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Πρόγραµµα
Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2015
Ινστιτούτο Θερβάντες
13:30-14:00
14:00-14:30

Εγγραφή συµµετεχόντων
Σύντοµοι χαιρετισµοί: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, του ∆.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.
Εισαγωγή: Ζανέτ Μπαττίνου, ∆ιευθύντρια Ε.Μ.Ε.
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

14:30-15:15

15:15-16:00
16:00-16:30
16:30-17:15
17:15-17:30
17:30-18:30

Αναστασία Λουδάρου: «Στα Ίχνη της Εβραϊκής Παρουσίας στην
Ελλάδα: Ιστορικά και Αρχαιολογικά Τεκµήρια της Μακραίωνης
Ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων»
Ιάσονας Χανδρινός: «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων 194144»
∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
Μαρία Καβάλα: «Ιστορική Προσέγγιση των Γενοκτονιών και των
Μαζικών Εγκληµάτων του 20ού αι»
Ερωτήσεις – Συζήτηση
Προβολή Ντοκιµαντέρ «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην
Εθνική Αντίσταση»
ΜΕΡΟΣ 2:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

19:00-20:00

20:00-20:30

Παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσης του Ε.Μ.Ε. «Αντιµέτωπη µε το
Ολοκαύτωµα. Η Λίζα Πίνχας διηγείται». Παρουσιάζουν οι:
Οντέτ Βαρών- Βασάρ Ιστορικός
Αριέλλα Ασέρ Ψυχαναλύτρια
Σάββας Μιχαήλ Συγγραφέας
Ερωτήσεις – Συζήτηση

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
09:30-10:00

Προσέλευση συµµετεχόντων
ΜΕΡΟΣ 3: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:15
13:15-14:00

∆ηµήτρης Ψαρράς: «Άρνηση του Ολοκαυτώµατος και Σύγχρονες
Μορφές Αντισηµιτικού Λόγου»
Οντέτ Βαρών- Βασάρ: «Έλληνες Εβραίοι στην Κατοχή: Ιστορία και
Μνήµη»
Ερωτήσεις – Συζήτηση
∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
Άρτεµις Αλκαλάη: «Έλληνες Εβραίοι Επιζώντες του
Ολοκαύτωµατος». Μια εικαστική, φωτογραφική προσέγγιση
Ερωτήσεις – Συζήτηση
Ελαφρύ Γεύµα
ΜΕΡΟΣ 4: ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
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14:00-14:45
14:45-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00

Νίνα Αλκαλάη: Προτάσεις για µια Βιωµατική ∆ιδασκαλία του
Ολοκαυτώµατος µέσω της Τέχνης (εργαστήριο)
Ελένη Μπεζέ: «Η Συµβολή της Προφορικής και της Τοπικής Ιστορίας
στη ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος» (εργαστήριο)
Ερωτήσεις – Συζήτηση
∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
Οριέττα Τρέβεζα - Σούση: «Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και
Μουσειοσκευές του Ε.Μ.Ε. για το Ολοκαύτωµα» (εργαστήριο)
Ερωτήσεις – Συζήτηση
Λήξη Σεµιναρίου - Συµπεράσµατα

Tο σεµινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Θερβάντες, Μητροπόλεως 23 και στο
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος Αθήνα. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος για δηλώσεις συµµετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες, το
αργότερο µέχρι την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 (υπάρχει περιορισµένος αριθµός
θέσεων).
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Νίκης 39, 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210- 32 25 582

e-mail: info@jewishmuseum.gr
website: www.jewishmuseum.gr
Φαξ. 210- 32 31 577

Βιογραφικά Σηµειώµατα Οµιλητών
∆έκατου Τέταρτου Σεµιναρίου για Εκπαιδευτικούς
4

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. Το 2006 ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στη ∆ιοίκηση
Πολιτισµικών Μονάδων της Σχολής των Κοινωνικών Επιστηµών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου Πατρών. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τµήµατος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στον τοµέα της Αρχαίας Ιστορίας, µε θέµα
«Η εβραϊκή παρουσία στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα από την Εποχή του Μεγάλου
ος

ος

Αλεξάνδρου έως και τα χρόνια του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (4 π.Χ. – 6 µ.Χ. αι.): Συµβολή
στην πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων της
∆ιασποράς». Από το 2007 εργάζεται µε το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος ως ειδική
ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραµµα της σύνταξης ενός σώµατος (corpus) εβραϊκών
επιγραφών, ενώ από το 2009 είναι υπεύθυνη διαχείρισης του προγράµµατος ψηφιοποίησης
της συλλογής του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, στα πλαίσια της συµµετοχής του στο
συγχρηµατοδοτούµενο υποέργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον τίτλο Judaica
Europeana. Είναι µέλος της ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου του Cambridge στο
πρόγραµµα «Χαρτογραφώντας τις Εβραϊκές Κοινότητες του Βυζαντίου» υπό τη διεύθυνση του
Οµότιµου Καθηγητού Εβραϊκών και Ιουδαϊκών Σπουδών Nicholas de Lange, µέλος του
Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου
Εβραϊκών Σπουδών.

Ιάσονας Χανδρινός
Ο Ιάσονας Χανδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Αποφοίτησε µε άριστα από το Τµήµα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα της Νεότερης και Σύγχρονης
Ελληνικής Ιστορίας µε ειδίκευση στην ιστορία της Κατοχής και της Αντίστασης. Από το 2006
εργάζεται ως ιστορικός ερευνητής στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Από το 2010 είναι
υποψήφιος διδάκτορας Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Τµήµατος ΙστορίαςΑρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα διδακτορικής διατριβής «Πόλεις σε
Πόλεµο: Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα στη ναζιστική κατοχή 1939-1945». Τον Απρίλιο του 2012
κυκλοφόρησε το βιβλίο Το τιµωρό χέρι του λαού: Η δράση του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην
κατεχόµενη πρωτεύουσα 1942-1944 (εκδόσεις Θεµέλιο).

Μαρία Καβάλα
Γεννήθηκε το 1968 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται µέχρι σήµερα. Σπούδασε Ιστορία
στο Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και παρακολούθησε µαθήµατα Ιστορίας στο
Πανεπιστήµιο Paul Vallery, στο Montpellier της Γαλλίας. Ακολούθησαν µεταπτυχιακές
σπουδές στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Το 2009 υποστήριξε τη
διδακτορική της διατριβή στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε θέµα «Η
5

Θεσσαλονίκη στη Γερµανική Κατοχή (1941-1944): Κοινωνία, οικονοµία, διωγµός Εβραίων»
έχοντας λάβει υποτροφία του ΙΚΥ στα πρώτα χρόνια των διδακτορικών της σπουδών.
Από το 2010 διδάσκει «Κοινωνική και Οικονοµική Ιστορία της Ευρώπης», στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και από το Φεβρουάριο του 2013 και µέχρι σήµερα, διδάσκει «Ιστορία
του Αντισηµιτισµού στον 20ό αι.», «Ολοκαύτωµα και ιστορική µνήµη» και «Ανασυγκρότηση
της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης µεταπολεµικά. Συγκρίσεις µε την Ευρώπη» στο τµήµα
Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ.
Ασχολείται ερευνητικά µε την ελληνική κοινωνική και οικονοµική ιστορία στο Μεσοπόλεµο, στα
χρόνια της Κατοχής και µεταπολεµικά. Ειδικότερα µε την έρευνά της για την τύχη και το
µέγεθος των εβραϊκών περιουσιών κέρδισε για το 2010 την υποτροφία «Αλµπέρτο Ναρ», το
2012 υποτροφία από το Yad Vashem για παρακολούθηση σεµιναρίου διδασκαλίας του
Ολοκαυτώµατος σε ακαδηµαϊκό πλαίσιο και τις χρονιές 2013-2015 µεταδιδακτορική
υποτροφία Rothschild. 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.

∆ηµήτρης Ψαρράς
Ο ∆ηµήτρης Ψαρράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας της αρχαιολογικής
υπηρεσίας στο υπουργείο Πολιτισµού και ασχολήθηκε µε την επέκταση του Βυζαντινού
Μουσείου της Αθήνας

(1977-1982). Από το έτος 1982 εργάζεται ως ερευνητής

δηµοσιογράφος. Υπήρξε συνεκδότης του περιοδικού Σχολιαστής (1983-1990). Από το 1990
µέχρι το 2012 εργάστηκε ως µέλος της ερευνητικής οµάδας «Ιός» στην εφηµερίδα
Ελευθεροτυπία και από το 2012 µέχρι σήµερα στην Εφηµερίδα των Συντακτών. Ειδικεύεται
στη µελέτη της σύγχρονης Ακροδεξιάς, του ρατσισµού, του αντισηµιτισµού, του εθνικισµού και
του νεοναζιστικού φαινοµένου. Μέχρι σήµερα έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία:
-

«Το κρυφό χέρι του Καρατζαφέρη. Η τηλεοπτική αναγέννηση της ελληνικής Ακροδεξιάς»,
εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010.

-

«Η µαύρη βίβλος της Χρυσής Αυγής. Ντοκουµέντα από την ιστορία και τη δράση µιας
ναζιστικής οµάδας», εκδ. Πόλις, Αθήνα 2012.

-

«Το µπεστ σέλερ του µίσους. Η ελληνική διαδροµή των Πρωτοκόλλων των Σοφών της
Σιών, 1920-2013», εκδ. Πόλις, Αθήνα 2013.

-

«Η Χρυσή Αυγή µπροστά στη δικαιοσύνη», Ιδρυµα Ρόζα Λούξεµπουργκ, Αθήνα 2014.

Οντέτ Βαρών-Βασάρ
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Ιστορικός, καθηγήτρια ιστορίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (από το 2001). Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.
Σπουδές: Σπούδασε στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κι έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη νεώτερη ιστορία στο
Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης. Σπούδασε επίσης γαλλική λογοτεχνία και λογοτεχνική
µετάφραση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης). Υποστήριξε
τη διδακτορική της διατριβή στο Ιστορικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1995).
Βιβλία: Ελληνικός Νεανικός Τύπος 1941-1945. Καταγραφή, τόµ. Α’-Β΄, εκδ. ΙΑΕΝ 1987, βλ.
www.iaen.gr /

Η ενηλικίωση µιας γενιάς. Nέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, α’

εκδ. Εστία, Μάιος 2009, β’ εκδ. ∆εκέµβριος 2009, επεξεργασµένη µορφή της διατριβής της) /
Η ανάδυση µιας δύσκολης µνήµης. Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, (Εστία, Αθήνα α’
έκδ. 2012, β’ έκδ. επαυξηµένη 2013, συγκεντρωτική έκδ. κειµένων)
Οι έρευνές της αφορούν τη δεκαετία του ’40 και στράφηκαν αρχικά γύρω από τη δράση της
ελληνικής νεολαίας στην Αντίσταση. Αργότερα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα προστέθηκε
η γενοκτονία των Ευρωπαίων Εβραίων, η σιωπή και ο λόγος γύρω απ’ αυτήν. Σχετικά κείµενα
έχει δηµοσιεύσει σε πρακτικά συνεδρίων, σε συλλογικούς τόµους, στα περιοδικά Ο Πολίτης,
Σύγχρονα Θέµατα, Historein και the books’ journal και άρθρα στις εφηµερίδες Το Βήµα, Η
Καθηµερινή, Η Αυγή. Πρόσφατα κυκλοφόρησε συγκεντρωτική έκδοση σχετικών κειµένων της.
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 διεθνή συνέδρια κι έχει συνεργαστεί µε πολλούς φορείς στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό (µε το «΄Ιδρυµα για τη Μνήµη του ‘Αουσβιτς» (Βρυξέλλες), µε το Τµήµα Εβραϊκών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Μονπελλιέ,

µε το Τµήµα Nεοελληνικών Σπουδών του

Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου, µε την INALCO στο Παρίσι, µε την UNESCO). ∆ιευθύνει
σεµινάριο για τη γενοκτονία των Εβραίων, τη µνήµη της και τις αναπαραστάσεις της στο
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (από το 2011) συµµετέχει στο σεµινάριο του Μουσείου για τη
διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος για εκπαιδευτικούς από το 2007.
΄Εχει δηµοσιεύσει µεταφράσεις έργων γαλλικής λογοτεχνίας και ανθρωπιστικών επιστηµών.
Μετέφρασε δύο µυθιστορήµατα του ελληνοεβραϊκής καταγωγής Aλµπέρ Κοέν, Σολάλ (εκδ.
Χατζηνικολή 1990) και Καρφοχάφτης (εκδ. Ηριδανός 1994) και έγραψε για το έργο του. Από
το 1995 ώς το 2008 εξέδωσε το ετήσιο περιοδικό Μετάφραση. Το 2005 τιµήθηκε µε τη
διάκριση του Ιππότη του Τάγµατος των γραµµάτων και των τεχνών από τον Υπουργό
Πολιτισµού της Γαλλίας, για το εν γένει έργο της και ιδιαίτερα για την προσφορά της στα
γαλλικά γράµµατα.

Άρτεµις Αλκαλάη
Η Άρτεµις Αλκαλάη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών µε τον Γιάννη Μόραλη, τον ∆ηµήτρη Μυταρά και σκηνογραφία µε τον
Βασίλη Βασιλειάδη. Πήρε Masters σε studio art στο New York University µε τους Angiolla
Churchill, Gerry Pryor, Livio Seguso ,Steve Madoff, Idelle Weber. Υφαντική διδάχθηκε στην
Χ.Ε.Ν. Κηφισιάς µε την Μαρία Λεωνίδου. Φωτογραφία, στο Ν.Υ.U. µε τον Gerry Pryor, στο
Praxis µε την Laura Dodson και στο Exile Room µε τον Καµίλο Νόλλα. Εκθέτει στην Ελλάδα
και το εξωτερικό ,συνεργάζεται µε οµάδες σύγχρονου χορού σαν σκηνογράφος και
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ενδυµατολόγος, ενώ παράλληλα σχεδιάζει χειροποίητα χαλιά. Επίσης συµµετέχει σε φεστιβάλ
video και animation. Aπό το 2011 µέχρι το 2012 συνεργάστηκε σαν τηλεοπτικός παραγωγός
µε την εκποµπή Artalk στο www. greekarchitects.gr. Εδώ και δύο χρόνια φωτογραφίζει
Ελληνοεβραίους επιζώντες των ναζιστικών στρατοπέδων.
Έργα της ανήκουν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Εβραϊκό Μουσείο
Ελλάδος, στο Εβραϊκό Μουσείο Φρανκφούρτης, στο Κεντρικό Μουσείο Υφάσµατος στο
Λόντζ, στην συλλογή του Αµερικάνικου Κολεγίου Ελλάδας και στο Πελοποννησιακό
Λαογραφικό Ίδρυµα.

Νίνα Αλκαλάη
Η Νίνα Αλκαλάη έχει δίπλωµα Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµοσίου ∆ικαίου από τη
Νοµική Σχολή Αθήνας, Σύγχρονου Χορού από το Deree College και Χοροθεραπείας από
την

Ένωση

Χοροθεραπευτών Ελλάδας. Από το 1989 ως το 1994 συνέχισε σπουδές

χορού στο Ισραήλ, το Βέλγιο και τη Ν. Υόρκη και το 2000 πήρε µεταπτυχιακό δίπλωµα (M.A
in

Dance Studies) από το

Laban

Centre, City University (Λονδίνο), µε ειδίκευση στην

εκπαίδευση ,τη χορογραφία και την ανάλυση κίνησης ως διαγνωστικού µέσου. Από το 1986
ασχολείται µε το χορό ως δασκάλα σύγχρονου χορού, σύµβουλος σε θέµατα χορευτικής
εκπαίδευσης, κριτικός και αρθρογράφος ενώ από το 1999 εργάζεται και ως θεραπεύτρια
µέσω των Τεχνών σε ιδρύµατα ή σε ατοµική βάση. Το 2002 εκδόθηκε το βιβλίο της Κρατική
Σχολή Χορού: Παρελθόν- Παρόν- Μέλλον. Έχει λάβει µέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
µε διαλέξεις και workshops για τη χορευτική εκπαίδευση και τη θεραπεία µέσω των τεχνών.
Το 2008-2010 ήταν Τοµεάρχης Χορού στο Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, το 2010-12
µέλος του ∆.Σ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπείας και από το 2013 µέλος του ∆.Σ της
Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας. Από το 2005 συνεργάζεται µε το Τµήµα Εκπαίδευσης
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος στα σεµινάρια σε καθηγητές και µαθητές για τη διδασκαλία
του Ολοκαυτώµατος,µε θέµα την προσέγγιση του Ολοκαυτώµατος µέσω της Τέχνης.

