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Πρόγραµµα 
 

Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 

  13:00-13:30 Εγγραφή συµµετεχόντων 

  13:30-14:00 

 

Σύντοµοι χαιρετισµοί: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Ι. Κ. Αθηνών και του 
∆.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. 

  
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

  14:00-14:45 Αναστασία Λουδάρου: «Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντοµη Ιστορική 
Αναδροµή 2300 Χρόνων» 

  14:45-15:30 Μαρία Ευθυµίου: «Εβραίοι και Χριστιανοί στην Ελλάδα: από την 
Αρχαιότητα ως το Ολοκαύτωµα». 

  15:30-15:45 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 

  15:45-16:30 Ιάσονας Χανδρινός: «Ολοκαύτωµα και Εθνική Αντίσταση στην 
Αθήνα, 1941 - 1944». 

  16:30-16:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση 

 ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ 

 16:45-17:30 Προσωπικές Μαρτυρίες Επιζώντων από το Ολοκαύτωµα : Ισαάκ 
Μιζάν, Υβόννη Καπουάνο, Αλέξανδρος Σιµχά.  

 17:30-18:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση 

 18:00-20:00 Προβολή Ταινίας του Βασίλη Λουλέ: «Φιλιά εις τα Παιδιά» 

 20:00-20:30 Συζήτηση µε τον σκηνοθέτη 
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Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 

      09:00 Προσέλευση συµµετεχόντων 

 ΜΕΡΟΣ 3: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 09:00-09:45 Οριέττα Τρέβεζα - Σούση: «Αντισηµιτισµός- Ρατσισµός»: ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ε.Μ.Ε. (εργαστήριο) 

 09:45-10:30 Άλκης Ρήγος: «Αντισηµιτισµός και Ολοκαύτωµα» 

 10:30-10:45 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 

 10:45-11:30 Οντέτ Βαρών- Βασάρ: «Η Εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων και η 
Ένταξή της στην Εκπαίδευση» 

 11:30-12:15 Ελένη Μπεζέ: «Η Συµβολή της Προφορικής και της Τοπικής ιστορίας 
στη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος » 

 12:15-12:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση 

  ΜΕΡΟΣ 4: ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

 12:45-13:30 Ελαφρύ γεύµα (µπουφές) 

 13:30-15:15 Yiftach Meiri (Yad Vashem):  (εργαστήριο) 

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

 15:15-15:30 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι  

 15:30-16:15 Χαρά Γαλανού: «Γενοκτονία, Ολοκαύτωµα και Εθνική Κάθαρση: 
Νοµικοί Όροι. Γενοκτονίες του 20ου αιώνα» 

16:15-16:45 Νίνα Αλκαλάη: Προτάσεις για µια Βιωµατική ∆ιδασκαλία του 
Ολοκαυτώµατος µέσω της Τέχνης (εργαστήριο) 

    16:45-17:00 Συµπεράσµατα - Λήξη σεµιναρίου. 

 

Tο σεµινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Θα διεξαχθεί στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 
Νίκης 39, Σύνταγµα. Απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας για την παρακολούθηση της 
αγγλόφωνης παρουσίασης. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 
για δηλώσεις συµµετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες, το αργότερο µέχρι την Τρίτη 19 
Φεβρουαρίου 2013 (υπάρχει περιορισµένος αριθµός θέσεων). 

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος  
Νίκης 39, 195 57 Αθήνα                                                  
e-mail: info@jewishmuseum.gr                                                        
website: www.jewishmuseum.gr   

ΤΗΛ: 210- 32 25 582                                                                                   
FAX: 210- 32 31 577 
 
© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, Aθήνα 2013 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ζανέτ Μπαττίνου 

∆ιευθύντρια Ε.Μ.Ε. 

 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, Αγαπητοί φίλοι,  

Κυρίες και κύριοι,    

 

Καλωσορίσατε στο δέκατο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς που οργανώνει το Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος µε θέµα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα στα ελληνικά σχολεία. Θα ήθελα να σας 
µεταφέρω τους θερµούς χαιρετισµούς του Προέδρου του Μουσείου, κ. Μάκη Μάτσα, που δε 
µπόρεσε να είναι σήµερα κοντά µας. 

Το Ε.Μ.Ε. ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την έρευνα, τις εκθέσεις και την εκπαίδευση. Στο 
πλαίσιο των παιδευτικών του δράσεων ανήκει και το σηµερινό σεµινάριο, το οποίο αντλεί 
υλικό από τις ιστορικές, αρχειακές και φωτογραφικές συλλογές του Μουσείου, σχετικές µε το 
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, και βασίζεται στη 
συνεργασία του Μουσείου µε σχετικούς διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς, µε πολυετή εµπειρία 
πάνω στη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας αυτού του ιδιαίτερα ευαίσθητου και 
σηµαντικού θέµατος. 

Το 2004, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, µε την προτροπή και υποστήριξη τού οργανισµού 
International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research, (∆ιεθνής 
Οµάδα Εργασίας για τη ∆ιδασκαλία, Έρευνα, Μνήµη του Ολοκαυτώµατος) σχεδίασε και 
πραγµατοποίησε το πρώτο στην Ελλάδα σεµινάριο για δασκάλους και καθηγητές µε 
τίτλο: «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα». Αυτός ο διεθνής οργανισµός, το 
ITF (IHRA) ιδρύθηκε το 1998, κατόπιν πρωτοβουλίας του τότε Πρωθυπουργού της Σουηδίας 
κ. Goran Persson, µε σκοπό να πολεµήσει την άνοδο του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του 
νεο-ναζισµού και του αντισηµιτισµού σε όλο τον κόσµο, µε όπλο την εκπαίδευση πάνω στην 
ιστορία και τη µνήµη του Ολοκαυτώµατος. To 2000 η Σουηδία οργάνωσε ένα διεθνές 
συνέδριο όπου εγκρίθηκε µια πολύ σηµαντική διακήρυξη, η ∆ιακήρυξη της Στοκχόλµης, 
την οποία προσυπέγραψε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου. Η Ελλάδα 
εξελέγη, το 2005, µέλος αυτής της Οµάδας, και εργάζεται σταθερά, µαζί µε τα υπόλοιπα 31 
κράτη µέλη που έχει το ITF σήµερα, στον τοµέα της διδασκαλίας, της µνήµης και της έρευνας 
για το Ολοκαύτωµα. Όσον αφορά τη µνήµη, σηµαντική είναι η απόφαση της Ελληνικής 
Βουλής, που όρισε µε νόµο του Κράτους που ψηφίστηκε οµοφώνως, την 27η Ιανουαρίου ως 
Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος. Το ΕΜΕ 
συµµετείχε στην εναρκτήρια διάσκεψη ίδρυσης του οργανισµού, ενώ συµµετέχει στις ετήσιες 
συναντήσεις, εκπροσωπώντας τη χώρα µας στην Επιτροπή Εργασίας Μουσείων και 
Μνηµείων.  

 

 Το πρώτο σεµινάριο λοιπόν έγινε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2004 και τέθηκε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει οργανώσει και 
υλοποιήσει µέχρι σήµερα συνολικά εννέα σεµινάρια που απευθύνονται στην ενεργή 
εκπαιδευτική κοινότητα, µε θέµα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα, έξι από τα 
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οποία πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα (2004, 2006, 2007, 2009, 2010 και 2011), ενώ ένα 
διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη (2005), ένα στα Ιωάννινα και ένα στο Βόλο, το 2012. Στα 
σεµινάρια συµµετείχαν πλήθος εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισµών και 
φορέων, ενώ οι εργασίες τους κρίθηκαν εποικοδοµητικές και επιτυχείς. 

 

Τα δύο σεµινάρια που έγιναν πέρυσι, ξεκίνησαν ένα καινούργιο πρόγραµµα, καθώς για 
πρώτη φορά, µε πρωτοβουλία του Γ.Γ. Θρησκευµάτων κ Καλαντζή, πραγµατοποιήθηκε µε 
επιτυχία και σηµαντική ανταπόκριση αυτή η εκπαιδευτική δράση στα Γιάννενα και στο Βόλο, 
µε την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, µέσω της Γ. Γ. Νέας Γενιάς και του Γ.Γ. κ 
Κανελλόπουλου. Έχουµε ήδη καταθέσει πρόταση, µετά από αίτηση του Υπ. Παιδείας, για 
πέντε νέα σεµινάρια το 2013 και εκφράζουµε την ελπίδα ότι θα συνεχίσει να ταξιδεύει στις 
επαρχιακές πρωτεύουσες της χώρας µας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους θεσµικούς 
υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας, τους εισηγητές του σεµιναρίου, που προσφέρουν 
εθελοντικά τις πολύτιµες υπηρεσίες τους, όλους τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς, που 
έσπευσαν από κοντά ή και από µακριά, για να µοιραστούν µαζί µας αυτή την εµπειρία, και 
τους ακούραστους συναδέλφους µου στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.  

 

Και τώρα θα ήθελα να καλέσω κοντά µας για να απευθύνει χαιρετισµό: 

 

Χαιρετισµοί:  

 

1. Γενικός Γραµµατέας Θρησκευµάτων κ. Γιώργος Καλαντζής, εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

 

2. Πρόεδρος της Ι. Κ. Αθηνών, κ. Βενιαµίν Αλµπάλας. 
 

3. Εκπρόσωπος του ∆Σ ΕΜΕ και του κ. Μάκη Μάτσα, Πρόεδρου του ∆.Σ., η  κ. Λίλα ντε 
Τσάβες, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. 

 

4. Μήνυµα από την κ. Μπέρρυ Ναχµία, πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Οµήρων 
Ισραηλιτών Ελλάδος και εκπρόσωπο των επιζώντων του Ολοκαυτώµατος. 

 

Ευχαριστούµε πολύ τούς εκλεκτούς επισήµους που τίµησαν τη διοργάνωση αυτή µε τα λόγια 
τους.  

          

Θέλω να αναφερθώ πολύ σύντοµα στο υλικό που ετοιµάσαµε στο Ε.Μ.Ε. για να ενισχύσουµε 
την προσπάθειά σας να συµπεριλάβετε τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα, καθώς και άλλα 
ανθρωπιστικά θέµατα στην τάξη σας. Πρόκειται για ψηφιακούς δίσκους, µε υλικό όπως 
ποικίλα εγχειρίδια, βοηθήµατα και άρθρα, µια ψηφιακή εφαρµογή  πολυµέσων του ΕΜΕ για 
την ιστορία του Β’ Π.Π. και του Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα, µαρτυρίες επιβιωσάντων για 
τα προσωπικά τους βιώµατα, τη ζωή τους σε µια από τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, 
για τον Πόλεµο, την Κατοχή και το Ολοκαύτωµα, και τέλος την ταινία του Τώνη Λυκούρεση 
«Το Τραγούδι της Ζωής», µαζί µε την άδεια του σκηνοθέτη για κάθε εκπαιδευτική της χρήση. 
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Στο τραπέζι εδώ, υπάρχει υλικό από προηγούµενα σεµινάρια, κατάλογοι και εκδόσεις του 
Ε.Μ.Ε. που είστε ευπρόσδεκτοι να πάρετε, αν δεν τα έχετε.  Σηµαντικές εκδόσεις που θα 
βοηθήσουν το εκπαιδευτικό σας έργο έχουν προσφερθεί για σας: 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. Ορισµένα αντίτυπα από την έκδοση «Οι Εβραίοι της 
Ζακύνθου» έχουν προσφερθεί από τον συγγραφέα, κ. Σαµουήλ Μόρδο. Τέλος, ο κ. 
Αλέξανδρος Σιµχά σας προσφέρει το βιβλίο του «Τα χαµένα χρόνια», όπου περιγράφει την 
ιστορία της οικογένειας του στα χρόνια του πολέµου. Θα ήθελα να σας ζητήσω, αν ήδη έχετε 
ή δεν χρειάζεστε κάποιο από το υλικό που υπάρχει στο τραπέζι, να το αφήσετε εδώ για να το 
διαθέσουµε σε άλλους εκπαιδευτικούς, που δε µπόρεσαν να παραβρεθούν στο σεµινάριο. 
Επίσης, επιλέξαµε δύο καινούργιες σηµαντικές εκδόσεις που µπορείτε να τις αποκτήσετε 
στην τιµή του εκδότη: το βιβλίο «Η Ανάδυση µιας ∆ύσκολης Μνήµης. Κείµενα για τη 
Γενοκτονία των Εβραίων» της Οντέτ Βαρών-Βασάρ, έκδοση της Εστίας, 2012 και το βιβλίο 
«Το Άουσβιτς, όπως το Εξήγησα στην Κόρη µου» της Ανέτ Βιβιορκά, του εκδοτικού οίκου 
Πόλις, 2013. Παρακαλώ, όσοι ενδιαφέρεστε να τα προµηθευτείτε στο διάλειµµα, από το 
πωλητήριο κάτω. Θέλω να σας παρακαλέσω να µας βοηθήσετε να διατηρήσουµε το χώρο 
της βιβλιοθήκης και τους χώρους του Μουσείου καθαρούς και ασφαλείς κατά τη διάρκεια του 
σεµιναρίου.  

 

Θα θέλαµε να σας ζητήσουµε να αφιερώσετε λίγο χρόνο µετά το πέρας των εργασιών και να 
συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο που ετοιµάσαµε, για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουµε 
αυτό το σεµινάριο σύµφωνα µε τις ανάγκες και επιθυµίες σας, καθώς και να σας 
προσφέρουµε άλλες σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις. Επίσης, σας παρακαλούµε να 
συµπληρώσετε τη διαθέσιµη σελίδα µε τα στοιχεία σας, εφόσον θέλετε να είστε σε επαφή µε 
το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και να ενηµερώνεστε για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα ήθελα ακόµη να ενηµερώσω ότι στο διαδικτυακό τόπο του ΕΜΕ 
θα βρείτε την ανακοίνωση για το νέο σεµινάριο που θα γίνει στο Yad Vashem τον Ιούνιο 
2013. Όσοι ενδιαφέρεστε  να το παρακολουθήσετε, µπορείτε να στείλετε την αίτησή σας. Στη 
διάρκεια του σεµιναρίου το προσωπικό του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος θα είναι στη 
διάθεσή σας για κάθε ερώτηση και πληροφορία. 

Τελειώνω µε µια εγκάρδια ευχή για καλή επιτυχία στη σηµερινή κοινή µας προσπάθεια. 
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Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή 2.300 
Χρόνων 

Aναστασία Λουδάρου 

 

Πρόλογος 
Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στο 10o σεµινάριο για τη ∆ιδασκαλία 
του Ολοκαυτώµατος στην Αθήνα. Ο τίτλος της εισήγησης υποδηλώνει αφενός την µακραίωνη 
και αδιάλειπτη ιστορία των Εβραίων στην Ελλάδα και αφετέρου σκιαγραφεί το περιεχόµενο 
της παρουσίασης, το οποίο στοχεύει όχι σε µια αναλυτική εξέταση του θέµατος αλλά σε µια 
ολιστική προσέγγιση της ιστορικής παρουσίας τους. 
 
1. Αρχαιότητα 
 Οι Εβραίοι1, νοµαδικός λαός σηµιτικής καταγωγής, υπήρξαν από την τρίτη χιλιετία 
π.Χ. λαός της µετανάστευσης. Στα 922 π.Χ. το ενιαίο ισραηλιτικό βασίλειο διασπάται. ∆έκα 

από τις δώδεκα φυλές του ισραηλιτικού έθνους 
δηµιουργούν το βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ, 
ενώ οι υπόλοιπες δύο, το Βασίλειο του Ιούδα, 
µε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήµ και το  
 
(Εικ. 01 Ο Κύλινδρος του Κύρου, Βρετανικό Μουσείο) 
 
Βασίλειο του Βενιαµίν2. Στα 722 π.Χ. το 
Βασίλειο του Ισραήλ καταλύεται από τους 

Ασσυρίους, ενώ στα 586 π.Χ., ακολουθεί και η κατάλυση του Βασιλείου του Ιούδα από τους 
Βαβυλωνίους3. Η Βαβυλωνιακή αιχµαλωσία4  σηµατοδότησε την πρώτη φάση της ιουδαϊκής 
µετανάστευσης, γνωστής και ως «∆ιασποράς»5. Η εξορία από τη Βαβυλώνα, οδήγησε στην 
εγκατάσταση ενός µεγάλου µέρους του πληθυσµού στην Μεσοποταµία και την Αίγυπτο, 
όπου οι εγκατεστηµένοι πλέον πληθυσµοί σχηµάτισαν τις πρώτες κοινότητες Με την 
επικράτηση των Περσών και την κατάλυση του βαβυλωνιακού κράτους, οι εξόριστοι Ιουδαίοι, 

                                                           

 
* Η παρούσα εισήγηση εκφωνήθηκε στα πλαίσια του Σεµιναρίου του Ε.Μ.Ε για τη ∆ιδασκαλία του 
Ολοκαυτώµατος στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόµενο της εισήγησης δεν στοχεύει στην 
εξαντλητική επιστηµονική εµβάθυνση του ζητήµατος της ιστορικής παρουσίας των Ελλήνων 
Εβραίων, αλλά σε µια γενική επισκόπηση του θέµατος, ώστε οι συµµετέχοντες να εισαχθούν στον 
κεντρικό θεµατικό πυρήνα του σεµιναρίου, ήτοι το Ολοκαύτωµα. 
1 Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς (Περὶ τῶν µετονοµαζοµένων, 117 και Περὶ τοῦ Βίου τοῦ Μωυσέως, Ι, 1) 
χρησιµοποιεί τον όρο «Εβραίος» για να δηλώσει τον ιστορικό λαό του Ισραήλ σε αντιδιαστολή προς 
τον όρο «Ιουδαίος», ο οποίος χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει εθνικά, θρησκευτικά, ιστορικά και 
πολιτιστικά την ταυτότητα ενός ατόµου. Για τη χρήση των όρων Εβραίος – Ιουδαίος, πρβλ. Kraemer 
S.R. “On the meaning of the term “Jew” in Greco – Roman Inscriptions”, HTR, 82: 1, (1989), 35-53. 
2 Graetz, H., History of the Jews, Vol. I, London: Myers & Co., (1911), 339 – 364.  
3 Η Ιερουσαλήµ πολιορκήθηκε δύο φορές από τον Ναβουχοδονόσαρα, το 597 π.Χ. και το 586 π.Χ., 
χρονολογία κατά την οποία συντελείται η καταστροφή της πόλης και του Ναού του Σολοµώντος. 
4Για τη Βαβυλωνιακή αιχµαλωσία (586 - 538 π.Χ.) και τις επιπτώσεις της βλ. Sasson ben H., Haim, A., 
History of the Jewish People, Dvir Publishing House: Tel-Aviv, (1976), pp. 159 κ.εξ. 
5 Για τη χρήση του όρου ∆ιασπορά (εβρ. תוצופת  = tefuzot) σε αντιδιαστολή προς τον όρο Εξορία (εβρ. 
 galut ή golah) και τις εννοιολογικές διαστάσεις του φαινοµένου βλ. Bowman S., Jewish Diaspora = תולג
in the Greek World - Introduction: Diaspora vs. Galut, στο Ember R.C. et al. (2005), Encyclopedia of 
diasporas: immigrant and refugee culture around the world, Springer Press: New York, pp. 192 – 20 , 
όπου το ζήτηµα αναλύεται διεξοδικά. 
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µε το διάταγµα του Πέρση βασιλιά Κύρου6, το οποίο τους παραχωρούσε πλήρη θρησκευτική 
αυτονοµία, ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στα εδάφη τους7.  

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

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

Αρχαιολογικά ευρήµατα (κεραµεική11, ενσφράγιστες λαβές12) µαρτυρούν τις σχέσεις 
των Ελλήνων µε τη Γη του Ισραήλ, ήδη, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Αττικά νοµίσµατα13 από την 
περιοχή της Beth – Zur, τα οποία χρονολογούνται στα χρόνια λίγο πριν την πτώση της 
περσικής αυτοκρατορίας, αποδεικνύουν, µε σχετική ασφάλεια, ότι η αττική δραχµή ήταν το 
κυρίαρχο νόµισµα της ευρύτερης περιοχής και επιβεβαιώνουν τις βιβλικές αναφορές14, που 
                                                           

6 Βλ. Kuhrt, A., «The Cyrus Cylinder and Achaemenid Royal Policy», JSOT, 25, (1983), 83 – 97 και 
Eilers, W., «Der Keilschrifttext des Kyros – Zylinders», Festgabe deutscher Iranisten zur 2500 
Jahrfeier Irans, (1971), pp.156-166. 
7 Ιερ. 52, 28-30. Σύµφωνα µε τον Steven Bowman, ό.π. από τους Ιουδαίους, που οδηγήθηκαν στην 
εξορία η πλειοψηφία ήταν µέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, σε αντίθεση µε τους 
περιφερειακούς τοπικούς ηγέτες και τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, που παρέµειναν στα 
κατακτηµένα βαβυλωνιακά εδάφη. 
8 Για την όρους βλ. Μελέτση, Κ. Η παρουσία των Εβραίων στις ελληνικές πόλεις της Β΄ περιοδείας του 
Αποστόλου Παύλου: Αρχαιολογική και Ιστορική προσέγγιση – Σχέση µε το ελληνικό πολιτικό, 
πολιτιστικό και θρησκευτικό περιβάλλον (Αθήνα 2009), 10-28. 
9 Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286. 
10 Β΄ Μακκ. 4,13. Η περίοδος του «Ελληνιστικού Ιουδαϊσµού» διήρκησε από τον 4ο π.Χ. µέχρι τον 2ο 
µ.Χ αιώνα, βλ. Μ. Φούγιας, Ελληνισµός και Ιουδαϊσµός. Ιστορικοί σταθµοί στις σχέσεις Ελλήνων και 
Ιουδαίων (Αθήνα 1995).  
11 Στην περιοχή της Tel Dor (νοτίως της Χάϊφας) βρέθηκε πληθώρα µελαµβαµφών και µελανόµορφων 
αττικών αγγείων, τα οποία χρονολογούνται στον 6ο π.Χ. αιώνα. Βλ. σχετ. Stewart, A. – Martin, S., R. 
«Attic Imported Pottery at Tel Dor, Israel: An Overview», Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research, No.337, (Feb. 2005), pp. 79-94. 
12 Για τις ενσφράγιστες λαβές από την περιοχή της Λάχιδος (Lachish) και οι οποίες µαρτυρούν 
ελληνικές εικονογραφικές επιρροές βλ. Diringer, D., “Early Hebrew Inscriptions.” In Lachish, vol. 3, 
(1953), The Iron Age, Olga Tufnell et al. (ed.), pp. 331–359.   
13 Ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα οι Ιουδαίοι έκοβαν νοµίσµατα κατά το πρότυπο της αττικής δραχµής µε 
το χαρακτηριστικό έµβληµα της γλαυκός. Βλ. Reifenberg, A., Ancient Jewish Coins, 4th ed., 5-9, nos. I 
a – 3, Jerusalem (1940). 
14 Ιωήλ 4, 4 – 6. […. καὶ τί ὑµεῖς ἐµoί, Τύρoς καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλoφύλων; …… καὶ τoὺς 
υἱoὺς Ἰoύδα καὶ τoὺς υἱoὺς Ἱερoυσαλὴµ ἀπέδoσθε τoῖς υἱoῖς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτoὺς ἐκ 
τῶν ὁρίων αὐτῶν….], Ιεζ. 27, 13 - 17. [….ἡ ῾Ελλὰς καὶ ἡ σύµπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι 
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κάνουν λόγο για στενούς εµπορικούς δεσµούς µεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων. Η πρώτη, 
ωστόσο, πιθανή συνάντηση Έλληνα και Ιουδαίου καταγράφεται στον 4ο π.Χ., έτσι όπως µας 
παραδίδεται στο απόσπασµα του Ιωσήπου, όπου αναφέρεται στη συνάντηση του Αριστοτέλη 
µε ένα Ιουδαίο από την περιοχή της Συριο-Παλαιστίνης στη Μικρά Ασία15. Παρά τις όποιες 
ιστορικές ή µη αναφορές, η ιουδαϊκή παρουσία εκτός της Παλαιστίνης περιοριζόταν, σαφώς, 

στα εδάφη της Μεσοποταµίας και της 
Αιγύπτου.  

 
Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου άνοιξε 
ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της 
ιουδαϊκής ∆ιασποράς. Η ανάπτυξη του 
διεθνούς εµπορίου, η παραχώρηση 
πολιτικών δικαιωµάτων και η ίδρυση νέων 
πόλεων, όπως η Αλεξάνδρεια (321 π.Χ.) 
και η Αντιόχεια (301 π.Χ.), προσέλκυσε 
µέσα στην αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου 
έναν µεγάλο αριθµό Ιουδαίων, οι οποίοι 
όπως και άλλοι λαοί, οργάνωσαν τους 
πρώτους πυρήνες των κοινοτήτων τους 

στα εµπορικά κέντρα της Μεσογείου.  
 
(Εικ. 03 Η Συναγωγή της ∆ήλου µε το «Θρόνο του Μωϋσή, Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Μ.Ε.) 
 

Στην Ελλάδα, η εβραϊκή παρουσία µαρτυρείται στο πρώτο µισό του 3ου αιώνα π.Χ., 
όπως δεικνύει η επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το Αµφιάρειο του Ωρωπού16. 
Πρόκειται για την πρώτη και µοναδική επιγραφή, που αναφέρεται στην απελευθέρωση ενός 
Ιουδαίου δούλου, πολύ πριν από τους πολέµους του Αντίοχου ∆΄ του Επιφανούς. Γραπτές 
πηγές17 επιβεβαιώνουν την παρουσία ακµαζουσών ιουδαϊκών κοινοτήτων στις 
σηµαντικότερες πόλεις της Ελλάδος τον 2ο π.Χ. (Σπάρτη, ∆ήλος, Σικυών, Σάµος, Ρόδος, 
Κως, Γόρτυνα Κρήτη). Η ρωµαϊκή κυριαρχία και κυρίως ο πόλεµος των Μακκαβαίων (170 – 
161 π.Χ.) σηµατοδότησε ένα νέο ρεύµα µετακινήσεων, γεγονός που έδωσε ώθηση στην 
ανάπτυξη των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα.  

