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Εναρκτήρια ομιλία της Διευθύντριας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος,
κας Ζανέτ Μπαττίνου
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, Αγαπητοί φίλοι,
Κυρίες και κύριοι,
Καλωσορίσατε στο όγδοο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που οργανώνει το
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος με θέμα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα στα ελληνικά
σχολεία. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου του
Μουσείου, κ. Μάκη Μάτσα, που δε μπόρεσε να είναι σήμερα κοντά μας.
Το Ε.Μ.Ε. ασχολείται κατά κύριο λόγο με την έρευνα, τις εκθέσεις και την
εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των παιδευτικών του δράσεων ανήκει και το σημερινό
σεμινάριο, το οποίο αντλεί υλικό από τις ιστορικές, αρχειακές και φωτογραφικές
συλλογές του Μουσείου, σχετικές με το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα
των Ελλήνων Εβραίων, και βασίζεται στη συνεργασία του Μουσείου με σχετικούς
διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς, με πολυετή εμπειρία πάνω στη θεωρία και την πράξη
της διδασκαλίας αυτού του ιδιαίτερα ευαίσθητου και σημαντικού θέματος.
Το 2004, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με την προτροπή και υποστήριξη του
οργανισμού International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and
Research, (Διεθνής Ομάδα Εργασίας για τη Διδασκαλία, Έρευνα, Μνήμη του
Ολοκαυτώματος) σχεδίασε και πραγματοποίησε το πρώτο στην Ελλάδα σεμινάριο
για δασκάλους και καθηγητές με τίτλο: «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην
Ελλάδα». Αυτός ο διεθνής οργανισμός, το ITF, ιδρύθηκε το 1998, κατόπιν
πρωτοβουλίας του τότε Πρωθυπουργού της Σουηδίας κ. Goran Persson, με σκοπό
να πολεμήσει την άνοδο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του νεο-ναζισμού και του
αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο, με όπλο την εκπαίδευση πάνω στην ιστορία και τη
μνήμη του Ολοκαυτώματος. To 2000 η Σουηδία οργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο
όπου εγκρίθηκε μια πολύ σημαντική διακήρυξη, η Διακήρυξη της Στοκχόλμης, την
οποία προσυπέγραψε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου. Η Ελλάδα
εξελέγη, το 2005, μέλος αυτής της Ομάδας, και εργάζεται σταθερά, μαζί με τα
υπόλοιπα 31 κράτη μέλη που έχει το ITF σήμερα, στον τομέα της διδασκαλίας, της
μνήμης και της έρευνας για το Ολοκαύτωμα. Όσον αφορά τη μνήμη, σημαντική είναι
η απόφαση της Ελληνικής Βουλής, που όρισε με νόμο του Κράτους που ψηφίστηκε
ομοφώνως, την 27η Ιανουαρίου ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Το ΕΜΕ συμμετείχε στην εναρκτήρια
διάσκεψη ίδρυσης του οργανισμού, ενώ συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις από
τότε μέχρι σήμερα, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στην Επιτροπή Εργασίας
Μουσείων και Μνημείων.
Το πρώτο σεμινάριο λοιπόν έγινε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2004 και
τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει
οργανώσει και υλοποιήσει μέχρι σήμερα συνολικά επτά σεμινάρια που απευθύνονται
στην ενεργή εκπαιδευτική κοινότητα, με θέμα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα στην
Ελλάδα, έξι από τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (2004, 2006, 2007, 2009,
2010 και 2011), ενώ ένα διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη (2005). Στα σεμινάρια
συμμετείχαν πλήθος εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών και
φορέων, ενώ οι εργασίες τους κρίθηκαν εποικοδομητικές και επιτυχείς.
Το φετινό σεμινάριο είναι ξεχωριστό, καθώς είναι η πρώτη φορά που με
πρωτοβουλία του Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Καλαντζή, γίνεται στα Γιάννενα και σε ένα
μήνα περίπου θα γίνει και στο Βόλο, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας,
μέσω της Γ. Γ. Νέας Γενιάς και του Γ.Γ. κ. Κανελλόπουλου. Εκφράζοντας την ελπίδα
ότι θα συνεχίσει να ταξιδεύει στις επαρχιακές πρωτεύουσες της χώρας μας, τους
ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές του
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σεμιναρίου, όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, που έσπευσαν από κοντά ή
και από μακριά, για να μοιραστούν μαζί μας αυτή την εμπειρία, και τους ακούραστους
συναδέλφους μου στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.
Ευχαριστούμε πολύ τους εκλεκτούς επισήμους που τιμούν τη διοργάνωση
αυτή με τα λόγια τους.
Θέλω να αναφερθώ πολύ σύντομα στο υλικό που ετοιμάσαμε στο ΕΜΕ για να
ενισχύσουμε την προσπάθειά σας να εισάγετε τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα,
καθώς και άλλα ανθρωπιστικά θέματα στην τάξη σας. Πρόκειται για ψηφιακούς
δίσκους, με υλικό όπως ποικίλα εγχειρίδια, βοηθήματα και άρθρα, μια ψηφιακή
εφαρμογή πολυμέσων του ΕΜΕ για την ιστορία του Β’ Π.Π. και του Ολοκαυτώματος
στην Ελλάδα, μαρτυρίες επιβιωσάντων για τα προσωπικά τους βιώματα, τη ζωή τους
σε μια από τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, για τον Πόλεμο, την Κατοχή και το
Ολοκαύτωμα, και τέλος την ταινία του Τώνη Λυκούρεση «Το Τραγούδι της Ζωής»
που θα δούμε το απόγευμα, μαζί με την άδεια του σκηνοθέτη για κάθε εκπαιδευτική
της χρήση.
Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο μετά το πέρας των
εργασιών και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ετοιμάσαμε, για να μας
βοηθήσετε να βελτιώσουμε αυτό το σεμινάριο σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες
σας, καθώς και να σας προσφέρουμε άλλες σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις.
Επίσης, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη διαθέσιμη σελίδα με τα στοιχεία
σας, εφόσον θέλετε να είστε σε επαφή με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και να
ενημερώνεστε για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη
διάρκεια του σεμιναρίου το προσωπικό του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος θα είναι στη
διάθεσή σας για κάθε ερώτηση και πληροφορία. Τελειώνω με μια εγκάρδια ευχή για
καλή επιτυχία στη σημερινή κοινή μας προσπάθεια.
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Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, κου Παναγιώτη
Κανελλόπουλου
Κυρίες και Κύριοι,
Η παρούσα εκδήλωση έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία και χρησιμότητα.
Μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευση, επιτυγχάνεται κατ’ αρχάς η διάδοση της ιστορικής αλήθειας. Το
Ολοκαύτωμα, είχε δυστυχώς μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των συμπατριωτών
μας. Η Ελληνική Εβραϊκή Κοινότητα αριθμούσε πάνω από 50.000 μέλη πριν τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τις διώξεις των Τριών Κατοχικών Δυνάμεων εξοντώθηκε
σχεδόν το 90%. Επομένως, η εξολόθρευση της Εβραϊκής Κοινότητας, αποτελεί
σημαντικό στοιχείο της Ελληνικής Ιστορίας και έρχεται να προστεθεί στο μακρύ
κατάλογο των θυσιών και των καταστροφών που υπέστη η Πατρίδα μας, κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής προς τα θύματα
αυτής της τραγωδίας, να διατηρούμε στη συλλογική μνήμη την ιστορία του
Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα.
Με την κατάρτιση όμως των εκπαιδευτικών και την ευαισθητοποίηση των
μαθητών για το Ολοκαύτωμα, επιτυγχάνουμε και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Η
τετραετής κατοχή της χώρας μας από τις Δυνάμεις του Άξονα, υπήρξε η πιο
εφιαλτική περίοδος της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Οι Έλληνες δεν στερήθηκαν
μόνο την ελευθερία τους. Υπέστησαν μια συστηματική καταπίεση, με ομαδικές και
χωρίς διακρίσεις συλλήψεις και εκτελέσεις. Στερήθηκαν ακόμη και τα στοιχειώδη
μέσα διατροφής και διαβίωσης. Παρακολούθησαν τη λεηλασία των εθνικών πόρων
και τη καταστροφή σημαντικού αριθμού δημοσίων υποδομών και ιδιωτικών
κατοικιών. Θα περίμενε κανείς, ότι όλα αυτά θα είχαν ως συνέπεια την κάμψη του
ηθικού του Ελληνικού Λαού, την αποσάθρωση κάθε κοινωνικού δεσμού και την
επικράτηση του ατομικισμού.
Αυτό που συνέβη όμως ήταν τελείως διαφορετικό. Πάρα πολλοί άνθρωποι,
είτε μεμονωμένα, είτε στα πλαίσια κάποιου Οργανωμένου Θεσμού, όπως η Εκκλησία
της Ελλάδος και η Ελληνική Αστυνομία, ανέλαβαν δράση για να προστατέψουν τους
Εβραίους συμπατριώτες τους, με κίνδυνο της ζωής τους. Και πράγματι χιλιάδες
Έλληνες Εβραίοι σώθηκαν είτε βρίσκοντας καταφύγιο στα σπίτια άλλων Ελλήνων,
είτε αποκτώντας ψεύτικες ταυτότητες και πιστοποιητικά βάπτισης από τις Ελληνικές
Αρχές.
Η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πρόγονοι μας εν μέσω αφόρητα δυσμενών
συνθηκών, αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα για τους σημερινούς νέους. Οι
δυσκολίες που βιώνει η Πατρίδα μας, πρέπει να αποτελέσουν την αφορμή για την
ανάπτυξη του Εθελοντισμού, της Κοινωνικής Προσφοράς και της Αλληλεγγύης προς
τον Αδύναμο Συνάνθρωπο μας. Οι σημερινές συνθήκες σίγουρα είναι καλύτερες από
τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κατοχή, άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για
να αφήσουμε να επικρατήσει ο ατομικισμός και ο εγωισμός.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδος, όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η σημερινή
εκδήλωση και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα να παρακολουθήσετε
την εκδήλωση.
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Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κου Γιώργου Καλαντζή

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η διοργάνωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στα Ιωάννινα με την
χρηματοδότηση της Ελληνικής Πολιτείας είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για όλους
διότι αποτελεί μιαν αρχή. Και στην πατρίδα μας γνωρίζουμε ότι η αρχή είναι το ήμισυ
του παντός. Γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αγαπητό μου συνάδελφο
Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς κ.Π.Κανελλόπουλο που εργάστηκε με συνέπεια και
ακούραστα για να βρει τρόπους οικονομικής στήριξης του εγχειρήματος. Οφείλω να
κάνω την συγκεκριμένη αναφορά στον κ.Κανελλόπουλο διότι η Γενική Γραμματεία
Θρησκευμάτων δεν διαθέτει κονδύλια ώστε να μπορέσει να προωθήσει τις αναγκαίες
πολιτικές μόνη της. Συνεπώς μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα ξαναχτυπήσουμε την
πόρτα του.
Φίλοι εκπαιδευτικοί, αυτή την εποχή ξαναδιαβάζω το μνημειώδες έργο του Ian
Kershaw, Χίτλερ. Σε όσους δεν το έχουν διαβάσει, συνιστώ να αφιερώσουν τον
αναγκαίο χρόνο για να το κάνουν. Εκεί με τρόπο γλαφυρό αλλά επιστημονικά
τεκμηριωμένο περιγράφεται η πορεία προς την άβυσσο. Βήμα-βήμα, σκαλοπάτισκαλοπάτι το γερμανικό κράτος, το πιο σύγχρονο κράτος του καιρού του, και η
γερμανική κοινωνία, η κοινωνία που γέννησε μεγάλους φιλοσόφους, ποιητές και
κοινωνικούς επιστήμονες, διήνυσε τον δρόμο από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό πίσω
στην αρχέγονη εποχή της βαρβαρότητας και της απαξίωσης του ανθρώπινου
προσώπου.
Νομίζουν πολλοί ότι όσα λένε οι σύγχρονοι νεοναζί αφορούν τον «ξένο», τον
«άλλον», τον μετανάστη, όχι τους ίδιους. Κάνουν ένα θανάσιμο λάθος. Όταν
ξεκινήσει το τρένο της απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής, «της ζωής που δεν αξίζει
να ζει» -κατά την ναζιστική ορολογία-, δεν σταματάει μόνο σε έναν σταθμό γιατί
πάντα θα υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί μιαν ομάδα ανθρώπων από κάποια άλλη.
Το σημαντικό σημείο είναι να μην νομιμοποιηθεί η λογική ότι ένας άνθρωπος δεν
αξίζει να ζει. Από την στιγμή που κάποιοι θα στοχοποιηθούν ως «υπάνθρωποι»,
όπως τους χαρακτήρισε Βουλευτής της Χρυσής Αυγής μέσα στη Βουλή, το τρένο του
θανάτου και της αποκτήνωσης αυτών που νομίζουν ότι είναι υπεράνθρωποι, έχει
αρχίσει να σφυρίζει, όπως σφυρίζουν τα τρένα πριν την αναχώρησή τους. Θα
προσποιηθούμε ότι δεν το ακούμε; Θα βολευτούμε στην πλάνη ότι προς το παρόν
δεν αφορά εμάς αλλά κάποιους άλλους;
Οι Ναζί δεν ξεκίνησαν την θανάτωση ανθρώπων από τους Εβραίους. Την
ξεκίνησαν πρώτα από τους ίδιους τους Γερμανούς. Οι πρώτοι που εξοντώθηκαν ήταν
όσοι υπέφεραν από ανίατες ψυχικές ασθένειες και μετά οι δολοφονίες προχώρησαν
στα παιδιά με βαριά νοητική υστέρηση και συνέχισαν. Οι ναζί δίδασκαν στα παιδιά
μαθηματικά με παραδείγματα όπως: ένας ψυχικά ασθενής στοιχίζει στο κράτος τόσα
μάρκα όσα χρειάζονται για να φτιάξουμε μια νέα σχολική αίθουσα. Πόσοι ψυχικά
ασθενείς αν πεθάνουν, θα φτιάξουμε ένα σχολείο; Ο Γκέμπελς γύρισε ειδική ταινία
αφιερωμένη στην ανάδειξη «της ζωής που δεν αξίζει να ζεις», που παίχτηκε σε όλους
τους κινηματογράφους της Γερμανίας.
Ακούω πολλούς που ταυτίζουν την νεότητα με την καλοσύνη, την δημοκρατικότητα
και άλλες αρετές. Σφάλλουν βαριά. Η ηλικία δεν συνδέεται αιτιωδώς με την αρετή. Οι
ναζί κέρδισαν την πλειοψηφία στους φοιτητικούς συλλόγους πριν γίνει Καγκελάριος ο
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Χίτλερ. Με την δημιουργία της χιτλερικής νεολαίας, εκατομμύρια παιδιά ποτίστηκαν
με το δηλητήριο του ναζισμού.
Φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί, θα δανειστώ μια φράση του Χίτλερ όταν
εξήγησε γιατί τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η χιτλερική νεολαία. Είπε λοιπόν ότι όποιος
κερδίσει τους νέους, κερδίζει το μέλλον. Γι’ αυτό καμία προσπάθεια και κανένα έξοδο
δεν αξίζει να μας σταματήσει από αυτό τον μεγάλο στόχο.
Είχε δίκιο. Γι’ αυτό εσείς, οι εκπαιδευτικοί, βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή μιας
μάχης που δεν διαλέξατε αλλά ή θα την κερδίσουμε όλοι μαζί ή το Έθνος μας θα
πληρώσει βαρύτατο τίμημα. Ως ελάχιστη συνεισφορά σ’ αυτή τη μάχη, η Γενική
Γραμματεία Θρησκευμάτων στηρίζει ολόψυχα το σεμινάριο για την διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος.
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
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Χαιρετισμός του Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, κου
Μωϋσή Ελιασάφ
Κύριε Γενικέ Γραμματέα Νέας Γενιάς
Κύριε Γενικέ Γραμματέα Θρησκευμάτων
Αγαπητοί φίλοι,
Θα ήθελα ως Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών να ευχαριστήσω το Εβραϊκό Μουσείο
Ελλάδος για την πρωτοβουλία του να οργανώσει σήμερα αυτό το σεμινάριο για
Εκπαιδευτικούς με τίτλο: ‘’Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα’’ που γίνεται
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, ένα από τα καλύτερα της χώρας μας και από
τα κορυφαία Εβραϊκά Μουσεία στον κόσμο καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για
τη διατήρηση και ανάδειξη της Εβραϊκής μνήμης στον Ελλαδικό χώρο. Τα τελευταία
χρόνια με αυτά τα σεμινάρια επιχειρεί να συμβάλει στη διδασκαλία στη νέα γενιά, του
Ολοκαυτώματος, του κορυφαίου αυτού γεγονότος της παγκόσμιας ιστορίας, που
χώρισε στα δύο τον αιώνα που πέρασε, πριν από αυτό και μετά από αυτό. Και αυτή
η διδασκαλία ίσως έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Σήμερα που το αυγό του φιδιού
έσπασε το τσόφλι του και ανοιχτά δηλητηριάζει την κοινωνία, που ο ξένος, ο άλλος, ο
διαφορετικός στοχοποιήθηκε εκ νέου, που οι πολυποίκιλοι αρνητές του
Ολοκαυτώματος πληθαίνουν και προσπαθούν να το σχετικοποιήσουν, να του
στερήσουν τη μοναδικότητα του και εν τέλει να το ακυρώσουν.
Πρέπει να επισημάνω ότι με αυτά τα σεμινάρια που διοργανώνονται υπό την
αιγίδα της Πολιτείας δίνεται ίσως ένα τέλος στην ανεξήγητη μακροχρόνια σιωπή της
πατρίδας μας σε αυτό το τραυματικό γεγονός της Παγκόσμιας Ιστορίας. Μια σιωπή
που είναι ανεξήγητη, αφού ο λαός μας ανήκει σε εκείνους που πολέμησε τους
κατακτητές, που αντιστάθηκε και πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, στον οποίο
συμπεριλαμβάνονται και 60.000 Ελληνοεβραίοι συμπολίτες μας.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες του Σεμιναρίου.
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Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 2300
ετών
Αναστασία Λουδάρου
Πρόλογος
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο σεμινάριο για τη
Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου παραμένει
ζωντανή και δραστήρια μία από τις αρχαιότερες ρωμανιώτικες κοινότητες της
Ελλάδας. 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.
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. Δέκα 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
Βρετανικό Μουσείο)

του

Κύρου,

Βασίλειο του Βενιαμίν2. Στα 722 π.Χ. το Βασιλείο 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 «Διασποράς»5. Η εξορία από τη

ο

* Η παρούσα εισήγηση εκφωνήθηκε στα πλαίσια του 8 Σεμιναρίου του Ε.Μ.Ε για τη
Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα Ιωάννινα. 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 (Περὶ τῶν μετονομαζομένων, 117 και Περὶ τοῦ Βίου τοῦ
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.
4
Για 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 Διασπορά (εβρ.  = תפוצותtefuzot) σε αντιδιαστολή προς τον όρο
Εξορία (εβρ.  = גלותgalut ή golah) και τις εννοιολογικές διαστάσεις του φαινομένου βλ.
Bowman S., Jewish Diaspora in the Greek World - Introduction: Diaspora vs. Galut, στο
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Βαβυλώνα, οδήγησε στην εγκατάσταση 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.
Ιουδαίος = Ο όρος ο οποίος στα εβραϊκά αποδίδεται ως Γεχουντί ετυμολογείται ως
αυτός που προέρχεται από τη φυλή του Ιούδα από το Βασίλειο του Ιούδα. Αρχικά
προσδιόριζε τον κάτοικο της ευρύτερης περιοχής της Ιουδαίας. Από τον 2 ο αιώνα
π.Χ. ο όρος και εξαιτίας της Μακκαβαϊκής επανάστασης αποκτά εθνική, ιστορική,
πολιτιστική και θρησκευτική ταύτοτητα.
Εβραίος = Προέρχεται από την εβραϊκή ρίζα ivri που σημαίνει «περνώ στην
αντίπερα όχθη», ο περατής, και αναφέρεται στην Έξοδο από την Αίγυπτο. Ο Φίλων ο
Αλεξανδρεύς χρησιμοποιεί τον όρο για να δηλώσει το βιβλικό λαό του Ισραήλ.
Σήμερα προσδιορίζει τον πιστό της εβραϊκής θρησκείας.
Ισραηλίτης / Ισραηλιτικός, -ή = Αυτός που ανήκει στον λαό που κατάγεται από τον
Ιακώβ. Σήμερα περιγράφει τους πιστούς της εβραϊκής θρησκείας και των ιδιαίτερων
ηθών και παραδόσεων.
Ισραηλινός = Ο υπήκοος του Κράτους του Ισραήλ.
Ιουδαϊσμός = Ο όρος αναφέρεται αρχικά στη θρησκεία εν το συνόλω των Εβραίων,
ήτοι τις θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές. Μία πιο προσεκτική ματιά στο
περιεχόμενο του όρου αποκαλύπτει ότι πέρα από τη θρησκεία η έννοια του
Ιουδαϊσμού εμπεριέχει την εβραϊκή φιλολογία, ιστορία και κοινωνική ζωή.
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

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.
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), σελ. 10-28.
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συχνά βρίσκοταν σε ηγετικές θέσεις9. Οι επαφές αυτές έδωσαν ώθηση σε ένα
μοναδικό πολιτιστικό φαινόμενο, γνωστό και ως «Ελληνιστικός Ιουδαϊσμός»10.
(Εικ.02
Ιουδαίοι
αιχμάλωτοι
των
Βαβυλωνίων, ανάγλυφο της Λάχιδος,
Βρετανικό Μουσείο)

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.