Ελένη Μπεζέ
Η Ελένη Μπεζέ εκπονεί διδακτορική διατριβή µε θέµα «Εβραίοι της Ελλάδας µετά τη Shoah.
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 ως φιλόλογος στην ιδιωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και ως επιµελήτρια
εκδόσεων. ∆ηµοσιεύσεις: «Η συµβολή των µαρτυριών στη µελέτη και στη διδασκαλία της
γενοκτονίας των Εβραίων», Νέα Εστία, Οκτώβριος 2011, τχ. 1848, σσ. 599-618. «Η
ανάµνηση του διωγµού από την Ισπανία στις αφηγήσεις Εβραίων της Θεσσαλονίκης για τον
πόλεµο και τη γενοκτονία» στο Ά.Μ. ∆ρουµπούκη, Β. Καραµανωλάκης, Κ. Γαρδίκα, Κ.
Ράπτης (επιµ.), Πόλεµος, Κατοχή, Αντίσταση, Εµφύλιος. Η δεκαετία του 1940 και η µακρά
σκιά της. Τόµος προς τιµήν του Χάγκεν Φλάισερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2015, υπό έκδοση.
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Οριέττα Τρέβεζα-Σούση
Η Οριέττα Τρέβεζα-Σούση γεννήθηκε το 1971 και µεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε το Τεχνικό
Επαγγελµατικό Λύκειο µε ειδίκευση στην ∆ιακόσµηση Eσωτερικών Χώρων. Συνέχισε τις
σπουδές της στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Γραφικών και
Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τµήµα Σχεδιασµού Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων. Από το
1995 εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων,
οργανώνοντας

επισκέψεις

σχολείων

στο

Μουσείο

και

τα

αντίστοιχα

εκπαιδευτικά

προγράµµατα. Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τµήµα Εκπαίδευσης Ερµηνευτών
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Παιδικού Μουσείου. Το 2005 παρουσίασε το θεατρικό
δρώµενο του Ε.Μ.Ε. «Η Ιστορία του Αλβέρτου» του Ε.Μ.Ε., στο πλαίσιο του σεµιναρίου «Το
θέατρο ως µέσον διαπολιτισµικής αγωγής» του Κέντρου Σχολικού και ερασιτεχνικού θεάτρου.
Το 2006 επανέλαβε την παρουσίαση σε αντίστοιχο σεµινάριο του ICOM, ενώ συµµετείχε και
στο επταήµερο σεµινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς του Γιαντ Βασσέµ.
Έχει γράψει και εικονογραφήσει δύο εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά, «Τα ξυλοπάπουτσα
διηγούνται» και «Ο Φίλος µου ο Ααρών», ενώ έχει δηµιουργήσει και σειρά Μουσειοσκευών
για το Ε.Μ.Ε.

9

Στα Ίχνη της Εβραϊκής Παρουσίας στην Ελλάδα: Ιστορικά και
αρχαιολογικά τεκµήρια της µακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων
Λουδάρου Αναστασία
Οι Εβραίοι, νοµαδικός λαός σηµιτικής καταγωγής, υπήρξαν ήδη από την τρίτη χιλιετία
ος

π.Χ. λαός της µετανάστευσης. Η περίοδος των Βασιλέων (10

αι. π.Χ.) ήταν η περίοδος

ακµής του Βασιλείου του Ισραήλ, όπου ανθούσε το διαµετακοµιστικό εµπόριο όπως
1

αποκαλύπτει η πληθώρα των αγγείων που έχουν έρθει στο φως . 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 ∆ιασποράς. Η εξορία από τη Βαβυλώνα, οδήγησε στην
εγκατάσταση ενός µεγάλου µέρους του πληθυσµού στην Μεσοποταµία και την Αίγυπτο, όπου
2

οι εγκατεστηµένοι πλέον πληθυσµοί σχηµάτισαν τις πρώτες κοινότητες . 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
3

ευηµερίας, που απολάµβανε στα νέα εδάφη . Στο σηµείο αυτό και προτού προχωρήσουµε
στην ιστορική ανασκόπηση της παρουσίας των Ελλήνων Εβραίων, έχει αξία να εξετάσουµε εν
συντοµία και επιγραµµατικά χωρίς να εξαντλήσουµε το θέµα, τους όρους Ισραηλίτης,
Ιουδαίος, Εβραίος, Ισραηλίτης, Ισραηλινός, Ιουδαϊσµός, οι οποίοι συχνά χρησιµοποιούνται
4

χωρίς διάκριση .
Αρχαιολογικά ευρήµατα µαρτυρούν τις σχέσεις των Ελλήνων µε τη Γη του Ισραήλ,
ο

ήδη, από τον 6 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

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
Για την ορολογία πρβλ. Μελέτση, Κ., Η παρουσία των Εβραίων στις ελληνικές πόλεις της Β >
περιοδείας του Αποστόλου Παύλου: Αρχαιολογική και Ιστορική προσέγγιση – Σχέση µε το
ελληνικό πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό περιβάλλον (Αθήνα 2009), 10-28.
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επιβεβαιώνουν τις βιβλικές αναφορές που κάνουν λόγο για στενούς εµπορικούς δεσµούς
5

µεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων .
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
6

σε Κρήτες και Αιγυπτίους και µάλιστα συχνά βρίσκοταν σε ηγετικές θέσεις . Οι επαφές αυτές
έδωσαν ώθηση σε ένα µοναδικό πολιτιστικό φαινόµενο, γνωστό και ως «Ελληνιστικός
ο

ο

7

Ιουδαϊσµός», το οποίο διήρκησε από τον 4 π.Χ. µέχρι τον 2 µ.Χ αιώνα .
ο

Η πρώτη, ωστόσο, πιθανή συνάντηση Έλληνα και Ιουδαίου καταγράφεται στον 4
8

π.Χ., έτσι όπως µας παραδίδεται στο απόσπασµα του Ιωσήπου στο έργο Κατά Αππίωνος,
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 Ύπνου.
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 ∆ιασποράς. 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
9

των κοινοτήτων τους στα εµπορικά κέντρα της Μεσογείου .
ου

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

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
10

Ιουδαίου δούλου, πολύ πριν από τους πολέµους του Αντίοχου ∆΄ του Επιφανούς . Η πρώτη
γραπτή µαρτυρία σχετικά µε την παρουσία Ιουδαίων απαντάται στο απόσπασµα από το Α΄
11

Βιβλίο των Μακκαβαίων. Μετά την επικύρωση της συµµαχίας Ρωµαίων και Μακκαβαίων , ο
Λεύκιος Αιµίλιος Παύλος Μακεδονικός, ύπατος των Ρωµαίων, απέστειλε το 140 π.Χ. επιστολή

5

4

Reifenberg, A., Ancient Jewish Coins, nos. I a – 3 (Jerusalem 1940), 5-9 και Ιω. 4, 4 – 6 [....
και τί υ µει ς ε µoί, Τύρoς και Σιδων και πα σα Γαλιλαία α λλoφύλων; ...... και τoυς υι oυς
Ι oύδα και τoυς υι oυς Ι ερoυσαληµ α πέδoσθε τoι ς υι oι ς τω ν Ε λλήνων, πως ε ξώσητε
αυ τoυς ε κ τω ν ο ρίων αυ τω ν....], Ιεζ. 27, 13 - 17[....η
Ελλας και η σύµπασα και τα
παρατείνοντα, ο
τοι ε νεπορεύοντό σοι ε ν ψυχαι ς α νθρώπων και σκεύη χαλκα
δωκαν την
ε µπορίαν σου. υι οι Ροδίων µποροί σου α πο νήσων ε πλήθυναν την ε µπορίαν σου ο δόντας
ε λεφαντίνους, και τοι ς ει σαγοµένοις α ντεδίδους τους µισθούς σου, α νθρώπους ε µπορίαν
σου α πο πλήθους του συµµείκτου σου, στακτην και ποικίλµατα ε κ Θαρσίς, και Ραµοθ και
Χορχορ δωκαν την α γοράν σου. Ιούδας και οι υι οι του
Ισραήλ, ο
τοι µποροί σου
ε ν πράσει σίτου και µύρων και κασίας, και πρω τον µέλι και λαιον και ρητίνην δωκαν ει ς τον
σύµµεικτόν σου...].
6
Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286.
7
Φούγιας, Μ., Ελληνισµός και Ιουδαϊσµός. Ιστορικοί σταθµοί στις σχέσεις Ελλήνων και
Ιουδαίων (Αθήνα 1995).
8
Κατά Αππίωνος Ι, 176 – 183.
9
Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece (Athens 1935), 7.
10
Lewis, D., “The First Greek Jew”, Journal of Semitic Studies II (1957), 264 – 266 και Μ.
Μιτσός, ΑΕ 1952, 196.
11
Α Μακκ. 15, 16-23.
11

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: κα

ε ς πάσας τ ς χώρας κα

∆ λον κα

Σικυ να κα

Μύνδον κα

Παµφυλίαν κα

ε ς τ ν Λυκίαν κα

κα

ε ςΚ

κα

ε ς Σίδην κα

κα

Κυρήνην. 24 τ

δ

ε ς τ ν Καρίαν κα

ε ς

ε ς

Σαµψάµ

λικαρνασσ ν κα

ραδον κα

ντίγραφον α τ ν

κα

Σπαρτιάταις κα

ε ς Σάµον κα

ε ς Ρόδον κα

ε ς Γόρτυναν κα

γραψαν Σίµωνι τ

ε ς

ε ς τ ν

ε ς Φασηλίδα

Κνίδον κα

Κύπρον

ρχιερε .

Η ρωµαϊκή κυριαρχία και κυρίως η εξέγερση των Μακκαβαίων σηµατοδότησε ένα νέο
12

ρεύµα µετακινήσεων . 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 ∆ελφούς και µία στο Θησαυρό των
Αθηναίων. Οι συστηµατικές ανασκαφές στη ∆ήλο 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 ∆ήλου φέρνει στο φώς όχι µόνο την πρώτη, επί ευρωπαϊκού εδάφους
Συναγωγή, αλλά αποκαλύπτει σηµαντικές πληροφορίες για την κοινοτική οργάνωση των
ιουδαϊκών εγκαταστάσεων κατά την ελληνιστική και ρωµαϊκή εποχή.
ο

13

Στον 1 αιώνα µ.Χ., ο ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων ο Αλεξανδρεύς ,
παραθέτει µία εκτεταµένη επιστολή του Αγρίππα στον Αυτοκράτορα Καλιγούλα, στην οποία
κάνει αναφορά στη διασπορά των ιουδαϊκών αποικιών. Στο απόσπασµα αναφέρεται
χαρακτηριστικά [περ
φην,

µ

µ ν

πλε στων, δι

δ

τ ς

εροπ λεως τ

στι πατρ ς, µητρ πολις δ
τ ς

ποικ ας

ς

Α γυπτον, Φοιν κην, Συρ αν τ ν τε

προσ κοντ
ο

µι ς χ ρας

ξ πεµψεν
λλην κα

µοι λεκτ ον· α τη, καθ περ

π

ουδα ας

λλ

καιρ ν ε ς µ ν τ ς

κα

τ ν

µ ρους,

τ ν Κο λην προσαγορευοµ νην, ε ς δ

τ ς π ρρω δι κισµ νας, Παµφυλ αν, Κιλικ αν, τ

πολλ

τ ν το

ε ς Ε ρ πην, Θετταλ αν, Βοιωτ αν,

Π ντου µυχ ν, τ ν α τ ν τρ πον κα

Μακεδον αν, Α τωλ αν, τ ν
Πελοπονν σου, κα
κα

ν σων α

ο

ττικ ν,

µ νον α

τ ς

σ ας

ργος, Κ ρινθον, τ

πειροι µεστα

τ ν

ουδαϊκ ν

χρι Βιθυν ας κα

πλε στα κα
ποικι ν ε σιν,

ριστα
λλ

δοκιµ ταται, Ε βοια, Κ προς, Κρ τη]. Η παραπάνω µαρτυρία του Φίλωνος

είναι αποκαλυπτική για το µέγεθος κυρίως της γεωγραφικής εξάπλωσης της διασποράς. ∆εν
αναφέρονται πλέον συγκεκριµένες πόλεις ή χώρες, όπου παρατηρούνται εγκαταστάσεις
Ιουδαίων, αλλά ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές.
14

Από τις Πράξεις των Αποστόλων , πληροφορούµαστε ότι ο Απ. Παύλος
ου

επισκέφθηκε, στο α΄ µισό του 1

αι., τις Συναγωγές των Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας,

Αθηνών και Κορίνθου επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη σηµαντικών ιουδαϊκών κοινοτήτων.
Εικάζεται, ότι ο αριθµός του εβραϊκού πληθυσµού της Ελλάδος ενισχύθηκε σηµαντικά κατά
την περίοδο των Ιουδαϊκών Πολέµων (66 - 70), όπου - όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο
15

Ιώσηπος , ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός απέστειλε 6.000 νέους από τα Μάγδαλα να
εργαστούν για λογαριασµό του Νέρωνα στην κατασκευή του Ισθµού της Κορίνθου.
12

Mazur, D.B., Studies on Jewry in Greece (Athens 1935), 8.
Πρεσβ. 2, 281-282.
14
Πραξ. 16, 2-3 17, 1, 10, 13, 15, 17, 18, 1-14.
15
Ιουδ. Πολ., 3, 539-540: [κα Ο εσπασιαν ς πελθ ν στησι πάντας ν τ σταδί , κα
γηραιο ς µ ν µα το ς χρήστοις διακοσίους π χιλίοις ντας νελε ν κέλευσεν, τ ν δ
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Οι κοινότητες της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου αποτέλεσαν τη βάση των
κοινοτήτων που ήκµασαν επί Βυζαντίου. Σταθµός στην εξέλιξη των κοινοτήτων αυτών ήταν το
∆ιάταγµα 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
ος

ιστορίας των Εβραίων του ελλαδικού χώρου υπήρξε ο 4

αιώνας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος

ανανεώνει το 313 το διάταγµα του Γαλερίου κηρύσσοντας τον Χριστιανισµό ως επίσηµη
θρησκεία της Αυτοκρατορίας. Έκτοτε και υπό την ανησυυχία της εξάπλωσης του Ιουδαϊσµού
16

εκδίδονται διατάγµατα που αφορούσαν στους Εβραίους .
Σηµαντική πηγή πληροφοριών σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των Εβραίων της
πρώιµης βυζαντινής περιόδου αποτελεί ο Θεοδοσιάνιος Κώδικας. Ο Αυτοκράτορας
Θεοδόσιος µε µια σειρά διαταγµάτων

17

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
18

γενικές γραµµές, αν και ανεκτή, εντούτοις, απαγορευόταν η καλλιέργειά της . 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
19

τους δικαιώµατα . Τα µέτρα, που επιβλήθηκαν στους Εβραίους, ήταν αποτέλεσµα της
πολιτικής του Αυτοκράτορα, ο οποίος ήθελε να αναβιώσει την ιδέα της ενότητας της
Αυτοκρατορίας. Η έκδοση των νόµων του είχε ως στόχο των περιορισµό όχι µόνο των
αιρέσεων του Χριστιανισµού, αλλά περιελάµβανε όλους τους µη ορθόδοξους ανάµεσά τους
Εβραίους και Σαµαρείτες. Το 553, ο Ιουστινιανός απαίτησε η δηµόσια ανάγνωση της Τορά
(Πεντατεύχου) να γίνεται στην ελληνική και όχι στην εβραϊκή γλώσσα, ενώ απαγόρευσε δια
20

παντός την ανάγνωση της Μισνά . 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
νέων πιλέξας το ς σχυροτάτους ξακισχιλίους πεµψεν ε ς τ ν σθµ ν Νέρωνι, κα τ
λοιπ ν πλ θος ε ς τρισµυρίους κα τετρακοσίους ντας πιπράσκει χωρ ς τ ν γρίππ
χαρισθέντων].
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Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World (New York 2003), 176-180,
178.
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Schäfer, ό.π., 185-188.
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C.Th.16.8.25
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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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Εβραίων, ωστόσο, οι εβραϊκές κοινότητες του Βυζαντίου συνέχιζαν να αυξάνονται, ενώ
παρατηρείται µεγάλη άνθηση των γραµµάτων και των τεχνών.
ο

Η ακµή των Κοινοτήτων αυτών διαφαίνεται πιο καθαρά στον 12 αιώνα και αυτό γιατί
οι µελετητές έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές του ραββίνου Βενιαµίν εκ Τουδέλης,

21

ο

οποίος αναφέρει ότι υπήρχαν ακµάζουσες εβραϊκές κοινότητες στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα,
τον Αχελώο, το Αιτωλικό, την Πάτρα, την Ναύπακτο, την Κρίσσα, την Κόρινθο, την Θήβα, την
Χαλκίδα, την Ιαµπουρίτσα – Λάρυµνα, τη Ραβέννικα – αταύτιστη, τη Λαµία, το Γαρδίκι, τον
Αλµυρό, τη Βίσσινα, τη Θεσσαλονίκη, το ∆ηµητρίτζι, τη ∆ράµα, 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
22

στην Κόρινθο και στη Θήβα .
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
23

διαθέτουµε, τον Ιακώβ Μπεν Ηλία , 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.
ου

Στα τέλη του 15

αιώνα (1492) δεκάδες χιλιάδες Σεφαραδιτών Εβραίων αναγκάστηκαν

να εγκαταλείψουν την Ιβηρική Χερσόνησο, διωγµένοι για θρησκευτικούς και οικονοµικούς
24

λόγους από τους καθολικούς βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα . 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
21

Βενιαµίν εκ Τουδέλης, Το Βιβλίο των Ταξιδιών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική,
Εισαγωγή-σχόλια, Α. Σαββίδης, Κ. Μεγαλοµµάτης, Μτφ. Φωτεινή Βλαχοπούλου (Αθήνα
1994), 34-35, 50, 63.
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Το κεφάλαιο βασίστηκε στην ψηφιακή εφαρµογή του Ε.Μ.Ε., Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων
Εβραίων, 1941-1944, 2η Έκδοση (Αθήνα 2007), όπου και η σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία.
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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 ∆ιασποράς στη
Μεσόγειο.
Οι

