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Πρόγραμμα
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016
13:30-14:00
14:00-14:30

Εγγραφή συμμετεχόντων
Σύντομοι χαιρετισμοί: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του διεθνούς οργανισμού Claims Conference και του Δ.Σ. του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος
Εισαγωγή: Ζανέτ Μπαττίνου, Διευθύντρια Ε.Μ.Ε.
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

14:30-15:15

Αναστασία Λουδάρου: Στα Ίχνη της Εβραϊκής Παρουσίας στην Ελλάδα: Ιστορικά
και Αρχαιολογικά Τεκμήρια της Μακραίωνης Ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων

15:15-16:00

Οντέτ Βαρών-Βασάρ: Η Εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων, η Μνήμη της και η
Ένταξή της στην Εκπαίδευση

16:00-16:30

Διάλειμμα για καφέ ή τσάι

16:30-17:00

Ζανέτ Μπαττίνου: Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής. Ένα Eρευνητικό
Πρόγραμμα του Ε.Μ.Ε.

17:00-17:15
17:15- 18:45

Ερωτήσεις – Συζήτηση
Προσωπικές Μαρτυρίες Κρυμμένων Παιδιών:
Ροζίνα Ασσέρ-Πάρδο, Καίτη Σαμουήλ, Βενιαμίν Αλμπάλας,
Σαμουήλ Μάτσας

19:00-21:00

Δεξίωση στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος προς τιμήν των εκπροσώπων του Claims
Conference

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

09:30-10:00

Προσέλευση συμμετεχόντων
ΜΕΡΟΣ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

10:00-10:45

Γιώργος Αντωνίου: Αντισημιτισμός στη Θεσσαλονίκη: Στατιστικά Στοιχεία και
Κοινωνική Πραγματικότητα

10:45-11:30

Μαρία Καβάλα: Ιστορική Προσέγγιση των Γενοκτονιών και των Μαζικών
Εγκλημάτων του 20ού αιώνα

11:30-11:45

Ερωτήσεις – Συζήτηση

11:45-12:45

Yiftach Ashkenazy – εκπρόσωπος του Yad Vashem: The Video Tool Book - New
Educational Tools in Greek (εργαστήριο)

12:45-13:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση

13:00-13:45

Ελαφρύ Γεύμα
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ΜΕΡΟΣ 4: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
13:45-14:30

Ελένη Μπεζέ: Η Συμβολή των Προφορικών Μαρτυριών στη Διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος (εργαστήριο)

14:30-15:15

Βασίλης Ριτζαλέος: Project τοπικής ιστορίας: Μια διαδρομή σε Εβραϊκές Μνήμες
στην Καβάλα (εργαστήριο)

15:15-15:30

Ερωτήσεις – Συζήτηση

15:30-15:45

Διάλειμμα για καφέ ή τσάι

15:45-16:15

Άρτεμις Αλκαλάη: Έλληνες Εβραίοι Επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Μια εικαστική
αφήγηση (ξενάγηση από την καλλιτέχνιδα στην ομώνυμη έκθεση)

16.15-17:00

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

17.00-17:30

Οριέττα Τρέβεζα - Σούση: Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Μουσειοσκευές του
Ε.Μ.Ε. για το Ολοκαύτωμα (εργαστήριο)

17:30-17:45

Ερωτήσεις – Συζήτηση

17:45-18:00

Λήξη Σεμιναρίου – Συμπεράσματα
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Βιογραφικά Σημειώματα Ομιλητών
Δέκατου Έκτου Σεμιναρίου για Εκπαιδευτικούς

Αναστασία Λουδάρου
Η Αναστασία Λουδάρου γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά. Σπούδασε Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου και αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και υποψήφια
διδάκτορας στον τομέα της Αρχαίας Ιστορίας του Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη μελέτη της εβραϊκής
διασποράς από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως και την περίοδο της αυτοκρατορίας του
Ιουστινιανού. Από το 2007 εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος ως ερευνήτρια, ενώ από το
2009 είναι υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος ψηφιοποίησης της συλλογής του Ε.Μ.Ε., στα
πλαίσια της συμμετοχής του Μουσείου στο συγχρηματοδοτούμενο υποέργο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής υπό τον τίτλο Judaica Europeana. Συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα της Χαρτογράφησης των Εβραϊκών κοινοτήτων του Βυζαντίου (Mapping the Jewish
Communities of the Byzantine Empire) υπό τη δ/νση του Καθηγητού του Πανεπιστημίου του
Cambridge Nicholas de Lange. Είναι μέλος του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα,
ενώ επί σειρά ετών συμμετείχε στην πανεπιστημιακή ανασκαφή της Μινώας-Αμοργού υπό τη
διεύθυνση της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λίλας Μαραγκού.

Οντέτ Βαρών-Βασάρ
Η Οντέτ Βαρών-Βασάρ (Αθήνα, 1957) είναι ιστορικός (δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1995), με
ειδίκευση στην ιστορία της Κατοχής, της Αντίστασης και της γενοκτονίας των Εβραίων. Διδάσκει το
μάθημα «Ελληνική Ιστορία» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ως καθηγήτρια-σύμβουλος από το
2001 και διευθύνει σεμινάριο με θέμα «Η Γενοκτονία των Εβραίων: ιστορία, μνήμη, αναπαραστάσεις»
στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος από το 2011.
Οι έρευνές της αφορούν τη δράση της ελληνικής νεολαίας στην Αντίσταση, την πολιτισμική
ταυτότητα των Εβραίων της διασποράς, τη γενοκτονία των Ευρωπαίων και ειδικότερα των Ελλήνων
Εβραίων και τη στρατοπεδική λογοτεχνία. Σχετικά κείμενα έχει δημοσιεύσει σε συλλογικούς τόμους
και στα περιοδικά Ο Πολίτης, Σύγχρονα Θέματα, Historein και The books’ journal και άρθρα στις
εφημερίδες Το Βήμα, Η Καθημερινή, Η Αυγή. Είναι μέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
Μνήμων από το 1979 και υπήρξε ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού
Εβραϊσμού (1990-2000). Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια κι έχει δώσει ομιλίες σε διεθνείς
οργανισμούς [Ίδρυμα για τη Μνήμη του Άουσβιτς (Βρυξέλλες), UNESCO, Μουσείο Διασποράς (Τελ
Αβίβ)]. Συνεργάζεται συστηματικά με γαλλικά Πανεπιστήμια (IΝALCO στο Παρίσι, Πανεπιστήμια του
Στρασβούργου και του Μονπελλιέ).
Βιβλία της: Ελληνικός Νεανικός Τύπος 1941-1945. Καταγραφή, τόμ. Α’-Β΄, εκδ. ΙΑΕΝ 1987. / Η
ενηλικίωση μιας γενιάς. Nέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, εκδ. Εστία, Αθήνα α’ έκδ. 2009,
β’ έκδ. 2009 / Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης. Κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, εκδ. Εστία,
Αθήνα, α’ εκδ. 2012, β’ επαυξημένη. εκδ. 2013.
Πρόσφατες ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις:
Odette Varon-Vassard. “La mémoire de la Shoah en Grèce », revue Anatoli, numéro 6, Paris,
CNRS éditions, 2015, p. 213-133. [Dossier : « Patrimoines culturels et fait minoritaire en Turquie et dans
les Balkans », sous la dir. scientifique de Meropi Anastassiadou]. / Odette Varon-Vassard, « Le génocide
des Juifs Grecs : histoire, mémoire et historiographie », dans Dédéyan G. et Iancu C. (dir.), Du génocide
des Arméniens à la Shoah. Typologie des massacres du XXe siècle, Toulouse, Privat, 2015, p. 357-380.
Έχει μεταφράσει Αλμπέρ Κοέν (Σολάλ και Καρφοχάφτης), για το έργο του οποίου έχει
δημοσιεύσει άρθρα ελληνικά και γαλλικά, Γ. Φλωμπέρ, Ζ.-Φ. Λυοτάρ, Τ. Τόντοροφ και άλλα έργα της
γαλλικής και γαλλόφωνης γραμματείας. Εξέδωσε το περ. Μετάφραση (1995-2008). Το 2006 τιμήθηκε
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με τη διάκριση του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών (Chevalier de l’Οrdre des Arts
et des Lettres) από τον Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας.
Μαρία Καβάλα
Γεννήθηκε το 1968 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Σπούδασε Ιστορία στο
Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
Paul Valéry, στο Montpellier της Γαλλίας. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Το 2009 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο αντίστοιχο Τμήμα
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «Η Θεσσαλονίκη στη Γερμανική Κατοχή (1941-1944): Κοινωνία,
οικονομία, διωγμός Εβραίων» έχοντας λάβει υποτροφία του ΙΚΥ στα πρώτα χρόνια των διδακτορικών
της σπουδών.
Από το 2010 διδάσκει «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης», στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και από το Φεβρουάριο του 2013 και μέχρι σήμερα, διδάσκει «Σύγχρονη
Ευρωπαϊκή Ιστορία», «Ιστορία του Αντισημιτισμού στον 20ό αι.», «Ολοκαύτωμα και ιστορική μνήμη»
και «Ανασυγκρότηση της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης μεταπολεμικά. Συγκρίσεις με την
Ευρώπη» στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Ασχολείται ερευνητικά με την ελληνική κοινωνική και οικονομική ιστορία στο Μεσοπόλεμο,
στα χρόνια της Κατοχής και μεταπολεμικά. Ειδικότερα με την έρευνά της για την τύχη και το μέγεθος
των εβραϊκών περιουσιών κέρδισε για το 2010 την υποτροφία «Αλμπέρτο Ναρ», το 2012 υποτροφία
από το Yad Vashem για παρακολούθηση σεμιναρίου διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος σε ακαδημαϊκό
πλαίσιο, τις χρονιές 2013-2015 μεταδιδακτορική υποτροφία Rothschild και το καλοκαίρι του 2015
συμμετείχε με υποτροφία σε πρόγραμμα για το θρησκευτικό πλουραλισμό στη σύγχρονη κοινωνία,
στο πανεπιστήμιο UCSB (University of California, Santa Barbara) στις Η.Π.Α. Οι κοινωνικές και
οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης της εβραϊκής κοινότητας μετά τον πόλεμο αποτελούν το
θέμα της τρέχουσας μεταδιδακτορικής της έρευνας για μέρος της οποίας κέρδισε την Αριστεία της
Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. το 2013.
Ζανέτ Μπαττίνου
Η Ζανέτ Μπαττίνου γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Σπούδασε Φιλολογία και Αρχαιολογία στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συμμετείχε σε πανεπιστημιακές ανασκαφές και έρευνες. Εργάστηκε στο
Πανεπιστήμιο του Κέηπ Τάουν, στη Νότιο Αφρική, ως βοηθός έρευνας στο Τμήμα Αρχαιολογίας του
Χώρου και Αρχαιομετρίας, όπου δημιούργησε πρωτότυπη βάση δεδομένων για όλες τις αρχαιολογικές
θέσεις της ευρύτερης περιοχής. Από το 1994 εργάζεται ως Επιμελήτρια και από το 2001 ως
Διευθύντρια στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Παράλληλα, ολοκλήρωσε κύκλο σπουδών
Μουσειολογίας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια εκπροσωπώντας το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
και συνεργάζεται σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο θέματα μουσειογραφικά ή
σχετικά με τον ελληνικό εβραϊσμό. Άρθρα της σχετικά με την ιστορία και το έργο του Μουσείου και
την ελληνο-εβραϊκή τέχνη και παράδοση έχουν δημοσιευτεί σε σχετικά περιοδικά και βιβλία στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Άμεσο ενδιαφέρον αποτελεί η συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας και της
αναζήτησης στοιχείων για την πρώιμη εγκατάσταση των Εβραίων στην Ελλάδα και ο μουσειογραφικός
εκσυγχρονισμός των ελληνικών μουσείων. Έχει λάβει μέρος στις τακτικές συναντήσεις του οργανισμού
International Holocaust Remembrance Alliance από το 2000, ως μέλος της Ελληνικής Εθνικής
Αποστολής, ενώ από το 2005, υπηρετεί ως εκπρόσωπος της χώρας μας στην Επιτροπή Μουσείων και
Μνημείων του παραπάνω διεθνούς οργανισμού. Από το 2001, με τη δική της πρωτοβουλία και
καθοδήγηση, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ξεκίνησε να εκπονεί ποικίλα προγράμματα εκπαίδευσης
για το Ολοκαύτωμα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο
φορέα διοργάνωσης σχετικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
Νίνα Αλκαλάη
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Η Νίνα Αλκαλάη είναι θεωρητικός του Χορού και χοροθεραπεύτρια. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες
και Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή Αθήνας, Χορό και Χοροθεραπεία στην Αθήνα, το Βέλγιο, το
Ισραήλ και το Λονδίνο (Laban Centre, City University, London). Τομεάρχης Χορού στο Εθνικό Κέντρο
Θεάτρου και Χορού (2008-2010) και μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπείας (20102012). Από το 2013 είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας και παράλληλα
διδάσκει θεωρητικά σεμινάρια για το μεταμοντέρνο Χορό στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Έχει λάβει
μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια για το χορό, την εκπαίδευση και τη θεραπεία μέσω των τεχνών
και είναι μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας.
Ελένη Μπεζέ
Η Ελένη Μπεζέ γεννήθηκε στη Γαλλία το 1974. Εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Εβραίοι της
Ελλάδας μετά τη Σοά. Ζητήματα μνήμης και ταυτότητας» στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (DEA) Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) και στο Μεταπτυχιακό
Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί στην ιδιωτική δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και ως επιμελήτρια εκδόσεων. Από το 2011 συνεργάζεται με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
ως επιστημονική συνεργάτιδα. Πρόσφατη δημοσίευση: «Η ανάμνηση του διωγμού από την Ισπανία
στις αφηγήσεις Εβραίων της Θεσσαλονίκης για τον πόλεμο και τη γενοκτονία» στο: Ά. Μ. Δρουμπούκη,
Β. Καραμανωλάκης, Κ. Γαρδίκα, Κ. Ράπτης (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετία του ’40. Πόλεμος, Κατοχή,
Αντίσταση, Εμφύλιος, Αλεξάνδρεια 2015.

Οριέττα Τρέβεζα
Η Οριέττα Τρέβεζα γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε το Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο με ειδίκευση στην Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων. Συνέχισε τις σπουδές της στο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Σχεδιασμού
Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων. Από το 1995 εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, ως
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, οργανώνοντας επισκέψεις σχολείων στο Μουσείο και τα
αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το 1997 παρακολούθησε μαθήματα Μουσειολογείας στα
προγράμματα Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Κολλεγίου Αθηνών. Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της
στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ερμηνευτών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Παιδικού Μουσείου. Το 2005
παρουσίασε το θεατρικό δρώμενο του Ε.Μ.Ε. «Η Ιστορία του Αλβέρτου», στο πλαίσιο του σεμιναρίου
«Το θέατρο ως μέσον διαπολιτισμικής αγωγής του Κέντρου Σχολικού και ερασιτεχνικού θεάτρου. Το
2006 επανέλαβε την παρουσίαση σε αντίστοιχο σεμινάριο του ICOM, ενώ συμμετείχε και στο
επταήμερο σεμινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς του Yad Vashem. Έχει γράψει και εικονογραφήσει
δύο εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά, Τα ξυλοπάπουτσα διηγούνται και Ο Φίλος μου ο Ααρών, ενώ έχει
δημιουργήσει και σειρά Μουσειοσκευών για το Ε.Μ.Ε.
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Στα Ίχνη της Εβραϊκής Παρουσίας στην Ελλάδα: Ιστορικά και Αρχαιολογικά Τεκμήρια της
Μακραίωνης Ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων
Αναστασία Λουδάρου
Οι Εβραίοι, νομαδικός λαός σημιτικής καταγωγής, υπήρξαν ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ. λαός
της μετανάστευσης. Η περίοδος των Βασιλέων (10ος αι. π.Χ.) ήταν η περίοδος ακμής του Βασιλείου
του Ισραήλ, όπου ανθούσε το διαμετακομιστικό εμπόριο, όπως αποκαλύπτει η πληθώρα των αγγείων,
που έχουν έρθει στο φως1. Το 922 π.Χ. το ενιαίο ισραηλιτικό βασίλειο διασπάται (περίοδος των
Κριτών) και δημιουργείται τότε το βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Το 722
π.Χ. το Βασίλειο του Ισραήλ καταλύεται από τους Ασσυρίους, ενώ το 586 π.Χ., ακολουθεί και η
κατάλυση του Βασιλείου του Ιούδα από τους Βαβυλωνίους.
Η Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία σηματοδότησε την πρώτη φάση της εβραϊκής μετανάστευσης,
γνωστής και ως Διασποράς. Η εξορία από τη Βαβυλώνα, οδήγησε στην εγκατάσταση ενός μεγάλου
μέρους του πληθυσμού στην Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, όπου οι εγκατεστημένοι πλέον
πληθυσμοί σχημάτισαν τις πρώτες κοινότητες 2. Με την επικράτηση των Περσών και την κατάλυση του
βαβυλωνιακού κράτους, οι εξόριστοι Ιουδαίοι, με το διάταγμα του Πέρση βασιλιά Κύρου, το οποίο
τους παραχωρούσε πλήρη θρησκευτική αυτονομία, ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στα εδάφη τους.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που ήδη ήταν εγκατεστημένο σε πόλεις της Μεσοποταμίας
και της Αιγύπτου (Ελεφαντίνη, Μυγδονία, Μέμφιδα), ακόμα και μετά την κατάκτηση της τελευταίας
από τον Καμβύση (525 π.Χ.), επέλεξε να μην επιστρέψει, εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής
ευημερίας, που απολάμβανε στα νέα εδάφη3. Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν τις σχέσεις των
Ελλήνων με τη γη του Ισραήλ, ήδη, από τον 6 ο αιώνα π.Χ., αν όχι και νωρίτερα. Αττικά νομίσματα, τα
οποία χρονολογούνται στα χρόνια λίγο πριν την πτώση της περσικής αυτοκρατορίας, αποδεικνύουν,
με σχετική ασφάλεια, ότι η αττική δραχμή ήταν το κυρίαρχο νόμισμα της ευρύτερης περιοχής και
επιβεβαιώνουν τις βιβλικές αναφορές που κάνουν λόγο για στενούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ
Ελλήνων και Ιουδαίων4.
Επαφές μεταξύ Ιουδαίων και Ελλήνων αρχικά σε ένα πρώτο στρατιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο
καταγράφονται πολύ πριν από τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά κυρίως μετά από
αυτές. Γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι στους μισθοφορικούς στρατούς του Κύρου, του Μ. Αλεξάνδρου
και των ελληνιστικών βασιλείων συμμετείχαν και Ιουδαίοι ανάμεσα σε Κρήτες και Αιγυπτίους και
μάλιστα συχνά βρίσκονταν σε ηγετικές θέσεις5. Οι επαφές αυτές έδωσαν ώθηση σε ένα μοναδικό
πολιτιστικό φαινόμενο, γνωστό και ως «Ελληνιστικός Ιουδαϊσμός», το οποίο διήρκησε από τον 4 ο π.Χ.
μέχρι τον 2ο μ.Χ. αιώνα6. Η πρώτη, ωστόσο, πιθανή συνάντηση Έλληνα και Ιουδαίου καταγράφεται
στον 4ο π.Χ., έτσι όπως μας παραδίδεται στο απόσπασμα του Ιωσήπου7 στο έργο του Κατά Ἀππίωνος,
1

