθεπκέλνπ ζην 

μεθαζάξηζκα ηδενινγηθψλ ινγαξηαζκψλ, θαηήγγεηιε αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα 

πξνο ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ, πξσηνζέιηδα κάιηζηα απφ ην πεξηνδηθφ 

Διεύζεξα Γξάκκαηα, θαη ηνλ κεηξηνπαζή αξηζηεξφ πνηεηή θαη δηεπζπληή ηνπο 

Νηθεθφξν Βξεηηάθν γηα ππνλφκεπζε ηνπ αγσληζηηθνχ εζηθνχ ησλ ειιήλσλ 

θνκκνπληζηψλ θαη έκκεζε εχλνηα ζηνλ ηαμηθφ αληίπαιν. Ο ιφγνο; ηη ζην βηβιίν ηνπ 

Γύν άλζξσπνη κηινύλ γηα ηελ εηξήλε ηνπ θόζκνπ ν Βξεηηάθνο απέδηδε επζχλεο γηα ηνλ 

Φπρξφ πφιεκν θαη ζηα δχν αληαγσληδφκελα ζηξαηφπεδα, ηηο ΖΠΑ θαη ηε νβηεηηθή 

Έλσζε, φπσο άιισζηε έθαλε θαη ν εηξεληζηήο θαη αληηζπκβαηηθφο θηιειεχζεξνο 

                                                
104 Θέκνο Κνξλάξνο, «Πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηεο πξνιεηαξηαθήο ηέρλεο», Νένη Πξσηνπόξνη, 12 

(1932), 439-440, φπσο παξαηίζεηαη ζε: Υξηζηίλα Νηνπληά, Πέηξνο Πηθξόο. Σα όξηα θαη ε ππέξβαζε ηνπ 

λαηνπξαιηζκνύ, Γαβξηειίδεο, Αζήλα 2006, 81. 
105 Βιέπε ην ζρεηηθφ ιήκκα ηνπ Αιέμε Εήξα, ζην Παγθόζκην Βηνγξαθηθό Λεμηθό, ηφκνο 5, 32. Γηα ηελ 

«αιεηνγξαθία» θαη ηνλ αιήηε σο «πξφηππν αληηθνκθνξκηζκνχ, δηακαξηπξίαο, θπγήο θαη 

απειεπζέξσζεο» βιέπε Αγγέια Καζηξηλάθε, Οη πεξηπέηεηεο ηεο λεόηεηαο. Η αληίζεζε ησλ γελεώλ ζηελ 

ειιεληθή πεδνγξαθία, 1890-1945, Καζηαληψηεο, Αζήλα 1995, 168-169. 
106 Κψζηαο Παξνξίηεο, Ο θόθθηλνο ηξάγνο, πξψηε έθδνζε 1924, εηζαγσγή Κψζηαο Γ. Παπαγεσξγίνπ, 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2007. 
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Ρέλνο Απνζηνιίδεο ηελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν κε ην πνιχθξνην βηβιίν ηνπ Ππξακίδα 

67. Γηα ηελ ηζηνξία θαη κφλν αο αλαθέξσ φηη ε άξλεζε ηνπ Βξεηηάθνπ λα απνζχξεη 

ην βηβιίν ηνπ απφ ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηηο απζηεξέο θνκκαηηθέο επηηαγέο, 

νδήγεζε ηνπο θνκκαηηθνχο ηλζηξνχρηνξεο ζηελ θαζαίξεζή ηνπ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ.
107

  

Ο ίδηνο, ηέινο, πνπξηηαλφο θνκκνπληζηήο ζπγγξαθέαο, ν Θέκνο Κνξλάξνο, ην 

1945, δεθαηξία ρξφληα κεηά απφ ηελ πξψηε ηνπ δπλακηθή εκθάληζε ζην ζηίβν ηεο 

ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ειιεληθήο δηαλνεηηθήο 

παξαγσγήο, βξίζθεη ηελ επθαηξία λα εμαπνιχζεη έλα ζπγθαιπκκέλν ιίβειιν ελαληίνλ 

ησλ Δβξαίσλ ηεο Ρφδνπ. Απηή ηε θνξά φκσο δελ κηιά απφ ηε ζέζε ηνπ θνκκαηηθνχ 

θαηήγνξνπ, αιιά απφ ην βάζξν ηνπ αλαβαπηηζκέλνπ ζηα λάκαηα ηνπ αληηθαζηζηηθνχ 

θαη παηξησηηθνχ αγψλα έγθιεηζηνπ ζην ζηξαηφπεδν Υατδαξίνπ· ηνπ κάξηπξα ηνπ 

ζθιαβσκέλνπ έζλνπο θαη ηεο επαλάζηαζεο, πνπ βξέζεθε δέζκηνο ζηηο αξπάγεο ηνπ 

λαδηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ζην γηα πνιινχο ιφγνπο ζεκαληηθφ βηβιίν ηνπ ηξαηόπεδν 

ηνπ Χατδαξίνπ, ν Κνξλάξνο ζα εθθξάζεη ελαληίνλ ησλ λενθεξκέλσλ εθεί ην 

θαινθαίξη ηνπ 1944 εβξαίσλ ηεο Ρφδνπ ππφλνηεο γηα ζπγθαηαβαηηθφηεηα θαη 

κνηξνιαηξία, θαζψο θαη έιιεηςε βνχιεζεο γηα αληίζηαζε, θάλνληαο λα αλαδπζνχλ 

ζηελ αθήγεζή ηνπ ηα γλσζηά πνιηηηζκηθά, ζξεζθεπηηθά θαη ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα: 

ηνπ πεξηπιαλψκελνπ Ηνπδαίνπ,
108

 ηεο πξνζαξκνγήο κε θάζε ηίκεκα ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, ηεο ζπκπφξεπζεο κε ηνπο ηζρπξνχο
109

, ηεο 

παξαθνξάο,
110

 ηνπ αηνκηθηζκνχ, ηεο θηινρξεκαηίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο 

πεξηραξάθσζεο,
111

 αιιά θαη ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο γηα ηε ζαλάησζε ηνπ 

Υξηζηνχ.
112

 Απφ ην θείκελν ηνπ Κνξλάξνπ αλαδχνληαη δειαδή ππφλνηεο, ππαηληγκνί, 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα πνπ κπνξεί, θαηά ηε γλψκε κνπ ηνπιάρηζηνλ, λα 

