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Πρόγραµµα 
 
 

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 
 

 
  13:00-13:30 Εγγραφή συµµετεχόντων 
  13:30-14:00 
 

Σύντοµοι χαιρετισµοί: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευµάτων, του Ιδρύµατος Konrad Adenauer, του ∆.Σ. του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος.  
Εισαγωγή: Ζανέτ Μπαττίνου, ∆ιευθύντρια Ε.Μ.Ε.  

  
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
  14:00-14:45 Αναστασία Λουδάρου: «Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντοµη Ιστορική 

Αναδροµή 2300 Χρόνων» 
  14:45-15:30 Οντέτ Βαρών- Βασάρ: «Η Εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων και η Ένταξή 

της στην Εκπαίδευση» 
  15:30-15:45 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
  15:45-16:30 Ιάσονας Χανδρινός: «Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» 
  16:30-16:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
   

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ  
(ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΝΙΚΗΣ 39) 

 
 17:00-17:45 Προσωπικές Μαρτυρίες Εβραίων Αντιστασιακών:  

Μωρίς Φλορεντίν, Λέων Σούσης, Μωρίς Γιουσουρούµ.  
 17:45-18:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
  
 18:15-19:00 Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση του Ε.Μ.Ε «Συναγωνιστής. Έλληνες 

Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση»  
 
 

 
Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 

 
CENTROPA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κλειστό εργαστήριο 40 ατόµων) 

 
 09:00-09:30 Εισαγωγή στη διαδικασία του εργαστηρίου CENTROPA 
 09:30-10:00 Οργάνωση των οµάδων εργασίας  
 10:00-10:15 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
 10:15-12:30 ∆ηµιουργία Υποδειγµατικής ∆ιδασκαλίας 
 12:30-13:00 Συµπεράσµατα Οµάδων Εργασίας 
 13:00-14:00 Ελαφρύ γεύµα (µπουφές) 
  
 14:00-15:00 Παρουσίαση Υποδειγµατικής ∆ιδασκαλίας στην Ολοµέλεια  
 15:00-15:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
 16:00-17:30 Προβολή Ταινίας: «ΝΕΟΝΑΖΙ. Το Ολοκαύτωµα της Μνήµης» 
 17:30-18:30 Συζήτηση µε τον σκηνοθέτη 
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Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 
 
 08:30-9:00 Προσέλευση συµµετεχόντων 
  

ΜΕΡΟΣ 3: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 09:00-09:45 Μαρία Ευθυµίου: «Εβραίοι και Χριστιανοί στην Ελλάδα: από την 
Αρχαιότητα ως το Ολοκαύτωµα» 

 09:45-10:30 Άλκης Ρήγος: «Αντισηµιτισµός και Ολοκαύτωµα» 
 10:30-11:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
 11:00-11:30 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
 11:30-13:00 Yiftach Meiri (Yad Vashem):  (εργαστήριο) 

• Why should we Teach about the Holocaust 
• “May your Memory be Love: the Story of Ovadia Baruch" 

 13:00-14:00 Ελαφρύ γεύµα (µπουφές) 
   

ΜΕΡΟΣ 4: ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
 

 14:00-14:50 Ελένη Μπεζέ: «Η Συµβολή της Προφορικής και της Τοπικής Ιστορίας στη 
∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος» (εργαστήριο) 

 14:50-15:15 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
 15:15-16:00 Νίνα Αλκαλάη: Προτάσεις για µια Βιωµατική ∆ιδασκαλία του 

Ολοκαυτώµατος µέσω της Τέχνης (εργαστήριο) 
 16:00-16:45 Οριέττα Τρέβεζα - Σούση: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για το Ολοκαυτώµα 

του Ε.Μ.Ε. για το 2014:  
α) «Συναγωνιστής. Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση»  
β) «Αντισηµιτισµός- Ρατσισµός, Χθες και Σήµερα»  
γ) Πρόγραµµα Crocus (εργαστήριο) 

 1    16:45-17:30 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, Αθήνα. Απαιτείται 
γνώση της αγγλικής γλώσσας για την παρακολούθηση των αγγλόφωνων εργαστηρίων. 
 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος                                                  e-mail: info@jewishmuseum.gr  
Νίκης 39, 105 57 Αθήνα                                                      website: www.jewishmuseum.gr  
Τηλ. 210- 32 25 582                                                                                   FAX: 210- 32 31 577 
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Βιογραφικά Σηµειώµατα Οµιλητών  

Ενδέκατου Σεµιναρίου για Εκπαιδευτικούς 

 

Αναστασία Λουδάρου 

Η Αναστασία Λουδάρου γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά. Σπούδασε 

Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπου και 

αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Το 2006 ολοκλήρωσε 

τις µεταπτυχιακές σπουδές της 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 Αλεξάνδρου έως και τα χρόνια του 

Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (4ος π.Χ. – 6ος 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 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, ενώ στα ακαδηµαϊκά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

περιλαµβάνονται, η ύστερη αρχαιότητα, η αρχαιολογία της περιόδου του 

∆ευτέρου Ναού (Second Temple Period), η επιγραφική και η µελέτη της 

ιστορίας των εβραϊκών κοινοτήτων της ∆ιασποράς µε έµφαση σε αυτές της 

Αιγύπτου, Μικράς Ασίας και Ελλάδος. Είναι µέλος του Καναδικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου 

Εβραϊκών Σπουδών. 

 



 6 

Οντέτ Βαρών-Βασάρ 

Η Οντέτ Βαρών-Βασάρ είναι ιστορικός και οι έρευνές της επικεντρώνονται στη 

δεκαετία του ’40 (Κατοχή, Αντίσταση και γενοκτονία Εβραίων). Υπήρξε 

ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού. Έχει εκδώσει τα 

εξής βιβλία: Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1941-1945). Μια καταγραφή, εκδ. 

ΙΑΕΝ, Αθήνα 1987 / Η ενηλικίωση µιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και 

στην Αντίσταση, εκδ. Εστία, α’ και β’ έκδ. 2009 /  Η ανάδυση µιας δύσκολης 

µνήµης. Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, εκδ. Εστία, α’ εκδ. 2012, β’ 

έκδ. επαυξηµένη 2013. ∆ιδάσκει Ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 

από το 2001, ενώ από το 2011 διευθύνει σεµινάριο για τη Μνήµη της 

Γενοκτονίας και τη Στρατοπεδική Λογοτεχνία στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 

για µεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Συµµετέχει στα 

Σεµινάρια του ΕΜΕ για τους εκπαιδευτικούς από το 2007.      

 

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 Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα 

διδακτορικής διατριβής «Πόλεις σε Πόλεµο: Η ελληνική και ευρωπαϊκή αστική 

εµπειρία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 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 Ευθυµίου 

Η Μαρία Ευθυµίου γεννήθηκε στην Λάρισα, το 1955. Είναι πτυχιούχος του 

Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου D.E.A. και 

διδακτορικού διπλώµατος από το Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. Από το 1981 

διδάσκει στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

στο οποίο εργάζεται ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Έχει διδαχθεί Αγγλικά, 
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Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αλβανικά και Τουρκικά. Έχει εκδώσει 

τρία βιβλία, ενώ περισσότερες από 40 µελέτες και άρθρα της έχουν 

δηµοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά και εκδόσεις. Έχει 

συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε περισσότερα από είκοσι διεθνή συνέδρια. 

 

Άλκης Ρήγος  

Ο Άλκης Ρήγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε Πολιτική Επιστήµη 

στην Πάντειο Α.Σ.Π.Ε. και είναι διδάκτορας της ίδιας σχολής από το 1987, µε 

τίτλο διδακτορικής διατριβής Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής στη 

Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία (1924 -1935). Από το 1975 διδάσκει Πολιτική 

Επιστήµη, Ελληνική Πολιτική και Κοινωνικά Κινήµατα στο τµήµα Πολιτικής 

Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Σήµερα είναι Οµότιµος   

Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου και συνεχίζει να διδάσκει στο 

µεταπτυχιακό Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του ίδιου 

Πανεπιστηµίου . Για τη διετία 2001- 2003 εκλέχτηκε Πρόεδρος του τµήµατος 

του. Παράλληλα είναι µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήµη, της 

οποίας διετέλεσε Πρόεδρος κατά τη διετία 2007-2009. Επίσης είναι µέλος της 

Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήµης και των 

συντακτικών Οµάδων «Αναγνώσεις» και «Παιδεία και Κοινωνία» στην 

εφηµερίδα Κυριακάτικη Αυγή. Έχει λάβει µέρος σε επιστηµονικές και πολιτικές 

εκποµπές σε διάφορα ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενώ ήταν επιστηµονικός 

υπεύθυνος έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ∆ιαπολιτισµική 

προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου «Στοιχεία ∆ηµοκρατικού 

Πολιτεύµατος µε έµφαση στα Κοινωνικά ∆ικαιώµατα». Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας (ερωτηµατολόγιο για ρατσιστικές ή µη αντιλήψεις των µαθητών) 

καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο - ταινίες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

αφίσες, τρόποι διδασκαλίας κ.α.) έχουν κατατεθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Τα κυριότερα έργα του είναι τα εξής: Η Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία 1924- 1935. 

Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Προλ. Νίκος Σβορώνος. 

(Ιστορική Βιβλιοθήκη / Θεµέλιο, Αθήνα 1988), Προσεγγίσεις Νεοελληνικής 

Πολιτικής  (Παπαζήσης, Αθήνα 1990), Τα Κρίσιµα Χρόνια .Τοµ. α΄ 1922- 

1935. Τοµ. β΄ 1935 - 1941 (Παπαζήσης, Αθήνα 1995), Πανεπιστήµιο. 

Ιδεολογικός ρόλος και λόγος .Από τον Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα 

.(Παπαζήσης, Αθήνα 2000), Πανεπιστήµιο και Φοιτητικό Κίνηµα. Από το χθες 

στο σήµερα του Θεσµού  τοµ. α’ 1837-1909 Με επίµετρο της πορείας µέχρι 

σήµερα  (Παπαζήσης, Αθήνα 2010). Το 2007 επιµελήθηκε µαζί µε τη Βασιλική 



 8 

Γεωργιάδου το συλλογικό τόµο Άουσβιτς. Το γεγονός και η µνήµη του. 

Ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της γενοκτονίας, που 

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη ενώ πλήθος άρθρων, 

δηµοσιεύσεων και βιβλιοκριτικών του έχουν δηµοσιευτεί σε συλλογικούς 

τόµους, επιστηµονικά περιοδικά και στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο όλου 

του πολιτικού φάσµατος. Ταυτόχρονα συµµετέχει ενεργά στα πολιτικά και 

κοινωνικά δρώµενα του τόπου.  

 

Yiftach Meiri   

Γεννήθηκε το 1968 στην Ιερουσαλήµ. Σπουδασε ιστορία στο Εβραϊκό 

Πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ. Από το 1999 ξεκίνησε να εργάζεται στο Γιαντ 

Βασσέµ ως οδηγός και ξεναγός, κυρίως για Ισραηλινούς µαθητές. Επίσης 

εργάστηκε στα αρχεία του Γιαντ Βασσέµ και στη συνέχεια ανέλαβε τη 

σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µαθητές.  

Τα τελευταία χρόνια παραδίδει σεµινάρια για εκπαιδευτικούς στο Ευρωπαϊκό 

Τµήµα του ∆ιεθνούς Σχολείου για τη Μελέτη του Ολοκαυτώµατος στο Γιαντ 

Βασσέµ. Στο συγκεκριµένο τµήµα, είναι υπεύθυνος για τα προγράµµατα σε σε 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Φινλαδνία και όλες τις 

σκανδιναβικές χώρες. 

Είναι ένθερµος υποστηρικτής της ιστορικής ποδοσφαιρικής οµάδας του 

Ισραήλ, Χαποέλ Καταµόν της Ιερουσαλήµ.  

 

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 (Universite 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.  
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Νίνα Αλκαλάη  

Η Νίνα Αλκαλάη έχει σπουδάσει  Πολιτικές Επιστήµες και ∆ηµόσιο ∆ίκαιο στη 

Νοµική Σχολή  Αθήνας και  Σύγχρονο Χορό και Θεραπεία µέσω  των Τεχνών 

στην Ελλάδα και το Λονδίνο. 

Από  το  1989  ως το 1994  συνέχισε σπουδές  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, London, µε ειδίκευση στην  εκπαίδευση, 

τη χορογραφία και την ανάλυση κίνησης ως διαγνωστικού µέσου. Από το 

1986 εργάζεται ως καθηγήτρια σύγχρονου χορού, σύµβουλος σε θέµατα 

χορευτικής εκπαίδευσης, κριτικός και αρθρογράφος ενώ από το 1999 

εργάζεται και ως θεραπεύτρια µέσω των Τεχνών.  

Το 2002  εκδόθηκε  από  τις  εκδόσεις  Dian το βιβλίο της « Κρατική  Σχολή 

Χορού: Παρελθόν- Παρόν- Μέλλον». 

Έχει λάβει µέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια  µε διαλέξεις και workshops   

για το χορό, τη χορευτική εκπαίδευση  και τη  θεραπεία µέσω των Τεχνών. 

Το 2008-10 ήταν Τοµεάρχης Χορού του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού. 

Το 2010-12 ήταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Χοροθεραπείας. 

 

 

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 
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συµµετείχε και στο επταήµερο σεµινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς του 

Γιαντ Βασσέµ.  

Έχει γράψει και εικονογραφήσει δύο εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά, «Τα 

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

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

 
Aναστασία Λουδάρου 

 
 
Πρόλογος 
Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στο φετινό σεµινάριο 
για τη ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στην Αθήνα. Ο τίτλος της εισήγησης 
υποδηλώνει αφενός την µακραίωνη και αδιάλειπτη ιστορία των Εβραίων στην 
Ελλάδα και αφετέρου σκιαγραφεί το περιεχόµενο της παρουσίασης, το οποίο 
στοχεύει όχι σε µια αναλυτική εξέταση του θέµατος αλλά σε µια ολιστική 
προσέγγιση της ιστορικής παρουσίας τους. 
 
1. Αρχαιότητα 
 Οι Εβραίοι1, νοµαδικός λαός σηµιτικής καταγωγής, υπήρξαν από την 
τρίτη χιλιετία π.Χ. λαός της µετανάστευσης. Στα 922 π.Χ. το ενιαίο ισραηλιτικό 

βασίλειο διασπάται. ∆έκα από τις 
δώδεκα φυλές του ισραηλιτικού 
έθνους δηµιουργούν το βόρειο 
Βασίλειο του Ισραήλ, ενώ οι 
υπόλοιπες δύο, το Βασίλειο του 
Ιούδα, µε πρωτεύουσα την 
Ιερουσαλήµ και το  
 

(Εικ. 01 Ο Κύλινδρος του Κύρου, Βρετανικό Μουσείο) 
 
Βασίλειο του Βενιαµίν2. Στα 722 π.Χ. το Βασίλειο του Ισραήλ καταλύεται από 
τους Ασσυρίους, ενώ στα 586 π.Χ., ακολουθεί και η κατάλυση του Βασιλείου 
του Ιούδα από τους Βαβυλωνίους3. Η Βαβυλωνιακή αιχµαλωσία4  
σηµατοδότησε την πρώτη φάση της ιουδαϊκής µετανάστευσης, γνωστής και 
ως «∆ιασποράς»5. Η εξορία από τη Βαβυλώνα, οδήγησε στην εγκατάσταση 

                                                           
 
* Η παρούσα εισήγηση εκφωνήθηκε στα πλαίσια του Σεµιναρίου του Ε.Μ.Ε για τη ∆ιδασκαλία 
του Ολοκαυτώµατος στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόµενο της εισήγησης δεν 
στοχεύει στην εξαντλητική επιστηµονική εµβάθυνση του ζητήµατος της ιστορικής 
παρουσίας των Ελλήνων Εβραίων, αλλά σε µια γενική επισκόπηση του θέµατος, ώστε οι 
συµµετέχοντες να εισαχθούν στον κεντρικό θεµατικό πυρήνα του σεµιναρίου, ήτοι το 
Ολοκαύτωµα. 
1 Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς (Περ� τ�ν µετονοµαζοµένων, 117 και Περ� το� Βίου το� Μωυσέως, 
Ι, 1) χρησιµοποιεί τον όρο «Εβραίος» για να δηλώσει τον ιστορικό λαό του Ισραήλ σε 
αντιδιαστολή προς τον όρο «Ιουδαίος», ο οποίος χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει εθνικά, 
θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά την ταυτότητα ενός ατόµου. Για τη χρήση των όρων 
Εβραίος – Ιουδαίος, πρβλ. Kraemer S.R. “On the meaning of the term “Jew” in Greco – 
Roman Inscriptions”, HTR, 82: 1, (1989), 35-53. 
2 Graetz, H., History of the Jews, Vol. I, London: Myers & Co., (1911), 339 – 364.  
3 Η Ιερουσαλήµ πολιορκήθηκε δύο φορές από τον Ναβουχοδονόσαρα, το 597 π.Χ. και το 586 
π.Χ., χρονολογία κατά την οποία συντελείται η καταστροφή της πόλης και του Ναού του 
Σολοµώντος. 
4Για τη Βαβυλωνιακή αιχµαλωσία (586 - 538 π.Χ.) και τις επιπτώσεις της βλ. Sasson ben H., 
Haim, A., History of the Jewish People, Dvir Publishing House: Tel-Aviv, (1976), pp. 159 κ.εξ. 
5 Για τη χρήση του όρου ∆ιασπορά (εβρ.  תפוצות = tefuzot) σε αντιδιαστολή προς τον όρο 
Εξορία (εβρ. תולג = galut ή golah) και τις εννοιολογικές διαστάσεις του φαινοµένου βλ. 
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, pp. 192 – 20 , όπου το ζήτηµα αναλύεται διεξοδικά. 
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ενός µεγάλου µέρους του πληθυσµού στην Μεσοποταµία και την Αίγυπτο, 
όπου 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 Κύρου6, το 
οποίο τους παραχωρούσε πλήρη θρησκευτική αυτονοµία, ήταν ελεύθεροι να 
επιστρέψουν στα εδάφη τους7.  

Ωστόσο, µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού, που ήδη ήταν εγκατεστηµένο 
σε πόλεις της Μεσοποταµίας και της 
Αιγύπτου (Ελεφαντίνη, Μυγδονία, 
Μέµφιδα), ακόµα και µετά την κατάκτηση 
της τελευταίας από τον Καµβύση (525 
π.Χ.), επέλεξε να µην επιστρέψει, εξαιτίας 
της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας, 
που απολάµβανε στα νέα εδάφη. Στο 
σηµείο αυτό θεωρώ σκόπιµο την 
αποσαφήνιση ορισµένων όρων και εννοιών οι οποίοι χρησιµοποιούνται συχνά 
χωρίς διάκριση και µε την ίδια ακριβώς σηµασία. Πρόκειται για τους όρους, 
Ιουδαίος, Εβραίος, Ισραηλίτης, Ιουδαϊσµός και Ισραηλινός8.   
 
(Εικ.02 Ιουδαίοι αιχµάλωτοι των Βαβυλωνίων,  
 ανάγλυφο της Λάχιδος, Βρετανικό Μουσείο) 
 
 

Επαφές µεταξύ Ιουδαίων και Ελλήνων αρχικά σε ένα πρώτο 
στρατιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο καταγράφονται πολύ πριν από τις 
εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά κυρίως µετά από αυτές. 
Γνωρίζουµε µε ασφάλεια ότι στους µισθοφορικούς στρατούς του Κύρου, του 
Μ. Αλεξάνδρου και των ελληνιστικών βασιλείων συµµετείχαν και Ιουδαίοι 
ανάµεσα σε Κρήτες και Αιγυπτίους και µάλιστα συχνά βρίσκοταν σε ηγετικές 
θέσεις9. Οι επαφές αυτές έδωσαν ώθηση σε ένα µοναδικό πολιτιστικό 
φαινόµενο, γνωστό και ως «Ελληνιστικός Ιουδαϊσµός»10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Βλ. Kuhrt, A., «The Cyrus Cylinder and Achaemenid Royal Policy», JSOT, 25, (1983), 83 – 
97 και Eilers, W., «Der Keilschrifttext des Kyros – Zylinders», Festgabe deutscher Iranisten 
zur 2500 Jahrfeier Irans, (1971), pp.156-166. 
7 Ιερ. 52, 28-30. Σύµφωνα µε τον Steven Bowman, ό.π. από τους Ιουδαίους, που οδηγήθηκαν 
στην εξορία η πλειοψηφία ήταν µέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, σε αντίθεση µε τους 
περιφερειακούς τοπικούς ηγέτες και τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, που παρέµειναν στα 
κατακτηµένα βαβυλωνιακά εδάφη. 
8 Για την όρους βλ. 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. 
9 Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286. 
10 Β΄ Μακκ. 4,13. Η περίοδος του «Ελληνιστικού Ιουδαϊσµού» διήρκησε από τον 4ο π.Χ. µέχρι 
τον 2ο µ.Χ αιώνα, βλ. Μ. Φούγιας, Ελληνισµός και Ιουδαϊσµός. Ιστορικοί σταθµοί στις σχέσεις 
Ελλήνων και Ιουδαίων (Αθήνα 1995).  
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(Εικ. 03 Η Συναγωγή της 
∆ήλου µε το «Θρόνο του 
Μωϋσή, Φωτογραφικό Αρχείο 
Ε.Μ.Ε.) 
  

Αρχαιολογικά ευρήµατα 
(κεραµεική11, ενσφράγιστες λαβές12) µαρτυρούν τις σχέσεις των Ελλήνων µε 
τη Γη του Ισραήλ, ήδη, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Αττικά νοµίσµατα13 από την 
περιοχή της Beth – Zur, τα οποία χρονολογούνται στα χρόνια λίγο πριν την 
πτώση της περσικής αυτοκρατορίας, αποδεικνύουν, µε σχετική ασφάλεια, ότι 
η αττική δραχµή ήταν το κυρίαρχο νόµισµα της ευρύτερης περιοχής και 
επιβεβαιώνουν τις βιβλικές αναφορές14, που κάνουν λόγο για στενούς 
εµπορικούς δεσµούς µεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων. Η πρώτη, ωστόσο, 
πιθανή συνάντηση Έλληνα και Ιουδαίου καταγράφεται στον 4ο π.Χ., έτσι 
όπως µας παραδίδεται στο απόσπασµα του Ιωσήπου, όπου αναφέρεται στη 
συνάντηση του Αριστοτέλη µε ένα Ιουδαίο από την περιοχή της Συριο-
Παλαιστίνης στη Μικρά Ασία15. Παρά τις όποιες ιστορικές ή µη αναφορές, η 
ιουδαϊκή παρουσία εκτός της Παλαιστίνης περιοριζόταν, σαφώς, στα εδάφη 
της Μεσοποταµίας και της Αιγύπτου.  