Graetz, H., History of the Jews, vol. I (London 1911), 339 – 364 και Stewart, A. – Martin, S., R. «Attic
Imported Pottery at Tel Dor, Israel: An Overview», Bulletin of the American Schools of Oriental Research,
No.337, (Feb. 2005), 79-94.
2
Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece (Athens 1935), 7-8.
3
Ιερ. 52, 28-30. Bowman S., Jewish Diaspora in the Greek World - Introduction: Diaspora vs. Galut, στο
Ember R.C. et al. (2005), Encyclopedia of diasporas: immigrant and refugee culture around the world,
Springer Press: New York, 192 – 200.
4
Reifenberg, A., Ancient Jewish Coins, nos. I a – 3 4(Jerusalem 1940), 5-9 και Ιω. 4, 4 – 6 [.... καὶ τί ὑμεῖς
ἐμoί, Τύρoς καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλoφύλων; ...... καὶ τoὺς υἱoὺς Ἰoύδα καὶ τoὺς υἱoὺς
Ἱερoυσαλὴμ ἀπέδoσθε τoῖς υἱoῖς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτoὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν....], Ιεζ. 27,
13 - 17[.... ἡ ̔Ελλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων
καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου. υἱοὶ Ροδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν
ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου, ἀνθρώπους
ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμείκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσίς, καὶ Ραμὸθ καὶ
Χορχὸρ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. ̓Ιούδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ ̓Ισραήλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν πράσει σίτου καὶ
μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ρητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμεικτόν σου...].
5
Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286.
6
Φούγιας, Μ., Ελληνισμός και Ιουδαϊσμός. Ιστορικοί σταθμοί στις σχέσεις Ελλήνων και Ιουδαίων
(Αθήνα 1995).
7
Κατ. Ἀππ. Ι, 176 – 183.
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όπου αναφέρεται στη συνάντηση του Αριστοτέλη με ένα Ιουδαίο από την περιοχή της ΣυριοΠαλαιστίνης στη Μικρά Ασία, παραθέτοντας το σχετικό χωρίο από το έργο του Κλεάρχου από τους
Σολούς της Κύπρου Περί Ὓπνου.
Παρά τις όποιες ιστορικές ή μη αναφορές, η ιουδαϊκή παρουσία εκτός της Παλαιστίνης
περιοριζόταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα εδάφη της Μεσοποταμίας και της
Αιγύπτου. Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της
ιουδαϊκής Διασποράς. Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, η παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων και
η ίδρυση νέων πόλεων, όπως η Αλεξάνδρεια (321 π.Χ.) και η Αντιόχεια (301 π.Χ.), προσέλκυσε μέσα
στην αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου έναν μεγάλο αριθμό Ιουδαίων, οι οποίοι όπως και άλλοι λαοί,
οργάνωσαν τους πρώτους πυρήνες των κοινοτήτων τους στα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου 8.
Στην Ελλάδα, η ιουδαϊκή παρουσία μαρτυρείται αρχαιολογικά στα τέλη του 4 ου - αρχές του 3ου
αιώνα π.Χ., όπως δεικνύει η επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το Αμφιάρειο του Ωρωπού.
Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική επιγραφή, που αναφέρεται στην απελευθέρωση ενός Ιουδαίου
δούλου, πολύ πριν από τους πολέμους του Αντίοχου Δ΄ του Επιφανούς 9. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία
σχετικά με την παρουσία Ιουδαίων απαντάται στο απόσπασμα από το Α΄ Βιβλίο των Μακκαβαίων.
Μετά την επικύρωση της συμμαχίας Ρωμαίων και Μακκαβαίων 10, ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος
Μακεδονικός, ύπατος των Ρωμαίων, απέστειλε το 140 π.Χ. επιστολή στον Πτολεμαίο Η΄ Ευεργέτη από
τον οποίο ζητούσε την αποτροπή πολεμικών ενεργειών εναντίων των Ιουδαίων, τους οποίους
αποκαλεί φίλους και συμμάχους. Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει: καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ
Σαμψάμῃ καὶ Σπαρτιάταις καὶ εἰς Δῆλον καὶ Μύνδον καὶ Σικυῶνα καὶ εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ
εἰς τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰς τὴν Λυκίαν καὶ εἰς Ἁλικαρνασσὸν καὶ εἰς Ρόδον καὶ εἰς Φασηλίδα καὶ εἰς Κῶ
καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς Ἄραδον καὶ εἰς Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην. τὸ δὲ ἀντίγραφον
αὐτῶν ἔγραψαν Σίμωνι τῷ ἀρχιερεῖ.
Η ρωμαϊκή κυριαρχία και κυρίως η εξέγερση των Μακκαβαίων σηματοδότησε ένα νέο ρεύμα
μετακινήσεων11. Στα χρόνια της Μακκαβαϊκής εξεγέρσεως χρονολογούνται και οι τέσσερις
απελευθερωτικές επιγραφές Ιουδαίων, που βρέθηκαν οι τρεις χαραγμένες στον πολυγωνικό τοίχο του
ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς και μία στο Θησαυρό των Αθηναίων. Οι συστηματικές ανασκαφές
στη Δήλο από τη Γαλλική Σχολή των Αθηνών αποκάλυψαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός κτηρίου,
που ταυτίστηκε με την «Ιερή Συνάθροιση» των Ιουδαίων, τη Συναγωγή, στη βάση και επιγραφικών
τεκμηρίων. Η Συναγωγή της Δήλου φέρνει στο φως όχι μόνο την πρώτη μέχρι στιγμής, επί ευρωπαϊκού
εδάφους συναγωγή, αλλά αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για την κοινοτική οργάνωση των
ιουδαϊκών εγκαταστάσεων κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.
Στον 1ο αιώνα μ.Χ., ο ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων ο Αλεξανδρεύς 12, παραθέτει μία
εκτεταμένη επιστολή του Αγρίππα στον Αυτοκράτορα Καλιγούλα, στην οποία κάνει αναφορά στη
διασπορά των ιουδαϊκών αποικιών. Στο απόσπασμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: [περὶ δὲ τῆς
ἱεροπόλεως τὰ προσήκοντά μοι λεκτέον· αὕτη, καθάπερ ἔφην, ἐμὴ μέν ἐστι πατρίς, μητρόπολις δὲ οὐ
μιᾶς χώρας Ἰουδαίας ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων, διὰ τὰς ἀποικίας ἃς ἐξέπεμψεν ἐπὶ καιρῶν εἰς μὲν τὰς
ὁμόρους, Αἴγυπτον, Φοινίκην, Συρίαν τήν τε ἄλλην καὶ τὴν Κοίλην προσαγορευομένην, εἰς δὲ τὰς πόρρω
διῳκισμένας, Παμφυλίαν, Κιλικίαν, τὰ πολλὰ τῆς Ἀσίας ἄχρι Βιθυνίας καὶ τῶν τοῦ Πόντου μυχῶν, τὸν
αὐτὸν τρόπον καὶ εἰς Εὐρώπην, Θετταλίαν, Βοιωτίαν, Μακεδονίαν, Αἰτωλίαν, τὴν Ἀττικήν, Ἄργος,
Κόρινθον, τὰ πλεῖστα καὶ ἄριστα Πελοποννήσου, καὶ οὐ μόνον αἱ ἤπειροι μεσταὶ τῶν Ἰουδαϊκῶν
ἀποικιῶν εἰσιν, ἀλλὰ καὶ νήσων αἱ δοκιμώταται, Εὔβοια, Κύπρος, Κρήτη]. Η παραπάνω μαρτυρία του
Φίλωνος είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος κυρίως της γεωγραφικής εξάπλωσης της διασποράς. Δεν
αναφέρονται πλέον συγκεκριμένες πόλεις ή χώρες, όπου παρατηρούνται εγκαταστάσεις Ιουδαίων,
αλλά ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές.
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Από τις Πράξεις των Αποστόλων13, πληροφορούμαστε ότι ο Απ. Παύλος επισκέφθηκε, στο α΄ μισό
του 1ου αι., τις Συναγωγές των Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Αθηνών και Κορίνθου
επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη σημαντικών ιουδαϊκών κοινοτήτων. Εικάζεται, ότι ο αριθμός του
ιουδαϊκού πληθυσμού της Ελλάδας ενισχύθηκε σημαντικά κατά την περίοδο των Ιουδαϊκών Πολέμων
(66 - 70), όπου - όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ιώσηπος14, ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός
απέστειλε 6.000 νέους από τα Μάγδαλα να εργαστούν για λογαριασμό του Νέρωνα στην κατασκευή
του Ισθμού της Κορίνθου.
Οι κοινότητες της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου αποτέλεσαν τη βάση των κοινοτήτων που
ήκμασαν επί Βυζαντίου. Σταθμός στην εξέλιξη των κοινοτήτων αυτών ήταν το Διάταγμα του
Καρακάλλα (212), με το οποίο οι Ιουδαίοι απέκτησαν το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη και κατά
συνέπεια πολιτικά δικαιώματα. Οι Εβραίοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι αργότερα θα
ονομαστούν Ρωμανιώτες, υιοθέτησαν τον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική γλώσσα και ήταν
πλήρως ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία. Ζούσαν οργανωμένοι σε κοινότητες μέσα στους
παλαιοχριστιανικούς οικισμούς, δεν είχαν ξεχωριστά νεκροταφεία, αλλά θάβονταν δίπλα στους
Χριστιανούς και τους Εθνικούς, ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία τους, ενώ κατείχαν και δημόσια
αξιώματα. Κομβικό χρονολογικό σημείο της ιστορίας των Εβραίων του ελλαδικού χώρου υπήρξε ο 4 ος
αιώνας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανανεώνει το 313 το διάταγμα του Γαλερίου κηρύσσοντας τον
Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας. Έκτοτε και υπό την ανησυχία της εξάπλωσης
του Ιουδαϊσμού εκδίδονται διατάγματα που αφορούσαν στους Εβραίους 15.
Σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με το νομικό καθεστώς των Εβραίων της πρώιμης
βυζαντινής περιόδου αποτελεί ο Θεοδοσιάνιος Κώδικας. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος με μια σειρά
διαταγμάτων16 που εξέδωσε απαγόρευσε στους Εβραίους να κατέχουν χριστιανούς δούλους με τη
δικαιολογία ότι υπήρχε κίνδυνος να τους προσηλυτίσουν και έτσι να αυξηθεί ο αριθμός των Εβραίων
της Αυτοκρατορίας. Η εβραϊκή θρησκεία, σε γενικές γραμμές, αν και ανεκτή, εντούτοις, απαγορευόταν
η καλλιέργειά της17. Αυτό συνεπαγόταν απαγόρευση της κατασκευής νέων συναγωγών στα όρια της
Αυτοκρατορίας, αν και επιτρεπόταν η επισκευή παλαιών. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι της
αυτοκρατορικής στάσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε πολιτικά και οικονομικά κίνητρα, καθώς και
στην προσπάθεια εδραίωσης της νέας θρησκείας στα όρια της Αυτοκρατορίας.
Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565) το νομικό καθεστώς
των Εβραίων του Βυζαντίου άλλαξε, επηρεάζοντας τα πολιτικά και θρησκευτικά τους δικαιώματα 18. Τα
μέτρα, που επιβλήθηκαν στους Εβραίους, ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του Αυτοκράτορα, ο οποίος
ήθελε να αναβιώσει την ιδέα της ενότητας της Αυτοκρατορίας. Η έκδοση των νόμων του είχε ως στόχο
τον περιορισμό όχι μόνο των αιρέσεων του Χριστιανισμού, αλλά περιλάμβανε όλους τους μη
ορθόδοξους, ανάμεσά τους Εβραίους και Σαμαρείτες. Το 553, ο Ιουστινιανός απαίτησε η δημόσια
ανάγνωση της Τορά (Πεντατεύχου) να γίνεται στην ελληνική και όχι στην εβραϊκή γλώσσα, ενώ
απαγόρευσε δια παντός την ανάγνωση της Μισνά19. Αυτή η απαγόρευση οδήγησε στην άνθηση της
συναγωγικής ποίησης (Πιγιούτ) σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τα χρόνια μετά τον Αυτοκράτορα
Ιουστινιανό χαρακτηρίζονταν από την ένταση στις σχέσεις Αυτοκρατόρων και Εβραίων, ωστόσο, οι
εβραϊκές κοινότητες του Βυζαντίου συνέχιζαν να αυξάνονται, ενώ παρατηρείται μεγάλη άνθηση των
γραμμάτων και των τεχνών.
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Πραξ. 16, 2-3 17, 1, 10, 13, 15, 17, 18, 1-14.
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Schäfer, ό.π., 185-188.
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Schäfer, ό.π., 188-194.
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Τμήμα του Ταλμούδ. Πρόκειται για μια ογκώδη, εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειμένων, που
αποτελεί τη συνέχεια της ιουδαϊκής Βίβλου και περιλαμβάνει όχι μόνο κείμενα που αφορούν στην
ερμηνεία του Μωσαϊκού Νόμου, αλλά και ποικίλο άλλο υλικό, νομικό, θεολογικό, ηθικό,
επιστημονικό, ιστορικό, λαογραφικό κ.λπ.
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Η ακμή των Κοινοτήτων αυτών διαφαίνεται πιο καθαρά στον 12ο αιώνα και αυτό γιατί οι μελετητές
έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές του ραβίνου Βενιαμίν εκ Τουδέλης 20, ο οποίος αναφέρει ότι
υπήρχαν ακμάζουσες εβραϊκές κοινότητες στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τον Αχελώο, το Αιτωλικό, την
Πάτρα, την Ναύπακτο, την Κρίσσα, την Κόρινθο, την Θήβα, την Χαλκίδα, την Ιαμπουρίτσα – Λάρυμνα,
τη Ραβέννικα– αταύτιστη, τη Λαμία, το Γαρδίκι, τον Αλμυρό, τη Βίσσινα, τη Θεσσαλονίκη, το
Δημητρίτζι, τη Δράμα, τη Χρυσούπολη Καβάλας, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο και τέλος τη Ρόδο. Είναι
χαρακτηριστικό πως την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (1143-1180)
2.000 Εβραίοι ζούσαν στη Θήβα και 500 στη Θεσσαλονίκη. Στα νησιά της Χίου και της Ρόδου ζούσαν
αντιστοίχως 400. Οι περιγραφές του Βενιαμίν εκ Τουδέλης από τις πόλεις όπου επισκέφτηκε δείχνουν
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν ζούσαν απομονωμένοι, ασχολούμενοι κυρίως με το
εμπόριο, τη βαφή και ύφανση ενδυμάτων, επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν ιδιαίτερη ακμή στην
Κόρινθο και στη Θήβα21.
Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από το Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο έφερε μία θετική αλλαγή
για τους Εβραίους του Βυζαντίου. Αν και η αυτοκρατορική πολιτική του Μιχαήλ ήταν σαφώς
προσανατολισμένη στο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Αυτοκρατορίας του, εντούτοις, η
παλαιολόγεια δυναστεία βελτίωσε το νομικό καθεστώς των Εβραίων, έτσι ώστε να ενισχυθεί
περαιτέρω η αυτοκρατορική εξουσία. Σύμφωνα με τη μοναδική πηγή, που διαθέτουμε, τον Ιακώβ
Μπεν Ηλία22, ο Αυτοκράτορας συγκάλεσε όλους τους σοφούς του Ισραήλ, ανακαλώντας το διάταγμα
του Βατάτζη για τον υποχρεωτικό προσηλυτισμό των Εβραίων στο Χριστιανισμό. Η θετική στάση των
Παλαιολόγων έναντι των Εβραίων διαφαίνεται και στη τοποθέτηση αυτών σε σημαντικές διοικητικές
θέσεις, ενώ γνωρίζουμε ότι οι αρχίατροι του Μανουήλ του πρώτου και του τελευταίου Κομνηνού ήταν
Εβραίοι. Η περίοδος, επομένως, των Παλαιολόγων λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη και πρόοδο των
εβραϊκών κοινοτήτων, οι οποίες και γνώρισαν περαιτέρω άνθηση στα χρόνια της Οθωμανικής
περιόδου.
Στα τέλη του 15ου αιώνα (1492) δεκάδες χιλιάδες Σεφαραδιτών Εβραίων αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν την Ιβηρική Χερσόνησο, διωγμένοι για θρησκευτικούς και οικονομικούς λόγους από
τους καθολικούς βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα23. Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα εδάφη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την άδεια του σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β΄, που εκτίμησε εξαρχής τις
επαγγελματικές δεξιότητες και το υψηλό μορφωτικό επίπεδό τους, τα οποία και θέλησε να
χρησιμοποιήσει για την αναζωογόνηση της Αυτοκρατορίας. Η άφιξη των Σεφαραδιτών αύξησε
πληθυσμιακά τις ήδη υπάρχουσες ρωμανιώτικες εβραϊκές κοινότητες και οδήγησε στην ανάπτυξη των
κοινοτήτων που υπήρχαν σε πολλές πόλεις αναμεσά τους στην Χαλκίδα, στη Ναύπακτο, στη Θήβα, στη
Θεσσαλονίκη, στην Άρτα, στη Καστοριά, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Νάξο, στη Χίο και στη Λάρισα.
Ο μεγαλύτερος αριθμός Σεφαραδιτών εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία τους είχε ως
αποτέλεσμα τη ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, η οποία από τον 16ο αιώνα είχε ήδη μετατραπεί σε ένα
από τα σημαντικότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της εβραϊκής Διασποράς στη Μεσόγειο.
Οι Σεφαραδίτες, υπερήφανοι για την καταγωγή τους, δε λησμόνησαν την ισπανοεβραϊκή γλώσσα
τους (λαντίνο) και τις παραδόσεις, που επί αιώνες δημιούργησαν στη Δύση. Εγκαταστάθηκαν μαζικά
σε νευραλγικά για την οικονομική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κέντρα, όπως η
Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Ρόδος και από εκεί σταδιακά απλώθηκαν και στην ενδοχώρα. Χάρη
στο γενικότερο κλίμα ισότητας, το οποίο παρείχε το σύστημα των μιλλέτ οι Εβραίοι δεν υπέστησαν
συστηματικές διώξεις. Η παρουσία των Εβραίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οικονομία και τη
δημόσια ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Απασχολούνταν κυρίως στο εμπόριο κοσμημάτων,
μαργαριταριών και μπαχαρικών, στην αγγειοπλαστική και στο εμπόριο πορσελάνης, καπνού,
υφασμάτων, καθώς επίσης και στην νηματουργία μεταξιού. Παράλληλα με την δραστηριοποίησή τους
στον οικονομικό τομέα, οι Εβραίοι διακρίνονταν στη βιομηχανία της ύφανσης και της τυπογραφίας.
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Εβραίοι έμποροι από την Καστοριά εμπορεύονταν γούνες, δέρματα και μέταλλα. Εκείνοι της
Ναυπάκτου δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο κλάδων φοινικιάς, ενώ οι Εβραίοι της Θεσσαλίας και
της Πελοποννήσου στο γενικό εμπόριο και τη βιομηχανία μεταξιού. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη ήταν το
αναμφισβήτητο κέντρο της ελληνικής εβραϊκής οικονομίας.
Από τον 17ο αιώνα και εξής, η σταδιακή παρακμή του εβραϊκού στοιχείου της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας αλλάζει τις ισορροπίες στην κοινωνική και πολιτική εσωτερική σκηνή γεγονός που
συχνά συνοδευόταν από εντάσεις. Η εμφάνιση κατά τον 19ο αιώνα των εθνικών κινημάτων και
διεκδικήσεων στην Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές μεταξύ των
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων συχνά λαμβάνοντας δραματικό χαρακτήρα24. Το τέλος της
επανάστασης του 1821 θα βρει στα όρια του μικρού νεοπαγούς κράτους έναν μικρό αριθμό Εβραίων
και αυτό γιατί η πλειοψηφία των Εβραίων κατοικούσαν σε βορειότερες περιοχές οι οποίες
ενσωματώθηκαν σταδιακά στο ελληνικό κράτος. Η ενσωμάτωση των Επτανήσων, Θεσσαλίας στο
πρώτο μισό του 19ου αιώνα και της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο τέταρτο του 20 ού θα
πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των Εβραίων που κατοικεί στα όρια του νέου κράτους 25. Το Σύνταγμα
του 1844 αναγνώρισε τους Εβραίους ως ισότιμους πολίτες, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το
νεοσύστατο πλέον Βασίλειο της Ελλάδας προσέλκυσε στην πρωτεύουσά του, Εβραίους τόσο από τις
οθωμανικές περιοχές (Σεφαραδίτες) όσο και από την Κεντρική Ευρώπη (Ασκεναζίτες). Σήμερα,
περίπου 5.500 Εβραίοι δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής
και πολιτιστικής ζωής του τόπου διατηρώντας ζωντανό το πολυπολιτισμικό παρελθόν της Ελλάδας.
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Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα Τουρκοκρατούμενα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου:
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Η Εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων: Ιστορία και Μνήµη
Οντέτ Βαρών-Βασάρ
Η ανακοίνωση αυτή χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο επιχείρησα να σκιαγραφήσω
µε αδρές γραµµές την εκτόπιση και εξόντωση των Ελληνοεβραίων από τους ναζί και τους
συµµάχους τους στο πλαίσιο της Κατοχής (1943-1944), ώστε να υπενθυµίσω το ίδιο το
γεγονός. Στο δεύτερο εστίασα την προσοχή µου στην ερµηνεία της σιωπής που ακολούθησε
αυτό το γεγονός για πολλές δεκαετίες, αλλά και στο σχετικά πρόσφατο σπάσιµό της. Στο τρίτο
µέρος εστίασα στα σχολικά εγχειρίδια, που για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια το
συµπεριλαµβάνουν στη διδακτέα ύλη.
Η ΕΚΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ
Από το 1942 ως το 1945 η ηγεσία της ναζιστικής Γερµανίας έθεσε σε λειτουργία το
σχέδιο εξόντωσης όλων των Εβραίων της Ευρώπης. Η πρωτοφανής διάσταση αυτού του
διωγµού σήµαινε ότι οι ναζιστικές υπηρεσίες είχαν πρωταρχικό καθήκον να εκτοπίζουν τους
Εβραίους από κάθε κατεχόµενη χώρα προς τα στρατόπεδα εξόντωσης, τα οποία είχαν
ιδρύσει στην Πολωνία. Για πρώτη φορά στην ιστορία δεν έδιωχναν τους Εβραίους από µία
χώρα (όπως, λόγου χάριν, το 1492 από την Ισπανία και την Πορτογαλία) αλλά από µια
ολόκληρη ήπειρο. Επίσης, ο σκοπός δεν ήταν η απέλασή τους προς κάποια τρίτη χώρα, αλλά
ο αφανισµός τους.
Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων, µαζί µε την υψηλή τεχνολογία που
επιστρατεύθηκε για την εξόντωσή τους και τη βιοµηχανική διάσταση του εγκλήµατος
(θανάτωση µε αέριο στους θαλάµους αερίων και καύση πτωµάτων στα κρεµατόρια),
προσδίδουν στη γενοκτονία αυτή την ιδιαίτερη διάστασή της. Οι ίδιοι οι ναζί, για να
αποκρύψουν το έγκληµα, ονόµασαν αυτό το φρικιαστικό εγχείρηµα «τελική λύση». Σήµερα η
γενοκτονία των Εβραίων από τους ναζί, που έλαβε χώρα στην καρδιά του εικοστού αιώνα και
της πολιτισµένης Ευρώπης, ονοµάζεται συχνότερα «Ολοκαύτωµα», αλλά και «Shoah»
(εβραϊκή λέξη για την «καταστροφή»), και «΄Αουσβιτς», από το όνοµα του εµβληµατικότερου
των στρατοπέδων.
Τι σήµανε όµως το «Ολοκαύτωµα» για την Ελλάδα; Σήµανε το ξερίζωµα και την
καταστροφή πολλών κοινοτήτων µε µακραίωνη παρουσία. Σήµανε µια βίαιη και οριστική
ρήξη της µακράς διάρκειας αυτής της παρουσίας και του τρόπου ύπαρξής της. Οι λιγοστές
κοινότητες που θα ανασυγκροτηθούν µεταπολεµικά (8 από τις προπολεµικές 30), εκτός από
το ότι θα είναι αποδεκατισµένες πληθυσµιακά, θα ανήκουν πια σε µιαν άλλη εποχή.
Υπάρχουν όµως και πολλές που έσβησαν για πάντα, στερώντας από τον ελληνικό χώρο την
πολυµορφία και την πολυπολιτισµικότητα που ήταν η πραγµατικότητα για πολλούς αιώνες.
΄Ενα στοιχείο που δεν τονίζεται πάντοτε αρκετά ήταν η σχεδόν απόλυτη επιτυχία του
ναζιστικού σχεδίου: πολλές πόλεις της Ελλάδας που φιλοξένησαν εβραϊκές κοινότητες επί
αιώνες έγιναν πράγµατι Judenrein (καθαρές από Εβραίους, στη γλώσσα των ναζί).
Ένας από τους πρώτους στόχους των Γερµανών κατακτητών όταν κατέλαβαν την
Ελλάδα (τον Απρίλιο του 1941) ήταν η εξόντωση των Εβραίων της, µε µεταφορά τους στα
στρατόπεδα του θανάτου. Το ποσοστό εξοντώσεως των Εβραίων της Ελλάδας ήταν ένα από
τα υψηλότερα της Ευρώπης. Η πλέον εµπεριστατωµένη και πρόσφατη έρευνα, αυτή του
ιστορικού Χάγκεν Φλάισερ, αναφέρεται σε συνολικό εβραϊκό πληθυσµό 70.000-72.000
Ελληνοεβραίων (µαζί µε τα Δωδεκάνησα), σε 58.585 άτοµα που εκτοπίστηκαν και 2.000
επιζώντες που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα του θανάτου. Γύρω στα 200 άτοµα ισπανικής
υπηκοότητος (σε άλλες αναφορές αυτός ο αριθµός υπερδιπλασιάζεται) επέζησαν από το
Μπέργκεν Μπέλζεν, που δεν ήταν στρατόπεδο εξοντώσεως και γλίτωσαν τον θάνατο. Στα
θύµατα ο Φλάισερ υπολογίζει επίσης 2.500 περίπου άτοµα που σκοτώθηκαν είτε σε
εκτελέσεις, είτε συµµετέχοντας στην Αντίσταση, είτε στην προσπάθειά τους να διαφύγουν µε
καϊκια προς τη Μέση Ανατολή, είτε απλώς από τις κακουχίες και τον λιµό της Κατοχής. ΄Ετσι
το ποσοστό των θυµάτων ανέρχεται σε 58.885 νεκρούς, ποσοστό δηλαδή 82,2% του αρχικού
πληθυσµού.26 Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο δίνει επισήµως τα εξής στοιχεία: προπολεµικός
26

Βλ. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης,
τόμ. 2, κεφ. για Shoah, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1995. Για την επιχείρηση διάσωσης προς τη Μ.
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πληθυσµός:
77.377,
µεταπολεµικός
πληθυσµός
10.226,
άρα
απώλειες
της
τάξεως του 86,7 %.27
Το ποσοστό εξοντώσεως των Εβραίων της Ελλάδας, που πάντως υπερβαίνει
σίγουρα το 80%, είναι τεράστιο και σαφώς µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των χωρών της
Δυτικής Ευρώπης, ενώ αντίθετα πλησιάζει αυτό των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής
Ευρώπης, που περισσότερο επλήγησαν από τη γενοκτονία. Θυµίζω ότι το Βέλγιο έχασε το
37% του εβραϊκού πληθυσµού του και η Γαλλία, που τιµά ιδιαίτερα αυτή τη µνήµη, το 20%
(από τους 330.000 Γαλλοεβραίους χάθηκαν στα στρατόπεδα περίπου 70.000).
Αυτός ο µέσος όρος όµως αντιστοιχεί µεν στο σύνολο του ελληνοεβραϊκού
πληθυσµού, αλλά δεν αντιστοιχεί σε καµία συγκεκριµένη κοινότητα: κρύβει δηλαδή την
µεγάλη διακύµανση των θυµάτων από περιοχή σε περιοχή (για να δούµε δύο ακραία
παραδείγµατα: απώλειες 96% για τη Θεσσαλονίκη, ενώ 26% για τον Βόλο και την Αθήνα). Ο
Μαρκ Μαζάουερ, στο βιβλίο του το αφιερωµένο αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη, έργο
αναφοράς για την πόλη, παρατηρεί πως λιγότερο από το 5% των Θεσσαλονικιών Εβραίων
επέζησαν, ενώ για την Αθήνα το ποσοστό των επιζώντων υπερβαίνει το 50%.28 Αυτό µας
οδηγεί να δούµε σχηµατικά τη Θεσσαλονίκη ως την εµβληµατική πόλη της εκτόπισης, ενώ την
Αθήνα ως την πόλη της διάσωσης. Για να προσεγγίσουµε λοιπόν τη γενοκτονία των
Ελληνοεβραίων, πρέπει κατά πρώτο λόγο να λάβουµε υπ’ όψη µας τη γεωγραφική
πραγµατικότητα της Κατοχής στην Ελλάδα.
Η εκτόπιση είχε τη δική της γεωγραφία, στενά δεµένη µε τις τρεις ζώνες κατοχής (ιταλική,
βουλγαρική, γερµανική) και τη χρονική στιγµή που λάµβανε χώρα σε κάθε κοινότητα. Αν και η
ιταλική ζώνη κατοχής ήταν σαφώς η πλέον εκτεταµένη αφού περιλάµβανε την κεντρική και
νότια Ελλάδα, την ΄Ηπειρο και τµήµα της δυτικής Μακεδονίας, την Πελοπόννησο, και τα νησιά
του Ιονίου και τις Κυκλάδες, όµως οι Γερµανοί είχαν κρατήσει για τους ίδιους περιοχές ζωτικής
γι’ αυτούς σηµασίας, τη ζώνη «Θεσσαλονίκης-Αιγαίου», στην οποία συµπεριλαµβανόταν η
µεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος, αυτή της Θεσσαλονίκης, και νησιά στρατηγικής
σηµασίας για τη διεξαγωγή του πολέµου, όπως η Κρήτη, η Χίος και η Λέσβος. Η
Θεσσαλονίκη, νευραλγικό σηµείο για την εφαρµογή της τελικής λύσης στην Ελλάδα, αφού
50.000 περίπου Εβραίοι την κατοικούσαν ακόµη, περιήλθε από την αρχή στη γερµανική
δικαιοδοσία, γιατί η εξόντωση αυτής της κοινότητας ήταν στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους.
Την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παρεχώρησαν στους Βουλγάρους, οι οποίοι
ονειρεύονταν από καιρό µια έξοδο στο Αιγαίο, και στους ίδιους ανέθεσαν και την εκτόπιση
των εκεί πληθυσµών.
Οι σεφαραδίτικες κοινότητες (απόγονοι των Ισπανοεβραίων που ήρθαν µετά την έξωσή
τους από την Ιβηρική το 1492) και που βρίσκονταν κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη,
δηλ. σε ζώνη κατοχής γερµανική ή βουλγαρική, υπέστησαν πρώτες τον πιο άγριο αποκλεισµό
και διωγµό. Εκεί η εξόντωση υπήρξε σχεδόν ολοσχερής. Στις πόλεις αυτές αντιστοιχούν
τροµερά ποσοστά εξόντωσης, όπως: Σέρρες και Ξάνθη 99%, Νέα Ορεστιάδα-Σουφλί και
Καβάλα 98%, Αλεξανδρούπολη, Δράµα 97%, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, Διδυµότειχο 96%,
Φλώρινα 84%.29 Η Βέροια είχε ποσοστό εξόντωσης 76%, σύµφωνα µε τον Γ. Λιόλιο.30 Η
Ανατολή
βλ.
Ι.
Σιμπή-Κ.
Λάμψα,
Η
διάσωση,
εκδ.
Καπόν,
Αθήνα
2012.
36.
27
Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη μεταπολεμική καταγραφή
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου για όλες τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας. Η
απογραφή αυτή, που έγινε από υπαλλήλους των κατά τόπους ανασυγκροτημένων
κοινοτήτων το 1946, είναι η παλαιότερη που απόκειται στα αρχεία του ΚΙΣ, διεκπεραιώθηκε
στις δύσκολες συνθήκες της εποχής, άρα δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη. Το τχ. 201 του
περιοδικού του ΚΙΣ Χρονικά, δημοσιεύει την καταγραφή αυτή καθώς και ένα σύντομο
ιστορικό της εκτόπισης καθεμίας κοινότητας. Οι αριθμοί αναπαράγονται συχνά από αυτήν
την πηγή. Το τεύχος συνοδεύεται από ποιήματα, αποσπάσματα μαρτυριών, σχετικές πηγές
και φωτογραφικό υλικό. (Χρονικά, έκδ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος,
τόμ. ΚΘ΄, αρ. τχ. 201, Ιαν.-Φεβρ. 2006, Αθήνα).
28
Mark
Mazower,
Θεσσαλονίκη,
Πόλη
των
φαντασμάτων.
Χριστιανοί,
Μουσουλμάνοι και Εβραίοι 1430-1950, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006
(κεφ. 22 «Γενοκτονία», σ. 495-520).
29
Τα ποσοστά από την επίσημη ΄Εκθεση του Αρχείου του ΚΙΣ. Τα γερμανικά αρχεία
αναφέρονται σε 45.000 άτομα από τη Θεσσαλονίκη (Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη, ό.π., σ. 520).
30
Βλ. Γιώργου Λιόλιου, Σκιές της πόλης, Αναπαράσταση του διωγμού των Εβραίων
της Βέροιας, εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2008. Υποδειγματική έρευνα σε τοπική κλίμακα.
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Θεσσαλονίκη είχε 49.000 Εβραίους. Οι 950 διέφυγαν την εκτόπιση είτε γιατί κρύφτηκαν σε
άλλες περιοχές, είτε γιατί ανέβηκαν στο βουνό και ενώθηκαν µε την Αντίσταση. Η εκτόπιση
των 48.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης (από τους οποίους επέζησαν και επέστρεψαν από το
Άουσβιτς 1.000), κατέστρεψε ολοσχερώς µια κοινότητα µε ιδιαίτερη ιστορία, αίγλη και
προσφορά στην ιστορία της πόλης. Μια κοινότητα που στο µεγαλύτερο µέρος των 4,5 αιώνων της ζωής
της δεν στάθηκε µειονότητα, καθώς ήταν η πολυπληθέστερη από τις άλλες
εθνότητες της πολυεθνικής αυτής πόλης, και που έφερε την οικονοµική ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισµό αλλά και ένα ανώτερο επίπεδο µόρφωσης. Μια κοινότητα, τέλος, που από τα
τέλη του 19ου αιώνα άνοιξε την πόλη προς τη ∆ύση, διαδικασία στην οποία ιδιαίτερο ρόλο
έπαιξαν τα ξένα σχολεία, όπως αυτά της Alliance Israélite Universelle. Η ρήξη και η απώλεια
ήταν τεράστιες όχι µόνο για την εβραϊκή κοινότητα αλλά και για την ίδια την ιστορία της πόλης.
Από την πλευρά της ιστορίας των Ελληνοεβραίων, η καταστροφή αυτή είναι εµβληµατική της
εξόντωσης των Εβραίων της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον να εστιάζεται συχνά
µόνο σε αυτή, σε βαθµό που ενίοτε λησµονούνται οι υπόλοιπες κοινότητες, πράγµα που
σβήνει τις διαφοροποιήσεις και τις αποχρώσεις...
Η παράµετρος της σεφαραδίτικης καταγωγής, που πρόσθετε στη διαφορετικότητα της
θρησκείας και τη διαφορετικότητα της γλώσσας, αφού οι σεφαραδίτες µιλούσαν ως µητρική
γλώσσα ακόµη τα ισπανοεβραϊκά («τζιδιό»), έκανε τους σεφαραδίτες να φαντάζουν ακόµη
περισσότερο «ξένοι», περισσότερο «άλλοι». Αλλά και ορισµένες κοινότητες ρωµανιωτών
Εβραίων (δηλαδή ελληνόφωνων Εβραίων, εγκατεστηµένων στον ελλαδικό χώρο από τη
βυζαντινή τουλάχιστον εποχή) υπέστησαν σχεδόν ολοσχερή εξόντωση. Άρα η παράµετρος
αυτή δεν στάθηκε ικανή από µόνη της ν’ αλλάξει τη µοίρα µιας κοινότητας. Υπήρξαν
δυστυχώς κοινότητες που αν και πέρασαν µόνο τον Σεπτέµβριο του ’43, µετά τη
συνθηκολόγηση της Ιταλίας, στη γερµανική κατοχή δεν επωφελήθηκαν για να διασώσουν τα
µέλη τους. Η σεφαραδίτικη κοινότητα της Καστοριάς, λόγου χάρη, αν και δεν γνώρισε την
εκτόπιση παρά µόνο το 1944, έχασε το 96% των κατοίκων της. Υψηλότατο ποσοστό
απωλειών, 91%, γνώρισε και η κοινότητα των Ιωαννίνων, από τις παλιότερες ρωµανιώτικες
κοινότητες, 94% η Πρέβεζα, 84% η Άρτα, ρωµανιώτικες κι αυτές. Αλλά το ναζιστικό µένος δεν
σταµάτησε στην ενδοχώρα, έφτασε µέχρι και στο τελευταίο νησί, λίγους µήνες πια πριν από
την απελευθέρωση της χώρας: έτσι η Κέρκυρα έχασε το 91% των Εβραίων κατοίκων της (µε
πρόθυµη συνεργασία του δωσίλογου δηµάρχου) και η κοινότητα των Χανίων το 98% (σε
πλοίο που βυθίστηκε αύτανδρο). Η Ρόδος και η Κως, προστατευµένες ως ιταλική επικράτεια
ως τη συνθηκολόγηση, γνώρισαν τελευταίες την ολοκληρωτική εκτόπιση των εβραϊκών τους
κοινοτήτων στα τέλη Ιουλίου του 1944. Στα τέλη Αυγούστου του 1944 1.900 άτοµα έφταναν
στο Άουσβιτς, από τα οποία επέζησαν µόνο τα 200. Το τραγικό ποσοστό της εξόντωσής
τους ήταν 89%.31 Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί η Ζάκυνθος, µε την παλιά ρωµανιώτικη
κοινότητά της των 275 κατοίκων, που γλύτωσαν όλοι την εκτόπιση χάρη στη
δραστηριοποίηση των ελληνικών τοπικών αρχών (του Μητροπολίτη Χρυσόστοµου και του
δηµάρχου Λ. Καρρέρ). Μία µικρότερη αριθµητικά εξαίρεση αποτελεί και η κοινότητα της
Κατερίνης στη Μακεδονία, που οι 33 κάτοικοί της διέφυγαν στα βουνά και σώθηκαν όλοι. Η
σθεναρή στάση των τοπικών αρχών, η αλληλεγγύη του πληθυσµού, η εγγύτητα των βουνών
και οι µικροί αριθµοί έπαιξαν σωτήριο ρόλο.
Ο µεταπολεµικός ελληνοεβραϊκός πληθυσµός, που υπολογίζεται σε 10.000-12.000
αποτελείται από τους 2.000 περίπου επιζώντες των στρατοπέδων και όσους γλίτωσαν την
εκτόπιση, είτε γιατί εντάχθηκαν στην Αντίσταση (βλ. την πρόσφατη Έκθεση του Εβραϊκού
Μουσείου µε την έρευνα του Ιάσονα Χανδρινού), είτε γιατί ήσαν κρυµµένοι, κυρίως στην
ύπαιθρο, πολλές φορές έχοντας την προστασία των αντιστασιακών δυνάµεων (κυρίως του
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και σε κάποιες περιπτώσεις του ΕΔΕΣ), είτε γιατί η κοινότητά τους διέφυγε την
εκτόπιση. Αποτελείται και από τα «κρυµµένα παιδιά της Κατοχής», που άλλη µια φορά
έπρεπε να αλλάξουν ταυτότητα και όνοµα µετά την Κατοχή και να επανασυνδεθούν µε την αρχική
τους.32