Στα χρόνια της Μακκαβαϊκής εξεγέρσεως χρονολογούνται και οι τέσσερις 
απελευθερωτικές επιγραφές Ιουδαίων, που βρέθηκαν χαραγµένες στον πολυγωνικό τοίχο 
του ναού του Απόλλωνος στους ∆ελφούς. Παράλληλα, οι συστηµατικές ανασκαφές στη ∆ήλο 
από τη Γαλλική Σχολή των Αθήνών αποκάλυψαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός κτηρίου, 
που ταυτίστηκε µε την «Ιερή Συνάθροιση» των Ιουδαίων (Συναγωγή) στη βάση και 
επιγραφικών τεκµηρίων. Η Συναγωγή της ∆ήλου φέρνει στο φώς όχι µόνο την πρώτη, επί 
ευρωπαϊκού εδάφους Συναγωγή, αλλά αποκαλύπτει σηµαντικές πληροφορίες για την 
κοινοτική οργάνωση των ιουδαϊκών εγκαταστάσεων κατά την ελληνιστική και ρωµαϊκή εποχή.  

                                                                                                                                                                                     

ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐµπορίαν σου. (15) υἱοὶ Ροδίων 
ἔµποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν ἐµπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγοµένοις 
ἀντεδίδους τοὺς µισθούς σου, (16) ἀνθρώπους ἐµπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συµµείκτου σου, 
στακτὴν καὶ ποικίλµατα ἐκ Θαρσίς, καὶ Ραµὸθ καὶ Χορχὸρ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. (17) ᾿Ιούδας καὶ οἱ 
υἱοὶ τοῦ ᾿Ισραήλ, οὗτοι ἔµποροί σου ἐν πράσει σίτου καὶ µύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον µέλι καὶ ἔλαιον 
καὶ ρητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύµµεικτόν σου…]. 
15 Κατά Απίωνος, Ι, 176 – 183. 
16 Lewis, D., “The First Greek Jew”, Journal of Semitic Studies II (1957), pp. 264 – 266 και Μ. Μιτσός, 
ΑΕ 1952,196. 
17 Α΄ Μακκ., 15, 23. Μετάφραση από το εβραϊκό κείµενο, Χαστούπης Π. Αθ., Η Αγία Γραφή, τόµος Β΄: 
[….καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαµψάµῃ καὶ Σπαρτιάταις καὶ εἰς ∆ῆλον καὶ Μύνδον καὶ Σικυῶνα καὶ 
εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάµον καὶ εἰς τὴν Παµφυλίαν καὶ εἰς τὴν Λυκίαν καὶ εἰς Ἁλικαρνασσὸν καὶ εἰς 
Ρόδον καὶ εἰς Φασηλίδα καὶ εἰς Κῶ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς Ἄραδον καὶ εἰς Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ 
Κύπρον καὶ Κυρήνην.] 
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Στον 1ο αιώνα µ.Χ, ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς αναφέρει εγκαταστάσεις των Ιουδαίων 
στη Θεσσαλία, Βοιωτία, Μακεδονία, Αιτωλία, Αττική, Άργος, Κόρινθο, Πελοπόννησο, Εύβοια 
και Κρήτη18. Τέλος, στα βιβλία του Κανόνος της Καινής ∆ιαθήκης, ο Απόστολος Παύλος 
επισκέπτεται, στο α΄ µισό του 1ου αιώνα, τις Συναγωγές των Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, 
Βέροιας, Αθηνών και Κορίνθου, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη σηµαντικών ιουδαϊκών 
κοινοτήτων19. Εικάζεται, ότι ο αριθµός του εβραϊκού πληθυσµού της Ελλάδος ενισχύθηκε 
σηµαντικά κατά την περίοδο των Ιουδαϊκών Πολέµων (66 - 70), όπου - όπως χαρακτηριστικά 
σηµειώνει ο Ιώσηπος, ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός απέστειλε 6.000 νέους από την 
Παλαιστίνη να εργαστούν για λογαριασµό του Νέρωνα στην κατασκευή του Ισθµού της 
Κορίνθου20.  
 
2. Βυζαντινή Περίοδος 
 

Οι κοινότητες της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου αποτέλεσαν τη βάση των 
κοινοτήτων που ήκµασαν επί Βυζαντίου. Σταθµός στην εξέλιξη των κοινοτήτων αυτών ήταν 
το ∆ιάταγµα του Καρακάλλα στα 212 µ.Χ., µε το οποίο οι Ιουδαίοι απέκτησαν το δικαίωµα 
του ρωµαίου πολίτη και κατά συνέπεια πολιτικά δικαιώµατα. Συνέπεια αυτού του γεγονότος 
ήταν να ονοµάζονται Ρωµαίοι όπως και όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας. 
Αργότερα, η ονοµασία αυτή διατηρήθηκε και στο Ανατολικό Ρωµαϊκό Κράτος ως Ρωµανιώτες 
από το Ρωµιός συνώνυµο του "Έλληνας", για να προσδιορίσει τους Έλληνες Εβραίους της 
Αυτοκρατορίας. Οι Εβραίοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υιοθέτησαν τον ελληνικό τρόπο 
ζωής και την ελληνική γλώσσα περισσότερο από κάθε άλλη εθνοτική οµάδα και οι οποίοι σε 
αντιδιαστολή µε τους Εβραίους, που ζούσαν στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ήταν 
πλήρως ενσωµατωµένοι στην τοπική κοινωνία. Ζούσαν οργανωµένοι σε κοινότητες µέσα 
στους παλαιοχριστιανικούς οικισµούς, δεν είχαν ξεχωριστά νεκροταφεία αλλά θάβονταν 
δίπλα στους Χριστιανούς και τους Εθνικούς, χαρακτηριστικό παράδειγµα το νεκροταφείο της 
Θεσσαλονίκης στο χώρο του Α.Π.Θ., ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία τους, ενώ κατείχαν και 
δηµόσια αξιώµατα. Παράλληλα, επιδίδονταν σε ποικίλα επαγγέλµατα, κυρίως στην 
παραγωγή και επεξεργασία του µεταξιού και την βυρσοδεψία, ενώ ανήκαν σε διαφορετικές 

οικονοµικά και κοινωνικά τάξεις.  
 
(Εικ. 04 Μαρµάρινο αντίγραφο τµήµατος ορθοµαρµάρωσης. Φέρει τη 
χαρακτηριστική επτάφωτη λυχνία (µενορά) και κλάδο φοινικιάς (λουλάβ). 
Βρέθηκε στην αρχαία αγορά των Αθηνών, περ. 5ος αι. µ.Χ., Συλλογή Ε.Μ.Ε.) 
 
 
 
Κοµβικό χρονολογικό σηµείο της ιστορίας και εξέλιξης των 
Ρωµανιωτών υπήρξε ο 4ος αιώνας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος 
συνεχίζοντας την πολιτική των προκατόχων του εξέδωσε µία 
σειρά διαταγµάτων που αφορούσαν στους Εβραίους και που 
περιόριζαν τα πολιτικά και κοινωνικά τους δικαιώµατα21. Για 
παράδειγµα, σε ένα νόµο του 335 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 

απαγορευόταν η περιτοµή σε χριστιανούς δούλους, µε το φόβο της εξάπλωσης του 
ιουδαϊσµού, ενώ σε περίπτωση που αυτή πραγµατοποιούνταν ο δούλος απελευθερωνόταν 
αµέσως. Οι νόµοι του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, αλλά και των διαδόχων, όπως 
υποστηρίζουν αρκετοί µελετητές, δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως αντισηµιτικές διατάξεις, εν 
γένει, αλλά επί τοις ουσίας επρόκειτο για ad hoc αποφάσεις, οι οποίες εξέφραζαν 
µεµονωµένες πράξεις και όχι µια συγκεκριµένη πολιτική στηριζόµενοι στο επιχείρηµα ότι η 
διαρκής επανάληψη παρόµοιων διατάξεων καθ’όλη τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου 

                                                           

18 Πρεσβεία προς Γάϊον, 281-282 
19 Πράξεις 16, 2-3  17, 1, 10, 13, 15, 17,  18,  1-14. 
20 Ιουδ. Πόλεµ., 3, 540. 
21 Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World (New York 2003), 176-180, 178. 
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υποδήλωνε ακριβώς το αντίθετο ότι δηλαδή τέτοιου είδους νόµοι δύσκολα εύρισκαν 
εφαρµογή στην κοινωνία22.    

Η νοµική θέση των Εβραίων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εδραιώθηκε στον 5ο 
αιώνα. Οι εβραϊκές κοινότητες αναγνωρίστηκαν και νοµικά στα 404 και 41823, αν και οι 
Εβραίοι συνέχιζαν να αποκλείονται από τις κυβερνητικές και στρατιωτικές θέσεις, πλην 
αυτών που σχετίζονταν µε τη συλλογή φόρων.  
 
(Εικ. 05 Γενική άποψη του συναγωγικού ψηφιδωτού 
δαπέδου της Αίγινας, 4ος αι. – Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αίγινας, Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Μ.Ε.) 
 
Ο Θεοδοσιάνιος Κώδικας24 απαγόρευε στους 
Εβραίους να κατέχουν χριστιανούς δούλους 
µε τη δικαιολογία ότι υπήρχε κίνδυνος να 
τους προσηλυτίσουν και έτσι να αυξηθεί ο 
αριθµός των Εβραίων της Αυτοκρατορίας. Η 
εβραϊκή θρησκεία, σε γενικές γραµµές, αν και 
ανεκτή, εντούτοις, απαγορευόταν η καλλιέργειά της25 (C.Th.16.8.25). Αυτό συνεπαγόταν 
απαγόρευση της κατασκευής νέων συναγωγών στα όρια της Αυτοκρατορίας, αν και 
επιτρεπόταν η επισκευή παλαιών. Καθώς στα χρόνια του Θεοδοσίου του Β΄, οι επιθέσεις σε 
Συναγωγές και ιδιωτικές εβραϊκές οικίες ήταν συχνές στα 420 ο Αυτοκράτορας εκδίδει 
διάταγµα µε το οποίο καταδικάζει και παροτρύνει την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων.  Σε κάθε 
περίπτωση, οι λόγοι και πάλι της αυτοκρατορικής στάσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε 
πολιτικά και οικονοµικά κίνητρα, καθώς και στην προσπάθεια εδραίωσης της νέας θρησκείας 
στα όρια της Αυτοκρατορίας.  

Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565) το νοµικό 
καθεστώς των Εβραίων του Βυζαντίου άλλαξε, επηρεάζοντας τα πολιτικά και θρησκευτικά 
τους δικαιώµατα26. Τα µέτρα, που επιβλήθηκαν στους 
Εβραίους, ήταν αποτέλεσµα της πολιτικής του 
Αυτοκράτορα, ο οποίος ήθελε να αναβιώσει την ιδέα της 
ενότητας της Αυτοκρατορίας. Η έκδοση των νόµων του 
είχε ως στόχο των περιορισµό όχι µόνο των αιρέσεων του 
Χριστιανισµού, αλλά περιελάµβανε όλους τους µη 
ορθόδοξους ανάµεσά τους Εβραίους και Σαµαρείτες. Υπό 
αυτό το γενικό πρίσµα θα πρέπει να αξιολογηθούν και τα 
επιµέρους νοµικά κείµενα που εκδόθηκαν. Ειδικότερα, ως 
προς τα πολιτικά δικαιώµατα των Εβραίων, σύµφωνα µε 
τη Νεαρά, που εκδόθηκε το 527, οι Εβραίοι ήταν 
υποχρεωµένοι να απελευθερώσουν τους δούλους που 
είχαν στην ιδιοκτησία τους και να πληρώσουν ένα 
πρόστιµο τριάντα χρυσών νοµισµάτων. Στα επόµενα 
χρόνια, το πρόστιµο εξελίχθηκε σε θανατική ποινή. 
Σταδιακά, η νοµολογία αυτή έκανε σχεδόν αδύνατη την 
άσκηση από τους Εβραίους οποιασδήποτε εµπορικής 
δραστηριότητας.  

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

 

                                                           

22 Schäfer, ό.π., 177. 
23 C.Th.8.16, C.Th.8.24. 
24 C.Th.16.9.5. 
25 C.Th.16.8.25. 
26 Schäfer, ό.π., 188-190. 
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Το 553, ο Ιουστινιανός Α΄ απαίτησε η δηµόσια ανάγνωση της Τορά να γίνεται στην 
ελληνική και όχι στην εβραϊκή γλώσσα, ενώ απαγόρευσε δια παντός την ανάγνωση της 
Μισνά = τµήµα του Ταλµούδ, το οποίο  είναι µια ογκώδης, εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών 
κειµένων, που αποτελεί τη συνέχεια της ιουδαϊκής Βίβλου και περιλαµβάνει όχι µόνο κείµενα 
που αφορούν την ερµηνεία του Μωσαϊκού Νόµου, αλλά και ποικίλο άλλο υλικό, νοµικό, 
θεολογικό, ηθικό, επιστηµονικό, ιστορικό, λαογραφικό κ.λπ. Αυτή η απαγόρευση οδήγηση 
στην άνθηση της συναγωγικής ποίησης (Πιγιούτ) σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία27. Κατά 
τη διάρκεια των πρώτων ετών της µέσης βυζαντινής περιόδου, η Αυτοκρατορία αντιµετώπιζε 
την απειλή εξωτερικών επιθέσεων, η οποία οδήγησε στην αποσταθεροποίηση της 
εσωτερικής πολιτικής κατάστασης.  

Η ακµή των Κοινοτήτων αυτών διαφαίνεται πιο καθαρά στον 12ο αιώνα και αυτό γιατί 
οι µελετητές έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές του ραββίνου Βενιαµίν εκ Τουδέλης28, ο 
οποίος αναφέρει ότι υπήρχαν ακµάζουσες εβραϊκές κοινότητες στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, 
τον Αχελώο, το Αιτωλικό, την Πάτρα, την Ναύπακτο, την Κρίσσα, την Κόρινθο, την Θήβα, την 
Χαλκίδα, την Ιαµπουρίτσα – Λάρυµνα, τη Ραβέννικα – αταύτιστη, τη Λαµία, το Γαρδίκι, τον 
Αλµυρό, τη Βίσσινα, τη Θεσσαλονίκη, το ∆ηµητρίτζι, τη ∆ράµα, τη Χρυσούπολη Καβάλας, τη 
Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάµο και τέλος τη Ρόδο.  

Είναι χαρακτηριστικό πως την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ 
Κοµνηνού (1143-1180) 2.000 Εβραίοι ζούσαν στη Θήβα και 500 στη Θεσσαλονίκη. Στα νησιά 
της Χίου και της Ρόδου ζούσαν αντιστοίχως 400. Οι περιγραφές29 του Βενιαµίν εκ Τουδέλης 
από τις πόλεις όπου επισκέφτηκε δείχνουν µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν 
ζούσαν αποµονωµένοι σε γκέττο, αλλά σε “ασφάλεια και ευηµερία”, ασχολούµενοι κυρίως µε 
το εµπόριο, τη βαφή και ύφανση ενδυµάτων, επαγγέλµατα τα οποία γνώριζαν ιδιαίτερη ακµή 
στην Κόρινθο και τη Θήβα, όπου οι Εβραίοι κατείχαν το µονοπώλιο της παραγωγής, 
επεξεργασίας και βαφής µε πορφύρα του µεταξιού, γι’αυτό και συχνά αποκαλούνταν 
κογχυλευτές30, καθιστώντας τις πόλεις αυτές τα κύρια εµπορικά κέντρα της περιόδου. 

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

                                                           

27 Schäfer, ό.π., 190. 
28 Βενιαµίν εκ Τουδέλης, Το Βιβλίο των Ταξιδίων στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, Εισαγωγή-
Σχόλια: Αλέξης Σαββίδης, Κοσµάς Μεγαλοµµάτης, Μτφ. Φωτεινή Βλαχοπούλου (Αθήνα 1994), 34-35, 
50, 63. 
29 Βενιαµίν εκ Τουδέλης, ό.π., 63. 
30 ό.π., 50, υποσηµ.19. 
31 Για το υποκεφάλαιο 3 βλ. τα αντίστοιχα κείµενα και τη σχετική βιβλιογραφία της ψηφιακής 
εκπαιδευτικής εφαρµογής του Ε.Μ.Ε. «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-1944», 2η 
Έκδοση, 2007. 



 14 

 
(Εικ.7 Φωτογραφία Εβραίας µε τη χαρακτηριστική σεφαραδίτικη ενδυµασία, Συλλογή Ε.Μ.Ε.) 

 
Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα εδάφη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µε την 

άδεια του σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β, που εκτίµησε εξαρχής τις επαγγελµατικές δεξιότητες 
και την επιστηµοσύνη τους και θέλησε να τις χρησιµοποιήσει για την αναζωογόνηση της 
Αυτοκρατορίας.  

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

Οι Σεφαραδίτες, υπερήφανοι για την καταγωγή τους, δε λησµόνησαν την 
ισπανοεβραϊκή γλώσσα τους (λαντίνο) και τις παραδόσεις, που επί αιώνες δηµιούργησαν στη 
∆ύση. Εγκαταστάθηκαν µαζικά σε νευραλγικά για την οικονοµική ζωή της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας κέντρα, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σµύρνη, η Ρόδος και από εκεί 
σταδιακά απλώθηκαν και στην ενδοχώρα. Χάρη στο γενικότερο κλίµα ισότητας, το οποίο 
παρείχε το σύστηµα των µιλλέτ οι Εβραίοι δεν υπέστησαν συστηµατικές διώξεις, όπως 
συνέβαινε στους οµοθρήσκους τους της Μεσαιωνικής ∆ύσης. Συνεπεία της αθρόας 
εγκατάστασης των Σεφαραδιτών, από τον 16ο αιώνα και µετά, οι Ρωµανιώτες δεν 
αποτελούσαν πλέον την πλειονότητα των Εβραίων της Ελλάδας. Η άφιξη των Σεφαραδιτών 
αύξησε πληθυσµιακά τις ήδη υπάρχουσες Εβραϊκές Κοινότητες και οδήγησε στην ανάπτυξη 
των κοινοτήτων που υπήρχαν σε πολλές πόλεις αναµεσά τους στην Χαλκίδα, στη Ναύπακτο, 
στη Θήβα, στη Θεσσαλονίκη, στην Άρτα, στη Καστοριά, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη 
Νάξο, στη Χίο και στη Λάρισα. 
 
(Εικ.8 Αποστολικό δελτάριο. Απεικονίζεται 
Εβραίος πωλητής λεµονάδας, Θεσσαλονίκη, 
Συλλογή Ε.Μ.Ε.) 
 

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

Η παρουσία των Εβραίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οικονοµία και τη δηµόσια ζωή 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Λόγω της εµπειρίας και των ικανοτήτων τους, 
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απασχολούνταν κυρίως στο εµπόριο κοσµηµάτων, µαργαριταριών και µπαχαρικών, στην 
αγγειοπλαστική και στο εµπόριο πορσελάνης, καπνού, υφασµάτων, καθώς επίσης και στην 
νηµατουργία µεταξιού. Παράλληλα µε την δραστηριοποίησή τους στον οικονοµικό τοµέα, οι 
Εβραίοι διακρίνονταν στη βιοµηχανία της ύφανσης και της τυπογραφίας, γεγονός που 
συνέβαλε στο να αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα της οθωµανικής οικονοµίας. Η 
εµπορική τους δραστηριότητα και οι διασυνδέσεις τους µε πολλές πόλεις της Ευρώπης, της 
Ινδίας, της Περσίας και της Ανατολής συνέβαλαν στην µεγάλη πρόοδο των Εβραίων στην  
Ελλάδα. Εβραίοι έµποροι από την Καστοριά εµπορεύονταν γούνες, δέρµατα και µέταλλα. 
Εκείνοι της Ναυπάκτου δραστηριοποιούνταν στο εµπόριο κλάδων φοινικιάς, ενώ οι Εβραίοι 
της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου στο γενικό εµπόριο και τη βιοµηχανία µεταξιού. 
Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη ήταν το αναµφισβήτητο κέντρο της ελληνικής εβραϊκής οικονοµίας. 

 Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ξεχώριζαν στην παραγωγή µαλλιού και 
βαµβακιού, καθώς επίσης και στην ύφανση ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα. Αν και οι 
Εβραίοι της Ελλάδος ήταν γνωστοί έµποροι και επιχειρηµατίες, η παρουσία τους ήταν έντονη 
και σε τοµείς όπως η ιατρική, η νοµική, η διπλωµατία και η δηµόσια διοίκηση, όπου 
διέπρεψαν και συνεχίζουν να διαπρέπουν έως τις µέρες µας. Από τον 17ο αιώνα και εξής, η 
σταδιακή παρακµή του εβραϊκού στοιχείου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αλλάζει τις 
ισορροπίες στην κοινωνική και πολιτική εσωτερική σκηνή γεγονός που συχνά συνοδευόταν 
από εντάσεις. Η εµφάνιση κατά τον 19ο αιώνα των εθνικών κινηµάτων και διεκδικήσεων στην 
Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές µεταξύ των διαφορετικών 
εθνοτικών οµάδων συχνά λαµβάνοντας δραµατικό χαρακτήρα. 
 
 
4. Νεώτερα χρόνια 
 
  Το τέλος της ελληνικής επανάστασης του 1821 θα βρει στα όρια του µικρού 

νεοπαγούς κράτους έναν µικρό αριθµό 
Εβραίων και αυτό γιατί η πλειοψηφία των 
Εβραίων κατοικούσαν σε βορειότερες 
περιοχές οι οποίες ενσωµατώθηκαν σταδιακά 
στο Νέο Ελληνικό Κράτος32. Η ενσωµάτωση 
των Επτανήσων, Θεσσαλίας στο πρώτο µισό 
του 19ου αιώνα και της Μακεδονίας, Ηπείρου 
και Θράκης στο πρώτο τέταρτο του 20ού θα 
πολλαπλασιάσουν τον αριθµό των Εβραίων 
που κατοικεί στα όρια του νέου κράτους. Στα 
1832, ο εβραϊκός πληθυσµός του νεοσύστατου 
Ελληνικού Κράτους αριθµούσε περίπου 
10.000 µέλη. Το Σύνταγµα του 1844 

αναγνώρισε τους Εβραίους ως ισότιµους πολίτες, µε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις,  
 
(Εικ. 11  Εβραίοι και Χριστιανοί, Κέρκυρα 1853, Συλλογή Ε.Μ.Ε.) 
 
και µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν σε ισχύ νοµοθεσία, που τους προστάτευε και νοµικά. 
Το 1889, η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνώρισε και επισήµως τις Ισραηλιτικές Κοινότητες και 
στα 1890 ο Κάρολος ντε Ρότσιλντ διορίζεται Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της 
Αθήνας. Το νεοσύστατο πλέον Βασίλειο της Ελλάδος προσέλκυσε στην πρωτεύουσά του, 
Εβραίους τόσο από τις οθωµανικές περιοχές (Σεφαραδίτες) όσο και από την Κεντρική 
Ευρώπη (Ασκεναζίτες). Σήµερα, περίπου 5.500 Εβραίοι δραστηριοποιούνται σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου 

                                                           

32 Ευθυµίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα Τουρκοκρατούµενα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου: οι 
δύσκολες πλευρές µιας γόνιµης συνύπαρξης (Αθήνα 1992) 
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διατηρώντας ζωντανό το πολυπολιτισµικό παρελθόν, παρόν και µέλλον της ελληνικής 
ιστορίας. 

 
5. Εκπαιδευτικά Εργαλεία 

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

Το πρώτο αφορά στο ευρωπαϊκό προγραµµα Judaica Europeana, µία ψηφιακή βάση 
πολιτιστικού αποθετηρίου, στο οποίο κανείς µπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά µε τον 
εβραϊκό πολιτισµό από την αρχαιότητα έως τις µέρες µας (www.judaica-europeana.eu) και το 
δεύτερο πρόγραµµα (www.mjcb.eu) επιχειρεί να χαρτογραφήσει για πρώτη φορά την 
παρουσία των Εβραίων στα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, µέσα από τις φιλολογικές 
και υλικές µαρτυρίες. Και τα δύο προγράµµατα προσβάσιµα ελεύθερα από τον ψηφιακό 
επισκέπτη µπορούν να εµπλουτίσουν την διδακτική διαδικασία.  
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Eβραίοι και Ελληνες: µια ιστορία 2500 χρόνων συνύπαρξης 

 

Μαρία Ευθυµίου 

 

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 φιλοσόφους-  αναζητούσε την αρχή της γέννησης της ζωής σε µία και µόνη 
δύναµη και ύλη. 

Η ιδιότυπη, για την εποχή της, θρησκευτική  -και, συνακόλουθα, και πολιτική- 
σύλληψη 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 φυσικής τους εξόντωσης (όπως, π.χ., κατά την Ρωµαϊκή περίοδο, τον 
δυτικοευρωπαϊκό Μεσαίωνα, την τσαρική Ρωσία, την ναζιστική Γερµανία). 

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 
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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 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 19 

 

Ολοκαύτωµα και Εθνική Αντίσταση: Η περίπτωση της Αθήνας 
 

Ιάσονας Χανδρινός 

 
 

     Η περιπέτεια των Αθηναίων Εβραίων στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ξεκινά, όπως 
και για όλη την Ελλάδα, στις 28 Οκτωβρίου 1940. Ο ιταλικός στρατός επιτέθηκε χωρίς 
προειδοποίηση από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ανακόπηκε όµως από τα ελληνικά 
στρατεύµατα ο οποίος τους εξεδίωξε εκτός συνόρων, µέχρι βαθιά µέσα στο αλβανικό 
έδαφος. Ο αµυντικός  πόλεµος µε την Ιταλία ήταν µια εµπειρία που συσπείρωσε την ελληνική 
κοινωνία, ελευθερώνοντας ένα γνήσιο αίσθηµα πατριωτισµού που διαπέρασε όλα τα 
κοινωνικά στρώµατα και τις οµάδες πληθυσµού. Από αυτόν τον επικό αγώνα που αγκάλιασε 
όλο τον ελληνικό λαό δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι Έλληνες Εβραίοι. Τα συντάγµατα 
πεζικού της Θεσσαλονίκης, 50ο και 67ο, είχαν αναλογικά τους περισσότερους Εβραίους 
µαχητές, από τους οποίους περισσότεροι από 600 έπεσαν στα πεδία των µαχών και 1.500 
έµειναν ανάπηροι. Ενδεικτικό της µεγάλης αλλά και ποιοτικής αντιπροσώπευσης των 
Εβραίων στο στράτευµα, είναι πως ο πιο υψηλόβαθµη απώλεια του ελληνικού στρατού στην 
Αλβανία ήταν ο συνταγµατάρχης Μαρδοχαίος Φριζής, Εβραίος από την Χαλκίδα. Στις 6 
Απριλίου 1941 τα γερµανικά στρατεύµατα ήρθαν να βοηθήσουν τους καθηλωµένους Ιταλούς 
εισβάλλοντας στην ελληνοβουλγαρική µεθόριο, στις 9 Απριλίου κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη 
και στις 27 την Αθήνα.  
 

