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ΕΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

«∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 

 

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Αθήνα, 02 - 03 ∆εκεµβρίου 2010 
 
 
 

Πρόγραµµα 
 
 

Πέµπτη 02 ∆εκεµβρίου 2010 
 
 13:00-13:30 Εγγραφή συµµετεχόντων 
 13:30-14:00 
 

Σύντοµοι χαιρετισµοί: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Εξωτερικών, 
του ∆.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και των Ελλήνων 
Εβραίων Επιζώντων του Ολοκαυτώµατος 

 
 

 
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 14:00-14:45 Μαρία Ευθυµίου: «Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντοµη Αναδροµή 

2500 Χρόνων» 
 14:45-15:30 Ιάσονας Χανδρινός: «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-

’44» 
 15:30-15:45 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
 15:45-16:15 Ελένη Μπεζέ – Καµχή: «Η συµβολή των µαρτυριών στη µελέτη και 

στη διδασκαλία της Γενοκτονίας των Εβραίων: µε αφορµή την 
έκδοση “Νέοι στη ∆ίνη της Κατοχικής Ελλάδας. Ο ∆ιωγµός και το 
Ολοκαύτωµα των Εβραίων 1943 – 1944”» 

 16:15-16:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
  

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ  
 

16:30-17:30 Προσωπικές Μαρτυρίες Επιζώντων από το Ολοκαύτωµα: Σαµ 
Νεχαµά, Σαλβατώρ Μπακόλας, Αλέξανδρος Σιµχά. 

17:30-18:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
  

ΜΕΡΟΣ 3: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 
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18:00-19:00 Προβολή Ταινίας του Τώνη Λυκουρέση: «Το Τραγούδι της Ζωής» 
19:00-19:30 Συζήτηση µε το σκηνοθέτη 
 
 

Παρασκευή 03 ∆εκεµβρίου 2010 
 
09:00 Προσέλευση συµµετεχόντων 
  

ΜΕΡΟΣ 4: ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
 

09:00-09:45 Νίνα Αλκαλάη: Προτάσεις για µια Βιωµατική ∆ιδασκαλία του 
Ολοκαυτώµατος µέσω της Τέχνης (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: «Πρίµο Λέβι – Χόρχε Σεµπρούν: η εµπειρία 

της εκτόπισης και η στρατοπεδική λογοτεχνία» 
11:30-13:00 Yiftach Meiri (Yad Vashem):  "Everyday Life in the Warsaw 

Ghetto" (Παρουσίαση και Εργαστήριο) 
13:00-13:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
  

ΜΕΡΟΣ 5: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 

13:30-14:30 Ελαφρύ γεύµα (µπουφές) 
14:30-15:15 Χαρά Γαλανού: «Γενοκτονία, Ολοκαύτωµα και Εθνική Κάθαρση: 

Νοµικοί Όροι. Γενοκτονίες του 20ου αιώνα» 
15:15-16:00 Μαρίζα Ντεκάστρο: Μια πρόταση για τη δηµιουργική χρήση της 

λογοτεχνίας στην τάξη (Εργαστήριο) 
16:00-16:15 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
16:15-16:30 Αναστασία Λουδάρου: «Judaica Europeana, ένα ψηφιακό  

εκπαιδευτικό εργαλείο» 
16:30-17:00 Οριέττα Τρέβεζα - Σούση: «Σύλβια»: ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

του Ε.Μ.Ε. βασισµένο στην οµώνυµη έκθεση. (Εργαστήριο) 
17:00-17:15 Συµπεράσµατα - Λήξη σεµιναρίου. 
 
 
Tο σεµινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 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 Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 2010 (υπάρχει 
περιορισµένος αριθµός θέσεων). 
 
 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος                              e-mail: info@jewishmuseum.gr 
Νίκης 39, 105 57 Αθήνα                                           website: www.jewishmuseum.gr        
Τηλ. 210- 32 25 582                                                                                    
Φαξ. 210- 32 31 577 



 6  

ΜΕΡΟΣ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΖΑΝΕΤ ΜΠΑΤΤΙΝΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Ε.Μ.Ε. 

 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,  

Καλωσορίσατε στο έκτο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς που οργανώνει το Εβραϊκό 

Μουσείο Ελλάδος µε θέµα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα στα ελληνικά σχολεία. 

Το έργο του Ε.Μ.Ε. αποτελείται από τρεις κύριους τοµείς δραστηριοτήτων: την 

έρευνα, τις εκθέσεις και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των παιδευτικών του δράσεων 

ανήκει και το σηµερινό σεµινάριο, το οποίο στηρίζεται στο ιστορικό, αρχειακό και 

φωτογραφικό υλικό του Μουσείου, σχετικό µε το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και το 

Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και στην εµπειρία του Ε.Μ.Ε. πάνω στη 

θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας αυτού του ιδιαίτερα ευαίσθητου και 

σηµαντικού θέµατος, από το 1999 µέχρι σήµερα.  

 

Το σεµινάριο «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα», υποστηρίζεται φέτος 

από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος και την 

Πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας. Τους ευχαριστούµε 

θερµά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές του σεµιναρίου και όλους 

τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς, που έσπευσαν από κοντά ή και από µακριά, για 

να µοιραστούν µαζί µας αυτή την εµπειρία.  

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

Χαιρετισµοί:  
1. Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Φίλων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, 

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο International Task Force. 
2. κ. Μάκης Μάτσας, Πρόεδρος του ∆.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. 
3. Μήνυµα από την κ. Μπέρρυ Ναχµία, 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.  

Κατά την είσοδο σας στο χώρο του σεµιναρίου παραλάβατε µια σακούλα µε διάφορες 

εκδόσεις που πιστεύουµε ότι θα σας φανούν χρήσιµες στη δουλειά σας. Το βιβλίο 

«Εβραϊκή Ιστορία και Μνήµη», σε επιµέλεια της Οντέτ Βαρών-Βασάρ, αγοράστηκε 

για σας µε χορηγία του κ. Αλέξανδρου Σιµχά. Τον κατάλογο της παρούσας 
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περιοδικής έκθεσης «Σύλβια», τον οποίο τύπωσε το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, 

σας προσέφερε ο κ. Μάκης Μπατής. Η έκδοση «Οι Εβραίοι της Ζακύνθου» έχει 

προσφερθεί για σας από τον συγγραφέα της, κ. Σαµουήλ Μόρδο. Η ιδιαίτερα 

σηµαντική έκδοση σε τέσσερα τεύχη «Μετά την Ισπανία», πολύ χρήσιµο διδακτικό 

βοήθηµα για τη σεφαραδίτικη ιστορία και κουλτούρα, είναι προσφορά της 

Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που την εξέδωσε. Το βιβλίο «Νέοι στη ∆ίνη 

της Κατοχικής Ελλάδας» έκδοση του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Γ. Γ. Νέας Γενιάς, είναι δωρεά 

του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου. Το πακέτο παλαιών καρτ ποστάλ από την 

περιοδική έκθεση «Εικόνες Ελλήνων Εβραίων» και το DVD «Εβραϊκές Γειτονιές της 

Ελλάδας» σας προσφέρει το Μουσείο µας. Τέλος, ο κ. Αλέξανδρος Σιµχά σας 

προσφέρει το βιβλίο του «Τα χαµένα χρόνια», όπου περιγράφει την ιστορία της 

οικογένειας του στα χρόνια του πολέµου. Όπως κάθε χρόνο, η Εταιρεία Μωρίς 

Γκαττένιο ΑΕΒΕ, προσέφερε ευγενικά και φέτος τη γραφική ύλη για το σεµινάριο και 

τους ευχαριστούµε πολύ. 

Στο τραπέζι εδώ, υπάρχει υλικό από προηγούµενα σεµινάρια, κατάλογοι και εκδόσεις 

του Ε.Μ.Ε. που είστε ευπρόσδεκτοι να πάρετε, αν δεν τα έχετε. Θα ήθελα να σας 

ζητήσω, αν ήδη έχετε ή δεν χρειάζεστε κάποιο από το υλικό που περιέχεται στο 

φάκελο ή στη σακούλα σας, να το αφήνετε εδώ στην άκρη για να το διαθέσουµε σε 

άλλους εκπαιδευτικούς, που δε µπόρεσαν να παραβρεθούν στο σεµινάριο. Θέλω να 

σας παρακαλέσω να σεβαστείτε το χώρο της βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Ε. που µας 

φιλοξενεί και να αντισταθείτε στον πειρασµό να φυλλοµετρήσετε τα βιβλία, και να 

µας βοηθήσετε να διατηρήσουµε τους χώρους του Μουσείου καθαρούς και ασφαλείς 

κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου. Ακόµη, σας παρακαλώ στο τέλος του σεµιναρίου, 

να παραδώσετε στο προσωπικό τις πινακίδες, που δανειστήκαµε από το εκπαιδευτικό 

τµήµα για την εξυπηρέτησή σας. 

Θα θέλαµε να σας ζητήσουµε να αφιερώσετε λίγο χρόνο µετά το πέρας των εργασιών 

και να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο, που θα βρείτε µέσα στους φακέλους σας, 

για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουµε αυτό το σεµινάριο σύµφωνα µε τις ανάγκες 

και επιθυµίες σας, καθώς και να σας προσφέρουµε άλλες σχετικές δράσεις και 

εκδηλώσεις. Επίσης, σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε τη διαθέσιµη σελίδα µε τα 

στοιχεία σας, εφόσον θέλετε να είστε σε επαφή µε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και 

να ενηµερώνεστε για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στη διάρκεια του σεµιναρίου το προσωπικό του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος θα 
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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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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ, 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
         Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο International Task Force 
(ITF) δηλαδή στην Οµάδα Εργασίας για τη ∆ιδασκαλία, Έρευνα, Μνήµη του 
Ολοκαυτώµατος των Εβραίων, θα ήθελα να σας πληροφορήσω για τη συµµετοχή της 
χώρας µας στην οµάδα αυτή. Στην αρχή επήγαµε ως παρατηρητές, για να δούµε πώς 
λειτουργεί η Οµάδα του International Task Force, η οποία ιδρύθηκε το 1998 κατόπιν 
πρωτοβουλίας του τότε Πρωθυπουργού της Σουηδίας κ. Persson. To 2000 (ίσως είναι 
η σηµαντικότερη εξέλιξη), η Σουηδία οργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο που ενέκρινε 
µια σηµαντική διακήρυξη (η ∆ιακήρυξη της Στοκχόλµης), την οποία προσυπέγραψε ο 
τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου εκ µέρους της Ελλάδας. 
 
         Η ελληνική αντιπροσωπεία παρακολούθησε ορισµένα συνέδρια της οµάδας 
εργασίας στη Ρώµη, στην Τεργέστη, και στη Βαρσοβία. Τελικά η  Ελλάδα εξελέγη 
παµψηφεί, στην Κρακοβία το 2005, µέλος αυτής της Οµάδας, γεγονός που απετέλεσε 
αναγνώριση της µεγάλης προόδου της Ελλάδας στον τοµέα της διδασκαλίας και  της 
έρευνας στον τοµέα του Ολοκαυτώµατος. Όσον αφορά τη µνήµη, σηµαντική είναι η 
απόφαση της Ελληνικής Βουλής, που όρισε την 27η Ιανουαρίου ως ηµέρα µνήµης 
των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος. Είναι πλέον 
νόµος του Κράτους, που ψηφίστηκε οµοφώνως. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο, 
µε τις Νοµαρχίες και τη βοήθεια άλλων κρατικών υπηρεσιών όπως το Υπουργείο 
Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαµβάνουν την 
οργάνωση τελετών µνήµης σ’ όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά ειδικότερα τα σχολεία, 
το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει µια Υπουργική εγκύκλιο,  γι’ αυτό το θέµα, που 
στέλνεται σε όλα τα σχολεία. 
 
         Θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τις εργασίες της ∆ιεθνούς Οµάδας Εργασίας 
(ITF). Με ανταλλαγή απόψεων εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η κάθε χώρα 
αντιµετωπίζει το θέµα της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος των Εβραίων και πόσο 
αποτελεσµατική είναι αυτή η διδασκαλία, το ίδιο ισχύει για την έρευνα. Και σε κάθε 
χώρα, το Ολοκαύτωµα εξετάζεται κάπως διαφορετικά, λόγω διαφορετικού ιστορικού 
παρελθόντος. Υπάρχουν πληροφορίες διάφορες, από έρευνες σε αρχεία και µελέτες 
ιστορικών και βεβαίως προσωπικές µαρτυρίες. Το θέµα που τίθεται δεν είναι µόνο τι 
θα διδάσκεται, είναι πως οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να διδάσκουν αποτελεσµατικά 
το µάθηµα αυτό. Πώς εσείς θα απαντάτε όταν θα σας ρωτούν τα παιδιά, οι γονείς των 
παιδιών, «Τι έγινε; Είναι αλήθεια αυτά που λένε; Είναι πραγµατικοί οι αριθµοί; 
Πράγµατι έγιναν αυτά; Ακούµε διάφορα. Τι έγινε;»  Πρέπει εσείς να έχετε στοιχεία – 
διεθνώς αναγνωρισµένα στοιχεία, - για ν’ απαντήσετε. Και τα παιδιά συνήθως δεν 
αρκούνται, µε µια απάντηση. Συνήθως σας βοµβαρδίζουν µ’ ερωτήσεις και καµιά 
φορά µπορεί να βρεθείτε κι’ εσείς σε δύσκολη θέση και θα θέλετε να µάθετε 
περισσότερα, για να µπορέσετε  ν’ απαντήσετε µε ακρίβεια.  

 
         Στοιχεία για την απάντηση σε ερωτήµατα περιλαµβάνει η ∆ιακήρυξη της 
Στοκχόλµης, που όπως προανέφερα υιοθετήθηκε το 2000 από πολλές ευρωπαϊκές και 
άλλες χώρες και που αποτελεί την βάση των εργασιών της ITF αλλά και της 
πολιτικής των χωρών που την υπέγραψαν. Σηµειωτέον ότι  προ ετών τα Ηνωµένα 
Έθνη υιοθέτησαν παµψηφεί απόφαση για το Ολοκαύτωµα. 
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 Σ΄ αυτή τη ∆ιακήρυξη, την οποία έχετε στο φάκελο σας, θα δείτε ότι 
υπάρχουν οκτώ βασικά σηµεία. Αυτή είναι η θέση της ∆ιεθνούς Κοινότητος για το 
Ολοκαύτωµα. ∆ιότι, όπως λέει κι’ η ∆ιακήρυξη, το Ολοκαύτωµα (και µάλιστα 
χρησιµοποιείται και µια άλλη λέξη, που ίσως µερικοί δεν την ξέρετε, που λέγεται 
Σσόα, είναι η εβραϊκή λέξη η Shoah): «Αποτέλεσε ένα θεµελιώδες πλήγµα κατά του 
Πολιτισµού.» Πράγµατι, ήταν µια άνευ προηγουµένου, σε ευρύτητα και σε 
συστηµατικότητα, γενοκτονία. Πρέπει να ξέρετε, η οµάδα εξετάζει και άλλες 
περιπτώσεις γενοκτονίας και ειδικά οι πιο πρόσφατες που µία χώρα ή µια οµάδα 
προσώπων έχει διαπράξει εναντίον µίας εθνικής, φυλετικής η θρησκευτικής οµάδας. 
Το Ολοκαύτωµα των Εβραίων δεν είναι φυσικά η µοναδική γενοκτονία. Υπάρχουν 
δυστυχώς πολλές γενοκτονίες και ένας απ’ τους σκοπούς αυτών των µαθηµάτων, 
είναι να εξετασθούν τα αίτια και οι µηχανισµοί της γενοκτονίας. Αλλά σχετικά µε την 
γενοκτονία των Εβραίων πολλοί ρωτούν για ποιο λόγο γίνεται η  έρευνα γι’ αυτήν 
ειδικά; Σε µέγεθος, σε συστηµατικότητα και σε γεωγραφική έκταση (πέραν των 
γερµανικών συνόρων σε όλη την Ευρώπη) ξεπέρασε κάθε άλλη γενοκτονία. Οι Ναζί 
έλεγαν ότι επειδή ανήκεις σε αυτή τη ράτσα ή έχεις αίµα εβραϊκό σε κάποιο ποσοστό, 
όποιος και να είσαι, Γερµανός η άλλης εθνικότητας, όπου και να ζεις, όποιο το φύλλο 
ή η ηλικία, ο ποιο άξιος των ανθρώπων, ο µεγαλύτερος συνθέτης, ο καλύτερος 
επιστήµων, πρέπει να εξαφανιστείς.  

 
         Ξέρουµε πολύ καλά εµείς για άλλες γενοκτονίες. Έχουν γίνει και στην περιοχή 
µας, και γίνονται τώρα δυστυχώς και σε άλλες περιοχές, στην Αφρική παραδείγµατος 
χάριν. Όταν γίνεται η διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα των Εβραίων πρέπει οι µαθητές 
να αντιληφθούν ότι και στο µέλλον µπορούν να επαναληφθούν τέτοια γεγονότα. 
Πρέπει επίσης να γνωρίζουν και να µην ξεχνούν τα γεγονότα του παρελθόντος και να 
γνωρίζουν επίσης ποιοι ήταν υπεύθυνοι, ποιοι βοήθησαν τα θύµατα και ποιοι 
παρακολούθησαν τα γεγονότα χωρίς να αντιδράσουν. Είναι σηµαντικό επίσης να 
διαπιστώσουµε  πώς µία κοινωνία, ( η Γερµανική) η οποία ήταν υπεύθυνη για ένα 
τέτοιο φρικτό έγκληµα, το αναγνώρισε και διδάσκεται σήµερα στα παιδιά, σε όλα τα 
σχολεία της χώρας, όλη η αλήθεια, τονίζοντας πως δεν πρέπει να ξεχασθεί το 
έγκληµα αυτό προς αποφυγή άλλων βιαιοτήτων όπου και να συµβούν. ∆υστυχώς– 
άλλες κοινωνίες δεν το κάνουν. Έχουµε ένα παράδειγµα, το ξέρουµε όλοι, µια 
γειτονική χώρα, η οποία δεν θέλει να αναγνωρίσει γενοκτονίες. ∆εν φταίνε οι 
σηµερινοί Γερµανοί, δεν φταίνε οι σηµερινοί γείτονες, οι νέες γενιές. Πρέπει όµως 
αυτοί να γνωρίζουν τι έγινε και πως έγινε. Το Ολοκαύτωµα, το οποίο οργανώθηκε 
από την ηγεσία µιας ευρωπαϊκής υποτίθεται πολιτισµένης  κοινωνίας, µπορεί να γίνει 
σε µια άλλη κοινωνία. Γίνεται στην Αφρική, θα γίνει ενδεχοµένως και αλλού. Αυτός 
είναι νοµίζω ο σκοπός της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος.  

 
         Έχω ξαναρθεί σε αυτά τα Σεµινάρια και ένα πράµα παρατήρησα: Όσο 
προχωρούσε η συζήτηση και η εξέταση σε περισσότερο βάθος των θεµάτων, τόσο 
µεγαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. ∆ιότι έχω διαπιστώσει απ’ τη 
δική µου εµπειρία ότι  όταν µαθαίνεις λίγο και επιφανειακά για ένα θέµα, το 
ενδιαφέρον σου είναι περιορισµένο. Όταν εισχωρείς βαθύτερα και το ψάχνεις και 
ανακαλύπτεις ένα σωρό πτυχές τις οποίες δεν υποψιαζόσουν αρχικά τότε το 
ενδιαφέρον αυξάνεται. Ψάχνεις στο ∆ιαδίκτυο, σε βιβλία και αλλού, ρωτάς άλλους, 
και έτσι αλλάζει τελείως η οπτική σου γωνιά. Το ενδιαφέρον δεν εµφανίζεται µόνο τη 
στιγµή που εξετάζεις το θέµα σ’ ένα σεµινάριο, αλλά συνεχίζει και µετά. Και, όπως 
έχω διαπιστώσει, πολλοί που πέρασαν από αυτά τα Σεµινάρια, συνεχίζουν την έρευνα 
κι’ αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο ιδίως για τη διδασκαλία.  
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         Σας εύχοµαι επιτυχία στις εργασίες σας και κυρίως να έχετε κατά νου να ρωτάτε 
συνεχώς για ό,τι  αµφιβολίες µπορεί να έχετε κι’ ό,τι µπορεί να περάσει απ’ το µυαλό 
διαφόρων γνωστών σας και µαθητών. Εδώ στο σεµινάριο δεν είναι απλώς να µάθει 
κανείς ορισµένα στοιχεία ή ιστορικά γεγονότα. Εδώ έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε  
για όλες τις πτυχές του θέµατος και να συζητήσετε σε βάθος το θέµα.   

 
  

Ευχαριστώ. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. ΜΑΚΗ ΜΑΤΣΑ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ. ΕΒΡΑΪΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
Αγαπητοί Φίλοι, κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή για µένα να σας καλωσορίσω εκ µέρους του ∆.Σ. του 
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος στο σηµερινό, έκτο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς µε 
τίτλο: «∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α». Όπως 
γνωρίζετε, το σεµινάριο αυτό αποτελεί την κορωνίδα των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και δράσεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών µε το 
Ολοκαύτωµα, τα οποία προσφέρει το Μουσείο µας στο µαθητικό και γενικό κοινό 
του από το 1999. Πραγµατοποιείται, από το 2004, µία φορά το χρόνο, και βασίζεται 
κατά κύριο λόγο, στην µεθοδολογία και επιστηµονική κατάρτιση του Οργανισµού 
International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research. 
Θερµές ευχαριστίες απευθύνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Πρεσβεία της 
Γερµανίας, στο Κ.Ι.Σ. και στους ιδιώτες, Φίλους του Ε.Μ.Ε., για την υποστήριξη 
αυτής της διοργάνωσης. 
 
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στους πιο σηµαντικούς από τους παρευρισκοµένους, 
και αυτοί είστε εσείς αγαπητοί φίλοι, δάσκαλοι και καθηγητές. Το Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος µε τη σηµερινή του διοργάνωση αλλά και µε τα διαπολιτισµικά και 
διαθρησκευτικά προγράµµατα που προσφέρει για παιδιά και νέους από το ∆ηµοτικό 
µέχρι και το Πανεπιστήµιο, στοχεύει στο να ενισχύσει την δική σας προσπάθεια να 
ανοίξετε τα µάτια των παιδιών µας και να στρέψετε το βλέµµα τους προς ένα 
καλύτερο αύριο, ενώ συγχρόνως τους προσφέρετε τα εφόδια και τα εργαλεία για να 
το δηµιουργήσουν. Εκτιµούµε ιδιαίτερα τη συµµετοχή σας στο σεµινάριο, καθώς 
καταδεικνύει την ευαισθησία και την αφοσίωση µε την οποία προσεγγίζετε το 
λειτούργηµά σας. Σας υπόσχοµαι ότι στις ευγενικές προσπάθειές σας, το Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδος θα σταθεί πάντα αρωγός και θα σας παρέχει σύγχρονο και 
αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και έναν φιλόξενο χώρο γνώσης και 
ανακάλυψης. 
 
Σας εύχοµαι καλή επιτυχία στη σηµερινή σας προσπάθεια. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΩΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
∆.Σ. ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
 
Κυρίες και Κύριοι,  
 
Εκ µέρους του Προέδρου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος θέλω να σας καλωσορίσω στους χώρους του Μουσείου και να ευχηθώ καλή 
επιτυχία στις εργασίες του 6ου σεµιναρίου για εκπαιδευτικούς µε την ονοµασία 
«∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα». Το σεµινάριο πραγµατοποιείται 
κάθε χρόνο από το 2004, υποστηρίζεται από ∆ιεθνείς Οργανισµούς που ασχολούνται 
µε την ιστορία και τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος και έχει την υποστήριξη του 
υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Ελληνικού 
υπουργείου Εξωτερικών, όπως επίσης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού συµβουλίου 
Ελλάδος και ιδιωτών. 
 