31

Προφορικές μαρτυρίες από επιζώντες της Ρόδου βλ. στο Προσεγγίζοντας το
Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο, επιμ. Γ. Κόκκινος, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007, σ. 285317.
32
Η ταινία του Βασίλη Λουλέ Φιλιά εις τα παιδιά (2012) αποδίδει με εξαιρετική
επιτυχία τις συνθήκες διάσωσης αυτών των παιδιών και τον τρόπο που ενεγράφη το τραύμα στη
συνείδησή τους. Η προβολή της ταινίας υποκίνησε ιδιαίτερα μεγάλη συζήτηση.
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Από τους 2.000 επιζώντες, αρκετοί έφυγαν τα αµέσως επόµενα χρόνια για το
νεοϊδρυµένο κράτος του Ισραήλ (1948) και τις ΗΠΑ, µην αντέχοντας το ξεκλήρισµα των
οικογενειών τους κι ελπίζοντας σε µια νέα αρχή µακριά από την εµφυλιοπολεµική Ελλάδα και
από την τραυµατική Ευρώπη. Έτσι ο ελληνοεβραϊκός πληθυσµός των τελευταίων δεκαετιών
είναι µικρότερος των 5.000, και είναι συγκεντρωµένος κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη,
τη Λάρισα και τον Βόλο. Σε άλλες πόλεις, όπως στα Γιάννενα, στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο,
υπάρχουν πια πολύ λίγες οικογένειες, αλλά η παρουσία της κοινότητας έχει συµβολικό βάρος.
H «ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ» ΣΙΩΠΗ
Θα ξεκινήσω µε µια διαπίστωση, που αποτελεί κοινό τόπο: η εξόντωση των
Ελληνοεβραίων σε υψηλότατο ποσοστό κατά τη διάρκεια της Κατοχής δεν είχε διόλου
απασχολήσει ως πολύ πρόσφατα την ελληνική ιστορική εκπαίδευση (δευτεροβάθµια αλλά και
ανώτερη). Εξήντα χρόνια µετά το γεγονός, η σχολική ιστορία, αλλά ακόµη και οι ακαδηµαϊκές
σπουδές το αγνοούσαν παντελώς (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα µαθήµατα του
καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ στο Πανεπιστήµιο Αθηνών). Το γεγονός όµως αυτό δεν θα έπρεπε
να µας εκπλήττει: ήταν απόρροια του γεγονότος πως δεν είχε ενταχθεί ούτε στα αιτήµατα της
νεοελληνικής ιστοριογραφίας ως σχετικά πρόσφατα (θα έλεγα αρχές της δεκαετίας του ’90),
ούτε είχε εγγραφεί στα τραύµατα της συλλογικής µνήµης της µεταπολεµικής ελληνικής
κοινωνίας (µε κατεξοχήν τραύµα τον Εµφύλιο). Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί και οι ερµηνείες
µπορεί να είναι πολλαπλές.33 Στη συνέχεια θα επιχειρήσω να το προσεγγίσω σε δύο µόνο
κατευθύνσεις, που µου φαίνονται καίριες.
Πρώτη προσέγγιση: Αν και ήσαν πολίτες µε ίδια δικαιώµατα και ίδιες υποχρεώσεις
από συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους, ήσαν όµως οι Ελληνοεβραίοι και συστατικό
στοιχείο της νεοελληνικής κοινωνίας; Και αν ήσαν στην πράξη, ήσαν και στη συλλογική
συνείδηση; Αν όχι, για ποιο λόγο άραγε θα έπρεπε το δράµα τους να ενταχθεί στο κύριο
ρεύµα της ιστορίας του νεοελληνικού έθνους; Και αν αυτές οι εβραϊκές κοινότητες και η
ιστορία τους δεν αποτελούσαν µέρος της νεοελληνικής ιστορίας γιατί θα έπρεπε η εξόντωσή
τους να αφορά τη νεοελληνική ιστορία και ακόµη περισσότερο την εκπαίδευση;
Η ανάγκη για ταυτότητα, που προσδιοριζόταν από τη θρησκεία (ορθοδοξία) και τη
γλώσσα (νέα ελληνικά) άφηνε απέξω τους Εβραίους: η διαφορετική τους θρησκεία (η
ιουδαϊκή, και µάλιστα εχθρική προς τη χριστιανική, κατά την κοινή αντίληψη) και η διαφορετική
γλώσσα των σεφαραδιτών Εβραίων (τα ισπανοεβραϊκά) καθιστούσε αυτές τις κοινότητες ξένο
σώµα. Επιπλέον η κατά κανόνα καλή τους σχέση µε τις οθωµανικές αρχές,
«προσκεκληµένους» του Σουλτάνου τους ήθελε ο µύθος, έκανε τους ορθόδοξους
ελληνόφωνους να τους βλέπουν µε κακό µάτι στους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας. Στη
Ρόδο, λόγου χάριν, εγκαταστάθηκαν το 1522, µόλις επιβλήθηκε η οθωµανική κυριαρχία και
συγκατοικούσαν µέσα στο κάστρο µε τους µουσουλµάνους, ενώ οι χριστιανοί ορθόδοξοι
αποχώρησαν.
Και
ας
έρθουµε
στη
µεγαλύτερη
και
σηµαντικότερη
κοινότητα,
αυτή
της
Θεσσαλονίκης: πόλη κατ’ εξοχήν εβραϊκή από τον 16ο ως τον 19ο αι., χάρη στη µαζική άφιξη
και εγκατάσταση των σεφαραδιτών, αλλάζει σιγά σιγά χαρακτήρα κατά τον 20ό αιώνα. Η
ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος το 1912, η πυρκαγιά του 1917, που
αποµακρύνει συγκεκριµένα κοινωνικά στρώµατα από το κέντρο της πόλης, και τέλος η άφιξη
των Μικρασιατών προσφύγων το 1923 και η αναχώρηση των Μουσουλµάνων µε την
ανταλλαγή των πληθυσµών, άλλαξε τη δηµογραφία της πόλης και οι χριστιανοί Ορθόδοξοι
έγιναν το κυρίαρχο στοιχείο. 20 χρόνια µετά: η εκτόπιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης
έλαβε χώρα από τις 15 Μαρτίου 1943 (πρώτη αποστολή) ως τον Αύγουστο του 1943,
περίοδο κατά την οποία 48.000 άνθρωποι έφυγαν µε τα τραίνα για το ΄Αουσβιτς. 24
αποστολές των 2.000 περίπου ανθρώπων έφυγαν από 15 Μαρτίου ως τα τέλη Μαϊου. Τον
Αύγουστο έφυγαν οι τελευταίες αποστολές για το Μπέργκεν Μπέλζεν µε τους ισπανικής υπηκοότητας
Εβραίους
που
δεν
εξοντώθηκαν.
Από
το
σύνολο
των
εκτοπισµένων
επέστρεψαν περίπου 1.000, ενώ 950 απέφυγαν την εκτόπιση είτε κρυβόµενοι, συνήθως στην
Αθήνα και στην Πελοπόννησο, είτε έχοντας ανέβει στο βουνό.34 Μεγάλο µέρος του
πληθυσµού, ειδικά ανάµεσα στους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες του ’22, που προσπαθούσαν να
Βλ. και την Κλεμμένη Εφηβεία του ψυχίατρου Σ. Τόμκιεβιτς σε μτφρ. Γρηγόρη Αμπατζόγλου και
εισαγωγή Αμπατζόγλου και Δημήτρη Πλουμπίδη (2013).
33
Aποτέλεσαν εξάλλου ένα από τα κεντρικά ζητήματα που πραγματεύεται το τελευταίο
μου βιβλίο, Η Ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης. Κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, εκδ.
Εστία, β΄ έκδ. επαυξημένη 2013.
34
Ανδρέας Σεφιχά, Αναμνήσεις μιας ζωής κι ενός κόσμου, εκδ. Ιανός 2010, σ. 92.
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ενταχθούν στην τοπική κοινωνία, αναζητώντας απεγνωσµένα στέγη και δουλειά, είδε µε καλό µάτι την
αναχώρηση –για πού άραγε;– αυτών των ξένων, των αλλόθρησκων, που δεν
µιλούσαν καλά ελληνικά κι είχαν για µητρική τους γλώσσα τα «τζιδιό» (ισπανοεβραϊκά). Με άλλη
γλώσσα και άλλη θρησκεία, βασικούς άξονες συγκρότησης της ταυτότητας και της ετερότητας, οι
Εβραίοι ήταν οι «άλλοι». Φαίνεται πως τα τριάντα χρόνια (από το 1912, που η
Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στο νέο ελληνικό κράτος ) δεν ήταν αρκετά για να καταλυθούν στη
συλλογική συνείδηση οι χωριστές κοινότητες, που τους αιώνες της οθωµανικής
αυτοκρατορίας λειτουργούσαν στη βάση της θρησκείας και όριζαν την ετερότητα. Και αν τότε
οι κοινότητες λειτουργούσαν οµαλά στο πλαίσιο της πολυθρησκευτικής αυτοκρατορίας, το νέο
εθνικό κράτος µε τον ανερχόµενο εθνικισµό του, είχε ανάγκη να συγκροτήσει την ελληνική
ταυτότητα, που ήταν στενά δεµένη µε την ορθοδοξία. Σ’ ένα εθνικιστικό στενόµυαλο πλαίσιο,
η εξαφάνιση των Εβραίων δηµιουργούσε µια διαφορετική Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά
χριστιανική ορθόδοξη, έτοιµη να συνδεθεί µε το βυζαντινό της παρελθόν, λησµονώντας ως
ξένη και θλιβερή παρένθεση τους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας (αφού και η
µουσουλµανική κοινότητα είχε πια αποχωρήσει µε την ανταλλαγή των πληθυσµών µε την
Τουρκία). ∆ηµιουργήθηκε έτσι η «πόλη των φαντασµάτων», για την οποία µιλά ο Μαρκ
Μαζάουερ στο οµώνυµο βιβλίο του, µια πόλη µε στραµµένη την πλάτη της σ’ ένα τµήµα του
πρόσφατου παρελθόντος της, δίχως ορατά ίχνη του, άρα δίχως πραγµατική εικόνα της
πρόσφατης ιστορίας της. Αντίθετα, η κατασκευή µιας Θεσσαλονίκης που ξεκινούσε από τον
Μεγάλο Αλέξανδρο, περνούσε στα βυζαντινά χρόνια (η διάσπαρτη εξάλλου εικόνα της πόλης
από τις βυζαντινές της εκκλησιές βοηθούσε τη σύνδεση) και συνδεόταν µε το νεοελληνικό
ορθόδοξο πρόσωπό της ήταν η εθνοκεντρική αφήγηση που ταίριαζε στα ιδεολογικά
ζητούµενα της µεταπολεµικής εποχής.
Η δεύτερη ερµηνευτική προσέγγιση σχετίζεται µε την αποσιώπηση της περιόδου της
Κατοχής, της Αντίστασης και φυσικά του Εµφυλίου για πολλές δεκαετίες. Σχετικά µε το
γεγονός του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, η εγκύκλιος εκπαίδευση ως πολύ πρόσφατα
επικεντρωνόταν αποκλειστικά στο αλβανικό «έπος», στο «Όχι» του Μεταξά, στην πατριωτική
έξαρση του λαού, στην πείνα και την «αδικία» της ιταλικής κατοχής, αυτών που είχαµε κατά
κράτος νικήσει. Εφόσον δεν γινόταν λόγος για φασισµό, για ναζισµό, για αντισηµιτισµό, αλλά
ούτε για αντιφασιστική Αντίσταση, για το τι σήµαινε δηλαδή για όλη την Ευρώπη κι όχι µόνο
για την Ελλάδα η σκοτεινή αυτή περίοδος, σε ποιο πλαίσιο θα εντασσόταν η ελληνική πτυχή
του ευρωπαϊκού δράµατος της γενοκτονίας των Εβραίων; Κι όταν αποσιωπούνταν οι χιλιάδες
νεκροί του Εµφυλίου, πού χώρος να ενδιαφερθούµε για κάποιους «άλλους νεκρούς», που
πέθαναν µάλιστα εκτός Ελλάδας; Αυτόν τον «ανταγωνισµό της µνήµης» (concurrence des
mémoires) επικαλείται, λόγου χάριν, ο Γιώργος Μπράµος, όταν ερµηνεύει την ελληνική
αδιαφορία για τον Πρίµο Λέβι. Λέει σχετικά: «Οι φυλετικές, θρησκευτικές, ιστορικές και εθνικές
προκαταλήψεις προσδιόρισαν την εικόνα του Ελληνοεβραίου στην ελληνική συνείδηση. Κι ο
ελληνικός εµφύλιος δεν άφησε χώρο για δάκρυα και θρήνους που αφορούσαν άλλους. Η
εβραϊκή τραγωδία θεωρήθηκε µία τραγωδία που αφορούσε άλλους, ένα άλλο επεισόδιο της
ελληνικής τραγωδίας κι όχι το κεντρικό της στοιχείο».35 Το βαθύτερο ζήτηµα λοιπόν ανάγεται στο
γεγονός πως η «εθνική» ιστορία δεν περιλάµβανε τους Εβραίους αυτής της χώρας, γιατί στην
ευρύτερη συλλογική συνείδηση το έθνος είχε πάντοτε ταυτιστεί µε την ορθοδοξία.
Στην προσέγγιση αυτή δεν θα ήθελα να αποσιωπήσω την παράµετρο του
αντισηµιτισµού, ούτε να την υποτιµήσω. Βεβαίως και ήταν υπαρκτός ο αντισηµιτισµός, και
ιδιαίτερα στην προπολεµική Θεσσαλονίκη, όπως εξάλλου σε όλες τις κοινωνίες µε έντονη
παρουσία Εβραίων. Βεβαίως και υπήρξαν άτοµα που επωφελήθηκαν από την εξαφάνιση των
Εβραίων, οικειοποιούµενοι περιουσίες, σπίτια και καταστήµατα. Αλλά δεν θα ήθελα να
υποπέσω στη στερεότυπη ερµηνεία που ερµηνεύει όλα τα δεινά µέσω του αντισηµιτισµού,
ούτε πιστεύω πως ο αντισηµιτισµός είναι το αναλυτικό εργαλείο που ερµηνεύει τα πάντα και
δίνει επαρκείς απαντήσεις σε όλα. Αντίθετα, µπορεί να µας εγλωβίσει σ’ έναν ιδεολογικό λόγο,
επενδεδυµένο µε τον µανδύα του πολιτικώς ορθού, που δεν ερµηνεύει παρά µόνο
καταγγέλλει. Ενίοτε µάλιστα µας εµποδίζει να στοχαστούµε και να προχωρήσουµε περαιτέρω
την αναζήτησή µας.

35

Βλ. Ghiorgos Bramos, “Primo Levi a Salonicco e in Grecia”, Diffusione e conoscenza
di Primo Levi nei paesi europei, a cura di Giovanni Tesio, Centro Dtudii Piemontesi, Torino
2005, σ. 90, σε δική μου μτφρ. (το άρθρο σελ. 87-94).
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Θέλω λοιπόν να επισηµάνω ότι και η σιωπή για την εβραϊκή γενοκτονία εγγράφεται,
κατά τη γνώµη µου, σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο της σιωπής για όλη την περίοδο. Αν
επιπλέον λάβουµε υπ’ όψιν µας το πλήρωµα του χρόνου που χρειάστηκε από την πλευρά
της ιστοριογραφίας, αλλά και του στοχασµού γενικά, για να προσεγγιστεί αυτό το γεγονός
(ακόµη και σε προχωρηµένες ιστοριογραφίες, όπως η γαλλική) νοµίζω πως ερµηνεύεται
καλύτερα η καθυστέρηση. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δικαιολογείται κιόλας.
Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η καθυστέρηση της ένταξης της γενοκτονίας των Εβραίων στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση σε σχέση µε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης είναι γεγονός. Και στις πιο προηγµένες
όµως χώρες το γεγονός χρειάστηκε δεκαετίες για να αντιµετωπιστεί και να προσεγγιστεί
εκπαιδευτικά. Για τη Γαλλία, χώρα όπου αυτή η µνήµη έχει θέση κεντρική, ο Benoit Falaize
σηµειώνει: «Αυτή η κοινωνική επιταγή που υπαγόρεψε, κατά τη δεκαετία του ’80 και του ’90,
ένα χρέος µνήµης κι ένα χρέος µεταβίβασης της µνήµης έχει διαποτίσει σηµαντικά τις
πρακτικές του µαθήµατος πάνω σε θέµατα τόσο λεπτά πια όπως ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος
(που εντασσόταν µέχρι τότε µόνο στο πλαίσιο της διπλωµατικής και στρατιωτικής ιστορίας)
καθώς και οι πόλεµοι της αποαποικιοποίησης» (στον παρόντα τόµο). Η Annette Wieviorka
έχει δείξει και αναλύσει τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες ένταξης αυτής της µνήµης στη
συλλογική συνείδηση των Γάλλων.36 Εννοείται ότι η αποδοχή αυτής της µνήµης στη
συλλογική συνείδηση προηγείται της ένταξής της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην Ελλάδα
που η δεκαετία του ’90 στάθηκε η δεκαετία κατά την οποία άνοιξε αυτό το πεδίο πρώτα σε
πρωτοπόρους ακαδηµαϊκούς χώρους (πρώτα συνέδρια, δηµοσιεύµατα κ.λπ.) ήταν επόµενο η
ένταξή της στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση να έρθει µόνο στη δεκαετία του 2000. Εξάλλου µε
την αναγνώριση της Ηµέρας Μνήµης το 2004 η Ελλάδα αναλάµβανε και την υποχρέωση
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει τη σχετική ύλη στη δηµόσια εκπαίδευση.
Θυµίζω συνοπτικά την κατάσταση στα ελληνικά εγχειρίδια της Μέσης Εκπαίδευσης
όπως είχε ως το 2007. Στο εγχειρίδιο ιστορίας της Γ΄ Λυκείου υπήρχε µια µικρή ενότητα για τα
στρατόπεδα συγκεντρώσεως στο κεφάλαιο των «Μεσοπολεµικών Φασισµών», στο οποίο
αναφερόταν µεν ο διωγµός των Εβραίων στη Γερµανία, αλλά δεν αναφερόταν ότι και oι
Εβραίοι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, µεταξύ των οποίων και οι ΄Ελληνες Εβραίοι,
εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν.37 Δεν φαινόταν δηλαδή η σηµασία και το εύρος της
γενοκτονίας. Άρα στην ύλη ως το φθινόπωρο του 2007 δεν υπήρχε ουσιαστικά τίποτε, αφού
ούτε το σχετικό µε τη δεκαετία του ’40 κεφάλαιο αναφερόταν στο γεγονός της εκτόπισης των
Ελλήνων Εβραίων.
Οι πρώτες αλλαγές σηµειώθηκαν το φθινόπωρο του 2007, για το ακαδηµαϊκό δηλαδή
έτος 2007-2008. Το εγχειρίδιο Nεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας που κυκλοφόρησε το
φθινόπωρο του 2007 για την Γ΄ Γυµνασίου, στην ενότητα 46 για τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο
έχει ένα µικρό «κουτί» µε τίτλο: «Πεθαίνοντας στο ΄Αουσβιτς. Το Ολοκαύτωµα των Εβραίων».
Το κείµενο προέρχεται από µία ιστοσελίδα που δίνεται ως πηγή.38 Θεωρώ αρκετά
προβληµατικό το γεγονός πως το «κουτί» αυτό δεν συνδέεται µε το καθαυτό κείµενο της
ενότητας, δεν σχολιάζεται δηλαδή ούτε αναφέρεται διόλου το γεγονός, παρά µόνο µία φράση:
«Κοινός παρονοµαστής οι διώξεις εναντίον των Εβραίων και των Ροµά (τσιγγάνοι), που
εξοντώθηκαν µαζικά».39 H αναφορά είναι εντελώς δυσανάλογη µε το γεγονός και τη σηµασία του και
δεν εξηγείται ο συνδυασµός Εβραίων και Τσιγγάνων ούτε η έννοια του φυλετικού διωγµού. Όχι µόνον
ο µαθητής, αλλά ούτε ο µη εξοικειωµένος δάσκαλος µπορεί πραγµατικά να διδάξει το γεγονός
βασιζόµενος σε αυτές τις πληροφορίες.
Στη σελ. 136 υπάρχει η παραίνεση σε δραστηριότητα να διαβάσουν το βιβλίο του
Πρίµο Λέβι, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, βιβλίο που διεθνώς θεωρείται η κατ’ εξοχήν µαρτυρία
για το ΄Αουσβιτς και οπωσδήποτε η πιο προσβάσιµη σε εφήβους, σε αντίθεση λόγου χάριν µε
36