 
Η εκστρατεία του Μ. 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 των κοινοτήτων τους στα 
εµπορικά κέντρα της Μεσογείου.  
 

Στην Ελλάδα, η εβραϊκή παρουσία µαρτυρείται στο πρώτο µισό του 3ου 
αιώνα π.Χ., όπως δεικνύει η επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το 

                                                           
11 Στην περιοχή της Tel Dor (νοτίως της Χάϊφας) βρέθηκε πληθώρα µελαµβαµφών και 
µελανόµορφων αττικών αγγείων, τα οποία χρονολογούνται στον 6ο π.Χ. αιώνα. Βλ. σχετ. 
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), pp. 79-94. 
12 Για τις ενσφράγιστες λαβές από την περιοχή της Λάχιδος (Lachish) και οι οποίες µαρτυρούν 
ελληνικές εικονογραφικές επιρροές βλ. Diringer, D., “Early Hebrew Inscriptions.” In Lachish, 
vol. 3, (1953), The Iron Age, Olga Tufnell et al. (ed.), pp. 331–359.   
13 Ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα οι Ιουδαίοι έκοβαν νοµίσµατα κατά το πρότυπο της αττικής 
δραχµής µε το χαρακτηριστικό έµβληµα της γλαυκός. Βλ. Reifenberg, A., Ancient Jewish 
Coins, 4th ed., 5-9, nos. I a – 3, Jerusalem (1940). 
14 Ιωήλ 4, 4 – 6. […. κα� τί �µε�ς �µoί, Τύρoς κα� Σιδ�ν κα� π�σα Γαλιλαία �λλoφύλων; 
…… κα� τo�ς υ�o�ς �oύδα κα� τo�ς υ�o�ς �ερoυσαλ�µ �πέδoσθε τo�ς υ�o�ς τ�ν 
�λλήνων, �πως �ξώσητε α�τo�ς �κ τ�ν �ρίων α�τ�ν….], Ιεζ. 27, 13 - 17. [….� �Ελλ�ς 
κα� � σ�µπασα κα� τ� παρατε�νοντα, ο�τοι �νεπορε�οντ� σοι �ν ψυχα�ς �νθρ�πων 
κα� σκε�η χαλκ� �δωκαν τ�ν �µπορ�αν σου. (15) υ�ο� Ροδ�ων �µπορο� σου �π� 
ν�σων �πλ�θυναν τ�ν �µπορ�αν σου �δ�ντας �λεφαντ�νους, κα� το�ς ε�σαγοµ�νοις 
�ντεδ�δους το�ς µισθο�ς σου, (16) �νθρ�πους �µπορ�αν σου �π� πλ�θους το� 
συµµε�κτου σου, στακτ�ν κα� ποικ�λµατα �κ Θαρσ�ς, κα� Ραµ�θ κα� Χορχ�ρ �δωκαν 
τ�ν �γορ�ν σου. (17) �Ιο�δας κα� ο� υ�ο� το� �Ισρα�λ, ο�τοι �µπορο� σου �ν 
πρ�σει σ�του κα� µ�ρων κα� κασ�ας, κα� πρ�τον µ�λι κα� �λαιον κα� ρητ�νην 
�δωκαν ε�ς τ�ν σ�µµεικτ�ν σου…]. 
15 Κατά Απίωνος, Ι, 176 – 183. 
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Αµφιάρειο του Ωρωπού16. Πρόκειται για την πρώτη και µοναδική επιγραφή, 
που αναφέρεται στην απελευθέρωση ενός Ιουδαίου δούλου, πολύ πριν από 
τους πολέµους του Αντίοχου ∆΄ του Επιφανούς. Γραπτές πηγές17 
επιβεβαιώνουν την παρουσία ακµαζουσών ιουδαϊκών κοινοτήτων στις 
σηµαντικότερες πόλεις της Ελλάδος τον 2ο π.Χ. (Σπάρτη, ∆ήλος, Σικυών, 
Σάµος, Ρόδος, Κως, Γόρτυνα Κρήτη). Η ρωµαϊκή κυριαρχία και κυρίως ο 
πόλεµος των Μακκαβαίων (170 – 161 π.Χ.) σηµατοδότησε ένα νέο ρεύµα 
µετακινήσεων, γεγονός που έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των εβραϊκών 
κοινοτήτων στην Ελλάδα.  

Στα χρόνια της Μακκαβαϊκής εξεγέρσεως χρονολογούνται και οι 
τέσσερις απελευθερωτικές επιγραφές Ιουδαίων, που βρέθηκαν χαραγµένες 
στον πολυγωνικό τοίχο του ναού του Απόλλωνος στους ∆ελφούς. 
Παράλληλα, οι συστηµατικές ανασκαφές στη ∆ήλο από τη Γαλλική Σχολή των 
Αθήνών αποκάλυψαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός κτηρίου, που 
ταυτίστηκε µε την «Ιερή Συνάθροιση» των Ιουδαίων (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.  

Στον 1ο αιώνα µ.Χ, ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς αναφέρει εγκαταστάσεις 
των Ιουδαίων στη Θεσσαλία, Βοιωτία, Μακεδονία, Αιτωλία, Αττική, Άργος, 
Κόρινθο, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κρήτη18. Τέλος, στα βιβλία του Κανόνος 
της Καινής ∆ιαθήκης, ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται, στο α΄ µισό του 1ου 
αιώνα, τις Συναγωγές των Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Αθηνών και 
Κορίνθου, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη σηµαντικών ιουδαϊκών κοινοτήτων19. 
Εικάζεται, ότι ο αριθµός του εβραϊκού πληθυσµού της Ελλάδος ενισχύθηκε 
σηµαντικά κατά την περίοδο των Ιουδαϊκών Πολέµων (66 - 70), όπου - όπως 
χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Ιώσηπος, ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός 
απέστειλε 6.000 νέους από την Παλαιστίνη να εργαστούν για λογαριασµό του 
Νέρωνα στην κατασκευή του Ισθµού της Κορίνθου20.  
 
2. Βυζαντινή Περίοδος 
 

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 στα 212 µ.Χ., µε το οποίο 
οι Ιουδαίοι απέκτησαν το δικαίωµα του ρωµαίου πολίτη και κατά συνέπεια 
πολιτικά δικαιώµατα. Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν να ονοµάζονται 
Ρωµαίοι όπως και όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας. Αργότερα, η 
ονοµασία αυτή διατηρήθηκε και στο Ανατολικό Ρωµαϊκό Κράτος ως 
Ρωµανιώτες από το Ρωµιός συνώνυµο του "Έλληνας", για να προσδιορίσει 
τους Έλληνες Εβραίους της Αυτοκρατορίας. Οι Εβραίοι της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας υιοθέτησαν τον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική γλώσσα 

                                                           
16 Lewis, D., “The First Greek Jew”, Journal of Semitic Studies II (1957), pp. 264 – 266 και Μ. 
Μιτσός, ΑΕ 1952,196. 
17 Α΄ Μακκ., 15, 23. Μετάφραση από το εβραϊκό κείµενο, Χαστούπης Π. Αθ., Η Αγία Γραφή, 
τόµος Β΄: [….κα� ε�ς πάσας τ�ς χώρας κα� Σαµψάµ� κα� Σπαρτιάταις κα� ε�ς ∆�λον 
κα� Μύνδον κα� Σικυ�να κα� ε�ς τ�ν Καρίαν κα� ε�ς Σάµον κα� ε�ς τ�ν Παµφυλίαν 
κα� ε�ς τ�ν Λυκίαν κα� ε�ς �λικαρνασσ�ν κα� ε�ς Ρόδον κα� ε�ς Φασηλίδα κα� ε�ς 
Κ� κα� ε�ς Σίδην κα� ε�ς �ραδον κα� ε�ς Γόρτυναν κα� Κνίδον κα� Κύπρον κα� 
Κυρήνην.] 
18 Πρεσβεία προς Γάϊον, 281-282 
19 Πράξεις 16, 2-3  17, 1, 10, 13, 15, 17,  18,  1-14. 
20 Ιουδ. Πόλεµ., 3, 540. 
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περισσότερο από κάθε άλλη εθνοτική οµάδα και οι οποίοι σε αντιδιαστολή µε 
τους Εβραίους, που ζούσαν στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή 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, χαρακτηριστικό 

παράδειγµα το νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης στο 
χώρο του Α.Π.Θ., ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία 
τους, ενώ κατείχαν και δηµόσια αξιώµατα. 
Παράλληλα, επιδίδονταν σε ποικίλα επαγγέλµατα, 
κυρίως στην παραγωγή και επεξεργασία του µεταξιού 
και την βυρσοδεψία, ενώ ανήκαν σε διαφορετικές 
οικονοµικά και κοινωνικά τάξεις.  
 
(Εικ. 04 Μαρµάρινο αντίγραφο τµήµατος 
ορθοµαρµάρωσης. Φέρει τη χαρακτηριστική 
επτάφωτη λυχνία (µενορά) και κλάδο φοινικιάς 
(λουλάβ). Βρέθηκε στην αρχαία αγορά των Αθηνών, 

περ. 5ος αι. µ.Χ., Συλλογή Ε.Μ.Ε.) 
 
 
 
Κοµβικό χρονολογικό σηµείο της ιστορίας και εξέλιξης των Ρωµανιωτών 
υπήρξε ο 4ος αιώνας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συνεχίζοντας την πολιτική των 
προκατόχων του εξέδωσε µία σειρά διαταγµάτων που αφορούσαν στους 
Εβραίους και που περιόριζαν τα πολιτικά και κοινωνικά τους δικαιώµατα21. Για 
παράδειγµα, σε ένα νόµο του 335 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 
απαγορευόταν η περιτοµή σε χριστιανούς δούλους, µε το φόβο της 
εξάπλωσης του ιουδαϊσµού, ενώ σε περίπτωση που αυτή 
πραγµατοποιούνταν ο δούλος απελευθερωνόταν αµέσως. Οι νόµοι του 
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, αλλά και των διαδόχων, όπως υποστηρίζουν 
αρκετοί µελετητές, δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως αντισηµιτικές διατάξεις, εν 
γένει, αλλά επί τοις ουσίας επρόκειτο για ad hoc αποφάσεις, οι οποίες 
εξέφραζαν µεµονωµένες πράξεις και όχι µια συγκεκριµένη πολιτική 
στηριζόµενοι στο επιχείρηµα ότι η διαρκής επανάληψη παρόµοιων διατάξεων 
καθ’όλη τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου υποδήλωνε ακριβώς το αντίθετο 
ότι δηλαδή τέτοιου είδους νόµοι δύσκολα εύρισκαν εφαρµογή στην κοινωνία22.    

Η νοµική θέση των Εβραίων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
εδραιώθηκε στον 5ο αιώνα. Οι εβραϊκές κοινότητες αναγνωρίστηκαν και 
νοµικά στα 404 και 41823, αν και οι Εβραίοι συνέχιζαν να αποκλείονται από τις 
κυβερνητικές και στρατιωτικές θέσεις, πλην αυτών που σχετίζονταν µε τη 
συλλογή φόρων.  
 
(Εικ. 05 Γενική άποψη του συναγωγικού 
ψηφιδωτού δαπέδου της Αίγινας, 4ος αι. 
– Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας, 
Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Μ.Ε.) 
 

                                                           
21 Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World (New York 2003), 176-180, 
178. 
22 Schäfer, ό.π., 177. 
23 C.Th.8.16, C.Th.8.24. 
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Ο Θεοδοσιάνιος Κώδικας24 απαγόρευε στους Εβραίους να κατέχουν 
χριστιανούς δούλους µε τη δικαιολογία ότι υπήρχε κίνδυνος να τους 
προσηλυτίσουν και έτσι να αυξηθεί ο αριθµός των Εβραίων της 
Αυτοκρατορίας. Η εβραϊκή θρησκεία, σε γενικές γραµµές, αν και ανεκτή, 
εντούτοις, απαγορευόταν η καλλιέργειά της25 (C.Th.16.8.25). Αυτό 
συνεπαγόταν απαγόρευση της κατασκευής νέων συναγωγών στα όρια της 
Αυτοκρατορίας, αν και επιτρεπόταν η επισκευή παλαιών. Καθώς στα χρόνια 
του Θεοδοσίου του Β΄, οι επιθέσεις σε Συναγωγές και ιδιωτικές εβραϊκές οικίες 
ήταν συχνές στα 420 ο Αυτοκράτορας εκδίδει διάταγµα µε το οποίο 
καταδικάζει και παροτρύνει την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων.  Σε κάθε 
περίπτωση, οι λόγοι και πάλι της αυτοκρατορικής στάσης θα πρέπει να 
αναζητηθούν σε πολιτικά και οικονοµικά κίνητρα, καθώς και στην προσπάθεια 
εδραίωσης της νέας θρησκείας στα όρια της Αυτοκρατορίας.  

Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-
565) το νοµικό καθεστώς των Εβραίων του Βυζαντίου άλλαξε, επηρεάζοντας 
τα πολιτικά και θρησκευτικά τους δικαιώµατα26. 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. Υπό αυτό το γενικό πρίσµα θα πρέπει να 
αξιολογηθούν και τα επιµέρους νοµικά κείµενα που εκδόθηκαν. Ειδικότερα, 
ως προς τα πολιτικά δικαιώµατα των Εβραίων, 
σύµφωνα µε τη Νεαρά, που εκδόθηκε το 527, οι 
Εβραίοι ήταν υποχρεωµένοι να απελευθερώσουν 
τους δούλους που είχαν στην ιδιοκτησία τους και να 
πληρώσουν ένα πρόστιµο τριάντα χρυσών 
νοµισµάτων. Στα επόµενα χρόνια, το πρόστιµο 
εξελίχθηκε σε θανατική ποινή. Σταδιακά, η νοµολογία 
αυτή έκανε σχεδόν αδύνατη την άσκηση από τους 
Εβραίους οποιασδήποτε εµπορικής δραστηριότητας.  

 
(Εικ.06  Εβραίοι του Βυζαντίου σε εικονογραφηµένο 
χειρόγραφο, Άγιο Όρος, 10ος αι. Φωτογραφικό Αρχείο 
Ε.Μ.Ε.) 

 
Το 553, ο Ιουστινιανός Α΄ απαίτησε η δηµόσια 

ανάγνωση της Τορά να γίνεται στην ελληνική και όχι 
στην εβραϊκή γλώσσα, ενώ απαγόρευσε δια παντός 
την ανάγνωση της Μισνά = τµήµα του Ταλµούδ, το οποίο  είναι µια ογκώδης, 
εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειµένων, που αποτελεί τη συνέχεια της 
ιουδαϊκής Βίβλου και περιλαµβάνει όχι µόνο κείµενα που αφορούν την 
ερµηνεία του Μωσαϊκού Νόµου, αλλά και ποικίλο άλλο υλικό, νοµικό, 
θεολογικό, ηθικό, επιστηµονικό, ιστορικό, λαογραφικό κ.λπ. Αυτή η 
απαγόρευση οδήγηση στην άνθηση της συναγωγικής ποίησης (Πιγιούτ) σε 
όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία27. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της 
µέσης βυζαντινής περιόδου, η Αυτοκρατορία αντιµετώπιζε την απειλή 
εξωτερικών επιθέσεων, η οποία οδήγησε στην αποσταθεροποίηση της 
εσωτερικής πολιτικής κατάστασης.  

                                                           
24 C.Th.16.9.5. 
25 C.Th.16.8.25. 
26 Schäfer, ό.π., 188-190. 
27 Schäfer, ό.π., 190. 
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Η ακµή των Κοινοτήτων αυτών διαφαίνεται πιο καθαρά στον 12ο αιώνα 
και αυτό γιατί οι µελετητές έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές του 
ραββίνου Βενιαµίν εκ Τουδέλης28, 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 περιγραφές29 του Βενιαµίν εκ Τουδέλης από τις πόλεις 
όπου επισκέφτηκε δείχνουν µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν 
ζούσαν αποµονωµένοι σε γκέττο, αλλά σε “ασφάλεια και ευηµερία”, 
ασχολούµενοι κυρίως µε το εµπόριο, τη βαφή και ύφανση ενδυµάτων, 
επαγγέλµατα τα οποία γνώριζαν ιδιαίτερη ακµή στην Κόρινθο και τη Θήβα, 
όπου οι Εβραίοι κατείχαν το µονοπώλιο της παραγωγής, επεξεργασίας και 
βαφής µε πορφύρα του µεταξιού, γι’αυτό και συχνά αποκαλούνταν 
κογχυλευτές30, καθιστώντας τις πόλεις αυτές τα κύρια εµπορικά κέντρα της 
περιόδου. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν επίσηµες ή ανεπίσηµες 
αυτοκρατορικές οδηγίες κατά τη διάρκεια της Παλαιολόγειας περιόδου, 
σχετικά µε τη νοµική θέση των Εβραίων, de jure ή de facto οι οποίες να 
µπορούν να συγκριθούν µε τα νοµικά κείµενα των προκατόχων τους για τη 
θέση των Εβραίων υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Η θετική ωστόσο στάση των 
Παλαιολόγων απέναντι στους Εβραίους διαφαίνεται και στη τοποθέτηση 
αυτών σε σηµαντικές διοικητικές θέσεις, ενώ γνωρίζουµε ότι οι αρχίατροι του 
Μανουήλ του πρώτου και του τελευταίου Κοµνηνού ήταν Εβραίοι. Σε αντίθεση 
εποµένως µε όλες τις προηγούµενες αυτοκρατορικές πολιτικές, η περίοδος 
των Παλαιολόγων λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη και πρόοδο των 
εβραϊκών κοινοτήτων, οι οποίες και γνώρισαν περαιτέρω άνθηση στα χρόνια 
της Οθωµανικής περιόδου.  
 
3. Οθωµανική περίοδος31 
 
Στα τέλη του 15ου αιώνα δεκάδες χιλιάδες Σεφαραδιτών 
Εβραίων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ιβηρική 
Χερσόνησο (Ισπανία και Πορτογαλία) διωγµένοι για 
θρησκευτικούς και οικονοµικούς λόγους από τους 
καθολικούς βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα. 
 
(Εικ.7 Φωτογραφία Εβραίας µε τη χαρακτηριστική 
σεφαραδίτικη ενδυµασία, Συλλογή Ε.Μ.Ε.) 

 
Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα εδάφη της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µε την άδεια του σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β, που 
                                                           
28 Βενιαµίν εκ Τουδέλης, Το Βιβλίο των Ταξιδίων στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, 
Εισαγωγή-Σχόλια: Αλέξης Σαββίδης, Κοσµάς Μεγαλοµµάτης, Μτφ. Φωτεινή Βλαχοπούλου 
(Αθήνα 1994), 34-35, 50, 63. 
29 Βενιαµίν εκ Τουδέλης, ό.π., 63. 
30 ό.π., 50, υποσηµ.19. 
31 Για το υποκεφάλαιο 3 βλ. τα αντίστοιχα κείµενα και τη σχετική βιβλιογραφία της ψηφιακής 
εκπαιδευτικής εφαρµογής του Ε.Μ.Ε. «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-1944», 
2η Έκδοση, 2007. 
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εκτίµησε εξαρχής τις επαγγελµατικές δεξιότητες και την επιστηµοσύνη τους και 
θέλησε να τις χρησιµοποιήσει για την αναζωογόνηση της Αυτοκρατορίας.  

Μία από τις βασικές αρχές της οθωµανικής διακυβέρνησης ήταν η 
οργάνωση των υπηκοόων της σε µιλλέτ (αυτοδιοικούµενες κοινότητες µε 
νοµική υπόσταση και αυτονοµία) σύµφωνα µε το θρήσκευµά τους, το οποίο 
και µπορούσαν να εξασκούν ελεύθερα. Όπως και οι υπόλοιποι  µη 
µουσουλµάνοι υπήκοοι του Σουλτάνου, οι Εβραίοι διοικούνταν βάσει του 
αυτού του συστήµατος, το οποίο τους επέτρεπε σχετικές ελευθερίες, τους 
επέβαλε όµως και συγκεκριµένες υποχρεώσεις. Οι κύριες υποχρεώσεις ήταν 
οι φόροι, οι οποίοι έπρεπε να πληρωθούν στην κεντρική διοίκηση και οι 
ενδυµατολογικοί κανόνες, οι οποίοι ακολουθούνταν αυστηρά, καθώς 
εξυπηρετούσαν στην αναγνώριση των διαφορετικών µιλλέτ.  

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, όπως 
συνέβαινε στους οµοθρήσκους τους της Μεσαιωνικής ∆ύσης. Συνεπεία της 
αθρόας εγκατάστασης των Σεφαραδιτών, από τον 16ο αιώνα και µετά, οι 
Ρωµανιώτες δεν αποτελούσαν πλέον την πλειονότητα των Εβραίων της 
Ελλάδας. Η άφιξη των Σεφαραδιτών αύξησε πληθυσµιακά τις ήδη 
υπάρχουσες 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. 

 

(Εικ.8 Αποστολικό δελτάριο. 
Απεικονίζεται Εβραίος πωλητής λεµονάδας, Θεσσαλονίκη, Συλλογή 
Ε.Μ.Ε.) 

 

Ο µεγαλύτερος αριθµός Σεφαραδιτών εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η 
παρουσία τους είχε ως αποτέλεσµα τη ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, η οποία 
από τον 16ο αιώνα είχε ήδη µετατραπεί σε ένα από τα σηµαντικότερα 
οικονοµικά και πολιτιστικά κέντρα της εβραϊκής ∆ιασποράς στη Μεσόγειο. 
Εκεί, οι Σεφαραδίτες βρήκαν την παλιά Ρωµανιώτικη Κοινότητα, της οποίας τα 
µέλη είχαν µειωθεί σηµαντικά λόγω της µετανάστευσης. Οι κύριες διαφορές 
ανάµεσα στους Σεφαραδίτες και τους Ρωµανιώτες αφορούσαν στην γλώσσα, 
στην ενδυµασία, στις διατροφικές τους συνήθειες και στο θρησκευτικό τους 
τυπικό. Στις περισσότερες κοινότητες, µε εξαίρεση την Ήπειρο, την 
Πελοπόννησο και την Κρήτη, οι Ρωµανιώτες Εβραίοι σταδιακά αφοµοιώθηκαν 
από τους Σεφαραδίτες, οι οποίοι τους ξεπερνούσαν αριθµητικά και σύντοµα 
έγιναν εξαιρετικά δραστήριοι, επαγγελµατικά και πνευµατικά, 
διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των πόλεων, όπου 
εγκαταστάθηκαν. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Εβραίοι είχαν µετατρέψει τη 
Θεσσαλονίκη σε ένα κοµβικό λιµάνι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Στις 
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αρχές του 20ού αιώνα, οι Σεφαραδίτες ζούσαν σε σχετική αρµονία µε τους 
Μουσουλµάνους, τους Έλληνες, τους Σλάβους και τους Αρµενίους που 
ζούσαν στην πόλη, αποτελώντας το 50% του συνολικού πληθυσµού και 
δικαιολογώντας µε αυτόν τον τρόπο τον τίτλο “Μητέρα του Ισραήλ” που της 
είχε αποδοθεί.  