Σεφαραδίτες,

υπερήφανοι

για

την

καταγωγή

τους,

δε

λησµόνησαν

την

ισπανοεβραϊκή γλώσσα τους (λαντίνο) και τις παραδόσεις, που επί αιώνες δηµιούργησαν στη
∆ύση. Εγκαταστάθηκαν µαζικά σε νευραλγικά για την οικονοµική ζωή της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας κέντρα, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σµύρνη, η Ρόδος και από εκεί σταδιακά
απλώθηκαν και στην ενδοχώρα. Χάρη στο γενικότερο κλίµα ισότητας, το οποίο παρείχε το
σύστηµα των µιλλέτ οι Εβραίοι δεν υπέστησαν συστηµατικές διώξεις.
Η παρουσία των Εβραίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οικονοµία και τη δηµόσια ζωή
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Απασχολούνταν κυρίως στο εµπόριο κοσµηµάτων,
µαργαριταριών και µπαχαρικών, στην αγγειοπλαστική και στο εµπόριο
πορσελάνης, καπνού, υφασµάτων, καθώς επίσης και στην νηµατουργία µεταξιού. Παράλληλα
µε την δραστηριοποίησή τους στον οικονοµικό τοµέα, οι Εβραίοι διακρίνονταν στη βιοµηχανία
της ύφανσης και της τυπογραφίας. Εβραίοι έµποροι από την Καστοριά εµπορεύονταν γούνες,
δέρµατα και µέταλλα. Εκείνοι της Ναυπάκτου δραστηριοποιούνταν στο εµπόριο κλάδων
φοινικιάς, ενώ οι Εβραίοι της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου στο γενικό εµπόριο και τη
βιοµηχανία µεταξιού. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη ήταν το αναµφισβήτητο κέντρο της ελληνικής
εβραϊκής οικονοµίας.
Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ξεχώριζαν στην παραγωγή µαλλιού και
βαµβακιού, καθώς επίσης και στην ύφανση ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα. Από τον 17ο
αιώνα και εξής, η σταδιακή παρακµή του εβραϊκού στοιχείου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
αλλάζει τις ισορροπίες στην κοινωνική και πολιτική εσωτερική σκηνή γεγονός που συχνά
συνοδευόταν από εντάσεις. Η εµφάνιση κατά τον 19ο αιώνα των εθνικών κινηµάτων και
διεκδικήσεων στην Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές µεταξύ
25

των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων συχνά λαµβάνοντας δραµατικό χαρακτήρα .
Το τέλος της ελληνικής 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 Νέο Ελληνικό
Κράτος. Η ενσωµάτωση των Επτανήσων, Θεσσαλίας στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα και της
Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο τέταρτο του 20ού θα πολλαπλασιάσουν τον
26

αριθµό των Εβραίων που κατοικεί στα όρια του νέου κράτους . 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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Tο Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων 1941-1944
Ιάσονας Χανδρινός
Το 1940, οι Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, που βρισκόταν ήδη υπό
την κατοχή τους. Η αρχική τους προέλαση ανακόπηκε από τον ελληνικό στρατό ο οποίος τους
εξεδίωξε εκτός συνόρων, µέχρι βαθιά µέσα στο αλβανικό έδαφος. Η συµµετοχή του λαού
στην πολεµική προσπάθεια υπήρξε µαζική. Ως Έλληνες πολίτες, οι Εβραίοι συµµετείχαν σε
αυτόν τον πόλεµο πολεµώντας πολλές φορές στην πρώτη γραµµή. Μονάδες όπως τα
ο
ο
συντάγµατα πεζικού της Θεσσαλονίκης, 50 και 67 είχαν αναλογικά τους περισσότερους
Εβραίους µαχητές από τους οποίους περισσότεροι από 600 έπεσαν στα πεδία των µαχών και
1.500 έµειναν ανάπηροι. Ενδεικτικό της µεγάλης αλλά και ποιοτικής αντιπροσώπευσης των
Εβραίων στο στράτευµα, είναι πως ο πιο υψηλόβαθµη απώλεια του ελληνικού στρατού στην
Αλβανία ήταν ο συνταγµατάρχης Μαρδοχαίος Φριζής, Εβραίος από την Χαλκίδα. Η Ελληνική
νίκη κατά των Ιταλών το 1940 αποτέλεσε το πρώτο πλήγµα στη φήµη των δυνάµεων του
άξονα Ρώµης-Βερολίνου. Καθώς ο Χίτλερ δε µπορούσε να επιτρέψει την ήττα του Μουσολίνι,
διέταξε το ∆εκέµβριο του 1940 την «Επιχείρηση Μαρίτα», την κατάκτηση δηλαδή της
Ελλάδας. Οι Γερµανικές δυνάµεις εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος στις 6 Απριλίου 1941, στις
9 Απριλίου κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και στις 27 την Αθήνα.
Η Κατοχή υπήρξε µία από τις δυσκολότερες και πιο µαύρες περιόδους της
νεοελληνικής ιστορίας. Σύντοµα, η χώρα γνώρισε τη φρίκη του λιµού που αποδεκάτισε τον
πληθυσµό των πόλεων το χειµώνα του 1941-42 και τη φρίκη των αντιποίνων λόγω των
αντιστασιακών ενεργειών. Αναµφίβολα, το κοµµάτι των Ελλήνων που πλήρωσε περισσότερο
ήταν ο εβραϊκός πληθυσµός ο οποίος οδηγήθηκε µαζικά στα στρατόπεδα εξόντωσης.
Περίπου 65.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, το 87% του ελληνικού εβραϊκού πληθυσµού
δολοφονήθηκε στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Αµέσως µετά την κατάκτηση της Ελλάδας και πριν ακόµη από τη διαίρεσή της µεταξύ
των δυνάµεων του Άξονα, η διαβόητη Ειδική Οµάδα (Sonderkommando) του Άλφρεντ
Ρόζενµπεργκ, η οποία είχε ήδη σαρώσει τις υπόλοιπες κατεχόµενες ευρωπαϊκές χώρες
αρπάζοντας εβραϊκούς θησαυρούς, άρχισε να περιτρέχει όλη την ελληνική επικράτεια.
Εισέβαλλε σε Εβραϊκά σπίτια και καταστήµατα, καθώς και σε δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα,
όπως σχολεία, βιβλιοθήκες, τράπεζες, νοσοκοµεία και – φυσικά – Συναγωγές. Ο ∆ρ. Γιόχαν
Πώλ, o διευθυντής της Ναζιστικής «Βιβλιοθήκης για τη ∆ιερεύνηση του Εβραϊκού Ζητήµατος»
στη Φρανκφούρτη, ανακοίνωνε περήφανος δύο χρόνια αργότερα, ότι η συλλογή του διέθετε
πάνω από 10.000 βιβλία και χειρόγραφα από την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, το µε διαφορά
µεγαλύτερο κέντρο σεφαραδικού εβραϊσµού στα Βαλκάνια, από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες
της Γερµανικής Κατοχής, εβραϊκές εφηµερίδες έκλεισαν, πολλές οικογένειες εκδιώχθηκαν από
τα σπίτια τους, κάποιες περιουσίες απαλλοτριώθηκαν και κατά διαστήµατα συνέβαιναν
δηµόσιοι εξευτελισµοί Ραββίνων, ή συλλαµβάνονταν και εκτελούνταν Εβραίοι ως
«κοµµουνιστές».
Οι πρώτες διώξεις των Εβραίων
Η συστηµατική δίωξη άρχισε το δεύτερο καλοκαίρι της Κατοχής. Στις 11 Ιουλίου 1942,
όλοι οι άρρενες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης διατάχθηκαν να συγκεντρωθούν στην Πλατεία
Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης, υποτίθεται για να καταγραφούν σε καταλόγους εργασίας.
Κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο, 10.000 περίπου άντρες αναγκάστηκαν να εκτελέσουν
ταπεινωτικές «γυµναστικές ασκήσεις» µέχρις εξαντλήσεως. Λίγο αργότερα, περίπου 7.000
από αυτούς, για καταναγκαστικά έργα, σε διάφορα σηµεία της σιδηροδροµικής γραµµής
Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Τα σηµαντικότερα εργοτάξια-κολαστήρια ήταν η Καρυά ∆οµοκού και η
Κατερίνη. Κατασκευάζοντας σιδηροδροµικές γραµµές, δρόµους και οχυρώσεις για τους
Γερµανούς υπό τις πιο πρωτόγονες και άθλιες συνθήκες, πολλοί πέθαναν από την
κακοµεταχείριση. Η εβραϊκή κοινότητα µπόρεσε να πετύχει την απελευθέρωση των
υπολοίπων, πληρώνοντας ένα τεράστιο ποσό ως λύτρα στις δυνάµεις κατοχής.
Το
∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου, µε πρόσχηµα τον «αστικό σχεδιασµό», οι Γερµανοί άρχισαν, σε
συνεργασία µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, την καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου, κάτι που
αποτέλεσε ισχυρότατο πλήγµα για την κοινότητα. Αφού το κατέστρεψαν εντελώς,
χρησιµοποίησαν τις ταφόπλακες ως οικοδοµικά υλικά, µε αποτέλεσµα σήµερα να µη σώζεται
σχεδόν τίποτα από το νεκροταφείο αυτό του 15ου αιώνα εκτός από µερικές ταφόπλακες που
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το έµπειρο µάτι µπορεί σήµερα να αναγνωρίσει στο προαύλιο του Αγίου ∆ηµητρίου, στο χώρο
γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο κ.ά.
Το Φεβρουάριο του 1943, ο βοηθός του διαβόητου Άντολφ Άιχµαν των SS, o Ντήτερ
Βισλιτσένι, κατέφθασε στην πόλη, µαζί µε τον Αλόις Μπρούνερ, για να προετοιµάσουν τον
συστηµατικό εκτοπισµό των Εβραίων της πόλης. Από τις 6 ως τις 17 του ίδιου µήνα,
εκδόθηκαν διαταγές, µε τις οποίες άρχισε ουσιαστικά η εφαρµογή των Νόµων της
Νυρεµβέργης και στη Θεσσαλονίκη: το διακριτικό κίτρινο αστέρι, µεγέθους 10 x10 εκατοστών
στο στήθος που κατασκευάστηκαν µε πρέσσα κοπής της Κοινότητας (Η πρέσα υπάρχει
ακόµη και εκτίθεται στο Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης), απογραφή ατόµων κατοικιών
και καταστηµάτων, απαγόρευση για τους Εβραίους πώλησης ή µεταβίβασης κινητών ή
ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και κατάσχεση τηλεφωνικών συσκευών.
Το δραµατικότερο ήταν πως όλοι οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να µετοικήσουν σε ένα
από τα γκέττο που είχαν ορίσει οι Γερµανοί, κυρίως στις γειτονιές του Βαρώνου Χιρς και των
Εξοχών. Με ελάχιστη προειδοποίηση, και µε την απαγόρευση να κουβαλήσουν οτιδήποτε
άλλο εκτός των απολύτως απαραιτήτων, περίπου 6.000 οικογένειες αναγκάστηκαν να
αφήσουν τα σπίτια τους/ Στον περιορισµένο χώρο των γκέττο, οι συνθήκες ήταν ασφυκτικές:
µέχρι και έξι οικογένειες µοιράζονταν ένα διαµέρισµα ή ένα σπίτι. Μια και τα περισσότερα
καταστήµατα και επιχειρήσεις βρισκόταν εκτός των γκέττο, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης
έχασαν µε τον τρόπο αυτό κάθε δυνατότητα βιοπορισµού. Στη δύσκολη αυτή ώρα, βρέθηκαν
δυστυχώς τόσο Χριστιανοί, όσο και άτοµα µέσα από τους ίδιους τους κόλπους της Εβραϊκής
Κοινότητας, που συµµετείχαν, και µάλιστα µε ζήλο, στην επιβολή των µέτρων αυτών.
Λίγο αργότερα, οι Γερµανοί ζήτησαν από τον Αρχιραββίνο της Κοινότητας, Ζβι Κόρετς, να
τους παραδώσει κατάλογο µε τα ονόµατα όλων των µελών της εβραϊκής κοινότητας και
εκείνος, πιθανώς ελπίζοντας ότι αυτό θα τους κατευνάσει, τον παρέδωσε. Το σκηνικό για τα
όσα θα επακολουθούσαν ήταν τώρα έτοιµο: το Σάββατο, 14 Μαρτίου του 1943, όσοι Εβραίοι
βρίσκονταν στο γκέττο του Βαρώνου Χίρς, πιο κοντά στο σιδηροδροµικό σταθµό,
συνελήφθησαν και την επόµενη µέρα εκτοπίστηκαν µε τραίνο στην Πολωνία, στοιβαγµένοι
µέσα σε βαγόνια µεταφοράς ζώων, υπό αθλιότατες συνθήκες. Υπερπλήρη βαγόνια, µε 70 –
75 άτοµα το καθένα, χωρίς καν χώρο για να καθίσουν, µε ένα βαρέλι νερό για την διαδροµή
και ένα για τις φυσικές τους ανάγκες, για ένα ταξίδι που διαρκούσε τουλάχιστον τέσσερις
µέρες... Μέχρι τις 2 Αυγούστου 1943, σε συνολικά 19 σιδηροδροµικές αποστολές, περίπου
56.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης εκτοπίστηκαν κάτω από φρικτές συνθήκες. Προορισµός για
τους περισσότερους ήταν το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς – Μπίρκεναου.
Υπό τις διαταγές του πολεµικού συµβούλου (Kriegsverewaltungsrat) του στρατιωτικού
διοικητή Θεσσαλονίκης, του ∆ρ. Μαξ Μέρτεν, οι Εβραϊκές περιουσίες λεηλατήθηκαν και
«µοιράστηκαν» σε Γερµανούς και Έλληνες συνεργάτες τους, αφού πολλές υπήρξαν
δυστυχώς και οι περιπτώσεις Χριστιανών που επωφελήθηκαν από τη δυστυχία των
συνανθρώπων τους...Η προσπάθεια απόδοσης νοµιµοφάνειας στη διαδικασία αυτή, οδήγησε
στην ίδρυση, µε τον Αναγκαστικό Νόµο 205 / 1943, της Υπηρεσίας ∆ιαχειρίσεως Ισραηλιτικών
Περιουσιών (Υ.∆.Ι.Π.), η οποία υποτίθεται ότι θα προέβαινε, µέσω τριµελών επιτροπών
εµπειρογνωµόνων, σε απογραφή και εκτίµηση των περιουσιών και στην ανάθεση της
διαχείρισής τους υπό µεσεγγύηση σε «συνετούς οικογενειάρχες». Οι µεσεγγυούχοι θα ήταν
υπόλογοι έναντι του Ελληνικού κράτους µε λεπτοµερείς εκθέσεις διαχείρισης για τη διαφύλαξη
των περιουσιακών στοιχείων, η εκποίηση των οποίων απαγορευόταν. Όπως ήταν φυσικό, οι
διατάξεις του νόµου αυτού ελάχιστες φορές εφαρµόστηκαν στο ακέραιο, αφού ούτε ο χρόνος
για τη σωστή απογραφή υπήρχε, αλλά συχνά, ούτε και η θέληση, για να µη µιλήσουµε για τις
συνεχείς επεµβάσεις των Γερµανών, µε τις απευθείας παραχωρήσεις καταστηµάτων ή άλλων
περιουσιακών στοιχείων σε ευνοουµένους τους. Και υπήρξαν δυστυχώς πολλοί εκείνοι, που
εντελώς απροκάλυπτα, επωφελήθηκαν από τη δυστυχία των Εβραίων συµπολιτών τους.
Κάποια ελαφρυντικά µπορούν ίσως να αναγνωριστούν σε πρόσφυγες από τη Βουλγαρική
Ζώνη Κατοχής, που είχαν βρεθεί στη Θεσσαλονίκη χωρίς κανένα µέσο βιοπορισµού, πολλοί
όµως ήταν και εκείνοι που επωφελήθηκαν έτσι κι’ αλλιώς, όπως ο γνωστός Ταγµατασφαλίτης
Γεώργιος Πούλος. Ή πάλι, ο γνωστός συνεργάτης των Γερµανών, Λάσκαρης Παπαναούµ,
που στήριξε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα σε κεφάλαιο και ακίνητα εβραϊκά,
επιτυγχάνοντας την κατοχή και εκµετάλλευση, σε µονοπωλιακό σχεδόν βαθµό, του κλάδου
της βυρσοδεψίας.
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Εκτοπίσεις των Εβραίων της Βορειοανατολικής Ελλάδας

Το Μάρτιο του 1943, οι Εβραίοι κάτοικοι της Βουλγαρικής ζώνης κατοχής της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκεντρώθηκαν από τους Βούλγαρους και στάλθηκαν
στο λιµάνι του Λοµ, στο ∆ούναβη, όπου και παραδόθηκαν στους Γερµανούς, οι οποίοι θα
τους µετέφεραν στο στρατόπεδο της Τρεµπλίνκα. Κάποια από τα πλοία στα οποία τους
επιβίβασαν οι Βουλγαρικές αρχές βυθίστηκαν (επίτηδες ή όχι) πριν καν φθάσουν στο Λοµ,
παρασύροντας στο βυθό το ανθρώπινο φορτίο τους. Από τους 4.200 Εβραίους της περιοχής
µόλις 200 επέζησαν, ενώ οι περιουσίες τους λεηλατήθηκαν. Καθώς ο αριθµός όσων επέζησαν
στην περιοχή ήταν εξαιρετικά µικρός, δεν έχει επιστραφεί στους νόµιµους δικαιούχους σχεδόν
τίποτα από τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Τον ίδιο µήνα, λόγω των ναζιστικών διώξεων, οι πόλεις της Γερµανικής ζώνης κατοχής
στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπως και εκείνες γύρω από τη Θεσσαλονίκη, έχασαν περίπου
96% ως 100% των Εβραίων που κατοικούσαν εκεί πριν τον πόλεµο.