Βλ. σε ελλ. μτφρ. Annette Wieviorka, Άουσβιτς. 60 χρόνια μετά, μτφρ. Σ. Ταμπώχ,
εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006. Βλ και το Άουσβιτς όπως το εξήγησα στην κόρη μου, εκδ. Πόλις,
Αθήνα 2006. Βλ. και το Άουσβιτς όπως το εξήγησα στην κόρη μου, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2013. Και τα δύο
με επίμετρα της Ρίκας Μπενβενίστε.
37
Β. Σκουλάτου – Ν. Δημακόπουλου – Σ. Κόνδη, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τχ.
Β΄, Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα [χ. χρον.], σελ. 185-186.
38
www.spartacus.schoolnet.co.uk/
39
Ε. Λούβη - Δ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα
2007, σ. 127.
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το εξαιρετικό δοκίµιο του Ζαν Αµερύ.40 Ακολουθείται από την παραίνεση να δουν την ταινία
του Ροµπέρτο Μπενίνι Η ζωή είναι ωραία και «να συγκεντρώσουν στοιχεία για τα ναζιστικά
στρατόπεδα και να παρουσιάσουν το θέµα στην τάξη». Κρατώ ως πολύ θετική την παραίνεση
για τον Πρίµο Λέβι, και θυµίζω µε την ευκαιρία ότι είναι πολλά χρόνια που το βιβλίο αυτό
αποτελεί την «βασιλική οδό» όχι µόνο στην πατρίδα του συγγραφέα, την Ιταλία, αλλά σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για να προσεγγίσουν οι έφηβοι το ζήτηµα των στρατοπέδων και
της εξόντωσης.
Μου κάνει όµως εντύπωση που η παραίνεση βρίσκεται στο βιβλίο της Γ΄ Γυµνασίου κι
όχι της Γ΄ Λυκείου. Πιστεύω ότι η ανάγνωσή του θα ήταν σαφώς επωφελέστερη σε κάπως
µεγαλύτερη ηλικία. Επιτρέψτε µου εδώ να κάνω µια µικρή παρέκβαση σχετική µε το έργο του
Λέβι: το έργο αυτό αποτελεί, κατά κοινή οµολογία, µία από τις µείζονες µαρτυρίες του
Άουσβιτς, και κατά τη γνώµη πολλών την κορυφαία. Η σχολική έκδοση που κυκλοφόρησε το
1976 στην Ιταλία περιείχε και ένα παράρτηµα, όπου ο συγγραφέας είχε συγκεντρώσει µια
πλειάδα ερωτήσεων που του είχαν επανειληµµένα τεθεί σε δεκάδες σχολεία τα οποία είχε
επισκεφθεί και τις είχε απαντήσει γραπτώς. Η ελληνική έκδοση περιλαµβάνει και αυτό το
παράρτηµα, θα µπορούσε δηλαδή να είναι έτοιµη προς χρήσιν. Θυµίζω ότι το έξοχο αυτό
βιβλίο δεν στέκεται στον θρήνο ούτε στην καταγγελία, αλλά προχωρεί σε λεπτοµερή
περιγραφή της ζωής του στρατοπέδου. Πέρα από το ό,τι καθιστά απτή την καθηµερινότητα
του στρατοπέδου (τη δυσκολία λόγου χάριν να πλύνεις το πουκάµισό σου ή να προµηθευτείς
κουτάλι, τη σηµασία των παπουτσιών), προχωρεί σε ανθρωπολογικού τύπου προσεγγίσεις,
που αποτελούν τον πυρήνα της σκέψης του.41 Στην Ιταλία αποτελεί σχολικό ανάγνωσµα εδώ και
τριάντα χρόνια. Στη Γαλλία ήταν από το 2001 ως το 2003 στο πρόγραµµα του
µπακαλωρεά (γαλλικό απολυτήριο) για τη λογοτεχνία. Πολλά χρόνια πριν οι δάσκαλοι του
λυκείου µιλούσαν ήδη για τον Πρίµο Λέβι στους µαθητές τους και αποσπάσµατα των έργων
του ήταν ενταγµένα τόσο στα σχολικά εγχειρίδια των γαλλικών όσο και των ιταλικών. Αυτό
σηµαίνει πως µία προσέγγιση του Λέβι θα βοηθούσε και τους δικούς µας µαθητές να
αποκτήσουν µία κοινή αναφορά µε Ευρωπαίους οµηλίκους τους. Θα βοηθούσε επίσης να
βγούµε από το στενά ελληνικό πλαίσιο και να δούµε τη γενοκτονία στο ευρύτερό της και
πραγµατικό πλαίσιο, δηλαδή το ευρωπαϊκό.
Σε ό,τι αφορά το βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου: η αναφορά περιλαµβάνει 5 σελίδες, είναι
δηλαδή µια µικρή ενότητα, αλλά το κυρίως κείµενο που αφορά αυτό το ζήτηµα δεν είναι
µεγαλύτερο από δύο παραγράφους.42 Η πρώτη µου παρατήρηση είναι πως ο τίτλος της
ενότητας είναι κάπως προβληµατικός: «Τα εγκλήµατα πολέµου κατά της ανθρωπότητας – Το
Ολοκαύτωµα.» Τα «εγκλήµατα πολέµου» και «τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας»
αποτελούν δύο ξεχωριστές κατηγορίες εγκληµάτων. Η δεύτερη θεσπίστηκε ακριβώς για να
δείξει ότι επρόκειτο για άλλου τύπου εγκλήµατα κι όχι απλώς για εγκλήµατα πολέµου. Η
συνοπτική παράγραφος που αναφέρεται στη γενοκτονία των Εβραίων (µε αυτόν τον όρο)
αφηγείται το γεγονός στην ευρωπαϊκή κλίµακα, χωρίς όµως ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική
περίπτωση. Αυτήν την τελευταία ο µαθητής την πληροφορείται από αποσπάσµατα
βιβλιογραφίας και πηγών που αναφέρονται στους ΄Ελληνες Εβραίους. Επισηµαίνονται αυτά
τα δύο ακραία παραδείγµατα: Η Θεσσαλονίκη κατέχει, όπως είναι φυσικό, εξέχουσα θέση, µε
απόσπασµα από το τελευταίο βιβλίο-λεύκωµα του ΚΙΣ Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων.
Μνηµεία και µνήµες.43 Η εξαίρεση της Ζακύνθου (µε τη συνολική διάσωση της
µικρής της κοινότητας) αναφέρεται επίσης µε παράθεση αποσπάσµατος από το «Εγχειρίδιο
Μελέτης του Εβραϊκού Μουσείου». Λείπει όµως η εκτενέστερη αναφορά στις υπόλοιπες
κοινότητες, ώστε να φανεί ότι εκτός από τα δύο ακραία παραδείγµατα (της σχεδόν
ολοκληρωτικής εξόντωσης και της απόλυτης διάσωσης), η εκτόπιση αφορούσε όλες τις
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Χάρη στην πρωτοβουλία των εκδόσεων Άγρα έχουμε σήμερα στα ελληνικά, και
μάλιστα σε άψογες μεταφράσεις και εκδόσεις, με παραρτήματα και επιπλέον κείμενα,
τόσο τρία βιβλία του Πρίμο Λέβι όσο και το έργο του Ζαν Αμερύ. Π. Λέβι, Εάν αυτό είναι ο
άνθρωπος (1997), Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν (2002), Το καθήκον της
μνήμης (1998), σε μτφρ. Χαράς Σαρλικιώτη. Ζ. Αμερύ, Πέρα από την ενοχή και την εξιλέωση,
επίμετρο W.G. Sebald, μτφρ. Γ. Καλιφατίδης, ΄Αγρα 2010.
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Βλ. και Ο. Βαρών-Βασάρ, «Η εμπειρία της εκτόπισης και η στρατοπεδική λογοτεχνία:
Πρίμο Λέβι - Χόρχε Σεμπρούν», στο Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης. Κείμενα για τη
γενοκτονία των Εβραίων, εκδ. Εστία 2012, σ. 87-100.
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Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, ΟΕΔΒ, σ. 129-133.
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Εκδόθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας με σκοπό να φτάσει σε σχολικές βιβλιοθήκες (Αθήνα 2006).
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µεγάλες ελληνικές πόλεις σε πολλές από τις οποίες υπήρξαν ενδιάµεσες καταστάσεις.
Χάνονται δηλαδή οι αποχρώσεις, ή µένει η εντύπωση πως χάθηκαν ολοκληρωτικά σχεδόν
µόνο οι Θεσσαλονικείς Εβραίοι.
Στη σ. 132, όταν δίνονται αριθµοί για τα θύµατα του πολέµου, ο µαθητής δεν πληροφορείται
πουθενά για τον συνολικό αριθµό των Εβραίων θυµάτων του Ολοκαυτώµατος (6.000.000).
∆εν έχει δοθεί δηλαδή η κλίµακα του γεγονότος της εξόντωσης των Ευρωπαίων Εβραίων. Με
όλα αυτά δεν θα ήθελα να φανεί ότι µεµψιµοιρώ. Θεωρώ κάθε αρχή σηµαντικό βήµα.
Μένει βέβαια ανοιχτό το πλέον καίριο ερώτηµα: µε τι εφόδια οι καθηγητές των
σχολείων θα διδάξουν το σχετικό κεφάλαιο το οποίο οι ίδιοι δεν διδάχτηκαν ποτέ και οφείλουν
να το ανακαλύψουν; Πόσοι απ’ αυτούς έχουν την απαραίτητη σκευή και ευαισθησία; Και θα
φτάσουν όντως να διδάξουν τις σελίδες που αφορούν τη δεκαετία του ’40; Όλα αυτά
αποτελούν ανοιχτά ζητήµατα για τη συζήτησή µας.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στην ερευνητική δουλειά της οµάδας
την οποία συντόνισε ο Γιώργος Κόκκινος, και στο υποδειγµατικό αποτέλεσµα της δουλειάς
τους. Το βιβλίο Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο44 είναι ένα εξαιρετικό
εργαλείο, που συνδυάζει θεωρητική και πρακτική προσέγγιση και µπορεί να βοηθήσει
αποτελεσµατικά τον εκπαιδευτικό στην αµηχανία του µπροστά σ’ αυτό το ζήτηµα. Τα
παραδείγµατα που αφορούν τόσο το δηµοτικό όσο και το γυµνάσιο και λύκειο είναι ιδιαίτερα
χρήσιµα για την προσέγγιση στην τάξη ενός τόσο ευαίσθητου και απαιτητικού θέµατος. Η
παρουσίαση της έρευνας για την κοινότητα της Ρόδου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι
προφορικές µαρτυρίες των Εβραίων επιζώντων από τη Ρόδο είναι σπάνιο υλικό που καλύπτει
ένα κενό στις ως τώρα δηµοσιευµένες µαρτυρίες. Θα ήταν ευχής έργον να υιοθετηθεί το
συντοµότερο από το Υπουργείο Παιδείας και να εµπνεύσει όσο γίνεται περισσότερους
εκπαιδευτικούς.
Και βέβαια και δυο λόγια για το «Σεµινάριο για τη Διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος»,
που είναι η ευκαιρία για τη σηµερινή µας συνάντηση. Το Σεµινάριο ξεκίνησε από το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος το 2004 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για
την ενηµέρωση δασκάλων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Από το 2004 ως
το 2009 είχε την υποστήριξη του International Task Force for Holocaust Education. Από το
2010 το Μουσείο αντιµετωπίζει πλέον µόνο του την οργάνωση, δίχως την υποστήριξη του
Διεθνούς Οργανισµού, αλλά υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ελπιδοφόρο ότι
ξεκίνησε µε λιγότερους από 50 εκπαιδευτικούς και έχει φτάσει περίπου στους 100. Η εµπειρία
µου από το 2007 που συµµετέχω είναι η εµπειρία ενός σεµιναρίου που όλο και διευρύνεται
και εµπλουτίζεται και θέλω να συγχαρώ το Μουσείο και από αυτή τη θέση.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η σιωπή και η αδιαφορία τόσο της ελληνικής πολιτείας όσο και της ελληνικής κοινωνίας
γύρω από τον χαµό τόσων Ελληνοεβραίων υπήρξε µακρόχρονη και οδυνηρή και τα αίτια της,
όπως επισηµάναµε, ήσαν πολλαπλά. Τα τελευταία χρόνια τα πράγµατα διαφοροποιούνται.
Προφανώς οι ενέργειες αυτές συµβαδίζουν µε τη νέα στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που,
από το 2002 και µετά, µε τις αποφάσεις της γύρω από τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος και
την Ηµέρα Μνήµης, δέσµευσε όλες τις χώρες της να συµµετάσχουν. Η σηµαίνουσα αυτή
αλλαγή στη στάση της πολιτείας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 στοιχειοθετείται κυρίως
από τα εξής γεγονότα:
1) Η Ηµέρα Μνήµης (27η Ιανουαρίου). Η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες, αναγνώρισε την επέτειο της απελευθέρωσης του ‘Αουσβιτς ως «Διεθνής Ηµέρα
µνήµης θυµάτων του Ολοκαυτώµατος» το 2004 και η σηµασία της αναγνώρισης έχει
συµβολική βαρύτητα. Η κεντρική εκδήλωση µνήµης οργανώνεται από την Ισραηλιτική Κοινότητα
Αθηνών αλλά στηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής και τιµάται από φορείς της
Πολιτείας.
2)
Η
νέα
ύλη
στα
εγχειρίδια
Γυµνασίου
και
Λυκείου
από
το
2007
3) Τα µνηµεία, τα οποία στήθηκαν σιγά σιγά σε όλες σχεδόν τις πόλεις που έχασαν
τις κοινότητές τους, µε πρωτοβουλία πλέον και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με πρώτη τη
Θεσσαλονίκη το 1997 και τελευταία την Αθήνα, που ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
δίχως αντίστοιχο µνηµείο ώς το 2010, οι ελληνικές πόλεις έχουν πια τα µνηµεία τους. Τον
Μάιο του 2010 εγκαινιάστηκε το Μνηµείο Ολοκαυτώµατος στην Αθήνα, στο Θησείο, σε χώρο
που παραχώρησε ο ∆ήµος Αθηναίων. Το Μνηµείο αυτό δεν είναι µόνο για τους Εβραίους της
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Αθήνας, αλλά τιµά όλους τους Ελληνοεβραίους που χάθηκαν (µε αναφορά σε όλα τα ονόµατα
πόλεων που οι εβραϊκές τους κοινότητες αφανίστηκαν). Είναι λοιπόν το κεντρικό µνηµείο.
4) Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς επιχορήγησε δύο εκδόσεις του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συµβουλίου που αφορούν την εξόντωση των Ελληνοεβραίων, µε σκοπό να
φτάσουν σε σχολικές βιβλιοθήκες. Η µία αφορά τα Μνηµεία του Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα
και η άλλη επικεντρώνεται σε µαρτυρίες τριών κατηγοριών µαρτύρων: επιζώντων
στρατοπέδων, κρυµµένων παιδιών κι εφήβων, και Ελληνοεβραίων αντιστασιακών, µαζί µε
συνοδευτικά εισαγωγικά κείµενα.45 Ο προορισµός τους ήταν οι σχολικές βιβλιοθήκες.
Σηµαντικό είναι επίσης ότι επιχορηγήθηκαν οι αγγλικές µεταφράσεις και εκδόσεις και των δύο
έργων.
5) Από το 2013 γίνονται και τα πρώτα εκπαιδευτικά ταξίδια στο Άουσβιτς Ελλήνων
µαθητών δηµοσίων σχολείων µε τη συνοδεία διδασκόντων. Η δραστηριότητα είναι υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας µε την επίσηµη συνεργασία του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος. ΄Ετσι και ορισµένοι ΄Ελληνες µαθητές θα µοιραστούν την εµπειρία όλων των
Ευρωπαίων µαθητών.
Από την άποψη της επιστηµονικής κοινότητας, το τοπίο είχε αρχίσει να αλλάζει στην
Ελλάδα εδώ και δύο δεκαετίες και δεν µπορούµε παρά να ευχηθούµε αυτή η αλλαγή να
εγκαθιδρυθεί και να διευρυνθεί. Πρόσφατο απόκτηµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Νοέµβριος
2011), µε ενέργειες του καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ, είναι η πρόσβαση στο Visual History
Archive, το τεράστιο ψηφιακό αρχείο οπτικοακουστικών µαρτυριών του Ιδρύµατος της Shoah
Foundation (52.000 µαρτυρίες από 56 χώρες, εκ των οποίων 500 περίπου αφορούν την
Ελλάδα και απ’ αυτές 307 είναι στα ελληνικά). Αντίστοιχες ενέργειες στη Θεσσαλονίκη
εξασφάλισαν την πρόσβαση στο ίδιο αρχείο και για το ΑΠΘ. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι
νέοι ερευνητές έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα πολυτιµότατο υλικό, που είναι βέβαιο ότι θα
πυροδοτήσει νέες µελέτες και θα ανοίξει νέες προβληµατικές. Και βέβαια η στιγµή συµπίπτει
µε την θλιβερή στιγµή που µας εγκαταλείπουν και οι τελευταίοι επιζώντες. Η νεώτερη γενιά θ’
ακούσει, θα δει ή θα διαβάσει πλέον τη µαρτυρία µόνο καταγεγραµµένη.
Αν το επιστηµονικό πεδίο συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία επιστηµόνων που άνοιξαν τον
δρόµο µε δηµοσιεύµατα, µελέτες, συνέδρια και οµιλίες στη δεκαετία του ΄90,46 φαίνεται πως
ήρθε η ώρα µετά το 2000 να αλλάξει και η σχετική αντιµετώπιση από την πλευρά της
Πολιτείας και της Εκπαίδευσης. Το να προστεθεί η διδασκαλία της γενοκτονίας των Εβραίων
στον νευραλγικό τοµέα της Μέσης Εκπαίδευσης, εκεί όπου διαµορφώνονται οι συνειδήσεις
των αυριανών πολιτών και σµιλεύονται οι ευαισθησίες τους, είναι διακύβευµα τεράστιας
σηµασίας, ειδικά σε µια εποχή σαν τη σηµερινή.
Και εξηγούµαι: αν από την Πολιτεία έχουν γίνει ορισµένα βήµατα, το ζήτηµα µένει πάντοτε
ανοιχτό για την κοινωνία. Η όξυνση του ρατσισµού επιφέρει και αύξηση του αντισηµιτισµού
και τα τελευταία χρόνια είδαµε φαινόµενα που ήταν αδύνατον να τα φανταστούµε στη
σηµερινή Ελλάδα, όπως νεοναζιστικές εκδηλώσεις. Οι βεβηλώσεις των µνηµείων του
Ολοκαυτώµατος έχουν δυστυχώς πυκνώσει τα τελευταία χρόνια (Ρόδος, Θεσσαλονίκη), το
ίδιο και οι βεβηλώσεις νεκροταφείων (επανειληµµένες βεβηλώσεις στο νεκροταφείο
Ιωαννίνων, αλλά και στο νεκροταφείο Θεσσαλονίκης). Τέλος, το γεγονός του διπλού
εµπρησµού της συναγωγής των Χανίων τον Ιανουάριο του 2010, που περιείχε σηµαντικότατη
βιβλιοθήκη και αρχεία, υπήρξε αξιοθρήνητο. Απόπειρες εµπρησµού έγιναν και στις
συναγωγές της Κέρκυρας και της Βέροιας, που ευτυχώς δεν είχαν ολέθριες συνέπειες. Η
διάχυση νεοναζιστικών θέσεων σε ελληνικές ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο είναι µία µεγάλη
πληγή, καθώς οι έφηβοι τις επισκέπτονται συστηματικά. Ακόµη πιο αδήριτη λοιπόν
προβάλλει
η
αναγκαιότητα
της
διεύρυνσης
της
γνώσης
για
την
εξόντωση.
Αν η γενοκτονία των Εβραίων είναι στο κέντρο µιας ευρωπαϊκής συλλογικής συνείδησης,
δεν µπορεί τα Ελληνόπουλα να είναι αποκοµµένα από αυτή τη γνώση. Πιστεύω ότι οφείλει να
αποτελεί µέρος της συνείδησής τους όχι µόνο ως Ελλήνων αλλά και ως Ευρωπαίων πολιτών,
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Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, Μνημεία και Μνήμες, Αθήνα 2006 και
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γιατί η Shoah δεν ανάγεται σε ιδιωτική υπόθεση Εβραίων και Γερµανών (θυµάτων και θυτών),
αλλά αποτελεί µια ευρωπαϊκή εµπειρία, µια µείζονα αναφορά στην υπό συγκρότησιν
ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και κλείνω µε τα λόγια του ΄Ιµρε Κέρτες, που γνώρισε ο ίδιος τη φρίκη
των στρατοπέδων: «Και στο ερώτηµα αν το Ολοκαύτωµα είναι ένα ζωτικό ζήτηµα για τον
ευρωπαϊκό πολιτισµό, για την ευρωπαϊκή συνείδηση, πρέπει να απαντήσουµε ναι, διότι ένας
πολιτισµός οφείλει να στοχάζεται ό,τι έλαβε χώρα µες το δικό του πλαίσιο –αλλιώς θα
καταστεί ένα αποτέλεσµα τυχαιότητας, ένα ανάπηρο πρωτόζωο, που παρασύρεται, ανίκανο,
προς το χάος».47
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Imre Kertész, L’Holocauste comme culture. Discours et essais., μτφρ. N. Zaremba Huzsvai et Ch.
Zaremba, εκδ. Actes Sud, Arles 2009, σελ. 90.
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Ιστορική Προσέγγιση των Γενοκτονιών
και των Μαζικών Εγκλημάτων του 20ού Αιώνα
Μαρία Καβάλα