ζηνηρεηνζεηήζνπλ ζε βάξνο ηνπ αληηζεκηηηθέο εκκνλέο.
113

 Δκκνλέο πνπ δείρλνπλ 

εληνλφηεξεο εάλ ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη ν Κνξλάξνο απνζησπά παληειψο ηε 

δηθπή ηαπηφηεηα ησλ Δβξαίσλ ηεο Ρφδνπ, ηελ αγθίζηξσζή ηνπο δειαδή θαη ζην 

ειιεληθφ πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δσδεθαλεζηαθνχ ζπκπιέγκαηνο. Παξά 

ηαχηα, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ζε άιιν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ν Κνξλάξνο 

θάλεη ζεηηθή αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ γηαλληψηε εβξαίνπ Λεπή, ν νπνίνο 

                                                
107 Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηεο 

επηζθαινύο δεκνθξαηίαο (1950-1956), ηφκνο Δ‟, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2005, 104. 
108 Θέκνο Κνξλάξνο, ηξαηόπεδν ηνπ Χατδαξίνπ, εθδφζεηο Καξαβία, Αζήλα 1945, 232-233: «Πνηέ δε 

ζα κπνξέζνκε λα θαηαιάβνκε ηελ ςπρή ελφο ιανχ πνπ πεξπαηά ρηιηάδεο ρξφληα πεηλαζκέλνο, ρσξίο 

λεξφ, κέζα ζε θιεγφκελε έξεκν, ή αλάκεζα ζ‟ απάλζξσπα “αλζξψπηλα ηνπία”. μσ απ‟ ην θιίκα ηνπ, 
ρσξίο γε, έηνηκνο θάζε ζηηγκή λα μεθηλήζεη πάιη, δελ πξνθηαίλεη λ‟ αγαπήζεη θαη λ‟ αγαπεζεί θαη λα 

ξηδψζεη. Κάζε ιεθηφ κπνξεί λα πάξεη ηε δηαηαγή λα ζεθψζεη ην ηζαληήξη πάιη. ηειψλεη ηα κάηηα ζα 

καγλήηεο, φπνπ γεο, έηνηκνο λα θάκεη δηθφ ηνπ κλήκα θαη δηθή ηνπ θνχληα. ια κε πίζησζε! ια 

δαλεηθά».  
109 ην ίδην, 233: «[...] ην ίδην κηκνχληαη ηνλ ηζρπξφηεξν θαη κε πάζαλ επθνιία ππνηάζζνληαη ζε θείλνλ 

πνπ “εκθαλίδεηαη” πην σξαία. Σε κηα ζηηγκή ηνπο βιέπεηο φξγαλα δησγκνχ θαη ηελ άιιε κ‟ έλα δάθξπ 

ζην κάηη θαη θνξησκέλα ηα ρέξηα ηνπο ράδηα». 
110 ην ίδην, 229: «κσο, πνηέ δελ είδα αλζξψπνπο πην λεπξηθνχο, βίαηνπο, απαηηεηηθνχο, θη‟ 

αζπγθξάηεηνπο, απφ ηνπο γηνχο θαη ηηο ζπγαηέξεο ηνπ Ηζξαήι».  
111 ην ίδην, 234: «Γελ αγαπνχλε θαλέλα. Γελ πξνιάβαλε πνηέ λ‟ αγαπήζνπλε θαλέλα. Μφλν ηνλ 

Δβξαίν. Καη ην πνξηνθφιη ηνπο»., «θίγγνπλε ην πνξηνθφιη ψο ην ηέινο, σο ην κλήκα». Δπίζεο, φ.π., 

235: «Ζ κεγάιε δνθηκαζία έρεη αξρίζεη. Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα βγάινπλε θαη ηε θαλέιια θαη ηηο 
θάιηζεο αθφκε. Σν ρξπζάθη μερεηιά, απφ ηηο ξαθέο ησλ ξνχρσλ, απφ ηηο δηπιέο ζφιεο ησλ παπνπηζηψλ, 

απφ πξφρεηξεο δψλεο πνπ ηηο έρνπλε δσζηεί θαηάζαξθα, απφ δηπιέο ηηξάληεο, απφ καζράιεο θαη 

καιιηά. Πνιχηηκα πεηξάδηα, βαξχηηκα πεξηδέξαηα, καιακαηηθά ινγηψλ-ινγηψλ, ιίξεο ρηιηάδεο!»  
112 ην ίδην, 229: «Σν Υξηζηφ, δε κπνξνχζε παξά λα ηνλ ζηαπξψζεη. Ση δνπιεηά έρεη ν ήξεκνο, ν 

γιπθχο, κε ηηο αβξέο ρεηξνλνκίεο θαη ηε γαιήληα θσλή, αλάκεζα ζε ηνχηε ηε θιεγφκελε κάδα;» 
113 ην ίδην, 228-237. 
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έρνληαο απνπεηξαζεί λα δξαπεηεχζεη ηέζζεξηο θνξέο απφ «ελζηηθηψδε ιαρηάξα 

ειεπζεξίαο» (κήπσο καο ιέεη θάηη ε ρξήζε ηεο ιέμεο «ελζηηθηψδεο»;) δνινθνλείηαη 

ηειηθά ελ ςπρξψ κπξνζηά ζηα εκβξφληεηα κάηηα ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπ.
114

 κσο 

ε κνλαδηθή απηή ζεηηθή αλαθνξά ράλεηαη θάησ απφ ην ζπληξηπηηθφ βάξνο ηεο 

γθξνηέζθαο – γεινηνγξαθηθήο - θαξηθαηνπξίζηηθεο πεξηγξαθήο ηεο «εβξατθήο 

ηδηνζπζηαζίαο»,
115

 ηνπ ππεξζεκαηηζκνχ ηνπ ζπιινγηθνχ αηηαβηζκνχ, φπσο θαη ηεο 

γεληθεπκέλεο ηζηνξηθήο πξνθαηάιεςεο. Ο Κνξλάξνο δελ ράλεη επθαηξία λα 

ππνγξακκίζεη φηη ην δεμί ρέξη ηνπ λαδηζηή δηνηθεηή ηνπ ζηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ, ν 