9

Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286.
ο
Β΄ Μακκ. 4,13. Η περίοδος του «Ελληνιστικού Ιουδαϊσμού» διήρκησε από τον 4 π.Χ. μέχρι
ο
τον 2 μ.Χ αιώνα, βλ. Μ. Φούγιας, Ελληνισμός και Ιουδαϊσμός. Ιστορικοί σταθμοί στις σχέσεις
Ελλήνων και Ιουδαίων (Αθήνα 1995).
11
Στην περιοχή της Tel Dor (νοτίως της Χάϊφας) βρέθηκε πληθώρα μελαμβαμφών και
ο
μελανόμορφων αττικών αγγείων, τα οποία χρονολογούνται στον 6 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
ο
Ήδη από τον 5 π.Χ. αιώνα οι Ιουδαίοι έκοβαν νομίσματα κατά το πρότυπο της αττικής
δραχμής με το χαρακτηριστικό έμβλημα της γλαυκός. Βλ. Reifenberg, A., Ancient Jewish
th
Coins, 4 ed., 5-9, nos. I a – 3, Jerusalem (1940).
14
Ιωήλ 4, 4 – 6. […. καὶ τί ὑμεῖς ἐμoί, Τύρoς καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλoφύλων; ……
καὶ τoὺς υἱoὺς Ἰoύδα καὶ τoὺς υἱoὺς Ἱερoυσαλὴμ ἀπέδoσθε τoῖς υἱoῖς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως
ἐξώσητε αὐτoὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν….], Ιεζ. 27, 13 - 17. [….ἡ ῾Ελλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ
παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν
ἐμπορίαν σου. (15) υἱοὶ Ροδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν ἐμπορίαν σου
ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου, (16) ἀνθρώπους
ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμείκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσίς, καὶ
Ραμὸθ καὶ Χορχὸρ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. (17) ᾿Ιούδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ ᾿Ισραήλ, οὗτοι
ἔμποροί σου ἐν πράσει σίτου καὶ μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ρητίνην
ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμεικτόν σου…].
15
Κατά Απίωνος, Ι, 176 – 183.
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(Εικ. 03 Η Συναγωγή της Δήλου με το
«Θρόνο του Μωϋσή, Φωτογραφικό
Αρχείο Ε.Μ.Ε.)

Η
εκστρατεία
του
Μ.
Αλεξάνδρου
άνοιξε
ένα
νέο
κεφάλαιο στην ιστορία της ιουδαϊκής
Διασποράς. Η ανάπτυξη του
διεθνούς εμπορίου, η παραχώρηση
πολιτικών δικαιωμάτων και η ίδρυση
νέων πόλεων, όπως η Αλεξάνδρεια
(321 π.Χ.) και η Αντιόχεια (301
π.Χ.), προσέλκυσε μέσα στην
αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου έναν μεγάλο αριθμό Ιουδαίων, οι οποίοι όπως και
άλλοι λαοί, οργάνωσαν τους πρώτους πυρήνες των κοινοτήτων τους στα εμπορικά
κέντρα της Μεσογείου.
Στην Ελλάδα, η εβραϊκή παρουσία μαρτυρείται στο πρώτο μισό του 3ου αιώνα
π.Χ., όπως δεικνύει η επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το Αμφιάρειο του
Ωρωπού16. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική επιγραφή, που αναφέρεται στην
απελευθέρωση ενός Ιουδαίου δούλου, πολύ πριν από τους πολέμους του Αντίοχου
Δ΄ του Επιφανούς. Γραπτές πηγές17 επιβεβαιώνουν την παρουσία ακμαζουσών
ιουδαϊκών κοινοτήτων στις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδος τον 2ο π.Χ. (Σπάρτη,
Δήλος, 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 Δελφούς. Παράλληλα, οι
συστηματικές ανασκαφές στη Δήλο 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
Δήλου φέρνει στο φώς όχι μόνο την πρώτη, επί ευρωπαϊκού εδάφους Συναγωγή,
αλλά αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για την κοινοτική οργάνωση των
ιουδαϊκών εγκαταστάσεων κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.
Στον 1ο αιώνα μ.Χ, ο 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
Διαθήκης, 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

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΄: [….καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαμψάμῃ καὶ Σπαρτιάταις καὶ εἰς Δῆλον καὶ
Μύνδον καὶ Σικυῶνα καὶ εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ εἰς τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰς τὴν Λυκίαν
καὶ εἰς Ἁλικαρνασσὸν καὶ εἰς Ρόδον καὶ εἰς Φασηλίδα καὶ εἰς Κῶ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς Ἄραδον
καὶ εἰς Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην.]
18
Πρεσβεία προς Γάϊον, 281-282
19
Πράξεις 16, 2-3 17, 1, 10, 13, 15, 17, 18, 1-14.
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να εργαστούν για λογαριασμό του Νέρωνα στην κατασκευή του Ισθμού της
Κορίνθου20.
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 Διάταγμα 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.
(Εικ. 04 Ταφική τοιχογραφία με την παράσταση
επτάφωτης λυχνίας από το παλαιό νεκροταφείο της
Θεσσαλονίκης, Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Μ.Ε.)

Οι Εβραίοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
υιοθέτησαν τον ελληνικό τρόπο ζωής και την
ελληνική γλώσσα 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.
05
Μαρμάρινο
αντίγραφο
τμήματος
ορθομαρμάρωσης. Φέρει τη χαρακτηριστική επτάφωτη
λυχνία (μενορά) και κλάδο φοινικιάς (λουλάβ). Βρέθηκε
ος
στην αρχαία αγορά των Αθηνών, περ. 5
αι. μ.Χ.,
Φωτογραφικό Αρχείο 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
20

Ιουδ. Πόλεμ., 3, 540.
Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World (New York 2003), 176-180,
178.
21
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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.06
Γενική
άποψη
του
συναγωγικού ψηφιδωτού δαπέδου
της Αίγινας, 4ος αι. – Αρχαιολογικό
Μουσείο
Αίγινας,
Φωτογραφικό
Αρχείο Ε.Μ.Ε.)

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.
(Εικ.07 Εβραίοι του Βυζαντίου σε εικονογραφημένο
ος
χειρόγραφο, Άγιο Όρος, 10 αι. Φωτογραφικό Αρχείο
Ε.Μ.Ε.)

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
22

Schäfer, ό.π., 177.
C.Th.8.16, C.Th.8.24.
24
C.Th.16.9.5.
25
C.Th.16.8.25.
26
Schäfer, ό.π., 188-190.
23
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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.
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. Τα χρόνια μετά τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό
χαρακτηρίζονταν από την ένταση στις σχέσεις Αυτοκρατόρων και Εβραίων, ωστόσο,
οι εβραϊκές κοινότητες του Βυζαντίου συνέχιζαν να αυξάνονται, ενώ παρατηρείται
μεγάλη άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών.
Η ακμή των Κοινοτήτων αυτών διαφαίνεται πιο καθαρά στον 12ο αιώνα και
αυτό γιατί οι μελετητές έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές του ραββίνου Βενιαμίν
εκ 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 Δημητρίτζι, τη Δράμα, τη Χρυσούπολη Καβάλας, τη Μυτιλήνη, τη
Χίο, τη Σάμο και τέλος τη Ρόδο.
Είναι χαρακτηριστικό πως την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα
Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (1143-1180) 2.000 Εβραίοι ζούσαν στη Θήβα και 500 στη
Θεσσαλονίκη. Στα νησιά της Χίου και της Ρόδου ζούσαν αντιστοίχως 400. Οι
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.
Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από το Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο
έφερε μία θετική αλλαγή για τους Εβραίους του Βυζαντίου. Αν και η αυτοκρατορική
πολιτική του Μιχαήλ ήταν σαφώς προσανατολισμένη στο να εξυπηρετήσει τα
συμφέροντα της Αυτοκρατορίας του, εντούτοις η παλαιολόγεια δυναστεία βελτίωσε το
νομικό καθεστώς των Εβραίων, έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η αυτοκρατορική
εξουσία. Σύμφωνα με τη μοναδική πηγή, που διαθέτουμε, τον Ιακώβ Μπεν Ηλία, ο
Αυτοκράτορας συγκάλεσε όλους τους σοφούς του Ισραήλ, ανακαλώντας το διάταγμα
του Βατάτζη για τον υποχρεωτικό προσηλυτισμό των Εβραίων στο Χριστιανισμό. Ο
Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, γιος και διάδοχος του Μιχαήλ Η΄, συνέχισε την πολιτική
27

Schäfer, ό.π., 190.
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
Βενιαμίν εκ Τουδέλης, ό.π., 50, υποσημ.19.
28
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του πατέρα του. Προς το τέλος της κυριαρχίας του ο Ανδρόνικος Β΄ εξέδωσε δύο
χρυσόβουλα (Φεβρουάριος 1319 και Ιούνιος 1321) προς την Εκκλησία των
Ιωαννίνων, στα οποία έκανε αναφορά στους Εβραίους της πόλης. Στο πρώτο του
χρυσόβουλο, ο Ανδρόνικος διεκήρυσσε, ότι οι Εβραίοι των Ιωαννίνων είχαν το
δικαίωμα να ζουν ελεύθεροι και σε κατάσταση ηρεμίας όπως και ο ντόπιος
πληθυσμός των Ιωαννίνων. Αυτή η αναφορά αποτελεί την πρώτη γραπτή μαρτυρία
για την παρουσία μιας εβραϊκής κοινότητας στα Ιωάννινα31. Σύγχρονοι μελετητές της
περιόδου αυτής κάνουν λόγο για μια νέα πολιτική ανεκτικότητας η οποία βρήκε
εφαρμογή όχι μόνο στους Εβραίους των Ιωαννίνων αλλά όλης της Αυτοκρατορίας.
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.
Οθωμανική περίοδος32
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.
Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με
την άδεια του σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β, που 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.
(Εικ.08 Φωτογραφία Εβραίας με τη χαρακτηριστική
σεφαραδίτικη ενδυμασία, Συλλογή Ε.Μ.Ε.)
31

Bowman, S., The Jews of Byzantium: 1204-1453 (Tuscaloosa - Alabama 1985), 26, 243,
251.
32
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»,
η
2 Έκδοση, 2007.
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Οι Σεφαραδίτες, υπερήφανοι για την καταγωγή τους, δε λησμόνησαν την
ισπανοεβραϊκή γλώσσα τους (λαντίνο) και τις παραδόσεις, που επί αιώνες
δημιούργησαν στη Δύση. Εγκαταστάθηκαν μαζικά σε νευραλγικά για την οικονομική
ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κέντρα, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη,
η Ρόδος και από εκεί σταδιακά απλώθηκαν και στην ενδοχώρα. Χάρη στο γενικότερο
κλίμα ισότητας, το οποίο παρείχε το σύστημα των μιλλέτ οι Εβραίοι δεν υπέστησαν
συστηματικές διώξεις, όπως συνέβαινε στους ομοθρήσκους τους της Μεσαιωνικής
Δύσης. Συνεπεία της αθρόας εγκατάστασης των Σεφαραδιτών, από τον 16ο αιώνα
και μετά, οι Ρωμανιώτες δεν αποτελούσαν πλέον την πλειονότητα των Εβραίων της
Ελλάδας.
(Εικ.09 Αποστολικό
δελτάριο. Απεικονίζεται
Εβραίος πωλητής
λεμονάδας, Θεσσαλονίκη,
Συλλογή Ε.Μ.Ε.)

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. Ο μεγαλύτερος
αριθμός Σεφαραδιτών εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία τους είχε ως
αποτέλεσμα τη ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, η οποία από τον 16ο αιώνα είχε ήδη
μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της
εβραϊκής Διασποράς στη Μεσόγειο. 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 αρχές του
20ού αιώνα, οι Σεφαραδίτες ζούσαν σε σχετική αρμονία με τους Μουσουλμάνους,
τους Έλληνες, του 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
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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.
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 Κράτος33. Η ενσωμάτωση των Επτανήσων, Θεσσαλίας στο πρώτο
μισό του 19ου αιώνα και της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο τέταρτο του
20ού θα πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των Εβραίων που κατοικεί στα όρια του νέου
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
(Εικ. 10
Εβραίοι και Χριστιανοί,
Κέρκυρα 1853, Συλλογή Ε.Μ.Ε.)

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.
Εκπαιδευτικά Εργαλεία
33

Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα Τουρκοκρατούμενα νησιά του Νοτιοανατολικού
Αιγαίου: οι δύσκολες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης (Αθήνα 1992)
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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 πηγές. Και τα δύο
προγράμματα προσβάσιμα ελεύθερα από τον ψηφιακό επισκέπτη μπορούν να
εμπλουτίσουν την διδακτική διαδικασία.
Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω μία στροφή από το ποίημα του Γιαννιώτη ποιητή
Γιοσέφ Ελιγιά, το οποίο πιστεύω ότι με το λυρικό του
χαρακτήρα απηχεί στους τέσσερις στίχους του την ουσία
και ανάμνηση του πολιτιστικού φαινομένου του
Ελληνιστικού Ιουδαϊσμού, αλλά και της ιστορικής μνήμης
και ταυτότητας των Ελλήνων Εβραίων:
Κι ήρθες, ω Μούσα ξελογιάστρα αθώα κι αγνή
στ’ ωραίο μεθύσι του Καημού και της Ιδέας
με της Ελλάδας τη μελίρρυτη φωνή
και με τη φλογερή ψυχή της Ιουδαίας.
Κιλκίς, 12-13 Μαίου 1931
(Μούσα Ξελογιάστρα, Γιωσέφ Ελιγιά, Άπαντα Ι,
Επιμ. Ναρ. Α.Λ., Εκδόσεις Γαβριηλίδης Αθήνα 2009)
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Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941-1944: Η
περίπτωση των Ιωαννίνων
Ιάσονας Χανδρινός
Η περιπέτεια των Γιαννιωτών Εβραίων στον Δεύτερο 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. Η πρώτη γραμμή του μετώπου δεν απείχε και πολύ από τα Ιωάννινα.
Εκτός από πρωτεύουσα της Ηπείρου, η πόλη έγινε και «πρωτεύουσα» του
ελληνοϊταλικού πολέμου στεγάζοντας διοικήσεις μεραρχιών και σωμάτων στρατού,
αποθήκες, νοσοκομεία. Στις ντόπιες μονάδες, όπως το 15ο Σύνταγμα Πεζικού που
διακρίθηκε στη μεγάλη μάχη του Καλπακίου, υπηρετούσαν πολλοί Γιαννιώτες
Εβραίοι στρατεύσιμης ηλικίας. 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.

(Εικ. 01. Ο συνταγματάρχης Μαρδοχαίος Φριζής σε
προπολεμική φωτογραφία, Συλλογή Ε.Μ.Ε)

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 χώρα γνώρισε τη
φρίκη του λιμού που αποδεκάτισε τον
πληθυσμό των πόλεων το χειμώνα του 194142 και τη φρίκη των αντιποίνων. Αναμφίβολα,
το κομμάτι των Ελλήνων που πλήρωσε
περισσότερο ήταν ο εβραϊκός πληθυσμός ο
οποίος οδηγήθηκε μαζικά στα στρατόπεδα
εξόντωσης. Περίπου 65.000 Εβραίοι, το 87%
του συνόλου δολοφονήθηκε από τους Ναζί.
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Αμέσως μετά την κατάκτηση της
Ελλάδας και πριν ακόμη από τη διαίρεσή
της μεταξύ των δυνάμεων του Άξονα, το
διαβόητο
«Ζόντερκομμαντο
Ρόζενμπεργκ», που είχε ήδη λεηλατήσει
την
ηττημένη Ευρώπη αρπάζοντας
Εβραϊκούς θησαυρούς, άρχισε να
περιτρέχει όλη τη χώρα. Κέντρο του
ενδιαφέροντος ήταν η Θεσσαλονίκη, το
μεγαλύτερο
κέντρο
σεφαραδικού
εβραϊσμού στα Βαλκάνια, από τις
πρώτες
κιόλας
εβδομάδες
της
Γερμανικής
Κατοχής,
εβραϊκές
εφημερίδες έκλεισαν, πολλές οικογένειες
εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους,
κάποιες περιουσίες απαλλοτριώθηκαν
και
κατά
διαστήματα
συνέβαιναν
δημόσιοι εξευτελισμοί Ραββίνων, ή
συλλαμβάνονταν
και
εκτελούνταν
Εβραίοι ως «κομμουνιστές».
(Εικ. 02. Ελληνική έκδοση του ναζιστικού
προπαγανδιστικού
φυλλαδίου
Der
Untermensch, 1942. Συλλογή Ε.Μ.Ε.)

Η εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης
Η συστηματική δίωξη άρχισε το δεύτερο καλοκαίρι της Κατοχής. Στις 11
Ιουλίου 1942, όλοι οι άρρενες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης διατάχθηκαν να
συγκεντρωθούν στην Πλατεία Ελευθερίας για να καταγραφούν σε καταλόγους
εργασίας. Κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο 10.000 περίπου άντρες
αναγκάστηκαν να εκτελούν ταπεινωτικές «γυμναστικές ασκήσεις» μέχρι εξάντλησης.
(Εικ. 03. Από τη συγκέντρωση της Πλατείας Ελευθερίας, 11 Ιουλίου 1942. Συλλογή Ε.Μ.Ε.)