 
 
 
 
Η Κατοχή υπήρξε µία από τις 
δυσκολότερες και πιο µαύρες 
περιόδους της νεοελληνικής 
ιστορίας. Η οικονοµία και οι 
υποδοµές καταστράφηκαν 
σχεδόν ολοσχερώς, ενώ ο 
ελληνικός λαός δοκιµάστηκε 
σκληρά από την τροµοκρατία, 
τις εκτελέσεις και τη φρίκη των 
αντιποίνων. Οι απώλειες είναι 
αδύνατο να καταµετρηθούν, 
πιθανόν να ξεπερνούν τις 
200.000 άτοµα κάθε ηλικίας, 
φύλου, προέλευσης και 
κοινωνικής τάξης. Αν και σπάνια 

αναφέρεται στις επίσηµες καταµετρήσεις, ένα µεγάλο ποσοστό αυτού του αριθµού αφορά τις 
απώλειες του Ολοκαυτώµατος. Ο ελληνικός εβραϊκός πληθυσµός της οδηγήθηκε µαζικά στα 
ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης και µέτρησε 65.000 περίπου νεκρούς, το 87% του 
προπολεµικού συνόλου. 
 
 
 
 

 
1. Ανώτατοι Γερµανοί αξιωµατικοί στην Ακρόπολη, καλοκαίρι 

1941. 
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Κατοχή και Εθνική Αντίσταση στην Αθήνα 
 

Στην δυσκολότερη φάση που έζησε το νεότερο ελληνικό κράτος, τα αστικά κέντρα, και 
περισσότερο όλων η Αθήνα, υπέφεραν δυσανάλογα. Η πόλη προσαρµόστηκε στα δεδοµένα 
της καθηµερινής παρουσίας των κατοχικών στρατευµάτων στους δρόµους και τα δηµόσια 
κτίρια.  
 

 
Ο λαός γνώρισε την απόλυτη φρίκη του 

λιµού που αποδεκάτισε τον πληθυσµό της από τον 
πρώτο χειµώνα της Κατοχής (1941-42). Ο θυµός, η 
οργή, η απελπισία, η οικονοµική κατάρρευση κι η 
αµεσότητα του θανάτου συµπυκνώθηκαν σε µια 
αρραγή αντιστασιακή διάθεση. Στις 27 Σεπτεµβρίου 
1941 ιδρύθηκε, µε πρωτοβουλία του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας (ΚΚΕ) το 
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) που θα 
εξελισσόταν στη σπουδαιότερη αντιστασιακή 
οργάνωση της χώρας. Είχε προηγηθεί στις 9 
Σεπτεµβρίου ο Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός 
Σύνδεσµος (Ε∆ΕΣ) µε ηγέτη τον συνταγµατάρχη 
Ναπολέοντα Ζέρβα. Ακολούθησαν µικρές αλλά 
σηµαντικές οργανώσεις, όπως η Πανελλήνια 

Οργάνωσις Αγωνιζοµένων Νέων (ΠΕΑΝ), η Ιερή Ταξιαρχία, η Εθνική ∆ράση, το Εθνικό 
Κοµιτάτο κ.ά., που έδρασαν όλες στην Αθήνα.  

Εκτός από µια πανσπερµία παράνοµων οργανώσεων και δικτύων κατασκοπείας, 
ξεκίνησε µια µαζική και οργανωµένη αντίδραση κατά του κατοχικού καθεστώτος, 
προερχόµενη κυρίως από τους δηµοσίους υπαλλήλους, τους φοιτητές και τους εργάτες που 
αξίωναν καλύτερες συνθήκες ζωής και 
περισσότερα συσσίτια. Το δεύτερο χρόνο της 
Κατοχής ξεκίνησαν, µε κλιµακούµενη ένταση, 
απεργίες και µαζικές κινητοποιιήσεις που 
σύντοµα οδήγησαν σε τεράστιες διαδηλώσεις 
και συλλαλλητήρια που συγκλόνισαν την πόλη 
από τον ∆εκέµβριο του 1942 έως τον Ιούλιο του 
1943.  

Η Αθήνα, και ιδιαίτερα η νεολαία, ζούσε 
στο πνεύµα του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα. Σε µια από τις µεγαλύτερες 
διαδηλώσεις που οργανώθηκε υπό την 
καθοδήγηση του Εθνικού Απελευθερωτικού 
Μετώπου (ΕΑΜ) και της νεολαίας του (Ενιαία 
Πανελλαδική Οργάνωση Νέων / ΕΠΟΝ), στις 5 
Μαρτίου 1943, δεκάδες χιλιάδες Αθηναίοι 
ξεχύθηκαν στους δρόµους αντιδρώντας στα 
µέτρα πολιτικής επιστράτευσης εργατών που 
ήθελαν να προωθήσουν οι Γερµανοί. Ανάµεσα 
στους 7 διαδηλωτές που σκοτώθηκαν εκείνη 
την ηµέρα στις συγκρούσεις µε τους Ιταλούς, 
ήταν κι ο νεαρός ΕΠΟΝίτης και φοιτητής του Πολυτεχνείου, Εδµόνδος Τορόν, Εβραίος από 
τη Λάρισα. Ήταν ο πρώτος Εβραίος αντιστασιακός που έπεφτε νεκρός στην κατεχόµενη 
Ελλάδα.   
 
 

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

 

3. Χαρακτικό της Κατοχής για τις 
διαδηλώσεις κατά της πολιτικής 
επιστράτευσης, 1943 
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Το Ολοκαύτωµα: Η εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης 
 

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. Η λαίλαπα χτύπησε πρώτα την Θεσσαλονίκη, το µεγαλύτερο κέντρο 
σεφαραδικού εβραϊσµού στα Βαλκάνια, από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες της Γερµανικής 
Κατοχής, εβραϊκές εφηµερίδες έκλεισαν, πολλές οικογένειες εκδιώχθηκαν από τα σπίτια 
τους, κάποιες περιουσίες απαλλοτριώθηκαν και κατά διαστήµατα συνέβαιναν δηµόσιοι 
εξευτελισµοί Ραββίνων, ή συλλαµβάνονταν και εκτελούνταν Εβραίοι ως «κοµµουνιστές». 
Η συστηµατική δίωξη άρχισε το δεύτερο καλοκαίρι της Κατοχής. Στις 11 Ιουλίου 1942, όλοι 
οι άρρενες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης διατάχθηκαν να συγκεντρωθούν στην Πλατεία 
Ελευθερίας για να καταγραφούν σε καταλόγους εργασίας. Κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό 

ήλιο 10.000 περίπου 
άντρες αναγκάστηκαν να 
εκτελούν ταπεινωτικές 
«γυµναστικές ασκήσεις» 
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 σε 
άθλιες συνθήκες, πολλοί 
πέθαναν από ασθένειες 
και κακοµεταχείριση. Το 
∆εκέµβριο του ίδιου 
χρόνου ξεκίνησε από τους 
Γερµανούς, σε 
συνεργασία µε το ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης, την καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου, ισχυρότατο πλήγµα για την 
κοινότητα. Αφού το κατέστρεψαν εντελώς, χρησιµοποίησαν τις ταφόπλακες ως οικοδοµικά 
υλικά, µε αποτέλεσµα σήµερα να µη σώζεται σχεδόν τίποτα από το νεκροταφείο αυτό του 

15ου αιώνα εκτός από µερικές ταφόπλακες που το 
έµπειρο µάτι µπορεί σήµερα να αναγνωρίσει στο 
προαύλιο του Αγίου ∆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.  το διακριτικό 
κίτρινο αστέρι, απογραφή ατόµων  κατοικιών και 
καταστηµάτων, απαγόρευση για τους Εβραίους 
πώλησης ή µεταβίβασης κινητών ή ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων και κατάσχεση τηλεφωνικών 
συσκευών. Τον Μάρτιο περίπου 6.000 οικογένειες 
υποχρεώθηκαν να µετοικήσουν στα γκέττο που είχαν 
ορίσει οι Γερµανοί, κυρίως στις γειτονιές του Βαρώνου 
Χιρς και των Εξοχών, µε την απαγόρευση να 

4. Θεσσαλονικείς Εβραίοι υποβάλλονται σε ταπεινωτικές ασκήσεις. 
Πλατεία Ελευθερίας, 11 Ιουλίου 1942. 

 
5. Η οικογένεια Γκερσόν από την 
Θεσσαλονίκη στο γκέττο του 

Βαρώνου Χιρς, µε τα χαρακτηριστικά 
κίτρινα άστρα στο πέτο. 
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κουβαλήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από ελάχιστα ατοµικά είδη. Η µέγγενη της τροµοκρατίας 
άρχισε να σφίγγει γύρω από τους τροµοκρατηµένους Θεσσαλονικείς. Οι φυσικοί ηγέτες των 
κοινοτήτων κήρυτταν ψυχραιµία και πειθαρχία αναδεικνύοντας εαυτούς σε τραγικά 
πρόσωπα, όπως ο Αρχιραββίνος της Κοινότητας, Ζβι Κόρετς, που αναγκάστηκε να 
παραδώσει στους Γερµανούς κατάλογο µε τα ονόµατα όλων των µελών της κοινότητας. Το 
Σάββατο, 14 Μαρτίου 1943, όσοι Εβραίοι βρίσκονταν στο γκέττο του Βαρώνου Χίρς, δίπλα 
στο σιδηροδροµικό σταθµό, συνελήφθησαν και την επόµενη µέρα εκτοπίστηκαν µε τραίνα 
στην Πολωνία, στοιβαγµένοι σε υπερπλήρη βαγόνια, µε 70 – 75 άτοµα το καθένα, χωρίς 
χώρο για να καθίσουν, µε ένα βαρέλι νερό για την διαδροµή και ένα για τις φυσικές τους 
ανάγκες, για ένα ταξίδι που µπορούσε να διαρκέσει και µια εβδοµάδα. Μέχρι τις 2 Αυγούστου 
1943, σε συνολικά 19 σιδηροδροµικές αποστολές, περίπου 56.000 Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης στάλθηκαν στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου, το µεγαλύτερο 
εργοστάσιο εξόντωσης στη χιτλερική Ευρώπη.  
         Πριν τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, είχαν ήδη ξεκινήσει οι εκτοπισµοί των 
κοινοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ανήκαν στη βουλγαρική ζώνη 
κατοχής. Στις 4 Μαρτίου 1943, οι Έλληνες Εβραίοι των Σερρών, της ∆ράµας, της Καβάλας, 
της Κοµοτηνής, της Αλεξανδρούπολης και του ∆ιδυµοτείχου (οι δύο τελευταίες κοινότητες 
ήταν στη γερµανοκρατούµενη µεθοριακή ζώνη)  συγκεντρώθηκαν µετά από συντονισµένη 
βουλγαρική επιχείρηση και στάλθηκαν στο λιµάνι του Λοµ, στο ∆ούναβη, όπου και 
παραδόθηκαν στους Γερµανούς, οι οποίοι τους µετέφεραν στο στρατόπεδο θανάτου της 
Τρεµπλίνκα. Από τους 4.200 Εβραίους της περιοχής µόλις 200 επέζησαν, ενώ οι περιουσίες 
τους λεηλατήθηκαν. Ήταν οι συντριπτικότερες αναλογικά απώλειες του Ολοκαυτώµατος στην 
Ελλάδα.  
 
Αλληλεγγύη και διάσωση 
 
         Αντιδράσεις στην τραγική µοίρα των Εβραίων υπήρξαν από διάφορους φορείς. Ο 
Ορθόδοξος κλήρος όλων των βαθµίδων διαµαρτυρήθηκε στις Αρχές Κατοχής. Ο 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, έδωσε προφορικές οδηγίες στους ιερείς της πόλης 
να συµβουλέψουν το ποίµνιό τους να µην προβούν σε καµµία πράξη περιφρόνησης ή 
διάκρισης ενάντια σε Εβραίους, όταν αυτοί υποχρεώθηκαν να φορούν το Κίτρινο Άστρο. 
Έφτασε µάλιστα στο σηµείο να κάνει σχετικό διάβηµα στο Μαξ Μέρτεν, ζητώντας του να 
πάψει τους εκτοπισµούς των Εβραίων της πόλης.  
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ∆αµασκηνός απέστειλε µνηµόνια 

διαµαρτυρίας προς τον κατοχικό πρωθυπουργό, 
Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο στο οποίο ζητούσε να 
µεσολαβήσει, ώστε να σταµατήσουν οι διώξεις των 
Ελλήνων Εβραίων αλλά και απευθείας στον Πληρεξούσιο 
του Γ΄ Ράιχ για την Ελλάδα, Γκύντερ Άλτενµπουργκ 
λέγοντας πως θεωρούσε τους Εβραίους της Ελλάδας 
ποίµνιό του.  
          Μετά την καταστροφή στην Θεσσαλονίκη που 
αποκάλυψε τα γερµανικά σχέδια, εµφανίστηκαν πιο 
ενεργητικοί τρόποι για τη σωτηρία των κυνηγηµένων. 
Πολλά αστυνοµικά τµήµατα της Αθήνας, µε προτροπή 
του αρχιεπισκόπου και εντολή του Αρχηγού της 
Αστυνοµίας, Άγγελου Έβερτ, φρόνισαν να εκδόσουν 
πολλές ψεύτικες ταυτότητες (µε χριστιανικά ονόµατα), 
ώστε να βοηθήσουν τους Εβραίους της πρωτεύουσας να 
αποφύγουν τη σύλληψη. «Ανεπίσηµη» αλλά και πολύ 
αποτελεσµατική ήταν η συνδροµή των αντιστασιακών 
οργανώσεων, πρωτίστως του ΕΑΜ –που έθεσε ρητά 
ζήτηµα προστασίας των Εβραίων– και δευτερευόντως 
του Ε∆ΕΣ. Όσο εντεινόταν η Αντίσταση, οι δυνατότητες 
διαφυγής πολλαπλασιάζονταν. Έως τον Σεπτέµβριο του 

 
7. Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας 
Πόλεων, Άγγελος Έβερτ. 

 
 

6. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος την περίοδο της 
Κατοχής, ∆αµασκηνός 
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1943, η κεντρική και νότια Ελλάδα και τα περισσότερα 
νησιά –το 70% της επικράτειας– βρισκόταν υπό 
ιταλική κατοχή. Οι κοινότητες, κυρίως Ρωµανιώτες, 
έµειναν απείραχτες καθώς οι Ιταλοί δεν εφάρµοσαν 
κανένα αντισηµιτικό µέτρο. Όταν µετά την ιταλική 
συνθηκολόγηση (8 Σεπτεµβρίου 1943), οι Γερµανοί 
ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο της χώρας, δε µπόρεσαν 
να επαναλάβουν την «επιτυχία» της Θεσσαλονίκης, 
αφού µετά το διωγµό στη βόρεια Ελλάδα που είχε 
αποκαλύψει τις γερµανικές προθέσεις, αρκετά µέλη 
των ρωµανιώτικων κοινοτήτων της Νότιας Ελλάδας 
άρχισαν να καταφεύγουν στα βουνά υπό την 
προστασία των ανταρτών, που είχαν εν τω µεταξύ 
ισχυροποιηθεί αρκετά. Αποτέλεσµα ήταν οι κοινότητες 
της Χαλκίδας, της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων 
να έχουν συγκριτικά µικρές απώλειες. Ο 
Μητροπολίτης Βόλου Ιωακείµ, προέτρεψε τον 
Εβραϊκό πληθυσµό να φύγει από την πόλη και 
διέσωσε πολύτιµα αντικείµενα που του παρέδωσαν 
σε όλη τη διάρκεια του πολέµου. Στο νησί της 
Ζακύνθου, ο Μητροπολίτης του νησιού, Χρυσόστοµος 
∆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 και η διαταγή ανακλήθηκε. Οι 275 
Εβραίοι της Ζακύνθου επέζησαν, χωρίς ούτε µια απώλεια, µοναδική ίσως περίπτωση στο 
σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών.   
 
Αθήνα, η πόλη της σωτηρίας 

 
Αν η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη της 

εξόντωσης, η Αθήνα είναι η κατ’ εξοχήν πόλη 
της σωτηρίας. Ο εβραικός πληθυσµός της 
πρωτεύουσας που, στις παραµονές του 
Πολέµου, ανερχόταν σε 3.000 άτοµα, είχε 
πολλαπλασιαστεί µετά απο την άφιξη 
εκατοντάδων κυνηγηµένων οικογενειών από 
την Θεσσαλονίκη και όλη τη βόρεια Ελλάδα. Με 
την εξαίρεση διάφορων επιτάξεων, 
περιορισµών και παρεµβάσεων που 
επιχειρούσαν οι Γερµανοί στη λειτουργία της 
κοινότητας, η ζωή των Εβραίων της Αθήνας δεν 
κινδύνεψε τα δύο πρώτα χρόνια της Κατοχής, 
λόγω του τυπικού προβαδίσµατος εξουσίας των 
Ιταλών που δεν εφάρµοσαν αντιεβραϊκά µέτρα. 
Έµοιαζε επίσης να λείπουν αντισηµιτικά 
αισθήµατα του χριστιανικού πληθυσµού 
(φαινόµενο σαφώς πιο έντονο στην 
Θεσσαλονίκη), καθώς, σύµφωνα µε τα λόγια του Αθηναίου Εβραίου Ερρίκου Σεβίλια, «δε 
γνωρίσαµε ποτέ αντισηµιτισµό σ’ αυτή την ευλογηµένη χώρα».  
Μετά την ιταλική συνθηκολόγηση (8 Σεπτεµβρίου 1943), η κατάσταση µεταβλήθηκε. Η 
ανάληψη της εξουσίας ολόκληρης της χώρας από τους Γερµανούς οδήγησε γρήγορα στην 
εφαρµογή του διωγµού. Στις 4 Οκτωβρίου 1943, ο Ανώτατος ∆ιοικητής των Ες-Ες και της 
Αστυνοµίας για την Ελλάδα, Γιούργκεν Στρόοπ εξέδιδε µια αυστηρή διαταγή απαγόρευσης 

 
8. 

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

 

 
9. Τρεις νεαροί Αθηναίοι Εβραίοι 
αντιστασιακοί σε προπολεµική φωτογραφία 
(1937): ∆ανέλος Αλχανάτης, Μωύς 
Γιουσουρούµ, Σίµος Βαλλενστάιν. 
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εξόδου των Εβραίων από την Αθήνα και διέταζε 
την άµεση καταγραφή τους σε ονοµαστικούς 
καταλόγους. Ωστόσο, η τραγωδία της 
Θεσσαλονίκης δεν επρόκειτο να επαναληφθεί. Ο 
ραββίνος των Αθηνών, Ηλίας Μπαρζιλάι, έδωσε ο 
ίδιος το παράδειγµα της φυγής στο βουνό, χάρη 
στη σύνδεσή του µε παράγοντες του ΕΑΜ, όπως 
ο δηµοσιογράφος Μπαρούχ Σιµπή από την 
Θεσσαλονίκη, τους Κώστα Βιδάλη, Ηλία 
Κεφαλίδη, Λάµπρο Καραµερτζάνη και τον ίδιο τον 
αρχηγό της Αστυνοµίας, Άγγελο Έβερτ. Ο 
Μπαρζιλάι εγκατέλειψε την Αθήνα, διέφυγε στην 
Πάρνηθα, καταφεύγοντας τελικά στην ορεινή 
Ευρυτανία. Εκατοντάδες ακόµα ακολούθησαν το 
παράδειγµά του, µε αποτέλεσµα χιλιάδες Εβραίοι 
της Αθήνας να διασωθούν, είτε διαφεύγοντας στην 
ύπαιθρο, είτε παραµένοντας κρυµµένοι σε φιλικά 

σπίτια σε όλη την πόλη.  

 
10. Ο δηµοσιογράφος Μπαρούχ Σιµπή από 

την Θεσσαλονίκη, στέλεχος του ΕΑΜ. 
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Η πρώτη περίπτωση 
αφορούσε όσους 
κατέφευγαν στα 
βουνά για να 
κρυφτούν ή 
προσχωρούσαν στον 
ΕΛΑΣ ως αντάρτες, 
όπως τα αδέλφια 
Μωϋσής και Ιάκωβος 
Γιουσουρούµ, ο 
∆ανέλος Αλχανάτης και ο Σίµος Βάλλενσταιν, όλοι τους 
νεαροί, οργανωµένοι ήδη στο ΕΑΜ.  Ορισµένοι επέλεξαν 
να εγκαταλείψουν την χώρα, διέξοδο που είχε επιτευχθεί 
χάρη στις συντονισµένες προσπάθειες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
και τη συνεργασία του µε το  Γραφείο Μετανάστευσης του 
Εβραϊκού Πρακτορείου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς 
και µε τη συνεργασία της Μοσάντ και του Εργατικού 

Συνδικάτου «Χισταρντούτ». Περίπου 1.500 
Έλληνες Εβραίοι κατόρθωσαν να διαφύγουν 
στην ουδέτερη Τουρκία κι από εκεί στην 
Παλαιστίνη, µε καΐκια από την ανατολική ακτή 
της Εύβοιας. Οι προσπάθειες απόκρυψης 
στην Αθήνα είχαν εξίσου µεγάλες πιθανότητες 
επιτυχίας. Μέσα στην ανωνυµία ενός µεγάλου 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος ήταν εύκολο να 
περάσει κανείς απαρατήρητος, ενώ η 
αµεσότητα του κινδύνου ισχυροποίησε 
διάφορα ανθρωποδίκτυα. Οι Εβραίοι 
βασίστηκαν στην ενεργό υποστήριξη φίλων, 
γειτόνων, συνεργατών, συνεταίρων, µα και 
πολλών ανώνυµων ανθρώπων που έθεταν 
την υποστήριξη των διωκόµενων σε ύψιστη 
προτεραιότητα του αντιφασιστικού αγώνα, 
από αστυνοµικούς µέχρι αντιστασιακούς όλου 
του πολιτικού φάσµατος. Άτοµα αλλά και 
ολόκληρες οικογένειες, εφοδιασµένες µε 
ψεύτικες ταυτότητες, βρήκαν καταφύγιο σε 
σπίτια Χριστιανών συµπολιτών τους, σε όλη 
την πόλη, από τις κεντρικές συνοικίες 
(Πατήσια, Εξάρχεια, Κολωνάκι) έως τις 
αποµακρυσµένες περιοχές του Ψυχικού, του 
Χαλανδρίου και της Κηφισιάς, όπου η 

γερµανική παρουσία ήταν αραιότερη. Όσο κλιµακωνόταν ωστόσο η Αντίσταση, τόσο οι 
κίνδυνοι πολλαπλασιάζονταν. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1944 όλες σχεδόν οι συνοικίες 
είχαν µεταβληθεί σε πολεµικές ζώνες, καθώς κορυφωνόταν η εµφύλια αντιπαράθεση 
ανάµεσα στο ΕΑΜ αφενός και τα Τάγµατα Ασφαλείας, την Ειδική Ασφάλεια και διάφορες 
παραστρατιωτικές οµάδες, όπως η Χ, αφετέρου. Οι καθηµερινές επιδροµές των 
ταγµατασφαλιτών, αστυνοµικών και χωροφυλάκων, οι έλεγχοι ταυτοτήτων και τα περίφηµα 
«µπλόκα» τα οποία κατέληγαν σε οµαδικές δολοφονίες αντιστασιακών και µαζικές εκτοπίσεις 
αµάχων σε στρατόπεδα –όπως στην περίπτωση της Κοκκινιάς (17.8.1944)–, αλλά κυρίως η 
παρουσία και δράση πολλών καταδοτών που συνεργάζονταν µε τους Γερµανούς και τις 
ελληνικές κατοχικές αρχές, σήµαιναν έναν άµεσο κι ασύµµετρο κίνδυνο για τους Εβραίους. 
Οι περισσότεροι από τους κρυµµένους Εβραίους ήταν παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν 
ήδη σταλεί στα στρατόπεδα, και τα ίδια µάθαιναν να ζουν µε άλλο όνοµα, πολλές φορές και 
µε άλλους γονείς. Οι ιστορίες διάσωσης νηπίων, παιδιών και εφήβων, όπως η Λίλιαν Καπόν, 

 
11. Η Λίλιαν Μπενρουµπή από 
την Θεσσαλονίκη, µωρό, πριν τον 
Πόλεµο (Φωτ. Αρχείο ΕΜΕ). 

 

 
12. Ο Μαρσέλ Μπατής από την 
Αθήνα (Φωτ. Αρχείο ΕΜΕ). 

 

 
13. Ο Ιάκωβος και η Ευτυχία Ναχµία από τα 
Ιωάννινα µε στολές του Πουρίµ (Φωτ. Αρχείο 
ΕΜΕ). 
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ο Μωυσής Κωνσταντίνης, ο Αλέξανδρος Σιµχά, ο Σολοµών Πάπαρος, η Υβόννη Μόλχο, ο 
Μάριος Σούσης, ο Μαρσέλ Μπατής και αναρίθµητων άλλων, απαθανατίστηκαν στην νεώτερη 
ελληνική ιστορία και τις σπουδές του Ολοκαυτώµατος ως «κρυµµένα παιδιά», µια ιδιαίτερη 
κατηγορία ανθρώπων που έχει µάλιστα αναδειχθεί σε ιδιαίτερο παράδειγµα διδασκαλίας του 
Ολοκαυτώµατος.    

