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ΠΕΜΠΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
«∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αθήνα, 14 – 16 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τέταρτη 14 Οκτωβρίου 2009
13:30-14:00 Εγγραφή συµµετεχόντων
14:00-14:30 Σύντοµοι χαιρετισµοί: Εκπρόσωπος του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, του
Υπουργείου Εξωτερικών, του ∆.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος και των Ελλήνων Εβραίων Επιζώντων του
Ολοκαυτώµατος
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
14:30-15:15 Μαρία Ευθυµίου: «Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντοµη
Αναδροµή 2300 Χρόνων»
15:15-16:00 Ιάσονας Χανδρινός: «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων
Εβραίων, 1941-’44»
16:00-16:30 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
16:30-17:15 Χαρά Γαλανού: «Γενοκτονία, Ολοκαύτωµα και Εθνική
Κάθαρση: Νοµικοί Όροι – Χθες και Σήµερα»
17:15-17:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση
17:45-18:45 Προβολή Ταινίας του Τώνη Λυκουρέση: «Το Τραγούδι της
Ζωής»
18:45-19:15 Συζήτηση µε το σκηνοθέτη

Πέµπτη 15 Οκτωβρίου 2009

ΜΕΡΟΣ 2: ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
14:00-14:45 Άλκης Ρήγος: «Αντισηµιτισµός και Ολοκαύτωµα»
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14:45-15:30 Οντέτ Βαρών- Βασάρ: «Το Άουσβιτς στη Συλλογική
Συνείδηση, στη Μνήµη και στην Εκπαίδευση»
15:30-16:00 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
16:00-16:45 Χριστίνα Κουλούρη: «Ολοκαύτωµα και Εκπαίδευση»
16:45-17:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση
ΜΕΡΟΣ 3: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ
17:15-18:30
Προσωπικές Μαρτυρίες Επιζώντων από το Ολοκαύτωµα
18:30-19:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
19:30-21:30 ∆εξίωση στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος Ξενάγηση στο
E.Μ.Ε. στο χώρο του Ολοκαυτώµατος και της περιοδικής
έκθεσης «Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας».
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

8:30-8:45

Προσέλευση συµµετεχόντων
ΜΕΡΟΣ 4: ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

9:00-10:30

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

13:15-13:45

Γιαέλ Άιγκελσταιν (Yad Vashem): Survivors Speaking on
Location: Teaching about the Holocaust in the 21st Century
(Επιβιώσαντες µιλούν σε Τόπους Μνήµης: ∆ιδάσκοντας για το
Ολοκαύτωµα τον 21ο αιώνα) (Εργαστήριο)
∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
Γιόελ Κότεκ: «Ο Αντισηµιτισµός µέσα από Ευρωπαϊκές Καρτποστάλ: από την Υπόθεση Ντρέϋφους έως το Ολοκαύτωµα»
Κωνσταντίνος Μέκκας: «Η ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος
στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Σκοπός,
Περιεχόµενο και ∆ιδακτική Μεθοδολογία»
Ερωτήσεις – Συζήτηση
ΜΕΡΟΣ 5: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

13:45-14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:15
16:15-16:45

16:45-17:00

Ελαφρύ γεύµα-µπουφές
Νίνα Αλκαλάη: Προτάσεις για µια Βιωµατική ∆ιδασκαλία του
Ολοκαυτώµατος µέσω της Τέχνης. (Εργαστήριο)
Μαρίζα Ντεκάστρο: «Το Αγόρι µε τις Ριγέ Πιζάµες: βιβλίο και
εκπαιδευτικό πακέτο»
∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
Οριέττα Τρέβεζα - Σούση: «Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας ένας Κόσµος που Χάθηκε»: ένα Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
του Ε.Μ.Ε.» (Εργαστήριο)
Συµπεράσµατα - Λήξη σεµιναρίου.
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ΜΕΡΟΣ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Εισαγωγική οµιλία της κυρίας Ζανέτ Μπαττίνου, διευθύντριας του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος
Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι,
Καλωσορίσατε στο πέµπτο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς που οργανώνει το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος µε θέµα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στα ελληνικά σχολεία.
Το έργο του Ε.Μ.Ε. αποτελείται από τρεις κύριους τοµείς δραστηριοτήτων: την
έρευνα, τις εκθέσεις και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των παιδευτικών του δράσεων
ανήκει και το σηµερινό σεµινάριο, το οποίο στηρίζεται στο ιστορικό, αρχειακό και
φωτογραφικό υλικό του Μουσείου, σχετικό µε το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και το
Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και στην εµπειρία του Ε.Μ.Ε. πάνω στη
θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας αυτού του ιδιαίτερα ευαίσθητου και
σηµαντικού θέµατος, από το 1999 µέχρι σήµερα.
Το σεµινάριο «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα», τελεί υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία και την υποστήριξή του, µέσω της Γ.Γ. Νέας
Γενιάς, όπως και µε την στήριξη του οργανισµού International Task Force for
Holocaust Education και του Υπουργείου Εξωτερικών. Τους ευχαριστούµε θερµά,
όπως και την Εταιρεία Μωρίς Γκαττένιο ΑΕΒΕ, που προσέφερε ευγενικά και φέτος
µέρος της γραφικής ύλης για το σεµινάριο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους
εισηγητές του σεµιναρίου και όλους τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς, που
έσπευσαν από κοντά ή και από µακριά, για να µοιραστούν µαζί µας αυτή την
εµπειρία.
Θα ήθελα, εκ µέρους το ∆.Σ. του Μουσείου, να σας προσκαλέσω στη δεξίωση που θα
γίνει αύριο στις 7:30, στο κτήριο του Ε.Μ.Ε, Νίκης 39, προς τιµή του σεµιναρίου.
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, θα επισκεφθούµε την προσωρινή έκθεση του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος µε τίτλο: «Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας» και θα
γνωρίσουµε τη Β’ έκδοση της ψηφιακής εφαρµογής του Μουσείου για το
Ολοκαύτωµα, που βρίσκεται µέσα στους φακέλους σας σε µορφή διαδραστικού
DVD, µαζί µε τον κατάλογο της έκθεσης των «Γειτονιών». Στο τραπέζι εδώ, υπάρχει
υλικό από προηγούµενα σεµινάρια, κατάλογοι και εκδόσεις του Ε.Μ.Ε. που είστε
ευπρόσδεκτοι να πάρετε, αν δεν τα έχετε. Θα ήθελα να σας ζητήσω, αν ήδη έχετε ή
δεν χρειάζεστε κάποιο από το υλικό που περιέχεται στο φάκελό σας, να το αφήνετε
εδώ στην άκρη για να το διαθέσουµε σε άλλους εκπαιδευτικούς, που δε µπόρεσαν να
παραβρεθούν στο σεµινάριο. Εδώ υπάρχουν και τρία αξιόλογα δώρα για όλους σας:
το βιβλίο «Το αγόρι µε τη ριγέ πιτζάµα» του Τζών Μπόϊν, από τις εκδόσεις Κέδρος, µε
συνοδευτικό τετράδιο εργασίας που ετοίµασε η Μαρίζα Ντεκάστρο, το οποίο είναι
ευγενική χορηγία του κ. Ζαχαρία Σακκή, και το βιβλίο «Νέοι στη ∆ίνη της Κατοχικής
Ελλάδας», έκδοση του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Γ. Γ. Νέας Γενιάς, που σας προσφέρει το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο. Τέλος, ο κ. Αλέξανδρος Σιµχά σας προσφέρει το
βιβλίο του «Τα χαµένα χρόνια», όπου περιγράφει την ιστορία της οικογένειας του στα
χρόνια του πολέµου. Επίσης, ο εκδοτικός οίκος Εστία έχει διαθέσει στο Μουσείο δύο
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σηµαντικές εκδόσεις σε τιµή κόστους: «Η Ενηλικίωση µιας Γενιάς. Νέοι και Νέες
στην Κατοχή και στην Αντίσταση» της Οντέτ Βαρών-Βασάρ (από 25 ευρώ σε 18) και
«Η Εποχή της Σύγχυσης. Η ∆εκαετία του ’40 και η Ιστοριογραφία» µε επιµέλεια
Αντωνίου και Μαραντζίδη (από 24 ευρώ σε 17). Παρακαλώ να τα προµηθευτείτε στο
διάλειµµα.
Θα θέλαµε να σας ζητήσουµε να αφιερώσετε λίγο χρόνο µετά το πέρας των εργασιών
και να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο, που θα βρείτε µέσα στους φακέλους σας,
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.
Και τώρα θα ήθελα να καλέσω κοντά µας για να απευθύνουν χαιρετισµό: τον κ.
Αλέξανδρο Φίλωνα, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Επικεφαλής της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο International Task Force, τον κ. Μάκη Μάτσα,
Πρόεδρος του ∆.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και την κ. Μπέρρυ Ναχµία,
Πρόεδρο του Συλλόγου Οµήρων Ισραηλιτών Ελλάδος και εκπρόσωπο των επιζώντων
του Ολοκαυτώµατος.
Ευχαριστούµε πολύ τούς εκλεκτούς επισήµους που τιµούν τη διοργάνωση αυτή µε
την παρουσία τους.
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Χαιρετισµός του κυρίου Αλέξανδρου Φίλωνος, εκπροσώπου του
Υπουργείου Εξωτερικών
Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο International Task Force
(ITF) δηλαδή στην Οµάδα Εργασίας για τη ∆ιδασκαλία, Έρευνα, Μνήµη του
Ολοκαυτώµατος των Εβραίων, θα ήθελα να σας πληροφορήσω για τη συµµετοχή της
χώρας µας στην οµάδα αυτή. Στην αρχή επήγαµε ως παρατηρητές, για να δούµε πώς
λειτουργεί η Οµάδα του International Task Force, η οποία ιδρύθηκε το 1998 κατόπιν
πρωτοβουλίας του τότε Πρωθυπουργού της Σουηδίας κ. Persson. To 2000, (ίσως είναι
η σηµαντικότερη εξέλιξη), η Σουηδία οργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο που ενέκρινε
µια σηµαντική διακήρυξη (η ∆ιακήρυξη της Στοκχόλµης), την οποία προσυπέγραψε ο
τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου εκ µέρους της Ελλάδας.
Η ελληνική αντιπροσωπεία παρακολούθησε ορισµένα συνέδρια της οµάδας
εργασίας στη Ρώµη, στην Τεργέστη, και στη Βαρσοβία. Τελικά η Ελλάδα εξελέγη
παµψηφεί, στην Κρακοβία το 2005, µέλος αυτής της Οµάδας, γεγονός που απετέλεσε
αναγνώριση της µεγάλης προόδου της Ελλάδας στον τοµέα της διδασκαλίας και της
έρευνας στον τοµέα του Ολοκαυτώµατος. Όσον αφορά τη µνήµη, σηµαντική είναι η
απόφαση της Ελληνικής Βουλής, που όρισε την 27η Ιανουαρίου ως ηµέρα µνήµης
των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος. Είναι πλέον
νόµος του Κράτους, που ψηφίστηκε οµοφώνως. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο,
µε τις Νοµαρχίες και τη βοήθεια άλλων κρατικών υπηρεσιών όπως το Υπουργείο
Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαµβάνουν την
οργάνωση τελετών µνήµης σ’ όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά ειδικότερα τα σχολεία,
το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει µια Υπουργική εγκύκλιο, γι’ αυτό το θέµα, που
στέλνεται σε όλα τα σχολεία.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τις εργασίες της διεθνούς οµάδας εργασίας
(ITF). Με ανταλλαγή απόψεων εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η κάθε χώρα
αντιµετωπίζει το θέµα της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος των Εβραίων και πόσο
αποτελεσµατική είναι αυτή η διδασκαλία, το ίδιο ισχύει για την έρευνα. Και σε κάθε
χώρα, τ’ Ολοκαύτωµα εξετάζεται κάπως διαφορετικά, λόγω διαφορετικού ιστορικού
παρελθόντος. Υπάρχουν πληροφορίες διάφορες, από έρευνες σε αρχεία και µελέτες
ιστορικών και βεβαίως προσωπικές µαρτυρίες. Το θέµα που τίθεται δεν είναι µόνο τι
θα διδάσκεται, είναι πως οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να διδάσκουν αποτελεσµατικά
το µάθηµα αυτό. Πώς εσείς θα απαντάτε όταν θα σας ρωτούν τα παιδιά, οι γονείς των
παιδιών, «Τι έγινε; Είναι αλήθεια αυτά που λένε; Είναι πραγµατικοί οι αριθµοί;
Πράγµατι έγιναν αυτά; Ακούµε διάφορα. Τι έγινε;» Πρέπει εσείς να έχετε στοιχεία –
διεθνώς αναγνωρισµένα στοιχεία, - για ν’ απαντήσετε. Και τα παιδιά συνήθως δεν
αρκούνται, µε µια απάντηση. Συνήθως σας βοµβαρδίζουν µ’ ερωτήσεις και καµιά
φορά µπορεί να βρεθείτε κι’ εσείς σε δύσκολη θέση και θα θέλετε να µάθετε
περισσότερα, για να µπορέσετε ν’ απαντήσετε µε ακρίβεια.
Στοιχεία για την απάντηση σε ερωτήµατα περιλαµβάνει η ∆ιακήρυξη της
Στοκχόλµης, που όπως προανέφερα υιοθετήθηκε το 2000 από πολλές ευρωπαϊκές και
άλλες χώρες και που αποτελεί την βάση των εργασιών της ITF αλλά και της
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πολιτικής των χωρών που την υπέγραψαν. Σηµειωτέον ότι προ ετών τα Ηνωµένα
Έθνη υιοθέτησαν παµψηφεί απόφαση για το Ολοκαύτωµα.
Σ΄ αυτή τη ∆ιακήρυξη, την οποία έχετε στο φάκελο σας, - θα δείτε ότι
υπάρχουν οκτώ βασικά σηµεία. Αυτή είναι η θέση της ∆ιεθνούς Κοινότητος για το
Ολοκαύτωµα. ∆ιότι, όπως λέει κι’ η ∆ιακήρυξη, το Ολοκαύτωµα (και µάλιστα
χρησιµοποιείται και µια άλλη λέξη, που ίσως µερικοί δεν την ξέρετε, που λέγεται
Σσόα, είναι η εβραϊκή λέξη η Shoah ): «Αποτέλεσε ένα θεµελιώδες πλήγµα κατά του
Πολιτισµού.» Πράγµατι, ήταν µια άνευ προηγουµένου, σε ευρύτητα και σε
συστηµατικότητα, γενοκτονία. Πρέπει να ξέρετε, η οµάδα εξετάζει και άλλες
περιπτώσεις γενοκτονίας και ειδικά οι πιο πρόσφατες που µία χώρα ή µια οµάδα
προσώπων έχει διαπράξει εναντίον µίας εθνικής, φυλετικής η θρησκευτικής οµάδας.
Το Ολοκαύτωµα των Εβραίων δεν είναι φυσικά η µοναδική γενοκτονία. Υπάρχουν
δυστυχώς πολλές γενοκτονίες και ένας απ’ τους σκοπούς αυτών των µαθηµάτων,
είναι να εξετασθούν τα αίτια και οι µηχανισµοί της γενοκτονίας. Αλλά σχετικά µε την
γενοκτονία των Εβραίων πολλοί ρωτούν για ποιο λόγο γίνεται η έρευνα γι’ αυτήν
ειδικά; Σε µέγεθος, σε συστηµατικότητα και σε γεωγραφική έκταση (πέραν των
γερµανικών συνόρων σε όλη την Ευρώπη) ξεπέρασε κάθε άλλη γενοκτονία. Οι ναζί
έλεγαν ότι επειδή ανήκεις σε αυτή τη ράτσα ή έχεις αίµα εβραϊκό σε κάποιο ποσοστό,
όποιος και να είσαι, Γερµανός η άλλης εθνικότητας, όπου και να ζεις, όποιο το φύλλο
ή η ηλικία, ο ποιο άξιος των ανθρώπων, ο µεγαλύτερος συνθέτης, ο καλύτερος
επιστήµων, πρέπει να εξαφανιστείς.
Ξέρουµε πολύ καλά εµείς για άλλες γενοκτονίες. Έχουν γίνει και στην περιοχή
µας, και γίνονται τώρα δυστυχώς και σε άλλες περιοχές, στην Αφρική παραδείγµατος
χάριν. Όταν γίνεται η διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα των Εβραίων πρέπει οι µαθητές
να αντιληφθούν ότι και στο µέλλον µπορούν να επαναληφθούν τέτοια γεγονότα.
Πρέπει επίσης να γνωρίζουν και να µην ξεχνούν τα γεγονότα του παρελθόντος και να
γνωρίζουν επίσης ποιοι ήταν υπεύθυνοι, ποιοι βοήθησαν τα θύµατα και ποιοι
παρακολούθησαν τα γεγονότα χωρίς να αντιδράσουν. Είναι σηµαντικό επίσης να
διαπιστώσουµε πώς µία κοινωνία, ( η Γερµανική) η οποία ήταν υπεύθυνη για ένα
τέτοιο φρικτό έγκληµα, το αναγνώρισε και διδάσκεται σήµερα στα παιδιά, σε όλα τα
σχολεία της χώρας, όλη η αλήθεια, τονίζοντας πως δεν πρέπει να ξεχασθεί το
έγκληµα αυτό προς αποφυγή άλλων βιαιοτήτων όπου και να συµβούν. ∆υστυχώς–
άλλες κοινωνίες δεν το κάνουν. Έχουµε ένα παράδειγµα, το ξέρουµε όλοι, µια
γειτονική χώρα, η οποία δεν θέλει να αναγνωρίσει γενοκτονίες. ∆εν φταίνε οι
σηµερινοί Γερµανοί, δεν φταίνε οι σηµερινοί γείτονες, οι νέες γενιές. Πρέπει όµως
αυτοί να γνωρίζουν τι έγινε και πως έγινε. Το Ολοκαύτωµα, το οποίο οργανώθηκε
από την ηγεσία µιας ευρωπαϊκής υποτίθεται πολιτισµένης κοινωνίας, µπορεί να γίνει
σε µια άλλη κοινωνία. Γίνεται στην Αφρική, θα γίνει ενδεχοµένως και αλλού. Αυτός
είναι νοµίζω ο σκοπός της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος.
Έχω ξαναρθεί σε αυτά τα Σεµινάρια και ένα πράµα παρατήρησα: Όσο
προχωρούσε η συζήτηση και η εξέταση σε περισσότερο βάθος των θεµάτων, τόσο
µεγαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. ∆ιότι έχω διαπιστώσει απ’ τη
δική µου εµπειρία ότι όταν µαθαίνεις λίγο και επιφανειακά για ένα θέµα, το
ενδιαφέρον σου είναι περιορισµένο. Όταν εισχωρείς βαθύτερα και το ψάχνεις και
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ανακαλύπτεις ένα σωρό πτυχές τις οποίες δεν υποψιαζόσουν αρχικά τότε το
ενδιαφέρον αυξάνεται. Ψάχνεις στο ∆ιαδίκτυο, σε βιβλία και αλλού, ρωτάς άλλους,
και έτσι αλλάζει τελείως η οπτική σου γωνιά. Το ενδιαφέρον δεν εµφανίζεται µόνο τη
στιγµή που εξετάζεις το θέµα σ’ ένα σεµινάριο, αλλά συνεχίζει και µετά. Και, όπως
έχω διαπιστώσει, πολλοί που πέρασαν από αυτά τα Σεµινάρια, συνεχίζουν την έρευνα
κι’ αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο ιδίως για τη διδασκαλία.
Σας εύχοµαι επιτυχία στις εργασίες σας και κυρίως να έχετε κατά νου να ρωτάτε
συνεχώς για ό,τι αµφιβολίες µπορεί να έχετε κι’ ό,τι µπορεί να περάσει απ’ το µυαλό
διαφόρων γνωστών σας και µαθητών. Εδώ στο σεµινάριο δεν είναι απλώς να µάθει
κανείς ορισµένα στοιχεία ή ιστορικά γεγονότα. Εδώ έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε
για όλες τις πτυχές του θέµατος και να συζητήσετε σε βάθος το θέµα.
Ευχαριστώ.
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Χαιρετισµός του κ. Μάκη Μάτσα, Προέδρου ∆.Σ. του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδας
Αγαπητοί Φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή για µένα να σας καλωσορίσω εκ µέρους του ∆.Σ. του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος στο σηµερινό, πέµπτο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς µε
τίτλο: «∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α». Όπως
γνωρίζετε, το σεµινάριο αυτό αποτελεί την κορωνίδα των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και δράσεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών µε το
Ολοκαύτωµα, τα οποία προσφέρει το Μουσείο µας στο µαθητικό και γενικό κοινό
του από το 1999. Πραγµατοποιείται, από το 2004, µία φορά το χρόνο, και βασίζεται
κατά κύριο λόγο, στην µεθοδολογία και επιστηµονική κατάρτιση του Οργανισµού
International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research.
Αλλά, ο κύριος και ουσιαστικότερος συνεργάτης και υποστηρικτής της προσπάθειας
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος να ενισχύσει την διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα
µέσα στο Ελληνικό Σχολείο και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το
καινούργιο µέρος της δουλειάς τους, είναι το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων. Το Ε.Μ.Ε. επιθυµεί δια του στόµατος µου να
ευχαριστήσει θερµά όλους τους υπεύθυνους και εργαζόµενους στο Υπουργείο
Παιδείας, που βοήθησαν µε την επιµελή εργασία τους για την πραγµατοποίηση αυτής
της διηµερίδας. Χωρίς την έγκαιρη και ουσιαστική οικονοµική υποστήριξη, που µας
προσέφερε το Υπουργείο, µέσω της Γ.Γ. Νέας Γενιάς, δεν θα ήταν δυνατή η
παρουσία µας σήµερα εδώ. Θερµές ευχαριστίες αναλογούν και στο Υπουργείο
Εξωτερικών για την σταθερή του υποστήριξη αυτής της διοργάνωσης.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στους πιο σηµαντικούς από τους παρευρισκοµένους,
και αυτοί είστε εσείς αγαπητοί φίλοι, δάσκαλοι και καθηγητές. Το Εβραϊκό Μουσείο
Ελλάδος µε τη σηµερινή του διοργάνωση αλλά και µε τα διαπολιτισµικά και
διαθρησκευτικά προγράµµατα που προσφέρει για παιδιά και νέους από το ∆ηµοτικό
µέχρι και το Πανεπιστήµιο, στοχεύει στο να ενισχύσει την δική σας προσπάθεια να
ανοίξετε τα µάτια των παιδιών µας και να στρέψετε το βλέµµα τους προς ένα
καλύτερο αύριο, ενώ συγχρόνως τους προσφέρετε τα εφόδια και τα εργαλεία για να
το δηµιουργήσουν. Εκτιµούµε ιδιαίτερα τη συµµετοχή σας στο σεµινάριο, καθώς
καταδεικνύει την ευαισθησία και την αφοσίωση µε την οποία προσεγγίζετε το
λειτούργηµά σας. Σας υπόσχοµαι ότι στις ευγενικές προσπάθειές σας, το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος θα σταθεί πάντα αρωγός και θα σας παρέχει σύγχρονο και
αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και έναν φιλόξενο χώρο γνώσης και
ανακάλυψης.
Σας εύχοµαι καλή επιτυχία στη σηµερινή σας προσπάθεια.
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Χαιρετισµός από την κ. Μπέρρυ Ναχµία, Πρόεδρο του Συλλόγου
Οµήρων Ισραηλιτών Ελλάδος
Αγαπητοί Φίλοι,
Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω την έναρξη του φετινού σεµιναρίου του Εβραϊκού
Μουσείου µε τίτλο «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα», εκ µέρους των
Ελλήνων Εβραίων που επιβίωσαν από τα ναζιστικά στρατόπεδα του Β’ Παγκόσµιου
Πολέµου.
Ιδιαίτερα χαιρετίζω, αγαπητοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί, την παρουσία σας σε αυτό
το σεµινάριο, που αποτελεί απόδειξη της προσπάθειάς σας να διδάξετε στους µαθητές
σας τις ανθρώπινες αξίες και τις ηθικές αρχές που περιέχονται στο θέµα του
Ολοκαυτώµατος. Για µας που επιζήσαµε από αυτό τον εφιάλτη µεταφέρει το όνοµα
πως η θυσία µας δεν ήταν µάταιη και ότι υπάρχει ελπίδα τα παιδιά και τα εγγόνια µας
να ζήσουν σε ένα καλύτερο κόσµο. Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία στο καίριο για την
κοινωνία µας έργο σας.
(το µήνυµα αναγνώστηκε από την κ. Ζανέτ Μπαττίνου, καθώς η κ. Ναχµία δε µπόρεσε
να παρευρεθεί στις εργασίες του σεµιναρίου λόγω ασθενείας)
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Eβραίοι και Έλληνες: µια ιστορία 2500 χρόνων συνύπαρξης
Οι Εβραίοι και οι Ελληνες ανήκουν στους αρχαίους λαούς της γης και ο χώρος
ανάπτυξής τους βρίσκεται στην ίδια θαλάσσια λεκάνη: την λεκάνη της Ανατολικής
Μεσογείου. Οι Έλληνες ανέπτυξαν γύρω στα 1500 π.Χ. τον πρώτο ενοποιητικό τους
ιστό µέσω της πολιτισµικής ενοποίησης που τους προσέφερε ο ελληνόφωνος
µυκηναϊκός πολιτισµός, την ίδια περίπου εποχή (1200 π.Χ.) που οι Εβραίοι
ενοποιούνταν πολιτισµικά µε την αποδοχή µιάς καινοφανούς, µονοθεϊστικής,
θρησκείας και των δέκα βασικών εντολών της.
Οι δύο αυτοί πολιτισµοί –προϊόντα και οι δύο λαών µε, αναλογικά, µικρή
πληθυσµιακή εκπροσώπηση και µε µακρά διασπορική ιστορία- πορεύτηκαν έκτοτε
παραλλήλως, άλλοτε συγκλίνοντας και άλλοτε αποκλίνοντας, προσφέροντας
πρωτότυπες και συναρπαστικές προσεγγίσεις του κόσµου, που επηρέασαν και
επηρεάζουν ευρύ φάσµα της πνευµατικής ιστορίας της ανθρωπότητας µέχρι σήµερα.
Ο κόσµος των Εβραίων ήταν ο κόσµος της υποδοχής του θελήµατος του µοναδικού
θεού και της υποταγής τού ανθρώπου στο θέληµά του. Ο κόσµος των Ελλήνων ήταν,
αντίθετα, ο κόσµος της υποταγής των θεών στις ανάγκες και τις προτεραιότητές του
ανθρώπου, την ίδια ώρα που -από τον 6ο αι. π.Χ. και τους Ίωνες φιλοσόφουςαναζητούσε την αρχή της γέννησης της ζωής σε µία και µόνη δύναµη και ύλη.
Η ιδιότυπη, για την εποχή της, θρησκευτική -και, συνακόλουθα, και πολιτικήσύλληψη των Εβραίων, τους έκανε να ξεχωρίζουν από τους παγανιστικούς λαούς
(αλλά και αργότερα, τους χριστιανικούς και µουσουλµανικούς λαούς) µε τους
οποίους γειτόνευαν και συνυπήρχαν, µε αποτέλεσµα να υφίστανται τις επιπτώσεις της
διαφορετικότητάς τους αυτής. Έτσι, η ιστορία τους θα συνδεθεί διαχρονικά µε την
έκπληξη, περιέργεια, επιφύλαξη, καχυποψία και αντιπαλότητα που εξουσίες και
κοινωνίες θα εκφράσουν εναντίον τους, την ίδια στιγµή που οι τελευταίες θα
επηρεάζονται, περισσότερο ή λιγότερο, από πλευρές του εβραϊκού ιδεολογικού
οικοδοµήµατος που αντιµάχονται: Βαβυλώνιοι του 6ου αι. π. Χ., Έλληνες του 4ου αι.
π. Χ., ηγεµόνες των ελληνιστικών βασιλείων του 4ου, 3ου και 2ου αι. π. Χ., Ρωµαίοι
του 2ου π. Χ. αι. έως και τον 5ο µ.Χ. αιώνα, Βυζαντινοί από τον 4ο έως και τον 15ο
µ.Χ. αι., Φράγκοι, Ιταλοί και Σλάβοι ηγεµόνες του µεσαιωνικού και του νεότερου
δυτικοευρωπαϊκού κόσµου, Οθωµανοί από τον 13ο έως και τον 19ονον αιώνα, Άραβες
από τον 7ο έως και τον 19ον αιώνα, οι κοινωνίες των εθνικών κρατών του 19ου και
20ου αιώνα αναµετρήθηκαν µε τα αισθήµατα που η ιδιαιτερότητα των Εβραίων
προκαλούσε στις δικές τους ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές συλλήψεις,
κατασκευές και πραγµατικότητες. Εξ αυτού, οι διώξεις θα γίνουν, συχνά, τµήµα της
αναµέτρησης αυτής, είτε µε την (περισσότερο ή λιγότερο επίµονη) προσπάθεια
αλλαξοπιστίας των Εβραίων (όπως, π.χ., κατά καιρούς, στην Ελληνιστική, την
Βυζαντινή και την Οθωµανική περίοδο), είτε µε την προσπάθεια οικονοµικής ή και
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φυσικής τους εξόντωσης (όπως, π.χ., κατά την Ρωµαϊκή περίοδο,
δυτικοευρωπαϊκό Μεσαίωνα, την τσαρική Ρωσία, την ναζιστική Γερµανία).

τον

Στον ελληνικό κόσµο οι Εβραίοι διασπάρθηκαν νωρίς: αξιοσηµείωτη είναι, µετά την
βαβυλωνιακή αιχµαλωσία, η παρουσία τους στα µικρασιατικά παράλια και στον
κορµό της ελληνικής χερσονήσου, παρουσία που θα ενταθεί µετά τους διωγµούς και
τις καταστροφές που θα υποστούν στην ιστορική τους κοιτίδα, στην Ιουδαία, κατά
τον 2ο π.Χ. και τον 1ο και 2ο µ.Χ. αιώνες. Οι Εβραίοι αυτοί κάτοικοι του
ελληνόφωνου ανατολικοµεσογειακού χώρου –ήδη εξελληνισµένοι, σε µεγάλο βαθµό,
από την ελληνική επιρροή των αιώνων που προηγήθηκαν- εξελληνίστηκαν
ολοκληρωτικά κατά τους αιώνες που ακολουθούν, ως προς την γλώσσα,
διατηρώντας, όµως, πάντα την πατρογονική πίστη τους. Αυτοί είναι οι Ρωµανιώτες
Εβραίοι της µακράς Βυζαντινής και της, επίσης, µακράς Οθωµανικής περιόδου, που
έδρασαν οικονοµικά στις µικρές, αλλά δραστήριες, κοινότητές τους στα πλαίσια των
µεγάλων πόλεων αυτών των σηµαντικών αυτοκρατοριών, εργαζόµενοι σε
παραγωγικούς τοµείς όπως η υφαντουργία, η βαφική, η βυρσοδεψία και το εµπόριο.
Κατά το τέλος του 15ου αιώνα και µετά την εκδίωξη εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων
από την Ιβηρική χερσόνησο του νικηφόρου και επιθετικού καθολικισµού, ένας
σηµαντικός αριθµός ισπανόφωνων σεφαρδιτών Εβραίων θα καταφύγει στις µεγάλες
πόλεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Χιλιάδες από αυτούς θα ενισχύσουν τις
προϋπάρχουσες τοπικές εβραϊκές κοινότητες υπερισχύοντας πολιτισµικά επί των
τελευταίων, µε τις κοινότητες της Χαλκίδας και των Ιωαννίνων να διασώζουν
σταθερότερα τον ρωµανιώτικο χαρακτήρα τους. Φορείς υψηλού πολιτισµού,
γλωσσοµάθειας, επιστηµών, τεχνών και δεξιοτήτων οι σεφαρδίτες Εβραίοι θα
δεσπόσουν στον Οθωµανικό «χρυσό» 16ο αιώνα, θα γίνουν οι σηµαντικότεροι
γιατροί, τραπεζίτες, έµποροι, λόγιοι και τεχνίτες της Αυτοκρατορίας, την ίδια στιγµή
που θα µετατρέψουν την Θεσσαλονίκη σε «εβραϊκή», µε το εβραϊκό στοιχείο να
υπερτερεί στην πόλη δηµογραφικά και οικονοµικά για περισσότερα από 300 χρόνια.
Η αργή, αλλά σταθερή παρακµή του εβραϊκού στοιχείου της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας από τον 17ον αι. και εξής θα αλλάξει τους οικονοµικούς και
πολιτικούς συσχετισµούς υπέρ τού, κατά πολύ πολυπληθέστερου, εντοπίου ελληνικού
και αρµενικού στοιχείου, µε τις συνακόλουθες υπόγειες εντάσεις που η ανατροπή
αυτή θα φέρει. Η διαµόρφωση κατά τον 19ον αι. εθνικών κινηµάτων και διεκδικήσεων
στην Βαλκανική και στον ελληνικό χώρο και η προσκόλληση των Εβραίων στην
Οθωµανική εξουσία θα επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές που θα πάρουν, συχνά,
δραµατικό χαρακτήρα.
Το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 θα βρει το ελληνικό κράτος µε
µικρό αριθµό Εβραίων κατοίκων, µια και, εκτός των άλλων, ο κύριος κορµός των
Εβραίων της Βαλκανικής κατοικούσε σε ζώνες βορειότερες των συνόρων του µικρού
νεοπαγούς κράτους. Η ενσωµάτωση των Επτανήσων και της Θεσσαλίας στο δεύτερο
µισό του 19ου αιώνα και, κυρίως, της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο
τέταρτο του 20ου αιώνα στον ελληνικό κορµό, θα πολλαπλασιάσουν τον αριθµό των
Εβραίων κατοίκων του διευρυνθέντος ελληνικού κράτους, µε αυτούς της
Θεσσαλονίκης να αποτελούν, από το 1912 και εξής, τον κύριο κορµό του εβραϊκού
στοιχείου της Ελλάδας.
Η καταστροφή κατά το 1943 και 1944 του εβραϊσµού της Θεσσαλονίκης και τής
Θράκης από τα ναζιστικά και βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχής αντιστοίχως , η
εξολόθρευση, στα πλαίσια της «τελικής λύσης», Εβραίων κατοίκων και άλλων
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πόλεων του γερµανοκρατούµενου ελληνικού χώρου καθώς και η προπολεµική και
µεταπολεµική µετανάστευση αριθµού Ελλήνων Εβραίων προς την Παλαιστίνη και
αλλού µείωσαν δραµατικά τον αριθµό των Ελλήνων Εβραίων από περίπου 85.000
ψυχές προπολεµικά, σε περίπου 5.000 µεταπολεµικά.
Σήµερα, οι 5.500 περίπου Εβραίοι της Ελλάδος δραστηριοποιούνται µε ισοτιµία σε
κάθε τοµέα της σύγχρονης ελληνικής ζωής, αποτελώντας παλαιό και πολύτιµο
ανθρώπινο κοµµάτι στο µωσαϊκό της νεοελληνικής κοινωνίας.
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΙΑΣΟΝΑΣ ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων 1941-‘45
Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και η Κατοχή
Το 1940, οι Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, που βρισκόταν
ήδη υπό την κατοχή τους. Η αρχική τους προέλαση ανακόπηκε από τον ελληνικό
στρατό ο οποίος τους εξεδίωξε εκτός συνόρων, µέχρι βαθιά µέσα στο αλβανικό
έδαφος. Η συµµετοχή του λαού στην πολεµική προσπάθεια υπήρξε µαζική. Ως
Έλληνες πολίτες, οι Εβραίοι συµµετείχαν σε αυτόν τον πόλεµο πολεµώντας πολλές
φορές στην πρώτη γραµµή. Μονάδες όπως τα 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. Η Ελληνική νίκη κατά των Ιταλών το 1940 αποτέλεσε το πρώτο
πλήγµα στη φήµη των δυνάµεων του άξονα Ρώµης-Βερολίνου. Καθώς ο Χίτλερ δε
µπορούσε να επιτρέψει την ήττα του Μουσολίνι, διέταξε το ∆εκέµβριο του 1940 την
«Επιχείρηση Μαρίτα», την κατάκτηση δηλαδή της Ελλάδας. Οι Γερµανικές δυνάµεις
εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος στις 6 Απριλίου 1941, στις 9 Απριλίου κατέλαβαν τη
Θεσσαλονίκη και στις 27 την Αθήνα.
Η Κατοχή υπήρξε µία από τις δυσκολότερες και πιο µαύρες περιόδους της
νεοελληνικής ιστορίας. Σύντοµα, η χώρα γνώρισε τη φρίκη του λιµού που
αποδεκάτισε τον πληθυσµό των πόλεων το χειµώνα του 1941-42 και τη φρίκη των
αντιποίνων λόγω των αντιστασιακών ενεργειών. Αναµφίβολα, το κοµµάτι των
Ελλήνων που πλήρωσε περισσότερο ήταν ο εβραϊκός πληθυσµός ο οποίος οδηγήθηκε
µαζικά στα στρατόπεδα εξόντωσης. Περίπου 65.000 Εβραίοι, το 87% του συνόλου
δολοφονήθηκε από τους Ναζί.
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 υπόλοιπη ηττηµένη Ευρώπη αρπάζοντας Εβραϊκούς
θησαυρούς, άρχισε να περιτρέχει όλη τη χώρα. Εισέβαλλε σε Εβραϊκά σπίτια και
καταστήµατα, καθώς και σε δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα, όπως σχολεία,
βιβλιοθήκες, τράπεζες, νοσοκοµεία και – φυσικά – Συναγωγές. Ο ∆ρ. Γιόχαν Πώλ, o
διευθυντής της Ναζιστικής «Βιβλιοθήκης για τη ∆ιερεύνηση του Εβραϊκού
Ζητήµατος» στη Φρανκφούρτη, ανακοίνωνε περήφανος δύο χρόνια αργότερα, ότι η
συλλογή του διέθετε πάνω από 10.000 βιβλία και χειρόγραφα από την Ελλάδα. Στη
Θεσσαλονίκη, το µε διαφορά µεγαλύτερο κέντρο σεφαραδικού εβραϊσµού στα
Βαλκάνια, από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες της Γερµανικής Κατοχής, εβραϊκές
εφηµερίδες έκλεισαν, πολλές οικογένειες εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, κάποιες
περιουσίες απαλλοτριώθηκαν και κατά διαστήµατα συνέβαιναν δηµόσιοι
εξευτελισµοί Ραββίνων, ή συλλαµβάνονταν και εκτελούνταν Εβραίοι ως
«κοµµουνιστές».
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Οι πρώτες διώξεις των Εβραίων
Η συστηµατική δίωξη άρχισε το δεύτερο καλοκαίρι της Κατοχής. Στις 11
Ιουλίου 1942, όλοι οι άρρενες Εβραίοι διατάχθηκαν να συγκεντρωθούν στην Πλατεία
Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης, υποτίθεται για να καταγραφούν σε καταλόγους
εργασίας. Κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο οι 10.000 περίπου άντρες
αναγκάστηκαν να εκτελούν ταπεινωτικές «γυµναστικές ασκήσεις» µέχρις
εξαντλήσεως. Λίγο αργότερα, περίπου 7.000 από τους Εβραίους της πόλης
στάλθηκαν για καταναγκαστικά έργα. Κατασκευάζοντας σιδηροδροµικές γραµµές,
δρόµους και οχυρώσεις για τους Γερµανούς υπό τις πιο πρωτόγονες και άθλιες
συνθήκες, πολλοί πέθαναν από την κακοµεταχείριση. Η εβραϊκή κοινότητα µπόρεσε
να πετύχει την απελευθέρωση των υπολοίπων, πληρώνοντας ένα τεράστιο ποσό στις
δυνάµεις κατοχής.
Το ∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου, µε πρόσχηµα τον «αστικό σχεδιασµό», οι
Γερµανοί άρχισαν, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, την καταστροφή του
εβραϊκού νεκροταφείου, κάτι που αποτέλεσε ισχυρότατο πλήγµα για την κοινότητα.
Αφού το κατέστρεψαν εντελώς, χρησιµοποίησαν τις ταφόπλακες ως οικοδοµικά
υλικά, µε αποτέλεσµα σήµερα να µη σώζεται σχεδόν τίποτα από το νεκροταφείο αυτό
του 15ου αιώνα εκτός από µερικές ταφόπλακες που το έµπειρο µάτι µπορεί σήµερα
να αναγνωρίσει στο προαύλιο του Αγίου ∆ηµητρίου, στο χώρο γύρω από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο κ.ά.
Το Φεβρουάριο του 1943, ο βοηθός του διαβόητου Άντολφ Άιχµαν των SS, o
Ντήτερ Βισλιτσένι, κατέφθασε στην πόλη, µαζί µε τον Αλόις Μπρούνερ, για να
προετοιµάσουν τον συστηµατικό εκτοπισµό των Εβραίων της πόλης. Από τις 6 ως τις
17 του ίδιου µήνα, εκδόθηκαν διαταγές, µε τις οποίες άρχισε ουσιαστικά η εφαρµογή
των Νόµων της Νυρεµβέργης και στη Θεσσαλονίκη: το διακριτικό κίτρινο αστέρι,
µεγέθους 10 x10 εκατοστών στο στήθος που κατασκευάστηκαν µε πρέσσα κοπής της
Κοινότητας (Η πρέσα υπάρχει ακόµη και εκτίθεται στο Εβραϊκό Μουσείο της
Θεσσαλονίκης), απογραφή ατόµων κατοικιών και καταστηµάτων, απαγόρευση για
τους Εβραίους πώλησης ή µεταβίβασης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
και κατάσχεση τηλεφωνικών συσκευών.
Το δραµατικότερο ήταν πως όλοι οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να µετοικήσουν
σε ένα από τα γκέττο που είχαν ορίσει οι Γερµανοί, κυρίως στις γειτονιές του
Βαρώνου Χιρς και των Εξοχών. Με ελάχιστη προειδοποίηση, και µε την απαγόρευση
να κουβαλήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός των απολύτως απαραιτήτων, περίπου 6.000
οικογένειες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους/ Στον περιορισµένο χώρο των
γκέττο, οι συνθήκες ήταν ασφυκτικές: µέχρι και έξι οικογένειες µοιράζονταν ένα
διαµέρισµα ή ένα σπίτι. Μια και τα περισσότερα καταστήµατα και επιχειρήσεις
βρισκόταν εκτός των γκέττο, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης έχασαν µε τον τρόπο αυτό
κάθε δυνατότητα βιοπορισµού. Στη δύσκολη αυτή ώρα, βρέθηκαν δυστυχώς τόσο
Χριστιανοί, όσο και άτοµα µέσα από τους ίδιους τους κόλπους της Εβραϊκής
Κοινότητας, που συµµετείχαν, και µάλιστα µε ζήλο, στην επιβολή των µέτρων
αυτών.
Ο εκτοπισµός
Λίγο αργότερα, οι Γερµανοί ζήτησαν από τον Αρχιραββίνο της Κοινότητας, Ζβι
Κόρετς, να τους παραδώσει κατάλογο µε τα ονόµατα όλων των µελών της εβραϊκής
κοινότητας και εκείνος, πιθανώς ελπίζοντας ότι αυτό θα τους κατευνάσει, τον
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παρέδωσε. Το σκηνικό για τα όσα θα επακολουθούσαν ήταν τώρα έτοιµο: το
Σάββατο, 14 Μαρτίου του 1943, όσοι Εβραίοι βρίσκονταν στο γκέττο του Βαρώνου
Χίρς, πιο κοντά στο σιδηροδροµικό σταθµό, συνελήφθησαν και την επόµενη µέρα
εκτοπίστηκαν µε τραίνο στην Πολωνία, στοιβαγµένοι µέσα σε βαγόνια µεταφοράς
ζώων, υπό αθλιότατες συνθήκες. Υπερπλήρη βαγόνια, µε 70 – 75 άτοµα το καθένα,
χωρίς καν χώρο για να καθίσουν, µε ένα βαρέλι νερό για την διαδροµή και ένα για τις
φυσικές τους ανάγκες, για ένα ταξίδι που διαρκούσε τουλάχιστον τέσσερις µέρες...
Μέχρι τις 2 Αυγούστου 1943, σε συνολικά 19 σιδηροδροµικές αποστολές, περίπου
56.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης εκτοπίστηκαν κάτω από φρικτές συνθήκες.
Προορισµός για τους περισσότερους ήταν το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς –
Μπίρκεναου.
Λεηλασία των Εβραϊκών περιουσιών
Υπό τις διαταγές του πολεµικού συµβούλου (Kriegsverewaltungsrat) του
στρατιωτικού διοικητή Θεσσαλονίκης, του ∆ρ. Μαξ Μέρτεν, οι Εβραϊκές περιουσίες
λεηλατήθηκαν και «µοιράστηκαν» σε Γερµανούς και Έλληνες συνεργάτες τους, αφού
πολλές υπήρξαν δυστυχώς και οι περιπτώσεις Χριστιανών που επωφελήθηκαν από τη
δυστυχία των συνανθρώπων τους...
Η προσπάθεια απόδοσης νοµιµοφάνειας στη διαδικασία αυτή, οδήγησε στην
ίδρυση, µε τον Αναγκαστικό Νόµο 205 / 1943, της Υπηρεσίας ∆ιαχειρίσεως
Ισραηλιτικών Περιουσιών (Υ.∆.Ι.Π.), η οποία υποτίθεται ότι θα προέβαινε, µέσω
τριµελών επιτροπών εµπειρογνωµόνων, σε απογραφή και εκτίµηση των περιουσιών
και στην ανάθεση της διαχείρισής τους υπό µεσεγγύηση σε «συνετούς
οικογενειάρχες». Οι µεσεγγυούχοι θα ήταν υπόλογοι έναντι του Ελληνικού κράτους
µε λεπτοµερείς εκθέσεις διαχείρισης για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων,
η εκποίηση των οποίων απαγορευόταν. Όπως ήταν φυσικό, οι διατάξεις του νόµου
αυτού ελάχιστες φορές εφαρµόστηκαν στο ακέραιο, αφού ούτε ο χρόνος για τη
σωστή απογραφή υπήρχε, αλλά συχνά, ούτε και η θέληση, για να µη µιλήσουµε για
τις συνεχείς επεµβάσεις των Γερµανών, µε τις απευθείας παραχωρήσεις
καταστηµάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σε ευνοουµένους τους. Και υπήρξαν
δυστυχώς πολλοί εκείνοι, που εντελώς απροκάλυπτα, επωφελήθηκαν από τη δυστυχία
των Εβραίων συµπολιτών τους. Κάποια ελαφρυντικά µπορούν ίσως να
αναγνωριστούν σε πρόσφυγες από τη Βουλγαρική Ζώνη Κατοχής, που είχαν βρεθεί
στη Θεσσαλονίκη χωρίς κανένα µέσο βιοπορισµού, πολλοί όµως ήταν και εκείνοι που
επωφελήθηκαν έτσι κι’ αλλιώς, όπως ο γνωστός Ταγµατασφαλίτης Γεώργιος Πούλος.
Ή πάλι, ο γνωστός συνεργάτης των Γερµανών, Λάσκαρης Παπαναούµ, που στήριξε
την επιχειρηµατική του δραστηριότητα σε κεφάλαιο και ακίνητα εβραϊκά,
επιτυγχάνοντας την κατοχή και εκµετάλλευση, σε µονοπωλιακό σχεδόν βαθµό, του
κλάδου της βυρσοδεψίας.
Εκτοπίσεις των Εβραίων της Βορειοανατολικής Ελλάδας
Το Μάρτιο του 1943, οι Εβραίοι κάτοικοι της Βουλγαρικής ζώνης κατοχής της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκεντρώθηκαν από τους Βούλγαρους και
στάλθηκαν στο λιµάνι του Λοµ, στο ∆ούναβη, όπου και παραδόθηκαν στους
Γερµανούς, οι οποίοι θα τους µετέφεραν στο στρατόπεδο της Τρεµπλίνκα. Κάποια
από τα πλοία στα οποία τους επιβίβασαν οι Βουλγαρικές αρχές βυθίστηκαν (επίτηδες
ή όχι) πριν καν φθάσουν στο Λοµ, παρασύροντας στο βυθό το ανθρώπινο φορτίο
τους. Από τους 4.200 Εβραίους της περιοχής µόλις 200 επέζησαν, ενώ οι περιουσίες
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τους λεηλατήθηκαν. Καθώς ο αριθµός όσων επέζησαν στην περιοχή ήταν εξαιρετικά
µικρός, δεν έχει επιστραφεί στους νόµιµους δικαιούχους σχεδόν τίποτα από τα
περιουσιακά τους στοιχεία.
Τον ίδιο µήνα, λόγω των ναζιστικών διώξεων, οι πόλεις της Γερµανικής ζώνης
κατοχής στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπως και εκείνες γύρω από τη Θεσσαλονίκη,
έχασαν περίπου 96% ως 100% των Εβραίων που κατοικούσαν εκεί πριν τον πόλεµο.