Καλησπέρα αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Πρώτα από όλα
θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος για την πρόσκληση, την κ. Ζανέτ
Μπαττίνου, όλες και όλους που εργάστηκαν για αυτήν τη διημερίδα, καθώς και όλους όσοι βρίσκεστε
σήμερα εδώ.
Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι ανάμεσά σας και που
συμβάλλω με αυτόν τον τρόπο στο ζήτημα της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος και των μαζικών
εγκλημάτων του 20ού αιώνα στους εφήβους.
Οι γενοκτονίες και τα μαζικά εγκλήματα αποτελούν ιστορικά γεγονότα των οποίων η έρευνα και
η διδασκαλία είναι εξαιρετικά δύσκολα ζητήματα. Ας παρακολουθήσουμε μαζί κάποιους
προβληματισμούς γύρω από αυτό. Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας ακροθιγώς την ιστορία του όρου
«γενοκτονία» και την ιστορία της σχετικής νομοθεσίας.
Ο όρος «γενοκτονία» είναι νομικός και καθιερώθηκε με αυτήν τη σημασία μετά το τέλος του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και συγκεκριμένα μετά το έγκλημα του Ολοκαυτώματος που
διαπράχθηκε από τη ναζιστική Γερμανία. Από τα βασικότερα στοιχεία που διαφοροποίησαν αυτόν τον
πόλεμο από άλλους ήταν η οργάνωση ενός τεράστιου στρατοπεδικού συστήματος στην καρδιά της
Ευρώπης και η ιδεολογία, η πολιτική και η πρακτική γενοκτονίας που ακολουθήθηκε με συστηματικό
τρόπο, δηλαδή ένα σχέδιο ολοκληρωτικής καταστροφής εθνικών και θρησκευτικών ομάδων (Εβραίοι,
Ρομά, Σλάβοι) ανάμεσα σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες 48. Κορυφαίο θύμα αυτής της πολιτικής οι
Εβραίοι της Ευρώπης καθώς χάθηκαν 6 εκ. από τα 10 του ευρωπαϊκού χώρου.
Το ζήτημα της «γενοκτονίας», ωστόσο, δεν ήταν ακριβώς αυτό που διερεύνησε η μεταπολεμική
δικαιοσύνη. Τα εγκλήματα του Άξονα κατά της Ανθρωπότητας είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη ήδη
από το 1942 στην Αγγλία, πολύ πριν τελειώσει ο πόλεμος και πριν εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο της
«Τελικής λύσης». Κατά την πρώτη συνέλευση του Ο.Η.Ε., στις 11 Δεκεμβρίου 1946, η γενοκτονία που
οργάνωσαν και πραγματοποίησαν οι Ναζί θεωρήθηκε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Στη
Νυρεμβέργη οι Ναζί δεν δικάστηκαν ειδικά για τη γενοκτονία των Εβραίων 49. Την ίδια εποχή, στα
ελληνικά πράγματα, ο νομικός Δημ. Μαγκριώτης που συνέγραψε σχετική μελέτη για τα εγκλήματα της
Κατοχής χρησιμοποιούσε τον όρο «γενοκτονία» και «ομηρία» για το σύνολο του ελληνικού λαού.
Παρατηρούμε ότι ο όρος στη φάση αυτή έχει έναν χαρακτήρα περιγραφικό, όχι ακόμη νομικό και
χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει το μέγεθος του εγκλημάτων που διαπράχθηκαν50.
Η διαφορά μεταξύ του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας - στο οποίο περιλαμβάνονται οι
ομαδικές εκτελέσεις, η σωματική κακοποίηση, οι θάνατοι από λιμοκτονία στις κατεχόμενες χώρες –
και του εγκλήματος της γενοκτονίας είναι ότι η τελευταία αποτελεί ένα πρόγραμμα ολοκληρωτικής
εξαφάνισης μιας εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας, η οποία επιτυγχάνεται με την καταστροφή της
ικανότητάς της να αναπαραχθεί βιολογικά και πολιτισμικά 51.
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Ακριβώς αυτήν την πτυχή του προγράμματος ολοκληρωτικής εξαφάνισης τόνιζε ο διεθνής νομικός
Raphael Lemkin – γνήσιος πρωταγωνιστής της εποχής της νεωτερικότητας, με απόλυτη πίστη στο νόμο
και τον ορθολογισμό – ο οποίος στο έργο του Axis Rule in Occupied Europe (1944) ήταν εκείνος που
επινόησε τον όρο genocide από την ελληνική λέξη «γένος» και τη λατινική «caedere» ("γενοκτονία"
από τις ελληνικές λέξεις «γένος» και «κτείνω»)52. Σύμφωνα με τον Lemkin:
Σε γενικές γραμμές, η γενοκτονία δεν σημαίνει απαραίτητα την άμεση καταστροφή ενός έθνους,
εκτός εάν επιτυγχάνεται με μαζικές δολοφονίες όλων των μελών ενός έθνους. Σημαίνει κυρίως ένα
συντονισμένο σχέδιο δράσεων που αποσκοπούν στην καταστροφή των βασικών θεμελίων της ζωής
των εθνικών ομάδων, με σκοπό την εκμηδένισή τους. Οι στόχοι ενός τέτοιου σχεδίου είναι η διάλυση
των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, του πολιτισμού, της γλώσσας, των εθνικών συναισθημάτων,
της θρησκείας, και της οικονομικής ύπαρξης των εθνικών ομάδων, καθώς και της καταστροφής της
προσωπικής ασφάλειας, της ελευθερίας, της υγείας, της αξιοπρέπειας, και τελικά της ζωής των ατόμων
που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες53.
Ο ίδιος θεωρούσε ότι η ειδοποιός διαφορά για αυτά τα θέματα, στον αιώνα της νεωτερικότητας,
δεν ήταν η καταστροφή των λαών και των εθνών αυτή καθαυτή, αλλά η ικανότητα πια της διεθνούς
κοινότητας, με στήριγμα το διεθνές δίκαιο, να θέσει εκτός νόμου παρόμοιες ενέργειες καταστροφής
και τελικά να τις αποτρέψει. Ο Lemkin είχε χάσει περισσότερα από 40 μέλη της οικογένειάς του στο
Ολοκαύτωμα, ωστόσο το ενδιαφέρον του για το ζήτημα των γενοκτονιών είχε ξεκινήσει νωρίτερα από
το αρμενικό ζήτημα το 1915 και τη σφαγή των Ασσυρίων στη Σιμέλε στο Ιράκ το 1933.Τελικά, η
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1948 σχετικά με τη Γενοκτονία είναι η μεγάλη κληρονομιά του 54.
Στις 9 Δεκεμβρίου του 1948, τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την
Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας. Αυτή η σύμβαση χαρακτηρίζει επίσημα τη «γενοκτονία»
ως διεθνές έγκλημα, για την πρόληψη και την τιμωρία του οποίου δεσμεύονται τα συμβαλλόμενα
κράτη. Έκτοτε η εξέλιξη του όρου στον χώρο του δικαίου και των διεθνών σχέσεων χωρίζεται σε δύο
διακριτές ιστορικές περιόδους: την περίοδο από τη διατύπωση του όρου μέχρι την εισαγωγή του στο
διεθνές δίκαιο (1944-1948) και την εποχή της εφαρμογής του με την ίδρυση διεθνών ποινικών
δικαστηρίων για τη δίωξη εγκλημάτων γενοκτονίας στα πολύ κοντινά μας χρόνια 55.
Στην πραγματικότητα η παραπάνω εξέλιξη πρέπει να ιδωθεί μέσα στο συνολικό πλαίσιο
καινοτομιών που χαρακτηρίζουν τη δικαιοσύνη μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (οι δικαστικές και
διοικητικές εκκαθαρίσεις των συνεργατών, μαζί με τις στρατιωτικές δίκες αποτέλεσαν το πιο
εκτεταμένο πείραμα μεταβατικής δικαιοσύνης, ενώ με την κοινή συμμαχική διακήρυξη της Μόσχας
την 1η Νοεμβρίου 1943 τέθηκαν επίσημα οι βάσεις για το ξεπέρασμα της δυσκαμψίας του διεθνούς
ποινικού δικαίου ως προς την ατομική ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου) 56.
Αναλυτικές προσεγγίσεις από ειδικούς της ιστορίας του δικαίου μελετούν και εξηγούν διεξοδικά
ή θέτουν νέα ερωτήματα σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα. Κεντρικός στόχος, βέβαια, της σχετικής
νομοθεσίας περί γενοκτονιών είναι να τις σταματήσει αλλά και να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη όσοι
τις έχουν διαπράξει.
Ιστορία των μαζικών εγκλημάτων
Όπως η ανάδειξη και η θεσμοθέτηση του όρου γενοκτονία είναι μια ιστορική διαδικασία,
αντίστοιχα ιστορικές διαδικασίες είναι και οι αναγνωρίσεις μαζικών εγκλημάτων ως γενοκτονιών από
τον ΟΗΕ και τα διάφορα κράτη. Έτσι, ο ΟΗΕ αναγνώρισε το 1985 τη δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων
Αρμενίων από τους Τούρκους μεταξύ 1915 και 1917 ως γενοκτονία, τη μαζική δολοφονία των Εβραίων
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από τη ναζιστική Γερμανία, και τον Ιούνιο του 1994 τη δολοφονία 800.000 Τούτσι της Ρουάντα από
Χούτου συμπατριώτες τους57.
Πέρα από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από αρκετά
συμβαλλόμενα κράτη, αντίστοιχα, ο ΟΗΕ και η Καμπότζη συμφώνησαν ότι οι πρώην ηγέτες των
Ερυθρών Χμερ, υπεύθυνοι για τους θανάτους σχεδόν δύο εκατομμυρίων του πληθυσμού θα έπρεπε
να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Όλα τα
παραπάνω σχετίζονται εκτός από τη φύση των μαζικών εγκλημάτων αυτών καθαυτών και με τις
ιστορικές συγκυρίες της δεκαετίας του ’80 και του ’90, την άνοδο του εθνικισμού στην Ευρώπη, το
σπάσιμο της σιωπής για το Ολοκαύτωμα σε ευρεία κλίματα, τη σταδιακή κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις παραπάνω αναγνωρίσεις, στη διάρκεια του 20ού έχουν
διαπραχθεί εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες εγκλήματα που στρέφονται εναντίον εθνικών, εθνοτικών ή
θρησκευτικών ομάδων και έχουν θύματα χιλιάδες ανθρώπους, ξεκινώντας από τους Ερέρους στη
Ροδεσία (1904), τους Κούρδους στην Τουρκία (1919-1999), τον ποντιακό ελληνισμό το 1915, το
μικρασιατικό ελληνισμό το 1922, τους Κουλάκους στην Ουκρανία (1932/33), τις σφαγές του Νανκίνγκ
στην Κίνα το 1937, και πολλά άλλα58.
Από αυτά τα γεγονότα ελάχιστα έχουν χαρακτηριστεί νομικά ως γενοκτονίες από κάποιο διεθνές
όργανο. Για άλλες από τις παραπάνω περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος γενοκτονία, χωρίς την
απόλυτη αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας, ενώ συχνά προσδιορίζονται με τον όρο «περιπτώσεις»
εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους.
Για την ιστορική ανάλυση και για τη διδασκαλία της ιστορίας αυτών των γεγονότων, με στόχο η
γνώση να οδηγήσει στην αποτροπή ανάλογων συμβάντων και διαδικασιών, έχει σημασία η νομική
αναγνώριση αλλά περισσότερη σημασία έχει το να εξηγήσουμε ιστορικά γεγονότα και διαδικασίες. Το
να χαρακτηρίζουμε με έναν όρο νομικό μια σειρά γεγονότων, συχνά ενέχει τον κίνδυνο της αφαίρεσής
τους από το ιστορικό τους πλαίσιο και της θεώρησης ότι οφείλονται σε μια στιγμιαία απόφαση, κάτι
που μας απομακρύνει από την ιστορική πραγματικότητα 59.
Για παράδειγμα, το ζήτημα της θέσης των Ελλήνων στις μεγάλες μεταβολές, που αναδιοργάνωσαν
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη από το 1912 – 1922, είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Η ίδρυση του τουρκικού
κράτους από τη μια και το τέλος της Μεγάλης ιδέας για το ελληνικό κράτος από την άλλη, οι πληθυσμοί
που ξεριζώθηκαν από την Ανατολία και έφτασαν αποδεκατισμένοι στα Βαλκάνια και η αντίστοιχη
φυγή Μουσουλμάνων προς τα Ανατολικά, οι στιγμές συνεργασίας και οι στιγμές πολέμου των δύο
κρατών για την κυριαρχία στην ευρύτερη περιοχή είναι απαραίτητη γνώση εκατέρωθεν, γνώση που
μπορεί να αποτελέσει μία βάση ειρήνης για το παρόν και το μέλλον. 60 Αντίστοιχα, η ιστορική
προσέγγιση του Ολοκαυτώματος προϋποθέτει την ιστορική προσέγγιση του φασισμού ώστε να
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε την ιδεολογία, την κουλτούρα και τις
στρατηγικές εδραίωσής του σε μαζικό φαινόμενο και τις συνέπειες του61. Η μεταπολεμική Ευρώπη
συγκάλυψε ενοχλητικές μνήμες και εμφανίστηκε ως θύμα του ναζισμού με χαρακτηριστικά τα
παραδείγματα της Σουηδίας (και τις κερδοφόρες σχέσεις της με τη ναζιστική Γερμανία), της Αυστρίας,
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της Ελβετίας κ.ά.62. Οι εμπλεκόμενες χώρες υιοθέτησαν τη νέα συλλογική ταυτότητα του νικητή
απέναντι σε έναν εχθρό που ενσάρκωνε το απόλυτο κακό για να αποποιηθούν το μερίδιο ευθύνης
τους63.
Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί, είναι πραγματικά σημαντικό να αναδειχθεί και για το τότε και
για το σήμερα πόσο οι ρίζες του φασισμού ανάγονται στην ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, πόσο η
κατηγοριοποίηση των ανθρώπων με βάση τον πολιτισμό τους, τη θρησκεία τους, τη φύση τους είναι
μια στρατηγική αποκλεισμού, η οποία υπήρξε εξαιρετικά σημαντική για τη νεωτερική εποχή. Η
επιστημονική διαχείριση στη γραφειοκρατική οργάνωση αποτελεί ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της
νεωτερικής εποχής. Σύμφωνα με τον Bauman, η εμπέδωση από τις κοινωνίες της κατηγοριοποίησης
των ανθρώπων και η γραφειοκρατική οργάνωση αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες που έκαναν
δυνατή τη γενοκτονία και την εκτέλεσή της με τέτοια αποτελεσματικότητα και σε τέτοια κλίμακα, ώστε
να τοποθετείται το Ολοκαύτωμα σε διακριτή θέση σε σχέση με τις προηγούμενες περιπτώσεις μαζικής
δολοφονίας. Είναι σημαντικό ακόμη να φανεί πόσο η γενοκτονία παρουσιάστηκε ως αποκατάσταση
της τάξης και οι κρατικές αρχές ικανές μέσα από αυτή να περιφρουρήσουν την ασφάλεια (ατομική
ιδιοκτησία, σπίτι, δρόμος, γειτονιά, περιβάλλον). Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί, «ένα μεγάλο τμήμα
της αγωνίας για τον νόμο και την τάξη και σήμερα εστιάζει στις μορφές του ταξιδιώτη, μετανάστη,
αυτού που περιφέρεται ύποπτα, αυτού που παρενοχλεί»64.
Η ναζιστική Νέα Τάξη βασιζόταν στην ουτοπία μιας δυναμικής, φυλετικά αποκαθαρμένης
γερμανικής αυτοκρατορίας, που απαιτούσε έναν πόλεμο για να υλοποιηθεί και που αποκάλυψε την
καταστροφική δυναμική του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ναζιστική αυτοκρατορία ήταν κομμάτι του
ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού, με τη διαφορά ότι μετέφερε από τις αποικίες στην καρδιά της Ευρώπης
το μοντέλο της βρετανικής αυτοκρατορίας, αντιμετωπίζοντας τους Ευρωπαίους σαν να ήταν
Αφρικανοί. Ο ναζιστικός ιμπεριαλισμός ζητούσε την επανεισαγωγή της δουλείας στην Ευρώπη και την
ακύρωση όλων των εθνικών βλέψεων πέρα από τις γερμανικές65.
Η εμφάνιση του γερμανικού φυλετικού κράτους πρόνοιας το 1935 με τους νόμους της
Νυρεμβέργης και το πέρασμα το 1939 στους μαζικούς φόνους με την εκτέλεση με αέρια τροφίμων σε
άσυλα και κλινικές αποτέλεσε το αποκορύφωμα πολύ διαδεδομένων ιδεών της ευρωπαϊκής
κοινωνικής σκέψης. Οι έννοιες της φυλετικής ιεραρχίας οργάνωναν την αποικιοκρατική διακυβέρνηση
και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούσαν ότι οι αντιλήψεις φυλετικής ανωτερότητας έπρεπε να
λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη της αποικιοκρατικής πολιτικής. «Ο αποκλεισμός ολόκληρων ομάδων
από τα ευεργετήματα που απολάμβανε η “εθνική κοινότητα”, ο ορισμός αυτής της κοινότητας με βάση
τη φυλετική βιολογία, η προσφυγή στην αστυνομική καταστολή και η ιατρική βία φώτισαν όλες τις
αμφισημίες που χαρακτήριζαν την ευρωπαϊκή σκέψη σε σχέση με τη φυλή». Ωστόσο, μόνο στη
μεσοπολεμική Γερμανία, απέκτησε η βιολογική έννοια της φυλής τόσο κεντρική σημασία για τον
ορισμό του έθνους66.
Η γκιλοτίνα, το σφαγείο, το φορντιστικό εργοστάσιο, η ορθολογική διοίκηση, όπως κι ο ρατσισμός,
ο ευγονισμός, οι αποικιακές σφαγές και το μακελειό του Α' Παγκοσμίου Πολέμου είχαν διαμορφώσει
προκαταβολικά το κοινωνικό σύμπαν και το νοητικό τοπίο μέσα στο οποίο επινοήθηκε και
εφαρμόστηκε η «Τελική Λύση». Δημιούργησαν τις τεχνικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές της
προϋποθέσεις, οικοδομώντας το ανθρωπολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε εφικτό το Άουσβιτς 67.
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Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονταν στην καρδιά του δυτικού πολιτισμού και αναπτύχθηκαν στην
Ευρώπη του βιομηχανικού καπιταλισμού, κατά την εποχή του κλασικού φιλελευθερισμού68.
Αντίστοιχα, η βαριά πολιτιστική βιομηχανία, τα ΜΜΕ και οι κυβερνήσεις του σήμερα έχουν
μετατρέψει τις μαζικές σφαγές αμάχων σε εύπεπτο θέαμα ή σε εθιστική τελετουργία, για τους πολίτεςκαταναλωτές, σαν να πρόκειται για εικονική πραγματικότητα –εφόσον η βία αφορά πάντα τον «Άλλο»
και ποτέ τον δυτικό άνθρωπο του «τέλους της ιστορίας» 69.
Σήμερα, το ζήτημα του αντισημιτισμού με τις νέες μορφές που εκλαμβάνει και η μελέτη και
διδασκαλία των μαζικών εγκλημάτων και του Ολοκαυτώματος γίνεται επιτακτικό, όσο και αν είναι
δύσκολο να ανακόψουμε τη νέα δυναμική τάσεων όπως ο νεοφασισμός / νεοναζισμός αλλά και
ιδεολογιών και πολιτικών όπως ο φανατικός ισλαμισμός, σε συνθήκες δομικής κρίσης του συστήματος.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να πραγματοποιείται η παραπάνω διδασκαλία ενταγμένη στο
σύνολο της παγκόσμιας ιστορίας, της ευρωπαϊκής, της ελληνικής αλλά και της εκάστοτε τοπικής.
Είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση του συχνά φρικτού παρελθόντος για να
ενισχυθεί η συνειδητοποίηση ότι αυτές οι δυνατότητες είναι πολύ πιο κοντά μας από όσο
φανταζόμαστε, όπως με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα γεγονότα στην Ευρώπη και
αλλού. Μέσα από τη γνώση για το ολοκαύτωμα, για τα μαζικά εγκλήματα στην ιστορία είναι σημαντικό
να τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων, να αναλύουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά
διαδραματίστηκαν και να καλλιεργούμε ένα αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας για όλα όσα
διαπράχθηκαν από τις προηγούμενες γενιές.
Επειδή, όπως σημειώνει ο Πρίμο Λέβι, με την εξουσία συμβιβαζόμαστε, πρόθυμα ή όχι, ξεχνώντας
ότι – με μια έννοια - στο γκέτο βρισκόμαστε όλοι, ότι το γκέτο είναι περιφραγμένο και έξω από το
συρματόπλεγμα στέκονται οι άρχοντες του θανάτου και πολύ κοντά περιμένει το τρένο… 70
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Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής
Ένα ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΕ
Ζανέτ Μπαττίνου
Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αναμετρήθηκαν με τη ναζιστική κατοχή
και το Ολοκαύτωμα, υπήρξαν μερικές εκατοντάδες Έλληνες «Δίκαιοι», για την ακρίβεια 328 άνθρωποι.
Οι σωτήρες των Εβραίων ενήργησαν με διάφορους τρόπους, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και προήλθαν
από ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και κοινωνικών στρωμάτων: Μεγαλοαστοί και μικροαστοί,
εργάτες, χωρικοί, καταστηματάρχες, έμποροι, θρησκευτικοί λειτουργοί και ιεράρχες, εργοστασιάρχες,
δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, κοινοτάρχες και δήμαρχοι. Οι περιπτώσεις του Αρχιεπισκόπου
Δαμασκηνού που, σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Αστυνομίας Πόλεων Άγγελο Έβερτ συγκρότησαν
ένα εξαιρετικά λειτουργικό δίκτυο έκδοσης ψεύτικων ταυτοτήτων στην Αθήνα συνιστούν μάλιστα μια
ελληνική ιδιαιτερότητα εμπλοκής υψηλών θεσμικών προσώπων στην υποστήριξη των διωκόμενων
Εβραίων.
Ωστόσο, η ιστορία των Δικαίων εκτείνεται σε περιοχές κατά πολύ ευρύτερες μιας υπέρβασης
καθήκοντος των θεσμικών παραγόντων εκείνης της σκοτεινής εποχής. Επεκτείνεται σε
αχαρτογράφητα πεδία ανθρωπιστικών ιδανικών τα οποία έδωσαν μορφή και σχήμα στη σιωπηλή
αντιπαράθεση των κατεχόμενων κοινωνιών με την εβραϊκή γενοκτονία, όπου και με όποιο τρόπο
αυτές εκφράστηκαν. Ο ανθρωπισμός απλών και «συνηθισμένων» ανθρώπων, αθέατων
πρωταγωνιστών της ιστορίας, εγγράφεται στο πεδίο μιας αντίστασης της καθημερινής ζωής. Οι
ιστορίες παροχής βοήθειας ή απόκρυψης εβραίων στην κατοχή δεν αντλούν από κάποιο έξοχο
ηρωισμό, αλλά από μια ισχυρή αίσθηση ηθικού καθήκοντος, η οποία εκφράστηκε με χειρονομίες
αλληλεγγύης στον φίλο, τον γείτονα ή τον συνάδελφο, τον άγνωστο, τον καταδιωκόμενο, τον αδύναμο.
Η διαχρονικά ισχυρή λάμψη αυτών των πράξεων, οι οποίες βρίσκονται στις «χαμηλές συχνότητες» της
ιστορικής εμπειρίας, οφείλεται στο ότι προήλθαν από ανθρώπους της διπλανής πόρτας οι οποίοι –για
λόγους σύμφυτους με την ουσία της πράξης– ποτέ δεν διεκδίκησαν για τους εαυτούς τους τον τίτλο
του ήρωα.
Οι Εβραίοι που άδραξαν το χέρι βοήθειας που τους προτάθηκε δεν ήσαν σε πολλές περιπτώσεις
μεμονωμένα άτομα. Ήσαν ολόκληρες οικογένειες –κάποιες πολυμελείς–, ήσαν ηλικιωμένοι, αλλά και
μικρά παιδιά. Τα «Κρυμμένα Παιδιά», καθιερωμένος ταξινομικός όρος των σπουδών του
Ολοκαυτώματος, αποτελούν μια από τις πλέον ανεπανάληπτες –όσο και άγνωστες– πτυχές της
ναζιστικής κατοχής. Εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια, από όλες σχεδόν τις ισραηλιτικές κοινότητες της
χώρας, βρήκαν φαγητό, στέγη, καταφύγιο, λόγια ενθάρρυνσης ή παρηγοριάς, ακόμα και νέες
οικογένειες, στα αισθήματα αλληλεγγύης του χριστιανικού πληθυσμού. Ζώντας σε ψυχολογικά
αντίξοες συνθήκες στην ύπαιθρο ή στις πόλεις, αποστηθίζοντας τα ψεύτικα ονόματα και διατηρώντας
την ελπίδα ανακατεμένη με το ηχητικό αποτύπωμα της γερμανικής μπότας στην ψυχή τους. Τα
«Κρυμμένα Παιδιά» συγκροτούν μια ιδιαίτερη κατηγορία μαρτύρων της τραγωδίας του
Ολοκαυτώματος, στην περιφέρεια του πλαισίου της γενοκτονίας, αφού πρόκειται για ιστορίες
διάσωσης και επιβίωσης. Ασφαλώς, δεν είναι τυχαίο πως ορισμένα από αυτά τα παιδιά
εμβληματοποίησαν την αναγέννηση των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων κατά το δεύτερο μισό του
20ου αιώνα. Άνθρωποι που δεκαετίες μετά τον πόλεμο κατέλαβαν (και καταλαμβάνουν ακόμα)
περίοπτη θέση στην κοινωνική δραστηριότητα και την κοινοτική οργάνωση του ελληνικού εβραϊσμού,
όπως ο Μωυσής Κωνσταντίνης, ο Βενιαμίν Αλμπάλας και ο Σαμουήλ (Μάκης) Μάτσας, υπήρξαν μερικά
από εκείνα τα παιδιά που, σύμφωνα με μια εύστοχη έκφραση «έχασαν το τρένο για το Άουσβιτς» 71.
Ιστορίες άγνωστες ή αποσιωπημένες για χρόνια, σήμερα καταλαμβάνουν τη θέση που τους αξίζει
στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό τοπίο. Τέτοια είναι η ιστορία της Ροζίνας Ασέρ-Πάρδο από τη
Θεσσαλονίκη, μιας ελληνικής εκδοχής της Άννας Φρανκ, χάρη στο ημερολόγιο που τη συνοδεύει. Το
δεκάχρονο κορίτσι ήταν μια από τις περίπου 60-70 απίστευτες περιπτώσεις Εβραίων που διασώθηκαν
κρυπτόμενοι μέσα στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, ενώ το ημερολόγιο που διατηρούσε –
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δείγμα μιας σπάνιας, πρώιμης ωριμότητας, αποτελεί μοναδικό τεκμήριο στην ιστορία του
Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων.
Η έξοδος από την «πόλη της σωτηρίας» στην ύπαιθρο και κυρίως στις ανταρτοκρατούμενες
περιοχές ήταν μια νέα εβραϊκή διασπορά. Ο Σάμπης και η Νέλλη Καμχή γεννήθηκαν στην Αθήνα, λίγα
χρόνια πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Ο πατέρας τους, Βίκτωρ, ήταν ο ιδιοκτήτης της «Αθηναϊκής», ενός
διάσημου καταστήματος υφασμάτων στο κέντρο της Αθήνας. Τον Σεπτέμβριο του 1943, χάρη στις
σχέσεις εμπιστοσύνης που του εξασφάλιζε η επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Βίκτωρ μπόρεσε
και έστειλε τα δύο παιδιά του στον Κότρωνα Λακωνίας, όπου έζησαν ως «Ελενίτσα» και «Τάκης
Παπαδόπουλος», υπό την προστασία του χωριού, μέχρι το τέλος της Κατοχής, τον Οκτώβριο του
194472.
Εξίσου μεγάλος αριθμός καταδιωκόμενων παρέμεινε στη γερμανοκρατούμενη πρωτεύουσα,
διάγοντας ζωή «παρανόμου» ανάμεσα σε καλούς φίλους, έμπιστους γνωστούς ή επ’ αμοιβή
προστάτες. Η 13χρονη Λίλιαν Μπενρουμπή από τη Θεσσαλονίκη μετακόμισε με τους γονείς της, Ισαάκ
και Ντόρα στην Αθήνα, προτού ξεσπάσει στην Θεσσαλονίκη ο διωγμός των εβραίων. Όπως ακριβώς
συνέβη με εκατοντάδες εβραίους της Αθήνας ή κρυπτόμενους στην Αθήνα, μετά την ιταλική
συνθηκολόγηση η οικογένεια υιοθέτησε χριστιανικά ονόματα και βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της
οικογένειας Κεστεκίδη, και αργότερα στου γιατρού Χρήστου Παπαγεωργίου. Στην Αθήνα δεν ήταν
τόσο δύσκολο να περάσει κανείς απαρατήρητος, ενώ η αμεσότητα του κινδύνου μετά τη διαταγή των
Ες-Ες (4 Οκτωβρίου 1943) ενεργοποίησε διάφορα ανθρωποδίκτυα στην κατεύθυνση της υποστήριξης
προς τους καταδιωκόμενους, υποστήριξη η οποία συνέβαλε στη διάσωση αρκετών εκατοντάδων
εβραίων, στις παρυφές, τις εσχατιές ακόμα και στο κέντρο του κατεχόμενου πολεοδομικού
συγκροτήματος. Η ασφάλεια κάθε άλλο παρά εξασφαλισμένη ήταν. Αντίθετα, επρόκειτο μάλλον για
καθημερινό στοίχημα επιβίωσης με μεταβλητές αντικειμενικές (πυκνότητα δόμησης και πληθυσμού
της συνοικίας) και υποκειμενικές (σταθερή παρουσία του σωτήρα στο σπίτι, τεχνικές αφάνειας, γνώση
του μυστικού στον ευρύτερο περίγυρο της γειτονιάς). Η Άννα Μόσιου-Γκανή αποδίδει τη σωτηρία τη
δική της και των δύο αδελφών της, Ευτυχίας και Σαμουήλ, συνολικά στη γειτονιά της Αγίας Βαρβάρας,
υπονοώντας έναν αόρατο προστατευτικό ιστό που σχημάτιζε η ηθική δέσμευση των κατοίκων να μην
καταδώσουν πέντε αθώους ανθρώπους που πάσχιζαν να σώσουν τη ζωή τους 73.
Η εναλλαγή σε κρησφύγετα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού, στάθηκε ο κανόνας για
αρκετές περιπτώσεις. Οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονταν συν τω χρόνω. Από τις αρχές του 1944 και μέχρι
την Απελευθέρωση, όλα σχεδόν τα κατοικημένα σημεία της πόλης άρχισαν να «χτενίζονται» τακτικά
από δυνάμεις των Ες-Ες, της Γκεστάπο, των δοσιλογικών Ταγμάτων Ασφαλείας και της Ειδικής
Ασφάλειας, στα πλαίσια καταστολής της αντίστασης. Έλεγχοι ταυτοτήτων και συλλήψεις αυξάνονταν
με γεωμετρική πρόοδο, ενώ τα περίφημα «μπλόκα» μεταμόρφωναν πολλές συνοικίες σε πεδία μάχης,
που συνήθως κατέληγαν σε ομαδικές συλλήψεις και δολοφονίες αντιστασιακών και μαζικές
εκτοπίσεις αμάχων στα ναζιστικά στρατόπεδα (όπως στην Κοκκινιά τον Αύγουστο του 1944).
Στη βιντεοσκοπημένη συνέντευξή της στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, η Σιμχά Μπατή –18 ετών το
1944– διατηρούσε στη μνήμη της τους πυροβολισμούς από την εκτέλεση των 200 της Πρωτομαγιάς,
στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, από το σπίτι όπου κρυβόταν: «Άκουσα και τα 200 μπαμ, σας το
ορκίζομαι!...»74. Η κατοχική τρομοκρατία των πόλεων και η ενεργός παρουσία θεσμικών κρατικών
υπαλλήλων ή ιδιωτών, που κατέδιδαν πληροφορίες στους Γερμανούς και τις ελληνικές κατοχικές
αρχές, ισοδυναμούσαν με μια ασύμμετρη απειλή για όλους όσοι είχαν καταφύγει στην παρανομία, με
πρώτους τους κρυμμένους Εβραίους. Ο πατέρας της Καίτης Αλτσέχ (αργότερα Σαμουήλ), Μωυσής,
προδόθηκε από ανθρώπους που προσφέρθηκαν να τον κρύψουν, οι γονείς της Άννας Μόσιου,
Ιάκωβος και Σταματούλα συνελήφθησαν από τη χωροφυλακή του Αιγάλεω και παραδόθηκαν στους
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Γερμανούς τον Ιούλιο του 1944, ενώ η μητέρα του Σολομών Πάπαρου δεχόταν συχνά εκβιασμούς και
απειλές από ελληνικά «όργανα της ασφάλειας» που εποφθαλμιούσαν τα κοσμήματά της 75. Αυτές οι
σκληρές αλήθειες, εντυπωμένες στο άδολο μυαλό μικρών παιδιών, αναδεικνύουν αυτόματα τις
μαρτυρίες σε πολύτιμα τεκμήρια για την προέλευση και τα κίνητρα τόσο των Δικαίων, όσο και των
δοσιλόγων στα μαύρα και, κατά μεγάλο μέρος, αντιηρωικά χρόνια της κατοχής 76.
Από τα παραπάνω συνάγουμε πως οι εγγυήσεις ατομικής και οικογενειακής σωτηρίας που παρείχε
η ανωνυμία μιας ταραγμένης μεγαλούπολης ήταν εξαιρετικά εύθραυστες. Στις μαρτυρίες των
κρυμμένων παιδιών, ιστορίες αποσπασματικές, αναπαρίσταται ένας ψυχικός κόσμος μόνιμα
στιγματισμένος από το έντονο άγχος της προδοσίας. Προδοσία, όχι αποκλειστικά με την έννοια της
κατάδοσης από προδότες, συνεργάτες ή καλοθελητές, αλλά και από την αγνή αφέλεια της παιδικής
ψυχής. Ο εξάχρονος Αλέξανδρος Σιμχά από την Καβάλα άρχισε να νοιώθει την παιδική του ηλικία σε
ένα σπίτι στο Παγκράτι, όπου εκπαιδευόταν καθημερινά στο να ξεχάσει το πραγματικό του όνομα, να
μη λέει σε κανέναν ότι ήταν εβραίος και να μάθει χριστιανικές προσευχές, το «Πιστεύω» και το «Πάτερ
Ημών». Στην κρίσιμη ηλικία των 6-7 ετών, η ευχαρίστηση από το αναπάντεχο, σχεδόν διασκεδαστικό,
παιχνίδι ψευδωνυμίας εναλλασσόταν με μια αδιόρατη αίσθηση κατωτερότητας: «Άρχισαν να μου
δημιουργούνται ενοχές. Αισθανόμουνα ότι ανήκα σε μια κατώτερη κατηγορία ανθρώπων...» 77.
Οι σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις της οριακής εμπειρίας του «εν κρυπτώ», καθώς και οι ποικίλες
διαταραχές που κληροδότησε η αναπόφευκτη αποσιώπηση-συμπίεση της εβραϊκής ταυτότητας στα
μεταπολεμικά χρόνια, είναι ανιχνεύσιμες στις αναμνήσεις ενός άλλου κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη:
Η μικρή Ρέινα Σιακκή σώθηκε από τον ναζιστικό όλεθρο χάρη στο γυναικείο γαλλικό καθολικό
μοναστήρι του Καλαμαρί στην Θεσσαλονίκη, όπου έζησε για πολλούς μήνες ανάμεσα στις μοναχές
που την πρόσεχαν. Η Ρέινα, σε νηπιακή τότε ηλικία, στράφηκε ενστικτωδώς στην αδελφή Ζοζέφ, την
καλόγρια η οποία είχε αναλάβει την προστασία της και στο πρόσωπο της οποίας, η μικρή έβλεπε την
πραγματική της μητέρα. Σταδιακά, η ανάμνηση των γονιών της άρχισε να φθίνει, με αποτέλεσμα η
επανασύνδεση μετά τον πόλεμο να γίνει πολύ δύσκολη. Παρά την επανένωση της οικογένειας, το
χρονικό και ψυχικό χάσμα δεν έκλεισε ποτέ, γεγονός που καθιστά την ιστορία της Ρέινας Σιακκή (ή
«Ρέινας Ζιλμπέρτα», όπως ήταν το κατοχικό της όνομα) χαρακτηριστική ως προς τις αλυσιδωτές
ψυχικές αλλοιώσεις που προκάλεσε ο πόλεμος και η αναγκαστική απομάκρυνση από τους φυσικούς
γονείς σε πολλά μικρά εβραιόπουλα78.
Άλλη μια ιστορία υπογραμμίζει με ακόμα πιο τραγικό τρόπο την απώλεια της εβραϊκής ταυτότητας,
ως αστάθμητο κόστος της σωτηρίας. Δεκατρία περίπου χρόνια μετά τον πόλεμο, η 16χρονη Φωτεινή
Καμπά έμαθε από τον πατέρα της πως οι άνθρωποι που την είχαν μεγαλώσει δεν ήσαν οι φυσικοί της
γονείς, και ότι είχε αποκοπεί από την πραγματική της, εβραϊκή οικογένεια, διαρκούσης της κατοχής,
σε ηλικία τριών ετών. Ο κόσμος της νεαρής κοπέλας κατέρρευσε, μαζί με τις επίκτητες αναμνήσεις
μιας ειδυλλιακής παιδικής ηλικίας. Πολυετείς έρευνες για τον εντοπισμό των ανθρώπων που την είχαν
παραδώσει στην οικογένεια Καμπά δεν απέδωσαν, ωστόσο η Φωτεινή ασπάστηκε ξανά, σε μεγάλη
ηλικία τις εβραϊκές της ρίζες, επιλέγοντας το όνομα Ραχήλ. Το κενό της απουσίας των πραγματικών
γονέων αναπληρώθηκε μέσα από την επιτέλεση μιας φυσικής ταυτότητας –και της αντίστοιχης
εξέλιξης της ζωής– που είχε χαθεί για πάντα στη δίνη του πολέμου79.
Τις συγκινητικές ιστορίες των κρυμμένων εβραιόπαιδων της Κατοχής στη χώρα μας, έφερε για
πρώτη φορά στο φως το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, ένα ιστορικό και εθνολογικό ίδρυμα, που μετρά
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ΕΜΕ, Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών, Ατομικός Φάκελος Καίτης Σαμουήλ, βιντεοσκοπημένη
συνέντευξη, 1.6.2005· στο ίδιο, Ατομικός Φάκελος Άννας Γκανή, βιντεοσκοπημένη συνέντευξη,
28.1.2003· USC Shoah Foundation, Visual History Archive (αρ. 44944-62), βιντεοσκοπημένη συνέντευξη
Σολομώντος Πάπαρου.
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ΕΜΕ, Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών, Ατομικός Φάκελος Ρόζας Μπενβενίστε, βιντεοσκοπημένη
συνέντευξη, 18.9.2006.
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Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής. Οδηγός έκθεσης Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος, Αθήνα 2007, σ. 24-25.
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Ωκεανίδα, Αθήνα 1996.
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Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής. Οδηγός έκθεσης Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος, Αθήνα 2007, σ. 72-73.
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38 χρόνια ζωής και δραστηριότητας, και είναι ο θεσμός που εγκαινίασε και υποστηρίζει εξ ολοκλήρου
την εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα στη χώρα μας. Το φθινόπωρο του 2000, το ΕΜΕ ξεκίνησε μια
συστηματική έρευνα για τα «Κρυμμένα Παιδιά», αναζητώντας προσωπικές μαρτυρίες.
Συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 27 ατομικές ιστορίες ανθρώπων που επέζησαν στα δύσκολα
χρόνια και επιβίωσαν του φόβου, της απώλειας, τη ταπείνωσης, της εκμηδένισης και της
αμφισβήτησης της ταυτότητάς τους και συνεχίζουν να προστίθενται και νέες στο Αρχείο Προφορικής
Ιστορίας του μουσείου. Την προσοχή μας διεκδίκησαν οι χαρακτηριστικά έντονες συναισθηματικές
αντιδράσεις των μαρτύρων κατά την ανάκληση των κατοχικών αναμνήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις,
οι συνεντευξιαζόμενοι δε μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Η αγωνία της επιβίωσης
επιβιώνει στο παρόν της μαρτυρίας συγκροτώντας το φόντο της αφήγησης. Το ίδιο θα μπορούσε να
ισχυριστεί κανείς και για τα αισθήματα απομόνωσης, φόβου και αποκοπής από τη θαλπωρή του
σπιτιού και του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως την περιγράψαμε και παραπάνω. Για παιδιά
τριών έως δεκαέξι ετών, η απορρύθμιση ή η πλήρης κατάλυση της οικογενειακής ομαλότητας ήταν
ένα βαρύ φορτίο, που παγίδεψε τον αδιαμόρφωτο ακόμα χαρακτήρα τους σε αισθήματα απώλειας,
απόρριψης και αποξένωσης. Ο φόβος ακόμα για το ίδιο τους το όνομα (το οποίο έπρεπε να ξεχάσουν
για όσο διάστημα κρύβονταν) επικρεμόταν ως δαμόκλειος σπάθη στις συζητήσεις μας μαζί τους,
προδίδοντας μια ψυχική διαταραχή, η οποία συνόδευσε αυτά τα παιδιά για όλο το φάσμα της
ενήλικης ζωής τους. Η σταθερή ανάγκη να υποδυθούν έναν ρόλο, ως προϋπόθεση επιβίωσης,
συνδυαζόταν με την ξαφνική απομάκρυνση από το σταθερότερο σημείο αναφοράς της μέχρι τότε ζωής
τους και την παραμονή τους ανάμεσα σε ξένους και αγνώστους ανθρώπους, με τους οποίους
ανέπτυξαν δεσμούς οιονεί οικογενειακούς. Αυτό κληροδότησε στη μετέπειτα ζωή τους μια σύγχυση,
καθώς και ισχυρά ζητήματα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, ανιχνεύσιμα ακόμα και έπειτα από
επτά δεκαετίες. Άλλο στοιχείο των προφορικών καταθέσεων είναι η έντονη ευγνωμοσύνη των, τότε
παιδιών, σήμερα παππούδων και γιαγιάδων, για τους σωτήρες τους, κωδικοποιημένη στα λόγια με τα
οποία η Ευαγγελία Μισραχή κλείνει το βιβλίο της, σημαντική πηγή για το θέμα της διάσωσης των
Εβραίων: «Δίκαιε άνθρωπε! Δεν άφησες να χαθούμε! Οι ευχές μας να σε συνοδεύουν εσένα και τους
απογόνους σου...»80.
Δεκαεννέα από αυτές τις ιστορίες επιλέχθηκαν για την περιοδική έκθεση του ΕΜΕ με τίτλο
«Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής» το 2003. Η έκθεση ήταν το σημαντικότερο πρόγραμμα
που δημιούργησε μέχρι τότε το μουσείο, γύρω από το Ολοκαύτωμα. Διαχύθηκε σε πολλές εκδηλώσεις,
εκδόσεις, εκπαιδευτικά προϊόντα και δραστηριότητες και εξελίχθηκε σε περιοδεύουσα μορφή, που
παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, παραμένοντας μέχρι σήμερα μοντέλο ερευνητικής και
εκπαιδευτικής δράσης. Η τρέχουσα περιοδική έκθεση του ΕΜΕ παρουσιάζει πέντε νέες ιστορίες,
φέρνοντας το σύνολο στις εικοσιτέσσερις, ενώ συνοδεύεται από νέες εκπαιδευτικές προτάσεις. Θα
διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαΐου του 2016.
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Ευαγγελία Μισραχή, Ο τίτλος: ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ιστορική βιογραφία, Αθήνα 2001, σ. 301-302.
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Προτάσεις για μια Βιωματική Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσω της Τέχνης
Νίνα Αλκαλάη
To κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτικό συνοδευτικό υλικό του βιωματικού εργαστηρίου με
στόχο:
1. Να υπενθυμίσει την αναγκαιότητα και σημασία της τέχνης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
2. Να προτείνει κάποιες απλές ιδέες στους καθηγητές που επιθυμούν να προσεγγίσουν το
Ολοκαύτωμα μέσα από τις τέχνες.
Το Ολοκαύτωμα ως θέμα διδακτέας ύλης έχει ενταχθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολλών κρατών. Στην Ελλάδα, oμάδα εκπαιδευτικών (Γ. Κόκκινος, Μ.
Βλαχού, Β. Σακκά, Ε. Κουνέλη, Α. Κώστογλου, Σ. Παπαδόπουλος) έχει καταθέσει σημαντικό ερευνητικό
έργο για την προσέγγιση του θέματος το οποίο καταγράφεται στο βιβλίο τους «Προσεγγίζοντας το
Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο». Σύμφωνα με τους συγγραφείς, στόχος της σύγχρονης διδακτικής
μεθοδολογίας διεθνώς είναι η ενσυναισθηματική και διερευνητική προσέγγιση του θέματος έτσι ώστε
η διδασκαλία να συμβάλλει τόσο στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης όσο και στη συναισθηματική
εμπλοκή των μαθητών που σταδιακά επιφέρει συνειδητές αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης του
κόσμου και του Άλλου. Όπως τονίζει και η Χριστίνα Κουλούρη καθηγήτρια νεότερης ιστορίας στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο:
Οι στόχοι της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος εναρμονίζονται με τους στόχους της
διδασκαλίας της ιστορίας, της πολιτικής αγωγής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Γενικεύοντας, θα εντοπίζαμε ως πρώτο στόχο την κατανόηση των άλλων, δηλαδή εν τέλει του
εαυτού μας και του δυτικού πολιτισμού στον οποίο ανήκουμε. Σύμφωνα με τον δεύτερο
στόχο, η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος αποτελεί τμήμα της ευρύτερης παιδείας μας γιατί
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, τις αξίες που μεταδίδουμε στις
επόμενες γενιές αλλά και από τις οποίες εμπνέονται οι δικές μας πράξεις.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η τέχνη έρχεται στο επίκεντρο της διδακτικής εμπειρίας από τη στιγμή που η σύγχρονη διδακτική
μεθοδολογία αναδεικνύει τη σημασία της ενσυναίσθησης, διερεύνησης, αποστασιοποίησης και
επανόρθωσης.
Ο Elliot Eisner, καθηγητής και πρόεδρος της διεθνούς ένωσης για την εκπαίδευση μέσω της τέχνης είχε
πει: «ποιος είναι ο στόχος της εκπαίδευσης αν δεν διευρύνει τους τρόπους μέσω των οποίων το άτομο
προσλαμβάνει τον κόσμο αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και μοιράζεται με τους άλλους την εμπειρία του
από αυτόν»;
ΤΕΧΝΗ: Μουσική, εικαστικά, χορός, ποίηση, λογοτεχνία, φωτογραφία, κινηματογράφος, βίντεο,
θέατρο, αφίσες, γκράφιτι.
Τα προϊόντα τέχνης ως:

Αρχειακό υλικό
Μέσο γνώσης και κατανόησης
Πράξη δημιουργίας- επανόρθωσης

Στο στρατόπεδο Terezin, βιτρίνα προπαγάνδας των ναζί, στη βόρεια Βοημία, όπου παιδιά και
ενήλικες είχαν τη δυνατότητα καλλιτεχνικής δημιουργίας πριν μεταφερθούν σε άλλα στρατόπεδα
εξόντωσης, βρέθηκαν εκατοντάδες ποιήματα και πάνω από 4.000 ζωγραφιές, έργα 11.000 παιδιών και
εφήβων. Στις ζωγραφιές και στους στίχους, ο τρόμος, η θλίψη, η ελπίδα, η απορία, παίρνουν χρώμα
και μορφή. Τα έργα αποτελούν μαρτυρίες μιας ακατανόητης πραγματικότητας. Ταυτόχρονα ήταν και
ο μοναδικός τρόπος συναισθηματικής επιβίωσης, πολύτιμο εργαλείο ψυχικής εκτόνωσης, γέφυρα
σωτηρίας ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο.
Τα έργα από το Terezin, αλλά και ημερολόγια, μουσικές συνθέσεις και σχέδια που βρέθηκαν σε
άλλα στρατόπεδα, αποτελούν ένα σπάνιο αρχειακό υλικό που προσφέρει πολύτιμη γνώση για τα
γεγονότα. Ταυτόχρονα αποτελούν εργαλείο κατανόησης για τις σκέψεις τα συναισθήματα και τη
δράση των θυμάτων.
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Τέχνη μετά τον Πόλεμο
Μετά τον 2ου παγκόσμιο πόλεμο, ο γερμανοεβραίος φιλόσοφος Theodor Adorno με τη γνωστή
φράση του «μετά το Άουσβιτς δεν μπορεί να υπάρξει ποίηση» αμφισβήτησε τη δύναμη της τέχνης και
ανέδειξε το ζήτημα του «περιγράψιμου», της δυνατότητας λεκτικής αποτύπωσης οριακών γεγονότων,
γενικά της αποτύπωσης του «αδιανόητου» μέσω της τέχνης. Ωστόσο ο ίδιος τροποποίησε αργότερα
τη θέση του: «Ο ανθρώπινος πόνος ζητά τη συνεχή παρουσία της τέχνης.. μόνο στην τέχνη μπορεί ο
πόνος να βρει τη φωνή του…» Σε παρόμοιο προβληματισμό, η καθηγήτρια Τζίνα Πολίτη στο δοκίμιό
της «Το Γραπτό και το Άφραστο» επισημαίνει ότι γλώσσα και πάθος βρίσκονται σε αναντιστοιχία
τονίζοντας ωστόσο ότι η γλώσσα συνεχίζει την προσπάθεια να εκφράσει το ανέκφραστο, και ότι
κυρίως στην ποίηση η γλώσσα «δηλώνει την ανημποριά της να πει ενώ ταυτόχρονα λέει».
Η καταλυτική δύναμη της τέχνης αναδεικνύεται τόσο στα έργα που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια
του Ολοκαυτώματος, όσο και στα εκατοντάδες μεταπολεμικά έργα τέχνης που αναφέρονται σε αυτό
το τραύμα (λογοτεχνία, ποίηση, εικαστικά, φιλμ, χορογραφίες, μουσική). Επιζώντες, απόγονοι
θυμάτων, καλλιτέχνες και διανοούμενοι, εβραίοι και μη, αναζήτησαν μέσα από το συμβολισμό της
τέχνης την κατανόηση, την ψυχική ισορροπία και εκτόνωση, την ψυχική επανόρθωση.
Όπως είπε και ο Εντγκάρ Μορέν: «Όποιος και να είναι ο πολιτισμός του, το ανθρώπινο ον παράγει
δύο ομιλίες: η μία είναι ορθολογική και η άλλη είναι συμβολική».

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. Ο τρόπος
προσέγγισης που προτείνεται σε αυτό το σεμινάριο, συνδυάζει αρχές της εκπαίδευσης μέσω της
τέχνης και αρχές της θεραπείας μέσω των τεχνών.
1.