Σκοπός του Σεµιναρίου είναι να διευρύνει την µάθηση για το Ολοκαύτωµα στα 
Ελληνικά σχολεία και να βοηθήσει εσάς τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία του 
µεγαλύτερου εγκλήµατος στην ιστορία της ανθρωπότητας, του εκτοπισµού και της 
δολοφονίας έξι εκατοµµυρίων Εβραίων της Ευρώπης (ανδρών, γυναικών, παιδιών) 
για µόνον το λόγο της θρησκείας τους.  
 
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος αποτελεί σήµερα το σηµαντικότερο τµήµα της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς του Ελληνικού Εβραϊσµού. Συντηρεί ζωντανή την 
ιστορική και πολιτιστική παράδοση και παρουσία 2.300 χρόνων των Ελλήνων 
Εβραίων. 
 
Κυρίες και Κύριοι,  
 
Εκ µέρους του Εβραϊκού Μουσείου θέλω να ευχαριστήσω θερµά όσους συνέβαλαν 
στην πραγµατοποίηση του σηµερινού σεµιναρίου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ το υπουργείο  
Εξωτερικών που συµπαρίσταται πάντα σε κάθε εκδήλωση σχετική µε το 
Ολοκαύτωµα.  
 
Ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς, τους εκπαιδευτικούς που συµµετέχετε στο 
σηµερινό σεµινάρίο και µε την παρουσία σας τιµάται την µνήµη των 70.000 Εβραίων 
Ελλήνων πολιτών που θανατώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου. 
 
Τέλος ευχαριστώ την διευθύντρια και το προσωπικό του Μουσείου για την επιτυχή 
προσπάθεια της διοργάνωσης του Σεµιναρίου.  
 
Καλή επιτυχία σε όλους. 
 
Σας ευχαριστώ. 
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ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΜΠΕΡΥ ΝΑΧΜΙΑ, ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΗΡΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
 
 
Αγαπητοί Φίλοι, 
 
Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω την έναρξη του φετινού σεµιναρίου του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος µε τίτλο «∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα», εκ 
µέρους των Ελλήνων Εβραίων που επιβίωσαν από τα ναζιστικά στρατόπεδα του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου.  
 
Ιδιαίτερα χαιρετίζω, αγαπητοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί, την παρουσία σας σε αυτό 
το σεµινάριο, που αποτελεί απόδειξη της προσπάθειάς σας να διδάξετε στους µαθητές 
σας τις ανθρώπινες αξίες και τις ηθικές αρχές που περιέχονται στο θέµα του 
Ολοκαυτώµατος. Για µας που επιζήσαµε από αυτό τον εφιάλτη µεταφέρει το µήνυµα 
ότι ίσως η θυσία µας δεν ήταν µάταιη και ότι υπάρχει ελπίδα τα παιδιά και τα εγγόνια 
µας να ζήσουν σε ένα καλύτερο κόσµο. Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία στο καίριο για τη 
κοινωνία µας έργο σας.   
 
 
 
(Το µήνυµα αναγνώστηκε από την κ. Ζανέτ Μπαττίνου, καθώς η κ. Ναχµία δεν µπόρεσε 
να παρευρεθεί στις εργασίες του σεµιναρίου λόγω ασθενείας) 
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Πέµπτης 2 ∆εκεµβρίου 2010 
 
 
Μαρία Ευθυµίου 

Eβραίοι και Έλληνες: µια ιστορία 2500 χρόνων συνύπαρξης 

 
Οι Εβραίοι και οι Έλληνες 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 µίας 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). 
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Στον ελληνικό κόσµο οι Εβραίοι διασπάρθηκαν νωρίς: αξιοσηµείωτη είναι, 
µετά την βαβυλωνιακή αιχµαλωσία, η παρουσία τους στα µικρασιατικά παράλια και 
στον κορµό της ελληνικής χερσονήσου, παρουσία που θα ενταθεί µετά τους διωγµούς 
και τις καταστροφές που θα υποστούν στην ιστορική τους κοιτίδα, στην Ιουδαία, 
κατά τον 2ο π.Χ. και τον 1ο και 2ο µ.Χ. αιώνες. Οι Εβραίοι αυτοί κάτοικοι του 
ελληνόφωνου ανατολικοµεσογειακού χώρου –ήδη εξελληνισµένοι, σε µεγάλο βαθµό, 
από την ελληνική επιρροή των αιώνων που προηγήθηκαν-  εξελληνίστηκαν 
ολοκληρωτικά κατά τους αιώνες που ακολουθούν, ως προς την γλώσσα, 
διατηρώντας, όµως, πάντα την πατρογονική πίστη τους. Αυτοί είναι οι Ρωµανιώτες 
Εβραίοι της µακράς Βυζαντινής και της, επίσης, µακράς Οθωµανικής περιόδου, που 
έδρασαν οικονοµικά στις µικρές, αλλά δραστήριες, κοινότητές τους στα πλαίσια των 
µεγάλων πόλεων αυτών των σηµαντικών αυτοκρατοριών, εργαζόµενοι σε 
παραγωγικούς τοµείς όπως η υφαντουργία, η βαφική, η βυρσοδεψία και το εµπόριο. 

 
Κατά το τέλος του 15ου αιώνα και µετά την εκδίωξη εκατοντάδων χιλιάδων 

Εβραίων από την Ιβηρική χερσόνησο του νικηφόρου και επιθετικού καθολικισµού, 
ένας σηµαντικός αριθµός ισπανόφωνων σεφαρδιτών Εβραίων θα καταφύγει στις 
µεγάλες πόλεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Χιλιάδες από αυτούς θα ενισχύσουν 
τις προϋπάρχουσες τοπικές εβραϊκές κοινότητες υπερισχύοντας  πολιτισµικά επί των 
τελευταίων, µε τις κοινότητες της Χαλκίδας και των Ιωαννίνων να διασώζουν 
σταθερότερα τον ρωµανιώτικο χαρακτήρα τους. Φορείς υψηλού πολιτισµού, 
γλωσσοµάθειας, επιστηµών, τεχνών και δεξιοτήτων οι σεφαρδίτες Εβραίοι θα 
δεσπόσουν στον Οθωµανικό «χρυσό» 16ο αιώνα, θα γίνουν οι σηµαντικότεροι 
γιατροί, τραπεζίτες, έµποροι, λόγιοι και τεχνίτες της Αυτοκρατορίας, την ίδια στιγµή 
που θα µετατρέψουν την Θεσσαλονίκη σε «εβραϊκή», µε το εβραϊκό στοιχείο να 
υπερτερεί στην πόλη δηµογραφικά και οικονοµικά για περισσότερα από 300 χρόνια. 

 
Η αργή, αλλά σταθερή παρακµή του εβραϊκού στοιχείου της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας από τον 17ον αι. και εξής θα αλλάξει τους οικονοµικούς και 
πολιτικούς συσχετισµούς υπέρ τού, κατά πολύ πολυπληθέστερου, εντοπίου ελληνικού 
και αρµενικού στοιχείου, µε τις συνακόλουθες υπόγειες εντάσεις που η ανατροπή 
αυτή θα φέρει. Η διαµόρφωση κατά τον 19ον αι. εθνικών κινηµάτων και διεκδικήσεων 
στην Βαλκανική και στον ελληνικό χώρο και η προσκόλληση των Εβραίων στην 
Οθωµανική εξουσία θα επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές που θα πάρουν, συχνά, 
δραµατικό χαρακτήρα. 

 
  Το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 θα βρει το  ελληνικό κράτος 
µε µικρό αριθµό Εβραίων κατοίκων, µια και, εκτός των άλλων, ο κύριος κορµός των 
Εβραίων της Βαλκανικής κατοικούσε σε ζώνες βορειότερες των συνόρων του µικρού 
νεοπαγούς κράτους. Η ενσωµάτωση των Επτανήσων και της Θεσσαλίας στο δεύτερο 
µισό του 19ου αιώνα  και, κυρίως, της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο 
τέταρτο του 20ου αιώνα στον ελληνικό κορµό, θα πολλαπλασιάσουν τον αριθµό των 
Εβραίων κατοίκων του διευρυνθέντος ελληνικού κράτους, µε αυτούς της 
Θεσσαλονίκης να αποτελούν, από το 1912 και εξής, τον κύριο κορµό του εβραϊκού 
στοιχείου της Ελλάδας. 
 

Η καταστροφή κατά το 1943 και 1944 του εβραϊσµού της Θεσσαλονίκης και 
τής Θράκης από τα ναζιστικά και βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχής αντιστοίχως , η 
εξολόθρευση, στα πλαίσια της «τελικής λύσης»,  Εβραίων κατοίκων και άλλων 
πόλεων του γερµανοκρατούµενου ελληνικού χώρου καθώς και η προπολεµική και 
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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. 
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Ιάσονας Χανδρινός 
 
Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-1944 
 
     Το 1940, οι Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, που βρισκόταν 
ήδη υπό την κατοχή τους. Η αρχική τους προέλαση ανακόπηκε από τον ελληνικό 
στρατό ο οποίος τους εξεδίωξε εκτός συνόρων, µέχρι βαθιά µέσα στο αλβανικό 
έδαφος. Η συµµετοχή του λαού στην πολεµική προσπάθεια υπήρξε µαζική. Ως 
Έλληνες πολίτες, οι Εβραίοι συµµετείχαν σε αυτόν τον πόλεµο πολεµώντας πολλές 
φορές στην πρώτη γραµµή. Μονάδες όπως τα συντάγµατα πεζικού της 
Θεσσαλονίκης, 50ο και 67ο είχαν αναλογικά τους περισσότερους Εβραίους µαχητές 
από τους οποίους περισσότεροι από 600 έπεσαν στα πεδία των µαχών και 1.500 
έµειναν ανάπηροι. Ενδεικτικό της µεγάλης αλλά και ποιοτικής αντιπροσώπευσης των 
Εβραίων στο στράτευµα, είναι πως ο πιο υψηλόβαθµη απώλεια του ελληνικού 
στρατού στην Αλβανία ήταν ο συνταγµατάρχης Μαρδοχαίος Φριζής, Εβραίος από 
την Χαλκίδα. Η Ελληνική νίκη κατά των Ιταλών το 1940 αποτέλεσε το πρώτο πλήγµα 
στη φήµη των δυνάµεων του άξονα Ρώµης-Βερολίνου. Καθώς ο Χίτλερ δε µπορούσε 
να επιτρέψει την ήττα του Μουσολίνι, διέταξε το ∆εκέµβριο του 1940 την 
«Επιχείρηση Μαρίτα», την κατάκτηση δηλαδή της Ελλάδας. Οι Γερµανικές δυνάµεις 
εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος στις 6 Απριλίου 1941, στις 9 Απριλίου κατέλαβαν τη 
Θεσσαλονίκη και στις 27 την Αθήνα.  
          
Η Κατοχή υπήρξε µία από τις δυσκολότερες και πιο µαύρες περιόδους της 
νεοελληνικής ιστορίας. Σύντοµα, η χώρα γνώρισε τη φρίκη του λιµού που 
αποδεκάτισε τον πληθυσµό των πόλεων το χειµώνα του 1941-42 και τη φρίκη των 
αντιποίνων λόγω των αντιστασιακών ενεργειών. Αναµφίβολα, το κοµµάτι των 
Ελλήνων που πλήρωσε περισσότερο ήταν ο εβραϊκός πληθυσµός ο οποίος οδηγήθηκε 
µαζικά στα στρατόπεδα εξόντωσης. Περίπου 65.000  Εβραίοι, το 87% του συνόλου 
δολοφονήθηκε από τους Ναζί.  
          
Αµέσως µετά την κατάκτηση της Ελλάδας και πριν ακόµη από τη διαίρεσή της 
µεταξύ των δυνάµεων του Άξονα, το διαβόητο «Ζόντερκοµµαντο Ρόζενµπεργκ», 
που είχε ήδη λεηλατήσει την υπόλοιπη ηττηµένη Ευρώπη αρπάζοντας Εβραϊκούς 
θησαυρούς, άρχισε να περιτρέχει όλη τη χώρα. Εισέβαλλε σε Εβραϊκά σπίτια και 
καταστήµατα, καθώς και σε δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα, όπως σχολεία, 
βιβλιοθήκες, τράπεζες, νοσοκοµεία και – φυσικά – Συναγωγές. Ο ∆ρ. Γιόχαν Πώλ, o 
διευθυντής της Ναζιστικής «Βιβλιοθήκης για τη ∆ιερεύνηση του Εβραϊκού 
Ζητήµατος»  στη Φρανκφούρτη, ανακοίνωνε περήφανος δύο χρόνια αργότερα, ότι η 
συλλογή του διέθετε πάνω από 10.000 βιβλία και χειρόγραφα από την Ελλάδα. Στη 
Θεσσαλονίκη, το µε διαφορά µεγαλύτερο κέντρο σεφαραδικού εβραϊσµού στα 
Βαλκάνια, από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες της Γερµανικής Κατοχής, εβραϊκές 
εφηµερίδες έκλεισαν, πολλές οικογένειες εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, κάποιες 
περιουσίες απαλλοτριώθηκαν και κατά διαστήµατα συνέβαιναν δηµόσιοι 
εξευτελισµοί Ραββίνων, ή συλλαµβάνονταν και εκτελούνταν Εβραίοι ως 
«κοµµουνιστές». 
 
 
Οι πρώτες διώξεις των Εβραίων 
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         Η συστηµατική δίωξη άρχισε το δεύτερο καλοκαίρι της Κατοχής. Στις 11 
Ιουλίου 1942, όλοι οι άρρενες Εβραίοι διατάχθηκαν να συγκεντρωθούν στην Πλατεία 
Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης, υποτίθεται για να καταγραφούν σε καταλόγους 
εργασίας. Κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο οι 10.000 περίπου άντρες 
αναγκάστηκαν να εκτελούν ταπεινωτικές «γυµναστικές ασκήσεις» µέχρις 
εξαντλήσεως. Λίγο αργότερα, περίπου 7.000 από τους Εβραίους της πόλης 
στάλθηκαν για καταναγκαστικά έργα. Κατασκευάζοντας σιδηροδροµικές  γραµµές, 
δρόµους και οχυρώσεις για τους Γερµανούς υπό τις πιο πρωτόγονες και άθλιες 
συνθήκες, πολλοί πέθαναν από την κακοµεταχείριση. Η εβραϊκή κοινότητα µπόρεσε 
να πετύχει την απελευθέρωση των υπολοίπων, πληρώνοντας ένα τεράστιο ποσό στις 
δυνάµεις κατοχής.  
          
Το ∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου, µε πρόσχηµα τον «αστικό σχεδιασµό», οι Γερµανοί 
άρχισαν, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, την καταστροφή του εβραϊκού 
νεκροταφείου, κάτι που αποτέλεσε ισχυρότατο πλήγµα για την κοινότητα. Αφού το 
κατέστρεψαν εντελώς, χρησιµοποίησαν τις ταφόπλακες ως οικοδοµικά υλικά, µε 
αποτέλεσµα σήµερα να µη σώζεται σχεδόν τίποτα από το νεκροταφείο αυτό του 15ου 
αιώνα εκτός από µερικές ταφόπλακες που το έµπειρο µάτι µπορεί σήµερα να 
αναγνωρίσει στο προαύλιο του Αγίου ∆ηµητρίου, στο χώρο γύρω από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο κ.ά.  
          
Το Φεβρουάριο του 1943, ο βοηθός του διαβόητου Άντολφ Άιχµαν των SS, o Ντήτερ 
Βισλιτσένι, κατέφθασε στην πόλη, µαζί µε τον Αλόις Μπρούνερ, για να 
προετοιµάσουν τον συστηµατικό εκτοπισµό των Εβραίων της πόλης. Από τις 6 ως τις 
17 του ίδιου µήνα, εκδόθηκαν διαταγές, µε τις οποίες άρχισε ουσιαστικά η εφαρµογή 
των Νόµων της Νυρεµβέργης και στη Θεσσαλονίκη: το διακριτικό κίτρινο αστέρι, 
µεγέθους 10 x10 εκατοστών στο στήθος που κατασκευάστηκαν µε πρέσσα κοπής της 
Κοινότητας (Η πρέσα υπάρχει ακόµη και εκτίθεται στο Εβραϊκό Μουσείο της 
Θεσσαλονίκης), απογραφή ατόµων  κατοικιών και καταστηµάτων, απαγόρευση για 
τους Εβραίους πώλησης ή µεταβίβασης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων 
και κατάσχεση τηλεφωνικών συσκευών. 
 
Το δραµατικότερο ήταν πως όλοι οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να µετοικήσουν σε ένα 
από τα γκέττο που είχαν ορίσει οι Γερµανοί, κυρίως στις γειτονιές του Βαρώνου Χιρς 
και των Εξοχών. Με ελάχιστη προειδοποίηση, και µε την απαγόρευση να 
κουβαλήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός των απολύτως απαραιτήτων, περίπου 6.000 
οικογένειες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους/ Στον περιορισµένο χώρο των 
γκέττο, οι συνθήκες ήταν ασφυκτικές: µέχρι και έξι οικογένειες µοιράζονταν ένα 
διαµέρισµα ή ένα σπίτι. Μια και τα περισσότερα καταστήµατα και επιχειρήσεις 
βρισκόταν εκτός των γκέττο, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης έχασαν µε τον τρόπο αυτό 
κάθε δυνατότητα βιοπορισµού. Στη δύσκολη αυτή ώρα, βρέθηκαν δυστυχώς τόσο 
Χριστιανοί, όσο και άτοµα µέσα από τους ίδιους τους κόλπους της Εβραϊκής 
Κοινότητας,  που συµµετείχαν, και µάλιστα µε ζήλο, στην επιβολή των µέτρων 
αυτών.  
 
 
Ο εκτοπισµός  
 
         Λίγο αργότερα, οι Γερµανοί ζήτησαν από τον Αρχιραββίνο της Κοινότητας, Ζβι 
Κόρετς, να τους παραδώσει κατάλογο µε τα ονόµατα όλων των µελών της εβραϊκής 
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κοινότητας και εκείνος, πιθανώς ελπίζοντας ότι αυτό θα τους κατευνάσει, τον 
παρέδωσε. Το σκηνικό για τα όσα θα επακολουθούσαν ήταν τώρα έτοιµο: το 
Σάββατο, 14 Μαρτίου του 1943, όσοι Εβραίοι βρίσκονταν στο γκέττο του Βαρώνου 
Χίρς, πιο κοντά στο σιδηροδροµικό σταθµό, συνελήφθησαν και την επόµενη µέρα 
εκτοπίστηκαν µε τραίνο στην Πολωνία, στοιβαγµένοι µέσα σε βαγόνια µεταφοράς 
ζώων, υπό αθλιότατες συνθήκες. Υπερπλήρη βαγόνια, µε 70 – 75 άτοµα το καθένα, 
χωρίς καν χώρο για να καθίσουν, µε ένα βαρέλι νερό για την διαδροµή και ένα για τις 
φυσικές τους ανάγκες, για ένα ταξίδι που διαρκούσε τουλάχιστον τέσσερις µέρες... 
Μέχρι τις 2 Αυγούστου 1943, σε συνολικά 19 σιδηροδροµικές αποστολές, περίπου 
56.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης εκτοπίστηκαν κάτω από φρικτές συνθήκες. 
Προορισµός για τους περισσότερους ήταν το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς – 
Μπίρκεναου.  
 
Λεηλασία των Εβραϊκών περιουσιών 
 
         Υπό τις διαταγές του πολεµικού συµβούλου (Kriegsverewaltungsrat) του 
στρατιωτικού διοικητή Θεσσαλονίκης, του ∆ρ. Μαξ Μέρτεν, οι Εβραϊκές περιουσίες 
λεηλατήθηκαν και «µοιράστηκαν» σε Γερµανούς και Έλληνες συνεργάτες τους, αφού 
πολλές υπήρξαν δυστυχώς και οι περιπτώσεις Χριστιανών που επωφελήθηκαν από τη 
δυστυχία των συνανθρώπων τους...     
 
         Η προσπάθεια απόδοσης νοµιµοφάνειας στη διαδικασία αυτή, οδήγησε στην 
ίδρυση, µε τον Αναγκαστικό Νόµο 205 / 1943, της Υπηρεσίας ∆ιαχειρίσεως 
Ισραηλιτικών Περιουσιών (Υ.∆.Ι.Π.), η οποία υποτίθεται ότι θα προέβαινε, µέσω 
τριµελών επιτροπών εµπειρογνωµόνων,  σε  απογραφή και εκτίµηση των περιουσιών 
και στην ανάθεση της διαχείρισής τους υπό µεσεγγύηση σε «συνετούς 
οικογενειάρχες». Οι µεσεγγυούχοι θα ήταν υπόλογοι έναντι του Ελληνικού κράτους 
µε λεπτοµερείς εκθέσεις διαχείρισης για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, 
η εκποίηση των οποίων απαγορευόταν. Όπως ήταν φυσικό, οι διατάξεις του νόµου 
αυτού ελάχιστες φορές εφαρµόστηκαν στο ακέραιο, αφού ούτε ο χρόνος για τη 
σωστή απογραφή υπήρχε, αλλά συχνά, ούτε και η θέληση, για να µη µιλήσουµε για 
τις συνεχείς επεµβάσεις των Γερµανών, µε τις απευθείας παραχωρήσεις 
καταστηµάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σε ευνοούµενούς τους. Και υπήρξαν 
δυστυχώς πολλοί εκείνοι, που εντελώς απροκάλυπτα, επωφελήθηκαν από τη δυστυχία 
των Εβραίων συµπολιτών τους. Κάποια ελαφρυντικά µπορούν ίσως να 
αναγνωριστούν σε πρόσφυγες από τη Βουλγαρική Ζώνη Κατοχής, που είχαν βρεθεί 
στη Θεσσαλονίκη χωρίς κανένα µέσο βιοπορισµού, πολλοί όµως ήταν και εκείνοι που 
επωφελήθηκαν έτσι κι’ αλλιώς, όπως ο γνωστός Ταγµατασφαλίτης Γεώργιος Πούλος. 
Ή πάλι, ο γνωστός συνεργάτης των Γερµανών, Λάσκαρης Παπαναούµ, που στήριξε 
την επιχειρηµατική του δραστηριότητα σε κεφάλαιο και ακίνητα εβραϊκά, 
επιτυγχάνοντας την κατοχή και εκµετάλλευση, σε µονοπωλιακό σχεδόν βαθµό, του 
κλάδου της βυρσοδεψίας.  
 
 
Εκτοπίσεις των Εβραίων της Βορειοανατολικής Ελλάδας 
 
         Το Μάρτιο του 1943, οι Εβραίοι κάτοικοι της Βουλγαρικής ζώνης κατοχής της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκεντρώθηκαν από τους Βούλγαρους και 
στάλθηκαν στο λιµάνι του Λοµ, στο ∆ούναβη, όπου και παραδόθηκαν στους 
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Γερµανούς, οι οποίοι θα τους µετέφεραν στο στρατόπεδο της Τρεµπλίνκα. Κάποια 
από τα πλοία στα οποία τους επιβίβασαν οι Βουλγαρικές αρχές βυθίστηκαν (επίτηδες 
ή όχι) πριν καν φθάσουν στο Λοµ, παρασύροντας στο βυθό το ανθρώπινο φορτίο 
τους. Από τους 4.200 Εβραίους της περιοχής µόλις 200 επέζησαν, ενώ οι περιουσίες 
τους λεηλατήθηκαν. Καθώς ο αριθµός όσων επέζησαν στην περιοχή ήταν εξαιρετικά 
µικρός, δεν έχει επιστραφεί στους νόµιµους δικαιούχους σχεδόν τίποτα από τα 
περιουσιακά τους στοιχεία.  
          
Τον ίδιο µήνα, λόγω των ναζιστικών διώξεων, οι πόλεις της Γερµανικής ζώνης 
κατοχής στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπως και εκείνες γύρω από τη Θεσσαλονίκη, 
έχασαν περίπου 96% ως 100% των Εβραίων που κατοικούσαν εκεί πριν τον πόλεµο. 
 