Επίσηµες διαµαρτυρίες
Η µοίρα των Εβραίων συµπατριωτών τους δεν άφησε ασυγκίνητους τους
Χριστιανούς της Ελλάδας, καθώς τα αντισηµιτικά µέτρα των Γερµανών γίνονταν όλο
και σκληρότερα.
Ο Ορθόδοξος κλήρος όλων των βαθµίδων διαµαρτυρήθηκε στις Αρχές
Κατοχής. Για παράδειγµα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, έδωσε
προφορικές οδηγίες στους ιερείς της πόλης να συµβουλέψουν το ποίµνιό τους να µην
προβούν σε καµµία πράξη περιφρόνησης ή διάκρισης ενάντια σε Εβραίους, όταν
αυτοί υποχρεώθηκαν να φορούν το Κίτρινο Άστρο. Έφτασε µάλιστα στο σηµείο να
κάνει σχετικό διάβηµα στο Μαξ Μέρτεν, ζητώντας του να πάψει τους εκτοπισµούς
των Εβραίων της πόλης.
Ο Μητροπολίτης Βόλου Ιωακείµ, προέτρεψε τον Εβραϊκό πληθυσµό να φύγει
και να βρει ασφαλές καταφύγιο στο Πήλιο. Με κίνδυνο της ζωής του φύλαξε τα
πολύτιµα αντικείµενα που του παρέδωσαν σε όλη τη διάρκεια του πολέµου και, όταν
οι Γερµανοί αποχώρησαν, τα παρέδωσε στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους.
Οι διαµαρτυρίες κορυφώθηκαν µε τα δύο Μνηµόνια του Αρχιεπισκόπου
Αθήνας και πάσης Ελλάδος, ∆αµασκηνού, ένα προς τον κατοχικό πρωθυπουργό,
Κωνσταντίνο. Λογοθετόπουλο στο οποίο ζητούσε να µεσολαβήσει στις Γερµανικές
Αρχές ώστε να σταµατήσουν οι διώξεις των Ελλήνων Εβραίων και ένα δεύτερο (24
Μαρτίου 1943) µε όµοιο περιεχόµενο απευθείας στον Πληρεξούσιο του Γ΄ Ράιχ για
την Ελλάδα, Γκύντερ Άλτενµπουργκ.
Αντίσταση και διάσωση
Καθώς κυκλοφόρησαν τα νέα για τα γεγονότα στη βόρεια Ελλάδα και
παράλληλα εντεινόταν η Αντίσταση, εµφανίστηκαν πιο ενεργητικοί τρόποι για τη
σωτηρία των κυνηγηµένων. Ο «επίσηµος» αφορούσε την έκδοση πλαστών
ταυτοτήτων από τα αστυνοµικά τµήµατα της Αθήνας, µε προτροπή του
Αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού, και εντολή του ∆ιευθυντή της Αστυνοµίας Αθηνών,
Άγγελου Έβερτ. Οι ταυτότητες αυτές είχαν Χριστιανικά ονόµατα και ανέγραφαν ως
θρήσκευµα Χριστιανός Ορθόδοξος και δε διακρίνονταν καθόλου από τις «αληθινές»,
αφού είχαν εκδοθεί από τις ίδιες τις αστυνοµικές αρχές. Η «ανεπίσηµη» ήταν τα
ποικίλα δίκτυα διάσωσης που είχαν σχηµατίσει οι αντιστασιακές οργανώσεις, µε
προεξάρχουσα εκείνη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και
δευτερευόντως του Ε∆ΕΣ.
Στη Νότια Ελλάδα εν γένει, τα πράγµατα εξελίχθηκαν αρκετά διαφορετικά
από την Θεσσαλονίκη και τη βουλγαρική ζώνη. Όταν οι Γερµανοί ανέλαβαν τον
πλήρη έλεγχο της χώρας το Σεπτέµβριο του 1943 µετά την ιταλική συνθηκολόγηση,
δε µπόρεσαν να συλλάβουν ολόκληρο τον εβραϊκό πληθυσµό της Νότιας Ελλάδας.
Κοινότητες όπως της Χαλκίδας, της Λάρισας, του Βόλου και άλλες είχαν συγκριτικά
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πολύ µικρές έως ελάχιστες απώλειες επειδή πολλοί είχαν διαφύγει στα βουνά, στους
αντάρτες.
Ιδιαίτερη περίπτωση είναι το νησί της Ζακύνθου. ∆υο θαρραλέοι άνθρωποι, ο
Μητροπολίτης του νησιού, Χρυσόστοµος ∆ηµητρίου και ο ∆ήµαρχος Ζακύνθου,
Λουκάς Καρρέρ, πέτυχαν το πρωτοφανές: να προστατέψουν ολόκληρο τον εβραϊκό
πληθυσµό της Ζακύνθου από την τύχη των οµοθρήσκων τους σε άλλες περιοχές.
Βάζοντας τους εαυτούς τους µπροστά στο Γερµανό διοικητή, Μπέρενς αρνήθηκαν να
παραδώσουν ονοµαστικούς καταλόγους. Ο Γερµανός ανακάλεσε τη διαταγή. Οι 275
Εβραίοι της Ζακύνθου επέζησαν, χωρίς ούτε µια απώλεια, µοναδική ίσως περίπτωση
στο σύνολο της Ευρωπαϊκών χωρών.
Ένα βήµα παραπάνω, ήταν η διαφυγή από τη χώρα. Πάλι µε τη βοήθεια του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις προσπάθειες των αντιπροσώπων του Γραφείου Μετανάστευσης
του Εβραϊκού Πρακτορείου στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν οι οργανωτές της
όλης επιχείρησης, καθώς και µε τη συνεργασία της Μοσάντ και του Εργατικού
Συνδικάτου «Χισταρντούτ», πολλοί Έλληνες Εβραίοι κατόρθωσαν να διαφύγουν
στην ουδέτερη Τουρκία από δύο δρόµους: είτε από τη βόρεια Ελλάδα, διασχίζοντας
τον ποταµό Έβρο είτε δια θαλάσσης, µε καΐκι από την ανατολική ακτή της Εύβοιας.
Ο δεύτερος τρόπος ήταν δυσκολότερος και απαιτούσε τη συνεργασία των ανταρτών
της Εύβοιας. Αφού έφταναν στην Τουρκία, προχωρούσαν ως τα νότια σύνορα της
χώρας κι από εκεί στην Παλαιστίνη και µε τον τρόπο αυτό πολέµησαν στις τάξεις του
ελληνικού «Βασιλικού Εκστρατευτικού Σώµατος» στη Μέση Ανατολή πολλοί
Ελληνοεβραίοι.
Πολλοί άλλοι, που για διάφορους λόγους δε µπορούσαν να εγκαταλείψουν
τη χώρα, κρύφτηκαν σε Χριστιανικές οικογένειες. Οι περισσότεροι από τους
κρυµµένους Εβραίους ήταν παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν ήδη σταλεί στα
στρατόπεδα. Τα πιο πολλά από αυτά επέζησαν και µετά τον πόλεµο µετανάστευσαν
στην Παλαιστίνη.
Μεµονωµένα άτοµα, αλλά και οικογένειες ολόκληρες, βρήκαν καταφύγιο σε
σπίτια Χριστιανών συµπολιτών τους. Εκείνοι που τους έκρυβαν, ήταν άνθρωποι
απλοί. Τις περισσότερες φορές µε δική τους πρωτοβουλία και πριν προλάβει να τους
ζητηθεί, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, µε τους οποίους
άλλωστε είχαν ειρηνικά συνυπάρξει για χρόνια χωρίς καν να αισθάνονται πως
επιτελούν κάποιο αντιστασιακό επίτευγµα.
Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση
∆εν ήταν όµως λίγοι εκείνοι που από τις κοινότητες όλης της Ελλάδας,
πλαισίωσαν τις αντιστασιακές οργανώσεις στην ύπαιθρο. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις που οι Γερµανοί προσπάθησαν να καταγράψουν και να συλλάβουν τον
εβραϊκό πληθυσµό των πόλεων. Όπως είδαµε, και εκτός από κάποιες θλιβερές
εξαιρέσεις, όπως η Άρτα, η Πρέβεζα και τα Γιάννενα, στις περισσότερες περιπτώσεις
οι Εβραίοι, ειδοποιηµένοι από τους ηγέτες των κοινοτήτων τους ή από τους αντάρτες,
κατέφευγαν στα βουνά. Εκεί γινόταν µέλη αντάρτικων οµάδων, οι περισσότεροι στον
ΕΛΑΣ που ήταν εξαπλωµένος σε όλη την επικράτεια και λιγότεροι, κυρίως από τις
κοινότητες της Ηπείρου, και πολεµούσαν για να εκδικηθούν την καταδίωξη των
οµοθρήσκων τους και για να απελευθερώσουν τη χώρα τους. Υπολογίζεται πως
περίπου 650 Εβραίοι έλαβαν ενεργό µέρος στην ένοπλη αντίσταση, τόσο σε µάχιµες
µονάδες ως επιτελικοί αξιωµατικοί και διαχειριστές υλικού, θέσεις, όσο και σε
βοηθητικές θέσεις όπως γιατροί, νοσοκόµοι και διερµηνείς. Έχαιραν µεγάλης
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εκτίµησης λόγω των επαγγελµατικών τους ιδιοτήτων και του υψηλού µορφωτικού
τους επιπέδου και η συµβολή τους στον απελευθερωτικό αγώνα ήταν σηµαντική.
Στην κόλαση του ΄Αουσβιτς
Για την πλειοψηφία των Ελλήνων Εβραίων, όπως και για πάρα πολλούς άλλους από
διάφορες χώρες, το στρατόπεδο το οποίο τους επεφύλασσε η χιτλερική λαίλαπα ήταν
το Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Μόλις έφθαναν εκεί, όσοι ήταν ικανοί για εργασία
στέλνονταν σε καταναγκαστικά έργα ενώ τα παιδιά, οι γέροι, οι άρρωστοι και
ανάπηροι θανατώνονταν αµέσως. Εκεί δοκιµάστηκε για πρώτη φορά και
τελειοποιήθηκε η µέθοδος θανάτωσης των κρατουµένων µε το δηλητηριώδες αέριο
Τσικλόν Μπε (Zyklon B). Το Άουσβιτς αποτελείτο από τρία κύρια έµπεδα και
τριάντα έξι παραρτήµατα και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Εβραίοι, µαζί µε
Τσιγγάνους, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Πολωνούς και Σοβιετικούς αιχµαλώτους πολέµου
δούλευαν σε µονάδες παραγωγής άνθρακα, συνθετικού ελαστικού, βενζίνης και
άλλων εφοδίων χρήσιµων στην πολεµική προσπάθεια των Γερµανών. Η πλειοψηφία
αυτών των εργατών πέθαινε µέσα σε λίγους µήνες από τις κακουχίες, την εξάντληση
και τον εσκεµµένο και συστηµατικό υποσιτισµό, και αποτεφρώνονταν στα
κρεµατόρια. Μέσω της τεχνολογίας του Τσικλόν Μπε, αλλά και των εκτελέσεων µε
όπλα ή την κρεµάλα, καθώς και τα βασανιστήρια, την εξαντλητική εργασία, τη
λιµοκτονία και τις αρρώστιες, τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο Εβραίοι και 250.000
άλλοι κρατούµενοι πέθαναν στο Άουσβιτς.
Ακόµα και στην κόλαση, δεν έλειψαν στιγµές αυτοθυσίας και αντίστασης. Τον
Οκτώβριο του 1944, εξεγέρθηκε το Σοντερκοµµάντο, η οµάδα των κρατουµένων που
ήταν επιφορτισµένοι µε το φριχτό καθήκον να µεταφέρει τα πτώµατα από τους
θαλάµους και να τα αποτεφρώνει στα κρεµατόρια. Ανάµεσα στους «εργάτες του
θανάτου» όπως ονόµαζαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, ήταν και 200 περίπου Έλληνες
Εβραίοι. Όταν οι Γερµανοί έπνιξαν φυσικά στο αίµα την εξέγερση, µόνο 26 Έλληνες
είχαν επιζήσει…

Απελευθέρωση και επιστροφή. Οι επιζήσαντες τότε και τώρα
Η Ελλάδα εκκενώθηκε από τα γερµανικά στρατεύµατα τον Οκτώβριο του
1944. Οι σκλάβοι των στρατοπέδων θα έπρεπε να περιµένουν επτά µήνες ακόµα,
µέχρι οι συµµαχικές δυνάµεις που προέλαυναν να απελευθερώσουν τα στρατόπεδα σε
Γερµανία και Αυστρία (Μαουτχάουζεν, Μπέργκεν-Μπέλσεν, Έµπενσεε κ.ά.) στα
οποία είχαν συγκεντρωθεί οι επιζήσαντες κρατούµενοι. Σε αυτά δεν υπήρχαν παρά
µόνο 10.000 Εβραίοι από την Ελλάδα. Η επιστροφή, είτε µέσω Ιταλίας είτε από τη
Γιουγκοσλαβία, ήταν µια ακόµα οδυνηρή εµπειρία. Οι επιζώντες βρέθηκαν χωρίς
σχεδόν καθόλου συγγενείς ή έστω γνωστούς. Χωρίς φίλους ή οικογένεια, χωρίς σπίτι
και περιουσία, κατόρθωσαν παρόλα αυτά να κάνουν ένα νέο ξεκίνηµα. Από αυτούς,
8.500 εγκαταστάθηκαν στις επανιδρυµένες Κοινότητες, κυρίως σε εκείνη της Αθήνας,
ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν να µεταναστεύσουν στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής ή στην Παλαιστίνη, η οποία λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν το κράτος
του Ισραήλ.
Η επιστροφή των Εβραίων πέρασε απαρατήρητη σε µια Ελλάδα που
σπαρασσόταν από τον Εµφύλιο πόλεµο. Με το ζήτηµα των επιζώντων ασχολήθηκαν
κυρίως ιδιώτες και εβραϊκές οργανώσεις. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο στην
Ελλάδα (από το 1945) και η Joint Distribution Committee (ως το 1950) συντόνιζαν τα
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προγράµµατα αποκατάστασης των Ελλήνων Εβραίων. Ιδρύθηκαν και
χρηµατοδοτήθηκαν κοινοτικά ιδρύµατα, όπως το Ορφανοτροφείο «Εσθήρ» στην
Κηφισιά, η «Στέγη Απροστάτευτων Κορασίδων» για την επαγγελµατική και µη
εκπαίδευση των κοριτσιών, το «Αναρρωτήριο Κηφισιάς» και το «Πολυϊατρείο
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών». Οργανώθηκε οικονοµική υποστήριξη για τους
επιζώντες. Το «Ίδρυµα Εβραϊκής Επαγγελµατικής Αποκατάστασης» χορηγούσε δάνεια
µε ευνοϊκούς όρους σε εµπόρους και επαγγελµατίες, ενώ οι δραστηριότητες των
σχολών του O.R.T. (Organisation for Rehabilitation and Training) έπαιξαν επίσης
ένα σηµαντικό ρόλο.
Πολλοί από τους Έλληνες επιζώντες του ολοκαυτώµατος αποφάσισαν να
µεταναστεύσουν, κυρίως στις Η.Π.Α. και την Παλαιστίνη, για ψυχολογικούς και
οικονοµικούς κυρίως λόγους. Κοινοτικές οργανώσεις, όπως η «Εταιρεία Βοήθειας
Μεταναστών» και το «Τµήµα Μετανάστευσης» της Joint διευκόλυναν τις διαδικασίες
και την επανεγκατάσταση σε µια νέα χώρα, ενώ βοηθούσαν για την αντιµετώπιση
των πρώτων πιεστικών αναγκών. Το µεταναστευτικό κύµα παρουσίασε αύξηση µετά
την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Οι Έλληνες Εβραίοι συνήθως επέλεγαν
να εγκατασταθούν κοντά σε συµπατριώτες τους, δηµιουργώντας αµιγείς γειτονιές,
όπως π.χ. οι Ρωµανιώτες της Χάιφα. Σήµερα οι περισσότεροι, φέροντας ακόµα το
ανεξίτηλο αριθµό µε τατουάζ στο µπράτσο τους, καταθέτουν στους νεώτερους τα
βιώµατά τους σε µια προσπάθεια να ξορκίσουν το δαίµονα που λέει πως «στο
στρατόπεδο µπαίνεις αλλά δε βγαίνεις ποτέ…»
Οι Εβραϊκές Κοινότητες στην Ελλάδα του σήµερα
Σήµερα στην Ελλάδα ζουν λιγότεροι από 5.000 Εβραίοι, οργανωµένοι σε εννέα
κοινότητες: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Βόλου, Τρικάλων,
Χαλκίδας, Κέρκυρας και Ρόδου. Οι µεγαλύτερες είναι οι τρεις πρώτες, ενώ οι
υπόλοιπες έχουν λιγότερα από 100 µέλη η κάθε µια. Οι Έλληνες Εβραίοι
συµµετέχουν πλήρως στην ελληνική κοινωνική, και οικονοµική ζωή, ενώ
διακρίνονται και για τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες.
Υπάρχουν δύο συναγωγές στην Αθήνα: η Ετς-Χαΐµ, που ιδρύθηκε από Εβραίους
των Ιωαννίνων το 1904, και η Μπεθ Σαλώµ, από το 1935. Λειτουργούν επίσης ένα
Εβραϊκό ∆ηµοτικό Σχολείο και διάφορες κοινοτικές οργανώσεις, ενώ εκεί βρίσκεται
και η έδρα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.
Η κοινότητα της Θεσσαλονίκης αριθµεί περίπου 1.000 µέλη και διαθέτει δύο
συναγωγές, Εβραϊκό Σχολείο, Γηροκοµείο και το Εβραϊκό Μουσείο της πόλης. Είναι
ιδιαίτερα δραστήρια σε θέµατα πολιτιστικά, κρατώντας ζωντανή την εβραϊκή
παράδοσή της. Η διοργάνωση συνεδρίων µε θέµα τον Σεφαραδίτικο Εβραϊσµό και
εκδηλώσεων στο Πνευµατικό Κέντρο της Κοινότητας συµβάλλουν ιδιαίτερα στην
κατεύθυνση αυτή.
Συναγωγή και Εβραϊκό Σχολείο διαθέτει επίσης και η Λάρισα, που διατηρεί µια
ιδιαίτερα δραστήρια Κοινότητα. Ιδιαίτερη πνευµατική δραστηριότητα παρουσιάζει
και η γειτονική Κοινότητα του Βόλου.
Στα Ιωάννινα σώζεται σε πολύ µεγάλο µέρος η παλιά εβραϊκή γειτονιά και η
Συναγωγή στο Κάστρο, ενώ το παρελθόν της Κοινότητας ζωντανεύει µέσα από
εκδηλώσεις και εκθέσεις, που αφορούν την ιστορία της, αλλά και το µεγάλο της
ποιητή, τον Γιοσέφ Ελιγιά.
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Στη Χαλκίδα εξακολουθεί να υπάρχει και να προστατεύεται το εξαιρετικά
ενδιαφέρον εβραϊκό νεκροταφείο, ενώ σε ένα µικρό στεγασµένο χώρο φυλάσσονται
σηµαντικές ταφόπλακες .
Στη Ρόδο σώζεται Συναγωγή της εποχής των Ιπποτών (16ος αι.) στην οποία
στεγάζεται φωτογραφική έκθεση µε θέµα την ιστορία της Κοινότητας, ενώ στην
Κέρκυρα υπάρχει ακόµα η Συναγωγή Γκρέκα των ελληνόφωνων µελών της παλιάς
Κοινότητας.
Στα Χανιά, όπως και στη Βέροια, η παλιά Συναγωγή έχει αποκατασταθεί.
Ακόµα και οι µικρές Εβραϊκές κοινότητες, όπως εκείνη των Τρικάλων, διατηρούν
συναγωγές και µνηµεία προσβάσιµα στο κοινό. Στις κοινότητες αυτές οι
θρησκευτικές τελετές τελούνται από Ραββίνους που προσκαλούνται από µεγαλύτερα
κέντρα.
Συνολικά διαπιστώνουµε, ότι παρά το τροµερό πλήγµα που δέχτηκαν οι
Ελληνικές Εβραϊκές Κοινότητες κατά τη διάρκεια του πολέµου και της Γερµανικής
Κατοχής, κατάφεραν, όσες τουλάχιστον δεν καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, να
κάνουν µια καινούρια αρχή και να ορθοποδήσουν. Τα µέλη τους, οι σηµερινοί
Έλληνες Εβραίοι, δραστηριοποιούνται µε επιτυχία σε όλους τους τοµείς της
επιχειρηµατικής, επιστηµονικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου, διατηρώντας
παράλληλα την ιδιαίτερη και µοναδική τους ταυτότητα.
Οι ∆ίκαιοι των Εθνών
Η µνήµη του Ολοκαυτώµατος, ζωντανή στις ατοµικές µαρτυρίες, απέκτησε
σχεδόν θεσµικό χαρακτήρα µέσω της ηθικής αναγνώρισης όσων διέσωσαν Εβραίους
στα δύσκολα χρόνια. Το 1953, το κράτος του Ισραήλ αναγνώρισε επίσηµα, στο ένατο
άρθρο του «Νόµου για τη Μνήµη Μαρτύρων και Ηρώων» (Γιαντ Βασσέµ), τον όρο
∆ίκαιοι των Εθνών, ως τίτλο τιµής για τους «υψηλόφρονες δίκαιους που έθεσαν σε
κίνδυνο τη ζωή τους για να σώσουν Εβραίους», αψηφώντας το γεγονός ότι κατά το
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η παροχή προστασίας σε Εβραίο αποτελούσε έγκληµα
που επέσυρε βαρύτατη τιµωρία, ως και το θάνατο. Σήµερα, µια ειδική επιτροπή του
Γιαντ Βασσέµ εξετάζει τις περιπτώσεις ανθρώπων ή οµάδων που, σύµφωνα µε τις
µαρτυρίες, µε τις πράξεις και τη συµπεριφορά τους συνέβαλαν στη σωτηρία Εβραίων.
Οι πράξεις τους αντικατοπτρίζουν τη σπάνια ανθρώπινη αρετή που αντικατοπτρίζεται
και στο Ταλµούδ «Εκείνος που σώζει µια ζωή, σώζει ολόκληρο το σύµπαν» και
αποτελούν και σήµερα, δείγµατα σπάνιου ψυχικού σθένους και αλληλεγγύης.

23

ΧΑΡΑ ΓΑΛΑΝΟΥ
Γενοκτονία, Ολοκαύτωµα και Εθνική Κάθαρση: Νοµικοί Όροι Χθες και Σήµερα
Ο Jean-Paul Sartre έγραψε ότι ‘η πραγµατικότητα της γενοκτονίας είναι τόσο παλαιά
όσο και η ανθρωπότητα’. Ο νόµος, ωστόσο, που την προβλέπει και την τιµωρεί ως
έγκληµα είναι σαφώς νεότερος. Η διαλεκτική γύρω από το παρελθόν του γεγονότος
της γενοκτονίας και το σύγχρονο νοµικό καθεστώς που την καταγράφει και την
καθιστά πράξη ποινικά κολάσιµη σχετίζεται µε τον ρεαλιστικό προβληµατισµό ότι
ιστορικά η γενοκτονία έχει υπάρξει έγκληµα, σύνολο γεγονότων, πρόκληση δεινών
που έχουν µείνει ατιµώρητα. Είναι γνωστή η φράση του Αδόλφου Χίτλερ
διατυπωµένη δηµοσίως το 1939, την παραµονή της γερµανικής εισβολής στην
Πολωνία: ‘∆ιέταξα τους στρατιώτες µου να επιδιώξουν άνευ οίκτου τον θάνατο
ανδρών, γυναικών και παιδιών της πολωνικής φυλής ή γλώσσας. Ποιος θυµάται
άλλωστε σήµερα τον αφανισµό των Αρµενίων?’
Είναι ανατριχιαστικό να αναλογιστεί κανείς ότι στα εκατό τελευταία χρόνια 16-17
εκατοµµύρια αθώοι έχασαν τη ζωή τους σε γενοκτονίες.
Ο όρος γενοκτονία διατυπώνεται για πρώτη φορά το 1944 από τον νοµικό και
πανεπιστηµιακό καθηγητή Πολωνό εβραϊκής καταγωγής Raphael Lemkin (Ραφήλ
Λέµκιν) µε αφορµή το εβραϊκό ολοκαύτωµα και πρωταίτιο την Ναζιστική Γερµανία.
Η λέξη γενοκτονία είναι η σύνθεση του ουσιαστικού ‘γένος’ δηλαδή έθνος, φυλή και
του ρήµατος ‘αποκτείνω’, δηλαδή εξολοθρεύω.
Η νοµική έννοια της γενοκτονίας συµπεριλήφθηκε στο κατηγορητήριο της δίκης της
Νυρεµβέργης και αποτέλεσε την πρώτη νοµικά καταχωρηµένη και κατοχυρωµένη
διάπραξη αυτού του εγκλήµατος, δηλαδή τη συστηµατική και προµελετηµένη
εξόντωση ενός λαού λόγω της εθνικής, φυλετικής και θρησκευτικής ιδιαιτερότητάς
του. To 1948, η απάντηση των Ηνωµένων Εθνών στις δίκες της Νυρεµβέργης
διατυπώθηκε στην Σύµβαση για την Πρόληψη και την Τιµωρία του εγκλήµατος της
γενοκτονίας του Ο.Η.Ε., η οποία τέθηκε σε ισχύ την 12 η Ιανουαρίου 1951, και
όρισε ότι οι δράστες τέτοιου εγκλήµατος (είτε είναι όργανα ενός κράτους,
στρατιωτικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι, είτε απλοί πολίτες είτε εµπλέκονται σε
απόπειρα διάπραξης γενοκτονίας είτε σε συµµετοχή σε γενοκτονία») πρέπει να
θεωρούνται προσωπικά και ατοµικά υπεύθυνοι για το έγκληµα αυτό και να
δικάζονται από τα δικαστήρια του τόπου όπου διαπράχθηκαν τα εγκλήµατα ή από το
(∆ιεθνές Π∆). Το άρθρο 1 της Σύµβασης ορίζει ότι «η γενοκτονία τελείται είτε εν
καιρώ ειρήνης είτε εν καιρώ πολέµου και είναι ένα έγκληµα βάσει του διεθνούς
δικαίου».
Πολύ πριν τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, το 1915, οι σφαγές που εκτελέστηκαν από τις
Οθωµανικές αρχές ενάντια στους Αρµένιους κατά τη διάρκεια του Πρώτου
Παγκόσµιου Πολέµου, ονοµάστηκαν από τις Βρετανικές, Γαλλικές και Ρωσικές
κυβερνήσεις, «εγκλήµατα ενάντια στην ανθρωπότητα και τον πολιτισµό». Στο τέλος
του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου, οι νικηφόροι Σύµµαχοι συµφώνησαν ότι οι
αγριότητες που πραγµατοποιήθηκαν κατά ευρύτερα όλων των χριστιανικών
µειονοτήτων υπό την Οθωµανική διοίκηση, συµπεριλαµβανοµένων των Αρµενίων,
Ελλήνων και των Ασσυρίων, πρέπει να ερευνηθούν και να τιµωρηθούν και ότι οι
υλικές ζηµίες πρέπει να αποζηµιωθούν. Σχετική διατύπωση είναι το άρθρο 230 της
Συνθήκης των Σεβρών, που όριζε την υποχρέωση τιµωρίας και το άρθρο 144 που
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όριζε την υποχρέωση να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση και να χορηγηθούν
αποζηµιώσεις. Ενώ όµως το 1915, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και
της Ρωσίας υποσχέθηκαν ότι θα τιµωρηθούν όσοι ευθύνονται για τα εγκλήµατα των
Τούρκων εναντίον των Αρµενίων µε τη Συνθήκη των Σεβρών η Κοινωνία των
Εθνών δεν κατάφερε να θεσµοθετήσει ένα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αυτή.
Το κείµενο της σχετικής συνθήκης για τη γενοκτονία δεν εφαρµόστηκε ποτέ και τα
εγκλήµατα έµειναν ατιµώρητα.
Ο πλήρης νοµικός ορισµός του εγκλήµατος της γενοκτονίας και τo νοµικό πλαίσιο
για την τιµώρηση της, όπως πραναφέρθηκε, µας παρέχεται από την Σύµβαση του
Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών του 1948 ‘για την πρόληψη και την τιµωρία του
εγκλήµατος της γενοκτονίας’ η οποία θέτει ξεκάθαρα και µε τρόπο σαφή τα
συστατικά στοιχεία της έννοιας του εγκλήµατος αυτού..

Σύµφωνα µε αυτή, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι: α) η ύπαρξη της πρόθεσης
της οµάδας των δραστών να εξολοθρέψει την οµάδα των θυµάτων, β) η οµάδα των
θυµάτων να φέρει κοινά εθνικά, φυλετικά, θρησκευτικά χαρακτηριστικά γ) η οµάδα
των θυµάτων να πλήττεται µερικά ή στο σύνολό της δ) η γενοκτονία να γίνεται µε
οποιαδήποτε από τις πράξεις που απαριθµούνται στην σύµβαση δηλαδή είτε µε φόνο
των µελών της οµάδας είτε µε πρόκληση σοβαρής σωµατικής ή διανοητικής βλάβης
σε µέλη της, είτε µε εσκεµµένη επιβολή στην οµάδα συνθηκών ζωής που
αποσκοπούν στο να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της, εν όλω ή εν µέρει, είτε µε
επιβολή µέτρων µε σκοπό την παρεµπόδιση των γεννήσεων µέσα στην οµάδα, είτε
µε βίαιη µετακίνηση παιδιών από την µία οµάδα στην άλλη. Ετσι, η γενοκτονία είναι
έγκληµα τελούµενο και δια παραλείψεως ιδίως όταν εκφράζεται µε την εσκεµµένη
επιβολή στην οµάδα συνθηκών ζωής που αποσκοπούν στον αφανισµό της οµάδας των
θυµάτων.
Ως προς την έννοια της πρόθεσης, που σε κάθε περίπτωση τεκµηριώνει την ύπαρξη
γενοκτονίας, αν φυσικά, υπάρχουν και τα αντικειµενικά στοιχεία που απαιτεί η
σύµβαση (δηλαδή αν η οµάδα των θυµάτων φέρει συγκεκριµένα κοινά
χαρακτηριστικά –εθνικά φυλετικά θρησκευτικά, αν η οµάδα αυτή εξολοθρεύθηκε εν
όλω ή εν µέρει και αν η εξολόθρευση της έγινε µε οποιαδήποτε από τις γενοκτόνες
πράξεις και µεθόδους που αναφέρονται στην σύµβαση) αυτή πρέπει να είναι
συγκεκριµένη, δεν αρκεί δηλαδή οι δράστες να επιδίδονται σε συγκεκριµένη
συµπεριφορά αλλά πρέπει να έχουν συγκεκριµένη πρόθεση για την έλευση του
αποτελέσµατος δηλαδή την καταστροφή µιας εθνικής, φυλετικής, ή θρησκευτικής
οµάδας, πρέπει δηλαδή να έχουν dolus specialis. Οπου δεν υπάρχει συγκεκριµένη
πρόθεση η πράξη είναι τιµωρητή αλλά όχι σαν γενοκτονία ίσως αποτελεί έγκληµα κατά
της ανθρωπότητας ίσως έγκληµα του κοινού ποινικού δικαίου (πχ ανθρωποκτονία).
Η γενοκτονία είναι έγκληµα προµελετηµένο και προγραµµατισµένο. ∆εν είναι
έγκληµα άτακτης βιαιότητας και ασυντόνιστης µανίας. Το σχέδιο συνεπώς
διάπραξής της αποτελεί στοιχείο sine qua non για το έγκληµα της γενοκτονίας.
Η γενοκτονία επίσης δεν διαπράττεται από ένα υποκείµενο, είναι πρακτικά αδύνατο
να έχουµε περίπτωση γενοκτονίας που να µην έχει οργανωθεί από το κράτος ή από
κλίκα που να πρόσκειται στο τελευταίο χωρίς όµως να υπάρχει ρητή απαίτηση από
την σύµβαση του Ο.Η.Ε. του 1948, οι δράστες του εγκλήµατος της γενοκτονίας να
αποτελούν ή να ανήκουν στην κυβέρνηση µιας χώρας.
Ειδικότερα, η σύµβαση δεν προσδιορίζει καν τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του
δράστη, ενώ περιγράφει διεξοδικά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει η
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οµάδα των θυµάτων. Ορθότερα έτσι, πρέπει να διακρίνουµε ανάµεσα στην οµάδα
των δραστών και την οµάδα των θυµάτων, όπου δράστες µπορεί να είναι και η
κυρίαρχη οµάδα µιας κοινωνίας, όπως ήταν οι Μουσουλµάνοι της Οθωµανικής
αυτοκρατορίας έναντι µιας µικρότερης οµάδας -αυτής των θυµάτων- όπως ήταν οι
χριστιανικές µειονότητες. Ωστόσο, είναι πρακτικά αδύνατο να έχουµε να κάνουµε
µε περίπτωση γενοκτονίας χωρίς να έχουµε κάποιο είδος κρατικής συνέργειας ή
εµπλοκής. Σε κάθε περίπτωση, η Σύµβαση προβλέπει ότι το ∆ιεθνές Ποινικό
∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για την επίλυση και διευκρίνιση διαφορών σχετικών µε
την κρατική ευθύνη σε περιπτώσεις γενοκτονίας.
Πιο συγκεκριµένα, οι σφαγές κατά των αρµενικών πληθυσµών έγιναν στο πλαίσιο
σύγκρουσης δύο οµάδων, αυτής των Νεοτούρκων και αυτής των Αρµενίων στην
Οθωµανική αυτοκρατορία και διαπράχθηκαν µεταξύ άλλων: α) µε πράξεις
δολοφονίας µελών της οµάδας αυτής, που είχαν αρχικά ως στόχο τους προκρίτους
και ιερείς για να εξαπλωθούν σύντοµα εις βάρος όλου του αρµενικού πληθυσµού µε
την µορφή των συστηµατικών αλλά σποραδικών δολοφονιών που υπήρξαν εύκολες
για τις αρχές στο να τις αποκρύψουν β) µε πράξεις που αποτέλεσαν σοβαρές
προσβολές της φυσικής ή πνευµατικής τους ακεραιότητας και υποβολής της οµάδας
σε συνθήκες διαβίωσης που στόχευαν στο να επιφέρουν την καταστροφή της πχ µε
την µέθοδο των εκτοπίσεων που υπό το πρόσχηµα ανύπαρκτων στρατιωτικών
αναγκών και κατά την διάρκεια του χειµώνα, ανάγκαζαν οµάδες θυµάτων να
περπατούν στα βουνά και σε περιοχές ξηρές κάτω από απάνθρωπες συνθήκες,
συνθήκες πείνας, δίψας, ασθενειών και βασανιστηρίων γ) µε την εξαναγκαστική
εργασία στα λεγόµενα αµελέ ταµπουρού (τάγµατα εργασίας) που ως γενοκτόνος
µέθοδος απευθυνόταν σε άρρενες ηλικίας 16-60 ετών και στερούσε από την οµάδα
των θυµάτων την δυνατότητα αναπαραγωγής της φυλής.
Οι γενοκτόνες πράξεις εις βάρος των Αρµενίων αποδεικνύουν µια διαµορφωµένη
ιδεολογία και την συστηµατική και προµελετηµένη πολιτική εξολόθρευσης των
χριστιανικών πληθυσµών µε συγκεκριµένη πρόθεση όπως αυτή αναφέρεται στο
άρθρο 2 της Σύµβασης της 9ης ∆εκεµβρίου 1948. Ο άµεσος καταλογισµός της
πολιτικής αυτής στις τουρκικές ή οθωµανικές αρχές δεν επιδέχεται αµφισβήτηση.
Παράλληλα όµως εκτός από τις αγριότητες που διαπράχθηκαν από τις επίσηµες
αρχές, αυτές οι αρχές παρακίνησαν κατ’ επανάληψη και µάλιστα µε τη βοήθεια µιας
επικίνδυνης προπαγάνδας, πληθυσµούς να εκτελέσουν πράξεις γενοκτονίας σε βάρος
των χριστιανικών µειονοτήτων. Οι αρχές δεν επενέβησαν για να Οι αρχές δεν
επενέβησαν για να σταµατήσουν τις σφαγές, αν και είχαν τα µέσα να εµποδίσουν τη
συνέχισή τους και να τιµωρήσουν τους ενόχους. Σ' αυτό το σηµείο υπάρχει
παρότρυνση στη διάπραξη του εγκλήµατος και µια ένοχη παθητικότητα, που πρέπει
και αυτές να καταδικαστούν όπως η άµεση εκτέλεση των πράξεων που
περιλαµβάνονται στην απαγόρευση της γενοκτονίας. Σε πολλές περιπτώσεις
γενοκτονιών η κρατική µηχανή χρειάστηκε την ενεργό συµβολή µεγάλων
πληθυσµιακών οµάδων στην προσπάθειά της για εξόντωση του ‘εχθρού’. Στην
περίπτωση της Ρουάντα και του Μπουρούντι, οι εκκλήσεις υψηλόβαθµων
κυβερνητικών στελεχών προς τους πολίτες από το ραδιόφωνο ήταν αρκετές για να
κάνουν την πλειονότητα των κατοίκων να εµπλακεί σε εγκληµατικές πράξεις.
Στην Ρουάντα, είναι πλέον γνωστό ότι πολλοί Χούτου συνελάµβαναν συµπολίτες
τους, που ανήκαν στη φυλή των Τούτσι και οι οποίοι έτρεχαν να σωθούν από τα
αποσπάσµατα του θανάτου και έτσι τους προλάβαιναν οι σφαγείς. Παράλληλα,
πολίτες οργανώνονταν αυτοβούλως σε οµάδες περιφρούρησης και εξόντωναν κάθε
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Τούτσι (και πολύ συχνά Χούτου αντίζηλό τους). Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρο το
έθνος είχε µετατραπεί σε δράστη γενοκτονίας. Θύµατα, πάνω από 700.000 µέλη της
φυλής των Τούτσι κυρίως το 1994.
Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Ινδονησία το 1965, όταν µισό εκατοµµύριο µέλη του
νόµιµου Κοµµουνιστικού Κόµµατος σφαγιάστηκαν από την αστυνοµία, το στρατό
και όχλους ‘αγανακτισµένων πολιτών’. Υπάκουοι στις εκκλήσεις µίσους των Αρχών
και των Μουσουλµάνων ηγετών, απλοί πολίτες έγιναν δολοφόνοι. Η σφαγή των
κοµµουνιστών της Ινδονησίας ήταν φαίνεται η ‘πρόβα τζενεράλε’ µιας άλλης
αποτρόπαιης πράξης που έγινε δέκα χρόνια αργότερα από τις Αρχές της Τζακάρτα.
Περίπου 30.000 Ινδονήσιοι στρατιώτες συµµετείχαν τότε στην ‘Επιχείρηση
Κοµόντο’ που ξεκίνησε το ∆εκέµβριο του 1975 εναντίον των κατοίκων του
Ανατολικού Τιµόρ. Μέχρι να διαρρεύσουν τα πρώτα φριχτά νέα αυτού του βίαιου
παραλογισµού, το 1979, πάνω από 200.000 Τιµορέζοι είχαν χάσει τη ζωή τους
αβοήθητοι από τις σφαγές ή την πείνα.
Ήδη καθίσταται σαφές ότι η οµάδα των δραστών εξοντώνει ή κακοποιεί την οµάδα
των θυµάτων όχι για κάτι που η τελευταία έκανε, αλλά για αυτό που πραγµατικά
είναι στο πλαίσιο έλλειψης ιδεολογικής, εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής
ανεκτικότητας.
Μέχρι σήµερα, η ακαδηµαϊκή κοινότητα δεν έχει καταφέρει να συµφωνήσει στην
αιτιολογία της γενοκτονίας. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην µελέτη του διεθνούς
αυτού εγκλήµατος που επικεντρώνεται στην έννοια της οµαδικής σύγκρουσης ή
στην έννοια της κρατικά επιχορηγούµενης οµαδικής βίας. Έτσι, µέρος της
ακαδηµαϊκής κοινότητας θεωρεί την γενοκτονία ως προέκταση του κοινωνικού
φαινοµένου της σύγκρουσης µεταξύ οµάδων, µία από τις οποίες ορίζεται ως
διαφορετική και ίσως επικίνδυνη από την άλλη οµάδα σε τέτοιο βαθµό ώστε να
δικαιολογείται η κακοµεταχείριση, η αποµόνωση, η απανθρώπηση και τέλος η
εξολόθρευσή της. Σε αυτήν την προσέγγιση δίνεται βάρος στις αλληλεπιδράσεις και
τους ορισµούς των οµάδων.
Αντίστοιχα, άλλοι ακαδηµαϊκοί προσεγγίζουν το φαινόµενο της γενοκτονίας ως
κρατικά επιχορηγούµενες µαζικές δολοφονίες σε περιόδους εθνικών, οικονοµικών ή
κοινωνικών κρίσεων, µελετώντας τις δοµές, ρόλους και διάρθρωση του κράτους υπό
διάφορους µανδύες και συνθήκες.
Να τονίσουµε εδώ ότι η κατανόηση της διαµόρφωσης της συγκεκριµένης
γενοκτόνου ιδεολογίας των δραστών σε φαινόµενα γενοκτονίας και η ύπαρξη ή µη
πρόθεσης αφανισµού της οµάδας των θυµάτων, µας βοηθά να διακρίνουµε την
έννοια της γενοκτονίας από άλλους όρους που συχνά ταυτίζονται µε την πρώτη.

Ειδικότερα ο όρος ‘εθνική εκκαθάριση’ που συχνά ταυτίζεται µε τον όρο γενοκτονία
δεν εµπεριέχει κατ’ ανάγκη την πρόθεση των δραστών της γενοκτονίας στην οποία ο
πρωταρχικός σκοπός είναι η καταστροφή, ο αφανισµός µιας εθνικής, φυλετικής ή
θρησκευτικής οµάδας. Σε πράξεις εθνικής εκκαθάρισης ο κύριος στόχος είναι η
διαµόρφωση ενός εθνικά οµοιόµορφου κράτους ο οποίος µπορεί να επιτευχθεί µε
σειρά µεθόδων και πράξεων που δυνητικά να περιλαµβάνουν την γενοκτονία.

Για άλλους µελετητές, οι εθνικές εκκαθαρίσεις, αντίθετα µε άλλες µορφές
εκτοπίσεων, δεν είναι παρά το αποτέλεσµα εξελίξεων χαρακτηριστικών του 20ου
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αιώνα, όπως η ανάπτυξη ισχυρών εθνών-κρατών διαποτισµένων από εθνικιστικές
και ψευδο επιστηµονικές/ρατσιστικές ιδεολογίες σε συνδυασµό µε εξελιγµένες
καταστροφικές µεθόδους, τεχνολογίες και υποδοµές. Εδώ εντάσσονται οι
αναγκαστικές εκδιώξεις στην Πρώην Γιουγκοσλαβία και στην Ρουάντα την δεκαετία
του 1990.
Επίσης, να τονισθεί εδώ ότι η λέξη ‘ολοκαύτωµα’ δεν αποτελεί νοµικό όρο. Η λέξη
ολοκαύτωµα προέρχεται από την αρχαία λέξη ολόκαυστον, που σηµαίνει "πλήρως
καµένη προσφορά θυσίας" σε θεό. Η συνήθης σηµασία της λέξης σχετίζεται µε την
ναζιστική γενοκτονία. Ο όρος χρησιµοποιείται στην βιβλιογραφία µε µια πιο στενή
και ειδική έννοια, για να περιγράψει την άνευ προηγουµένου καταστροφή του
Εβραϊκού στοιχείου στην Ευρώπη.
Η λέξη Σοά µε την σειρά της σηµαίνει καταστροφή στα εβραϊκά και καθιερώθηκε ως
όρος για να περιφράψει το Ολοκαύτωµα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 40. Η
λέξη καταστροφή χρησιµοποιείται και στην περίπτωση της µικρασιατικής
εκστρατείας θέλοντας να αποδώσει την σύµπτωση του πολέµου µε τον βίαιο
εκπατρισµό 1,5 εκατοµµυρίου Μικρασιατών από τις πατρογονικές ιωνικές τους
εστίες καθώς και τον αφανισµό χιλιάδων άλλων που εστάλησαν σε τάγµατα
εργασίας και σε πορείες στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Επίσης, ο όρος αυτός
αποδίδει και την καταστροφή των ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων, ιδρυµάτων,
εκκλησιών και µοναστηριών, τον εµπρησµό αµέτρητων ελληνικών χωριών κτλ που
ως εγκλήµατα δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν γενοκτονία από µόνα τους
αλλά πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου.
Η ίδρυση των ∆ιεθνών Ποινικών ∆ικαστηρίων ενίσχυσε την σχέση µεταξύ των
πράξεων µαζικών δολοφονιών, εθνικών εκκαθαρίσεων, εγκληµάτων πολέµου (πχ
εκτοπισµοί, εξαναγκαστικές µετακινήσεις πληθυσµών) και εγκληµάτων κατά της
ανθρωπότητας. Αυτά τα τελευταία, χαρακτηρίζονται ως πράξεις αντεκδίκησης ή
ανταπόδοσης αλλά δεν ταυτίζονται µε τις πράξεις γενοκτονίας λόγω της ανυπαρξίας
πρόθεσης των ενόχων για εξολόθρευση των θυµάτων που όλα φέρουν τα κοινά
χαρακτηριστικά που αναφέρει διεξοδικά η Σύµβαση του Ο.Η.Ε.