Επίσηµες διαµαρτυρίες

Η µοίρα των Εβραίων συµπατριωτών τους δεν άφησε ασυγκίνητους τους Χριστιανούς
της Ελλάδας, καθώς τα αντισηµιτικά µέτρα των Γερµανών γίνονταν όλο και σκληρότερα.
Ο Ορθόδοξος κλήρος όλων των βαθµίδων διαµαρτυρήθηκε στις Αρχές Κατοχής. Για
παράδειγµα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, έδωσε προφορικές οδηγίες στους
ιερείς της πόλης να συµβουλέψουν το ποίµνιό τους να µην προβούν σε καµµία πράξη
περιφρόνησης ή διάκρισης ενάντια σε Εβραίους, όταν αυτοί υποχρεώθηκαν να φορούν το
Κίτρινο Άστρο. Έφτασε µάλιστα στο σηµείο να κάνει σχετικό διάβηµα στο Μαξ Μέρτεν,
ζητώντας του να πάψει τους εκτοπισµούς των Εβραίων της πόλης.
Ο Μητροπολίτης Βόλου Ιωακείµ, προέτρεψε τον Εβραϊκό πληθυσµό να φύγει και να
βρει ασφαλές καταφύγιο στο Πήλιο. Με κίνδυνο της ζωής του φύλαξε τα πολύτιµα αντικείµενα
που του παρέδωσαν σε όλη τη διάρκεια του πολέµου και, όταν οι Γερµανοί αποχώρησαν, τα
παρέδωσε στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους.
Οι διαµαρτυρίες κορυφώθηκαν µε τα δύο Μνηµόνια του Αρχιεπισκόπου Αθήνας και
πάσης Ελλάδος, ∆αµασκηνού, ένα προς τον κατοχικό πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο.
Λογοθετόπουλο στο οποίο ζητούσε να µεσολαβήσει στις Γερµανικές Αρχές ώστε να
σταµατήσουν οι διώξεις των Ελλήνων Εβραίων και ένα δεύτερο (24 Μαρτίου 1943) µε όµοιο
περιεχόµενο απευθείας στον Πληρεξούσιο του Γ΄ Ράιχ για την Ελλάδα, Γκύντερ
Άλτενµπουργκ.
Αντίσταση και ∆ιάσωση
Καθώς κυκλοφόρησαν τα νέα για τα γεγονότα στη βόρεια Ελλάδα και παράλληλα
εντεινόταν η Αντίσταση, εµφανίστηκαν πιο ενεργητικοί τρόποι για τη σωτηρία των
κυνηγηµένων. Ο «επίσηµος» αφορούσε την έκδοση πλαστών ταυτοτήτων από τα αστυνοµικά
τµήµατα της Αθήνας, µε προτροπή του Αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού, και εντολή του
∆ιευθυντή της Αστυνοµίας Αθηνών, Άγγελου Έβερτ. Οι ταυτότητες αυτές είχαν Χριστιανικά
ονόµατα και ανέγραφαν ως θρήσκευµα Χριστιανός Ορθόδοξος και δε διακρίνονταν καθόλου
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από τις «αληθινές», αφού είχαν εκδοθεί από τις ίδιες τις αστυνοµικές αρχές. Η «ανεπίσηµη»
ήταν τα ποικίλα δίκτυα διάσωσης που είχαν σχηµατίσει οι αντιστασιακές οργανώσεις, µε
προεξάρχουσα εκείνη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και δευτερευόντως του
Ε∆ΕΣ. Στη Νότια Ελλάδα εν γένει, τα πράγµατα εξελίχθηκαν αρκετά διαφορετικά από την
Θεσσαλονίκη και τη βουλγαρική ζώνη. Όταν οι Γερµανοί ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο της
χώρας το Σεπτέµβριο του 1943 µετά την ιταλική συνθηκολόγηση, δε µπόρεσαν να συλλάβουν
ολόκληρο τον εβραϊκό πληθυσµό της Νότιας Ελλάδας. Κοινότητες όπως της Χαλκίδας, της
Λάρισας, του Βόλου και άλλες είχαν συγκριτικά πολύ µικρές έως ελάχιστες απώλειες επειδή
πολλοί είχαν διαφύγει στα βουνά, στους αντάρτες. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι το νησί της
Ζακύνθου. ∆υο θαρραλέοι άνθρωποι, ο Μητροπολίτης του νησιού, Χρυσόστοµος ∆ηµητρίου
και ο ∆ήµαρχος Ζακύνθου, Λουκάς Καρρέρ, πέτυχαν το πρωτοφανές: να προστατέψουν
ολόκληρο τον εβραϊκό πληθυσµό της Ζακύνθου από την τύχη των οµοθρήσκων τους σε άλλες
περιοχές. Βάζοντας τους εαυτούς τους µπροστά στο Γερµανό διοικητή, Μπέρενς αρνήθηκαν
να παραδώσουν ονοµαστικούς καταλόγους. Ο Γερµανός ανακάλεσε τη διαταγή. Οι 275
Εβραίοι της Ζακύνθου επέζησαν, χωρίς ούτε µια απώλεια, µοναδική ίσως περίπτωση στο
σύνολο της Ευρωπαϊκών χωρών.
Ένα βήµα παραπάνω, ήταν η διαφυγή από τη χώρα. Πάλι µε τη βοήθεια του ΕΑΜΕΛΑΣ και τις προσπάθειες των αντιπροσώπων του Γραφείου Μετανάστευσης του Εβραϊκού
Πρακτορείου στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν οι οργανωτές της όλης επιχείρησης, καθώς
και µε τη συνεργασία της Μοσάντ και του Εργατικού Συνδικάτου «Χισταρντούτ», πολλοί
Έλληνες Εβραίοι κατόρθωσαν να διαφύγουν στην ουδέτερη Τουρκία από δύο δρόµους: είτε
από τη βόρεια Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταµό Έβρο είτε δια θαλάσσης, µε καΐκι από την
ανατολική ακτή της Εύβοιας. Ο δεύτερος τρόπος ήταν δυσκολότερος και απαιτούσε τη
συνεργασία των ανταρτών της Εύβοιας. Αφού έφταναν στην Τουρκία, προχωρούσαν ως τα
νότια σύνορα της χώρας κι από εκεί στην Παλαιστίνη και µε τον τρόπο αυτό πολέµησαν στις
τάξεις του ελληνικού «Βασιλικού Εκστρατευτικού Σώµατος» στη Μέση Ανατολή πολλοί
Ελληνοεβραίοι.
Πολλοί άλλοι, που για διάφορους λόγους δε µπορούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα,
κρύφτηκαν σε Χριστιανικές οικογένειες. Οι περισσότεροι από τους κρυµµένους Εβραίους ήταν
παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν ήδη σταλεί στα στρατόπεδα. Τα πιο πολλά από αυτά
επέζησαν και µετά τον πόλεµο µετανάστευσαν στην Παλαιστίνη.
Μεµονωµένα άτοµα, αλλά και οικογένειες ολόκληρες, βρήκαν καταφύγιο σε σπίτια
Χριστιανών συµπολιτών τους. Εκείνοι που τους έκρυβαν, ήταν άνθρωποι απλοί. Τις
περισσότερες φορές µε δική τους πρωτοβουλία και πριν προλάβει να τους ζητηθεί,
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, µε τους οποίους άλλωστε είχαν
ειρηνικά συνυπάρξει για χρόνια χωρίς καν να αισθάνονται πως επιτελούν κάποιο
αντιστασιακό επίτευγµα.
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Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση

∆εν ήταν όµως λίγοι εκείνοι που από τις κοινότητες όλης της Ελλάδας, πλαισίωσαν τις
αντιστασιακές οργανώσεις στην ύπαιθρο. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι
Γερµανοί προσπάθησαν να καταγράψουν και να συλλάβουν τον εβραϊκό πληθυσµό των
πόλεων. Όπως είδαµε, και εκτός από κάποιες θλιβερές εξαιρέσεις, όπως η Άρτα, η Πρέβεζα
και τα Γιάννενα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι Εβραίοι, ειδοποιηµένοι από τους ηγέτες
των κοινοτήτων τους ή από τους αντάρτες, κατέφευγαν στα βουνά. Εκεί γινόταν µέλη
αντάρτικων οµάδων, οι περισσότεροι στον ΕΛΑΣ που ήταν εξαπλωµένος σε όλη την
επικράτεια και λιγότεροι, κυρίως από τις κοινότητες της Ηπείρου, και πολεµούσαν για να
εκδικηθούν την καταδίωξη των οµοθρήσκων τους και για να απελευθερώσουν τη χώρα τους.
Υπολογίζεται πως περίπου 650 Εβραίοι έλαβαν ενεργό µέρος στην ένοπλη αντίσταση, τόσο
σε µάχιµες µονάδες ως επιτελικοί αξιωµατικοί και διαχειριστές υλικού, θέσεις, όσο και σε
βοηθητικές θέσεις όπως γιατροί, νοσοκόµοι και διερµηνείς. Έχαιραν µεγάλης εκτίµησης λόγω
των επαγγελµατικών τους ιδιοτήτων και του υψηλού µορφωτικού τους επιπέδου και η
συµβολή τους στον απελευθερωτικό αγώνα ήταν σηµαντική.

Στην κόλαση του ΄Αουσβιτς
Για την πλειοψηφία των Ελλήνων Εβραίων, όπως και για πάρα πολλούς άλλους από
διάφορες χώρες, το στρατόπεδο το οποίο τους επεφύλασσε η χιτλερική λαίλαπα ήταν το
Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Μόλις έφθαναν εκεί, όσοι ήταν ικανοί για εργασία στέλνονταν σε
καταναγκαστικά έργα ενώ τα παιδιά, οι γέροι, οι άρρωστοι και ανάπηροι θανατώνονταν
αµέσως. Εκεί δοκιµάστηκε για πρώτη φορά και τελειοποιήθηκε η µέθοδος θανάτωσης των
κρατουµένων µε το δηλητηριώδες αέριο Τσικλόν Μπε (Zyklon B). Το Άουσβιτς αποτελείτο
από τρία κύρια έµπεδα και τριάντα έξι παραρτήµατα και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Εβραίοι,
µαζί µε Τσιγγάνους, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Πολωνούς και Σοβιετικούς αιχµαλώτους πολέµου
δούλευαν σε µονάδες παραγωγής άνθρακα, συνθετικού ελαστικού, βενζίνης και άλλων
εφοδίων χρήσιµων στην πολεµική προσπάθεια των Γερµανών. Η πλειοψηφία αυτών των
εργατών πέθαινε µέσα σε λίγους µήνες από τις κακουχίες, την εξάντληση και τον εσκεµµένο
και συστηµατικό υποσιτισµό, και αποτεφρώνονταν στα κρεµατόρια. Μέσω της τεχνολογίας
του Τσικλόν Μπε, αλλά και των εκτελέσεων µε όπλα ή την κρεµάλα, καθώς και τα
βασανιστήρια, την εξαντλητική εργασία, τη λιµοκτονία και τις αρρώστιες, τουλάχιστον ένα
εκατοµµύριο Εβραίοι και 250.000 άλλοι κρατούµενοι πέθαναν στο Άουσβιτς. Ακόµα και στην
κόλαση, δεν έλειψαν στιγµές αυτοθυσίας και αντίστασης. Τον Οκτώβριο του 1944, εξεγέρθηκε
το Σοντερκοµµάντο, η οµάδα των κρατουµένων που ήταν επιφορτισµένοι µε το φριχτό
καθήκον να µεταφέρει τα πτώµατα από τους θαλάµους και να τα αποτεφρώνει στα
κρεµατόρια. Ανάµεσα στους «εργάτες του θανάτου» όπως ονόµαζαν οι ίδιοι τους εαυτούς
τους, ήταν και 200 περίπου Έλληνες Εβραίοι. Όταν οι Γερµανοί έπνιξαν φυσικά στο αίµα την
εξέγερση, µόνο 26 Έλληνες είχαν επιζήσει…
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Απελευθέρωση και επιστροφή. Οι επιζήσαντες τότε και τώρα

Η Ελλάδα εκκενώθηκε από τα γερµανικά στρατεύµατα τον Οκτώβριο του 1944. Οι
σκλάβοι των στρατοπέδων θα έπρεπε να περιµένουν επτά µήνες ακόµα, µέχρι οι συµµαχικές
δυνάµεις που προέλαυναν να απελευθερώσουν τα στρατόπεδα σε Γερµανία και Αυστρία
(Μαουτχάουζεν, Μπέργκεν-Μπέλσεν, Έµπενσεε κ.ά.) στα οποία είχαν συγκεντρωθεί οι
επιζήσαντες κρατούµενοι. Σε αυτά δεν υπήρχαν παρά µόνο 10.000 Εβραίοι από την Ελλάδα.
Η επιστροφή, είτε µέσω Ιταλίας είτε από τη Γιουγκοσλαβία, ήταν µια ακόµα οδυνηρή εµπειρία.
Οι επιζώντες βρέθηκαν χωρίς σχεδόν καθόλου συγγενείς ή έστω γνωστούς. Χωρίς φίλους ή
οικογένεια, χωρίς σπίτι και περιουσία, κατόρθωσαν παρόλα αυτά να κάνουν ένα νέο ξεκίνηµα.
Από αυτούς, 8.500 εγκαταστάθηκαν στις επανιδρυµένες Κοινότητες, κυρίως σε εκείνη της
Αθήνας, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν να µεταναστεύσουν στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής ή στην Παλαιστίνη, η οποία λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν το κράτος του Ισραήλ.
Η επιστροφή των Εβραίων πέρασε απαρατήρητη σε µια Ελλάδα που σπαρασσόταν από
τον Εµφύλιο πόλεµο. Με το ζήτηµα των επιζώντων ασχολήθηκαν κυρίως ιδιώτες και εβραϊκές
οργανώσεις. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο στην Ελλάδα (από το 1945) και η Joint
Distribution Committee (ως το 1950) συντόνιζαν τα προγράµµατα αποκατάστασης των
Ελλήνων Εβραίων. Ιδρύθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν κοινοτικά ιδρύµατα, όπως το
Ορφανοτροφείο «Εσθήρ» στην Κηφισιά, η «Στέγη Απροστάτευτων Κορασίδων» για την
επαγγελµατική και µη εκπαίδευση των κοριτσιών, το «Αναρρωτήριο Κηφισιάς» και το
«Πολυϊατρείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών». Οργανώθηκε οικονοµική υποστήριξη για
τους επιζώντες. Το «Ίδρυµα Εβραϊκής Επαγγελµατικής Αποκατάστασης» χορηγούσε δάνεια
µε ευνοϊκούς όρους σε εµπόρους και επαγγελµατίες, ενώ οι δραστηριότητες των σχολών του
O.R.T. (Organisation for Rehabilitation and Training) έπαιξαν επίσης ένα σηµαντικό ρόλο.
Πολλοί από τους Έλληνες επιζώντες του ολοκαυτώµατος αποφάσισαν να
µεταναστεύσουν, κυρίως στις Η.Π.Α. και την Παλαιστίνη, για ψυχολογικούς και οικονοµικούς
κυρίως λόγους. Κοινοτικές οργανώσεις, όπως η «Εταιρεία Βοήθειας Μεταναστών» και το
«Τµήµα Μετανάστευσης» της Joint διευκόλυναν τις διαδικασίες και την επανεγκατάσταση σε
µια νέα χώρα, ενώ βοηθούσαν για την αντιµετώπιση των πρώτων πιεστικών αναγκών. Το
µεταναστευτικό κύµα παρουσίασε αύξηση µετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.
Οι Έλληνες Εβραίοι συνήθως επέλεγαν να εγκατασταθούν κοντά σε συµπατριώτες τους,
δηµιουργώντας αµιγείς γειτονιές, όπως π.χ. οι Ρωµανιώτες της Χάιφα. Σήµερα οι
περισσότεροι, φέροντας ακόµα το ανεξίτηλο αριθµό µε τατουάζ στο µπράτσο τους,
καταθέτουν στους νεώτερους τα βιώµατά τους σε µια προσπάθεια να ξορκίσουν το δαίµονα
που λέει πως «στο στρατόπεδο µπαίνεις αλλά δε βγαίνεις ποτέ…»
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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 και τον κ. Ιάσονα Χανδρινό ιδιαίτερα, 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 ∆ευτέρου 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.
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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 ∆εκεµβρίου 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.
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Την ίδια εποχή, στα ελληνικά πράγµατα, ο νοµικός ∆ηµ.

Μαγκριώτης που συνέγραψε σχετική µελέτη για τα εγκλήµατα της Κατοχής χρησιµοποιούσε
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Βλ. σχετικά Mark Mazower, Σκοτεινή ήπειρος: ο ευρωπαϊκός 20ός αιώνας, τ. 1, Η Καθηµερινή,

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, σ. 221-223 αλλά και πρώτες σχετικές αναφορές σε ελληνική βιβλιογραφία
Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, «Επίµετρο. Σηµείωµα της επιµελήτριας», στο Έρρικα Κούνιο- ΑµαρίλιοΑλµπέρτος Ναρ, Προφορικές µαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωµα, Ετς ΑχαΐµΠαρατηρητής, Θεσσαλονίκη1998, σ. 419.
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Βλ. σχετικά µε τα ελληνική µεταπολεµική δικαιοσύνη ∆ηµήτρης Κουσουρής, «Η ποινική δίωξη των

δωσιλόγων της Κατοχής (1944 – 1949)», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι. ΑνασυγκρότησηΕµφύλιος-Παλινόρθωση (επιµ. Χρήστος Χατζηιωσήφ), τ. ∆1, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2009, σ. 105-129.
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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
29

χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει το µέγεθος του εγκληµάτων που διαπράχθηκαν.
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.
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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»).
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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 οµάδες.
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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.