 
Το Ολοκαύτωµα στην Αθήνα 
 

Από τον Οκτώβριο του 1943 έως τις αρχές του 1944, ο διωγµός κατά των Εβραίων 
έµοιαζε να χαλαρώνει στην πρωτεύουσα. Οι κρυµµένοι Εβραίοι άρχισαν να πιστεύουν πως η 
λαίλαπα είχε περάσει και κινούνταν κάπως πιο ελεύθερα, προσπαθώντας να επανέλθουν 
στην καθηµερινή τους ζωή. Όπως όλο το Ολοκαύτωµα, η «ανάπαυλα» µεταξύ Οκτωβρίου 
και Μαρτίου ήταν µια σκηνοθεσία απάτης. Την Παρασκευή, 24 Μαρτίου 1944, οι Γερµανοί 
παγίδευσαν µέσα στο κτίριο της Συναγωγής στην οδό Μελιδώνη περίπου 30 οικογένειες που 
είχαν παρουσιαστεί σε ένα δήθεν κάλεσµα της κοινότητας. Μέχρι το επόµενο µεσηµέρι, 800 
άνδρες και γυναίκες είχαν συλληφθεί και κλείστηκαν αµέσως στο απαίσιο στρατόπεδο των 
Ες-Ες στο Χαϊδάρι. Στις 2 Απριλίου οδηγήθηκαν στο σιδηροδροµικό σταθµό του Ρουφ και 
επιβιβάστηκαν στην αµαξοστοιχία που θα τους µετέφερε στο Άουσβιτς. Στη Λάρισα, 
προστέθηκαν στην αµαξοστοιχία βαγόνια µε 2.500 ακόµα ρωµανιώτες που είχαν συλληφθεί 
στα Ιωάννινα, την Άρτα, τον Βόλο, την Λάρισα και την Χαλκίδα. Πάνω από 3.000 Έλληνες 
Εβραίοι πέρασαν την πύλη του Μπίρκεναου στις 11 Απριλίου 1944, για να βρεθούν στη 
ράµπα διαλογής του στρατοπέδου, σε µια κατάσταση σύγχυσης, µε κραυγές και ουρλιαχτά 
των ανδρών των Ες-Ες.  

Οι δυνατότεροι σωµατικά από τους άνδρες που έγιναν δεκτοί για εργασία στο 
στρατόπεδο είχαν την φριχτή τύχη να επιλεγούν για το Ζόντερκοµµαντο, την οµάδα των 
κρατουµένων που επάνδρωνε τους θαλάµους αερίων και τα κρεµατόρια για να αναλάβει την 
αποτέφρωση των πτωµάτων. Πολλοί Αθηναίοι, µαζί µε Γιαννιώτες και Αρτινούς, βρέθηκαν σε 
µια απερίγραπτη κόλαση που τους έσπρωξε σύντοµα στην ιδέα της εξέγερσης. Στις 7 

Οκτωβρίου 1944, οι «εργάτες του θανάτου» επιτέθηκαν 
οµαδικά στους φρουρούς και προσπάθησαν να 
ανατινάξουν τα κρεµατόρια, αλλά οι Γερµανοί έπνιξαν 
αυτήν την απελπισµένη, όσο και ηρωική εξέγερση στο 
αίµα. Στους εκατοντάδες νεκρούς Πολωνούς, Ρώσους, 
Ούγγρους και Έλληνες εξεγερµένους, βρέθηκαν και  
Αθηναίοι Εβραίοι, όπως ο Χαΐµ Κοέν, ο ∆αβίδ 
Περσιάδης, ο Ζακ Σούσης κι ο αδελφός του Ισαάκ κ.ά.  

 
 
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.  
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 

 

14. Ο Ισαάκ Σούσης από την Αθήνα, 
όµηρος στο Άουσβιτς. Σκοτώθηκε 
στην εξέγερση του Ζοντερκοµµάντο 
(Φωτ. Αρχείο ΕΜΕ). 
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1950) συντόνιζαν τα προγράµµατα αποκατάστασης των Ελλήνων Εβραίων. Κέντρο όλων 
αυτών των δραστηριοτήτων ήταν φυσικά η Αθήνα η οποία παρουσίασε µία ακόµα 
µοναδικότητα. Το κύµα εσωτερικής µετανάστευσης και η εγκατάσταση πολλών επιζώντων 
στην πρωτεύουσα, είχε σαν αποτέλεσµα η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών να είναι η 
µοναδική  κοινότητα που µεταπολεµικά διέθετε περισσότερα µέλη από ό,τι πριν τον Πόλεµο 
και την Κατοχή.  

  

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. 
Το 1960 εγκαινιάστηκε και το Εβραϊκό 
∆ηµοτικό Σχολείο στο Ψυχικό, ολοκληρώνοντας µια δεκαπενταετία µεγάλης αναγεννητικής 
προσπάθειας η οποία συνεχίζεται έως σήµερα.   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

15. Νεαρά κορίτσια εκπαιδεύονται στα εργαστήρια της 
ORT (Φωτ. Αρχείο ΕΜΕ). 

 



 28 

    

Μουσειακά εκπαιδευτικά εργαλεία 

για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος 

 

       

 Οριέττα Τρέβεζα-Σούση 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος οργανώνει από το 1996 ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για σχολεία. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στοχεύουν στο να εξοικειωθούν τα 
παιδιά µε το µουσείο, να αναπτυχθούν οι µαθησιακές, συνδυαστικές και κριτικές ικανότητές 
τους, να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν τα εκθέµατα και να γίνει η επίσκεψή τους µια 
ευχάριστη και εποικοδοµητική εµπειρία. Με εναλλακτικούς τρόπους ερµηνείας επιδιώκεται η 
ενεργοποίηση της δηµιουργικότητας τους, η διαπολιτισµική και 
διαθρησκευτική γνωριµία µε το χώρο και η επεξεργασία θεµάτων 
όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το Ολοκαύτωµα.  

 

1. Εκπαιδευτικά προγράµµατα για το Ολοκαύτωµα που 
βασίζονται στην µόνιµη έκθεση του Ε.Μ.Ε. 

 

«Ολοκαύτωµα»: Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτού του προγράµµατος είναι να γνωρίσουν τα 
παιδιά τι συνέβη στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 
Μέσα από τα ιστορικά στοιχεία, τις φωτογραφίες και τις µαρτυρίες, µαθαίνουν για την τύχη 
των Εβραίων και των άλλων θυµάτων του Ολοκαυτώµατος και συζητούν για τη σηµασία των 
ηθικών ζητηµάτων που προκύπτουν για την ζωή µας σήµερα. Μπορεί να  συνδυαστεί µε την 
περιοδική έκθεση του Ε.Μ.Ε.(διάρκεια έκθεσης: τέλη Φεβρουαρίου 2013), υπό τον τίτλο «Το 
Μνηµείο - 16 καλλιτέχνες προτείνουν» και προτείνεται για σχολικές οµάδες  µαθητών του 
Γυµνασίου και του Λυκείου. 
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Θεατρικό ∆ρώµενο: «Η ιστορία του Αλµπέρτου». Το δρώµενο αυτό έχει σαν στόχο µέσα 
από µια βιωµατική προσέγγιση να γνωρίσουν οι µαθητές για τα γεγονότα που έζησαν παιδιά 
της ηλικίας τους την περίοδο του πολέµου. Τα γεγονότα που περιγράφονται, αντανακλούν 
την ιστορική πραγµατικότητα και έχουν σαν βάση τις αυθεντικές αναµνήσεις τριών παιδιών 
που έζησαν τα χρόνια του Ολοκαυτώµατος και βρίσκονται στα αρχεία του Μουσείου. Οι 
εµπειρίες τους συνδυάσθηκαν, για να δηµιουργήσουν την ιστορία µιας οικογένειας, που 
παρουσιάζεται µέσα από το ηµερολόγιο του γιου, Αλµπέρτου. Το πρόγραµµα αυτό 
προτείνεται σε µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης ∆ηµοτικού. 

 

2. Περιοδικές εκθέσεις και ψηφιακές εφαρµογές  

 

 «Το Μνηµείο – 16 καλλιτέχνες προτείνουν»: Η έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα 
σύγχρονης τέχνης Σαµ Μπενρουµπή και θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2013. Ο 
εκπαιδευτικός στόχος του προγράµµατος αυτού είναι η γνωριµία των παιδιών µε τις 
διαδικασίες δηµιουργίας ενός µνηµείου, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς του. 
∆ιερευνάται τι σηµαίνει για τους Εβραίους η ύπαρξη ενός µνηµείου Ολοκαυτώµατος, ο 
ιδιαίτερος συµβολισµός του, αλλά και η θέση του µέσα στην τοπική και εθνική ιστορία. 

   

«Εικόνες Ελλήνων Εβραίων»: Η ψηφιακή φωτογραφική έκθεση διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 
του Ε.Μ.Ε. (www.jewishmuseum.gr.) περιλαµβάνει εκπαιδευτικές προτάσεις για τη χρήση της 
έκθεσης αυτής στο σχολείο και ανάλογα προσαρµόζεται για µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου 
και Λυκείου.  

 

«Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας»: Η ψηφιακή φωτογραφική έκθεση διαθέσιµη στην 
ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε. (www.jewishmuseum.gr.) περιλαµβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
από 12 κοινότητες στην Ελλάδα. Παρουσιάζει τη ζωή στις γειτονιές όπου ζούσαν Eβραίοι 
πριν από τον πόλεµο και µπορεί να αξιοποιηθεί απο τον εκπαιδευτικό για χρήση µέσα στην 
τάξη. Η έκθεση απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου. 

 

 

3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται στο Εβραϊκό 
Μουσείου Ελλάδος µε αφορµή την 
Εθνική Ηµέρα Μνήµης του 
Ολοκαυτώµατος (27η Ιανουαρίου) 

                                

Στα πλαίσια του εορτασµού της Ηµέρας 
Μνήµης του Ολοκαυτωµάτος 

πραγµατοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε συνεργασία µε τη Νίνα Αλκαλάη, καθηγήτριας 
χορού και χοροθεραπεύτρια, µε στόχο τη βιωµατική διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος µέσω 
της Τέχνης και απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. 
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Εργαστήρι (Κατασκευή κολλάζ) 

Θέµα: Σπίτι – Μάσκα   

Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα προτείνεται σε παιδιά ∆ηµοτικού και Γυµνασίου και έχει 
σαν στόχο  τον προβληµατισµό των νεαρών επισκεπτών πάνω σε θέµατα που 
παραπέµπουν στις ιστορίες των Κρυµµένων παιδιών στην Ελλάδα της Κατοχής. Για την 
περίοδο αυτή προγραµµατίζονται  για τα σχολεία στο χώρο του Ε.Μ.Ε. αλλά και σε σχολικές 
τάξεις συναντήσεις µε επιζήσαντες του Ολοκαυτώµατος αλλά και κρυµµένα παιδιά µε στόχο 
τη προσωπική επαφή και γνωριµία µε τα παιδιά  και τη συζήτηση µαζί τους για τις εµπειρίες 
τους. Επίσης, στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του Ε.Μ.Ε. γίνονται προβολές µαρτυρίων 
από «Κρυµµένα Παιδιά» της Κατοχής και επιζήσαντες από το Ολοκαύτωµα και σχετικές 
ταινίες και ντοκιµαντέρ για το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

 

 

 4. Επισκέψεις σε σχολεία  

                               

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε 
συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και µε επιζήσαντες 
του Ολοκαυτώµατος διοργανώνουν παρουσιάσεις σε 
σχολεία.    
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5. Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές για χρήση στο σχολείο  

 

Το Ε.Μ.Ε. προσφέρει για εκπαιδευτική χρήση στα 
σχολεία ειδικά διαµορφωµένες µουσειοσκευές µε 
εκπαιδευτικό υλικό σχετικό µε το θέµα της 
διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος. 

 

«Κρυµµένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής»: 
Ο εκπαιδευτικός στόχος του προγράµµατος είναι 

να προβληµατιστούν οι µαθητές πάνω σε επίκαιρα ζητήµατα, όπως η φρίκη του πολέµου, η 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η έννοια της ταυτότητας, η κοινωνική 
ανεκτικότητα, το δικαίωµα της διαφορετικότητας, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. Η 
µουσειοσκευή  µπορεί να συνδεθεί και µε την οµότιτλη περιοδεύουσα έκθεση του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος και προτείνεται για τις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού και όλες τις τάξεις 
του Γυµνασίου.                                          

 

 

 

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

Ο εκπαιδευτικός στόχος  του προγράµµατος είναι να 
γνωρίσουν οι µαθητές τι συνέβη στη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μέσα από τα  ιστορικά στοιχεία, τις 
φωτογραφίες και τις µαρτυρίες, να µάθουν για την τύχη των Εβραίων και των άλλων 
θυµάτων του Ολοκαυτώµατος και να συζητήσουν τη σηµασία των ηθικών ζητηµάτων, που 
προκύπτουν, για την ζωή µας σήµερα. Η µουσειοσκευή  µπορεί να συνδεθεί και  µε οµότιτλη 
περιοδεύουσα έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και προτείνεται για  όλες τις τάξεις 

του Γυµνασίου και Λυκείου.  

 

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

 

 Ο εκπαιδευτικός στόχος της 
φωτογραφικής αυτής έκθεσης είναι να 
ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς στη 

διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος και στη µνηµόνευση της Εθνικής Ηµέρας Μνήµης του 
Ολοκαυτώµατος. Με το υλικό αυτό δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθεί µια φωτογραφική 
έκθεση µέσα στην τάξη ή σε άλλο χώρο του σχολείου, χωρισµένη σε τρεις ενότητες: α) τη 
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ζωή των Εβραίων πριν από τον πόλεµο β) κατά τη διάρκεια και γ) µετά τον πόλεµο. 
Επιπλέον, παρέχεται φωτογραφικό υλικό από το χώρο του Ολοκαυτώµατος της µόνιµης 
έκθεσης του Ε.Μ.Ε. για τα σχολεία που δεν µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση στο 
Μουσείο, καθώς και συνοδευτικές  εκδόσεις και οπτικό-ακουστικό υλικό. Η µουσειοσκευή 
προτείνεται για µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και  Λυκείου. 

                                

6. Σεµινάρια για τη ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα                              

 

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

 

                              

 

 

Σεµινάρια εκπαιδευτικών στο Yad Vashem 

 

Τον Ιούλιο 2006, πραγµατοποιήθηκε στην Ιερουσαλήµ, από το ίδρυµα Yad Vashem, σε 
συνεργασία µε το Ελληνικό ΥΠΕΠΘ και µε την υποστήριξη του Ε.Μ.Ε., το πρώτο δεκαήµερο 

σεµινάριο µε στόχο την επιµόρφωση και την 
προετοιµασία Ελλήνων εκπαιδευτικών της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο θέµα της 
διδασκαλίας για το Ολοκαύτωµα. Η οµάδα των 
δεκαοκτώ εκπαιδευτικών, που επιλέχθηκε από το 
ΥΠΕΠΘ, προήλθε από ολόκληρη την Ελλάδα. Τον 
Ιούλιο του 2008, πραγµατοποιήθηκε στο ίδρυµα Yad 
Vashem το δεύτερο επταήµερο σεµινάριο για 
εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και µε τη συµµετοχή 
10 εκπαιδευτικών από όλη την χώρα.  Τον Ιούλιο του 
2011, έλαβε χώρα το τρίτο επταήµερο σεµινάριο στο 

Yad  – Vashem, µετά από απευθείας συνεργασία του ιδρύµατος µε το Ε.Μ.Ε., για 12 µελή 
οµάδα εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 2012. πραγµατοποιήθηκε το 
τέταρτο σεµινάριο, στο οποίο συµµετείχαν 27 Έλληνες εκπαιδευτικοί. 
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7. Μουσειακές Εκπαιδευτικές Εκδόσεις 

                                     

«Ο Φίλος µου ο Ααρών» 

Η έκδοση αυτή σχεδιάστηκε µε στόχο να κατανοήσουν τα παιδιά 
την ιδιαιτερότητα της Εβραϊκής θρησκείας και να 
προβληµατιστούν για τη σηµασία της διαφορετικότητας, µέσα από 
τις εµπειρίες δυο παιδιών της ηλικίας τους. Το βιβλίο διηγείται την 
ιστορία της φιλίας δυο µικρών αγοριών, του Κωστή και του 
Ααρών.  

Καθώς ο Κωστής, που είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, περιγράφει 
τις γιορτές που τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν καλά, δίπλα στα 
έθιµα της οικογένειας του Εβραίου φίλου του, τα παιδιά έχουν τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν τις εβραϊκές γιορτές και τελετές και τη 
σχέση τους µε τις χριστιανικές γιορτές και τις εποχές του χρόνου. 

Μέσα από την ιστορία, τα παιδιά κατανοούν ότι µπορεί κάποιος να γιορτάζει διαφορετικά 
πράγµατα σε διαφορετικές γιορτές, µε διαφορετικά έθιµα, αλλά δεν παύει να έχει τις ίδιες 
προσδοκίες και δικαιώµατα µε όλους τους ανθρώπους. Μαθαίνουν ότι η διαφορετικότητα 
στην πίστη ή τις συνήθειες δεν αλλάζει τη σχέση µε ένα φίλο, αλλά αντίθετα προσδίδει 
ενδιαφέρον και πλουτίζει την εµπειρία της ζωής. 

                                     

«Τα Ξυλοπάπουτσα ∆ιηγούνται. Ένα Αληθινό Παραµύθι» 

Στόχος της εκπαιδευτικής έκδοσης «Τα Ξυλοπάπουτσα ∆ιηγούνται» είναι να φέρει τα παιδιά 
σε πρώτη επαφή µε το θέµα του Ολοκαυτώµατος και παρουσιάζει 
το Ολοκαύτωµα µέσα από την εµπειρία ενός νεαρού αγοριού. Η 
αφήγηση βασίζεται σε πραγµατικές ιστορίες από το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν, καθώς και σε πρωτότυπα 
αντικείµενα από τη Συλλογή Ολοκαυτώµατος του Μουσείου. Η 
εικονογράφηση έγινε µε βάση φωτογραφίες του στρατοπέδου και 
στοιχεία από τις µαρτυρίες επιζώντων. 

Στο βιβλίο, τα ίδια τα ξυλοπάπουτσα διηγούνται την ιστορία τους: 
πώς, από ένα δέντρο σε ένα δάσος της Γερµανίας κατέληξαν στην 
προθήκη του Ολοκαυτώµατος στο Εβραϊκό Μουσείο, µε σκοπό να 
λένε σε όλους τους επισκέπτες την απίστευτη ιστορία τους. Μέσα 
από τη διαδροµή των ξύλινων παπουτσιών, γνωρίζουµε το 
ανώνυµο παιδί του στρατοπέδου, την προσπάθεια του να 

επιβιώσει στον απάνθρωπο αυτό τόπο, τα συναισθήµατα και τις ανησυχίες του.  

      Το βιβλίο µπορεί να λειτουργήσει ως αυτούσιο ανάγνωσµα, ή να χρησιµοποιηθεί στην τάξη, 
για την προετοιµασία των παιδιών πριν από µια επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο. Μπορεί 
επίσης να βοηθήσει γονείς που επισκέπτονται το Μουσείο µε τα παιδιά τους.  
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«Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος και το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων 

Εβραίων 1941 – 1944»  

 

Η έκδοση απευθύνεται κυρίως σε µαθητές Γυµνασίου και 
Λυκείου, φιλοδοξώντας να τους εισάγει µε τρόπο παραστατικό σε 
ένα θέµα τόσο σύνθετο και πολύπλοκο, όπως το Ολοκαύτωµα 
στην Ελλάδα. Συγχρόνως προσφέρεται και ως εργαλείο για τους 
καθηγητές, δίνοντάς τους µία αφετηρία για την οργάνωση της 
διδασκαλίας του µαθήµατος στην τάξη. Για αυτό περιλαµβάνει 
συνοπτικό χρονολόγιο των γεγονότων και πιο εκτεταµένη 
βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, ενώ παρατίθενται 
διευθύνσεις έγκυρων σχετικών διαδικτυακών τόπων.  

Περιγράφοντας συνοπτικά την ιστορία του αντισηµιτισµού, 
αλλά κυρίως τα ίδια τα γεγονότα του Ολοκαυτώµατος στην 
Ευρώπη, και ειδικότερα στην Ελλάδα, το εγχειρίδιο υποστηρίζει τη 
διδασκαλία του τελευταίου στα σχολεία, ως αφετηρία και ερέθισµα για εκτενέστερη έρευνα 
και συζήτηση πάνω σε θέµατα ρατσισµού, προκαταλήψεων, διακρίσεων, κατατρεγµών και 
γενοκτονιών.  

 

∆ιαδραστικό DVD:  «Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος και το Ολοκαύτωµα των 
Ελλήνων Εβραίων 1941 – 1944»                               

Η ψηφιακή εφαρµογή που παρουσιάζετε στο 
χώρο Ολοκαυτώµατος του Ε.Μ.Ε., προσφέρει τη 
δυνατότητα ενηµέρωσης σχετικά µε την ζωή των 
Εβραίων της Ελλάδος πριν από τον πόλεµο, δίνοντας 
µια εικόνα του κόσµου, που καταστράφηκε. Στη 
συνέχεια, ο επισκέπτης µπορεί να παρακολουθήσει τα 
τραγικά γεγονότα του Ολοκαυτώµατος, µέσα από το 

συνδυασµό ιστορικών πληροφοριών, εγγράφων, φωτογραφιών, αλλά και προσωπικών 
µαρτυριών θυµάτων, µε τη µορφή σύντοµων αποσπασµάτων βιντεοσκοπηµένων 
συνεντεύξεων, ενώ το θέµα ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των προσπαθειών 
ανασυγκρότησης µετά τον πόλεµο και µε µια σύντοµη αναφορά στις εβραϊκές κοινότητες, 
που υπάρχουν στην Ελλάδα σήµερα.  

 

8.Το σχολικό έτος 2012-2013 το ΕΜΕ θα προσφέρει εκπαιδευτικά προγράµµατα και 
άλλες εκπαιδευτικές δράσεις µε θέµα: «Αντισηµιτισµός και Ρατσισµός: Χθες και 
Σήµερα»  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει ως στόχο του την ανίχνευση της ιστορίας του 
αντισηµιτισµού και του ρατσισµού και των εκδηλώσεων των φαινοµένων αυτών, διαχρονικά. 
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Με την εξέταση ιστορικών µελετών, άρθρων του ηµερήσιου τύπου 
και σχετικών επίκαιρων κειµένων, τίθενται προς συζήτηση 
ερωτήµατα, όπως, ποιες µορφές παίρνει ο αντισηµιτισµός και ο 
ρατσισµός στις µέρες µας; πόσο ρατσιστές 
είµαστε; τι µας οδηγεί σε τέτοιες συµπεριφορές; 
πως µπορούµε να αλλάξουµε; Το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα προτείνεται για µαθητές Γυµνασίου 
και Λυκείου. 

 

Στα µέσα Μαρτίου θα εγκαινιαστεί στο χώρο 
των περιοδικών εκθέσεων του ΕΜΕ η περιοδική έκθεση: 
«Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση», η οποία θα συνοδεύεται από 
ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα και δραστηριότητες για σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που 
ενδιαφέρονται για τα νέα προγράµµατα του ΕΜΕ µπορούν να ενηµερώνονται από τις 
αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΜΕ στο διαδίκτυο.  

Τα προγράµµατα προσφέρονται καθηµερινά,κατόπιν συνεννόησης µε την υπεύθυνη των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις και τα υλικά προσφέρονται 
δωρεάν στα σχολεία.  Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και ενηµερωτικό 
υλικό στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, ενώ  µπορούν να βρούν πλούσιο υλικό και 
πληροφορίες για τα προγράµµατα του ΕΜΕ  και στην ιστοσελίδα: www.jewishmuseum.gr   
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Αντισηµιτισµός και Ολοκαύτωµα 

 

Άλκης Ρήγος 

 

Ο τίτλος της δικής µου εισήγησης είναι «Ο αντισηµιτισµός και το Ολοκαύτωµα». Ο 
εστιασµός θα γίνει κυρίως στον αντισηµιτισµό στον ελληνικό χώρο.  

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. Τίθετα συχνά στα 
σεµινάρια του Μουσείου 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 των δύο λαών στην πορεία εξέλιξης του χρόνου. Η 
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 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.  
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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 Θεό-Μεσσία (για τον οποίο λησµονούν πως ήταν 
Εβραίος). Έχουµε λοιπόν µια αντίθεση η οποία εµπλέκεται όσο προχωράει η Οθωµανική 
Αυτοκρατορία στα νεότερα χρόνια και µε τις εµπορικές αντιθέσεις µεταξύ των δύο κοινοτήτων 
που ασχολούνται µε το εµπόριο. Υπάρχει και µια τρίτη κοινότητα 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 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 αντιεβραικό. 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 αντιεβραισµός, 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 αντιεβραικό 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 
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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 µεινοτική 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 
εβραικού 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 αντιεβραικές 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 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 αµφισβητησιακό-εργατικό. 
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 
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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 
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-αντιεβραικής 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 
αντιεβραισµού. Και το άλλο κοµµάτι προσπαθεί να εκµεταλλευτεί αυτό το κλίµα για τη δική 
του εκλογική πελατεία και έτσι οι Εβραίοι, γίνονται ένα µπαλάκι στο παιχνίδι του ∆ιχασµού.  

Ταυτόχρονα, µε σειρά µέτρων γίνονται προσπάθειες να µειωθεί η οικονοµική δύναµη 
των Εβραίων που έχει ήδη πληγεί από το σπάσιµο των παλιών οθωµανικών εµπορικών 
δικτύων µε τις άλλες βαλκανικές χώρες. Ενισχύονται Έλληνες έµποροι, εµφανίζονται 
αντιθέσεις και µέσα στην Κοινότητα: 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 αντιεβραισµός περνάει στον αντισηµιτισµό τη 



 40 

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 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 αντιεβραισµού, 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 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; 
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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 τον 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. 
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Η εκτόπιση και εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων και η ένταξή 
τους στην εκπαίδευση 

 

Οντέτ Βαρών-Βασάρ 

Η ανακοίνωση αυτή χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο επιχείρησα να σκιαγραφήσω 
µε αδρές γραµµές την εκτόπιση και εξόντωση των Ελληνοεβραίων από τους ναζί και τους 
συµµάχους τους στο πλαίσιο της Κατοχής (1943-1944), ώστε να υπενθυµίσω το ίδιο το 
γεγονός. Στο δεύτερο εστίασα την προσοχή µου στην ερµηνεία της σιωπής που ακολούθησε 
αυτό το γεγονός για πολλές δεκαετίες, αλλά και στο σχετικά πρόσφατο σπάσιµό της. Στο 
τρίτο µέρος εστίασα στα σχολικά εγχειρίδια, που για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια το 
συµπεριλαµβάνουν στην διδακτέα ύλη.    