 
Επίσηµες διαµαρτυρίες 
 
         Η µοίρα των Εβραίων συµπατριωτών τους δεν άφησε ασυγκίνητους τους 
Χριστιανούς της Ελλάδας, καθώς τα αντισηµιτικά µέτρα των Γερµανών γίνονταν όλο 
και σκληρότερα. 
         
Ο Ορθόδοξος κλήρος όλων των βαθµίδων διαµαρτυρήθηκε στις Αρχές Κατοχής. Για 
παράδειγµα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, έδωσε προφορικές οδηγίες 
στους ιερείς της πόλης να συµβουλέψουν το ποίµνιό τους να µην προβούν σε καµµία 
πράξη περιφρόνησης ή διάκρισης ενάντια σε Εβραίους, όταν αυτοί υποχρεώθηκαν να 
φορούν το Κίτρινο Άστρο. Έφτασε µάλιστα στο σηµείο να κάνει σχετικό διάβηµα στο 
Μαξ Μέρτεν, ζητώντας του να πάψει τους εκτοπισµούς των Εβραίων της πόλης. 
          
Ο Μητροπολίτης Βόλου Ιωακείµ, προέτρεψε τον Εβραϊκό πληθυσµό να φύγει και να 
βρει ασφαλές καταφύγιο στο Πήλιο. Με κίνδυνο της ζωής του φύλαξε τα πολύτιµα 
αντικείµενα που του παρέδωσαν σε όλη τη διάρκεια του πολέµου και, όταν οι 
Γερµανοί αποχώρησαν, τα παρέδωσε στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους. 
          
Οι διαµαρτυρίες κορυφώθηκαν µε τα δύο Μνηµόνια του Αρχιεπισκόπου Αθήνας και 
πάσης Ελλάδος, ∆αµασκηνού, ένα προς τον κατοχικό πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο. 
Λογοθετόπουλο στο οποίο ζητούσε να µεσολαβήσει στις Γερµανικές Αρχές ώστε να 
σταµατήσουν οι διώξεις των Ελλήνων Εβραίων και ένα δεύτερο (24 Μαρτίου 1943) 
µε όµοιο περιεχόµενο απευθείας στον Πληρεξούσιο του Γ΄ Ράιχ για την Ελλάδα, 
Γκύντερ Άλτενµπουργκ.  
 
Αντίσταση και διάσωση 
        
   Καθώς κυκλοφόρησαν τα νέα για τα γεγονότα στη βόρεια Ελλάδα και 
παράλληλα εντεινόταν η Αντίσταση, εµφανίστηκαν πιο ενεργητικοί τρόποι για τη 
σωτηρία των κυνηγηµένων. Ο «επίσηµος» αφορούσε την έκδοση πλαστών 
ταυτοτήτων από τα αστυνοµικά τµήµατα της Αθήνας, µε προτροπή του 
Αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού, και εντολή του ∆ιευθυντή της Αστυνοµίας Αθηνών, 
Άγγελου Έβερτ. Οι ταυτότητες αυτές είχαν Χριστιανικά ονόµατα και ανέγραφαν ως 
θρήσκευµα Χριστιανός Ορθόδοξος και δε διακρίνονταν καθόλου από τις «αληθινές», 
αφού είχαν εκδοθεί από τις ίδιες τις αστυνοµικές αρχές. Η «ανεπίσηµη» ήταν τα 
ποικίλα δίκτυα διάσωσης που είχαν σχηµατίσει οι αντιστασιακές οργανώσεις, µε 



 22  

προεξάρχουσα εκείνη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και 
δευτερευόντως του Ε∆ΕΣ.  
 
Στη Νότια Ελλάδα εν γένει, τα πράγµατα εξελίχθηκαν αρκετά διαφορετικά από την 
Θεσσαλονίκη και τη βουλγαρική ζώνη. Όταν οι Γερµανοί ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο 
της χώρας το Σεπτέµβριο του 1943 µετά την ιταλική συνθηκολόγηση, δε µπόρεσαν να 
συλλάβουν ολόκληρο τον εβραϊκό πληθυσµό της Νότιας Ελλάδας. Κοινότητες όπως 
της Χαλκίδας, της Λάρισας, του Βόλου και άλλες είχαν συγκριτικά πολύ µικρές έως 
ελάχιστες απώλειες επειδή πολλοί είχαν διαφύγει στα βουνά, στους αντάρτες.  
 
Ιδιαίτερη περίπτωση είναι το νησί της Ζακύνθου. ∆υο θαρραλέοι άνθρωποι, ο 
Μητροπολίτης του νησιού, Χρυσόστοµος ∆ηµητρίου και ο ∆ήµαρχος Ζακύνθου, 
Λουκάς Καρρέρ, πέτυχαν το πρωτοφανές: να προστατέψουν ολόκληρο τον εβραϊκό 
πληθυσµό της Ζακύνθου από την τύχη των οµοθρήσκων τους σε άλλες περιοχές. 
Βάζοντας τους εαυτούς τους µπροστά στο Γερµανό διοικητή, Μπέρενς αρνήθηκαν να 
παραδώσουν ονοµαστικούς καταλόγους. Ο Γερµανός ανακάλεσε τη διαταγή. Οι 275 
Εβραίοι της Ζακύνθου επέζησαν, χωρίς ούτε µια απώλεια, µοναδική ίσως περίπτωση 
στο σύνολο της Ευρωπαϊκών χωρών.   
 
Ένα βήµα παραπάνω, ήταν η διαφυγή από τη χώρα. Πάλι µε τη βοήθεια του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ και τις προσπάθειες των αντιπροσώπων του Γραφείου Μετανάστευσης του 
Εβραϊκού Πρακτορείου  στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν οι οργανωτές της όλης 
επιχείρησης, καθώς και µε τη συνεργασία της Μοσάντ και του Εργατικού Συνδικάτου 
«Χισταρντούτ», πολλοί Έλληνες Εβραίοι κατόρθωσαν να διαφύγουν στην ουδέτερη 
Τουρκία από δύο δρόµους:  είτε από τη βόρεια Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταµό 
Έβρο είτε δια θαλάσσης, µε καΐκι από την ανατολική ακτή της Εύβοιας. Ο δεύτερος 
τρόπος ήταν δυσκολότερος και απαιτούσε τη συνεργασία των ανταρτών της Εύβοιας. 
Αφού έφταναν στην Τουρκία, προχωρούσαν ως τα νότια σύνορα της χώρας κι από 
εκεί στην Παλαιστίνη και µε τον τρόπο αυτό πολέµησαν στις τάξεις του ελληνικού 
«Βασιλικού Εκστρατευτικού Σώµατος» στη Μέση Ανατολή πολλοί Ελληνοεβραίοι. 
 
 Πολλοί άλλοι, που για διάφορους λόγους δε µπορούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, 
κρύφτηκαν σε Χριστιανικές οικογένειες. Οι περισσότεροι από τους κρυµµένους 
Εβραίους ήταν παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν ήδη σταλεί στα στρατόπεδα. Τα πιο 
πολλά από αυτά επέζησαν και µετά τον πόλεµο µετανάστευσαν στην Παλαιστίνη. 
 
Μεµονωµένα άτοµα, αλλά και οικογένειες ολόκληρες, βρήκαν καταφύγιο σε σπίτια 
Χριστιανών συµπολιτών τους. Εκείνοι που τους έκρυβαν, ήταν άνθρωποι απλοί. Τις 
περισσότερες φορές µε δική τους πρωτοβουλία και πριν προλάβει να τους ζητηθεί, 
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, µε τους οποίους άλλωστε 
είχαν ειρηνικά συνυπάρξει για χρόνια χωρίς καν να αισθάνονται πως επιτελούν 
κάποιο αντιστασιακό επίτευγµα. 
 
 
Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση 
 
∆εν ήταν όµως λίγοι εκείνοι που από τις κοινότητες όλης της Ελλάδας, πλαισίωσαν 
τις αντιστασιακές οργανώσεις στην ύπαιθρο. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
που οι Γερµανοί προσπάθησαν να καταγράψουν και να συλλάβουν τον εβραϊκό 
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πληθυσµό των πόλεων. Όπως είδαµε, και εκτός από κάποιες θλιβερές εξαιρέσεις, 
όπως η Άρτα, η Πρέβεζα και τα Γιάννενα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι Εβραίοι, 
ειδοποιηµένοι από τους ηγέτες των κοινοτήτων τους ή από τους αντάρτες, 
κατέφευγαν στα βουνά. Εκεί γινόταν µέλη αντάρτικων οµάδων, οι περισσότεροι στον 
ΕΛΑΣ που ήταν εξαπλωµένος σε όλη την επικράτεια και λιγότεροι, κυρίως από τις 
κοινότητες της Ηπείρου, και πολεµούσαν για να εκδικηθούν την καταδίωξη των 
οµοθρήσκων τους και για να απελευθερώσουν τη χώρα τους. Υπολογίζεται πως 
περίπου 650 Εβραίοι έλαβαν ενεργό µέρος στην ένοπλη αντίσταση, τόσο σε µάχιµες 
µονάδες ως επιτελικοί αξιωµατικοί και διαχειριστές υλικού, θέσεις, όσο και σε 
βοηθητικές θέσεις όπως γιατροί, νοσοκόµοι και διερµηνείς. Έχαιραν µεγάλης 
εκτίµησης λόγω των επαγγελµατικών τους ιδιοτήτων και του υψηλού µορφωτικού 
τους επιπέδου και η συµβολή τους στον απελευθερωτικό αγώνα ήταν σηµαντική.   
 
Στην κόλαση του ΄Αουσβιτς  
          
Για την πλειοψηφία των Ελλήνων Εβραίων, όπως και για πάρα πολλούς άλλους από 
διάφορες χώρες, το στρατόπεδο το οποίο τους επεφύλασσε η χιτλερική λαίλαπα ήταν 
το Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Μόλις έφθαναν εκεί, όσοι ήταν ικανοί για εργασία 
στέλνονταν σε καταναγκαστικά έργα ενώ τα παιδιά, οι γέροι, οι άρρωστοι και 
ανάπηροι θανατώνονταν αµέσως. Εκεί δοκιµάστηκε για πρώτη φορά και 
τελειοποιήθηκε η µέθοδος θανάτωσης των κρατουµένων µε το δηλητηριώδες αέριο 
Τσικλόν Μπε (Zyklon B). Το Άουσβιτς αποτελείτο από τρία κύρια έµπεδα και 
τριάντα έξι παραρτήµατα και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Εβραίοι, µαζί µε 
Τσιγγάνους, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Πολωνούς και Σοβιετικούς αιχµαλώτους πολέµου 
δούλευαν σε µονάδες παραγωγής άνθρακα, συνθετικού ελαστικού, βενζίνης και 
άλλων εφοδίων χρήσιµων στην πολεµική προσπάθεια των Γερµανών. Η πλειοψηφία 
αυτών των εργατών πέθαινε µέσα σε λίγους µήνες από τις κακουχίες, την εξάντληση 
και τον εσκεµµένο και συστηµατικό υποσιτισµό, και αποτεφρώνονταν στα 
κρεµατόρια. Μέσω της τεχνολογίας του Τσικλόν Μπε, αλλά και των εκτελέσεων µε 
όπλα ή την κρεµάλα, καθώς και τα βασανιστήρια, την εξαντλητική εργασία, τη 
λιµοκτονία και τις αρρώστιες, τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο Εβραίοι και 250.000 
άλλοι κρατούµενοι πέθαναν στο Άουσβιτς.  
          
Ακόµα και στην κόλαση, δεν έλειψαν στιγµές αυτοθυσίας και αντίστασης. Τον 
Οκτώβριο του 1944, εξεγέρθηκε το Σοντερκοµµάντο, η οµάδα των κρατουµένων που 
ήταν επιφορτισµένοι µε το φριχτό καθήκον να µεταφέρει τα πτώµατα από τους 
θαλάµους και να τα αποτεφρώνει στα κρεµατόρια. Ανάµεσα στους «εργάτες του 
θανάτου» όπως ονόµαζαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, ήταν και 200 περίπου Έλληνες 
Εβραίοι. Όταν οι Γερµανοί έπνιξαν φυσικά στο αίµα την εξέγερση, µόνο 26 Έλληνες 
είχαν επιζήσει… 
 
Απελευθέρωση και επιστροφή. Οι επιζήσαντες τότε και τώρα 
 
  Η Ελλάδα εκκενώθηκε από τα γερµανικά στρατεύµατα τον Οκτώβριο του 
1944. Οι σκλάβοι των στρατοπέδων θα έπρεπε να περιµένουν επτά µήνες ακόµα, 
µέχρι οι συµµαχικές δυνάµεις που προέλαυναν να απελευθερώσουν τα στρατόπεδα σε 
Γερµανία και Αυστρία (Μαουτχάουζεν, Μπέργκεν-Μπέλσεν, Έµπενσεε κ.ά.) στα 
οποία είχαν συγκεντρωθεί οι επιζήσαντες κρατούµενοι. Σε αυτά δεν υπήρχαν παρά 
µόνο 10.000 Εβραίοι από την Ελλάδα. Η επιστροφή, είτε µέσω Ιταλίας είτε από τη 
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Γιουγκοσλαβία, ήταν µια ακόµα οδυνηρή εµπειρία. Οι επιζώντες βρέθηκαν  χωρίς 
σχεδόν καθόλου συγγενείς ή έστω γνωστούς. Χωρίς φίλους ή οικογένεια, χωρίς σπίτι 
και περιουσία, κατόρθωσαν παρόλα αυτά να κάνουν ένα νέο ξεκίνηµα. Από αυτούς, 
8.500 εγκαταστάθηκαν στις επανιδρυµένες Κοινότητες, κυρίως σε εκείνη της Αθήνας, 
ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν να µεταναστεύσουν στις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής ή στην Παλαιστίνη, η οποία λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν το κράτος 
του Ισραήλ.  
         
Η επιστροφή των Εβραίων πέρασε απαρατήρητη σε µια Ελλάδα που σπαρασσόταν 
από τον Εµφύλιο πόλεµο. Με το ζήτηµα των επιζώντων ασχολήθηκαν κυρίως ιδιώτες 
και εβραϊκές οργανώσεις. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο στην Ελλάδα (από το 
1945) και η Joint Distribution Committee (ως το 1950) συντόνιζαν τα προγράµµατα 
αποκατάστασης των Ελλήνων Εβραίων. Ιδρύθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν κοινοτικά 
ιδρύµατα, όπως το Ορφανοτροφείο «Εσθήρ» στην Κηφισιά, η «Στέγη Απροστάτευτων 
Κορασίδων» για την επαγγελµατική και µη εκπαίδευση των κοριτσιών, το 
«Αναρρωτήριο Κηφισιάς» και το «Πολυϊατρείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών». 
Οργανώθηκε οικονοµική υποστήριξη για τους επιζώντες. Το «Ίδρυµα Εβραϊκής 
Επαγγελµατικής Αποκατάστασης» χορηγούσε δάνεια µε ευνοϊκούς όρους σε εµπόρους 
και επαγγελµατίες, ενώ οι δραστηριότητες των σχολών του O.R.T. (Organisation for 
Rehabilitation and Training)  έπαιξαν επίσης ένα σηµαντικό ρόλο.  
          
Πολλοί από τους Έλληνες επιζώντες του ολοκαυτώµατος αποφάσισαν να 
µεταναστεύσουν, κυρίως στις Η.Π.Α. και την Παλαιστίνη, για ψυχολογικούς και 
οικονοµικούς κυρίως λόγους. Κοινοτικές οργανώσεις, όπως η «Εταιρεία Βοήθειας 
Μεταναστών» και το «Τµήµα Μετανάστευσης» της Joint διευκόλυναν τις διαδικασίες 
και την επανεγκατάσταση σε µια νέα χώρα, ενώ βοηθούσαν για την αντιµετώπιση 
των πρώτων πιεστικών αναγκών. Το µεταναστευτικό κύµα παρουσίασε αύξηση µετά 
την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Οι Έλληνες Εβραίοι συνήθως επέλεγαν 
να εγκατασταθούν κοντά σε συµπατριώτες τους, δηµιουργώντας αµιγείς γειτονιές, 
όπως π.χ. οι Ρωµανιώτες της Χάιφα. Σήµερα οι περισσότεροι, φέροντας ακόµα το 
ανεξίτηλο αριθµό µε τατουάζ στο µπράτσο τους, καταθέτουν στους νεότερους τα 
βιώµατά τους σε µια προσπάθεια να ξορκίσουν το δαίµονα που λέει πως «στο 
στρατόπεδο  µπαίνεις αλλά δε βγαίνεις ποτέ…» 
 
Οι Εβραϊκές Κοινότητες στην Ελλάδα του σήµερα 
 
         Σήµερα στην Ελλάδα ζουν λιγότεροι από 5.000 Εβραίοι, οργανωµένοι σε εννέα 
κοινότητες: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Βόλου, Τρικάλων, 
Χαλκίδας, Κέρκυρας και Ρόδου. Οι µεγαλύτερες είναι οι τρεις πρώτες, ενώ οι 
υπόλοιπες έχουν λιγότερα από 100 µέλη η κάθε µια. Οι Έλληνες Εβραίοι 
συµµετέχουν πλήρως στην ελληνική κοινωνική, και οικονοµική ζωή, ενώ 
διακρίνονται και για τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες.  
 
         Υπάρχουν δύο συναγωγές στην Αθήνα: η Ετς-Χαΐµ, που ιδρύθηκε από 
Εβραίους των Ιωαννίνων το 1904, και η Μπεθ Σαλώµ, από το 1935. Λειτουργούν 
επίσης ένα Εβραϊκό ∆ηµοτικό Σχολείο και διάφορες κοινοτικές οργανώσεις, ενώ εκεί 
βρίσκεται και η έδρα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. 
 
         Η κοινότητα της Θεσσαλονίκης αριθµεί περίπου 1.000 µέλη και διαθέτει δύο 
συναγωγές, Εβραϊκό Σχολείο, Γηροκοµείο και το Εβραϊκό Μουσείο της πόλης. Είναι 
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ιδιαίτερα δραστήρια σε θέµατα πολιτιστικά, κρατώντας ζωντανή την εβραϊκή 
παράδοσή της. Η διοργάνωση συνεδρίων µε θέµα τον Σεφαραδίτικο Εβραϊσµό και 
εκδηλώσεων στο Πνευµατικό Κέντρο της Κοινότητας συµβάλλουν ιδιαίτερα στην 
κατεύθυνση αυτή.  
         Συναγωγή και Εβραϊκό Σχολείο διαθέτει επίσης και η Λάρισα, που διατηρεί µια 
ιδιαίτερα δραστήρια Κοινότητα. Ιδιαίτερη πνευµατική δραστηριότητα παρουσιάζει 
και η γειτονική Κοινότητα του Βόλου. 
         Στα Ιωάννινα σώζεται σε πολύ µεγάλο µέρος η παλιά εβραϊκή γειτονιά και η 
Συναγωγή στο Κάστρο, ενώ το παρελθόν της Κοινότητας ζωντανεύει µέσα από 
εκδηλώσεις και εκθέσεις, που αφορούν την ιστορία της, αλλά και το µεγάλο της 
ποιητή, τον Γιοσέφ Ελιγιά.  
         Στη Χαλκίδα εξακολουθεί να υπάρχει και να προστατεύεται το εξαιρετικά 
ενδιαφέρον εβραϊκό νεκροταφείο, ενώ σε ένα µικρό στεγασµένο χώρο φυλάσσονται 
σηµαντικές ταφόπλακες . 
         Στη Ρόδο σώζεται  Συναγωγή της εποχής των Ιπποτών (16ος αι.) στην οποία 
στεγάζεται φωτογραφική έκθεση µε θέµα την ιστορία της Κοινότητας, ενώ στην 
Κέρκυρα υπάρχει ακόµα η Συναγωγή Γκρέκα των ελληνόφωνων µελών της παλιάς 
Κοινότητας. 
         Στα Χανιά, όπως και στη Βέροια, η παλιά Συναγωγή έχει αποκατασταθεί.    
         Ακόµα και οι µικρές Εβραϊκές κοινότητες, όπως εκείνη των Τρικάλων, 
διατηρούν συναγωγές και µνηµεία προσβάσιµα στο κοινό. Στις κοινότητες αυτές οι 
θρησκευτικές τελετές τελούνται από Ραββίνους που προσκαλούνται από µεγαλύτερα 
κέντρα. 
         Συνολικά διαπιστώνουµε, ότι παρά το τροµερό πλήγµα που δέχτηκαν οι 
Ελληνικές Εβραϊκές Κοινότητες κατά τη διάρκεια του πολέµου και της Γερµανικής 
Κατοχής, κατάφεραν, όσες τουλάχιστον δεν καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, να 
κάνουν µια καινούρια αρχή και να ορθοποδήσουν. Τα µέλη τους, οι σηµερινοί 
Έλληνες Εβραίοι, δραστηριοποιούνται µε επιτυχία σε όλους τους τοµείς της 
επιχειρηµατικής, επιστηµονικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου, διατηρώντας 
παράλληλα την ιδιαίτερη και µοναδική τους ταυτότητα.  
 
Οι ∆ίκαιοι των Εθνών 
          
Η µνήµη του Ολοκαυτώµατος, ζωντανή στις ατοµικές µαρτυρίες, απέκτησε σχεδόν 
θεσµικό χαρακτήρα µέσω της ηθικής αναγνώρισης όσων διέσωσαν Εβραίους στα 
δύσκολα χρόνια. Το 1953, το κράτος του Ισραήλ αναγνώρισε επίσηµα, στο ένατο 
άρθρο του «Νόµου για τη Μνήµη Μαρτύρων και Ηρώων» (Γιαντ Βασσέµ), τον όρο 
∆ίκαιοι των Εθνών, ως τίτλο τιµής για τους «υψηλόφρονες δίκαιους που έθεσαν σε 
κίνδυνο τη ζωή τους για να σώσουν Εβραίους», αψηφώντας το γεγονός ότι κατά το 
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η παροχή προστασίας σε Εβραίο αποτελούσε έγκληµα 
που επέσυρε βαρύτατη τιµωρία, ως και το θάνατο. Σήµερα, µια ειδική επιτροπή του 
Γιαντ Βασσέµ εξετάζει τις περιπτώσεις ανθρώπων ή οµάδων που, σύµφωνα µε τις 
µαρτυρίες, µε τις πράξεις και τη συµπεριφορά τους συνέβαλαν στη σωτηρία Εβραίων. 
Οι πράξεις τους αντικατοπτρίζουν τη σπάνια ανθρώπινη αρετή που αντικατοπτρίζεται 
και στο Ταλµούδ «Εκείνος που σώζει µια ζωή, σώζει ολόκληρο το σύµπαν» και 
αποτελούν και σήµερα, δείγµατα σπάνιου ψυχικού σθένους και αλληλεγγύης.  
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Ελένη Μπεζέ-Καµχή 
 
Η συµβολή των µαρτυριών στη µελέτη και στη διδασκαλία της 
Γενοκτονίας των Εβραίων: Με αφορµή την έκδοση Νέοι στη δίνη της 
κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγµός και το Ολοκαύτωµα των Εβραίων 
1943-1944 
 
 

Στη µνήµη  
του Σάµπη Καµχή  

και του Αντώνη Μπεζέ, 
 που πολύ νέοι 
 βρέθηκαν στη δίνη  

της Κατοχής 
 
 
 
Πριν περάσω στο θέµα της οµιλίας µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδος, και ιδιαίτερα τη διευθύντρια κυρία Ζανέτ Μπαττίνου, για την 
πρόσκληση που µου απηύθυναν να συµµετάσχω στο φετινό σεµινάριο για τη 
διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος. Είναι γεγονός πως ένας γόνιµος δηµόσιος διάλογος 
έχει ανοίξει πλέον γύρω από την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων, τα πρώτα, θετικά 
αποτελέσµατα του οποίου έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται και στο σχολείο. 
 