33

29

∆ηµητρίου Ι. Μαγκριώτη, Θυσίαι της Ελλάδος και εγκλήµατα της Κατοχής (1941-1944), Αθήνα, 1949
(1), Φόρµιγξ, Αθήνα 1996 (2).
Βλ. σχετικά και http://www.ushmm.org/wlc/el/article.php?ModuleId=10007095 Το χρονολόγιο του
Ολοκαυτώµατος στην Εγκυκλοπαίδεια του Ολοκαυτώµατος του United States Holocaust memorial
Museum.
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Αµπατζοπούλου, ό.π., σ. 419-420.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin Μετάφραση στα ελληνικά από τη συντάκτρια του
κειµένου.
32

http://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin Μετάφραση στα ελληνικά από τη συντάκτρια του
κειµένου.
33

Για µια συνολική προσέγγιση του ζητήµατος της γενοκτονίας βλ. Dan Stone, The historiography of
genocide, Palgrave Macmillan, Μεγάλη Βρετανία, 2008. Επίσης Mazower, ό.π., σ. 261-262.
23

Στις 9 ∆εκεµβρίου 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.

34

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
η

διακήρυξη της Μόσχας την 1 Νοεµβρίου 1943 τέθηκαν επίσηµα οι βάσεις για το ξεπέρασµα
της δυσκαµψίας του διεθνούς ποινικού δικαίου ως προς την ατοµική ευθύνη για τα εγκλήµατα
πολέµου).

35

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 από τη ναζιστική Γερµανία, και τον Ιούνιο του
36

1994 τη δολοφονία 800.000 Τούτσι της Ρουάντα από Χούτου συµπατριώτες τους.

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,
34

Για σχετικά δηµοσιεύµατα στον τύπο βλ. ενδεικτικά Ηλίας Μαγκλίνης, «Η γέννηση της
γενοκτονίας», εφ. Καθηµερινή, 31 Αυγούστου 2014 στο
http://www.kathimerini.gr/781839/opinion/epikairothta/politikh/h-gennhsh-ths-genoktonias
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Κουσουρής, ό.π.
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Η γεωγραφία των γενοκτονιών στο http://archive.in.gr/news/genoktonia/page614.htm
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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 πολλά άλλα.

37

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.

38

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.

39

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 του.

40

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, της
Ελβετίας κ.ά.
37
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Οι εµπλεκόµενες χώρες υιοθέτησαν τη νέα συλλογική ταυτότητα του νικητή

Η γεωγραφία των γενοκτονιών στο http://archive.in.gr/news/genoktonia/page614.htm
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Βλ. για τη σχετική συζήτηση Αντώνης Λιάκος, «Αντιρατσιστικό, γενοκτονίες και εργαλειοποίηση
της µνήµης», εφ. Αυγή, 15 ∆εκεµβρίου 2013 στο http://www.avgi.gr/article/1498566/antiratsistikogenoktonies-kai-ergaleiopoiisi-tis-mnimis επίσης Κατρίν Αλαµάνου, «Γενοκτονίες: Η πολιτική
εξουσία ορίζει την ιστορική αλήθεια;» συνέντευξη από τον ιστορικό Λάµπρο Μπαλτσιώτη (Πάντειο
Παν/µιο), 4 Σεπτεµβρίου 2014 στο http://tvxs.gr/news/ellada/otan-i-politiki-eksoysia-orizei-tin-istorikialitheia
39

Αντώνης Λιάκος, «Να διαχωρίσουµε το λόγο του µίσους από τον ιστορικό λόγο», 4 Ιουνίου 2013
συνέντευξη στο http://tvxs.gr/news/έγραψαν-είπαν/αντώνης-λιάκος-να-διαχωρίσουµε-τον-λόγο-τουµίσους-από-τον-ιστορικό-λόγο
40

Ποθητή Χαντζαρούλα, «Αυτό που συνέβη µπορεί να ξανασυµβεί. Γιατί έχει σηµασία να
σκεφτόµαστε το φασισµό ιστορικά;», Χρόνος, 9, Ιανουάριος 2014 στο
http://www.chronosmag.eu/index.php/p-l-p-s-p-xs.html

25

απέναντι σε έναν εχθρό που ενσάρκωνε το απόλυτο κακό για να αποποιηθούν το µερίδιο
ευθύνης τους.

42

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».

43

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 γερµανικές.

44

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
41

Βλ. σχετικά Γιώργος Κόκκινος, Το Ολοκαύτωµα. Η διαχείριση της τραυµατικής µνήµης. Θύτες και
θύµατα, Gutenberg, Αθήνα 2015, σ. 164-175, Άννα-Μαρία ∆ρουµπούκη, Μνηµεία της λήθης. Ίχνη του
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 53-54 και αλλού.
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Ποθητή Χαντζαρούλα, «Αυτό που συνέβη µπορεί να ξανασυµβεί. Γιατί έχει σηµασία να
σκεφτόµαστε
το
φασισµό
ιστορικά;»,
Χρόνος,
9,
Ιανουάριος
2014
στο
http://www.chronosmag.eu/index.php/p-l-p-s-p-xs.html
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Χαντζαρούλα, ό.π.
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Χαντζαρούλα, ό.π., Mazower, ό.π., σ. 180-181 και Enzo Taverso, Οι ρίζες της ναζιστικής βίας. Μια
ευρωπαϊκή γενεαλογία, Εκδόσεις του 20ού αι., Αθήνα 2013, σ. 11-34 και passim.
26

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
έθνους.

45

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». ∆ηµιούργησαν τις τεχνικές, ιδεολογικές και
πολιτισµικές της προϋποθέσεις, οικοδοµώντας το ανθρωπολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
έγινε εφικτό το Άουσβιτς.

46

Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονταν στην καρδιά του δυτικού πολιτισµού και
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη του βιοµηχανικού καπιταλισµού, κατά την εποχή του κλασικού
φιλελευθερισµού.

47

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 πολίτες-καταναλωτές, σαν να πρόκειται για εικονική πραγµατικότητα –εφόσον η βία
48

αφορά πάντα τον «Άλλο» και ποτέ τον δυτικό άνθρωπο του «τέλους της ιστορίας».