 

Η εκτόπιση και η εξόντωση 

 

Από το 1942 ως το 1945 η ηγεσία της ναζιστικής Γερµανίας έθεσε σε λειτουργία το 
σχέδιο εξόντωσης όλων των Εβραίων της Ευρώπης. Η πρωτοφανής διάσταση αυτού του 
διωγµού σήµαινε ότι οι ναζιστικές υπηρεσίες είχαν πρωταρχικό καθήκον να εκτοπίζουν τους 
Εβραίους από κάθε κατεχόµενη χώρα προς τα στρατόπεδα εξόντωσης, τα οποία είχαν 
ιδρύσει στην Πολωνία. Για πρώτη φορά στην ιστορία δεν έδιωχναν τους Εβραίους από µία 
χώρα (όπως λόγου χάριν το 1492 από την Ισπανία και την Πορτογαλία) αλλά από µια 
ολόκληρη ήπειρο. Επίσης ο σκοπός δεν ήταν η απέλασή τους προς κάποια τρίτη χώρα, αλλά 
ο αφανισµός τους.  

Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων, µαζί µε την υψηλή τεχνολογία που 
επιστρατεύθηκε για την εξόντωσή τους και τη βιοµηχανική διάσταση του εγκλήµατος 
(θανάτωση µε αέριο στους θαλάµους αερίων και καύση πτωµάτων στα κρεµατόρια), 
προσδίδουν στη γενοκτονία αυτή την ιδιαίτερη διάστασή της. Οι ίδιοι οι ναζί, για να 
αποκρύψουν το έγκληµα, ονόµασαν αυτό το φρικιαστικό εγχείρηµα «τελική λύση». Σήµερα η 
γενοκτονία των Εβραίων από τους ναζί, που έλαβε χώρα στην καρδιά του εικοστού αιώνα και 
της πολιτισµένης Ευρώπης, ονοµάζεται συχνότερα «Ολοκαύτωµα», αλλά και  «Σοά» (Shoah, 
εβραϊκή λέξη για την «καταστροφή»), και «΄Αουσβιτς»,  από το όνοµα του εµβληµατικότερου 
των στρατοπέδων.              

Τι σήµανε όµως το «Ολοκαύτωµα» για την Ελλάδα;  Σήµανε το ξερίζωµα και την 
καταστροφή πολλών κοινοτήτων µε µακραίωνη παρουσία. Σήµανε µια βίαιη και  οριστική 
ρήξη της µακράς διάρκειας αυτής της παρουσίας και του τρόπου ύπαρξής της. Οι λιγοστές 
κοινότητες που θα ανασυγκροτηθούν µεταπολεµικά (8 από τις προπολεµικές 30), εκτός από 
το ότι θα είναι αποδεκατισµένες πληθυσµιακά, θα ανήκουν πια σε µιαν άλλη εποχή. 
Υπάρχουν όµως και πολλές που έσβησαν για πάντα, στερώντας από τον ελληνικό χώρο την 
πολυµορφία και την πολυπολιτισµικότητα που ήταν εγκαθιδρυµένη από πολλούς αιώνες. 
΄Ενα στοιχείο που δεν τονίζεται πάντοτε αρκετά ήταν η σχεδόν απόλυτη επιτυχία του 
ναζιστικού σχεδίου: πολλές πόλεις της Ελλάδας που φιλοξένησαν εβραϊκές κοινότητες επί 
αιώνες έγιναν πράγµατι Judenrein (καθαρές από Εβραίους, στη γλώσσα των ναζί).   

Ένας από τους πρώτους στόχους των Γερµανών κατακτητών όταν κατέλαβαν την 
Ελλάδα (Απρίλιο του 1941) ήταν η εξόντωση των Εβραίων της, µε µεταφορά τους στα 
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στρατόπεδα του θανάτου. Το ποσοστό εξοντώσεως των Εβραίων της Ελλάδας ήταν ένα από 
τα υψηλότερα της Ευρώπης. Η πλέον εµπεριστατωµένη και πρόσφατη  έρευνα, αυτή του 
ιστορικού  Χάγκεν Φλάισερ, αναφέρεται σε συνολικό εβραϊκού πληθυσµό 70.000-72.000 
Ελληνοεβραίων (µαζί µε τα ∆ωδεκάνησα), σε 58.585 άτοµα που εκτοπίστηκαν και 2.000 
επιζώντες που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα του θανάτου. Γύρω στα 200 άτοµα 
ισπανικής υπηκοότητος (σε άλλες αναφορές αυτός ο αριθµός υπερδιπλασιάζεται) επέζησαν 
από το Μπέργκεν Μπέλζεν, που δεν ήταν στρατόπεδο εξοντώσεως και γλίτωσαν τον θάνατο. 
Στα θύµατα ο Φλάισερ υπολογίζει επίσης 2.500 περίπου άτοµα που σκοτώθηκαν είτε σε 
εκτελέσεις, είτε συµµετέχοντας στην Αντίσταση, είτε στην προσπάθειά τους να διαφύγουν µε 
καϊκια προς τη Μέση Ανατολή, είτε απλώς από τις κακουχίες και τον λιµό της Κατοχής. ΄Ετσι 
το ποσοστό των θυµάτων ανέρχεται σε 58.885 νεκρούς, ποσοστό δηλαδή 82,2% του 
αρχικού πληθυσµού.33 Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο, δίνει επισήµως τα εξής στοιχεία: 
προπολεµικός πληθυσµός: 77.377, µεταπολεµικός πληθυσµός 10.226, άρα απώλειες της 
τάξεως του 86,7 %. 34    

Το ποσοστό εξοντώσεως των Εβραίων της Ελλάδας, που πάντως  υπερβαίνει 
σίγουρα το 80%, είναι τεράστιο και σαφώς µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των χωρών της 
∆υτικής Ευρώπης, ενώ αντίθετα πλησιάζει αυτό των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής 
Ευρώπης, που περισσότερο επλήγησαν από τη γενοκτονία. Θυµίζω ότι το Βέλγιο έχασε το 
37% του εβραϊκού πληθυσµού του και η Γαλλία, που τιµά ιδιαίτερα αυτή τη µνήµη, το 20%  
(από τους 330.000 Γαλλοεβραίους χάθηκαν στα στρατόπεδα περίπου 70.000).  

Αυτός ο µέσος όρος όµως αντιστοιχεί µεν στο σύνολο του ελληνοεβραϊκού 
πληθυσµού, αλλά δεν αντιστοιχεί σε καµία συγκεκριµένη κοινότητα: κρύβει δηλαδή την 
µεγάλη διακύµανση των θυµάτων από περιοχή σε περιοχή (για να δούµε δύο ακραία 
παραδείγµατα:  απώλειες 96% για την Θεσσαλονίκη, ενώ 26% για τον Βόλο και την Αθήνα). 
Ο Μαρκ Μαζάουερ, στο  βιβλίο του το αφιερωµένο αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη, έργο 
αναφοράς για την πόλη, παρατηρεί πως λιγότερο από το 5% των Θεσσαλονικιών Εβραίων 
επέζησαν, ενώ για την Αθήνα το ποσοστό των επιζώντων υπερβαίνει το 50%.35 Αυτό µας 
οδηγεί να δούµε σχηµατικά τη Θεσσαλονίκη ως την εµβληµατική πόλη της εκτόπισης, ενώ 
την Αθήνα ως την πόλη της διάσωσης. Για να προσεγγίσουµε λοιπόν τη γενοκτονία των 
Ελληνοεβραίων, πρέπει κατά πρώτο λόγο να λάβουµε υπ’ όψη µας  τη γεωγραφική 
πραγµατικότητα της Κατοχής στην Ελλάδα. 

Η εκτόπιση είχε τη δική της γεωγραφία, στενά δεµένη µε τις τρεις ζώνες κατοχής 
(ιταλική, βουλγαρική, γερµανική) και τη χρονική στιγµή που λάµβανε χώρα σε κάθε 

                                                           

33 Βλ. Χάγκεν Φλάισερ, Στέµµα και Σβάστικα, Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, τόµ. 2, κεφ. 
για Shoah, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1995. Για την επιχείρηση διάσωσης προς Μ. Ανατολή βλ. Ι. 
Σιµπή-Κ. Λάµψα, Η διάσωση , εκδ. Καπόν, Αθήνα 2012.   

34 Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσηµη µεταπολεµική καταγραφή του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συµβουλίου για όλες τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας. Η απογραφή αυτή, που έγινε 
από υπαλλήλους των κατά τόπους ανασυγκροτηµένων κοινοτήτων το 1946, είναι η παλαιότερη που 
απόκειται στα αρχεία του ΚΙΣ, διεκπεραιώθηκε στις δύσκολες συνθήκες της εποχής, άρα δεν είναι 
απόλυτα αξιόπιστοι. Το τχ 201 του περιοδικού του ΚΙΣ Χρονικά, δηµοσιεύει την καταγραφή αυτή 
καθώς και ένα σύντοµο ιστορικό της εκτόπισης κάθε µίας κοινότητας. Οι αριθµοί αναπαράγονται 
συχνά από αυτήν την πηγή. Το τεύχος συνοδεύεται από ποιήµατα, αποσπάσµατα µαρτυριών, 
σχετικές πηγές και φωτογραφικό υλικό. (Χρονικά, έκδ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου 
Ελλάδος, τόµ. ΚΘ’, αρ. τχ. 201, Ιαν.-Φεβρ. 2006, Αθήνα).       

35 Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι 1430-
1950, µτφρ. Κ. Κουρεµένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006 (κεφ. 22 «Γενοκτονία», σ. 495-520).  
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κοινότητα. Αν και η ιταλική ζώνη κατοχής ήταν σαφώς η πλέον εκτεταµένη αφού 
περιλάµβανε την κεντρική και νότια Ελλάδα, την ΄Ηπειρο και τµήµα της δυτικής Μακεδονίας, 
την Πελοπόννησο, και τα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες, όµως οι Γερµανοί είχαν κρατήσει 
για τους ίδιους περιοχές ζωτικής γι’ αυτούς σηµασίας, τη ζώνη «Θεσσαλονίκης-Αιγαίου», 
στην οποία συµπεριλαµβανόταν η µεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος, αυτή της 
Θεσσαλονίκης,  και νησιά στρατηγικής σηµασίας για τη διεξαγωγή του πολέµου, όπως η 
Κρήτη, η Χίος και η Λέσβος. Η Θεσσαλονίκη, νευραλγικό σηµείο για την εφαρµογή της 
τελικής λύσης στην Ελλάδα, αφού 50.000 περίπου Εβραίοι την κατοικούσαν ακόµη, περιήλθε 
από την αρχή στη γερµανική δικαιοδοσία, γιατί η εξόντωση αυτής της κοινότητας ήταν στο 
κέντρο του ενδιαφέροντός τους. Την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παρεχώρησαν 
στους Βουλγάρους, οι οποίοι ονειρεύονταν από καιρό µια έξοδο στο Αιγαίο, και στους ίδιους 
ανέθεσαν και την εκτόπιση των εκεί πληθυσµών.  

Οι σεφαραδίτικες κοινότητες (απόγονοι των Ισπανοεβραίων που ήρθαν µετά την έξωσή 
τους από την Ιβηρική το 1492) και που βρίσκονταν κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, 
δηλ. σε ζώνη κατοχής γερµανική ή βουλγαρική, υπέστησαν πρώτες τον πιο άγριο 
αποκλεισµό και διωγµό. Εκεί η εξόντωση υπήρξε σχεδόν ολοσχερής. Στις πόλεις αυτές 
αντιστοιχούν τροµερά ποσοστά εξόντωσης, όπως: Σέρρες και Ξάνθη 99%, Νέα Ορεστιάδα-
Σουφλί και Καβάλα 98%, Αλεξανδρούπολη, ∆ράµα 97%, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, 
∆ιδυµότειχο 96%, Φλώρινα 84%. 36  Η Βέροια είχε ποσοστό εξόντωση 76 %, σύµφωνα µε 
τον Γ. Λιόλιο. 37  

Η εκτόπιση των 48.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους επέζησαν γύρω 
στους 1.950 (1.000 που επέστρεψαν από το Άουσβιτς και 950 που δεν εκτοπίστηκαν γιατί 
κρύφτηκαν ή βγήκαν στο βουνό), κατέστρεψε ολοσχερώς µια κοινότητα µε ιδιαίτερη ιστορία, 
αίγλη και προσφορά στην ιστορία της πόλης. Μια κοινότητα που στο µεγαλύτερο µέρος των 
4,5 αιώνων της ζωής της δεν στάθηκε µειονότητα, καθώς ήταν η πολυπληθέστερη από τις 
άλλες εθνότητες της πολυεθνικής αυτής πόλης, και που έφερε την οικονοµική ανάπτυξη, τον 
εκσυγχρονισµό αλλά και ένα ανώτερο επίπεδο µόρφωσης. Μια κοινότητα, τέλος, που από τα 
τέλη του 19ου αιώνα άνοιξε την πόλη προς τη ∆ύση, διαδικασία στην οποία ιδιαίτερο ρόλο 
έπαιξαν τα ξένα σχολεία, όπως αυτά της Alliance Israélite Universelle.Η ρήξη και η απώλεια 
ήταν τεράστιες όχι µόνο για την εβραϊκή κοινότητα αλλά και για την ίδια την ιστορία της πόλης 
Από την πλευρά της ιστορίας των Ελληνοεβραίων, η καταστροφή αυτή είναι εµβληµατική της 
εξόντωσης των Εβραίων της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον να εστιάζεται συχνά 
µόνο σε αυτή, σε βαθµό που ενίοτε λησµονούνται οι υπόλοιπες κοινότητες, πράγµα που 
σβήνει τις διαφοροποιήσεις και τις αποχρώσεις..       

Η παράµετρος της σεφαραδίτικης καταγωγής, που πρόσθετε στη διαφορετικότητα της 
θρησκείας και τη διαφορετικότητα της γλώσσας, αφού οι σεφαραδίτες µιλούσαν ως µητρική 
γλώσσα ακόµη τα ισπανοεβραϊκά (τζιδιό), έκανε τους σεφαραδίτες να φαντάζουν ακόµη 
περισσότερο «ξένοι», περισσότερο «άλλοι». Αλλά και ορισµένες κοινότητες ρωµανιωτών 
Εβραίων (δηλαδή ελληνόφωνων Εβραίων, εγκατεστηµένων στον ελλαδικό χώρο από τη 
βυζαντινή τουλάχιστον εποχή) υπέστησαν σχεδόν ολοσχερή εξόντωση. Άρα η παράµετρος 
αυτή δεν στάθηκε ικανή από µόνη της ν’ αλλάξει τη µοίρα µιας κοινότητας. Υπήρξαν 
δυστυχώς κοινότητες που αν και πέρασαν µόνο τον Σεπτέµβριο του ’43 µετά τη 
συνθηκολόγηση της Ιταλίας στη γερµανική κατοχή δεν επωφελήθηκαν για να διασώσουν τα 
µέλη τους. Η  σεφαραδίτικη κοινότητα της Καστοριάς, λόγου χάρη, αν και δεν γνώρισε την 
εκτόπιση παρά µόνο το 1944, έχασε το 96% των κατοίκων της. Υψηλότατο ποσοστό 

                                                           

36 Τα ποσοστά από την επίσηµη ΄Εκθεση του αρχείου του ΚΙΣ. Σύµφωνα µ’ αυτήν την Έκθεση οι 
Εβραίοι που κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη ήταν 56.000 και οι επιζήσαντες που επέστρεψαν ήσαν 
1950. Τα γερµανικά αρχεία αναφέρονται σε 45.000 άτοµα από τη Θεσσαλονίκη (Μαζάουερ, 
Θεσσαλονίκη, ό.π., σ. 520) 

37 Βλ. Γιώργου Λιόλιου, Σκιές της πόλης, Αναπαράσταση του διωγµού των Εβραίων της Βέροιας, εκδ. 
Ευρασία, Αθήνα 2008. Υποδειγµατική έρευνα σε τοπική κλίµακα.  
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απωλειών, 91%, γνώρισε και η κοινότητα των Ιωαννίνων, από τις παλιότερες ρωµανιώτικες 
κοινότητες, 94% η Πρέβεζα, 84% η Άρτα, ρωµανιώτικες κι αυτές. Αλλά το ναζιστικό µένος 
δεν σταµάτησε στην ενδοχώρα, έφτασε µέχρι και στο τελευταίο νησί, λίγους µήνες πια πριν 
από την απελευθέρωση της χώρας: έτσι η Κέρκυρα έχασε το 91% των Εβραίων κατοίκων 
της (µε πρόθυµη συνεργασία του δωσίλογου δηµάρχου) και η κοινότητα των Χανίων το 98% 
(σε πλοίο που βυθίστηκε αύτανδρο).  Η Ρόδος και η Κως, προστατευµένες ως ιταλική 
επικράτεια ως τη συνθηκολόγηση, γνώρισαν τελευταίες την ολοκληρωτική εκτόπιση των 
εβραϊκών τους κοινοτήτων στα τέλη Ιουλίου του 1944. Στα τέλη Αυγούστου του 1944 1.900 
άτοµα έφταναν στο ΄Αουσβιτς, από τα οποία επέζησαν µόνο τα 200. Το τραγικό ποσοστό της 
εξόντωσής τους ήταν 89%. 38 Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί η Ζάκυνθος, µε την παλιά 
ρωµανιώτικη κοινότητά της των 275 κατοίκων, που γλύτωσαν όλοι την εκτόπιση χάρη στη 
δραστηριοποίηση των ελληνικών τοπικών αρχών (του Μητροπολίτη Χρυσόστοµου και του 
δηµάρχου Λ. Καρρέρ). Μία µικρότερη αριθµητικά εξαίρεση αποτελεί και η κοινότητα της 
Κατερίνης στη Μακεδονία, όπου οι 33 κάτοικοί της διέφυγαν στα βουνά και σώθηκαν όλοι. Η 
σθεναρή στάση των τοπικών αρχών, η αλληλεγγύη του πληθυσµού, η εγγύτητα των βουνών 
και οι µικροί αριθµοί έπαιξαν σωτήριο ρόλο.  

Ο µεταπολεµικός ελληνοεβραϊκός πληθυσµός, που υπολογίζεται σε 10.000 – 12.000 
αποτελείται από τους 2.000 περίπου επιζώντες των στρατοπέδων και όσους γλίτωσαν την 
εκτόπιση, είτε γιατί εντάχθηκαν στην Αντίσταση, είτε γιατί ήσαν κρυµµένοι, κυρίως στην 
ύπαιθρο, πολλές φορές έχοντας την προστασία των αντιστασιακών δυνάµεων, είτε γιατί η 
κοινότητά τους διέφυγε την εκτόπιση. Αποτελείται και από τα «κρυµµένα παιδιά της 
Κατοχής», που άλλη µια φορά έπρεπε να αλλάξουν ταυτότητα και όνοµα µετά την Κατοχή και 
να επανασυνδεθούν µε την αρχική τους.39 Από τους 2.000 επιζώντες, αρκετοί έφυγαν τα 
αµέσως επόµενα χρόνια για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, µην αντέχοντας το ξεκλήρισµα των 
οικογενειών τους κι ελπίζοντας σε µια νέα αρχή µακριά από την εµφυλιοπολεµική Ελλάδα και 
από την τραυµατική Ευρώπη. Έτσι ο ελληνοεβραϊκός πληθυσµός των τελευταίων δεκαετιών 
είναι µικρότερος των 5.000, και συγκεντρωµένος κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη 
Λάρισα και τον Βόλο. Σε άλλες πόλεις, όπως στα Γιάννενα, στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο, 
υπάρχουν πια λίγες  µόνο οικογένειες, αλλά η παρουσία τους έχει συµβολικό βάρος.   

 
H «εκκωφαντική» σιωπή  

 
Θα ξεκινήσω µε µια διαπίστωση, που αποτελεί κοινό τόπο: η εξόντωση των 

Ελληνοεβραίων σε υψηλότατο ποσοστό κατά τη διάρκεια της  Κατοχής  δεν είχε διόλου 
απασχολήσει ως πολύ πρόσφατα την ελληνική ιστορική εκπαίδευση (δευτεροβάθµια αλλά 
και ανώτερη). Εξήντα χρόνια µετά το γεγονός, η σχολική ιστορία, αλλά ακόµη και οι 
ακαδηµαϊκές σπουδές το αγνοούσαν παντελώς  (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα 
µαθήµατα του καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας). Το γεγονός όµως 
αυτό δεν θα έπρεπε να µας εκπλήττει: ήταν απόρροια του γεγονότος πως δεν είχε ενταχθεί 
ούτε στα αιτήµατα της νεοελληνικής ιστοριογραφίας ως σχετικά πρόσφατα (θα έλεγα αρχές 
της δεκαετίας του ’90), ούτε είχε εγγραφεί, αν θέλετε, στα τραύµατα της συλλογικής µνήµης 
της µεταπολεµικής ελληνικής κοινωνίας. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί και οι ερµηνείες µπορεί 
να είναι πολλαπλές (αποτέλεσαν εξάλλου ένα από τα ζητήµατα που πραγµατεύτηκα στο 

                                                           

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

39 Η ταινία του Βασίλη Λουλέ Φιλιά εις τα παιδιά (2012) που προβλήθηκε στο φετινό σεµινάριο, 
αποδίδει µε εξαιρετική επιτυχία τις συνθήκες διάσωσης αυτών των παιδιών και τον τρόπο που 
ενεγράφη το τραύµα στη συνείδησή τους. Η προβολή της ταινίας υποκίνησε ιδιαίτερα µεγάλη 
συζήτηση. Βλ. και την Κλεµµένη Εφηβεία του ψυχίατρου Σ. Τόµκιεβιτς σε µτφρ. Γρηγόρη Αµπατζόγλου 
(2013).  
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τελευταίο µου βιβλίο.) Στη συνέχεια θα επιχειρήσω να το προσεγγίσω σε δύο µόνο 
κατευθύνσεις, που µου φαίνονται καίριες.     
 Πρώτη προσέγγιση: Αν και ήσαν πολίτες µε ίδια δικαιώµατα και ίδιες υποχρεώσεις 
από συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους, ήσαν όµως οι Ελληνοεβραίοι και συστατικό 
στοιχείο της νεοελληνικής κοινωνίας; Και αν ήσαν στην πράξη, ήσαν και στη συλλογική 
συνείδηση; Αν όχι, για ποιο λόγο άραγε θα έπρεπε το δράµα τους να ενταχθεί στο κύριο 
ρεύµα της ιστορίας του νεοελληνικού έθνους; Και αν αυτές οι εβραϊκές κοινότητες και η 
ιστορία τους δεν αποτελούσαν µέρος της νεοελληνικής ιστορίας γιατί θα έπρεπε η εξόντωσή 
τους να αφορά την νεοελληνική ιστορία και ακόµη περισσότερο την εκπαίδευση;    

Η ανάγκη για ταυτότητα, που προσδιοριζόταν από τη θρησκεία (ορθοδοξία) και τη 
γλώσσα (νέα ελληνικά) άφηνε απέξω τους Εβραίους: η διαφορετική τους θρησκεία (η 
ιουδαϊκή, και µάλιστα εχθρική προς τη χριστιανική, κατά την κοινή αντίληψη) και η 
διαφορετική γλώσσα των σεφαραδιτών Εβραίων (τα ισπανοεβραϊκά) καθιστούσε αυτές τις 
κοινότητες ξένο σώµα. Επιπλέον η κατά κανόνα καλή τους σχέση µε τις οθωµανικές αρχές, 
«προσκεκληµένους» του Σουλτάνου τους ήθελε ο µύθος, έκανε τους ορθόδοξους 
ελληνόφωνους να τους βλέπουν µε κακό µάτι στους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας. Στη 
Ρόδο λόγου χάριν εγκαταστάθηκαν το 1522, µόλις επιβλήθηκε η οθωµανική κυριαρχία και 
συγκατοικούσαν µέσα στο κάστρο µε τους µουσουλµάνους, ενώ οι χριστιανοί ορθόδοξοι 
αποχώρησαν.        