ειιελν-εβξαίνο Αλδξέαο, «δελ είλαη κήδ‟ Δβξαίνο κήδ‟ Έιιελαο. Δίλαη κηα δχλακε 

ζαηαληθή πνπ πξνζθέξεηαη γηα ελνίθην ζηνλ πην δπλαηφ», έρνληαο κφλν έλα ρξένο: λα 

θξνληίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ.
116

 Αιήζεηα, κηα ηέηνηα αληίιεςε δελ ζαο ζπκίδεη ηε ζρεηηθή 

γθαηκπειηθή πξνπαγάλδα, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηελ εβξατθφηεηα σο απνπζία 

νπνηαζδήπνηε αξρέηππεο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο, σο θαζαξή ιαηξεία ηεο ηζρχνο, σο 

δηαζηξνθηθή δχλακε; Παξάδνμε πξάγκαηη ε δηαδξνκή ησλ ηδεψλ!  

 

Δπεηδή ζηελ Ηζηνξία νη ζπκπηψζεηο δελ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηφινπ 

ηπραίεο, ζα πξνρσξήζσ ζε δχν δηαπηζηψζεηο:  

1
νλ

) Ο ζπγθαιπκκέλνο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εχγισηηνο αληηζεκηηηζκφο 

ηνπ Κνξλάξνπ δελ ήηαλ αηνκηθή παξέθθιηζε. Ήηαλ ηδενινγηθφ κφξθσκα πνπ 

ζπκππθλσκέλν ζην ζηεξεφηππν ηνπ θεθαιαηνθξάηε Δβξαίνπ ή ηνπ εζλνηηθά θαη 

πνιηηηζκηθά πεξηραξαθσκέλνπ Δβξαίνπ παξαθνινπζεί ηζηνξηθά ηελ 

αληηθαπηηαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ήδε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα, έρνληαο δηαβξψζεη ην ιφγν 

θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο επξσπατθήο Αξηζηεξάο, ρσξίο βεβαίσο πνηέ λα γίλεη 

πιεηνςεθηθή ηδενινγηθή ζηάζε. Άιισζηε ν ίδηνο ν φξνο «αληηζεκηηηζκφο» θέξεη απφ 

ηα ζπάξγαλά ηνπ ηελ πξφζεζε λα απνηειέζεη πνιηηηθν-ηδενινγηθφ φπιν πνπ ζα 

πιαηζηψζεη ηε θαξέηξα θαη ηεο Αξηζηεξάο (Fourier, Toussenel, Proudhon, Wilhelm 

Marr, Marx). Γελ πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα κηα θιεξνλνκηά απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ηεο αληεπαλάζηαζεο, ηνπ πνιηηηθνχ ξνκαληηζκνχ, ηεο αληηθνηλνβνπιεπηηθήο 

απηαξρηθήο Γεμηάο θαη ηνπ αληηδξαζηηθνχ κνληεξληζκνχ. Ζ νξγαληθή ζπλάθεηα κηαο 

ηνπιάρηζηνλ παξάδνζεο ηεο Αξηζηεξάο κε ηελ εβξαηνθνβία θαη ηνλ αληηζεκηηηζκφ 

αλαδεηθλχεηαη εληνλφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θπξίσο ζην γεξκαλφθσλν 

ρψξν, ππφ ην θξάηνο ησλ πνιιαπιψλ νζκψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ 

ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ πνπ αληίθεηληαη ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο. Δλψ ζην ρψξν ηεο θνκκνπληζηηθήο Αξηζηεξάο, ρσξίο 

φκσο λα έρεη ηδηαίηεξε δπλακηθή, αλαδχεηαη εθ λένπ ην ηδενιφγεκα 

«Δβξαίνο=θαπηηαιηζκφο», ζην ρψξν ηεο Γεμηάο, ν αληηζεκηηηζκφο παίξλεη δχν 

κνξθέο: ζηηο ηάμεηο ηνπ απηαξρηθνχ ζπληεξεηηζκνχ, φπνπ δεζπφδεη ε πνιηηηζκηθή 

απαηζηνδνμία ηνπ Oswald Spengler, θπξηαξρεί ν πνιηηηζκηθφο θαη φρη βηνινγηθφο 

αληηζεκηηηζκφο κε επίθεληξν ηελ θαηαγγειία ηεο πνιηηηζκηθήο πεξηραξάθσζεο ησλ 

Δβξαίσλ, ηεο εγγελνχο πνιηηηζκηθήο ηνπο μελφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ δπηηθφ 

πνιηηηζκφ, ηεο ππεξεζληθήο θνηλφηεηαο ζηε βάζε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, θαζψο 

θαη ηεο εξγαιεηαθήο θαη ζπκθεξνληνινγηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε 

                                                
114 ην ίδην, 199-200. 
115 ην ίδην, 232: «Έλαο απφ ηνπο δπζηπρηζκέλνπο πνπ κεηαθέξακε ζην ππφγεην γηα λα μεςπρήζνπλε, 

βξήθε ηελ δχλακε θαη δηακαξηπξήζεθε πνπ ηνπ θιέςαλε ηελ ηξαγηάζθα ηνπ. Έιεγε πσο εκείο ηνπ ηελ 

θιέςακε! Κη‟ φκσο ηελ έβιεπε λα ηε θνξά ν Γηφραλ. Φνβφηαλε λα ηε δεηήζεη απ‟ απηφλ. Κ‟ εζχραζε, 

κφλν άκα ηνπ δψθακε κηα δηθή καο ηξαγηάζθα. πκθψλεζε πσο απηή ήηαλε. Καη ζε κηαλ ψξα πέζαλε 

θη‟ απηφο....». 
116 ην ίδην, 230. 
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λεσηεξηθφηεηα,
117

 ελψ, απελαληίαο, ζηνπο θφιπνπο ηνπ εγεκνλεχνληνο 

εζληθνζνζηαιηζκνχ δεζπφδεη ν εμνλησηηθφο βηνινγηθφο αληηζεκηηηζκφο πνπ νδήγεζε 

ηειηθψο ζην Οινθαχησκα. Δπεηδή ε δπλακηθή ησλ ηδεψλ ππεξβαίλεη ηηο ηδενινγηθέο 

παξαδφζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο πνιψζεηο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο ηνπ θπξίαξρνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ, απνδφκεζεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ή έληνλεο ηαμηθήο 