Με τη συγκεκριµένη παρουσίαση θα επιχειρήσω, µε αφετηρία την έκδοση του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου Ελλάδος και της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγµός και το Ολοκαύτωµα των 
Εβραίων 1943-1944,1 η οποία προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς που λαµβάνουν 
µέρος στο σεµινάριο, αλλά και σε συνδυασµό µε την παλαιότερη έκδοση του 
Εβραϊκού Μουσείου Κρυµµένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής,2 καθώς και µε άλλες 
εκδόσεις µαρτυριών που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια, να δείξω µέσα από 
παραδείγµατα πώς η µελέτη των µαρτυριών αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων Εβραίων, κάποιες από τις οποίες παρέµειναν στο σκοτάδι 
για δεκαετίες, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα σηµεία επαφής της ιστορίας τους µε τη 
συλλογική, εθνική ιστορία αλλά και µε την ευρωπαϊκή.  
 
Το εν λόγω βιβλίο-λεύκωµα µε µαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι υπήρξαν 
παιδιά και νέοι στη διάρκεια της Κατοχής, έρχεται να εµπλουτίσει το σηµαντικό 
σώµα προφορικών και γραπτών µαρτυριών που διαθέτουµε σήµερα χάρη, κυρίως, 
στη βούληση των µαρτύρων που, έπειτα από δεκαετίες επιβεβληµένης έξωθεν και 
έσωθεν σιωπής, ένιωσαν πιεστική την ανάγκη να καταθέσουν την εµπειρία τους 
                                                 
1 Εισαγωγικά κείµενα: Αριέλλα Ασέρ, Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Steven Bowman, Κείµενα: 
Εβραϊκή Νεολαία Ελλάδος, Αλέξιος Μενεξιάδης, Βεατρίκη Σαΐας-Μαγρίζου, Κεντρικό 
Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος, Φωτογραφίες: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Κεντρικό 
Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος, Αλέξιος Μενεξιάδης, Έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συµβουλίου Ελλάδος και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, Αθήνα 2008 (αγγλόφωνη 
έκδοση: Αθήνα 2009). ∆ιάθεση: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. 
2 Α΄ έκδ. Αθήνα 2003, β΄ έκδ. Αθήνα 2007. 
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αφήνοντας µια παρακαταθήκη για το µέλλον. Η συγκεκριµένη έκδοση διαθέτει όλα 
εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα την καταστήσουν, πιστεύουµε, χρήσιµο εργαλείο 
στη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στο σχολείο και, γιατί όχι, και στο 
πανεπιστήµιο.  
Το βιβλίο χωρίζεται εύστοχα σε τρία µέρη: το α΄ µέρος περιλαµβάνει µαρτυρίες 
παιδιών που κρύφτηκαν στη διάρκεια της Κατοχής, το β΄ µαρτυρίες νέων που 
συµµετείχαν στην Αντίσταση και το γ΄ µαρτυρίες νέων που επέστρεψαν από τα 
στρατόπεδα. Ο συγκεκριµένος χωρισµός αντανακλά τη βούληση των υπεύθυνων της 
έκδοσης να αναδείξουν τις διαφορετικές τύχες που γνώρισε ο ελληνικός εβραϊσµός 
στη διάρκεια της Κατοχής, συµβάλλοντας σε µια σφαιρικότερη προσέγγιση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων Εβραίων, αφού δεν προβάλλεται µόνο η πλευρά της 
εκτόπισης-εξόντωσης, αλλά και οι εξίσου σηµαντικές πλευρές της επιβίωσης µέσω 
της αλλαγής ταυτότητας και του περάσµατος στην παρανοµία αλλά και της 
συµµετοχής στην Αντίσταση.  
 
Η  α΄ ενότητα του βιβλίου, µε τίτλο «Παιδιά σε αναζήτηση καταφυγίου», αποτελεί, 
θα λέγαµε, την ενδιαφέρουσα συνέχεια της έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου µε τίτλο 
«Κρυµµένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής» και της οµότιτλης έκδοσης. Η έρευνα 
που προηγήθηκε αποτέλεσε µια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των εµπειριών των 
κρυµµένων παιδιών της Κατοχής, ενώ στη σχετική έκδοση παρουσιάστηκαν οι 
ιστορίες γύρω από τις οποίες οργανώθηκε η έκθεση. Η πρόσφατη έκδοση, Νέοι στη 
δίνη της κατοχικής Ελλάδας, αφιερώνοντας µία ενότητα στις µαρτυρίες αυτών των 
παιδιών, θέτει τις βάσεις για µια περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. Όχι µόνο επειδή 
προστίθενται νέες µαρτυρίες στις ήδη καταγεγραµµένες, αλλά και για τον επιπλέον 
λόγο ότι, χάρη στο εισαγωγικό κείµενο της ψυχολόγου Αριέλλας Ασέρ, οι µαρτυρίες 
συνοδεύονται από ένα θεωρητικό πλαίσιο, που, αντλώντας στοιχεία από την 
αντίστοιχη ερευνητική εµπειρία στο εξωτερικό, ανοίγει ένα πεδίο εν πολλοίς 
ανεξερεύνητο στην Ελλάδα. 
 
 Ποιος είναι λοιπόν ο δρόµος της επιβίωσης γι’ αυτά τα παιδιά; Τα παιδιά «στη 
δίνη της Κατοχής» καλούνται να µάθουν να ζουν στην παρανοµία, να ακούν σε ένα 
ψεύτικο όνοµα, που για κάποιους θα αντικαταστήσει για πάντα το πραγµατικό, να 
φωνάζουν τους γονείς και τα αδέλφια τους µε το νέο τους όνοµα, χωρίς ποτέ να 
ξεχαστούν για να µην προδοθούν. Η Νέλλη Σεφιχά, που µε την οικογένειά της 
κρύφτηκε σ’ ένα αποµονωµένο χωριό της Πελοποννήσου, διηγείται: «Το 
καταπληκτικό ήταν που ενώ εγώ ήµουν πέντε χρονών και ο Σάµπης [ο αδελφός της] 
οκτώ, ούτε µία φορά δεν κάναµε λάθος να φωνάξει ο ένας τον άλλο µε το πραγµατικό 
του όνοµα».3 Κάποιες οικογένειες αποφασίζουν να βαφτιστούν, πιστεύοντας πως θα 
εξαιρεθούν από τα αντιεβραϊκά µέτρα. Τα παιδιά καλούνται να αποδείξουν έµπρακτα 
την αφοσίωσή τους στη «νέα» πίστη µαθαίνοντας χριστιανικές προσευχές, ενώ απ’ 
την άλλη δεν είναι λίγα τα αγόρια που φοβούνται µήπως η περιτοµή τους, 
αδιάψευστο σηµάδι της καταγωγής τους, γίνει αφορµή να προδοθούν. Ακόµη και τα 
πολύ µικρά παιδιά αντιλαµβάνονται πως η αλλαγή της ταυτότητας δεν είναι παιχνίδι, 
αλλά επιλογή που σχετίζεται άµεσα µε την επιβίωση τη δική τους και της οικογένειάς 
τους.  
 
Ζώντας πλέον σε συνθήκες παρανοµίας, τα παιδιά αναγκάζονται να περιορίσουν στο 
ελάχιστο τις εξόδους τους. Βγαίνουν για να πάνε µέχρι απέναντι, κι αυτό νύχτα, 

                                                 
3 Κρυµµένα παιδιά…, σ. 44.  
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παίζουν σε αποµονωµένες αυλές, γεύονται τον ήλιο µόνο πίσω από τα κλειστά 
παράθυρα, κρύβονται σε τρύπες για να γλυτώσουν τη σύλληψη, κρατούν ηµερολόγιο 
του εγκλεισµού τους, αποφεύγοντας να αναφέρουν το πραγµατικό τους όνοµα από 
φόβο µήπως γίνει αφορµή να προδοθούν, µελετούν µόνα τους για να µη µείνουν πίσω 
στα µαθήµατα, αφού χάνουν τη χρονιά τους στο σχολείο, ενώ ορισµένα αγόρια, παρά 
τους κινδύνους, βγαίνουν για να δουλέψουν και να βοηθήσουν την οικογένεια.   
 
∆εν είναι µόνο οι δυσκολίες του εγκλεισµού ή οι δυσκολίες της επιβίωσης που έχουν 
να αντιµετωπίσουν τα παιδιά. Συχνά καλούνται να αποχωριστούν τον έναν ή και τους 
δύο γονείς για να ενσωµατωθούν σε κάποια χριστιανική οικογένεια φίλων, γνωστών, 
ακόµη και αγνώστων, να κρυφτούν σε κάποιο µοναστήρι ή, τα µεγαλύτερα από αυτά 
να ενταχθούν σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση. Οι γονείς, εφόσον έχουν επιζήσει, 
επιστρέφουν για να αναζητήσουν τα παιδιά τους. Όµως, η επανασύνδεση µε τα παιδιά 
περνά µέσα από δοκιµασίες. ∆εν ήταν πάντα οι «ανάδοχοι» γονείς πρόθυµοι να 
επιστρέψουν τα παιδιά, αφού συχνά συνδέονταν µαζί τους, ούτε όµως όλα τα παιδιά, 
ειδικά τα πολύ µικρά, έτοιµα να προσαρµοστούν εκ νέου στη φυσική οικογένειά τους. 
Αρκετοί απ’ τους σηµερινούς ενήλικες µιλούν για τραύµατα που άφησε στη σχέση µε 
τους γονείς τους ο αναγκαστικός εκείνος αποχωρισµός.  
 
Η Αριέλλα Ασέρ, στο εισαγωγικό κείµενό της, φωτίζει τις τεχνικές της ψυχικής 
επιβίωσης που επιστρατεύουν τα παιδιά για να σωθούν, αναζητά τα ίχνη του παιδικού 
τραύµατος που ταλανίζει την ενήλικη ζωή και που συχνά εκφράζεται µε µοναξιά, 
άγχος, σιωπή, αφού τα παιδιά που άλλοτε κρύφτηκαν για να σωθούν εξακολουθούν 
να κρύβουν συνειδητά ή ασυνείδητα, ως ενήλικες, το µυστικό της ακραίας εµπειρίας 
τους. Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι το να είναι «Εβραίοι» επισύρει το θάνατο και, 
ταυτόχρονα, προκειµένου να επιβιώσουν, απαρνούνται κατ’ ανάγκην την ταυτότητά 
τους. Για τα περισσότερα παιδιά η απώλεια της ταυτότητας είναι προσωρινή, για 
κάποια παιδιά όµως που έχασαν και τους δύο γονείς τους η πλαστή ταυτότητα γίνεται 
η πραγµατική ή η µόνη τους ταυτότητα. Όπως προκύπτει από τις µαρτυρίες, κοινά 
συναισθήµατα σε πολλές περιπτώσεις «κρυµµένων παιδιών» είναι τα αισθήµατα 
κατωτερότητας, οι ενοχές για την επιβαρηµένη καταγωγή, η καχυποψία προς τους 
άλλους αλλά και προς τους ίδιους τους φυσικούς ή τους θετούς γονείς. 
 
Στο ίδιο κείµενο ανιχνεύονται επίσης η διαδικασία που οδηγεί τα τραυµατισµένα 
παιδιά, ως ενήλικες, µετά από χρόνια σιωπής, να καταθέσουν τη µαρτυρία τους, να 
σπάσουν τη  «συνωµοσία της σιωπής» που τους επιβλήθηκε αλλά και που οι ίδιοι, για 
λόγους επιβίωσης, επέβαλαν στους εαυτούς τους. Η Νίνα Ναχµία, «κρυµµένο παιδί» 
και αυτή στη διάρκεια της Κατοχής, διηγείται σχετικά: «Υπήρχε κάτι σαν συνωµοσία 
σιωπής ανάµεσά µας τα πρώτα χρόνια. Ένα φοβερό µούδιασµα. Σαν να φοβόµασταν 
να σηκώσουµε τον πέπλο και να αντικρίσουµε τον απέραντο τρόµο. [...] Πέρασε µια 
δεκαετία για να συζητήσουµε τι είχε συµβεί».4  
 
Οι µαρτυρίες των «κρυµµένων παιδιών», καθώς προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες 
µαρτυρίες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από επιζώντες των στρατοπέδων, 
αναδεικνύουν µία υποφωτισµένη πλευρά της Γενοκτονίας. Αναµφισβήτητα, το 
τραύµα της ακραίας εµπειρίας φέρουν πρωτίστως αυτοί που «έζησαν τον θάνατο». 
Ακόµα όµως κι εκείνοι που, κρυβόµενοι, διέφυγαν τη σύλληψη, και ιδιαίτερα όσοι 
ήταν παιδιά και νέοι εκείνη την εποχή, καθορίζονται από τη συλλογική εµπειρία του 

                                                 
4 Από συνέντευξη της Νίνας Ναχµία στον Γκαζµέτ Καπλάνι, εφ. ΤΑ ΝΕΑ, 03.02.2007. 
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διωγµού και την προσωπική τους ιστορία διάσωσης. «Έγινα ένα σοβαρό παιδί, 
πρόωρα ενήλικη, µε την παρακαταθήκη του τρόµου και τη γνώση του άδικου που τα 
µετέδωσα και στα δικά µου παιδιά», διαπιστώνει σήµερα η Νίνα Ναχµία5, 
υπενθυµίζοντάς µας πως η επίδραση της τραυµατικής εµπειρίας δεν περιορίζεται στην 
πρώτη γενιά.  
 
Οι µαρτυρίες των «κρυµµένων παιδιών» ρίχνουν φως στις πιο «κρυφές» διαδροµές 
ενός προσωπικού και συλλογικού τραύµατος. 
 
 
Και η β΄ ενότητα του βιβλίου παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, αφού αποτελεί µια 
σηµαντική συµβολή στη διερεύνηση της συµµετοχής των Ελλήνων Εβραίων στην 
Αντίσταση, ένα πεδίο, που, παρά τις λίγες αλλά σηµαντικές καταθέσεις, παραµένει εν 
πολλοίς ανεξερεύνητο, συντηρώντας µια γενικευτική κρίση περί «παθητικότητας» 
των Εβραίων, σύµφωνα µε την οποία οι Εβραίοι παραδόθηκαν στους Ναζί αµαχητί. 
Πράγµατι, οι Εβραίοι που εντάχθηκαν στην Αντίσταση είναι συγκριτικά λίγοι, 
γεγονός που καθιστά τις µαρτυρίες των Εβραίων αντιστασιακών ιδιαίτερα 
σηµαντικές. Όχι µόνο γιατί ρίχνουν φως στις προϋποθέσεις που έκαναν τη συµµετοχή 
ορισµένων Εβραίων στην Αντίσταση δυνατή, αλλά και επειδή φανερώνουν και τους 
σοβαρότατους λόγους που εµπόδισαν τους περισσότερους να πράξουν ανάλογα. 
Συµβάλλουν έτσι στην αντικειµενική διερεύνηση µιας ελάχιστα γνωστής πλευράς της 
Γενοκτονίας και, κυρίως, αποτελούν ανάχωµα στην, απαράδεκτη από ηθική άποψη, 
ενοχοποίηση των θυµάτων. 
   
Το γεγονός ότι χάρη στη συγκεκριµένη έκδοση αποκτάµε πρόσβαση σε περισσότερες 
µαρτυρίες Ελληνοεβραίων Αντιστασιακών είναι σηµαντικό και για έναν επιπλέον 
λόγο: η συµµετοχή των Εβραίων στην Αντίσταση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Ευρώπη, δεν καταγράφηκε στα αρχεία των αντιστασιακών οργανώσεων, καθώς για 
τις οργανώσεις αυτές η στρατολόγηση και η περίθαλψη των διωκόµενων Εβραίων δεν 
αποτελούσε στόχο προτεραιότητας. Αν σήµερα η Γενοκτονία των Εβραίων της 
Ευρώπης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του στοχασµού γύρω από τον Β΄ Παγκόσµιο 
πόλεµο, οι σύγχρονοί της δεν είχαν την ίδια άποψη. Οι ατοµικές µαρτυρίες, λοιπόν, 
έρχονται να αναπληρώσουν ένα σηµαντικό κενό των γραπτών πηγών και να 
προωθήσουν την έρευνα.   
 
Ο καθηγητής Εβραϊκών Σπουδών Steven Bowman στο εισαγωγικό κείµενό του, 
«Έλληνες Εβραίοι και η Εθνική Αντίσταση», παρακολουθεί τις διαδροµές που 
ακολούθησαν οι Εβραίοι νέοι και νέες για να διαφύγουν στο βουνό, καθώς και τις 
ποικίλες δραστηριότητες που ανέπτυξαν εκεί, ενώ παράλληλα θίγει και τους 
σηµαντικούς λόγους που απέτρεψαν τους περισσότερους να τους ακολουθήσουν. 
Είναι γνωστό πως ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, η εύρεση 
«συνδέσµου» που θα εξασφάλιζε σ’ έναν Εβραίο την ασφαλή έξοδο στο βουνό ήταν 
δύσκολη, κυρίως λόγω της έλλειψης οργανωµένου αντιστασιακού κινήµατος στις 
περιοχές αυτές έως το φθινόπωρο του ’43. Εξάλλου, όσοι Εβραίοι κατέφυγαν στο 
βουνό αυτοβούλως, χωρίς τη µεσολάβηση  συνδέσµου, συχνά αντιµετώπισαν τη 
δυσπιστία όσων συναντούσαν: «∆εν ήθελαν να πιστέψουν ότι είµαστε Εβραίοι, 
νόµισαν ότι είµαστε κατάσκοποι των Γερµανών....», διηγείται ο Αβραάµ Σβώλης, που 

                                                 
5 Ό.π. 
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µπήκε στο αντάρτικο στη Θεσσαλία.6 Ο Ισαάκ Ματαράσσο, γιατρός από τη 
Θεσσαλονίκη, επιζών ο ίδιος, γράφει µετά τον πόλεµο, προσπαθώντας να εξηγήσει 
γιατί δεν µπόρεσαν περισσότεροι Εβραίοι να έχουν τη δική του τύχη: «Πώς να 
δραπετεύσεις όταν δεν έχεις χρήµατα και όταν δεν έβρισκες τον µεσάζοντα, τον τίµιο 
χριστιανό που θα βοηθήσει την εγκατάλειψη του Γκέτο και της πόλεως».7 
 
Όπως και να ’χει, η συµµετοχή στο αντάρτικο αφορούσε εκ των πραγµάτων 
πρωτίστως τους νέους, και µάλιστα τους νέους άνδρες, οι οποίοι όµως καλούνταν να 
διαλέξουν µεταξύ φυγής και οικογένειας. Ακόµα κι όταν η εύρεση του συνδέσµου 
που θα εξασφάλιζε την έξοδο στο βουνό ήταν εφικτή, η συναισθηµατική πίεση που 
ασκούσε η οικογένεια στο νέο ήταν συχνά ανασταλτική και, τις περισσότερες φορές, 
µοιραία. Είναι ενδεικτικό ότι ο Μωυσής Μπουρλάς, ήδη οργανωµένος αριστερός 
όταν η Θεσσαλονίκη κατελήφθη από τους Ναζί, προσπαθεί ανεπιτυχώς, τις 
περισσότερες φορές, να στρατολογήσει άλλους Εβραίους για το βουνό. Την αποτυχία  
την αποδίδει εν µέρει στο ότι οι οικογένειες ήταν στενά δεµένες µεταξύ τους και οι 
νέοι βρίσκαν δύσκολο να αφήσουν µόνους τους ηλικιωµένους σ’ ένα τέτοιο ταξίδι.  
 
Επρόκειτο λοιπόν για ένα δίληµµα σκληρό που, όπως επισηµαίνει ο Bowman, για 
χιλιάδες Εβραίους που υποχρεώθηκαν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του ’42 σε 
καταναγκαστικά έργα δεν τέθηκε ποτέ, αφού, στην περίπτωση που επιχειρούσαν να 
διαφύγουν, αυτοµάτως θα έθεταν την οικογένειά τους στον κίνδυνο αντιποίνων. 
Αρκετοί ήταν ακόµη εκείνοι που, παρότι αρχικά διέφυγαν στο βουνό, στη συνέχεια 
επέστρεψαν για να συνοδέψουν τις οικογένειές τους στην «εξορία». Άλλοι, όπως οι 
Γιαννιώτες  Μπακόλας και Σβώλης σώθηκαν χάρη στην επιµονή τους να βγουν στο 
Αντάρτικο, άφησαν όµως πίσω µια ολόκληρη οικογένεια, την οποία δεν ξανάδαν 
ποτέ, ενώ ο τελευταίος, µεταπολεµικά, βίωσε και την εξορία: «Μετά τον πόλεµο 
γυρίσαµε στα Γιάννενα, τα σπίτια µας ήταν “πιασµένα” [...], άλλοι κατοικούσαν εκεί. 
Ένας παλιός γείτονάς µας έβαλε και µε πιάσαν και µε στείλαν στη Μακρόνησο, γιατί 
ήµουνα στο ΕΑΜ...».8 
 
Μέσα από τις µαρτυρίες των Ελλήνων Εβραίων που έλαβαν µέρος στην Αντίσταση 
αναδεικνύεται η πολυµορφία αυτού του πληθυσµού, η ποικιλία των κινήτρων που 
υπαγόρευσαν την ένταξή του σε αυτή, της δράσης που ανέπτυξε, αλλά και ο 
διαφορετικός βαθµός στον οποίο η αντιστασιακή δράση των ατόµων αυτών καθορίζει 
τη ζωή τους στη διάρκεια του πολέµου και µεταπολεµικά, τους επηρεάζει ή όχι 
ιδεολογικά και διαµορφώνει περισσότερο ή λιγότερο την ταυτότητά τους ως 
«Ελληνοεβραίων». Με λίγα λόγια, αναδύεται ένα ολόκληρο –εξαιρετικά ενδιαφέρον– 
πεδίο προς µελλοντική διερεύνηση. 
 
Έτσι, διαπιστώνουµε πως κάποιοι, κυρίως άνθρωποι ενταγµένοι στην Αριστερά 
προπολεµικά, εντάσσονται στην Αντίσταση εκ πεποιθήσεως, θορυβηµένοι βεβαίως 
και από τις ανησυχητικές φήµες που τους µεταφέρουν χριστιανοί φίλοι και γνωστοί 
για τον επικείµενο εκτοπισµό. Στις περιπτώσεις αυτές είναι η ιδεολογική ταυτότητα 
που καθορίζει την επιλογή των ατόµων, µια ταυτότητα ωστόσο που δύσκολα µπορεί 
να διαχωριστεί από τη συνείδηση του διωκόµενου Εβραίου. Για τους περισσότερους, 
η φυγή στο βουνό συνδέεται µε την επιβίωση τη δική τους και των οικογενειών τους. 

                                                 
6 Νέοι στη δίνη..., σ. 105. 
7 Ι. Α. Ματαράσσο, Κι όµως όλοι τους δεν πέθαναν..., Τύποις Α. Μπεζές και Σία, Αθήναι 1948, 
σ. 41. Πρβλ. τη µαρτυρία του Μωρίς Γκορµεζάνο στο Νέοι στη δίνη..., σ. 51. 
8 Νέοι στη δίνη..., σ. 105. 
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Η διωκόµενη οικογένεια, κυρίως στις πρώην ιταλοκρατούµενες περιοχές όπου στην 
ύπαιθρο υπάρχει οργανωµένη αντίσταση, κρύβεται στο βουνό, µε τη συµπαράσταση 
των ντόπιων και την κάλυψη των ανταρτών. Τα νεαρά µέλη αυτών των οικογενειών, 
κυρίως οι άνδρες αλλά και κάποιες νέες γυναίκες, συµµετέχουν στο ΕΑΜ ή στην 
ΕΠΟΝ. Οι Εβραίοι νέοι είναι ευπρόσδεκτοι στις αντιστασιακές οργανώσεις χάρη στο 
γεγονός ότι όλοι τους σχεδόν, ακόµη και όσοι προέρχονται από φτωχά κοινωνικά 
στρώµατα, γνωρίζουν να γράφουν και να διαβάζουν, ενώ αρκετοί είναι πολύγλωσσοι, 
άρα πολλαπλώς χρήσιµοι στην οργάνωση του αγώνα. Επιπλέον, αρκετοί είναι 
εµπειροπόλεµοι, αφού έχουν πολεµήσει στην Αλβανία, ενώ τα εχθρικά συναισθήµατά 
τους προς τον κατακτητή θεωρούνται δεδοµένα. Οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να είναι 
έντονα πολιτικοποιηµένοι, συµβάλλουν συνειδητά, και µε κίνδυνο της ζωής τους, 
στην ελευθερία της πατρίδας τους.  
 