Η παρουσία των Εβραίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οικονοµία και τη 
δηµόσια ζωή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Λόγω της εµπειρίας και των 
ικανοτήτων τους, 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, 
γεγονός που συνέβαλε στο να αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα της 
οθωµανικής οικονοµίας. Η εµπορική τους δραστηριότητα και οι διασυνδέσεις 
τους µε πολλές πόλεις της Ευρώπης, της Ινδίας, της Περσίας και της 
Ανατολής συνέβαλαν στην µεγάλη πρόοδο των Εβραίων στην  Ελλάδα. 
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. Αν και οι Εβραίοι της Ελλάδος ήταν γνωστοί έµποροι και 
επιχειρηµατίες, η παρουσία τους ήταν έντονη και σε τοµείς όπως η ιατρική, η 

νοµική, η διπλωµατία και η δηµόσια 
διοίκηση, όπου διέπρεψαν και 
συνεχίζουν να διαπρέπουν έως τις 
µέρες µας. Από τον 17ο αιώνα και 
εξής, η σταδιακή παρακµή του 
εβραϊκού στοιχείου της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας αλλάζει τις 
ισορροπίες στην κοινωνική και 
πολιτική εσωτερική σκηνή γεγονός 
που συχνά συνοδευόταν από 
εντάσεις. Η εµφάνιση κατά τον 19ο 
αιώνα των εθνικών κινηµάτων και 

διεκδικήσεων στην Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα επιδεινώσει τις 
εντάσεις αυτές µεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων συχνά 
λαµβάνοντας δραµατικό χαρακτήρα  
 
(Εικ. 11  Εβραίοι και Χριστιανοί, Κέρκυρα 1853, Συλλογή Ε.Μ.Ε.) 

 

4. Νεώτερα χρόνια 

 

  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 Κράτος32. Η ενσωµάτωση των 
                                                           
32 Ευθυµίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα Τουρκοκρατούµενα νησιά του Νοτιοανατολικού 
Αιγαίου: οι δύσκολες πλευρές µιας γόνιµης συνύπαρξης (Αθήνα 1992) 
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Επτανήσων, Θεσσαλίας στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα και της Μακεδονίας, 
Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο τέταρτο του 20ού θα πολλαπλασιάσουν τον 
αριθµό των Εβραίων που κατοικεί στα όρια του νέου κράτους. Στα 1832, ο 
εβραϊκός πληθυσµός του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους αριθµούσε 
περίπου 10.000 µέλη. Το Σύνταγµα του 1844 αναγνώρισε τους Εβραίους ως 
ισότιµους πολίτες, µε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, και µέχρι τα τέλη του 
19ου αιώνα ήταν σε ισχύ νοµοθεσία, που τους προστάτευε και νοµικά. Το 
1889, η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνώρισε και επισήµως τις Ισραηλιτικές 
Κοινότητες και στα 1890 ο Κάρολος ντε Ρότσιλντ διορίζεται Πρόεδρος της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας της Αθήνας. Το νεοσύστατο πλέον Βασίλειο της 
Ελλάδος 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, παρόν και µέλλον 
της ελληνικής ιστορίας. 

 
5. Εκπαιδευτικά Εργαλεία 
 

Η παρούσα εισήγηση δεν είναι και δεν θα µπορούσε να είναι τίποτε 
άλλο παρά από µια γενική επισκόπηση της µακραίωνης ιστορίας των 
Ελλήνων Εβραίων και µια προσπάθεια να ιχνηλατήσουµε την πορεία ενός 
ζωντανού τµήµατος της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισµού, που τόσο βίαια 
διακόπηκε από τους Ναζί. Η µελέτη και ανάλυση της σηµασίας του 
Ολοκαυτώµατος δεν µπορεί να ιδωθεί αποκοµµένη από την πρωτοϊστορία 
των Ελλήνων Εβραίων και της συµβολής τους στον ελληνικό πολιτισµό. Αξίζει 
στο σηµείο αυτό να γίνει αναφορά σε δύο ευρωπαϊκά προγράµµατα τα οποία 
µπορούν να συµβάλουν στην διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος και εν γένει στη 
µελέτη του ελληνικού εβραϊσµού, καθώς συχνά η απουσία υλικών τεκµηρίων 
αποτέλεσµα της συστηµατικής καταστροφής των εβραϊκών µνηµείων από τις 
δυνάµεις κατοχής δυσκολεύει το έργο της ακαδηµαϊκής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας.  

Το πρώτο αφορά στο ευρωπαϊκό προγραµµα Judaica Europeana, µία 
ψηφιακή βάση πολιτιστικού αποθετηρίου, στο οποίο κανείς µπορεί να 
αντλήσει πληροφορίες σχετικά µε τον εβραϊκό πολιτισµό από την αρχαιότητα 
έως τις µέρες µας (www.judaica-europeana.eu) και το δεύτερο πρόγραµµα 
(www.mjcb.eu) επιχειρεί να χαρτογραφήσει για πρώτη φορά την παρουσία 
των Εβραίων στα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, µέσα από τις 
φιλολογικές και υλικές µαρτυρίες. Και τα δύο προγράµµατα προσβάσιµα 
ελεύθερα από τον ψηφιακό επισκέπτη µπορούν να εµπλουτίσουν την 
διδακτική διαδικασία.  
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Η εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων, 
η µνήµη της  και η ένταξή της στην εκπαίδευση 

 
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 
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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 πληθυσµού.33 Το Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συµβούλιο, δίνει επισήµως τα εξής στοιχεία: προπολεµικός πληθυσµός: 
77.377, µεταπολεµικός πληθυσµός 10.226, άρα απώλειες της τάξεως του 
86,7 %. 34    

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 
επέζησαν, ενώ για την Αθήνα το ποσοστό των επιζώντων υπερβαίνει το 
50%.35 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 
                                                           

33 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. 
Ανατολή βλ. Ι. Σιµπή-Κ. Λάµψα, Η διάσωση , εκδ. Καπόν, Αθήνα 2012.   

34 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).       

35 Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι 
και Εβραίοι 1430-1950, µτφρ. Κ. Κουρεµένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006 (κεφ. 22 
«Γενοκτονία», σ. 495-520).  
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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%, Φλώρινα 84%. 36  Η Βέροια είχε ποσοστό εξόντωσης 76 %, 
σύµφωνα µε τον Γ. Λιόλιο. 37  Η Θεσσαλονίκη είχε 49.000 Εβραίους. Οι 950 
διέφυγαν την εκτόπιση είτε γιατί κρύφτηκαν σε άλλες περιοχές, είτε γιατί 
ανέβηκαν στο βουνό και ενώθηκαν µε την Αντίσταση. Η εκτόπιση των 48.000 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης (από τους οποίους επέζησαν και επέστρεψαν 
από το Άουσβιτς 1.000), κατέστρεψε ολοσχερώς µια κοινότητα µε ιδιαίτερη 
ιστορία, αίγλη και προσφορά στην ιστορία της πόλης. Μια κοινότητα που στο 
µεγαλύτερο µέρος των 4,5 αιώνων της ζωής της δεν στάθηκε µειονότητα, 
καθώς ήταν η πολυπληθέστερη από τις άλλες εθνότητες της πολυεθνικής 
αυτής πόλης, και που έφερε την οικονοµική ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό 
αλλά και ένα ανώτερο επίπεδο µόρφωσης. Μια κοινότητα, τέλος, που από τα 
τέλη του 19ου αιώνα άνοιξε την πόλη προς τη ∆ύση, διαδικασία στην οποία 
ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν τα ξένα σχολεία, όπως αυτά της Alliance Israélite 
Universelle.Η ρήξη και η απώλεια ήταν τεράστιες όχι µόνο για την εβραϊκή 
κοινότητα αλλά και για την ίδια την ιστορία της πόλης Από την πλευρά της 
ιστορίας των Ελληνοεβραίων, η καταστροφή αυτή είναι εµβληµατική της 
εξόντωσης των Εβραίων της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον να 
εστιάζεται συχνά µόνο σε αυτή, σε βαθµό που ενίοτε λησµονούνται οι 
υπόλοιπες κοινότητες, πράγµα που σβήνει τις διαφοροποιήσεις και τις 
αποχρώσεις..       

Η παράµετρος της σεφαραδίτικης καταγωγής, που πρόσθετε στη 
διαφορετικότητα της θρησκείας και τη διαφορετικότητα της γλώσσας, αφού οι 
σεφαραδίτες µιλούσαν ως µητρική γλώσσα ακόµη τα ισπανοεβραϊκά (τζιδιό), 
έκανε τους σεφαραδίτες να φαντάζουν ακόµη περισσότερο «ξένοι», 
περισσότερο «άλλοι». Αλλά και ορισµένες κοινότητες ρωµανιωτών Εβραίων 
(δηλαδή ελληνόφωνων Εβραίων, εγκατεστηµένων στον ελλαδικό χώρο από 
τη βυζαντινή τουλάχιστον εποχή) υπέστησαν σχεδόν ολοσχερή εξόντωση. 

                                                           
36  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) 
37  Βλ. Γιώργου Λιόλιου, Σκιές της πόλης, Αναπαράσταση του διωγµού των Εβραίων 

της Βέροιας, εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2008. Υποδειγµατική έρευνα σε τοπική κλίµακα.  
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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 τους ήταν 89%. 38 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 αρχική τους.39 (αν. σηµ.)  

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.   

 
                                                           

38 Προφορικές µαρτυρίες από επιζώντες της Ρόδου βλ. στο Προσεγγίζοντας το 
Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο,  επιµ. Γ. Κόκκινος, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007, σ. 285-
317.     

39 Η ταινία του Βασίλη Λουλέ Φιλιά εις τα παιδιά (2012) αποδίδει µε εξαιρετική 
επιτυχία τις συνθήκες διάσωσης αυτών των παιδιών και τον τρόπο που ενεγράφη το τραύµα 
στη συνείδησή τους. Η προβολή της ταινίας υποκίνησε ιδιαίτερα µεγάλη συζήτηση. Βλ. και 
την Κλεµµένη Εφηβεία του ψυχίατρου Σ. Τόµκιεβιτς σε µτφρ. Γρηγόρη Αµπατζόγλου και 
εισαγωγή Αµπατζόγλου και ∆ηµήτρη Πλουµπίδη (2013).  
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H «ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ» ΣΙΩΠΗ  
Θα ξεκινήσω µε µια διαπίστωση, που αποτελεί κοινό τόπο: η εξόντωση 

των Ελληνοεβραίων σε υψηλότατο ποσοστό κατά τη διάρκεια της  Κατοχής  
δεν είχε διόλου απασχολήσει ως πολύ πρόσφατα την ελληνική ιστορική 
εκπαίδευση (δευτεροβάθµια αλλά και ανώτερη). Εξήντα χρόνια µετά το 
γεγονός, η σχολική ιστορία, αλλά ακόµη και οι ακαδηµαϊκές σπουδές το 
αγνοούσαν παντελώς  (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα µαθήµατα του 
καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ στο Πανεπιστήµιο Αθηνών). Το γεγονός όµως αυτό 
δεν θα έπρεπε να µας εκπλήττει: ήταν απόρροια του γεγονότος πως δεν είχε 
ενταχθεί ούτε στα αιτήµατα της νεοελληνικής ιστοριογραφίας ως σχετικά 
πρόσφατα (θα έλεγα αρχές της δεκαετίας του ’90), ούτε είχε εγγραφεί στα 
τραύµατα της συλλογικής µνήµης της µεταπολεµικής ελληνικής κοινωνίας (µε 
κατεξοχήν τραύµα τον εµφύλιο). Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί και οι ερµηνείες 
µπορεί να είναι πολλαπλές 40. 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  Θεσσαλονίκης: πόλη κατ’ εξοχήν εβραϊκή από τον 16ο ως τον 19ο αι., 
χάρη στη µαζική άφιξη και εγκατάσταση των σεφαραδιτών, αλλάζει σιγά σιγά 
χαρακτήρα κατά τον 20ό αιώνα. Η ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό 
κράτος το 1912, η πυρκαγιά του 1917, που αποµακρύνει συγκεκριµένα 
κοινωνικά στρώµατα από το κέντρο της πόλης, και τέλος η άφιξη των 
Μικρασιατών προσφύγων το 1923 και η αναχώρηση 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 
                                                           
     40 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. 



 26

2.000 περίπου ανθρώπων έφυγαν από 15 Μαρτίου ως τα τέλη Μαϊου. Τον 
Αύγουστο έφυγαν οι τελευταίες αποστολές για το Μπέργκεν Μπέλζεν µε τους 
ισπανικής υπηκοότητας Εβραίους που δεν εξοντώθηκαν. Από το σύνολο των 
εκτοπισµένων επέστρεψαν περίπου 1.000, ενώ 950 απέφυγαν την εκτόπιση 
είτε κρυβόµενοι, συνήθως στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο, είτε έχοντας 
ανέβει στο βουνό.41 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  

                                                           
41 Ανδρέας Σεφιχά, Αναµνήσεις µιας ζωής κι ενός κόσµου, εκδ. Ιανός 2010, σ. 92. 
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εµφύλιος δεν άφησε χώρο για δάκρυα και θρήνους που αφορούσαν άλλους. Η 
εβραϊκή τραγωδία θεωρήθηκε µία τραγωδία που αφορούσε άλλους, ένα άλλο 
επεισόδιο της ελληνικής τραγωδίας κι όχι το κεντρικό της στοιχείο.»  42 Το 
βαθύτερο ζήτηµα λοιπόν ανάγεται στο γεγονός πως η «εθνική» ιστορία δεν 
περιλάµβανε τους Εβραίους αυτής της χώρας, γιατί στην ευρύτερη συλλογική 
συνείδηση  το έθνος είχε πάντοτε ταυτιστεί µε την ορθοδοξία.  

Στην προσέγγιση αυτή δεν θα ήθελα να αποσιωπήσω την παράµετρο 
του αντισηµιτισµού, ούτε να την υποτιµήσω. Βεβαίως και ήταν υπαρκτός ο 
αντισηµιτισµός, και ιδιαίτερα στην προπολεµική Θεσσαλονίκη, όπως εξάλλου 
σε όλες τις κοινωνίες µε έντονη παρουσία Εβραίων. Βεβαίως και υπήρξαν 
άτοµα που επωφελήθηκαν από την εξαφάνιση των Εβραίων, οικειοποιούµενοι 
περιουσίες, σπίτια και καταστήµατα. Αλλά δεν θα ήθελα να υποπέσω στη 
στερεότυπη ερµηνεία που ερµηνεύει όλα τα δεινά µέσω του αντισηµιτισµού, 
ούτε πιστεύω πως ο αντισηµιτισµός είναι το αναλυτικό εργαλείο που 
ερµηνεύει τα πάντα και δίνει επαρκείς απαντήσεις σε όλα. Αντίθετα, µπορεί να 
µας εγλωβίσει σ’ έναν ιδεολογικό λόγο, επενδεδυµένο µε τον µανδύα του 
πολιτικώς ορθού, που δεν ερµηνεύει παρά µόνο καταγγέλλει. Ενίοτε µάλιστα  
µας εµποδίζει να στοχαστούµε και να προχωρήσουµε περαιτέρω την 
αναζήτησή µας.  

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 συλλογική συνείδηση των Γάλλων.43 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 

                                                           
42 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).      

43 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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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, 
εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν.44 ∆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». Το κείµενο 
προέρχεται από µία ιστοσελίδα που δίνεται ως πηγή. 45 Θεωρώ αρκετά 
προβληµατικό το γεγονός πως το «κουτί» αυτό δεν συνδέεται µε το καθαυτό 
κείµενο της ενότητας, δεν σχολιάζεται δηλαδή ούτε αναφέρεται διόλου το 
γεγονός, παρά µόνο µία φράση: «Κοινός παρονοµαστής οι διώξεις εναντίον 
των Εβραίων και των Ροµά (τσιγγάνοι), που εξοντώθηκαν µαζικά.» 46 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.  

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 το εξαιρετικό δοκίµιο 
του Ζαν Αµερύ. 47 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 

                                                           
44 Β. Σκουλάτου – Ν. ∆ηµακόπουλου – Σ. Κόνδη, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τχ 

Β’, Γ΄τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΕ∆Β, Αθήνα [χ. χρον.], σελ. 185-186.   
45 www.spartacus.schoolnet.co.uk/   
46 Ε. Λούβη-∆. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ’ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, 

Αθήνα 2007, σ. 127.  
47 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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κάνω µια µικρή παρέκβαση σχετική µε το έργο του Λέβι: το έργο αυτό 
αποτελεί κατά κοινή οµολογία µία από τις µείζονες µαρτυρίες του Άουσβιτς, 
και κατά τη γνώµη πολλών την κορυφαία. Η σχολική έκδοση που 
κυκλοφόρησε το 1976 στην Ιταλία περιείχε και ένα παράρτηµα όπου ο 
συγγραφέας είχε συγκεντρώσει µια πλειάδα ερωτήσεων που του είχαν 
επανειληµµένα τεθεί σε δεκάδες σχολεία τα οποία είχε επισκεφθεί και τις είχε 
απαντήσει γραπτώς. Η ελληνική έκδοση περιλαµβάνει και αυτό το 
παράρτηµα, θα µπορούσε δηλαδή να είναι έτοιµη προς χρήσιν. Θυµίζω ότι το 
έξοχο αυτό βιβλίο δεν στέκεται στον θρήνο ούτε στην καταγγελία, αλλά 
προχωρεί σε λεπτοµερή περιγραφή της ζωής του στρατοπέδου. Πέρα από το 
ό,τι καθιστά απτή την καθηµερινότητα του στρατοπέδου (τη δυσκολία λόγου 
χάριν να πλύνεις το πουκάµισό σου ή να προµηθευτείς κουτάλι, τη σηµασία 
των παπουτσιών), προχωρεί σε ανθρωπολογικού τύπου προσεγγίσεις, που 
αποτελούν τον πυρήνα της σκέψης του. 48  Στην Ιταλία αποτελεί σχολικό 
ανάγνωσµα εδώ και τριάντα χρόνια. Στη Γαλλία ήταν από το 2001 ως το 2003 
στο πρόγραµµα του µπακαλωρεά (γαλλικό απολυτήριο) για τη λογοτεχνία. 
Πολλά χρόνια πριν οι δάσκαλοι του λυκείου µιλούσαν ήδη για τον Πρίµο Λέβι 
στους µαθητές τους και αποσπάσµατα των έργων του ήταν ενταγµένα τόσο 
στα σχολικά εγχειρίδια των γαλλικών όσο και των ιταλικών. Αυτό σηµαίνει 
πως µία προσέγγιση του Λέβι θα βοηθούσε και τους δικούς µας µαθητές να 
αποκτήσουν µία κοινή αναφορά µε Ευρωπαίους οµηλίκους τους. Θα 
βοηθούσε επίσης να βγούµε από το στενά ελληνικό πλαίσιο και να δούµε τη 
γενοκτονία στο ευρύτερό της και πραγµατικό πλαίσιο, δηλαδή το ευρωπαϊκό.         

Σε ό,τι αφορά το βιβλίο Ιστορίας της Γ‘ Λυκείου :  η αναφορά περιλαµβάνει 
5 σελίδες, είναι δηλαδή µια µικρή ενότητα, αλλά το κυρίως κείµενο που αφορά 
αυτό το ζήτηµα δεν είναι µεγαλύτερο από δύο παραγράφους. 49 Η πρώτη µου 
παρατήρηση είναι πως ο τίτλος της ενότητας είναι κάπως προβληµατικός: «Τα 
εγκλήµατα πολέµου κατά της ανθρωπότητας – Το Ολοκαύτωµα.» Τα 
«εγκλήµατα πολέµου» και «τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας» 
αποτελούν δύο ξεχωριστές κατηγορίες εγκληµάτων. Η δεύτερη θεσπίστηκε 
ακριβώς για να δείξει ότι επρόκειτο για άλλου τύπου εγκλήµατα κι όχι απλώς 
για εγκλήµατα πολέµου. Η συνοπτική παράγραφος που αναφέρεται στη 
γενοκτονία των Εβραίων (µε αυτόν τον όρο) αφηγείται το γεγονός στην 
ευρωπαϊκή κλίµακα, χωρίς όµως ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική 
περίπτωση. Αυτήν την τελευταία ο µαθητής την πληροφορείται από 
αποσπάσµατα βιβλιογραφίας και πηγών που αναφέρονται στους ΄Ελληνες 
Εβραίους. Επισηµαίνονται αυτά τα δύο ακραία παραδείγµατα: Η Θεσσαλονίκη 
κατέχει, όπως είναι φυσικό, εξέχουσα θέση, µε απόσπασµα από το τελευταίο 
βιβλίο-λεύκωµα του ΚΙΣ Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων. Μνηµεία και 
µνήµες.50 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 

                                                           
48 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.  

 
49 Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου, ΟΕ∆Β, σ. 129-133. 
50 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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οι αποχρώσεις, ή µένει η εντύπωση πως χάθηκαν ολοκληρωτικά σχεδόν µόνο 
οι Θεσσαλονικείς Εβραίοι.            

Στη σ. 132, όταν δίνονται αριθµοί για τα θύµατα του πολέµου, ο µαθητής δεν 
πληροφορείται πουθενά για τον συνολικό αριθµό των Εβραίων θυµάτων του 
Ολοκαυτώµατος (6.000.000). ∆εν έχει δοθεί δηλαδή η κλίµακα του γεγονότος 
της εξόντωσης των Ευρωπαίων Εβραίων. Με όλα αυτά δεν θα ήθελα να φανεί 
ότι µεµψιµοιρώ. Θεωρώ κάθε αρχή σηµαντικό βήµα.  

Μένει βέβαια ανοιχτό το πλέον καίριο ερώτηµα: µε τι εφόδια οι 
καθηγητές των σχολείων θα διδάξουν το σχετικό κεφάλαιο το οποίο οι ίδιοι 
δεν διδάχτηκαν ποτέ και οφείλουν να το ανακαλύψουν; Πόσοι απ’ αυτούς 
έχουν την απαραίτητη σκευή και ευαισθησία; Και θα φτάσουν όντως να 
διδάξουν τις σελίδες που αφορούν τη δεκαετία του ’40; Όλα αυτά αποτελούν 
ανοιχτά ζητήµατα για τη συζήτησή µας.  

Πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στην ερευνητική δουλειά 
της οµάδας την οποία συντόνισε ο Γιώργος Κόκκινος, και στο υποδειγµατικό 
αποτέλεσµα της δουλειάς τους. Το βιβλίο Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο 
ελληνικό σχολείο 51  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 

                                                           
51 Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο, επιµ. Γιώργος Κόκκινος- 

Βασιλική Σακκά, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007.  
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συµµετάσχουν. Η σηµαίνουσα αυτή αλλαγή στη στάση της πολιτείας από τις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 στοιχειοθετείται κυρίως από τα εξής γεγονότα:   

1) Η Ηµέρα Μνήµης (27η Ιανουαρίου). Η Ελλάδα, όπως και όλες οι 
ευρωπαϊκές χώρες, αναγνώρισε την επέτειο της απελευθέρωσης του 
‘Αουσβιτς ως «∆ιεθνής Ηµέρα µνήµης θυµάτων του Ολοκαυτώµατος» το 2004 
και η σηµασία της αναγνώρισης έχει συµβολική βαρύτητα. Η κεντρική 
εκδήλωση µνήµης οργανώνεται από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών αλλά 
στηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής και τιµάται από φορείς της Πολιτείας. 

2) Η νέα ύλη στα εγχειρίδια Γυµνασίου και Λυκείου από το 2007  
3) Τα µνηµεία, τα οποία στήθηκαν σιγά σιγά σε όλες σχεδόν τις πόλεις 

που έχασαν τις κοινότητές τους, µε πρωτοβουλία πλέον και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Με πρώτη τη Θεσσαλονίκη το 1997 και τελευταία την Αθήνα, 
που ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δίχως αντίστοιχο µνηµείο ώς 
το 2010, οι ελληνικές πόλεις έχουν πια τα µνηµεία τους. Τον Μάιο του 2010 
εγκαινιάστηκε το Μνηµείο Ολοκαυτώµατος στην Αθήνα, στο Θησείο, σε χώρο 
που παραχώρησε ο ∆ήµος Αθηναίων. Το Μνηµείο αυτό δεν είναι µόνο για 
τους Εβραίους της Αθήνας, αλλά τιµά όλους τους Ελληνοεβραίους που 
χάθηκαν (µε αναφορά σε όλα τα ονόµατα πόλεων που οι εβραϊκές τους 
κοινότητες αφανίστηκαν). Είναι λοιπόν το κεντρικό µνηµείο.     

4) Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς επιχορήγησε δύο εκδόσεις του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου που αφορούν την εξόντωση των 
Ελληνοεβραίων, µε σκοπό να φτάσουν σε σχολικές βιβλιοθήκες. Η µία αφορά 
τα Μνηµεία του Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα και η άλλη επικεντρώνεται σε 
µαρτυρίες τριών κατηγοριών µαρτύρων: επιζώντων στρατοπέδων, κρυµµένων 
παιδιών κι εφήβων, και Ελληνοεβραίων αντιστασιακών, µαζί µε συνοδευτικά 
εισαγωγικά κείµενα.52 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 

                                                           
52 Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, Μνηµεία και Μνήµες, Αθήνα 2006  και 

Νέοι στη δίνη της Κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγµός και το Ολοκαύτωµα των Εβραίων 1943-
1944, 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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τελευταίοι επιζώντες. Η νεώτερη γενιά θ’ ακούσει, θα δει ή θα διαβάσει  πλέον 
τη µαρτυρία µόνο καταγεγραµµένη. 

Αν το επιστηµονικό πεδίο συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία επιστηµόνων 
που άνοιξαν τον δρόµο µε δηµοσιεύµατα, µελέτες, συνέδρια και οµιλίες στη 
δεκαετία του ΄90 53, φαίνεται πως ήρθε η ώρα µετά το 2000 να αλλάξει και η 
σχετική αντιµετώπιση από την πλευρά της Πολιτείας και της Εκπαίδευσης. Το 
να προστεθεί η διδασκαλία της γενοκτονίας των Εβραίων στον νευραλγικό 
τοµέα της Μέσης Εκπαίδευσης, εκεί όπου διαµορφώνονται οι συνειδήσεις των 
αυριανών πολιτών και σµιλεύονται οι ευαισθησίες τους, είναι διακύβευµα 
τεράστιας σηµασίας, ειδικά σε µια εποχή σαν τη σηµερινή.  

Και εξηγούµαι: αν από την Πολιτεία έχουν γίνει ορισµένα βήµατα, το ζήτηµα 
µένει πάντοτε ανοιχτό για την κοινωνία. Η όξυνση του ρατσισµού επιφέρει και 
αύξηση του αντισηµιτισµού και τα τελευταία χρόνια είδαµε φαινόµενα που 
ήταν αδύνατον να τα φανταστούµε στη σηµερινή Ελλάδα, όπως νεοναζιστικές 
εκδηλώσεις. Οι βεβηλώσεις των µνηµείων του Ολοκαυτώµατος έχουν 
δυστυχώς πυκνώσει τα τελευταία χρόνια (Ρόδος, Θεσσαλονίκη), το ίδιο και οι 
βεβηλώσεις νεκροταφείων (επανειληµµένες βεβηλώσεις στο νεκροταφείο 
Ιωαννίνων, αλλά και στο νεκροταφείο Θεσσαλονίκης). Τέλος, το γεγονός του 
διπλού εµπρησµού της συναγωγής των Χανίων τον Ιανουάριο του 2010, που 
περιείχε σηµαντικότατη βιβλιοθήκη και αρχεία, υπήρξε αξιοθρήνητο. 
Απόπειρες εµπρησµού έγιναν και στις συναγωγές της Κέρκυρας και της 
Βέροιας, που ευτυχώς δεν είχαν ολέθριες συνέπειες. Η διάχυση νεοναζιστικών 
θέσεων σε ελληνικές ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο είναι µία µεγάλη πληγή, 
καθώς οι έφηβοι τις επισκέπτονται συστηµατικά.  Ακόµη πιο αδήριτη λοιπόν 
προβάλλει η αναγκαιότητα της διεύρυνσης της γνώσης για την εξόντωση.    

Αν η γενοκτονία των Εβραίων είναι στο κέντρο µιας ευρωπαϊκής 
συλλογικής συνείδησης, δεν µπορεί τα Ελληνόπουλα να είναι αποκοµµένα 
από αυτή τη γνώση. Πιστεύω ότι οφείλει να αποτελεί µέρος της συνείδησής 
τους όχι µόνο ως Ελλήνων αλλά και ως Ευρωπαίων πολιτών, γιατί η Shoah 
δεν ανάγεται σε ιδιωτική υπόθεση Εβραίων και Γερµανών (θυµάτων και 
θυτών), αλλά αποτελεί µια ευρωπαϊκή εµπειρία, µια µείζονα αναφορά στην 
υπό συγκρότησιν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και κλείνω µε τα λόγια του ΄Ιµρε 
Κέρτες, που γνώρισε ο ίδιος τη φρίκη των στρατοπέδων: « Και στο ερώτηµα 
αν το Ολοκαύτωµα είναι ένα ζωτικό ζήτηµα για τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, για 
την ευρωπαϊκή συνείδηση, πρέπει να απαντήσουµε ναι, διότι ένας πολιτισµός 
οφείλει να στοχάζεται ό,τι έλαβε χώρα µες το δικό του πλαίσιο –αλλιώς θα 
καταστεί ένα αποτέλεσµα τυχαιότητας, ένα ανάπηρο πρωτόζωο, που 
παρασύρεται, ανίκανο, προς το χάος.»  54  

Αποτελεί όµως τελικά και µια οικουµενική εµπειρία στην ουσιαστική της 
διάσταση, στο βαθµό που αφορά το ανθρώπινο είδος, και αυτό συµβολίζει η 
∆ιεθνής Ηµέρα Μνήµης, γιατί βέβαια η τελευταία γενοκτονία, αυτή της 
Ρουάντα έγινε πριν από 20 χρόνια εκτός Ευρώπης. Φέτος είχα την ευκαιρία 
να συνειδητοποιήσω καλύτερα τι σηµαίνει ∆ιεθνής Ηµέρα, καθώς βρέθηκα 
στην Ουνέσκο στις 27 Ιανουαρίου (η Ουνέσκο έχει βεβαίως υιοθετήσει την 

                                                           
53 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.   

54 Imre  Kertész, L’Holocauste comme culture. Discours et essais., trad. N. Zaremba-
Huzsvai et Ch. Zaremba, εκδ. Actes Sud, Arles 2009, σελ. 90. 
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ηµέρα και την τιµά µε πολλές εκδηλώσεις πολλών πρεσβειών) 55. Το σχετικό 
φυλλάδιο ήταν τυπωµένο έως και στα κινεζικά!     

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Για πρώτη φορά η ελληνική αντιπροσωπεία της Ουνέσκο (µε πρέσβη την κυρία 

Κατερίνα ∆ασκαλάκη) τίµησε φέτος µε ειδική εκδήλωση στην έδρα της Ουνέσκο στο Παρίσι 
τη µνήµη της εξόντωσης των Ελλήνων Εβραίων. Η εκδήλωση περιλάµβανε οµιλία (Ο. 
Βαρών-Βασάρ )  και προβολή της ταινίας του Β. Λουλέ «Φιλιά εις τα παιδιά». 
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Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944 

 
Ιάσονας Χανδρινός 

 
 

    Η περιπέτεια των Εβραίων στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ξεκινά, όπως 
και για όλη την Ελλάδα, στις 28 Οκτωβρίου 1940. Ο ιταλικός στρατός 
επιτέθηκε χωρίς προειδοποίηση από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ανακόπηκε 
όµως από τα ελληνικά στρατεύµατα ο οποίος τους εξεδίωξε εκτός συνόρων, 
µέχρι βαθιά µέσα στο αλβανικό έδαφος. Ο αµυντικός  πόλεµος µε την Ιταλία 
ήταν µια εµπειρία που συσπείρωσε την ελληνική κοινωνία, ελευθερώνοντας 
ένα γνήσιο αίσθηµα πατριωτισµού που διαπέρασε όλα τα κοινωνικά 
στρώµατα και τις οµάδες πληθυσµού. Από αυτόν τον επικό αγώνα που 
αγκάλιασε όλο τον ελληνικό λαό δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι Έλληνες 
Εβραίοι. Τα συντάγµατα πεζικού της Θεσσαλονίκης, 50ο και 67ο, 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. Στις 6 Απριλίου 1941 τα γερµανικά στρατεύµατα ήρθαν να 
βοηθήσουν τους καθηλωµένους Ιταλούς εισβάλλοντας στην 
ελληνοβουλγαρική µεθόριο, 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. 
Η οικονοµία και οι 

υποδοµές 
καταστράφηκαν 

σχεδόν ολοσχερώς, 
ενώ ο ελληνικός λαός 
δοκιµάστηκε σκληρά 
από την τροµοκρατία, 
τις εκτελέσεις και τη 
φρίκη των αντιποίνων. 

Οι απώλειες είναι αδύνατο να καταµετρηθούν, πιθανόν να ξεπερνούν τις 
200.000 άτοµα κάθε ηλικίας, φύλου, προέλευσης και κοινωνικής τάξης. Αν και 
σπάνια αναφέρεται στις επίσηµες καταµετρήσεις, ένα µεγάλο ποσοστό αυτού 
του αριθµού αφορά τις απώλειες του Ολοκαυτώµατος. Ο ελληνικός εβραϊκός 
πληθυσµός της οδηγήθηκε µαζικά στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης και 
µέτρησε 65.000 περίπου νεκρούς, το 87% του προπολεµικού συνόλου. 
 
 
 

 
1. Ανώτατοι Γερµανοί αξιωµατικοί στην Ακρόπολη, καλοκαίρι 

1941. 
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Κατοχή και Εθνική Αντίσταση 
 

Από την αρχή έγιναν ορατές οι τραγικές 
συνθήκες που έφερε µαζί της η ξένη 
κατοχή. Ο λαός γνώρισε την απόλυτη 
φρίκη του λιµού που αποδεκάτισε τον 
πληθυσµό της από τον πρώτο χειµώνα 
της Κατοχής (1941-42). Ο θυµός, η 
οργή, η απελπισία, η οικονοµική 
κατάρρευση κι η αµεσότητα του θανάτου 
συµπυκνώθηκαν σε µια αρραγή 
αντιστασιακή διάθεση. Στις 27 
Σεπτεµβρίου 1941 ιδρύθηκε, µε 
πρωτοβουλία του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος Ελλάδας (ΚΚΕ) το Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) που θα 
εξελισσόταν στη σπουδαιότερη 

αντιστασιακή οργάνωση της χώρας. Είχε προηγηθεί στις 9 Σεπτεµβρίου ο 
Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος (Ε∆ΕΣ) µε ηγέτη τον 
συνταγµατάρχη Ναπολέοντα Ζέρβα. Ακολούθησαν µικρές αλλά σηµαντικές 
οργανώσεις, όπως η Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ), η 
Πανελλήνια Οργάνωσις Αγωνιζοµένων Νέων (ΠΕΑΝ), η Ιερή Ταξιαρχία, η 
Εθνική ∆ράση, το Εθνικό Κοµιτάτο και πολλά δίκτυα κατασκοπείας και 
πληροφοριών που µετέδιδαν πληροφορίες στους Συµµάχους, όπως το δίκτυο 
Απόλλων/Υβόννη, ο Κόδρος, η οργάνωση Μπουµπουλίνα της ηρωικής Λέλας 
Καραγιάννη και άλλες.   

 
Οι Εβραίοι και οι αντιστασιακές οργανώσεις 

 
Από αυτό τον επικό αγώνα που αγκάλιασε όλα τα στρώµατα του 

πληθυσµού δεν θα µπορούσαν να απουσιάζουν οι Έλληνες Εβραίοι. Πέρα 
από τον πατριωτισµό, πρωταρχικά κίνητρα ήταν το ένστικτο της 
αυτοσυντήρησης και φυσικά η διάθεση για εκδίκηση. ∆ιάθεση που γεννήθηκε 
από την ακραία καταπίεση, τους διωγµούς και τις εκτελέσεις –οι οποίες είχαν 
ξεκινήσει πολύ πριν τους εκτοπισµούς– και την απώλεια χιλιάδων 
οµοθρήσκων, συγγενών και φίλων. Αν και οι πηγές µας είναι περιορισµένες 
και αποσπασµατικές υπολογίζουµε πως περίπου 650 άνδρες και γυναίκες 
από όλες σχεδόν τις εβραϊκές κοινότητες της χώρας ανέπτυξαν ενεργό δράση 
σε αντιστασιακές οργανώσεις ή πολέµησαν ως αντάρτες στα ελληνικά βουνά. 
Ο αριθµός δεν περιλαµβάνει όσους είχαν ενταχθεί στην Αντίσταση, ωστόσο 
τελικά συνελήφθησαν και δολοφονήθηκαν στα στρατόπεδα, ούτε εκείνους που 
διέφυγαν στη Μέση Ανατολή και συνέχισαν στον πόλεµο µέσα από τις τάξεις 
του εξόριστου ελληνικού στρατού.   

Στην Ελλάδα δεν υπήρξε οργανωµένη «εβραϊκή αντίσταση» ούτε  
οργανώσεις ή οµάδες που να συγκροτήθηκαν από πρωτοβουλίες των ίδιων 
των κοινοτήτων. Οι Έλληνες Εβραίοι εντάχθηκαν, χωρίς καµία διάκριση από 
τους χριστιανούς συµπατριώτες τους στις µεγάλες αντιστασιακές οργανώσεις 
της Κατοχής, η πλειοψηφία τους στις γραµµές του Εθνικού Απελευθερωτικού 
Μετώπου (ΕΑΜ) και στις δύο βασικές του συνιστώσες, τον Ελληνικό Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ) και την νεολαιίστικη Ενιαία Πανελλαδική 

2. Υποσιτισµένα παιδιά στην Αθήνα του 
λιµού, 1941-42. 

 



 36

Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) και την 
Εθνική Αλληλεγγύη, ένα παρακλάδι 
του ΕΑΜ για την ενίσχυση οικογενειών 
θυµάτων, κρατουµένων και 
διωκώµενων. Αρχικά, η ένταξη στην 
Αντίσταση και τα κίνητρα ανάληψης 
αντικατοχικής δράσης δε διέφεραν 
από αυτά που ίσχυαν για τον 
υπόλοιπο πληθυσµό της χώρας. 
Ακολουθώντας τον γενικότερο 
πατριωτικό ενθουσιασµό, δεκάδες 
Εβραίοι από όλες τις εβραϊκές 
κοινότητες –κυρίως νέοι– πλαισίωσαν 
τις τοπικές αντιστασιακές κινήσεις την 
περίοδο 1941-1942. Βετεράνοι του 
ελληνοϊταλικού Πολέµου συνδέθηκαν 
ξανά µε συνοµωτικές πρωτοβουλίες 
συναδέλφων τους, ενώ όσοι είχαν 
αριστερή δράση πριν τον Πόλεµο (και 
κατ’ επέκταση τις ανάλογες 
προσωπικές επαφές), συµµετείχαν 
στα κατά τόπους δίκτυα του αριστερού 
ΕΑΜ. Η ηλικιακή κατανοµή φαίνεται 
ίδια µε τους µη Εβραίους. Για τους πιο 
νεαρούς, εκείνη η εποχή µεταφραζόταν αυτόµατα σε γοητευτικό «φλερτ» µε 
τον κίνδυνο ήταν ένας ακόµα παράγοντας. Στα Ιωάννινα, 80 νεαροί Εβραίοι 
εντάχθηκαν ήδη από τα τέλη του 1941 στο ΕΑΜ Νέων (αργότερα ΕΠΟΝ) και 

συµµετείχαν σε 
γράψιµο συνθηµάτων 
στους τοίχους και 
διανοµή προκηρύξεων, 
µε «αρχηγό» τον 
τελειόφοιτο Γυµνασίου, 
Σαλβατώρ Μπακόλα ο 
οποίος αργότερα θα 
πολεµήσει ως αντάρτης 
στα βουνά της Στερεάς 
Ελλάδας. Ανάλογη 

συµµετοχή 
καταγράφεται στον 
Βόλο, τη Λάρισα και 
την Κέρκυρα, επίσης µε 

πρωτοστατούντες 
µαθητές. Στην Αθήνα δρούσε από τις αρχές του 1943 η «Εθνική Οργάνωση 
Εβραίων», ένα είδος παραρτήµατος του ΕΑΜ στο οποίο πρωτοστατούσαν 
νεαροί Εβραίοι, κυρίως φοιτητές του Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου που 
αποτελούσαν εξάλλου και το πιο δραστήριο κοµµάτι του αντιστασιακού 
κόσµου. Μέλη ήταν οι φοιτητές ∆ανέλος Αλχανάτης, Μωϋσής και Ιάκωβος 
Γιουσουρούµ, Σίµος Βαλλενστάιν και άλλοι. Είναι χαρακτηριστικό πως το 
πρώτο θύµα των Εβραίων αντιστασιακών ήταν ο φοιτητής του Πολυτεχνείου 
και µέλος της ΕΠΟΝ, Εδµόνδος Τορόν από τη Λάρισα που σκοτώθηκε στη 
µεγαλειώδη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου 1943 κατά της πολιτικής 
επιστράτευσης εργατών (εικόνα 4). Την ίδια εποχή, ο γιατρός Ερρίκος Λεβή 

 
3. Η Αλλέγρα Φελούς-Καπέτα από τα 
Τρίκαλα, προπολεµικό στέλεχος του ΚΚΕ, 
στην Κατοχή γραµµατέας της Εθν. 
Αλληλεγγύης Θεσσαλίας (Φωτ. Αρχείο 
ΕΜΕ). 

 
4. Η αναµνηστική πλάκα των νεκρών διαδηλωτών της 
5ης Μαρτίου 1943 στην οδό Τοσίτσα. Τρίτο το όνοµα 
του Εδµόνδου Τορόν από τη Λάρισα 
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από τα Ιωάννινα ήταν στέλεχος της τοπικής οργάνωσης του Ε∆ΕΣ στην πόλη 
των Ιωαννίνων, ενώ περιπτώσεις, όπως του Ζακ Κωστή από την Χαλκίδα, ο 
οποίος κατείχε εµπιστευτική θέση στο κατασκοπευτικό δίκτυο Απόλλων / 
Υβόννη στην Αθήνα και διέφυγε επανειληµµένα από τα νύχια της Γκεστάπο, 
αποδεικνύουν την πολυµορφία των εντάξεων αλλά και τις σχέσεις των 
Εβραίων µε την πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα της εποχής.          
 
 
Εκκλήσεις και δίκτυα διάσωσης  

 
Όταν από τα τέλη του 1942, άρχισαν να διαφαίνονται τα ναζιστικά 

σχέδια εξόντωσης, οι επαφές του εβραϊκού στοιχείου µε την Αντίσταση 
εντάθηκαν. Η Αντίσταση έγινε µετωνυµία της διάσωσης. Θα πρέπει να 
επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο πως εκείνη την εποχή, όλες οι αντικατοχικές 
δράσεις  τέµνονταν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο πεδίο της αλληλεγγύης 
προς οποιονδήποτε υπέφερε ή καταδιωκόταν από τις ναζιστικές αρχές.  
Αποκοµµένοι Βρετανοί στρατιώτες, επικηρυγµένοι, κοµµουνιστές και 
συνδικαλιστές, οικογένειες φυλακισµένων προστατεύονταν χάρη στις 
επάλληλες πρωτοβουλίες των αντιστασιακών δικτύων. Αυτή η διάθεση 
αλληλεγγύης µεταφράστηκε σε έµπρακτη βοήθεια, όταν ξεκίνησε η 
συστηµατική εφαρµογή των αντιεβραϊκών µέτρων. Στην Αθήνα, ορισµένα 
αστυνοµικά τµήµατα, µε µυστική εντολή του αρχηγού της Αστυνοµίας, 
Άγγελου Έβερτ, και µε τη συνεργασία µελών της κοινότητας, κατόρθωσαν να 
εξασφαλίσουν εκατοντάδες πλαστές ταυτότητες µε χριστιανικά ονόµατα σε 
Εβραίους.  