Να πω δυο λόγια και για την µεγαλύτερη και σηµαντικότερη κοινότητα, αυτή της  
Θεσσαλονίκης: πόλη κατ’ εξοχήν εβραϊκή από τον 16ο ως τον 19ο αι., χάρη στη µαζική άφιξη 
και εγκατάσταση των σεφαραδιτών, αλλάζει σιγά σιγά χαρακτήρα κατά τον 20ό αιώνα. Η 
ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος το 1912, η πυρκαγιά του 1917, που 
αποµακρύνει πολλά κοινωνικά στρώµατα από το κέντρο της πόλης, και τέλος η άφιξη των 
µικρασιατών προσφύγων το 1922-1923 άλλαξε τη δηµογραφία της πόλης και οι Εβραίοι 
έπαψαν να είναι το ισχυρότερο στοιχείο.  Η εκτόπιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης έλαβε 
χώρα από τις 15 Μαρτίου 1943 (πρώτη αποστολή) ώς τον Αύγουστο του 1943, περίοδο κατά 
την οποία 48.000 άνθρωποι έφυγαν µε τα τραίνα για το ΄Αουσβιτς. 24 αποστολές των 2.000 
περίπου ανθρώπων έφυγαν από 15 Μαρτίου ώς τέλη Μαϊου. Απ’ αυτούς επέστρεψαν 
περίπου 1.000, ενώ 950 απέφυγαν την εκτόπιση είτε κρυβόµενοι, συνήθως στην Αθήνα και 
στην Πελοπόννησο, είτε έχοντας ανέβει στο βουνό. Μεγάλο µέρος του πληθυσµού, ειδικά 
ανάµεσα στους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες του ’22 που προσπαθούσαν να ενταχθούν στην 
τοπική κοινωνία, αναζητώντας απεγνωσµένα στέγη και δουλειά, είδε µε καλό µάτι την 
αναχώρηση –για πού άραγε;- αυτών των ξένων, των αλλόθρησκων, που δεν µιλούσαν καλά 
ελληνικά κι είχαν για µητρική τους γλώσσα τα τζιδιό (ισπανοεβραϊκά). Με άλλη γλώσσα και 
άλλη θρησκεία, βασικούς άξονες συγκρότησης της ταυτότητας και της ετερότητας, οι Εβραίοι 
ήταν οι «άλλοι». Φαίνεται πως τα τριάντα χρόνια (από το 1912, που η Θεσσαλονίκη 
εντάχθηκε στο νέο ελληνικό κράτος ) δεν ήταν αρκετά για να καταλυθούν στη συλλογική 
συνείδηση οι χωριστές κοινότητες, που τους αιώνες της οθωµανικής αυτοκρατορίας 
λειτουργούσαν στη βάση της θρησκείας και όριζαν την ετερότητα. Και αν τότε οι κοινότητες 
λειτουργούσαν οµαλά στο πλαίσιο της πολυθρησκευτικής αυτοκρατορίας, το νέο εθνικό 
κράτος µε τον ανερχόµενο εθνικισµό του, είχε ανάγκη να συγκροτήσει την ελληνική 
ταυτότητα, που ήταν στενά δεµένη µε την ορθοδοξία. Σ’ ένα εθνικιστικό στενόµυαλο πλαίσιο, 
η εξαφάνιση των Εβραίων δηµιουργούσε µια διαφορετική Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά 
χριστιανική ορθόδοξη, έτοιµη να συνδεθεί µε το βυζαντινό της παρελθόν, λησµονώντας ως 
ξένη και θλιβερή παρένθεση τους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας (αφού και η 
µουσουλµανική κοινότητα είχε πια αποχωρήσει µε την ανταλλαγή των πληθυσµών µε την 
Τουρκία). ∆ηµιουργήθηκε έτσι η «πόλη των φαντασµάτων», για την οποία µιλά  ο Μαζάουερ 
στο οµώνυµο βιβλίο του, µια πόλη µε στραµµένη την πλάτη της σ’ ένα τµήµα του πρόσφατου 
παρελθόντος της, δίχως ορατά ίχνη του, άρα δίχως πραγµατική εικόνα της πρόσφατης 
ιστορίας της. Αντίθετα, η κατασκευή µιας Θεσσαλονίκης που ξεκινούσε από τον Μεγάλο 
Αλέξανδρο, περνούσε στα βυζαντινά χρόνια (η διάσπαρτη εξάλλου εικόνα της πόλης από τις 
βυζαντινές της εκκλησιές βοηθούσε τη σύνδεση) και συνδεόταν µε το νεοελληνικό ορθόδοξο 
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πρόσωπό της ήταν η εθνοκεντρική αφήγηση που ταίριαζε στα ιδεολογικά ζητούµενα της 
µεταπολεµικής εποχής.    

 Η δεύτερη ερµηνευτική προσέγγιση σχετίζεται µε την αποσιώπηση της περιόδου της 
Κατοχής, της Αντίστασης και φυσικά του Εµφυλίου για πολλές δεκαετίες. Από τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο η εγκύκλιος εκπαίδευση ως πολύ πρόσφατα επικεντρωνόταν 
αποκλειστικά στο αλβανικό «έπος», στο «όχι» του Μεταξά, στην πατριωτική έξαρση του 
λαού, στην πείνα και την «αδικία» της ιταλικής κατοχής, αυτών που είχαµε κατά κράτος 
νικήσει. Εφόσον δεν γινόταν λόγος για φασισµό, για ναζισµό, για αντισηµιτισµό, αλλά ούτε 
για αντιφασιστική Αντίσταση, για το τι σήµαινε δηλαδή για όλη την Ευρώπη κι όχι µόνο για 
την Ελλάδα η σκοτεινή αυτή περίοδος, πού θα εντασσόταν η ελληνική πτυχή του 
ευρωπαϊκού δράµατος της γενοκτονίας των Εβραίων; Κι όταν αποσιωπούνταν οι χιλιάδες 
νεκροί του Εµφυλίου, που χώρος να ενδιαφερθούµε για κάποιους «άλλους νεκρούς», που 
πέθαναν µάλιστα εκτός Ελλάδας;  

Αυτόν τον ανταγωνισµό της µνήµης (concurrence des mémoires) επικαλείται, λόγου 
χάριν, ο Γιώργος Μπράµος, όταν ερµηνεύει την ελληνική αδιαφορία για τον Πρίµο Λέβι. Λέει 
σχετικά: «Οι φυλετικές, θρησκευτικές, ιστορικές και εθνικές προκαταλήψεις προσδιόρισαν την 
εικόνα του Ελληνοεβραίου στην ελληνική συνείδηση. Κι ο ελληνικός  εµφύλιος δεν άφησε 
χώρο για δάκρυα και θρήνους που αφορούσαν άλλους. Η εβραϊκή τραγωδία θεωρήθηκε µία 
τραγωδία που αφορούσε άλλους, ένα άλλο επεισόδιο της ελληνικής τραγωδίας κι όχι το 
κεντρικό της στοιχείο.»  40  Το ζήτηµα λοιπόν ανάγεται στο γεγονός πως η «εθνική» 
ιστορία δεν περιλάµβανε τους Εβραίους αυτής της χώρας, γιατί το έθνος είχε πάντοτε 
ταυτιστεί µε την ορθοδοξία.  

Στην προσέγγιση αυτή δεν θα ήθελα να αποσιωπήσω την παράµετρο του 
αντισηµιτισµού ούτε να την υποτιµήσω. Αλλά δεν πιστεύω πως είναι το αναλυτικό εργαλείο 
που ερµηνεύει πάντοτε τα πάντα και δίνει επαρκείς απαντήσεις. Βεβαίως ήταν υπαρκτός ο 
αντισηµιτισµός, και ιδιαίτερα στην προπολεµική Θεσσαλονίκη, όπως εξάλλου σε όλες τις 
κοινωνίες µε έντονη παρουσία Εβραίων. Βεβαίως και υπήρξαν άτοµα που επωφελήθηκαν 
από την εξαφάνιση των Εβραίων, οικειοποιούµενοι περιουσίες, σπίτια και καταστήµατα. 
Αλλά δεν θα ήθελα να υποπέσω στη στερεότυπη ερµηνεία που ερµηνεύει όλα τα δεινά µέσω 
του αντισηµιτισµού. Πιστεύω πως αυτό µας φέρνει πίσω σ’ έναν ιδεολογικό λόγο, 
επενδεδυµένο µε τον µανδύα του πολιτικώς ορθού που οφείλει αποκλειστικά να καταγγέλλει 
και πως ενίοτε  µας εµποδίζει να στοχαστούµε και να προχωρήσουµε περαιτέρω την 
αναζήτησή µας. Θέλω λοιπόν να επισηµάνω ότι και η σιωπή για την εβραϊκή γενοκτονία 
εγγράφεται κατά τη γνώµη µου σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Αν επιπλέον λάβουµε υπ’ όψιν  
µας το πλήρωµα του χρόνου που χρειάστηκε από την πλευρά της ιστοριογραφίας αλλά και 
του στοχασµού γενικά για να προσεγγιστεί αυτό το γεγονός (ακόµη και σε ιστοριογραφίες 
όπως η γαλλική) νοµίζω πως ερµηνεύεται καλύτερα η καθυστέρηση. Αυτό βέβαια δεν 
σηµαίνει ότι δικαιολογείται κιόλας. 
  

Η ένταξη στην εκπαίδευση  

 

Η καθυστέρηση της ένταξης της γενοκτονίας των Εβραίων στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση σε σχέση µε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης είναι γεγονός. Και στις πιο 

                                                           

40 Βλ. Ghiorgos Bramos, “Primo Levi a Salonicco e in Grecia”, Diffusione e conoscenza di Primo Levi 
nei paesi europei, a cura di Giovanni Tesio, Centro Dtudii Piemontesi, Torino 2005, σ. 90 (το άρθρο 
σελ. 87-94).      
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προηγµένες όµως χώρες το γεγονός χρειάστηκε δεκαετίες για να αντιµετωπιστεί και να 
προσεγγιστεί εκπαιδευτικά. Για τη Γαλλία, χώρα όπου αυτή η µνήµη έχει θέση κεντρική, ο 
Benoit Falaize σηµειώνει: «Αυτή η κοινωνική επιταγή που υπαγόρεψε, κατά τη δεκαετία του 
΄80 και του ‘90, ένα χρέος µνήµης κι ένα χρέος µεταβίβασης της µνήµης έχει διαποτίσει 
σηµαντικά τις πρακτικές του µαθήµατος πάνω σε θέµατα τόσο λεπτά πια όπως ο Β' 
Παγκόσµιος Πόλεµος (που εντασσόταν µέχρι τότε µόνο στο πλαίσιο της διπλωµατικής και 
στρατιωτικής ιστορίας) καθώς και οι πόλεµοι της αποαποικιοποίησης.» (στον παρόντα τόµο). 
Η Annette Wieviorka  έχει δείξει και αναλύσει τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες ένταξης 
αυτής της µνήµης στη συλλογική συνείδηση των Γάλλων.41 Εννοείται ότι η αποδοχή αυτής 
της µνήµης στη συλλογική συνείδηση προηγείται της ένταξής της στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Στην Ελλάδα που η δεκαετία του ’90 στάθηκε η δεκαετία κατά την οποία άνοιξε 
αυτό το πεδίο πρώτα σε πρωτοπόρους ακαδηµαϊκούς χώρους (πρώτα συνέδρια, 
δηµοσιεύµατα κλπ.) ήταν επόµενο η ένταξή της στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση να έρθει 
µόνο στη δεκαετία του 2000. Εξάλλου µε την αναγνώριση της Ηµέρας Μνήµης το 2004 η 
Ελλάδα ανελάµβανε και την υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει τη 
σχετική ύλη στη δηµόσια εκπαίδευση.      

Θυµίζω συνοπτικά την κατάσταση στα ελληνικά εγχειρίδια της Μέσης Εκπαίδευσης 
όπως είχε ως το 2007. Στο εγχειρίδιο ιστορίας της Γ’ Λυκείου υπήρχε µια µικρή ενότητα για 
τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στο κεφάλαιο των «Μεσοπολεµικών Φασισµών», στο οποίο 
αναφερόταν µεν ο διωγµός των Εβραίων στη Γερµανία, αλλά δεν αναφερόταν ότι και oι 
Εβραίοι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, µεταξύ των οποίων και οι ΄Ελληνες Εβραίοι, 
εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν.42 ∆εν φαινόταν δηλαδή η σηµασία και το εύρος της 
γενοκτονίας.΄Αρα στην ύλη ως το φθινόπωρο του 2007 δεν υπήρχε ουσιαστικά τίποτε, αφού 
ούτε το σχετικό µε τη δεκαετία του ’40 κεφάλαιο αναφερόταν στο γεγονός της εκτόπισης των 
Ελλήνων Εβραίων.  

Οι πρώτες αλλαγές σηµειώθηκαν το φθινόπωρο του 2007, για το ακαδηµαϊκό δηλαδή 
έτος 2007-2008. Το εγχειρίδιο Nεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας που κυκλοφόρησε το 
φθινόπωρο του 2007 για την  Γ’ Γυµνασίου, στην ενότητα 46 για τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 
έχει ένα µικρό «κουτί» µε τίτλο: «Πεθαίνοντας στο ΄Αουσβιτς. Το Ολοκαύτωµα των 
Εβραίων». Το κείµενο προέρχεται από µία ιστοσελίδα που δίνεται ως πηγή. 43 Θεωρώ 
αρκετά προβληµατικό το γεγονός πως το «κουτί» αυτό δεν συνδέεται µε το καθαυτό κείµενο 
της ενότητας, δεν σχολιάζεται δηλαδή ούτε αναφέρεται διόλου το γεγονός, παρά µόνο µία 
φράση: «Κοινός παρονοµαστής οι διώξεις εναντίον των Εβραίων και των Ροµά (τσιγγάνοι), 
που εξοντώθηκαν µαζικά.» 44 H αναφορά είναι εντελώς δυσανάλογη µε το γεγονός και τη 
σηµασία του και δεν εξηγείται ο συνδυασµός Εβραίων και Τσιγγάνων ούτε η έννοια του 
φυλετικού διωγµού.  Οχι µόνον ο µαθητής, αλλά ούτε ο µη εξοικειωµένος δάσκαλος µπορεί 
πραγµατικά να διδάξει το γεγονός βασιζόµενος σ‘αυτές τις πληροφορίες.  

Στη σελ. 136 υπάρχει η παραίνεση σε δραστηριότητα να διαβάσουν το βιβλίο του 
Πρίµο Λέβι, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, βιβλίο που διεθνώς θεωρείται η κατ’ εξοχήν 
µαρτυρία για το ΄Αουσβιτς και οπωσδήποτε η πιο προσβάσιµη σε εφήβους, σε αντίθεση 

                                                           

41 Βλ. την ελληνική µετάφραση του βιβλίου της Annette Wieviorka, ΄Αουσβιτς. 60 χρόνια µετά, µτφρ. Σ. 
Ταµπώχ, εκδ. Πόλις,  Αθήνα 2006. Βλ και το ΄Αουσβιτς όπως το εξήγησα στην κόρη µου, εκδ. Πόλις, 
Αθήνα 2013. Και τα δύο µε επίµετρα της Ρίκας Μπενβενίστε.  

42 Β. Σκουλάτου – Ν. ∆ηµακόπουλου – Σ. Κόνδη, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τχ Β’, Γ΄τάξη Ενιαίου 
Λυκείου, ΟΕ∆Β, Αθήνα [χ. χρον.], σελ. 185-186.   

43  www.spartacus.schoolnet.co.uk/   

44  Ε. Λούβη-∆. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ’ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2007, σ. 127.  
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λόγου χάριν µε το εξαιρετικό δοκίµιο του Ζαν Αµερύ. 45 Ακολουθείται από την παραίνεση να 
δουν την ταινία του Ροµπέρτο Μπενίνι Η ζωή είναι ωραία, και «να συγκεντρώσουν στοιχεία 
για τα ναζιστικά στρατόπεδα και να παρουσιάσουν το θέµα στην τάξη.» Κρατώ ως πολύ 
θετική την παραίνεση για τον Πρίµο Λέβι, και θυµίζω µε την ευκαιρία ότι είναι πολλά χρόνια 
που το βιβλίο αυτό αποτελεί την «βασιλική οδό» όχι µόνο στην πατρίδα του συγγραφέα, την 
Ιταλία, αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές  χώρες, για να προσεγγίσουν οι έφηβοι το ζήτηµα των 
στρατοπέδων και της εξόντωσης.  

Μου κάνει όµως εντύπωση που η παραίνεση βρίσκεται στο βιβλίο της Γ’ Γυµνασίου κι 
όχι της Γ’ Λυκείου. Πιστεύω ότι η ανάγνωσή του θα ήταν σαφώς επωφελέστερη σε κάπως 
µεγαλύτερη ηλικία. Επιτρέψτε µου εδώ να κάνω µια µικρή παρέκβαση σχετική µε το έργο του 
Λέβι: το έργο αυτό αποτελεί κατά κοινή οµολογία µία από τις µείζονες µαρτυρίες του 
Άουσβιτς, και κατά τη γνώµη πολλών την κορυφαία. Η σχολική έκδοση που κυκλοφόρησε το 
1976 στην Ιταλία περιείχε και ένα παράρτηµα όπου ο συγγραφέας είχε συγκεντρώσει µια 
πλειάδα ερωτήσεων που του είχαν επανειληµµένα τεθεί σε δεκάδες σχολεία τα οποία είχε 
επισκεφθεί και τις είχε απαντήσει γραπτώς. Η ελληνική έκδοση περιλαµβάνει και αυτό το 
παράρτηµα, θα µπορούσε δηλαδή να είναι έτοιµη προς χρήσιν. Θυµίζω ότι το έξοχο αυτό 
βιβλίο δεν στέκεται στον θρήνο ούτε στην καταγγελία, αλλά προχωρεί σε λεπτοµερή 
περιγραφή της ζωής του στρατοπέδου. Πέρα από το ό,τι καθιστά απτή την καθηµερινότητα 
του στρατοπέδου (τη δυσκολία λόγου χάριν να πλύνεις το πουκάµισό σου ή να προµηθευτείς 
κουτάλι), προχωρεί σε ανθρωπολογικού τύπου προσεγγίσεις, που έχουν τροµερό 
ενδιαφέρον.  46  Στην Ιταλία αποτελεί σχολικό ανάγνωσµα εδώ και τριάντα χρόνια. Στη Γαλλία 
ήταν από το 2001 ως το 2003 στο πρόγραµµα του µπακαλωρεά για τη λογοτεχνία. Εδώ και 
πολλά χρόνια οι δάσκαλοι του λυκείου µιλούσαν για τον Πρίµο Λέβι στους µαθητές τους και 
αποσπάσµατα των έργων του ήταν ενταγµένα τόσο στα σχολικά εγχειρίδια των γαλλικών 
όσο και των ιταλικών. Αυτό σηµαίνει πως µία προσέγγιση του Λέβι θα βοηθούσε και τους 
δικούς µας µαθητές να αποκτήσουν µία κοινή αναφορά µε Ευρωπαίους οµηλίκους τους. Θα 
βοηθούσε επίσης να βγούµε από το στενά ελληνικό πλαίσιο και να δούµε τη γενοκτονία στο 
ευρύτερό της και πραγµατικό πλαίσιο, δηλαδή το ευρωπαϊκό.         

Σε ό,τι αφορά το βιβλίο Ιστορίας της Γ ‘ λυκείου :  η αναφορά περιλαµβάνει 5 σελίδες, είναι 
δηλαδή µια µικρή ενότητα, αλλά το κυρίως κείµενο που αφορά αυτό το ζήτηµα δεν είναι 
µεγαλύτερο από δύο παραγράφους. 47 Η πρώτη µου παρατήρηση είναι πως ο τίτλος της 
ενότητας είναι κάπως προβληµατικός: « Τα εγκλήµατα πολέµου κατά της ανθρωπότητας – 
Το Ολοκαύτωµα.» Τα «εγκλήµατα πολέµου» και «τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας» 
αποτελούν δύο ξεχωριστές κατηγορίες εγκληµάτων. Η δεύτερη θεσπίστηκε ακριβώς για να 
δείξει ότι επρόκειτο για άλλου τύπου εγκλήµατα κι όχι απλώς για εγκλήµατα πολέµου. Η 
συνοπτική παράγραφος που αναφέρεται στη γενοκτονία των Εβραίων (µε αυτόν τον όρο) 
αφηγείται το γεγονός στην ευρωπαϊκή κλίµακα, χωρίς όµως ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική 
περίπτωση. Αυτήν την τελευταία ο µαθητής την πληροφορείται από αποσπάσµατα 
βιβλιογραφίας και πηγών που αναφέρονται στους ΄Ελληνες Εβραίους.Επισηµαίνονται αυτά 

                                                           

45 Χάρη στην πρωτοβουλία των εκδόσεων Άγρα έχουµε σήµερα στα ελληνικά, και µάλιστα σε άψογες 
µεταφράσεις και εκδόσεις, µε παραρτήµατα και επιπλέον κείµενα,  τόσο τρία βιβλία του Πρίµο Λέβι 
όσο και το έργο του Ζαν Αµερύ. Π. Λέβι, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος (1997), Αυτοί που βούλιαξαν και 
αυτοί που σώθηκαν (2002),  Το καθήκον της µνήµης (1998), σε µτφρ. Χαράς Σαρλικιώτη. Ζ. Αµερύ, 
Πέρα από την ενοχή και την εξιλέωση, επίµετρο W.G. Sebald, µτφρ. Γ. Καλιφατίδης, ΄Αγρα 2010. 

46 Βλ. και Οντέτ Βαρών-Βασάρ, «Η εµπειρία εκτόπισης και η στρατοπεδική λογοτεχνία: Πρίµο Λέβι-
Χόρχε Σεµπρούν», στο Η ανάδυση µιας δύσκολης µνήµης. Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, 
εκδ. Εστία 2012, σ. 87-100.  

47 Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου, ΟΕ∆Β, σ. 129-133. 
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τα δύο ακραία παραδείγµατα: Η Θεσσαλονίκη κατέχει, όπως είναι φυσικό, εξέχουσα θέση, µε 
απόσπασµα από το τελευταίο βιβλίο-λεύκωµα του ΚΙΣ Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων 
Εβραίων. Μνηµεία και µνήµες.48 Η εξαίρεση της Ζακύνθου (µε τη συνολική διάσωση της 
µικρής της κοινότητας) αναφέρεται επίσης µε παράθεση αποσπάσµατος από το «Εγχειρίδιο 
Μελέτης του Εβραϊκού Μουσείου». Λείπει όµως η εκτενέστερη αναφορά στις υπόλοιπες 
κοινότητες, ώστε να φανεί ότι εκτός από τα δύο ακραία παραδείγµατα (της σχεδόν 
ολοκληρωτικής εξόντωσης και της απόλυτης διάσωσης), η εκτόπιση αφορούσε όλες τις 
µεγάλες ελληνικές πόλεις σε πολλές από τις οποίες υπήρξαν ενδιάµεσες καταστάσεις. 
Χάνονται δηλαδή οι αποχρώσεις.            

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 πουθενά για τον συνολικό αριθµό των Εβραίων 
θυµάτων του ολοκαυτώµατος (που δίνεται συνήθως ως 6.000.000, ή  5.800.000 
Ευρωπαίους Εβραίους αν θέλουµε να είµαστε πιο ακριβολόγοι). ∆εν έχει δοθεί δηλαδή η 
έκταση του γεγονότος της εξόντωσης των Ευρωπαίων Εβραίων. Κι αν ο µαθητής 
συγκρατήσει το νούµερο 6.000.000, αυτό θα αφορά Κινέζους! Με όλα αυτά δεν θα ήθελα 
να φανεί ότι µεµψιµοιρώ. Θεωρώ κάθε αρχή σηµαντικό βήµα.  

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

Θέλω όµως να σταθώ σε ένα «Σεµινάριο για τη ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος»  
που γίνεται από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 
∆ια Βίου Μάθησης για την ενηµέρωση δασκάλων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Ξεκίνησε το 2004 µε την υποστήριξη του International Task Force for 
Holocaust Education και συνεχίζεται κάθε χρόνο. Από το 2010 το Μουσείο αντιµετωπίζει 
πλέον µόνο του την οργάνωση δίχως την υποστήριξη του ∆ιεθνούς Οργανισµού. Είναι 
ελπιδοφόρο ότι ξεκίνησε µε 50 περίπου εκπαιδευτικούς και έχει φτάσει περίπου στους 100. 
Οι εκπαιδευτικοί (της δευτεροβάθµιας κυρίως αλλά και κάποιοι της πρωτοβάθµιας) 
προσέρχονται µε ενδιαφέρον κάθε χρόνο και συµµετέχουν στις εργασίες. Πανεπιστηµιακοί 
και ερευνητές προσεγγίζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες το ζήτηµα και ακολουθεί 
συζήτηση. 

Πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στην ερευνητική δουλειά της οµάδας 
την οποία συντόνισε ο Γιώργος Κόκκινος, και στο υποδειγµατικό αποτέλεσµα της δουλειάς 
τους. Το βιβλίο Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο 49  είναι ένα εξαιρετικό 
εργαλείο, που συνδυάζει θεωρητική και πρακτική προσέγγιση και µπορεί να βιηθήσει 
αποτελεσµατικά τον εκπαιδευτικό στην αµηχανία του µπροστά σ’ αυτό το ζήτηµα. Τα 
παραδείγµατα που αφορούν τόσο το δηµοτικό όσο και το γυµνάσιο και λύκειο είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµα για την προσέγγιση στην τάξη ενός τόσο ευαίσθητου και απαιτητικού θέµατος. Η 
παρουσίαση της έρευνας για την κοινότητα της Ρόδου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι 

                                                           

48 Εκδόθηκε µε την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας  µε σκοπό να φτάσει σε σχολικές βιβλιοθήκες (Αθήνα 2006). 

49 Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο, επιµ. Γιώργος Κόκκινος- Βασιλική Σακκά, 
εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007.  
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προφορικές µαρτυρίες των Εβραίων επιζώντων από τη Ρόδο είναι σπάνιο υλικό που 
καλύπτει ένα κενό στις ως τώρα δηµοσιευµένες µαρτυρίες. Θα ήταν ευχής έργον να 
υιοθετηθεί το συντοµότερο από το Υπουργείο Παιδείας και να εµπνεύσει όσο γίνεται 
περισσότερους εκπαιδευτικούς. 

 

Επίλογος  

 

Η σιωπή και η αδιαφορία τόσο της ελληνικής πολιτείας όσο και της ελληνικής 
κοινωνίας γύρω από τον χαµό τόσων Ελληνοεβραίων υπήρξε µακρόχρονη και οδυνηρή και 
τα αίτια της, όπως επισηµάναµε, ήσαν πολλαπλά.   

Τα τελευταία χρόνια τα πράγµατα διαφοροποιούνται. Μια σηµαίνουσα αλλαγή στη 
στάση της πολιτείας την δεκαετία του 2000 στοιχειοθετείται από τα εξής γεγονότα:   

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

2) Η νέα ύλη στα εγχειρίδια Γυµνασίου και Λυκείου από το 2007  

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

4) Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς επιχορήγησε δύο εκδόσεις του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συµβουλίου που αφορούν την εξόντωση των Ελληνοεβραίων, µε σκοπό να 
φτάσουν σε σχολικές βιβλιοθήκες. Η µία αφορά µνηµεία του Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα 
και η άλλη περιέχει µαρτυρίες τριών κατηγοριών µαρτύρων: επιζώντων στρατοπέδων, 
κρυµµένων παιδιών κι εφήβων, και Ελληνοεβραίων αντιστασιακών.50 Είναι σηµαντικό ότι 
επιχορηγήθηκαν και οι µεταφράσεις και τα δύο έργα εκδόθηκαν επίσης και στα αγγλικά. 

Προφανώς οι ενέργειες αυτές συµβαδίζουν µε τη νέα στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που, από το 2000 και µετά, µε τις αποφάσεις της γύρω από τη διδασκαλία του 
Ολοκαυτώµατος και την Ηµέρα Μνήµης, κινητοποίησε όλες τις χώρες της.    