Ωστόσο, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο Εγκληµάτων για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)
έχει ερµηνεύσει πρόσφατα τη Σύµβαση του Ο.Η.Ε. του 1948 µε ευρύτητα και έχει
επεκτείνει τις περιπτώσεις των παραβάσεων που µπορούν να ενταχθούν στην
κατηγορία του εγκλήµατος Γενοκτονίας. Σε δύο από τις αποφάσεις του, το ∆ιεθνές
∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία έχει καθορίσει ότι η «εθνοκάθαρση»
µπορεί να αναγνωριστεί ως Γενοκτονία.
Ως τέτοια δηλαδή ως εθνοκάθαρση που αποτέλεσε την µέθοδο και
στρατηγική της γενοκτονίας, µπορεί να ιδωθεί και η εθνική εκκαθάριση της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από το µωσαϊκό των εθνοτήτων που ζούσαν εκεί και
τοποθετείται χρονικά από το 1910 έως την µικρασιατική καταστροφή του 1922. Η
γενοκτονία εδώ, είχε ως εργαλείο κινητοποίησής των πρωτεργατών της Νεότουρκων
µια συγκεκριµένη ιδεολογία που ήταν αυτή του Παντουρκισµού η οποία
υπογράµµιζε τη µοναδικότητα της τουρκικής ιστορίας και την ιδιαιτερότητα του
τουρκικού µέλλοντος. Σύµφωνα µε αυτήν, οι Μουσουλµάνοι θεωρούνταν ανώτεροι
από τους Χριστιανούς και οι Τούρκοι είχαν δικαιωµατικά µια ξεχωριστή θέση στην
οθωµανική αυτοκρατορία έναντι όλων των άλλων εθνοτήτων. Επίσης η ιδεολογία
εκπροσωπούσε µια ‘ανώτερη ιδέα’ µια ιερή αποστολή που ήταν όπως
προαναφέρθηκε η καθαρότητα του Ισλάµ.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
ΑΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ
Αντισηµιτισµός και Ολοκαύτωµα
Γεια σας,
Ο τίτλος της δικής µου εισήγησης είναι «Ο αντισηµιτισµός και το Ολοκαύτωµα». Ο
εστιασµός θα γίνει κυρίως στον αντισηµιτισµό στον ελληνικό χώρο. Θα µου
επιτρέψετε πριν προχωρήσω στην εισήγηση, να την αφιερώσω στη µνήµη του
παιδικού φίλου του πατέρα µου στη Σµύρνη, του Μωσέ, που κάθε Μεγάλη Βδοµάδα
δε µπορούσανε να συναντηθούν και αυτό τους πίκραινε πολύ και τους δύο…
Θα αρχίσω µε ένα σχιζοφρενικό παράδοξο. Στην ελληνική επίσηµη ιστορία, στην
ελληνική αντίληψη, αυτό που λέµε αντισηµιτισµός-αντιεβραϊσµός είναι κάτι που
ξεκινά από τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο.
Και θεωρώ σχιζοφρενικό παράδοξο το γεγονός πως ένας λαός που διατείνεται πως
είναι αρχαίος, όπως ο ελληνικός µε 3.000 χρόνια ιστορία κι ο οποίος ζει στην ίδια
γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου µε έναν άλλον αρχαίο λαό, όπως
είναι ο εβραϊκός, συµπεριφέρεται σα να µην έχουν µεταξύ τους τίποτα που να
συµπίπτει ή να αντιτίθεται. Χτες, ο πρέσβης κ. Φίλωνας, ανοίγοντας το συνέδριο,
έθεσε ένα ερώτηµα: Ποιοι µηχανισµοί γεννούν µια γενοκτονία. Για να δούµε λοιπόν
τους µηχανισµούς αυτούς, πρέπει –ευτυχώς ή δυστυχώς– να πάµε πίσω στην ιστορία
και να δούµε τη διαδροµή αυτών 6των δύο λαών στην πορεία εξέλιξης του χρόνου.
Η χτεσινή εισήγηση της κ. Ευθυµίου µας µίλησε κυρίως για την πρώτη περίοδο, των
κλασικών και των ελληνιστικών χρόνων, όπου είδαµε ότι όχι απλά υπήρχε µια κοινή
πορεία αυτών των δυο ιστορικών λαών αλλά ότι εµφανίστηκε το φαινόµενο των
Ρωµανιωτών Εβραίων –των ελληνόγλωσσων οι οποίοι και έκαναν τη µετάφραση της
Παλαίας και Καινής ∆ιαθήκης οι οποίες θεωρούνται οι κλασικές µεταφράσεις του
χριστιανικού κόσµου όλων των κατηγοριών. Και πράγµατι τότε, όχι µόνο δεν
υπήρχαν αντιθέσεις αλλά οι Εβραίοι της ευρύτερης περιοχής συµµετείχαν στις
αντιθέσεις και τις διαπλοκές που είχαν µεταξύ τους οι πληθυσµοί των περιοχών.
Παραδείγµατος χάρη, στην Αίγυπτο, µε τις διαµάχες των Φαραώ συµµετείχαν στο
πλευρό των διάφορων ανταγωνιστών ως κανονικός πληθυσµός µέσα σε µια
πολυπολιτισµική, θα λέγαµε, κοινωνία, όπως ήταν εκείνη.
Τα προβλήµατα του αντισηµιτισµού παγκοσµίως ξεκινούν από τον τρόπο ανάγνωσης
του ∆ιατάγµατος των Μεδιολάνων και την κυρίαρχη εκκλησία που ξεκίνησε από
αυτό. Γιατί λέω «τρόπο ανάγνωσης»; Γιατί πρώτον, το ∆ιάταγµα των Μεδιολάνων
αναγνωρίζει την ανεξιθρησκεία αλλά η πράξη του ∆ιατάγµατος και της επελθούσης
εν Νικαία Συνόδω οδηγεί στην κυριαρχία της χριστιανικής εκκλησίας στους
υπόλοιπους πληθυσµούς της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Και ιδιαίτερα του
ανατολικού τµήµατος που µας ενδιαφέρει περισσότερο µιας και εστιάζει στη δική
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µας πορεία. Αρχίζουν λοιπόν µια σειρά µέτρα τα οποία στερούν από τους εβραϊκούς
πληθυσµούς και τις κοινότητες που ήταν οργανωµένες σε πάρα πολλά σηµεία της
Ανατολικής Μεσογείου και της Ιταλίας την ισοπολιτεία. Ένα από αυτά τα µέτρα
αφορά τον εορτασµό του Πάσχα: να µη συµπίπτει το χριστιανικό µε το εβραϊκό, να
είναι µετά και όχι πριν, να µη γίνεται το παζάρι το Σάββατο αλλά την Κυριακή και
άλλα µέτρα τα οποία ουσιαστικά αναιρούν τη βασική πολιτισµική ταυτότητα των
Εβραίων σε αυτά τα φαινόµενα και κυριαρχεί η χριστιανική αντίληψη.
Τα προβλήµατα µέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία άλλοτε εντείνονται κι άλλοτε
µικραίνουν· δεν θα ασχοληθώ περισσότερο µε αυτά, θα πω µόνο πως γενεσιουργός
λόγος ενός, αρχαϊκού τύπου και όχι νεωτερικής µορφής, αντιεβραϊσµού διαχέεται
και συνεχίζει να υπάρχει στο ανατολικό τµήµα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.
Εκεί που τα προβλήµατα παίρνουν άλλες διαστάσεις και µορφή και µας απασχολούν
ιδιαίτερα είναι µέσα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Σύµφωνα µε τη
µουσουλµανική παράδοση, οι θρησκείες της Βίβλου –ας µην ξεχνάµε πως και η
εβραϊκή και η µουσουλµανική και η χριστιανική είναι παιδιά του Αβραάµ και η
Βίβλος κοινός τόπος– κάνουν τα δικά τους ανεξάρτητα Millet, τις δικές τους
ανεξάρτητες µορφές οργάνωσης µέσα στην πολυεθνική κοινωνία της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας. Κάνουν τις δικές τους µορφές οργάνωσης αλλά η αντίθεση µεταξύ
των Ελλήνων (η ελληνοφώνων) και των Εβραίων αρχίζει να εντείνεται στο βαθµό
που και οι δύο επιχειρούν να διαχειριστούν το εµπόριο. Τη συµµετοχή στη διοίκηση
διεκδικεί και έχει καταλάβει το millet των Ελλήνων. Αντίθετα, στο εβραϊκό millet
δεν έχουµε κάτι αντίστοιχο µε τον Πατριάρχη και τους Φαναριώτες που είναι τµήµα
της διοίκησης της Αυτοκρατορίας. Τα προβλήµατα της αντίθεσης και των δοξασιών
που έχουν αρχίσει να γεννιούνται στον καιρό του Βυζαντίου και έχουν ήδη διαχυθεί
ανάµεσα στον χριστιανικό πληθυσµό είναι τα κλασικά, υποδόρια στερεότυπα («Οι
Εβραίοι σταύρωσαν το Χριστό, οι Γύφτοι έβαλαν τα καρφιά» κλπ) που
αντιδιαστέλλουν τους Εβραίους και τους Ροµά ως εικόνα του «κακού» µε το ΘεόΜεσσία (για τον οποίο λησµονούν πως ήταν Εβραίος). Έχουµε λοιπόν µια αντίθεση
η οποία εµπλέκεται όσο προχωράει η Οθωµανική Αυτοκρατορία στα νεότερα χρόνια
και µε τις εµπορικές αντιθέσεις µεταξύ των δύο κοινοτήτων που ασχολούνται µε το
εµπόριο. Υπάρχει και µια τρίτη κοινότητα που ασχολείται µε το εµπόριο αλλά είναι
περισσότερο ενσωµατωµένη µε τους Έλληνες: οι Αρµένιοι. Έχουµε παράλληλα και
ένα φαινόµενο ανεξιθρησκείας αλλά και ταυτόχρονα έντασης των αντιθέσεων από
πλευράς της οθωµανικής διοίκησης –και είναι φυσικό. Ανάλογα την εποχή ενισχύει
τον έναν ή τον άλλον για να διατηρεί τη δική της ενότητα. Η µεγάλη πράξη της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας η οποία επιτρέπει στους κυνηγηµένους από όλη την
Ευρώπη Εβραίους της Ισπανίας να έρθουν και να εγκατασταθούν στην
Θεσσαλονίκη. Είναι µια πράξη του Βαγιαζήτ η οποία είναι ενδιαφέρουσα και δείχνει
µια ανεκτικότητα. Σε σχέση µε το τελευταίο, υπάρχει άλλο ένα στερεότυπο, ότι
σώνει και καλά η Οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν ένα βάρβαρο και αυταρχικό
πράγµα. ∆εν είναι πάντα έτσι. Και πρέπει, όταν µιλάµε για βαρβαρότητα ή µη
βαρβαρότητα, να πηγαίνουµε στον ιστορικό χρόνο που συντελείται ένα γεγονός και
όχι να βλέπουµε το τότε µε την οπτική του σήµερα.
Σε όλη αυτή την παράδοση είναι εντυπωσιακό το γεγονός, πως προπορεύεται η
ελληνική χριστιανική παράδοση των αντίστοιχων αντιλήψεων στην Ευρώπη. Π.χ. τα
Πρωτόκολλα της Σιών, το πλαστό έγγραφο που κατασκεύασε η Οχράνα του τσάρου
λέγοντας «να πώς συνωµοτούν οι Εβραίοι» κλπ. Εδώ οι Εβραίοι γίνονται ένα ενιαίο
όλο και αυτό είναι το βασικό που πρέπει να συγκρατήσουµε. Μιλάµε για τους
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Εβραίους εν γένει πλέον. Πριν από τα Πρωτόκολλα της Σιών, αντίστοιχα φαινόµενα
έχουµε στον ελληνικό χώρο των οποίων την τυποποίηση, λίγο πριν την Επανάσταση,
κάνει ο Κοσµάς ο Αιτωλός. Είναι ένα κείµενο εντυπωσιακά µνησίκακο, έντονα
αντιεβραϊκό. Εντείνεται το φαινόµενο στους χρόνους της Επανάστασης. Η
συµµετοχή εβραϊκού όχλου στη διαπόµπευση και θανάτωση του Πατριάρχη στην
Κωνσταντινούπολη λειτουργεί ως ενιαίο έρεισµα για τις πρώτες αντιεβραϊκές
πράξεις. Βλέπετε χρησιµοποιώ ακόµα τον όριο αντιεβραϊσµός, θα πω αργότερα
αντισηµιτισµός για να φτάσω στο σήµερα, µε τον όρο αντισιωνισµός, ώστε να δείξω
ότι το ίδιο πράγµα µπορεί να αλλάζει ταµπέλες ανάλογα µε την εποχή και την
περίοδο. Το πρώτο πογκρόµ γίνεται στην Οδησσό της Ρωσίας όταν φτάνει το πτώµα
–το σκήνωµα καλύτερα– του Πατριάρχη, όπου Χριστιανοί από κοινού Σλάβοι και
Έλληνες κάνουν το πρώτο πογκρόµ εναντίον του εβραϊκού πληθυσµού της
Οντέσσας. Την ίδια περίοδο ή λίγο µετά ή λίγο πριν, αρχίζει µες στην Επανάσταση
ένα έντονο αντιεβραϊκό µένος το οποίο ξεσπά αρχικά στην πολιορκία και άλωση της
Τρίπολης, της Ντροπολιτσάς, όπου σφάζεται ο εβραϊκός πληθυσµός της πόλης, κάτι
που αναφέρει ο Τρικούπης στα αποµνηµονεύµατά του αλλά που δεν το αναφέρει η
επίσηµη ιστορία ή το παραγνωρίζουµε . Αυτό, στη διάρκεια των χρόνων του
ανεξάρτητου κράτους οδηγεί ουσιαστικά στη µείωση των Ρωµανιωτών που
υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Θεωρείται π.χ. πως η Αθήνα είναι µια από τις πόλεις
που δεν είχε εβραϊκό στοιχείο γιατί είχε το ειδικό προνόµια από το σουλτάνο να µην
επιτρέπει την εγκατάσταση Εβραίων. Το θεωρούσε προνόµιο. Αντίθετα, η Χαλκίδα
δεν είχε αυτό το «προνόµιο». Η Χαλκίδα είναι κι η µόνη περιοχή στην οποία
διασώζεται στο νέο ελληνικό κράτος µια κοινότητα εβραϊκού πληθυσµού. Οι
υπόλοιποι Εβραίοι φεύγουν από την Ελλάδα και πάρα πολλοί οδηγούνται στην
Θεσσαλονίκη όπου υπάρχει ήδη η µεγάλη σεφαρδίτικη κοινότητα, όχι πια
µειονοτική αλλά πληθυσµιακά πρώτη στην πόλη όπου υπάρχουν και Σεφαρδίτες και
Ρωµανιώτες και Ασκενάζι.
Όσο το ελλαδικό κράτος επεκτείνεται εδαφικά, έρχεται σε επαφή µε πολύ πιο
οργανωµένες κοινότητες Εβραίων. Η πρώτη επαφή γίνεται µε την ενσωµάτωση των
Επτανήσων στο ελληνικό κράτος το 1863/64. Εκεί παρουσιάζονται κοινότητες
µεγάλες, όπως της Κέρκυρας. Υπάρχει µια αντίθεση των αστών της Κέρκυρας προς
τον εβραϊκό πληθυσµό, αντίθεση που οδηγείται σε παροξυσµούς. Στα τέλη του 19ου
αιώνα βρίσκεται δολοφονηµένη µια κόρη Εβραίου κάπου κοντά στην εβραϊκή
συνοικία. Ο άνθρωπος κατήγγειλε προ ηµερών την εξαφάνιση της κόρης του ενώ
κυκλοφορούσε ήδη σα φήµη πως «δεν ήταν εβραία αλλά ελληνοπούλα, την είχε
πάρει ο Εβραίος και µετά τη σκοτώσανε όταν το ανακαλύψανε…». Σηµασία δεν έχει
το ιστορικό αλλά πως αυτό γίνεται αφορµή για ένα πογκρόµ κατά του εβραϊκού
πληθυσµού της Κέρκυρας. Θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε µε πολλά τέτοια
παραδείγµατα και σε αντιστοιχίες µε άλλα γεγονότα στην κεντρική Ευρώπη. Οι
µηχανισµοί που γεννούν µια υποδόρια αντισηµιτική στάση –και αυτό προσπαθώ να
πω– είναι µηχανισµοί αιώνων οι οποίοι δε βασίστηκαν ποτέ σε ένα ορθολογικό
επιχείρηµα αλλά σε µια φηµολογία που άγγιζε τον τρόπο που οι χριστιανικοί
πληθυσµοί βίωναν την ευθύνη των Εβραίων για την θανάτωση του Ιησού Χριστού.
Τα φαινόµενα εντείνονται µε την ενσωµάτωση της Θεσσαλίας αλλά µετριάζονται
από το γεγονός πως εκεί υπήρχαν και µουσουλµανικοί πληθυσµοί οπότε οι
αντιεβραϊκές εκδηλώσεις δεν έχουν την ίδια ένταση.
Και το πρόβληµα προκύπτει µεγαλύτερο µε την ενσωµάτωση των λεγόµενων Νέων
Χωρών, της Ηπείρου και της Μακεδονίας µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους. Η
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Θεσσαλονίκη, όπως προείπαµε, είναι µια πόλη µε περίπου 55% εβραϊκό πληθυσµό.
Αυτός έχει το κέντρο της πόλης, το εµπόριο στα χέρια του. ∆ε σηµαίνει αυτό ότι
όλοι οι Εβραίοι που ζούσαν στην Θεσσαλονίκη ήταν πλούσιοι: ταυτόχρονα οι
περισσότεροι αχθοφόροι του λιµανιού είναι Εβραίοι. Άλλο ένα στερεότυπο, πώς όλοι
οι Εβραίοι είναι πλούσιοι. Στη µελέτη της κοινωνικής διαστρωµάτωσης του
εβραϊκού στοιχείου, συναντούµε αριστοκράτες, αστούς, εργάτες αλλά δε συναντούµε
αγροτικό πληθυσµό. Από τις διώξεις των Χριστιανών δε δινόταν γη στους Εβραίους.
Συναντάµε βέβαια κτηνοτρόφους Εβραίους αλλά θα µας πήγαινε µακριά µια τέτοια
υποδιαίρεση. Το κεντρικό σηµείο είναι πως η Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης
έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά –όπως και αρκετές πόλεις της βορείου Ελλάδος–
που εντείνουν τη διαφοροποίηση µε τις ρωµανιώτικες κοινότητες οι οποίες µέχρι
τότε βρίσκονταν σε επαφή µε τον ελληνικό πληθυσµό. Πρώτον, µιλάει άλλη
γλώσσα. ∆εύτερον, έχει στα χέρια της τον οικονοµικό πλούτο της πόλης. Έτσι κι
αλλιώς η απελευθέρωση των περιοχών αυτών γίνεται µε όρους αποικιακούς από το
κράτος της Αθήνας. ∆ηλαδή, η διοίκηση, η χωροφυλακή, η εφορία στελεχώνονται
από παλαιοελλαδίτες αφού ούτως ή άλλως οι ντόπιοι µακεδονικοί πληθυσµοί
θεωρούνται υποτελείς. Γι αυτό και οι µεγάλες αντιθέσεις µεταξύ αθηναϊκού κράτους
και γηγενών. Απέναντι στους Εβραίους αυτό εντείνεται συν το ότι στο εβραϊκό
στοιχείο υπάρχει µια µεγάλη οργάνωση εργατική, η «Φεντερασιόν» η οποία παίζει
καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση οργανωµένου εργατικού κινήµατος πανελλαδικά.
Να σκεφτείτε ότι το πρώτο συνέδριο της ΓΣΕΕ ή του ΣΕΚΕ δε µπορούσε να
οργανωθεί αν δεν υπήρχαν Εβραίοι. Και στα δύο ιδρυτικά συνέδρια προεδρεύουν
άνθρωποι από τη Φεντερασιόν. Υπάρχει ένα ακόµα ενδιαφέρον στοιχείο που εντείνει
την αντίθεση: Έχουµε αστούς που βλέπουν ένα εργατικό εβραϊκό κίνηµα, δηλαδή
την ίδια ώρα που πολεµούν το οικονοµικό, έχουν από κάτω ένα αµφισβητησιακόεργατικό. Υπάρχει άλλο ένα σηµείο, η ώρα του ∆ιχασµού. Η ελληνική κοινωνία
περνάει στον πρώτο εµφύλιο πόλεµό της για τον 20ο αιώνα. Έχουµε τις εκλογές του
1915 όπου συγκρούεται η λογική του Βενιζέλου «βγαίνουµε στον πόλεµο µε τους
Συµµάχους» µε τη λογική του θρόνου «κρατάµε ουδετερότητα». ∆εν είναι
προσωπική σύγκρουση· η µία στάση εκφράζει συµφέροντα του κεφαλαίου το οποίο
αναζητά διέξοδο µέσα από τον πόλεµο το οποίο αναζητά διέξοδο διεύρυνσης της
χώρας και άρα άξιας λόγου αγοράς –συνυφασµένο µε το µύθο της Μεγάλης Ιδέας. Η
στάση του θρόνου αντίστοιχα δεν είναι πείσµα του Κωνσταντίνου αλλά κουβαλάει
και µια κοινωνική γείωση: τα στρώµατα των αγροτών που πολέµησαν δεν είχαν
καµία όρεξη να συνεχίσουν να πολεµούν. Το θέµα είναι πως την ίδια ώρα υπάρχει
µια διάσπαση της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς γύρω από το χαρακτήρα του πολέµου –τι
κάνουµε σ’ αυτό τον πόλεµο; Η µια άποψη είναι ότι εγκαταλείπουµε προς στιγµή το
σοσιαλισµό και ως πατριώτες υπερασπίζεται ο καθένας τη χώρα του και η άλλη
άποψη, ότι είµαστε εναντίον του πολέµου και, όπου χρειαστεί, κάνουµε ταξική
επανάσταση µέσα στον πόλεµο. Η Φεντερασιόν είναι το µόνο οργανωµένο σχήµα
στον ελλαδικό χώρο που είναι οργανικό τµήµα της Β’ ∆ιεθνούς. Με βάση την
ανάλυση αυτή, η Φεντερασιόν συµµαχεί µε τους Βασιλικούς. Στη Βουλή του 1915
για πρώτη φορά εκλέγονται δύο Εβραίοι βουλευτές στο ελληνικό κράτος, εργάτες.
Αυτό εντείνει την καταπίεση στην Θεσσαλονίκη όπου όλη η δοµή του κράτους έχει
στελεχωθεί από το βενιζελικό κόσµο που έφτασε εκεί το 1912 (π.χ. οι χωροφύλακες
είναι Κρήτες στην πλειονότητά τους). Έχουµε ακόµα µια ένταση στους δύο
πληθυσµούς.
Η πυρκαγιά του ’17 που καίει την Θεσσαλονίκη δηµιουργεί το πρόσθετο πρόβληµα
της µετεγκατάστασης των Εβραίων. Από τη µια µεριά δηµιουργείται ένα κέντρο που
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βλέπουµε και σήµερα στην παραλία της πόλης µε τους φαρδιούς και κάθετους
δρόµους, τις πλατείες, ταυτόχρονα όµως και εν όψει του νέου πολεοδοµικού
σχεδίου, εξορίζεται όµως ο εβραϊκός πληθυσµός από το κέντρο της πόλης.
Οδηγούνται στις περιφέρειες και οι φτωχότεροι σε παραγκουπόλεις-γκέττο. Ένα από
αυτά θα γίνει και η εστία της πρώτης ξεκάθαρα φασιστικής-αντιεβραϊκής
εκδήλωσης. Είναι το Κάµπελ. Το 1931, πάλι από ένα µύθο ξεκινώντας –ότι ο
πρόεδρος του σωµατείου Μακάµπη έχει πάει στη Σόφια και έχει συνωµοτήσει µε
τους Σλάβους για την αφαίρεση της Μακεδονίας από την Ελλάδα (κάτι που
αποδείχθηκε και στα πρακτικά της βουλής ότι ουδέποτε συνέβη) –αρχίζουν έντονες
εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη µε την καθοδήγηση του πρώτου φασιστικού
κόµµατος –µιας µικρής οργάνωσης–, των Τριών Έψιλον (ΕΕΕ) η οποία
αποδεδειγµένα χρηµατοδοτούνταν από την πρεσβεία της φασιστικής Ιταλίας και
αργότερα τη γερµανική και από το µεγάλο ελληνικό κεφάλαιο (ο κ. Μποδοσάκης
εξειδικεύτηκε στη χρηµατοδότηση τέτοιων µικρών οργανώσεων). Κυκλοφορεί µια
ανακοίνωση µιας «Εθνικής Παµφοιτητικής Ένωσης» (η οποία είναι ανύπαρκτη στο
φοιτητικό χώρο αλλά η ανακοίνωσή της γίνεται υπαρκτή παντού) που καταγγέλλει
αυτή τη «συνοµωσία» του προέδρου της Μακαµπή µε αποτέλεσµα να ξεχυθούν
στους δρόµους οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αντισηµιτικών τάσεων, µε
προεξάρχοντα τα Τρία Έψιλον. Έχουµε δολοφονίες, ανθρώπους που τους
κατεβάζουν από τα τραµ και τους σκοτώνουν και τελικά την πυρπόληση του
Συνοικισµού Κάµπελ. Η χωροφυλακή και το αστυνοµικό κράτος στην Θεσσαλονίκη
αδρανοποιούνται απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Φτάνουν στα γεγονότα στη Βουλή
(από την αξιωµατική αντιπολίτευση και όχι από την κυβέρνηση –ο Τσαλδάρης
φέρνει το ζήτηµα) και ο Βενιζέλος παραδέχεται τις ευθύνες του κράτους.
Παράλληλα, επανέρχεται ο µύθος ότι οι Εβραίοι έχουν δικό τους εκλογικό σωµατείο,
δηλαδή ψηφίζουν χώρια από τους υπόλοιπους, όπως και οι άλλες µειονότητες στον
ελληνικό χώρο. Αυτό επιτρέπει διάφορες αναγνώσεις από τους βενιζελογενείς.
Υπάρχει µια πολύ ωραία δουλειά, του ∆ηµοσθένη ∆ώδου, για την εκλογική
συµπεριφορά των Εβραίων στην περίοδο της Ανεξαρτησίας µέχρι και το 1940 όπου
αποδεικνύεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αν κάνει κανείς εκλογική ανάλυση.
Περνάει πάντως στην κοινή συνείδηση και εντείνει το κλίµα στον έναν από τους δύο
διχασµένους αστικούς κόσµους, το κλίµα του αντιεβραϊσµού. Και το άλλο κοµµάτι
προσπαθεί να εκµεταλλευτεί αυτό το κλίµα για τη δική του εκλογική πελατεία και
έτσι οι Εβραίοι, γίνονται ένα µπαλάκι στο παιχνίδι του ∆ιχασµού. Ταυτόχρονα, µε
σειρά µέτρων γίνονται προσπάθειες να µειωθεί η οικονοµική δύναµη των Εβραίων
που έχει ήδη πληγεί από το σπάσιµο των παλιών οθωµανικών εµπορικών δικτύων µε
τις άλλες βαλκανικές χώρες. Ενισχύονται Έλληνες έµποροι, εµφανίζονται αντιθέσεις
και µέσα στην Κοινότητα: Προχωράµε στην ενσωµάτωση ή σε µια ανεξάρτητη
πορεία; Εµφανίζονται τα φαινόµενα του Σιωνισµού, ενός ιδεολογικού ρεύµατος που
θα µπορούσαµε να κατατάξουµε στην άκρα δεξιά του πολιτικού ριπιδίου και
εµφανίζεται η τάση αναχώρησης και προσπάθεια εγκατάστασης στην Παλαιστίνη µε
αγορά κτηµάτων και τις πρώτες «κοµµούνες» στην περιοχή. Ο αντιεβραϊσµός
περνάει στον αντισηµιτισµό τη δεκαετία του ’30, και στην Ευρώπη και στον
ελληνικό χώρο. Όλα αυτά οδηγούν στον Πόλεµο και στο ’40 και µετά, στο µπλέξιµο
όλου του φαινοµένου µε την πολιτική των Αρείων για την εξόντωση των
«µιασµένων» ανθρώπων. Βλέπετε ότι η γενοκτονία δεν είναι κάτι το οποίο
εµφανίζεται ως παρόξυνση στο κεφάλι του Χίτλερ. Είναι κάτι που υπήρχε και θα
υποστηρίξω ότι συνεχίζει να υπάρχει σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού και το
οποίο, µέσα από την παρόξυνσή του, φτάνει σε ακραίες καταστάσεις. Αν το Κάµπελ
γίνεται από µια µικρή οµάδα τριεψελιτών χαλυβδοκράνων και το κράτος
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αναγκάζεται να επέµβει, σκεφτείτε τι γίνεται όταν το ίδιο το κράτος γίνεται φορέας
αυτής της φηµολογίας, αυτής της ιδεολογίας. Αυτό ξεκινάει από ένα µύθευµα και
εντείνεται µέσα από οικονοµικούς και πολιτικούς λόγους ανάλογα µε τις συνθήκες
που επικρατούν σε κάθε χώρα. Άρα είναι ένα φαινόµενο που µας αφορά ως
ευρωπαϊκό κύκλο και δεν αφορά κάποιους άλλους. Οι ρατσιστικές θεωρίες
υπογραµµίζουν πάντα ότι «κάποιοι άλλοι είναι ρατσιστές, εγώ δεν είµαι». Ακούµε
και σήµερα τέτοιες θεωρίες, όπως για την ύπαρξη ενός εβραικού λόµπι, για 10
οικογένειες Εβραίων στη Νέα Υόρκη που απεργάζονται την καταστροφή του γένους
των Ελλήνων. Είναι κάτι που, ας µη γελάµε, κυκλοφορεί. ∆είτε τις δηλώσεις του
Μίκη Θεοδωράκη, ενός αγνού αριστερού ανθρώπου, πριν µερικά χρόνια. Θα δείτε
πώς αυτό κυκλοφορεί ανάµεσά µας. Και δε µιλώ για τις πολιτικές εκφράσεις
κάποιων που εκµεταλλεύονται τέτοια φαινόµενα για τις «πατριωτικές» αντιλήψεις.
Αντιπατριωτικές είναι όλες αυτές οι αντιλήψεις. Όσοι ζουν σε µια χώρα, πρέπει να
νιώθουν ασφαλείς και ισότιµοι πολίτες αλλιώς δεν προχωρά η χώρα σωστά στη
δηµοκρατία. Μια σειρά τέτοια φαινόµενα που επιβιώνουν µέχρι σήµερα είναι
εστιασµένα λοιπόν στους Εβραίους και ας µην ξεχνάµε και τους Ροµά. Ας µην
ξεχνάµε ότι τα στρατόπεδα του Γ’ Ράιχ ξεκίνησαν για τους κοµµουνιστές
αντιφρονούντες, προχώρησαν στους οµοφυλόφιλους και µετά στους Εβραίους.
Έχουµε µια πραγµατικότητα η οποία οδηγεί στην παρόξυνση αυτού του ιστορικού
βάρους που από το ∆ιάταγµα των Μεδιολάνων διαχέεται στην Ευρώπη µέχρι και τον
20ο αιώνα. ∆ε µ’ αρέσει η λέξη Ολοκαύτωµα, χωρίς να µπορώ και να την αλλάξω.
Θεωρώ ότι είναι µια προτεσταντική αντίληψη. Προτιµώ τη γενοκτονία και τη
χρησιµοποιώ περισσότερο και αποδίδει καλύτερα το γεγονός. ∆ε µας απασχολεί
αυτό όµως. Είναι εντυπωσιακό να σκεφτούµε πως στην Ελλάδα του ’40, προτού
αρχίσει η εφαρµογή της Τελικής Λύσης και ο θάνατος των εβραϊκών πληθυσµών,
εκτελούνται από τους Γερµανούς µόνον δύο τέως Έλληνες βουλευτές. Και οι δύο
ήταν Εβραίοι βουλευτές. Αυτό δεν αναγράφεται στην ιστορία.
∆εν είναι τυχαίο πως στη χώρα µας η έννοια του Ολοκαυτώµατος σκεπάζεται κάτω
από τη λογική ότι πάρα πολλοί Εβραίοι απέκτησαν ταυτότητες και ονόµατα και
σώθηκαν, ότι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο φυγαδεύτηκε, ο Ραββίνος
φυγαδεύτηκε στην Ορεινή ∆ωρίδα κλπ. Όλα αυτά έχουν γίνει και δεν πρέπει να τα
µηδενίζουµε. Αλλά ταυτόχρονα ξέρουµε ότι στις περιουσίες των Εβραίων στην
Θεσσαλονίκη ορµήσανε κάποιοι και αρπάξανε. Γιατί είναι ανθρώπινα γεγονότα όλα
αυτά. Και η ιστορία είναι αντιφατική. ∆ε σηµαίνει ότι επειδή τόνισα τόση ώρα
ζητήµατα αντιεβραϊσµού, πως δεν υπήρχαν σηµεία συνεργασίας ανάµεσα στις δύο
κοινότητες. Τόνισα απλά εκείνα τα στοιχεία που παραλείπονται από την τρέχουσα
ιστορική διήγηση. Και τα οποία υπάρχουν καταγραµµένα αλλά πρέπει να πας στην
εξειδικευµένη βιβλιογραφία. Αναγκάζεσαι εποµένως να τονίζεις κάποια πράγµατα
περισσότερο επειδή ακριβώς τα συσκοτίζουν περισσότερο. Είναι τυχαίο πως είµαστε
η µόνη χώρα που ενώ είχε τόσα θύµατα στο Άουσβιτς και στα άλλα στρατόπεδα, δε
µιλάµε για αυτό. Πώς η µέρα της απελευθέρωσης των κρατουµένων στο Άουσβιτς –
ηµέρα µνήµης του Ολοκαυτώµατος– τελικά µπήκε στην ιστορία αλλά δεν την
χρηµατοδοτεί το ελληνικό κράτος. ∆ηλαδή σας κάνουµε τελετή αλλά πληρώστε µας.
Και αυτή η µέρα περνάει απαρατήρητη στην υπόλοιπη κοινωνία. Ξέρετε να
γιορτάζεται τίποτα στις 27 Ιανουαρίου; Είµαστε η µόνη χώρα που δε γιορτάζει το
τέλος του Πολέµου, λες και δε συµµετείχαµε στην Αντίσταση αυτού του Πολέµου.
Γιορτάζουµε την έναρξη. Το τέλος δεν το συζητάµε και δε στέλνουµε
αντιπροσωπεία ούτε καν τηλεοπτικά συνεργεία στους εορτασµούς, να µας δείξουν
εικόνες ανθρώπων που επέζησαν από αυτή την τραγωδία. Και αυτό εξηγείται. Πώς
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να γιορτάσεις το τέλος του Πολέµου όταν συµπίπτει µε την έναρξη ενός εµφυλίου
δικού σου; Πώς να γιορτάσεις το κλείσιµο στρατοπέδων όταν το πρώτο στρατόπεδο
συγκέντρωσης µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου είναι η Μακρόνησος;
Όλα αυτά δηµιουργούν µία επιλεκτική µνήµη. Η επιλεκτική µνήµη είναι το
χειρότερο στοιχείο στην ιστορική γνώση. Οδηγεί ουσιαστικά στην αµνησία. Κι η
αµνησία οδηγεί σε κάτι που οι ψυχολόγοι ονοµάζουν απώθηση. Κι αυτό είναι το
σχιζοφρενικό παράδοξο που έλεγα εξαρχής. Ενώ είµαστε ένας λαός που διατείνεται
πως είναι περήφανος για την ιστορία του και «µόνιµης αδιαλείπτου παρουσίας» που
ακούµε στα σχολεία ως ρητορείες, την ίδια ώρα ο παραµικρός κρωγµός από τον πιο
ανυπόληπτο τύπο µας κάνει και τροµάζουµε. Για την ίδια µας την ταυτότητα γιατί
δεν τη βιώνουµε ως ιστορική γνώση. Και η ιστορία είναι γεµάτη αντιφάσεις, όπως
και η ζωή µας η ίδια άλλωστε. Με συγχωρείτε αλλά λίγο πιο δω είναι ο συνοικισµός
του Μακρυγιάννη. Όλη η έκταση µέχρι το Μετς άνηκε στο Μακρυγιάννη. Πού τη
βρήκε την ιδιοκτησία ο Μακρυγιάννης; Ένα ορφανό από την ορεινή ∆ωρίδα πώς
βρέθηκε ιδιοκτήτης του κέντρου της Αθήνας; Αυτό αναιρεί ότι ο Μακρυγιάννης
πολέµησε για το ’21; Το ένα δεν αίρει το άλλο αλλά πρέπει να δεχτούµε και τα δύο
για να κατανοήσουµε ότι η ιστορία είναι κάτι στο οποίο µετέχουµε οι ίδιοι. ∆εν την
κάνουν ήρωες ή άγιοι. Και αυτό το σχήµα των ηρώων και των αγίων που δεν έχουν
αντιφάσεις µπορεί να βολεύει εξουσιαστικά, δε βολεύει όµως καθόλου αν θέλουµε
ενεργούς πολίτες στην κοινωνία. Και προϋπόθεση είναι η ενεργή µνήµη µε όλες τις
αντιφάσεις που συγκροτούν το γίγνεσθαι της ιστορίας.
Μια φράση για το νέο αντιεβραϊσµό και µε αυτό κλείνω: Σήµερα έχουµε περάσει πια
από τον αρχαϊκό αντιεβραϊσµό στον αντισηµιτισµό και η κυρίαρχη ορολογία είναι
«αντισιωνισµός». Πιάνουµε ένα ιδεολογικό ρεύµα, εντοπίζουµε ότι αυτό το ρεύµα
κυριαρχεί στην επίσηµη πολιτική του κράτους του Ισραήλ, έχουµε αντίθεση µε αυτή
την πολιτική και µέσα από αυτό ξεπηδά ένα νέο φαινόµενο που δε µπορεί πλέον να
λέγεται αντισηµιτισµός (γιατί σηµίτες είναι και οι Άραβες) και πάµε στο
«Αντισιωνισµός» .Εντάσσουµε έτσι οµαλά και µε τον ίδιο τρόπο ολόκληρο το
Ισραήλ και όλη την εβραϊκή κοινωνία της διασποράς σε µια ενιαία ολότητα η οποία
φέρει ευθύνη. Αν ανοίξετε σήµερα τις µαζικές εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας δεν
θα δείτε την είδηση, σε κάποιες υπάρχει πολύ µικρή: Εβραίοι καταγγέλλουν πως 355
Παλαιστίνιοι βρίσκονται παράνοµα κρατούµενοι του κράτους του Ισραήλ. Εβραίοι
το καταγγέλλουν. Με ποιο δικαίωµα λοιπόν εγώ τους εντάσσω στην προσωποποίηση
όλου του σιωνισµού; Στο Σαρόν (ο Σαρόν έγινε η αιχµή κάποτε όλου του
φαινοµένου). Όπως σε όλες τις κοινωνίες, υπάρχουν αντιφάσεις. Όταν µια κοινωνία
νιώθει απειλή, συσπειρώνεται αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ολόκληρο κίνηµα εναντίον
της πολιτικής του κράτους του Ισραήλ. Καµία καταδίκη δηλαδή της πολιτικής του
κράτους του Ισραήλ δε µπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι όπου να ενσωµατώνει το
σύνολο των Εβραίων όπου γης και να τον θεωρεί υπεύθυνο αυτής της πολιτικής. Με
αυτή την έννοια πρέπει να βλέπουµε µε κριτικό µάτι τα πράγµατα, τουλάχιστον εµάς
ως επιστήµονες αυτή είναι η δουλειά µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΣΑΡ,
Το Άουσβιτς στη συλλογική συνείδηση, στη µνήµη και στην
εκπαίδευση
Στη Μπέρρυ Ναχµία, για το παράδειγµά της
Η οµιλία µου έχει δύο µέρη: στο πρώτο, και σαφώς µεγαλύτερο, ο ορίζοντας είναι
διεθνής. Θα εστιάσω κατά πρώτο λόγο στο ίδιο το στρατόπεδο του ΄Αουσβιτς και
στην απελευθέρωσή του και στη συνέχεια στο πώς αναδύθηκε και πώς συγκροτήθηκε
η µνήµη του διεθνώς, υπόθεση διόλου εύκολη, που χρειάστηκε πολλές δεκαετίες.1
Στο δεύτερο µέρος θα επικεντρωθώ στην ένταξη της γενοκτονίας στη µέση
εκπαίδευση.
Ο κόσµος των στρατοπέδων -΄Αουσβιτς
Ξεκινώ θυµίζοντας ότι η 27η Ιανουαρίου έχει θεσπιστεί ως ηµέρα µνήµης της
γενοκτονίας των Εβραίων. Η θέσπιση της επετείου είναι πολύ πρόσφατη και βέβαια
όχι τυχαία : η ηµέρα αυτή επελέγη από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας το
2002 ως ηµέρα µνήµης της εξόντωσης των Εβραίων της Ευρώπης από το ναζιστικό
καθεστώς της Γερµανίας. Και επελέγη αυτή η ηµεροµηνία γιατί συµπίπτει µε την
απελευθέρωση του στρατοπέδου του Αουσβιτς . Ίσως η επέτειος αυτή θα µπορούσε
να αποτελεί ένα έναυσµα για τους εκπαιδευτικούς ώστε να γίνεται µια σχετική
συζήτηση ακόµη και στις τάξεις που δεν περιλαµβάνεται στην ύλη τους το γεγονός
αυτό. Θα χρησιµοποιήσω λοιπον αυτήν την επιλογή ως αφετηρία.
Το ερώτηµα από το οποίο θέλω να ξεκινήσω είναι το εξής: Γιατί άραγε επελέγη να
γιορτάζεται η απελευθέρωση ειδικά του ΄Αουσβιτς ; Η επιλογή δεν ήταν τυχαία: το
΄Αουσβιτς δεν ήταν βέβαια το µόνο στρατόπεδο. Η ναζιστική Γερµανία είχε καλύψει
το έδαφος της χώρας της καθώς και αυτό της γειτονικής Πολωνίας µε στρατόπεδα,
άλλα συγκεντρώσεως, άλλα εξοντώσεως, και άλλα που επιτελούσαν και τις δύο
λειτουργίες. (βλ. χάρτη 1) Το ΄Αουσβιτς ανήκε στην τρίτη αυτή κατηγορία, καθώς σ’
αυτό εξοντώθηκαν συστηµατικά για φυλετικούς λόγους Εβραίοι και Τσιγγάνοι, και
κρατήθηκαν έγκλειστοι Πολωνοί αιχµάλωτοι, αιχµάλωτοι πολέµου του Σοβιετικού
στρατού, αντιστασιακοί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και φυσικά κατάδικοι του
κοινού ποινικού δικαίου.
Αν η ηµέρα απελευθέρωσης αυτού του στρατοπέδου επελέγη συµβολικά ως
ηµεροµηνία µνήµης της εβραϊκής γενοκτονίας, είναι γιατί εκεί βρήκαν τον θάνατο
σχεδόν 1.000.000 Εβραίοι, ο µεγαλύτερος δηλαδή αριθµός που αντιστοιχεί σ’ ένα
µόνο στρατόπεδο και το ένα πέµπτο περίπου από το σύνολο των Εβραίων που
αφανίστηκαν µε συστηµατικό τρόπο σ’ αυτή τη γενοκτονία, η οποία είχε στόχο την
απόλυτη εξολόθρευση των Εβραίων της Ευρώπης (ο ακριβής αριθµός των νεκρών
είναι 5.660.000 Εβραίοι, που πέθαναν είτε σε στρατόπεδα, είτε σε εκτελέσεις.2)
Παραδόξως από το ΄Αουσβιτς επέστρεψαν και οι περισσότεροι επιζώντες κι έτσι οι
1

. Η πλήρης µορφή του κειµένου δηµοσιεύτηκε στον συλλογικό τόµο ΄Αουσβιτς, Το γεγονός
και η µνήµη του (επιµ. Α. Ρήγος – Β. Γεωργιάδου), εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2007, σ. 58-92. Στη
µορφή αυτή περιλαµβάνεται ένα δεύτερο µέρος, που αφορά αναλυτικά την ελληνική περίπτωση.
2
. Τον αριθµό έδωσε το Insitute of Jewish Affairs τον Ιούνιο του 1945.
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περισσότερες γραπτές και προφορικές µαρτυρίες επιζώντων προέρχονται απ’ αυτό το
στρατόπεδο. Τέλος, καθώς µεγάλο µέρος από τις εγκαταστάσεις παρέµεινε ανέπαφο,
µετατράπηκε σε χώρο µνήµης και αργότερα σε Μουσείο 3, αν και για τις ανάγκες του
µνηµονικού τόπου ξαναχτίστηκε αργότερα ο θάλαµος αερίων και τα δύο από τα τρία
κρεµατόρια που είχαν ανατινάξει οι Γερµανοί πριν την αναχώρησή τους. 4 Το σύνολο
λοιπόν των τριών στρατοπέδων, που εκτείνονταν σε σαράντα τετραγωνικά
χιλιόµετρα, των ΄Αουσβιτς Ι, ΄Αουσβιτς ΙΙ – Μπιρκενάου και ΄Αουσβιτς ΙΙΙ (Μπούνα
– Μόνοβιτς), έχει γίνει ο κατ’ εξοχήν επισκέψιµος µνηµονικός τόπος.
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σήµερα πια, εξήντα χρόνια αργότερα, το όνοµα «΄Αουσβιτς» δεν παραπέµπει
µόνο στο συγκεκριµένο πλέγµα στρατοπέδων, αλλά είναι εµβληµατικό όλων των
στρατοπέδων και έχει γίνει συνώνυµο της εξολόθρευσης των Εβραίων της Ευρώπης.
Αντικαθιστά, δηλαδή, στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία τον αµερικανικής εµπνεύσεως
ατυχή όρο «Ολοκαύτωµα», που σηµαίνει κατ’ αρχάς στην Παλαιά ∆ιαθήκη «Θυσία
δια του πυρός», και µάλιστα εθελοντική, ανασύρθηκε και χρησιµοποιήθηκε στη
δεκαετία του ’80 από την αµερικανική βιβλιογραφία για να «βαφτίσει» το γεγονός
και διαδόθηκε από το οµώνυµο τηλεοπτικό σήριαλ που γνώρισε τεράστια επιτυχία
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Γερµανία. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το
«ακατονόµαστο» αυτό που οι ναζί έκρυψαν πίσω από την έκφραση «τελική λύση»
αναζήτησε για δεκαετίες το όνοµά του. Στα εβραϊκά έχει καθιερωθεί ο ορος «Shoah»,
που σηµαίνει «ολοκληρωτική καταστροφή» και δηλώνει αυτήν την γενοκτονία.5 Η
γαλλόφωνη βιβλιογραφία τον χρησιµοποιεί συχνά, εναλλακτικά µε τον όρο
«΄Αουσβιτς» και «γενοκτονία». Από ορισµένους συγγραφείς έχει διατυπωθεί η
άποψη ότι έτσι το γεγονός ενδύεται αποκλειστικά εβραϊκό χαρακτήρα και
περιχαρακώνεται σε µία εθνική µνήµη. 6 Πιστεύω πως αν και ο όρος «Ολοκαύτωµα»
έχει περάσει στα ελληνικά, τόσο στον προφορικό λόγο όσο και στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης (όπου προτιµώνται φυσικά οι µονολεκτικοί όροι), έχει νόηµα να
επιµένουµε σε µια ακριβέστερη ορολογία όπως «γενοκτονία των Εβραίων».
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Πριν περάσω όµως στη διαπραγµάτευση της µνήµης, θα ήθελα να
σταθώ λίγο στο ιστορικό γεγονός. Από την πρώτη χρονιά που το Γ’ Ράιχ πήρε την
εξουσία άρχισε να ανοίγει στρατόπεδα. Η έννοια του εγκλεισµού και αποκλεισµού
από την κοινωνία (σε πρώτη φάση) ήταν σύµφυτη µε την έννοια του ολοκληρωτικού
3

. Η Annette Wieviorka, η Γαλλίδα ιστορικός η ειδικευµένη στην ιστορία του ΄Αουσβιτς,
θεωρεί αυτόν τον λόγο βασικό στην επιλογή του ΄Αουσβιτς ως του κατ’ εξοχήν µνηµονικού τόπου.
(βλ. συνέντευξή της στο περ. Le Nouvel Observateur, 13-19 Janvier 2005, no 2097, σελ.4-7). Πολλά
από τα στοιχεία του άρθρου µου προέρχονται από το αφιέρωµα αυτού του τεύχους: “Auschwitz, L’
histoire vraie du crime absolu”.
4
. Σχετικά µε τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου και αργότερα τη µετατροπή τους σε
Μουσείο, ιδιαίτερα διαφωτιστικό είναι το σχετικό κεφάλαιο στο τελευταίο βιβλίο της A. Wieviorka,
Auschwitz,60 ans après, εκδ. Robert Laffont, Παρίσι 2005, σελ. 60-65. Βλ.και ελλ. µτφρ.: Annette
Wieviorka, Άουσβιτς,εξήντα χρόνια µετά, µτφρ. Σάµης Ταµπώχ, επίµετρο Ρ. Μπενβενίστε, Πόλις 2006.
5
Να θυµίσω ότι τόσο ο όρος «γενοκτονία» όσο και ο όρος «έγκληµα κατά της
ανθρωπότητος» επινοήθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, για να χαρακτηρίσουν εγκλήµατα
άλλης κλίµακας από αυτά που γνώριζε ως τότε η ανθρωπότητα.
6
. Με την άποψη αυτή συµφωνεί και ο Σταύρος Ζουµπουλάκης, στο άρθρο του
«Ολοκαύτωµα, Εβραϊσµός και κράτος του Ισραήλ», Πρακτικά του Συνεδρίου «Σύγχρονες Μορφές
Ιστορικής Κουλτούρας», cd-rom περ. Historein, τχ 4, ∆εκ. 2004.
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αυτού καθεστώτος. ΄Ετσι στις 20 Μαρτίου του 1933 θα ανοίξει το πρώτο στρατόπεδο
συγκεντρώσεως στο Νταχάου, στο οποίο οι πρώτοι κρατούµενοι θα είναι
πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος, και κυρίως κοµµουνιστές. Ας µη λησµονούµε
ότι εκτός από το πλεονέκτηµα πως έβγαζαν τους αντιφρονούντες εκτός κοινωνικής
δράσης, οι κρατούµενοι αποτελούσαν και δωρεάν εργατικό δυναµικό σε µία περίοδο
που η Γερµανία ετοίµαζε πυρετωδώς το πολεµικό της υλικό.
Στα επόµενα χρόνια, τα στρατόπεδα θα συνεχίσουν να φυτρώνουν στη
Γερµανία και στην κατεχόµενη Πολωνία, διαµορφώνοντας έναν άλλο χάρτη. Οι
χώρες αυτές αντί για πόλεις είναι πλέον διάσπαρτες από στρατόπεδα. Ορισµένα
τοπωνύµια θα πάψουν για πάντα να σηµαίνουν αυτό που σήµαιναν στη γλώσσα τους
(Μπούχενβαλντ «το δάσος µε τις οξιές», Μπιρκενάου «το δάσος µε τις σηµύδες») για
να γίνουν διεθνώς συνώνυµα τόπων µαρτυρίων και εξόντωσης. Επιτρέψτε µου µια
συνοπτική απαρίθµηση: Πρώτον: στρατόπεδα συγκεντρώσεως στη Γερµανία, όπου οι
κρατούµενοι βρίσκουν τον θάνατο από κακουχίες, χωρίς όµως ο σκοπός του
στρατοπέδου να είναι αυτός : Μαουτχάουζεν (σε κατεχόµενο αυστριακό έδαφος) 7,
Νταχάου (ο χώρος του στρατοπέδου φιλοξενεί σήµερα Κέντρο Σπουδών και
Μουσείο), Φλόσσενµπουργκ, Τερέζιενσταντ, Γκροσρόζεν, Μπούχενβαλντ (στο οποίο
αφιέρωσε τέσσερα βιβλία ο Χόρχε Σεµπρούν 8), Σάρεµπρυκ, Στρύτχοφ (στην
κατεχόµενη Αλσατία), Μπέργκεν-Μπέλσεν (σ’ αυτό σώθηκαν µερικές εκατοντάδες
΄Ελληνες Εβραίοι ισπανικής υπηκοότητας), Ράβενσµπρυκ (στρατόπεδο εκτοπισµένων
γυναικών, στο οποίο βρήκε τον θάνατο και η αγαπηµένη του Κάφκα, η Μιλένα 9),
Ντόρα, Σάξενχάουζεν, Νέβενγκάµµε.
Αν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως εγκαινιάστηκαν στο γύρισµα του αιώνα
στο πλαίσιο της αποικιοκρατίας,10 το ναζιστικό καθεστώς θα επινοήσει και θα θέσει
σε λειτουργία τα στρατόπεδα εξοντώσεως. Σ’ αυτά οι νεώτεροι κρατούµενοι θα
προσφέρουν εργασία µέχρι τον θάνατό τους, ενώ οι γέροι, οι άρρωστοι, οι
µεγαλύτερες γυναίκες και τα παιδιά θα θανατωθούν κατ’ ευθείαν µετά την άφιξή
τους. Η περίφηµη «σελεξιόν», η επιλογή δηλαδή αυτών που θα οδηγούνταν κατ’
ευθείαν στον θάνατο και των άλλων που θα γνώριζαν πρώτα τα καταναγκαστικά
έργα, γινόταν άµα τη αφίξει τους. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που
εξοντώθηκαν έφτασαν στους θαλάµους αερίων αµέσως µετά την αποβίβασή τους από
το τραίνο, µε το πρόσχηµα του πρώτου ντους. Πολύ µικρότερος αριθµός έφτασε
στους θαλάµους εξαθλιωµένος από πολύµηνη κράτηση και κακουχίες.
∆εύτερον: στρατόπεδα εξοντώσεως (βλ. χάρτη 2), τα οποία οι ναζί
φρόντισαν να ανοίξουν στο κατεχόµενο πολωνικό έδαφος, ενώ στη Γερµανία είχαν
µόνο στρατόπεδα συγκεντρώσεως (πράγµα που δείχνει κάτι για τον σχεδιασµό της
«τελικής λύσης»): Μαϊντανέκ (50.000 νεκροί), Σέλµνο (ή Κούλµχοφ στα γερµανικά,
150.000 νεκροί), Σόµπιµπορ (200.000 νεκροί), Μπέλζετς (550.000 νεκροί, όλοι
Εβραίοι ^ το κατ’ εξοχήν στρατόπεδο της γενοκτονίας, απ’ το οποίο όµως δεν
7