Η εµπειρία του βουνού, χάρη στις ιδεολογικές ζυµώσεις που λαµβάνουν χώρα εκεί, 
για αρκετούς Εβραίους φαίνεται πως αποτελεί ένα χώρο, χωρίς να αποτελεί τον 
µοναδικό, όπου αναδύεται µια διπλή ταυτότητα, αυτή του Εβραίου και Έλληνα. Όταν 
ο Λουί Κοέν, φτάνοντας στο βουνό, εξηγεί στον καπετάνιο που τον υποδέχεται πως 
κατέφυγε εκεί επειδή ήταν κυνηγηµένος Εβραίος, εκείνος του λέει: «Εδώ που ήρθες 
δεν υπάρχουν ούτε Εβραίοι ούτε Χριστιανοί. Εδώ υπάρχουν πατριώτες». Και, 
πράγµατι, ως «Εβραίος και πατριώτης», ο Κοέν καταθέτει στη µαρτυρία του: «Εγώ 
έχω µια δισυπόστατη ιδιότητα: του Έλληνα πολίτη, του ακρίτα, λόγω Ξάνθης, και της 
εβραϊκής καταγωγής µου, για την οποία υπερηφανεύοµαι. Είµαι πολύ Εβραίος, αλλά 
είµαι και πάρα πολύ Έλληνας».9 
 
 
Η γ΄ ενότητα του βιβλίου είναι αφιερωµένη σε παιδιά και νέους που επέζησαν από τα 
στρατόπεδα εξόντωσης. Οι νέοι αυτοί είναι συχνά οι µόνοι επιζώντες της οικογένειάς 
τους και από τους ελάχιστους επιζώντες ολόκληρων κοινοτήτων. ∆ιηγούνται την 
πορεία τους προς το θάνατο, που συχνά παροµοιάζουν µε κάθοδο και επιστροφή από 
την κόλαση, αλλά και τον χαµό των δικών τους ανθρώπων. Οι επιζώντες των 
στρατοπέδων, θυµίζει ο Πρίµο Λέβι, σπουδαίος στοχαστής της Γενοκτονίας, επιζών 
και µάρτυρας ο ίδιος, δεν µαρτυρούν µόνο για τους ίδιους, µαρτυρούν και για όλους 
εκείνους που «βούλιαξαν», που δεν επέστρεψαν για να διηγηθούν τη δική τους µοίρα, 
αφού «το τετελεσµένο έργο κανείς δεν το διηγήθηκε, µε τον ίδιο τρόπο που κανείς 
δεν επέστρεψε για να διηγηθεί το θάνατό του».10  
 
 Στην ενότητα αυτή οι µαρτυρίες εκ των πραγµάτων επικεντρώνονται σε βιώµατα που 
χρονικά συµπίπτουν µε την τελευταία φάση εφαρµογής του σχεδίου εξόντωσης των 
Ναζί. Οι αφηγητές µιλάνε για το διάστηµα που προηγήθηκε της εκτόπισης, για τις 
προειδοποιήσεις που τους απηύθυνε το περιβάλλον τους, τις οποίες αγνόησαν ή δεν 
µπόρεσαν να αξιοποιήσουν, για την εξαπάτηση και την παγίδευσή τους, για την 
προδοσία. Εξάλλου, η παραπλάνηση των θυµάτων είχε µεθοδευτεί µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα συλλογικής αντίδρασης εκ µέρους τους. Ο 
Λεόν Μπενµαγιόρ διηγείται χαρακτηριστικά: «[Οι Ναζί] είχαν εφαρµόσει µε επιτυχία 
όλα τα συστήµατα εκµετάλλευσης της ανθρώπινης ψυχολογίας. Είχαν υιοθετήσει µια 

                                                 
9 Νέοι στη δίνη..., σ. 97-98. 
10 Primo Levi, Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν, µτφρ. Χ. Σαρλικιώτη, Άγρα, Αθήνα 
2000, σ. 88.   
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τακτική εναλλαγής καταδιώξεως και εφησυχασµού, ώστε να µην υπάρξουν 
αντιδράσεις από πλευράς µας».11  
 
Στη συνέχεια, οι µάρτυρες περιγράφουν τη µεταφορά τους στα στρατόπεδα. Ένα 
ταξίδι διάρκειας ακόµη και δύο εβδοµάδων, µέσα σε σφραγισµένα βαγόνια για ζώα, 
χωρίς τροφή και, το κυριότερο, χωρίς νερό. Επιπλέον, απουσίαζε οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για τις φυσικές ανάγκες των επιβατών, εκτός ίσως από κάποιο βαρέλι σε 
κοινή θέα, γεγονός ενδεικτικό για τις συνθήκες που επικρατούσαν και καθοριστικό 
για την αξιοπρέπεια των εκτοπισµένων. Οι συνθήκες αυτές αποτελούσαν απόρροια 
ενός συστήµατος οργάνωσης που ενθάρρυνε αυτό που ο Πρίµο Λέβι ονόµασε 
«άσκοπη βία». «Μια συστηµατική αµέλεια» που «κατέληγε σε µια άχρηστη 
βαναυσότητα, στην εσκεµµένη πρόκληση πόνου που ήταν αυτοσκοπός»12, ενώ 
παράλληλα –και αυτός ήταν ο µοναδικός σκοπός της άσκοπης βίας– συνέτεινε στην 
απο-ανθρωποποίηση των θυµάτων και εντέλει στην ευόδωση του σχεδίου εξόντωσης, 
αφού από τη στιγµή που το θύµα χάνει την ανθρώπινη υπόστασή του µετατρέπεται σε 
λεία, ενώ ο θύτης, χωρίς συνειδησιακές αντιστάσεις πλέον, απενοχοποιείται. Οι µη 
ανθρώπινες συνθήκες του ταξιδιού προοιωνίζονταν και την κατάληξή του. 
Καταστάσεις εκτός των ορίων του φυσιολογικού ή του πολιτισµένου, θα βρεθούν στο 
εξής στο επίκεντρο της ζωής του στρατοπέδου. 
 
Επόµενος σταθµός στις αφηγήσεις των µαρτύρων η άφιξή τους στο στρατόπεδο. 
Κάνουν λόγο για τις τεχνικές εξαπάτησης που εφαρµόζονται κατά την άφιξή τους, 
ώστε να µην αντιληφθούν όσοι δεν θα εισέλθουν στο στρατόπεδο, αλλά ούτε οι 
συγγενείς τους που επιλέγονται για να εργαστούν, ότι οδεύουν προς το θάνατο. Όλοι 
τους µιλούν για τον βίαιο αποχωρισµό από τους γονείς και για το ανέφικτο πένθος, 
αφού δεν τους επιτρέπεται να θρηνήσουν: «∆εν τους έκλαψα όπως θα ’πρεπε. 
Σκλήρυνα»13, «∆εν δίναµε πια σηµασία σε τίποτα. Γι’ αυτό επιβιώσαµε»14, είναι 
µερικές από τις εξηγήσεις που οι ίδιοι οι κρατούµενοι δίνουν προσπαθώντας να 
κατανοήσουν την έλλειψη, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, συναισθηµατικής 
αντίδρασης από πλευράς τους.  
 
Ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή του στρατοπεδικού κόσµου, ο οποίος σκόπιµα 
ανέτρεπε µία προς µία τις θεµελιώδεις αξίες του οικείου κόσµου των κρατουµένων. 
Το νούµερο του κρατούµενου χαράσσεται στο σώµα του και αντικαθιστά το όνοµά 
του. Μια πράξη µε συµβολικό περιεχόµενο, ξεκάθαρα προσβλητική, µια διαρκής 
υπενθύµιση πως ακόµη κι αν κάποιος επιβιώσει θα παραµείνει εφ’ όρου ζωής 
σηµαδεµένος: «...θα σου χαράξω έναν αριθµό… και να το θυµάσαι πάντα σ’ όλη σου 
τη ζωή. Εάν ζεις κι όσο ζεις...» ήταν τα λόγια που άκουσε η Μπέρρυ Ναχµία από τη 
συγκρατούµενη που της χάραξε το νούµερο στο µπράτσο.15  
 
Ανάλογα, η δουλειά, µία από τις θεµελιώδεις αξίες του ελεύθερου κόσµου 
µετατρέπεται στο στρατόπεδο σε δουλεία. Μη αµειβόµενη, ακραία σκληρή, 
εξοντωτική –για τους ήδη εξασθενηµένους από τις αρρώστιες και υποσιτισµένους 

                                                 
11 Μαρτυρία στο Ε. Κούνιο-Αµαρίλιο – Α. Ναρ (επιµ.), Προφορικές µαρτυρίες Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωµα, επιµέλεια-επίµετρο Φ. Αµπατζοπούλου, Ίδρυµα Ετς Αχαϊµ-
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 303. 
12 Primo Levi, ό.π., σ. 115. 
13 Μαρτυρία της Ντούκα Μωυσή, Νέοι στη δίνη…, σ. 127. 
14 Μαρτυρία του Ραφαέλ Βαρσάνο, Νέοι στη δίνη…, σ. 131.  
15 Νέοι στη δίνη…, σ. 135. 
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αιχµαλώτους– εργασία, που καλούνταν να εκτελούν ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και 
σωµατικής διάπλασης, σε συνθήκες ψύχους ή καύσωνα, συχνά δίχως κανέναν 
απολύτως πρακτικό σκοπό. Μία ακόµη µορφή σωµατικού και ψυχικού 
βασανιστηρίου. 
 
Αρκετοί από τους επιζώντες είχαν την τύχη να ασκήσουν στο στρατόπεδο το 
επάγγελµά τους και να αποφύγουν έτσι την κακοµεταχείριση και τις κακουχίες που 
συνεπαγόταν η δουλειά έξω. Ο Ιάκωβος Στρούµσα από τη Θεσσαλονίκη, µηχανικός 
και µουσικός, διηγείται πώς επιβίωσε παίζοντας βιολί στην µπάντα του στρατοπέδου. 
Εδώ όµως η µουσική δεν αποτελεί εκδήλωση πολιτισµού, αλλά εκδήλωση µιας 
βαρβαρότητας που ισοπεδώνει τον πολιτισµό χρησιµοποιώντας τα ίδια του τα µέσα. 
 
Στα όρια της ανθρώπινης αντοχής είναι η εµπειρία των κρατουµένων που δούλεψαν 
στα κρεµατόρια. Οι άνθρωποι αυτοί βίωναν την πλέον αντιφατική πραγµατικότητα: 
από τη µία τρέφονταν επαρκώς όταν οι συγκρατούµενοί τους λιµοκτονούσαν, από την 
άλλη, ως κάτοχοι του µυστικού της ύπαρξης των κρεµατορίων, γνώριζαν πως δεν 
είχαν ελπίδες να επιζήσουν. Υπήρχε και κάτι ακόµα που τους διαφοροποιούσε από 
τους άλλους κρατούµενους: ενταγµένοι στη διαδικασία της δολοφονίας των αδελφών 
τους εισέρχονταν σε µια περιοχή όπου τα όρια µεταξύ θυτών και θυµάτων θόλωναν. 
Στα λόγια του Σλόµου Βενέτσια, ενός από τους ελάχιστους εργάτες των κρεµατορίων 
που επιβίωσαν, διακρίνουµε την απεγνωσµένη προσπάθεια των ανθρώπων αυτών να 
αποφύγουν να αγγίξουν τον δολοφονηµένο δικό: «[…] Ο πιο απλός τρόπος […] να 
αποφύγουµε την άµεση επαφή µε αυτόν τον αποτρόπαιο θάνατο ήταν να πιάσουµε 
τους νεκρούς από τον αυχένα µε τη βοήθεια ενός µπαστουνιού, κάτι που δεν µας 
έλειπε […] ποτέ, καθώς ήταν κάθε µέρα πολλοί οι ηλικιωµένοι ανάµεσα στα θύµατα 
των αερίων».16  
Η πλειοψηφία των επιζώντων, που δεν τρέφονταν καν στοιχειωδώς, µιλούν για την 
πείνα και τη δίψα, που τους ταλαιπωρούσαν σε σηµείο να τους γίνονται εµµονή. 
Κάθε άλλη σκέψη υποχωρούσε: «…  Όταν το βράδυ επιστρέφαµε και µας έδιναν το 
φαγητό […] θυµόµουν τον κινηµατογραφικό ήρωα, τον “αόρατο άνθρωπο”. Κι ήθελα 
να ’µαι κι εγώ αόρατος για να µπω στην κουζίνα και να φάω! Προσέξτε το αυτό. Όχι 
να δραπετεύσω, αλλά να φάω! […] Αυτή είναι η ψυχολογία του έγκλειστου […], 
ύστερα από µια µέρα σκληρής δουλειάς, δεν ονειρεύεται την πλήρη ελευθερία αλλά 
σκέπτεται µόνο πώς να χορτάσει την πείνα του. Όλα αυτά τα εκµεταλλεύτηκαν 
άριστα οι Γερµανοί», καταθέτει ο Λεόν Μπενµαγιόρ.17 Η φυσική και ψυχική 
εξόντωση των κρατουµένων ολοκληρώνεται µε τους ξυλοδαρµούς και κάθε είδους 
βασανισµό, την έκθεση του γυµνού σώµατος στο ψύχος, τον έλεγχο στις στοιχειώδεις 
ανθρώπινες ανάγκες, τα πειράµατα στείρωσης, την τροµερή αγωνία πριν από κάθε 
επιλογή που οδηγούσε στα κρεµατόρια. 
 
Οι επιζώντες περιγράφουν τα συναισθήµατά τους, προσπαθώντας να τα ερµηνεύσουν 
εκ των υστέρων: Ο Μπενµαγιόρ λέει για τις πρώτες µέρες στο στρατόπεδο: «Νιώσαµε 
κάτι σαν άγνοια [...]. Είχαµε πια αποβάλει την ιδιότητα του ανθρώπου, του λογικού 
όντος και περιµέναµε παθητικά σαν τα ζώα, για να δούµε τι άλλο θα µας κάνουν».18 
Μιλούν για τη µοναξιά τους, αφού διαµιάς έχαναν συγγενείς και φίλους, την οποία 
επέτεινε η πλήρης αποµόνωση – οι Εβραίοι, σε αντίθεση µε τους πολιτικούς 
κρατούµενους, δεν είχαν δικαίωµα να λαµβάνουν γράµµατα, εποµένως δεν είχαν νέα 
                                                 
16 Νέοι στη δίνη..., σ. 134.  
17 Μαρτυρία στο Ε. Κούνιο-Αµαρίλιο – Α. Ναρ (επιµ.), ό.π., σ. 309-310.  
18 Ό.π., σ. 308. 
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από εκείνους που είχαν διαφύγει τη σύλληψη ούτε πληροφόρηση για το επικείµενο 
τέλος του πολέµου. Μιλούν για την απόγνωση που έβλεπαν γύρω τους, που οδήγησε 
αρκετούς στην τρέλα ή στην αυτοκτονία, για την απάθεια που ένιωθαν οι ίδιοι.  
 
Παρ’ όλα αυτά, είναι αρκετές οι µαρτυρίες που αφήνουν να διαφανεί ένα ισχυρό 
ένστικτο επιβίωσης. Στην ερώτηση εάν πίστευε ότι θα ελευθερωθεί, ο Λεόν Περαχιά 
απαντάει: «Ένας εάν θα βγει, θα είναι ο Λεόν Περαχιάς, έτσι έλεγα».19 Το ένστικτο 
συνδράµουν ποικίλοι παράγοντες, κυρίως οι δεσµοί που αναπτύσσονται µεταξύ των 
κρατουµένων: «Στο θάλαµο […] ήταν κι άλλες Ελληνίδες […] Μας ένωνε ο ίδιος 
πόνος, ο πόνος του χαµού των δικών µας […]», διηγείται η Ντούκα Μωυσή.20 
Αρκετοί µελετητές έχουν υπογραµµίσει τη σηµασία που είχε για τους εγκλείστους να 
ανήκουν σε µια κοινή οµάδα, είτε αυτή προσδιοριζόταν από τον κοινό τόπο 
καταγωγής είτε από την κοινή γλώσσα. Στη Βαβέλ του στρατοπέδου, η καταγωγή από 
τον ίδιο τόπο και κατ’ επέκταση η κοινή γλώσσα, τα ελληνικά ή τα ισπανοεβραϊκά, 
αποτελούσε ένα συνεκτικό δεσµό, που ενδεχοµένως βοήθησε τους ελάχιστους που 
επιβίωσαν. Επίσης, σύµφωνα µε µαρτυρίες, η ταυτότητα του «Ελληνοεβραίου», που 
άρχισε να αναδύεται λίγο πριν τον πόλεµο, αποτέλεσε έναν από τους ισχυρότερους 
δεσµούς της οµάδας που οργάνωσε την εξέγερση στα κρεµατόρια: «…Ακούσαµε ότι 
οι περισσότεροι άντρες που δούλευαν [στα κρεµατόρια] ήταν Ελληνοεβραίοι και ότι 
αυτοί […] τα ανατίναξαν […] αφού πρώτα τραγούδησαν τον ελληνικό και τον 
εβραϊκό εθνικό ύµνο», διηγείται η Παλόµπα Αλλαλούφ.21  
 
Οι µαρτυρίες κλείνουν µε την εκκένωση των στρατοπέδων το Γενάρη του ’45 και τις 
«πορείες θανάτου», στις οποίες χιλιάδες άφησαν την τελευταία τους πνοή: «Ήµασταν 
µια φάλαγγα από 6-7 χιλιάδες […] άνδρες και […] γυναίκες […]. Όσον 
προχωρούσαµε τόσο και στο δρόµο ήταν γεµάτο από πτώµατα […], οι 
βραδυπορούντες δηλαδή ήταν καταδικασµένοι να σκοτώνονται. […]. Κατά την 
διαδροµήν, από όλα τα πολωνικά χωριά που περνούσαµε, δεν τύχαµε καµίας 
εκδηλώσεως ούτε υπέρ ούτε κατά […]».22 Όσοι επιζούν συνειδητοποιούν ότι ένας 
νέος αγώνας για την επιβίωση και για την επιστροφή στην πατρίδα ξεκινάει: «[…] 
Μόνες, µπαίναµε στα άδεια σπίτια που συναντούσαµε, για να βρούµε φαΐ και για να 
κοιµηθούµε. Ταλαιπωρία και πείνα. Κανείς δεν µας περιέθαλψε. […] Ό,τι κάναµε 
µόνες µας».23 Όσοι επιστρέφουν στην Ελλάδα –δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
µεταναστεύουν µε κίνδυνο της ζωής τους στην Παλαιστίνη, δίχως να περάσουν από 
την Ελλάδα, όπου ήδη υπέφωσκε ο Εµφύλιος– και ιδιαίτερα όσοι προέρχονταν από 
τις πλήρως κατεστραµµένες κοινότητες της Μακεδονίας και της Θράκης γνωρίζουν 
πως η ζωή τους δεν θα είναι ποτέ ίδια. Επιστρέφουν σε πόλεις άδειες από Εβραίους, 
συχνά είναι οι µόνοι επιζώντες της οικογένειάς τους, τα σπίτια και τα µαγαζιά τους 
είναι κατειληµµένα από χριστιανούς, πρόσφυγες αλλά και συνεργάτες των Γερµανών. 
Η προπολεµική Θεσσαλονίκη, η «madre de Israel» για τους λιγοστούς που 
επιστρέφουν είναι παρελθόν: «Οι δικοί µου άνθρωποι είχαν προδοθεί. [...] Ένιωθα ότι 

                                                 
19 Μαρτυρία στο Ε. Κούνιο-Αµαρίλιο – Α. Ναρ (επιµ.), ό.π., σ. 341. 
20 Νέοι στη δίνη…, σ. 126-127. 
21 Μαρτυρία στο Ε. Κούνιο-Αµαρίλιο – Α. Ναρ (επιµ.), ό.π., σ. 40. 
22 Μαρσέλ Νατζαρή, Χρονικό 1941 - 1945, παρουσίαση Φ. Αµπατζοπούλου, επιµέλεια χφ Ε. 
Ελεγµίτου, Ίδρυµα Ετς Αχαϊµ, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 63. 
23 Νέοι στη δίνη…, σ. 127. 
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δεν άξιζε να ζω σε µια πόλη-φάντασµα», λέει µια ανώνυµη µάρτυρας από τη 
Θεσσαλονίκη.24  
 
Οι αφηγήσεις κλείνουν µε τους επιζώντες να διατυπώνουν ερωτήµατα για τις ευθύνες 
των Συµµάχων αλλά και των ηγετών των κοινοτήτων. Σχολιάζουν την ανάγκη τους 
να µιλήσουν έπειτα από τόσα χρόνια, αλλά και την ανάγκη που ένιωθαν για µεγάλο 
διάστηµα να σιωπήσουν. Τέλος, οι µάρτυρες µιλούν για το ανεπούλωτο, παρά τα 
χρόνια που µεσολάβησαν, τραύµα: «∆εν µπόρεσα ποτέ πια να προσποιηθώ, […] ότι 
όλα είναι καλά, ούτε […] να διασκεδάσω ξέγνοιαστος. Ό,τι κι αν έκανα, το µυαλό 
µου γύριζε συνέχεια στο στρατόπεδο», λέει χαρακτηριστικά ο Βενέτσια.25 Το τραύµα 
των επιζώντων όχι µόνο δεν κλείνει, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, µεταφέρεται και 
στις επόµενες γενιές: «...είµαστε είτε το θέλουµε είτε όχι ευαίσθητοι. Θα είναι 
ευαίσθητοι µέχρι και τα παιδιά των παιδιών µας», εξοµολογείται στη µαρτυρία του ο 
Ραφαέλ Βαρσάνο.26 Το τραύµα αυτό αποτελεί, όπως γράφει η Αριέλλα Ασέρ, µια 
«ρήξη […] στη γενεαλογική συνέχεια […] η οποία διαπερνά το σώµα και την ψυχή 
του υποκειµένου, αλλά και της συλλογικότητας στην οποία ανήκει».27  
 
Στο εισαγωγικό κείµενο που συνοδεύει την ενότητα, «Η Γενοκτονία των Ελλήνων 
Εβραίων από τους Ναζί», η ιστορικός Οντέτ Βαρών-Βασάρ αναδεικνύει την 
ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης, ενώ παράλληλα σχολιάζει την ανάδυση της 
µνήµης γύρω από τη Γενοκτονία, την εκδοτική πορεία των µαρτυριών, καθώς και την 
ανέγερση µνηµείων (να σηµειώσουµε πως σχετικό υλικό περιλαµβάνεται στην άλλη 
σηµαντική έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου: Το Ολοκαύτωµα των 
Ελλήνων Εβραίων, Μνηµεία και µνήµες). Τέλος, θίγει ένα ζήτηµα εξαιρετικής 
σπουδαιότητας, το ζήτηµα της ένταξης της διδασκαλίας της Γενοκτονίας στην 
Εκπαίδευση. 
 