Λίγο αργότερα, περίπου 7.000 από
τους
Εβραίους
της
πόλης
στάλθηκαν για καταναγκαστικά
έργα.
Κατασκευάζοντας
σιδηροδρομικές γραμμές, δρόμους
και οχυρώσεις για τους Γερμανούς
σε άθλιες συνθήκες, πολλοί
πέθαναν από ασθένειες και
κακομεταχείριση. Το Δεκέμβριο του
ίδιου χρόνου ξεκίνησε από τους
Γερμανούς, σε συνεργασία με το
Δήμο
Θεσσαλονίκης,
την
καταστροφή
του
εβραϊκού
νεκροταφείου, ισχυρότατο πλήγμα
για την κοινότητα. Αφού το κατέστρεψαν εντελώς, χρησιμοποίησαν τις ταφόπλακες
ως οικοδομικά υλικά, με αποτέλεσμα σήμερα να μη σώζεται σχεδόν τίποτα από το
νεκροταφείο αυτό του 15ου αιώνα εκτός από μερικές ταφόπλακες που το έμπειρο
μάτι μπορεί σήμερα να αναγνωρίσει στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου, στο χώρο
γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κ.ά.
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Το Φεβρουάριο του 1943, ο βοηθός του διαβόητου Άντολφ Άιχμαν των SS, o
Ντήτερ Βισλιτσένι, κατέφθασε στην πόλη, μαζί με τον Αλόις Μπρούνερ, για να
προετοιμάσουν τον συστηματικό εκτοπισμό των Εβραίων της πόλης. το διακριτικό
κίτρινο αστέρι, απογραφή ατόμων κατοικιών και καταστημάτων, απαγόρευση για
τους Εβραίους πώλησης ή μεταβίβασης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
και κατάσχεση τηλεφωνικών συσκευών. Τον Μάρτιο περίπου 6.000 οικογένειες
υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν στα γκέττο που είχαν ορίσει οι Γερμανοί, κυρίως στις
γειτονιές του Βαρώνου Χιρς και των Εξοχών, με την απαγόρευση να κουβαλήσουν
οτιδήποτε άλλο εκτός από ελάχιστα ατομικά είδη. Η μέγγενη της τρομοκρατίας άρχισε
να σφίγγει γύρω από τους τρομοκρατημένους Θεσσαλονικείς.
Οι φυσικοί ηγέτες των κοινοτήτων κήρυτταν ψυχραιμία και πειθαρχία
αναδεικνύοντας εαυτούς σε τραγικά πρόσωπα, όπως ο Αρχιραββίνος της
Κοινότητας, Ζβι Κόρετς, που αναγκάστηκε να παραδώσει στους Γερμανούς κατάλογο
με τα ονόματα όλων των μελών της κοινότητας. Το Σάββατο, 14 Μαρτίου 1943, όσοι
Εβραίοι βρίσκονταν στο γκέττο του Βαρώνου Χίρς, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό,
συνελήφθησαν και την επόμενη μέρα εκτοπίστηκαν με τραίνα στην Πολωνία,
στοιβαγμένοι σε υπερπλήρη βαγόνια, με 70 – 75 άτομα το καθένα, χωρίς χώρο για
να καθίσουν, με ένα βαρέλι νερό για την διαδρομή και ένα για τις φυσικές τους
ανάγκες, για ένα ταξίδι που μπορούσε να διαρκέσει και μια εβδομάδα. Μέχρι τις 2
Αυγούστου 1943, σε συνολικά 19 σιδηροδρομικές αποστολές, περίπου 56.000
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στάλθηκαν στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου, το
μεγαλύτερο εργοστάσιο εξόντωσης στη χιτλερική Ευρώπη.
Πριν τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, είχαν ήδη ξεκινήσει οι εκτοπισμοί των
κοινοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ανήκαν στη βουλγαρική
ζώνη κατοχής. Στις 4 Μαρτίου 1943, οι Έλληνες Εβραίοι των Σερρών, της Δράμας,
της Καβάλας, της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης και του Διδυμοτείχου (οι δύο
τελευταίες κοινότητες ήταν στη γερμανοκρατούμενη μεθοριακή ζώνη)
συγκεντρώθηκαν μετά από
(Εικ. 04. Εκτοπισμός των
Εβραίων της Καβάλας, Συλλογή
Ε.Μ.Ε.)

συντονισμένη
βουλγαρική
επιχείρηση και στάλθηκαν
στο λιμάνι του Λομ, στο
Δούναβη,
όπου
και
παραδόθηκαν
στους
Γερμανούς, οι οποίοι τους
μετέφεραν στο στρατόπεδο
θανάτου της Τρεμπλίνκα.
Από τους 4.200 Εβραίους
της περιοχής μόλις 200 επέζησαν, ενώ οι περιουσίες τους λεηλατήθηκαν. Ήταν οι
συντριπτικότερες αναλογικά απώλειες του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα.
Έμπρακτη βοήθεια στους Εβραίους
Αντιδράσεις στην τραγική μοίρα των Εβραίων υπήρξαν από διάφορους φορείς.
Ο Ορθόδοξος κλήρος όλων των βαθμίδων διαμαρτυρήθηκε στις Αρχές Κατοχής. Ο
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, έδωσε προφορικές οδηγίες στους ιερείς της
πόλης να συμβουλέψουν το ποίμνιό τους να μην προβούν σε καμμία πράξη
περιφρόνησης ή διάκρισης ενάντια σε Εβραίους, όταν αυτοί υποχρεώθηκαν να
φορούν το Κίτρινο Άστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει σχετικό διάβημα στο
Μαξ Μέρτεν, ζητώντας του να πάψει τους εκτοπισμούς των Εβραίων της πόλης. Ο

25

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Δαμασκηνός απέστειλε μνημόνια
διαμαρτυρίας προς τον κατοχικό πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο στο
οποίο ζητούσε να μεσολαβήσει, ώστε να σταματήσουν οι διώξεις των Ελλήνων
Εβραίων αλλά και απευθείας στον Πληρεξούσιο του Γ΄ Ράιχ για την Ελλάδα, Γκύντερ
Άλτενμπουργκ λέγοντας πως θεωρούσε τους Εβραίους της Ελλάδας ποίμνιό του.
Μετά την καταστροφή στην Θεσσαλονίκη που αποκάλυψε τα γερμανικά
σχέδια, εμφανίστηκαν πιο ενεργητικοί τρόποι για τη σωτηρία των κυνηγημένων.
Πολλά αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, με προτροπή του αρχιεπισκόπου και εντολή
του Αρχηγού της Αστυνομίας, Άγγελου Έβερτ, φρόνισαν να εκδόσουν πολλές
ψεύτικες ταυτότητες (με χριστιανικά ονόματα), ώστε να βοηθήσουν τους Εβραίους
της πρωτεύουσας να αποφύγουν τη σύλληψη. «Ανεπίσημη» αλλά και πολύ
αποτελεσματική ήταν η συνδρομή των αντιστασιακών οργανώσεων, πρωτίστως του
ΕΑΜ –που έθεσε ρητά ζήτημα προστασίας των Εβραίων– δευτερευόντως του ΕΔΕΣ.
Όσο εντεινόταν η Αντίσταση, οι δυνατότητες διαφυγής πολλαπλασιάζονταν. Έως τον
Σεπτέμβριο του 1943, η κεντρική και νότια Ελλάδα και τα περισσότερα νησιά –το
70% της επικράτειας– βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή. Οι κοινότητες, κυρίως
Ρωμανιώτες, έμειναν απείραχτες καθώς οι Ιταλοί δεν εφάρμοσαν κανένα αντισημιτικό
μέτρο. Όταν μετά την ιταλική συνθηκολόγηση (8 Σεπτεμβρίου 1943), οι Γερμανοί
ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο της χώρας, δε μπόρεσαν να επαναλάβουν την
«επιτυχία» της Θεσσαλονίκης, αφού μετά το διωγμό στη βόρεια Ελλάδα που είχε
αποκαλύψει τις γερμανικές προθέσεις, αρκετά μέλη των ρωμανιώτικων κοινοτήτων
της Νότιας Ελλάδας άρχισαν να καταφεύγουν στα βουνά υπό την προστασία των
ανταρτών (που είχαν εν τω μεταξύ ισχυροποιηθεί αρκετά) με αποτέλεσμα οι
κοινότητες της Αθήνας, της Χαλκίδας, της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων να
έχουν συγκριτικά μικρές απώλειες. Ο Μητροπολίτης Βόλου Ιωακείμ, προέτρεψε τον
Εβραϊκό πληθυσμό να φύγει από την πόλη και διέσωσε πολύτιμα αντικείμενα που
του παρέδωσαν σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στο νησί της Ζακύνθου, ο
Μητροπολίτης του νησιού, Χρυσόστομος Δημητρίου και ο Δήμαρχος Ζακύνθου,
Λουκάς Καρρέρ, πέτυχαν το πρωτοφανές: να προστατέψουν ολόκληρο τον εβραϊκό
πληθυσμό της Ζακύνθου από την τύχη των ομοθρήσκων τους σε άλλες περιοχές.
Βάζοντας τους εαυτούς τους μπροστά στο Γερμανό διοικητή, Μπέρενς αρνήθηκαν να
παραδώσουν ονομαστικούς καταλόγους και η διαταγή ανακλήθηκε. Οι 275 Εβραίοι
της Ζακύνθου επέζησαν, χωρίς ούτε μια απώλεια, μοναδική ίσως περίπτωση στο
σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών.
Ένα βήμα παραπάνω, ήταν η διαφυγή από τη χώρα. Πάλι με τη βοήθεια του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις προσπάθειες των αντιπροσώπων του Γραφείου Μετανάστευσης
του Εβραϊκού Πρακτορείου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και με τη συνεργασία
της Μοσάντ και του Εργατικού Συνδικάτου «Χισταρντούτ», πολλοί Έλληνες Εβραίοι
κατόρθωσαν να διαφύγουν στην ουδέτερη Τουρκία, είτε από τη βόρεια Ελλάδα,
διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο είτε δια θαλάσσης, με καΐκι από την ανατολική ακτή
της Εύβοιας. Ο δεύτερος τρόπος ήταν δυσκολότερος και απαιτούσε τη συνεργασία
των ανταρτών της Εύβοιας. Αφού έφταναν στην Τουρκία, προχωρούσαν ως τα νότια
σύνορα της χώρας κι από εκεί στην Παλαιστίνη.
Πολλοί άλλοι, που δε μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, κρύφτηκαν σε
Χριστιανικές οικογένειες. Οι περισσότεροι από τους κρυμμένους Εβραίους ήταν
παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν ήδη σταλεί στα στρατόπεδα. Τα πιο πολλά από
αυτά επέζησαν και μετά τον πόλεμο μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη. Μεμονωμένα
άτομα, αλλά και οικογένειες ολόκληρες, βρήκαν καταφύγιο σε σπίτια Χριστιανών
συμπολιτών τους. Εκείνοι που τους έκρυβαν, ήταν άνθρωποι απλοί. Τις
περισσότερες φορές με δική τους πρωτοβουλία και πριν προλάβει να τους ζητηθεί,
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, με τους οποίους άλλωστε
είχαν ειρηνικά συνυπάρξει για χρόνια, χωρίς καν να αισθάνονται πως επιτελούσαν
κάποιο αντιστασιακό επίτευγμα.
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Ιωάννινα, 25 Μαρτίου 1944
Η παρουσία των Εβραίων στα Ιωάννινα συμπίπτει χρονολογικά με τη
δημιουργία της πόλης. Εγκατάσταση εβραϊκών πληθυσμών τοποθετείται στον 8ο -9ο
αιώνα μ.Χ, η πρώτη γραπτή πηγή που μνημονεύει «ισραηλίτες» στα Ιωάννινα είναι
επί Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου (1314). Η κοινότητα άκμασε ιδιαίτερα την εοχή της
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Διάφορα προνόμια επέτρεψαν στους Εβραίους να
αναμιχθούν ενεργά στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή των αστικών
κέντρων. Από το 1611 τους δόθηκε η δυνατότητα να κατοικούν και μέσα στο Κάστρο
των Ιωαννίνων, ενώ η εξουσία του Αλή Πασά έφερε την κοινότητα των περίπου
4.000 Εβραίων στο απόγειο της ακμής της. Ασκώντας αστικά επαγγέλματα –
έμποροι, χρυσοχόοι, ράφτες, αργυραμοιβοί– οι Εβραίοι των Ιωαννίνων διακρίθηκαν
στο εμπόριο και έγιναν αναπόσπαστο στοιχείο στη ζωή της πόλης. Τα ήθη και τα
έθιμά τους, οι ενδυμασίες, τα δημοτικά τραγούδια και φυσικά η χρήση της ρωμαιοιουδαϊκής γλώσσας στο τυπικό προδίδουν αρκετά μεγάλη ώσμωση με τον ντόπιο
χριστιανικό πληθυσμό. Όταν η πόλη ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος το 1913, η
κοινότητα έχασε σταδιακά
πολλή από την παλιά της
αίγλη, ωστόσο έζησε αρμονικά
με τους Χριστιανούς και τα
κρούσματα
αντισημιτισμού
ήταν συγκυριακά ή αφορούσαν
σε μεγάλο βαθμό οικονομικούς
ανταγωνισμούς.
Τις
παραμονές του Πολέμου η
κοινότητα αριθμούσε 1.9002.000 ψυχές και ζούσε σε έναν
ειρηνικό μικρόκοσμο, ανίκανο
να αντιληφθεί την επερχόμενη
καταστροφή.
(Εικ. 05. Εβραιόπουλα
από τα Γιάννενα με παραδοσιακές
ενδυμασίες στον εορτασμό του
Πουρίμ, αρχές δεκαετίας ’30,
Συλλογή Ε.Μ.Ε.)

Μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 1943, οι Γιαννιώτες
Εβραίοι ζούσαν υπό ιταλική κατοχή και δεν υπέστησαν καμία δίωξη. Ωστόσο, τα
Ιωάννινα βρέθηκαν κάτω από τη γερμανική μπότα νωρίτερα από τις άλλες περιοχές
της ιταλικής ζωνης κατοχής. Τον Απρίλιο του 1943 εγκαταστάθηκε στην πόλη η 1η
Ορεινή Μεραρχία «Έντελβάις» της Βέρμαχτ με σκοπό να εκκαθαρίσει τα ορεινά της
Ηπείρου από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ. Αυτή η μονάδα, ειδική στον
ανταρτοπόλεμο, έδωσε σύντομα αποτρόπαια δείγματα γραφής στην εφαρμογή
σκληρών αντιποίνων δολοφονώντας με κτηνώδη τρόπο αμάχους και γυναικόπαιδα
στη Μουσιωτίτσα (24 Ιουλίου 1943), το Κομμένο Άρτας (16 Αυγούστου 1943) και
τους Λιγκιάδες Ιωαννίνων (3 Οκτωβρίου 1943). Τα Ιωάννινα βυθίστηκαν σε ένα κλίμα
άγριας τρομοκρατίας, στο οποίο εγκλωβίστηκε αβοήθητη και η εβραϊκή κοινότητα.
Ελάχιστοι, κυρίως νεαροί, επιχείρησαν να διαφύγουν στο βουνό, αλλά η αυστηρή
αδράνεια που κήρυττε η κοινότητα –και κυρίως ο Σαμπεθάι Καμπιλής– λειτουργούσε
αποτρεπτικά και απαγόρευε κάθε διαφυγή από την πόλη, απόφαση που και σήμερα
βασανίζει τους ελάχιστους επιζώντες. Στα μέσα Μαρτίου οι Γερμανοί πέτυχαν να
εντοπίσουν και να καταγράψουν όλους τους Εβραίους της πόλης και τα σπίτια τους,
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μετά από έναν απλό έλεγχο ταυτοτήτων. Το σκηνικό της καταστροφής είχε στηθεί.
Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι Γιαννιώτες θα βάδιζαν σχεδόν εν σώματι προς
τον θάνατο.
Τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου 1944, ημέρα Σάββατο, οι έξι εβραϊκές
συνοικίες –Κάστρου, Λειβαδιώτη, Τζουκαλά, Σαράβα, Μικρή και Μεγάλη Ρούγα–
ξύπνησαν από δυνατά χτυπήματα στις πόρτες των σπιτιών. Ήταν Γερμανοί
στρατιώτες της Μεραρχίας Εντελβάις, της 621 Ομάδας της Μυστικής Στρατονομίας
(GFP) της Στρατοχωροφυλακής (Feldgendarmerie), μαζί με διερμηνείς και Έλληνες
Χωροφύλακες που ζητούσαν επιτακτικά από όλους τους ενοίκους να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους, με δικαίωμα να μεταφέρουν ατομικά είδη μέχρι 50 οκάδες. Σύμφωνα
με τη γερμανική αναφορά της 27ης Μαρτίου, η εκκένωση των συνοικιών είχε
ολοκληρωθεί έως τις 7.45. Οι Εβραίοι που ζούσαν έξω από τα τείχη συγκεντρώθηκαν
στην πλατεία Μαβίλη, στο «Μώλο», αυτοί που είχαν σπίτι στο Κάστρο μεταφέρθηκαν
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα, μέσα σε κλίμα φόβου και κλάματα
και κάτω από τα βλέμματα των κατοίκων των Ιωαννίνων, επιβιβάστηκαν σε περίπου
80 φορτηγά που πήραν το δρόμο για τα Τρίκαλα διαμέσου του περάσματος της
Κατάρας. Ο Λόχος Προπαγάνδας της 621 Ομάδας Στρατονομίας απαθανάτισε την
συγκέντρωση και την επιβίβαση στα φορτηγά σε μια σειρά φωτογραφιών που
φυλάσσονται σήμερα στα γερμανικά αρχεία και έχουν δημοσιευτεί επανειλημμένα ως
μοναδικά ντοκουμέντα του Ολοκαυτώματος.

(Εικ. 06, 07, 08. Τρία από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της ημέρας του διωγμού.
Μώλος Ιωαννίνων (25 Μαρτίου 1944), τη στιγμή της επιβίβασης στα γερμανικά φορτηγά).