ζχγθξνπζεο, είλαη επλφεην λα επηθαιεζηνχκε ηε ιαλζάλνπζα ηζρπξή επίδξαζε πνπ 

αζθεί ε ζθέςε ηνπ Spengler αθφκα θαη ζε θνκκνπληζηέο δηαλννχκελνπο. Πψο αιιηψο 

λα εμεγεζεί ε πξνζήισζε ηνπ Κνξλάξνπ ζην ηδενιφγεκα ηεο πνιηηηζκηθήο 

πεξηραξάθσζεο ησλ Δβξαίσλ, αλ φρη σο παξάγσγν κηαο δηεξγαζίαο εγεκφλεπζεο ησλ 

ηδεψλ ηνπ Spengler, ν νπνίνο, φπσο γλσξίδνπκε, δηαπφηηζε ηε ζθέςε ηεο επξσπατθήο 

δηαλφεζεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ;   

2
νλ

) Ο κφλνο πνπ φξζσζε ην αλάζηεκά ηνπ απέλαληη ζηνλ έξπνληα 

αληηζεκηηηζκφ ηνπ Κνξλάξνπ αζθψληαο ηελ αλακελφκελε θξηηηθή ζην φλνκα ησλ 

δηαθσηηζηηθψλ θαη ρεηξαθεηεζηαθψλ πξνηαγκάησλ ηεο Αξηζηεξάο, κε λσπέο κάιηζηα 

αθφκα ηηο ηξαπκαηηθέο κλήκεο ηνπ λαδηζκνχ θαη ηνπ Οινθαπηψκαηνο, ήηαλ ν 

«ηαβεξλφβηνο» Κψζηαο Βάξλαιεο ζην ζρεηηθφ ηνπ ζεκείσκα ζην πεξηνδηθφ 

Διεύζεξα Γξάκκαηα, φπνπ κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλεη θαη ηα αθφινπζα: «[...] Έλα 

κνλάρα έρσ λα παξαηεξήζσ ζην θίιν ζπγγξαθέα. Σν ηειεπηαίν ηνπ θεθάιαην γηα 

ηνπο Δβξαίνπο είλαη άδηθν. Καη ζακπψλεη κε θάπνηνλ (θηινινγηθφλ) ίζθηνλ ηελ φιε 

αιήζεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ [...]».
118

 Ήηαλ ηπραίν απηφ; Ήηαλ επίζεο ηπραίν φηη ζρεδφλ 

πξψηνο ζηελ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ κίιεζε γηα ηελ νξηαθή εκπεηξία ησλ 

λαδηζηηθψλ ζηξαηνπέδσλ θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ζαλάησζεο ν σηήξεο 

Παηαηδήο, έλαο αθφκα απνζπλάγσγνο ηεο ειιεληθήο Αξηζηεξάο, ζην ζεαηξηθφ ηνπ 

έξγν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν Δπηζηξνθή από ην Μπνύρελβαιλη θαη γξάθηεθε ην 1949;
119

   

Μήπσο ινηπφλ απφ ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο λνκηκνπνηνχκαη λα εηθάζσ 

(επηθπιαζζφκελνο βεβαίσο γηα κηα νπζηαζηηθφηεξε έξεπλα) φηη ζηα ζεκέιηα απηήο 

ηεο δηπιήο απαμίσζεο πνπ θάλεη ν Κνξλάξνο, ηελ νπνία θαη εθιακβάλσ σο πηπρή ηνπ 

καληρατζηηθνχ ηδενινγηθνχ ιφγνπ ηεο ειιεληθήο θνκκνπληζηηθήο Αξηζηεξάο ηεο 

επνρήο, ελφο ιφγνπ πνπ εθπέκπεηαη ζην φλνκα ηεο θαζαξφηεηαο, ηνπ απηνειέγρνπ, 

ηεο πεηζαξρίαο, ηεο νκνηνγέλεηαο θαη ηεο γλψζεο ηεο ηζηνξηθήο λνκνηέιεηαο, 

βξίζθεηαη ν θφβνο ηεο εηεξφηεηαο, ν θφβνο ηεο επαθήο κε ην δηαθνξεηηθφ; 

Αλαθέξνκαη, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ζηνλ θφβν ηεο πνιπκέξεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ, 

ζηνλ θφβν ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο άθαηεο πνιπρξσκίαο ηνπ ηζηνξηθνχ 

βηφθνζκνπ, πνπ είλαη επελδπκέλνο ζηα «βνιηθά» πνιηηηζκηθά αξρέηππα ηνπ Δβξαίνπ 

θαη ηνπ πεξηζσξηαθνχ, ζε απηνχο ηνπο δητζηνξηθνχο απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο ηνπ 

                                                
117 H. Stuart Hughes, Oswald Spengler. A Critical Estimate, Charles Scribner‟s Sons, New York 1962 

(revised edition), 120-136, εηδηθά 124-127.  
118 Σεχρνο 2 (12 Ματνπ 1945), 9, φπσο παξαηίζεηαη ζην: Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηνπ εηεξνθαζνξηζκέλνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ (1945-1949), 

ηφκνο Γ‟, Καζηαληψηεο. Αζήλα 2004, 441. χκθσλα κε ηνλ Αξγπξίνπ, φ.π., 441, «Ο ξαηζηζκφο ηνπ 

Κνξλάξνπ εξρφηαλ ζε πιήξε δηάζηαζε φρη κφλν κε ηηο αληηιήςεηο ηεο Αξηζηεξάο, αιιά θαη φιεο ηεο 

πλεπκαηηθήο ειίη, ζα πξφζζεηα δε [...] θαη ηνπ ειιεληθνχ –ιέκε- “ιανχ” πνπ πεξηέζαιςε ηνπο 

Δβξαίνπο δηαθηλδπλεχνληαο. [...] Ο γέξσλ πνηεηήο [ν Βάξλαιεο] κε ην θαινθάγαζν χθνο έδηλε έλα 

κάζεκα αλζξσπηάο ζηνλ ζπγγξαθέα πνπ, ζέινληαο λα ηηκήζεη ηνλ εξσηζκφ ησλ εκεηέξσλ, θαηέθεπγε 