Το ποιοτικό άλµα ήταν οι ανοιχτές εκκλήσεις των αντιστασιακών 
οργανώσεων, ασφαλώς πολύ διαφορετικής ποιότητας (και προθέσεων) από 
τις διάφορες θεσµικές διαµαρτυρίες της ελληνικής δοσιλογικής κυβέρνησης και 
του κλήρου. Όταν ξεκίνησαν οι σιδηροδροµικοί εκτοπισµοί της Θεσσαλονίκης 
(Μάρτιος 1943), η Εθνική Αλληλεγγύη Αθήνας κυκλοφόρησε µια σπάνια 
προκήρυξη (φυλάσσεται σήµερα στο αρχείο του ΚΚΕ και παραχωρήθηκε σε 
αντίγραφο στο ΕΜΕ) η οποία καλούσε τον κόσµο να διαµαρτυρηθεί για τους 
µαζικούς εκτοπισµούς ανυπεράσπιστων οικογενειών, παιδιών και 
ηλικιωµένων: «Τον πόνο της κατατρεγµένης φυλής τον νοιώθουµε σαν πόνο 
δικό µας. Κάθε Έλληνας πρέπει να διαµαρτυρηθεί για τα µαρτύρια των 

Εβραίων γιατί είναι ένα µέρος από τα δεινά 
που σωρεύει ο κατακτητής σ’ όλο το λαό 
που κατοικεί στη γη της Ελλάδας. Είναι 
ένα µέρος της φασιστικής κτηνωδίας που 
χτυπά τον ένα ή τον άλλο κι όλους µαζύ» 
(βλ. εικ. 5) Για τα δεδοµένα της εποχής, 
ήταν ένα τολµηρό κάλεσµα που 
αντιπάλευε όχι µόνο την παθητικότητα 
αλλά και λανθάνουσες αντισηµιτικές και εν 
γένει ρατσιστικές αντιλήψεις. Στα µέσα του 
1943, το ΕΑΜ Αθήνας φάνηκε πρόθυµο 
να βοηθήσει τις πρωτοβουλίες επιφανών 
παραγόντων της εβραϊκής κοινοτικής ζωής 
και σιωνιστικών οργανώσεων να 
οργανώσουν δίκτυα διαφυγής. Οι 
συντονισµένες δράσεις προλείαναν το 
έδαφος για τη σωτηρία, όταν οι Γερµανοί 
προπάθησαν να επαναλάβουν και στην 
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Αθήνα την καταστροφή της Θεσσαλονίκης. Ο αρχιραββίνος Αθηνών Ηλίας 
Μπαρζιλάι (εικόνα 6) εγκατέλειψε την Αθήνα στις 25 Σεπτεµβρίου µε τη 
βοήθεια του ΕΑΜ και φυγαδεύτηκε στον Παρνασσό κι από εκεί στο Κεράσοβο 
Ευρυτανίας, έδρα του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ. Στη διαφυγή του 
πρωτοστάτησαν ο Ασέρ Μωϋσής, ο δηµοσιογράφος Μπαρούχ Σιµπή από την 
Θεσσαλονίκη που καθοδηγούσε έναν άτυπο «Εβραϊκό Τοµέα» του ΕΑΜ. 
Αργότερα, χάρη στις συνδυασµένες ενέργειες της ηγεσίας του ΕΑΜ, των 
Βρετανών, της Χαγκανά και του Εβραϊκού Πρακτορείου στην 
Κωνσταντινούπολη, οργανώθηκε ένα µεγάλο δίκτυο διαφυγής από την 
ανατολική ακτή της Εύβοιας προς τα τουρκικά παράλια. Περίπου 1.500 ψυχές 
σώθηκαν µε αυτό τον τρόπο.  
 
Στις γραµµές των ανταρτών 
 

Το γεγονός πως το ΕΑΜ ήταν η µόνη οργάνωση που συµµετείχε, 
προπαγανδιστικά και επιχειρησιακά, στην οργάνωση δίκτυων διάσωσης 
εξηγεί την µαζική προσχώρηση των Εβραίων στις γραµµές του και την ένταξη 
πολλών από αυτούς στον ΕΛΑΣ. Η ιστορία των Εβραίων στο ελληνικό 
αντάρτικο διακρίνεται σε  δύο φάσεις, αντίστοιχες µε τις φάσεις του διωγµού. 
Τα πρώτα όπλα ακούστηκαν εκεί που χτύπησε πρώτα η ναζιστική λαίλαπα. 
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 1943, περίπου 250-300 Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης διέφυγαν, µε µεγάλες δυσκολίες και πάντοτε µε τη βοήθεια 
συνδέσµων του ΕΑΜ, στις ανταρτοκρατούµενες περιοχές της κεντρικής και 
δυτικής Μακεδονίας. Ήταν κυρίως νεαροί που εγκατέλειπαν την 
γκεττοποιηµένη πόλη ή δραπέτευαν ατοµικά από τα διάφορα εργοτάξια 
καταναγκαστικής εργασίας στα οποία είχαν επιστρατευτεί από το καλοκαίρι 
του 1942 (Λεπτοκαρυά, Τέµπη, Καρυά Λοκρίδας, Στρατόπεδο Θηβών). 
Πρέπει να ειπωθεί σε αυτό το σηµείο πως η ένταξη στο αντάρτικο δεν ήταν 
αναγκαστική επιλογή αλλά συνειδητή. Ως αστικοί πληθυσµοί, οι Εβραίοι 
έπρεπε να προσαρµοστούν σε έναν ξένο τρόπο ζωής στην ύπαιθρο, µε 
ατελείωτες πορείες και κακουχίες, είχαν επίσης να διαχειριστούν το βάρος της 
απώλειας των οικογενειών τους. Όχι µόνο δε διαφοροποιούνται ως προς τα 
κίνητρά τους, από τους άλλους εθελοντές του αντάρτικου αλλά συνιστούν ένα 
ξεχωριστά συνειδητό κοµµάτι του. Ας µην ξεχνάµε πως η απόφαση για το 
βουνό απαιτούσε σωµατική και ψυχική αντοχή και κυρίως «επαναστατική» 
συνείδηση, στοιχεία κοινά για όλους όσους ήθελαν να πυκνώσουν τις γραµµές 
του ΕΛΑΣ. Η παρακάτω µαρτυρία ανήκει στον Ιωσήφ Μάτσα από τα Ιωάννινα 
που ενώθηκε µε τους αντάρτες στο Βέρµιο τον Απρίλιο του 1943: «Οι πρώτοι 
δύο µήνες στάθηκαν το πύρινο καµίνι που µας ατσάλωσαν. Οι κακουχίες ήταν 
τροµερές. Μας έλειπαν τα πάντα: τροφή, στέγη, ύπνος, εφόδια· είχαµε µόνο 
ένα ύψιστο αγαθό: την ελευθερία. Για να σκορπίσουµε το αίσθηµα της πείνας 
και του κρύου, το ρίχναµε στο τραγούδι. Τραγουδούσαµε και ονειρευόµασταν 
την αυριανή λευτεριά, τον αυριανό κόσµο που θα ήταν απαλλαγµένος από 
στερήσεις, διωγµούς και φυλετικές διακρίσεις. Έτσι αντέξαµε στις δοκιµασίες. 
Κι ύστερα απί περιπετειώδεις νυχτερινές πορείες, µέσω των βουνών Τζένας, 
Καϊµακτσαλάν και Σινιάτσικο, φθασαµε στα τέλη του Μάη στην Ελεύθερη 
Ελλάδα στην ∆υτική Μακεδονία, όπου ανεφοδιαστήκαµε από τις ρίψεις και 
σχηµατίσαµε πραγµατικά στρατιωτικά τµήµατα».  
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Η ιταλική συνθηκολόγηση (8 
Σεπτεµβρίου 1943) οριοθετεί τη δεύτερη 
φάση, αρκετά διαφορετική από την 
πρώτη. Ο αντίκτυπος των δραµατικών 
γεγονότων στην βόρεια Ελλάδα 
ισχυροποιούσε τη θέληση αντίδρασης 
στην επερχόµενη καταστροφή, ενώ η 
άνοδος του αντιστασιακού κινήµατος 
δηµιουργούσε ευνοϊκότερες 
προυποθέσεις. Εκτός από την Αθήνα που 
είδαµε παραπάνω, στις αρχές Οκτωβρίου 
του 1943, εκατοντάδες Εβραίοι των 
Τρικάλων, της Καρδίτσας, του Βόλου, της 
Λάρισας, του Αγρινίου, της Χαλκίδας και 
της Πάτρας, ηλικιωµένοι και γυναικόπαιδα, 
διασκορπίστηκαν µε την προστασία του 
ΕΑΜ σε χωριά του Πηλίου, του Κισσάβου, 
του Ολύµπου, τα Άγραφα, την ορεινή 
Εύβοια και τα βουνά της Αχαΐας. 
Εκατοντάδες Αθηναίοι ακολούθησαν το 
παράδειγµα του Μπαρζιλάι και κατέφυγαν 

στην ορεινή Στερεά Ελλάδα. Στην Ήπειρο, ελάχιστοι νεαροί Γιαννιώτες 
τόλµησαν να φύγουν από την παγιδευµένη κοινότητα για να ενωθούν µε τους 
αντάρτες, ενώ αρκετοί, κυρίως Αρτινοί, εντάχθηκαν στον Ε∆ΕΣ του 
Ναπολέοντα Ζέρβα, που δρούσε αποκλειστικά στην Ήπειρο. Η γεωγραφία 
των κοινοτήτων και της διάσωσής τους είχε σαν αποτέλεσµα, οι µεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις Εβραίων αντιστασιακών να παρατηρούνται στη ∆υτική 
Μακεδονία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και σε όλη την περιοχή της 
Θεσσαλίας.  

Στην Ελεύθερη Ελλάδα, όλοι αξιοποιήθηκαν µε ποικίλους τρόπους. Οι 
βετεράνοι του ελληνοϊταλικού πολέµου και αρκετοί νεαροί –άντρες και 
γυναίκες– εντάχθηκαν στις αντάρτικες µονάδες. Χάρη στο µορφωτικό τους 
επίπεδο, πολλοί Εβραίοι ξεχώρισαν σε επιτελικές θέσεις και γραφεία 
µεραρχιών, στην Επιµελητεία του Αντάρτη (ΕΤΑ), στις οργανώσεις της ΕΠΟΝ 
στα χωριά, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονταν στο βουνό, και 
στις υγειονοµικές υπηρεσίες. Σε ένα µακρύ κατάλογο ονοµάτων ξεχωρίζουν οι 
γιατροί Μανώλης Αρούχ και Αλβέρτος Κοέν («Βλαδίµηρος») στην 
Παρνασσίδα, ο υπεύθυνος της ΕΤΑ για όλη την Θεσσαλία, Λάζαρος Αζαριά 
από τη Βέροια, ο επιτελή της ΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ,  Ίντο Σίµσι 
(«Μακαµπής») από την Θεσσαλονίκη, ο υπεύθυνος επιµελητείας στην Οµάδα 
Μεραρχιών Στερεάς (ΟΜΣ), Μωϋσής Ματαθίας από τον Βόλο. Η συµµετοχή 
γυναικών ήταν αναλογικά αξιοσηµείωτη, ως νοσοκόµες ή αντάρτισες, όπως η 
Ντόρα Μπουρλά («Ταρζάν») στο 
Βέρµιο και η εµβληµατική Σάρα 
Γεσουά («Σαρίκα») στην Εύβοια. 
Κάποιοι αναδείχθηκαν και σε πολιτικά 
αξιώµατα, όπως η Αλέγγρα Φελούς-
Καπέτα από τα Τρίκαλα, προπολεµικό 
στέλεχος του ΚΚΕ, µε σηµαντική 
δράση και στον Εµφύλιο (εικόνα 3) και 
ο Μπαρούχ Σιµπή, δηµοσιογράφος και 
στέλεχος του ΕΑΜ από την 
Θεσσαλονίκη (εικόνα 6). Ορισµένοι 

 
6. 

Ο ραββίνος των Αθηνών, Ηλίας 
Μπαρζιλάι που διέφυγε στο βουνό µε 
τη βοήθεια του ΕΑΜ (Φωτ. Αρχείο 
ΕΜΕ).  

 

 
6. Ο δηµοσιογράφος Μπαρούχ Σιµπή από 
την Θεσσαλονίκη, στέλεχος του ΕΑΜ. 
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αναδείχθηκαν σε διοικητές, όπως ο καπετάνιος λόχου, Ισαάκ Μωυσής 
(«Κίτσος») από την Θεσσαλονίκη και ο ανθυπολοχαγός Σαµουέλ Εσκινατζής 
από τη Λάρισα ο οποίος σκοτώθηκε στα ∆εκεµβριανά ως διοικητής λόχου. 
Τον Οκτώβριο του 1944, η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης 
(ΠΕΕΑ) προήγαγε µετά θάνατον πεσόντες αξιωµατικούς και αντάρτες που 
είχαν επιδείξει  «υπέροχην ανδρεία, έξοχο ψυχικό θάρρος, διοικητικήν 
ικανότητα, αποφασιστικότητα και υπέροχο πνεύµα αυτοθυσίας που ξεπερνούν 
τα όρια του καλώς εννοούµενου καθήκοντος». Οι αριθµοί επιβεβαιώνουν την 
ιστορία: 63 Εβραίοι σκοτώθηκαν ή εκτελέστηκαν ως µέλη της Αντίστασης, ενώ 
περισσότεροι από 90 δολοφονήθηκαν σε εκτελέσεις αντιποίνων ή κατά τη 
διάρκεια γερµανικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό 
πως ο αριθµός των πεσόντων αντιστοιχεί στο 1/10 του συνολικού αριθµού 
των οργανωµένων αντιστασιακών. 
 
 
Αλληλεγγύη και αντιρατσισµός 
 
 Στην Αντίσταση έγινε πραγµατικότητα η έµπρακτη υπέρβαση του 
αντισηµιτισµού. Γραπτές και προφορικές µαρτυρίες επιβεβαιώνουν πως, 
παρά την αγραµµατοσύνη και τις προκαταλήψεις που επιβίωναν στον 
αγροτικό κόσµο της υπάιθρου, κυριαρχούσε ένα πνεύµα αγωνιστικής 
αλληλεγγύης που ενσωµάτωνε τους καταδιωκόµενους και ακύρωνε 
αποκλεισµούς που ήταν βαθιά ριζωµένοι στις συνειδήσεις. Σε µια πρόσφατη 
αφήγησή του που καταγράφηκε από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, ο 
Θεσσαλονικιός Μωρίς Φλωρεντίν, που υπηρέτησε δύο χρόνια στο 16ο 
Σύνταγµα του ΕΛΑΣ, θυµάται πως «δεν άκουσα ποτέ τη λέξη Εβραίος εκεί 
επάνω. Ποτέ! Μου κάνει εντύπωση, ακόµα και σήµερα». Σύµφωνα µε µια 
άλλη  προφορική αφήγηση, ο νεαρός Κερκυραίος Εβραίος Ιάκωβος 
Μπαλέστρα θυµόταν πως κάποιος από το λόχο του (στην περιοχή 
Ηγουµενίτσας) τον αποκάλεσε «παλιοεβραίο». Αµέσως ο διοικητής του 
τµήµατος, Παράσχος, συγκάλεσε συνέλευση και εξήγησε στους αντάρτες πως 
στον ΕΛΑΣ διακρίσεις γίνονταν µόνο ανάµεσα σε αυτούς που πολεµούν και 
σε αυτούς που δεν πολεµούν. Η εµπέδωση µιας αγωνιστικής αλληλεγγύης 
που κωδικοποιήθηκε µε τη λέξη «συναγωνιστής» (όπως αποκαλούνταν 
µεταξύ τους οι αντάρτες) είναι ίσως το σηµαντικότερο συµπέρασµα που 
µπορεί κανείς να αντλήσει από αυτή την ιστορία.  
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Συνάντηση µε Εβραίους επιζώντες-αγωνιστές της Αντίστασης 
 
 
ΜΩΡΙΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ 
 

Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1923 στην Θεσσαλονίκη, παιδί µιας 
µεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας. Τελείωσε το Πρακτικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης και το 1940 εισήχθη στην Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής συνέχισε µε πολλές δυσκολίες 
τις σπουδές του. Στις 11 Ιουλίου 1942 παρουσιάστηκε στη συγκέντρωση των 
αρρένων Εβραίων που είχαν διατάξει οι Γερµανοί στην Πλατεία Ελευθερίας. 
Εγγράφηκε µαζί µε χιλιάδες οµοθρήσκους του σε καταλόγους εργασίας, αλλά 
απέφευγε συστηµατικά να εµφανιστεί οπουδήποτε. Συνέχισε να φοιτά στο 
πανεπιστήµιο, όπου ανέπτυξε επαφές µε τις οργανώσεις του ΕΑΜ, θέλοντας 
να εξασφαλίσει τη σωτηρία του ίδιου και της οικογένειάς του.   

Τον Μάρτιο του 1943 εγκατέλειψε το Γκέττο του Βαρώνου Χιρς και µε 
τη βοήθεια συνδέσµων του ΕΑΜ, έφτασε µετά από ατέλειωτη πεζοπορία στο 
Βέρµιο και κατόπιν στο Καϊµακτσαλάν. ∆υστυχώς, ούτε οι γονείς του Ιωσήφ 
και Ίντα, ούτε ο αδελφός του τον ακολούθησαν, ωστόσο τον είχαν παροτρύνει 
να φύγει στο βουνό. Εντάχθηκε στο 16ο Σύνταγµα του ΕΛΑΣ, στο ΙΙ Τάγµα του 
καπετάν Μαύρου (Χρήστος Παλαµάς), όπου υπηρέτησαν αρκετοί ακόµα 
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Πήρε µέρος σε πολλές µάχες και επιχειρήσεις σε 
∆υτική και Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Στις 6 Μαϊου 1944 τραυµατίστηκε 
σοβαρά στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια µάχης µε τους Γερµανούς στον 
Καράλακκα Πιερίας και µεταφέρθηκε µε µεγάλες δυσκολίες σε κεντρικό 
νοσοκοµείο των ανταρτών στην περιοχή της Κοζάνης. Χειρουργήθηκε από 
τον γιατρό της Χ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, Θεόδωρο Λαµπράκη (αδελφό του 
Γρηγόρη Λαµπράκη) ο οποίος κατάφερε να σώσει το πόδι του από 
ακρωτηριασµό. Πήρε απολυτήριο τον Φεβρουάριο του 1945 από το 
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, όπου συνέχισε να νοσηλεύεται µετά 
την Απελευθέρωση. Όλη του η οικογένεια χάθηκε στα ναζιστικά στρατόπεδα. 
Ζει στο Μαρούσι.  
 
ΜΩΥΣ ΓΙΟΥΣΟΥΡΟΥΜ 
 

Ο Μωύς Γιουσουρούµ ανήκει σε µια ιστορική ελληνοεβραϊκή 
οικογένεια. Ο παππούς του, Μποχώρ, ήρθε από τη Σµύρνη στην Αθήνα το 
1860 και άνοιξε παλαιοπωλείο στη γωνία Καραϊσκάκη και Ερµού. Το όνοµα 
«Γιουσουρούµ» καθιερώθηκε έκτοτε, ως συνώνυµο της περιοχής γύρω από 
το Μοναστηράκι. Ο γιος του Νώε ταξίδεψε το 1913 στη Θεσσαλονίκη, όπου 
παντρεύτηκε την αγαπηµένη του, αθηναία Μαζαλτώβ Χαµπίµπ, που τον είχε 
ακολουθήσει. Εκεί γεννήθηκαν ο Ισαάκ και ο Λεών. Το 1917 η οικογένεια 
επέστρεψε στην Αθήνα, αγόρασε το σπίτι στο Θησείο και γέννησε τέσσερα 
ακόµα παιδιά, τον Μωύς (1920), τον Ιάκωβο, την Τζόγια και την Στερίνα.  
 Ο Μωύς τελείωσε το Θ΄ Γυµνάσιο Αρρένων και σπούδασε στην 
οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο 
υπηρετούσε στον Ερυθρό Σταυρό, ως ειδικευµένος ναρκωτής και έλαβε µέρος 
στη Μάχη της Κρήτης, στον τοµέα του Ηρακλείου, µαζί µε τον αδελφό του 
Ιάκωβο. Οργανώθηκε σύντοµα στο ΕΑΜ και πρωτοστάτησε στη δηµιουργία 
φοιτητικών εβραϊκών πυρήνων της οργάνωσης στην πρωτεύουσα. Με την 
έξοδο των Αθηναίων στο βουνό (Σεπτέµβριος 1943), βρέθηκε στα 
∆ερβενοχώρια της Πάρνηθας και πήρε το βάπτισµα του πυρός στις 
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γερµανικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Οκτωβρίου. Εντάχθηκε στον 
ΕΛΑΣ ως «Γιώργος Γαζής» και ακολούθησε το Τάγµα Παρνασσίδας στην 
Φωκίδα. Τον Ιανουάριο του 1944, µε εντολή της V Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, 
πέρασε στην Πελοπόννησο και τοποθετήθηκε στο 6ο Σύνταγµα Κορίνθου. 
Εκεί αρχίζει η σηµαντικότερη φάση της αντιστασιακής του ζωής. Χάρη στην 
οργανωτικότητά του, του ανατέθηκε η ευθύνη όλης της παραλιακής ζώνης, ως 
προωθηµένο αντάρτικο φυλάκιο, µε έδρα στη Ζαρούχλα και την Ακράτα. 
Συγκρότησε κινητή οµάδα που συνέλεγε πληροφορίες, κατέστρεφε 
τηλεγραφικούς στύλους και σιδηροδροµικές γραµµές και εγκαθιστούσε 
τηλεφωνικές συνδέσεις µε τα ορεινά χωριά. Το καλοκαίρι οργάνωσε µόνιµο 
Φρουραρχείο στη Λυκοποριά (Φ8).  

Μετά τις τελευταίες εκκαθαριστικές των Γερµανών τον Αύγουστο, 
συνάντησε το Σύνταγµα στην ελεύθερη πια Κόρινθο. Μετά την παράδοση των 
όπλων του ΕΛΑΣ,  επέστρεψε στο Θησείο. Με την ίδια αίσθηση καθήκοντος 
που επέδειξε στην Κατοχή, πολέµησε στον Εµφύλιο Πόλεµο (1947-1950) και 
παρασηµοφορήθηκε µε το Αργυρούν Αριστείο Ανδρείας και τον Πολεµικό 
Σταυρό. Ζει στην Αθήνα.   
 
 
ΛΕΩΝ ΣΟΥΣΗΣ 
 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1923. Η Κατοχή τον βρήκε στην Αθήνα, 
όπου ζούσε µαζί µε τον µεγαλύτερο αδελφό του. Από τα τέλη του 1941 
δραστηριοποιήθηκε έντονα στην Αντίσταση. Συµµετείχε για σχεδόν δύο 
χρόνια στα δίκτυα έκδοσης πλαστών ταυτοτήτων του Άγγελου Έβερτ, ενώ 
µετέφερε πληροφορίες και αντιστασιακό υλικό από την Αθήνα στην Κέρκυρα. 
Μετά το φθινόπωρο του 1943, προσπάθησε µάταια να κινητοποιήσει την 
Κοινότητα του νησιού και να πείσει τον ραββίνο Νεχάµα να δόσει το σύνθηµα 
µαζικής εγκατάλειψης της πόλης. Χάρη στην επιµονή του, όλη η οικογένεια 
του (γονείς, τρία αδέλφια, ξαδέλφια και ανήψια) κατόρθωσαν να κρυφτούν σε 
φιλικά σπίτια στην πόλη ή σε διάφορα χωριά, διαφεύγοντας έτσι τη µαζική 
σύλληψη, όταν ο διωγµός χτύπησε την Κέρκυρα τον Ιούνιο του 1944.  