Το λιγόλογο γερμανικό
έγγραφο είναι γεμάτο από
κυνικό
ρεαλισμό:
«Η
επιχείρηση
πρέπει
να
χαρακτηριστεί
ως
πλήρως
επιτυχημένη, διότι το 95% των
καταγεγραμμένων
Εβραίων
μπόρεσαν να μεταφερθούν. Η
συνεργασία των μετασχουσών
υπηρεσιών και της Ελληνικής
Χωροφυλακής ήταν υποδειγματική. Η
απέλαση των Εβραίων, σύμφωνα με
διάφορες
εισερχόμενες
αναφορές,
προκάλεσε
μεγάλη
ικανοποίηση
ανάμεσα στον πληθυσμό. Η συμπάθεια
για τους Γερμανούς, αυξήθηκε μ’ αυτή
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την επιχείρηση». Παρά την διαστρέβλωση και τις υπερβολές της γερμανικής
προπαγάνδας, πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως η απέλαση των Εβραίων στα
Ιωάννινα (απέναντι στην οποία κανείς δεν αντέδρασε) έδωσε ώθηση στα λανθάνοντα
ή φανερά αισθήματα αντισημιτισμού των Χριστιανών. Λίγες μέρες μετά την
αποφράδα 25η Μαρτίου, δύο νεαροί απαγχονίστηκαν από τις αρχές στο Μώλο
επειδή είχαν προσπαθήσει να λεηλατήσουν ένα εγκαταλειμμένο εβραϊκό κατάστημα.
Έμποροι των Ιωαννίνων και συνεργάτες επωφελήθηκαν από τις περιουσίες, η
περιουσία της κοινότητας –την οποία ο μεταπολεμικός πρόεδρος της
αποδεκατισμένης κοινότητας, Ιωσήφ Μάτσας υπολόγισε σε 2.000.000 χρυσές λίρες–
εξανεμίστηκε.
Οι περίπου 2.000 Γιαννιώτες μεταφέρθηκαν σε παραπήγματα στη Λάρισα,
όπου παρέμειναν για μια περίπου εβδομάδα. Αναγκάστηκαν να αφήσουν όλα τα
τιμαλφή και τα χρυσαφικά που μετέφεραν στους Γερμανούς φρουρούς, προτού
επιβιβαστούν στο τρένο του θανάτου που ερχόταν από το σιδηροδρομικό σταθμό του
Ρουφ, στην Αθήνα. Η αμαξοστοιχία πέρασε την πύλη του Μπίρκεναου στις 11
Απριλίου 1944 μεταφέροντας 2.500 Ρωμανιώτες Εβραίους, άνδρες, γυναίκες και
παιδιά από τα Ιωάννινα, την Αθήνα, τον Βόλο, την Λάρισα και την Χαλκίδα. Στη
ράμπα διαλογής του στρατοπέδου, βρέθηκαν σε μια κατάσταση σύγχυσης, με
κραυγές, ουρλιαχτά και γαβγίσματα σκύλων μεγαλύτερων κι από ανθρώπους (Νίνα
Αλβέρτου Νεγρίν). Η νεαρή τότε Στέλλα Αβραάμ κατέγραψε στη μνήμη της την
αγωνιώδη κραυγή μερικών Θεσσαλονικιών που φώναζαν στους νεοαφιχθέντες
συμπατριώτες τους «Μην παίρνετε μαζί τα παιδιά σας! Αφήστε τους γέρους!».
Σύντομα θα αντιλαμβάνονταν όλοι το νόημα αυτών των λέξεων...Ήταν η αρχή μιας
απερίγραπτης Οδύσσειας. Μετά από ένα χρόνο, τον Μάιο του 1945, μόλις 116
Γιαννιώτες βρίσκονταν ακόμα στη ζωή. 1.850 είχαν εξοντωθεί στους θαλάμους
αεριών ή είχαν πεθάνει από την εξάντληση.
Απελευθέρωση και επιστροφή. Οι επιζήσαντες τότε και τώρα
Η Ελλάδα εκκενώθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα τον Οκτώβριο του
1944. Οι σκλάβοι των στρατοπέδων θα έπρεπε να περιμένουν επτά μήνες ακόμα,
μέχρι οι συμμαχικές δυνάμεις που προέλαυναν να απελευθερώσουν τα στρατόπεδα
σε Γερμανία και Αυστρία (Μαουτχάουζεν, Μπέργκεν-Μπέλσεν, Έμπενσεε κ.ά.) στα
οποία είχαν συγκεντρωθεί οι επιζήσαντες κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και
10.000 Εβραίοι από την Ελλάδα.
Η επιστροφή των Εβραίων πέρασε απαρατήρητη σε μια Ελλάδα που
σπαρασσόταν από τον Εμφύλιο πόλεμο. Με το ζήτημα των επιζώντων ασχολήθηκαν
κυρίως ιδιώτες και εβραϊκές οργανώσεις. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο στην
Ελλάδα (από το 1945) και η Joint Distribution Committee (ως το 1950) συντόνιζαν τα
προγράμματα αποκατάστασης των Ελλήνων Εβραίων. Ιδρύθηκαν και
χρηματοδοτήθηκαν κοινοτικά ιδρύματα, όπως το Ορφανοτροφείο «Εσθήρ» στην
Κηφισιά, η «Στέγη Απροστάτευτων Κορασίδων» για την επαγγελματική και μη
εκπαίδευση των κοριτσιών, το «Αναρρωτήριο Κηφισιάς» και το «Πολυϊατρείο
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών». Οργανώθηκε οικονομική υποστήριξη για τους
επιζώντες. Το «Ίδρυμα Εβραϊκής Επαγγελματικής Αποκατάστασης» χορηγούσε
δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε εμπόρους και επαγγελματίες, ενώ οι δραστηριότητες
των σχολών του O.R.T. (Organisation for Rehabilitation and Training) έπαιξαν
επίσης ένα σημαντικό ρόλο.
Τον Ιούλιο του 1945, στα Ιωάννινα είχαν επιστρέψει 164 από τους
εκτοπισμένους. Η κοινότητα προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της, τα περισσότερα
σπίτια είχαν επιταχθεί, οι περιουσίες είχαν λεηλατηθεί. Από τις συναγωγές, το «νέο
συναγώι» (Καχάλ Καντός Χαντάς) είχε γίνει στάβλος για άλογα, το «παλιό συναγώι»
μέσα στο Κάστρο (Καχάλ Καντός Γιασσάν) είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές. Ο
Ιωσήφ Μάτσας, πρώτος πρόεδρος της κοινότητας, που είχε σωθεί πολεμώντας ως
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αντάρτης στα βουνά της Μακεδονίας με τον ΕΛΑΣ, τηλεγραφούσε με αγωνία στην
Joint πως μόνο 30 επιζήσαντες είχαν αποκατασταθεί στα σπίτια τους, πως υπήρχε
άμεση ανάγκη στέγασης και καταλυμάτων για 25 κορίτσια που είχαν χάσει όλα τα
μέλη της οικογένειάς τους και δεν είχαν πού να μείνουν. Η πρωτοβουλία του
δημάρχου Βλαχλείδη και του μητροπολίτη Σπυρίδωνα να διαφυλάξουν τα ιερά
συναγωγικά σκεύη και να τα επιστρέψουν στους επιζήσαντες, ήταν η πρώτη αχτίδα
φωτός για την έναρξη μιας νέας ζωής. Μια εντοιχισμένη πλάκα στην εβραϊκή
γλώσσα, στο «παλιό συναγώγι» που επισκευάστηκε και λειτουργεί ως σήμερα,
μνημονεύει αυτή την πράξη αλληλεγγύης.
(Εικ. 09. Τελετή στη
συναγωγή
Καχάλ
Καντός Γιασσάν, 1947,
Συλλογή Ε.Μ.Ε.)

Όπως
πολλοί
επιζώντες
του
Ολοκαυτώματος,
κάποιοι
Γιαννιώτες
αποφάσισαν
να
μεταναστεύσουν στις
Η.Π.Α.
και
την
Παλαιστίνη,
για
ψυχολογικούς
και
οικονομικούς κυρίως
λόγους.
Κοινοτικές
οργανώσεις, όπως η
«Εταιρεία Βοήθειας Μεταναστών» και το «Τμήμα Μετανάστευσης» της Joint
διευκόλυναν τις διαδικασίες και την επανεγκατάσταση σε μια νέα χώρα, ενώ
βοηθούσαν για την αντιμετώπιση των πρώτων πιεστικών αναγκών. Το
μεταναστευτικό κύμα παρουσίασε αύξηση μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ
το 1948. Οι Έλληνες Εβραίοι συνήθως επέλεγαν να εγκατασταθούν κοντά σε
συμπατριώτες τους, δημιουργώντας αμιγείς γειτονιές, όπως π.χ. οι Ρωμανιώτες της
Χάιφα. Σήμερα οι περισσότεροι, φέροντας ακόμα το ανεξίτηλο αριθμό με τατουάζ στο
μπράτσο τους, καταθέτουν στους νεώτερους τα βιώματά τους σε μια προσπάθεια να
ξορκίσουν το δαίμονα που λέει πως «στο στρατόπεδο μπαίνεις αλλά δε βγαίνεις
ποτέ…».
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Προφορικές πηγές ιστορίας για το Ολοκαύτωμα
και η εφαρμογή τους στην Εκπαίδευση
Ελένη Κουρμαντζή
Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα αντιστρέψουμε τον τίτλο μας, και πρώτα θα μιλήσουμε για τη διδαχή του
Ολοκαυτώματος στην Ελληνική Εκπαίδευση. Και τούτο το κάνουμε γιατί τίθενται
μεθοδολογικά προβλήματα ως προς την εισαγωγή του αντικειμένου στην
εκπαίδευση, αλλά και προβλήματα ιστορίας και περιεχομένου. Μέσα όμως στη
διδασκαλία, θα εντάξουμε στο τέλος και την προφορική μαρτυρία, καθότι εμπεριέχει
μια εξαίρετη δυναμική, η οποία συμβαδίζει με τα επίσημα έγγραφα, με επιστημονικές
δημοσιεύσεις και με κάθε τι άλλο διατυπωμένο γραπτά, ως αναπόσπαστο μέρος της
διδαχής.
Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισε η ανασκόπηση και η μελέτη ενός
θέματος «ταμπού» για τα ελληνικά δεδομένα, που υπήρξε αυτό της κατοχικής και
μετακατοχικής Ελλάδας (στη δεύτερη περίπτωση, βλ. εμφύλιος πόλεμος). Η
πρωτοβουλία αυτή ανήκε σε ξένους αλλά και έλληνες ερευνητές, οι οποίοι δίδασκαν
όμως κυρίως σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Στη συνέχεια, από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990, άρχισε στην Ελλάδα η μελέτη ενός άλλου θέματος «ταμπού»,
αυτό της παρουσίας των εβραϊκών κοινοτήτων, και κατ’ επέκταση και του ζητήματος
του Ολοκαυτώματος, τώρα με πρωτοβουλία κυρίως ελλήνων ερευνητών.
Η υποφαινόμενη συμμετείχε σε ένα από τα πρώτα συνέδρια, το 1992, το
οποίο αφορούσε την παρουσία των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα, και εν μέρει
το Ολοκαύτωμα (βλ. The Jewish Communities of Southeastern Europe, διοργάνωση
Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1992).
Η ίδια άρχισε να δημοσιεύει μελετήματα για τον ποιητή και διανοούμενο
Γιωσέφ Ελιγιά από το 1993, ενώ στη συνέχεια καθιέρωσε τη διδασκαλία της ποίησής
του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το 1997.
Μέσα σε αυτό το κλίμα εντάσσεται και η προσπάθειά της, το 1994, για ίδρυση
«Ινστιτούτου Ρωμανιώτικου Εβραϊσμού», υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, προσπάθεια όμως η οποία, για διάφορους λόγους, δεν ευόδωσε.
Σε αυτό το σημείο θέτουμε το ερώτημα για το κατά πόσον διδάσκεται το
Ολοκαύτωμα των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας και για το πώς κατά το δυνατόν
θα διδαχθεί αυτό στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, κατά το παιδευτικό, ιστορικό
και κοινωνικό περιεχόμενο αυτού. Αλλά κυρίως, κατά ένα βαθύτερο ερώτημα, γιατί
πρέπει αυτό να διδάσκεται. Εδώ, προφανώς, η απάντηση είναι αναπόφευκτα θετική,
καθόσον η εξόντωση των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδος, όπως βέβαια και του
συνόλου αυτών σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη από τα γερμανικά στρατεύματα,
αποτελεί ένα εξαίρετο, πρωτόγνωρο γεγονός, στη σύγχρονη Ιστορία. Το γεγονός
τούτο, της προμελετημένης και συστηματικής εξολόθρευσης ενός ολόκληρου λαού
από το Ναζιστικό καθεστώς, συνιστά ένα απόλυτο κενό στη σύγχρονη ιστορία της
ανθρωπότητας, άξιο ακόμη φιλοσοφικής περισυλλογής.
Το πώς θα διδαχθεί το Ολοκαύτωμα στην ιστορική περίοδο των ετών 1943 –
1944, όταν εκτοπίζονται συνολικά οι εβραϊκές κοινότητες, επιβάλλει ταυτόχρονα να
εντοπιστούν ερευνητικά και οι παράλληλοι μηχανισμοί που λειτούργησαν προς την
κατεύθυνση αυτή.
Στα ερωτήματα των μηχανισμών που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα απαντά μια
εκτενής «κλασσική» βιβλιογραφία. Εμείς όμως, βασιζόμενοι και στη βιβλιογραφία
αυτή, σε μαρτυρίες προσώπων, σε επίσημα έγγραφα και σε επιπλέον αρχεία, θα
επιχειρήσουμε να δώσουμε σε αυτό το σημείο συνοπτικά και ενδεικτικά μια
ιστοριογραφική εικόνα των εκτοπίσεων, κάνοντας αναφορά σε δύο σημαντικές
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περιπτώσεις: Αυτή της Θεσσαλονίκης και αυτή των Ιωαννίνων. Και τούτο
προκειμένου να εξάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα.
Η κατά κύριο λόγο σεφαραδίτικη, ισπανόφωνη, αλλά και εν μέρει ιταλικής
καταγωγής πολυπληθής Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, εγκλωβίζεται με αριστοτεχνικό
τρόπο από τους προγραμματιστές της «Τελικής Λύσης».
Τα «φυλετικά» μέτρα στη Θεσσαλονίκη, συνοπτικά υπήρξαν η
καταναγκαστική εργασία σε έργα του κατοχικού στρατού, τα οποία τελικά
εξαγοράστηκαν από την Κοινότητα με 8.000 χρυσές λίρες προκειμένου να
απαλλαγούν οι εβραίοι άνδρες από τούτο το βασανιστήριο. Πολύ σύντομα, κατά
δεύτερον, μέσα στον Φεβρουάριο, ακολουθούν διάφορες «φυλετικές» διαταγές,
όπως το διακριτικό ατομικό σήμα, το κίτρινο αστέρι με αρίθμηση, το οποίο
αποτελούσε καταγραφή του εβραϊκού πληθυσμού, πινακίδες διάκρισης για τα
εβραϊκά καταστήματα, κ.λπ., καθώς και η αναγκαστική συγκέντρωσή τους σε δύο
κατοικήσιμες ζώνες. Από τις συνοικίες αυτές και κάποιες άλλες λαϊκές
εναπομείνασες, θα οδηγηθούν στη συνέχεια προς τη συνοικία του Βαρώνου Χιρς,
κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, απ’ όπου θα αρχίσει η εκτόπιση του εβραϊκού
πληθυσμού, κατά πολυπληθείς ομάδες, από τις 15 Μαρτίου του 1943.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, με
επικεφαλής τον Δρ. Κόρετς, αρχιρραβίνο, γερμανομαθή, πολωνικής καταγωγής,
διορισμένο από τους Γερμανούς, με επιπρόσθετη πολιτική εξουσία, έδειξε
υπερβάλλοντα ζήλο στην εκτέλεση των διαταγών των Βισλιτσένυ, εντεταλμένου
αξιωματικού των SS, και Μαξ Μέρτεν, πολιτικοστρατιωτικού διοικητή της
Θεσσαλονίκης.
Μια παράλληλη ιστορία καταγράφεται και στην επίσης ιστορική, Ρωμανιώτικη
Κοινότητα Ιωαννίνων (αριθμούσα εκείνη την περίοδο περί τα 1850 μέλη). Ένα
κοινοτικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον ιατρό Δρ. Μωυσή Κοφίνα, και μέλη, τον επίσης
ιατρό Δρ. Ερρίκο Λευή, τον έμπορο Σιέμο Κοέν, και τον ηλεκτρολόγο Λέοντα
Μορδοχάι, αποδείχθηκε μη ικανό να αντιμετωπίσει τα γεγονότα. Έναντι αυτών, στις
διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς, και ως ουσιαστικός πλέον ηγέτης της
Κοινότητας, λειτουργούσε ο έμπορος Σαμπεθάι Καμπιλής. Τα τεκταινόμενα έρχονται
και εδώ ραγδαία. Το πρωί της 25ης Μαρτίου 1944, μονάδες της Αστυνομίας Τάξης, με
τη βοήθεια μονάδων του Γερμανικού Στρατού, της Γερμανικής Χωροφυλακής
Στρατού, και της Γερμανικής Μυστικής Στρατιωτικής Αστυνομίας, εγκλωβίζουν τις
εβραϊκές συνοικίες μέσα και έξω από το Κάστρο. Επακολουθεί η εκτόπιση προς το
Auschwitz – Birkenau.
Τούτες οι δύο περιπτώσεις, της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων, εξετάστηκαν
συνοπτικά εδώ, προκειμένου να ειδωθεί το πώς έδρασαν οι γερμανικές δυνάμεις
Κατοχής, με τις διάφορες υπηρεσίες τους, ώστε να εγκλωβίσουν και να εκτοπίσουν
τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας. Και ας παρατηρηθεί επίσης, ότι η απώλεια της
Κοινότητας των Ιωαννίνων αγγίζει το 90% των μελών της, όπως και αυτή της
Θεσσαλονίκης, ενώ άλλες κοινότητες, περισσότερο προνοητικές γύρω από τα
τεκταινόμενα, είχαν πολύ μικρότερες απώλειες, βλ. Χαλκίδα 48%, Λάρισα 35%,
Πάτρα 33%, Τρίκαλα 30%, Βόλος 26%, κ.ο.κ., έως και μικρότερες απώλειες. Ως προς
αυτό, συνοψίζει ο Μιχαήλ Μάτσας, στο περισπούδαστο βιβλίο του με τον τίτλο Η
Ψευδαίσθηση της Ασφάλειας:
Σε τελική ανάλυση το ζήτημα του πώς οι εβραίοι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί
σε μεγάλους αριθμούς ανά συγκεκριμένη πόλη, δεν εξαρτάται τόσο πολύ, όπως
κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει, από τον αντισημιτισμό, από τη συμπεριφορά
των χριστιανών, ή τη βοήθεια του κλήρου. Στην Ελλάδα δύο στοιχεία υπήρξαν
υψίστης σημασίας: Η εβραϊκή ηγεσία, η οποία απέτυχε οικτρά στη Θεσσαλονίκη και
στα Ιωάννινα, και η βοήθεια ή μη από τις οργανώσεις της Αντίστασης της Δεξιάς και
της Αριστεράς.
Όλα τα παραπάνω, κατά το λίγο ή πολύ γνωστό ιστορικό πλαίσιο, αναφέρονται
εδώ ως συγκεκριμένο παράδειγμα της Ιστορίας, ώστε να εξαχθεί το σύνολο εκείνο
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της προσέγγισης, το οποίο και θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη θεμιτή διδαχή ενός
τόσο λεπτού ζητήματος. Ο τρόπος της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος θα πρέπει
κατά τα επιστημονικά δεδομένα να επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες: α. Στην
ιστορία, παρουσία και πολιτισμό των εβραϊκών κοινοτήτων στον ελλαδικό χώρο, με
όλα τα συνεπόμενα. β. Στα προλεγόμενα των εκτοπίσεων και στις εκτοπίσεις των
εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα κατά τα έτη 1943 – 1944. γ. Στην καθαυτό
Γενοκτονία – Ολοκαύτωμα.
Τα δύο πρώτα σημεία, προφανώς, είναι εύκολο να διδαχθούν στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς τυγχάνουν περισσότερο περιγραφικά –
ιστοριογραφικά. Το τρίτο όμως σημείο, η καθαυτό γενοκτονία – Ολοκαύτωμα, λόγω
και της φιλοσοφικής διάστασής του, είναι δυνατόν να διδαχθεί έτσι απλά, μόνον ως
ιστορικό γεγονός; Είναι δυνατόν να διδαχθεί κάτι το ακατανόητο για τα μέχρι τότε,
αλλά και μέχρι σήμερα, δεδομένα της ανθρώπινης Ιστορίας; Το Ολοκαύτωμα
χαρακτηρίζεται από μία νέα βάση, η οποία αγγίζει δύο σημαντικές θεματικές: α. Την
οργανωμένη πολιτική κίνηση ενός κρατικού μηχανισμού, αυτού του Γ΄ Ράιχ, και β. Τη
λειτουργικότητα ενός τελειοποιημένου, βιομηχανικών μέσων και γραφειοκρατικής
ακρίβειας συστήματος, το οποίο εκτελεί και ανατροφοδοτεί αυτόματα τις εντολές του.
Σημαντικοί εβραίοι ιστορικοί, από τον Ραούλ Χίλμπεργκ και τη Χάννα Άρεντ, μέχρι και
τον Ντάνιελ Γκόλντχάγκεν, τόνισαν τα φιλοσοφικά ερωτήματα του Ολοκαυτώματος.
Και, ως εκ τούτου, τίθεται το πρακτικό ερώτημα, σε συνάρτηση και με όσα
ειπώθηκαν, αν και πώς θα ήταν δυνατόν να διδαχθεί το Ολοκαύτωμα στην ελληνική
εκπαίδευση. Το παραπάνω θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας, ως
απαρχή, στα ελληνικά Πανεπιστήμια, με το κατάλληλα εξειδικευμένο ερευνητικό
προσωπικό. Χωρίς εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό και εξειδικευμένα
ερευνητικά κέντρα, είναι αδύνατη η περαιτέρω μελέτη, είτε για τη διερεύνηση της
εξολόθρευσης των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας, είτε για γενικότερες
αναζητήσεις που αφορούν, όχι μόνο τη Γενοκτονία – Ολοκαύτωμα των ελλήνων
εβραίων, αλλά και το ό,τι συνέβη στην Ελλάδα της Κατοχής.
Αυτή είναι η διαδρομή, ώστε με ένα διαμορφωμένο πλέον πλαίσιο ανώτατης
εκπαίδευσης, το ζήτημα θα μπορούσε να εισαχθεί αρτιότερα και στις προηγούμενες
αυτής βαθμίδες. Με απλά λόγια, πώς θα μπορούσε να διδαχθεί το Ολοκαύτωμα στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όταν αυτό δεν διδάσκεται στην Τριτοβάθμια ή Ανώτατη;
Και θέτουμε το ερώτημα τούτο για μια διερεύνηση στα επίπεδα της Παιδείας, καθώς
η αρτιότητα της διδασκαλίας δεν θα μπορούσε μόνο να επαφίεται στην ευαισθησία
του δασκάλου και του καθηγητή, αλλά στο πλαίσιο της επιστημονικής διαμόρφωσής
του, όπως αυτό παρέχεται από τα δεδομένα των σπουδών του.
Σημειώσαμε εξ αρχής, ότι η ζώσα προφορική μαρτυρία, δηλαδή η μαρτυρία
της συγκεκριμένης χρονικά στιγμής, φέρει έναν συμπληρωματικό χαρακτήρα ως
προς τις επίσημες πηγές, και μάλιστα, ενίοτε, προηγείται. Το ιστορικό γεγονός, το
οποίο βιώνει ο μάρτυρας, δημιουργεί πολλές φορές τη δημοσιογραφική
ανταπόκριση, ή επιβεβαιώνει ένα επίσημο έγγραφο. Έτσι, η μαρτυρία, μέσα από τη
δυναμική της, είναι άμεση και πρέπει να διδάσκεται ως ένα από τα ντοκουμέντα
(πηγές) του ιστορικού γεγονότος.
Φέρουμε εδώ ως παράδειγμα, για να τονίσουμε τα παραπάνω λεχθέντα, ως
προς τη δύναμη της μαρτυρίας, τη μαρτυρία του Λέοντα Μπατή, εμπόρου των
Αθηνών, καταγόμενου από εβραιογιαννιώτικη οικογένεια. Αυτή η μαρτυρία εμπεριέχει
το εξαίρετο γεγονός ότι είναι ο Λέων Μπατής, αυτός, ο οποίος, διαφυγών του
στρατοπέδου συγκέντρωσης Birkenau, μεταφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον
τρόπο εξόντωσης των εβραίων της Ευρώπης. Ο Μπατής διαφεύγει τον Ιανουάριο
του 1945 από μια μαζική εκτέλεση, κάπου στην Πολωνία, και φθάνει στη
Θεσσαλονίκη γύρω στις 15 Μαρτίου του 1945.
Καταγράφουμε αυτή τη μαρτυρία από το κλασικό έργο In Memoriam του
Μιχαήλ Μόλχο και Ιωσήφ Νεχαμά, η οποία δηλώνει τα εξής: Στη Θεσσαλονίκη ο
Μπατής, όπου καταφθάνει, «Μιλά. Αφηγείται το δράμα του Μπιρκενάου. Με φράσεις
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διακεκομμένες, ασύνδετες, ασυνάρτητες, αφηγείται τη φοβερή εξόντωση στα
κρεματόρια, τα έργα των Κομμάντο, τις επιλογές, τα μαρτύρια των στρατοπέδων. Τον
ακούνε με ειρωνική δυσπιστία. Θάχει ασφαλώς, χάσει τα λογικά του… Όμως, σιγά
σιγά, βάζει σε κάποια τάξη τα λόγια του. Εκφράζεται ήρεμα, με λόγια απλά,
συνηθισμένα, με έννοιες καθαρές. Εξηγεί, περιγράφει με λεπτομέρεια. Τον ακούνε με
περισσότερη προσοχή. Βαθμηδόν, όλα ξεκαθαρίζουν. Όλο και μεγαλώνουν η
απόγνωση, ο τρόμος… Περιγράφει τις αίθουσες των αερίων, τους φούρνους
καύσεως των νεκρών, όλη η φρίκη που είδαν τα μάτια του. Τα αφηγείται όλα τούτα
στο καφενείο, σε οκτώ, γεμάτους φρίκη, ακροατάς».
Έχει όμως προηγηθεί της παραπάνω αναφοράς μια ανταπόκριση της
εφημερίδας «Ανεξαρτησία» των Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο «Ο πρώτος
από τους ολίγους διασωθέντας Ισραηλίτας της Ελλάδος έφθασεν εις Θεσσαλονίκην»,
και με υπότιτλο, «Η συνταρακτική αφήγησίς του – Ο θάλαμος της κολάσεως». Σε
τούτη την ανταπόκριση, ο Λέων Μπατής αφηγείται πώς κατόρθωσε να διαφύγει από
μια μαζική εκτέλεση, περίπου 5000 ομήρων, εκ των οποίων οι 4000 ήταν εβραίοι,
ενώ στη συνέχεια περιγράφει με επακριβέστερο τρόπο, τους μηχανισμούς και τις
διαδικασίες εξόντωσης των εβραίων στο Auschwitz.
Φέρουμε εδώ, συμπερασματικά, ως παράδειγμα, τούτη τη συνταρακτική
μαρτυρία, η οποία πιστοποιεί ένα ιστορικό γεγονός, και η οποία, στην ουσία,
μεταδίδει, για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, την είδηση και τον τρόπο εξόντωσης
των εβραίων της Ευρώπης. Η μαρτυρία αυτή εδώ του ειδησεογραφικού γεγονότος
που μεταφέρει η εφημερίδα «Ανεξαρτησία» το 1945, διαμορφώνει ένα καθοριστικό
σημείο χρονικής αναφοράς στη μελέτη της Ιστορίας, καθότι προηγείται του βιβλίου In
Memoriam, που εκδόθηκε μεταξύ των ετών 1948-1953, καθώς και των εγγράφων
που ανέσυραν οι σύμμαχοι, μετά την πτώση του Γ’ Ράιχ, το 1945, και τα οποία
εκτέθηκαν αργότερα στη «Δίκη της Νυρεμβέργης», κατά τα έτη 1947 – 1949.
Αγαπητοί φίλοι,
Οι μαρτυρίες πιστοποιούν όλη την κτηνωδία της ναζιστικής θηριωδίας, καθότι
εκφράζουν με λεπτομερέστατο τρόπο την πορεία της, αποτελώντας μια
ολοκληρωμένη αναπαράσταση ενός τραγικού βιώματος. Γίνονται έτσι οι μάρτυρες –
θύματα αδιάψευστη πιστοποίηση της Ιστορίας του Ολοκαυτώματος.
Κατά τα τελευταία χρόνια, έχει διαμορφωθεί η τάση δημιουργίας corpus
Μαρτυριών για το Ολοκαύτωμα, σώματα τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστούν
συστηματικότερα, και να ενταχθούν στην ιστοριογραφία, και κατά συνέπεια, να
εισαχθούν κατά το δεδομένο τους και σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής
Εκπαίδευσης. Προς τούτο, δηλαδή, επιβάλλεται η επιστημονική αναμόρφωση όχι
μόνο των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας, αλλά και του προγραμματισμού
διδασκαλίας της χρονικής περιόδου στα σχολικά δεδομένα.
Ολοκληρώνοντας εδώ, και αφήνοντας τα τελικά σημεία προς κρίση και επεξεργασία,
θα ήθελα να αφιερώσω το σύνολο της παρούσας ομιλίας μου στον πρώτο μάρτυρα
στην Ελλάδα για τα γερμανικά κρεματόρια, στον Λέοντα Μπατή.