. Γνωστό στα καθ’ ηµάς από το οµώνυµο έργο του κρατούµενου σ’ αυτό το στρατόπεδο στα
χρόνια του πολέµου Ιάκωβου Καµπανέλλη (Μαουτχάουζεν, 21η έκδ. συµπληρ., Κέδρος , Αθήνα 1995).
8
. Χόρχε Σεµπρούν: Το Μεγάλο Ταξίδι (µτφρ. ΄Αρης Αλεξάνδρου, 1974, β’ έκδ. 2001 / Τι
ωραία Κυριακή! (µτφρ. Μπάµπης Λυκούδης, 1989) / Η Γραφή ή η ζωή (µτφρ. Β. Τοµανάς, 1996) / Ο
νεκρός που µας χρειάζεται (µτφρ.-επίµετρο Ο. Βαρών-Βασάρ, 2003), όλα στις εκδόσεις Εξάντας.
9
.Βλ. τη µαρτυρία της κόρης του φιλόσοφου Μάρτιν Μπούµπερ: Μargarete Buber-Neumann,
Déportée à Ravensbrück, coll. Points, éd. du Seuil, 1988.
10
. Οι Ισπανοί θα προβούν στον εγκλεισµό επαναστατών της Κούβας σε στρατόπεδο
συγκεντρώσεως στα τέλη του 19ου αι. και ο Βρετανοί θα περιορίσουν τον άµαχο πληθυσµό των
Μπόερς της Νότιας Αφρικής σε στρατόπεδο για να τους προφυλάξουν από τον ανταρτοπόλεµο. Εκεί
πρωτοχρησιµοποιείται η έκφραση «στρατόπεδο συγκεντρώσεως».( A. Wieviorka, Auschwitz,60 ans
après, ό.π., σελ. 50. )
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υπήρξαν επιζώντες), Τρεµπλίνκα (750.000 νεκροί) και τέλος ΄Αουσβιτς-Μπιρκενάου
(1.100.000 νεκροί, εκ των οποίων 960.000 Εβραίοι 11, 75.000 Πολωνοί αντιστασιακοί
καθολικού θρησκεύµατος, 21.000 Τσιγγάνοι 12, 15.000 Σοβιετικοί αιχµάλωτοι
πολέµου, 15.000 κρατούµενοι από άλλες χώρες (Γαλλία, Ιταλία κλπ.). 13 Το
ναζιστικό καθεστώς προέβη στην καινοτοµία των στρατοπέδων εξοντώσεως που του
ανήκει ολοκληρωτικά, σηµειώνοντας µία διαφορά ουσίας µε τα σταλινικά
στρατόπεδα του Γκουλάγκ.
Ας επιστρέψουµε όµως στην 27η Ιανουαρίου του 1945, ηµέρα απελευθέρωσης
του στρατοπέδου του ΄Αουσβιτς για να δούµε λίγο την «µικροϊστορία». Η διαδικασία
της εκκένωσης του στρατοπέδου είχε αρχίσει µήνες πριν, καθώς στόχος των
Γερµανών ήταν να µην πέσουν στα χέρια των συµµάχων επιζώντες, αλλά και να µη
µείνουν ίχνη από τους θαλάµους αερίων και τα κρεµατόρια, τα οποία ανατινάχθηκαν.
Η φροντίδα των ναζί να αφανίσουν όχι µόνο τους Εβραίους αλλά και την ανάµνηση
του αφανισµού τους ήταν ιδιαίτερα έντονη. Ήδη από τον Οκτώβριο του 1944 οι ναζί
είχαν αρχίσει να εκκενώνουν το ΄Αουσβιτς-Μπιρκενάου, το µεγαλύτερο σύµπλεγµα
στρατοπέδων που βρισκόταν στο πολωνικό έδαφος. Στις 7 Οκτωβρίου του 1944 οι
Ζόντερκοµµάντο (οι Εβραίοι δηλαδή που δούλευαν στο κρεµατόρια) ανατίναξαν ένα
από αυτά, ως πράξη εξέγερσης.
Τον Νοέµβριο του ΄44 οι ίδιοι οι Γερµανοί θα καταστρέψουν τους θαλάµους
αερίων, για να µη βρουν ίχνη οι Σύµµαχοι. ∆εν ήταν άραγε αυτή η πρώτη ένδειξη ότι
έφτανε το τέλος αυτού του καθεστώτος κι ότι πλησίαζε η λήξη του πολέµου; Η
Hannah Arendt είχε επισηµάνει σχετικά µε τη σπουδαιότητα της εξόντωσης των
Εβραίων: «Λες και οι ναζί είχαν την πεποίθηση πως η λειτουργία των εργοστασίων
εξόντωσης ήταν σπουδαιότερη από τη νίκη στον πόλεµο.» 14
Το τµήµα εκείνο του σοβιετικού στρατού που στις 27 Ιανουαρίου του 1945
«έπεσε» τυχαία πάνω στο στρατόπεδο κατά την προέλασή του στο πολωνικό έδαφος
µε κατεύθυνση το Βερολίνο και το ανακάλυψε, δεν το αναζητούσε ούτε είχε σκοπό
την απελευθέρωσή του. Η απελευθέρωση των στρατοπέδων δεν ήταν στους άµεσους
στόχους των Συµµάχων, όπως δεν ήταν και ο βοµβαρδισµός των σιδηροδροµικών
γραµµών που οδηγούσαν σ’ αυτά 15 . Μάλλον αµηχανία τους προκάλεσε αυτό το
εκκενωµένο σε µεγάλο βαθµό και εγκαταλειµµένο στρατόπεδο, όπου φυτοζωούσαν
7.000 ετοιµοθάνατοι κρατούµενοι, που η άθλια φυσική τους κατάσταση δεν τους
επέτρεψε να ακολουθήσουν τις «πορείες του θανάτου», στις οποίες εξαναγκάστηκαν
οι 58.000 εκτοπισµένοι που θεωρήθηκαν ακόµη κατάλληλοι προς εργασίαν. Οι
Σοβιετικοί κατανόησαν τη λειτουργία εξόντωσης που είχαν οι θάλαµοι αερίων, αλλά
δεν δηµοσιοποίησαν το γεγονός στην πραγµατική του διάσταση. Στη σοβιετική
εφηµερίδα Ισβέστια της 8ης Μαίου 1945 δηµοσιεύτηκε η πρώτη αναφορά για το
΄Αουσβιτς. Η περιγραφή ήταν πλήρης, και τονιζόταν πως η φρίκη ξεπερνούσε ό,τι
είχε γνωρίσει ως τότε η ανθρωπότητα. Μία µόνο λέξη έλειπε, η λέξη «Εβραίοι». Για
τους Σοβιετικούς που συνέταξαν την έκθεση, στο ΄Αουσβιτς βρήκαν τον θάνατο
Ευρωπαίοι πολίτες (κατονοµάζονται οι διαφορετικές χώρες, µε πρώτη τη Σοβιετική
΄Ενωση) και ο αριθµός των θυµάτων ανέρχεται στα 4.000.000. Αυτό που δεν
11

. Περίπου 60.000 από αυτούς ήσαν ΄Ελληνες Εβραίοι.
.Για την εξόντωση των Τσιγγάνων βλ. Η. Asséo – K. Fings – H. Heuss – F. Sparing, Οι
Σίντι και Ροµά υπό το ναζιστικό καθεστώς, εκδ. Καστανιώτη, Aθήνα 1998.
13
. Τα στοιχεία είναι από τον F.Piper,”The number of victims”, Auschwitz, εκδ. Μουσείο
΄Αουσβιτς-Μπιρκενάου 2000, σ. 205-231. (από το αφιέρωµα του περ. L’Histoire, «Le dossier
Auschwitz », no 294, Iανουάριος 2005)
14
. H. Arendt, «Οι τεχνικές των κοινωνικών επιστηµών και η µελέτη των στρατοπέδων
συγκέντρωσης», ελλ. µτφρ. Βίκυ Ιακώβου, περ. Σύγχρονα Θέµατα, τχ 83, ∆εκέµβριος 2003, σ.44.
15
. A. Kaspi, « Fallait-il bombarder Auschwitz ? » , L’histoire, no 294, p.40-43.
12
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αναφέρεται είναι ότι ένας ολόκληρος πληθυσµός εκτοπίστηκε στο ΄Αουσβιτς µε
σκοπό την εξόντωσή του λόγω της εβραϊκής του καταγωγής και µόνο. Συγκαλύπτεται
δηλαδή η «τελική λύση» ως ναζιστικό σχέδιο εξόντωσης των εβραϊκών κοινοτήτων
της Ευρώπης, αποκρύπτεται η ρατσιστική πλευρά της εξόντωσης, ενώ οι Εβραίοι
συγχέονται γενικώς µε τα θύµατα του πολέµου και του ναζισµού. Ο σταλινικός
αντισηµιτισµός δεν είναι άµοιρος των ευθυνών του σ’ αυτήν την επιλογή. Η ΄Εκθεση
αυτή είναι το πρώτο γραπτό ντοκουµέντο και ως τη δεκαετία του ’70 θα παραµείνει
διεθνώς η επίσηµη εκδοχή της ιστορίας, τόσο ως προς τον αριθµό των θυµάτων όσο
και ως προς την περιγραφή . 16
Η µεταπολεµική ιστορία της αποσιώπησης της εβραϊκής γενοκτονίας από τους
ναζί αρχίζει εκεί και τότε, και θα χρειαστεί να παρέλθουν αρκετές δεκαετίες µέχρι την
ανάδυση και την εγγραφή αυτής της µνήµης στη συλλογική συνείδηση των
κοινωνιών του δυτικού κόσµου και µερικές ακόµη µέχρι να γίνει κεντρική.

Η ΜΝΗΜΗ
Αν η συνήθης πορεία των «επετείων» είναι να τις διακρίνει λαµπρότητα και
πάθος τα πρώτα χρόνια και µετά να ξεφτίζουν, η επέτειος αυτή γνώρισε µια
αντίστροφη ζωή. Μες στην αναταραχή που κυριάρχησε τα πρώτα µεταπολεµικά
χρόνια, οι πληροφορίες που αφορούσαν την εξόντωση στα στρατόπεδα δεν έβρισκαν
εύκολα απήχηση, έµεναν χωρίς αποδέκτη. Ας θυµίσουµε µόνο ότι το χειρόγραφο της
µαρτυρίας του Πρίµο Λέβι απορρίφθηκε το 1947 από τον µεγάλο εκδοτικό οίκο
Einaudi και κυκλοφόρησε σε µία τελείως περιορισµένης εµβέλειας τοπική έκδοση. 17
Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους καµία κοινότητα δεν ήθελε να
διεκδικήσει την ιδιαιτερότητα αυτής της µνήµης. Στη Γαλλία, λόγου χάρη, –µία χώρα
από την οποία εκτοπίστηκαν πολλές χιλιάδες άτοµα - στους 75.000 επιζώντες
εκτοπισµένους που επέστρεψαν, µόνο οι 2.500 ήσαν Εβραίοι. Οι υπόλοιποι ήσαν
αντιστασιακοί που υπήρξαν πολιτικοί κρατούµενοι σε στρατόπεδα όπως το
Μπούχενβαλντ και το Νταχάου. Η µνήµη λοιπόν που πρώτη θα εγγραφεί στη
συλλογική συνείδηση των Γάλλων είναι η ηρωϊκή µνήµη των αντιστασιακών. Η
εικόνα του εκτοπισµένου θα ταυτιστεί µ’ αυτήν του αντιστασιακού και αυτή η µνήµη
είναι η πρώτη που θα έχει δικαίωµα λόγου και θα τύχει δηµόσιας αναγνώρισης. 18
16

. A. Wiewiorka, Auschwitz,60 ans après, ό.π., σελ. 32-33 και Εditorial του περ.
L’Histoire, « Le dossier Auschwitz » , no 294, Iανουάριος 2005, σελ. 7. Βλ. και τον εξαιρετικό
συλλογικό τόµο Auschwitz, La Ssolution finale , εκδ. Tallandier, Paris 2005 (επιµ. A. Wieviorka) που
κυκλοφόρησε µε την ευκαιρία της 60ής επετείου και των εγκαινίων της νέας γαλλικής πτέρυγας στο
Μουσείο του ΄Αουσβιτς [Μπλόκ 20, Άουσβιτς Ι] . Βλ. και ελλ. µτφρ. (Α. Βιβιορκά, Αουσβιτς, εκδ.
Πόλις 2006)
17
. Το 1957 το βιβλίο θα κυκλοφορήσει ξανά από τον εκδ. οίκο Einaudi και θα µεταφραστεί στα
αγγλικά και τα γερµανικά, αρχίζοντας τη διεθνή του σταδιοδροµία. Η γαλλική µετάφραση θα
ακολουθήσει το 1987 και η ελληνική µόνο το 1997 (µτφρ. Χαρά Σαρλικιώτη, εκδ. ΄Αγρα). Η µαρτυρία
αυτή (Se questo è un uomo… / Αν αυτό είναι ο άνθρωπος) είναι ένα από τα µείζονα έργα της διεθνούς
στρατοπεδικής λογοτεχνίας και η κατ’ εξοχήν µαρτυρία για το ΄Αουσβιτς.
18
. Την τύχη αυτήν δεν είχαν οι ΄Ελληνες πολιτικοί κρατούµενοι, αγωνιστές του ΕΑΜ και του
ΕΛΑΣ, οι οποίοι επιστρέφοντας γνώρισαν τις διώξεις του εµφυλιακού κράτους και περίµεναν ως το
1982 την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης. Αν η σηµασία του έργου του Γάλλου αντιστασιακού
Robert Antelme Το Ανθρώπινο είδος, έργο οµόλογο µε αυτό του Λέβι, θα αναγνωριστεί αµέσως, ο
δικός µας εκτοπισµένος αντιστασιακός ΄Οµηρος Πέλλας, στην επιστροφή του από τη Γερµανία, θα
γνωρίσει την εξορία στην Ικαρία και στη Μακρόνησο και το Ηµερολόγιο της οµηρίας θα εκδοθεί
πρώτη φορά το 1962, λίγους µόλις µήνες πριν τον θάνατό του, και βέβαια δεν πρόκειται να έχει την
απήχηση που του αξίζει. Θα προσεχτεί από ορισµένους κριτικούς της λογοτεχνίας, κυρίως αριστερούς,
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Οι εβραϊκές κοινότητες µεταπολεµικά εστιάζουν την προσπάθειά τους στην
περίθαλψη και επανένταξη των επιζώντων και επιχειρούν να ανασυγκροτηθούν.
Πιστεύουν ότι η σιωπή θα επουλώσει τα τραύµατα. Εξάλλου, αυτό που έχουν να
διηγηθούν οι µάρτυρες είναι τόσο ανείπωτο, που ακόµη κι όταν επιχειρούν να το
πουν, οι υπόλοιποι δεν θέλουν να το ακούσουν. Περίπου µια δεκαετία αργότερα, θα
γίνουν τα δύο πρώτα µνηµεία της εξόντωσης των Εβραίων: το πρώτο το 1953, στο
νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ, το Memorial Yad Vashem, στην Ιερουσαλήµ. Το
δεύτερο το 1956 στο Παρίσι, το «Μνηµείο του ΄Αγνωστου Εβραίου Μάρτυρα»,19 µε
ατοµική πρωτοβουλία. Τα δύο αυτά µνηµεία θα παραµείνουν για πολλά χρόνια τα
µοναδικά.
Ως προς το στρατόπεδο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 960.000 Εβραίοι, θα αργήσει
πολύ να ταυτιστεί µε την εβραϊκή µνήµη. Η πρώτη εθνική µνήµη που θα
οικειοποιηθεί το ΄Αουσβιτς είναι η πολωνική. Το 1947 η Πολωνική Βουλή
αποφάσισε να µετατρέψει το στρατόπεδο σε Μουσείο του πολωνικού έθνους. Το
1967 θα γίνει ένα πρώτο µνηµείο στο ΄Αουσβιτς, το οποίο θα τιµά τους 75.000
καθολικούς Πολωνούς που βρήκαν εκεί τον θάνατο. Είκοσι χρόνια αργότερα,
δηλαδή, το πρώτο µνηµείο του ΄Αουσβιτς αφορά αποκλειστικά µια εθνική συλλογική
µνήµη, την πολωνική. Το 1979 η πρώτη επίσηµη τελετή µνήµης θα έχει χαρακτήρα
αποκλειστικά καθολικό: ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β’ γεννηµένος όχι µακριά από
το πολωνικό Οσβιέκιµ (πολωνική ονοµασία του ΄Αουσβιτς) θα µεταβεί εκεί για µια
πρώτη λαµπρή τελετή µνήµης µε εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς του καθολικού
δόγµατος 20. Σήµερα µοιάζει απίστευτο, κι όµως είναι τόσο κοντινό: 25 χρόνια µόλις
πριν η πρώτη µεγάλη αναµνηστική τελετή που έλαβε χώρα στο ΄Αουσβιτς
γιορτάστηκε δίχως εβραϊκή συµµετοχή.
Η εβραϊκή διεκδίκηση του ΄Αουσβιτς ως µνηµονικού τόπου θα αρχίσει µετά
το 1985. ΄Ηδη όµως από τη δεκαετία του ’60 θα σηµειωθούν ορισµένα γεγονότασταθµοί που θα σηµατοδοτήσουν την ανάδυση της µνήµης της εβραϊκής γενοκτονίας:
το 1961, όταν ο υπεύθυνος για την οργάνωση της γενοκτονίας των Εβραίων της
Ευρώπης ΄Αντολφ ΄Αϊχµαν θα δικαστεί στο Ισραήλ, 111 µάρτυρες επιζώντες
στρατοπέδων θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο και θα καταθέσουν, πολλοί από τους
οποίους ίσως και να µιλούν δηµοσίως για όλα αυτά πρώτη φορά. Η απελευθέρωση
του λόγου των επιζώντων που θα συντελεστεί σ’ αυτή τη δίκη, θα εγκαινιάσει µια
ψυχική απελευθέρωση στον κόσµο των επιζώντων, που σταδιακά θα πυροδοτήσει µια
έκρηξη µαρτυριών. Αυτή θα αγγίξει το απόγειό της µόνο στη δεκαετία του ’80. Η
δίκη αυτή θα επικαιροποιήσει τη µνήµη της γενοκτονίας µετά το 1965 και στα
γερµανικά µέσα ενηµέρωσης, και ενώ ως τότε ήταν αντικείµενο συζήτησης µόνο στα
πανεπιστηµιακά σεµινάρια θα βγει στην γερµανική κοινωνία, όπως µας θυµίζει ο Α.
Χριστινίδης στο σηµαντικό του δοκίµιο. 21
αλλά θα λησµονηθεί γρήγορα. Βλ. : Robert Antelme, L’espèce humaine, Paris 1947 / Ο. Πέλλας,
Στάλαγκ VI C, β’ έκδ. Νεφέλη, 1990. Βλ. πρόσφατη επανέκδοση από τις εκδ. Γαβριηλίδης (Αθήνα
2005). Βλ και Χρήστου Σαµουηλίδη, Στα ναζιστικά στρατόπεδα, εκδ. Ιωλκός, Αθήνα 2003 (µαρτυρία
για το ίδιο στρατόπεδο µε τον Πέλλα). Χαρακτηριστική είναι και η άρνηση των Ελλήνων εκδοτών επί
χρόνια να εκδώσουν τη µετάφραση του βιβλίου του Αντέλµ όταν τους προτάθηκε από µεταφραστές.
19
. Το ίδιο µνηµείο, µε νέες πτέρυγες, µετονοµάστηκε από « Mémorial du martyr juif
inconnu « σε « Mémorial de la Shoah » το 2005 .
20
. Ας θυµηθούµε ότι είµαστε δύο µόλις χρόνια πριν τις µεγάλες απεργίες της «Σολινταρνόσκ»
και η καθολική θρησκεία είναι κεντρική στην ταυτότητα των εξεγερµένων Πολωνών.
21
. Ανδρέας Χριστινίδης, Εχθρότητα και προκατάληψη, εκδ.Ινδικτος, Αθήνα 2003, σ.11.
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Ο πόλεµος των 6 ηµερών στο Ισραήλ το 1967 και ο συναφής πανικός που
προκαλείται στον εβραϊκό πληθυσµό, αναβιώνει τη µνήµη του ΄Αουσβιτς. Η
ισραηλινή κοινωνία, που µέχρι τότε αντιµετώπιζε την γενοκτονία ως το ακραίο
µελανό επεισόδιο της µακραίωνης διασποράς, εντάσσει πλέον το γεγονός ως κεντρικό
στη συνείδησή της και διεκδικεί µε τον δικό της τρόπο το νόηµα αυτής της µνήµης.22
Ο επιστηµονικός κόσµος αρχίζει επίσης τη δεκαετία του ‘60 να ασχολείται µε
το θέµα. Η Hannah Arendt, που θα παρακολουθήσει τη δίκη του Αϊχµαν, θα την
καταγράψει και θα την αναλύσει στο βιβλίο της Ο ΄Αϊχµαν στην Ιερουσαλήµ. Ο Raul
Hilberg θα βρει επιτέλους εκδότη στις ΗΠΑ για τη διατριβή του γύρω από την
Καταστροφή των Εβραίων της Ευρώπης. Θα περάσουν 2 δεκαετίες όµως ακόµη µέχρι
τα λεγόµενα «Holocaust Studies» να εγκαινιαστούν δειλά στην αρχή στα αµερικανικά
πανεπιστήµια µέχρι να αποκτήσουν κεντρική θέση στις ανθρωπιστικές επιστήµες στη
δεκαετία του ‘90. Τα δύο µεγάλα µουσεία των ΗΠΑ άνοιξαν τις πόρτες τους σχεδόν
ταυτόχρονα την άνοιξη του 1993: το "Museum of Tolerance - Simon Wiesenthal
Center" στο Λος ΄Αντζελες (Μουσείο της Ανοχής) και το "Holocaust Memorial
Museum" (Μουσείο του Ολοκαυτώµατος) στην Ουάσινγκτον. ΄Οσο για το τρίτο
µεγάλο µουσείο, αυτό της Νέας Υόρκης, θα εγκαινιαστεί λίγο αργότερα.
Στη Γαλλία εγκαινιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 το "Centre de
Résistance et de déportation" της Λυών (Κέντρο Αντίστασης και Εκτόπισης), ένα από
τα πλέον σύγχρονα Μουσεία της Ευρώπης γύρω από την µνήµη και την ιστορία του
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, το οποίο ενέταξε την εβραϊκή γενοκτονία στο ιστορικό της
πλαίσιο. Το κέντρο αυτό συνδυάζει τη µνήµης της Αντίστασης µε τη µνήµη της
Εκτόπισης, πράγµα που αποτέλεσε δύσκολο στοίχηµα για το οποίο χρειάστηκε να
ωριµάσουν οι συνειδήσεις. 23 Τέλος, τον Ιανουάριο του 2005 εγκαινιάστηκε στο
Παρίσι το εντυπωσιακό µνηµείο µε την αναγραφή σε µαρµάρινες πλάκες των
ονοµάτων των 76.000 Γαλλοεβραίων που χάθηκαν, προϊόν κοπιώδους έρευνας. Οι
όρθιες αυτές πλάκες, αποτελούν ένα µαρµάρινο προαύλιο το οποίο διασχίζει κανείς
για να εισέλθει στο Mémorial de la Shoah. 24
Χωριστό κεφάλαιο αποτελεί η ιδιαίτερα δύσκολη αυτή συλλογική µνήµη για
τη Γερµανία, την οποία δεν θα επιχειρήσω εδώ.25 Θα θυµίσω απλώς ότι ο
µεγαλύτερος τόπος µνήµης και µουσείο σχετικό µε τα ναζιστικά στρατόπεδα γενικώς
στο γερµανικό έδαφος είναι από τη δεκαετία του ‘60 το στρατόπεδο του Νταχάου. 26
Όµως στις 10 Μαίου 2005 εγκαινιάστηκε στην καρδιά του Βερολίνου το νέο µνηµείο
22

. Βλ. Σ. Ζουµπουλάκη, ο.π./ Ρίκα Μπενβενίστε, «Εβραϊκή ιστορία, εβραϊκή µνήµη,
µνηµονικοί τόποι», στον συλλογικό τόµο Εβραϊκή ιστορία και µνήµη (επιµ. Ο. Βαρών-Βασάρ), εκδ.
Πόλις, Αθήνα 1998, σ. 30-61.
23
. Για τα αµερικανικά Μουσεία και το γαλλικό Κέντρο βλ.: Ο. Βαρών-Βασάρ, «Η
προβληµατική των Μουσείων της Γενοκτονίας και της Αντίστασης: ευρωπαϊκό και αµερικανικό
µοντέλο», Εβραϊκή Ιστορία και µνήµη, ό. π., σελ. 113-145.
24
. Πρόσφατα ο ∆ήµος του Παρισιού δώρισε στο ΄Ιδρυµα διπλανά κτήρια, έτσι ώστε σήµερα
καταλαµβάνει ένα ολόκληρο τετράγωνο, µε αναµνηστικές πλάκες στους γύρω πεζόδροµους. Το
΄Ιδρυµα (που είχε πάντοτε αρχείο και βιβλιοθήκη), έχει εµπλουτιστεί µε αίθουσες εκθέσεων κτλ..
25
. Θέλω µόνο να επισηµάνω δύο σηµαντικά κείµενα σχετικά µε το θέµα που µεταφράστηκαν
πρόσφατα στα ελληνικά: Günter Grass, Γράφοντας µετά το ΄Αουσβιτς, µτφρ. Νίκη Eideneier,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005 / Γκύντερ ΄Αντερς, Εµείς οι γιοί του Άϊχµαν, Ανοιχτή
επιστολή στον Κλάους ΄Αϊχµαν [επιστολή επιζώντος Γερµανοεβραίου προς τον γιο του Άϊχµαν] , µτφρ.
Κώστα Σπαθαράκης, επίµετρο Σταύρος Ζουµπουλάκης, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2005.
26
. Le camp de concentration de Dachau entre 1933 et 1945, Textes et photos de l’exposition,
publié par le Comité International de Dachau, 2005. Μετά το πογκρόµ της νύχτας των Κρυστάλλων (9
Νοεµβρίου 1938) 11.000 Εβραίοι στάλθηκαν στο Νταχάου. H πρώτη έκθεση οργανώθηκε το 1960 και
το Μουσείο εγκαινιάστηκε το 1965. Το διεθνές µνηµείο εγκαινιάστηκε το 1968, ενώ στις δεκαετίες του
΄70 - ’80 έγινε το κέντρο σπουδών και ο µνηµονικός τόπος απέκτησε διεθνή εµβέλεια.
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της γενοκτονίας των Εβραίων, εντυπωσιακό έργο αµερικανού αρχιτέκτονα, που η
µορφή του παραπέµπει σ’ ένα απέραντο νεκροταφείο, όπου όµως οι πλάκες δεν έχουν
ονόµατα. .27 «΄Ενας τόπος σαν τετράγωνο δάσος από µπετόν, χωρίς είσοδο, χωρίς
διέξοδο. Πού πηγαίνει κανείς και πού καταλήγει είναι θέµα οπτικής γωνίας.», έγραφε
η γερµανική εφηµερίδα Tageszeitung στις 10-5-2005. Το γεγονός πως ο πρώτος
κοινός µνηµονικός τόπος της ενωµένης πια Γερµανίας παραπέµπει στο Άουσβιτς έχει
τη σηµασία του. Και ήταν γενναία η πολιτική απόφαση για την πραγµατοποίηση
αυτού του µνηµείου στην καρδιά της πόλης, µπροστά από το κοινοβούλιο. Το 2006
εγκαινιάστηκε και το νέο εβραϊκό µουσείο στο Βερολίνο, µε ιδιαίτερη πτέρυγα για
την εξόντωση των Εβραίων.
Ποια είναι όµως η σηµασία αυτής της µνήµης; Και γιατί η ανάδυσή της είδε την ίδια
δεκαετία που έπαιρνε κάποια έκταση, τη δεκαετία του ’80, να αναφύεται η
«αναθεώρηση» -που συχνά έφτανε στην πλήρη άρνηση- αυτής της εξόντωσης 28 ; O
αντισηµιτισµός είναι βέβαια µια πρώτη απάντηση. Αν ο αντισηµιτισµός
καταδικάστηκε διεθνώς µετά τη ναζιστική θηριωδία, δεν σηµαίνει όµως ότι
ξερριζώθηκε κιόλας. Επιβιώσεις του και αναβιώσεις του βρίσκονται σε νέο-ναζιστικά
κόµµατα. Πέρα όµως απ’ αυτό, ένα ρεύµα προερχόµενο από την κεντροαριστερά και
διαπνεόµενο από αισθήµατα αντι-αµερικανικά, αντι-ισραηλινά και φιλοπαλαιστινιακά, έδωσε νέο ένδυµα σε παλιά αντισηµιτικά στερεότυπα, φαινόµενο που
ο Pierre-André Taguieff χαρακτήρισε µε τον όρο «νέα εβραιοφοβία».29
Το φαινόµενο έχει όµως κι άλλες διαστάσεις: και πρώτα-πρώτα, σε επίπεδο
φιλοσοφικό, η παραδοχή ότι ο άνθρωπος –και µάλιστα ο πολιτισµένος Ευρωπαίος
χριστιανός- έφτασε σε τέτοιο σηµείο, δεν είναι µια εύκολη παραδοχή. Είναι βαρύ
πλήγµα για τον ναρκισσισµό των Ευρωπαίων –παιδιών του ∆ιαφωτισµού και των
Επαναστάσεων- και ακόµη βαρύτερο βέβαια για τη συλλογική συνείδηση και µνήµη
των Γερµανών. Οι ευρωπαϊκές όµως κοινωνίες δεν µπορούν να προχωρήσουν δίχως
την εγγραφή και µετάδοση αυτής της µνήµης, και βεβαίως δίχως την ιστορικοποίησή
της, που είναι ένα άλλο απαραίτητο στάδιο. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σήµερα η
γενοκτονία διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση των περισσότερων χωρών της ∆υτικής
Ευρώπης, ενταγµένη στην ιστορία της δεκαετίας του ‘40. Στη νέα Ευρώπη που
οικοδοµείται βήµα-βήµα δεν µπορεί παρά η µνήµη αυτή να είναι κεντρική. Το
γεγονός αυτό που έλαβε χώρα στην καρδιά της Ευρώπης, και στο οποίο ενεπλάκησαν
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλες σχεδόν οι χώρες της, είναι βέβαια αναπόσπαστο
τµήµα της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ού αιώνα.
Όµως η βαρύτητα της µνήµης του Άουσβιτς είναι τέτοια που δεν µπορεί και δεν
πρέπει να περιορίζεται σε µία εβραϊκή ή έστω ευρωπαϊκή µόνο µνήµη. Σήµερα η
µνήµη αυτή διεκδικεί την οικουµενικότητα, η οποία δεν της στερεί την ιδιαιτερότητα,
οι έννοιες αυτές δεν είναι κατ’ ανάγκην αντιφατικές. Θα θυµίσω εδώ την πολύ
εύστοχη διάκριση του Tzvetan Todorov σε κυριολεκτική και παραδειγµατική µνήµη.
27

. Βλ. εφ. Η Καθηµερινή, 5 Μαϊου 2005, Το Βήµα, 8 Μαϊου 2005, Η Αυγή, 15 Μαϊου 2005.

28

. Με το θέµα της «αναθεώρησης» ή του «ρεβιζιονισµού» είχα την ευκαιρία ν’ ασχοληθώ
εκτενέστερα στο άρθρο: «Ιστοριογραφία της γενοκτονίας των Εβραίων (’42-’45). Η ανυπόφορη
αλήθεια και το καθησυχαστικό ψεύδος», περ. Σύγχρονα Θέµατα, τ. 62, Ιαν.- Μάρτ. 1997. Σ’ αυτό
εξέταζα κυρίως τον γαλλικό ρεβιζιονισµό από την δεκαετία του ’80 ως τα µέσα της δεκαετίας του ΄90.
Ο ρεβιζιονισµός δεν υποχώρησε έκτοτε, κάθε άλλο µάλιστα, πήρε έκταση και στη Γερµανία και στις
ΗΠΑ, και τώρα χρησιµοποιεί πλέον εκτενώς και την ελευθερία-ασυδοσία που προσφέρει το διαδίκτυο.
29
. Το θέµα αυτό πραγµατεύεται το βιβλίο του Pierre-André Taguieff, Η νέα εβραιοφοβία, που
µεταφράστηκε πρόσφατα από τον Ανδρέα Πανταζόπουλο, ο οποίος έγραψε και το επίµετρο. (Στον ίδιο
τόµο περιλαµβάνεται και το κείµενο του Alain Finkielkraut, Στο όνοµα του ΄Αλλου, µτφρ. Μάγκυ
Κοέν, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2005.).
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Κυριολεκτική χαρακτηρίζει τη µνήµη που δεν µπορεί και δεν θέλει να ξεκολλήσει από
το συγκεκριµένο τραυµατικό γεγονός, αλλά το µηρυκάζει διαρκώς, ανανεώνοντας το
τραύµα. Αντίθετα, η παραδειγµατική µνήµη έχοντας ως αφετηρία το συγκεκριµένο
γεγονός, µπορεί να αναχθεί σε γενικότερα διδάγµατα και να κατανοήσει κριτικά και
άλλα γεγονότα. Μ’ αυτόν τον τρόπο η παραδειγµατική µνήµη καθίσταται
απελευθερωτική για άτοµα και κοινωνίες, και γονιµοποιώντας τα τραύµατα του
παρελθόντος µπορεί ίσως να υποκινήσει σε δράση για καταστάσεις του παρόντος.30
Επίσης είναι ο µόνος τρόπος να ενδιαφερθούν για το ζήτηµα και να αισθανθούν ότι
τους αφορά άτοµα και κοινωνίες που κατ’ αρχήν δεν θεωρούσαν ότι έχουν λόγο να
τους αγγίζει αυτό το θέµα ή ήταν ίσως και αρνητικά διακείµενοι.
Όµως, ακόµη και για τα άτοµα και τις κοινότητες εβραϊκής καταγωγής ο
ακατάπαυστος µηρυκασµός ενός τραύµατος είναι ψυχικά τόσο επώδυνος, που οι
νεώτερες γενιές δεν µπορούν παρά να αρνηθούν σιγά σιγά να κουβαλούν το βάρος
του. ΄Ετσι όµως η µνήµη είναι καταδικασµένη να ατονήσει και να σβήσει. Για να
γίνει λοιπόν γόνιµη αυτή η µνήµη, για να έχει νόηµα σ’ ένα απώτερο µέλλον και να
αφορά όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και κοινωνίες, δεν µπορεί να
συρρικνώνεται στην έννοια του πένθους ενός µόνο λαού: πρέπει να αναχθεί σε
συµβολική µνήµη ενάντια σε κάθε προκατάληψη, κάθε ξενοφοβία, κάθε ρατσισµό.31
Προσωπικά συντάσσοµαι µε όσους πιστεύουν πως η µνήµη των Εβραίων θυµάτων
του ΄Αουσβιτς δεν προσβάλλεται όταν γίνεται εµβληµατική όλων των θυµάτων του
ρατσισµού. Αντίθετα, µόνο τότε βρίσκει το πλήρες νόηµά της και τιµάται
πραγµατικά. Ούτε η επίκληση της µοναδικότητας του γεγονότος πρέπει να αποκλείει
τον συσχετισµό του µε άλλα γεγονότα, τα οποία έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
Ο ίδιος ο Πρίµο Λέβι σε ορισµένα από τα κείµενά του που δηµοσιεύονταν στον
ιταλικό τύπο ή ως πρόλογοι σε βιβλία άλλων δεν δίσταζε να αναφέρεται συστηµατικά
σε άλλα γεγονότα, πιο επίκαιρα, για να προσελκύσει σ’ αυτά την προσοχή των
αναγνωστών του. Η γνώση του ΄Αουσβιτς πρέπει να είναι ένας καταλύτης στη
συνείδηση, να την ευαισθητοποιεί, ώστε να µπορεί να προσλαµβάνει και άλλα
σύγχρονα γεγονότα. Γράφει λόγου χάριν ο Λέβι στη δεκαετία του ΄60: « Η πανούκλα
υποχώρησε […] αλλά η εκτόπιση και τα βασανιστήρια εµφανίστηκαν ξανά στην
Αλγερία, στη σταλινική Ρωσία και αλλού. Αλλά στο Βιετνάµ ένας ολόκληρος λαός
απειλείται από καταστροφή.» 32 Και αργότερα, στη δεκαετία του ’70, ρίχνει το
βλέµµα του στην Ελλάδα: «Φαίνεται πως δεν υπάρχουν πια πουθενά στον κόσµο ούτε
θάλαµοι αερίων ούτε κρεµατόρια, αλλά πώς µπορεί να µην ανησυχεί κανείς όταν
διαβάζει πως πρωταρχική φροντίδα των συνταγµαταρχών στην Ελλάδα και των
στρατηγών στη Χιλή ήταν να ιδρύσουν µεγάλα στρατόπεδα συγκεντρώσεως οι
πρώτοι στη Γιάρο και οι δεύτεροι στο Ντόουσον. […] Υπάρχουν ακόµη στη
Σοβιετική Ενωση στρατόπεδα εργασίας, απ’ όπου βγαίνει κανείς ταπεινωµένος και
τσακισµένος. Οι τυφλοί βοµβαρδισµοί επέστρεψαν στο Βιετνάµ. Σ΄όλες τις χώρες της
30