Μετά τον εκτοπισµό της Κοινότητας, ο ίδιος και τα αδέλφια του, Λέων, 
Ισαάκ και Ζήνος διέφυγαν από το νησί µε µια βάρκα και πέρασαν στην 
Αλβανία. Με τη βοήθεια των Αλβανών Παρτιζάνων, διέσχισαν τα σύνορα και 
συνάντησαν τους Έλληνες αντάρτες που δρούσαν στη βορειοδυτική Ήπειρο. 
Κατετάγησαν και οι τέσσερις στο 15ο Σύνταγµα του ΕΛΑΣ όπου και 
υπηρέτησαν µέχρι τον Φεβρουάριο του 1945. Ο Λέων ήταν ένας από τους πιο 
έµπιστους αντάρτες του ανθυπολοχαγού Βασίλη Βλησίδη, διοικητή του ΙΙ/15 
Τάγµατος και πήρε µέρος σε αρκετές µάχες κατά των Γερµανών. Οι γονείς του 
επίσης επέζησαν κρυµµένοι. Μαζί µε την οικογένεια Μπαλέστρα, είναι µια από 
τις δύο περιπτώσεις «οικογενειακής» διάσωσης Κερκυραίων Εβραίων χάρη 
στην Αντίσταση που µας είναι γνωστές. Επέστρεψε στην Κέρκυρα αλλά 
σύντοµα µετανάστευσε στο Ισραήλ, όπου έζησε για περίπου δέκα χρόνια. Ζει 
στη Βάρκιζα.  
 
 
ΣΑΡΑ ΓΕΣΟΥΑ 
 

Γεννηµένη στην «οβριακή» της Χαλκίδας το 1927, η Σάρα (ή Σαρίκα) 
Γεοσούα ανήκει στις εµβληµατικές φυσιογνωµίες της Αντίστασης. Ο πόλεµος 
τη βρήκε µαθήτρια στη ∆ηµόσια Εµπορική Σχολή Χαλκίδας. Μετά τον πρόωρο 
θάνατο του πατέρα της (1927), ζούσε µε την µητέρα της Ζαφείρα και τη 
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µεγαλύτερη αδελφή της Γιάφφα στην οδό Κώτσου, κεντρικού δρόµου της 
εβραϊκής γειτονιάς. Η µητέρα της ήταν αδελφή του συνταγµατάρχη 
Μαρδοχαίου Φριζή, γεγονός που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση 
της πατριωτικής της συνείδησης. Πριν κλείσει τα 14, η Σάρα περιέθαλπε 
τραυµατίες στο στρατιωτικό νοσοκοµείο της πόλης, ως εθελόντρια νοσοκόµα.  

Επόµενο βήµα ήταν η Αντίσταση. Η δραστήρια εβραιοπούλα 
προµηθεύτηκε για την ίδια και την µητέρα της ψεύτικες ταυτότητες. Με την 
έναρξη της γερµανικής κατοχής (Οκτώβριος 1943), η Σάρα συνεννοήθηκε µε 
το ΕΑΜ, πήρε τη µητέρα της και εγκατέλειψαν την Χαλκίδα για τη Στενή, όπου 
ζούσε η αδελφή της µε τον άντρα της.  

Για να προφυλάξει από τις επιδροµές των Γερµανών τους 
τροµοκρατηµένους Εβραίους που είχαν καταφύγει στα βουνά, η Αντίσταση 
τους σκόρπισε σε διάφορα χωριά (Πάλιουρας, Θεολόγος, Στρόπωνες, 
Βασιλικό) και αργότερα οργάνωσε δίκτυο διαφυγής µε καΐκια για την Τουρκία, 
από την παραλία των Τσακαίων. Η νεαρή Σάρα έγινε δασκάλα στο 
αποµονωµένο χωριό Κουρκουλοί δουλεύοντας δραστήρια στην ΕΠΟΝ. Μετά 
την φριχτή δολοφονία της ξαδέλφης της, Μέντης Μόσχοβιτς από τα Τάγµατα 
Ασφαλείας στους Στρόπωνες (4 Μαρτίου 1944) και τον εµπρησµό του χωριού 
Κουρκουλοί, προσκολλήθηκε στα αντάρτικα τµήµατα. Αµέσως καθιερώθηκε 
ως οµιλήτρια που κήρυττε µε πάθος τον ένοπλο αγώνα, ιδιαίτερα στις νεαρές 
γυναίκες. Σύντοµα σχηµάτισε ανεξάρτητη γυναικεία οµάδα που πολεµούσε, 
µάζευε πληροφορίες και οργάνωνε θεατρικές παραστάσεις στα χωριά. Η φήµη 
της πέρασε τα ελληνικά σύνορα, χάρη σε έναν Αµερικανό δηµοσιογράφο, που 
βρέθηκε στην κατεχόµενη Εύβοια ως ανταποκριτής στις ανταρτοκρατούµενες 
περιοχές: «Είναι ένα κοντό, δεµένο κορίτσι µε µαύρα µαλλιά και γαλάζια µάτια. 
Τρέχει σαν άντρας και µπορεί να χτυπήσει ένα καρύδι από απόσταση 200 
γυάρδες. Είτε φωνάζει παραγγέλµατα, είτε δίνει σήµα µε τα χέρια της στο 
Λόχο, είτε τραγουδάει στα ορεινά µονοπάτια, το κάνει µε πάθος και 
περηφάνεια». Η Απελευθέρωση τη βρήκε καπετάνισα της Υποδειγµατικής 
∆ιµοιρίας Γυναικών του 7ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ και ήδη, θρυλική µορφή 
ανάµεσα στους αντιστασιακούς της Εύβοιας µε το όνοµα «Καπετάνισσα 
Σαρίκα». Σήµερα ζει στο Τελ-Αβίβ.  
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Εβραίοι και Χριστιανοί στην 
 Ελλάδα: από την Αρχαιότητα µέχρι το Ολοκαύτωµα 

 
       Μαρία Ευθυµίου 
 
Αυτό που κλήθηκα να εξειδικεύσω και στο φετινό σεµινάριο είναι οι 

σχέσεις Ελλήνων και Εβραίων. Οι σχέσεις αυτών των δύο οµάδων, στον 
χριστιανικό κόσµο, δεν είναι καθόλου απλός. Εξάλλου, αν δεν υπήρχαν 
πραγµατικά ζητήµατα και προβλήµατα, δεν θα γίνονταν αυτά τα σεµινάρια. 
Χριστιανοί και Εβραίοι είχαν και έχουν διαµάχες εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια, 
η συνύπαρξή τους δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αντίθετα, η σχέση Εβραίων και 
Μουσουλµάνων ήταν πολύ πιο οµαλή, οπωσδήποτε πολύ περισσότερο από 
ό,τι πιστεύει ο πολύς κόσµος κι από ό,τι η σηµερινή πραγµατικότητα στη 
Μέση Ανατολή µας επιτρέπει να συµπεράνουµε.  Από τον 20ο αιώνα και 
κυρίως µετά την ίδρυση του Ισραήλ, αυτή η σχέση ακολούθησε µια πολύ 
δύσκολη διαδροµή, η οποία διανύει µια σκληρή φάση –όπως γνωρίζουµε.  

Η σχέση Ελλήνων και Εβραίων έχει δύο βασικές διαστάσεις. Η µία 
διάσταση είναι η θρησκευτική: Ο Χριστιανισµός µε τον Εβραϊσµό έχουν ένα 
«µέτωπο», κάπως φροϋδικό θα έλεγα. Ο Εβραϊσµός είναι η µητέρα του 
Χριστιανισµού. Ο Χριστιανισµός περίµενε –όπως περιµένει το παιδί 
επικύρωση και επιβεβαίωση από τη µάνα του– από τον Εβραϊσµό να τον 
αναγνωρίσει αλλά αυτή η αναγνώριση δεν συνέβη. Από εκεί, όπως και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, γεννιούνται όλα τα αρνητικά συναισθήµατα, η 
επιθετικότητα και η αυταρέσκεια ότι τα δύο µέρη κατέχει το καθένα την 
απόλυτη Αλήθεια. ∆ιότι και οι δύο θρησκείες είναι εξ’ αποκαλύψεως, µε την 
έννοια ότι ο Θεός αναµίχθηκε ιδιαιτέρως και στις δύο περιπτώσεις. Λόγω της 
ιδιαίτερης επαφής που είχαν οι Προφήτες µε τον Θεό, οι Εβραίοι 
επικοινωνούσαν µε τον Θείο Λόγο, ενώ για τους Χριστιανούς η επαφή µε το 
θείο έγινε αµεσότερη, δεδοµένου ότι κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός. Εποµένως 
έχουµε δύο θρησκείες µε προδιαγεγραµµένες και απόλυτες αλήθειες. Απλώς, 
οι Εβραίοι είχαν προηγηθεί στο απόλυτο νοµοτελειακό σχήµα. Αυτή είναι η 
πρώτη διάσταση, η θρησκευτική. Η δεύτερη διάσταση ταυτίζεται µε τη 
διάζευξη Ελληνισµός-Εβραϊσµός, µε την φιλοσοφική σηµασία της σύλληψης 
του κόσµου. Μπορεί σήµερα να λέµε τη λέξη «Ελλάδα» µε µια συγκεκριµένη 
έννοια που αφορά την εξέλιξη του έθνους-κράτους στον 19ο και τον 20ο 
αιώνα. Στην αρχαιότητα, η έννοια δεν είχε την ίδια χωροθετική ή δηµογραφική 
σηµασία ούτε το ίδιο ιδεολογικό περιεχόµενο. Και την εποχή που συναντώνται 
ο Εβραϊσµός µε τον Ελληνισµό, ο Ελληνισµός είναι Ελληνισµός µε Ε 
κεφαλαίο. Εξαπλώνεται από την Ιταλία και τις δαλµατικές ακτές, µέχρι τα 
παράλια της Μικράς Ασίας και την ελληνική χερσόνησο, ως τη Μαύρη 
Θάλασσα και εν γένει κυριαρχεί στο µεγαλύτερο µέρος της Ανατολικής 
Μεσογείου. Ο Ελληνισµός είναι γεωγραφικά κατεσπαρµένος και πολιτισµικά 
παντοδύναµος. Ό,τι σήµερα είναι –µε τα δεδοµένα της εποχής– ο 
αγγλοσαξωνικός κόσµος. Αυτό συνέβαινε καθ’ όλη τη διάρκεια της κλασικής 
και της ελληνιστικής εποχής, όταν µετά την εκστρατεία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και την κατάκτηση της Ασίας, ο ελληνικός πολιτισµός διαδίδεται 
σε µια τεράστια επικράτεια. Τα ελληνιστικά βασίλεια κινήθηκαν ακόµα πιο 
στοχευµένα στις περιοχές που ζούσαν οι Εβραίοι. Οι επαφές ανάµεσα στους 
δύο κόσµους ήταν τόσο έντονες, ώστε σε κάποια εποχή υπήρχε κίνδυνος 
εξελληνισµού. Υπενθυµίζω πως η µετάφραση των Εβδοµήκοντα δεν είναι 
έργο εβραιοµαθών Ελλήνων αλλά ελληνοµαθών Εβραίων. Ακόµη διαβάζεται η 
µετάφραση ως ένα κλασικό ελληνικό κείµενο. Αυτή λοιπόν η διάσταση δείχνει 
πως ο Ελληνισµός είχε «επιτεθεί» σε όλη την Μέση Ανατολή –αυτό που είναι 
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σήµερα Συρία, Ιορδανία, Ιράκ κ.ά.– και πως ο Εβραϊσµός είχε βαθύτατα 
επηρεαστεί από αυτή την επίθεση. Οι πολλαπλές αυτές επιδράσεις είναι 
µονοµερείς και δυσανάλογες. Ο Ελληνισµός δεν επηρεάζεται από τον 
Εβραϊσµό, η φιλοσοφία αυτή του είναι ξένη. Γιατί οι Εβραίοι έχουν άλλη 
φιλοσοφία ζωής. Στους Έλληνες της ελληνιστικής εποχής κυριαρχεί µια 
έπαρση που αποκλείει την συναλλαγή µε έναν λαό «κατώτερο» και 
«παράξενος», ο οποίος ανήκει στη χορεία όλων των εξωτικών, για τους 
Έλληνες, λαών της Ανατολής. Ένας λαός ο οποίος έχει συλλήψεις απόλυτες, 
κάτι που δεν υπήρχε στο αρχαίο ελληνικό πνεύµα. Ο Εβραϊσµός ανήκει στην 
ιστορία της Μέσης Ανατολής. Η Μέση Ανατολή έχει παράξει ιστορικά, από το 
4.000 π.Χ., κράτη, αυτοκρατορίες, απόλυτους θεσµούς και συγκεντρωτικές 
εξουσίες πολύ µακριά από την έννοια της ∆ηµοκρατίας η οποία δε σήµαινε 
τίποτε σε αυτή την περιοχή του κόσµου. Η κεντρική διοίκηση ήταν κάτι το 
αδιαπραγµάτευτο για λόγους που σχετίζονται µε την µορφολογία του 
εδάφους, τις κλιµατολογικές συνθήκες και τους κοινωνικούς σχηµατισµούς 
που σχηµατίζονται σύµφωνα µε την ανάγκη εκτέλεσης µεγάλων έργων 
ύδρευσης, άρδευσης και καλλιέργειας. Αντίθετα, στη βαλκανική χερσόνησο 
επικρατούσαν διαφορετικές συνθήκες εκµετάλλευσης της γης. Αυτό 
δηµιούργησε δύο δεδοµένα: την πολυδιάσπαση (ο Ελληνισµός ποτέ δεν ήταν 
κάτι το ενιαίο, ήταν διάσπαρτες κοινωνίες) και την έλλειψη κεντρικής αρχής. 
Ακόµα και στην Σπάρτη –την πιο «οπισθοδροµική» κοινωνία της κλασικής 
εποχής– οι βασιλείς ήταν ίσοι µεταξύ ίσων. Το λέω αυτό γιατί στη βάση του 
ελληνικού πνεύµατος είναι η ποικιλία. Η ευελιξία. Η «δροσερή» προσέγγιση. Η 
χαλαρή αντιµετώπιση. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά εδραζόταν και η 
θρησκευτική πίστη του αρχαίου Έλληνα, ο οποίος είχε θεούς διόλου 
απόλυτους. Είχαν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, έτοιµοι να µοιχεύσουν, να 
πουν ψέµατα και να κάνουν απάτες. Οι θεοί αυτοί ήταν καθηµερινοί 
άνθρωποι. Αυτό δεν υπάρχει καθόλου στην εβραϊκή θρησκεία. Η εµµονή σε 
µια µονοθεϊστική σύλληψη του κόσµου έχει µια µοναδικότητα και είναι 
ακριβώς το στοιχείο που κάνει τους Εβραίους τόσο ξεχωριστούς και, 
αντίστοιχα, «παράξενους». Στο κοινωνικό πεδίο, αυτή η απόλυτη και 
αδιαπραγµάτευτη αλήθεια του Εβραϊσµού προϋποθέτει την απόλυτη υπακοή 
των ανθρώπων σε νόµους, θα λέγαµε ότι είναι η απόλυτη εφαρµογή της 
πειθαρχίας σε ένα σύστηµα αυστηρών κανόνων. Αυτό σηµαίνει εσωτερική και 
εξωτερική πειθαρχία. Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά είναι σε µια συνεχή 
αναζήτηση ως προς το πώς η καθηµερινότητα σε οδηγεί στην ερµηνεία του 
κόσµου.  

Οι δύο πλευρές αυτές οπωσδήποτε συγκρούονται. Και επειδή η 
ελληνική πλευρά ήταν η «ατµοµηχανή» των πνευµατικών αναζητήσεων, θα 
διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση του Χριστιανισµού. Παρά το 
γεγονός ότι πρόκειται για µια θρησκεία που προέρχεται από τον Εβραϊσµό, θα 
συγκροτηθεί µέσα από την ανάµιξή της µε τον ελληνικό κόσµο. Εδώ θα 
αρχίσουν τα θέµατα, γιατί για πρώτη φορά, η ελληνική πλευρά θα αναγκαστεί 
να «εισπράξει» ένα τµήµα του Εβραϊσµού. Η χριστιανική θρησκεία βασίστηκε 
στην ελληνική γλώσσα, από τα κηρύγµατα των Αποστολών µέχρι τις 
Συνόδους της Εκκλησίας. Όσα στελέχη της χριστιανικής θρησκείας 
προέρχονταν από την Αιθιοπία, τη Συρία ή την Εγγύς Ανατολή, ελληνικά 
συζητούσαν µεταξύ τους στις Συνόδους που έλαβαν χώρα στο ανατολικό 
τµήµα της Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόµα και ο Χριστός πήρε ελληνικό όνοµα, 
αυτός που έλαβε το χρίσµα. Το λέω αυτό γιατί η δυσκολία συνύπαρξης 
Ελληνισµού και Εβραϊσµού είναι πιο περίπλοκη από ό,τι στον υπόλοιπο 
Χριστιανισµό. ∆ιότι εµπεριέχει τη σταδιακή µετάβαση του Ελληνισµού στον 
Εβραϊσµό, µέσω του Χριστιανισµού, αλλά ακόµη και την σύλληψη του 
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Ελληνισµού (ο οποίος γνώριζε παρακµή και ενσωµάτωση σε άλλες δοµές) ως 
ένα σύστηµα πολυπλοκότητας και ποικιλίας σε αντίθεση µε τη µεγάλη 
απολυτότητα. Ο Ελληνισµός έδωσε αυτά τα φίλτρα στον Χριστιανισµό και ο 
Χριστιανισµός διατήρησε µια συνολική αντιπαράθεση µε τον Εβραϊσµό. ∆ιότι ο 
Εβραϊσµός δε δέχεται τον Ιησού ως τίποτα. Ακόµα και το Ισλάµ τον δέχεται ως 
προφήτη, ενώ ο Εβραϊσµός δεν τον αναγνωρίζει σαν κάτι παραπάνω από 
έναν άνθρωπο που σταυρώθηκε, όπως χιλιάδες άλλοι. Ταυτόχρονα, η 
εβραϊκή θρησκεία έδωσε συγκεκριµένες προδιαγραφές, όπως την έννοια του 
Μεσσία και την επανεπικύρωση της Βίβλου. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι δεν ήρθε 
να αλλάξει ούτε ένα γράµµα από τις Γραφές. Άρα αποδέχτηκε πλήρως τη 
θρησκεία των Εβραίων –των γονέων του. Αυτό το γεγονός, ότι ο Εβραϊσµός 
δε δέχεται τον Χριστιανισµό ενώ είναι η µήτρα του, εξαρχής δηµιούργησε 
χάσµα. Και δηµιούργησε χάσµα διότι οι Εβραίοι παρέµειναν πιστοί στις 
απόψεις τους, διασπάρθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία µετά την ήττα των 
εξεγέρσεών τους και την καταστροφή του Ναού από τους Ρωµαίους. Η 
διασπορά αυτή κάλυψε όλη την περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μικράς 
Ασίας. Η ρωµαϊκή αυτοκρατορία δεν ανησυχεί πλέον για αυτούς, επειδή η 
διασπορά σηµαίνει το τέλος της επεναστατικής τους στάσης απέναντι στη 
ρωµαϊκή εξουσία. Τώρα, ο Ελληνισµός έχει ενσωµατωθεί –ηττηµένος– στο 
ρωµαϊκό σύστηµα το οποίο θα σπάσει στα δύο και θα ακολουθήσει το 
ανατολικό τµήµα της Αυτοκρατορίας το οποίο θα εξελιχθεί στο σηµαντικότερο 
σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, δηλαδή το Βυζάντιο που συγκροτείται σε 
ισχυρό κράτος τουλάχιστον µέχρι το 1000 µ.Χ.  