Αρχές της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης (Art education):
Επιδιώκεται η επαφή και εξοικείωση των μαθητών με επιλεγμένα έργα τέχνης.
1.1 Καταρχήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη «στρατοπεδική τέχνη». Υπάρχει ένα ευρύ και
σημαντικό αρχειακό υλικό από ποιήματα, σημειώσεις, ημερολόγια, σκίτσα, εικαστικά έργα, που
έγιναν μέσα στα στρατόπεδα από κρατούμενους, παιδιά και ενήλικες. Μέσα από αυτά, οι μαθητές
έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα και τις εμπειρίες τους και όχι με στατιστικά μόνο
στοιχεία ανθρώπινων απωλειών.
1.2 Έργα της μεταπολεμικής περιόδου που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός ή εμπνέονται από αυτό
μπορούν να μελετηθούν και αναλυθούν («στρατοπεδική λογοτεχνία», ποίηση, εικαστικά έργα,
χορογραφικά έργα, μουσικές συνθέσεις)
1.3 Τέλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν έργα που δεν έχουν άμεση σχέση με το Ολοκαύτωμα. Έργα
τέχνης που εκφράζουν διαχρονικά την αγωνία του ανθρώπου για τους πολέμους, τη βία και τον
αποκλεισμό μπορούν να συνδεθούν με το συγκεκριμένο θέμα.
2. Αρχές της θεραπείας μέσω των τεχνών (Expressive arts therapies): Με σημείο εκκίνησης τις τέχνες
επιδιώκεται η προσωπική δημιουργική διαδικασία που οδηγεί σε έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, στη σύνδεση εσωτερικού κόσμου και εξωτερικής πραγματικότητας.
Ο στόχος είναι η βιωματική εμπειρία όπου οι μαθητές καλούνται να εμπλακούν ταυτόχρονα στο
νοητικό, συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο. Η βιωματική διδασκαλία μέσω των τεχνών
προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο για να σκεφτούν και να δημιουργήσουν ένα προσωπικό διάλογο
με τα γεγονότα ώστε να μη μένουν απλοί αποδέκτες ιστορικών πληροφοριών.
Στον ασφαλή χώρο της καλλιτεχνικής διαδικασίας, ατομικής ή συλλογικής, μέσα από το
συμβολισμό της τέχνης, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν και να εκφράσουν σκέψεις και
συναισθήματα για έννοιες που σφράγισαν τον 20ο αιώνα αλλά αφορούν εξίσου το παρόν και το
μέλλον. Έννοιες όπως ο ρατσισμός, η προκατάληψη, η απομόνωση και η βία, αλλά και ο σεβασμός
του Άλλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προστασία, η διάσωση.
Η τέχνη ως εργαλείο προσέγγισης του Ολοκαυτώματος χρησιμοποιήθηκε ήδη από τη δεκαετία του
΄70 στο μουσείο του στρατοπέδου Άουσβιτς στην Πολωνία. Μαθητές γυμνασίων επισκέφτηκαν το
μουσείο, άκουσαν ομιλίες, παρακολούθησαν φιλμ και μετά έπιασαν χαρτί και χρώματα. Τα έργα τους
παρουσιάστηκαν σε ειδική έκθεση με τίτλο «Η μνήμη της ανθρώπινης τραγωδίας».
ΑΠΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ
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Υπάρχουν πολλές επιλογές σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
τη λογοτεχνία, την ποίηση, τα εικαστικά τη μουσική, την κίνηση, τον κινηματογράφο ή το θέατρο στην
προσπάθεια προσέγγισης του Ολοκαυτώματος. Όπως αναφέρθηκε, ημερολόγια, αυτοβιογραφίες,
γράμματα, ποιήματα, εικαστικά έργα και μουσικές συνθέσεις ενηλίκων και παιδιών που
δολοφονήθηκαν ή επέζησαν, αλλά και καλλιτεχνών που μεταπολεμικά δημιούργησαν σε σχέση με
αυτό το γεγονός μπορούν να αποτελέσουν ερέθισμα προσωπικής δημιουργίας Να τονιστεί ότι είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να μην περιοριζόμαστε σε «μια διδασκαλία της φρίκης» (Β. Σακκά) ούτε και να
περιγράφονται οι εβραίοι αποκλειστικά ως θύματα ενός παρανοϊκού σχεδίου, αλλά ως ευρωπαίοι
πολίτες των οποίων η συμβολή στην ευρωπαϊκή τέχνη υπήρξε καταλυτική. Οι επιλογές για τον τρόπο
προσέγγισης του Ολοκαυτώματος έχουν άμεση σχέση τόσο με την ηλικία των μαθητών όσο και με τα
χρονικά περιθώρια: άλλες δυνατότητες υπάρχουν αν ο δάσκαλος έχει στη διάθεσή του μόνο δύο-τρεις
ώρες με παιδιά της έκτης δημοτικού και άλλες αν έχει περισσότερες ώρες ή τη δυνατότητα ενός
ευρύτερου πρότζεκτ με παιδιά του γυμνασίου ή λυκείου. Γενικά ο τρόπος προσέγγισης έχει σχέση με
τη νοητική και συναισθηματική ωριμότητα των μαθητών:
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (10-12 ετών)
● Μπορούν να διαβαστούν αποσπάσματα από το διάσημο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, της
13χρονης εβραιοπούλας, γεννημένης στη Γερμανία, που κρυβόταν με την οικογένειά της για 2 χρόνια
στο διαμορφωμένο πατάρι ενός σπιτιού στην Ολλανδία μέχρι να τους συλλάβουν οι Γερμανοί το 1944.
Μπορεί μετά να ζητηθεί από τους μαθητές:
Α) να γράψουν κάτι που θα απευθυνόταν στην Άννα Φρανκ (αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά
που κρύβονταν)
Β) να ζωγραφίσουν ελεύθερα κάτι σε ατομικό ή κοινό χαρτόνι, σε σχέση με αυτό που σκέπτονται
ή αισθάνονται με αυτή την ιστορία
Γ) να φτιάξουν κάτι (κολλάζ-χειροτεχνία)
Δ) με αφορμή το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ να σκεφτούν και να μιλήσουν για παιδιά που στην
εποχή μας βιώνουν τον αποκλεισμό τη βία και τον πόλεμο
● Μια άλλη ιδέα:
Στη μουσειοσκευή που δημιούργησε το Εβραϊκό Μουσείο για τα κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της
κατοχής, αναφέρονται πραγματικές ιστορίες παιδιών που σώθηκαν προστατευμένα από οικογένειες
χριστιανών φίλων.
Μπορεί να εξερευνηθεί η προσωπική τους μαρτυρία, οι φωτογραφίες, η διαδρομή τους στον ελληνικό
χάρτη.
Για παράδειγμα, η μικρή Ροζίνα Πάρδο σώθηκε, κρυμμένη 548 ημέρες με το ψευδώνυμο Ρούλα,
σε σπίτι χριστιανών φίλων. Μπορούμε να ζητήσουμε από μικρούς μαθητές να δημιουργήσουν κάτι
σε σχέση με αυτή την ιστορία: Μια ζωγραφιά, ένα μικρό κολλάζ, κάτι με πλαστελίνη, πηλό, χάντρες...
Ή αν ήθελαν τώρα να τη ρωτήσουν κάτι (μια και ζει ακόμα και είναι στην ηλικία των γιαγιάδων τους)
να της πουν κάτι, να της γράψουν κάτι, τι θα ήταν αυτό;
● Αν υπάρχει στο σχολείο χώρος για κίνηση, οι μικροί μαθητές μπορούν με την καθοδήγηση κάποιου
ειδικού να πειραματιστούν στον κινητικό αυτοσχεδιασμό πάνω σε συγκεκριμένες οδηγίες - έννοιες:
Τι σημαίνει κινούμαι ελεύθερα στο χώρο; Πώς αλλάζει η κίνηση όταν περιορίζεται; Πώς
μεταφράζεται σε κίνηση η έννοια «προστατεύω κάποιον»; Πως κινείται μια ομάδα παιδιών που
αποφασίζει να προστατεύσει ένα μέλος της ομάδας; Ή με τι κίνηση- κινήσεις- μικρό χορό, ατομικά ή
ομαδικά μπορώ να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι ή νοιώθω όταν μαθαίνω τέτοιες ιστορίες;
● Επίσης: Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κράτησαν ζωντανή τη σεφαραδίτικη κουλτούρα, την εβραϊκήισπανική παράδοση. Κυκλοφορούν πολλά δείγματα αυτής της μουσικής παράδοσης (κάποια
ερμηνεύει και η Σαββίνα Γιαννάτου). Ένα ή περισσότερα από αυτά τα τραγούδια θα μπορούσε να
αποτελέσει αφορμή για συζήτηση, για κίνηση, για ζωγραφική.
ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (13-15 ετών)
● Μπορούμε να προτείνουμε στους μαθητές να διαβάσουν αποσπάσματα από κάποιο από τα δεκάδες
βιβλία-μαρτυρίες που έχουν γράψει έλληνες επιζώντες, ή να παρακολουθήσουν κάποιο από τα φιλμ
που έχει γυριστεί για τους έλληνες επιζώντες (σχετική βιβλιογραφία και πληροφορίες δίνει το Εβραϊκό
Μουσείο).Μετά οι μαθητές το χρησιμοποιούν ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσουν κείμενοποίημα-τραγούδι-εικαστικό έργο-αφίσα-θεατρικό έργο.
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● Μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να βρουν στοιχεία για ελληνοεβραίους καλλιτέχνες, τη
ζωή τους και το έργο τους (πχ. Ρόζα Εσκενάζυ, Γιωσέφ Ελιγιά).
● Οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν σύγχρονες αντισημιτικές προκαταλήψεις σε γελοιογραφίες
εφημερίδων ή σε γκράφιτι στους δρόμους και να ανταποκριθούν με καλλιτεχνική δημιουργία.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έννοιες και στοχασμούς πάνω στην ανθρώπινη φύση και τη βία, να
τους προκαλέσουμε να σκεφτούν τις δικές τους προκαταλήψεις για πολλές μειονότητες.
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (16-18 ετών)
Ισχύουν αυτά που γράφονται και για το επίπεδο 2 αλλά η νοητική και ψυχική ωριμότητα των μαθητών
επιτρέπει πιο σύνθετη προσέγγιση.
● Μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να κάνουν μια μικρή έρευνα για κάποιους σημαντικούς
ευρωπαίους εβραίους καλλιτέχνες οι οποίοι χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα
● Μπορούμε να αναζητήσουμε σύγχρονα έργα τέχνης (λογοτεχνία-μουσική- θέατρο-φιλμ) που
αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα.
● Μπορούμε να προβάλλουμε ιστορικά ντοκιμαντέρ ή φιλμ για εκείνη την περίοδο και μετά να τους
ζητήσουμε να σκεφτούν τρόπους αντιμετώπισης του ρατσισμού και μέσω της καλλιτεχνικής
δημιουργίας (πχ να σχεδιάσουν μια αφίσα ή να σκεφτούν ένα τηλεοπτικό σποτ κατά του
αντισημιτισμού και του ρατσισμού).
Υπάρχουν αρκετά ντοκιμαντέρ για τους έλληνες εβραίους και την εμπειρία τους από τη ναζιστική
περίοδο. Ενδεικτικά:
→ Το ντοκιμαντέρ «Φιλιά εις τα παιδιά» του Βασίλη Λουλέ
→ Το ντοκιμαντέρ «Το τραγούδι της Ζωής» του Τώνη Λυκουρέση
→ Η ταινία «By-standing and Standing-by» της Φωφώς Τερζίδου
→ Η ταινία «Θεσσαλονίκη, πόλη της σιωπής» του Michel Amaraggi
→ Το ντοκιμαντέρ «Το Ολοκαύτωμα της μνήμης» του Στέλιου Κούλογλου
→ Η ταινία «In the Presence of my neighbors» του Ελληνοκαναδού Georges Gedeon
Υπάρχουν επίσης δεκάδες ντοκιμαντέρ και ταινίες που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα. Για
παράδειγμα:
→ Το ντοκιμαντέρ του Γάλλου σκηνοθέτη Αλέν Ρενέ «Νύχτα και Καταχνιά», διαρκεί μισή μόνο ώρα,
γυρίστηκε το 1955 στην Πολωνία, και αποτελεί μια ποιητική ματιά σε μια πολύ σκληρή
πραγματικότητα.
→ Το ντοκιμαντέρ «Οι γιατροί του Γ΄ Ράιχ» των Karl Brandt, Ulf Schmidt.
→ Το φιλμ «Shoah» του Claude Lanzman (4DVD, 550 min.) βασίστηκε σε έρευνες 12 ετών σε όλο τον
κόσμο με κρατούμενους στα στρατόπεδα, αξιωματικούς των SS και αυτόπτες μάρτυρες της τελικής
λύσης. Κάποια μικρά αποσπάσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό εργασίας.
→ Η ταινία «Europa-Europa» του Agniesta Holland, αναφέρεται στην πραγματική ιστορία ενός μικρού
Γερμανοεβραίου που σώθηκε παριστάνοντας τον ναζί.
→ Η ταινία «Η Κλέφτρα των βιβλίων» του Μπραιαν Περσίβαλ
→ Η ταινία «Ida» του Πάβελ Παβλικόφσκι
→ Η ταινία «Φοίνικας» σε σκηνοθεσία Κρίστιαν Πέτζολντ διαπραγματεύεται θέματα προδοσίας, αλλά
και την αδυναμία προσαρμογής των επιζησάντων.
→ Η ταινία «Ο γιος του Σαούλ» του Λάζλο Νέμες επικεντρώνεται στην αγωνία ενός κρατουμένου στο
Άουσβιτς να βρει διέξοδο στο απόλυτο αδιέξοδο.
→H ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης» του Μανούσου Μανουσάκη» αναφέρεται στον αδιέξοδο έρωτα ενός
Χριστιανού και μιας εβραίας στη Θεσσαλονίκη το 1942-43 και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο
του Γιώργου Σκαμπαρδώνη.
→ Η ταινία «Ο λαβύρινθος της σιωπής» του Τζούλιο Ριτσιαρέλλι αναφέρεται στο σπάσιμο της σιωπής
στη Γερμανία το 1958.
→ Το ντοκιμαντέρ «Viktor Ullmann: Βιογραφία μίας ηχογράφησης» των Ιωάννη Γρηγορόπουλου και
Μιχάλη Αριστείδου αφηγείται την ιστορία του εβραίου μουσικοσυνθέτη Βίκτορ Ούλμαν, ο οποίος
πέθανε το 1944 στο Άουσβιτς, αφού πέρασε από το Theresienstadt.
Τέλος, η σύγχρονη ξενοφοβία και ειδικότερα ο αντισημιτισμός όπως αποτυπώνονται στον ελληνικό
και ξένο τύπο, στις γελοιογραφίες ή στα διάφορα blogs μπορούν να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης
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για καλλιτεχνική-δημιουργική έρευνα. Τα παραπάνω είναι απλά παραδείγματα για την ενσωμάτωση
της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουν αλλά και τις
προσωπικές γνώσεις και προτιμήσεις σε κάποιους τομείς τέχνης, οι καθηγητές μπορούν να αυτοσχεδιάσουν δημιουργικά έτσι ώστε η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος να διευρύνει την εμπειρία ζωής
των μαθητών.
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Η Συμβολή της Προφορικών και Γραπτών Μαρτυριών στη Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
Ελένη Μπεζέ

Ο τίτλος της παρουσίασής μου παραπέμπει περισσότερο σε θεωρητική προσέγγιση. Αυτό που θα σας
παρουσιάσω, όμως, αποτελεί περισσότερο μια διδακτική πρόταση με αφετηρία κυρίως πηγές της
προφορικής ιστορίας, που παράλληλα δίνουν και μια διάσταση της τοπικής ιστορίας, της ιστορίας της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης εν προκειμένω.
Τα αποσπάσματα από τις προφορικές μαρτυρίες που χρησιμοποιώ προέρχονται από εκδόσεις του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και είναι προσβάσιμες
μέσω της ιστοσελίδας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος· τα αποσπάσματα από γραπτές μαρτυρίες που
παραθέτω προέρχονται από εκδόσεις που μπορείτε να βρείτε στις βιβλιοθήκες του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδος στην Αθήνα, του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αρχεία του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Τέλος, το
φωτογραφικό υλικό προέρχεται κυρίως από το αρχείο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και είναι
επίσης προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του. Στόχος μου ήταν να επιλέξω υλικό στο οποίο να έχετε
πρόσβαση σχετικά εύκολα, ώστε να μπορείτε να το αξιοποιήσετε, με τον τρόπο που εσείς θέλετε, στη
διδασκαλία σας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να διδάξει το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, και ειδικότερα των Ελλήνων
Εβραίων, συχνά έρχεται αντιμέτωπος με την άγνοια των μαθητών γύρω από την παρουσία Εβραίων
στον ελλαδικό χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία σχετικού διδακτικού υλικού από τα σχολικά
βιβλία, θα επιχειρήσω, εν είδη εισαγωγής σε μια διδακτική ενότητα που θα αφορούσε το Ολοκαύτωμα
ή ως έναυσμα για τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής εργασίας, να σκιαγραφήσω εν συντομία τη ζωή στην
εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης από τον Μεσοπόλεμο ως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Κύριος
στόχος μου, μέσα από προφορικές και γραπτές μαρτυρίες επιζώντων, καθώς και φωτογραφικό υλικό,
ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος και η ανάδειξη τόσο της τοπικής διάστασης του
γεγονότος όσο και της συνάφειάς του με την «εθνική» ιστορία. Με την παρουσίαση που ακολουθεί
ελπίζω να φανεί, σε κάποιο βαθμό, πώς η προφορική και/ή η τοπική ιστορία μπορούν να συμβάλουν
στη διδασκαλία του θέματος.
Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρώ να σκιαγραφήσω, μέσα από
προφορικές και γραπτές πηγές, τη ζωή των Εβραίων στις δύο κοινότητες (της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης) πριν τον πόλεμο, στο δεύτερο την τύχη τους στη διάρκεια του πολέμου και στο τρίτο
μέρος τη ζωή τους αμέσως μετά.
*
Α΄ μέρος: Η ζωή πριν
Αθήνα

Στην Αθήνα, πριν τον πόλεμο, αρκετοί
Εβραίοι ζούσαν στο Θησείο και στα
Πετράλωνα, κοντά στις δύο Συναγωγές
της πόλης. Η Σιμχά Μπατή θυμάται για
τη γειτονιά της, στο Θησείο:
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Ο Σαμ Νεχαμά, το μικρό παιδάκι της
φωτογραφίας στα αριστερά, από τους
νεαρότερους επιζώντες του Άουσβιτς,
αναπολεί τα καλοκαίρια των παιδικών του
χρόνων:

Τα αδέλφια Σάμπης και
Νέλλη Καμχή, μετέπειτα
«κρυμμένα
παιδιά»,
μεγάλωσαν
στα
Πατήσια.
Η
Νέλλη
θυμάται τα παιχνίδια
τους στην αυλή αλλά και
τις καλές σχέσεις της
οικογένειας με τον
μπακάλη της γειτονιάς.

Οι
συγκεκριμένες
μαρτυρίες
και
φωτογραφίες, καθώς
και αυτές που θα
ακολουθήσουν, προέρχονται από την έκδοση
του Εβραϊκού Μουσείου Εβραϊκές γειτονιές της
Ελλάδας. Η εν λόγω έκδοση, η οποία υπάρχει σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
Μουσείου, προσφέρεται για μια εισαγωγή των
μαθητών στην εβραϊκή ζωή ανά την Ελλάδα
πριν τον πόλεμο.
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*
Θεσσαλονίκη

Οι Εβραίοι της πόλης ήταν απλωμένοι σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Η πυρκαγιά του ’17 όμως είχε ως
αποτέλεσμα οι περισσότεροι Εβραίοι «να αναζητήσουν άσυλο στα προάστεια, αποτελούμενα εν μέρει
από ταπεινά σπιτάκια, και, συχνά, από παραπήγματα, υπόγεια, χτισμένα με παλιές λαμαρίνες και
σακιά από καναβάτσο»81.
Η Αλλέγκρα Καράσσο αναπολεί τα παιδικά της χρόνια, ενδεχομένως εξιδανικεύοντας, σε κάποιο
βαθμό, τη ζωή πριν τον πόλεμο.

Η Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο μας μιλά
για μία άλλη πλευρά της ζωής των
Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, τη
φτώχεια.
«Οι ταξικές διαφορές ανάμεσα
στους Εβραίους ήταν τεράστιες.
Υπήρχαν οι πολύ φτωχοί Εβραίοι
στο συνοικισμό 151 και οι πλούσιοι,
που ζούσαν στις Εξοχές, από τον
Λευκό Πύργο και πάνω. Σε
ορισμένες περιοχές ζούσαν μόνο
Εβραίοι, ήταν κάτι σαν γκέτο χωρίς
πύλες. Υπήρχε πολλή φτώχεια
εκεί…».82
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Μικαέλ Μόλχο - Ιωσήφ Νεχαμά, In Memoriam, Αφιέρωμα στη μνήμη των Ισραηλιτών θυμάτων του
ναζισμού εν Ελλάδι, Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 20. Α΄ έκδοση: In
Memoriam, Hommage aux victimes des Nazis en Grèce (τόμ. 1 Θεσσαλονίκη 1948, τόμ. 2 Θεσσαλονίκη
1949, τόμ. 3 Μπουένος Άιρες 1953).
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Στο Βea Lewcowicz, The Jewish Community of Salonika History, Memory, Identity, Vallentine Mitchell,
Λονδίνο-Πόρτλαντ, 2006, σελ. 97.
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Η ίδια μιλά για την πρώτη φορά που συνειδητοποίησε ότι ως Εβραία δεν είχε τα ίδια δικαιώματα με
τα άλλα παιδιά.
«Ήθελα κι εγώ να γραφτώ στη Νεολαία, όπως οι περισσότερες συμμαθήτριές μου, αλλά δεν ήταν
δυνατόν. Στη νεολαία Μεταξά, οι Εβραίοι δεν επιτρέπονται…Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι
δεν ήμουν ίση με τους φίλους μου, τα χριστιανόπουλα».83
Με αφετηρία ανάλογο υλικό, δάσκαλος και μαθητές μπορούν να οδηγηθούν αρχικά σε μια γενική
συζήτηση γύρω από τις μνήμες της παιδικής ηλικίας και στη συνέχεια σε ειδικότερα θέματα όπως αυτά
των σχέσεων μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων στην κάθε πόλη και των ταξικών διαφορών στο
εσωτερικό των εβραϊκών κοινοτήτων. Επιπλέον, μπορούν να τεθούν ερωτήματα που θα οδηγήσουν σε
περαιτέρω αναζήτηση, όπως, λ.χ., πώς οι συγκεκριμένοι παράγοντες (των σχέσεων μεταξύ Εβραίων –
μη Εβραίων και των διαφορών στο εσωτερικό των εβραϊκών κοινοτήτων) επηρέασαν την τύχη των
Εβραίων της Ελλάδας στη διάρκεια του πολέμου.
**
Β΄ Μέρος: Στη διάρκεια του πολέμου

Εδώ βλέπουμε μια εβραϊκή οικογένεια, την οικογένεια
Γκερσόν, φωτογραφισμένη τον Φλεβάρη του ’43,
δηλαδή λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι εκτοπίσεις, στο
γκέτο που δημιουργήθηκε στην εβραϊκή συνοικία
«Βαρώνου Χιρς» στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια
Γκερσόν χάθηκε ολόκληρη στο Άουσβιτς.

Αθήνα. Κρυμμένα παιδιά
Ας ξεκινήσουμε όμως από την Αθήνα. Είναι γνωστό πως
οι Εβραίοι της Αθήνας είχαν περισσότερο χρόνο στη
διάθεσή τους για να ενημερωθούν για τον κίνδυνο που διέτρεχαν και να οργανώσουν τη διαφυγή τους,
καθώς η πόλη ήταν μέρος της ιταλικής ζώνης κατοχής, όπου, ως τον Σεπτέμβρη του ’43, δεν
εφαρμόστηκαν αντιεβραϊκά μέτρα. Για τον λόγο αυτό, στην Αθήνα κατέφυγαν πολλοί Εβραίοι από την
υπόλοιπη Ελλάδα, όπου κάποιοι κατάφεραν να κρυφτούν και να διαφύγουν τελικά τη σύλληψη και
τον εκτοπισμό.
Από τους Εβραίους που είτε ζούσαν προπολεμικά στην Αθήνα είτε κατέφυγαν εδώ κυνηγημένοι
επέλεξα να αναφερθώ στα «κρυμμένα παιδιά», στα Εβραιόπουλα που διέφυγαν τον κίνδυνο
κρυμμένα σε σπίτια μη Εβραίων φίλων, γνωστών, ενίοτε και αγνώστων, της πόλης. Πρόκειται,
σύμφωνα με διεθνείς φορείς που ασχολούνται με τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος για μια
θεματική ενότητα που ενδείκνυται για την εισαγωγή των μαθητών στο θέμα και ιδιαίτερα των
μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου.
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Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο, Πενήντα χρόνια μετά… Αναμνήσεις μια Σαλονικιώτισσας Εβραίας, 1996, σελ.
30.
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Εδώ βλέπουμε την αφίσα από την έκθεση «Κρυμμένα
παιδιά» και την ομώνυμη έκδοση του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδος, όπου παρουσιάστηκαν οι ιστορίες
δώδεκα Εβραιόπουλων, τα περισσότερα από τα οποία
στη διάρκεια της Κατοχής βρήκαν καταφύγιο στην
Αθήνα.
Οι μαρτυρίες και το φωτογραφικό υλικό αυτής της
ενότητας προέρχονται από τη συγκεκριμένη έκδοση (η
οποία συνοδεύεται και από Μουσειοσκευή, για την
οποία μπορεί να σα δώσει πληροφορίες η κυρία
Οριέττα Τρέβεζα), καθώς και από μία άλλη σημαντική
έκδοση με τίτλο Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Και οι δύο αυτές χρήσιμες εκδόσεις υπάρχουν σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.
Ζώντας σε συνθήκες παρανομίας
Η οικογένεια της Νέλλης Καμχή κατάφερε να εγκαταλείψει την Αθήνα και να κρυφτεί σ’ ένα
απομονωμένο χωριό της Μάνης. Η Νέλλη θυμάται:
«Το καταπληκτικό ήταν που ενώ εγώ ήμουν πέντε χρονών και ο Σάμπης οκτώ, ούτε μία φορά δεν
κάναμε λάθος να φωνάξει ο ένας τον άλλο με το πραγματικό του όνομα».84
Ο εγκλεισμός
Ο Σολομών Πάπαρος, που με την οικογένειά του βρήκε καταφύγιο στην Αθήνα, μας λέει:
«Δεν πήγα σχολείο εκείνη τη χρονιά. Περνούσα όλη τη μέρα κουκουλωμένος κάτω από τις κουβέρτες
για να μην κρυώνω –θέρμανση δεν είχαμε– και προπαντός για να μην καταναλώνω θερμίδες».85
Συναισθήματα
Ο Αλέξανδρος Σιμχά, του οποίου η οικογένεια επίσης βρήκε καταφύγιο στην Αθήνα, καταθέτει:
«Οι γονείς μου μου έλεγαν συνέχεια να μη λέω σε κανέναν ότι είμαστε Εβραίοι, για να μην το μάθουν
οι Γερμανοί. Άρχισαν έτσι να μου δημιουργούνται ενοχές. Αισθανόμουνα ότι ανήκα σε μια κατώτερη
κατηγορία ανθρώπων».86
Με αφορμή ανάλογες μαρτυρίες η συζήτηση με τους μαθητές μπορεί να στραφεί γύρω από ζητήματα
όπως η αλλαγή ταυτότητας και γενικότερα οι τεχνικές επιβίωσης που επιστρατεύουν τα μικρά παιδιά,
τα συναισθήματά τους, οι συνέπειες της εμπειρίας τους στην ενήλικη ζωή.
*
Θεσσαλονίκη: «Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν»
Όπως είναι γνωστό, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης πλήρωσαν ιδιαίτερα βαρύ τίμημα. Υπολογίζεται ότι
οι απώλειες των Εβραίων της πόλης ανέρχονται σε ποσοστό 96%. (Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι
αντίστοιχες απώλειες της κοινότητας της Αθήνας υπολογίζονται σε λιγότερο του 30%).
Εκ των πραγμάτων λοιπόν, οι περισσότερες μαρτυρίες Θεσσαλονικιών Εβραίων προέρχονται
από ανθρώπους που επέζησαν από στρατόπεδα εξόντωσης και συγκέντρωσης. Οι Θεσσαλονικείς
αυτοί είναι συχνά οι μόνοι επιζώντες της οικογένειάς τους και από τους ελάχιστους επιζώντες μιας
84

Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Αθήνα 2003, σ. 44. Βλ.
επίσης το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Νέλλης Καμχή-Σεφιχά, Αναμνήσεις, Εκδόσεις HY BRAZIL,
Θεσσαλονίκη 2007, κυρίως σσ. 23-37.
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Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγμός και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943-1944.
Εισαγωγικά κείμενα: Αριέλλα Ασέρ, Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Steven Bowman, Έκδοση του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβούλιου Ελλάδος με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αθήνα
2008, σ. 71.
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Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής, ό.π., σ. 28.
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άλλοτε πολυάριθμης και ευημερούσας κοινότητας. Και, όπως
θυμίζει ο συγγραφέας και επιζών του Άουσβιτς Πρίμο Λέβι, οι
επιζώντες των στρατοπέδων δεν μαρτυρούν μόνο για τους ίδιους,
μαρτυρούν και για όλους εκείνους που «βούλιαξαν», που δεν
επέστρεψαν για να διηγηθούν τη δική τους μοίρα, αφού «κανείς
δεν επέστρεψε για να διηγηθεί το θάνατό του». [Η έκφραση
«Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν» αποτελεί τίτλο
ενός εξαιρετικού βιβλίου του Πρίμο Λέβι. Στη φωτογραφία
Θεσσαλονικιός επιζών φωτογραφισμένος με τη στολή του
εγκλείστου στο Άουσβιτς λίγο μετά την Απελευθέρωση].
Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι επιζώντες των
στρατοπέδων, μιλάνε για το διάστημα που προηγήθηκε της
εκτόπισης, για την εξαπάτησή τους, για την προδοσία.
Η παραπλάνηση
Ο Λεόν Μπενμαγιόρ λέει:
«Οι Ναζί είχαν εφαρμόσει με επιτυχία όλα τα συστήματα εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ψυχολογίας.
Είχαν υιοθετήσει μια τακτική εναλλαγής καταδιώξεως και εφησυχασμού, ώστε να μην υπάρξουν
αντιδράσεις από πλευράς μας».87
Η δυσκολία διαφυγής
Ο γιατρός Ισαάκ Ματαράσσο γράφει αμέσως μετά τον πόλεμο, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί δεν
μπόρεσαν περισσότεροι να διαφύγουν:
«Πώς να δραπετεύσεις όταν δεν έχεις χρήματα και όταν δεν έβρισκες τον μεσάζοντα, τον τίμιο
χριστιανό που θα βοηθήσει την εγκατάλειψη του γκέτο και της πόλεως;».88

Το «ταξίδι»
Στη συνέχεια, οι μάρτυρες περιγράφουν τη μεταφορά τους στα στρατόπεδα.
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Μαρτυρία του Λεόν Μπενμαγιόρ στο Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων
της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα, επιμέλεια-επίμετρο Φ. Αμπατζοπούλου, Ίδρυμα Ετς ΑχαϊμΠαρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 303.
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42

«Μας στοίβαξαν στα τρένα, σε βαγόνια για άλογα, περίπου 100 άτομα ανά βαγόνι. Στο δικό μας βαγόνι
ένα άτομο πέθανε. Μετά από τέσσερις μέρες και νύχτες φτάσαμε στο Άουσβιτς. Κατεβήκαμε από το
τρένο και ήρθαν αξιωματικοί, μεθυσμένοι».89
Η «δουλειά»
Η δουλειά μετατρέπεται στο στρατόπεδο σε δουλεία. Μη αμειβόμενη, εξοντωτική –για τους ήδη
εξασθενημένους και υποσιτισμένους εγκλείστους– εργασία, που καλούνταν να εκτελούν ανεξαρτήτως
φύλου και ηλικίας, σε συνθήκες ψύχους ή καύσωνα, συχνά δίχως κανέναν πρακτικό σκοπό.
«Μετά άρχισε η δουλειά – βαρειά δουλειά. Να σκάψουμε, να κουβαλήσουμε πέτρες, να φτιάξουμε
δρόμους, να κουβαλήσουμε άμμο…».90
Η φυσική και ψυχική εξόντωση των κρατουμένων
Η πλειοψηφία των επιζώντων, που δεν τρέφονταν καν στοιχειωδώς, μιλούν για την πείνα και τη δίψα,
που τους ταλαιπωρούσαν σε σημείο να τους γίνονται εμμονή. Ο Λεόν Μπενμαγιόρ καταθέτει:
Όταν το βράδυ επιστρέφαμε και μας έδιναν το φαγητό, θυμόμουν τον κινηματογραφικό ήρωα, τον
«αόρατο άνθρωπο». Κι ήθελα να ’μαι κι εγώ αόρατος για να μπω στην κουζίνα και να φάω! Προσέξτε
το αυτό. Όχι να δραπετεύσω, αλλά να φάω! Αυτή είναι η ψυχολογία του έγκλειστου, ύστερα από μια
μέρα σκληρής δουλειάς, δεν ονειρεύεται την πλήρη ελευθερία αλλά σκέπτεται μόνο πώς να χορτάσει
την πείνα του. Όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν άριστα οι Γερμανοί».91
«Πορείες θανάτου»
Οι μαρτυρίες κλείνουν με την εκκένωση των στρατοπέδων τον Γενάρη του ’45 και τις «πορείες
θανάτου», στις οποίες χιλιάδες άφησαν την τελευταία τους πνοή:
«Ήμασταν μια φάλαγγα από 6-7 χιλιάδες άνδρες και γυναίκες. Όσον προχωρούσαμε τόσο και στο
δρόμο ήταν γεμάτο από πτώματα, οι βραδυπορούντες δηλαδή ήταν καταδικασμένοι να σκοτώνονται.
Κατά την διαδρομήν, από όλα τα πολωνικά χωριά που περνούσαμε, δεν τύχαμε καμίας εκδηλώσεως,
ούτε υπέρ ούτε κατά».92
Με τη συνδρομή ανάλογων μαρτυριών, η συζήτηση με τους μαθητές, ιδίως των μεγαλύτερων τάξεων,
μπορεί να στραφεί γύρω από την πραγματικότητα του στρατοπεδικού κόσμου και την πλήρη
αντιστροφή των αξιών του ελεύθερου κόσμου που ίσχυε εκεί.