. Την ανάλυση αυτή εκθέτει ο Tzvetan Todorov στο κείµενο «La mémoire et ses abus »,
που πρωτοδηµοσιεύτηκε στο περ. Esprit (Ιούλιος 1993). Το κείµενο δηµοσιεύτηκε ελληνικά σε µτφρ.
Κικής Καψαµπέλη : «Οι καταχρήσεις της µνήµης», στον τόµο Εβραϊκή ιστορία και µνήµη, ο.π., σελ.
149-198.
31
. Αντίστοιχη προβληµατική αναπτύσσει ο Γιάννης Θανασέκος στο εξαιρετικό κείµενό του
« Το ΄Αουσβιτς ως γεγονός και ως µνήµη», Εβραϊκή ιστορία και µνήµη, ο.π.. (µτφρ. Ο. Βαρών-Βασάρ).
32
. Από τον πρόλογο του Λέβι στην ιταλική έκδοση έργου του L. Poliakov, Auschwitz, Ρώµη
1968, εκδ. Ventro, σ. 9-11. [Αναδηµοσιεύτηκε στην συγκεντρωτική έκδοση κειµένων του Primo Levi
που µεταφράστηκε πρόσφατα στη Γαλλία µε τον τίτλο L’asymétrie et la vie, εκδ. Robert Laffont, σειρά
Pavillons, Paris 2004. To παραπάνω παράθεµα, από τη σελ. 63.]
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Λατινικής Αµερικής, όπου οι κυβερνήσεις στηρίζονται από τις ΗΠΑ, γίνονται
βασανιστήρια. Η κάθε εποχή έχει τον δικό της φασισµό. » 33 και αλλού: «Όχι, δεν
υπάρχουν πουθενά πια θάλαµοι αερίων ούτε κρεµατόρια, αλλά υπάρχουν στρατόπεδα
συγκεντρώσεως στην Ελλάδα, στη Σοβιετική Ενωση, στο Βιετνάµ, στη Βραζιλία.
Υπάρχουν σε κάθε χώρα ή σχεδόν, φυλακές, αναµορφωτήρια, ψυχιατρικά άσυλα,
όπου ακριβώς όπως στο ΄Αουσβιτς, ο άνθρωπος χάνει τ’ όνοµά του και το πρόσωπό
του, την αξιοπρέπειά του και την ελπίδα του.»34 Αν ο κατ’ εξοχήν µάρτυρας του
΄Αουσβιτς δεν φοβάται να προβεί σ’ αυτές τις αναφορές, σηµαίνει πως το ΄Αουσβιτς
δεν πρέπει να αποτελεί µία περίκλειστη µνήµη, αλλά αφετηρία στοχασµού και
έναυσµα ευαισθητοποίησης.
Στο β’ µέρος αυτού του κειµένου, που γράφτηκε ειδικά για το σεµινάριο του
Εβραϊκού Μουσείου, θα ήθελα να προχωρήσω σε µια αναφορά στον νευραλγικό
τοµέα της µέσης εκπαίδευσης, εκεί όπου διαµορφώνονται οι συνειδήσεις των
αυριανών πολιτών και σµιλεύονται οι ευαισθησίες τους. Συνδέοµαι έτσι και µε το
καθαυτό θέµα του σεµιναρίου, το οποίο θεωρώ εξόχως ενδιαφέρον.
Εκπαίδευση
Η καθυστέρηση της ένταξης της γενοκτονίας των Εβραίων στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε σχέση µε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης είναι ένα
γεγονός. Μόνο που η καθυστέρηση αυτή ήταν επόµενη, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του
ότι ούτε η ακαδηµαϊκή µας επιστηµονική κοινότητα δεν είχε µέχρι πρόσφατα
ενδιαφερθεί για το θέµα, το οποίο ελάχιστα διδάσκεται στα ΑΕΙ.
Θυµίζω συνοπτικά την κατάσταση στα ελληνικά εγχειρίδια της Μέσης
Εκπαίδευσης όπως είχε ως το 2007. Στο εγχειρίδιο ιστορίας της Γ’ Λυκείου υπήρχε
µια µικρή ενότητα για τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στο κεφάλαιο των
«Μεσοπολεµικών Φασισµών», στο οποίο αναφερόταν µεν ο διωγµός των Εβραίων
στη Γερµανία, αλλά δεν αναφερόταν ότι και oι Εβραίοι των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, µεταξύ των οποίων και οι ΄Ελληνες Εβραίοι, εκτοπίστηκαν και
εξοντώθηκαν..35 ΄Αρα στην ύλη ως τώρα δεν υπήρχε ουσιαστικά τίποτε, αφού ούτε
το σχετικό µε τη δεκαετία του ’40 κεφάλαιο αναφερόταν στο γεγονός της εκτόπισης
των Ελλήνων Εβραίων.
Σηµαντικές αλλαγές όµως σηµειώθηκαν από το φθινόπωρο του 2007 στο
πλαίσιο του «Προγράµµατος ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης» του Υπουργείου
Παιδείας. Το βιβλίο Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου που διδάκεται
στην Γ’ Γυµνασίου, στην ενότητα 46 για τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο έχει ένα µικρό
«κουτί» µε τίτλο: «Πεθαίνοντας στο ΄Αουσβιτς. Το Ολοκαύτωµα των Εβραίων». Το
κείµενο προέρχεται από µία ιστοσελίδα που δίνεται ως πηγή. 36 Θεωρώ κάπως
προβληµατικό το γεγονός πως το «κουτί» αυτό δεν συνδέεται µε το καθαυτό κείµενο
της ενότητας, δεν σχολιάζεται δηλαδή ούτε αναφέρεται διόλου το γεγονός, παρά µόνο
µία φράση: «Κοινός παρονοµαστής οι διώξεις εναντίον των Εβραίων και των Ροµά
(τσιγγάνοι), που εξοντώθηκαν µαζικά.» 37 Πιστεύω ότι η αναφορά είναι πολύ φτωχή.
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Η µοναδική άλλη φράση του βιβλίου είναι η εξής στη σελ. 132 «Οι εβραϊκές
κοινότητες της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα κ. ά.) ξεκληρίστηκαν από
τους ναζί.» ∆εν υπάρχει πουθενά η λέξη αντισηµιτισµός, εκτόπιση, εξόντωση σε
στρατόπεδα, ούτε συνδέεται η ελληνική περίπτωση µε τη γενικότερη ευρωπαϊκή. Με
δυο λόγια: οι µαθητές δεν µαθαίνουν στην ουσία το γεγονός.
Στη σελ. 136 υπάρχει η παραίνεση σε δραστηριότητα να διαβάσουν το βιβλίο
του Πρίµο Λέβι (Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος) και να το παρουσιάσουν στην τάξη .
Βρίσκω πολύ θετική αυτήν την παραίνεση και θυµίζω µε την ευκαιρία ότι είναι πολλά
χρόνια που το βιβλίο αυτό αποτελεί σχολικό ανάγνωσµα όχι µόνο στην Ιταλία αλλά
και στη Γαλλία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αποτελεί το βιβλίο εισόδου στην
προβληµατική των στρατοπέδων και της γενοκτονίας. Μου κάνει όµως εντύπωση που
η παραίνεση βρίσκεται στο βιβλίο της Γ’ Γυµνασίου κι όχι της Γ’ Λυκείου. Πιστεύω
ότι η ανάγνωσή του θα ήταν σαφώς επωφελέστερη στην ηλικία των 17 ετών.
Σε ό,τι αφορά τώρα το βιβλίο Ιστορίας της Γ‘ λυκείου: η αναφορά περιλαµβάνει 5
σελίδες, είναι δηλαδή µια µικρή ενότητα, αλλά το κυρίως κείµενο δεν είναι
µεγαλύτερο από δύο παραγράφους. 38 Η πρώτη µου παρατήρηση είναι πως ο τίτλος
της ενότητας είναι κάπως προβληµατικός: « Τα εγκλήµατα πολέµου κατά της
ανθρωπότητας – Το Ολοκαύτωµα.» Απ’ ότι γνωρίζω τα εγκλήµατα πολέµου και τα
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας αποτελούν δύο ξεχωριστές κατηγορίες
εγκληµάτων. Η δεύτερη θεσπίστηκε ακριβώς για να δείξει ότι επρόκειτο για άλλου
τύπου εγκλήµατα κι όχι απλώς για τα κλασικά εγκλήµατα πολέµου. Η συνοπτική
παράγραφος που αναφέρεται στη γενοκτονία των Εβραίων (µε αυτόν τον όρο)
αφηγείται το γεγονός στην ευρωπαϊκή κλίµακα, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην
ελληνική περίπτωση. Αυτήν την τελευταία ο µαθητής την πληροφορείται από
αποσπάσµατα βιβλιογραφίας και πηγών που αναφέρονται στους ‘Ελληνες Εβραίους.
Η Θεσσαλονίκη κατέχει όπως είναι φυσικό εξέχουσα θέση, µε απόσπασµα από το
τελευταίο βιβλίο-λεύκωµα του ΚΙΣ. Η εξαίρεση της Ζακύνθου αναφέρεται επίσης µε
παράθεση αποσπάσµατος από το Εγχειρίδιο Μελέτης του Εβραϊκού Μουσείου.
Στο προπέρσινο σεµινάριο του Μουσείου, είχα επισηµάνει πως στη σ. 132, όταν
δίνονται αριθµοί για τα θύµατα του πολέµου, ο µαθητής πληροφορείται ότι 6.000.000
Κινέζοι και 2.000.000 Ιάπωνες βρίσκονται µεταξύ των θυµάτων του πολέµου. ∆εν
πληροφορείται όµως για τα 6.000.000 Ευρωπαίους Εβραίους, δεν έχει δοθεί δηλαδή η
έκταση του γεγονότος της εξόντωσης των Ευρωπαίων Εβραίων. Στο φετεινό
εγχειρίδιο (2009) έχει απαλειφθεί ο αριθµός 6 για τα εκατοµµύρια των Κινέζων και ο
αριθµός 2 για τα εκατοµµύρια των Γιαπωνέζων, δεν έχει όµως προστεθεί πουθενά ο
συνολικός αριθµός των Εβραίων της Ευρώπης.(σ.132, 2009) Αν ληφθεί υπ‘όψιν ότι
βασικό επιχείρηµα των αρνητών της γενοκτονίας είναι η αµφισβήτηση του αριθµού
των 6.000.000 πιστεύω πως θα ήταν σηµαντικό στο εγχειρίδιο να αναγράφεται ο
έγκυρος αυτός αριθµός. Κανένας αριθµός δεν αναφέρεται ούτε στο εγχειρίδιο της Γ’
Γυµνασίου για τους Εβραίους της Ελλάδας (60.000).
Στη σελ. 130, δίπλα στη φωτογραφία της εισόδου του Άουσβιτς, η λεζάντα
αναφέρει πως εξοντώθηκαν «πολυάριθµοι Εβραίοι και Τσιγγάνοι» . ∆εν νοµίζω ότι
ήταν τόσο δύσκολο να δοθούν οι πραγµατικοί αριθµοί, που είναι 960.000 Εβραίοι και
21.000 Τσιγγάνοι. Εκτός από τους αριθµούς που διαφέρουν, υπάρχει και η διαφορά
πως η εξόντωση όλων των Εβραίων υπήρξε ο κατ’ εξοχήν στόχος της τελικής λύσης.
Τέλος, στο βιβλίο Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας της Γ’ Λυκείου, στο οποίο
εµβαθύνουν στην ιστορία οι µαθητές Θεωρητικής κατεύθυνσης, δηλαδή όσοι θα
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. Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου, ΟΕ∆Β, σ. 129-133.
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µπουν στις Φιλοσοφικές, για να γίνουν είτε εκπαιδευτικοί είτε ιστορικοί, εκεί ο 20ός
αι. τελειώνει µε τη Μικρασιατική καταστροφή και το ζήτηµα των προσφύγων. ΄Αρα
οι µαθητές αυτοί δεν θα εµβαθύνουν στην ιστορία του Β’ παγκοσµίου πολέµου, ούτε
στην Κατοχή, ούτε στην Αντίσταση και στον Εµφύλιο, ούτε βέβαια στην γενοκτονία
των Εβραίων. Στη σ. 111 αυτού του βιβλίου θα µάθουν µόνο µία φράση, ότι « ο
ελληνικός λαός οργάνωσε σθεναρή εθνική αντίσταση ». Ωστόσο όταν κάθε χρόνο
διδάσκω στους φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου συναντώ την άγνοιά τους και
τον θυµό τους που δεν διδάχτηκαν τίποτε για τη δεκαετία του ’40 (την οποία εξάλλου
δεν διδάσκουµε ούτε εµείς, αν και βρίσκετε συνοπτικά στο εγχειρίδιό µας).
Με όλα αυτά δεν θα ήθελα να φανεί ότι µεµψιµοιρώ. Θεωρώ µια καλή αρχή
κι ένα καλό έναυσµα για τον διδάσκοντα τη νέα αυτή ύλη. Απλώς πιστεύω ότι 65
χρόνια µετά τη λήξη ενός πολέµου που η συλλογική του µνήµη έχει σφραγίσει τον
κόσµο µας, είναι επιτέλους καιρός να διδαχτούν οι µαθητές µας την ιστορία του.
Μένει βέβαια ανοιχτό το ερώτηµα µε τι εφόδια οι καθηγητές των σχολείων θα
διδάξουν το σχετικό µε τη γενοκτονία των Εβραίων κεφάλαιο, µια ύλη δηλαδή που
και οι ίδιοι τη µαθαίνουν µάλλον πρώτη φορά από το εγχειρίδιο. Πιστεύω πως η
προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών και του
Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία µε τον διεθνή οργανισµό International Task
Force for Holocaust (του οποίου η Ελλάδα έγινε πλήρες µέλος το 2005) και το
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος για την ενηµέρωση δασκάλων δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Φέτος είναι το πέµπτο τέτοιο σεµινάριο και
το τελευταίο που χρηµατοδοτείται από τον διεθνή οργανισµό. Θα ήταν ιδιαίτερα
σηµαντικό να µην κλείσει εδώ ο κύκλος αυτών των σεµιναρίων, που ενδιαφέρουν όλο
και περισσότερους εκπαιδευτικούς, αλλά να ανελάµβαναν την ευθύνη τα αντίστοιχα
ελληνικά Υπουργεία.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στην προσπάθεια της οµάδας
την οποία συντόνισε ο Γιώργος Κόκκινος και στο υποδειγµατικό αποτέλεσµα της
δουλειάς τους. Το βιβλίο Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο (εκδ.
Ταξιδευτής, Αθήνα 2007) είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, που συνδυάζει θεωρητική
και πρακτική προσέγγιση. Τα παραδείγµατα που αφορούν τόσο το δηµοτικό όσο και
το γυµνάσιο και το λύκειο είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την προσέγγιση στην τάξη ενός
τόσο ευαίσθητου και απαιτητικού θέµατος. Η παρουσίαση της έρευνας για την
εξόντωση της κοινότητας της Ρόδου ως µελέτη περίπτωσης έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Οι προφορικές µαρτυρίες των Εβραίων επιζώντων από τη Ρόδο είναι
σπάνιο υλικό και καλύπτει ένα κενό στις ως τώρα δηµοσιευµένες µαρτυρίες. Τέλος,
όλο το έργο χαρακτηρίζεται από επιστηµονική επάρκεια και σοβαρότητα. Εύχοµαι να
υιοθετηθεί το συντοµότερο ως βοήθηµα για τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ύλης
και να εµπνεύσει όσο γίνεται περισσότερους εκπαιδευτικούς.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η σιωπή και η αδιαφορία τόσο της ελληνικής πολιτείας όσο και της ελληνικής
κοινωνίας γύρω από τον χαµό τόσων Ελληνοεβραίων υπήρξε µακρόχρονη και
οδυνηρή και τα αίτια της ήσαν πολλαπλά. Θέλω όµως να κλείσω, εντοπίζοντας µια
πρόσφατη αλλαγή σ’ αυτή τη στάση που στοιχειοθετείται από τα εξής γεγονότα:
1) Η Ελλάδα αναγνώρισε την επέτειο της απελευθέρωσης του Άουσβιτς ως
«ηµέρα µνήµης» το 2004 και η σηµασία της αναγνώρισης έχει συµβολική βαρύτητα.
Στις 27 Ιανουαρίου του 2004 έγινε η πρώτη επίσηµη τελετή εορτασµού. Στη συνέχεια
καθιερώθηκε αυτός ο εορτασµός µε µια ετήσια εκδήλωση στην οποία συµµετέχει η
πολιτεία.
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2) Η νέα ύλη στην εκπαίδευση , στην οποία αναφέρθηκα εκτενώς.
3) Τα µνηµεία, τα οποία στήνονται σιγά σιγά σε όλες τις πόλεις που έχασαν
τις κοινότητες, µε πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε λίγους µήνες θα είναι
έτοιµο και το µνηµείο της Αθήνας που θα είναι το κεντρικό µνηµείο της εξόντωσης.
4) Το Υπουργείο Νέας Γενιάς επιχορηγεί εκδόσεις του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συµβουλίου που αφορούν την εξόντωση των Ελληνοεβραίων (µπορείτε
να τις προµηθευτείτε δωρεάν µε απλή αίτηση στο ΚΙΣ). Σκοπός τους είναι να
φτάσουν σε χιλιάδες σχολεία.
Όλες οι παραπάνω κινήσεις νοµίζω πως στοιχειοθετούν µια νέα πολιτική βούληση εκ
µέρους του ελληνικού κράτους και σηµατοδοτούν µία νέα συνειδητοποίηση εκ
µέρους της ελληνικής κοινωνίας. Η σιωπή, που επέφερε άγνοια για το παρελθόν
αλλά και αδιαφορία για τις κοινότητες των επιζώντων, κράτησε πολλά χρόνια. Το
τοπίο όµως ευτυχώς έχει αρχίσει να αλλάζει στην Ελλάδα (προφανώς για να
συµβαδίσει µε ένα διεθνές κλίµα) και δεν µπορούµε παρά να ευχηθούµε αυτή η
αλλαγή να εγκαθιδρυθεί και να διευρυνθεί. Αν το επιστηµονικό πεδίο συγκροτήθηκε
µε πρωτοβουλία επιστηµόνων που άνοιξαν τον δρόµο µε δηµοσιεύµατα, µελέτες,
συνέδρια και οµιλίες στη δεκαετία του ΄90, φαίνεται πως ήρθε η ώρα στη δεκαετία
του 2000 να αλλάξει και η σχετική αντιµετώπιση από την πλευρά της πολιτείας και
της εκπαίδευσης.
Όµως δεν είναι όλα τα µηνύµατα αισιόδοξα. Ο δρόµος είναι δύσκολος, και πολλοί
είναι ακόµη οι θύλακες που λειτουργούν στην αντίθετη κατεύθυνση. Θα αναφέρω ένα
µόνο παράδειγµα, αλλά κραυγαλέο: την περασµένη άνοιξη αθωώθηκε σε δίκη ο
Πλεύρης, το βιβλίο του οποίου είναι καθαρή πρόκληση, αντισηµιτικός λίβελλος και
ωθεί στην εξόντωση των Εβραίων. Το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων
βεβηλώνεται συστηµατικά. Όλα αυτά συνυπάρχουν στην κοινωνία µας.
Η περίφηµη δεκαετία του ’40, τόσο µυθοποιηµένη και τόσο αποσιωπηµένη συνάµα,
έχει αρχίσει να φωτίζεται πολύπλευρα. Η Αντίσταση µελετήθηκε στην Ελλάδα µετά
το 1974 και κυρίως µετά το 1981, και η σχετική βιβλιογραφία αριθµεί σήµερα πολλές
χιλιάδες σελίδες. Ο Εµφύλιος µελετάται και συζητείται έντονα την τελευταία κυρίως
δεκαετία. Το να προστεθεί η γενοκτονία των Εβραίων στις σιωπές που πρέπει να
σπάσουν και στα θέµατα που οφείλουν να ενταχθούν τόσο στη συλλογική µνήµη όσο
και στην ελληνική ιστοριογραφία, όχι µόνο θα δώσει µια πληρέστερη εικόνα της
εποχής, αλλά θα προσφέρει και µια γόνιµη ευαισθητοποίηση σε θέµατα ρατσισµού
και ξενοφοβίας. Σε πρώτη φάση θα εµπλουτίσει την ιστορική έρευνα και τον
προβληµατισµό των ανθρωπιστικών επιστηµών γενικώς και σε δεύτερη φάση την ίδια
την κοινωνία, καθιστώντας πλουσιότερη τη συλλογική της µνήµη. Σε όλα αυτά η
συµβολή της µέσης εκπαίδευσης µπορεί να είναι καίρια.

49

Χριστίνα Κουλούρη
Ολοκαύτωµα και εκπαίδευση

Η διδασκαλία τραυµατικών ιστορικών γεγονότων έχει απασχολήσει τόσο την
ιστορική όσο και την παιδαγωγική επιστήµη, ενώ έχει αποτελέσει συχνά αντικείµενο
δηµόσιας αντιπαράθεσης. Ο τρόπος µε τον οποίο τα γεγονότα αυτά εντάσσονται στην
ιστορική αφήγηση (αν εντάσσονται, γιατί για τα περισσότερα επιλέγεται η σιωπή), η
µέθοδος και οι διδακτικοί στόχοι διδασκαλίας τους συνιστούν ζητήµατα
αµφιλεγόµενα που προκαλούν πληθώρα σχετικών δηµοσιευµάτων, επιστηµονικών
και µη. Η διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος εµπλέκει ιστοριογραφικά, παιδαγωγικά
αλλά και πολιτικά και ηθικά ζητήµατα, συνιστώντας πραγµατική πρόκληση για τον
εκπαιδευτικό. Οπωσδήποτε το Ολοκαύτωµα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως
ξεχωριστή και µοναδική περίπτωση, η διδασκαλία του όµως µπορεί να λειτουργήσει
παραδειγµατικά για άλλες περιπτώσεις.39 Στο παρόν άρθρο, θα στηριχτώ στην
υπάρχουσα διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία για να παρουσιάσω κάποιες σκέψεις ως
προς α) τις σιωπές της ελληνικής ιστορίας σχετικά µε τους Εβραίους, β) την
αναγνώριση, τον αρνητισµό και την «πολιτική ορθότητα» σχετικά µε το
Ολοκαύτωµα, γ) τη θέση του Ολοκαυτώµατος µέσα στην παγκόσµια και την
ελληνική ιστορία, και δ) τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος (γιατί και πως να
διδάξουµε το Ολοκαύτωµα). Τέλος, θα δώσω κάποια διδακτικά παραδείγµατα για το
Ολοκαύτωµα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε βάση εναλλακτικό διδακτικό υλικό το
οποίο έχω επιµεληθεί.
Οι «αόρατοι» Έλληνες και οι σιωπές της ιστορίας
Η ελληνική ιστορία µέχρι πρόσφατα είχε ελάχιστα ασχοληθεί µε τους Εβραίους που
κατοικούσαν επί αιώνες δίπλα-δίπλα µε τους χριστιανούς Έλληνες. Όπως και άλλες
αλλόθρησκες ή ετερόδοξες ή αλλόγλωσσες µειονότητες, οι Εβραίοι υπήρξαν µια
«αόρατη» οµάδα για την ελληνική ιστορία, ιδιαίτερα τη σχολική ιστορία.
Εντάσσονται λοιπόν σε εκείνες τις εύγλωττες σιωπές των ελληνικών σχολικών
βιβλίων, που επιβεβαιώνουν τον ελληνοκεντρισµό, την φαντασιακή εικόνα της
εθνικής οµοιογένειας, την απουσία από την αφήγηση του συλλογικού παρελθόντος
όσων δεν εντάσσονται πλήρως στην ελληνορθόδοξη ταυτότητα. Πράγµατι, η
κυρίαρχη ιστορική αφήγηση από τον 19ο αιώνα έδινε έµφαση στην οµοιογένεια του
έθνους, µια οµοιογένεια που διαπιστωνόταν µε βάση «εξωτερικά» χαρακτηριστικά,
όπως η θρησκεία και η γλώσσα. Η διδασκαλία της ιστορίας εξάλλου στόχευε στην
επιβεβαίωση της εθνικής οµοιογένειας, µέσα από µια αφήγηση που εξοβέλιζε και
αποσιωπούσε ό,τι θεωρούνταν εθνικά διαφορετικό.
Η αποσιώπηση της ιστορικής παρουσίας των Εβραίων δεν εξαιρούσε το
Ολοκαύτωµα. Κατά ένα παράδοξο τρόπο, οι αναφορές στο Ολοκαύτωµα
τοποθετούσαν το γεγονός εκτός ελληνικής κοινωνίας, σαν να αφορούσε κάποιους
«άλλους», άγνωστους, αποµακρυσµένους από την Ελλάδα. Σαν να µην εξοντώθηκε
στα στρατόπεδα θανάτου περίπου το 85% των Ελλήνων Εβραίων. Η αντίληψη αυτή
39
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δεν θα πρέπει ωστόσο να ερµηνευτεί αυτοτελώς, αλλά σε συνδυασµό µε την ελληνική
ιστοριογραφία για τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, η οποία επηρεάστηκε καθοριστικά από
τον Εµφύλιο που ακολούθησε. Στην ελληνική περίπτωση, πράγµατι, η ερµηνεία του
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου επικαθορίστηκε από την ερµηνεία του Εµφυλίου από
νικητές και ηττηµένους αντίστοιχα. Και στις δύο εκδοχές πάντως, για διαφορετικούς
λόγους, το Ολοκαύτωµα δεν εντάχθηκε οργανικά στο σχετικό αφήγηµα. Εξάλλου, η
έµφαση που δόθηκε, όχι µόνο στην περίπτωση της ελληνικής ιστοριογραφίας αλλά
και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στην αντιστασιακή δράση των κατεχόµενων
κοινωνιών άφηνε στο περιθώριο τις «σκοτεινές» πλευρές αυτής της περιόδου.
∆εδοµένου ότι ο ναζισµός εκπροσώπησε για τη µεταπολεµική ευρωπαϊκή µνήµη το
«απόλυτο» κακό, ήταν απαραίτητη για την κάθε εθνική αυτο-εικόνα η ενίσχυση της
αντιστασιακής πλευράς του συλλογικού παρελθόντος. Η διδασκαλία του
Ολοκαυτώµατος στο ελληνικό σχολείο έχει αναπόφευκτα επηρεαστεί από αυτή την
παράδοση της ιστοριογραφίας.
Αναγνώριση, αρνητισµός, «πολιτική ορθότητα»
Οι σιωπές αυτές δεν αποτελούν λοιπόν αποκλειστικότητα της ελληνικής
ιστοριογραφίας. Το Ολοκαύτωµα, ένα γεγονός «αδιανόητο» για τη βαρβαρότητά του,
αντιµετωπίστηκε µε συνειδητή ή ασυνείδητη λήθη (και από τους ίδιους τους
επιζώντες) αλλά και µε απόρριψη και άρνηση. Η ιστορική προσέγγιση του
Ολοκαυτώµατος αποτέλεσε εξαρχής ένα ζήτηµα ακραία διχαστικό που έχει οδηγήσει
στα δικαστήρια αρνητιστές και αντιπάλους, έχει προκαλέσει αποφάσεις κοινοβουλίων
και σαφώς υπερβαίνει αµιγώς ιστοριογραφικά και παιδαγωγικά ζητήµατα. Στη
Γερµανία, η ερµηνεία του ναζιστικού παρελθόντος και η σχετικοποίηση ή η άρνηση
του Ολοκαυτώµατος έχουν πυροδοτήσει οξύτατες διαµάχες µε σηµαντικότερη την
περίφηµη «διαµάχη των ιστορικών» (Historikerstreit) στα µέσα της δεκαετίας του
80.40 Πολλές χώρες, εξάλλου, έχουν ποινικοποιήσει την άρνηση του Ολοκαυτώµατος,
θέτοντας σειρά ζητηµάτων ως προς τη σχέση ιστορίας και πολιτικής και τη
δυνατότητα κοινοβουλίων και δικαστηρίων να αποφασίζουν ποια είναι η «ιστορική
αλήθεια». Είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να υπερασπιστεί κάποιος την ελευθερία
του λόγου σε εκείνους που εµφορούνται από ολοκληρωτική ιδεολογία και αρνούνται
ότι υπήρξαν στρατόπεδα εξόντωσης και ότι εκατοµµύρια Εβραίοι υπήρξαν θύµατα
της ναζιστικής θηριωδίας.
Αφετέρου όµως, αποδεικνύεται εξαιρετικά επικίνδυνο να υιοθετείται η «πολιτική
ορθότητα» ως προς την «ιστορική αλήθεια» και να ποινικοποιούνται συγκεκριµένες
απόψεις για το παρελθόν. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των περίφηµων
«νόµων της µνήµης» που ψηφίστηκαν στη Γαλλία από το 1990 ως το 2005.41
Πρόκειται για το νόµο Gayssot (13.07.1990), που απαγόρευε την άρνηση του
Ολοκαυτώµατος, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρµενίων από το γαλλικό
κοινοβούλιο (29.01.2001), το νόµο Taubira, που χαρακτήριζε το εµπόριο των
Μαύρων και τα σκλαβοπάζαρα ως εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας (21.05.2001)
και το νόµο Mekachera (23.02. 2005), που έκανε θετική αξιολόγηση της γαλλικής
αποικιοκρατίας. Το 2005, µε αφορµή την ποινική δίωξη του γάλλου ιστορικού Olivier
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Pétré-Grenouilleau, µε βάση το νόµο Taubira, για το έργο του σχετικά µε το
δουλεµπόριο, σηµαντικοί γάλλοι ιστορικοί αντέδρασαν απαιτώντας την κατάργηση
των νόµων αυτών ως αντιδηµοκρατικών. Ο Pierre Nora, που υπήρξε µεταξύ εκείνων
που πρώτοι αντέδρασαν στους νόµους της µνήµης, προειδοποιεί, σε σχετικό άρθρο
του, για τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τη «γενικευµένη θυµατοποίηση του
παρελθόντος» και την καταχρηστική, σκόπιµη εκµετάλλευση της µνήµης σε βάρος
της ιστορίας.42
Οι ιστορικοί αντέδρασαν συνεπώς απέναντι στη δυνατότητα πολιτικών και δικαστών
να ορίζουν ως ποινικά κολάσιµες κάποιες ερµηνείες του παρελθόντος. Υποστήριξαν
ότι η ιστορικότητα των γενοκτονιών δεν είναι δυνατό να νοµιµοποιείται µε πολιτικές
αποφάσεις. Άλλωστε, πόσο αποτελεσµατική είναι, αλήθεια, αυτή η πολιτική
παρέµβαση για την αποτροπή, κατά τους ισχυρισµούς των πολιτικών, ανάλογων
πράξεων στο µέλλον; Αν υπάρχει ανάχωµα σε παρόµοιες ιδέες και απόψεις, αυτό θα
πρέπει να αναζητηθεί µάλλον στην ιστορία και όχι στην πολιτική, στη γνώση και όχι
στην καταστολή. Είναι το επιστηµονικό έργο του ιστορικού που µπορεί να
σταµατήσει όσους ψεύδονται για το παρελθόν και για τα εγκλήµατα που
διαπράχθηκαν και όχι οι ποινικές κυρώσεις των νοµοθετών. Όπως γράφει ο Τσβέταν
Τόντοροφ, «η αλήθεια δεν έχει ανάγκη τους νόµους για να προστατευτεί».43
Το Ολοκαύτωµα ως µέρος της παγκόσµιας και της ελληνικής ιστορίας
Η παγκόσµια διάσταση της ιστορίας του Ολοκαυτώµατος µπορεί να εντοπιστεί σε
πολλά και διαφορετικά επίπεδα: ως ιστορία του αντισηµιτισµού και του µίσους
εναντίον των Εβραίων, ως µέρος της ιστορίας του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ως
ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσµο και, επίσης, ως µια
ιστορική διδασκαλία που µπορεί να µεταδώσει οικουµενικές αξίες.
Η ιστορία του Ολοκαυτώµατος αποτελεί αναµφίβολα µέρος της εθνικής, της
ευρωπαϊκής και της παγκόσµιας ιστορίας. Στην παγκόσµια ιστορία ανήκει εξάλλου
και η ιστορία της ιδεολογίας που οδήγησε στο Ολοκαύτωµα –του αντισηµιτισµού.
Πράγµατι, το Ολοκαύτωµα δεν είναι κατανοητό αν δοθεί η εντύπωση ότι ο Χίτλερ
εφηύρε τον αντισηµιτισµό στη δεκαετία του 1930, χωρίς να γίνει καµία αναφορά
στην ευρωπαϊκή ιστορία των προηγούµενων αιώνων. Παρόλο που ο αντισηµιτισµός
είναι όρος που δηµιουργήθηκε στη δεκαετία του 1870 από τον Wilhelm Marr,44 θα
πρέπει να ανατρέξουµε στην ίδια την ιστορία του χριστιανισµού για να
κατανοήσουµε πώς διαµορφώθηκαν στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών
εχθρικές απόψεις και συµπεριφορές εναντίον των Εβραίων που κατέληξαν σε µια
µορφή ρατσισµού που είναι ο αντισηµιτισµός.
Σύµφωνα µε τον Raul Hilberg,45 από τη στιγµή που ο χριστιανισµός έγινε κρατική
θρησκεία, η θέση του απέναντι στους Εβραίους ακολούθησε τα εξής στάδια:
προσηλυτισµός, εκτοπισµός, εξόντωση. Κατά το στάδιο του προσηλυτισµού, η
χριστιανική εκκλησία πρόβαλλε την οικουµενικότητά της και ήταν ανοικτή προς
όλους τους δυνάµει πιστούς. Ωστόσο, οι Εβραίοι αντιµετωπίζονταν ως κατώτεροι και
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αιρετικοί, ως λαός µε κακόβουλες προθέσεις. Επιβάλλονταν περιορισµοί ως προς τα
επαγγέλµατα που µπορούσαν να ασκήσουν και ως προς τον τόπο εγκατάστασης,
στοιχεία που οδήγησαν στη δηµιουργία των γκέτο. Από τον 16ο αι., ξεκινά η φάση
του εκτοπισµού, στη διάρκεια της οποίας οι Εβραίοι εξαναγκάζονται είτε να µείνουν
µέσα στο γκέτο είτε να πάρουν το δρόµο της εξορίας. Τα ξεσπάσµατα βίας εναντίον
τους είναι τότε όλο και συχνότερα. Στον 19ο αι., οι εξελίξεις στη βιολογία και τη
γλωσσολογία δηµιούργησαν τις βάσεις για νέες διακρίσεις εναντίον των Εβραίων, µε
επιστηµονικό ένδυµα αυτή τη φορά: διάκριση ινδοευρωπαϊκών και σηµιτικών
γλωσσών, δαρβινισµός (οι Εβραίοι ορίζονται ως φυλή και ο αντισηµιτισµός
εξελίσσεται σε µια από τις µορφές ρατσισµού). Στις γερµανικές χώρες, όπου
εξαπλώνεται η ιδεολογία της υπεροχής της αρίας φυλής, ο αντισηµιτισµός είναι
εντονότερος. Αλλά και στη Ρωσία, στα τέλη του 19ου αι., υπάρχουν βίαιες
αντισηµιτικές εκδηλώσεις. Η δολοφονία του τσάρου Αλέξανδρου Β΄ αποδόθηκε
στους Εβραίους και, µετά το 1880, πογκρόµ ανάγκασαν πολωνούς και ρώσους
Εβραίους να µεταναστεύσουν. Στη Γαλλία, την ίδια εποχή, ο αντισηµιτισµός
καλλιεργείται από εθνικιστικά ακροδεξιά κόµµατα που κάνουν δυναµική εµφάνιση.
Η υπόθεση Ντρέυφους αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα του κλίµατος που
επικρατούσε. Γύρω στο 1900 η ρωσική µυστική αστυνοµία κυκλοφορεί τα
«Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», ένα χαλκευµένο κείµενο, όπου οι Εβραίοι
εµφανίζονται στο πρώτο παγκόσµιο συνέδριο στη Βασιλεία το 1897 να εξυφαίνουν
συνωµοσία για την κατάκτηση της Ευρώπης.
Βεβαίως, η ιστορία των Εβραίων της Ευρώπης δεν εξαντλείται σε αυτή την αρνητική
εκδοχή που καταλήγει στην εξόντωσή τους από το ναζιστικό καθεστώς. Υπάρχει,
ταυτόχρονα, η κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική ιστορία των πολυπληθών
εβραϊκών κοινοτήτων των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. Η ιστορία αυτή δεν µπορεί
να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη από τη γενική ιστορία της Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει και
για την ελληνική ιστορία. Όπως και στην περίπτωση της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας
ιστορίας, η ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων που άνθησαν επί αιώνες στην περιοχή
της σηµερινής Ελλάδας δεν µπορεί παρά να συνδυάζεται µε την ελληνική ιστορία.
Λόγω, εξάλλου, της αριθµητικά σηµαντικής εβραϊκής παρουσίας, κυρίως στη
Θεσσαλονίκη, η ιστορία του Ολοκαυτώµατος αποτελεί σηµαντικό µέρος της
ελληνικής ιστορίας του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Οι περισσότεροι Ελληνοεβραίοι
που εξοντώθηκαν από τους ναζί κατά τη διάρκεια του ∆εύτερου Παγκόσµιου
Πολέµου προέρχονταν από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν οφειλόταν µόνο στο ότι η
εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης ήταν η κατά πολύ µεγαλύτερη ολόκληρης της
Ελλάδας (περίπου οι 50.000 από τις 70.000 Εβραίων της Ελλάδας ζούσαν εκεί), αλλά
και στο ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης µιλούσαν τη λαντίνο, την ισπανογενή
γλώσσα των σεφαρδιτών, και οι περισσότεροι ζούσαν σε γειτονιές διαφορετικές από
εκείνες του ελληνορθόδοξου πληθυσµού. Ο εβραϊκός πληθυσµός της Θεσσαλονίκης
στάλθηκε κυρίως στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς. Μόνον το 17% των
Εβραίων που ζούσαν στην Ελλάδα πριν από τον πόλεµο επιβίωσαν από τη ναζιστική
κατοχή.46 Αφετέρου, η ιστορία του Ολοκαυτώµατος των ελλήνων Εβραίων περιέχει
επίσης και την αλληλεγγύη εκ µέρους των ελλήνων Χριστιανών που ζούσαν επί
αιώνες δίπλα τους καθώς και τη διάσωσή τους από ένα ευρύ φάσµα οργανώσεων και
θεσµικών φορέων, από την Εκκλησία και την αστυνοµική διεύθυνση Αθηνών ως το
ΕΑΜ.
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Η διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος: γιατί και πώς να διδάξουµε το Ολοκαύτωµα
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος µπορεί να θεωρηθεί οικουµενική, ως προς το
µήνυµα που µεταδίδει στις νέες γενιές. Το ιστορικό αυτό µάθηµα έχει πράγµατι
παγκόσµια εµβέλεια γιατί διδάσκει παγκόσµιες αξίες. Είναι όµως ένα µάθηµα
δύσκολο, µια πραγµατική πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, όχι µόνο γιατί καλείται να
διδάξει ένα «αδιανόητο» ιστορικό γεγονός σε µικρά παιδιά αλλά και γιατί, µέσα από
το µάθηµα αυτό, θα πρέπει να τα οδηγήσει στην πλήρη κατανόηση της ανθρώπινης
συµπεριφοράς στις φωτεινές και σκοτεινές πλευρές της. Αφετέρου, ο εκπαιδευτικός
θα πρέπει να πείσει τους µαθητές για τη σχέση αυτού του ιστορικού µαθήµατος µε τη
ζωή τους στο παρόν και στο µέλλον. Παρόλο που αυτό ισχύει για το µάθηµα της
ιστορίας συνολικά, δεδοµένου ότι τα παιδιά εν γένει θεωρούν ότι η ιστορία είναι ένα
µάθηµα που λίγο τους αφορά σήµερα, ισχύει ειδικότερα για το Ολοκαύτωµα, λόγω
της ακρότητας του γεγονότος. Ο εκπαιδευτικός, συνεπώς, µπορεί να εξηγήσει στους
µαθητές ότι, ενώ το Ολοκαύτωµα υπήρξε πράγµατι ένα µοναδικό γεγονός στην
ιστορία της ανθρωπότητας, εντούτοις ιδεολογίες που συνδέονται µαζί του, όπως ο
φασισµός, ο ρατσισµός και αντισηµιτισµός δεν πέθαναν το 1945, µε το τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου και την ήττα της ναζιστικής Γερµανίας. Πρόσφατα έγινε
γενοκτονία στη Ρουάντα και εθνοκάθαρση στη Γιουγκοσλαβία. Πράξεις
βαρβαρότητας υπάρχουν στην ανθρώπινη ιστορία και, βεβαίως, η διδασκαλία θα
αναδείξει τόσο τις οµοιότητες µεταξύ τους όσο και τη µοναδικότητα του
Ολοκαυτώµατος.
Κάποια θέµατα που µπορούν να αναπτυχθούν µε βάση τη διδασκαλία του
Ολοκαυτώµατος είναι: «Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στο άτοµο και την κοινωνία;
Ποιοι παράγοντες προωθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα; Τι κάνει τους
ανθρώπους να υπακούουν σε πρόσωπα µε κύρος και εξουσία; Ποιοι παράγοντες
κινητοποιούν τους ανθρώπους να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη; Πως µπορούν το
µίσος και τα στερεότυπα κάποιων οµάδων να µεταδοθούν από τη µια γενιά στην
επόµενη; Πως µπορούν οι κοινωνίες να εκτρέφουν συµπεριφορές κοινωνικής
ευαισθησίας και φροντίδας;»47
Η διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα είναι πρωτίστως ένα µάθηµα πολιτικής αγωγής,
στη διάρκεια του οποίου οι µαθητές θα πρέπει να δουν την ιστορία ως καθοριζόµενη
από τους ανθρώπους και όχι ως αναπόφευκτη και να στοχαστούν σε θέµατα
συλλογικής ευθύνης. Οι µαθητές θα πρέπει, επίσης, να καταλάβουν γιατί κάποιοι
άνθρωποι βλέπουν την καταδίωξη κάποιων άλλων ως θέµα που τους αφορά και
επιλέγουν να παρέµβουν υπέρ τους –αυτό αποτελεί κεντρικό συστατικό της πολιτικής
αγωγής (βλ. στο Παράρτηµα: ∆ιδακτικό παράδειγµα ΙΙ). Συνεπώς, οι µαθητές
µπορούν να αναπτύξουν, µέσα από αυτό το µάθηµα, την ικανότητα να ξεχωρίζουν
την αδικία, τον ρατσισµό, τις διακρίσεις και την κατάχρηση εξουσίας.
Για τη µέθοδο διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος υπάρχει µια πολύ εκτεταµένη
βιβλιογραφία σε πολλές γλώσσες και, πρόσφατα µόνο, και στα ελληνικά48. Θα
σηµειώσω εδώ µόνο δύο σηµαντικές παραµέτρους αυτής της µεθόδου, ενώ στη
47

G.Scott, C.Supple, K.Klinger, The Holocaust in the school curriculum: a European perspective,
Council of Europe, Strasbourg 1998, 52.
48
Πρόκειται για τις εκδόσεις του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος και για το βιβλίο Προσεγγίζοντας
το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο. Ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό πρόγραµµα για µαθητές ∆ηµοτικούΓυµνασίου-Λυκείου, Αθήνα, Ταξιδευτής, 2007 –συγγραφείς οι Γ. Κόκκινος, Μαρία Βλαχού, Βασιλική
Σακκά, Ευαγγελία Κουνέλη, Αγγελουρανία Κώστογλου, Στ. Παπαδόπουλος.
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συνέχεια θα παραθέσω, σε παράρτηµα, και δύο διδακτικά παραδείγµατα που
αντιστοιχούν στους στόχους της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος, όπως τους
περιέγραψα συνοπτικά προηγουµένως.
•

•

Είναι σηµαντικό, µέσα από τη διδασκαλία, να γίνει το αφηρηµένο συγκεκριµένο, να
κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια της δικαιοσύνης και τη φύση του φασισµού.
Κατανοώντας τις συνθήκες όπου εµφανίστηκε ο ναζισµός και έγινε το Ολοκαύτωµα,
οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν συνείδηση τι σήµαινε να ζεις σε εκείνη τη
ζοφερή εποχή.
Σηµαντική µέθοδος για τη διδασκαλία της ιστορίας που εφαρµόζεται σε πολλές
περιπτώσεις είναι η ενσυναίσθηση. Μέσα από τη χρήση πηγών αυτοβιογραφικών που
περιγράφουν την κατοχή, τη ζωή στο γκέτο, την αποστολή στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, την επιβίωση, οι µαθητές καλούνται να νιώσουν τη θέση και την
εµπειρία των θυµάτων (βλ. στο Παράρτηµα: ∆ιδακτικό παράδειγµα Ι).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το Ολοκαύτωµα στη ΝΑ Ευρώπη: διδακτικά παραδείγµατα49
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ Ι: ∆ιακρίσεις, απαγορεύσεις, περιορισµοί
(νοµοθεσία, έµπρακτη έκφραση ρατσισµού εναντίον των Εβραίων)
ΙΙΙ-20. Απόσπασµα από τον βουλγαρικό Νόµο για την Προστασία του Έθνους
24 ∆εκεµβρίου 1940
Άρθρο 21. Τα άτοµα εβραϊκής προελεύσεως δεν επιτρέπεται:
Α) Να κατέχουν την βουλγαρική υπηκοότητα. Οι γυναίκες εβραϊκής καταγωγής
παίρνουν την υπηκοότητα του συζύγου τους.
Β) Να συµµετέχουν ως εκλογείς ή υποψήφιοι σε δηµόσιες ψηφοφορίες είτε σε
εκλογές µη κερδοσκοπικών σωµατείων, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
εκλογή αφορά οργάνωση ατόµων αποκλειστικά εβραϊκής προελεύσεως.
Γ) Να κατέχουν θέσεις σε οποιαδήποτε κρατική, δηµοτική ή άλλη δηµόσια αρχή,
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται για φορέα ατόµων αποκλειστικά
εβραϊκής προελεύσεως. [...]
Ε) Να παντρεύονται ή να συζούν µε άτοµα βουλγαρικής καταγωγής. Οι γάµοι µεταξύ
ατόµων εβραϊκής προελεύσεως και Βουλγάρων οι οποίοι συνάπτονται µετά την
έναρξη ισχύος αυτού του νόµου θεωρούνται ως ανυπόστατοι και µη τελεσθέντες. [...]
Άρθρο 23. Εφεξής απαγορεύεται η εγκατάσταση στη Σόφια ατόµων εβραϊκής
προελεύσεως.

49

Τα κείµενα προέρχονται από το Εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Νεότερης
Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Βιβλίο Εργασίας 4, ό.π.
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Άρθρο 24. Tα άτοµα εβραϊκής προελεύσεως απαγορεύεται να κατέχουν ή να
ενοικιάζουν ακίνητη περιουσία, ιδίω ονόµατι ή µέσω πληρεξουσίων. Στους
επαρχιακούς οικισµούς, εκτός των θερέτρων, απαγορεύεται να κατέχουν
οποιοδήποτε κτίσµα. [...]
Άρθρο 26. Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, έπειτα από σχετική έκθεση
του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Εργασίας, να περιορίζει, απολύτως ή εν
µέρει, την προσωπική ή κεφαλαιική συµµετοχή ατόµων εβραϊκής προελεύσεως σε
ορισµένους κλάδους του εµπορίου, της βιοµηχανίας και των τεχνών.
Εντός µηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόµου όλα τα άτοµα εβραϊκής
προελεύσεως υποχρεούνται να δηλώσουν προς τις αρχές το σύνολο της κινητής και
ακίνητης περιουσίας των.
Оцеляването. Сборник документи 1940-1944 [Η επιβίωση. Συναγωγή τεκµηρίων 1940-1944], σ.
157-161.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο τεκµήριο από τη δική σας χώρα εκείνη την εποχή; Η
αντισηµιτική πολιτική στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιβλήθηκε
αποκλειστικά από τη γερµανική επιρροή; Είχαν περιθώριο επιλογών οι σύµµαχοι της
Γερµανίας; Επίσης, αξίζει να αναλυθεί η ονοµασία αυτού του νόµου: ήταν στ’ αλήθεια
ανάγκη να προστατευτεί από τους εβραίους το βουλγαρικό (ή οποιοδήποτε άλλο)
έθνος;
ΙΙΙ-22. ∆ιαταγή της Στρατιωτικής ∆ιοίκησης Βελιγραδίου
25η Απριλίου 1941
∆ΙΑΤΑΓΗ
1)

Όλοι οι Εβραίοι οι οποίοι διαµένουν στην πόλη του Βελιγραδίου επιτρέπεται
να αγοράζουν τρόφιµα και άλλα αγαθά στις πλατείες και τις αγορές της πόλεως
µόνον µετά την 10.30 ώρα πρωινή. Οι πωλητές δεν πρέπει να τούς πωλούν
ο,τιδήποτε πριν από αυτή την ώρα.

2)

Στις δηµόσιες βρύσες και στα υπόλοιπα µέρη όπου σχηµατίζονται σειρές
αναµονής, οι Εβραίοι µπορούν να λάβουν σειρά αναµονής µόνον αφού πρώτα θα
έχουν εξυπηρετηθεί οι Άρειοι πολίτες.

3)

Απαγορεύεται σε όλους τους εµπόρους η πώληση τροφίµων και άλλων
αγαθών στους Εβραίους σε υψηλότερες τιµές κι εν γένει παρανόµως.

4)

Οι Εβραίοι που δεν συµµορφώνονται µε την ∆ιαταγή αυτή θα τιµωρούνται µε
φυλάκιση έως τριάντα (30) ηµερών και πρόστιµο έως 10.000 δηναρίων. Αναλόγως
των περιστάσεων, θα µπορούν επίσης να αποστέλλονται σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης. Η ίδια τιµωρία θα επιβάλλεται και στους εµπόρους οι οποίοι
υποπίπτουν στην περίπτωση του Άρθρου 3 της παρούσης ∆ιαταγής.

5)

Η αστυνοµία του Βελιγραδίου, δηλαδή τα κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα,
θα είναι αρµόδια για την επιβολή των ποινών συµφώνως προς αυτήν τη ∆ιαταγή.
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Η ∆ιαταγή αυτή τίθεται εν ισχύι αµέσως.
∆ιετάχθη την 25η Απριλίου του 1941, εν Βελιγραδίω
Ο ∆ιοικητής
Συνταγµατάρχης φον Κάιζενµπεργκ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ: Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΙΙΙ-21. Βούλγαροι βουλευτές διαµαρτύρονται ενάντια στον εκτοπισµό των
εβραίων
[...] Ψιθυρίζεται ότι η Βουλγαρική Κυβέρνηση σκοπεύει να απελάσει αυτούς τους
ανθρώπους από τη χώρα µας. Αυτοί οι ψίθυροι είναι οπωσδήποτε ανυπόστατοι και
κακόβουλοι, καθώς αυτοί οι άνθρωποι είναι Βούλγαροι πολίτες και η απέλασή τους
θα είχε αρνητικές επιπτώσεις, όχι µόνον επειδή θα στιγµάτιζε τον εθνικό χαρακτήρα
της Βουλγαρίας, αλλά κι επειδή θα επηρέαζε αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας
µας στο µέλλον.
Ένα µικρό έθνος δεν έχει την ελευθερία να αδιαφορεί για τα ηθικά ζητήµατα. Ο
ισχυρός ηθικός χαρακτήρας είναι το µεγαλύτερό µας όπλο εναντίον των µελλοντικών
αδικιών. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία για εµάς επειδή Εσείς, αγαπητέ Πρωθυπουργέ
της χώρας, οπωσδήποτε θα θυµόσαστε ότι πριν από όχι πολύ καιρό υποφέραµε κι
εµείς οι ίδιοι από τις βαριές ηθικές και πολιτικές συνέπειες της ηθικά έκτροπης
νοµοθεσίας την οποία είχαν θεσπίσει ορισµένα άτοµα.
Ποιά Βουλγαρική κυβέρνηση θα θέλαµε κι εµείς σήµερα να επιβαρύνουµε µε µια
τέτοια ευθύνη για το µέλλον;
Οι Εβραίοι στην Βουλγαρία είναι λίγοι. Το κράτος είναι ισχυρό και διαθέτει πλήθος
νόµιµων µέσων για την πάταξη κάθε εγκληµατικού στοιχείου, αδιακρίτως της
προελεύσεως του τελευταίου. Εποµένως είναι περιττή η προσφυγή σε νέα και άκρως
απάνθρωπα µέτρα τα οποία θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε
µελλοντικές κατηγορίες περί Βουλγαρικής συµµετοχής σε µαζική ανθρωποκτονία.
Αυτές οι ενδεχόµενες κατηγορίες άµεσα θα βαρύνουν τους ώµους της σηµερινής
Κυβέρνησης της Βουλγαρίας, αλλά συγχρόνως θα αποτελούν και µια βαρειά
κληρονοµιά για τον Βουλγαρικό λαό του σήµερα και των µελλοντικών γενεών. Τα
αποτελέσµατα παρόµοιων πολιτικών επιλογών είναι εύκολα προβλέψιµα, κι
εποµένως δεν θα έπρεπε να επιτρέψουµε να επέλθουν. Θα µας είναι αδύνατο να
συµµεριστούµε οποιοδήποτε µερίδιο της ευθύνης για κάτι τέτοιο.
Оцеляването. Сборник документи 1940-1944 [Η επιβίωση. Συναγωγή τεκµηρίων 1940-1944],
σ. 216-218.