Έλληνες και Εβραίοι θα συνυπάρξουν στα όρια της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, εκεί που κατοικούν οι περισσότεροι Χριστιανοί. Αργότερα, 
µετά την ανάκαµψη της δυτικής πλευράς που την καθιστά ελκυστικότερο τόπο 
κατοίκησης, µεγάλος αριθµός Εβραίων θα µετακινηθεί στη ∆ύση, αυτό το 
κοµµάτι που σήµερα είναι το πιο ανεπτυγµένο. Μέχρι το 1000 η συνύπαρξη 
Ελλήνων και Εβραίων στα ανατολικά εδάφη της αυτοκρατορίας ήταν ειρηνική, 
κάτω από ένα διττό σχήµα. Υπενθυµίζουµε ότι η Ανατολή είναι η ναυαρχίδα 
του Χριστιανισµού εκείνα τα χρόνια. Εκεί εδρεύουν τα τέσσερα σηµαντικότερα 
πατριαρχεία: Αλεξάνδρεια, Ιεροσόλυµα, Αντιόχεια, Κωνσταντινούπολη. Άρα 
σε περιοχές που ο Ελληνισµός είναι ακόµα ισχυρός, για αυτό και το Βυζάντιο 
είναι µια ελληνόφωνη αυτοκρατορία, συµπεριλαµβανοµένων των 
αυτοκρατόρων και των πατριαρχών. Συµπερασµατικά, ο Ελληνισµός και ο 
Χριστιανισµός, µέσα από τις ωσµώσεις τους, είναι πολύ µεγάλες δυνάµεις 
µέχρι τον 11ο αιώνα, όταν δηλαδή θα αρχίσει να εξαπλώνεται ο αραβικός 
κόσµος και να ακµάζει βαθµιαία η ∆υτική Ευρώπη µειώνοντας το ειδικό βάρος 
του ελληνικού στοιχείου. Έτσι, οι σχέσεις Ελλήνων και Εβραίων 
διαµορφώνονται µέσα από τον εξελληνισµό της ανατολικής Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Οι συγκρούσεις ανάµεσα σε Έλληνες και Εβραίους θα πρέπει 
να µελετηθούν µέσα σε αυτό το πλαίσιο. Συγκεκριµένα, η Ανατολική Εκκλησία 
υπήρξε πεδίο άγριων ενδοθρησκευτικών συγκρούσεων, είναι (και εξακολουθεί 
να είναι) η πηγή των αιρέσεων. Η αίρεση του Μονοφυσιτισµού, όπως 
εκφράστηκε από τον Άριο, τον Νεστόριο, τον Ευτύχιο, ξεκίνησε σε εκείνα τα 
τµήµατα του χριστιανικού κόσµου που επηρεάζονταν περισσότερο από τον 
Εβραϊσµό ως προς την σύλληψη του Θεού ως µια, ενιαία και αδιαίρετη έννοια. 
Οι αιρέσεις αυτές είναι µια έµµεση νίκη της εβραϊκής πίστης. Και µέσα από τη 
διαδικασία της συζήτησης µε τις αιρέσεις –σε ένα ελληνόφωνο περιβάλλον– 
αναπτύσσεται µια επίθεση του κεντρικού κορµού της χριστιανικής πίστης κατά 
των αιρέσεων. Βέβαια, η περιοχή της Ανατολής είχε την τύχη να διαθέτει µια 
συγκροτηµένη κρατική φυσιογνωµία για σχεδόν επτά αιώνες, από το 300 έως 
το 1000 µ.Χ. Αυτή η, σχετική έστω, σταθερότητα είναι εγγύηση µιας 
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ορθολογικότερης αντιµετώπισης των Εβραίων, σε σχέση µε το τι συνέβαινε 
στον εξαιρετικά ταραγµένο δυτικό κόσµο την ίδια εποχή. Ο ανατολικός 
χριστιανικός κόσµος τους είχε κατατάξει ουσιαστικά στους αιρετικούς. Όπως 
και στους άλλους αιρετικούς, αποκλείονταν από τη διοίκηση, τον κρατικό 
µηχανισµό και το στρατό, αλλά κατά τα άλλα, οι κοινότητες µπορούσαν να 
λειτουργούν σε ένα καθεστώς σχετικής αυτονοµίας και ασφάλειας. Όλες οι 
κοινότητες είναι αστικές (δεν υπάρχει αγροτική εγκατάσταση Εβραίων στα 
καθ’ ηµάς) και ζουν χωρίς µεγάλα προβλήµατα, πλην του αποκλεισµού από 
τα κρατικά αξιώµατα. Ακόµα και αυτοκράτορες εχθρικά διακείµενοι απέναντι 
στο εβραϊκό στοιχείο, δεν προχώρησαν σε διώξεις και εν γένει οι Εβραίοι 
ζούσαν στο Βυζάντιο κάπως καλά. Όσο µάλιστα παρήκµαζε το Βυζάντιο, τόσο 
περισσότερα δικαιώµατα τους παραχωρούνταν. Έτσι, στην παλαιολόγεια 
περίοδο υπάρχουν Εβραίοι που αποκτούν διπλωµατικές θέσεις, άρα 
προσβάσεις στον κεντρικό µηχανισµό λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, στην 
∆υτική Ευρώπη, οι συνθήκες ήταν πολύ ρευστές και µέχρι τον 15ο αιώνα 
επικρατούσε µεγάλη κινητικότητα και περισσότερη ανασφάλεια. ∆ιωγµοί και 
σφαγές Εβραίων προηγούνται της Πρώτης Σταυροφορίας, στη Γερµανία και 
τη Γαλλία, οµαδικές σφαγές σηµειώνονται την εποχή της επιδηµίας 
πανούκλας τον 14ο αιώνα, όπου καταστρέφονται µεγάλες κοινότητες στη 
βόρεια Ευρώπη και κυρίως στη Γερµανία. 

Στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, Εβραίοι και Έλληνες ζούσαν σε µια 
παρόµοια κατάσταση. Αν στο Βυζάντιο, οι Έλληνες αισθάνονταν κάποιου 
είδους υπεροχή λόγω της ελληνοφωνίας και των καταλοίπων της ελληνικής 
αρχαιότητας, στην οθωµανική περίοδο αυτό χάνεται. Οι κυρίαρχοι είναι 
αλλόθρησκοι και αλλόγλωσσοι, µε αποτέλεσµα οι Έλληνες να «πέσουν» στη 
θέση που κατείχαν οι Εβραίοι στο Βυζάντιο και να βρεθούν σε έναν κοινό 
παρονοµαστή. Για τους Οθωµανούς θεωρούνταν και οι δύο «ζηµήδες», 
δηλαδή διατήρηση της θρησκευτικής ελευθερίας υπό περιορισµούς, καταβολή 
συγκεκριµένου φόρου υποτελείας για τους αλλόθρησκους και άλλα. 
Ακολουθώντας τις εντολές του Κορανίου σχετικά µε την συνύπαρξη µε τους 
«απίστους», Έλληνες και Εβραίοι βρέθηκαν στο ίδιο επίπεδο. Οι ελληνόφωνοι 
Εβραίοι στην οθωµανική εποχή, θα ενισχυθούν θεαµατικά από επήλυδες 
Εβραίους της Ισπανίας οι οποίοι εγκαθίστανται στην Θεσσαλονίκη. Οι 
λεγόµενοι σεφαραδίτες µετέτρεψαν πολλές πρώην ρωµανιώτικες κοινότητες 
σε σεφαραδιτικές. Αλλά η ελληνική γλώσσα παρέµεινε σε πολλές κοινότητες 
κυρίαρχες. Στην ερώτηση αν υπήρχαν αντισηµιτικές τάσεις στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία, η απάντηση είναι «καθόλου». Ισλάµ και Εβραϊσµός είχαν µια 
άριστη συνύπαρξη. Στα τειχισµένα τµήµατα των πόλεων της αυτοκρατορίας, 
οι Εβραίοι ήταν οι µόνοι που µπορούσαν να ζήσουν δίπλα στους 
µουσουλµάνους, η µόνη κατηγορία «απίστων» που εµπιστεύονταν οι 
δεύτεροι. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας ήταν σαφής και φυσικά –δεν ξέρω αν το 
γνωρίζετε– κοινή σε όλες τις αραβικές χώρες. Στη Βόρειο Αφρική, η εβραϊκή 
παρουσία ήταν τεράστια µέχρι πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η σηµερινή 
εχθρότητα Εβραίων και Αράβων δεν υπήρχε µέχρι τον 20ο αιώνα, ο κανόνας 
ήταν η αρµονική συνύπαρξη. Καθόλου παράξενο, καθώς το Ισλάµ είναι ακόµα 
πιο συνδεδεµένο µε τον Εβραϊσµό σε θρησκευτικό επίπεδο και σε επίπεδο 
επιτέλεσης της θρησκείας, η περιτοµή, η νηστεία, ακόµα και κοινές διαιτητικές 
συνήθειες (ο αποκλεισµός του χοιρινού είναι το πιο χαρακτηριστικό). Από την 
άλλη, στην κοινωνία υπάρχουν τάσεις, ανταγωνισµοί και αντιπαλότητες, όπως 
είναι φυσικό, η απόσταση είναι δεδοµένη και η καχυποψία εγγενής. Στις 
τουρκικές παροιµίες, η εικόνα του Εβραίου διακωµωδείται ανελέητα: 
Θεωρούνται δειλοί, τσιγγούνηδες (η λέξη «τσιφούτης» είναι τουρκική), 
κρυπτικοί κ.ά, στερεότυπα τα οποία µοιράζονται και οι Χριστιανοί.  
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Η κατάρρευση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας γέννησε –και δικαίως– 
µεγάλη ανησυχία στους Εβραίους. Είχαν ζήσει σε αυτό το κράτος µε ασφάλεια 
και τώρα αυτή η ασφάλεια κλονίζεται. Αυτό το τώρα είναι οι αρχές του 19ου 
αιώνα και οι εθνικές επαναστάσεις Σέρβων, Ελλήνων, Ρουµάνων, αργότερα 
Βουλγάρων. Μια επανάκαµψη των χριστιανικών κρατών η οποία θα σηµάνει 
δραµατική µείωση της θέσης των Εβραίων στην κοινωνία. Και φυσικά, η 
αµοιβαία καχυποψία (οι Χριστιανοί θεωρούν τους Εβραίους πράκτορες των 
Τούρκων) θα ξεσπάσει ένα κύµα βίας. Στην κατάληψη της Τρίπολης τον 
Σεπτέµβριο του 1821, οι Έλληνες στράφηκαν µε φοβερή βιαιότητα εναντίον 
των Εβραίων της πόλης. Φαινόµενα αντίστοιχα υπάρχουν και σε άλλες 
περιοχές, το κακό κλίµα ενισχύθηκε από την κατά τόπους σύµπραξη Εβραίων 
µε τις οθωµανικές αρχές εναντίον των επαναστατών. Όταν τελικά 
δηµιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, υπάρχουν ελάχιστοι Εβραίοι στην 
επικράτειά του. Μόνο µετά τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως µετά το 1912, 
µιλάµε για πραγµατική και αριθµητικά αξιοσηµείωτη παρουσία Εβραίων. Κατά 
την εδαφική επέκταση και την ενσωµάτωση κοινοτήτων (Θεσσαλία, 
Επτάνησα) δεν σηµειώνονται πογκρόµ και διώξεις. Αυτό ξεκινά µόνο µετά την 
κατάληψη της Θεσσαλονίκης, δηλαδή µιας πόλης όπου το εβραϊκό στοιχείο –
ακόµα κι αν δεν ήταν πια το δηµογραφικά κυρίαρχο– πρωταγωνιστεί στην 
κοινωνική, οικονοµική ζωή. Το τέλος του κοσµοπολιτισµού ήταν βέβαιο πως 
θα συνεπαγόταν περιστολή της οικονοµικής ανάπτυξης της κοινότητας, 
περιορισµοί στην τέλεση καθηµερινών πρακτικών (όπως η αργία του 
Σαββάτου που έπρεπε να καταργηθεί σε όφελος της Κυριακής). Η 
αντιµετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς του 1917 έδωσε την ευκαιρία 
κατάρτισης ρυµοτοµικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης, κάτι που σήµαινε 
απαλλοτριώσεις εβραϊκών περιουσιών και ακινήτων. Οι εντάσεις συνεχίζονταν 
µέσα στον Μεσοπόλεµο, µε ιδεολογικές προεκτάσεις και διπλωµατικές 
περιπλοκές. Παρακρατικές οµάδες θάλλουν στην µεταπροσφυγική 
Θεσσαλονίκη µέχρι το Ολοκαύτωµα και το µεγαλύτερο «µερδικό» του κακού.  
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Αντισηµιτισµός και Ολοκαύτωµα 
 

Άλκης Ρήγος 
 
Θα πρέπει από όλες τις προηγούµενες οµιλίες να έχετε κατανοήσει 

πως ο αντισηµιτισµός δεν είναι ούτε στιγµιαία υπόθεση ούτε παρόξυνση ενός 
παρανοϊκού µυαλού, αλλά ένα φαινόµενο µε διάρκεια αιώνων και πολύπλοκη 
και πλούσια ιστορική εξέλιξη.  

Όπως όλες οι ρατσιστικές αντιλήψεις, ο αντισηµιτισµός βασίζεται πάνω 
στη σχηµατικότητα και την γενίκευση. Τα στερεότυπα που κυκλοφορούν 
(υποδόρια, θα λέγαµε, ανάµεσά µας) καλύπτουν µια µεγάλη γκάµα 
ισοπεδώσεων µιας πολύπλοκης ιστορικής και κοινωνικής πραγµατικότητας 
και πολλών διαιρέσεων και ταξινοµήσεων, ξεκινώντας από το ότι «όλοι οι 
Εβραίοι είναι πλούσιοι» µέχρι το «το µόνο που ενδιαφέρει τους Εβραίους είναι 
να καταστρέψουν τους Έλληνες». Πρώτα-πρώτα, στους Εβραίους, όπως και 
σε όλες τις άλλες πληθυσµιακές οµάδες διαχρονικά και παγκοσµίως, δεν 
υπάρχει καµία απόλυτη οµοιοµορφία. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις 
ανάµεσα σε Έλληνες και σε Εβραίους, είναι αδύνατο να µην παραδεχτούµε 
µια σειρά αλληλεπιδράσεων και επιρροών, διαµέσου των πολλών αιώνων 
συνύπαρξης. Πρόκειται λοιπόν για πολλά µυθεύµατα (µε εθνικιστική βάση) 
που κυκλοφορούν έντονα και αναπαράγουν µια αλαζονική αφήγηση 
υπεροχής και άρνησης του προβλήµατος («εµείς δεν είµαστε αντισηµίτες»). 
Μιλάµε µάλιστα για δύο ιστορικούς λαούς –που συνεχίζουν να νοµιµοποιούν 
εαυτούς µέσα από τη µακραίωνη ιστορία τους–, ωστόσο δεν συνειδητοποιούν 
τα µεταξύ τους στοιχεία επαφής, συνδιαλλαγής, αντίθεσης ή αντιπαράθεσης. 
Μοιάζει να επιβεβαιώνεται πως το εθνικιστικό αφήγηµα ενός λαού 
(οπουδήποτε στον κόσµο) προϋποθέτει το να κλείνει αυτός ο λαός τα µάτια 
στους γείτονές τους. Όταν π.χ. καλούµαστε εµείς να ονοµατίσουµε έναν άλλον 
ιστορικό λαό (εκτός από εµάς δηλαδή), πιθανότερο να πούµε «Κινέζοι» παρά 
«Εβραίοι». Είναι η ασφάλεια της απόστασης που νοµιµοποιεί και εξασφαλίζει 
την αίσθηση µιας µοναδικότητας σε έναν, οιονεί κενό, γεωγραφικό περίγυρο.  

Η εισήγηση της Μαρίας Ευθυµίου περιστράφηκε γύρω από την πρώτη 
περίοδο, των κλασικών και των ελληνιστικών χρόνων, όπου είδαµε ότι όχι 
απλά υπήρχε µια κοινή πορεία αυτών των δυο ιστορικών λαών αλλά ότι 
εµφανίστηκε το φαινόµενο των Ρωµανιωτών Εβραίων –των ελληνόγλωσσων 
οι οποίοι και έκαναν τη µετάφραση της Παλαίας και Καινής ∆ιαθήκης οι οποίες 
θεωρούνται οι κλασικές µεταφράσεις του χριστιανικού κόσµου όλων των 
κατηγοριών. Και πράγµατι τότε, όχι µόνο δεν υπήρχαν αντιθέσεις αλλά οι 
Εβραίοι της ευρύτερης περιοχής συµµετείχαν στις αντιθέσεις και τις διαπλοκές 
που είχαν µεταξύ τους οι πληθυσµοί των περιοχών. Παραδείγµατος χάρη, 
στην Αίγυπτο, µε τις διαµάχες των Φαραώ συµµετείχαν στο πλευρό των 
διάφορων ανταγωνιστών ως κανονικός πληθυσµός µέσα σε µια 
πολυπολιτισµική, θα λέγαµε, κοινωνία, όπως ήταν εκείνη.  

Τα προβλήµατα του αντισηµιτισµού παγκοσµίως ξεκινούν από τον 
τρόπο ανάγνωσης του ∆ιατάγµατος των Μεδιολάνων και την κυρίαρχη 
εκκλησία που ξεκίνησε από αυτό. Γιατί λέω «τρόπο ανάγνωσης»;  Γιατί 
πρώτον, το ∆ιάταγµα των Μεδιολάνων αναγνωρίζει την ανεξιθρησκεία αλλά η 
πράξη του ∆ιατάγµατος και της επελθούσης εν Νικαία Συνόδω οδηγεί στην 
κυριαρχία της χριστιανικής εκκλησίας στους υπόλοιπους πληθυσµούς της 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Και ιδιαίτερα του ανατολικού τµήµατος που µας 
ενδιαφέρει περισσότερο µιας και εστιάζει στη δική µας πορεία. Αρχίζουν 
λοιπόν µια σειρά µέτρα τα οποία στερούν από τους εβραϊκούς πληθυσµούς 
και τις κοινότητες που ήταν οργανωµένες σε πάρα πολλά σηµεία της 
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Ανατολικής Μεσογείου και της Ιταλίας την ισοπολιτεία. Ένα από αυτά τα µέτρα 
αφορά τον εορτασµό του Πάσχα: να µη συµπίπτει το χριστιανικό µε το 
εβραϊκό, να είναι µετά και όχι πριν, να µη γίνεται το παζάρι το Σάββατο αλλά 
την Κυριακή και άλλα µέτρα τα οποία ουσιαστικά αναιρούν τη βασική 
πολιτισµική ταυτότητα των Εβραίων σε αυτά τα φαινόµενα και κυριαρχεί η 
χριστιανική αντίληψη. Τα προβλήµατα µέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
άλλοτε εντείνονται κι άλλοτε µικραίνουν· δεν θα ασχοληθώ περισσότερο µε 
αυτά, θα πω µόνο πως γενεσιουργός λόγος ενός, αρχαϊκού τύπου και όχι 
νεωτερικής µορφής, αντιεβραϊσµού διαχέεται και συνεχίζει να υπάρχει στο 
ανατολικό τµήµα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.  

Η περίοδος που µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η Οθωµανική 
Αυτοκρατορία. Σύµφωνα µε τη µουσουλµανική παράδοση, οι θρησκείες της 
Βίβλου –ας µην ξεχνάµε πως και η εβραϊκή και η µουσουλµανική και η 
χριστιανική είναι παιδιά του Αβραάµ και η Βίβλος κοινός τόπος– κάνουν τα 
δικά τους ανεξάρτητα Millet, τις δικές τους ανεξάρτητες µορφές οργάνωσης 
µέσα στην πολυεθνική κοινωνία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η αντίθεση 
µεταξύ Ελλήνων και Εβραίων αρχίζει να εντείνεται στο βαθµό που και οι δύο 
επιχειρούν να διαχειριστούν το εµπόριο. Τη συµµετοχή στη διοίκηση διεκδικεί 
και έχει καταλάβει το millet των Ελλήνων. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 
είναι ο τρίτος τη τάξει στην θρησκευτική πυραµίδα της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, µετά τον Σεϊχουλισλάµη δηλαδή. Τα προβλήµατα της 
αντίθεσης και των δοξασιών που έχουν αρχίσει να γεννιούνται στον καιρό του 
Βυζαντίου και έχουν ήδη διαχυθεί ανάµεσα στον χριστιανικό πληθυσµό είναι 
τα κλασικά, υποδόρια στερεότυπα («Οι Εβραίοι σταύρωσαν το Χριστό, οι 
Γύφτοι έβαλαν τα καρφιά» κλπ) που αντιδιαστέλλουν τους Εβραίους και τους 
Ροµά ως εικόνα του «κακού» µε το Θεό-Μεσσία (για τον οποίο λησµονούν 
πως ήταν Εβραίος). Έχουµε λοιπόν µια αντίθεση η οποία εµπλέκεται όσο 
προχωράει η Οθωµανική Αυτοκρατορία στα νεότερα χρόνια και µε τις 
εµπορικές αντιθέσεις µεταξύ των δύο κοινοτήτων που ασχολούνται µε το 
εµπόριο. Υπάρχει και µια τρίτη κοινότητα –οι Αρµένιοι– µε την οποία 
αναπτύσσεται επίσης κάποια αντιπαράθεση, αλλά όχι έντονη, επειδή οι 
Αρµένιοι είναι αφενός µικρή κοινότητα, αφετέρου συµπλέει περισσότερο µε 
τους Έλληνες.  

Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα, η ανάδυση της 
εθνικής ιδεολογίας που θα καταλήξει στην Επανάσταση του 1821 και την 
εθνική παλιγγενεσία, ενσωµατώνει και αξιοποιεί τις αντιεβραϊκές αντιλήψεις. 
Στα κηρύγµατά του ο Κοσµάς ο Αιτωλός κωδικοποιεί κατά κάποιο τρόπο το 
µίσος κατά των Εβραίων γράφοντας πολλά κείµενα µνησίκακα και έντονα 
αντιεβραϊκά. Υπάρχουν σφαγές Εβραίων στην Τριπολιτσά µετά την κατάληψη 
της πόλης, υπάρχει συµµετοχή Εβραίων στο λυντσάρισµα του Πατριάρχη 
Γρηγόριου στην Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα, κάτι που λειτουργεί ως ενιαίο 
έρεισµα για τις πρώτες αντιεβραϊκές πράξεις. Αυτό, στη διάρκεια των χρόνων 
του ανεξάρτητου κράτους οδηγεί ουσιαστικά στη µείωση των Ρωµανιωτών 
που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Θεωρείται π.χ. πως η Αθήνα είναι µια 
από τις πόλεις που δεν είχε εβραϊκό στοιχείο γιατί είχε το ειδικό προνόµια από 
το σουλτάνο να µην επιτρέπει την εγκατάσταση Εβραίων. Το θεωρούσε 
προνόµιο. Αντίθετα, η Χαλκίδα δεν είχε αυτό το «προνόµιο». Η Χαλκίδα είναι 
κι η µόνη περιοχή στην οποία διασώζεται στο νέο ελληνικό κράτος µια 
κοινότητα εβραϊκού πληθυσµού. Οι υπόλοιποι Εβραίοι σιγά-σιγά 
εγκαταλείπουν τα εδάφη της Νότιας Ελλάδας και καταφεύγουν στην κοιτίδα 
του βαλκανικού Εβραϊσµού, την Θεσσαλονίκη. Εκεί ζουν τρεις διακριτές 
κοινότητες, οι Σεφαραδίτες (που είναι πλειοψηφία), οι Ρωµανιώτες και οι 
Ασκενάζι, από τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη. 
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Είναι σαφές πως στα πρώτα του βήµατα, το µικρό ελληνικό βασίλειο 
δεν έρχεται σε επαφή µε µεγάλες κοινότητες Εβραίων, οι πληθυσµοί που ζουν 
στην επικράτεια είναι ολιγάριθµοι. Η εδαφική επέκταση φέρνει την 
ενσωµάτωση των µεγάλων κοινοτήτων. Η πρώτη επαφή γίνεται µε την 
ενσωµάτωση των Επτανήσων στο ελληνικό κράτος το 1863/64. Στα τέλη του 
19ου αιώνα  συνέβη στην Κέρκυρα ένα περιστατικό που αποτελεί ένα πολύ 
καλό παράδειγµα για το πώς φτιάχνονται οι µύθοι. βρίσκεται δολοφονηµένη 
µια κόρη Εβραίου κάπου κοντά στην εβραϊκή συνοικία. Ο άνθρωπος 
κατήγγειλε την εξαφάνιση της κόρης του, αλλά είχε ήδη κυκλοφορήσει η φήµη 
πως το κορίτσι δεν ήταν Εβραία αλλά Ελληνοπούλα και είχε δολοφονηθεί από 
τον ίδιο τον πατέρα της ο οποίος το κατήγγειλε επίτηδες. Η αντίδραση του 
πληθυσµού που δε µπορούσε (ούτε ήθελε) να αναζητήσει την αλήθεια 
ξέσπασε αδιάκριτα στην κοινότητα µε αποτέλεσµα το πρώτο και ένα από τα 
µεγαλύτερα πογκρόµ στο ελληνικό κράτος.  