ζε επθαηξηαθέο ζπγθξίζεηο –νη άγηνη αγσληζηέο θαη νη θηινρξήκαηνη Δβξαίνη- ελψ ν αλζξσπηζκφο ηνπ 

έραλε ηελ αμηνπηζηία ηνπ». Θα ήηαλ πάλησο πξνηηκφηεξν ν νχησο ή άιισο ζρνιαζηηθφο θαη 
αθξηβνδίθαηνο ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ λα δηαηεξνχζε νξηζκέλεο επηθπιάμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνπο Δβξαίνπο ηεο Διιάδαο, ηφζν ζηηο ηάμεηο 

ηεο Γεμηάο φζν θαη ηεο Αξηζηεξάο, ηφζν ζηνπο θφιπνπο ηεο πλεπκαηηθήο αξρεγεζίαο φζν θαη ηνπ (θαη 

απφ απηφλ αθφκα έκκεζα) εμηδαληθεπκέλνπ ιανχ.  
119 Σν απηνβηνγξαθηθφ πεδνγξάθεκα ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε Μάνπηράνπδελ γξάθηεθε ιφγνπ ράξηλ 

ην 1963. 
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Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, αλαθέξνκαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηδενινγηθφ θψδηθα 

πνπ αλαιχνπκε, απφ ηε κηα πιεπξά, ζηελ απαμίσζε ηνπ Δβξαίνπ σο κεησλπκηθνχ 

ζεκαίλνληνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηνπ ζρεηηθηζκνχ ησλ αμηψλ, ηνπ αθεξεκέλνπ 

θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ηεο δνπινθξνζχλεο, θαη απφ ηελ άιιε,  ζηελ απαμίσζε ηνπ 

ππνπξνιεηαξηάηνπ σο θνξέα κηαο αληηζπκβαηηθήο θαη αληη-αζηηθήο εζηθήο, κηαο 

εζηθήο βαζηζκέλεο ζηελ θνπιηνχξα ηεο λχρηαο, ηεο παξαλνκίαο, ηεο ειεπζεξηφηεηαο 

θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο.
120

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΗΝΑ ΑΛΚΑΛΑΖ 
Πξνηάζεηο γηα κηα Βησκαηηθή Γηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηώκαηνο κέζσ ηεο Σέρλεο 

 

ηνλ Παλειιήλην Μαζεηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζέκα « ΟΗ Έιιελεο Δβξαίνη θαη ε 

ζεκαζία ηεο κλήκεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο» , ε Μαξία Μαπξάθε, καζήηξηα ηεο Γ 

ηάμεο ηνπ 2
νπ

 Δληαίνπ Λπθείνπ αιακίλαο γξάθεη: 

 

« Δίκαη ελαληίνλ ηεο ιέμεο Οινθαχησκα. Γηαηί θακία ιέμε ζηνλ θφζκν δελ κπνξεί λα 

ρσξέζεη ηφζα πνιιά πξάγκαηα. Σφζν πφλν αιιά θαη ηφζν κίζνο. Σφζε νδχλε αιιά 

θαη ηφζε θαθία. Σφζεο αλήθνπζηεο θαη αθαηαλφεηεο πξάμεηο.» 

 

Κάηη πνπ είρε δηαηππψζεη κε ηε  γλσζηή πιένλ θξάζε ηνπ  ν Γεξκαλνεβξαίνο 

θηιφζνθνο Theodor Adorno , φηη « κεηά ην Άνπζβηηο δελ κπνξεί λα ππάξμεη πνίεζε». 

Σν δήηεκα ηνπ « πεξηγξάςηκνπ», ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ιεθηηθήο απνηχπσζεο νξηαθψλ 

γεγνλφησλ, ηεο απνηχπσζεο ηνπ « αδηαλφεηνπ» απαζρνιεί έθηνηε έληνλα ηελ πεξί 

ηέρλεο βηβιηνγξαθία. 

 

«Γιψζζα θαη πάζνο βξίζθνληαη ζε αλαληηζηνηρία»  ππνζηεξίδεη ε θαζεγήηξηα Σδίλα 

Πνιίηε ζην δνθίκηφ ηεο «Σν Γξαπηφ θαη ην Άθξαζην»,  επηζεκαίλνληαο  σζηφζν φηη 

ε γιψζζα ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα λα εθθξάζεη ην  αλέθθξαζην, φηη  θπξίσο ζηελ 

πνίεζε ε γιψζζα «δειψλεη ηελ αλεκπφξηα ηεο λα πεη ελψ ηαπηφρξνλα ιέεη». 

 

                                                
120 Bryan D. Palmer, Κνπιηνύξεο ηεο λύρηαο. Νπρηεξηλέο πεξηεγήζεηο ζηηο ηζηνξίεο παξάβαζεο από ην 

Μεζαίσλα κέρξη ζήκεξα, κεηάθξαζε Σξηζεχγελε Παπατσάλλνπ, αββάιαο, Αζήλα 2006. 
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Αιιά θαη ν ίδηνο ν Αdorno ηξνπνπνίεζε ηε ζέζε ηνπ: «Ο αλζξψπηλνο πφλνο δεηά ηε 

ζπλερή παξνπζία ηεο ηέρλεο.. κφλν ζηελ ηέρλε κπνξεί ν πφλνο λα βξεη ηε θσλή 

ηνπ…» 

 

ΣΔΥΝΖ: Μνπζηθή, εηθαζηηθά, θίλεζε, πνίεζε, ινγνηερλία, θσηνγξαθία, ζέαηξν.. 