34

Το Ολοκαύτωμα μέσα από τη Διδασκαλία της Τοπικής
Ιστορίας
Αικατερίνη Παπαδιά

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος μέσα από τη Διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας και συγκεκριμένα το
για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος της Γιαννιώτικης Εβραϊκής Κοινότητας.
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος έχει καταχωρηθεί ως τμήμα των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και
σε χώρες εκτός Ευρώπης. Eίτε ενσωματωμένη στη διδασκαλία του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου είτε ως ξεχωριστή διδακτική ενότητα η προσέγγιση του Ολοκαυτώματος
υπακούει σε μια παιδαγωγική λογική, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τους
πρωτεύοντες γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας της Ιστορίας (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2012), οι οποίοι αφορούν την καλλιέργεια κριτικής ιστορικής σκέψης, την
πολιτική κοινωνικοποίηση, την ενδυνάμωση της δημοκρατικής συνείδησης και την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Βρίσκεται, επίσης σε άμεση συνάφεια και με τους γενικούς σκοπούς της
διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας, οι οποίοι είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση των
συλλογικών προσπαθειών και αγώνων των ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν
στον τόπο των μαθητών και η καλλιέργεια της ερευνητικής ικανότητας και
παρατηρητικότητας των μαθητών με τη μελέτη άμεσων ιστορικών πηγών. Μέσα από
τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας οι μαθητές συνειδητοποιούν τη συμβολής των
ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντός τους στη δημιουργία της Ιστορίας αλλά και
αποκτούν μια πιο ολοκληρωμένη προσωπική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα.
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
Το Ολοκαύτωμα αποτελεί μια πολύ σημαντική θεματική ενότητα για την
διερεύνηση βασικών ηθικών ζητημάτων. Μέσα από τη διδασκαλία του
ολοκαυτώματος οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τις ρίζες και τις συνέπειες της
προκατάληψης, του ρατσισμού και της δημιουργίας στερεοτύπων αλλά και να
διερευνήσουν τους κινδύνους της σιωπής, της απάθειας και της αδιαφορίας
μπροστά στην καταπίεση των άλλων. Επίσης, ωθούνται να σκεφτούν και να
προβληματιστούν για τη χρήση και κατάχρηση της εξουσία αλλά και για τον ρόλο και
τις ευθύνες των ατόμων, των οργανώσεων και των εθνών όταν αντιμετωπίζουν την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η μελέτη του Ολοκαυτώματος βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν την αξία
του πλουραλισμού και της διαφορετικότητας σε μια πλουραλιστική κοινωνία, να
γνωρίζουν τους ιστορικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς
παράγοντες που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα. Τέλος, μπορούν να κατανοήσουν ότι
είναι ευθύνη των πολιτών να μάθουν πότε να αντιδρούν για να προλάβουν μια
γενοκτονία αλλά και τα στάδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν.
Το Ολοκαύτωμα δεν μπορεί να διδαχθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο
διδασκαλίας ή με κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Παρακάτω παρατίθενται κάποια
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βασικά σημεία, από το ITF34 που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να
προσεγγίσουν ένα τόσο δύσκολο θέμα και να δημιουργήσουν το δικό τους σχέδιο
διδασκαλίας για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος:
«Οι εκπαιδευτικοί διστάζουν να προβούν με τους μαθητές τους στη
διερεύνηση του Ολοκαυτώματος λόγω των δυσκολιών της παρουσίασης της κλίμακας
της τραγωδίας, και των ασύλληπτων αριθμών των εμπλεκομένων. Δεν μπορούν να
βρουν τρόπο να συγκινήσουν τους μαθητές τους χωρίς να τους προκαλέσουν
τραύματα, και ανησυχούν για το πώς να αντιμετωπίσουν «ακατάλληλη» συμπεριφορά
στην τάξη, όπως γέλια ή αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια. Η πείρα έχει αποδείξει ότι
το Ολοκαύτωμα μπορεί να διδαχθεί με επιτυχία και μπορεί να έχει πολύ θετικά
αποτελέσματα.
Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που προάγει τη μάθηση, με τη χρήση
ενεργητικών παιδαγωγικών μέσων και μαθητο-κεντρική προσέγγιση. Η μάθηση
θα πρέπει να είναι μαθητο-κεντρική. Ο διδάσκων θα πρέπει να διευκολύνει την
αναζήτηση της γνώσης, όχι απλώς να παραδίδει το «μάθημα» και οι νέοι άνθρωποι
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παίξουν ενεργό ρόλο στη δική τους διδασκαλία.
Η ιστορία δεν είναι ένα σύνολο γνώσεων που πρέπει να μεταδοθούν από το
μυαλό του δασκάλου στα μυαλά των μαθητών, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν
ένα ταξίδι ανακάλυψης, όπου οι νέοι άνθρωποι διαμορφώνουν τις δικές τους οδούς
αναζήτησης, αναλύουν μια ποικιλία πηγών πληροφόρησης, θέτουν ερωτήματα για τις
διαφορετικές ερμηνείες και εκδοχές των γεγονότων και, τέλος, βρίσκουν τις δικές τους
απαντήσεις για δύσκολα ιστορικά και ηθικά ζητήματα.
Προσωποποιήστε την ιστορία μεταφράζοντας τα στατιστικά στοιχεία σε
ατομικές ιστορίες. Πολλοί νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν το μέγεθος
της τραγωδίας του Ολοκαυτώματος, αν παρουσιάζεται με αποκλειστικά στατιστικούς
όρους. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να δουν τους
διωκόμενους από τους Ναζί, όχι ως μια απρόσωπη μάζα θυμάτων, αλλά ως
ξεχωριστά άτομα.
Χρησιμοποιείστε μελέτες μεμονωμένων περιπτώσεων, μαρτυρίες επιζώντων,
γράμματα και ημερολόγια της εποχής για να δείξετε την εμπειρία σε προσωπικό
επίπεδο και να εξασφαλίσετε ότι οι μαθητές σας κατανοούν ότι κάθε μία από αυτές τις
«στατιστικές» αντιπροσωπεύει ένα αληθινό άνθρωπο, ένα άτομο με σάρκα και οστά
που είχε ζωή, φίλους και οικογένεια πριν από το Ολοκαύτωμα. Υπογραμμίζετε την
αξιοπρέπεια των θυμάτων σε κάθε ευκαιρία.
Χρησιμοποιήστε διηγήσεις μαρτύρων για να κάνετε αυτό το κομμάτι της
ιστορίας πιο «αληθινό» για τους μαθητές σας. Σε πολλές χώρες ζούν ακόμη
επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Αν μπορέσετε να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να
τους προσκαλέσετε στην τάξη σας, θα έχετε την ευκαιρία να προσφέρετε στους
μαθητές σας μια μοναδική και πολύ δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία. Το να βρίσκονται
μπροστά σε κάποιον που βίωσε το αδιανόητο μπορεί να προκαλέσει τη
συναισθηματική ταύτιση των μαθητών. Οι μαρτυρίες σωτήρων, ελευθερωτών και
άλλων, αν μπορέσετε να τους προσκαλέσετε στην τάξη, θα βοηθήσουν επίσης τους
μαθητές σας να κατανοήσουν καλύτερα το Ολοκαύτωμα.
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Εάν αποφασίσετε να προσκαλέσετε κάποιον να μιλήσει στην τάξη σας για τις
προσωπικές του εμπειρίες, συνομιλήστε μαζί του πριν από το «μάθημα», ώστε να
βεβαιωθείτε ότι μπορεί να μιλήσει μπροστά σε πολλά άτομα και ότι έχει μια σαφή
εικόνα των διδακτικών σας στόχων, φροντίστε να προετοιμάσετε την τάξη, ώστε οι
μαθητές σας να δείξουν την απαραίτητη εκτίμηση και σεβασμό. Οι μαθητές θα πρέπει
να κατανοήσουν ότι, όσο και αν και έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που
συνέβησαν τα γεγονότα, θα είναι οδυνηρό για τον ομιλητή να μιλήσει για τόσο έντονα
προσωπικές εμπειρίες.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να θέτουν ερωτήσεις στον επιζώντα για το τί του
συνέβη κατά το Ολοκαύτωμα αλλά και για τη ζωή του πριν και μετά από αυτό, ώστε
να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη του συγκεκριμένου ατόμου και του πώς
προσπάθησε να ζήσει με τις εμπειρίες του.
Μια δια-θεματική προσέγγιση θα διευρύνει την κατανόηση του
Ολοκαυτώματος από τους μαθητές.Τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος αγγίζουν
τόσες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς ώστε να έχουν άμεση σχέση με
πλήθος διδακτικών τομέων. Αν και μια καλή γνώση της ιστορίας αποτελεί θεμέλιο για
τη μελέτη του Ολοκαυτώματος, το θέμα δεν πρέπει να μονοπωλείται αναγκαστικά από
τους ιστορικούς και μόνο. Ευρηματικές συνδέσεις με άλλους επιστημονικούς τομείς
μπορεί να δώσουν νέα πνοή σε μια εργασία ή σχέδιο διδασκαλίας, αντλώντας υλικό
από διάφορες ειδικότητες, προσεγγίζοντας το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες
και αναπτύσσοντας ιδέες και γνώσεις, που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε άλλα μαθήματα.
Τοποθετήστε την ιστορία του Ολοκαυτώματος μέσα στο ιστορικό της
πλαίσιο. Το φαινόμενο του Ολοκαυτώματος πρέπει να εξετάζεται μέσα στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας ιστορίας συνολικά, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν
μια συνολική θεώρηση των όσων προηγήθηκαν και των συγκυριών που συνέβαλαν
στην εμφάνισή του.
Χρησιμοποιείτε τους όρους με προσοχή και προτρέπετε τους μαθητές
σας να κάνουν το ίδιο. Υπάρχουν πλήθος μύθοι για το Ολοκαύτωμα και οι μαθητές
σας μπορεί να προσεγγίσουν το μάθημα με ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις γι αυτό.
Αμφισημίες όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας μπορεί να βοηθήσουν στη διαιώνιση
λανθασμένων εντυπώσεων. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα των δραστών,
η οποία αντανακλά τις απόψεις τους. Όροι όπως «Η Τελική Λύση» μπορούν να
αναφερθούν και να αναλυθούν κριτικά, δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται για να
περιγράψουν το ιστορικό γεγονός.
Αποφύγετε να δίνετε απλές απαντήσεις για ένα τόσο πολύπλοκο θέμα
Η επιθυμία να αντλήσουμε διδάγματα από το Ολοκαύτωμα ενέχει τον κίνδυνο να
χρησιμοποιηθούν υπερ-απλουστευμένες ερμηνείες του, οι οποίες δε λαμβάνουν
υπόψη το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λήφθηκαν οι αποφάσεις που μελετούμε.
Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να υποβιβάσει την κατανόηση πολύπλοκων γεγονότων
από τους μαθητές σε απλά μαθήματα του τί είναι σωστό και λάθος - «το Ολοκαύτωμα
έγινε γιατί οι άνθρωποι δεν έκαναν τις σωστές ηθικές επιλογές» - και να οδηγήσει σε
μια επιφανειακή ανάγνωση της ιστορίας.
Δώστε στους μαθητές πρόσβαση στις πηγές. Οι μαθητές θα πρέπει να
έχουν ευκαιρίες να αναλύσουν κριτικά ιστορικές πηγές και να κατανοήσουν ότι κάθε
ανάλυση, ερμηνεία και κρίση πρέπει να βασίζεται σε μια τεκμηριωμένη ανάγνωση των
ιστορικών στοιχείων.
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Ελέγχετε την καταλληλότητα του περιεχομένου γραπτών και οπτικών
μαρτυριών και μη χρησιμοποιείτε εικόνες φρίκης για να εισαγάγετε τους
μαθητές σας στη μελέτη του Ολοκαυτώματος. Η αλόγιστη χρήση «σκληρών»
εικονογραφικών μαρτυριών που σκοπό έχουν να «σοκάρουν» και να προκαλέσουν
φρίκη στους μαθητές, υποβιβάζει τα θύματα και στερείται ευαισθησίας για τους
μαθητές. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία του Ολοκαυτώματος είναι δυνατή
χωρίς τη χρήση ούτε μίας φωτογραφίας σωρών πτωμάτων, ενώ η υπερβολική χρήση
τέτοιων εικόνων μπορεί να είναι επιζήμια.
Η πρόκληση σοκ και αποστροφής δεν αποτελούν κατάλληλη βάση για μια
αξιόλογη διδακτική εμπειρία. Μπορεί αντίστροφα να οδηγήσει σε αποανθρωποποίηση των εικονιζόμενων και να ενισχύσει τη θεώρηση των Εβραίων ως
θύματα.
Προσέξτε να μην περιορίσετε τον ορισμό του Εβραϊκού λαού
αποκλειστικά ως θύματα του Ολοκαυτώματος. Τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος
θα πρέπει πάντα να εξετάζονται μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Είναι αναγκαίο να
δείξετε τη ζωή πριν και μετά το Ολοκαύτωμα, ώστε να γίνει σαφές ότι ο Εβραϊκός
λαός έχει μια μακρά ιστορία και πλούσια πολιτισμική παράδοση, και να διασφαλιστεί
ότι οι μαθητές δε θεωρούν τους Εβραίους ως τα εξαθλιωμένα και απογυμνωμένα από
την ανθρώπινή τους υπόσταση θύματα των Ναζιστικών διώξεων. Οι νέοι άνθρωποι
θα πρέπει να αντιληφθούν την τεράστια απώλεια που συνεπάγεται για την παγκόσμια
σύγχρονη κοινωνία η καταστροφή των πλούσιων και δραστήριων Εβραϊκών
κοινοτήτων της Ευρώπης.
Μην επιχειρήσετε να ερμηνεύσετε τη συμπεριφορά των δραστών ως
συμπεριφορά «απάνθρωπων τεράτων». Το Ολοκαύτωμα ήταν ένα ανθρώπινο
γεγονός με ανθρώπινα αίτια. Είναι αναγκαίο να ξαναδώσουμε την ανθρώπινή τους
υπόσταση σε όλους τους συμμετέχοντες του δράματος: να δούμε θύματα και
σωτήρες, αμέτοχους θεατές, συνεργάτες των Ναζί και τους ίδιους τους δράστες ως
συνηθισμένους ανθρώπους σε εξαιρετικές συνθήκες. Αυτό δε σημαίνει ότι αυτόματα
κατατάσσουμε τους δράστες στην κατηγορία των συνηθισμένων ανθρώπων, αλλά ότι
αναγνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία τους δεν ήταν παρανοϊκοί σαδιστές και ότι η έννοια
«κακό» δεν επαρκεί για να ερμηνεύσει το Ολοκαύτωμα.
Υπογραμμίστε τη διάκριση μεταξύ των δραστών του χτες και αυτών που
εμφανίζονται στις κοινωνίες του σήμερα, στην Ευρώπη και αλλού. Οι μαθητές δε
θα πρέπει να σχηματίσουν την εντύπωση ότι όλοι ο Γερμανοί ήταν Ναζί ή ότι ο
Γερμανικός λαός έχει μια προδιάθεση για γενοκτονίες. Θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες
να μελετήσουν τις διάφορες αντιδράσεις του Γερμανικού λαού στις Ναζιστικές
πολιτικές οι οποίες περιλαμβάνουν ένθερμη υποστήριξη, συνεργασία, δυσαρέσκεια,
απάθεια ως και ενεργό αντίσταση.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να μελετούν την τοπική, εθνική και
παγκόσμια ιστορία και μνήμη. Ζώντας σε μια χώρα που έζησε το Ολοκαύτωμα,
μπορούμε να υπογραμμίσουμε τα συγκεκριμένα γεγονότα που έγιναν εδώ, σε
συνάρτηση με την εθνική ιστορία της περιόδου, χωρίς να παραλείπουμε την
Ευρωπαϊκή διάσταση του Ολοκαυτώματος».
Πρόταση διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος
Κοινότητας