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
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Άρνηση του Ολοκαυτώµατος
και Σύγχρονες Μορφές Αντισηµιτικού Λόγου
∆ηµήτρης Ψαρράς
Πριν από έναν ακριβώς µήνα, στις 27 Ιανουαρίου, µέρα που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως
ηµέρα µνήµης του Ολοκαυτώµατος πολλοί τηλεοπτικοί σταθµοί σε όλη την Ευρώπη
αναµετέδωσαν ένα τροµερό ντοκουµέντο. Πρόκειται για ένα ντοκιµαντέρ µε σκηνές που
τραβήχτηκαν από τους Συµµάχους το 1945, αµέσως µετά την απελευθέρωση των
στρατοπέδων συγκέντρωσης. Για την ακρίβεια το ντοκιµαντέρ που προβλήθηκε τον
περασµένο µήνα είναι πρόσφατο κινηµατογραφικό προϊόν και έχει αντικείµενο το πώς
τραβήχτηκαν εκείνες οι πρώτες σκηνές από τα στρατόπεδα και αναφέρεται στους λόγους που
τόσα χρόνια το αρχικό υλικό είχε παραµείνει στα αρχεία του Αυτοκρατορικού Πολεµικού
Μουσείου της Βρετανίας.
Το αρχικό µοντάζ του υλικού είχε ανατεθεί το 1945 στον Άλφρεντ Χίτσκοκ. Σκοπός ήταν να
χρησιµοποιηθεί τότε το ντοκιµαντέρ για την «αναδιαπαιδαγώγηση» του γερµανικού
πληθυσµού, σε µια περίοδο που η κυρίαρχη αντίδραση όλων των κατοίκων της ηττηµένης
Γερµανίας ήταν ότι «δεν γνώριζαν». Ο Χίτσκοκ σχεδίασε το µοντάζ, αλλά η ταινία ουδέποτε
ολοκληρώθηκε. Οι πολιτικές προτεραιότητες της περιόδου δεν ευνοούσαν την ανάδειξη του
ναζιστικού εγκλήµατος σε όλη του την έκταση. Μια ηµιτελής βερσιόν του ντοκιµαντέρ παίχτηκε
το 1984 στο Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου και µπορεί κανείς να την αναζητήσει
στο διαδίκτυο µε τον τίτλο «Memory of the camps». Η ποιότητα ήταν πολύ κακή και έλειπε µία
από τις έξι αρχικές µποµπίνες του υλικού. Τελικά µόλις το 2014 ολοκληρώθηκε η ανασύσταση
του ντοκιµαντέρ από τα εργαστήρια του Αυτοκρατορικού Πολεµικού Μουσείου, όπως το είχε
σχεδιάσει ο Χίτσκοκ. Αλλά και τώρα η προβολή του προγραµµατίζεται µε το σταγονόµετρο.
Όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να αρκεστεί στο δευτερογενές ντοκιµαντέρ που φέρει τον τίτλο
Night will fall,
Παίρνω αφορµή από αυτή την είδηση για να επισηµάνω δύο πράγµατα. Πρώτα µια απλή
διαπίστωση: η Ελλάδα δεν βρισκόταν µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που µετείχε σ’ αυτό
ης
τον συντονισµό της 27 Ιανουαρίου. Κανένα ελληνικό κανάλι δεν προγραµµάτισε τη µετάδοση
των δύο αυτών ντοκιµαντέρ και φυσικά το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό δεν πληροφορήθηκε καν
την ύπαρξή τους. ∆εύτερη επισήµανση: αυτό το τροµερό ντοκουµέντο δεν έχει ακόµα
προβληθεί παρά σε κάποιες ειδικές κλειστές προβολές. Οι σκηνές που περιέχει είναι τόσο
αφόρητες που θεωρείται ακατάλληλο για τηλεοπτική προβολή, ενώ ακόµα και στο πλαίσιο
προβολών για «ειδικούς» δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Αλλά το γεγονός ότι επί 70 χρόνια
βρισκόταν κρυµµένο στις αποθήκες του Αυτοκρατορικού Μουσείου αποτελεί την καλύτερη
απάντηση σε όσους αµφισβητούν το Ολοκαύτωµα ή θέλουν να σχετικοποιήσουν το µέγεθος
του ναζιστικού εγκλήµατος.
Το βασικό επιχείρηµα των αναθεωρητών ιστορικών είναι ότι οι Σύµµαχοι (κυρίως οι
Αµερικανοί) και εν συνεχεία οι εβραϊκές οργανώσεις της διασποράς ή το κράτος του Ισραήλ
µεγέθυναν ένα υπαρκτό έγκληµα, προκειµένου να αντλήσουν πολιτικά και οικονοµικά οφέλη
απ’ αυτό. Αλλά εδώ διαπιστώνουµε ότι συνέβη –και εξακολουθεί να συµβαίνει- το εντελώς
αντίθετο. Το «κρυµµένο» ντοκιµαντέρ του Χίτσκοκ είναι εδώ να µας θυµίζει ότι η πρώτη
αντίδραση των Συµµάχων ήταν να σκεπάσουν το µέγεθος του εγκλήµατος, όσο διαφαινόταν
ότι η (∆υτική) Γερµανία θα µεταβαλλόταν σε πυλώνα του µεταπολεµικού δυτικού
συνασπισµού. Ασφαλώς υπάρχουν άλλα σηµαντικά ντοκιµαντέρ για το Ολοκαύτωµα.
Ορισµένα είναι συγκλονιστικά. Αλλά το ντοκιµαντέρ Χίτσκοκ έχει την ιδιαιτερότητα να
αποτελείται από εκείνες τις πρώτες σκηνές της απελευθέρωσης και γυρίστηκε από
ανθρώπους (κινηµατογραφιστές αλλά και στρατιώτες) οι οποίοι δεν γνώριζαν καν τι συνέβαινε
στα στρατόπεδα. Η άµεση αυτή µατιά το καθιστά µοναδικό τεκµήριο.
Αλλά γιατί η Ελλάδα δεν ασχολήθηκε µε την υπόθεση του ντοκιµαντέρ του Χίτσκοκ; Πρέπει να
ταξιδέψουµε είκοσι χρόνια πίσω. Ιανουάριος 1995. Είκοσι χρόνια από την απελευθέρωση του
Αουσβιτς. Από την τελετή µνήµης στο στρατόπεδο του µαρτυρίου θα απουσιάσει επιδεικτικά η
ελληνική κυβέρνηση, επειδή θα υπήρχε και αντιπροσωπεία της ΠΓ∆Μ µε τη σηµαία της.
Προκλήθηκε τότε µεγάλος σάλος επειδή σε τηλεγράφηµα του γαλλικού πρακτορείου από την
Αθήνα υπήρξε υπαινιγµός ότι στην Ελλάδα υπάρχει αντισηµιτικό κλίµα. Το τηλεγράφηµα
ανέφερε ότι «αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πλέον παρά 5.000 Εβραίοι, ο αντισηµιτισµός
παραµένει ιδιαίτερα διαδεδοµένος. Το 57% των Ελλήνων που ρωτήθηκαν σχετικά στο
πλαίσιο έρευνας, που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δηµοσιεύτηκε τον
περασµένο ∆εκέµβριο, εξέφρασαν σε διαφορετικό βαθµό µια ‘απέχθεια’ προς τους
Εβραίους».
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Το τηλεγράφηµα αντιµετωπίστηκε την εποµένη ως ένας ακόµη κρίκος στην ατέλειωτη αλυσίδα
των ανθελληνικών προκλήσεων και αρκετοί έσπευσαν να διακηρύξουν ότι κάθε αναφορά στο
νεοελληνικό αντισηµιτισµό είναι ασφαλώς έκτου πονηρού.
Η πηγή, όµως του τηλεγραφήµατος υπήρξε καθόλα ελληξνική: Πρόκειται για ανέκδοτη έρευνα
µε τίτλο «Οι µειονότητες στην Ελλάδα» που διενεργήθηκε το 1993 από το Ίδρυµα Λαµπράκη
µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράφεται από τους Κ. Τσουκαλά (ως
υπεύθυνο), Γ. Βούλγαρη, ∆. ∆ώδο, Τ. Καφετζή, Κ. Λυριντζή, Ηλία Νικολακόπουλο και Μ.
Σπουρδαλάκη. Βασισµένη σε δείγµα που επιχειρούσε να καλύψει όλο τον ενήλικο πληθυσµό
της χώρας, η έρευνα του Ιδρύµατος Λαµπράκη εξέταζε τις µεταβολές που υπέστησαν εκείνη
την περίοδο οι συµπεριφορές των Ελλήνων απέναντι στους «Αλλους» και επισήµαινε ότι η
ελληνική κοινωνία οδηγούνταν ραγδαία σε στάσεις που την τοποθετούν µεταξύ των λιγότερο
ανεκτικών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχετικά µε την ύπαρξη ή µη αντισηµιτισµού, εύγλωττος είναι ο πίνακας που εµφανίζει, σε
ποσοστά, τις διαβαθµίσεις της «συµπάθειας» ή της «απέχθειας» που νιώθουν οι ερωτηθέντες
για άτοµα που ανήκουν σε άλλα θρησκεύµατα, µειονότητες, αλλά και σε ξένες χώρες: το 57,
4% δήλωσε ότι αισθάνεται «απέχθεια» για τους Εβραίους (έναντι 55% για τους Τσιγγάνους,
38, 4% για τους Σλάβους και 15,3% για τους Γάλλους), ενώ «συµπάθεια» για τους Εβραίους
δήλωσε µόνο το 14,7% (έναντι 20,3% για τους Τσιγγάνους, 16% για τους Σλάβους και 45,5%
για τους Γάλλους).
∆εν ήταν η πρώτη φορά που πρόκυπτε, σε έρευνα, το πρόβληµα του νεοελληνικού αντισηµιτισµού. Σε δηµοσκόπηση της «Ευρωδήµ» του 1986, το 41% των ερωτηθέντων Αθηναίων είχε δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι οι Εβραίοι είναι Έλληνες όπως οι άλλοι, ενώ µόνο το 12% των
Γάλλων είχαν αρνηθεί να θεωρήσουν κανονικούς Γάλλους τους Εβραίους συµπολίτες τους.
Την ίδια εποχή, την ελληνικότητα των Εβραίων συµπατριωτών τους αµφισβητούσε το 61%
των ψηφοφόρων της Ν.∆., το 31% του ΠΑΣΟΚ, το 20% του ΚΚΕ και το 5% του (τότε) ΚΚΕ
Εσωτ. ∆ύο χρόνιο αργότερα, νέα έρευνα της «Ευρωδήµ» έδειχνε ότι το 71% των
ερωτηθέντων είχαν «κακή ή πολύ κακή γνώµη» για τους Εβραίους (57% για τους Αρβανίτες,
62% για τους Τσιγγάνους, 75% για τους οµοφυλόφιλους). Ακόµη, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση
της ΑΜΕR που διενεργήθηκε σε Αθήνα και Πειραιά για λογαριασµό του «Έθνους» (Μάιος
1994), µόνο το 25% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι «εµπιστεύεται τους Εβραίους» (48%
εµπιστεύεται τους Καθολικούς, 33% τους Προτεστάντες, 34% τους Τσιγγάνους και 18% τους
Μουσουλµάνους). Είναι χαρακτηριστικό ότι οκτώ µόλις χρόνια νωρίτερα, το 1986, το ποσοστό
που είχε δηλώσει εµπιστοσύνη στους Εβραίους ήταν σαφώς υψηλότερο (37%).
Οι αριθµοί δεν είναι «φιλελληνικοί» ή «ανθελληνικοί». Επισηµαίνουν απλώς την ύπαρξη ενός
προβλήµατος και υποδεικνύουν κάποιους δρόµους διερεύνησης του. ∆ρόµους που οδηγούν
προς τη διαδικασία αυτογνωσίας µιας κοινωνίας που αποδεικνύεται πολύ λιγότερο ανεκτική
από όσο θέλει να παρουσιάζεται. Οσο γι’ αυτό που ακούγεται πολύ συχνά ότι εµείς ειδικά οι
Έλληνες είµαστε απαλλαγµένοι από το µικρόβιο του ρατσισµού, αρκεί να σας διαβάσω ένα
κείµενο ηλικίας 125 χρόνων. Σε άρθρο της στις 25.1.1891 µε τίτλο «Ο αντισηµιτισµός εν
Ελλάδι» η «Εφηµερίς» διαπίστωνε µε ανακούφιση ότι ενώ παντού αναπτύσσεται αυτό το
«αιµοβόρο και τροµακτικό θηρίο», ευτυχώς «ευρίσκεται δόξω τω Θεώ και ένας ευλογηµένος
τόπος εις την ανατολήν όπου το θηρίον αυτό δεν το ευρίσκετε, ή, διά να είµαι ακριβέστερος,
το ευρίσκεται υπό άλλην µορφήν, ακίνδυνον όλως. Ο τόπος αυτός είναι η Ελλάς». Λίγους
µήνες αργότερα είχαµε τις άγριες αντιεβραϊκές ταραχές σε όλα τα Ιόνια νησιά.
∆εν είναι οι Ελληνες ούτε κανένας άλλος λαός ειδικά «ρατσιστής» ή «αντισηµίτης». Όµως
κάτω από ορισµένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε λαός µπορεί να αναπτύξει
ρατσιστικά και ειδικά αντιεβραϊκά αισθήµατα, τα οποία µπορεί να καταλήξουν και σε βίαιες
πράξεις.
Η µνήµη του Ολοκαυτώµατος είναι το σηµαντικότερο σύγχρονο αντίδοτο στον ρατσισµό και
τον αντισηµιτισµό. Γιατί το Ολοκαύτωµα δεν είναι µόνο µια από τις σκληρότερες στιγµές του
ανθρώπινου γένους, αλλά η πιο ακραία έκφραση της φρίκης που συνόδευσε τον ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο, η σχεδιασµένη βιοµηχανικά παραγωγή της µαζικής εξόντωσης. Ακόµα
και σήµερα, δεν έχουµε πάψει να αναζητούµε τρόπους να προσεγγίσουµε αυτή τη φρίκη,
ακόµα και λέξεις για να την περιγράψουµε, εξαιτίας ακριβώς της εγγενούς δυσκολίας να
δεχτούµε ως αληθινό εκείνο που συνέβη, µε τον τρόπο και στην έκταση που συνέβη.
∆εν αρκούν δυστυχώς οι τυπικές τελετές των αρχών. Χρειάζεται να γίνει βίωµα όλων µας η
υπεράσπιση αυτής της µνήµης.
Βέβαια χάρη στην γκροτέσκα ανάδυση του νεοναζισµού στον πυρήνα του ελληνικού
πολιτικού συστήµατος δεν µπορεί κανείς σήµερα να επικαλεστεί άγνοια και να εισηγηθεί
εφησυχασµό. Αλλά θα ήµασταν αφελείς αν περιορίζαµε στην εγκληµατική συµµορία που
βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση την επικαιρότητα της µνήµης του Ολοκαυτώµατος. ∆εν
είναι η Χρυσή Αυγή εκείνη που έφερε τον ρατσισµό, τον αντισηµιτισµό και την άρνηση του
Ολοκαυτώµατος στον δηµόσιο λόγο. Συνέβη δυστυχώς το αντίστροφο. Η εδραίωση επί
δεκαετίες στα µέσα ενηµέρωσης και στην καθηµερινή πολιτική αντιπαράθεση µιας ρητορικής
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που αντλεί επιχειρήµατα από την αντιεβραϊκή συνωµοσιολογία, και δεν διστάζει να επικαλείται
ακόµα και το πιο άθλιο αντισηµιτικό πλαστογράφηµα, τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της
Σιών», ήταν εκείνη που άνοιξε το δρόµο για τους γνήσιους επίδοξους συνεχιστές του
εθνικοσοσιαλισµού. Και καθιστά εύκολα ερµηνεύσιµη την αντοχή αυτού του µορφώµατος,
παρά το γεγονός ότι είναι τόσο ξένο προς τις διακηρυγµένες αρχές της σύγχρονης
ευρωπαϊκής δηµοκρατίας. Εξάλλου γι’ αυτό το λόγο έγιναν ανεκτές ακόµα και µέσα στο
ελληνικό κοινοβούλιο διακηρύξεις άρνησης του Ολοκαυτώµατος και αναφορές στα
«Πρωτόκολλα» και στην «παγκόσµια εβραϊκή συνωµοσία».
Θέλω να πω ότι ο αιφνιδιασµός του ελληνικού πολιτικού συστήµατος από την εµφάνιση των
νεοναζί είναι σε µεγάλο βαθµό υποκριτικός. Θυµίζει τηρουµένων των αναλογιών εκείνο που
συνέβη µε τη λεγόµενη επιδηµία της σβάστικας το 1959-1960 σε παγκόσµια κλίµακα. Μόλις
δεκατέσσερα χρόνια από το κλείσιµο των στρατοπέδων του θανάτου σηµειώθηκαν σε όλο τον
δυτικό κόσµο και κυρίως τη ∆υτική Γερµανία, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Λατινική Αµερική
σειρά αντισηµιτικών ενεργειών, βανδαλισµοί, βεβηλώσεις και επιθέσεις που συντάραξαν τότε
την κοινή γνώµη που διαπίστωσε µε απόγνωση ότι η λήξη του πολέµου δεν συνοδευόταν µε
την οριστική νίκη επί του ναζισµού. Ήταν µια προειδοποίηση ότι δεν είχε τελειώσει τίποτα
ακόµα. Ότι η αποκάλυψη των στρατοπέδων εξόντωσης, των θαλάµων αερίου και των
µεθόδων της «τελικής λύσης» δεν ήταν αρκετά για να σταµατήσει να δηλητηριάζει µερίδες του
πληθυσµού σε πολλές χώρες ο σύγχρονος πολιτικός αντισηµιτισµός, µπολιασµένος από τις
προγενέστερες θρησκευτικές µορφές ιουδαιοφοβίας. Και είναι γεγονός ότι από εκείνη τη
µακρινή περίοδο επρόκειτο η ανθρωπότητα να ζήσει και άλλους κύκλους αντισηµιτικών
επεισοδίων µικρής ή µεγαλύτερης έντασης, αλλά πάντοτε σε σχεδόν πλανητική κλίµακα,
χωρίς να δοθεί µέχρι σήµερα ικανοποιητική εξήγηση ούτε να υποδειχτεί αποτελεσµατικός
τρόπος αντιµετώπισης του φαινοµένου.
Η χώρα µας αποτελεί απλά µια ψηφίδα αυτού του θλιβερού µωσαϊκού. Και δεν µπορούµε να
κατανοήσουµε τις σηµερινές εξελίξεις αν δεν αναµετρηθούµε ανοιχτά µε τη διαπίστωση ότι ο
αντισηµιτισµός υπήρξε σταθερό γνώρισµα της ελληνικής κοινωνίας. Ότι ενδηµούσε ακόµα και
σε τµήµατα του κρατικού µηχανισµού, σε θεσµούς και σε µέσα ενηµέρωσης, ενώ τα φαιά
σηµάδια του µπορούµε να τα ανιχνεύσουµε από την περίοδο της απελευθέρωσης µέχρι
σήµερα. Για λόγους που έχουν σχέση µε τη δική µας ιστορία, η χώρα δεν έζησε πραγµατική
αποναζιστικοποίηση, καθώς τα στελέχη του δωσιλογισµού αναδείχτηκαν σε πόστα του
βαθέος κράτους, των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας, ενώ αργότερα επάνδρωσαν
και το δικτατορικό καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, η απελευθερωµένη µητέρα πατρίδα δεν
υπήρξε φιλόξενος τόπος υποδοχής ούτε για τους Έλληνες Εβραίους που διασώθηκαν
περνώντας στην εαµική αντίσταση, αλλά ούτε για τους επιζήσαντες των στρατοπέδων.
Βέβαια σήµερα ακόµα και οι φανατικοί εθνικοσοσιαλιστές δεν αποδέχονται την κατηγορία του
αντισηµίτη. Είτε τη µασκαρεύουν µε τη µετωνυµία του «αντισιωνιστή» είτε δηλώνουν
παντελώς αδιάφοροι για το ζήτηµα, εφόσον αυτοί ως γνήσιοι απόγονοι «τρανών προγόνων»
δεν µπορούν να συγκριθούν µε τους «λαούς της ερήµου». Αλλά εκεί που συγκλίνουν µε τους
υπόλοιπους σύγχρονους αντισηµίτες είναι στην αποστροφή τους για το Ολοκαύτωµα. Η
προσπάθειά τους να εξαλείψουν από τη µνήµη και τη σκέψη µας το Ολοκαύτωµα των έξι
εκατοµµυρίων.
Είναι οι σηµερινοί «δολοφόνοι της µνήµης», σύµφωνα µε την έξοχη διατύπωση του Πιερ
Βιντάλ Νακέ. Και αυτοί οι δολοφόνοι της µνήµης έχουν σήµερα πολλά όπλα:
Πρώτο όπλο: Η απώθηση: Σύµφωνα µ’ αυτή τη διαδοµένη αντίληψη «εµείς οι Έλληνες δεν
είµαστε ρατσιστές ούτε φυσικά αντισηµίτες». Την καθησυχαστική αυτή διαβεβαίωση
διαψεύδουν εδώ και αρκετές δεκαετίες οι έρευνες της κοινής γνώµης. Αναφέρθηκα ήδη σε
µετρήσεις της κοινής γνώµης από το 1986 έως το 1995. Παρόµοια ευρήµατα έχουν και οι
ετήσιες εκθέσεις του Ευρωβαρόµετρου. Η Ελλάδα το 1991 εµφανιζόταν ως µια από τις πλέον
ανεκτικές χώρες της Ε.Ε., ενώ το 1994 είχε ήδη πάρει τα σκήπτρα της ξενοφοβίας και της
µισαλλοδοξίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συντελέστηκε µια βαθιά µετάλλαξη στην
ελληνική κοινωνία που σηµαδεύτηκε από τη µαζική εισροή µεταναστών και την ανάπτυξη ενός
αισθήµατος εθνικής περικύκλωσης µετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής
Ευρώπης και των Βαλκανίων. Το κλίµα αυτό ενισχύθηκε στο τέλος της δεκαετίας από τη
διαµάχη των ταυτοτήτων. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε σηµαντικές αλλαγές που όµως δεν
έγιναν αισθητές σε πολιτικό επίπεδο παρά πολύ πρόσφατα. Υπήρξε καταρχήν η δηµιουργία
µιας στρατιάς αλλοδαπών εργαζοµένων, οι οποίοι απασχολούνταν στις πιο υποβαθµισµένες
εργασίες. Αυτός ο νέος εθνοτικός (φυλετικός) διαχωρισµός που επιβλήθηκε στον καταµερισµό
εργασίας υποβοήθησε την εµπέδωση του ρατσισµού σε όλη την κοινωνία. Σ’ αυτή την
κατεύθυνση έπαιξαν σηµαντικό ρόλο τα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης, τα οποία τότε
πρωτοδηµιουργήθηκαν και άντλησαν οφέλη από τη διασπορά του φόβου, από την απειλή και
το έγκληµα του «Άλλου». Και παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι «άλλοι» δεν είχαν καµιά
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σχέση µε Εβραίους, αναπτύχθηκε παράλληλα ο αντισηµιτισµός, εφόσον ο αρχετυπικός
«Άλλος» του σύγχρονου ρατσισµού δεν είναι παρά ο Εβραίος. Λίγα χρόνια αργότερα οι
κήρυκες του ρατσισµού θεώρησαν ότι δικαιώθηκαν, όταν διέκριναν πίσω από την αλλαγή των
ταυτοτήτων και πάλι τον προαιώνιο εχθρό του έθνους. Και πολύ πιο πρόσφατα, όταν
κατόρθωσαν να δώσουν φυλετικά χαρακτηριστικά στις πολυεθνικές τράπεζες που βρέθηκαν
στη δίνη της παγκόσµιας κρίσης ή, ακόµα χειρότερα, σ’ εκείνες που δανείζουν το ελληνικό
κράτος.
Γι’ αυτό το λόγο είναι εντελώς υποκριτική η αναρώτηση «πώς είναι δυνατόν να ευηµερεί στη
χώρα µας ένα νεοναζιστικό µόρφωµα µε αντιεβραϊκή ρητορική». Όπως ήδη υπαινίχθηκα,
δυστυχώς συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Χρυσή Αυγή οφείλει σε ένα βαθµό τη δηµοφιλία
της στην αντισηµιτική της προπαγάνδα. Και είναι ίσως ενδεικτικό για τα στερεότυπα που
κυριαρχούν στη δική µας κοινωνία το γεγονός ότι αντίθετα από τους οµοϊδεάτες τους σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι από τη δεκαετία του 1990 φρόντισαν να µεταλλάξουν την
αντισηµιτική τους προπαγάνδα σε ισλαµοφοβική, στοχοποιώντας τους µετανάστες, οι οποίοι
προέρχονταν σε µεγάλο βαθµό από µουσουλµανικές χώρες, οι εγχώριοι ναζιστές
εξακολουθούν να υποδεικνύουν τον «Αιώνιο Εβραίο» ως εχθρό του έθνους, ενώ θεωρούν ότι
πρέπει να συµµαχήσουν µε φονταµενταλιστικά ισλαµικά κινήµατα προκειµένου να
εξασφαλίσουν την επικράτησή τους.
∆εύτερο όπλο: Η συγκάλυψη: Αυτή η δεύτερη βεβαιότητα συνοψίζεται στο ότι όσα κρούσµατα
αντισηµιτισµού διαπιστώνουµε στην Ελλάδα είναι συγκριτικά ελάχιστα σε σχέση µε το
εξωτερικό. Ακόµα και εκείνα τα κρούσµατα που φτάνουν στο φως της δηµοσιότητας
καλύπτονται αµέσως µε ένα διπλό πέπλο σιωπής. Οι ίδιοι οι άµεσα θιγόµενοι δεν επιδιώκουν
για ευνόητους λόγους µεγάλη δηµοσιότητα, ίσως επειδή όπως έχει αποδειχτεί σε πολλές
περιπτώσεις τα κρούσµατα αυτά προκαλούν απρόβλεπτους µιµητές, όπως συνέβη στην
ανεξιχνίαστη ακόµα επιδηµία της σβάστικας. Αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι ακόµα και οι
αρχές ή τα µέσα ενηµέρωσης δυσκολεύονται να εξιχνιάσουν και να αντιµετωπίσουν αυτές τις
επιθέσεις, παρά το γεγονός ότι εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και ξεκινούν από βεβηλώσεις
και βανδαλισµούς σε ιερούς χώρους και φθάνουν µέχρι εµπρησµούς. Χαρακτηριστική η
περίπτωση της Ρόδου, όπου το τοπικό τµήµα «αντιµετώπισης εγκληµάτων µε ρατσιστικό
κίνητρο» δεν θεώρησε ότι εµπίπτει σ’ αυτή την κατηγορία η βεβήλωση του τοπικού Μνηµείου
του Ολοκαυτώµατος. Σοβαρότερη η περίπτωση του εµπρησµού της Συναγωγής στα Χανιά,
για την οποία υπήρξε καθυστερηµένη αντίδραση, η οποία συνοδεύτηκε από συγκάλυψη, ενώ
στην τοπική κοινωνία µεταδιδόταν η πληροφορία ότι οι δράστες ήταν Εβραίοι. Η ενοχοποίηση
των θυµάτων ως δραστών δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο στο οπλοστάσιο των «δολοφόνων
της µνήµης».
Συνήθως οι επιθέσεις αυτές αντιµετωπίζονται ως δείγµατα αλητείας «ανεγκέφαλων». Μακάρι
να ήταν έτσι. Αυτοί που µετέχουν στις επιθέσεις γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν. Στην
πρόσφατη βεβήλωση του νεκροταφείου στη Λάρισα οι δράστες δεν έγραψαν µόνο «Juden
Raus» και «Six million more», αλλά δίπλα στη σβάστικα και τον κέλτικο σταυρό αποτύπωσαν
και το ρουνικό σύµβολο του Οντάλ, το θυρεό δηλαδή του αρχηγείου των Ες Ες που είχε την
ευθύνη για τη διατήρηση της φυλετικής καθαρότητας στις τάξεις της εγκληµατικής αυτής
µονάδας.
Ηδη από το 1944 ο Χορκχάιµερ και ο Αντόρνο είχαν επισηµάνει τη σηµασία των
βανδαλισµών αυτού του είδους: «∆εν πρέπει να υπάρχει ούτε η παραµικρή γαλήνη. Η
καταστροφή των κοιµητηρίων δεν είναι απλή υπερβολή του αντισηµιτισµού, είναι ο ίδιος ο
αντισηµιτισµός. Οι προγεγραµµένοι ξυπνούν µοιραία την επιθυµία για τέλεση προγραφών. Η
βία ανάβει από τα σηµάδια που έχει αφήσει επάνω τους η βία».
Τρίτο όπλο. Η σχετικοποίηση του εγκλήµατος και η δαιµονοποίηση του Ισραήλ: Ναι, µας λένε
κάποιοι άλλοι συγκαταβατικά, το Ολοκαύτωµα ήταν φοβερό, αλλά υπάρχουν παρόµοια πολλά
ολοκαυτώµατα. Από την εξόντωση των Ινδιάνων και τις σφαγές των αποικιοκρατών µέχρι τις
πρόσφατες εθνοκαθάρσεις σ’ όλα τα σηµεία της υδρογείου. Μάλιστα αυτή η σχετικοποίηση
αφορά ευθέως και τις µέρες µνήµης σαν τη σηµερινή, εφόσον ο συλλογισµός καταλήγει ότι
ειδικά οι Εβραίοι δεν θάπρεπε να επιµένουν σ’ αυτό γιατί η χώρα που κτίστηκε στο όνοµά
τους πραγµατοποιεί γενοκτονία –αν όχι Ολοκαύτωµα και ότι η ίδια εφαρµόζει µεθόδους που
δίδαξαν οι ναζιστές. Αναφέροµαι στο ρεύµα των αναθεωρητών της ιστορίας και των αρνητών
της Σοά, οι οποίοι επιδίδονται στο µακάβριο συµψηφισµό θυµάτων, µόνο και µόνο για να
αµφισβητήσουν το µέγεθος και την πανανθρώπινη σηµασία του ναζιστικού εγκλήµατος.
Βασικό τους επιχείρηµα ότι οι Σύµµαχοι έκαναν παρόµοια ή και µεγαλύτερα εγκλήµατα στον
πόλεµο και βέβαια η αµφισβήτηση µε κάθε τρόπο του αριθµού των έξι εκατοµµυρίων
θυµάτων της Σοά. Στην εγχώρια εκδοχή του το ρεύµα του αναθεωρητισµού καταγράφει άλλα
µαζικά εγκλήµατα, όπως τις διώξεις των πληθυσµών της Μικράς Ασίας, των Αρµενίων και των
Ποντίων, υπονοώντας ότι όλα αυτά αποτελούν γενοκτονίες και κατά συνέπεια είναι εκ του
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πονηρού η ιδιαίτερη προβολή του Ολοκαυτώµατος. Αλλά «το Αουσβιτς είναι εκείνο που
καθιέρωσε τη λέξη γενοκτονία στο λεξιλόγιό µας». Ήταν η Σοά εκείνη που έκανε τον
Πωλονοεβραίο δικηγόρο Ράφαελ Λέµκιν να συνθέσει τον όρο το 1943, συνθέτοντας το
ελληνικό «γένος» µε το λατινικό «cida» για να προκύψει το αγγλικό «genocide», ο όρος που
µεταφέρθηκε σε όλες τις γλώσσες. Και µπορεί η ∆ιεθνής Σύµβαση του ΟΗΕ να αναφέρει στο
προοίµιό της ότι «γενοκτονίες υπήρξαν σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας», αλλά η
έµπνευση για την ανάγκη µιας παρόµοιας Σύµβασης πρόκυψε για πρώτη φορά στο
∆ικαστήριο της Νυρεµβέργης.
Και το σηµαντικότερο: η ταύτιση της Σοά µε άλλες σφαγές, εθνοκαθάρσεις και γενοκτονίες
υπονοµεύει τη µοναδικότητά της. Γιατί η εβραϊκή γενοκτονία δεν αποτελούσε µέσο κυριαρχίας
και επιβολής, αλλά αυτοσκοπό. ∆ιαπράχτηκε «µε στόχο τη βιολογική αναµόρφωση της
ανθρωπότητας», γι’ αυτό το λόγο προϋπέθετε ως δράστη ένα καθεστώς στηριγµένο σε µια
όχι µόνο πολεµική και ολοκληρωτική, αλλά εξολοκλήρου ρατσιστική κοσµοθεωρία, όπως ήταν
ο εθνικοσοσιαλισµός.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η πιο ύπουλη µέθοδος σχετικοποίησης του Ολοκαυτώµατος είναι
βέβαια η αναφορά στο Ισραήλ και η σύγκριση της βίας στη Μέση Ανατολή και την Παλαιστίνη
µε το ναζιστικό έγκληµα. Το σχήµα αυτό όχι µόνο ταυτίζει τους Εβραίους όπου γης µε µια
συγκεκριµένη κρατική πολιτική, αλλά εξισώνει τα θύµατα µε τους θύτες µε προφανές
αποτέλεσµα την απαλλαγή των θυτών. Πίσω απ’ αυτή τη σχετικοποίηση υπήρχε βέβαια η
επίσηµη ελληνική κρατική πολιτική, η οποία χάρη στις ιδιαίτερες σχέσεις µε τις αραβικές
χώρες καθυστερούσε επί δεκαετίες την αναγνώριση του Ισραήλ.
∆εν πρέπει να παρασυρθεί κανείς από τη µεταστροφή πολλών εγχώριων ακροδεξιών που
ανακάλυψαν στο ισχυρό Ισραήλ ένα πιθανό µοντέλο και για την Ελλάδα, ειδικά µετά τη ρήξη
της συµµαχίας Τουρκίας-Ισραήλ. Εδώ υπάρχει κάτι βαθύτερο που το επισήµαναν και πάλι ο
Χορκχάιµερ και ο Αντόρνο: «Οι αντισηµίτες δεν µπορούν να υποφέρουν τον Εβραίο και όµως
τον µιµούνται συνεχώς. ∆εν υπάρχει αντισηµίτης που να µην έχει στο αίµα του την επιθυµία
να µιµηθεί ό,τι είναι γι’ αυτόν εβραϊκό».
Τέταρτο όπλο: Ο εφησυχασµός. Συνέπεια των τριών προηγουµένων όπλων, είναι η άρνηση
αντίδρασης, η υπονόµευση κάθε απόπειρας να χτυπηθεί ο αντισηµιτισµός σε όλες τις
εκφάνσεις του. Ακόµα και ο αντιρατσιστικός νόµος που ψηφίστηκε µετά από τόσα εµπόδια
λειψός και αντιφατικός χρησιµοποιήθηκε ως όπλο του αντισηµιτισµού. Ο αντιρατσιστικός
κατατέθηκε το 2010, στη συνέχεια το 2011 και στην τελική του µορφή τον Νοέµβριο του 2013
µέχρι να ψηφιστεί τον Σεπτέµβριο του 2014, ενώ είχαν ήδη αλλάξει τρεις αρµόδιοι υπουργοί.
Η σχετική συζήτηση στη βουλή µετατράπηκε σε πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ όσων ήθελαν
να αποστασιοποιηθούν από την ιστορική ιδιαιτερότητα της Σοά, επαναλαµβάνοντας κάθε
λογής αντισηµιτικές κοινοτοπίες.
Αλλά και ο αντιρατσιστικός νόµος που προϋπήρχε (927/1979) όχι µόνο δεν εφαρµόστηκε
παρά ελάχιστα επί τρεις δεκαετίες, αλλά αποτέλεσε αφορµή να µετατραπούν στις δικαστικές
αίθουσες οι εκπρόσωποι του ελληνικού εβραϊσµού σε κατηγορούµενους και να απαλλαγούν
πανηγυρικά οι φιλοχιτλερικοί κήρυκες του µίσους.
Τέσσερα όπλα, λοιπόν. Η απώθηση, η συγκάλυψη, η σχετικοποίηση, ο εφησυχασµός.
Αυτά δεν είναι µόνο όπλα της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα τέσσερα όπλα των σηµερινών
δολοφόνων της µνήµης που απαρίθµησα δεν τα επικαλούνται µόνο οι απαίδευτοι πολίτες που
ψάχνουν όπως σε κάθε εποχή κρίσης έναν αποδιοποµπαίο τράγο, έναν εσωτερικό εχθρό για
να του φορτώσουν την ευθύνη για όλα τα δεινά τους.
Τα λένε δεξιοί κι αριστεροί. Τα γράφουν σοβαρές εφηµερίδες. Τα υποστηρίζουν καθηγητές
Πανεπιστηµίων. Τα διατυπώνουν δηµόσια ανώτεροι δικαστικοί. Τα λέει ο Αρειος Πάγος στην
περίφηµη απόφασή του για την υπόθεση Πλεύρη. Τα λέει ακόµα κι ένας θεολόγος που
αρθρογραφεί και δεν φαντάζεται ότι εµπίπτει στην κατηγορία του αντισηµίτη, αλλά δεν
δίστασε να γράψει ότι «ο θάνατος στα ναζιστικά κρεµατόρια ήταν αναψυχή σε σύγκριση µε τη
φρίκη» στην Παλαιστίνη από τις δυνάµεις του Ισραήλ. Τα φώναζε κι ο µεγάλος συγγραφέας
που έζησε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και έγραψε το περίφηµο έργο για το Μαουτχάουζεν.
Τα πιστεύει κι ο πρώην υπουργός που πουλάει αντισηµιτικά βιβλία από την τηλεοπτική του
εκποµπή. Τα διαλαλεί εν τη αφελεία του κι ένας πρώην πρόεδρος της βουλής, ο οποίος
ανέλαβε να παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό τον διαβόητο αναθεωρητή Ντέιβιντ Ιρβινγκ.
Τα είπε και η συντριπτική πλειοψηφία της γενιάς µου, προτού αρχίσουµε να
αντιλαµβανόµαστε –όσοι το αντιληφθήκαµε- την παγίδα του αντισηµιτικού στερεότυπου που
έχει εισχωρήσει στον πυρήνα όλων των σύγχρονων πολιτικών θεωριών.
Αυτοί είναι οι λόγοι που δυσκολεύουν κάθε προσπάθεια απαλλαγής της κοινωνίας µας από το
στίγµα του ρατσισµού και ειδικά του αντισηµιτισµού. Από την άλλη πλευρά είναι στο χέρι
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όλων µας να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα ο καθένας στο δικό του χώρο. Και βέβαια δεν
θεωρώ ότι λέω καµιά σοφία, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κρίσιµος,
γιατί τα παιδιά φτάνουν στο σχολείο µε βαρύ φορτίο κάθε λογής στερεότυπων που έχουν ήδη
διαµορφωθεί στα µέσα ενηµέρωσης και δευτερευόντως στον οικογενειακό περίγυρο.
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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 στην 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 (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 εβραϊκού πληθυσµό 70.000-72.000
Ελληνοεβραίων (µαζί µε τα ∆ωδεκάνησα), 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
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πληθυσµού.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο, δίνει επισήµως τα εξής στοιχεία:
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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 Μ.
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προπολεµικός πληθυσµός: 77.377, µεταπολεµικός πληθυσµός 10.226, άρα απώλειες της
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τάξεως του 86,7 %.
Το ποσοστό εξοντώσεως των Εβραίων της Ελλάδας, που πάντως υπερβαίνει
σίγουρα το 80%, είναι τεράστιο και σαφώς µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των χωρών της
∆υτικής 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 την 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
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επέζησαν, ενώ για την Αθήνα το ποσοστό των επιζώντων υπερβαίνει το 50%. 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, ∆ράµα 97%, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, ∆ιδυµότειχο 96%,
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Φλώρινα 84%.
Η Βέροια είχε ποσοστό εξόντωσης 76 %, σύµφωνα µε τον Γ. Λιόλιο.
Η
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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 αξιόπιστοι. Το τχ 201 του
περιοδικού του ΚΙΣ Χρονικά, δημοσιεύει την καταγραφή αυτή καθώς και ένα σύντομο
ιστορικό της εκτόπισης κάθε μίας 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).
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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)
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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
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τέλη του 19 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 ΄Αουσβιτς, από τα οποία επέζησαν µόνο τα 200. Το τραγικό ποσοστό της εξόντωσής
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τους ήταν 89%.
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, όπου 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 Εκθεση 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 Ε∆ΕΣ), 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
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αρχική τους. (αν. σηµ.)
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Προφορικές μαρτυρίες από επιζώντες της Ρόδου βλ. στο Προσεγγίζοντας το
Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο, επιμ. Γ. Κόκκινος, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007, σ. 285317.
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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
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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
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µπορεί να είναι πολλαπλές . 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 την 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 στην µεγαλύτερη και σηµαντικότερη κοινότητα, αυτή της
ο
ο
Θεσσαλονίκης: πόλη κατ’ εξοχήν εβραϊκή από τον 16 ως τον 19 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 ων 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) ώς 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