Γ΄ μέρος:
Μετά τον πόλεμο
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Στη φωτογραφία ομαδικός γάμος
επιζώντων στη Θεσσαλονίκη, το
1946, στα σκαλιά του ιδρύματος
Ματανότ Λαεβιονίμ, όπου ζούσαν
πολλοί άστεγοι Εβραίοι μετά τον
πόλεμο. Απεικονίζει την
πραγματικότητα της εποχής για
τους Εβραίους: νέοι άντρες και
γυναίκες, απουσιάζουν οι γονείς,
πολύ λίγα παιδιά.
Όσοι επιζώντες των στρατοπέδων
επιστρέφουν στην Ελλάδα –δεν
είναι
λίγοι
εκείνοι
που
μεταναστεύουν παράνομα και με
κίνδυνο της ζωής τους στην
Παλαιστίνη, δίχως να περάσουν
από την Ελλάδα, όπου ήδη υπέφωσκε ο Εμφύλιος–, και ιδιαίτερα όσοι προέρχονταν από τις πλήρως
κατεστραμμένες κοινότητες της Μακεδονίας και της Θράκης, γνωρίζουν πως η ζωή τους δεν θα είναι
ποτέ ίδια. Επιστρέφουν σε πόλεις άδειες από Εβραίους, συχνά είναι οι μόνοι επιζώντες της οικογένειάς
τους, τα σπίτια και τα μαγαζιά τους είναι κατειλημμένα από μη Εβραίους, πρόσφυγες και συχνά
συνεργάτες των Γερμανών.
Πολλοί από τους Εβραίους της Αθήνας είχαν καταφέρει να κρυφτούν. Τώρα μπορούν, όπως οι
εικονιζόμενοι, να χαρούν την ελευθερία τους.
Δεν ισχύει το ίδιο και για τους επιζώντες των
στρατοπέδων, κάποιοι από τους οποίους φτάνουν με
μεταγωγικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της
Ελευσίνας. Η Μαρία Παρέντε-Αγαπιάδου θυμάται ότι
δεν τους υποδέχτηκε κανείς ούτε από την Ισραηλιτική
Κοινότητα ούτε από το ελληνικό Κράτος:
«Εκεί, όταν ήρθαμε στην Αθήνα, μας έδωσαν μια ελιά
και ένα ούζο και «καλωσορίσατε» και μας πήραν
αποτυπώματα. Μας πήραν αποτυπώματα στην
Αθήνα. Το ξέρεις;».93
Η προπολεμική Θεσσαλονίκη, η «madre de Israel»,
για τους λιγοστούς που επιστρέφουν είναι παρελθόν:
«Οι δικοί μου άνθρωποι είχαν προδοθεί. Ένιωθα ότι
δεν άξιζε να ζω σε μια πόλη-φάντασμα».94
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Πηγή: Shoah Visual History Foundation.
Ανώνυμη μάρτυρας. Πηγή: Β. Lewcowicz, ό.π.
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Στη φωτογραφία η Συναγωγή Μπετ Σαούλ που καταστράφηκε από τους Ναζί
Η Κλαιρ Μπέζα έχασε στο Άουσβιτς τον άντρα της και το αγοράκι της που εκτοπίστηκε μαζί της. Η κόρη
της, την οποία είχε κρύψει στην Αθήνα, εστάλη, ενόσω εκείνη ήταν έγκλειστη στο Άουσβιτς, εν αγνοία
της στην Παλαιστίνη. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη βρήκε επιπλέον το σπίτι της κατειλημμένο.
«Πού είναι τα παιδιά μου, πού είναι ο άντρας μου, πού είναι το σπίτι μου, δεν έχω τίποτα πια. Δεν
είμαι κανείς πια».95
Για αρκετούς που γύρισαν και ξανάρχισαν τη ζωή τους απ’ την αρχή στη Θεσσαλονίκη, και ιδίως για
τους νέους, η κοινοτική ζωή απάλυνε, σε κάποιο βαθμό, τις απώλειες που δημιούργησε σε κάθε
οικογένεια ο πόλεμος. Η Φλώρα Μιχαέλ μας λέει:

Με αφορμή ανάλογες μαρτυρίες και φωτογραφίες, η συζήτηση με τους μαθητές μπορεί να στραφεί
γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιζώντες μεταπολεμικά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα
μπορούσε να συζητηθεί και η απόφαση πολλών από αυτούς να μεταναστεύουν – κυρίως στην Αμερική
και το Ισραήλ.
95

Πηγή: Shoah Visual History Foundation.
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Θα κλείσω με τα λόγια του Ραφαέλ Βαρσάνο, ο οποίος θυμίζει ότι το τραύμα των επιζώντων όχι μόνο
δεν κλείνει, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, μεταφέρεται και στις επόμενες γενιές.
«Είμαστε, είτε το θέλουμε είτε όχι, ευαίσθητοι. Θα είναι ευαίσθητοι μέχρι και τα παιδιά των παιδιών
μας».96
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Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π., σ. 249.
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Το κείμενο που συνόδευε την έκθεση της Άρτεμις Αλκαλάη στο Ινστιτούτο Θερβάντες: Έλληνες
Εβραίοι επιζώντες από το Ολοκαύτωμα: Μια εικαστική αφήγηση
«Η ζωή των άλλων, έτσι όπως φτάνει ως εμάς μέσα από τη λεγόμενη πραγματικότητα, δεν είναι
κινηματογράφος αλλά φωτογραφία, πράγμα που σημαίνει πως δεν είμαστε ικανοί να συλλάβουμε τη
δράση, παρά μόνο τα ελλειπτικώς καταχωρημένα θραύσματά της. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από
τις στιγμές κατά τις οποίες βρισκόμαστε μ’ αυτόν τον άλλον που νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε τη ζωή
του, είτε όταν μας μιλούν γι’ αυτόν είτε όταν εκείνος μας αφηγείται τι του συνέβη ή προβάλλει μπρος
στα μάτια μας αυτό που προτίθεται να κάνει. Στο τέλος μένει ένα λεύκωμα με φωτογραφίες, με
στιγμιότυπα: ποτέ το μέλλον δεν πραγματοποιείται μπρος στα μάτια μας, το άλμα από το χτες στο
σήμερα, η πρώτη βελόνα της λησμονιάς στη μνήμη.» [ Χούλιο Κορτάσαρ, Το κουτσό]
Αγαπητέ επισκέπτη,
Σήμερα η αίθουσα του Ινστιτούτου Θερβάντες παίρνει τη μορφή μιας πολύσημης εικαστικής
γραφής που έρχεται να μας εξιστορήσει με ιδιαίτερη ευαισθησία τις ζωές Ελλήνων Εβραίων επιζώντων
από το Ολοκαύτωμα.
Το βλέμμα της εικαστικού Άρτεμις Αλκαλάη βυθίστηκε στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής με τέτοιο
τρόπο που δημιούργησε ακόμα μια φορά –και ίσως ασύνειδα- ένα σύνθετο χαλί με το χαρακτηριστικό
κόκκινο νήμα των έργων της. Αλλά τολμάω να πω ότι η καλλιτέχνιδα κάνει εδώ ένα βήμα πάρα πέρα·
η ίδια έχει συμπεριληφθεί σε τούτο το συλλογικό χαλί.
Οι φωτογραφίες αυτές θα μπορούσαν να είναι θραύσματα μιας συνταρακτικής ιστορίας. Η τέχνη
όμως καλείται να χαρίσει μια συνοχή εκεί που η ζωή έχει βιώσει τη φρίκη σε όλες τις εκφάνσεις της.
Χάρη στην τέχνη η άναρθρη κραυγή γίνεται εδώ λόγος, ένας λόγος βαθύτατα ανθρώπινος.
Αν και μπορεί να φανεί παράδοξο η κάθε ατομική ιστορία γίνεται οικουμενική υπερβαίνοντας τα
δικά της όρια για να ενταχθεί σε μια συλλογική αφήγηση που αποσκοπεί στην απονομή νοήματος και…
δικαιοσύνης.
Η Άρτεμις Αλκαλάη «κέντησε» σε αόρατο αργαλειό ένα οικουμενικό άσμα που αφουγκράζεται
διακριτικά σε κάθε εικόνα.
Αξίζει, αγαπητέ επισκέπτη, να ανοίγεις την καρδιά σου για να ακούσεις την ιστορία που περιμένει
κρυμμένη σε κάθε φωτογραφία.
Marta Silvia Dios Sanz
«Η επιβίωση τους ως τα βαθιά γεράματα,
Μια ασύλληπτη νίκη.
Ο αριθμός στο χέρι τους ,
Μια διαρκής υπόμνηση.
Το βλέμμα τους, μια παρακαταθήκη για το μέλλον»
Οντέτ- Βαρών Βασάρ
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα Και Μουσειοσκευές του Ε.Μ.Ε. για το Ολοκαύτωμα
Οριέττα Τρέβεζα

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος οργανώνει από το 1996 ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία.
Με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας επιδιώκεται η διαπολιτισμική και διαθρησκευτική γνωριμία
και η επεξεργασία θεμάτων, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ο ρατσισμός αντισημιτισμός και το
Ολοκαύτωμα.
Τα σχολεία ενημερώνονται στην αρχή κάθε χρονιάς για τα τρέχοντα προγράμματα του Ε.Μ.Ε. μέσω
Υπουργείου Παιδείας.
Εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στην μόνιμη έκθεση του Ε.Μ.Ε.
«Ολοκαύτωμα»: Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τι συνέβη
στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Μέσα από αρχειακό υλικό, φωτογραφίες και
μαρτυρίες, μαθαίνουν για την τύχη των Εβραίων και των άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος και
συζητούν για τη σημασία των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν για την ζωή μας σήμερα. Το υλικό
του προγράμματος είναι διαθέσιμο και σε μορφή μουσειοσκευής και συνδυάζεται με περιοδεύουσα
έκθεση του Ε.Μ.Ε..
«Εβραιόπουλα σε αναζήτηση καταφυγίου στη διάρκεια της κατοχής».
Με αφορμή το θέμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2016 και τις κοινές δράσεις
που πραγματοποιήθηκαν στα μουσεία στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2016, το ΕΜΕ προτείνει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα: «Εβραιόπουλα σε αναζήτηση
καταφυγίου στη διάρκεια της κατοχής».
Το πρόγραμμα προτείνεται σε παιδιά Ε,΄ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνασιακές τάξεις.
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία των παιδιών με τις ιστορίες παιδιών και
των οικογενειών τους που την περίοδο της Κατοχής διώχθηκαν και υποχρεωθήκαν να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και τις πόλεις τους για να σωθούν. Λόγω της διαφορετικής τους
θρησκείας αναγκάστηκαν να κρυφτούν ή να περιοριστούν σε «γκέτο» και να εκτοπιστούν σε
στρατόπεδα εξόντωσης.
«Εβραϊκή γλώσσα, Ισπανοεβραϊκή, Γραικο-ιουδαϊκή διάλεκτος»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Εβραϊκού
Πολιτισμού 2016: «Εβραϊκή γλώσσα, Ισπανοεβραϊκή, Γραικο-ιουδαϊκή διάλεκτος»
Το πρόγραμμα προτείνεται σε παιδιά Ε,΄ΣΤ΄ Δημοτικού και γυμνασιακές τάξεις.
Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουμε, να ακούσουμε και να πειραματιστούμε μαζί πάνω
στην εβραϊκή γλώσσα, την ιστορία της, την εξέλιξη και τις επιρροές που έχει ανάλογα με την χώρα
προέλευσης. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το αλφάβητο και τη γραφή του, εντοπίζουν δυσκολίες,
ομοιότητες και διαφορές. Μαθαίνουν συμβολικά γράμματα αλλά και λέξεις μέσα από ποίηση,
παροιμίες και τραγούδια.
«Αντισημιτισμός και Ρατσισμός: Χθες και Σήμερα» : Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η
ανίχνευση της ιστορίας του αντισημιτισμού και του ρατσισμού και των εκδηλώσεων των φαινομένων
αυτών, διαχρονικά. Με την εξέταση ιστορικών μελετών, άρθρων του ημερήσιου τύπου και σχετικών
επίκαιρων κειμένων, τίθενται προς συζήτηση ερωτήματα, όπως, ποιες μορφές παίρνει ο
αντισημιτισμός και ο ρατσισμός στις μέρες μας; πόσο ρατσιστές είμαστε; τι μας οδηγεί σε τέτοιες
συμπεριφορές; πώς μπορούμε να αλλάξουμε. Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται και σε δανειστική
μουσειοσκευή.
«Ολοκαύτωμα και Τέχνη»: Βιωματική διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσω της Τέχνης εικαστικά
έργα μουσική ποίηση. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Νίνα Αλκαλάη, θεωρητικός του
χορού και χοροθεραπεύτρια προτείνεται για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.
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Κυριακάτικα οικογενειακά προγράμματα και ξεναγήσεις σε μεμονωμένους επισκέπτες
Κάθε μήνα πραγματοποιούνται στο Ε.Μ.Ε. οικογενειακά εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις
με διαφορετική θεματολογία π.χ. Ημέρα Εβραϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ημέρα Μουσείων,
Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος, Ημέρα κατά του Ρατσισμού, Ημέρα Ανεκτικότητας, Πέσσαχ – Πάσχα,
Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Δίκτυο Μουσείων Ιστορικού Κέντρου.
Περιοδικές εκθέσεις – ψηφιακές εφαρμογές
«Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής»: Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος
(Μουσειοσκευής) είναι να προβληματιστούν οι μαθητές πάνω σε ζητήματα πάντοτε επίκαιρα, όπως η
φρίκη του πολέμου, η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η έννοια της ταυτότητας, η κοινωνική
ανεκτικότητα, το δικαίωμα της διαφορετικότητας, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Καθώς και η στάση
των απλών ανθρώπων που τους έκρυψαν και τους έσωσαν. Συνδέεται με την ομότιτλη περιοδεύουσα
έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Προτείνεται για τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Ε΄ και
ΣΤ΄) και για την Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Το υλικό είναι διαθέσιμο και σε μουσειοσκευή.
«Εικόνες Ελλήνων Εβραίων»: Ψηφιακή φωτογραφική έκθεση στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε.
www.jewishmuseum.gr. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές προτάσεις για χρήση της έκθεσης αυτής και
ανάλογα προσαρμόζεται για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
«Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας»: Ψηφιακή φωτογραφική έκθεση στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε.
www.jewishmuseum.gr. Περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από 12 κοινότητες στην Ελλάδα.
Παρουσιάζει τη ζωή στις γειτονιές όπου ζούσαν εβραίοι πριν από τον πόλεμο.
«Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση»: Ψηφιακή φωτογραφική έκθεση στην
ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε. www.jewishmuseum.gr. Είναι διαθέσιμη και σε μορφή μουσειοσκευής.
Το πρόγραμμα Crocus
Το πρόγραμμα Crocus απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών και αποτελεί δραστηριότητα
σε πολλά σχολεία από όλον τον κόσμο, τα οποία συμμετέχουν σε αυτό, εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι
ένας τρόπος να γνωρίσουν οι μαθητές το θέμα του Ολοκαυτώματος και να ενισχυθεί η γνώση τους
σχετικά με τους κινδύνους των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας.
Αποστέλλονται στα σχολεία μέσω του Εβραϊκού Μουσείου, βολβοί κίτρινου κρόκου για να φυτευτούν
το φθινόπωρο στη μνήμη των 1,5 εκατομμυρίων Εβραίων παιδιών και των χιλιάδων άλλων παιδιών,
που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα. Η ανάμειξη των παιδιών στη φύτευση των βολβών και
παρακολούθηση της ανάπτυξης των λουλουδιών, ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση σχετικά με τη
σημασία της ανεκτικότητας και του σεβασμού. Τα κίτρινα άνθη φέρνουν στη μνήμη το κίτρινο άστρο
του Δαβίδ, το οποίο οι Ναζί υποχρέωναν τους Εβραίους να φοράνε. Ο κρόκος ανθεί στα τέλη
Ιανουαρίου ή στις αρχές του Φεβρουαρίου, κοντά στην παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου). Όταν ανθίσουν τα λουλούδια, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να
εξηγήσουν τον συμβολισμό τους.
Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013. Για τη σχολική χρονιά 2015-16 συμμετέχουν
πάνω από 100 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Πολλά από αυτά τα σχολεία στο πλαίσιο της συμμετοχής
τους στο πρόγραμμα επισκέφτηκαν το μουσείο πήραν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα και
χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικό υλικό και μουσειοσκευές.
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος αφιερωμένες στην Εθνική Ημέρα
Μνήμης του Ολοκαυτώματος, 27η Ιανουαρίου
Κάθε χρόνο προτείνονται στα σχολεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας εκπαιδευτικά προγράμματα
προβολές ταινιών ντοκιμαντέρ και συναντήσεις στο χώρο του Ε.Μ.Ε. με επιζήσαντες από το
Ολοκαύτωμα για την Ημέρα Μνήμης που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες, ενήλικο κοινό και
οικογένειες. Επίσης στέλνεται εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία που ενδιαφέρονται. Την σχολική χρονιά
2015-16 στάλθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε περισσότερα από 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
Επισκέψεις σε σχολεία: Το Ε.Μ.Ε. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς διοργανώνει παρουσιάσεις
σε σχολεία που το επιθυμούν με επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, κρυμμένα παιδιά και πρώην
αντάρτες. Διοργανώνονται προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, όπως και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες με μουσειοσκευές.
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Μουσειοσκευές
«Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της κατοχής»
«Ολοκαύτωμα»: Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τι συνέβη
στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μέσα από τα ιστορικά
στοιχεία, τις φωτογραφίες και τις μαρτυρίες, να μάθουν για την τύχη των Εβραίων και των άλλων
θυμάτων του Ολοκαυτώματος και να συζητήσουν τη σημασία των ηθικών ζητημάτων, που
προκύπτουν, για την ζωή μας σήμερα. (Συνδέεται με περιοδεύουσα έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος).
Η μουσειοσκευή προτείνεται για μαθητές Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.
«Εβραϊκές γιορτές»: Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος- μουσειοσκευής είναι η γνωριμία των
παιδιών με τις βασικές γιορτές της εβραϊκής θρησκείας, καθώς και με την ευρεία απήχηση του θεσμού
των γιορτών σε όλους τους λαούς και όλες τις εποχές. Επίσης, να εντοπίσουν κοινά στοιχεία με τις
χριστιανικές γιορτές με βάση το ημερολόγιο, τα ήθη και τα έθιμα.
Εκπαιδευτικός φάκελος: «Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας»:
Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι να πληροφορηθούν οι νεαροί επισκέπτες για το πώς ήταν η
ζωή των παιδιών της ηλικίας τους στις γειτονιές της Ελλάδας πριν από τον Πόλεμο· να γνωρίσουν
δηλαδή, ανθρώπους, που έζησαν αυτή την περίοδο και να ακούσουν τα ίδια τους τα λόγια.
Παράλληλα, να ερευνήσουν τις παραμέτρους της συμβίωσης των Εβραίων με αλλόθρησκους ή και
αλλοεθνείς- μέσα στην ίδια κοινωνία- και να κάνουν τις δικές τους διαπιστώσεις. Επιπλέον, να
αντιληφθούν το κενό που άφησαν πίσω τους οι Εβραίοι που δολοφονήθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα.
Τέλος, να γνωρίσουν λιγότερο γνωστά κομμάτια της ιστορίας της πόλης τους και να εντοπίσουν
διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στο σήμερα και στο χθες.
Το πρόγραμμα προτείνεται για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
Μουσειοσκευή: «Έκθεση για το Ολοκαύτωμα»: Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού υλικού είναι να
ενισχύσει τον εκπαιδευτικό στην προσπάθεια του για βιωματική προσέγγιση της διδασκαλίας του
Ολοκαυτώματος και για τη μνημόνευση της Εθνικής Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Με το υλικό
αυτό δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας φωτογραφικής έκθεσης μέσα στην τάξη ή σε άλλο χώρο
του σχολείου, χωρισμένης σε τρεις κυρίως ενότητες. Επιπλέον, παρέχεται φωτογραφικό υλικό από το
χώρο Ολοκαυτώματος του Ε.Μ.Ε. για τα σχολεία που δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο
Μουσείο, καθώς και συνοδευτικές εκδόσεις και οπτικό-ακουστικό υλικό.
Η μουσειοσκευή προτείνεται για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Εκπαιδευτικός φάκελος: «Αντισημιτισμός Ρατσισμός Χτες και Σήμερα»:
Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι να βοηθήσει τα σχολεία που δεν έχουν την δυνατότητα
πρόσβασης στο χώρο του μουσείου παρέχοντάς τους οπτικοακουστικό υλικό και οδηγίες για τη χρήση
του μέσα στην τάξη.
Με την εξέταση ιστορικών μελετών, άρθρων του ημερήσιου τύπου και σχετικών επίκαιρων κειμένων,
τίθενται προς συζήτηση ερωτήματα, όπως, ποιες μορφές παίρνει ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός
στις μέρες μας; πόσο ρατσιστές είμαστε; τι μας οδηγεί σε τέτοιες συμπεριφορές; πώς μπορούμε να
αλλάξουμε.
«Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση»
Στόχος του εκπαιδευτικού έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού είναι η γνωριμία των μαθητών με
ένα άγνωστο κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας, της συμμετοχής Εβραίων στα αντιστασιακά κινήματα
της Κατοχής, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες φωτογραφίες και πρωτότυπα έγραφα της εποχής που
βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν τις έννοιες της αντίστασης και της αλληλεγγύης, τη σημασία της
προσωπικής επιλογής και της συλλογικής δράσης, καθώς και τη γενναιότητα απέναντι στον κίνδυνο
σε περίοδο κρίσης.
Σεμινάρια για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει οργανώσει και υλοποιεί σεμινάρια που απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς, με θέμα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα, πραγματοποιούνται από το
2004 στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Στα σεμινάρια συμμετείχαν πλήθος
50

εκπαιδευτικών από την Αττική και την περιφέρεια, αλλά και εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών και
φορέων.
Σεμινάρια εκπαιδευτικών στο Yad Vashem
Από τον Ιούλιο του 2006, το Μουσείο πραγματοποιεί επταήμερο σεμινάριο στην Ιερουσαλήμ σε
συνεργασία με το ίδρυμα Yad Vashem, με στόχο την επιμόρφωση και την προετοιμασία Ελλήνων
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ελλάδα στο θέμα της
διδασκαλίας για το Ολοκαύτωμα.
Μουσειακές Εκπαιδευτικές Εκδόσεις
«Ο Φίλος μου ο Ααρών»
Στόχος της έκδοσης είναι να κατανοήσουν τα παιδιά την ιδιαιτερότητα της εβραϊκής θρησκείας και να
προβληματιστούν για τη σημασία της διαφορετικότητας, μέσα από τις εμπειρίες δυο παιδιών της
ηλικίας τους.
«Τα Ξυλοπάπουτσα Διηγούνται. Ένα Αληθινό Παραμύθι»
Στόχος του βιβλίου «Τα Ξυλοπάπουτσα Διηγούνται» είναι να φέρει τα παιδιά σε πρώτη επαφή με το
θέμα του Ολοκαυτώματος, καθώς παρουσιάζει το Ολοκαύτωμα μέσα από την εμπειρία ενός νεαρού
αγοριού. Η αφήγηση βασίζεται σε πραγματικές ιστορίες από το στρατόπεδο συγκέντρωσης ΜπέργκενΜπέλσεν, καθώς και σε αυθεντικά αντικείμενα από τη Συλλογή Ολοκαυτώματος του Μουσείου. Η
εικονογράφηση έγινε με βάση φωτογραφίες του στρατοπέδου και στοιχεία από τις μαρτυρίες
επιζησάντων.
Οι εκδόσεις αυτές μπορεί να λειτουργήσουν ως αυτούσια αναγνώσματα, ή να χρησιμοποιηθούν στην
τάξη, για την προετοιμασία των μαθητών πριν από μια επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο. Μπορεί
επίσης να βοηθήσει γονείς που επισκέπτονται το Μουσείο με τα παιδιά τους.
Διαδραστικό CD ROM «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων
Εβραίων 1941 – 1944»
Η ψηφιακή εφαρμογή, προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με την ζωή των Εβραίων της
Ελλάδος πριν από τον πόλεμο, δίνοντας μια εικόνα του κόσμου, που καταστράφηκε. Στη συνέχεια, ο
επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει τα τραγικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος, μέσα από το
συνδυασμό ιστορικών πληροφοριών, εγγράφων, φωτογραφιών, αλλά και προσωπικών μαρτυριών
θυμάτων, ενώ το θέμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των προσπαθειών ανασυγκρότησης μετά
τον πόλεμο.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Προσφέρονται δωρεάν στα σχολεία καθημερινά, κατόπιν συνεννόησης. Οι
εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό μπορούν να απευθυνθούν
στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, και να ενημερώνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια
κτλ. στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε.: www.jewishmuseum.gr
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Διαδικτυακοί τόποι










www.jewishmuseum.gr (Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος)
www.jmth.gr (Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης)
www.kis.gr (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο)
www.teachingholocaust.com
www.ushmm.org (United States Holocaust Memorial Museum)
o www.ushmm.org/education/for educators
o www.ushmm.org/greece/eng/intro.htm
www.yadvashem.org.il. (Yad Vashem)
www. vhf.org. (Survivors of the Shoah Visual History Foundation)
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www.stiftung-denkmal.de (Μνημείο Βερολίνου)
www.denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas.de
www.memorialdelashoah.org (Memorial de la Shoah)
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