                                                           

50 Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, Μνηµεία και Μνήµες, Αθήνα 2006  και Νέοι στη δίνη της 
Κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγµός και το Ολοκαύτωµα των Εβραίων 1943-1944, Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συµβούλιο Ελλάδος, µε την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αθήνα 2008 (εισαγωγικά κείµενα: Αριέλλα Ασέρ, Steven 
Bowman, Οντέτ Βαρών-Βασάρ). 
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Από την πλευρά της κοινωνίας όµως, το ζήτηµα µένει πάντοτε ανοιχτό: οι βεβηλώσεις 
των µνηµείων του Ολοκαυτώµατος έχουν δυστυχώς πυκνώσει τα τελευταία χρόνια (Ρόδος, 
Θεσσαλονίκη), το ίδιο και οι βεληλώσεις νεκροταφείων (επανειληµµένες βεβηλώσεις στο 
νεκροταφείο Ιωαννίνων, αλλά και στο νεκροταφείο Θεσσαλονίκης). Τέλος, το γεγονός του 
διπλού εµπρησµού της συναγωγής των Χανίων τον Ιανουάριο του 2010, που περιείχε 
σηµαντικότατη βιβλιοθήκη και αρχεία, υπήρξε αξιοθρήνητο. Απόπειρες εµπρησµού έγιναν 
και στις συναγωγές της Κέρκυρας και της Βέροιας, που ευτυχώς δεν είχαν ολέθριες 
συνέπειες.  

Από την άποψη της επιστηµονικής κοινότητας, το τοπίο έχει αρχίσει ευτυχώς να 
αλλάζει στην Ελλάδα εδώ κι αρκετά χρόνια και δεν µπορούµε παρά να ευχηθούµε αυτή η 
αλλαγή να εγκαθιδρυθεί και να διευρυνθεί. Πρόσφατο απόκτηµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(Νοέµβριος 2011), µε ενέργειες του καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ, είναι η πρόσβαση στο 
τεράστιο ψηφιακό αρχείο οπτικοακουστικών µαρτυριών του Ιδρύµατος Shoah Foundation 
(50.000 µαρτυρίες, εκ των οποίων 500 περίπου αφορούν την Ελλάδα και απ’ αυτές 307 είναι 
στα ελληνικά). Αντίστοιχες ενέργειες στη Θεσσαλονίκη εξασφάλισαν την πρόσβαση στο ίδιο 
αρχείο και για το ΑΠΘ. Οι µεταπτυχιακοί και οι νέοι ερευνητές έχουν πλέον στη διάθεσή τους 
ένα πολυτιµότατο υλικό, που είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει νέες µελέτες και θ’ ανοίξει νέες 
προβληµατικές. Και βέβαια η στιγµή συµπίπτει µε την θλιβερή στιγµή που µας εγκαταλείπουν 
και οι τελευταίοι επιζώντες. Η νεώτερη γενιά θ’ ακούσει τη µαρτυρία µόνο καταγεγραµµένη. 

Αν το επιστηµονικό πεδίο συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία επιστηµόνων που άνοιξαν 
τον δρόµο µε δηµοσιεύµατα, µελέτες, συνέδρια και οµιλίες στη δεκαετία του ΄90 51, φαίνεται 
πως ήρθε η ώρα µετά το 2000 να αλλάξει και η σχετική αντιµετώπιση από την πλευρά της 
πολιτείας και της εκπαίδευσης. Το να προστεθεί η διδασκαλία της γενοκτονίας των Εβραίων 
στον νευραλγικό τοµέα της Μέσης Εκπαίδευσης, εκεί όπου διαµορφώνονται οι συνειδήσεις 
των αυριανών πολιτών και σµιλεύονται οι ευαισθησίες τους, είναι διακύβευµα τεράστιας 
σηµασίας, ειδικά σε µια εποχή σαν τη σηµερινή.  

Αν η γενοκτονία των Εβραίων είναι στο κέντρο µιας ευρωπαϊκής συλλογικής 
συνείδησης, δεν µπορεί τα Ελληνόπουλα να είναι αποκοµµένα από αυτή τη γνώση. Πιστεύω 
ότι οφείλει να αποτελεί µέρος της συνείδησής τους όχι µόνο ως Ελλήνων αλλά και ως 
Ευρωπαίων, γιατί η Shoah δεν ανάγεται σε ιδιωτική υπόθεση Εβραίων και Γερµανών 
(θυµάτων και θυτών), αλλά αποτελεί µια ευρωπαϊκή εµπειρία κατ’ αρχάς και µια µείζονα 
αναφορά στην υπό συγκρότησιν ευρωπαϊκή ταυτότητα, και τελικά µια οικουµενική εµπειρία 
στην ουσιαστική της διάσταση, στο βαθµό που αφορά το ανθρώπινο είδος.  

Και κλείνω µε τα λόγια του Ούγγρου νοµπελίστα ΄Ιµρε Κέρτες που γνώρισε ο ίδιος τη 
φρίκη των στρατοπέδων: « Και στο ερώτηµα αν το Ολοκαύτωµα είναι ένα ζωτικό ζήτηµα για 
τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, για την ευρωπαϊκή συνείδηση, πρέπει να απαντήσουµε ναι, διότι 
ένας πολιτισµός οφείλει να στοχάζεται ό,τι έλαβε χώρα µες το δικό του πλαίσιο –αλλιώς θα 
καταστεί ένα αποτέλεσµα τυχαιότητας, ένα ανάπηρο πρωτόζωο, που παρασύρεται, ανίκανο, 
προς το χάος»52.         
        

 

 

 

                                                           

51 Βλ. αναλυτική τους καταγραφή στο Ο. Βαρών-Βασάρ, «Η γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων (1943-
1944) και η αποτύπωσή της: Μαρτυρίες, Λογοτεχνία, και Ιστοριογραφία», στον τόµο Η ανάδυση µιας 
δύσκολης µνήµης, Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, εκδ. Εστία, Αθήνα 2012, σ. 157-197.   

52 Imre  Kertész, L’Holocauste comme culture. Discours et essais., trad. N. Zaremba-Huzsvai et Ch. 
Zaremba, εκδ. Actes Sud, Arles 2009, σελ. 90. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κείµενο είχε παρουσιαστεί σε αρχικές µορφές στα Σεµινάρια της 
Ερµούπολης τον Ιούλιο του 2008 (ευχαριστώ την καθ. Ιστορίας Χριστίνα Κουλούρη) και σε 
Συνέδριο για την πολυπολιτισµική εκπαίδευση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και της Γαλλικής 
Σχολής Αθηνών στη Ρόδο τον Νοέµβριο του 2008 (ευχαριστώ τον καθ. ∆ιδακτικής της 
ιστορίας Γιώργο Κόκκινο). ∆ηµοσιεύεται πρώτη φορά, µε επεξεργασία και βιβλιογραφική 
ενηµέρωση.       
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“May Your Memory be Love”: The Story of Ovadia Baruch 

Using film testimony in class 

Yiftach Meiri 

 

Group 1: Life before the Holocaust 

1) Why do we need to here of Ovadia's life before the Holocaust? 

2) Even though Ovadia survived, he still says, “I feel like a mourner. How else can I feel?” 
Why do you think he feels this way? 

 

Group 2: Life during the Holocaust 

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

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

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

 

Group 3: Life after the Holocaust 

1) If you were to make a list of all the factors that may have been helpful in Ovadia’s survival, 

what would be written on that list? 

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

perpetrators? 

  

General Questions 

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

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

film in general, and in particular when thinking about what we cam learn from it? 
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Γενοκτονία, Ολοκαύτωµα και Εθνική Κάθαρση: Νοµικοί Όροι - Χθες  
και Σήµερα 

 

Χαρά Γαλανού 

«H πραγµατικότητα της γενοκτονίας είναι τόσο παλαιά όσο και η ανθρωπότητα» 
έγραψε ο Jean-Paul Sartre, ωστόσο το νοµικό πλαίσιο που  την προβλέπει και την τιµωρεί 
ως έγκληµα είναι  σχετικά πρόσφατο. 

Η διαλεκτική γύρω από το παρελθόν του γεγονότος της γενοκτονίας και το σύγχρονο 
νοµικό καθεστώς που  την καθιστά πράξη ποινικά κολάσιµη σχετίζεται µε τον ρεαλιστικό 
προβληµατισµό ότι, ιστορικά, η γενοκτονία έχει υπάρξει έγκληµα, πρόκληση δεινών που 
έχουν µείνει ατιµώρητα. Είναι άλλωστε, 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;» 

 

Tα 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 συµπεριλαµβάνεται στο 
κατηγορητήριο της δίκης της Νυρεµβέργης και αποτελεί 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 Ποινικό 
∆ικαστήριο.  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».   

 

Ήδη 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 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 
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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. Έτσι, 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. Όπου 
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.  Eπίσης το έγκληµα αυτό 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 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.  
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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 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 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.  
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Ετσι,  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 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. Επιπλέον, να διευκρινίσουµε στο 
σηµείο αυτό, ότι ένα άλλο φαινόµενο που αποδίδεται µε την λέξη ‘ολοκαύτωµα’  δεν αποτελεί 
νοµικό όρο. Πιο συγκεκριµένα, 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 περιγράψει το Ολοκαύτωµα ήδη από τις αρχές 
της δεκαετίας του 40.  Τέλος, 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.  
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Η ίδρυση των ∆ιεθνών Ποινικών ∆ικαστηρίων ενίσχυσε την σχέση µεταξύ των 
πράξεων µαζικών δολοφονιών, εθνικών εκκαθαρίσεων, εγκληµάτων πολέµου (πχ 
εκτοπισµοί, εξαναγκαστικές µετακινήσεις πληθυσµών, καθώς και εκείνα που τελούνται µε 
χρήση απαγορευµένων µεθόδων και µέσων διεξαγωγής του πολέµου τα οποία συνιστούν 
σοβαρές παραβιάσεις διεθνών κανόνων και εθιµικού δικαίου που διαπράττονται σε διεθνείς ή 
µη διεθνείς ένοπλες συρράξεις) 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.  Τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας περιλαµβάνουν την εξολόθρευση αµάχων, 
την υποδούλωση, τον βασανισµό, τον βιασµό, την εξαναγκαστική εγκυµοσύνη, τον 
κατατρεγµό πολιτικών, φυλετικών, εθνικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών οµάδων ή οµάδων 
µε βάση το φύλο και τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις αλλά µόνο όταν τα εγκλήµατα αυτά 
γίνονται στο πλαίσιο µιας ευρείας ή συστηµατικής επίθεσης που στρέφεται εναντίον αµάχων 
πληθυσµών. 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  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 αρχίζει χρονικά από το 1910. 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.   Η 
προαναφερόµενη ιδεολογία υπογράµµιζε τη µοναδικότητα της τουρκικής ιστορίας και την 
ιδιαιτερότητα του τουρκικού µέλλοντος.   Επίσης η ιδεολογία εκπροσωπούσε µια ‘ανώτερη 
ιδέα’ µια ιερή αποστολή που ήταν η καθαρότητα του Ισλάµ. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να 
υπενθυµίσω την ιδεολογία της Ναζιστικής Γερµανίας που υπογράµµιζε την ανωτερότητα της 
Αρίας φυλής και παρουσίαζε τον εβραϊκό λαό ως απειλή και κίνδυνο ενάντια στο πρόγραµµα 
του χιτλερισµού επιτάσσοντας τον στιγµατισµό του µε λέξεις όπως ‘βδέλλες’, ‘ψείρες’ και 
‘παράσιτα’. Ανάλογος ήταν και ο στιγµατισµός των µειονοτήτων στην οθωµανική 
αυτοκρατορία: η καταστρεπτική ιδεολογία χρησιµοποιούσε, απαιτούσε και δικαιολογούσε  
εξευτελισµό, κακοµεταχείριση και αποµόνωση  των θυµάτων. οι χριστιανοί της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας παρουσιάζονταν ως συνωµότες εναντίον της ιερής αποστολής και ο 
στιγµατισµός τους µε χαρακτηρισµούς όπως οι λέξεις ‘ραγιάς’ και ‘γκιαούρης’ τους προσέδιδε 
την ρετσινιά του πολίτη δεύτερης κατηγορίας σε ένα µουσουλµανικό κράτος. Σύντοµα οι 
προθέσεις των Νεοτούρκων αποτυπώθηκαν σε διατάγµατα και νόµους και απέκτησαν µια 
επίφαση νοµιµότητας, για να εξελιχθούν σε απροκάλυπτες βιαιοπραγίες, βιασµούς, 
φόνους, βασανισµούς, φυλακίσεις και άλλα.   

 

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αντεπιχειρήµατα των δραστών που για την 
επιστήµη της εγκληµατολογίας επισηµαίνονται, ειδικά στις περιπτώσεις µελέτης της 
ιδεολογίας της γενοκτονίας, ως τεχνικές ‘ουδετεροποίησης’, ‘δικαιολόγησης’ και εκλογίκευσης 
των απεχθών πράξεων που επιτρέπουν κάθε εγκληµατική ενέργεια χωρίς ίχνος τύψεων ή 
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µεταµέλειας53. Αυτές οι τεχνικές µε αρωγό την ρατσιστική προπαγάνδα εξαφανίζουν κάθε 
πράξη από το µητρώο των δραστών και γεννούν αµυντικές αρνήσεις (denials)  των 
γεγονότων. Εδώ εντάσσεται η άρνηση της ευθύνης, η άρνηση της ύπαρξης των θυµάτων, η 
άρνηση των κακών που οι δράστες επέφεραν στα θύµατα, η καταδίκη όσων καταδικάζουν τη 
δράση των υπαιτίων και φυσικά η επίκληση µιας ιερής υπέρτατης αποστολή που υπαγόρευε 
τον αφανισµό των θυµάτων54. Οι τεχνικές της άρνησης, υποκινούν και εµψυχώνουν την 
οµάδα των δραστών, ενισχύουν τους δεσµούς της οµάδας τους, επιτάσσουν την πειθαρχία 
στους σκοπούς και τα σχέδια αυτής και οδηγούν στον εξευτελισµό και εντέλει στην 
εξολόθρευση  των θυµάτων. Οι τεχνικές αυτές προηγούνται ως κίνητρο της γενοκτονίας αλλά 
και έπονται αυτής παρέχοντας σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα ‘ελαφρυντικά’ και ‘άλλοθι’. 

 Πώς όµως αντιµετωπίζονται νοµικά οι αρνήσεις του Ολοκαυτώµατος;  

Στην Ουγγαρία παραδείγµατος χάριν, ψηφίστηκε νόµος ο οποίος τιµωρεί όποιον 
δηµόσια  αρνείται ή υποβαθµίζει το µέγεθος του Ολοκαυτώµατος, µε ποινή φυλάκισης 
µέχρι τρία (3) χρόνια. Αναζητώντας επιπλέον στοιχεία  για το ποιες χώρες τιµωρούν τη 
δηµόσια άρνηση του πραγµατικού γεγονότος του Εβραϊκού Ολοκαυτώµατος ανακαλύπτει 
κάποιος ότι την αυστηρότερη νοµοθεσία την έχουν οι χώρες που είτε συµµετείχαν στην 
υλοποίησή του ή που στο έδαφός τους σηµειώθηκαν οι µεγαλύτεροι διωγµοί και µαζικές 
εκκαθαρίσεις Eβραίων.   Ήδη σε 10  τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαγορεύεται η 
άρνηση του Ολοκαυτώµατος και οι αρνητές αντιµετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 10 
χρόνια.   
Η µέγιστη ποινή φυλάκισης για την άρνηση του Ολοκαυτώµατος είναι για παράδειγµα στην 
Αυστρία  10 χρόνια, στην Λιθουανία επίσης 10 χρόνια, στην Γερµανία 5 χρόνια, στην 
Ρουµανία  5 χρόνια, στη Σλοβακία 3 χρόνια, στην Πολωνία 3 χρόνια, στην Τσεχία 2 χρόνια, 
στην Γαλλία  2 χρόνια, στο Βέλγιο 1 έτος.Ειδικά το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες 
Πολιτείες δεν προβλέπουν ποινή ειδικά για την άρνηση του Ολοκαυτώµατος µε βασικό 
επιχείρηµα ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε περιορισµό της ελευθερίας του λόγου. Και όντως 
τόσο η Μεγάλη Βρετανία όσο και οι Η.Π.Α έχουν αρκετά φιλελεύθερη προσέγγιση στο θέµα 
της ελευθερίας του λόγου, ίσως περισσότερη από τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

Ένα από τα επιχειρήµατα που επικρατούν στη συζήτηση κατά της τιµωρίας αυτών 
που αρνούνται ότι έγινε το Ολοκαύτωµα έχει να κάνει µε το γεγονός ότι αυτή είναι µια 
επιλεκτική τιµωρία-ρύθµιση. Ότι δηλαδή αφορά µόνο σε µια περίπτωση και δεν επεκτείνεται 
σε όλες τις γενοκτονίες ή δεν καλύπτει όλα τα εγκλήµατα πολέµου που έχουν διαπραχθεί 
κατά καιρούς. Η ουσία όµως είναι να εξετάσουµε αν µια τέτοια απαγόρευση και τιµωρία είναι 
αυτή καθεαυτή δικαιολογηµένη. Αν πρέπει να τιµωρείται τότε το ερώτηµα θα είναι όχι γιατί 
τιµωρείται µόνο η άρνηση του Ολοκαυτώµατος αλλά γιατί δεν τιµωρείται και η άρνηση των 
υπολοίπων γενοκτονιών κτλ. 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αυτό που προστατεύουν οι διατάξεις  σχετικά µε την 
άρνηση, υποβάθµιση κτλ του Ολοκαυτώµατος είναι η ιστορική αλήθεια.  Ωστόσο πρέπει να 
εξετάσουµε ποιοι είναι συνήθως οι αρνητές του ολοκαυτώµατος και για ποιο λόγο το 
αρνούνται. Η άρνηση του Ολοκαυτώµατος αποτελεί από µια σκοπιά ένα ιστορικό ψέµα που 
προσβάλει έναν λαό ή ορθότερα έναν πληθυσµό. Η προσβολή έγκειται στο ότι η άρνησή του 
σηµαίνει και ερµηνεύεται ως εξής, ότι οι Εβραίοι κατ ουσίαν ψεύδονται για το Ολοκαύτωµα. 
Σύµφωνα µε τους αρνητές αυτό δεν έγινε ποτέ αλλά «κατασκευάστηκε» και χρησιµοποιήθηκε 

                                                           

53
 Sykes, G. M, and Matza, D. (1957) ‘Techniques of Neutralisation: A theory of Delinquency’ 
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54 Cohen, St. (2001) ‘States of Denial, Knowing about Atrocities and Suffering’, Polity Press. 
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ως µοχλός πίεσης για να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτηµά τους που ήταν η ίδρυση Εβραϊκού 
κράτους στη Μέση Ανατολή.  

Σε όλες τις περιπτώσεις είτε αυτές έχουν να κάνουν µε γνωστές δίκες για το θέµα 
αυτό, είτε µε βιβλία ιστορικά ή µη είτε µε έρευνες χρηµατοδοτούµενες ή µη, έχει διαπιστωθεί 
ότι πίσω από την άρνηση του ολοκαυτώµατος ως πραγµατικού γεγονότος βρίσκεται η 
προσπάθεια αντισηµιτικής ρατσιστικής προπαγάνδας. Στις  πιο πολλές περιπτώσεις οι 
διάφορες µελέτες φέρουν έναν ιστορικό αλλά στην πραγµατικότητα ψευδοεπιστηµονικό-  
χαρακτήρα ώστε η προπαγάνδα αυτή να έχει το άλλοθι αλλά και τα προνόµια της  ελευθερίας 
του  λόγου και της επιστηµονικότητας. Όσες έρευνες έχουν χρηµατοδοτηθεί για αυτό το θέµα 
έχει αποδειχτεί ότι χρηµατοδοτούνται πάντοτε από πηγές µε ακραίες ρατσιστικές και 
ναζιστικές αντιλήψεις. 

Αν το κυρίαρχο επιχείρηµα κατά της τιµώρησης της άρνησης είναι ο περιορισµός της 
ελευθερίας του λόγου θα πρέπει κάποιος να δεί γιατί ένας τέτοιος περιορισµός δικαιολογείται. 
Σε κάθε περίπτωση τα συνταγµατικά δικαιώµατα δεν ζουν σε µια ιδανική-ιδεατή σφαίρα, 
αλλά βρίσκονται πολλές φορές σε τροχιά σύγκρουσης µαζί τους. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις που ο περιορισµός της ελευθερίας του λόγου δεν είναι απλώς θεµιτός αλλά 
επιβεβληµένος προκειµένου να προστατευτούν άλλα συνταγµατικά δικαιώµατα. 

  Η τιµωρία της προτροπής σε πράξεις βίας αποτελεί κλασική περίπτωση περιορισµού 
του λόγου που σκοπό έχει να προστατέψει τη δηµόσια τάξη αλλά και να συµβάλει στην 
πρόληψη τέλεσης νέων εγκληµάτων. Τέτοιοι περιορισµοί στην ελευθερία του λόγου 
προβλέπονται και από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου  (άρθρο 
10 παρ. 2). 

  Στη Γαλλία µε το νόµο Gayssot της 13ης Ιουλίου του 1990 το Γαλλικό Κοινοβούλιο 
αποφάσισε ότι η άρνηση του Ολοκαυτώµατος είναι µια µορφή ρατσιστικού µίσους και έτσι µε 
σχετική ποινική διάταξη τιµωρεί όποιον αµφισβητεί την ύπαρξή του. Η εφαρµογή του νόµου 
είναι τόσο αυστηρή που περιπτώσεις υποβάθµισης του Ολοκαυτώµατος αν και δεν 
υπάγονται γραµµατικά στη διάταξη του νόµου, ωστόσο τιµωρούνται και αυτές ως µια µορφή 
αµφισβήτησης του Ολοκαυτώµατος, κάτι που µπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ανεπίτρεπτη 
διαστολή του γράµµατος του νόµου. 

   Ο Pierre Marais τον Σεπτέµβριο του 1992 δηµοσίευσε ένα τρισέλιδο άρθρο στο 
περιοδικό «Revision»  µε το οποίο αµφισβητούσε τη λειτουργία και ύπαρξη των θαλάµων 
αερίων. Ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του και στις 10 Ιουνίου του επιβλήθηκε από το 
∆ικαστήριο πρόστιµο ύψους 10 χιλιάδων γαλλικών φράγκων και αποζηµίωση στις 
αντιρατσιστικές οργανώσεις που ήταν διάδικοι στη δίκη.  

Το ∆ικαστήριο απάντησε ως προς το αν ένας τέτοιος περιορισµός της ελευθερίας της 
έκφρασης είναι µέσα στα πλαίσια που προδιαγράφει η παράγραφος 2 του άρθρου 10 της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Στο άρθρο 10 παρ. 2 της ΕΣ∆Α 
προβλέπονται οι δικαιολογηµένοι και θεµιτοί περιορισµοί στην ελευθερία του λόγου. Το 
∆ικαστήριο συγκεκριµένα είπε ότι ο νόµος βρίσκεται µέσα στα όρια των θεµιτών περιορισµών 
της ελευθερίας της έκφρασης και συγκεκριµένα ότι αποτελεί αναγκαίο περιορισµό της 
ελευθερίας της έκφρασης για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων –θυµάτων 
ολοκαυτώµατος- αλλά και της υπόληψης-κοινωνικής παράστασης των θυµάτων αλλά και για 
τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. ∆ηλώσεις –δηµόσιες- που αρνούνται το Ολοκαύτωµα και 
γενικά τις γενοκτονίες των Ναζί προσβάλλουν τη µνήµη των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος 
αλλά και την κοινωνική ειρήνη και δηµόσια τάξη αφού µε τη διάδοση τέτοιων ιδεών 
προσπαθούν να αποκαταστήσουν και επαναφέρουν το ρατσιστικό δόγµα των Ναζί και τις 
ρατσιστικές πολιτικές τους. 
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Η υπόθεση έφτασε µέχρι και την Επιτροπή των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 
Συµβουλίου της Ευρώπης –καµία σχέση µε ΕΕ, εκείνη την περίοδο δεν προβλεπόταν ακόµη 
ατοµική προσφυγή πολίτη στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
(Ε∆∆Α) αλλά η προσφυγή έπρεπε να περάσει από την Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
και αν αυτή την έκρινε βάσιµη τότε την εισήγαγε αυτή στο ∆ικαστήριο εκ µέρους του πολίτη 
που προσέφυγε σε αυτή. Ο Pierre Marais (βλ. Application 31159/1996, Pierre Marais v. 
France, Decision of 24 June 1996 on the admissibility of the application) στρεφόταν κατά του 
Γαλλικού νόµου µε κύριο επιχείρηµα ότι του στερούσε την ελευθερία του λόγου και ότι αυτός 
ο περιορισµός του Γαλλικού νόµου ήταν αντίθετος και µε το άρθρο 10 της ΕΣ∆Α για την 
ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστήριου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) απέρριψε την προσφυγή του 
Marais λέγοντας ότι ο Γαλλικός νόµος αποτελεί δικαιολογηµένο και αναγκαίο περιορισµό της 
ελευθερίας του λόγου και είναι σύµφωνος και µε τις εξαιρέσεις που προβλέπει η ίδια η ΕΣ∆Α 
για την ελευθερία του λόγου στο άρθρο 10 παρ. 2.   

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι ο περιορισµός της έκφρασης στην περίπτωση της 
άρνησης του Ολοκαυτώµατος προβλέπεται από Νόµο –νόµο Gayssot- και αποτελεί µέτρο 
για τη δηµόσια τάξη και πρόληψη του εγκλήµατος, προστατεύοντας την υπόληψη αλλά και τα 
δικαιώµατα τρίτων. Και είναι περιορισµός που κρίνεται αναγκαίος προκειµένου να 
διασφαλίζεται ειρηνική συνύπαρξη στη γαλλική κοινωνία και ότι η Γαλλία όπως και όλα τα 
κράτη µέλη έχουν το περιθώριο να κρίνουν κατά πόσο υπάρχει κάποια κοινωνική ανάγκη 
που επιβάλλει τέτοιους περιορισµούς. Επιπλέον η Επιτροπή απάντησε και στον ισχυρισµό 
του Marais ότι το κειµενό του αποτελούσε ένα επιστηµονικό άρθρο. Σύµφωνα λοιπόν και µε 
τα οριζόµενα στην ΕΣ∆Α δεν υπάρχει καµιά ελευθερία που να είναι απόλυτη. Και οι 
περιορισµοί της ελευθερίας της έκφρασης όπως περιγράφονται παραπάνω δεν κάνουν 
κάποια ειδική µνεία ότι δεν εφαρµόζονται και στα επιστηµονικά κείµενα. 