της Γιαννιώτικης Εβραϊκής

Η παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρεί μια διαθεματική προσέγγιση του
Ολοκαυτώματος της Γιαννιώτικης Εβραϊκής Κοινότητας μέσα από τα μαθήματα της
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Ιστορίας, της Γλώσσας, των Θρησκευτικών, της Αγωγής του Πολίτη και των
Εικαστικών. Προτείνεται μια βιωματική διδασκαλία που δίνει τη δυνατότητα στους
μαθητές να σκεφτούν και να δημιουργήσουν ένα προσωπικό διάλογο με την
πραγματικότητα του εξωτερικού κόσμου, ώστε να μην μένουν απλοί αποδέκτες
πληροφοριών. Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις.
Α΄ Φάση
Γνωριμία των μαθητών με την Τοπική Ιστορία
Στην πρώτη φάση οι στόχοι που τίθενται είναι η καλλιέργεια της ιστορικής
συνείδησης από τους μαθητές και η κατανόηση της πλούσιας ιστορίας και
πολιτισμικής παράδοσης των Γιαννιωτών Εβραίων. Για να το πετύχουμε αυτό
προτείνονται οι εξής δραστηριότητες:




Παρουσίαση φωτογραφιών από τη ζωή των Εβραίων Γιαννιωτών
Επίσκεψη μνήμης σε εβραϊκές γειτονιές της πόλης, με κάποιο μέλος της
Εβραϊκής κοινότητας.
Επίσκεψη στο Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων για να γνωρίσουν και να έρθουν
σε επαφή τα παιδιά με την λαογραφική παράδοση των γιαννιωτών εβραίων

Β΄Φάση
Ενσυναισθηματική και Διερευνητική
Γιαννιώτικης Εβραϊκής Κοινότητας

προσέγγιση

του

Ολοκαυτώματος

της

Η εκπαίδευση μέσω του Oλοκαυτώματος επιζητά να συνδεθεί με θέματα ηθικής.
Έτσι το συναίσθημα είναι το κεντρικό ζητούμενο. Οι στόχοι σε αυτή τη φάση είναι: η
συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών, η κατανόηση του μεγέθους της τραγωδίας
χωρίς στατιστικούς όρους, η συνειδητοποίηση των αρνητικών συνεπειών των
προκαταλήψεων, της έλλειψης σεβασμού στους άλλους και διαφορετικούς, του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και τέλος, η συνειδητοποίηση της ατομικής και
συλλογικής ευθύνης του καθενός ώστε να μην επιτρέψουν να επαναληφθεί κανένα
έγκλημα σε βάρος της ανθρωπότητας.
Για να πετύχουμε την συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών μια πρώτη
δραστηριότητα είναι να παρουσιάσουμε στα παιδιά φωτογραφίες από το Διωγμό
των Γιαννιωτών Εβραίων το Μάρτη του 194435. Δείχνοντας τις φωτογραφίες ζητάμε
από τα παιδιά να μπουν στη θέση των ανθρώπων αυτών και να μας απαντήσουν σε
ερωτήματα, όπως:

35

Οι φωτογραφίες συγκεντρώθηκαν από τον κύριο Αλέκο Ράπτη και δημοσιεύθηκαν στην
εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγών.
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Πώς βρέθηκαν όλοι μαζί εκεί;

Ποια προσωπικά αντικείμενα πρόλαβαν να
πάρουν μαζί τους;

Τι συναισθήματα σας προκαλούν
αυτές οι εικόνες;

Τι
να
σκέφτονται,
καθώς Τι μπορεί να συμβαίνει σ’ αυτήν τη γυναίκα
απομακρύνονται από την πόλη τους;
που βλέπετε;

Άλλη δραστηριότητα που προτείνεται σε αυτή τη φάση είναι σε παρουσιαστεί
στους μαθητές μια γραπτή μαρτυρία γιαννιώτισσας εβραίας. Εδώ προτείνεται μια
μαρτυρία από το βιβλίο της Ευτυχίας Ναχμάν, Γιάννενα, ταξίδι στο παρελθόν(1996).
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Παρουσιάζονται αποσπάσματα από τη ζωή μιας γιαννιώτισσας εβραίας πριν από το
διωγμό, από τη ζωή της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης αλλά και από τη στιγμή της
απελευθέρωσης.
Εσθήρ Ιακώβ: «Το πρωί στις 25 Μαρτίου, κοιμόμασταν ακόμα, όταν χτύπησε η
πόρτα. Ήταν η ώρα 7. Νομίσαμε ότι ήρθαν να τον πιάσουν. Ανοίγουμε και βλέπουμε
τον ανθυπασπιστή Δήμο, ο οποίος ήταν στην Αστυνομία. Ο αδερφός μου είπε να πάει
να ντυθεί. “Δεν ήρθα μόνο για σένα, για να πας να ντυθείς. Μαζεύουμε τους
Εβραίους”. “Κύριε Δήμο, ξέρεις μέχρι ποια στιγμή βρίσκομαι εγώ εδώ πέρα, εγώ ήρθα
να πάρω σφαχτά”. “Εγώ νομίζω ότι σε στείλανε επίτηδες για να πιαστείς εδώ”.
«Όταν φτάσαμε κοντά στο στρατόπεδο από κει που περνούσαμε, είδαμε κάτι
χαμηλά σπίτια και νομίσαμε ότι θα ζούσαμε τουλάχιστον οικογενειακώς, όλοι μαζί.
Όταν μας πήραν μέσα βλέπω τη μάνα μου να τη βάζουν σ’ ένα αυτοκίνητο με τα
παιδιά. …..Δυστυχώς σ’ αυτό το στρατόπεδο που ήμασταν εμείς άκουγες όλη την
ημέρα φωνές απ’ το κρεματόριο»
«Όταν ελευθερωθήκαμε πήγα κάπου να δω γιατί μου είπαν ότι σ’ ένα μέρος είναι τ’
αδέρφια μου, και ξεκινάω, παίρνω το τρένο και φεύγω χιλιόμετρα. “Που θα πας;” μου
λέει η αδερφή μου. “Θα πάω να δω αν ζει κανένας αδερφός μας εκεί που μου ‘παν.
Δεν ήμασταν πολλοί μαζί, τους πήραν σε άλλα στρατόπεδα”. Κοίταξε, όλα αυτά που
σου λέω, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, επειδή τα πέρασα σε μια ηλικία» Προτείνεται,
επίσης,
μια
επίσκεψη
των
παιδιών
στην
Εβραϊκή
κοινότητα
και στην Εβραϊκή Συναγωγή της πόλης μας για να έρθουν σε επαφή και να
συνομιλήσουν με μέλη της σημερινής εβραϊκής κοινότητας.
Αυτή η φάση ολοκληρώνεται με την προβολή στα παιδιά μιας κινηματογραφικής
ταινίας με τίτλο « Το παιδί με τις ριγέ πιτζάμες36». Μετά την ταινία ακολουθεί
συζήτηση και αφήνουμε να ακουστούν οι απόψεις και τα σχόλια όλων των παιδιών.
Γ΄Φάση
Δράσεις την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 27 Ιανουαρίου
Η Τρίτη φάση περιλαμβάνει κάποιες επισκέψεις . Συγκεκριμένα προτείνονται:




Επίσκεψη στο Εβραϊκό νεκροταφείο την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος
(27 Ιανουαρίου). Εκεί τα παιδιά μπορούν να ερμηνεύσουν επιτάφιες
επιγραφές για να αποδώσουν την ιστορία της Εβραϊκής κοινότητας που
υπήρχε κάποτε στη πόλη μας και μπορούν να ξαναθυμηθούν το Ολοκαύτωμα
το οποίο εξαφάνισε την τοπική Εβραϊκή κοινότητα
Επίσκεψη σε παλιό εβραϊκό σπίτι και αναβίωση της ιστορίας. Προτείνεται να
επισκεφτούμε με τα παιδιά μια εβραϊκή κατοικία και να ζητάμε από τα παιδιά

36

Η ταινία μας μεταφέρει στην περίοδο του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, όταν ο Χίτλερ και ο
γερμανικός στρατός προσπαθούσαν να φτιάξουν το έθνος της "Αρίας φυλής", ποδοπατώντας
άλλους λαούς. Ο Μπρούνο είναι ένα 8χρονο αγόρι που ζει με τον πατέρα του, υψηλόβαθμο
αξιωματικό του γερμανικού στρατού, τη μητέρα και την αδερφή του. Πίσω από ένα
συρματόπλεγμα, συναντά ένα αγόρι στην ηλικία του, τον Σμουλ, και μια καταπλητική φιλία
γεννιέται, με απρόβλεπτες όμως συνέπειες...Οι παιδικές καρδιές γεμάτες αθωότητα,
ονειρεύονται τη ζωή και καταστρώνουν τα σχέδιά τους. Οι ενήλικες, όμως, έχουν άλλες
προτεραιότητες.
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να συνθέσουν και να δραματοποιήσουν την ιστορία μιας γιαννιώτικης
οικογένειας.
Επίσκεψη στο μνημείο για τους Εβραίους Γιαννιώτες που σκοτώθηκαν στα
ναζιστικά στρατόπεδα.

Δ΄Φάση
Αξιολόγηση των στόχων της διδασκαλίας
Ολοκληρώνοντας, στην τελευταία φάση, προκειμένου να αξιολογήσουμε, αν
επετεύχθησαν οι στόχοι μας
ζητάμε από τα παιδιά να συνθέσουν και να
παρουσιάσουν την ιστορία ενός παιδιού γιαννιώτικης εβραϊκής οικογένειας, πριν
χτυπήσει η πόρτα του σπιτιού του την 25 Μαρτίου 1944 και μετά. Ζητάμε από τα
παιδιά να αναφέρουν στην ιστορία τους στοιχεία, όπως: πώς ζούσε η οικογένειά του
παιδιού πριν, τι έγινε όταν χτύπησε η πόρτα, πώς περνούσαν οι μέρες στο
στρατόπεδο, πώς απελευθερώθηκε, ποια είναι τα συναισθήματά του , τι δεν θέλει να
θυμάται , τι δεν θέλει να ξεχάσουν, όσοι διαβάσουν αυτήν την ιστορία κ.ά.
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«Μουσειακά εκπαιδευτικά εργαλεία
για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος»
Οριέττα Τρέβεζα-Σούση
Εισαγωγή
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος οργανώνει από το 1996
ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία. Τα
εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν στο να
εξοικειωθούν τα παιδιά με το μουσείο, να
αναπτυχθούν οι μαθησιακές, συνδυαστικές και κριτικές
ικανότητές τους, να παρατηρήσουν και να
κατανοήσουν τα εκθέματα και να γίνει η επίσκεψή τους
μια ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία. Με εναλλακτικούς τρόπους ερμηνείας
επιδιώκεται η ενεργοποίηση της δημιουργικότητας τους, η διαπολιτισμική και
διαθρησκευτική γνωριμία με το χώρο και η επεξεργασία θεμάτων όπως τα
ανθρώπινα δικαιώματα και το Ολοκαύτωμα.
1. Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολοκαύτωμα που βασίζονται στην
μόνιμη έκθεση του Ε.Μ.Ε.
«Ολοκαύτωμα»: Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτού του
προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τι
συνέβη στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μέσα από τα
ιστορικά στοιχεία, τις φωτογραφίες και τις μαρτυρίες,
μαθαίνουν για την τύχη των Εβραίων και των άλλων
θυμάτων του Ολοκαυτώματος και συζητούν για τη
σημασία των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν
για την ζωή μας σήμερα. Μπορεί να συνδυαστεί με
την περιοδική έκθεση του Ε.Μ.Ε.(διάρκεια έκθεσης: τέλη Φεβρουαρίου 2013), υπό
τον τίτλο «Το Μνημείο - 16 καλλιτέχνες προτείνουν» και προτείνεται για σχολικές
ομάδες μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου.
Θεατρικό Δρώμενο: «Η ιστορία
του Αλμπέρτου». Το δρώμενο αυτό
έχει σαν στόχο μέσα από μια
βιωματική
προσέγγιση
να
γνωρίσουν οι μαθητές για τα
γεγονότα που έζησαν παιδιά της
ηλικίας τους την περίοδο του
πολέμου.
Τα
γεγονότα
που
περιγράφονται, αντανακλούν την
ιστορική πραγματικότητα και έχουν
σαν βάση τις αυθεντικές αναμνήσεις
τριών παιδιών που έζησαν τα
χρόνια του Ολοκαυτώματος και βρίσκονται στα αρχεία του Μουσείου. Οι εμπειρίες
τους συνδυάσθηκαν, για να δημιουργήσουν την ιστορία μιας οικογένειας, που
παρουσιάζεται μέσα από το ημερολόγιο του γιου, Αλμπέρτου. Το πρόγραμμα αυτό
προτείνεται σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού.
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2. Περιοδικές εκθέσεις και ψηφιακές εφαρμογές
«Το Μνημείο – 16 καλλιτέχνες προτείνουν»: Η έκθεση παρουσιάζεται στην
αίθουσα σύγχρονης τέχνης Σαμ Μπενρουμπή και θα διαρκέσει έως τα τέλη
Φεβρουαρίου 2013. Ο εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι η
γνωριμία των παιδιών με τις διαδικασίες δημιουργίας ενός μνημείου, τις δυνατότητες
και τους περιορισμούς του. Διερευνάται τι σημαίνει για τους Εβραίους η ύπαρξη ενός
μνημείου Ολοκαυτώματος, ο ιδιαίτερος συμβολισμός του, αλλά και η θέση του μέσα
στην τοπική και εθνική ιστορία.
«Εικόνες Ελλήνων Εβραίων»: Η ψηφιακή φωτογραφική έκθεση διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε. (www.jewishmuseum.gr.) περιλαμβάνει εκπαιδευτικές
προτάσεις για τη χρήση της έκθεσης αυτής στο σχολείο και ανάλογα προσαρμόζεται
για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
«Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας»: Η ψηφιακή φωτογραφική έκθεση διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε. (www.jewishmuseum.gr.) περιλαμβάνει πλούσιο
φωτογραφικό υλικό από 12 κοινότητες στην Ελλάδα. Παρουσιάζει τη ζωή στις
γειτονιές όπου ζούσαν Eβραίοι πριν από τον πόλεμο και μπορεί να αξιοποιηθεί απο
τον εκπαιδευτικό για χρήση μέσα στην τάξη. Η έκθεση απευθύνεται σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Εβραϊκό
Μουσείου Ελλάδος με αφορμή την Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος
(27η Ιανουαρίου)
Στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτωμάτος
πραγματοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Νίνα Αλκαλάη,
καθηγήτριας χορού και χοροθεραπεύτρια, με στόχο τη βιωματική διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος μέσω της Τέχνης και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και
Γυμνασίου.
Εργαστήρι (Κατασκευή κολλάζ)
Θέμα: Σπίτι – Μάσκα
Η
εκπαιδευτική
αυτή
δραστηριότητα
προτείνεται
σε
παιδιά Δημοτικού
και
Γυμνασίου και έχει σαν στόχο
τον
προβληματισμό των νεαρών επισκεπτών
πάνω σε θέματα που παραπέμπουν στις
ιστορίες των Κρυμμένων παιδιών στην Ελλάδα
της Κατοχής. Για την περίοδο αυτή προγραμματίζονται για τα σχολεία στο χώρο του
Ε.Μ.Ε. αλλά και σε σχολικές τάξεις συναντήσεις με επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος
αλλά και κρυμμένα παιδιά με στόχο τη προσωπική επαφή και γνωριμία με τα παιδιά
και τη συζήτηση μαζί τους για τις εμπειρίες τους. Επίσης, στον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του Ε.Μ.Ε. γίνονται προβολές μαρτυρίων από «Κρυμμένα Παιδιά» της
Κατοχής και επιζήσαντες από το Ολοκαύτωμα και σχετικές ταινίες και ντοκιμαντέρ για
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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4. Επισκέψεις σε σχολεία
Η υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και με
επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος διοργανώνουν
παρουσιάσεις σε σχολεία.

5. Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές για χρήση στο σχολείο
Το Ε.Μ.Ε. προσφέρει για εκπαιδευτική χρήση στα σχολεία ειδικά διαμορφωμένες
μουσειοσκευές με εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το θέμα της διδασκαλίας του
Ολοκαυτώματος.
«Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της
Κατοχής»: Ο εκπαιδευτικός στόχος του
προγράμματος είναι να προβληματιστούν οι
μαθητές πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, όπως η
φρίκη του πολέμου, η προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, η έννοια της
ταυτότητας, η κοινωνική ανεκτικότητα, το
δικαίωμα της διαφορετικότητας, ο ρατσισμός
και η ξενοφοβία. Η μουσειοσκευή μπορεί να
συνδεθεί και με την ομότιτλη περιοδεύουσα
έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και προτείνεται για τις τελευταίες τάξεις του
δημοτικού και όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.
«Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων
1941 – 1944»
Ο εκπαιδευτικός στόχος
του
προγράμματος είναι να γνωρίσουν
οι μαθητές τι συνέβη στη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μέσα
από τα
ιστορικά στοιχεία, τις
φωτογραφίες και τις μαρτυρίες, να
μάθουν για την τύχη των Εβραίων
και των άλλων θυμάτων του
Ολοκαυτώματος
και
να
συζητήσουν τη σημασία των
ηθικών
ζητημάτων,
που
προκύπτουν, για την ζωή μας
σήμερα. Η μουσειοσκευή μπορεί να συνδεθεί και με ομότιτλη περιοδεύουσα έκθεση
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και προτείνεται για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
και Λυκείου.
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«Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων
1941 – 1944»
Ο
εκπαιδευτικός
στόχος
της
φωτογραφικής αυτής έκθεσης είναι να
ενισχύσει
τους
εκπαιδευτικούς
στη
διδασκαλία του Ολοκαυτώματος και στη
μνημόνευση της Εθνικής Ημέρας Μνήμης
του Ολοκαυτώματος. Με το υλικό αυτό
δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια
φωτογραφική έκθεση μέσα στην τάξη ή σε
άλλο χώρο του σχολείου, χωρισμένη σε
τρεις ενότητες: α) τη ζωή των Εβραίων
πριν από τον πόλεμο β) κατά τη διάρκεια και γ) μετά τον πόλεμο. Επιπλέον,
παρέχεται φωτογραφικό υλικό από το χώρο του Ολοκαυτώματος της μόνιμης
έκθεσης του Ε.Μ.Ε. για τα σχολεία που δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο
Μουσείο, καθώς και συνοδευτικές
εκδόσεις και οπτικό-ακουστικό υλικό. Η
μουσειοσκευή προτείνεται για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
6.
Σεμινάρια
για
τη
Διδασκαλία
Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα

του

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει οργανώσει και
υλοποιήσει εννιά (9) σεμινάρια που απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς, με θέμα τη διδασκαλία για το
Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Έξι (6)
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (2004, 2006, 2007,
2009, 2010 και 2011), ενώ ένα διοργανώθηκε στη
Θεσσαλονίκη (2005), ένα στα Γιάννενα και το Βόλο (2012). Στα σεμινάρια
συμμετείχαν πλήθος εκπαιδευτικών, αλλά και εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών
και φορέων.

Σεμινάρια εκπαιδευτικών στο Yad Vashem
Τον Ιούλιο 2006, πραγματοποιήθηκε στην
Ιερουσαλήμ, από το ίδρυμα Yad Vashem, σε
συνεργασία με το Ελληνικό ΥΠΕΠΘ και με την
υποστήριξη του Ε.Μ.Ε., το πρώτο δεκαήμερο
σεμινάριο με στόχο την επιμόρφωση και την
προετοιμασία Ελλήνων εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο θέμα της
διδασκαλίας για το Ολοκαύτωμα. Η ομάδα των
δεκαοκτώ εκπαιδευτικών, που επιλέχθηκε από το ΥΠΕΠΘ, προήλθε από ολόκληρη
την Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 2008, πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα Yad Vashem το
δεύτερο επταήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και με τη
συμμετοχή 10 εκπαιδευτικών από όλη την χώρα. Τον Ιούλιο του 2011, έλαβε χώρα
το τρίτο επταήμερο σεμινάριο στο Yad – Vashem, μετά από απευθείας συνεργασία
του ιδρύματος με το Ε.Μ.Ε., για 12 μελή ομάδα εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα.
Τον Ιούλιο του 2012. πραγματοποιήθηκε το τέταρτο σεμινάριο, στο οποίο
συμμετείχαν 27 Έλληνες εκπαιδευτικοί.
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7. Μουσειακές Εκπαιδευτικές Εκδόσεις
«Ο Φίλος μου ο Ααρών»
Η έκδοση αυτή σχεδιάστηκε με στόχο να κατανοήσουν τα
παιδιά την ιδιαιτερότητα της Εβραϊκής θρησκείας και να
προβληματιστούν για τη σημασία της διαφορετικότητας,
μέσα από τις εμπειρίες δυο παιδιών της ηλικίας τους. Το
βιβλίο διηγείται την ιστορία της φιλίας δυο μικρών
αγοριών, του Κωστή και του Ααρών.
Καθώς ο Κωστής, που είναι Χριστιανός Ορθόδοξος,
περιγράφει τις γιορτές που τα περισσότερα παιδιά
γνωρίζουν καλά, δίπλα στα έθιμα της οικογένειας του
Εβραίου φίλου του, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να
γνωρίσουν τις εβραϊκές γιορτές και τελετές και τη σχέση
τους με τις χριστιανικές γιορτές και τις εποχές του χρόνου.
Μέσα από την ιστορία, τα παιδιά κατανοούν ότι μπορεί
κάποιος να γιορτάζει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές γιορτές, με διαφορετικά
έθιμα, αλλά δεν παύει να έχει τις ίδιες προσδοκίες και δικαιώματα με όλους τους
ανθρώπους. Μαθαίνουν ότι η διαφορετικότητα στην πίστη ή τις συνήθειες δεν αλλάζει
τη σχέση με ένα φίλο, αλλά αντίθετα προσδίδει ενδιαφέρον και πλουτίζει την εμπειρία
της ζωής.
«Τα Ξυλοπάπουτσα Διηγούνται. Ένα Αληθινό Παραμύθι»
Στόχος της εκπαιδευτικής έκδοσης «Τα Ξυλοπάπουτσα Διηγούνται» είναι να φέρει τα
παιδιά σε πρώτη επαφή με το θέμα του Ολοκαυτώματος και παρουσιάζει το
Ολοκαύτωμα μέσα από την εμπειρία ενός νεαρού αγοριού. Η αφήγηση βασίζεται σε
πραγματικές ιστορίες από το στρατόπεδο συγκέντρωσης
Μπέργκεν-Μπέλσεν, καθώς και σε πρωτότυπα αντικείμενα
από τη Συλλογή Ολοκαυτώματος του Μουσείου. Η
εικονογράφηση έγινε με βάση φωτογραφίες του
στρατοπέδου και στοιχεία από τις μαρτυρίες επιζώντων.
Στο βιβλίο, τα ίδια τα ξυλοπάπουτσα διηγούνται την
ιστορία τους: πώς, από ένα δέντρο σε ένα δάσος της
Γερμανίας κατέληξαν στην προθήκη του Ολοκαυτώματος
στο Εβραϊκό Μουσείο, με σκοπό να λένε σε όλους τους
επισκέπτες την απίστευτη ιστορία τους. Μέσα από τη
διαδρομή των ξύλινων παπουτσιών, γνωρίζουμε το
ανώνυμο παιδί του στρατοπέδου, την προσπάθεια του να
επιβιώσει στον απάνθρωπο αυτό τόπο, τα συναισθήματα
και τις ανησυχίες του.
Το βιβλίο μπορεί να λειτουργήσει ως αυτούσιο ανάγνωσμα, ή να χρησιμοποιηθεί
στην τάξη, για την προετοιμασία των παιδιών πριν από μια επίσκεψη στο Εβραϊκό
Μουσείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει γονείς που επισκέπτονται το Μουσείο με τα
παιδιά τους.

47

«Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων
Εβραίων 1941 – 1944»