 

Πάλσ απφ 4.000 δσγξαθηέο  θαη εθαηνληάδεο πνηήκαηα έρνπλ βξεζεί,  γηα 

παξάδεηγκα, απφ ηα 11.000 παηδηά θαη εθήβνπο πνπ πέξαζαλ απφ ην  ζηξαηφπεδν 

Terezin  ζηε Βφξεηα Βνεκία πξηλ κεηαθεξζνχλ ζε άιια ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, 

έξγα-καξηπξίεο κηαο αθαηαλφεηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Αιιά ηαπηφρξνλα  θαη  κνλαδηθφο ηξφπνο ζπλαηζζεκαηηθήο επηβίσζεο: ην ραξηί θαη 

ζηνπο παηδηθνχο ζηίρνπο, ν ηξφκνο, ε δπζηπρία, ε ειπίδα, ε απνξία,  παίξλνπλ ρξψκα 

θαη κνξθή,   γίλνληαη πνιχηηκν εξγαιείν  ςπρηθήο εθηφλσζεο, γέθπξα ζσηεξίαο 

αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

 

 H ηέρλε απνηέιεζε ην θαηαθχγην θαη απηψλ πνπ επέδεζαλ ηνπ Οινθαπηψκαηνο, 

φπσο θαη άιισλ αξγφηεξα πνπ βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε κηα ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα κπξνζηά ζηελ νπνία ε γιψζζα ράλεη ην λφεκά ηεο.  

 

Καη θαίλεηαη φηη ε ηέρλε  (φπσο θαη ηα φλεηξα)  απνηειεί  δσηηθή  αλζξψπηλε αλάγθε 

θαη  κηα ηζρπξή δηθιείδα αζθαιείαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο καο ηζνξξνπίαο, κηα θαη 

απφ θαηαβνιήο θφζκνπ  ν άλζξσπνο δσγξαθίδεη ζηα ζπήιαηα, δεκηνπξγεί ζχκβνια 

γηα λα εθθξάζεη ζθέςεηο,  βξίζθεη ηξφπνπο λα παξάγεη ήρνπο, θαη ρνξεχεη ηα πην 

έληνλα ζπλαηζζήκαηά  ηνπ.  πσο είπε θαη ν Δληγθάξ Μνξέλ: «πνηνο θαη λα είλαη ν 

πνιηηηζκφο ηνπ, ην αλζξψπηλν νλ παξάγεη δχν νκηιίεο: ε κία είλαη νξζνινγηθή θαη ε 

άιιε είλαη ζπκβνιηθή» 

 

  ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ε ηέρλε θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. 

Δμάιινπ, φπσο επεζήκαλε θαη  ν Elliot  Eisner , θαζεγεηήο θαη πξφεδξνο ηεο 

Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ηέρλεο «Πνηνο είλαη  ν ζηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο  αλ δελ δηεπξχλεη ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν 

πξνζιακβάλεη ηνλ θφζκν, αιιά ηαπηφρξνλα εθθξάδεη  θαη κνηξάδεηαη κε ηνπο άιινπο  

ηελ εκπεηξία ηνπ  απφ απηφλ;»  

  

ηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο, ε ηζηνξηθή αλάιπζε, ε θξηηηθή ζεψξεζε θαη ε 

ηνπνζέηεζε  ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζην ηζηνξηθφ ηνπ πιαίζην, ε πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ησλ αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ πξνεγνχληαη  ηεο θαιιηηερληθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

 Ο ξφινο ηεο ηέρλεο  σζηφζν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί γηα απηφ ην ιφγν  δεπηεξεχσλ . 

Αληίζεηα, επεηδή ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ Οινθαπηψκαηνο είλαη ηφζν αθξαίν πνπ 

απνηειεί ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε ηέρλε  ζε απηήλ εηδηθά ηελ 

πεξίπησζε γίλεηαη πνιχηηκνο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο «ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο». Αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο ηέρλεο (Art education) θαη  ηεο 

ζεξαπείαο κέζσ ησλ ηερλψλ (Expressive arts therapies) ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηαπηφρξνλα  γηα λα βησζεί ην « αδηαλφεην». Καηαξρήλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ιεγφκελε « ζηξαηνπεδηθή ηέρλε» - δσγξαθηέο,  πνηήκαηα , εκεξνιφγηα, κνπζηθέο 

ζπλζέζεηο πνπ έγηλαλ κέζα ζηα ζηξαηφπεδα. Μέζα απφ απηά, νη καζεηέο  έξρνληαη ζε 

επαθή κε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη φρη  κφλν κε ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία αλζξψπηλσλ απσιεηψλ… Αιιά θαζψο ε ηέρλε ζπλεηδεηά θαηαξγεί ηνπο 
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θξαγκνχο ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ 

πξνζβιέπνληαο ζε κηα νηθνπκεληθφηεηα, ε επαθή κε ηα έξγα ηέρλεο δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξηζηεί ζηελ ηέρλε ησλ ζπκάησλ αιιά λα επεθηαζεί θαη  ζε έξγα πνπ  ελέπλεπζε 

θαη εμαθνινπζεί λα εκπλέεη ε ζθνηεηλφηεξε πεξίνδνο ηνπ πνιηηηζκνχ καο. 

 

Δπίζεο  είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, ε ρξήζε ηεο ηέρλεο ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην  λα 

κελ πεξηνξηζηεί ζηελ επαθή κε ηα έξγα ηέρλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ζχκαηα ή 

επηδψληεο ή κεηέπεηηα θαιιηηέρλεο,  αιιά ζα επηθεληξσζεί ζηελ επί ηνχηνπ 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη λα απνηειέζεη κηα βησκαηηθή εκπεηξία. 

 

Ζ βησκαηηθή εκπεηξία κέζα απφ ηηο ηέρλεο πξνηείλεη έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν 

πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξίαο φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα εκπιαθνχλ ηαπηφρξνλα ζην 

λνεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζσκαηηθφ επίπεδν. Ζ βησκαηηθή δηδαζθαιία κέζσ 

ησλ ηερλψλ  πξνζθέξεη  ζηνπο καζεηέο έλα ρψξν λα ζθεθηνχλ  θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα πξνζσπηθφ  δηάινγν κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ ψζηε λα κε 

κέλνπλ  απινί απνδέθηεο   ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

ηνλ αζθαιή ρψξν ηεο θαιιηηερληθήο  δηαδηθαζίαο πνπ ζηεξίδεη ηελ αηνκηθή ή 

ζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα,  κέζα απφ ην ζπκβνιηζκφ ηεο ηέρλεο  πνπ  επηηξέπεη ην 

αλείπσην λα έξζεη ζην θσο, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη  λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα 

εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα  γηα έλλνηεο πνπ  δχζθνια κπαίλνπλ ζε ιφγηα. 