Μένοντας στο θέµα της εκπαίδευσης, θα κλείσουµε επιχειρώντας µια σύνθεση µεταξύ 
του σηµαντικού δείγµατος µαρτυριών της συγκεκριµένης έκδοσης µε τις υποδείξεις 
διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στη διδασκαλία της Γενοκτονίας και οι 
οποίοι υπογραµµίζουν τη συµβολή των µαρτυριών στην προσέγγιση αυτού του 
δυσπρόσιτου, και για τους εκπαιδευτικούς, θέµατος.28  
 
Αξίζει παρενθετικά να σηµειώσουµε πως το ενδιαφέρον για τις µαρτυρίες των 
επιζώντων σε πολλές χώρες, όπως λ.χ. στο Ισραήλ, αλλά και στην Ελλάδα, συµβάδισε 

                                                 
24 Από προφορική συνέντευξη που έδωσε ανώνυµη επιζήσασα από τη Θεσσαλονίκη στην 
ανθρωπολόγο Bea Lewcovicz. Βλ. σχετικά το άρθρο της «“Μετά τον πόλεµο ήµασταν όλοι 
µαζί”: Αναµνήσεις Εβραίων της µεταπολεµικής Θεσσαλονίκης», στο Mark Mazower (επιµ.) 
Μετά τον Πόλεµο. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 
1943-1960, µτφρ. Ε. Θεοφυλακτοπούλου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα β΄ έκδ. αναθεωρηµένη 2004, σ. 
297-295 (το απόσπασµα από τη σ. 277). 
25 Νέοι στη δίνη…, σ. 134. 
26 Μαρτυρία στο Ε. Κούνιο-Αµαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π., σ. 249. 
27 Α. Ασέρ, «Απόγονοι θυµάτων και θυτών: τραύµατα της ιστορίας», στο Β. Γεωργιάδου – Α. 
Ρήγος (επιµ.) Άουσβιτς. Το γεγονός και η µνήµη του. Ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και 
πολιτικές όψεις της Γενοκτονίας, σ. 123. 
28 Από τους σηµαντικότερους διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα είναι 
το Yad Vashem στην Ιερουσαλήµ, το U.S. Holocaust Memorial Museum στην Ουάσινγκτον, το 
Memorial de la Shoah στο Παρίσι και ο διακυβερνητικός οργανισµός International Task Force 
for Holocaust Education, Remembrance and Research. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα 
βρουν στις ιστοσελίδες τους, καθώς και στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, πλούσιο παιδαγωγικό 
υλικό.  
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ή και πυροδότησε την ανάδυση της µνήµης της Γενοκτονίας των Εβραίων. Όµως, για 
ποιους λόγους ο εκπαιδευτικός που θέλει να διδάξει τη Γενοκτονία να εντάξει τις 
µαρτυρίες στο µάθηµά του; Και αν κάτι τέτοιο δεν προβληµατίζει ιδιαίτερα στο 
µάθηµα της Γλώσσας ή της Λογοτεχνίας, όπου η µαρτυρία αποτελεί τον κορµό του 
µαθήµατος, ισχύει το ίδιο και για το µάθηµα της Ιστορίας, όπου οι µαρτυρίες 
αποτελούν πρόσθετο υλικό, το οποίο απαιτεί επιπλέον διδακτικό χρόνο αλλά και 
κόπο, ώστε να αποτελέσει οργανικό µέρος του µαθήµατος και όχι µια ενδιαφέρουσα 
αλλά περιττή, όταν η ύλη πιέζει, παρένθεση; Εξάλλου, καθώς η Γενοκτονία των 
Εβραίων αποτελεί µία υποενότητα της ευρύτερης ενότητας του Β΄ Παγκοσµίου 
πολέµου, όπου προέχει η ακριβής παρουσίαση και ταξινόµηση πληθώρας γεγονότων, 
για ποιους λόγους ο εκπαιδευτικός να παρεµβάλει σε µια, κατά το δυνατό, 
αντικειµενική ιστορική αφήγηση, τις προσωπικές αφηγήσεις των µαρτύρων, όπου το 
ιστορικό γεγονός µε δυσκολία διακρίνεται από το υποκειµενικό βίωµα; Εν τέλει, για 
ποιο λόγο ο εκπαιδευτικός να µην προτιµήσει άλλες πηγές που χαρακτηρίζονται από 
µεγαλύτερη αντικειµενικότητα και εποµένως συµπληρώνουν ασφαλέστερα την 
αφήγηση των γεγονότων;  
 
Αρκετοί κοινωνικοί επιστήµονες υπήρξαν και παραµένουν επιφυλακτικοί απέναντι 
στις µαρτυρίες, αφού αποτελούν µεν πρωτογενές υλικό αλλά ταυτόχρονα 
διαµεσολαβούνται από το µάρτυρα. Παρ’ όλα αυτά, σήµερα αναγνωρίζεται, και 
καταγράφεται και στα ευρωπαϊκά Προγράµµατα Σπουδών, αλλά και στα δικά µας 
σχολικά βιβλία του µαθητή και του εκπαιδευτικού, πως οι µαρτυρίες και οι ανάλογες 
πηγές (ηµερολόγια, αλληλογραφία κ.λπ.) συµβάλλουν ώστε να φωτιστούν 
αποσιωπηµένα θέµατα της επίσηµης ιστορίας, ένα από τα οποία υπήρξε και η 
Γενοκτονία των Εβραίων. Σήµερα γνωρίζουµε πως η µνήµη του µάρτυρα, παρότι 
ατελής, εµπλουτίζει το πληροφοριακό υλικό. Στο µεταίχµιο µεταξύ συλλογικής και 
ατοµικής ιστορίας, θυµίζει πως αυτές οι δύο ιστορίες διαπλέκονται και πως εν τέλει η 
µία καθορίζει την άλλη.  
 
∆ικαιολογηµένα λοιπόν οι φορείς που ασχολούνται µε τη διδασκαλία της 
Γενοκτονίας των Εβραίων τονίζουν ότι η διήγηση του µάρτυρα µεσολαβεί ώστε να 
µπορέσουµε, εκπαιδευτικοί και µαθητές, παρά το χάσµα των εξήντα και πλέον 
χρόνων που µας χωρίζει από τη Γενοκτονία να αντιληφθούµε ότι πίσω από τους 
αριθµούς, τα γεγονότα, την ευρύτερη ιστορική αφήγηση υπάρχουν αληθινοί 
άνθρωποι µε πρόσωπο και όνοµα, άνθρωποι που «είχαν ζωή, φίλους και οικογένεια 
πριν από το Ολοκαύτωµα»29 και ότι το µακρινό ιστορικό παρελθόν που γνωρίζουµε 
από το µάθηµα της ιστορίας, την τηλεόραση ή τις διάφορες ταινίες είναι εντέλει 
πραγµατικό. Οι ιστορίες των ανθρώπων που επέζησαν µας θυµίζουν ότι το παρελθόν 
δεν έχει παρέλθει, ότι εκβάλλει στο παρόν µας, κι ότι εντέλει οι µάρτυρες µιλούν όχι 
µόνο για τους ίδιους και για εκείνους που χάθηκαν αλλά και για όλους εµάς.  
 
Η αφήγηση του µάρτυρα µεσολαβεί ώστε να διατηρηθεί παράλληλα και η 
απαραίτητη συναισθηµατική απόσταση, µια απόσταση που επιτρέπει µεν την 
εµπλοκή του αποδέκτη, αποτρέπει όµως την ταύτιση µαζί του. Ο µάρτυρας, σε 
αντίθεση µε τον ήρωα µυθοπλασίας, είναι ένας άνθρωπος συνηθισµένος και κυρίως 
αληθινός. Οι µαρτυρίες προσφέρουν στους µαθητές µια εικόνα της Γενοκτονίας 
πραγµατική, σκληρή αλλά ταυτόχρονα ανθρώπινη, διαφορετική από την εικόνα που 

                                                 
29 Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς του Οργανισµού International Task Force for Holocaust 
Education, Remembrance and Research (www. taskforce.ushmm.org/working-groups/). 
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σχηµατίζουµε µέσα από τις ταινίες µυθοπλασίας, οι οποίες συχνά υποβαθµίζουν το 
ιστορικό παρελθόν σε µια περιπέτεια δράσης µε στερεοτυπικό χαρακτήρα, 
αποτυγχάνοντας να αναδείξουν την πολυπλοκότητα του θέµατος  και να 
δηµιουργήσουν τον κατάλληλο χώρο ώστε µαθητές και εκπαιδευτικοί να στοχαστούν 
πάνω στο γεγονός της Γενοκτονίας και στις µακροπρόθεσµες συνέπειές του και 
παράλληλα να αναζητήσουν τις δικές τους, προσωπικές απαντήσεις προάγοντας έτσι 
µια µάθηση ενεργητική.  
 
Χάρη στις µαρτυρίες, και σε συνδυασµό και µε το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει 
την έκδοση, το οποίο µπορεί επίσης να αξιοποιηθεί διδακτικά, οι διαφορετικές πτυχές 
της Γενοκτονίας γίνονται άµεσα αισθητές και συµπληρώνονται τα κοµµάτια µιας 
εικόνας που αναπόφευκτα, λόγω του χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί, είναι 
σχεδόν αδύνατο να ανασυνθέσουµε σήµερα πλήρως. Ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο 
αναβιώνει: ένα πλέγµα σύνθετων σχέσεων µεταξύ των Εβραίων ως συνόλου µε τις 
διαφορετικές ανά ζώνη κατοχής δυνάµεις, αλλά και µεταξύ των Εβραίων –ως ατόµων 
πλέον– µε τις κοινότητές τους αλλά και µε τις αντιστασιακές οργανώσεις. Ακόµη, 
προβάλλουν οι σχέσεις µε τους χριστιανούς συµπολίτες. Σχεδόν µέσα από κάθε 
ιστορία προβάλλει η αµφιθυµία στη συµπεριφορά τους: άλλοτε µετατρέπονται, 
ευκαιρίας δοθείσης, σε εκβιαστές αλλά και σε δωσίλογους που καταδίδουν τους 
Εβραίους στους Γερµανούς και άλλοτε αποδεικνύονται άνθρωποι τολµηροί και ηθικά 
ακέραιοι, έτοιµοι να αψηφήσουν τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχουν προκειµένου 
να σώσουν φίλους και γνωστούς Εβραίους. Τέλος, αναδεικνύεται το εσωτερικό 
δράµα που έζησε η εβραϊκή οικογένεια µπρος στο δίληµµα της απόδρασης ή της 
συµµόρφωσης στις εντολές των Ναζί, και ενίοτε των ιθυνόντων των κοινοτήτων, κάτι 
που συνιστά µια απάντηση στο επανερχόµενο ερώτηµα «γιατί δεν διέφυγαν 
περισσότεροι Εβραίοι».  
 
 
 Κλείνοντας, θα θέλαµε να σηµειώσουµε πως το βιβλίο περιλαµβάνει ένα 
χρήσιµο χρονολόγιο µε τον τίτλο «Το ναζιστικό σχέδιο για την εξόντωση των 
Εβραίων της Ευρώπης (1939-1945)», που επιµελήθηκαν οι Αλέξης Μενεξιάδης και 
Οντέτ Βαρών-Βασάρ και το οποίο επικυρώνει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του 
βιβλίου. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας το χρονολόγιο ως οδηγό, θα µπορέσει να θέσει 
καίρια ερωτήµατα κατάλληλα να αποτελέσουν κατευθυντήριο νήµα µιας ερευνητικής 
εργασίας από κοινού µε τους µαθητές. Για παράδειγµα, θέτοντας το ερώτηµα πώς 
επηρεάζει την τύχη των διωκόµενων ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα στην εκτόπιση 
της Θεσσαλονίκης και στην εκτόπιση της Αθήνας, οι µαθητές καλούνται να 
διερευνήσουν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ανά περιοχή η εξόντωση των 
Εβραίων, και παράλληλα πώς ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος και η εξόντωση των 
Εβραίων διαπλέκονται τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκό όσο και σε επίπεδο ελληνικό.  
 
Ας ευχηθούµε το βιβλίο να έχει στις τάξεις, πρωτίστως, την τύχη που του αξίζει. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38  

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ  
 
 
∆ΑΝΕΛΟΣ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ 
 
Ο κ. ∆ανιήλ (∆ανέλος) Αλχανάτης αναφέρθηκε στη διαδικασία της διάσωσης των 
Εβραίων από την Αντίσταση αλλά κυρίως τη συνειδητή συµµετοχή πολλών από αυτούς 
στις αντιστασιακές οργανώσεις, µε κυριότερη το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 
(ΕΑΜ). Αυτή ήταν και η µαζικότερη οργάνωση, που πρωτοστάτησε στην προστασία των 
Εβραίων από τους Γερµανούς. Ως σπουδαστής του Πολυτεχνείου, και ο ίδιος ήταν 
µέλος της φοιτητικής οργάνωσης του ΕΑΜ από το 1942 ενώ το φθινόπωρο του 1943, 
έφυγε από την Αθήνα και κατέφυγε στην Εύβοια. Εκεί κατατάχτηκε στο 7ο Σύνταγµα του 
ΕΛΑΣ και πήρε µέρος σε αρκετές µάχες εναντίον των Γερµανών. Μετά την 
Απελευθέρωση γνώρισε πολιτικές διώξεις και εξορίστηκε ως αριστερός. Υπήρξε 
ιδιαίτερα δραστήριος στα εβραϊκά κοινά ενώ διετέλεσε για δεκαετίες πρόεδρος της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας (σήµερα επίτιµος πρόεδρος). Η οµιλία του κυρίου 
Αλχανάτη είναι η ακόλουθη:  
 
Θα αναφερθώ στη σύσταση της εβραϊκής οµάδος του ΕΑΜ που δηµιουργήθηκε την 
περίοδο της ιταλογερµανικής κατοχής το 1942 µε σκοπό την αντίσταση κατά των 
κατακτητών.  
Ήµουν οργανωµένος στο ΕΑΜ της φοιτητικής παράταξης του Εθνικού Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου σαν σπουδαστής της Αρχιτεκτονικής στο δεύτερο έτος. 
Τότε µε πλησίασε ο Νείλος Μαστραντώνης, σπουδαστής της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών στο τέταρτο έτος, ένας από τους πρώτους στις επιδόσεις των µαθηµάτων 
που τα σχέδιά του κοσµούσαν τις προθήκες του Πολυτεχνείου σαν παραδείγµατα 
επιδόσεων. Μου είπε: «Συνάδελφε, ξέρω ότι είσαι δικός µας και ξέρω ότι είσαι 
Εβραίος. Γνωρίζω, µου είπε, από τον πατέρα µου που συνεργάζεται µε πολλούς 
οµοθρήσκους σου, ότι έχετε µια καλά οργανωµένη κοινότητα και οι περισσότεροι 
από εσάς κατοικούν µεταξύ του Θησείου και των Πετραλώνων κοντά στη συναγωγή 
της πλατείας Αγίων Ασωµάτων. Θα ήθελα λοιπόν να φροντίσεις οι νέοι της ηλικίας 
µας να οργανωθούν στο ΕΑΜ, που ξέρεις πολύ καλά ότι σκοπός του είναι η 
αντίσταση στους κατακτητές Γερµανούς και Ιταλούς. Εγώ θα βοηθήσω όταν µου πεις 
και σε ό,τι µου ζητήσεις». 
Πράγµατι ξεκίνησα τις επαφές µου µε τους φίλους µου και σε λίγο χρονικό διάστηµα 
είχαµε συγκεντρωθεί περισσότεροι από 30 νέοι.  
Συγκεντρωνόµαστε στα σπίτια µας τα βράδια και συζητούσαµε πως θα 
δραστηριοποιούµαστε στην αντίσταση κατά των Γερµανών και Ιταλών κατακτητών. 
Σε µια από αυτές ήρθε και ο Νείλος Μαστραντώνης, µας εξήγησε ότι η οργάνωση 
είναι πανελλαδικής εµβέλειας, δεν είναι µόνο φοιτητές, αλλά και νεολαίοι από όλες 
τις κοινωνικές τάξεις, που τα πατριωτικά αισθήµατά τους, τους προτρέπουν να 
αγωνιστούν εναντίον των κατακτητών.  
Η οµάδα σιγά-σιγά µεγάλωνε και παίρναµε µέρος σε επιχειρήσεις αντιστασιακής 
µορφής µε στρατολόγηση νέων µελών, αναγραφή συνθηµάτων στους τοίχους της 
Αθήνας τα βράδια µε περιεχόµενο εναντίον των Γερµανών και Ιταλών µαζί µε άλλους 
νέους Εαµίτες. 
Σε µία από αυτές τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν από µια ιταλική περίπολο δυο από 
τους συντρόφους µας, ο Σίµος Βάλενσταιν και ο Μιχάλης Θεολογίτης. Την άλλη 



 39  

µέρα πέρασαν µια δική-παρωδία από ιταλικό στρατοδικείο που τους καταδίκασε σε 
τρία χρόνια φυλάκιση στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. 
Στο στρατοδικείο, την ηµέρα της δίκης, ήµασταν πολλοί φίλοι των συναγωνιστών µας 
παρόντες, γιατί επιτρεπόταν η παρακολούθηση της δίκης, για να δείξουν οι Ιταλοί 
στον κόσµο ότι είναι δίκαιοι και τιµωρούν την ανταρσία και τη µη υπακοή στους 
νόµους της Κατοχής. 
Οι φίλοι µας αυτοί έµειναν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου περί τον ένα χρόνο και 
πριν οι Ιταλοί παραδώσουν τη διοίκηση των φυλακών στους Γερµανούς, µετά την 
ανάληψη της κατοχικής διοίκησης της Αθήνας, άνοιξαν τις πόρτες και 
απελευθέρωσαν όλους τους κρατούµενους Έλληνες αντιστασιακούς. 
Ήδη µε την ανάληψη της κατοχικής διοίκησης από τους Γερµανούς άρχισε και η 
εφαρµογή των µέτρων στην Θεσσαλονίκη εναντίον των Εβραίων µε πρώτη ενέργεια 
τον εγκλεισµό τους σε γκέττο και την αναγραφή του γνωστού σήµατος του Μαγκέν 
Νταβίντ στο πέτο. Τότε γέµισαν τις τάξεις µας όλοι σχεδόν οι νέοι της παροικίας µας 
για να έχουν επαφή ο ένας µε τον άλλον, να είναι κάτω από τη σκέπη της οργάνωσης 
του ΕΑΜ που είχε µπει στις καρδιές όλων σχεδόν των Ελλήνων, και όταν χρειαστεί 
θα τους βοηθήσει, όπως και έγινε, αυτούς και τις οικογένειές τους να αντιµετωπίσουν 
τον κίνδυνο που σιγά-σιγά θα ερχόταν και στην Αθήνα. 
Και πράγµατι, δεν άργησαν οι Γερµανοί να ανακοινώσουν τα µέτρα κατά των 
Εβραίων στην Αθήνα µε την υποχρέωση όλων των οµοθρήσκων να δηλώσουν στην 
κοινότητα την οικογενειακή τους κατάσταση και τη διεύθυνση της κατοικίας τους και 
την υποχρέωσή τους να δίνουν το παρόν µια φορά τη βδοµάδα στη Συναγωγή. 
Μάλιστα είχαν υποσχεθεί οι Γερµανοί ότι όποιος δηλωθεί, δεν έχει να φοβάται τίποτε 
και θα τους δοθούν και άζυµα το Πάσχα για να περάσουν την εβδοµάδα των εορτών. 
Ενώ όσοι δε δηλωθούν θα είχαν να αντιµετωπίσουν την ποινή του θανάτου. 
Η προσπάθειά µας και η εντολή του ΕΑΜ ήταν τότε: Κανείς να µη δώσει τα στοιχεία 
µας στους Γερµανούς και να αλλάξουµε όλοι, και οι οικογένειές µας, τόπο κατοικίας.  
Τότε πολλοί φίλοι µας Έλληνες χριστιανοί προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν 
οµοθρήσκους µας παρά το µεγάλο κίνδυνο που διέτρεχαν. ∆υστυχώς οι γεροντότεροι 
και εκείνοι που φοβήθηκαν τα αντίποινα των Γερµανών πήγαν και δηλώθηκαν. 
Είναι γνωστή σε όλους µας η επιχείρηση του ΕΑΜ για τη φυγάδευση του 
Αρχιραββίνου Ηλία Μπαρτζιλάι και της οικογένειάς του. Μέλη της οργάνωσης 
πρωτοστατούντων και Εβραίων αντιστασιακών, µεταξύ των οποίων και ο γιατρός 
Μανόλης Αρούχ µετέφεραν τον Αρχιραββίνο και την οικογένειά του σε χωριά των 
περιοχών που ελέγχονταν από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ –του στρατιωτικού τµήµατος 
του ΕΑΜ– για να µη γίνει αυτό που συνέβη στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Αρχιραββίνος 
Κόρετς έγινε, πιεζόµενος από τη Γκεστάπο, όργανο των Γερµανών. 
Αυτά για την Αθήνα, γιατί όπως µάθαµε στα Γιάννενα υπήρξε µια αντιστασιακή 
οργάνωση µε το όνοµα Ε∆ΕΣ µε αρχηγό το στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα, που κι 
αυτή βοήθησε τους Εβραίους των περιοχών της Ηπείρου να αποφύγουν τη σύλληψή 
τους από τους Γερµανούς. 
Η προσπάθειά µας και η διάδοση της ιδέας να µη δηλωθούν οι οµόθρησκοι στα Ες-
Ες, έσωσε πολλούς δικούς µας από την οµηρία και τη µεταφορά τους σε στρατόπεδα 
θανάτου στην Πολωνία και τη Γερµανία.  
Πολλοί από τους οργανωµένους νέους µας, όπως και ο υποφαινόµενος, 
στρατολογήθηκαν στις τάξεις του ΕΛΑΣ και αγωνίστηκαν ως αντάρτες παίρνοντας 
µέρος σε πολλές µάχες εναντίον των Γερµανών. Πολλοί άλλοι βοηθήθηκαν από 
Χριστιανούς φίλους µας και σώθηκαν. 
∆υστυχώς ο απολογισµός των απωλειών των οµοθρήσκων µας στην Ελλάδα υπερέβη 
το 90% του πληθυσµού.  
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Με την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερµανούς κατακτητές, όσοι επέζησαν 
και επανήλθαν, άρχισαν να µετρούν τις πληγές της συµφοράς που τους είχε πλήξει 
και προσπάθησαν να ξαναβρούν το νόηµα της νέας ζωής τους. 
Οι οργανωµένοι νέοι µας που πάλεψαν στο πλευρό των αντιστασιακών οργανώσεων 
συνέχισαν να συνεργάζονται µεταξύ τους και να καταστρώνουν σχέδια βοήθειας µε 
την ανασυγκρότηση της κοινότητας και την εργασιακή τακτοποίηση των µελών της.  
Τότε δηµιουργήθηκε ο «Σύλλογος Ισραηλιτών Φοιτητών» µε πρόεδρο τον 
υποφαινόµενο και αρωγό την American Joint Distribution Committee (AJDC). 
Έδωσε σε όλους τους νέους επιστήµονες τη δυνατότητα να µπορέσουν να 
εξασκήσουν το επάγγελµά τους. Ενισχύοντάς τους να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 
εφόδια, εργαλεία και λοιπά όργανα της ειδικότητάς τους. 
∆υστυχώς τότε, η διαµάχη µεταξύ των πολιτικών παρατάξεων της Ελλάδος που 
οδήγησε σε εµφύλιο σπαραγµό τη χώρα έφεραν στον ελληνικό πληθυσµό αµέτρητες 
ταλαιπωρίες και µαζί µε όλους αυτούς και στους οµοθρήσκους που είχαν 
χαρακτηριστεί κοµµουνιστές επειδή ανήκαν στην παράταξη του ΕΑΜ, γιατί από εκεί 
είχαν βοήθεια για να σωθούν.  
Έτσι πολλά µέλη έγιναν στόχος της αντιπάλου παρατάξεως. Μέλη των οικογενειών 
Σολοµών Ασέρ, Νώε Γιουσουρούµ και άλλων, εκτοπίστηκαν την περίοδο των 
∆εκεµβριανών (1944) στην Ελ-Ντάµπα της Αφρικής ενώ ο υποφαινόµενος, όπως και 
πολλοί φίλοι του εκτοπίστηκαν το 1947 στα ξερονήσια της Ικαρίας και της 
Μακρονήσου, µε τεράστιες για όλους ταλαιπωρίες µέχρι να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους.    
Η δική µου εξορία στην Ικαρία κράτησε δυο χρόνια και η απελευθέρωσή µου έγινε µε 
την αµνηστεία που έδωσε η κυβέρνηση Θεµιστοκλή Σοφούλη, σε όλους τους 
εξόριστους. 
Θα πρέπει κλείνοντας τη µικρή ιστορική αναδροµή στην περίοδο της Κατοχής, να 
είµαστε ευγνώµονες και να το αναφέρουµε εµείς και οι απόγονοί µας για:  

1. τη βοήθεια που µας έδωσαν οι αντιστασιακές οργανώσεις 
2. τη βοήθεια που µας έδωσαν οι φίλοι µας Χριστιανοί µε κίνδυνο της ζωής 

τους. Πολλοί από αυτούς τιµήθηκαν από το Yad Vashem µε το παράσηµο 
των «∆ικαίων των Εθνών». 