Η έκδοση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου, φιλοδοξώντας να τους εισάγει με
τρόπο παραστατικό σε ένα θέμα τόσο σύνθετο και
πολύπλοκο, όπως το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα.
Συγχρόνως προσφέρεται και ως εργαλείο για τους
καθηγητές, δίνοντάς τους μία αφετηρία για την
οργάνωση της διδασκαλίας του μαθήματος στην τάξη.
Για αυτό περιλαμβάνει συνοπτικό χρονολόγιο των
γεγονότων και πιο εκτεταμένη βιβλιογραφία, ελληνική και
ξενόγλωσση, ενώ παρατίθενται διευθύνσεις έγκυρων
σχετικών διαδικτυακών τόπων.
Περιγράφοντας συνοπτικά την ιστορία του
αντισημιτισμού, αλλά κυρίως τα ίδια τα γεγονότα του
Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη, και ειδικότερα στην Ελλάδα, το εγχειρίδιο
υποστηρίζει τη διδασκαλία του τελευταίου στα σχολεία, ως αφετηρία και ερέθισμα για
εκτενέστερη έρευνα και συζήτηση πάνω σε θέματα ρατσισμού, προκαταλήψεων,
διακρίσεων, κατατρεγμών και γενοκτονιών.
Διαδραστικό DVD: «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των
Ελλήνων Εβραίων 1941 – 1944»
Η
ψηφιακή
εφαρμογή
που
παρουσιάζετε στο χώρο Ολοκαυτώματος του
Ε.Μ.Ε., προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης
σχετικά με την ζωή των Εβραίων της Ελλάδος
πριν από τον πόλεμο, δίνοντας μια εικόνα του
κόσμου, που καταστράφηκε. Στη συνέχεια, ο
επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει τα
τραγικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος, μέσα
από το συνδυασμό ιστορικών πληροφοριών,
εγγράφων, φωτογραφιών, αλλά και προσωπικών μαρτυριών θυμάτων, με τη μορφή
σύντομων αποσπασμάτων βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων, ενώ το θέμα
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των προσπαθειών ανασυγκρότησης μετά τον
πόλεμο και με μια σύντομη αναφορά στις εβραϊκές κοινότητες, που υπάρχουν στην
Ελλάδα σήμερα.
8.Το σχολικό έτος 2012-2013 το ΕΜΕ θα προσφέρει
εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκπαιδευτικές
δράσεις με θέμα: «Αντισημιτισμός και Ρατσισμός: Χθες
και Σήμερα»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο του την
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
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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 εκπαιδευτικό
πρόγραμμα προτείνεται για μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου.
Στα μέσα Μαρτίου θα εγκαινιαστεί στο χώρο των
περιοδικών εκθέσεων του ΕΜΕ η περιοδική έκθεση:
«Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση», η οποία θα
συνοδεύεται από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και
δραστηριότητες για σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που
ενδιαφέρονται για τα νέα προγράμματα του ΕΜΕ μπορούν
να ενημερώνονται από τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΜΕ στο διαδίκτυο.
Τα προγράμματα προσφέρονται καθημερινά,κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις και τα υλικά
προσφέρονται δωρεάν στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να
παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορούν να απευθύνονται για
πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, ενώ
μπορούν να βρούν πλούσιο υλικό και πληροφορίες για τα προγράμματα του ΕΜΕ
και στην ιστοσελίδα: www.jewishmuseum.gr
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Εκπαίδευση και σεμινάρια για το Ολοκαύτωμα στο Yad Vashem
(εισαγωγή κας Ζανέτ Μπαττίνου)
Τον Ιούλιο 2006, πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ, από το ίδρυμα Yad
Vashem, σε συνεργασία με το Ελληνικό ΥΠΕΠΘ και με την υποστήριξη του Ε.Μ.Ε.,
το πρώτο δεκαήμερο σεμινάριο με στόχο την επιμόρφωση και την προετοιμασία
Ελλήνων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο θέμα της διδασκαλίας
για το Ολοκαύτωμα. Η ομάδα των δεκαοκτώ εκπαιδευτικών, που επιλέχθηκε από το
ΥΠΕΠΘ, προήλθε από ολόκληρη την Ελλάδα.
Το σεμινάριο ξεκίνησε με την ιστορία των Εβραίων και του αντισημιτισμού.
Αναλύθηκαν οι λόγοι και τα αίτια του Ολοκαυτώματος και έγιναν απόπειρες
απάντησης των σοβαρότατων ερωτημάτων, που αυτό γεννά, ενώ οι συμμετέχοντες
επεξεργάστηκαν τρόπους και προσεγγίσεις διδασκαλίας σχετικά με το Ολοκαύτωμα
στην καθημερινότητα της τάξης ενός σχολείου. Εισηγήσεις, εργαστήρια, ξεναγήσεις
στους χώρους του ιδρύματος και συναντήσεις με επιζώντες των στρατοπέδων
συγκέντρωσης, ολοκλήρωσαν την εκπαιδευτική εμπειρία.
Τον Ιούλιο του 2008, πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα Yad Vashem το δεύτερο
επταήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, με θέμα τη διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος στα ελληνικά σχολεία. Το σεμινάριο οργανώθηκε με τη βοήθεια του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ε.Μ.Ε., και με τη
συμμετοχή 10 εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 2011, έλαβε χώρα
το τρίτο επταήμερο σεμινάριο στο Yad – Vashem μετά από απευθείας συνεργασία
του ιδρύματος με το Ε.Μ.Ε., για 12 μελή ομάδα εκπαιδευτικών, ενώ τον Ιούλιο του
2012, 27 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν στο κατά γενική ομολογία
καλύτερο όλων, τέταρτο σεμινάριο.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα σεμινάρια αυτά, επέδειξαν ιδιαίτερο
ζήλο, ενδιαφέρον και προσήλωση στον σκοπό για τον οποίο στάλθηκαν στο Ισραήλ
και εντυπωσίασαν με το υψηλό επίπεδο σπουδών τους. Το σεμινάριο τους δίδαξε σε
θεωρητικό, αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο τους τρόπους προσέγγισης του
Ολοκαυτώματος, μέσα στην τάξη, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τη χρήση
του εκπαιδευτικού υλικού, των οπτικοακουστικών πολυμέσων, της προσωπικής
μαρτυρίας, της τέχνης, αλλά και του ίδιου του μουσείου στην παιδαγωγική διαδικασία.
Οι πιο πολλοί διατηρούν επαφή με το Ε.Μ.Ε. και γνωρίζουμε ότι έχουν δημιουργήσει
πρωτότυπα προγράμματα στην τάξη τους, ενώ είναι πρόθυμοι να αποτελέσουν
πυρήνα διάδοσης των γνώσεών τους σε άλλους συναδέλφους τους.
Η συνεχής επαφή τους με τις εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, και η παρουσία τους στα ειδικά του σεμινάρια, κρίνεται
ως πολλαπλά ωφέλιμη, αφού συνδυάζουν τις νέες γνώσεις τους, με την παράλληλη
γνώση και εμπειρία των καθημερινών απαιτήσεων διδασκαλίας στις τάξεις του
ελληνικού σχολείου. Η συνεισφορά τους έγκειται, επίσης, στις προτάσεις, που οι ίδιοι
είναι σε θέση να κάνουν, σχετικά με την ένταξη της διδασκαλίας αυτής στο αναλυτικό
πρόγραμμα του ελληνικού σχολείου, αλλά και με την προσαρμογή της στην ελληνική
πραγματικότητα και την αντιμετώπιση της άγνοιας και προκατάληψης γονέων,
μαθητών και συναδέλφων.
Με τη νέα χρονιά θα ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΜΕ το νέο
σεμινάριο που θα γίνει στο Yad Vashem τον Ιούλιο 2013. Όσοι ενδιαφέρεστε να το
παρακολουθήσετε, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας.
Σήμερα θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της από το φετινό σεμινάριο μας
στο Yad Vashem, η εκπαιδευτικός Βασιλική Κεραμίδα.
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Ταξίδι στους δρόμους του πόνου και της ελπίδας
Βασιλική Κεραμίδα
Το πρώτο πράγμα που ήρθε στα χέρια μου, πριν καν επισκεφτώ το Yad
Vashem, ήταν ένας φάκελος στον οποίον εικονιζόταν ένα μικρό ανθισμένο κλαδάκι,
σαν ένα κομμάτι συρματόπλεγμα, με τα λόγια «Όταν θυμόμαστε το παρελθόν,
διαμορφώνεται το μέλλον» («Remembering the past, shaping the future»). Mια
εικόνα της ελπίδας που γεννιέται μέσα από το φόβο, τον πόνο και το μίσος. Η ζωή
μέσα από το θάνατο.
Ξεκινώντας το ταξίδι προς το Ισραήλ, η αίσθηση ήταν πραγματικά περίεργη.
Δεν ήταν μόνο ο ενθουσιασμός για το σεμινάριο αλλά και η περιέργεια για την
επίσκεψη σε έναν τόπο, που το άκουσμά του και μόνο, γεννά διάφορες αντιδράσεις.
Όταν λες ότι πας στο Ισραήλ, συνήθως αντικρίζεις βλέματα ανησυχίας. Μόνο όσοι
έχουν επισκεφτεί τη χώρα χαμογελούν, καθώς γνωρίζουν καλά την ιδιαίτερη αύρα
που αποπνέει. Η Ιερουσαλήμ είναι πράγματι μια μαγική πόλη, γεμάτη αντιθέσεις και
εναλλαγές. Ο εξωτισμός της Ανατολής μπερδεύεται με τον δυτικό πολιτισμό,
δημιουργώντας ένα περίεργο αμάλγαμα. Οι εικόνες αλλάζουν με τρομακτική
ταχύτητα, όμως μετά από λίγες ώρες όλα σου φαίνονται αρμονικά και αφάνταστα
φυσιολογικά. Δίπλα σου γελάνε στρατιωτικοί, νεαρά παιδιά, όχι πάνω από είκοσι που
περπατάνε ζωσμένοι με σφαίρες και κρατώντας Μ16, ενώ λίγα μέτρα μακρύτερα
διασχίζουν το δρόμο Ορθόδοξοι Εβραίοι με πλατύγυρα και αυστηρή ενδυμασία. Την
ημέρα νιώθεις ότι η θρησκεία, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κυριαρχεί σε κάθε
σοκάκι της παλιάς πόλης, ενώ το βράδυ η πόλη γεμίζει χαμογελαστούς ανθρώπους
και μια άλλου είδους βοή, καθώς η μουσική ξεχύνεται από παντού.
Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι του ταξιδιού μου, ξεκίνησε τη στιγμή που
έφτασα στο χώρο όπου στεγάζεται το Yad Vashem. Θα ήταν πολύ άδικο να
χαρακτηρίσω το Yad Vashem ως μουσείο, γιατί απλά είναι κάτι παραπάνω από ένας
συνηθισμένος εκθεσιακός χώρος με εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είναι ένας χώρος
παιδείας, γεμάτος από αυτές τις μνήμες που όλη η ανθρωπότητα οφείλει να κρατά
ζωντανές και να τις μεταφέρει από γενιά σε γενιά. Είναι ο τρόπος που πρέπει να
ανακαλύψει ο κάθε άνθρωπος, ώστε να δημιουργήσει ένα μέλλον, όπου η εθνική, η
θρησκευτική ή η εθνοτική ταυτότητα να είναι λόγος περηφάνιας και όχι τρόμου. Και
μπορεί το μέγεθος και ο περιβάλλων χώρος των τεράστιων εγκαταστάσεων να σε
εντυπωσιάζουν με την κατασκευαστική τους αρτιότητα και την ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική, με το βαθυ συμβολικό χαρακτήρα, όμως αυτό που σε κερδίζει
ολοκληρωτικά είναι το συναίσθημα, που μοιάζει να έχει διαποτίσει και το πιο μικρό
λιθαράκι.
Δεν ξέρω τι ήταν πιο συνταρακτικό: η επίσκεψη και η περιήγηση ανάμεσα στα
εκθέματα και στον τεράστιο χώρο του συγκροτήματος, οι διαλέξεις από πλήρως
καταρτισμένους επιστήμονες ή η μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω μια επιζήσασα;
Ο κυρίως χώρος του μουσείου σε οδηγεί σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο όχι τόσο
μακρινό παρελθόν. Εκεί ακριβώς είναι το σημείο όπου αντιλαμβάνεσαι, ότι η ιστορία
που διηγείται το Yad Vashem δεν είναι η ιστορία αγνώστων ανθρώπων μιας άλλης
εποχής, αλλά ανθρώπων που θα μπορούσαν να είναι φίλοι σου ή η οικογένειά σου ή
εσύ ο ίδιος. Οι ομοιότητες με το σήμερα αρχίζουν να σε τρομάζουν, άνθρωποι που
ζούσαν σαν κι εσένα, παιδιά που στις φωτογραφίες μοιάζουν με τους μαθητές σου,
μετά από λίγα μέτρα μετατρέπονται σε αποστεωμένα φαντάσματα, με κενό βλέμμα.
Κι αυτό που στην είσοδο σου φαίνεται σαν ένα μικρό εκθετήριο, σταδιακά
μετατρέπεται σε έναν ατελείωτο εφιάλτη. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να αναρωτιέσαι
πώς είναι δυνατόν το ανθρώπινο γένος να είναι ικανό για μια τέτοια θηριωδία, που
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ξεπερνά κάθε ανθρώπινη φαντασία. Πώς είναι δυνατόν να μη σεβόμαστε την ίδια μας
την ύπαρξη, πέρα από θρησκείες, σύνορα, φυλετικές διαφορές. Χιλιάδες ερωτήματα,
πολλά χωρίς καμία απάντηση.
Το μεγαλύτερο ίσως ερώτημα που γεννάται για έναν εκπαιδευτικό, είναι με
ποιον τρόπο μπορεί να κατορθώσει να μεταφέρει το μέγεθος της θηριωδίας, τους
λόγους και τα αναπάντητα γιατί. Οι άνθρωποι του Yad Vashem έχουν εργαστεί με
συνέπεια και έχουν καταρτίσει ένα επιστημονικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το Ολοκαύτωμα, να
έρθουν αντιμέτωποι με τα γεγονότα και να βρουν τρόπους να μεταδώσουν την
ιστορική γνώση και τις ηθικές της προεκτάσεις στη νέα γενιά. Στο σεμινάριο, το
Ολοκαύτωμα εξετάζεται και αναλύεται αποφορτισμένο από το συγκινησιακό του
περίβλημα, στο βαθμό που βέβαια κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
Σκοπός δεν είναι απλά η παρουσίαση της ασύλληπτης φρίκης των στρατοπέδων
συγκέντρωσης και των βασανιστηρίων αλλά μια ολοκληρωμένη εμβάθυνση, που
περικλείει όχι μόνο το ίδιο το γεγονός, αλλά και το πριν και το μετά. Παρέχεται
δηλαδή μια γενικότερη ιστορική γνώση και μια πολύτιμη μεθοδολογία αξιοποίησής
της μέσα στην τάξη. Γιατί στόχος δεν είναι απλά το να γνωρίζεις το παρελθόν, αλλά
να το χρησιμοποιείς για να βελτιώσεις το μέλλον. Γι’ αυτό ακριβώς, μέσα στην
πολυπολιτισμική κοινωνία που κινούμαστε, η εμπειρία αυτή για έναν Έλληνα
εκπαιδευτικό είναι μοναδική. Το Ολοκαύτωμα δεν είναι ένα κομμάτι του ιστορικού
παρελθόντος, αλλά μια διαρκής υπενθύμιση της διαθρησκευτικής ελευθερίας, των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, του σεβασμού στον άλλο αλλά και στον ίδιο μας τον
εαυτό. Μέσα στο Yad Vashem αντιλαμβάνεσαι το χρέος σου ως μέλος της
ανθρωπότητας, αλλά και ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, διότι η έννοια παιδεία δεν
είναι απλά η μεταλαμπάδευση γνώσης αλλή η δημιουργία ανθρώπων ικανών να
κρίνουν, να εκτιμούν, να αγαπούν και να σέβονται όχι μόνο το οικείο αλλά και το
διαφορετικό.
Όμως, ίσως το πιο ξεχωριστό κομμάτι του σεμιναρίου υπήρξε η συνάντηση με
την επιζήσασα. Όσο κι αν μελετήσεις, όσο κι αν διαβάσεις για κάτι, ποτέ δε θα το
καταλάβεις απόλυτα. Πώς μπορεί να μεταφερθεί η φρίκη στο χαρτί ή ακόμα και σε
μια φωτογραφία; Πώς μπορεί ο ανθρώπινος πόνος να χωρέσει μέσα σε λέξεις; Είναι
ίσως περίεργο για κάποιους, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν συναντήσει
επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Για μένα πλέον, είναι πραγματικά λυπηρό. Λυπηρό,
γιατί υπάρχουμε χωρίς να γνωρίζουμε, χωρίς να έχουμε έρθει σε επαφή με τους
ανθρώπους αυτούς, που πέρα από το ότι αποτελούν ένα ζωντανό τμήμα της
ιστορικής γνώσης, είναι παραδείγματα θάρρους, δύναμης κι ελπίδας.
Οι λέξεις ωχριούν μπροστά στο συναίσθημα που ένιωσα καθώς άκουγα την
κα Μιρόν. Πραγματικά, είναι σχεδόν αδύνατο να περιγράψω το τι ένιωθα καθώς την
έβλεπα να αφηγείται και παράλληλα να χαμογελά. Αυτό που μου έδωσε δεν ήταν
παραπάνω πληροφορίες, αλλά τη δύναμη να πιστέψω ότι όλοι έχουμε ένα μικρό ή
μεγάλο ρόλο στο Ολοκαύτωμα, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Γιατί το Ολοκαύτωμα
δεν έμεινε και δεν πρέπει να μείνει σ’ ένα παρελθόν που δε μας αφορά, μακρινό και
ξένο. Πρέπει να υπάρχει στο παρόν, ανεξαρτήτων των θρησκευτικών μας πιστεύω,
ως διαρκής υπενθύμιση της τραγικότητας της ανθρώπινης δύναμης και της
ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καθοδηγητής προς ένα διαφορετικό μέλλον.
Η συναισθηματική φόρτιση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ως Ελληνίδα
απόγονος οικογένειας με ρίζες στην Ανατολή, κουβαλάω μέσα μου διηγήσεις και
μνήμες για αντίστοιχες γενοκτονίες, ολοκαυτώματα και ξεριζωμούς που έχουν
στιγματίσει τη χώρα μου και την ιστορία της. Και είναι πραγματικάτραγικό, να
αφήνουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας να επαναλαμβάνεται.
Το πιο σημανικό πράγμα που έβαλα στις αποσκευές μου, δεν ήταν το
εξαίρετο εκπαιδευτικό υλικό του Yad Vashem αλλά ένα συναίσθημα, μια ιδέα που με
πλημμύρισε από την πρώτη στιγμή που εισήλθα στο χώρο. Πώς είναι δυνατόν, ένας
χώρος που οφείλει την ύπαρξη του στο μίσος, να μη σου αφήνει ούτε την παραμικρή
τέτοια υπόνοια, ούτε την παραμικρή ευκαιρία να μισήσεις.

52

Το πιο εύκολο που θα μπορούσε να κάνει το Yad Vashem, θα ήταν απλά να
αποδώσει ευθύνες και να διαιωνίσει το μίσος και την εχθρότητα ανάμεσα σε λαούς
και ανθρώπους. Αντίθετα το Yad Vashem διαλέγει το δύσκολο δρόμο, που όμως
είναι και ο πιο πολύτιμος, το δρόμο της γνώσης και της ελπίδας. Διδάσκει το
παρελθόν για να καταφέρει να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον, διδάσκει την
τραγικότητα για να δημιουργήσει υπευθυνότητα, για να μην ξαναδεί ποτέ η
ανθρωπότητα αυτή τη φρίκη.
Η θρησκεία υπάρχει για να ενώνει και όχι να χωρίζει. Ο Μητροπολίτης
Ζακύνθου Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός, οι ελληνικές
ορθόδοξες οικογένειες που βοήθησαν Εβραίους συμπολίτες τους και που τα ονόματά
τους υπάρχουν στα αρχεία του Yad Vashem, αποτελούν φωτεινά παραδείγματα και
είναι πρεσβευτές του αληθινού μηνύματος της Ορθοδοξίας, καθώς στάθηκαν
απέναντι στο φόβο και κατάφεραν να νικήσουν την προκατάληψη και τη
μισαλλοδοξία.
Τελικά λοιπόν το μήνυμα δίνεται όχι μόνο από τα σεμινάρια, αλλά και από το
ίδιο το κτίριο. Βγαίνοντας από την αίθουσα των ονομάτων, από το μνημείο προς
τιμήν αυτών που δολοφονήθηκαν, συγκλονισμένη από τον πόνο και φοβισμένη από
το μέγεθος της ανθρώπινης δύναμης, έρχεσαι αντιμέτωπη με ένα πανέμορφο άλσος.
Μόνο που σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν πρόκειται για απλά δέντρα, αλλά για έναν
πολύ ξεχωριστό κήπο, τον κήπο των Δικαίων των Εθνών, που βρίσκεται εκεί όχι
μόνο για να τιμήσει αυτούς που με σθένος αντιστάθηκαν στη φρίκη, αλλά για να μας
υπενθυμίζει διαρκώς ότι η ελπίδα και η καλοσύνη γεννιέται παντού, αρκεί να μην
ξεχνάμε ποτέ το ύψιστο χρέος μας: να είμαστε πραγματικοί άνθρωποι.
Θα ήθελα να ευχαριστώ το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και το Yad Vashem, που μου
έδωσαν τη δυνατότητα να συμμετάσχω σ’ αυτήν την καταπληκτική εμπειρία.
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«May Your Memory be Love»: The Story of Ovadia Baruch
Using film testimony in class
Γιαέλ Ίγκελσταιν

Group 1: Life before the Holocaust
1) Why do we need to hear of Ovadia's life before the Holocaust?
2) Even though Ovadia survived, he still says, “I feel like a mourner. How else can I
feel?” Why do you think he feels this way?

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 the 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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Βιογραφικά Σημειώματα Ομιλητών
Όγδοου Σεμιναρίου για Εκπαιδευτικούς
Ιάσονας Χανδρινός
Ο Ιάσονας Χανδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Αποφοίτησε με άριστα από το
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
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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».
Οριέττα Τρέβεζα-Σούση
Η Οριέττα Τρέβεζα-Σούση γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε
το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο με ειδίκευση στην Διακόσμηση Eσωτερικών
Χώρων. Συνέχισε τις σπουδές της στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.), στη
Σχολή Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Σχεδιασμού Εσωτερικών και
Εξωτερικών Χώρων. Από το 1995 εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, οργανώνοντας επισκέψεις σχολείων στο
Μουσείο και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το 2003 ολοκλήρωσε τις
σπουδές της στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ερμηνευτών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
του Παιδικού Μουσείου. Το 2005 παρουσίασε το θεατρικό δρώμενο του Ε.Μ.Ε. «Η
Ιστορία του Αλβέρτου» του Ε.Μ.Ε., στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Το θέατρο ως μέσον
διαπολιτισμικής αγωγής» του Κέντρου Σχολικού και ερασιτεχνικού θεάτρου. Από το
2006 έως σήμερα παρουσιάζει στα σεμινάρια του ICOM τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Ε.Μ.Ε.. Την ίδια χρονιά, συμμετείχε και στο επταήμερο σεμινάριο
για Έλληνες εκπαιδευτικούς του Γιαντ Βασσέμ, ενώ από το 2011 συνοδεύει
εκπαιδευτικούς στο εν λόγω σεμινάριο. Είναι μέλος του ICOM-CECA. Έχει γράψει και
εικονογραφήσει δύο εκπαιδευτικά βιβλία για τα παιδιά «Τα ξυλοπάπουτσα
διηγούνται» και «Ο Φίλος μου ο Ααρών», ενώ έχει δημιουργήσει και σειρά
Μουσειοσκευών για το Ε.Μ.Ε.
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 Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής των Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι υποψήφια διδάκτορας 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
Διασποράς». 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
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συγχρηματοδοτούμενο υποέργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον τίτλο Judaica
Europeana.
Ελένη Κουρμαντζή – Παναγιωτάκου
Η Ελένη Κουρμαντζή – Παναγιωτάκου είναι πανεπιστημιακός και ερευνήτρια του
Ρωμανιώτικου Εβραϊσμού. Έχει διδάξει Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στα
Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Διδακτορική της
Διατριβή φέρει τον τίτλο Η Νεοελληνική Αναγέννηση στα Γιάννενα: Από τον πάροικο
έμπορο στον Αθανάσιο Ψαλίδα και τον Ιωάννη Βηλαρά (17ος – αρχές 19ου αιώνα),
εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007. Έχοντας ως αφορμή το διήγημα του Δημήτρη Χατζή
«Σαμπεθάι Καμπιλής», αλλά και τα Συνέδρια για τον Δημήτρη Χατζή (Ιωάννινα 1992)
και για τις Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ν.Α. Ευρώπης (Θεσσαλονίκη 1992),
ασχολήθηκε και με θέματα που αφορούν τον ελληνικό εβραϊσμό, ερευνώντας
αρχειακές πηγές και καταγράφοντας μαρτυρίες. Η ίδια εισήγαγε στη διδασκαλία της
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από το έτος 1997, την ποίηση του Γιωσέφ Ελιγιά. Στα
πλαίσια του μαθήματος αυτού, πραγματοποίησε εκπαιδευτικές επισκέψεις με τους
φοιτητές της στη Συναγωγή Ιωαννίνων, στις εβραϊκές συνοικίες της πόλης, στο
Μνημείο του Ολοκαυτώματος της πόλης, καθώς και στο Εβραϊκό Μουσείο της
Ελλάδας (Αθήνα 2010), εκθέτοντας την ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Ιωαννίνων από τις απαρχές της έως το Ολοκαύτωμα.
Βασιλική Κεραμίδα
Η Βασιλική Κεραμίδα είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας με
αντικείμενο ειδίκευσης «Συγκριτική θεώρηση της Θεολογίας του Φλωρόφσκυ και της
φιλοσοφίας του Μπερντιάεφ στο έργο του Ντοστογιέφσκυ» στη Βυζαντινή
Αρχαιολογία, του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, ενώ από το 2011 εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.
Γιαέλ Άιγκελσταιν
H Γιαέλ Άιγκελσταιν εργάζεται από το 2004 στο International School of Holocaust
Studies του ιδρύματος Γιαντ Βασσέμ της Ιερουσαλήμ, στο Tμήμα Εκπαίδευσης
Δασκάλων. Έχει δουλέψει με εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι
εργάζονται στο Σχολείο και έχει διαμορφώσει πολλές εκπαιδευτικές πηγές και
παιδαγωγικές προσεγγίσεις στα πλαίσια τακτικών και προπαρασκευαστικών
εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο Ισραήλ. Eίναι πτυχιούχος του Εβραϊκού
Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Αστικό
Σχεδιασμό και τη Γεωγραφία στο ίδιο πανεπιστήμιο.
Γεώργιος Νικολάου
Γεννήθηκε το 1964 στην Κοζάνη. Είναι απόφοιτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής
Ακαδημίας και πτυχιούχος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου
Lumiere της Λυών. Το 1999 εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την
πολυπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός
στην Ελλάδα και τη Γαλλία, ενώ έχει διατελέσει πάρεδρος επί θητεία δημοτικής
εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τον Δεκέμβριο του 2000 αναγορεύτηκε
λέκτορας Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι μέλος
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του Δ.Σ. του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και
Εκπαίδευση. Εκτός από πλήθος άρθρων και μελετών με θέμα την διαπολιτισμική
διδακτική, τη δίγλωσση εκπαίδευση και τα μοντέλα διαχείρισης της
πολυπολιτισμικότητας, έχει εκδόσει τα βιβλία Ένταξη και Εκπαίδευση των
αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο (Αθήνα 2000, διανέμεται ως
πανεπιστημιακό σύγγραμμα) και Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο-περιβάλλον –
Βασικές Αρχές (Αθήνα 2005).
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