Αυτή είναι µια ανακοίνωση διαµαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό
(χρονολογηµένη από τις 26 ∆εκεµβρίου του 1943), η οποία υπογράφηκε από τον
αντιπρόεδρο της 25ης Συνόδου της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης Ντ. Πέσεφ και άλλους
σαράντα δυο πληρεξουσίους, εναντίον της απέλασης των εβραίων από τη Βουλγαρία.
Οι υπογράφοντες επιµένουν πως τα νέα αντιεβραϊκά µέτρα θα έπρεπε να βασίζονται σε
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πραγµατικά πολιτικά συµφέροντα και στις εθνοτικές αντιλήψεις του βουλγαρικού λαού.
Θέτουν προς την κυβέρνηση το ερώτηµα, αν είναι διατεθειµένη να αναλάβει την
τεράστια ιστορική ευθύνη της απέλασης αθώων υπηκόων της προκειµένου να
εξυπηρετήσει τα σχέδια µιας ξένης δύναµης.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Σχολιάστε την πρόταση ‘Ένα µικρό έθνος δεν έχει την ελευθερία να
αδιαφορεί για τα ηθικά ζητήµατα.’ Μήπως αυτό σηµαίνει πως τα ‘µεγάλα’ έθνη
διαθέτουν αυτή την ελευθερία; Με ποιούς τρόπους ανησυχούσαν για το µέλλον οι
συντάκτες αυτής της ανακοίνωσης διαµαρτυρίας;

IV-11. Ένας ελληνοεβραίος περιγράφει πώς τον βοήθησαν αυτόν και την
οικογένειά του οι Ορθόδοξοι έλληνες κατά τη διάρκεια της γερµανικής Κατοχής
Μολονότι επικρεµόταν η απειλή της φυλάκισης, πολλοί µη εβραίοι έκρυψαν τους
εβραίους φίλους τους στα διαµερίσµατά τους ή τούς βοήθησαν να διαφύγουν. Ο
Αλφρέντ Κοέν, αθηναίος δικηγόρος, θυµάται την αυθόρµητη βοήθεια που τού
έδωσαν φίλοι και γείτονες: ‘Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον τρόµο που νιώσαµε µια νύχτα,
όταν είχα κρύψει τη µεγάλη µου οικογένεια σ’ ένα από αυτά τα σπίτια, και ακούσαµε
από τα µεγάφωνα ν’ ανακοινώνεται πως οι γερµανοί είχαν εκδώσει διαταγή, οι
εβραίοι που συλλαµβάνονταν να κρύβονται να εκτελούνται κι εκείνοι που τούς
πρόσφεραν καταφύγιο να στέλνονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τότε ένας από µας είπε πως δεν ήταν σωστό να µείνουµε κι άλλο σ’ αυτό το σπίτι,
βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την ησυχία ηλικιωµένων ανθρώπων, και ακόµη και
γυναικών. Η απάντηση που µας έδωσαν ήταν: ‘-Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να µείνετε.
Γιατί θα έπρεπε, γιε µου, οι δικές µας οι ζωές να είναι πιο πολύτιµες από τις δικές
σας;’
Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εµπειρία της Κατοχής, σ. 287-288.
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ΜΕΡΟΣ ∆’
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ
ΣΑΜ ΝΕΧΑΜΑ
«Γεννήθηκα στις 12 Ιανουαρίου του 1930 στην Αθήνα. Ήµασταν πέντε µαζί µε
τους δύο αδελφούς µου, τον Ισαάκ και τον Νόρµαν. Ο πατέρας µου ήταν
αρχιλογιστής σε µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής υφασµάτων.
Όταν ήρθαν οι Γερµανοί και για πρώτη φορά είδαµε τη Σβάστικα στη
Ακρόπολη, νιώσαµε τον πρώτο φόβο. Όχι ειδικά επειδή ήµασταν Εβραίοι, αλλά όπως
όλοι οι άλλοι. Συνέχισα να πηγαίνω σχολείο, η ζωή µας στην αρχή δεν άλλαξε πολύ.
Εκποιήσαµε όµως τα πάντα και αγοράσαµε µεγάλες ποσότητες υφασµάτων – έτσι
επιζήσαµε αργότερα ανταλλάσσοντας τα.
Το Σεπτέµβριο του 1943, όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία, τα πράγµατα
δυσκόλεψαν. Είχαµε µάθει τι είχε συµβεί στη Θεσσαλονίκη από οµοθρήσκους που
κρυβόταν στην Αθήνα. Ο πατέρας µου, µε επαφές που είχε στην Αστυνοµία πήρε
ψεύτικες ταυτότητες. Απέκτησα καινούριο όνοµα: Αριστοτέλης Καραβοκύρης.
Είχαµε βοήθεια και από την Εκκλησία.» Η οικογένεια θα έδινε ό,τι είχε για φύλαξη
και θα σκόρπιζε σε διάφορες κρυψώνες. «Χωριστήκαµε, εγώ, µε τη µητέρα µου, πήγα
στο Χαλάνδρι, σε µια οικογένεια που είχε άλλα τρία παιδιά. Ήταν ωραία εκεί
ήµασταν συνέχεια έξω, είχαν µια κατσίκα και κότες... Αυτό ήταν προσωρινό.
Είκοσι µέρες µετά, η µητέρα µου βρήκε άλλο µέρος. Ο ιδιοκτήτης όµως κατάλαβε ότι
ήµασταν Εβραίοι και δε µας ήθελε. Πήγαµε έτσι στο σπίτι ενός φίλου, κοντά στο
παλιό µας σπίτι, όπου µείναµε για δεκαπέντε µέρες, ενώ η µητέρα µου έψαχνε νέα
κρυψώνα. Βρήκε τελικά στο Ρουφ. Μια αυλή µε δυο µικροσκοπικά λασπόχτιστα
δωµάτια. Μας έδωσαν το ένα. Τουαλέτα δεν υπήρχε, παρά µόνο έξω στην αυλή.
Μείναµε εκεί ως «βοµβόπληκτοι από τον Πειραιά» για οκτώ µήνες, µέχρι τη
σύλληψή µας.
Συλληφθήκαµε από προδοσία, στις 19 Ιουνίου 1944, δεκατρείς ηµέρες µετά από
τη D-Day, πάνω που είχαµε όλοι χαρεί και περιµέναµε την απελευθέρωση. Είχε
ζέστη και είχαµε κοιµηθεί έξω στην αυλή εκείνο το βράδυ. Στις τέσσερις το πρωΐ
ξύπνησα από µία κλωτσιά και ένα φακό να φέγγει στα µάτια µου. Ήταν τέσσερις
Γερµανοί και ένα Έλληνας συνεργάτης τους. Μας έβαλαν σ’ ένα αυτοκίνητο αι µας
πήγαν στο αρχηγείο της Γκεστάπο στην οδό Μέρλιν. Μας ρίξαν σ’ ένα κελλί.
Μείναµε εκεί δυόµισι µέρες και µετά µας πήγαν στο Χαΐδάρι. Ήµασταν τριάντα
άτοµα στο θάλαµο, κοιµόµασταν µε µια κουβέρτα στο πάτωµα. Ήταν χειρότερα ίσως
από ότι αργότερα στη Γερµανία... Συνέχεια βαριά εργασία και ξύλο... Κάθε βράδυ
φέρναν κι’ άλλους που είχαν µαζέψει. Στο τέλος Ιουλίου ήµασταν γύρω στους 180
Εβραίοι.
Μια µέρα βλέπουµε ένα ατελείωτο κονβόι φορτηγά µε κόσµο. Ήταν οι Εβραίοι
της Ρόδου. Τρεις µέρες µετά, µας έβαλαν όλους σε φορτηγά, µας πήγαν στο Ρουφ και
µας φόρτωσαν στο τραίνο. Φορτηγά βαγόνια, έγραφαν απ’ έξω «Ίπποι 8, Άνδρες 40».
Ήµασταν 80 άτοµα στο κάθε βαγόνι. Το ταξίδι πήρε δεκαέξι µέρες...
Φτάσαµε στο στρατόπεδο του Μπίρκεναου και µας κατέβασαν. „Schnell,
Raus!“ µας φώναζαν και µας χτυπούσαν. Τρόφιµοι µε στολές του στρατοπέδου, µε
καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, πλησίαζαν όποιες νέες κοπέλλες κρατούσαν µωρά
και τους έλεγαν να τα δώσουν στις ηλικιωµένες. ∆εν το ήξεραν τότε, αλλά αυτό ήταν
διαφορά ζωής και θανάτου γι’ αυτές, αφού οι πολύ νέοι και οι ηλικιωµένοι
θανατώνονταν αµέσως... Μας χώρισαν άντρες και γυναίκες, ήταν η τελευταία φορά
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που είδα τη µητέρα µου. Περάσαµε απολύµανση, µας ξύρισαν εντελώς και αφήσαµε
όλα µας τα ρούχα. Περάσαµε από τα ντους και µας έδωσαν τα ρούχα του
στρατοπέδου: ένα παντελόνι και ένα σακκάκι, πολιτικά. Με κόκκινη µπογιά τους
έβαζαν µια λωρίδα στην πλάτη. Παπούτσια δεν είχε, πήρα κάτι ξύλινα τσόκαρα. Μας
έδωσαν µια σούπα και µετά µας έκανα τατουάζ τον αριθµό στο χέρι.
Μετά ήρθε η περίοδος της καραντίνας. Εγώ έκανα δυο φορές, γιατί όταν µε
έστειλαν στο στρατόπεδο των παιδιών, ένα από αυτά είχε οστρακιά και µας έβαλαν
όλο το θάλαµο άλλες σαράντα µέρες. Προσπαθούσαµε να βρούµε τρόπο να
σκοτώσουµε το χρόνο µας, αφού δε δουλεύαµε, για να µη σκοτωθούµε µεταξύ µας.
Κάναµε αυτοσχέδιες σκακιέρες, τράπουλες...
Εκεί είδα πόσο σκληρά µπορούν να γίνουν τα παιδιά για να επιζήσουν. Χειρότερα και
από θηρία... Είδα µε τα µάτια µου δεκάχρονο παιδί, που σχεδόν λυντσαρίστηκε, γιατί
είχε κλέψει λόγο ψωµί. Είχαµε όµως και το αντίθετο, οµάδες πέντε – έξι παιδιών,
που αλληλοβοηθιόντουσαν. Έµαθα και Λαντίνο, µε βοήθησαν και τα Γαλλικά που
ήξερα. Για να επιζήσει κανείς, έπρεπε να µάθει και πενήντα – εξήντα λέξεις
Γερµανικά: „Aufstehen“, „Schnell“ και „Mützen ab“, όλες τις διαταγές...
Τρεις µέρες µετά από το τέλος της καραντίνας, έκανα πυρετό και µε έστειλαν στο
„Revier“, το «νοσοκοµείο». Ξέραµε για τις Selektion, γίνανε δύο όσο ήµουν εκεί,
επέζησα όµως. Ένας άλλος Έλληνας, ονόµατι Καµπελής, επιλέχτηκε στη δεύτερη.
Ήξερε ότι το πρωΐ θα τον σκότωναν και, πολύ ήρεµος, ήρθε να µε αποχαιρετήσει...
Κατάλαβα ότι δεν µπορούσα να µείνω άλλο εκεί – κινδύνευα. ∆ύο µέρες δεν έβαλα
το θερµόµετρο και µε έδιωξαν.
Βγαίνοντας από το „Revier“, µας πήραν για δουλειά. Βγαίναµε στις τέσσερις
το πρωΐ στο Appell και µοιραζόµασταν σε οµάδες εργασίας. Στην αρχή δεν µε
έπαιρναν οι Κάπο γιατί ήµουν µικρός και δεν θα ήµουν παραγωγικός. Φοβόµουν ότι
θα µε σκότωναν. Τελικά µε πήραν στο „Kartoffelkommando“ – έπρεπε κάθε µέρα να
µεταφέρουµε σακκιά πατάτες από το σταθµό στο στρατόπεδο. Μπαίναµε σε πεντάδες
και, µε τη συνοδεία µουσικής, βγαίναµε από το στρατόπεδο για δουλειά. Χιόνιζε, η
λάσπη ήταν µέχρι το γόνατο...» Η δύναµη που έδιναν τα νιάτα θα βοηθούσε τον Σαµ
να επιζήσει από τρεις ακόµη Selektion όλο τον υπόλοιπο καιρό µέσα στο
στρατόπεδο.
«Μετά από δύο εβδοµάδες ζήτησαν τέσσερις για το „Budi“, ένα αγρόκτηµα.
Πήγαµε εκεί, περπατώντας περίπου 25 χιλιόµετρα, µαζί µε δυο Γερµανούς φρουρούς.
Ενώ οι άλλοι δούλευαν έξω, εγώ καθάριζα το θάλαµο. Ήταν ήδη ∆εκέµβριος του
1944 και υπήρχε µια γενική αίσθηση ότι τα πράγµατα είχαν αρχίσουν να
µαλακώνουν: µας άφησαν να κόψουµε ένα έλατο για τα Χριστούγεννα και να
κάνουµε ένα ντους ανήµερα. Μας άφησαν επίσης να παίξουµε µουσική και να
χορέψουµε!
Στο µεταξύ γνωρίζαµε ότι ο πόλεµος δεν πήγαινε καλά για τους Γερµανούς –
βλέπαµε τον ορίζοντα να φλέγεται, ακούγαµε τα κανόνια, οι Ρώσοι πλησίαζαν. Μας
είπαν λοιπόν ότι θα µετακινηθούµε.» Έτσι άρχισε η πορεία θανάτου προς το
Μπούχενβαλντ. «Στην αρχή πήραµε δυο κουβέρτες µαζί µας. Μετά από δέκα –
δεκαπέντε ώρες πορείας, πετάξαµε ό,τι κουβαλούσαµε, γιατί δεν µπορούσαµε να τα
κουβαλήσουµε άλλο. Εγώ φορούσα ένα στενό ζευγάρι παπούτσια, µε χτυπούσαν.
Καθώς χιόνιζε, το χιόνι µαζευόταν στη σόλα και συνεχώς γλυστρούσα.
Περπατούσαµε τέσσερις νύχτες. Ήµασταν τόσο εξαντληµένοι, που προσπαθούσαµε
να κλείσουµε τα µάτια µας και να κοιµηθούµε έστω και για πέντε λεπτά. Κάναµε
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στάση σε κάτι αχυρώνες. Πήγα να βγάλω τα παπούτσια µου και κάποιος άρχισε να
µου φωνάζει: «Για τ’ όνοµα του Θεού µη τα βγάλεις!». Θα πάγωναν και δεν θα
µπορούσα να τα ξαναβάλω. Εγώ όµως δεν µπορούσα. Τα έβγαλα, τα κρέµασα από τα
κορδόνια στο λαιµό µου και άρχισα να περπατώ το άλλο πρωΐ ξυπόλητος στο χιόνι.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να ζαρώσουν τα πόδια µου και να χωρέσουν πάλι στα
παπούτσια! Η πορεία αυτή ήταν η χειρότερη εµπειρία....»
Τελικά ο Σαµ κατάφερε να φθάσει στο στρατόπεδο του Μπούχενβαλντ. Εκεί
απελευθερώθηκε λίγο αργότερα από τους Αµερικανούς, για να γυρίσει µέσω Ιταλίας
στην Ελλάδα και να ξαναρχίσει τη ζωή του.
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΙΜΧΑ
Μία από τις πρώτες αναµνήσεις του Αλέξανδρου Σιµχά ήταν το µαύρο ταξί
που χρησιµοποιήθηκε για τη φυγή της οικογένειάς του από την Καβάλα. Τριών ετών
ήταν τότε ο ίδιος. Ο πατέρας του, διευθυντής σε µεγάλη καπνεµπορική επιχείρηση
της πόλης, διείδε τον κίνδυνο από την επερχόµενη Γερµανική Κατοχή µε το ξεκίνηµα
ακόµη του πολέµου. Αποφάσισε λοιπόν να µετακινηθεί η οικογένεια στην Αθήνα,
όπου θα ήταν ευκολότερο να αναµιχθεί µε το πλήθος.
Βρέθηκαν έτσι, ο Αλέξανδρος µε τους δύο µεγαλύτερους αδελφούς του και
τους γονείς του, σ’ ένα νοικιασµένο σπίτι στο Παγκράτι. Η Κατοχή είχε αρχίσει, αλλά
τα παιδιά µπορούσαν ακόµη τον πρώτο καιρό να κάνουν φίλους και να συµµετέχουν
στα παιχνίδια της γειτονιάς.
Ήταν τότε που άρχισε να νιώθει τις πρώτες σκιές της δύσκολης περιόδου που
επρόκειτο να έρθει: «Οι γονείς µου µού έλεγαν συνέχεια να µη λέω σε κανέναν ότι
είµαστε Εβραίοι, για να µη το µάθουν οι Γερµανοί» θυµάται ο ίδιος. «Άρχισαν έτσι
να µου δηµιουργούνται ενοχές. Αισθανόµουνα ότι ανήκα σε µία κατώτερη κατηγορία
ανθρώπων...»
Αποφασίστηκε ακόµα προληπτικά να βαφτιστούν όλα τα µέλη της
οικογένειας Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ώστε µε νέα, ψεύτικα ονόµατα και ταυτότητες να
µπορούν να γλυτώσουν από το διωγµό. Τα παιδιά έπρεπε για περισσότερη
πειστικότητα να µάθουν τις βασικές χριστιανικές προσευχές. Τα µεγαλύτερα αδέλφια
του δυσκολεύτηκαν αρκετά, ο µικρός όµως Αλέξανδρος το βρήκε διασκεδαστικό˙
µέσα σε δυο – τρεις µέρες είχε µάθει το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ηµών», χωρίς καν
να ξέρει ακόµη να διαβάζει! Το µέτρο αυτό αποδείχθηκε αργότερα µάλλον µάταιο,
αφού δεν αναγνώριζαν οι Γερµανικές Αρχές τέτοιου είδους βαφτίσεις Εβραίων σε
Χριστιανούς.
Όσο η Κατοχή γινόταν αγριότερη, τόσο δυσκόλευαν τα πράγµατα για τους
διωκόµενους Εβραίους. Πάρθηκε η απόφαση να χωριστεί η οικογένεια, ώστε αν
πιανόταν ένα µέλος να µην κινδυνεύσουν οι υπόλοιποι.
Τη φροντίδα του Αλέξανδρου ανέλαβε το ζεύγος του Γιώργου και της
Βιργινίας Αιγινήτη, στο σπίτι τους στο κέντρο της Αθήνας. Ο χωρισµός αυτός
στάθηκε ιδιαίτερα οδυνηρός για το πεντάχρονο αγόρι κι’ ας διαισθανόταν την
αναγκαιότητά του. Η συγκατοίκηση µε ανθρώπους που ως τότε δε γνώριζε, παρ’ όλη
την αγάπη και τη φροντίδα τους, ήταν στενάχωρη για εκείνο. «[..] παρ’ όλη την
ωραία ατµόσφαιρα που είχε δηµιουργήσει η οικογένεια Αιγινήτη, αισθανόµουν ότι
επρόκειτο να ανέβω µια µεγάλη ανηφόρα και µάλιστα χωρίς να γνωρίζω το τέλος
της».
Αντίβαρο στην περιστασιακή αυστηρότητα της Βιργινίας υπήρξε η αδυναµία
που του έτρεφε η µεγάλη µητέρα της.
Μοναδική διέξοδος στην ανάγκη του µικρού για παιχνίδι υπήρξε ο κοντινός
λόφος του Στρέφη. Η Καίτη, η κόρη της οικογένειας τον πήγαινε τακτικά εκεί για
βόλτα. Εκεί έζησαν και την εµπειρία ενός βοµβαρδισµού. Έχοντας µπει σε ένα
καταφύγιο του πάρκου, και φοβισµένοι από ένα βλήµα που εξερράγη στην είσοδό
του, άργησαν να επιστρέψουν στο σπίτι. Αυτό ανησύχησε πολύ τους θετούς του
γονείς.
Για τον ίδιο λόγο, την ανησυχία τους µήπως του συµβεί κάτι κακό ή προδοθεί,
είχαν απαγορευθεί και οι συναντήσεις µε την οικογένειά του. Η µία και µοναδική
φορά που συναντήθηκε µαζί τους, κατέληξε στη δριµεία επίπληξη της Καίτης από
τους θετούς της γονείς, επειδή είχε ανοίξει την πόρτα σε µιαν άγνωστη και της

62

επέτρεψε να πάρει τον µικρό Αλέκο. ∆εν θα τους ξανάβλεπε παρά µόνο µετά την
απελευθέρωση.
Η εξασφάλιση τροφίµων ήταν εξαιρετικά δύσκολη εκείνο τον καιρό. Τα
«πεσκέσια» µερικών από τους µαθητές του Γιώργου Αιγινήτη στην Τεχνική Σχολή,
όπως και οι κότες που κρατούσαν στην ταράτσα και τα αυγά τους, απάλυναν κάπως
το πρόβληµα.
Μετά το φαγητό, η κιθάρα του Γιώργου και το τραγούδι προσέφεραν ένα ξαλάφρωµα
από τις καθηµερινές δυσκολίες και αγωνίες.
Την ίδια εποχή, ο θετός του πατέρας άρχισε να διδάσκει στον εξάχρονο πλέον
Αλέξανδρο τα πρώτα του γράµµατα, για να µη µείνει πολύ πίσω από τα άλλα παιδιά
της ηλικίας του που είχαν ήδη πάει σχολείο. .
Μήνες πέρασαν έτσι, ώσπου έφτασε η πολυπόθητη ηµέρα της
απελευθέρωσης. Η χαρά της µητέρας και του παιδιού που µπορούσαν πια ελεύθερα
να ξανασµίξουν, σκιάστηκε λίγο από τη συγκίνηση των θετών του γονιών που τον
έβλεπαν τώρα να φεύγει.
Οι δυσκολίες που η ξαναενωµένη οικογένεια είχε να αντιµετωπίσει, ήταν
ακόµη πολλές: έπρεπε να διεκδικήσουν πίσω το σπίτι τους, που είχε νοικιαστεί σε
τρίτους και ο πατέρας τους έπρεπε να βρει δουλειά. Όµως όλ’ αυτά µπορούσαν να
γίνονται πια φανερά, χωρίς φόβο και χωρίς να χρειάζεται να κρύβουν από κανέναν
την Εβραϊκή τους καταγωγή.
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ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΜΠΑΚΟΛΑΣ
Ο Σαλβατώρ Μπακόλας γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1922, αλλά µεγάλωσε στα
Ιωάννινα, από όπου καταγόταν ο πατέρας του. Φοίτησε στο σχολείο της Alliance
Israélite Universelle και τη Ζωσιµαία Σχολή. Τελείωσε την τελευταία τάξη του
Γυµνασίου το 1941, όταν τα Ιωάννινα ήταν ήδη υπό ιταλική κατοχή. Το Φεβρουάριο
του 1942 πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει Χηµεία στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή
του Πανεπιστηµίου. Όπως και πολλούς άλλους φοιτητές εκείνη την εποχή, οι εικόνες
φρίκης και εξαθλίωσης που η γερµανική κατοχή είχε προκαλέσει, τον ώθησαν να
γίνει και αυτός µέλος φοιτητικών οργανώσεων που αντιστέκονταν στον κατακτητή µε
καθηµερινές αντιστασιακές δραστηριότητες. Τέτοιες ήταν το γράψιµο συνθηµάτων
στους τοίχους, η διοργάνωση και η συµµετοχή σε διαδηλώσεις. Καθώς το
Πανεπιστήµιο είχε πάψει σχεδόν να λειτουργεί, επέστρεψε στα Ιωάννινα, όπου έγινε
µέλος της τοπικής νεολαίας του ΕΑΜ. Παρ’ όλο που το ρίσκο για αυτόν, όχι µόνο ως
αντιστασιακού αλλά ακόµη περισσότερο ως Εβραίου, ήταν διπλό, ανέπτυξε εντατική
δράση.
Το Σεπτέµβριο του 1943 ανέβηκε στο βουνό, όπου και έγινε µέλος των
αντάρτικων µονάδων του ΕΛΑΣ στα ∆ερβενοχώρια της Πάρνηθας. Έλαβε το
ψευδώνυµο «Σωτήρης» και υπηρέτησε στο Ι Τάγµα Αττικής του 34ου Συντάγµατος
του ΕΛΑΣ, µε καπετάνιο Τάγµατος τον Θεοχάρη και λοχαγό το Νίκο Παπανικολάου
(«Αλέξανδρο») ως τις αρχές Απριλίου του 1944.
Κατόπιν µετατέθηκε στο Λόχο Στρατηγείου της V Ταξιαρχίας στο Λιδωρίκι, µε
απόσπαση στην Υποδειγµατική ∆ιµοιρία των ανταρτών της ΕΠΟΝ. Στη µεγάλη
Μάχη της Άµφισσας (2 Ιουλίου 1944), το τµήµα του χρησιµοποιήθηκε για να
δηµιουργηθεί αντιπερισπασµός και να εµποδιστεί η άφιξη εχθρικών ενισχύσεων από
την Ιτέα. Στη µάχη αυτή σκοτώθηκε και ο ανθυπολοχαγός «Σκουφάς» (Γιοχανάς
Χατζής, Εβραίος από την Άρτα).
Η επόµενη µάχη στην οποία έλαβε µέρος, στο χωριό Καρούτες της Γκιώνας (5
Αυγούστου 1944) υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική για την ιστορία της Αντίστασης: Για
πρώτη φορά εξολοθρεύτηκε ή αιχµαλωτίστηκε ένα τόσο πολυάριθµο και ισχυρό
εχθρικό τµήµα, συγκεκριµένα ολόκληρο σχεδόν το 3ο Τάγµα του 18ου Συντάγµατος
των «Αλπινιστών της Αστυνοµίας» (ΙΙΙ Bataillon des Polizei-Gebirgsjägerregiments
18). Στη µάχη αυτή ο Σαλβατώρ τραυµατίστηκε στη δεξιά κνήµη. Μεταφέρθηκε στο
νοσοκοµείο της Πενταγιούς, όπου και νοσηλεύτηκε. «Ο γιατρός που µε χειρούργησε,
ήταν ένας Ιταλός που είχε προσχωρήσει στους αντάρτες», θυµάται ο ίδιος, «είχε σώσει
πολύ κόσµο». Μετά την πλήρη ανάρρωσή του, τοποθετήθηκε ξανά στην
υποδειγµατική ∆ιµοιρία των ανταρτών της ΕΠΟΝ της V Ταξιαρχίας, η οποία
αναδιοργανώθηκε σε ΙΙ Μεραρχία. Εκεί υπηρέτησε ως την απελευθέρωση.
Όταν οι Γερµανοί συνέλαβαν όλους τους Εβραίους των Ιωαννίνων το πρωϊνό
της 25ης Μαρτίου του 1944, ήταν ο µόνος από την οικογένειά του που δεν βρισκόταν
στην πόλη. Όντας αντάρτης στο βουνό, υπήρξε και το µοναδικό µέλος της
οικογένειας που επέζησε – όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς του βρήκαν το θάνατο στα
ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης.
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ΜΕΡΟΣ Ε’
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
YAEL EIGELSTEIN
Survivors Speaking on Location: Teaching about the Holocaust in
the 21st Century / May your Memory Be Love. The Story of Ovadia
Baruch (Εργαστήριο)

EDUCATIONAL GUIDELINES FOR TEACHERS’ PROJECTS
(Prepared by Dr. Irit Abramski, Yad Vashem)
Educational Background:
Teaching the story of the Holocaust is vital for the understanding of the modern
world. The Holocaust was a formative historical event, and a turning point in human
ethics that resulted in a collective reassessment of human rights in 1948. Hence, the
educator who teaches about the Holocaust is, to a great extent, participating in the
moulding of the values of the new generation and sensitizing others to violations of
human rights.
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The key didactic approaches to consider are as follows:
1. Centrality of the human aspect in the story of the Holocaust;
2. Demonstration of the “Snowball Effect” in the gradual implementation of the
anti-Jewish Nazi policy that led to the gas chambers;
3. Interdisciplinary method; and
4. Age-appropriate considerations.
Centrality of the Human Aspect
Each individual of the millions of victims was a human being, with his/her inner
world, belonging to a family and a Jewish community, with a rich cultural heritage.
Students, and especially those of younger ages, can feel compassion for human
beings, but not for corpses. Thus, it is not recommended to shock unprepared students
with horrible pictures of walking skeletons or with piles of dead bodies.
In the spirit of this humanistic approach we do not recommend beginning instruction
of Holocaust history with the years of Nazi occupation, but rather with a focus on the
image of the Jewish world in the pre-war period. It is important that students become
acquainted with Jewish people’s lives as ordinary human beings, before they
recognize them as victims of merciless terror. When covering the period of World
War II and the Holocaust in class, it is helpful to explore the three sides of the
triangle: the victims, the perpetrators, and the bystanders and the complexities of this
classification.
Victims
When studying the behaviour of victims in the framework of the humanistic approach,
one should portray not only biographies of leaders of the communities, and important
rabbis but of ordinary people as well. It is especially important to present the moral
dilemmas the Jews faced in a ghetto, a forest or a concentration camp. In most of the
cases there were choice-less choices where none of the options are satisfactory or
palatable. For example, the physicians in the Vilna Ghetto who had a shortage of
medicine for a certain chronic disease faced a dilemma to either distribute the
medicine equally to all the sick, or to give it just to those who had better chances of
survival i.e. the young and the relatively healthier. The result of death for some in
either case was inevitable. The analysis in the classroom of the victims’ lives should
not conclude with the end of the war. The human story continued. It is vital to
dedicate special attention to the destinies of Holocaust survivors and their efforts to
resume their lives after the war. One can ponder: What did they feel? How did they
overcome the loneliness, despair, and urge to take revenge.
Murderers
First and foremost, it is essential, while analyzing the perpetrators to make clear that
they were not beasts but rather human beings. They made their moral and ethical
choices. They chose wrongly but they had the choice. This issue is still under
discussion by historians. Pedagogically it is significant to differentiate between the
upper echelon of the Nazis and the more common perpetrators. The study of the
motivations and dilemmas of the upper echelon usually leads to an abstract, academic
discussion on Nazi ideology. Whereas the consideration of the motivations of
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ordinary killers may lend itself more easily to an educational exercise relevant to
every human being. The fundamental ethical question here is how was it humanly
possible for an average man to become a heartless killer, sometimes without being a
member of the SS?

Bystanders
While most people prefer to hold a neutral stance in contemporary politics and social
situations, in extreme situations the results of this neutrality may be quite significant.
In the Holocaust era, many of the bystanders had choices that would have resulted in a
minor deviation of their neutrality thus tipping the scale towards being collaborators
or rescuers. However, the majority of bystanders remained passively silent and often
indifferent. Most of them simply went about their daily family lives some times in
very close proximity to the death camps. In keeping with the approach laid out above,
the rescuers were not angels, but normal people of flesh and blood.
For each of the three roles of the triangle, educators are advised to include personal
testimonies or interviews in their projects.
The “Snowball Effect”
With the Nazi rise to power in 1933 and the virulent antisemitic propaganda, a slow
but systematic process of removal of the Jews from German society commenced. The
world economic slump and high unemployment accentuated the indifference of the
local population and frequently led even to sympathy for the dismissal and
replacement of Jews in positions of government, academia, medicine, banking,
economics etc. Gradually, step by step, the public in Germany and elsewhere, became
accustomed to perceiving Jews as an out-group which later made it much easier to
deport them to the ghettos and concentration camps and eventually to kill them. Nazi
anti-Jewish legislation, culminating in the Nuremberg laws of 1935 stigmatized the
Jews and isolated them from society. After the Kristallnacht pogrom in 1938, the
Jews in effect became refugees in their native country.
Interdisciplinary Approach
Despite the fact that our studies are based on historical research and the broad
historical context, sometimes it is easier for students to comprehend and absorb the
emotional profundities of Holocaust through literature, art, music, theology,
sociology, psychology, etc. However, in light of Holocaust denial, it important to
note that when teaching the Holocaust, an educator should not teach about the subject
without incorporating historical documentation, visual or textual.

Age-Appropriateness
For many years it was believed that the history of Holocaust, with all its horrors, and
extreme manifestations of human cruelty, which at times seemed beyond
comprehension should not be taught to children under the age of fifteen. In the
twenty-first century, however, children have access to almost any kind of information
without supervision and the start of ethics education should be introduced very early
on.
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Although the history of Holocaust may be considered challenging when working with
younger students, Holocaust education can be introduced successfully into the
classrooms of primary school aged children. Information is conveyed in a step-by-step
manner progressing from the particular stories to the more general history. For
example, in elementary school one biography may be studied, in middle school one
community may be explored and in high school more global questions of
responsibility, justice and historical perspectives may be discussed.
Conclusion

Although the subject matter here concerns educating about the difficult subject of the
unprecedented and unique historical event of the annihilation of entire families
communities and a civilization, the ethical and moral implications of this tragedy are
important to grapple with their students, encouraging universal implications.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΚΚΑΣ
∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα του 2009
Εισαγωγή
Το Ολοκαύτωµα είναι µοναδικό ιστορικό γεγονός όχι, όπως συνήθως υποστηρίζεται,
εξαιτίας του τεράστιου αριθµού των ανθρώπων που εξοντώθηκαν λόγω του
θρησκευτικού τους δόγµατος, της πολιτισµικής και φυλετικής τους ταυτότητας ή των
πολιτικών τους φρονηµάτων, αλλά εξαιτίας της εξαιρετικής ιστορικής ιδιοµορφίας
του. Η ιδιοµορφία αυτή άρχισε να µας απασχολεί µόλις από τη δεκαετία του 1960 µε
αφορµή τη σύλληψη και τη δίκη του Adolph Eichmann στην Ιερουσαλήµ (1961).50
Ωστόσο, το ενδιαφέρον για το Ολοκαύτωµα κάνει την εµφάνισή του µε την έκδοση
στην Γερµανία του βιβλίου του Theodor Adorno «Minima Moralia» το 1951, στο
οποίο το Ολοκαύτωµα εκλαµβάνεται ως ριζική λύση της συνέχειας, όχι µόνο του
ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισµού, αλλά και της ιστορίας ολόκληρης της
ανθρωπότητας. Στις µέρες µας το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται δοµικά µε την
εκκεντρικότητα της ιστορικής µνήµης στο σύγχρονο δυτικό πολιτισµό, τη ρήξη µε
την προοδοκεντρική και µονογραµµική θεώρηση της ιστορίας και τη βούληση
συλλογικής επεξεργασίας των τραυµατικών, απωθηµένων και επίµαχων γεγονότων
του 20ου αιώνα.51
Το Ολοκαύτωµα αποτελεί µια ιδεοληπτική, µαζική, συστηµατική και
βιοµηχανοποιηµένη γενοκτονία, η οποία συνάντησε την αποδοχή ή τη συγκατάθεση
ευρέων στρωµάτων του γερµανικού και όχι µόνο πληθυσµού (όπως, για παράδειγµα,
συνέβη στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ουκρανία, την Κροατία και αλλού),
εξαιτίας της ενεργοποίησης αντισηµιτικών-ρατσιστικών στερεοτύπων, αρνητικών
θρησκευτικών προκαταλήψεων µε µακρά παράδοση, καθώς και ψυχικών
συµπλεγµάτων και συνδρόµων που είχαν διαµορφωθεί στις ευρωπαϊκές κοινότητες
ήδη από το Μεσαίωνα, σε συνδυασµό µε την ταύτιση των Εβραίων µε οικονοµικές
και πολιτικές σκοπιµότητες.52
Στο κοινωνικό και πολιτικό φαντασιακό οι Εβραίοι «στιγµατίζονται» ως ο
«απόλυτος ξένος», ως η ιδέα άρνησης της πατρίδας και του απάτριδος
κοσµοπολιτισµού, η «ρίζα του εγκόσµιου κακού», η ακύρωση της ίδιας της
ανθρώπινης ιδιότητας.53
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος
Από τη δεκαετία του 1990, η διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος άρχισε να
ενσωµατώνεται σταδιακά σε όλα τα Αναλυτικά Προγράµµατα του µαθήµατος της
Ιστορίας στα κράτη του δυτικού κόσµου. Στην Αγγλία και την Ουαλία, από το 1991,
50

Γ. Κόκκινος, Μ. Βλαχού, Β. Σακκά, Ε. Κουνέλη, Α. Κωστοπούλου, Σ. Παπαδόπουλος,
Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007, σ. 19.
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ό. π., σ. 20. Επίσης, Moishe Postone, Οι Ιστορικοί και το Ολοκαύτωµα, εκδ. Ισνάφι, Ιωάννινα 2006,
σ.σ. 38 και 71.
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Γ. Κόκκινος, Μ. Βλαχού..., ό.π., σ. 20.
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Pierre-André Taguieff, Ο µύθος των «Σοφών της Σιών». Από τη «∆ιεθνή Εβραϊκή Συνοµωσία» στην
Παγκόσµια Σιωνιστική Επιβολή, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006, σ.σ. 26, 29, 30.
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αποτελεί τµήµα του National Curriculum της Ιστορίας, ενώ σύντοµα καθιερώθηκε ως
το µοναδικό υποχρεωτικό θέµα διδασκαλίας στην Ιστορία. Συνιστάται µάλιστα η
σύνδεσή του µε ευρύτερες ενότητες του µαθήµατος της Πολιτικής Αγωγής
(Citizenship Education) και ιδιαίτερα µε τα κεφάλαια «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα»
(Human Rights) και «Βρετανία: µια κοινωνία διαφορετικότητας» (Britain: a diverse
society).
Με εξαίρεση, χώρες, όπως η Γερµανία ή η Αυστρία (και φυσικά το Ισραήλ),
οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένες στο θέµα, η διδασκαλία του
Ολοκαυτώµατος δεν είναι θεσµοθετηµένα υποχρεωτική, αλλά υπακούει σε ένα
αυτονόητο ηθικό κώδικα, ο οποίος επιβάλλει την πραγµάτευση του θέµατος
πρωτίστως µέσα από το διδακτικό αντικείµενο της Ιστορίας και συµπληρωµατικά από
εκείνα της Πολιτικής Αγωγής (Citizenship Education) και της Εκπαίδευσης για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Human Rights Education), της Ηθικής και της Λογοτεχνίας.
Παράλληλα, κείµενα του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπως το
Recommendation 15 (2001) on History Teaching in Twenty-First Century Europe
(Adopted by the Committee of Ministers on 31 October 2001 at the 771st Meeting of
the Minister’s Deputies), καθώς και µια σειρά από εκδόσεις, αναφέρονται στη
διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος κάτω από το γενικό τίτλο «Remembrance» και
παρέχουν σχετικές πληροφορίες παραπέµποντας σε ανάλογες ιστοσελίδες. Εξάλλου,
η συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των κρατών του Συµβουλίου της Ευρώπης,
στη Γαλλία, στις 18 Οκτωβρίου του 2002, κατέληξε στην ανακήρυξη της 27ης
Ιανουαρίου ως «Ηµέρας Μνήµης του Ολοκαυτώµατος» (σε ανάµνηση της εισόδου
του Σοβιετικού στρατού στο Άουσβιτς και της απελευθέρωσης των κρατουµένων
Εβραίων στις 27 Ιανουαρίου 1945). Η επέτειος αυτή υιοθετήθηκε και από την
Ελλάδα.54
Η διδασκαλία του αντικειµένου υπακούει σε µια αυστηρή τυποποίηση
διεθνώς, παρόλα αυτά, το ιδιαίτερα ευαίσθητο και δύσκολο στη διαχείριση θέµα του
Ολοκαυτώµατος ίσως απαιτεί κάποιες γενικές κατευθυντήριες αρχές και
παιδαγωγικές βάσεις για να αναπτυχθεί. Την ίδια, ωστόσο, ευαισθησία και προσοχή
απαιτεί η διδασκαλία όλων των δύσκολων, επίµαχων και τραυµατικών θεµάτων και
γεγονότων, τα οποία περιλαµβάνουν τα Αναλυτικά Προγράµµατα Ιστορίας, όπως οι
εµφύλιοι πόλεµοι, οι γενοκτονίες, οι θρησκευτικοί φανατισµοί και οι συγκρούσεις
µεταξύ γειτονικών κρατών. Πέρα από τη σχετική ενηµέρωση, όµως, απαιτείται η
διαρκής ανατροφοδότηση και επιµόρφωση του εκπαιδευτικού-ιστορικού σε θέµατα
επιστηµολογίας, ιστορικής επιστήµης, ειδικής διδακτικής µεθοδολογίας και
Επιστηµών της Αγωγής.55
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αναλαµβάνουν να διδάξουν το αντικείµενο
οφείλουν να είναι εξοικειωµένοι µε τη σύγχρονη διδακτική µεθοδολογία της
Ιστορίας, µε τις τεχνικές διαχείρισης της Προφορικής Ιστορίας και τις λειτουργίες του
οπτικού εγγραµµατισµού (visual literacy), καθώς και τη χρήση των νέων
τεχνολογιών, αφού το διαθέσιµο υλικό όσον αφορά το θέµα είναι τεράστιο και
54

«Αναλυτικά Προγράµµατα Ιστορίας και Προσεγγίσεις του Ολοκαυτώµατος», Β. Σακκά, Γ. Κόκκινος στο Γ.

Κόκκινος, Μ Βλαχού, ό.π., σ. 159.
55 Β. Σακκά,

«Η

αρχική εκπαίδευση/κατάρτιση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ιστορία: Η ελληνική

πραγµατικότητα, η ευρωπαϊκή πολική, οι συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης και κάποια ερωτήµατα , στο
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Παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο, Νοέµβρης 2006, σ.σ. 39-59
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απαιτεί ειδικές δεξιότητες διαχείρισης. Η απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων είναι βέβαιο
ότι θα τους διευρύνει το πεδίο αυτενέργειας και πρωτοβουλίας.56
Για το συντονισµό της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος δηµιουργήθηκε ένας
∆ιεθνής Οργανισµός το «Task Force International Cooperation on Holocaust
Education, Remembrance and Research», ο οποίος αποτελείται από αντιπροσώπους
κυβερνήσεων, κυβερνητικών οργανισµών, ενώ συµµετέχουν και ειδικοί από το Yad
Vashem. Έχει σκοπό την προώθηση και υποστήριξη προγραµµάτων σχετικών µε την
Εκπαίδευση για το Ολοκαύτωµα, το επετειακό εορτασµό (Commemoration) και την
έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ιδρύθηκε το 1998, µε πρωτοβουλία του
Σουηδού Πρωθυπουργού Göran Perrson, και περιλαµβάνει αυτή τη στιγµή 24 κράτηµέλη.
Η Ελλάδα από τον Νοέµβριο του 2005 αποτελεί πλήρες µέλος του ΙΤF. Το
ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχουν έκτοτε ενεργό συµµετοχή στις
εργασίες και τις συνεδριάσεις του Educational Working Group (EWG) του ITF, όπου
µε βάση τη διεθνή επιστηµονική γνώση και την αντίστοιχη εκπαιδευτική εµπειρία
επιδιώκεται η διαµόρφωση της διδασκαλίας για το Ολοκαύτωµα, έτσι ώστε να
συµβάλει σε ένα καλύτερο αύριο για την Ανθρωπότητα, µε ειρήνη και συνεργασία
ανάµεσα στους λαούς.
Στην Ελλάδα το Ολοκαύτωµα διδάσκεται και στις δύο βαθµίδες της βασικής
εκπαίδευσης. Η διδασκαλία του θεωρείται επιβεβληµένη αφενός για να
συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη συνευθύνη όλων µας για όσες αδικίες υφίστανται
οι συνάνθρωποί µας και αφετέρου για να µη ξαναγίνει ποτέ πια στην ιστορία της
Ανθρωπότητας άλλη γενοκτονία.

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ57

Ι. Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
Στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση η διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος γίνεται βιωµατικά
µέσα από το λογοτεχνικό κείµενο σταθµό «Το Ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ». Τα
σχετικά παραθέµατα στοχεύουν στο να αναπτύξουν οι µικροί µαθητές
προβληµατισµό για τη σκοπιµότητα του πολέµου, αλλά και στο να
ευαισθητοποιηθούν για τη φρίκη του φόβου που αισθάνονταν τα αθώα θύµατα του
πολέµου, τα παιδιά. Η προσέγγιση γίνεται τόσο µέσα από τη γλωσσική διδασκαλία
όσο και από το µάθηµα της Ιστορίας. Απώτερος και βασικό στόχος είναι να ενταχθεί
το Ολοκαύτωµα στην ευρύτερη διδακτική ενότητα «Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος».
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Η παρακάτω αποδελτίωση περιλαµβάνεται στο CD που συνοδεύει τα Πρακτικά του Σεµιναρίου
«∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα», της 18ης και 19ης Οκτωβρίου 2007 και το οποίο
αποτελεί την παρουσίαση της Συµβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναστασίας ΚυρκίνηΚούτουλα µε τον τίτλο Νέες πηγές και εγχειρίδια σχετικά µε το Ολοκαύτωµα που έχουν εγκριθεί από το
Υπουργείο Παιδείας.
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Θεωρούµε ότι πολύ βασικός στόχος είναι να κατανοήσουν ακόµη και οι µαθητές του
∆ηµοτικού σχολείου ότι το Ολοκαύτωµα δεν ήταν «ατύχηµα» στην ιστορία· συνέβη,
επειδή άτοµα και κυβερνήσεις έκαναν επιλογές που όχι µόνο νοµιµοποίησαν τη
διάκριση, αλλά επέτρεψαν την ανάπτυξη της αδικίας, της εχθρότητας και της µαζικής
δολοφονίας.58
Αναφέρουµε εν συντοµία τα παραθέµατα τα σχετικά µε το Ολοκαύτωµα που
βρίσκονται στα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης:
1. Γλώσσα ΣΤ΄ ∆ηµοτικού (Άννα Ιορδανίδου, Νεκταρία Κανελλοπούλου,
Ελευθερία Κοσµά, Βασιλική Κουτουβά, Παναγιώτης Οικονόµου, Κων/νος
Παπαϊωάννου).
Ενότητα 17, Πόλεµος και Ειρήνη, σελ.77: Σκέψεις ενός παιδιού για τον πόλεµο.
Απόσπασµα από το Ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα
1983 (διασκευή). ∆ραστηριότητα που προτείνεται: ∆είτε την ταινία Η ζωή είναι
ωραία του Ροµπέρτο Μπενίνι.
2. Στα Νεότερα Χρόνια, Ιστορία ΣΤ΄ ∆ηµοτικού (∆ιονύσιος Ακτύπης, Αριστείδης
Βελαλίδης, Μαρία Καΐλα, Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γιάννης Παπαγρηγορίου,
Κώστας Χωρεάνθης. Αναθεώρηση 1997: Θεόδωρος Κατσουλάκος, Αναστασία
Κυρκίνη, Μαρία Σταµοπούλου).
Ενότητα 43, Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, σ. 235:
«…Στον πόλεµο όµως αυτό διαπράχθηκαν και µεγάλα εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας. Ανάµεσά τους µεγάλη φρίκη προκάλεσε το ολοκαύτωµα των
Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα του Χίτλερ…»
Επίσης σ. 238 :Νύχτα Φόβου, Απόσπασµα από το Ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ.