3. τη βοήθεια και την αγάπη που έδειξε ο Αρχιεπίσκοπος ∆αµασκηνός µε τις 
επεµβάσεις του στους Γερµανούς για τη σωτηρία των Εβραίων. 

4. την ουσιαστική συµπαράσταση του τότε Αρχηγού της ελληνικής 
Αστυνοµίας, Άγγελου Έβερτ, µε την έκδοση σε οµοθρήσκους µας 
ταυτοτήτων µε χριστιανικά ονόµατα και λοιπά στοιχεία οικογενειακής 
κατάστασης για να µην εµφανίζονται οι Εβραίοι στα µπλόκα ως 
καταζητούµενοι. 

5. τους επιστηµονικούς συλλόγους και την Ακαδηµία Αθηνών για τη 
διακήρυξή τους υπέρ των Εβραίων και την αντίθεσή τους στα εξοντωτικά 
µέτρα των Γερµανία εναντίον των Εβραίων.   

 
 
Μετά από απαίτηση και των συγκινηµένων παρευρισκοµένων, ο κ. Αλχανάτης 
τραγούδησε ένα από τα πιο σπουδαία αντάρτικα εµβατήρια του οποίου τα λόγια 
θυµόταν επακριβώς. Το χειροκρότηµα ήταν ανάλογα βροντερό.  
 
Βροντάει ο Όλυµπος,  
αστράφτει η Γκιώνα, 
µουγκρίζουν  τ’ Άγραφα, 
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σιέται η στεριά.. 
Στ’ άρµατα, στ’ άρµατα,  
εµπρός στον αγώνα 
για την χιλιάκριβη  
την λευτεριά.  
Στ’ άρµατα, στ’ άρµατα, 
εµπρός στον αγώνα  
για την χιλιάκριβη 
την λευτεριά. 
 
Ξαναζωντάνεψε τ’ αρµατολίκι 
τα µπράτσα σίδερο, φλόγα η ψυχή 
λουφάζουν έντροµοι οι ξένοι λύκοι, 
στην εκδικήτρα µας, αντρίκια ορµή. 
Ο Γοργοπόταµος στην  Αλαµάνα 
στέλνει περήφανο χαιρετισµό 
µιας νέας ανάστασης, χτυπάει η καµπάνα, 
µιλούν τα όπλα µας, για λυτρωµό. 
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Αλέξανδρος Σιµχά 
 
 Μία από τις πρώτες αναµνήσεις του Αλέξανδρου Σιµχά ήταν το µαύρο ταξί 
που χρησιµοποιήθηκε για τη φυγή της οικογένειάς του από την Καβάλα. Τριών ετών 
ήταν τότε ο ίδιος. Ο πατέρας του, διευθυντής σε µεγάλη καπνεµπορική επιχείρηση 
της πόλης, διείδε τον κίνδυνο από την επερχόµενη Γερµανική Κατοχή µε το ξεκίνηµα 
ακόµη του πολέµου. Αποφάσισε λοιπόν να µετακινηθεί η οικογένεια στην Αθήνα, 
όπου θα ήταν ευκολότερο να αναµιχθεί µε το πλήθος. 
 Βρέθηκαν έτσι, ο Αλέξανδρος µε τους δύο µεγαλύτερους αδελφούς του και 
τους γονείς του, σ’ ένα νοικιασµένο σπίτι στο Παγκράτι. Η Κατοχή είχε αρχίσει, αλλά 
τα παιδιά µπορούσαν ακόµη τον πρώτο καιρό να κάνουν φίλους και να συµµετέχουν 
στα παιχνίδια της γειτονιάς. 
Ήταν τότε που άρχισε να νιώθει τις πρώτες σκιές της δύσκολης περιόδου που 
επρόκειτο να έρθει:  «Οι γονείς µου µού έλεγαν συνέχεια να µη λέω σε κανέναν ότι 
είµαστε Εβραίοι, για να µη το µάθουν οι Γερµανοί» θυµάται ο ίδιος. «Άρχισαν έτσι 
να µου δηµιουργούνται ενοχές. Αισθανόµουνα ότι ανήκα σε µία κατώτερη κατηγορία 
ανθρώπων...» 
Αποφασίστηκε ακόµα προληπτικά να βαφτιστούν όλα τα µέλη της οικογένειας 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ώστε µε νέα, ψεύτικα ονόµατα και ταυτότητες να µπορούν να 
γλυτώσουν από το διωγµό. Τα παιδιά έπρεπε για περισσότερη πειστικότητα να 
µάθουν τις βασικές χριστιανικές προσευχές. Τα µεγαλύτερα αδέλφια του 
δυσκολεύτηκαν αρκετά, ο µικρός όµως Αλέξανδρος το βρήκε διασκεδαστικό˙ µέσα 
σε δυο – τρεις µέρες είχε µάθει το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ηµών», χωρίς καν να 
ξέρει ακόµη να διαβάζει! Το µέτρο αυτό αποδείχθηκε αργότερα µάλλον µάταιο, αφού 
δεν αναγνώριζαν οι Γερµανικές Αρχές τέτοιου είδους βαφτίσεις Εβραίων σε 
Χριστιανούς.  
 Όσο η Κατοχή γινόταν αγριότερη, τόσο δυσκόλευαν τα πράγµατα για τους 
διωκόµενους Εβραίους. Πάρθηκε η απόφαση να χωριστεί η οικογένεια, ώστε αν 
πιανόταν ένα µέλος να µην κινδυνεύσουν οι  υπόλοιποι.  
Τη φροντίδα του Αλέξανδρου ανέλαβε το ζεύγος του Γιώργου και της Βιργινίας 
Αιγινήτη, στο σπίτι τους στο κέντρο της Αθήνας. Ο χωρισµός αυτός στάθηκε 
ιδιαίτερα οδυνηρός για το πεντάχρονο αγόρι κι’ ας διαισθανόταν την αναγκαιότητά 
του. Η συγκατοίκηση µε ανθρώπους που ως τότε δε γνώριζε, παρ’ όλη την αγάπη και 
τη φροντίδα τους, ήταν στενάχωρη για εκείνο. «[..] παρ’ όλη την ωραία ατµόσφαιρα 
που είχε δηµιουργήσει η οικογένεια Αιγινήτη, αισθανόµουν ότι επρόκειτο να ανέβω 
µια µεγάλη ανηφόρα και µάλιστα χωρίς να γνωρίζω το τέλος της». 
Αντίβαρο στην περιστασιακή αυστηρότητα της Βιργινίας υπήρξε η αδυναµία που του 
έτρεφε η µεγάλη µητέρα της.  
 Μοναδική διέξοδος στην ανάγκη του µικρού για παιχνίδι υπήρξε ο κοντινός 
λόφος του Στρέφη. Η  Καίτη, η κόρη της οικογένειας τον πήγαινε τακτικά εκεί για 
βόλτα. Εκεί έζησαν και την εµπειρία ενός βοµβαρδισµού. Έχοντας µπει σε ένα 
καταφύγιο του πάρκου, και φοβισµένοι από ένα βλήµα που εξερράγη στην είσοδό 
του, άργησαν να επιστρέψουν στο σπίτι. Αυτό ανησύχησε πολύ τους θετούς του 
γονείς. 
 Για τον ίδιο λόγο, την ανησυχία τους µήπως του συµβεί κάτι κακό ή προδοθεί, 
είχαν απαγορευθεί και οι συναντήσεις µε την οικογένειά του. Η µία και µοναδική 
φορά που συναντήθηκε µαζί τους, κατέληξε στη δριµεία επίπληξη της Καίτης από 
τους θετούς της γονείς, επειδή είχε ανοίξει την πόρτα σε µιαν άγνωστη και της 
επέτρεψε να πάρει τον µικρό Αλέκο. ∆εν θα τους ξανάβλεπε παρά µόνο µετά την 
απελευθέρωση. 
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 Η εξασφάλιση τροφίµων ήταν εξαιρετικά δύσκολη εκείνο τον καιρό. Τα 
«πεσκέσια» µερικών από τους µαθητές του Γιώργου Αιγινήτη στην Τεχνική Σχολή, 
όπως και οι κότες που κρατούσαν στην ταράτσα και τα αυγά τους, απάλυναν κάπως 
το πρόβληµα.  
Μετά το φαγητό, η κιθάρα του Γιώργου και το τραγούδι προσέφεραν ένα ξαλάφρωµα 
από τις καθηµερινές δυσκολίες και αγωνίες.  
 Την ίδια εποχή, ο θετός του πατέρας άρχισε να διδάσκει στον εξάχρονο πλέον 
Αλέξανδρο τα πρώτα του γράµµατα, για να µη µείνει πολύ πίσω από τα άλλα παιδιά 
της ηλικίας του που είχαν ήδη πάει σχολείο. .  
Μήνες πέρασαν έτσι, ώσπου έφτασε η πολυπόθητη ηµέρα της απελευθέρωσης. Η 
χαρά της µητέρας και του παιδιού που µπορούσαν πια ελεύθερα να ξανασµίξουν, 
σκιάστηκε λίγο από τη συγκίνηση των θετών του γονιών που τον έβλεπαν τώρα να 
φεύγει.  
Οι δυσκολίες που η ξαναενωµένη οικογένεια είχε να αντιµετωπίσει, ήταν ακόµη 
πολλές: έπρεπε να διεκδικήσουν πίσω το σπίτι τους, που είχε νοικιαστεί σε τρίτους 
και ο πατέρας τους έπρεπε να βρει δουλειά. Όµως όλ’ αυτά µπορούσαν να γίνονται 
πια φανερά, χωρίς φόβο και χωρίς να χρειάζεται να κρύβουν από κανέναν την 
Εβραϊκή τους καταγωγή. 
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Νίνα Αλκαλάη  
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 
 
Στη διάρκεια του βιωµατικού εργαστηρίου, οι συµµετέχοντες δηµιούργησαν  κείµενα 
και µικρά εικαστικά έργα  βασισµένα στην έκθεση φωτογραφιών από το Άουσβιτς 
του Βίκτωρα Κοέν. 
 
To κείµενο που ακολουθεί µοιράστηκε στους συµµετέχοντες και αποτελεί συνοπτικό 
συνοδευτικό υλικό του βιωµατικού εργαστηρίου. Ο στόχος του είναι: 
1. Να υπενθυµίσει την αναγκαιότητα και σηµασία της τέχνης στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 
2. Να προτείνει κάποιες αρχικές ιδέες στους δάσκαλους και καθηγητές που επιθυµούν 
να προσεγγίσουν το θέµα του Ολοκαυτώµατος µέσω της τέχνης.  
Το Ολοκαύτωµα ως θέµα διδακτέας ύλης έχει ενταχθεί ήδη από τις αρχές της δε-
καετίας του ΄90 στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα πολλών χωρών.  
Στην Ελλάδα, τα νέα σχολικά βιβλία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης αναφέρονται ειδικά στο ολοκαύτωµα ως αποτρόπαιο κεφάλαιο της 
σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Οµάδα ελλήνων εκπαιδευτικών (Γ. Κόκκινος, Μ. 
Βλαχού, Β. Σακκά, Ε. Κουνέλη, Α. Κώστογλου, Σ. Παπαδόπουλος) έχουν ήδη 
καταθέσει σηµαντικό ερευνητικό έργο σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα 
µπορούσε να διδαχθεί αυτό το δύσκολο κεφάλαιο στα ελληνικά σχολεία. Στόχος της 
σύγχρονης διδακτικής µεθοδολογίας διεθνώς είναι η ενσυναισθηµατική και 
διερευνητική προσέγγιση του θέµατος µε στόχο η διδασκαλία να συµβάλλει τόσο 
στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης όσο και στη συναισθηµατική εµπλοκή που 
σταδιακά επιφέρει συνειδητές αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης του κόσµου και του 
Άλλου. 
 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Τα ιστορικά εγχειρίδια και κείµενα, τα παλιά και νέα ιστορικά αρχεία, οι αριθµοί και 
οι έρευνες, η κριτική θεώρηση και η τοποθέτηση του Ολοκαυτώµατος στο ιστορικό 
του πλαίσιο είναι βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια κατανόησης του 
πιο σκοτεινού κεφαλαίου της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας.  
 
Ωστόσο δεν αρκεί.  
 
Και εκεί αρχίζει ο ρόλος της τέχνης. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας η 
τέχνη κερδίζει συνεχώς έδαφος. Εξάλλου όπως επεσήµανε και ο Elliot Eisner , 
καθηγητής και πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης για την εκπαίδευση µέσω της τέχνης: 
« ποιος είναι ο στόχος της εκπαίδευσης αν δεν διευρύνει τους τρόπους µέσω των 
οποίων το άτοµο προσλαµβάνει τον κόσµο αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και µοιράζεται 
µε τους άλλους την εµπειρία του από αυτόν »; 
 
Αν η διδακτική µεθοδολογία επίµαχων ιστορικών προβληµάτων απαιτεί όπως 
προτείνουν τα διεθνή µοντέλα προσέγγιση µέσω: ενσυναίσθησης, διερεύνησης, 
αποστασιοποίησης και επανόρθωσης, τότε ο ρόλος της τέχνης είναι πρωταρχικός. 



 45  

Το ερώτηµα παραµένει πάντα το ίδιο: Τι είναι αυτό που θέλουµε να αποκοµίσουν οι 
µαθητές µας; Αν η εκπαίδευση µέσω του ολοκαυτώµατος επιζητά να συνδεθεί και µε 
θέµατα ηθικής τότε το συναίσθηµα είναι κεντρικό ζητούµενο. 
 
ΤΕΧΝΗ: Μουσική, εικαστικά, κίνηση-χορός, ποίηση, λογοτεχνία, φωτογραφία, 
θέατρο. 
 
Η τέχνη ως: Αρχειακό υλικό 
 Τρόπος γνώσης και κατανόησης 
 Πράξη δηµιουργίας- επανόρθωσης 
 
Η έκφραση µέσω της καλλιτεχνικής δηµιουργίας αποτέλεσε το καταφύγιο πολλών 
θυµάτων του Ολοκαυτώµατος. 
Εκατοντάδες ποιήµατα και πάνω από 4.000 ζωγραφιές έχουν βρεθεί για παράδειγµα, 
από τα 11.000 παιδιά και εφήβους που πέρασαν από το στρατόπεδο Terezin στη 
Βόρεια Βοηµία. Στο Terezin, βιτρίνα προπαγάνδας  των ναζί, τα παιδιά είχαν τη 
δυνατότητα καλλιτεχνικής δηµιουργίας πριν µεταφερθούν σε άλλα στρατόπεδα 
εξόντωσης. Τα έργα, µαρτυρίες µιας ακατανόητης πραγµατικότητας ήταν ταυτόχρονα 
και µοναδικός τρόπος συναισθηµατικής επιβίωσης. Στο χαρτί και στους παιδικούς 
στίχους, ο τρόµος, η θλίψη, η ελπίδα, η απορία, παίρνουν χρώµα και µορφή, γίνονται 
πολύτιµο εργαλείο ψυχικής εκτόνωσης, γέφυρα σωτηρίας ανάµεσα στον εσωτερικό 
και τον εξωτερικό κόσµο. 
 
Τα έργα από το Terezin αλλά και κρυφές απόπειρες συναισθηµατικής επιβίωσης 
µέσω της τέχνης από άλλα στρατόπεδα, έργα από ερασιτέχνες ή επαγγελµατίες 
καλλιτέχνες αποτελούν ένα σπάνιο αρχειακό υλικό που προσφέρει πολύτιµη γνώση 
για τα γεγονότα. Ταυτόχρονα αποτελούν εργαλείο  κατανόησης  για τις σκέψεις, 
συναισθήµατα και δράση των θυµάτων.  
Μετά το τέλος του 2ου παγκόσµιου πόλεµου, ο γνωστός Γερµανοεβραίος φιλόσοφος 
Theodor Adorno µε τη γνωστή φράση του «µετά το Άουσβιτς δεν µπορεί να υπάρξει 
ποίηση » αµφισβήτησε τη δύναµη της τέχνης και ανέδειξε το ζήτηµα του « 
περιγράψιµου », της δυνατότητας της λεκτικής αποτύπωσης οριακών γεγονότων, της 
αποτύπωσης του «αδιανόητου» ακόµα και µέσω της τέχνης.  
Ωστόσο ο ίδιος τροποποίησε αργότερα τη θέση του: «Ο ανθρώπινος πόνος ζητά τη 
συνεχή παρουσία της τέχνης.. µόνο στην τέχνη µπορεί ο πόνος να βρει τη φωνή του…» 
Σε παρόµοιο προβληµατισµό, η καθηγήτρια Τζίνα Πολίτη στο δοκίµιό της «Το 
Γραπτό και το Άφραστο» επισηµαίνει ότι γλώσσα και πάθος βρίσκονται σε 
αναντιστοιχία επισηµαίνοντας ωστόσο ότι η γλώσσα συνεχίζει την προσπάθεια να 
εκφράσει το ανέκφραστο, και ότι κυρίως στην ποίηση η γλώσσα «δηλώνει την 
ανηµπόρια της να πει ενώ ταυτόχρονα λέει ». 
 
Τελικά, τα έργα που δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος ή τα χιλιάδες 
έργα τέχνης που αναφέρονται σε αυτό είναι η µεγαλύτερη απόδειξη της καταλυτικής 
δύναµης της τέχνης. Μουσικές συνθέσεις, ποιήµατα, χορογραφικά έργα, λογοτεχνικά 
κείµενα, εικαστικές δράσεις. Από άτοµα που χάθηκαν στα στρατόπεδα, από άτοµα 
που επέζησαν του εφιάλτη και αναζήτησαν το συµβολισµό της τέχνης για να 
εκφράσουν µια πραγµατικότητα µπροστά στην οποία η καθηµερινή γλώσσα χάνει το 
νόηµά της.  
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Αλλά και από απλούς µελετητές της Ιστορίας ή απόγονους των θυµάτων του 
Ολοκαυτώµατος οι οποίοι µέχρι σήµερα στρέφονται στο συµβολισµό της τέχνης για 
να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήµατα που δεν χωρούν στη γλώσσα της λογικής. 
Η τέχνη (όπως και τα όνειρα) αποτελεί ζωτική ανθρώπινη ανάγκη και ισχυρή 
δικλείδα ασφαλείας της συναισθηµατικής µας ισορροπίας. Από καταβολής κόσµου ο 
άνθρωπος ζωγραφίζει στα σπήλαια, δηµιουργεί σύµβολα για να εκφράσει σκέψεις, 
βρίσκει τρόπους να παράγει ήχους, και χορεύει τα πιο έντονα συναισθήµατά του. 
Όπως είπε και ο Εντγκάρ Μορέν: «Όποιος και να είναι ο πολιτισµός του, το 
ανθρώπινο ον παράγει δύο οµιλίες: η µία είναι ορθολογική και η άλλη είναι συµβολική 
». 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 
Το ιστορικό γεγονός του Ολοκαυτώµατος είναι τόσο ακραίο που αποτελεί ιδιαίτερη 
πρόκληση για τον εκπαιδευτικό που θα επιδιώξει να το προσεγγίσει στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης. 
Η τέχνη σε αυτήν ειδικά την περίπτωση γίνεται πολύτιµος αρωγός στην προσπάθεια 
της « ιστορικής ενσυναίσθησης ». 
Θα αναφερθώ σε δύο τρόπους προσέγγισης του συγκεκριµένου θέµατος µέσω της 
τέχνης: 
 

1. Αρχές της εκπαίδευσης µέσω της τέχνης (Art education): 
επιδιώκεται η γνωριµία και εξοικείωση των µαθητών µε έργα τέχνης που 
αποτύπωσαν το συγκεκριµένο γεγονός. 
1.1 Καταρχήν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λεγόµενη «στρατοπεδική τέχνη». 
Ζωγραφιές, ποιήµατα, σηµειώσεις, ηµερολόγια, µουσικές συνθέσεις που έγιναν µέσα 
στα στρατόπεδα από κρατούµενους παιδιά και ενήλικες. Μέσα από αυτά, οι µαθητές 
έρχονται σε επαφή µε συγκεκριµένα πρόσωπα και τις εµπειρίες τους και όχι µε 
στατιστικά µόνο στοιχεία ανθρώπινων απωλειών. 
1.2 Έργα µεταγενέστερης περιόδου που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός ή 

εµπνέονται από αυτό µπορούν να µελετηθούν και αναλυθούν. 
 

2. Αρχές της θεραπείας µέσω των τεχνών (Expressive arts therapies): 
επιδιώκεται η ελεύθερη έκφραση σκέψεων και συναισθηµάτων, η σύνδεση µε το 
ασυνείδητο και η σύνδεση εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου.  
 
Ο συνδυασµός των αρχών της εκπαίδευσης µέσω της τέχνης µε τις αρχές της 
θεραπείας µέσω των τεχνών στοχεύει στη βιωµατική εµπειρία και επιδιώκει τόσο την 
ενσυναίσθηση και την προσωπική δηµιουργία όσο και την επανόρθωση ενώ 
αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της βιωµατικής διδασκαλίας.  
Η βιωµατική διδασκαλία που αποβλέπει στην βιωµατική εµπειρία µέσα από τις 
τέχνες προτείνει ένα εναλλακτικό µοντέλο προσέγγισης της ιστορίας όπου οι µαθητές 
καλούνται να εµπλακούν ταυτόχρονα στο νοητικό, συναισθηµατικό και σωµατικό 
επίπεδο. Η βιωµατική διδασκαλία µέσω των τεχνών προσφέρει στους µαθητές ένα 
χώρο να σκεφτούν και να δηµιουργήσουν ένα προσωπικό διάλογο µε την 
πραγµατικότητα του εξωτερικού κόσµου ώστε να µη µένουν απλοί αποδέκτες 
ιστορικών πληροφοριών. 
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Στον ασφαλή χώρο της καλλιτεχνικής διαδικασίας που στηρίζει την ατοµική ή 
συλλογική δηµιουργικότητα, µέσα από το συµβολισµό της τέχνης που επιτρέπει το 
ανείπωτο να έρθει στο φως, οι µαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν και να 
εκφράσουν σκέψεις και συναισθήµατα για έννοιες που δύσκολα µπαίνουν σε λόγια. 
Έννοιες που σφράγισαν τον 20ο αιώνα αλλά αφορούν εξίσου το µέλλον µας. Έννοιες 
όπως ο ρατσισµός, η προκατάληψη, η αποµόνωση και η ακραία βία, αλλά και ο 
σεβασµός του Άλλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προστασία, η διάσωση... 
Η τέχνη και η βιωµατική εµπειρία ως µέσο βαθύτερης προσέγγισης αυτής της 
περιόδου άρχισε να χρησιµοποιείται στην Πολωνία από το µουσείο Άουσβιτς ήδη 
από τη δεκαετία του ΄70. Τότε, µαθητές γυµνασίων επισκέφτηκαν το µουσείο, 
άκουσαν οµιλίες, παρακολούθησαν φιλµ και µετά έπιασαν χαρτί και χρώµατα. Τα 
έργα τους παρουσιάστηκαν σε ειδική έκθεση µε τίτλο « Η µνήµη της ανθρώπινης 
τραγωδίας ». 
 
 
ΜΕΡΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ 
 
Καθώς οι έρευνες και η εµπειρία για τη χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση 
διευρύνονται, οι καθηγητές µπορούν πλέον να επιλέξουν ανάµεσα σε πολλούς 
τρόπους µε τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη λογοτεχνία, την ποίηση, τα 
εικαστικά , τη µουσική την κίνηση ή το θέατρο στα πλαίσια της προσέγγισης του 
Ολοκαυτώµατος.  
 