Μετά την ενσωµάτωση των κοινοτήτων της βόρειας Ελλάδας και 
κυρίως της Θεσσαλονίκης –που αποτελεί µια συγκροτηµένη, 
διαστρωµατωµένη και πολυπολιτισµική αστική κοινωνία–, οι αντιπαραθέσεις 
αποκτούν και µια άλλα διάσταση, αυτή της διαπλοκής των θρησκευτικών και 
κοινωνικών διαφορών µε τις πολιτικές και κοµµατικές πραγµατικότητες. Στους 
κόλπους της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης διαδραµατίζει σηµαντικό 
ρόλο µια µεγάλη εργατική οργάνωση, η «Φεντερασιόν» η οποία είναι µέλος 
της Β’ Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς και παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση 
του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα. Και στα δύο ιδρυτικά συνέδρια, του 
ΣΕΚΕ (1918) και του ΚΚΕ (1921) προεδρεύουν άνθρωποι από τη 
Φεντερασιόν. Ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος θα λειτουργήσει πυροδοτικά για το 
εβραϊκό ζήτηµα στην Ελλάδα. Υπό την επήρεια των σοσιαλιστικών ιδεών, 
κυριαρχεί στους εργάτες ένα αντιπολεµικό αίσθηµα το οποίο εκφράζει η 
Φεντερασιόν. Έτσι, στα πλαίσια του Εθνικού ∆ιχασµού ανάµεσα σε 
Βενιζελικούς και Αντιβενιζελικούς και συνεκδοχικά, το αν θα µπει η Ελλάδα 
στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ ή όχι, εµπλέκεται και η Φεντερασιόν µε 
κυρίαρχο το εβραϊκό στοιχείο στο αντιβενιζελικό στρατόπεδο. Η εκλογή δύο 
Εβραίων βουλευτών, εργατών, στο ελληνικό κοινοβούλιο το 1915,  είναι η 
απόδειξη πως η χάραξη των δύο στρατοπέδών του ∆ιχασµού (που, ας µην 
ξεχνάµε, είναι ο πρώτος ελληνικός εµφύλιος) δεν είναι προσωπική υπόθεση 
Βενιζέλου-Κωνσταντίνου, αλλά κουβαλά και µια κοινωνική γείωση: τα 
στρώµατα των εργατών αλλά και των αγροτών που πολέµησαν δεν είχαν 
καµία όρεξη να συνεχίσουν να πολεµούν. Από την συµµαχία της Φεντερασιόν 
µε τη φιλοβασιλική µερίδα του πολιτικού φάσµατος προκύπτει και ένα 
µύθευµα (πράγµα που είναι χειρότερο από τον µύθο), ότι δηλαδή οι Εβραίοι 
ψήφισαν µονοκούκι, είναι «αντιδραστικοί» και φιλοµοναρχικοί και ακολουθούν 
µικροπολιτικά συµφέροντα. ∆εδοµένου πως ο κρατικός µηχανισµός στην 
Θεσσαλονίκη έχει στελεχωθεί κατά κύριο λόγο από το βενιζελικό-
αντιµοναρχικό στρατόπεδο, υπάρχει µια ένταση ανάµεσα στους δύο 
πληθυσµούς.  

Ο εµπορικός ανταγωνισµός που προκαλείται από την ανακάλυψη των 
Νέων Χωρών επιτείνει την υποβάθµιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ως 
οικονοµικής δύναµης. Τα παλιά εµπορικά δίκτυα της οθωµανικής περιόδου 
στη Βαλκανική κόβονται, η βόρεια Ελλάδα «αποικιοποιείται» από τη νότια 
Ελλάδα –δηλαδή την Αθήνα. Η πυρκαγιά του 1917 στην Θεσσαλονίκη 
δηµιουργεί µεγάλα ζητήµατα πολεοδοµίας και ανθρωπογεωγραφίας. Το νέο 
πολεοδοµικό σχέδιο της πόλης δηµιουργεί την Θεσσαλονίκη που βλέπουµε 
και θαυµάζουµε σήµερα, από την άλλη όµως «εξορίζει» τον εβραϊκό 
πληθυσµό από το κέντρο της πόλης και οδηγεί στη δηµιουργία συνοικισµών 
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που, για τους φτωχότερους, είναι παραγκουπόλεις-γκέττο. Ένα από αυτά, το 
Κάµπελ, θα γίνει και η εστία της πρώτης ξεκάθαρα φασιστικής-αντιεβραικής 
εκδήλωσης. Το 1931 λαµβάνει χώρα ένα αιµατηρό πογκρόµ, το οποίο πάλι 
ξεκίνησε από ένα µύθο –ότι ο πρόεδρος του σωµατείου Μακάµπη έχει πάει 
στη Σόφια και έχει συνωµοτήσει µε τους Σλάβους για την αφαίρεση της 
Μακεδονίας από την Ελλάδα (κάτι που αποδείχθηκε και στα πρακτικά της 
βουλής ότι ουδέποτε συνέβη). Πρωταγωνιστής σε αυτό το πογκρόµ είναι το 
πρώτο ουσιαστικά, φασιστικό κόµµα στην Ελλάδα, η Εθνική Ένωσις Ελλάς 
(πιο γνωστής ως τα Τρία Έψιλον, ΕΕΕ) η οποία αποδεδειγµένα 
χρηµατοδοτούνταν από την πρεσβεία της φασιστικής Ιταλίας και αργότερα τη 
γερµανική και από το µεγάλο ελληνικό κεφάλαιο. Κυκλοφορεί µια ανακοίνωση 
µιας «Εθνικής Παµφοιτητικής Ένωσης» (η οποία είναι ανύπαρκτη στο 
φοιτητικό χώρο αλλά η ανακοίνωσή της γίνεται υπαρκτή παντού) που 
καταγγέλλει αυτή τη «συνοµωσία» του προέδρου της Μακαµπή µε 
αποτέλεσµα να ξεχυθούν στους δρόµους οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, 
αντισηµιτικών τάσεων, µε προεξάρχοντα τα Τρία Έψιλον. Έχουµε δολοφονίες, 
ανθρώπους που τους κατεβάζουν από τα τραµ και τους σκοτώνουν και τελικά 
την πυρπόληση του Συνοικισµού Κάµπελ. Η χωροφυλακή και το αστυνοµικό 
κράτος στην Θεσσαλονίκη αδρανοποιούνται απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. 
Φτάνουν στα γεγονότα στη Βουλή (από την αξιωµατική αντιπολίτευση και όχι 
από την κυβέρνηση –ο Τσαλδάρης φέρνει το ζήτηµα) και ο Βενιζέλος 
παραδέχεται τις ευθύνες του κράτους. Παράλληλα, επανέρχεται ο µύθος ότι οι 
Εβραίοι έχουν δικό τους εκλογικό σωµατείο, δηλαδή ψηφίζουν χώρια από 
τους υπόλοιπους, όπως και οι άλλες µειονότητες στον ελληνικό χώρο. Αυτό 
επιτρέπει διάφορες αναγνώσεις από τους βενιζελογενείς. Υπάρχει µια πολύ 
ωραία δουλειά, του ∆ηµοσθένη ∆ώδου, για την εκλογική συµπεριφορά των 
Εβραίων στην περίοδο της Ανεξαρτησίας µέχρι και το 1940 όπου 
αποδεικνύεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αν κάνει κανείς εκλογική ανάλυση. 
Περνάει πάντως στην κοινή συνείδηση και εντείνει το κλίµα στον έναν από 
τους δύο διχασµένους αστικούς κόσµους, το κλίµα του αντιεβραισµού. Και το 
άλλο κοµµάτι προσπαθεί να εκµεταλλευτεί αυτό το κλίµα για τη δική του 
εκλογική πελατεία και έτσι οι Εβραίοι, γίνονται ένα µπαλάκι στο παιχνίδι του 
∆ιχασµού.  

Ταυτόχρονα, µε σειρά µέτρων γίνονται προσπάθειες να µειωθεί η 
οικονοµική δύναµη των Εβραίων που έχει ήδη πληγεί από το σπάσιµο των 
παλιών οθωµανικών εµπορικών δικτύων µε τις άλλες βαλκανικές χώρες. 
Ενισχύονται Έλληνες έµποροι, εµφανίζονται αντιθέσεις και µέσα στην 
Κοινότητα. Ένα τµήµα ακολουθεί τη σιωνιστική κατεύθυνση, µέσα από τη 
µετανάστευση στην Παλαιστίνη και τη συγκρότηση των Κιµπούτς 
(«κοµµούνες» θα τις λέγαµε σήµερα). Ο αντιεβραισµός διαπλέκεται µε τον 
ρατσιστικό αντισηµιτισµό της δεκαετίας του ’30, και στην Ευρώπη και στον 
ελληνικό χώρο. Όλα αυτά οδηγούν στον Πόλεµο και στο ’40 και µετά, στο 
µπλέξιµο όλου του φαινοµένου µε την πολιτική των Αρείων για την εξόντωση 
των «µιασµένων» ανθρώπων. Οφείλω να σας πω εδώ, παρενθετικά, ότι δεν 
µου αρέσει η λέξη «Ολοκαύτωµα». Έχει µια προτεσταντική προέλευση. ∆εν 
µου αρέσει ούτε η λέξη «Shoah», τη θεωρώ αρκετά θεολογικό όρο. Προτιµώ 
τη λέξη «Γενοκτονία» και µάλιστα πρέπει να µάθουµε να µην κάνουµε 
κατάχρηση της λέξης για οποιαδήποτε βίαιη σύγκρουση πληθυσµών 
συµβαίνει σε κάθε γωνιά του κόσµου. Αυτό που διαφοροποιεί τη γενοκτονία 
από τις άλλες σφαγές ή εκκαθαρίσεις πληθυσµών είναι η συστηµατικότητα, η 
εξαπόλυση της βίας από ένα κεντρικά διευθυνόµενο σύστηµα, όπως το 
κράτος Είναι εντυπωσιακό να σκεφτούµε πως στην Ελλάδα του ’40, προτού 
αρχίσει η εφαρµογή της Τελικής Λύσης και ο θάνατος των εβραϊκών 
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πληθυσµών, εκτελούνται από τους Γερµανούς µόνον τρεις πρώην βουλευτές 
του ελληνικού κοινοβουλίου. Οι δύο ήταν Εβραίοι. Αυτό δεν αναγράφεται στην 
ιστορία, ίσως επειδή ήταν Εβραίοι, ίσως επειδή ήταν κοµµουνιστές, µάλλον 
επειδή ήταν και τα δύο. Όπως δεν αναγράφεται στην ιστορία πως λίγες 
χιλιάδες Ελλήνων Εβραίων σώθηκαν χάρη στην αντίσταση του ΕΑΜ και τους 
αντάρτες του ΕΛΑΣ. Και είναι χαρακτηριστικό πως το Κοµµουνιστικό Κόµµα 
δεν υπερασπίζεται το γεγονός πως υπήρξε ο σηµαντικότερος φορέας 
οργανωµένων πρωτοβουλιών διάσωσης την περίοδο της Κατοχής ούτε τους 
Εβραίους αντάρτες του ΕΛΑΣ. 

Τα παραπάνω δείχνουν πως υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία που 
παραλείπονται από την τρέχουσα ιστορική διήγηση και δεν µπορείς να τα 
βρεις παρά µόνο στην ειδική βιβλιογραφία. Αναγκάζεσαι εποµένως να τονίζεις 
κάποια πράγµατα περισσότερο επειδή ακριβώς τα συσκοτίζουν περισσότερο. 
Είναι τυχαίο πως είµαστε η µόνη χώρα που ενώ είχε τόσα θύµατα στο 
Άουσβιτς και στα άλλα στρατόπεδα, δε µιλάµε για αυτό. Πώς η µέρα της 
απελευθέρωσης των κρατουµένων στο Άουσβιτς –ηµέρα µνήµης του 
Ολοκαυτώµατος– τελικά µπήκε στην ιστορία αλλά δεν την χρηµατοδοτεί το 
ελληνικό κράτος. ∆ηλαδή σας κάνουµε τελετή αλλά πληρώστε µας. Και αυτή η 
µέρα περνάει απαρατήρητη στην υπόλοιπη κοινωνία. Ξέρετε να γιορτάζεται 
τίποτα στις 27 Ιανουαρίου; Είµαστε η µόνη χώρα που δε γιορτάζει το τέλος 
του Πολέµου, λες και δε συµµετείχαµε στην Αντίσταση αυτού του Πολέµου. 
Γιορτάζουµε την έναρξη. Το τέλος δεν το συζητάµε και δε στέλνουµε 
αντιπροσωπεία ούτε καν τηλεοπτικά συνεργεία στους εορτασµούς, να µας 
δείξουν εικόνες ανθρώπων που επέζησαν από αυτή την τραγωδία. Και αυτό 
εξηγείται. Πώς να γιορτάσεις το τέλος του Πολέµου όταν συµπίπτει µε την 
έναρξη ενός εµφυλίου δικού σου; Πώς να γιορτάσεις το κλείσιµο στρατοπέδων 
όταν το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου είναι η Μακρόνησος; Όλα αυτά δηµιουργούν µία επιλεκτική µνήµη.  

Οι επιβιώσεις όλου του παλιού αντιεβραϊσµού και του επιθετικού 
αντισηµιτισµού µε ρατσιστικά και εθνικιστικά θεµέλια καταλήγουν όλες στην 
Χρυσή Αυγή. Είναι το ίδιο πράγµα, δηλαδή ένα ναζιστικό µόρφωµα µε τις ίδιες 
λογικές. Το ότι προτεραιότητα στο κήρυγµα µίσως έχουν οι µετανάστες, δεν 
αίρει τη βασική αρχή ότι η αρχή του κακού είναι οι Εβραίοι, από κοντά και το 
µύθευµα ότι οι Εβραίοι (δια στόµατος Κίσινγκερ) σκοπεύουν να καταστρέψουν 
το ελληνικό έθνος. Ο µύθος κυκλοφορεί, κι ας τον διέψευσε δηµόσια ο ίδιος ο 
Κίσινγκερ. Εντείνεται ο αντισηµιτισµός στην Ελλάδα και στις µέρες µας, 
εξαιτίας της επιθετικής πολιτικής του κράτους του Ισραήλ απέναντι στους 
Παλαιστίνιους. Σε συνδυασµό µε µια δική µας συµπάθεια προς τον αραβικό 
κόσµο, η προσέγγιση Ισραήλ και Ελλάδας παραµένει ζητούµενο και όχι 
δεδοµένο. Και η γνώση της ιστορίας –και όχι το αναµάσηµα των µύθων– είναι 
το µόνο αντίδοτο στην άγνοια που γεννά το ψέµα και µετά το µίσος.  
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 54

“May Your Memory be Love”: The Story of Ovadia Baru ch 

Using film testimony in class 

Yiftach Meiri 

 

Group 1: Life before the Holocaust 

1) Why do we need to here of Ovadia's life before t he Holocaust? 
2) Even though Ovadia survived, he still says, “I f eel like a mourner. How 

else can I feel?” Why do you think he feels this wa y? 
 

Group 2: Life during the Holocaust 

1) Describe the conditions on the deportation train  from Greece to 
Auschwitz. Why can't Ovadia set himself free from t he image of trains?  

2) How would you describe Dr. Samuel? Is your first impression of him similar 

to the later one? If it changes - why? What can we learn from that about the 

Holocaust? 

 

Group 3: Life after the Holocaust 

1) If you were to make a list of all the factors that may have been helpful in 

Ovadia’s survival, what would be written on that list? 

2) What is the victory over the Nazis for Ovadia? Does he want to take 

revenge on the perpetrators? 

  

General Questions 

1) Which questions/dilemmas/issues does the film bring up? 

2) What was your general impression of the film? What are the strong and 

weak points of the film in general, and in particular when thinking about what 

we cam learn from it? 
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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 
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εργασίας, να σκιαγραφήσω εν συντοµία τη ζωή στην εβραϊκή κοινότητα της 

Θεσσαλονίκης από τον Μεσοπόλεµο ως τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια. 

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

καθώς και φωτογραφικό υλικό, ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας του 

Ολοκαυτώµατος και η ανάδειξη τόσο της τοπικής διάστασης του γεγονότος 

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

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

τοπική ιστορία µπορούν να συµβάλουν στη διδασκαλία του θέµατος. 

 

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

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

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

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

µέρος τη ζωή τους αµέσως µετά.  

 

* 

 
Α΄ µέρος: Η ζωή πριν 

Αθήνα 

 

 
 

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

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

για τη γειτονιά της, στο Θησείο: 
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Ο Σαµ Νεχαµά, το µικρό παιδάκι της φωτογραφίας στα αριστερά, από τους 

νεαρότερους επιζώντες του Άουσβιτς, αναπολεί τα καλοκαίρια των παιδικών 

του χρόνων: 

 

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

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

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

 

 

 

* 

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

λαµαρίνες και σακιά από καναβάτσο»56.  

 

Η Αλλέγκρα Καράσσο αναπολεί τα παιδικά της χρόνια, ενδεχοµένως 

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

 

 

 

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

Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, τη φτώχεια.  

 

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

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

Εξοχές, από τον Λευκό Πύργο και πάνω. Σε ορισµένες περιοχές ζούσαν µόνο 

Εβραίοι, ήταν κάτι σαν γκέτο χωρίς πύλες. Υπήρχε πολλή φτώχεια εκεί…».57 

 

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 

                                                           
56 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). 
57 Στο Βea Lewcowicz, The Jewish Community of Salonika History, Memory, Identity, Vallentine 
Mitchell, Λονδίνο-Πόρτλαντ, 2006, σελ. 97. 
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επιτρέπονται…Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι δεν ήµουν ίση µε τους 

φίλους µου, τα χριστιανόπουλα».58 

 

Με αφετηρία ανάλογο υλικό, δάσκαλος και µαθητές µπορούν να οδηγηθούν 

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

στη συνέχεια σε ειδικότερα θέµατα όπως αυτά των σχέσεων µεταξύ Εβραίων 

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

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

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

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

στο εσωτερικό των εβραϊκών κοινοτήτων) επηρέασαν την τύχη των Εβραίων 

της Ελλάδας στη διάρκεια του πολέµου.  

 

** 

 

Β΄ Μέρος: Στη διάρκεια του πολέµου 

 

 

Εδώ βλέπουµε µια εβραϊκή οικογένεια, την οικογένεια Γκερσόν, 

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. 

 

 
                                                           
58 Έρικα Κούνιο-Αµαρίλιο, Πενήντα χρόνια µετά… Αναµνήσεις µια Σαλονικιώτισσας Εβραίας, 1996, 
σελ. 30. 
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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.  

 

 

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 
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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».59  

 

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».60 

 

Συναισθήµατα 

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

Αθήνα, καταθέτει: 

 

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

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

ενοχές. Αισθανόµουνα ότι ανήκα σε µια κατώτερη κατηγορία ανθρώπων».61 

 

                                                           
59 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.   
60 Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγµός και το Ολοκαύτωµα των Εβραίων 1943-1944. 
Εισαγωγικά κείµενα: Αριέλλα Ασέρ, Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Steven Bowman, Έκδοση του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συµβούλιου Ελλάδος µε την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, Αθήνα 
2008, σ. 71. 
61 Κρυµµένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής, ό.π., σ. 28. 
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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 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]. 
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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».62 

 

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;».63 

 

 

 

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 

                                                           
62 Μαρτυρία του Λεόν Μπενµαγιόρ στο Ε. Κούνιο-Αµαρίλιο – Α. Ναρ, Προφορικές µαρτυρίες 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωµα, επιµέλεια-επίµετρο Φ. Αµπατζοπούλου, Ίδρυµα Ετς 
Αχαϊµ-Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 303. 
63 Ι. Α. Ματαράσσο, Κι όµως όλοι τους δεν πέθαναν..., τύποις Α. Μπεζέ και Σία, Αθήναι 1948, σ. 41. 
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νύχτες φτάσαµε στο Άουσβιτς. Κατεβήκαµε από το τρένο και ήρθαν 

αξιωµατικοί, µεθυσµένοι».64 

 

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…».65  

                                                           
64 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. 
65 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».66 

 

«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».67 

 

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. 

                                                           
66 Στο Ε. Κούνιο-Αµαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π. 
67 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 Παρέντε-Αγαπιάδου θυµάται ότι δεν τους υποδέχτηκε κανείς ούτε 

από την Ισραηλιτική Κοινότητα ούτε από το ελληνικό Κράτος: 

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

«καλωσορίσατε» και µας πήραν αποτυπώµατα. Μας πήραν αποτυπώµατα 

στην Αθήνα. Το ξέρεις;».68  

 

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

επιστρέφουν είναι παρελθόν: 

 

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

πόλη-φάντασµα».69 

 

 

                                                           
68 Πηγή: Shoah Visual History Foundation.  
69 Ανώνυµη µάρτυρας. Πηγή: Β. Lewcowicz, ό.π. 
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Στη φωτογραφία η Συναγωγή Μπετ Σαούλ που καταστράφηκε από τους 

Ναζί 

 

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

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

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

Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη βρήκε επιπλέον το σπίτι της κατειληµµένο. 

 

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

έχω τίποτα πια. ∆εν είµαι κανείς πια».70 

 

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

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

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

Φλώρα Μιχαέλ µας λέει: 

 

Με αφορµή ανάλογες µαρτυρίες και φωτογραφίες, η συζήτηση µε τους 

µαθητές µπορεί να στραφεί γύρω από τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι 

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

απόφαση πολλών από αυτούς να µεταναστεύουν – κυρίως στην Αµερική και 

το Ισραήλ. 

 

                                                           
70 Πηγή: Shoah Visual History Foundation.  
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Θα κλείσω µε τα λόγια του Ραφαέλ Βαρσάνο, ο οποίος θυµίζει ότι το τραύµα 

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

µεταφέρεται και στις επόµενες γενιές.  

 

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

παιδιά των παιδιών µας».71  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71 Ε. Κούνιο-Αµαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π., σ. 249. 
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Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του ΕΜΕ για το Ολοκαύτωµα 
 

       
 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.  
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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.   
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.    
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Εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Crocus» 
 

              
 
Το πρόγραµµα Crocus απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών και αποτελεί 
δραστηριότητα σε πολλά σχολεία από όλον τον κόσµο, τα οποία συµµετέχουν σε 
αυτό, εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν οι µαθητές το θέµα 
του Ολοκαυτώµατος και να ενισχυθεί η γνώση τους σχετικά µε τους κινδύνους των 
διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της µισαλλοδοξίας. 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 14 έχουν ήδη δηλώσει ενδιαφέρων 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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