Αυτό λοιπόν που πέτυχε ο νόµος στη Γαλλία ήταν να αλλάξει το ερώτηµα που τίθεται 
ενώπιον των δικαστηρίων. Πριν το νόµο οι Αρνητές του Ολοκαυτώµατος κατηγορούνταν ως 
προπαγανδιστές των Ναζί και απαντούσαν µε αγωγές και µηνύσεις εναντίον των επικριτών 
τους. Έτσι στο δικαστήριο οι επικριτές έπρεπε να αποδείξουν την αλήθεια των ισχυρισµών 
τους δηλαδη ότι το Ολοκαύτωµα υπήρξε πραγµατικό γεγονός και ότι οι Αρνητές -
ρεβιζιονιστές- ήταν παραχαράκτες της Ιστορίας. Από τότε που ξεκίνησε να ισχύει ο νόµος 
όµως, το δικαστήριο έκρινε µόνο κατά πόσο υπήρξε άρνηση του Ολοκαυτώµατος ή όχι. ∆ε 
χρειαζόταν να µπει στην αντιπαράθεση κατά πόσο αυτό ήταν ή όχι γεγονός, µιας και ο νόµος 
ρητά τιµωρούσε όποιον το αρνούνταν. 

Πίσω στην σύγχρονη Ελλάδα,  ο πρόσφατος αντιρατσιστικός νόµος που σκοπό είχε 
να αντικαταστήσει τον Ν. 927/1979 επειδή όπως διατυπώθηκε στην αιτιολογική του έκθεση 
που ετέθη σε δηµόσια διαβούλευση, ο τελευταίος αυτός νόµος του 1979 «έχει εφαρµοστεί 
ελάχιστα και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιµετωπίζει 
σήµερα η χώρα µας κατά τη µετάβαση της σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία»  δυστυχώς 
αποτέλεσε ένα ακόµη σχέδιο νόµου που ξεχάσθηκε σε κάποιο υπουργικό συρτάρι. 

Μεταφέρω τις παρατηρήσεις της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας µίας εθελοντικής 
οργάνωσης πολιτών που δραστηριοποιείται κατά του ρατσισµού, του αντισηµιτισµού και του 
νεοναζισµού. Πιο συγκεκριµένα: 

  Ο νόµος 927/99 ήταν υπερεπαρκής για να µπορέσουν τα δικαστήρια να επιβάλουν 
τις προβλεπόµενες από αυτόν ποινές της πιο ακραίας γενοκτονικής αντισηµιτικής 
προπαγάνδας όπως αυτή εκτίθεται στο βιβλίο του Κ. Πλεύρη «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». (Το 
κατηγορητήριο περιλάµβανε µεταξύ άλλων τα αποσπάσµατα: «Έτσι θέλουν οι Εβραίοι. ∆ιότι 
µόνον έτσι καταλαβαίνουν: εντός 24 ωρών και εκτελεστικό απόσπασµα», «Ξυπνήστε οι 
επίβουλοι Εβραίοι σκάπτουν τον τάφον των Εθνών. Ξυπνήστε και ρίξατέ τους µέσα, διότι 
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τους αξίζει…», «Εβραίος (στο θρήσκευµα) και άνθρωπος είναι έννοιαι αντιφατικαί, δηλαδή η 
µία αποκλείει την άλλην», «Ο Χίτλερ κατηγορήθη για κάτι που αληθώς δεν συνέβη. Αργότερα 
η ιστορία της ανθρωπότητος θα τον κατηγορήσει διότι ενώ ηδύνατο να απαλλάξει την 
Ευρώπην από τους Εβραίους,δεν το έκανε…»). Και όµως τα ελληνικά δικαστήρια όχι µόνο 
αρνήθηκαν να τον εφαρµόσουν, αλλά τον κατάργησαν στην πράξη. 
Συγκεκριµένα µε την υπ’ αριθµ. 913/2009 απόφαση του Α΄ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών 
που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3/2010 απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου 
αθωώθηκε ο κατηγορούµενος για την παραβίαση του Ν. 927/1979 συγγραφέας του πιο 
πάνω βιβλίου. Στην Ελλάδα του 2009 το Πενταµελές Εφετείο της Αθήνας έκρινε αθώος τον 
Κωνσταντίνος Πλεύρης. Οι εφέτες έκριναν ότι τα όσα ο κ. Πλεύρης αναφέρει στο βιβλίο του 
δεν συνιστούν πρόκληση για ρατσιστικές ενέργειες σε βάρος εβραίων, ενώ κατά πλειοψηφία- 
µειοψήφησε ένας εφέτης- αποφάνθηκαν ότι ο συγγραφέας µε τις απόψεις του δεν 
προσέβαλε τον εβραϊκό λαό. Σύµφωνα µε το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών µπορεί 
οποιοσδήποτε να προπαγανδίζει σήµερα την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων και των 
Εβραίων όλης της Ευρώπης εφόσον υιοθετεί τη χιτλερική γενοκτονική συκοφαντία της 
συνωµοσίας των Εβραίων για την παγκόσµια κυριαρχία µε δόλια µέσα. Ειδικότερα τα 
ελληνικά δικαστήρια αποφάσισαν ότι ο κατηγορούµενος έπρεπε να αθωωθεί γιατί «δεν 
στρέφεται κατά των Εβραίων, µόνο λόγω της φυλετικής και εθνικής καταγωγής τους αλλά 
κυρίως λόγω των επιδιώξεών τους για παγκόσµια κυριαρχία, των µεθόδων που 
χρησιµοποιούν για την ευόδωση αυτών και τη συνωµοτική τους δράση». Αυτό το σκεπτικό 
που υιοθετήθηκε και από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, δικαιολογεί τη ρατσιστική βία 
ενάντια στους εβραίους και τη ναζιστική γενοκτονία και συνεπάγεται την καταπάτηση των πιο 
θεµελιωδών δηµοκρατικών αρχών σε εσωτερικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Έτσι ανοίγει 
ο δρόµος για τη νοµιµοποίηση κάθε ρατσιστικής προπαγάνδας που προκαλεί σε µίσος και 
βία. 
 Η αντιναζιστική πρωτοβουλία έθεσε επίσης σχετικά ερωτήµατα στην ελληνική κυβέρνηση 
από την επιτροπή του ΟΗΕ για τον έλεγχο της εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την 
κατάργηση κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων που κυρώθηκε µε το Ν.∆. 494/1970 (διεθνής 
αντιρατσιστική σύµβαση).  

Σήµερα ένας νέος αντιρατσιστικός νόµος κρίνεται πιο αναγκαίος από ποτέ.  Ο νόµος 
αυτός θα πρέπει να απαγορεύει ρητά την σύσταση και λειτουργία νεοναζιστικών 
οργανώσεων, την  ρατσιστική  και νεοναζιστική  προπαγάνδα σε συµµόρφωση µε την 
απόφαση – πλαίσιο του 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρώπης, να προστατεύει ρητά  
τα θύµατα της ρατσιστικής βίας και προπαγάνδας µε τη ρητή νοµοθετική κατοχύρωση του 
δικαιώµατος τους σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Το δικαίωµα για παράσταση πολιτικής 
αγωγής πρέπει να αναγνωριστεί και για τις αντιρατσιστικές οργανώσεις. 
Υπάρχει ήδη το προηγούµενο της αποβολής της πολιτικής αγωγής των θυµάτων της 
ρατσιστικής προπαγάνδας και βίας που διατάχθηκε από τις διάφορες δικαστικές συνθέσεις 
στη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης Κ. Πλεύρη στο όνοµα της «δηµόσιας τάξης».   

  Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε χώρα, οι αρνητές 
του Ολοκαυτώµατος ωφελούνται είτε δηλαδή όταν η άρνηση του Ολοκαυτώµατος δεν 
τιµωρείται οπότε προβαίνουν ανενόχλητοι στην ρατσιστική προπαγάνδα τους, είτε στις 
χώρες  που καταδικάζονται από τα δικαστήρια αφού µετατρέπονται σε µάρτυρες και 
αγωνιστές υπερ της ελευθερίας του λόγου. 

  Ο νοµοθέτης καλείται να διαµορφώσει τα όρια στην ελευθερία του λόγου ανάλογα µε 
το ποιες απόψεις, αλήθειες ή ψέµατα θεωρεί επικίνδυνα, κρύβει πολλούς κινδύνους. 

Σε κάθε περίπτωση µια διάταξη που τιµωρεί την άρνηση του Ολοκαυτώµατος πρέπει στη 
νοµοτυπική της µορφή να περιέχει και την πρόκληση ρατσιστικού µίσους, ώστε ο η ελευθερία 
του λόγου να περιορίζεται επειδή ο λόγος αυτός δύναται να προκαλέσει κίνδυνο ή βλάβη –
µέσω της πρόκλησης ρατσιστικού µίσους που µπορεί να οδηγήσει σε ρατσιστικές πράξεις 
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και εγκλήµατα. Βεβαίως η ποινική οδός δεν είναι η σκοπιµότερη ούτε η πιο επαρκής.  Η 
απάντηση σε κάθε είδους ρατσιστική προπαγάνδα  θα έρθει µέσα από την παιδεία και το 
εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και τον αποκλεισµό αυτού του λόγου από τα µέσα ενηµέρωσης. 
Γι αυτό θα ήθελα να χαιρετίσω και να επιβραβεύσω για άλλη µια φορά την πρωτοβουλία 
αυτή του εβραϊκού µουσείου και το εκπαιδευτικό του πρόγραµµα που επιτελεί µάθηµα 
συλλογικής µνήµης, σεβασµού, αποδοχής της διαφορετικότητας και διασφάλισης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
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www.jmth.gr     (Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης) 

www.kis.gr     (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο) 

www.teachingholocaust.com  

www.ushmm.org     (United States Holocaust Memorial Museum) 

www.ushmm.org/greece/eng/info.htm 

www.yadvashem.org.il    (Yad Vashem) 

www.vhf.org                    (Survivors of the Shoah Visual History Foundation) 

www.stiftung-denkmal.de (Μνηµείο Βερολίνου) 

http://www.holocausttaskforce.org/education/guidelines-for-teaching/how-to-teach-about-the-
holocaust.html?lang=el, [τελευταία πρόσβαση: 1/11/2012] 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ιαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο προγραµµάτων των σπουδών  
(∆.Ε.Π.Π.Σ.) και αναλυτικά προγράµµατα σπουδών (Α.Π.Σ.) υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
http://www.pi-schools.gr/programs/depps [τελευταία πρόσβαση 1/11/2012] 
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 Βιογραφικά Σηµειώµατα Οµιλητών  

∆έκατου Σεµιναρίου για Εκπαιδευτικούς 

 

Αναστασία Λουδάρου 

Η Αναστασία Λουδάρου γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά. Σπούδασε Αρχαιολογία στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπου και αποφοίτησε από το Τµήµα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Το 2006 ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές σπουδές της στη 

∆ιοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων της Σχολής των Κοινωνικών Επιστηµών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου Πατρών. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τµήµατος Ιστορίας – 

Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στον τοµέα της Αρχαίας 

Ιστορίας, µε θέµα «Η εβραϊκή παρουσία στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα από την 

Εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως και τα χρόνια του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (4ος π.Χ. – 

6ος µ.Χ. αι.): Συµβολή στην πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία των 

εβραϊκών κοινοτήτων της ∆ιασποράς». Από το 2007 εργάζεται µε το Εβραϊκό Μουσείο της 

Ελλάδος στο ερευνητικό πρόγραµµα της σύνταξης ενός σώµατος (corpus) εβραϊκών 

επιγραφών, ενώ από το 2009 είναι υπεύθυνη διαχείρισης του προγράµµατος ψηφιοποίησης 

της συλλογής του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, στα πλαίσια της συµµετοχής του στο 

συγχρηµατοδοτούµενο υποέργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον τίτλο Judaica 

Europeana. Είναι µέλος της ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου του Cambridge στο 

πρόγραµµα «Χαρτογραφώντας τις Εβραϊκές Κοινότητες του Βυζαντίου» υπό τη διεύθυνση 

του Οµότιµου Καθηγητού Εβραϊκών και Ιουδαϊκών Σπουδών Nicholas de Lange, ενώ στα 

ακαδηµαϊκά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται, η ύστερη αρχαιότητα, η 

αρχαιολογία της περιόδου του ∆ευτέρου Ναού (Second Temple Period), η επιγραφική και η 

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

Αιγύπτου, Μικράς Ασίας και Ελλάδος. Είναι µέλος του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 

στην Ελλάδα και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Εβραϊκών Σπουδών. 

 

Μαρία Ευθυµίου 

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

Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και 

κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου D.E.A. και διδακτορικού διπλώµατος από το Πανεπιστήµιο της 

Σορβόννης. Από το 1981 διδάσκει στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, στο οποίο εργάζεται ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Έχει διδαχθεί Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αλβανικά και Τουρκικά. Έχει εκδώσει τρία βιβλία, ενώ 
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περισσότερες από 40 µελέτες και άρθρα της έχουν δηµοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα 

επιστηµονικά περιοδικά και εκδόσεις. Έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε περισσότερα 

από είκοσι διεθνή συνέδρια. 

 

Ιάσονας Χανδρινός 

Ο Ιάσονας Χανδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Αποφοίτησε µε άριστα από το Τµήµα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 

ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα της Νεότερης και Σύγχρονης 

Ελληνικής Ιστορίας µε ειδίκευση στην ιστορία της Κατοχής και της Αντίστασης. Από το 2006 

εργάζεται ως ιστορικός ερευνητής στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Από το 2010 είναι 

υποψήφιος διδάκτορας Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Τµήµατος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα διδακτορικής διατριβής «Πόλεις σε 

Πόλεµο: Η ελληνική και ευρωπαϊκή αστική εµπειρία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 1939-

1945». Τον Απρίλιο του 2012 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Το τιµωρό χέρι του λαού: Η δράση 

του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην κατεχόµενη πρωτεύουσα 1942-1944» (εκδόσεις Θεµέλιο).    

 

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 

παρακολούθησε µαθήµατα διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήµιο Stockholm University της 

Σουηδίας. Μετεκπαιδεύτηκε 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 από την πλευρά της 

µητέρας της  κατάγεται από την Αµισσό του  Πόντου και από 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.  

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 
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τους µεταχείρισης µετά την διεξαγωγή της κατάλληλης κοινωνικής έρευνας σχετικά µε την 

προσωπικότητα, την διαγωγή και τις συνθήκες διαβίωσης του εκάστοτε ανηλίκου.  

 

Άλκης Ρήγος  

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

Α.Σ.Π.Ε. και είναι διδάκτορας της ίδιας σχολής από το 1987, µε τίτλο διδακτορικής διατριβής 

Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής στη Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία (1924 -1935). Από 

το 1975 διδάσκει Πολιτική Επιστήµη, Ελληνική Πολιτική και Κοινωνικά Κινήµατα στο τµήµα 

Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Σήµερα είναι Οµότιµος   

Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου και συνεχίζει να διδάσκει στο µεταπτυχιακό Τµήµα 

Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του ίδιου Πανεπιστηµίου . Για τη διετία 2001- 2003 

εκλέχτηκε Πρόεδρος του τµήµατος του. Παράλληλα είναι µέλος της Ελληνικής Εταιρείας 

Πολιτικής Επιστήµη, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος κατά τη διετία 2007-2009. Επίσης είναι 

µέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήµης και των 

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

Κυριακάτικη Αυγή. Έχει λάβει µέρος σε επιστηµονικές και πολιτικές εκποµπές σε διάφορα 

ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενώ ήταν επιστηµονικός υπεύθυνος έρευνας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου για την ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου «Στοιχεία 

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

έρευνας (ερωτηµατολόγιο για ρατσιστικές ή µη αντιλήψεις των µαθητών) καθώς και το 

εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο - ταινίες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, αφίσες, τρόποι διδασκαλίας κ.α.) 

έχουν κατατεθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα κυριότερα έργα του είναι τα εξής: Η Β΄ 

Ελληνική ∆ηµοκρατία 1924- 1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Προλ. Νίκος 

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

Πολιτικής  (Παπαζήσης, Αθήνα 1990), Τα Κρίσιµα Χρόνια .Τοµ. α΄ 1922- 1935. Τοµ. β΄ 1935 

- 1941 (Παπαζήσης, Αθήνα 1995), Πανεπιστήµιο. Ιδεολογικός ρόλος και λόγος .Από τον 

Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα .(Παπαζήσης, Αθήνα 2000), Πανεπιστήµιο και Φοιτητικό 

Κίνηµα. Από το χθες στο σήµερα του Θεσµού  τοµ. α’ 1837-1909 Με επίµετρο της πορείας 

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

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

ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της γενοκτονίας, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 

Καστανιώτη ενώ πλήθος άρθρων, δηµοσιεύσεων και βιβλιοκριτικών του έχουν δηµοσιευτεί 

σε συλλογικούς τόµους, επιστηµονικά περιοδικά και στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο όλου 

του πολιτικού φάσµατος. Ταυτόχρονα συµµετέχει ενεργά στα πολιτικά και κοινωνικά 

δρώµενα του τόπου.  
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Οντέτ Βαρών-Βασάρ  
Γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κι έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη 

νεώτερη ιστορία στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης. Σπούδασε επίσης γαλλική 

λογοτεχνία και  λογοτεχνική µετάφραση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Κέντρο 

Λογοτεχνικής Μετάφρασης). Το πρώτο της βιβλίο αφορούσε τα έντυπα των νέων στην 

Κατοχή ( Ελληνικός Νεανικός Τύπος 1941-1945. Καταγραφή, τόµ. Α’-Β΄, εκδ. ΙΑΕΝ 1987, βλ. 

www.iaen.gr). Υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Ιστορικό Τµήµα του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών (1995). Επεξεργασµένη της µορφή εκδόθηκε από τις εκδ. Εστία (Η 

ενηλικίωση µιας γενιάς. Nέοι και νέες  στην Κατοχή και στην Αντίσταση, α’ εκδ. Μάιος 2009, β’ 

εκδ. ∆εκέµβριος 2009). 

Οι έρευνές της στράφηκαν αρχικά γύρω από τη δράση της ελληνικής νεολαίας στην 

Αντίσταση. Αργότερα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα προστέθηκε η γενοκτονία των 

Ευρωπαίων Εβραίων, η σιωπή και ο λόγος γύρω απ’ αυτήν. Σχετικά κείµενα έχει 

δηµοσιεύσει σε συλλογικούς τόµους, στα περιοδικά Ο Πολίτης, Σύγχρονα Θέµατα, Historein 

και The Books’ Journal και άρθρα στις εφηµερίδες Το Βήµα, Η Καθηµερινή, Η Αυγή. Μόλις 

κυκλοφόρησε συγκεντρωτική έκδοση σχετικών κειµένων της : Η ανάδυση µιας δύσκολης 

µνήµης. Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, (Εστία, Αθήνα 2012). Είναι µέλος της 

Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισµού Μνήµων από το 1979 και υπήρξε ιδρυτικό και ενεργό 

µέλος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού (1990-2000). Έχει συµµετάσχει σε διεθνή 

συνέδρια (συνεργασία µε το «΄Ιδρυµα για τη Μνήµη του ‘Αουσβιτς», µε το Τµήµα 

Nεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου, µε την INALCO). ∆ιδάσκει 

Ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο από το 2001 και διεύθυνε σεµινάριο για τη 

στρατοπεδική λογοτεχνία στο Εβραϊκό Μουσείο (2011, 2012). 

΄Εχει δηµοσιεύσει µεταφράσεις έργων γαλλικής λογοτεχνίας (Φλωµπέρ, Σεµπρούν, Άναλις) 

και ανθρωπιστικών επιστηµών (Μπρωντέλ, Λυοτάρ, Τόντοροφ). Μετέφρασε τα δύο 

µυθιστορήµατα του Aλµπέρ Κοέν, Σολάλ (εκδόσεις Χατζηνικολή 1990) και Καρφοχάφτης 

(εκδόσεις Ηριδανός 1994) και δηµοσίευσε γύρω από το έργο του. Από το 1995 ώς το 2008 

εξέδωσε το ετήσιο περιοδικό Μετάφραση. Το 2005 τιµήθηκε µε τη διάκριση του Ιππότη του 

Τάγµατος των γραµµάτων και των τεχνών από τον Υπουργό Πολιτισµού της Γαλλίας, για το 

εν γένει έργο της και ιδιαίτερα για την προσφορά της στα γαλλικά γράµµατα. 
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Ελένη Μπεζέ 

Η Ελένη Μπεζέ γεννήθηκε το 1974 στο Μονπελλιέ της Γαλλίας και µεγάλωσε στην Αθήνα. 

Είναι υποψήφια  διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και εκπαιδευτικός. Σπούδασε στο 

Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα (DEA) Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης 

(Universite Paris I – Panthéon-Sorbonne), µε υποτροφία για σπουδές «Αισθητικής 

Φιλοσοφίας» του Ιδρύµατος Μιχελή, και στο Μεταπτυχιακό Τµήµα Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, απ’ όπου το 2002 έλαβε ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία µε 

άριστα. Η µεταπτυχιακή διπλωµατική της εργασία µε θέµα «Η κριτική της ποίησης στην 

Πολιτεία του Πλάτωνα» δηµοσιεύτηκε, επεξεργασµένη, στο περιοδικό Υπόµνηµα στη 

Φιλοσοφία (τχ. 2, εκδόσεις Πόλις, σσ. 87-104). Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια ∆ιδακτικής 

Ιστορίας, Νέων και Αρχαίων Ελληνικών. Γνωρίζει πολύ καλά γαλλικά και αγγλικά και έχει 

βασικές γνώσεις εβραϊκών. Έχει εργαστεί ως φιλόλογος στην ιδιωτική ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση και ως επιµελήτρια εκδόσεων. Η εµπειρία της ως εκπαιδευτικού, αλλά και η 

οικογενειακή της ιστορία, την οδήγησαν στη µελέτη της ιστορίας της γενοκτονίας των 

Εβραίων της Ευρώπης και στην αναζήτηση τρόπων προσέγγισης του θέµατος µέσα από την 

εκπαίδευση. Στο βιβλιοκριτικό άρθρο της «Η συµβολή των µαρτυριών στη µελέτη και στη 

διδασκαλία της γενοκτονίας των Εβραίων» (Νέα Εστία, Οκτώβριος 2011, τχ. 1848, σσ. 599-

618), µε αφορµή την έκδοση Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγµός και το 

Ολοκαύτωµα των Εβραίων 1943-1944, επιχειρείται να αναδειχθεί η αξία των προφορικών και 

των γραπτών µαρτυριών στη µελέτη της γενοκτονίας των Εβραίων, καθώς και η συµβολή 

τους στην εκπαίδευση.  

 

Yiftach Meiri   

Γεννήθηκε το 1968 στην Ιερουσαλήµ. Σπουδασε ιστορία στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο της 

Ιερουσαλήµ. Από το 1999 ξεκίνησε να εργάζεται στο Γιαντ Βασσέµ ως οδηγός και ξεναγός, 

κυρίως για Ισραηλινούς µαθητές. Επίσης εργάστηκε στα αρχεία του Γιαντ Βασσέµ και στη 

συνέχεια ανέλαβε τη σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µαθητές. Τα τελευταία 

χρόνια παραδίδει σεµινάρια για εκπαιδευτικούς στο Ευρωπαϊκό Τµήµα του ∆ιεθνούς 

Σχολείου για τη Μελέτη του Ολοκαυτώµατος στο Γιαντ Βασσέµ. Στο συγκεκριµένο τµήµα, 

είναι υπεύθυνος για τα προγράµµατα σε σε Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Φινλαδνία και όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Είναι ένθερµος υποστηρικτής της ιστορικής 

ποδοσφαιρικής οµάδας του Ισραήλ, Χαποέλ Καταµόν της Ιερουσαλήµ.  
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Νίνα Αλκαλάη  

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

Αθήνας και  Σύγχρονο Χορό και Θεραπεία µέσω  των Τεχνών στην Ελλάδα και το Λονδίνο. 

Από  το  1989  ως το 1994  συνέχισε σπουδές  στο Ισραήλ, το Βέλγιο και τη Ν. Υόρκη και το  

2000  πήρε µεταπτυχιακό δίπλωµα (M.A  in  Dance Studies) από το Laban Centre, City 

University, London, µε ειδίκευση στην  εκπαίδευση, τη χορογραφία και την ανάλυση κίνησης 

ως διαγνωστικού µέσου. Από το 1986 εργάζεται ως καθηγήτρια σύγχρονου χορού, 

σύµβουλος σε θέµατα χορευτικής εκπαίδευσης, κριτικός και αρθρογράφος ενώ από το 1999 

εργάζεται και ως θεραπεύτρια µέσω των Τεχνών. Το 2002  εκδόθηκε  από  τις  εκδόσεις  

Dian το βιβλίο της « Κρατική  Σχολή Χορού: Παρελθόν- Παρόν- Μέλλον». Έχει λάβει µέρος 

σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια  µε διαλέξεις και workshops   για το χορό, τη χορευτική 

εκπαίδευση  και τη  θεραπεία µέσω των Τεχνών. Το 2008-10 ήταν Τοµεάρχης Χορού του 

Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού. Το 2010-12 ήταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Χοροθεραπείας. 

 

Οριέττα Τρέβεζα-Σούση 

Η Οριέττα Τρέβεζα-Σούση γεννήθηκε το 1971 και µεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε το 

Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο µε ειδίκευση στην ∆ιακόσµηση Eσωτερικών Χώρων. Συνέχισε 

τις σπουδές της στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Γραφικών και 

Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τµήµα Σχεδιασµού Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων. Από το 

1995 εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών 

Προγραµµάτων, οργανώνοντας επισκέψεις σχολείων στο Μουσείο και τα αντίστοιχα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τµήµα Εκπαίδευσης 

Ερµηνευτών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Παιδικού Μουσείου. Το 2005 παρουσίασε 

το θεατρικό δρώµενο του Ε.Μ.Ε. «Η Ιστορία του Αλβέρτου» του Ε.Μ.Ε., στο πλαίσιο του 

σεµιναρίου «Το θέατρο ως µέσον διαπολιτισµικής αγωγής» του Κέντρου Σχολικού και 

ερασιτεχνικού θεάτρου. Το 2006 επανέλαβε την παρουσίαση σε αντίστοιχο σεµινάριο του 

ICOM, ενώ 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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