Έλλνηεο πνπ ζθξάγηζαλ ηνλ 20
ν
 αηψλα αιιά αθνξνχλ εμίζνπ ην κέιινλ καο, έλλνηεο 

φπσο  ν ξαηζηζκφο, ε πξνθαηάιεςε, ε  απνκφλσζε θαη ε αθξαία  βία,  αιιά θαη ν 

ζεβαζκφο ηνπ Άιινπ, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε  πξνζηαζία, ε δηάζσζε.   

 

 Ζ ηέρλε  θαη ε βησκαηηθή  εκπεηξία σο κέζν βαζχηεξεο πξνζέγγηζεο απηήο ηεο 

πεξηφδνπ  άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη  ζηελ Πνισλία απφ ην κνπζείν Άνπζβηηο ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄70. Σφηε, καζεηέο γπκλαζίσλ επηζθέθηεθαλ ην κνπζείν, 

άθνπζαλ νκηιίεο, παξαθνινχζεζαλ θηικ θαη κεηά έπηαζαλ ραξηί θαη  ρξψκαηα. Σα 

έξγα ηνπο παξνπζηάζηεθαλ ζε εηδηθή έθζεζε κε ηίηιν «Ζ κλήκε ηεο αλζξψπηλεο 

ηξαγσδίαο». 

 

ήκεξα, νη θαζεγεηέο έρνπλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε πνιινχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ινγνηερλία, ηελ πνίεζε, ηα εηθαζηηθά , ηε 

κνπζηθή  ηελ θίλεζε ή ην ζέαηξν ζηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο.  

Οη επηινγέο έρνπλ  άκεζε ζρέζε  φρη κφλν   κε ηελ  ειηθία θαη ηελ ςπρηθή σξηκφηεηα 

ησλ καζεηψλ αιιά θαη κε ηα ρξνληθά πεξηζψξηα: άιια πξάγκαηα γηα παξάδεηγκα  

κπνξνχλ λα γίλνπλ αλ έρνπκε δχν-ηξεηο ψξεο κε παηδηά ηεο έθηεο δεκνηηθνχ  θαη 

άιια αλ έρνπκε κηα ζεηξά σξψλ ή ηε δπλαηφηεηα ελφο project κε παηδηά ηνπ 

γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ. 

 

Μεξηθέο  ηδέεο γηα ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζηα πιαίζηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ώξαο: 

 

πσο αλαθέξζεθε, εκεξνιφγηα, απηνβηνγξαθίεο, γξάκκαηα, πνηήκαηα, εηθαζηηθά 

έξγα θαη  κνπζηθέο ζπλζέζεηο ελειίθσλ  θαη παηδηψλ  πνπ δνινθνλήζεθαλ ή 

επέδεζαλ  αιιά θαη  κεηέπεηηα θαιιηηερλψλ πνπ  πξνζπαζνχλ  λα απνηππψζνπλ  απηφ 

ην γεγνλφο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εξέζηζκα πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο. 
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Γηα παξάδεηγκα: ε παηδηά ηεο έθηεο δεκνηηθνχ  κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ 

απνζπάζκαηα  απφ  ην  δηάζεκν εκεξνιφγην ηεο Αλλαο  Φξάλθ ηεο 13ρξνλεο 

Γεξκαλίδαο πνπ θξπβφηαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο γηα 2 ρξφληα ζην δηακνξθσκέλν 

παηάξη ελφο ζπηηηνχ ζηελ Οιιαλδία κέρξη λα ηνπο ζπιιάβνπλ νη Γεξκαλνί ην 1944.   

 

Μπνξεί κεηά λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο : 

Α) λα γξάςνπλ έλα γξάκκα πνπ ζα  απεπζπλφηαλ  ζηελ Άλλα Φξαλθ ή 

Β) λα  δσγξαθίζνπλ ζε θνηλφ ραξηφλη κε ειεχζεξν ζέκα 

 

 Μηα άιιε ηδέα: 

 

  ηε κνπζεηνζθεπή πνπ  δεκηνχξγεζε ην Δβξατθφ Μνπζείν  γηα  ηα θξπκκέλα παηδηά 

ζηελ Διιάδα ηεο Καηνρήο,  αλαθέξνληαη πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο παηδηψλ πνπ ζψζεθαλ 

πξνζηαηεπκέλα απφ Υξηζηηαλνχο θίινπο. Μπνξεί λα  εμεξεπλεζεί  ε πξνζσπηθή ηνπο 

καξηπξία...νη  θσηνγξαθίεο..  ε δηαδξνκή ηνπο ζηνλ ειιεληθφ ράξηε. 

 

 Γηα παξάδεηγκα, ε κηθξή  Ρνδίλα  Πάξδν ήηαλ θξπκκέλε 548 εκέξεο κε ην 

ςεπδψλπκν Ρνχια  ζε ζπίηη Υξηζηηαλψλ θίισλ. Μπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ  

κηθξνχο καζεηέο λα θηηάμνπλ θάηη, ζαλ έλα κηθξφ δψξν  γηα έλα απφ ηα παηδηά πνπ 

ζψζεθαλ: Μηα δσγξαθηά, έλα κηθξφ θνιιάδ, θάηη κε πιαζηειίλε , πειφ, ράληξεο..  Ζ 

αλ κπνξνχζαλ  λα ηνπο πνπλ θάηη, λα ηνπο γξάςνπλ θάηη, έζησ θαη  κηα θξάζε..  πνηα 

ζα ήηαλ απηή? 