ΙΙ. ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Α. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Το Ολοκαύτωµα στο Γυµνάσιο προσεγγίζεται διαθεµατικά µέσα από διάφορα
µαθήµατα και µε διάφορα παιδαγωγικά εργαλεία: ιστορική αφήγηση, λογοτεχνία,
εικαστικές αναπαραστάσεις, φωτογραφίες, χάρτες.
Αναφορές στο Ολοκαύτωµα δεν υπάρχουν µόνο στα εγχειρίδια των µαθητών,
αλλά και σε πρόσθετο πληροφοριακό υλικό των λογισµικών (Λογισµικό για την
Ιστορία Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γυµνασίου), στο εγχειρίδιο για την Τοπική Ιστορία και
στο λογισµικό που συνοδεύει το παραπάνω.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας, το ενδιαφέρον εστιάζεται
κυρίως στην τύχη των Ελλήνων Εβραίων και ανιχνεύεται η ιστορία επιµέρους
ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων, ώστε να κατανοηθεί το µέγεθος της απώλειας που
υπέστη η χώρα µας από το έγκληµα αυτό.
Οι µαθητές του Γυµνασίου ενηµερώνονται µέσα από κείµενα και εικαστικά
παραθέµατα των εγχειριδίων Ιστορίας για την πολιτική του αντισηµιτισµού που
εφάρµοσε το ναζιστικό καθεστώς πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου, καθώς και για την εξόντωση των Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα.
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Συνειδητοποιούν την πολυπλοκότητα των ιστορικών διαδικασιών, γνωρίζουν
και κατανοούν τους σύνθετους ιστορικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς και
πολιτικούς παράγοντες που οδήγησαν στο Ολοκαύτωµα. Κατανοούν επίσης τις
έννοιες Ολοκαύτωµα, γενοκτονία, εθνοκάθαρση, ανθρώπινα δικαιώµατα, ρατσισµός,
ευγονική, στρατόπεδα συγκέντρωσης, καταναγκαστική εργασία, εγκλήµατα πολέµου,
«τελική λύση», θάλαµοι αερίων, γενετικά και ιατρικά πειράµατα.59 Στόχο δεν αποτελεί
µόνο
ο
γενικότερος
προβληµατισµός,
αλλά
και
η
δηµιουργία
συναισθηµάτων/στάσεων για τη φρίκη του Ολοκαυτώµατος.
Α΄ Γυµνασίου, Θρησκευτικά, (Όλγα Γριζοπούλου, Πηγή Κασιλάρη) σ. 116:
Κείµενο µε τίτλο «Σύγχρονα πάθη των Εβραίων», που αναφέρεται διεξοδικά στην
αντισηµιτική πολιτική των ναζί. Συνοδεύεται και από φωτογραφίες
παιδιών/κρατουµένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και οικογενειών Εβραίων που
εκτοπίζονται βίαια από την πατρίδα τους.
Β΄ Γυµνασίου, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (Ευριπίδη Γαραντούρη, Σοφία
Χατζηδηµητρίου, Θεοδώρα Μέντη), σσ. 48-51
Παράθεµα από το Ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ, όπου στο τέλος, στην παρουσίαση
της βιογραφίας της, γίνεται αναφορά στις ναζιστικές διώξεις κατά των Εβραίων και
στο τραγικό τέλος της σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Επίσης, προτείνονται στο
βιβλίο Καθηγητή (σελ. 36) διαδικτυακές διευθύνσεις για περισσότερη πληροφόρηση.
Γ΄ Γυµνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα, (Ελένη Κατσαρού, Αναστασία Μαγγανά,
Αικατερίνη Σκια, Βασιλική Τσέλου), σ. 58:
Απόσπασµα από το βιβλίο της Νίνας Κοκκαλίδου-Ναχµία, Ρέινα Ζιλµπέρτα, Ένα
παιδί στο γκέτο της Θεσσαλονίκης (εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 1996) µε τίτλο «Ο διωγµός
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί», όπου αναφέρεται στο ξεριζωµό των
Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Γ΄ Γυµνασίου, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, (Ευαγγελία Λούβη, ∆ηµήτρης
Ξιφαράς)
∆ιδακτική ενότητα 42:
Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Όπου πέρα από τη γενικότερη περιγραφή του ναζιστικού καθεστώτος, υπάρχει και
σαφής αναφορά στον αντισηµιτισµό:«…Εφαρµόζοντας επιθετική ρατσιστική πολιτική,
οι ναζί περιόρισαν ή εξόντωσαν όλους όσοι ήταν διαφορετικοί (πολιτικοί αντίπαλοι,
τσιγγάνοι, οµοφυλόφυλοι). Οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να κυκλοφορούν φορώντας ένα
κίτρινο άστρο…»
Στο ίδιο:
Η ναζιστική προπαγάνδα επιρρίπτει στους Εβραίους την αιτία της οικονοµικής κρίσης:
«….Επιπλέον, υπήρχε η τεχνητή έλλειψη, την οποία δηµιούργησαν οι Εβραίοι και η
οποία ανάγκαζε τους εργαζοµένους να τρέχουν παρακαλώντας τους αγρότες για λίγη
τροφή {…}»
Παράθεµα. (Ian Kershaw, Χίτλερ, Scripta, Αθήνα 2001, σ. 357).
Πεθαίνοντας στο Άουσβιτς: Το Ολοκαύτωµα των Εβραίων (σ. 127)
Οι Ρούντολφ Βρµπα και Άλφρεντ Βέτσλερ δραπέτευσαν, τον Απρίλιο του 1944, από
το στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Άουσβιτς. ∆ύο µήνες αργότερα δηµοσίευσαν ένα
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κείµενο (Vrba-Wetzler Report) στο οποίο περιέγραφαν µε λεπτοµέρειες τη ζωή στο
στρατόπεδο.
«Το κρεµατόριο περιλαµβάνει έναν µεγάλο θάλαµο, έναν θάλαµο αερίων και έναν
φούρνο. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στο µεγάλο θάλαµο που χωρά περίπου 2.000
άτοµα. Εκεί υποχρεώνονται να βγάλουν τα ρούχα τους και δίνεται σε όλους ένα
κοµµάτι σαπούνι και µια πετσέτα σαν να πήγαιναν για λουτρό. Κατόπιν
συγκεντρώνονται όλοι στον θάλαµο αερίων, που σφραγίζεται ερµητικά. Τότε άνδρες
των SS, που φορούν µάσκες αερίων, διοχετεύουν στην αίθουσα αέριο από τρία ειδικά
ανοίγµατα. Μετά από τρία λεπτά όλοι είναι νεκροί. Τα άψυχα σώµατα µεταφέρονται,
στη συνέχεια, στο φούρνο µε κάρα για να καούν»
Παράθεµα. Πηγή: www.spartacus.schoolnet.co.uk.
∆ιδακτική ενότητα 48:
Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση
«…Επίσης, επιβλήθηκαν µέτρα καταστολής (απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας,
λογοκρισία, συλλήψεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις). Οι Εβραϊκές κοινότητες της
Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κέρκυρα) ξεκληρίστηκαν…» (Αφήγηση. σ. 132)
∆ιδακτική ενότητα 49:
Οι συνέπειες του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου και η ίδρυση του Ο.Η.Ε.
«…Ο πόλεµος συνοδεύτηκε, επίσης, από ανήκουστες θηριωδίες, µαζικές εκτελέσεις
αµάχων, βιασµούς και λεηλασίες που έγιναν από όλες τις πλευρές. Αναµφίβολα, όµως,
τα πρωτεία της φρίκης πρέπει να αποδοθούν στη ναζιστική Γερµανία: τα στρατόπεδα
εξόντωσης, οι θάλαµοι αερίων, τα φρικιαστικά πειράµατα των ναζί «γιατρών του
θανάτου» σε αιχµαλώτους, τα βασανιστήρια και οι µαζικές εκτελέσεις αµάχων ως
αντίποινα και η γενοκτονία των Εβραίων θα αποτελούν για πάντα σύµβολο του
απόλυτου εγκλήµατος απέναντι στον άνθρωπο…» (Αφήγηση. σ. 135-136)
∆ιαθεµατική ∆ραστηριότητα:
Να διαβάσετε το βιβλίο του Πρίµο Λέβι Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, να δείτε την
ταινία του Ρ. Μπενίνι Η ζωή είναι ωραία, να συγκεντρώσετε όποια άλλα στοιχεία
κρίνετε εσείς ενδιαφέροντα για τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και στη
συνέχεια να παρουσιάσετε το θέµα αυτό στην τάξη σας. (σ. 136)
Εκπαιδευτικό Λογισµικό Α΄Β΄Γ΄ Γυµνασίου (Αναστασία Κανδύλη, Αλέξανδρος
Κάσσιος, ∆ηµήτριος Ξιφαράς, Θεοδωρος Παπαθεοδώρου, Γεώργιος Στολιάρας)
Φωτογραφία (λεζάντα):
11 Ιουλίου 1942: Έλληνες Εβραίοι εξευτελίζονται δηµόσια εξαναγκαζόµενοι να κάνουν
ασκήσεις γυµναστικής κατά την υποχρεωτική απογραφή τους στην Πλατεία Ελευθερίας
στη Θεσσαλονίκη. Πριν από τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, στη Θεσσαλονίκη ζούσε µια
από τις µεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Μετά το τέλος του πολέµου δεν
είχαν αποµείνει παρά µόνο λίγες χιλιάδες Εβραίοι στην πόλη. Πηγή: Φωτογραφικό
Aρχείο Eβραϊκού Mουσείου Ελλάδος, Αθήνα.
Φωτογραφία (λεζάντα):
Νεαροί Έλληνες Εβραίοι φωτογραφίζονται, γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου 1943, στο
προσωρινό γκέτο που δηµιουργήθηκε από τους Ναζί στις νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις
του Baron Hirsch στη Θεσσαλονίκη. Aργότερα µεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς. Ο µόνος
που επέζησε από τους τέσσερις φίλους ήταν ο νέος που εικονίζεται γονατιστός. Πηγή:
Φωτογραφικό Aρχείο Eβραϊκού Mουσείου Ελλάδος, Αθήνα.
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Φωτογραφία (λεζάντα):
1943. Εκτοπισµός Εβραίων από την Καβάλα. Στην Καβάλα ζούσε, πριν τον Β΄
Παγκόσµιο πόλεµο, µια από τις πολυπληθέστερες εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας.
Πηγή: Φωτογραφικό Aρχείο Eβραϊκού Mουσείου Ελλάδος, Αθήνα.
Φωτογραφία (λεζάντα):
1943. Καταγραφή και εκτοπισµός Εβραίων από τη Θράκη. Οι διώξεις των Εβραίων
έγιναν στην Ελλάδα, όπως, άλλωστε, και σε ολόκληρη την κατεχόµενη Ευρώπη µε
τρόπο συστηµατικό και µαζικό. Πηγή: Φωτογραφικό Aρχείο Eβραϊκού Mουσείου
Ελλάδος, Αθήνα.
Χάρτης (λεζάντα):
Η καταστροφή των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας. Στον χάρτη σηµειώνονται οι
θέσεις των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας που µε τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο
διαλύθηκαν ολοκληρωτικά, καθώς και των κοινοτήτων που µέρος τους διασώζεται
µέχρι σήµερα. Πηγή: Φωτογραφικό Aρχείο Eβραϊκού Mουσείου Ελλάδος, Αθήνα.
Κείµενα:
1. Οι διώξεις σε βάρος των Ελλήνων Εβραίων
«Όταν ακούστηκαν οι Γερµανοί και κατέβαιναν στην Ελλάδα, άρχισε και στη µικρή
κοινότητα των Εβραίων αυτής της πόλης ο µεγάλος τρόµος. Όλοι ξεπουλούσαν, άλλοι
φκιάχνανε λίρες, όλοι φώναζαν να σκορπίσουν και να κρυφτούνε µέσα στους Ρωµιούς.
Η κοινότητα τρανταζόταν ολόκληρη, ακόµα λίγο και θ' άρχιζε το σωτήριο σκόρπισµα.
[...] Τους πήραν όλους. Και τον κουφό το χαµάµη, και τις γριές και τους γέρους και
κείνους που θέλανε να δουλέψουνε το Σάββατο και τους άλλους όλους που δεν πιάνανε
τη φωτιά και τα µικρά τα παιδιά τους µε τα σπυριά και του Σαµπεθάι Καµπιλή τα
παιδιά και το Σιέµο και τον ίδιο τον Σαµπεθάι Καµπιλή. Kαι χαθήκαν όλοι -τέσσερις
χιλιάδες ψυχές, έξω από εκείνους τους λιγοστούς, µετρηµένους στα δάχτυλα, που δεν
θέλησαν ν' ακούσουν το Σαµπαθάι Καµπιλή και τα σπάσανε τα σκοινιά του και φύγανε,
κρύφτηκαν µες στους Ρωµιούς ή πήγανε στο βουνό που τους φώναζαν οι εαµίτες.
Μέσα σε λίγες ώρες η κοινότητα των Εβραίων βούλιαξε ακέρια. Mε τη
Συναγωγή της, τα µαγαζιά της, τους παράδες τους µαζωµένους πεντάρα πεντάρα. Η
µικρή µας πόλη µε πιασµένη την ανάσα άκουσε το σπαραγµό και το θρήνο που
υψώθηκε απ' τα Οβραίικα.» (∆ηµ. Χατζής, "Σαµπεθάι Καµπιλής", στο: Φραγκ.
Aµπατζοπούλου, Η λογοτεχνία ως µαρτυρία. Έλληνες πεζογράφοι για τη γενοκτονία
των Εβραίων, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1995, σ. 93)
2. Από τη Θεσσαλονίκη στο Άουσβιτς
«Από τον Φεβρουάριο του 1943, όλοι οι Εβραίοι υποχρεωθήκαµε να φοράµε κίτρινο
άστρο. Και από τις αρχές Μαρτίου µας απαγόρευσαν να βγαίνουµε από τα γκέτο,
δηλαδή ορισµένες συνοικίες όπου µας ανάγκασαν να περιοριστούµε. [...] Στο µεταξύ,
από τις 15 Μαρτίου 1943, είχαν αρχίσει να φεύγουν οι αποστολές των Εβραίων της
Θεσσαλονίκης στην Πολωνία. Φυσικά δεν υποψιαζόµασταν τι µας περίµενε. [....] Mας
στοίβαξαν σε βαγόνι για ζώα, 80 άτοµα σε κάθε βαγόνι, µ' ένα βαρέλι για τις σωµατικές
µας ανάγκες κι ελάχιστα τρόφιµα. H διαδροµή κράτησε οχτώ µέρες. Πολλοί γέροι κι
άρρωστοι πέθαναν στο ταξίδι. Φτάσαµε στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου. [...] Mας φόρεσαν
κάτι ριγωτές στολές και µας χάραξαν µε τατουάζ έναν αριθµό στο αριστερό µας χέρι. Ο
δικός µου αριθµός είναι ο "111.383". Mας κράτησαν δέκα µέρες καραντίνα. Ρωτήσαµε
τους κάπο, που ήταν Πολωνοί ή Γερµανοί ποινικοί κατάδικοι, πότε θα ανταµώσουµε
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τους δικούς µας. Αυτοί γελούσαν ειρωνικά, µας έδειχναν τα κρεµατόρια µε τα ψηλά
φουγάρα που έβγαζαν συνέχεια καπνό και µας έλεγαν: "Εκεί είναι οι συγγενείς σας".
[...] Άρχισαν να µας βάζουν σε σκληρές δουλειές. Κουβαλούσαµε βαγόνια µε χώµατα,
σπάγαµε πέτρες, ανοίγαµε δρόµους. Η τροφή ελάχιστη. Έτσι σε µια βδοµάδα ήσουν πια
έτοιµος για το φούρνο, γιατί συχνά, ιδιαίτερα όταν έφταναν καινούργιες αποστολές,
έκαναν διαλογές κι εξόντωναν τους παλιότερους κατάδικους που είχαν εξαντληθεί από
τις βαριές δουλειές. Σε µια απ' αυτές τις νέες αποστολές, που έφταναν συνέχεια, είδα
µια µάνα να κρατά ένα µωρό στην αγκαλιά και να σέρνει απ' το χέρι ένα άλλο
µεγαλύτερο παιδί που ρωτούσε: "Μαµά, πού θα µας πάνε;" Κι εκείνη απάντησε:
"Πρώτα θα κάνουµε µπάνιο κι ύστερα θα συναντήσουµε το µπαµπά, τον παππού, τη
γιαγιά και τους άλλους". [...]». (Σαµ. Προφέτα, «Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς», ∆έντρο,
τεύχ. 37-38, στο Φραγκίσκη Αµπατζόγλου, Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων,
εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993, σ.σ.142-146).

Ξύπνα, Σάµη! Λευτερωθήκαµε!
«Στις 18 ιανουαρίου του 1945 εκκενώσαν το Άουσβιτς, γιατί πλησίαζαν οι Ρώσσοι.
Μας πήγαν πεζοπορία δυο µέρες ως το Γκλάιβιτς, εκτελώντας όποιον δεν µπορούσε να
περπατήσει. Aπό κει µας φόρτωσαν σε βαγόνια, µε 25 κάτω από το µηδέν, και µας
µοίρασαν σε διάφορα στρατόπεδα. Εγώ απελευθερώθηκα από τα αµερικανικά
στρατεύµατα στο Γκουζεντσβάι της Αυστρίας, που είναι παράρτηµα του στρατοπέδου
Μαουτχάουζεν. Εγώ είχα φτάσει στα όρια της εξάντλησης. [...] Όταν ήρθαν οι
Αµερικάνοι και µάζευαν τα πτώµατα, µε πέρασαν κι εµένα για πεθαµένο. Είδαν όµως
ότι οι σφυγµοί µου χτυπούσαν ακόµη και κατάλαβαν πως ζω. Εγώ είδα τους φίλους να
στέκονται πάνω µου και να µου φωνάζουν: "Ξύπνα, Σάµη! Λευτερωθήκαµε! Μη µας
αφήνεις τελευταία ώρα!" Κρατούσαν µια ελληνική σηµαία που έφτιαξαν µε κουρέλια
που µάζεψαν από εδώ κι από εκεί και τραγουδούσαν τον εθνικό µας ύµνο: "χαίρε, ω,
χαίρε ελευθεριά". Ήµουν, όπως µου είπαν αργότερα, 28 κιλά. Oι Αµερικανοί µε
περιποιήθηκαν καλά επί τρεις µήνες, µε ορούς και αποστειρωµένο αίµα. Όταν συνήλθα
και στάθηκα στα πόδια µου, µ' έστειλαν στη Γαλλία, όπου έγινα τελείως καλά, και
ύστερα γύρισα στην αγαπηµένη µου Ελλάδα, φιλώντας το χώµα της και κλαίγοντας από
χαρά». (Σαµ Προφέτα, "Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς", περ. Το ∆έντρο, τευχ. 37-38,
Μάρτιος-Απρίλιος 1988, στο: Φραγκ. Αµπατζοπούλου, Το Ολοκαύτωµα στις
µαρτυρίες των Ελλήνων Εβραίων, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1993, σ. 142-146)
Τοπική Ιστορία, Βιβλίο Εκπαιδευτικού (Σπυρίδων Ασωνίτης, Θεόδωρος Παππάς)
Προφορική µαρτυρία (σ. 67):
Σε συνέντευξη του ιερέως Γεωργίου Παλαβιτσίνη για τα βιώµατά του από τον
εµπρησµό της Κέρκυρας από τους Γερµανούς το Σεπτέµβριο του 1943, γίνεται σαφής
αναφορά από τον ιερέα στη βαρβαρότητα των Γερµανών «που πήραν τους
Εβραίους».
Στο παράδειγµα της Θεσσαλονίκης (σ. 94) γίνεται αναφορά στη µαζική εγκατάσταση
των Εβραίων στην πόλη µετά το διωγµό τους από τη ∆ύση. Επίσης µία από τις
δραστηριότητες που προτείνονται (σ. 95) είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για τις
συνθήκες εγκατάστασης του εβραϊκού στοιχείου στην πόλη καθώς και για την
περαιτέρω τύχη του (κοινωνική, πολιτισµική, οικονοµική και πολιτική
δραστηριότητα).
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Επίσης στο εγχειρίδιο της Τοπικής Ιστορίας υπάρχουν αρκετά σηµεία που αφορούν
τον εβραϊκό πληθυσµό της Κέρκυρας και της Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδευτικό Λογισµικό για την Τοπική Ιστορία (Γεώργιος Λεοντσίνης, Ορφέας
Μαρίκης, Κων/νος Μπαλοδήµος, Χαρίκλεια Χρυσοχόου)
Βασική πληροφόρηση:
Στις δεκαετίες του 1870-90 το καπνεµπόριο στην Καβάλα βρίσκεται σε µεγάλη άνθηση.
Η µεγάλη ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού του εξαιρετικής ποιότητας καπνού της
ανατολικής Μακεδονίας καθιστούν την Καβάλα πασίγνωστη σε όλη την Ευρώπη, ως
κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου.
Η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών
χωρών, που προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα εµπορικά τους συµφέροντα, εγκαθιστούν
υποπροξενεία στην πόλη. Το 1867 λειτουργούσαν ήδη έξι υποπροξενεία, της Αγγλίας,
Αυστρίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Πρωσίας και Ελλάδας.
Λίγα χρόνια αργότερα ιδρύθηκε και το ρωσικό. Αν προσθέσουµε στους Ευρωπαίους
εµπόρους και τους ντόπιους κατοίκους, Έλληνες, Μουσουλµάνους, Εβραίους,
διαπιστώνουµε ότι η Καβάλα στα τέλη του 19ου αιώνα είχε έντονο πολυεθνικό και
πολυπολιτισµικό χαρακτήρα.
Εβραϊκή κοινότητα Καβάλας
διαδίκτυο)

(υπερσύνδεσµος για πληροφόρηση από το

Η Εβραϊκή Κοινότητα Καβάλας (υπερσύνδεσµος):
Όταν το 1526, αποχώρησαν από την Ουγγαρία οι Τούρκοι, πήραν µαζί τους ως
αιχµαλώτους, πολλούς Εβραίους. Αυτοί οι Ούγγροι Εβραίοι ήταν µεταξύ των πρώτων
κατοίκων της νεότερης πόλης της Καβάλας.
Η άφιξη των ισπανόφωνων σεφαραντίµ Εβραίων, µεταγενέστερα, από τη Θεσσαλονίκη
και από άλλες πόλεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, γρήγορα απορρόφησε τους
γερµανόφωνους ασκεναζίµ Εβραίους.
Στην απογραφή του 1569 µετρήθηκαν 23 εβραϊκές οικογένειες, 113 µουσουλµανικές
και 46 χριστιανικές.
Η ανάπτυξη της Kαβάλας, το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, τη µετέτρεψε σε σηµαντικό
καπνοπαραγωγικό και καπνεµπορικό κέντρο, οπότε και πολλοί Εβραίοι από άλλες
ρωµανιωτικές κοινότητες της Ελλάδας, εγκαταστάθηκαν εκεί, αναζητώντας καλύτερη
τύχη.
Στα 1885, κατέστη δυνατή η κατασκευή Συναγωγής, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα, η
Ισραηλιτική Κοινότητα Καβάλας υπερέβαινε τις 2000 ψυχές.
Υπό την εποπτεία της Alliance Israelite Universelle, λειτουργούσε εβραϊκό δηµοτικό
σχολείο και νηπιαγωγείο. Τα σχολεία αυτά παρείχαν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και
σε αυτά φοιτούσαν όχι µόνον τα παιδιά των Εβραίων αλλά και των µουσουλµάνων και
των χριστιανών της πόλης.
Η σύνθεση της εβραϊκής κοινότητας περιλάµβανε, από τη µια, εύπορους αστούς,
καπνέµπορους και επιστήµονες, και από την άλλη, φτωχούς καπνεργάτες και τεχνίτες.
Από την οικονοµική άνθηση του καπνεµπορίου στην Καβάλα
Λεζάντα σε φωτογραφία:
Αριστερά το µέγαρο του Ουγγροϊσραηλίτη µεγαλοκαπνέµπορου Έρτζογκ και δεξιά το
µέγαρο του επίσης µεγαλοκαπνέµπορου Γερµανού βαρόνου Αδόλφου ∆ε Ζολνάϊ Βίξ,
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χτισµένα στο τέλος του 19ου αι. Σήµερα στεγάζουν τις ∆ηµοτικές υπηρεσίες της πόλης.
(Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας)
Οι Εβραίοι της Καβάλας στον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο:
Στα χρόνια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη,
βρέθηκαν υπό βουλγαρική Κατοχή. Οι Καβαλιώτες Εβραίοι, αρνήθηκαν κάθε
συνεργασία µε τους Βουλγάρους,- παρ΄ ότι τους ζητήθηκε- και γι΄ αυτό υπέστησαν
διώξεις και οδηγήθηκαν, τελικά, στη µεγάλη θυσία, στο Ολοκαύτωµα.
Κάποιοι προνοητικοί είχαν προλάβει να φύγουν στην Αθήνα, ενώ αρκετοί Καβαλιώτες
Εβραίοι βγήκαν στο βουνό ως αντάρτες συµµετέχοντας σε Αντιστασιακές Οργανώσεις.
Στις 3 Μαρτίου 1943, οι Βούλγαροι συγκέντρωσαν σε καπναποθήκες, τους Εβραίους
και τους µετέφεραν στη ∆ράµα. Από εκεί σιδηροδροµικώς τους µετέφεραν µέχρι το
∆ούναβη. Πολλοί πνίγηκαν στο ποτάµι, όταν αναποδογύρισαν κάποιες από τις
φορτηγίδες στις οποίες ήταν φορτωµένοι. Οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο
και στα κρεµατόρια της Τρεµπλίνκα. Η εβραϊκή κοινότητα Καβάλας "µέτρησε" το χαµό
1.800 ανθρώπων.
Οι ελάχιστοι που επέζησαν από την καταστροφή, προσπάθησαν, το 1945, να
ανασυστήσουν την εβραϊκή κοινότητα. Μάταια όµως. Η παλιά Συναγωγή είχε
καταστραφεί από τους Βουλγάρους και έτσι χρησιµοποιήθηκε σαν χώρος προσευχής η
ανώγεια αίθουσα ενός σπιτιού, κοινοτικής ιδιοκτησίας, στην οδό Παύλου Μελά. Η
κοινότητα διαλύθηκε επίσηµα το 1980.
Πριν λίγα χρόνια, µε την κατεδάφιση αυτού του προσευχητηρίου, γράφτηκε και ο
επίλογος του εβραϊσµού της Καβάλας.
Στην οδό Κολοκοτρώνη, βρίσκεται το αρχοντικό του Σαµπετάι Τσιµίνο, απόγονου
πλούσιας καπνεµπορικής οικογένειας.
Μόνος αυτός, τελευταίο µέλος της εβραϊκής κοινότητας Καβάλας, σώθηκε από τους
κατακτητές, επειδή είχε συλληφθεί µε µερικούς άλλους Εβραίους και είχε οδηγηθεί
αιχµάλωτος εργάτης στην Βουλγαρία.
Μόνος αυτός, τελευταίο µέλος της εβραϊκής κοινότητας Καβάλας, φροντίζει σήµερα τα
ξεχασµένα µνήµατα του νεκροταφείου.
Φωτογραφία: Η εξωτερική όψη της οικίας της εβραϊκής οικογένειας Τσιµίνο στην
Καβάλα (Αρχείο Θρασ. Παπαστρατή).
Φωτογραφία: Μνηµείο των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος στο Εβραϊκό Νεκροταφείο
της Καβάλας (Αρχείο Θρασ. Παπαστρατή).
Φωτογραφία: Τα ερείπια της παλιάς συναγωγής στην Καβάλα (Αρχείο Θρασ.
Παπαστρατή).

Β. ΛΥΚΕΙΟ
Στο Λύκειο προωθείται περαιτέρω ο προβληµατισµός για τη σηµασία του
Ολοκαυτώµατος στην παγκόσµια ιστορία, για τις σχέσεις ανάµεσα στους
Χριστιανούς και τους Εβραίους Έλληνες και αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της
ειρηνικής συνύπαρξης και της αλληλεγγύης ανάµεσα στους ανθρώπους. Τίθεται
επίσης το ζήτηµα της συλλογικής και της ατοµικής ευθύνης των απλών πολιτών που
ανέχονται να διαπράττονται δίπλα τους εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.
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Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας, Ιστορία του Νεότερου και του
Σύγχρονου Κόσµου (από το 1815 έως σήµερα), (Ιωάννης Κολιόπουλος, Κων/νος
Σβολόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θεόδωρος Νηµάς, Χάρις ΣχολικάκηΧελιώτη)
Στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο στην Ενότητα Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, το κεφάλαιο 5
αφιερώνεται εξολοκλήρου στα εγκλήµατα πολέµου κατά της Ανθρωπότητας και το
Ολοκαύτωµα (σ.σ. 139 έως και 142).Υπάρχει πλήθος παραθεµάτων και πλούσιο
φωτογραφικό υλικό.
Χαρακτηριστικό παράθεµα στο οποίο επισηµαίνεται το ζήτηµα της συλλογικής και
της ατοµικής ευθύνης των απλών πολιτών είναι και το ακόλουθο:
«Τι έχουµε τώρα να πούµε στα παιδιά µας; Θα θυµηθώ τα λόγια της Λιλής Ζωγράφου,
η οποία στο έργο της «Μικαέλ» γράφει: «Όταν βλέπω έναν Εβραίο, εγώ που έρχοµαι
από το άλλο στρατόπεδο, από αυτούς δηλαδή που επέτρεψαν και που οδήγησαν στο
Άουσβιτς, δεν έχω ούτε λόγια ούτε πια έρεισµα για την περηφάνια µου». Αυτά είναι τα
λόγια που µπορούµε να πούµε στα παιδιά µας εµείς που ερχόµαστε από το άλλο
στρατόπεδο. Γιατί η Σοά [: η εβραϊκή λέξη για το Ολοκαύτωµα] δεν είναι κάτι που
αφορά µόνο τους Εβραίους. Η εβραιοκτονία είναι το τέλος του ευρωπαϊκού πολιτισµού
και του ευρωπαϊκού πνεύµατος έτσι όπως έζησε αιώνες και αιώνες τώρα. Απέραντη η
φρίκη, αµέτρητη ή οδύνη και ακόµα πιο απέραντη η αισχύνη. Και ας µη βρίσκουµε
δικαιολογίες ή αιτιάσεις για έναν καλύτερο ύπνο. Άλλοι λέγοντας ότι υπάρχουνε οι
Χίτλερ [...] άλλοι αρνούµενοι την εβραιοκτονία και άλλοι µιλώντας δεξιά κι αριστερά
για γενοκτονίες, χωρίς να ξέρουν ότι η γενοκτονία, η Σοά των Εβραίων, είναι
µοναδική· και είναι µοναδική για έναν µονάχα λόγο, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία
ο άνθρωπος αρνήθηκε στον συνάνθρωπό του, όχι την ιδιότητα να είναι Εβραίος, την
ιδιότητα να είναι άνθρωπος. Αυτό έγινε µία φορά µόνο στην ιστορία και δεν πρέπει
ποτέ να ξαναγίνει. Ας γρηγορούµε όµως, ας γρηγορούµε και ας µην ξεχάσουµε αυτό που
ένας Γερµανός πάστορας έγραψε λίγο πριν πεθάνει, γιατί και ο Μπρεχτ το είπε: η
κοιλία της φρίκης είναι έτοιµη να παιδογονήσει και πάλι. Ο πάστορας είπε ότι, όταν
ήρθανε να πιάσουν το γείτονά µου που ήταν Εβραίος, δε διαµαρτυρήθηκα, αφού δεν
ήµουν Εβραίος. Όταν ήρθανε να πιάσουνε και τον άλλο µου γείτονα που ήτανε
κοµµουνιστής, δε διαµαρτυρήθηκα, αφού δεν ήµουν κοµµουνιστής. Όταν λίγο πιο
µακριά πιάσανε και κάτι καθολικούς Γερµανούς, δε διαµαρτυρήθηκα, αφού δεν ήµουν
καθολικός. Όταν όµως ήρθαν να πιάσουν εµένα, δε βρέθηκε πια κανείς να
διαµαρτυρηθεί! Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάµε, γιατί για ποιον χτυπά η καµπάνα,
χτυπά για τον καθένα µας και για όλους».
Ελένη Αρβελέρ, «Ηµέρα Μνήµης», Χρονικά, έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συµβουλίου της Ελλάδος, τ. ΚΘ΄, τεύχ. 201, Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2006, σ. 6667.
Επίσης υπάρχουν πρόσθετα παραθέµατα/πηγές στο Βιβλίο του Καθηγητή (σ.σ. 140142):
1. «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης», απόσπασµα από το Το δικό µας αίµα
(Πεζογραφήµατα εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1980, σ.σ. 58-68) του Γιώργου Ιωάννου,
που αποτελεί και ένα είδος χρονικού της εκτόπισης των Εβραίων της
Θεσσαλονίκης.
2. «Μαρτυρία Ελληνίδας Εβραίας που επέζησε από το στρατόπεδο του
Μπιρκενάου», (Μπέρρυ Ναχµία, Κραυγή για το αύριο, εκδ. Κάκτος, Αθήνα
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1989, σ.σ. 87-88), όπου περιγράφεται η βιωµένη φρίκη των στρατοπέδων
συγκέντρωσης.
3. «Οι αναµνήσεις µιας Ευθροσταυρίτισας αδελφής νοσοκόµου», όπου ανήκει στις
µαρτυρίες εκείνων που βοήθησαν Εβραίους να διαφύγουν.
4. «Μια πολιτεία µε θανατηφόρα σύνορα…», απόσπασµα από το Μαουτχάουζεν του
Ιάκωβου Καµπανέλλη (εκδ. Κέδρος, Αθήνα 199521, σ. 48), όπου αποτελεί
ενδεικτικό παράδειγµα λογοτεχνικής αποτύπωσης του φρικτού εγκλήµατος.
Στις Επισηµάνσεις για τη διδακτική αξιοποίηση του υποστηρικτικού υλικού (Βιβλίο
καθηγητή, σ. 143) δηλώνεται σαφώς ότι σκοπός της διδασκαλίας του
Ολοκαυτώµατος των Εβραίων από τους Ναζί είναι η αποτροπή παρόµοιων ειδεχθών
εγκληµάτων κατά της Ανθρωπότητας στο µέλλον και καλούνται οι διδάσκοντες να
ενθαρρύνουν τους µαθητές να συζητήσουν και για τις άλλες γενοκτονίες που
γνωρίζουν είτε εις βάρος ελληνικών πληθυσµών (π.χ. των Ποντίων είτε εις βάρος
άλλων λαών (π.χ. Αρµενίων, κατοίκων Ρουάντας κ.ά.).
Στο Βιβλίο του Καθηγητή παρατίθενται επίσης ενδεικτική βιβλιογραφία και
διαδικτυακές τοποθεσίες για το Ολοκαύτωµα:
-

-

Αµαρίλιο – Κούνιο, Έρικα: Αναµνήσεις µιας Σαλονικιώτισσας Εβραίας,
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1996.
Αµαρίλιο-Κούνιο, Έρικα και Ναρ, Αλµπέρτος: Προφορικές Μαρτυρίες
Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωµα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
1998.
Καµπανέλης, Ιάκωβος: Μάουτχάουζεν. Εκδ. 16η, Κέδρος, Αθήνα, 1995.
Κούνιο, Χάϊντς: Έζησα τον Θάνατο, Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 1982.
Μαζάουερ, Μάρκ: Η Ελλάδα του Χίτλερ, Οι εµπειρία της Κατοχής,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994.
Νάχµαν, Ευτυχία: Γιάννενα: Ταξίδι στο Παρελθόν, Τάλως, Αθήνα 1996.
Ναχµία, Μπέρυ: Κραυγή για το αύριο, Κάκτος, Αθήνα 1989.
Νατζαρής, Μαρσέλ: Χρονικό 41 – 45, Ίδρυµα ΕΤΣ - ΑΧΑΪΜ, Ισραηλιτική
Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη,1991.
Στραβόλεµος, ∆ιονύσης: Ένας ηρωϊσµός, µια δικαίωση. Η διάσωση των
Εβραίων της Ζακύνθου. Αυτοέκδοση, Αθήνα, 1988.
Bauer, Yehuda: A History of the Holocaust. Franklin Watts, New York, 1982.
Gilbert, Martin: The Dent Atlas of the Holocaust. The complete history. Orion,
London, 1993.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
- www.jmg.gr ( Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος )
- www.jmth.gr ( Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης )
- www.teachingholocaust.com
- www.ushmm.org ( United States Holocaust Memorial Museum )
- www.ushmm.org/education/for educators
- www.ushmm.org/greece/eng/intro.htm
- www.yadvashem.org.il.(Yad Vashem)
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ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι από το 2007 (βλ. υποσηµείωση 8) δεν έχουν υπάρξει
σηµαντικές αλλαγές στα σχολικά εγχειρίδια τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Γυµνασίου και Λυκείου. Ωστόσο τα παραπάνω
εγχειρίδια είναι επιδεκτικά αλλαγών, εφόσον επισηµανθούν παραλείψεις και
αβλεψίες60.
Ευελπιστούµε ότι εµείς οι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο
τρόπο το παραπάνω υλικό για το Ολοκαύτωµα που βρίσκεται διασπαρµένο στα
σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας, τόσο της
Πρωτοβάθµιας όσο και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και το
συµπληρωµατικό υλικό των λογισµικών που συνοδεύουν τα παραπάνω εγχειρίδια.
Επιπλέον στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας προσφέρεται η δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς να ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές σχετικά µε το διωγµό και την
εξόντωση του εβραϊκού στοιχείου της περιοχής τους. Το σχολικό εγχειρίδιο και το
λογισµικό που το συνοδεύει παρέχουν αρκετό υλικό που θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί ως υπόδειγµα για επιτόπια έρευνα και πλούσιο προβληµατισµό.
Τέλος το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενέκρινε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε
σχολεία της Κέρκυρας, όσον αφορά τις στάσεις των ελληνικών αρχών κατοχής
απέναντι στους Εβραίους της Κέρκυρας. Τα πορίσµατα αυτής της έρευνας
παρουσιάζονται στη, χρήσιµη για κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει το Ολοκαύτωµα,
διατριβή του Χαράλαµπου Κουργιαντάκη, Ιστορική σκέψη και ευαισθητοποίηση των
µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ιστορία, (Ρόδος
Μάιος 2005).
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Για παράδειγµα, η ιστορικός Οντέτ Βαρών είχε επισηµάνει ότι στο πρόσφατο σχολικό εγχειρίδιο
Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου, ο τίτλος του 5ου κεφαλαίου
«Τα εγκλήµατα πολέµου κατά της Ανθρωπότητας - το Ολοκαύτωµα» δεν κρίνεται επιτυχής, εφόσον τα
εγκλήµατα πολέµου και τα εγκλήµατα κατά της Ανθρωπότητας αποτελούν δύο ξεχωριστές κατηγορίες.
Ο δεύτερος όρος, υποστηρίζει, καθιερώθηκε, για να δείξει ακριβώς ότι επρόκειτο για εγκλήµατα άλλου
τύπου και όχι απλώς εγκλήµατα πολέµου. Παράλληλα επισηµαίνει ότι στη σελίδα 132 του ιδίου
εγχειριδίου, ενώ δίδονται οι αριθµοί των θυµάτων πολέµου για τους Κινέζους και τους Ιάπωνες για τον
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, δεν δίδεται ο αριθµός θυµάτων πολέµου για τους Ευρωπαίους (Πρακτικά
Σεµιναρίου «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα», Αθήνα 18-19 Οκτωβρίου 2007, σ. 35).
Οι παραπάνω επισηµάνσεις ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και, αφού
ενηµερώθηκαν οι συγγραφείς του συγκεκριµένου εγχειριδίου, έγιναν κάποιες βελτιώσεις.
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ΝΙΝΑ ΑΛΚΑΛΑΗ
Προτάσεις για µια βιωµατική διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος µέσω
της τέχνης

To κείµενο που ακολουθεί µοιράστηκε στους συµµετέχοντες ως συνοπτικό
συνοδευτικό υλικό του βιωµατικού εργαστηρίου. Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι
εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ ανάλογα µε τις ηλικιακές οµάδες των
µαθητών τους και δούλεψαν πάνω σε συγκεκριµένα εικαστικά έργα.
Ο στόχος του εργαστηρίου είναι:
1. Να υπενθυµίσει την αναγκαιότητα και σηµασία της τέχνης στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
2. Να προτείνει κάποιες αρχικές ιδέες στους δάσκαλους και καθηγητές που επιθυµούν
να προσεγγίσουν το θέµα του Ολοκαυτώµατος µέσω της τέχνης.
Το Ολοκαύτωµα ως θέµα διδακτέας ύλης έχει ενταχθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα πολλών χωρών.
Στην Ελλάδα, τα νέα σχολικά βιβλία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναφέρονται ειδικά στο ολοκαύτωµα ως αποτρόπαιο κεφάλαιο της
σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Οµάδα ελλήνων εκπαιδευτικών (Γ. Κόκκινος, Μ.
Βλαχού, Β. Σακκά, Ε. Κουνέλη, Α. Κώστογλου, Σ. Παπαδόπουλος) έχουν ήδη
καταθέσει σηµαντικό ερευνητικό έργο σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα
µπορούσε να διδαχθεί αυτό το δύσκολο κεφάλαιο στα ελληνικά σχολεία. Στόχος της
σύγχρονης διδακτικής µεθοδολογίας διεθνώς είναι η ενσυναισθηµατική και
διερευνητική προσέγγιση του θέµατος µε στόχο η διδασκαλία να συµβάλλει τόσο
στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης όσο και στη συναισθηµατική εµπλοκή που
σταδιακά επιφέρει συνειδητές αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης του κόσµου και του
Άλλου.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Τα ιστορικά εγχειρίδια και κείµενα, τα παλιά και νέα ιστορικά αρχεία, οι
αριθµοί και οι έρευνες, η κριτική θεώρηση και η τοποθέτηση του Ολοκαυτώµατος
στο ιστορικό του πλαίσιο είναι βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια
κατανόησης του πιο σκοτεινού κεφαλαίου της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας.
Ωστόσο δεν αρκεί.
Και εκεί αρχίζει ο ρόλος της τέχνης. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας η τέχνη κερδίζει συνεχώς έδαφος. Εξάλλου όπως επεσήµανε και ο Elliot
Eisner , καθηγητής και πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης για την εκπαίδευση µέσω της
τέχνης: «ποιος είναι ο στόχος της εκπαίδευσης αν δεν διευρύνει τους τρόπους µέσω των
οποίων το άτοµο προσλαµβάνει τον κόσµο αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και µοιράζεται
µε τους άλλους την εµπειρία του από αυτόν»;
Αν η διδακτική µεθοδολογία επίµαχων ιστορικών προβληµάτων απαιτεί όπως
προτείνουν τα διεθνή µοντέλα προσέγγιση µέσω: ενσυναίσθησης, διερεύνησης,
αποστασιοποίησης και επανόρθωσης, τότε ο ρόλος της τέχνης είναι πρωταρχικός.
Το ερώτηµα παραµένει πάντα το ίδιο: Τι είναι αυτό που θέλουµε να αποκοµίσουν οι
µαθητές µας; Αν η εκπαίδευση µέσω του ολοκαυτώµατος επιζητά να συνδεθεί και µε
θέµατα ηθικής τότε το συναίσθηµα είναι κεντρικό ζητούµενο.
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ΤΕΧΝΗ: Μουσική, εικαστικά, κίνηση-χορός, ποίηση, λογοτεχνία, φωτογραφία,
θέατρο.
Η τέχνη ως:

Αρχειακό υλικό
Τρόπος γνώσης και κατανόησης
Πράξη δηµιουργίας- επανόρθωσης

Η έκφραση µέσω της καλλιτεχνικής δηµιουργίας αποτέλεσε το καταφύγιο
πολλών θυµάτων του Ολοκαυτώµατος.
Εκατοντάδες ποιήµατα και πάνω από 4.000 ζωγραφιές έχουν βρεθεί για
παράδειγµα, από τα 11.000 παιδιά και εφήβους που πέρασαν από το στρατόπεδο
Terezin στη Βόρεια Βοηµία πριν µεταφερθούν σε άλλα στρατόπεδα εξόντωσης. Τα
έργα, µαρτυρίες µιας ακατανόητης πραγµατικότητας ήταν ταυτόχρονα και µοναδικός
τρόπος συναισθηµατικής επιβίωσης. Στο χαρτί και στους παιδικούς στίχους, ο
τρόµος, η θλίψη, η ελπίδα, η απορία, παίρνουν χρώµα και µορφή, γίνονται πολύτιµο
εργαλείο ψυχικής εκτόνωσης, γέφυρα σωτηρίας ανάµεσα στον εσωτερικό και τον
εξωτερικό κόσµο.
Τα έργα από το Terezin αλλά και από τα άλλα στρατόπεδα, έργα από
ερασιτέχνες ή επαγγελµατίες καλλιτέχνες αποτελούν ένα σπάνιο αρχειακό υλικό που
προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες όχι µόνο για τα γεγονότα αλλά και για τις σκέψεις,
συναισθήµατα και δράση των θυµάτων.
Μετά το τέλος του 2ου παγκόσµιου πόλεµου, ο γνωστός Γερµανοεβραίος
φιλόσοφος Theodor Adorno µε τη γνωστή φράση του «µετά το Άουσβιτς δεν µπορεί
να υπάρξει ποίηση» αµφισβήτησε τη δύναµη της τέχνης και ανέδειξε το ζήτηµα του
«περιγράψιµου», της δυνατότητας της λεκτικής αποτύπωσης οριακών γεγονότων, της
αποτύπωσης του «αδιανόητου» ακόµα και µέσω της τέχνης.
Ωστόσο ο ίδιος τροποποίησε αργότερα τη θέση του: «Ο ανθρώπινος πόνος ζητά τη
συνεχή παρουσία της τέχνης.. µόνο στην τέχνη µπορεί ο πόνος να βρει τη φωνή του…»
Σε παρόµοιο προβληµατισµό, η καθηγήτρια Τζίνα Πολίτη στο δοκίµιό της «Το
Γραπτό και το Άφραστο» επισηµαίνει ότι γλώσσα και πάθος βρίσκονται σε
αναντιστοιχία επισηµαίνοντας ωστόσο ότι η γλώσσα συνεχίζει την προσπάθεια να
εκφράσει το ανέκφραστο, και ότι κυρίως στην ποίηση η γλώσσα «δηλώνει την
ανηµπόρια της να πει ενώ ταυτόχρονα λέει».
Ωστόσο, τα χιλιάδες έργα τέχνης που εµπνέονται ή αναφέρονται στο
Ολοκαύτωµα είναι η µεγαλύτερη απόδειξη της καταλυτικής δύναµης της τέχνης.
Μουσικές συνθέσεις, ποιήµατα, χορογραφικά έργα, λογοτεχνικά κείµενα, εικαστικές
δράσεις. Από άτοµα που επέζησαν του εφιάλτη και αναζήτησαν το συµβολισµό της
τέχνης για να εκφράσουν µια πραγµατικότητα µπροστά στην οποία η καθηµερινή
γλώσσα χάνει το νόηµά της.
Αλλά και από απλούς παρατηρητές της Ιστορίας ή απόγονους των θυµάτων
του Ολοκαυτώµατος οι οποίοι µέχρι σήµερα στρέφονται στο συµβολισµό της τέχνης
για να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήµατα που δεν χωρούν στη γλώσσα της
λογικής.
Η τέχνη (όπως και τα όνειρα) αποτελεί ζωτική ανθρώπινη ανάγκη και ισχυρή
δικλείδα ασφαλείας της συναισθηµατικής µας ισορροπίας. Από καταβολής κόσµου ο
άνθρωπος ζωγραφίζει στα σπήλαια, δηµιουργεί σύµβολα για να εκφράσει σκέψεις,
βρίσκει τρόπους να παράγει ήχους, και χορεύει τα πιο έντονα συναισθήµατά του.
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Όπως είπε και ο Εντγκάρ Μορέν: «Όποιος και να είναι ο πολιτισµός του, το
ανθρώπινο ον παράγει δύο οµιλίες: η µία είναι ορθολογική και η άλλη είναι
συµβολική».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Το ιστορικό γεγονός του Ολοκαυτώµατος είναι τόσο ακραίο που αποτελεί
ιδιαίτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό που θα επιδιώξει να το προσεγγίσει στα
πλαίσια της εκπαίδευσης.
Η τέχνη σε αυτήν ειδικά την περίπτωση γίνεται πολύτιµος αρωγός στην
προσπάθεια της «ιστορικής ενσυναίσθησης».
Θα αναφερθώ σε δύο τρόπους προσέγγισης του συγκεκριµένου θέµατος µέσω της
τέχνης:
1. Αρχές της εκπαίδευσης µέσω της τέχνης (Art education):
επιδιώκεται η γνωριµία και εξοικείωση των µαθητών µε έργα τέχνης που
αποτύπωσαν το συγκεκριµένο γεγονός.
1.1 Καταρχήν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λεγόµενη «στρατοπεδική τέχνη».
Ζωγραφιές, ποιήµατα, σηµειώσεις, ηµερολόγια, µουσικές συνθέσεις που έγιναν
µέσα στα στρατόπεδα από κρατούµενους παιδιά και ενήλικες. Μέσα από αυτά, οι
µαθητές έρχονται σε επαφή µε συγκεκριµένα πρόσωπα και τις εµπειρίες τους και
όχι µε στατιστικά µόνο στοιχεία ανθρώπινων απωλειών.
1.2 Έργα µεταγενέστερης περιόδου που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός ή
εµπνέονται από αυτό µπορούν να µελετηθούν και αναλυθούν.
2. Αρχές της θεραπείας µέσω των τεχνών (Expressive arts therapies):
επιδιώκεται η ελεύθερη έκφραση σκέψεων και συναισθηµάτων, η σύνδεση µε το
ασυνείδητο και η σύνδεση εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου.
Ο συνδυασµός των αρχών της εκπαίδευσης µέσω της τέχνης µε τις αρχές της
θεραπείας µέσω των τεχνών στοχεύει στη βιωµατική εµπειρία και εγγυάται τόσο την
ενσυναίσθηση όσο και την επανόρθωση ενώ αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες
της βιωµατικής διδασκαλίας.
Η βιωµατική διδασκαλία που αποβλέπει στην βιωµατική εµπειρία µέσα από τις
τέχνες προτείνει ένα εναλλακτικό µοντέλο προσέγγισης της ιστορίας όπου οι µαθητές
καλούνται να εµπλακούν ταυτόχρονα στο νοητικό, συναισθηµατικό και σωµατικό
επίπεδο. Η βιωµατική διδασκαλία µέσω των τεχνών προσφέρει στους µαθητές ένα
χώρο να σκεφτούν και να δηµιουργήσουν ένα προσωπικό διάλογο µε την
πραγµατικότητα του εξωτερικού κόσµου ώστε να µη µένουν απλοί αποδέκτες
ιστορικών πληροφοριών.
Στον ασφαλή χώρο της καλλιτεχνικής διαδικασίας που στηρίζει την ατοµική ή
συλλογική δηµιουργικότητα, µέσα από το συµβολισµό της τέχνης που επιτρέπει το
ανείπωτο να έρθει στο φως, οι µαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν και να
εκφράσουν σκέψεις και συναισθήµατα για έννοιες που δύσκολα µπαίνουν σε λόγια.
Έννοιες που σφράγισαν τον 20ο αιώνα αλλά αφορούν εξίσου το µέλλον µας. Έννοιες
όπως ο ρατσισµός, η προκατάληψη, η αποµόνωση και η ακραία βία, αλλά και ο
σεβασµός του Άλλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προστασία, η διάσωση...
Η τέχνη και η βιωµατική εµπειρία ως µέσο βαθύτερης προσέγγισης αυτής της
περιόδου άρχισε να χρησιµοποιείται στην Πολωνία από το µουσείο Άουσβιτς ήδη
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από τη δεκαετία του ΄70. Τότε, µαθητές γυµνασίων επισκέφτηκαν το µουσείο,
άκουσαν οµιλίες, παρακολούθησαν φιλµ και µετά έπιασαν χαρτί και χρώµατα. Τα
έργα τους παρουσιάστηκαν σε ειδική έκθεση µε τίτλο «Η µνήµη της ανθρώπινης
τραγωδίας».

ΜΕΡΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ

ΤΟΥ

Καθώς οι έρευνες και η εµπειρία για τη χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση
διευρύνονται, οι καθηγητές µπορούν πλέον να επιλέξουν ανάµεσα σε πολλούς
τρόπους µε τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη λογοτεχνία, την ποίηση, τα
εικαστικά , τη µουσική την κίνηση ή το θέατρο στα πλαίσια της προσέγγισης του
Ολοκαυτώµατος.
Στα πλαίσια της οικουµενικότητας που επιτυγχάνει η τέχνη καταργώντας τους
φραγµούς της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτισµικών διαφορών, αλλά και του
χρόνου προτείνω:
Τα έργα που θα προταθούν στους µαθητές να µην περιοριστούν στη
στρατοπεδική τέχνη ή και στα έργα που αναφέρονται συγκεκριµένα στο Ολοκαύτωµα
αλλά να περιλαµβάνουν και σύγχρονα έργα που εκφράζουν την αγωνία της
ανθρώπινης ύπαρξης.
Οι επιλογές θα πρέπει να έχουν άµεση σχέση όχι µόνο µε την ηλικία και την
ψυχική ωριµότητα των µαθητών αλλά και µε τα χρονικά περιθώρια: άλλες
δυνατότητες υπάρχουν αν έχουµε µόνο δύο-τρεις ώρες µε παιδιά της έκτης δηµοτικού
και άλλες αν έχουµε µια σειρά ωρών ή τη δυνατότητα ενός project µε παιδιά του
γυµνασίου ή λυκείου.
Γενικά ο τρόπος προσέγγισης επιλέγεται καταρχήν σε σχέση µε το επίπεδο της
νοητικής και συναισθηµατικής ωριµότητας των µαθητών:
Επίπεδο 1 (ηλικίες 10-12)
Επίπεδο 2 (ηλικίες 13-15)
Επίπεδο 3 (ηλικίες 16-18)
ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 (10-12 ετών)
Όπως αναφέρθηκε, ηµερολόγια, αυτοβιογραφίες, γράµµατα, ποιήµατα,
εικαστικά έργα και µουσικές συνθέσεις ενηλίκων και παιδιών που δολοφονήθηκαν ή
επέζησαν, αλλά και καλλιτεχνών που έζησαν αργότερα, και προσπαθούν να
αποτυπώσουν αυτό το γεγονός µπορούν να αποτελέσουν ερέθισµα προσωπικής
δηµιουργίας.
Για παράδειγµα: Σε παιδιά της έκτης δηµοτικού µπορούν να διαβαστούν
αποσπάσµατα από το διάσηµο ηµερολόγιο της Άννας Φράνκ της 13χρονης
Γερµανίδας που κρυβόταν µε την οικογένειά της για 2 χρόνια στο διαµορφωµένο
πατάρι ενός σπιτιού στην Ολλανδία µέχρι να τους συλλάβουν οι Γερµανοί το 1944.
Μπορεί µετά να ζητηθεί από τους µαθητές:
Α) να γράψουν ένα γράµµα που θα απευθυνόταν στην Άννα Φρανκ ή
Β) να ζωγραφίσουν σε κοινό χαρτόνι µε ελεύθερο θέµα
Μια άλλη ιδέα:
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Στη µουσειοσκευή που δηµιούργησε το Εβραϊκό Μουσείο για τα κρυµµένα
παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής, αναφέρονται πραγµατικές ιστορίες παιδιών που
σώθηκαν προστατευµένα από Χριστιανούς φίλους.
Μπορεί να εξερευνηθεί η προσωπική τους µαρτυρία...οι φωτογραφίες.. η
διαδροµή τους στον ελληνικό χάρτη.
Για παράδειγµα, η µικρή Ροζίνα Πάρδο ήταν κρυµµένη 548 ηµέρες µε το
ψευδώνυµο Ρούλα σε σπίτι Χριστιανών φίλων. Μπορούµε να ζητήσουµε από µικρούς
µαθητές να φτιάξουν κάτι, σαν ένα µικρό δώρο για ένα από τα παιδιά που σώθηκαν:
Μια ζωγραφιά, ένα µικρό κολλάζ, κάτι µε πλαστελίνη , πηλό, χάντρες.. Η αν
µπορούσαν να τους πουν κάτι, να τους γράψουν κάτι, έστω και µια φράση.. ποια θα
ήταν αυτή;
Αν υπάρχει στο σχολείο χώρος για κίνηση, οι µικροί µαθητές µπορούν µε την
καθοδήγηση κάποιου να πειραµατιστούν στον κινητικό αυτοσχεδιασµό πάνω σε
συγκεκριµένες έννοιες:
Πως κινούµαι όταν κινούµαι ελεύθερα και πως κινούµαι όταν φοβάµαι κρύβοµαι;
Πως µεταφράζεται η έννοια «προστατεύω κάποιον» σε κίνηση; Πως κινείται
µια οµάδα παιδιών που αποφασίζει να προστατεύσει ένα µέλος της οµάδας;
Ή µε τι κίνηση- κινήσεις- µικρό χορό, µπορώ να εκφράσω αυτό που
σκέφτοµαι ή νοιώθω όταν διαβάζω τέτοιες ιστορίες;
ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 (13-15 ετών)
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αντίστοιχα µπορούµε να προτείνουµε στους
µαθητές να διαβάσουν ένα από τα δεκάδες βιβλία-µαρτυρίες που έχουν γράψει
Έλληνες επιζώντες και µετά να γράψουν ένα γράµµα- ένα ποίηµα- ένα τραγούδι- που
να απευθύνεται στον συγγραφέα. Εδώ η νοητική και ψυχική ωριµότητα των µαθητών
επιτρέπει πιο σύνθετη προσέγγιση: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έννοιες και
στοχασµούς πάνω στην ανθρώπινη φύση και να τα συνδέσουµε µε έργα τέχνης ή και
να ενθαρρύνουµε την παραγωγή ενός µικρού εικαστικού, ποιητικού, µουσικού ή
θεατρικού έργου ανάλογα µε τα ταλέντα των µαθητών.
ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 (16-18 ετών)
Ισχύουν αυτά που γράφονται και για το επίπεδο 2. Αλλά δεδοµένης της
ωριµότητας των µαθητών µπορούµε για παράδειγµα να προβάλλουµε στους µαθητές
ένα ιστορικό ντοκυµαντέρ για εκείνη την περίοδο και µετά να τους ζητήσουµε να
σκεφτούν τρόπους που θα εξασφαλίσουν την ανθρωπότητα από τον ρατσισµό.
Υπάρχουν δεκάδες ντοκυµαντέρ για την εποχή. Για παράδειγµα:
Το ντοκιµαντέρ του Γάλλου σκηνοθέτη Αλεν Ρενέ «Νύχτα και Καταχνιά», διαρκεί
µισή µόνο ώρα, γυρίστηκε το 1955 στην Πολωνία, και αποτελεί µια ποιητική µατιά
σε µια πολύ σκληρή πραγµατικότητα.
Το φιλµ «Shoa» του Claude Lanzman (4DVD, 550 min.) βασίστηκε σε έρευνες 12
ετών σε όλο τον κόσµο µε κρατούµενους στα στρατόπεδα, αξιωµατικούς των SS και
αυτόπτες µάρτυρες της τελικής λύσης. Κάποια µικρά αποσπάσµατα θα µπορούσαν να
αποτελέσουν υλικό εργασίας.
Το DVD «Europa-Europa» του Agniesta Holland, αναφέρεται στην πραγµατική
ιστορία ενός γερµανοεβραίου αγοριού που σώθηκε παριστάνοντας τον ναζί.
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Μαρίζα Ντεκάστρο
Το Αγόρι µε τη Ριγέ Πιζάµα: βιβλίο και εκπαιδευτικό πακέτο
Λίγα για τη θέση της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
Οι προσπάθειες της συστηµατικής ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων στο δηµοτικό
είναι παλιά υπόθεση και βασιζόταν αρχικά στις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών οι
οποίοι πρότειναν εξωσχολικά βιβλία στα παιδιά για τις διακοπές. Με τα χρόνια οι
πρωτοβουλίες εξειδικεύτηκαν και οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να πλαισιώνουν την ύλη
µε βιβλία, κυρίως γνώσεων, τέτοια που τεκµηρίωναν το µάθηµα. Τα τελευταία χρόνια
το παιδικό βιβλίο αναπτύχτηκε -24% της ελληνικής παραγωγής- µπήκε για τα καλά
στο σχολείο µέσω του ΕΚΕΒΙ, επισκέψεις συγγραφέων, κλπ
Παρόλα αυτά, η λογοτεχνία είναι ακόµα µια δραστηριότητα που επαφίεται στην καλή
διάθεση κάθε εκπαιδευτικού.
Το Σεπτέµβριο του 2006 µια οµάδα πανεπιστηµιακών που διδάσκουν Π. Λ. στα
παιδαγωγικά τµήµατα της χώρας έστειλε επιστολή διαµαρτυρίας στον πρόεδρο του
Π. Ι. µε θέµα την υποβάθµιση της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η
οποία εµφανίζεται µόνο µέσα στα ανθολόγια. Και µάλιστα αποσπασµατικά.
Στην επιστολή οι πανεπιστηµιακοί συνοψίζουν τα καλά της λογοτεχνίας:
«Η λογοτεχνία ευαισθητοποιεί αισθητικά, καλλιεργεί τη φαντασία και τη σκέψη,
διευρύνει τον κόσµο των βιωµάτων, διευρύνει τον κοινωνικό και πολιτιστικό
ορίζοντα» και είναι εκπαιδευτικό εργαλείο που ξεπερνά κατά πολύ το σχολικό
πρόγραµµα αφού εµπλέκει όχι µόνο τις νοητικές λειτουργίες των µαθητών αλλά και
το συναίσθηµα και βοηθά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Με βάση λοιπόν τα
παραπάνω, πρότειναν τη µετατόπιση του εκπαιδευτικού στόχου της λογοτεχνίας στο
σχολείο µε τη συστηµατική αυτόνοµη παρουσία της ως µάθηµα ενταγµένο στο
αναλυτικό πρόγραµµα και την αποδέσµευσή της από το µάθηµα της γλώσσας,
παρόλο που ένας από τους στόχους της ενασχόλησης µε τη λογοτεχνία στο σχολείο
είναι και η ανάπτυξη χρήσης του προφορικού και του γραπτού λόγου. Σήµερα πολλοί
εκπαιδευτικοί κάνουν λογοτεχνία τις ώρες της ευέλικτης ζώνης.
Η ενασχόληση µε τη λογοτεχνία πρέπει να εισαχθεί ως µια ελεύθερη και δηµιουργική
δραστηριότητα, παιγνιώδης και πολύµορφη και το ζητούµενο είναι να βρεθούν
τρόποι και τεχνικές προσέγγισης που να βοηθήσουν τους νέους να αγαπήσουν το
βιβλίο.

Στόχοι του µαθήµατος της Λογοτεχνίας στο σχολείο
Η λογοτεχνία δεν είναι µάθηµα σαν τα άλλα, δεν έχει ύλη, δεν έχει στόχο να δώσει
συγκεκριµένες γνώσεις, δεν είναι µετρήσιµη και τέµνει όλα τα αντικείµενα του
αναλυτικού προγράµµατος. Ταυτόχρονα µπορεί να µιλήσει στα βαθύτερα στρώµατα
της ψυχής του ατόµου.
Κύριος στόχος
• Να απολαύσουν την ανάγνωση: διαβάζουµε γιατί ξέρουµε τι ψάχνουµε. ∆εν
διαβάζουµε γιατί κάποιος λέει ότι είναι καλό.
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Γνωστικοί στόχοι
• Να ακολουθήσουν µια συγκεκριµένη µεθοδολογία επεξεργασίας του βιβλίου:
οργάνωση της σκέψης των µαθητών.
• Καλούµε τα παιδιά να εµπλέξουν ολόκληρη την προσωπικότητά τους . Μόνον
εµπλεκόµενα θα µπορέσουν εκφράσουν γραπτά ή προφορικά βαθύτερες
σκέψεις ή ακόµα να εκφραστούν καλλιτεχνικά.
• Να εργαστούν διαθεµατικά, να εξετάσουν το θέµα από πολλές πλευρές και να
ερευνήσουν και να αναφερθούν σε άλλα κείµενα, εικόνες, κλπ.
Κοινωνικοποίηση:
• Να εργαστούν οµαδικά και να συνεργαστούν: όταν η επεξεργασία είναι
οµαδική τα παιδιά µοιράζονται σκέψεις και απόψεις, αναπτύσσουν διάλογο
και µπορούν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα του καθενός.
• Να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία ώστε η σχέση µε το βιβλίο να γίνει σταθερή
και σε βάθος χρόνου

Τελικά...
Να γίνουν οι µαθητές ενεργητικοί αναγνώστες, δηλαδή να διαβάσουν
δηµιουργικά, να σκεφτούν πάνω σ’ αυτό που διαβάζουν, να δώσουν προεκτάσεις,
να διαβάσουν πίσω από τις γραµµές, να εµπλακούν συναισθηµατικά και
Να αναπτύξουν διάλογο µε το κείµενο, δηλαδή µε τους ήρωες και τα θέµατα που
πραγµατεύεται το κάθε βιβλίο.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προτείνουµε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα λογοτεχνίας µε
αφορµή το µυθιστόρηµα του Τζον Μπόιν, «Το αγόρι µε τη ριγέ πιζάµα», εκδ.
Κέδρος, µετάγραση Αριάδνης Μοσχονά.
Τι εννοούµε όταν λέµε εκπαιδευτικό πρόγραµµα λογοτεχνίας: είναι ένας τρόπος, µια
µέθοδος για να διαβαστεί και να συζητηθεί ένα βιβλίο σε µια τάξη. Είναι µια µέθοδος
που ζητά από τους αναγνώστες να έχουν ενεργητική συµµετοχή ώστε να δώσουν
προεκτάσεις και να διευρύνουν το περιεχόµενο του βιβλίου αποκαλύπτοντας όλο του
το εύρος.
Το συγκεκριµένο βιβλίο δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναφερθούν σ’
αυτό το θέµα συνδέοντάς το µε τα κεφάλαια περί του ΒΠΠ. Άλλες αφορµές είναι τα
µαθήµατα γύρω από τη διαπολιτισµική εκπαίδευση που εµφανίζονται στα σχολικά
βιβλία της Γλώσσας όπου συζητιέται το θέµα της διαφορετικότητας. Ή ακόµα αυτό
το θέµα να αποτελέσει προέκταση της επικαιρότητας όταν εµφανίζονται φαινόµενα
ξενοφοβίας, ρατσισµού κι επιθετικότητας προς τις µειονότητες .
Περίληψη
Παράλληλοι βίοι δυο 9χρονων αγοριών κατά τη διάρκεια του πολέµου. Ο Μπρούνο
φεύγει µε την οικογένειά του από το Βερολίνο. Φτάνει σε ένα έρηµο µέρος µε ένα
συρµατόπλεγµα στην άκρη του κήπου. Εκεί είδε παιδιά και ανθρώπους, καλύβες,
φουγάρα. Άνθρωποι που δεν είναι άνθρωποι λέει ο πατέρας όταν τον ρωτάει ο
Μπρούνο. Σιγά σιγά ο συγγραφέας κτίζει ένα περιβάλλον µε ανθρώπινους τύπους, οι
οποίοι σαν αρχέτυπα προσδιορίζουν την εποχή: Πατέρας: ναζί ιδεολόγος-διοικητής
στρατοπέδου , Μητέρα: υποταγµένη, Γιαγιά: φιλελεύθερη που ο λόγος της δεν
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περνάει, Αδελφή: αδιάφορη, λοχαγός Κότλερ: νεαρός ναζί-ο πατέρας του
αντιφρονών, Παβελ: κρατούµενος. Ο Μπρούνο σε µια εξερεύνηση της περιοχής
γνωρίζει τον Σµούελ. Τα αγόρια γίνονται φίλοι. Ο Μπρούνο σκέφτεται ότι είναι
παράξενο καθηµερινό ρούχο, η ριγωτή πιζάµα, που φοράει ο Σµουέλ στην από κει
πλευρά του συρµατοπλέγµατος. Γιατί να µη τη φορέσει κι αυτός ώστε να
ακολουθήσει το φίλο της άλλης πλευράς στο δικό του κόσµο; Οι δύο κόσµοι δεν
επικοινωνούν παρά µόνο στις συναντήσεις των συνοµήλικων αγοριών.

Γιατί να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί αυτό το µυθιστόρηµα:
∆ίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συζητήσει µε µαθητές:
- πλευρές της ανθρώπινης φύσης: φόβο, αλαζονεία, κακία, αδιαφορία,
συµπόνια
- τα ανθρώπινα δικαιώµατα: ισότητα, καταπολέµηση των διακρίσεων και
του αποκλεισµού
- την ηθική: προστασία της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας
- τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και τον τρόπο µε τον οποίο
συγκροτούνται.
- Φέρνοντας το θέµα στο σήµερα Την αντίδραση που οφείλουν να έχουν
Το µυθιστόρηµα αυτό απευθύνεται σε νέους των πρώτων τάξεων του Γυµνασίου.
Είναι πολυεστιακό, δίνει δυνατότητα λόγου σε πολλά πρόσωπα που έχουν
διαφορετικές απόψεις και ζουν διαφορετικές καταστάσεις.... Βοηθά στη συζήτηση
και στο διάλογο και βάζει εξαιρετικά επίκαιρα ζητήµατα.
Γιατί να επιλέξουµε αυτό το βιβλίο για την τάξη µας:
- Είναι ένα κείµενο µυθοπλασίας και άρα εξ ορισµού ενδιαφέρει τα παιδιά.
- Έχει ενδιαφέρουσα πλοκή, ανατροπές είναι απρόβλεπτο, και δεν έχει χάπι εντ,
συναισθήµατα.
- ∆ραµατοποιεί ιστορικά γεγονότα που µελετούν στο µάθηµά τους: σηµαίνει ότι
αυτά που έγιναν ανήκουν στην ιστορία αλλά παρόλα αυτά δεν είναι πολύ
µακριά µας.
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού φυλλαδίου
Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο είναι µία πρόταση επεξεργασίας του µυθιστορήµατος
µέσα από ποικίλες δραστηριότητες µε στόχο όχι µόνο τη γνώση και την ενηµέρωση
γύρω από το Ολοκαύτωµα. Αλλά κυρίως να εκφραστούν και να εξωτερικεύσουν τις
σκέψεις τους σχετικά µε θεµελιώδεις αρχές της ανθρώπινης ύπαρξης που είναι τελικά
και το νόηµα του µυθιστορήµατος.
∆ιαβάζοντας το µυθιστόρηµα κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να δώσει άλλες
κατευθύνσεις, να συµπληρώσει δραστηριότητες, να προτείνει παράλληλη ανάγνωση
2-3 βιβλίων µε το ίδιο θέµα ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της τάξης του, παίρνοντας
δηλαδή υπόψη του τα ενδιαφέροντα των συγκεκριµένων παιδιών, την ωριµότητά
τους, τις αναγνωστικές τους εµπειρίες, την εθνική σύνθεση
Τοποθέτηση του περιεχοµένου: διάκριση µεταξύ µυθοπλασίας /πραγµατικότητας
Κατ’ αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουµε στα παιδιά ότι ο συγγραφέας γράφει µια
φανταστική ιστορία η οποία περιέχει και στοιχεία που αναφέρονται στην
πραγµατικότητα
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Ήδη η εικονογράφηση του εκπαιδευτικού φυλλαδίου θέτει το θέµα:
Στοιχεία πραγµατικότητας
- ο αγκυλωτός σταυρός
- ο χρόνος κατά τον οποίο διαδραµατίζεται η ιστορία
- η κατάσταση του Σµουέλ
Φανταστικά στοιχεία
-Ο Μπρούνο και η οικογένειά του. Ο συγγραφέας έγραψε µε πολλή τέχνη το
µυθιστόρηµα:
σύντοµα οι αναγνώστες ανακαλύπτουν ότι µέσα στη µυθοπλασία εντάσσονται όψεις
αντιλήψεων και στάσεων των Γερµανών της εποχής.
Το θέµα της ταύτισης: παλιά οι συγγραφείς επεδίωκαν την ταύτιση των αναγνωστών
µε τους ήρωες µε απώτερο στόχο να κερδίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Σήµερα
αυτό αµφισβητείται ως άποψη καθώς επιδιώκεται η πολύπλευρη ανάγνωση των
µυθιστορηµάτων.
Συµφωνούµε κι επιδιώκουµε τη συναισθηµατική εµπλοκή αλλά σε καµιά περίπτωση
δεν ενθαρρύνουµε την ταύτιση µε τους ήρωες και εξηγούµε γιατί αυτό δεν είναι
δυνατόν.
Στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση της εποχής: εικόνες από το εκπαιδευτικό
φυλλαδίο και συµπληρωµατικά κείµενα που προκύπτουν από το µυθιστόρηµα
χρησιµοποιούνται ως πηγές.
Τέτοια θέµατα είναι:
Η θεωρία της ανώτερης φυλής που δικαιολογεί τη στάση και τη δράση των
προσώπων
Το γκέτο ως µια διαφορετική καθηµερινότητα
Η «Άλλη πλευρά» δηλαδή οι διανοούµενοι και οι αντιναζί
Η δίκη της Νυρεµβέργης και η τιµωρία των ναζί
Η προσωποποίηση των θυµάτων. Τα θύµατα δεν είναι απρόσωπα. Στο Yad Vashem,
στο Κέντρο µελέτης του Ολοκαυτώµατος αναφέρονται τα ονόµατα των θυµάτων στο
Hall of Names και στο Children’s Memorial.
Χρονολόγιο: το Χρονολόγιο παρουσιάζει πολιτικά γεγονότα. Μπορεί να εµπλουτιστεί
µε θέµατα τέχνης, επιστήµης, κ.α. Επισηµαίνουµε στους µαθητές ότι πολλά από αυτά
που περιγράφει το µυθιστόρηµα έγιναν στην Ελλάδα, πολύ κοντά µας δηλαδή.
Θέµατα που προκύπτουν από την ανάγνωση: επισηµαίνονται και οδηγούν σε
δραστηριότητες κατανόησης.
• Το στρατόπεδο Ουστ-Βιτς: ένα απαίσιο µέρος για να µένεις! [κεφ. 1-4]
• Το ταξίδι προς το στρατόπεδο [κεφ. 5, 12]
• Η συνάντηση των αγοριών [κεφ. 10]
• Το γκέτο [κεφ. 12]
• Οι απαγορεύσεις [κεφ. 6,13, 17]
• Ηθικά διλήµµατα: ποιος προστατεύει ποιον [κεφ. 14, 15, 18]
• Μια απίστευτη πραγµατικότητα: οι άνθρωποι της άλλης πλευράς [κεφ. 5, 16,
19]
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Παράδειγµα άσκησης κατανόησης του κειµένου
Το ταξίδι προς το Ουστ-Βιτς [κεφ. 5, 12]
•

Το τρένο του Μπρούνο ξεκίνησε από το .................................... .

•

Το τρένο του Σµούελ ξεκίνησε από την ..................................... .

•

Οι επιβάτες των τρένων συναντήθηκαν στο ............................. ή αλλιώς
........................... .
• Ποιες ήταν οι συνθήκες του ταξιδιού για το Σµούελ; Ποιες ήταν
για τον Μπρούνο;
• Σµούελ
............................................................................
• Μπρούνο
............................................................................
∆ραστηριότητες: εκτός από τις ασκήσεις κατανόησης του κειµένου προτείνονται άλλοι
τύποι.
Παραδείγµατα:
Γραπτή έκφραση
Αν συναντούσες τα πρόσωπα του µυθιστορήµατος, που
επέζησαν µετά τον πόλεµο, τι θα τους
ρωτούσες;
∆ιάλεξε έναν από τους ήρωες και
στείλε του ένα γράµµα.
Γράφω στον/στην ................

Κριτική σκέψη
της στο

Η µητέρα, διατήρησε ή άλλαξε τη στάση της απέναντι
στα πράγµατα κατά τη διάρκεια της παραµονής
Ουστ-Βιτς;

Καλλιτεχνική έκφραση

Τι εξώφυλλο θα σχεδίαζες εσύ;

Άσκηση εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων και αποφόρτισης του αναγνώστη
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Εξωτερίκευση συναισθηµάτων/ αποφόρτιση του
αναγνώστη
Κρίνε τους ήρωες του
µυθιστορήµατος και γράψε
τα συναισθήµατα που σου
γεννήθηκαν διαβάζοντας
όσα έζησαν και έπραξαν.

Λεξιλόγιο: άσκηση συµπύκνωσης νοηµάτων και ορισµών.
Οι µαθητές βρίσκουν σχετικές λέξεις-έννοιες στο λεξικό και οργανώνουν έναν
προσωπικό οδηγό για την κατανόηση των θεµάτων που αναφέρονται στο
µυθιστόρηµα και κατ’ επέκταση στην ιστορική περίοδο. Συζητούν επίσης για το εάν
επιβιώνουν κάποιες από αυτές σήµερα.

Οργάνωση έρευνας µε δείγµατα ερωτήσεων: µια δραστηριότητα επέκτασης του
µυθιστορήµατος
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Βιβλιογραφία για νέους:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αρτ Σπίγκελµαν, Μάους, εκδ. Zoobus
Κρυµµένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής, εκδ. Εβραϊκό Μουσείο της
Ελλάδας
Σπύρος Τσίρος, Οι πήλινες µούσες, εκδ. Κέδρος
Stewart Ross, Τα σπίτια µε το αστέρι, Μια ιστορία από το Ολοκαύτωµα, εκδ.
Σαββάλας
Karen Livine, Η βαλίτσα της Χάννα, εκδ. Σαββάλας
Το ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ, εκδ. Μίνωας
Φρεντ Ούλµαν, Ξαναβρήκα το φίλο µου, εκδ. Πατάκη
Λότη Πέτροβιτς –Ανδρουτσοπούλου, Τα τέρατα του λόφου, εκδ. Πατάκη
Ευγένιος Τριβιζάς, Η τελευταία µαύρη γάτα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα
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Βιογραφικά Σηµειώµατα Οµιλητών Πέµπτου Σεµιναρίου
για Εκπαιδευτικούς

Ζανέτ Μπαττίνου
Η Ζανέτ Μπαττίνου γεννήθηκε και µεγάλωσε στα Γιάννενα. Σπούδασε Φιλολογία και
Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και συµµετείχε σε πανεπιστηµιακές
ανασκαφές και έρευνες. Εργάστηκε στο Πανεπιστήµιο του Κέιπ Τάουν, στη Νότιο
Αφρική, ως βοηθός έρευνας στο Τµήµα Αρχαιολογίας του Χώρου και Αρχαιοµετρίας,
όπου δηµιούργησε πρωτότυπη βάση δεδοµένων για όλες τις αρχαιολογικές θέσεις της
ευρύτερης περιοχής. Από το 1994 εργάζεται αρχικά ως Επιµελήτρια και κατόπιν ως
∆ιευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Παράλληλα, ολοκλήρωσε κύκλο
σπουδών Μουσειολογίας. Έχει συµµετάσχει σε διεθνή συνέδρια εκπροσωπώντας το
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και συνεργάζεται σε πολλά ευρωπαϊκά προγράµµατα µε
αντικείµενο θέµατα µουσειογραφικά ή σχετικά µε τον ελληνικό εβραϊσµό. Άρθρα της
σχετικά µε την ιστορία, τη θεωρητική προσέγγιση και το έργο του Μουσείου και την
ελληνο-εβραϊκή τέχνη και παράδοση έχουν δηµοσιευτεί σε σχετικά περιοδικά και
βιβλία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πεδία ενασχόλησης αποτελούν η συνέχιση της
αρχαιολογικής έρευνας και της αναζήτησης στοιχείων για την πρώιµη εγκατάσταση
των Εβραίων στην Ελλάδα, η επέκταση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Μουσείου, κυρίως σε σχέση µε θέµατα πολυ-πολιτισµικότητας
και κοινωνικής ισότητας, και ο µουσειογραφικός εκσυγχρονισµός του. Από το 2000
συµµετέχει στις τακτικές συναντήσεις του οργανισµού International Task Force for
Holocaust Education, Remembrance and Research, στις οποίες µετέχει ενεργά ως
µέλος της εθνικής αντιπροσωπείας, ενώ από το 2005 υπηρετεί ως εκπρόσωπος στο
Museums and Memorials Working Group του παραπάνω οργανισµού.

Μαρία Ευθυµίου
Η Μαρία Ευθυµίου είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου
D.E.A. και διδακτορικού διπλώµατος από το Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. Είναι
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επίκουρη Καθηγήτρια στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά,
Ιταλικά, Αλβανικά και Τουρκικά. Έχει εκδώσει δύο βιβλία, ενώ περισσότερες από 20
µελέτες και άρθρα της έχουν δηµοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα επιστηµονικά
περιοδικά και εκδόσεις. Έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε περισσότερα από
δώδεκα διεθνή συνέδρια.

Ιάσονας Χανδρινός
Ο Χανδρινός Ιάσονας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Αποφοίτησε µε άριστα από το
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών το 2006 και πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο µεταπτυχιακό
πρόγραµµα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας µε ειδίκευση στην
ιστορία της Κατοχής και της Αντίστασης. Εργάζεται ως ιστορικός ερευνητής στο
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ενώ διδάσκει ως βοηθός στο Τµήµα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε προπτυχιακά σεµινάρια µε θέµα την
ιστορία και τη µνήµη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου

Χαρά Γαλανού
Η Χαρά Γαλανού σπούδασε νοµικά στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Κατά την διάρκεια των σπουδών της και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράµµατος

Erasmus

Πανεπιστήµιο

Stockholm

παρακολούθησε
University της

µαθήµατα
Σουηδίας.

διεθνούς

δικαίου

Μετεκπαιδεύτηκε

στο
στην

Εγκληµατολογία στην Μεγάλη Βρετανία από όπου έλαβε τον τίτλο Master of Arts in
Criminology. Επίσης, µε υποτροφία του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Ωνάσης, µελέτησε
το θέµα του εγκλήµατος της γενοκτονίας στο Πανεπιστήµιο London School of
Economics (LSE) της Μεγάλης Βρετανίας.
Η καταγωγή της είναι ποντιακή από την πλευρά του πατέρα της, ενώ απο την πλευρά
της µητέρας της κατάγεται από την Αµισσό του Πόντου και απο την Σµύρνη.
Εντός και εκτός Ελλάδος, έχει συµµετάσχει σε πολλές ηµερίδες και συνέδρια µε
θέµα το µικρασιατικό ολοκαύτωµα, την γενοκτονία του Ποντιακού ελληνισµού και
τον αφανισµό των χριστιανικών µειονοτήτων στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.
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Εργάζεται ως Επιµελήτρια Ανηλίκων, στην Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων του
∆ικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης όπου αναλαµβάνει την
υποστήριξη ανηλίκων παραβατών στο ∆ικαστήριο Ανηλίκων

και προτείνει τον

τρόπο αναµορφωτικής τους µεταχείρισης µετά την διεξαγωγή της κατάλληλης
κοινωνικής έρευνας σχετικά µε την προσωπικότητα, την διαγωγή και τις συνθήκες
διαβίωσης του εκάστοτε ανηλίκου.

Τώνης Λυκουρέσης
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός κινηµατογράφου ζακυνθινής καταγωγής,
ο

Τώνης

Λυκουρέσης

σπούδασε

οικονοµικά

στην

ΑΣΟΕΕ,

σκηνοθεσία

κινηµατογράφου και ζωγραφική στην ΑΣΚΤ µε τον Νίκο Νικολάου. Ιδρυτικό µέλος
και κινηµατογραφικός κριτικός του περιοδικού Σύγχρονος Κινηµατογράφος, µε άρθρα
και σε πολλά άλλα έντυπα. Από το 1986 συνεργάζεται µε την κρατική τηλεόραση, µε
ντοκιµαντέρ που αφορούν κυρίως στο χώρο της Επτανήσου. Παράλληλα σκηνοθετεί
για το θέατρο.
Την τελευταία δεκαετία διδάσκει

αισθητική κινηµατογράφου

και

τεχνική

σκηνοθεσίας σε ανώτερες σχολές ∆ραµατικής Τέχνης και Κινηµατογράφου και στο
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου-Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. Από το 2004 είναι
Γενικός Γραµµατέας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχει συµµετάσχει και
τιµηθεί σε πολλά φεστιβάλ ενώ η πλούσια φιλµογραφία του περιλαµβάνει τα εξής
έργα:
Ταινίες Μικρού Μήκους (επιλεκτική)
ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ, 1969
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ, 1970
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

ΚΗΛΑΗ∆ΟΝΗΣ

-

ΑΠΛΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 1973
ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ∆. ΣΟΛΩΜΟΣ - Ν. ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ, 1990
Ταινίες Μεγάλου Μήκους
Η ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ, 1978 (∆ράµα)
ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, 1982 (∆ράµα)
ΑΛΚΗΣΤΗ, 1986 (∆ράµα)
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ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, 1987 (Τηλεταινία ΕΤ1)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΣΕΖΑΝ, 1993 (ντοκιµαντέρ)
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 2002 (∆ραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ)
ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΤΑ ∆ΕΣΜΑ ΤΟΥΣ, 2008 (∆ράµα Εποχής)

Άλκης Ρήγος
Ο Άλκης Ρήγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε Πολιτική Επιστήµη στην
Πάντειο Α.Σ.Π.Ε. και είµαι διδάκτορας της ίδιας σχολής από το 1987, µε τίτλο
διδακτορικής διατριβής Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής στη Β΄ Ελληνική
∆ηµοκρατία (1924 -1935). Από το 1975 διδάσκει Πολιτική Επιστήµη, Ελληνική
Πολιτική και Κοινωνικά Κινήµατα στο τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του
Παντείου Πανεπιστηµίου. Σήµερα υπηρετεί στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή
στο ίδιο τµήµα. Για τη διετία 2001- 2003 εκλέχτηκε Πρόεδρος του τµήµατος και είναι
µέλος της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστηµίου.
Παράλληλα είναι µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήµης, της
Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήµης και άλλων σχετικών
σωµατείων. Έχει λάβει µέρος σε επιστηµονικές και πολιτικές εκποµπές σε διάφορα
ραδιοτηλεοπτικά

µέσα

ενώ

ήταν

επιστηµονικός

υπεύθυνος

έρευνας

του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση του γνωστικού
αντικειµένου «Στοιχεία ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος µε έµφαση στα Κοινωνικά
∆ικαιώµατα» . Τα αποτελέσµατα της έρευνας ( ερωτηµατολόγιο για τις ρατσιστικές ή
µη αντιλήψεις των µαθητών) καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό ( βίντεο - ταινίες,
εκπαιδευτικά παιχνίδια, αφίσες, τρόποι διδασκαλίας κ.α.) έχουν κατατεθεί στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα κυριότερα έργα του είναι τα εξής: Η Β΄ Ελληνική
∆ηµοκρατία 1924- 1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Προλ. Νίκος
Σβορώνος.

(Ιστορική

Βιβλιοθήκη

/

Θεµέλιο,

Αθήνα

1988),

Προσεγγίσεις

Νεοελληνικής Πολιτικής (Παπαζήσης, Αθήνα 1990), Τα Κρίσιµα Χρόνια .Τοµ. α΄
1922- 1935. Τοµ. β΄ 1935 - 1941 (Παπαζήσης, Αθήνα 1995), Πανεπιστήµιο.
Ιδεολογικός ρόλος και λόγος .Από τον Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα .(Παπαζήσης,
Αθήνα 2000). Το 2007 επιµελήθηκε µαζί µε τη Βασιλική Γεωργιάδου το συλλογικό
τόµο Άουσβιτς. Το γεγονός και η µνήµη του. Ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και
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πολιτικές όψεις της γενοκτονίας, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη ενώ
πλήθος άρθρων, δηµοσιεύσεων και βιβλιοκριτικών του έχουν δηµοσιευτεί σε
συλλογικούς τόµους, επιστηµονικά περιοδικά και στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο
όλου του πολιτικού φάσµατος.
Ταυτόχρονα συµµετέχει ενεργά στα πολιτικά και κοινωνικά δρώµενα και ιδιαίτερα
στα

συνδικαλιστικά

του

Πανεπιστηµιακού

χώρου.

Οντέτ Βαρών-Βασάρ
H Οντέτ Βαρών-Βασάρ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε ιστορία και
αρχαιολογία στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κι έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη νεώτερη ιστορία στο
Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης. Σπούδασε επίσης λογοτεχνική µετάφραση
στο Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών).
Έχει εκδώσει το βιβλίο Ελληνικός Νεανικός Τύπος 1941-1945. Καταγραφή, (τόµ.
Α’Β΄, εκδ. Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1987). Υποστήριξε τη
διδακτορική της διατριβή στο Ιστορικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1995).
Επεξεργασµένη της µορφή είναι η πρόσφατη έκδοση της Εστίας, Η ενηλικίωση µιας
γενιάς Οι νέοι στην Κατοχή και στην Αντίσταση (Αθήνα 2009).
Οι έρευνες της τη δεκαετία του ’80 στράφηκαν γύρω από την Κατοχή και την
Αντίσταση στην Ελλάδα Τη δεκαετία του ’90 στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
προστέθηκε η γενοκτονία των Ευρωπαίων Εβραίων (βλ. «΄Αουσβιτς, Η ανάδυση µιας
δύσκολης µνήµης», στον τόµο Άουσβιτς, εκδ. Καστανιώτης 2007). Έχει δηµοσιεύσει
σχετικά άρθρα στα περιοδικά Μνήµων, Ο Πολίτης, Σύγχρονα Θέµατα, Historein και
στην εφηµερίδα Το Βήµα της Κυριακής. Είναι µέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου
Ελληνισµού Μνήµων (από το 1979) και υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας
Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού (1990). Έχει συµµετάσχει σε διεθνή συνέδρια στην
Ελλάδα, στη Γαλλία και στο Βέλγιο, όπου συνεργάζεται µε το ΄Ιδρυµα ΄Αουσβιτς.
∆ιδάσκει Ιστορία στο ″Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο″ (από το 2001).
Έχει δηµοσιεύσει µεταφράσεις έργων γαλλικής λογοτεχνίας και ανθρωπιστικών
επιστηµών. Μετέφρασε και µελέτησε το έργο του ελληνοεβραϊκής καταγωγής
γαλλόφωνου

συγγραφέα

Αλµπέρ

Κοέν

(Σολάλ,

εκδ.

Χατζηνικολή

1990,

Καρφοχάφτης, εκδ. Ηριδανός 1994). Από το 1995 εκδίδει και διευθύνει το ετήσιο
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περιοδικό Μετάφραση. Το 2005 τιµήθηκε µε τη διάκριση Chevalier des Arts et des
Lettres (Ιππότης των γραµµάτων και των τεχνών) από τον Υπουργό Πολιτισµού της
Γαλλίας, για το εν γένει έργο της και ιδιαίτερα για την προσφορά της στα γαλλικά
γράµµατα.

Χριστίνα Κουλούρη
Η Χριστίνα Κουλούρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στο Ιστορικό και
Αρχαιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Υποστήριξε τη διδακτορική της
διατριβή στο Πανεπιστήµιο της Σορβόνης (Paris I) το 1990. Το 1994 βραβεύτηκε µε
το βραβείο Νίκου Σβορώνου για το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο. Από το
1990 έχει διδάξει στα Τµήµατα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, Ιστορίας και Εθνολογίας, Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και
Νηπιαγωγών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Από το 2004 είναι
Καθηγήτρια του Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Συµµετείχε, ως εµπειρογνώµων του Συµβουλίου της Ευρώπης και ως εκπρόσωπος
της Ελλάδας, στην πανευρωπαϊκή ερευνητική οµάδα εργασίας του προγράµµατος
«Μάθηση και διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ού αιώνα» του Συµβουλίου
της Ευρώπης. Από τον Ιούνιο 1999 ανέλαβε το συντονισµό της Επιτροπής Ιστορικής
Εκπαίδευσης του Κέντρου για τη ∆ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη (Θεσσαλονίκη). Έργο της Επιτροπής ήταν η διοργάνωση
περιοδικών συναντήσεων εργασίας (workshops) µε θέµα τη διδασκαλία ευαίσθητων
και συγκρουσιακών ιστορικών ζητηµάτων στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Στο πλαίσιο
αυτό οργανώθηκε µια πρώτη σειρά επτά συναντήσεων ανάλυσης σχολικών βιβλίων
καθώς και µια δεύτερη σειρά σεµιναρίων επιµόρφωσης καθηγητών ιστορίας
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τον Ιούνιο 2005 εκδόθηκαν στα
αγγλικά, µε επιµέλειά της, τέσσερις τόµοι βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για τη
διδασκαλία της ιστορίας σε όλες τις βαλκανικές χώρες. Το έργο αυτό έχει
µεταφραστεί στα ελληνικά, σερβικά, αλβανικά, κροατικά, βοσνιακά και ιαπωνικά.
Έχει δηµοσιεύσει βιβλία και άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά σχετικά µε τη
διδασκαλία της ιστορίας, τα σχολικά εγχειρίδια, τη συγκρότηση της ελληνικής
εθνικής ταυτότητας και ιστορικής µνήµης και την ιστορία του αθλητισµού και των
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Ολυµπιακών Αγώνων. Είναι συνεργάτης (επιφυλλιδογράφος) της εφηµερίδας «Το
Βήµα» της Κυριακής (στο ένθετο των «Νέων Εποχών»).

Γιαέλ Άιγκελσταιν
H Γιαέλ Άιγκελστάιν εργάζεται από το 2004 στο ∆ιεθνές Σχολείο του International
School of Holocaust Studies στο Γιαντ Βασσέµ της Ιερουσαλήµ, στο Tµήµα
Εκπαίδευσης ∆ασκάλων από το Ισραήλ. 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.

Ζοέλ Κοτέκ
Ο Ζοέλ Κοτέκ διδάσκει στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών και το
Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστηµών του Παρισιού. Αφού ολοκλήρωσε την έρευνά του
στο St. Antony's College της Οξφόρδης και ένα εξάµηνο διδασκαλίας µε θέµα τα
πολιτικά συστήµατα της Ευρώπης στο Πανεπιστήµιο της Οττάβα, υπεράσπισε µε
επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστηµών του
Παρισιού. Η διατριβή εκδόθηκε στα γαλλικά µε τον τίτλο La jeune garde (Ο νεαρός
φρουρός) από τον εκδοτικό οίκο Le Seuil το 1998 και σε µια σύντοµη αγγλική
έκδοση µε τον τίτλο Students and The Cold War (Φοιτητές και Ψυχρός Πόλεµος) από
τον οίκο Macmillan/St. Martin Press το 1996. Ο ∆ρ Κοτέκ υπογράφει µια σειρά
σηµαντικών εκδόσεων, συµπεριλαµβανοµένων των: Dictionnaire de la Shoah,
Larousse, Paris 2009 (with G. Bensoussan, J-M. Dreyfus, E. Husson), Cartoon and
Extremism, The Jews and Israël in the contemporry Arab and Western caricature,
Vallentine Mitchell, London, 2008 µε τη βοήθεια των EJC, the ADL. Πρόλογος
Antony Julius, Alan Dershowitz, La carte postale antisémite de l'affaire Dreyfus à la
Shoah (Berg international, Παρίσι, 2006), Au nom de l’Antisionisme. Le Juif et Israël
dans la caricature arabe depuis la seconde intifada (Complexe, Bruxelles, 2003 και
2005), Le Siècle des camps (A century of camps. Imprisonment, Detention and
Extermination – 100 years of Radical Evil) από Jean Claude Lattes, 2000, Παρίσι.
Αυτό το βιβλίο βραβεύτηκε µε το Grand Prix d’histoire Chateaubriand και
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µεταφράστηκε στα ρώσικη, ιταλική, γερµανική, ισπανική, ρουµανική και ελληνική
γλώσσα.
Ο Ζοέλ Κοτέκ είναι επικεφαλής του τµήµατος σχεδιασµού στο Memorial de la Shoah
/ Centre de Documentation juive contemporaine in Paris (2003-2006) και έκτοτε,
2003, ο Βέλγος ανταποκριτής του Stephen Roth Institute on Anti-Semitism and
Racism ενώ διδάσκει στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών µάθηµα για το
Ολοκαύτωµα και τις γενοκτονίες του 20ου αιώνα.

Κωνσταντίνος Μέκκας
O Κωνσταντίνος Μέκκας είναι φιλόλογος-ιστορικός και εργάζεται ως εκπαιδευτικός
στη Μέση Εκπαίδευση εδώ και 20 χρόνια. Σπούδασε ιστορία στη Μπεζανσόν της
Γαλλίας και ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στη Σορβόννη το 1988 µε
ειδίκευση στην Οικονοµική Ιστορία. Από το 2004 είναι αποσπασµένος στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Νίνα Αλκαλάη
Η Νίνα Αλκαλάη είναι καθηγήτρια χορού, χοροθεραπεύτρια και θεωρητικός του
χορού. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες και ∆ηµόσιο ∆ίκαιο στη Νοµική Σχολή
Αθήνας (1982), Σύγχρονο Χορό στο Deree College (1986) και Χοροθεραπεία στην
Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας (1999). Από το 1989 ως το 1994 συνέχισε σπουδές
χορού στο Ισραήλ, το Βέλγιο και τη Ν. Υόρκη. Το 2000 πήρε µεταπτυχιακό δίπλωµα
(M.A in Dance Studies) από το Laban Centre, του πανεπιστηµίου City University του
Λονδίνου, µε ειδίκευση στην εκπαίδευση του χορού ,τη χορογραφία και την ανάλυση
κίνησης. Από το 1986 διδάσκει σύγχρονο χορό και γυµναστική σε παιδιά και
ενήλικες ενώ από το 1999 εργάζεται και ως θεραπεύτρια µέσω των τεχνών.
Από το 1987 συνεργάζεται µε το περιοδικό «Χορός». Το 2002 εκδόθηκε από τις
εκδόσεις Dian το βιβλίο της «Κρατική Σχολή Χορού: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον».
Συνεργάζεται µε άρθρα για το χορό µε περιοδικά για τις Τέχνες, µε το ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας και µε το Φεστιβάλ Αθηνών. Έχει λάβει µέρος µε
διαλέξεις και εργαστήρια σε Ελληνικά και ∆ιεθνή συνέδρια για το χορό, τη χορευτική
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εκπαίδευση και τη θεραπεία µέσω του χορού. Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί µε τις
οµάδες της Βάσως Μπαρµπούση, Χάρης Ανταχοπούλου, Αναστασίας Λύρα και
Νατάσσας Αβρά. Ως χορογράφος έχει παρουσιάσει δουλειά της στο θέατρο
«Φούρνος» και στο φεστιβάλ Νέων Χορογράφων. Είναι µέλος του Ιnternational
Dance Council, της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδος και του Πανελλήνιου
Σωµατείου Χορού και Ρυθµικής.

Μαρίζα Ντεκάστρο
Η Μαρίζα Ντεκάστρο γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα. Από το 1973 µέχρι το 1982
έζησε στο Παρίσι όπου σπούδασε στη Σορβόννη Παιδαγωγικά και Λογοτεχνία για
παιδιά και. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, άρχισε να διδάσκει ιστορία και λογοτεχνία
από µια άλλη, ιδιαίτερη σκοπιά σε παιδιά του δηµοτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Η Μαρίζα Ντεκάστρο έχει γράψει 8 βιβλία για παιδιά, πάνω σε θέµατα ιστορίας και
τέχνης, κείµενα αρχαιολογικού περιεχοµένου στις παιδικές σελίδες του περιοδικού
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,

καθώς

και

πολλά άρθρα και

έχει

µεταφράσει

παιδικά

µυθιστορήµατα και παραµύθια. Από το 1998 γράφει κριτική παιδικού και εφηβικού
βιβλίου στις εφηµερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ.
Το 2006 τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για το βιβλίο που
έγραψε µε τον Π. Βαλαβάνη «Μικρές ιστορίες του µουσείου», εκδ. Κάστωρ.
Βιβλία:
•

Αρχαιολογία, ταξίδι στο παρελθόν, εκδ. Κέδρος

•

Βυζαντινή τέχνη, οδηγός για παιδιά, εκδ. Κέδρος

•

Λαϊκή τέχνη, οδηγός για παιδιά, εκδ. Κέδρος

•

∆ιαβάζοντας τις βυζαντινές εικόνες [ελληνικά, αγγλικά], εκδ.
ΑΚΡΙΤΑΣ, Ε' έκδοση, 2001.

•

Το τέλος του Βυζαντίου, εκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ, Γ' έκδοση 2000.

•

Η Αθήνα σε 7 διαδροµές, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Α' έκδοση 2001.

•

Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων [µε τον Κ. Βέτση], εκδ.
Καλειδοσκόπιο,2006.

•

Μικρές ιστορίες του µουσείου [µε τον Π. Βαλαβάνη], εκδ. Κάστωρ,
2004
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•

Μακρυγιάννης, ένα πρόσωπο µια εποχή, Ερευνητές –ΙΜΕ

•

Τα χρόνια πέρασαν... οι σελίδες γέµισαν, Ηµερολόγιο 1910, εκδ.
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

•

Στο µουσείο [ελληνικά-αγγλικά]

•

Η πόλη µου

•

Πάµε ταξίδι; ∆ελφοί, Ναύπλιο, Κρήτη, εκδ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

•

Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, τα µνηµεία και τα έργα των
ανθρώπων, Οδηγός για παιδιά και νέους [ελληνικά, αγγλικά] εκδ.
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Οριέττα Τρέβεζα-Σούση
Η Οριέττα Τρέβεζα-Σούση γεννήθηκε το 1971 και µεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε
το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο µε ειδίκευση στην ∆ιακόσµηση Eσωτερικών
Χώρων. Συνέχισε τις σπουδές της στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.),
στη Σχολή Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τµήµα Σχεδιασµού Εσωτερικών
και Εξωτερικών Χώρων. Από το 1995 εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, οργανώνοντας επισκέψεις σχολείων στο
Μουσείο και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Το 2003 ολοκλήρωσε τις
σπουδές της στο Τµήµα Εκπαίδευσης Ερµηνευτών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
του Παιδικού Μουσείου. Το 2005 παρουσίασε το θεατρικό δρώµενο του Ε.Μ.Ε. «Η
Ιστορία του Αλβέρτου» του Ε.Μ.Ε., στο πλαίσιο του σεµιναρίου «Το θέατρο ως
µέσον διαπολιτισµικής αγωγής» του Κέντρου Σχολικού και ερασιτεχνικού θεάτρου.
Το 2006 επανέλαβε την παρουσίαση σε αντίστοιχο σεµινάριο του ICOM, ενώ
συµµετείχε και στο επταήµερο σεµινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς του Γιαντ
Βασσέµ.
Έχει γράψει και εικονογραφήσει δύο εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά, «Τα
ξυλοπάπουτσα διηγούνται» και «Ο Φίλος µου ο Ααρών», ενώ έχει δηµιουργήσει και
σειρά Μουσειοσκευών για το Ε.Μ.Ε.
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