τραύμα στη συνείδησή τους. Η προβολή της ταινίας υποκίνησε ιδιαίτερα μεγάλη συζήτηση.
Βλ. και την Κλεμμένη Εφηβεία του ψυχίατρου Σ. Τόμκιεβιτς σε μτφρ. Γρηγόρη Αμπατζόγλου
και εισαγωγή Αμπατζόγλου και Δημήτρη Πλουμπίδη (2013).
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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’ εκδ. επαυξημένη 2013.
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υπηκοότητας Εβραίους που δεν εξοντώθηκαν. Από το σύνολο των εκτοπισµένων
επέστρεψαν περίπου 1.000, ενώ 950 απέφυγαν την εκτόπιση είτε κρυβόµενοι, συνήθως στην
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Αθήνα και στην Πελοπόννησο, είτε έχοντας ανέβει στο βουνό. Μεγάλο µέρος του
πληθυσµού, ειδικά ανάµεσα στους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες του ’22 που προσπαθούσαν να
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, που 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
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ελληνικής τραγωδίας κι όχι το κεντρικό της στοιχείο.»
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
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Ανδρέας Σεφιχά, Αναμνήσεις μιας ζωής κι ενός κόσμου, εκδ. Ιανός 2010, σ. 92.
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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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καταγγέλλει. Ενίοτε µάλιστα µας εµποδίζει να στοχαστούµε και να προχωρήσουµε περαιτέρω
την αναζήτησή µας.
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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
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
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συλλογική συνείδηση των Γάλλων. 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 κλπ.) 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 ανελάµβανε 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,
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εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν. ∆εν φαινόταν δηλαδή η σηµασία και το εύρος της
γενοκτονίας.΄Αρα 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».
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Το κείµενο προέρχεται από µία ιστοσελίδα που δίνεται ως πηγή.
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
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εξοντώθηκαν µαζικά.» 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. ΄Οχι µόνον ο µαθητής, αλλά ούτε ο µη εξοικειωµένος δάσκαλος µπορεί πραγµατικά
να διδάξει το γεγονός βασιζόµενος σ‘αυτές τις πληροφορίες.
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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 2013. Και τα δύο με επίμετρα της Ρίκας Μπενβενίστε.
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Β. Σκουλάτου – Ν. Δημακόπουλου – Σ. Κόνδη, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τχ
Β’, Γ΄τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα [χ. χρον.], σελ. 185-186.
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www.spartacus.schoolnet.co.uk/
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Ε. Λούβη-Δ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ’ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα
2007, σ. 127.
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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
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το εξαιρετικό δοκίµιο του Ζαν Αµερύ. 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,
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Στην Ιταλία αποτελεί σχολικό ανάγνωσµα εδώ
που αποτελούν τον πυρήνα της σκέψης του.
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
66
µεγαλύτερο από δύο παραγράφους.
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
64

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 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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Εβραίων. Μνηµεία και µνήµες. 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
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
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τους. Το βιβλίο Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο
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 ∆ιδασκαλία 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 ∆ια 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
∆ιεθνούς 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:
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1) Η Ηµέρα Μνήµης (27 Ιανουαρίου). Η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες, αναγνώρισε την επέτειο της απελευθέρωσης του ‘Αουσβιτς ως «∆ιεθνής Ηµέρα
µνήµης θυµάτων του Ολοκαυτώµατος» το 2004 και η σηµασία της αναγνώρισης έχει
συµβολική βαρύτητα. Η κεντρική εκδήλωση µνήµης οργανώνεται από την Ισραηλιτική
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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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Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο, επιμ. Γιώργος ΚόκκινοςΒασιλική Σακκά, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007.
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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
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
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συνοδευτικά εισαγωγικά κείµενα. 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 θ’ 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
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δρόµο µε δηµοσιεύµατα, µελέτες, συνέδρια και οµιλίες στη δεκαετία του ΄90 , 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
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Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, Μνημεία και Μνήμες, Αθήνα 2006 και
Νέοι στη δίνη της Κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγμός και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 19431944, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα 2008
(εισαγωγικά κείμενα: Αριέλλα Ασέρ, Steven Bowman, Οντέτ Βαρών-Βασάρ).
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Βλ. αναλυτική τους καταγραφή στο Ο. Βαρών-Βασάρ, «Η γενοκτονία των Ελλήνων
Εβραίων (1943-1944) και η αποτύπωσή της: Μαρτυρίες, Λογοτεχνία, και Ιστοριογραφία»,
στον τόμο Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης, Κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, εκδ.
Εστία, Αθήνα 2012, β’ επαυξημένη έκδοση, 2013, σ. 157-197.
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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,
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,
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προς το χάος.»
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Imre Kertész, L’Holocauste comme culture. Discours et essais., trad. N. ZarembaHuzsvai et Ch. Zaremba, εκδ. Actes Sud, Arles 2009, σελ. 90.
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Η Συµβολή της Προφορικής και της Τοπικής Ιστορίας
στη ∆ιδασκαλία 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.
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*

Α΄ µέρος: Η ζωή πριν
Αθήνα

Στην Αθήνα, πριν τον πόλεµο, αρκετοί Εβραίοι ζούσαν στο Θησείο και στα Πετράλωνα, κοντά
στις δύο Συναγωγές της πόλης. Η Σιµχά Μπατή θυµάται για τη γειτονιά της, στο Θησείο:

Ο Σαµ Νεχαµά, το µικρό παιδάκι της φωτογραφίας στα αριστερά, από τους νεαρότερους
επιζώντες του Άουσβιτς, αναπολεί τα καλοκαίρια των παιδικών του χρόνων:
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Τα αδέλφια Σάµπης και Νέλλη Καµχή, µετέπειτα «κρυµµένα παιδιά», µεγάλωσαν στα
Πατήσια. Η Νέλλη θυµάται τα παιχνίδια τους στην αυλή αλλά και τις καλές σχέσεις της
οικογένειας µε τον µπακάλη της γειτονιάς.