 

Αλ ππάξρεη ζην ζρνιείν  ρψξνο γηα θίλεζε  νη κηθξνί καζεηέο κπνξνχλ κε ηελ 

θαζνδήγεζε θάπνηνπ λα πεηξακαηηζηνχλ ζηνλ θηλεηηθφ απηνζρεδηαζκφ πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο: 

 

 Πσο θηλνχκαη φηαλ είκαη ειεχζεξνο θαη πσο θηλνχκαη  φηαλ θνβάκαη – 

θξχβνκαη; 

 Πσο κεηαθξάδεηαη ε έλλνηα « πξνζηαηεχσ θάπνηνλ» ζε θίλεζε;  

 Πσο θηλείηαη κηα νκάδα παηδηψλ πνπ απνθαζίδεη λα πξνζηαηεχζεη έλα  κέινο 

ηεο νκάδαο; 

 Ή  κε ηη θίλεζε- θηλήζεηο- κηθξφ ρνξφ, κπνξψ λα εθθξάζσ απηφ πνπ 

ζθέθηνκαη ή λνηψζσ φηαλ δηαβάδσ ηέηνηεο ηζηνξίεο; 

 

 ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αληίζηνηρα κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε ζηνπο καζεηέο  

λα δηαβάζνπλ έλα απφ ηα δεθάδεο βηβιία-καξηπξίεο πνπ έρνπλ γξάςεη Έιιελεο 

επηδψληεο θαη κεηά λα γξάςνπλ έλα γξάκκα - έλα πνίεκα - έλα ηξαγνχδη- πνπ λα  

απεπζχλεηαη ζηνλ ζπγγξαθέα.  Δδψ  ε λνεηηθή θαη ςπρηθή σξηκφηεηα ησλ καζεηψλ 

επηηξέπεη πην ζχλζεηε πξνζέγγηζε: Μπνξνχκε ρξεζηκνπνηήζνπκε  έλλνηεο θαη 

ζηνραζκνχο πάλσ ζηελ αλζξψπηλε θχζε πνπ ιέρζεθαλ κε αθνξκή ην Οινθαχησκα  

θαη λα ηα ζπλδέζνπκε κε έξγα ηέρλεο ή θαη  λα ελζαξξχλνπκε ηελ παξαγσγή ελφο 

κηθξνχ εηθαζηηθνχ, πνηεηηθνχ, κνπζηθνχ ή ζεαηξηθνχ  έξγνπ  αλάινγα κε ηα ηαιέληα 

ησλ καζεηψλ.  

 

Μπνξνχκε γηα παξάδεηγκα , λα πξνβάιινπκε ζηνπο καζεηέο  έλα  ηζηνξηθφ 

ληνθπκαληέξ γηα εθείλε  ηελ πεξίνδν θαη κεηά ππφ  ηνλ ήρν  κνπζηθήο πνπ γξάθηεθε 

εθείλε ηελ πεξίνδν λα ηνπο αθήζνπκε λα δσγξαθίζνπλ  ειεχζεξα φ,ηη αηζζάλνληαη ή 

ζθέθηνληαη εθείλε ηε ζηηγκή. Τπάξρνπλ δεθάδεο ληνθπκαληέξ γηα ηελ επνρή. Έλα 

απφ απηά, ην ληνθπκαληέξ ηνπ  Γάιινπ ζθελνζέηε  Αιελ  Ρελέ  « Νχρηα θαη 
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Καηαρληά» δηαξθεί κηζή κφλν  ψξα, γπξίζηεθε ην 1955 ζηελ Πνισλία  θαη απνηειεί  

κηα πνηεηηθή  καηηά ζε κηα πνιχ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Βησκαηηθό εξγαζηήξην ( Παξάδεηγκα εξγαζίαο κε παηδηά). 

 

Οη θαζεγεηέο ρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξεο  νκάδεο πνπ θάζνληαη θνληά. 

Μνηξάδεηαη έλα εηθαζηηθφ έξγν κηαο Διιελίδαο Δβξαίαο  θαη καδί  έλα απφζπαζκα 

πνηήκαηνο ηεο Κηθήο Γεκνπιά ελψ ηαπηφρξνλα αθνχγνληαη εθαξαδίηηθα ηξαγνχδηα. 

 

Εεηείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο: 

 

 Να ζθεθηνχλ αηνκηθά ηε ζρέζε ηνπ πνηήκαηνο θαη ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζέκαηνο  « Οινθαχησκα» θαη φζσλ έρνπλ αθνχζεη πάλσ ζε απηφ. 

 Να  γξάςεη ν θαζέλαο θάηη  πνπ λα αξρίδεη ( φπσο θαη ην πνίεκα θαη ν ηίηινο 

ηνπ έξγνπ) κε ηε ιέμε ΑΝ ( ζθέςεηο, ζηίρνπο, ιέμεηο)  

  Να δσγξαθίζνπλ ν θαζέλαο  κφλνο ηνπ ζε ιίγα ιεπηά ρσξίο πνιιή ζθέςε 

θάηη ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έγξαςαλ ή απηά πνπ αηζζάλνληαη. 

 Να ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο ζηηο νκάδεο ηνπο ζε ζρέζε κε απηά πνπ έγξαςαλ 

ή δσγξάθηζαλ. 

 Αλ ζέινπλ θάπνηνη λα κνηξαζηνχλ ζθέςεηο ζηελ κεγάιε πηα νκάδα. 

 

ε απηή ηε κηθξή βησκαηηθή άζθεζε ε πνίεζε, ηα εηθαζηηθά θαη ε κνπζηθή  

ζπλδένληαη θαη απνηεινχλ ην εξέζηζκα γηα  πξνζσπηθή δεκηνπξγηθή  εκπινθή κέζσ 

ηεο ηέρλεο. 

Μέζα απφ κηθξά πνηήκαηα, ζθφξπηεο ζθέςεηο, ζθίηζα θαη δσγξαθηέο νη θαζεγεηέο ζε 

ειάρηζην ρξφλν ( 20‟) « θαηέζεζαλ» δεκηνπξγηθά  ηηο εληππψζεηο θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπ δηήκεξνπ ζεκηλαξίνπ πάλσ ζην Οινθαχησκα. 

 
 
 

Αν επιμένω να θυμάμαι 
δεν είναι για να διευκολύνω τον Θεό - 

διεγείροντας τις αδρανείς φιγούρες 
παρέχω και σ’ εκείνον κάποια κινητικότητα 

  
                                  Κική Δημουλά 

                                           «Η εφηβεία της λήθης» 
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Άρηεμις Αλκαλάη 

ΑΝ, μεικηή ηετμική 2002 

  

Το έργο παραπέμπει ζηημ κσλιμδρική περγαμημή ηης «Τορά», ηοσ ιερού 

βιβλίοσ ηοσ εβραχκού Νόμοσ, καθώς και ζηημ ελλημική παράδοζη ηφμ 

κεμηημέμφμ αρτικώμ (προζόυια) 
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