Οι συγκεκριµένες µαρτυρίες και φωτογραφίες, καθώς και αυτές που θα ακολουθήσουν,
προέρχονται από την έκδοση του Εβραϊκού Μουσείου Εβραϊκές γειτονιές της Ελλάδας. Η εν
λόγω έκδοση, η οποία υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Μουσείου,
προσφέρεται για µια εισαγωγή των µαθητών στην εβραϊκή ζωή ανά την Ελλάδα πριν τον
πόλεµο.
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*
Θεσσαλονίκη
Οι Εβραίοι της πόλης ήταν απλωµένοι σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Η πυρκαγιά του ’17 όµως
είχε ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι Εβραίοι «να αναζητήσουν άσυλο στα προάστεια,
αποτελούµενα εν µέρει από ταπεινά σπιτάκια, και, συχνά, από παραπήγµατα, υπόγεια,
72

χτισµένα µε παλιές λαµαρίνες και σακιά από καναβάτσο» .
Η Αλλέγκρα Καράσσο αναπολεί τα παιδικά της χρόνια, ενδεχοµένως εξιδανικεύοντας, σε
κάποιο βαθµό, τη ζωή πριν τον πόλεµο.
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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 Grece (τόμ. 1 Θεσσαλονίκη 1948, τόμ. 2
Θεσσαλονίκη 1949, τόμ. 3 Μπουένος Άιρες 1953).
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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…».
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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».
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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.
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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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Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο, Πενήντα χρόνια μετά… Αναμνήσεις μια Σαλονικιώτισσας Εβραίας, 1996,
σελ. 30.
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Β΄ Μέρος: Στη διάρκεια του πολέµου

Εδώ βλέπουµε µια εβραϊκή οικογένεια, την οικογένεια Γκερσόν, φωτογραφηµένη τον
Φλεβάρη του ’43, δηλαδή λίγες µέρες πριν αρχίσουν οι εκτοπίσεις, στο γκέτο που
δηµιουργήθηκε στην εβραϊκή συνοικία «Βαρώνου Χιρς» στη Θεσσαλονίκη. Η
οικογένεια Γκερσόν χάθηκε ολόκληρη στο Άουσβιτς.
Αθήνα. Κρυµµένα παιδιά
Ας ξεκινήσουµε όµως από την Αθήνα. Είναι γνωστό πως οι Εβραίοι της Αθήνας είχαν
περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ενηµερωθούν για τον κίνδυνο που διέτρεχαν και
να οργανώσουν τη διαφυγή τους, καθώς η πόλη ήταν µέρος της ιταλικής ζώνης κατοχής,
όπου, ως τον Σεπτέµβρη του ’43, δεν εφαρµόστηκαν αντιεβραϊκά µέτρα. Για τον λόγο αυτό,
στην Αθήνα κατέφυγαν πολλοί Εβραίοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου κάποιοι κατάφεραν
να κρυφτούν και να διαφύγουν τελικά τη σύλληψη και τον εκτοπισµό.
Από τους Εβραίους που είτε ζούσαν προπολεµικά στην Αθήνα είτε κατέφυγαν εδώ
κυνηγηµένοι επέλεξα να αναφερθώ στα «κρυµµένα παιδιά», στα Εβραιόπουλα που διέφυγαν
τον κίνδυνο κρυβόµενα σε σπίτια µη Εβραίων φίλων, γνωστών, ενίοτε και αγνώστων, της
πόλης. Πρόκειται, σύµφωνα µε 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 ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου.
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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 Οριέτα 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».
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Ο εγκλεισµός
Ο Σολοµών Πάπαρος, που µε την οικογένειά του βρήκε καταφύγιο στην Αθήνα, µας λέει:

«∆εν 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».
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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
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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
77

µια κατώτερη κατηγορία ανθρώπων».

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 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
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.

52

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 φωτογραφηµένος 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».
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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;».
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Το «ταξίδι»
Στη συνέχεια, οι µάρτυρες περιγράφουν τη µεταφορά τους στα στρατόπεδα.
«Μας στοίβαξαν στα τρένα, σε βαγόνια για άλογα, περίπου 100 άτοµα ανά βαγόνι. Στο δικό
µας βαγόνι ένα άτοµο πέθανε. Μετά από τέσσερις µέρες και νύχτες φτάσαµε στο Άουσβιτς.
Κατεβήκαµε από το τρένο και ήρθαν αξιωµατικοί, µεθυσµένοι».
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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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Ι. Α. Ματαράσσο, Κι όμως όλοι τους δεν πέθαναν..., τύποις Α. Μπεζέ και Σία, Αθήναι 1948, σ. 41.
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Μαρτυρία του Ραφαέλ Βαρσάνο στο Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγμός και το
Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943-1944. Εισαγωγικά κείμενα: Αριέλλα Ασέρ, Οντέτ Βαρών-Βασάρ,
Steven Bowman, Έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβούλιου Ελλάδος με την υποστήριξη της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αθήνα 2008.
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Η «δουλειά»
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…».
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Μαρτυρία της Ζανέτ Ναχμία στο Νέοι στη δίνη..., ό.π., σ. 128.
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Η φυσική και ψυχική εξόντωση των κρατουµένων
Η πλειοψηφία των επιζώντων, που δεν τρέφονταν καν στοιχειωδώς, µιλούν για την πείνα και
τη δίψα, που τους ταλαιπωρούσαν σε σηµείο να τους γίνονται εµµονή. Ο Λεόν Μπενµαγιόρ
καταθέτει:
Όταν το βράδυ επιστρέφαµε και µας έδιναν το φαγητό, θυµόµουν τον κινηµατογραφικό ήρωα,
τον «αόρατο άνθρωπο». Κι ήθελα να ’µαι κι εγώ αόρατος για να µπω στην κουζίνα και να
φάω! Προσέξτε το αυτό. Όχι να δραπετεύσω, αλλά να φάω! Αυτή είναι η ψυχολογία του
έγκλειστου, ύστερα από µια µέρα σκληρής δουλειάς, δεν ονειρεύεται την πλήρη ελευθερία
αλλά σκέπτεται µόνο πώς να χορτάσει την πείνα του. Όλα αυτά τα εκµεταλλεύτηκαν άριστα οι
Γερµανοί».
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«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».

83

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.
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Στο Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π.
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Μαρσέλ Νατζαρή, Χρονικό 1941-1945, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 63.
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Γ΄ µέρος:
Μετά τον πόλεµο

Στη φωτογραφία οµαδικός γάµος επιζώντων στη Θεσσαλονίκη, το 1946, στα σκαλιά
του ιδρύµατος Ματανότ Λαεβιονίµ, όπου ζούσαν πολλοί άστεγοι Εβραίοι µετά τον
πόλεµο. Απεικονίζει την πραγµατικότητα της εποχής για τους Εβραίους: νέοι άντρες
και γυναίκες, απουσιάζουν οι γονείς, πολύ λίγα παιδιά.
Όσοι επιζώντες των στρατοπέδων επιστρέφουν στην Ελλάδα –δεν είναι λίγοι εκείνοι που
µεταναστεύουν παράνοµα και µε κίνδυνο της ζωής τους στην Παλαιστίνη, δίχως να περάσουν
από την Ελλάδα, όπου ήδη υπέφωσκε ο Εµφύλιος–, και ιδιαίτερα όσοι προέρχονταν από τις
πλήρως κατεστραµµένες κοινότητες της Μακεδονίας και της Θράκης, γνωρίζουν πως η ζωή
τους δεν θα είναι ποτέ ίδια. Επιστρέφουν σε πόλεις άδειες από Εβραίους, συχνά είναι οι µόνοι
επιζώντες της οικογένειάς τους, τα σπίτια και τα µαγαζιά τους είναι κατειληµµένα από µη
Εβραίους, πρόσφυγες και συχνά συνεργάτες των Γερµανών.
Πολλοί από τους Εβραίους της Αθήνας είχαν καταφέρει να κρυφτούν. Τώρα µπορούν, όπως
οι εικονιζόµενοι, να χαρούν την ελευθερία τους.
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∆εν ισχύει το ίδιο και για τους επιζώντες των στρατοπέδων, κάποιοι από τους οποίους
φτάνουν µε µεταγωγικά αεροπλάνα στο αεροδρόµιο της Ελευσίνας. Η Μαρία ΠαρέντεΑγαπιάδου 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;».
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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 πόληφάντασµα».
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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.
∆εν είµαι κανείς πια».
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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:

84

Πηγή: Shoah Visual History Foundation.
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Ανώνυμη μάρτυρας. Πηγή: Β. Lewcowicz, ό.π.
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Πηγή: Shoah Visual History Foundation.
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Με αφορµή ανάλογες µαρτυρίες και φωτογραφίες, η συζήτηση µε τους µαθητές µπορεί να
στραφεί γύρω από τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι επιζώντες µεταπολεµικά. Σε αυτό το
πλαίσιο, θα µπορούσε να συζητηθεί και η απόφαση πολλών από αυτούς να µεταναστεύουν –
κυρίως στην Αµερική και το Ισραήλ.
Θα κλείσω µε τα λόγια του Ραφαέλ Βαρσάνο, ο οποίος θυµίζει ότι το τραύµα των επιζώντων
όχι µόνο δεν κλείνει, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, µεταφέρεται και στις επόµενες γενιές.

«Είµαστε, είτε το θέλουµε είτε όχι, ευαίσθητοι. Θα είναι ευαίσθητοι µέχρι και τα παιδιά των
παιδιών µας».
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Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π., σ. 249.
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Μουσειακά εκπαιδευτικά εργαλεία του Ε.Μ.Ε. για τη
διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος
Οριέττα Τρέβεζα-Σούση

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Μουσειοσκευή: «Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην
Εθνική Αντίσταση»

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος Μουσειοσκευής είναι η γνωριµία των µαθητών µε
ένα άγνωστο κοµµάτι της Ελληνικής ιστορίας, µέσα από προσωπικές µαρτυρίες φωτογραφίες
και πρωτότυπα έγγραφα 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.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ξεκινάει εντάσσοντας χρονικά το θέµα µας. Παρουσιάζουµε
χρονολόγιο µε φωτογραφίες.
Ενδεικτικές ερωτήσεις για να µπορέσουµε να κατευθύνουµε τα παιδιά στο θέµα που θα
επεξεργασθούµε.
Γιατί µπορεί να υπάρχει πείνα; Ποιοί υποφέρουν περισσότερο την περίοδο αυτή και γιατί; Τι
ακριβώς συµβαίνει µε τους Εβραίους;
Το πρόγραµµα εξελίσσετε µε καταιγισµό ιδεών από τους µαθητές για το «Συναγωνιστή».
Ενδεικτικές Ερωτήσεις
Τι σηµαίνει η λέξη «Συναγωνιστής»;
Γιατί και πως θα την χρησιµοποιούσαµε;
Σε ποιους αναφερόµαστε;
Για ποια εποχή µιλάµε;
Σε τι περιόδους χρειάζεται να αντισταθούµε και από τι;
Σε ποιες περιπτώσεις αγωνιζόµαστε µαζί µε κάποιον;
Φωτογραφίες της εποχής τοποθετούνται στο πάτωµα και τα παιδιά χωρισµένα σε οµάδες
καλούνται να επιλέξουν και να παρουσιάσουν τις πληροφορίες που µπορούν να αντλήσουν
από τις φωτογραφίες.
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Στη συνέχεια µπορούν να διαβάσουν καρτέλες µε πληροφορίες για τις φωτογραφίες που
προέρχονται από την καταγραφή και έρευνα του Εβραϊκού Μουσείου.
Το πρόγραµµα συνεχίζετε µε ανοιχτές ερωτήσεις προς τους µαθητές ώστε να κατανοήσουν
τις συνθήκες που υπήρχαν τη συγκεκριµένη εποχή.
Τι επιλογές έχουν οι Εβραίοι;
Που ζουν οι Εβραίοι;
Έχουν όλοι πρόσβαση στην αντίσταση στα βουνά;
Υπάρχουν άλλες µορφές αντίστασης;
Γιατί αποφασίζουν κάποιοι να συµµετέχουν στην αντίσταση για πολιτικούς λόγους;
Γιατί δεν συµµετέχουν περισσότεροι ;
Τι έκανε η οικογένεια τους; Μπορεί µια µεγάλη οικογένεια να ανέβει στο βουνό;
Πως φαντάζεστε τη ζωή στο βουνό;
Από πού προµηθευόντουσαν τρόφιµα, φάρµακα, πολεµοφόδια;
Πόσοι Εβραίοι ξέρουµε ότι συµµετείχαν στην αντίσταση;
Συµµετείχαν επειδή τους κυνηγούσαν οι Γερµανοί; Υπάρχουν άλλοι λόγοι;
Τι ελπίζουν για το µέλλον;
Ένιωθαν µόνοι τους ή είχαν συµπαράσταση; Χριστιανοί βοηθούν ή όχι; Γιατί;
1.Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα
Έρευνα οµάδων
Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες η κάθε οµάδα καλείτε να βρει πληροφορίες σε σχέση µε την
φωτογραφία του αντιστασιακού που έχει στα χέρια τις.
Σε ποια πόλη γεννήθηκε;
Σε τι ηλικίας αποφάσισε να συµµετέχει στην Αντίσταση;
Τι κάνει η υπόλοιπη οικογένεια του;
Πως καταφέρνει να επιβίωση στο βουνό;
Πως ενηµερώνετε;
Τι σχέση έχει µε τους υπόλοιπους αντάρτες;
Παρουσίαση έρευνας από τις οµάδες
2. Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα
Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν µε καταιγισµό ιδεών στα θέµατα που ακολουθούν.
Έχετε αποφασίσει να αντισταθείτε ενεργά. Τι χρειάζεστε για να αντισταθείτε σε ένα
καταπιεστικό καθεστώς όπως η ναζιστική κατοχή.
Στόχος, οργάνωση, επικοινωνία, Ηγεσία, βοήθεια µέσα και έξω, γνώση του εχθρού,
Κρησφύγετο, τροφή, όπλα, κατάλληλα ρούχα, σχέδιο, χρήµατα, εκπαίδευση, γιατρό, φάρµακα
Τι θα µπορούσε να αποτρέψει την ενεργή συµµετοχή στην αντίσταση;
Ελπίδα, εξαπάτηση, έλλειψη πληροφοριών, συνδέσµων, φόβος, Γερµανική πολιτική
συλλογικής ευθύνης, δυσκολία πρόσβασης, αστικοί πληθυσµοί.
Αν θα µπορούσαν να αντισταθούν µε άλλο τρόπο Πνευµατική αντίσταση.
Στα Γκέτο και στα στρατόπεδα οι Εβραίοι αντιστάθηκαν προσπαθώντας να διατηρήσουν την
ιστορία και Εβραϊκή ζωή πολιτιστικά ιδρύµατα θρησκευτικές γιορτές τελετουργίες εκπαίδευση
(παράνοµη) εφηµερίδες συσσίτια.
3. Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα
Τυπογράφος του βουνού / Εφηµερίδες
Τι εντύπωση σας κάνουν οι τίτλοι;
Εφηµερίδα «∆ράση» γιατί έχει εικόνα τον Καραϊσκάκη.
Γράψτε και εσείς τα δικά σας επαναστατικά συνθήµατα που µπορεί να έχουν σχέση µε τη
σηµερινή µας πραγµατικότητα.
Ως ερευνητές τι πληροφορίες µπορούµε να αντλήσουµε από τις προκηρύξεις και εφηµερίδες
τις εποχής;
Ερώτηση Αξιολόγησης
Τι µας διδάσκουν οι ιστορίες ζωής των ανθρώπων αυτών για το σήµερα;
Ανθρώπινη επιλογή, ατοµική ευθύνη.
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Ευθύνη κάθε ανθρώπου σε µια ολοκληρωτική κοινωνία.
Πρόταση έρευνας
Τι συµβαίνει µε τους αντάρτες µετά το τέλος του Πολέµου.
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Μουσειοσκευή: «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; πως
µπορούµε να αλλάξουµε;
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε σχολικές οµάδες στο χώρο του µουσείου και βασίζετε σε
αντικείµενα από την µόνιµη συλλογή του Ε.Μ.Ε., αλλά και από την επικαιρότητα (εφηµερίδες,
internet, τηλεόραση), µε στόχο τα δοθούν στους µαθητές τα ερεθίσµατα και το σχετικό υλικό
για την εξέλιξη και συνέχεια του προγράµµατος στο σχολείο. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι
διαθέσιµο και στα σχολεία εκτός Αθηνών που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το
Ε.Μ.Ε.
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Crocus»
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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. Ο Οργανισµός, σε συνεργασία µε το Εβραϊκό
Μουσείο της Ελλάδος, παρέχει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και πληροφορίες, οι οποίες
µπορεί να βοηθήσουν τους δασκάλους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 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. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός για το Ολοκαύτωµα στην Ιρλανδία παρέχει στα
σχολεία µέσω του Εβραϊκού Μουσείου, βολβούς κίτρινου κρόκου για να φυτευτούν το
Φθινόπωρο στη µνήµη των 1,5 εκατοµµυρίων Εβραίων παιδιών και των χιλιάδων άλλων
παιδιών, που πέθαναν στο Ολοκαύτωµα. Τα κίτρινα άνθη φέρνουν στη µνήµη το κίτρινο
άστρο του ∆αβίδ, 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 στην πρώτη φάση του προγράµµατος
συµµετείχαν 70 σχολεία το ενδιαφέρων ξεπέρασε κατά πολύ τις δικές µας προβλέψεις και για
το φθινόπωρο του 2014 είχαν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον για συµµετοχή 100 σχολεία. Τα
σχολεία µε αφορµή τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα παρακολούθησαν εκπαιδευτικά
προγράµµατα στο Ε.Μ.Ε. χρησιµοποίησαν τις µουσειοσκευές και το εκπαιδευτικό υλικό που
τους παρείχε το Ε.Μ.Ε. Σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους Πολιτιστικών θεµάτων των
σχολείων τους διοργανώθηκαν ξεναγήσεις και ενηµερώθηκαν για τα προγράµµατα του
Μουσείου.
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