Στα πλαίσια της οικουµενικότητας που επιτυγχάνει η τέχνη καταργώντας τους 
φραγµούς της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτισµικών διαφορών, αλλά και του 
χρόνου προτείνω: 
Τα έργα που θα προταθούν στους µαθητές να µην περιοριστούν στη στρατοπεδική 
τέχνη ή και στα έργα που αναφέρονται συγκεκριµένα στο Ολοκαύτωµα αλλά να 
περιλαµβάνουν και σύγχρονα έργα που εκφράζουν την αγωνία της ανθρώπινης 
ύπαρξης. 
 
Οι επιλογές θα πρέπει να έχουν άµεση σχέση όχι µόνο µε την ηλικία και την ψυχική 
ωριµότητα των µαθητών αλλά και µε τα χρονικά περιθώρια: άλλες δυνατότητες 
υπάρχουν αν έχουµε µόνο δύο-τρεις ώρες µε παιδιά της έκτης δηµοτικού και άλλες αν 
έχουµε µια σειρά ωρών ή τη δυνατότητα ενός project µε παιδιά του γυµνασίου ή 
λυκείου. 
Γενικά ο τρόπος προσέγγισης επιλέγεται καταρχήν σε σχέση µε το επίπεδο της 
νοητικής και συναισθηµατικής ωριµότητας των µαθητών: 
Επίπεδο 1 (ηλικίες 10-12) 
Επίπεδο 2 (ηλικίες 13-15) 
Επίπεδο 3 (ηλικίες 16-18) 
 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 (10-12 ετών) 
Όπως αναφέρθηκε, ηµερολόγια, αυτοβιογραφίες, γράµµατα, ποιήµατα, εικαστικά 
έργα και µουσικές συνθέσεις ενηλίκων και παιδιών που δολοφονήθηκαν ή επέζησαν, 
αλλά και καλλιτεχνών που έζησαν αργότερα, και προσπαθούν να αποτυπώσουν αυτό 
το γεγονός µπορούν να αποτελέσουν ερέθισµα προσωπικής δηµιουργίας. 
Για παράδειγµα: Σε παιδιά της έκτης δηµοτικού µπορούν να διαβαστούν 
αποσπάσµατα από το διάσηµο ηµερολόγιο της Άννας Φράνκ της 13χρονης 
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Γερµανίδας που κρυβόταν µε την οικογένειά της για 2 χρόνια στο διαµορφωµένο 
πατάρι ενός σπιτιού στην Ολλανδία µέχρι να τους συλλάβουν οι Γερµανοί το 1944.  
Μπορεί µετά να ζητηθεί από τους µαθητές: 
Α) να γράψουν ένα γράµµα που θα απευθυνόταν στην Άννα Φρανκ ή 
Β) να ζωγραφίσουν σε ατοµικό ή κοινό χαρτόνι  ό,τι θέλουν σε σχέση µε αυτή την 
ιστορία. 
 
Μια άλλη ιδέα: 
Στη µουσειοσκευή που δηµιούργησε το Εβραϊκό Μουσείο για τα κρυµµένα παιδιά 
στην Ελλάδα της Κατοχής, αναφέρονται πραγµατικές ιστορίες παιδιών που σώθηκαν 
προστατευµένα από  οικογένειες Χριστιανών φίλων. 
Μπορεί να εξερευνηθεί η προσωπική τους µαρτυρία...οι φωτογραφίες.. η διαδροµή 
τους στον ελληνικό χάρτη. 
Για παράδειγµα, η µικρή Ροζίνα Πάρδο σώθηκε, κρυµµένη 548 ηµέρες µε το 
ψευδώνυµο Ρούλα σε σπίτι Χριστιανών φίλων. Μπορούµε να ζητήσουµε από µικρούς 
µαθητές να φτιάξουν κάτι, σαν ένα µικρό δώρο για ένα από τα παιδιά που σώθηκαν: 
Μια ζωγραφιά, ένα µικρό κολλάζ, κάτι µε πλαστελίνη , πηλό, χάντρες.. Ή αν 
µπορούσαν να τους πουν κάτι, να τους γράψουν κάτι, έστω και µια φράση.. ποια θα 
ήταν αυτή; 
 
Αν υπάρχει στο σχολείο χώρος για κίνηση, οι µικροί µαθητές µπορούν µε την 
καθοδήγηση κάποιου να πειραµατιστούν στον κινητικό αυτοσχεδιασµό πάνω σε 
συγκεκριµένες οδηγίες - έννοιες: 
Πως κινούµαι όταν κινούµαι ελεύθερα και πως κινούµαι όταν φοβάµαι - κρύβοµαι; 
Πως αλλάζει ο χώρος, η ποιότητα  της κίνησης? 
Πως µεταφράζεται η έννοια «προστατεύω κάποιον» σε κίνηση; Πως κινείται µια 
οµάδα παιδιών που αποφασίζει να προστατεύσει ένα µέλος της οµάδας; 
Ή µε τι κίνηση- κινήσεις- µικρό χορό, ατοµικά ή σε οµάδα µπορώ να εκφράσω αυτό 
που σκέφτοµαι ή νοιώθω όταν µαθαίνω τέτοιες ιστορίες; 
Επίσης: Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης µετέφεραν µαζί τους τον Σεφαραδίτικο 
πολιτισµό. Κυκλοφορούν πλέον  πολλά δείγµατα αυτής της µουσικής παράδοσης. 
Κάποιο από αυτά τα τραγούδια, νανούρισµα, ή τραγούδι νοσταλγίας  θα µπορούσε να 
αποτελέσει αφορµή για συζήτηση , για κίνηση , για ζωγραφική. 
 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 (13-15 ετών) 
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αντίστοιχα µπορούµε να προτείνουµε στους µαθητές 
να διαβάσουν ένα από τα δεκάδες βιβλία-µαρτυρίες που έχουν γράψει Έλληνες 
επιζώντες και µετά  σε σχέση µε αυτό να δηµιουργήσουν ένα κείµενο-  ποίηµα-  
τραγούδι- εικαστικό έργο. Εδώ η νοητική και ψυχική ωριµότητα των µαθητών 
επιτρέπει πιο σύνθετη προσέγγιση: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έννοιες και 
στοχασµούς πάνω στην ανθρώπινη φύση και τη βία και να τα συνδέσουµε µε έργα 
τέχνης ή και να ενθαρρύνουµε την παραγωγή ενός µικρού εικαστικού, ποιητικού, 
µουσικού ή θεατρικού έργου ανάλογα µε τις επιθυµίες και τα ταλέντα των µαθητών.  
 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 (16-18 ετών) 
Ισχύουν αυτά που γράφονται και για το επίπεδο 2. Αλλά δεδοµένης της ωριµότητας 
των µαθητών µπορούµε για παράδειγµα να προβάλλουµε στους µαθητές ένα ιστορικό 
ντοκιµαντέρ ή ένα  φιλµ για εκείνη την περίοδο και µετά να τους ζητήσουµε να 
σκεφτούν τρόπους  αντιµετώπισης  του ρατσισµού  και µέσω της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας ( µιας αφίσας για παράδειγµα).  
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Η σύγχρονη ξενοφοβία και ο αντισηµιτισµός όπως  προβάλλονται στον ελληνικό και 
ξένο τύπο ή στα διάφορα blogs µπορούν επίσης να αποτελέσουν σηµείο εκκίνησης 
για καλλιτεχνική-δηµιουργική έρευνα(κολλάζ επαναλαµβανόµενων στερεοτύπων- 
λέξεων π.χ) 
 
Υπάρχουν δεκάδες ντοκιµαντέρ για την εποχή. Για παράδειγµα: 
Το ντοκιµαντέρ του Γάλλου σκηνοθέτη Αλεν Ρενέ «Νύχτα και Καταχνιά», διαρκεί 
µισή µόνο ώρα, γυρίστηκε το 1955 στην Πολωνία, και αποτελεί µια ποιητική µατιά 
σε µια πολύ σκληρή πραγµατικότητα. 
Το φιλµ «Shoah» του Claude Lanzman (4DVD, 550 min.) βασίστηκε σε έρευνες 12 
ετών σε όλο τον κόσµο µε κρατούµενους στα στρατόπεδα, αξιωµατικούς των SS και 
αυτόπτες µάρτυρες της τελικής λύσης. Κάποια µικρά αποσπάσµατα θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν υλικό εργασίας. 
Το DVD «Europa-Europa» του Agniesta Holland, αναφέρεται στην πραγµατική 
ιστορία ενός γερµανοεβραίου αγοριού που σώθηκε παριστάνοντας τον ναζί. 
Υπάρχουν επίσης ελληνικά ντοκιµαντέρ για τους Έλληνες Εβραίους, πολλά  βιβλία 
γραµµένα από Έλληνες επιζώντες και άφθονο βιβλιογραφικό και φωτογραφικό υλικό 
σχετικά  µε την παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα  από τον  3ο αιώνα π.Χ. µέχρι 
σήµερα. 
 
Οι µαθητές θα µπορούσαν να επιλέξουν έναν Έλληνα Εβραίο από κάποια ιστορική 
περίοδο, από το χώρο της πολιτικής, των τεχνών ή των γραµµάτων και να κάνουν µια 
µικρή έρευνα-παρουσίαση  βασισµένη και σε καλλιτεχνική δηµιουργία. 
 
Όταν αποφασίζουµε να ενσωµατώσουµε την τέχνη στην εκπαιδευτική διαδικασία οι 
επιλογές είναι  πάρα πολλές. 
Ανάλογα µε τον χρόνο που διαθέτουν αλλά και τις δικές τους γνώσεις και 
προτιµήσεις σε κάποιους τοµείς τέχνης, οι  καθηγητές  µπορούν και αυτοί  να  
« αυτοσχεδιάσουν » δηµιουργικά έτσι ώστε να εµπλέξουν προσωπικά τον µαθητή 
στην διαδικασία της ιστορικής  συνείδησης. 
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Άλκης Ρήγος 
 

 
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

 
 

Καληµέρα σε όλους, 
 

Ο τίτλος της δικής µου εισήγησης είναι «Ο αντισηµιτισµός και το 
Ολοκαύτωµα». Ο εστιασµός θα γίνει κυρίως στον αντισηµιτισµό στον ελληνικό 
χώρο. Θα µου επιτρέψετε πριν προχωρήσω στην εισήγηση, να την αφιερώσω στη 
µνήµη του παιδικού φίλου του πατέρα µου στη Σµύρνη, του Μωσέ, που κάθε Μεγάλη 
Βδοµάδα δε µπορούσανε να συναντηθούν και αυτό τους πίκραινε πολύ και τους 
δύο…  
 

Θα αρχίσω µε ένα σχιζοφρενικό παράδοξο. Στην ελληνική επίσηµη ιστορία, 
στην ελληνική αντίληψη, αυτό που λέµε αντισηµιτισµός-αντιεβρασµός είναι κάτι που 
ξεκινά από τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Και 
θεωρώ σχιζοφρενικό παράδοξο το γεγονός πως ένας λαός που διατείνεται πως είναι 
αρχαίος, όπως ο ελληνικός µε 3.000 χρόνια ιστορία κι ο οποίος ζει στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου µε έναν άλλον αρχαίο λαό, όπως 
είναι ο εβραϊκός, συµπεριφέρεται σα να µην έχουν µεταξύ τους τίποτα που να 
συµπίπτει  ή να αντιτίθεται. Χτες, ο πρέσβης κ. Φίλωνας, ανοίγοντας το συνέδριο, 
έθεσε ένα ερώτηµα: Ποιοι µηχανισµοί γεννούν µια γενοκτονία. Για να δούµε λοιπόν 
τους µηχανισµούς αυτούς, πρέπει –ευτυχώς ή δυστυχώς– να πάµε πίσω στην ιστορία 
και να δούµε τη διαδροµή αυτών 6των δύο λαών στην πορεία εξέλιξης του χρόνου. Η 
χτεσινή εισήγηση της κ. Ευθυµίου µας µίλησε κυρίως για την πρώτη περίοδο, των 
κλασικών και των ελληνιστικών χρόνων, όπου είδαµε ότι όχι απλά υπήρχε µια κοινή 
πορεία αυτών των δυο ιστορικών λαών αλλά ότι εµφανίστηκε το φαινόµενο των 
Ρωµανιωτών Εβραίων –των ελληνόγλωσσων οι οποίοι και έκαναν τη µετάφραση της 
Παλαιάς 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 ανεξιθρησκία 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 
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άλλα µέτρα τα οποία ουσιαστικά αναιρούν τη βασική πολιτισµική ταυτότητα των 
Εβραίων σε αυτά τα φαινόµενα και κυριαρχεί η χριστιανική αντίληψη.  
 

Τα προβλήµατα µέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία άλλοτε εντείνονται κι 
άλλοτε µικραίνουν· δεν θα ασχοληθώ περισσότερο µε αυτά, θα πω µόνο πως 
γενεσιουργός λόγος ενός, αρχαϊκού τύπου και όχι νεωτερικής µορφής, αντιεβραϊσµού 
διαχέεται και συνεχίζει να υπάρχει στο ανατολικό τµήµα της Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας.  
 

Εκεί που τα προβλήµατα παίρνουν άλλες διαστάσεις και µορφή και µας 
απασχολούν ιδιαίτερα είναι µέσα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Σύµφωνα µε τη 
µουσουλµανική παράδοση, οι θρησκείες της Βίβλου –ας µην ξεχνάµε πως και η 
εβραϊκή και η µουσουλµανική και η χριστιανική είναι παιδιά του Αβραάµ και η 
Βίβλος κοινός τόπος– κάνουν τα δικά τους ανεξάρτητα Millet, τις δικές τους 
ανεξάρτητες µορφές οργάνωσης µέσα στην πολυεθνική κοινωνία της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. Κάνουν τις δικές τους µορφές οργάνωσης αλλά η αντίθεση µεταξύ 
των Ελλήνων (η ελληνοφώνων) και των Εβραίων αρχίζει να εντείνεται στο βαθµό 
που και οι δύο επιχειρούν να διαχειριστούν το εµπόριο. Τη συµµετοχή στη διοίκηση 
διεκδικεί και έχει καταλάβει το millet των Ελλήνων. Αντίθετα, στο εβραϊκό millet δεν 
έχουµε κάτι αντίστοιχο µε τον Πατριάρχη και τους Φαναριώτες  που είναι τµήµα της 
διοίκησης της Αυτοκρατορίας. Τα προβλήµατα της αντίθεσης και των δοξασιών που 
έχουν αρχίσει να γεννιούνται στον καιρό του Βυζαντίου και έχουν ήδη διαχυθεί 
ανάµεσα στον χριστιανικό πληθυσµό είναι τα κλασικά, υποδόρια στερεότυπα («Οι 
Εβραίοι σταύρωσαν το Χριστό, οι Γύφτοι έβαλαν τα καρφιά» κλπ) που 
αντιδιαστέλλουν τους Εβραίους και τους Ροµά ως εικόνα του «κακού» µε το 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 ανεξιθρησκίας 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 
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αντιεβραϊκό. Εντείνεται το φαινόµενο στους χρόνους της Επανάστασης. Η συµµετοχή 
εβραϊκού όχλου στη διαπόµπευση και θανάτωση του Πατριάρχη στην 
Κωνσταντινούπολη λειτουργεί ως ενιαίο έρεισµα για τις πρώτες αντιεβραϊκές 
πράξεις. Βλέπετε χρησιµοποιώ ακόµα τον όριο 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 
αντιεβραϊκό µένος το οποίο ξεσπά αρχικά στην πολιορκία και άλωση της Τρίπολης 
(της «Ντροπολιτσάς»), όπου σφάζεται ο εβραϊκός πληθυσµός της πόλης, κάτι που 
αναφέρει ο Τρικούπης στα αποµνηµονεύµατά του αλλά που δεν το αναφέρει η 
επίσηµη ιστορία ή το παραγνωρίζουµε . Αυτό, στη διάρκεια των χρόνων του 
ανεξάρτητου κράτους οδηγεί ουσιαστικά στη µείωση των Ρωµανιωτών που υπάρχουν 
στον ελληνικό χώρο. Θεωρείται π.χ. πως η Αθήνα είναι µια από τις πόλεις που δεν 
είχε εβραϊκό στοιχείο γιατί είχε το ειδικό προνόµια από το σουλτάνο να µην επιτρέπει 
την εγκατάσταση Εβραίων. Το θεωρούσε προνόµιο. Αντίθετα, η Χαλκίδα δεν είχε 
αυτό το «προνόµιο». Η Χαλκίδα είναι κι η µόνη περιοχή στην οποία διασώζεται στο 
νέο ελληνικό κράτος µια κοινότητα εβραϊκού πληθυσµού. Οι υπόλοιποι Εβραίοι 
φεύγουν από την Ελλάδα και πάρα πολλοί οδηγούνται στην Θεσσαλονίκη όπου 
υπάρχει ήδη η µεγάλη σεφαρδίτικη κοινότητα, όχι πια µειονοτική αλλά πληθυσµιακά 
πρώτη στην πόλη όπου υπάρχουν και Σεφαρδίτες και Ρωµανιώτες και Ασκενάζι.  
 

Όσο το ελλαδικό κράτος επεκτείνεται εδαφικά, έρχεται σε επαφή µε πολύ πιο 
οργανωµένες κοινότητες Εβραίων. Η πρώτη επαφή γίνεται µε την ενσωµάτωση των 
Επτανήσων στο ελληνικό κράτος το 1863/64. Εκεί παρουσιάζονται κοινότητες 
µεγάλες, όπως της Κέρκυρας. Υπάρχει µια αντίθεση των αστών της Κέρκυρας προς 
τον εβραϊκό πληθυσµό, αντίθεση που οδηγείται σε παροξυσµούς. Στα τέλη του 19ου 
αιώνα βρίσκεται δολοφονηµένη µια κόρη Εβραίου κάπου κοντά στην εβραϊκή 
συνοικία. Ο άνθρωπος κατήγγειλε προ ηµερών την εξαφάνιση της κόρης του ενώ 
κυκλοφορούσε ήδη σα φήµη πως «δεν ήταν εβραία αλλά ελληνοπούλα, την είχε πάρει 
ο Εβραίος και µετά τη σκοτώσανε όταν το ανακαλύψανε…». Σηµασία δεν έχει το 
ιστορικό, αλλά πως αυτό γίνεται αφορµή για ένα πογκρόµ κατά του εβραϊκού 
πληθυσµού της Κέρκυρας. Θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε µε πολλά τέτοια 
παραδείγµατα και σε αντιστοιχίες µε άλλα γεγονότα στην κεντρική Ευρώπη. Οι 
µηχανισµοί που γεννούν µια υποδόρια αντισηµιτική στάση –και αυτό προσπαθώ να 
πω– είναι µηχανισµοί αιώνων οι οποίοι δε βασίστηκαν ποτέ σε ένα ορθολογικό 
επιχείρηµα αλλά σε µια φηµολογία που άγγιζε τον τρόπο που οι χριστιανικοί 
πληθυσµοί βίωναν την ευθύνη των Εβραίων για την θανάτωση του Ιησού Χριστού. 
Τα φαινόµενα εντείνονται µε την ενσωµάτωση της Θεσσαλίας αλλά µετριάζονται από 
το γεγονός πως εκεί υπήρχαν  και µουσουλµανικοί πληθυσµοί οπότε οι αντιεβραϊκές 
εκδηλώσεις δεν έχουν την ίδια ένταση.  
 

Και το πρόβληµα προκύπτει µεγαλύτερο µε την ενσωµάτωση των λεγόµενων 
«Νέων Χωρών», της Ηπείρου και της Μακεδονίας µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους. 
Η 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 



 53  

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 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 
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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 «Μακαµπή» 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 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» (από τα χαρακτηριστικά τους κράνη) 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 
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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 εβραϊκού 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 
Μπαρτζιλάι 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 
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όταν συµπίπτει µε την έναρξη ενός εµφυλίου δικού σου; Πώς να γιορτάσεις το 
κλείσιµο στρατοπέδων όταν το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης µετά το τέλος του 
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου είναι η Μακρόνησος; Όλα αυτά δηµιουργούν µία 
επιλεκτική µνήµη. Η επιλεκτική µνήµη είναι το χειρότερο στοιχείο στην ιστορική 
γνώση. Οδηγεί ουσιαστικά στην αµνησία. Κι η αµνησία οδηγεί σε κάτι που οι 
ψυχολόγοι ονοµάζουν απώθηση. Κι αυτό είναι το σχιζοφρενικό παράδοξο που έλεγα 
εξαρχής. Ενώ είµαστε ένας λαός που διατείνεται πως είναι περήφανος για την ιστορία 
του και «µόνιµης αδιαλείπτου παρουσίας» που ακούµε στα σχολεία ως ρητορείες, την 
ίδια ώρα ο παραµικρός κρωγµός από τον πιο ανυπόληπτο τύπο µας κάνει και 
τροµάζουµε. Για την ίδια µας την ταυτότητα γιατί δεν τη βιώνουµε ως ιστορική 
γνώση. Και η ιστορία είναι γεµάτη αντιφάσεις, όπως και η ζωή µας η ίδια άλλωστε. 
Με συγχωρείτε αλλά λίγο πιο δω είναι ο συνοικισµός του Μακρυγιάννη. Όλη η 
έκταση µέχρι το Μετς άνηκε στο Μακρυγιάννη. Πού τη βρήκε την ιδιοκτησία ο 
Μακρυγιάννης; Ένα ορφανό από την ορεινή ∆ωρίδα πώς βρέθηκε ιδιοκτήτης του 
κέντρου της Αθήνας; Αυτό αναιρεί ότι ο Μακρυγιάννης πολέµησε για το ’21; Το ένα 
δεν αίρει το άλλο αλλά πρέπει να δεχτούµε και τα δύο για να κατανοήσουµε ότι η 
ιστορία είναι κάτι στο οποίο µετέχουµε οι ίδιοι. ∆εν την κάνουν ήρωες ή άγιοι. Και 
αυτό το σχήµα των ηρώων και των αγίων που δεν έχουν αντιφάσεις µπορεί να 
βολεύει εξουσιαστικά, δε βολεύει όµως καθόλου αν θέλουµε ενεργούς πολίτες στην 
κοινωνία. Και προϋπόθεση είναι η ενεργή µνήµη µε όλες τις αντιφάσεις που 
συγκροτούν το γίγνεσθαι της ιστορίας.  
 

Μια φράση για το νέο αντιεβραισµό και µε αυτό κλείνω: Σήµερα έχουµε 
περάσει πια από τον αρχαϊκό αντιεβραισµό στον αντισηµιτισµό και η κυρίαρχη 
ορολογία είναι «αντισιωνισµός». Πιάνουµε ένα ιδεολογικό ρεύµα, εντοπίζουµε ότι 
αυτό το ρεύµα κυριαρχεί στην επίσηµη πολιτική του κράτους του Ισραήλ, έχουµε 
αντίθεση µε αυτή την πολιτική και µέσα από αυτό ξεπηδά ένα νέο φαινόµενο που δε 
µπορεί πλέον να λέγεται αντισηµιτισµός (γιατί σηµίτες είναι και οι Άραβες) και πάµε 
στο «Αντισιωνισµός» .Εντάσσουµε έτσι οµαλά και µε τον ίδιο τρόπο ολόκληρο το 
Ισραήλ και όλη την εβραϊκή κοινωνία της διασποράς σε µια ενιαία ολότητα η οποία 
φέρει ευθύνη. Αν ανοίξετε σήµερα τις µαζικές εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας δεν 
θα δείτε την είδηση, σε κάποιες υπάρχει πολύ µικρή: Εβραίοι καταγγέλλουν πως 355 
Παλαιστίνιοι βρίσκονται παράνοµα κρατούµενοι του κράτους του Ισραήλ. Εβραίοι το 
καταγγέλλουν. Με ποιο δικαίωµα λοιπόν εγώ τους εντάσσω στην προσωποποίηση 
όλου του σιωνισµού; Στο Σαρόν (ο Σαρόν έγινε η αιχµή κάποτε όλου του 
φαινοµένου). Όπως σε όλες τις κοινωνίες, υπάρχουν αντιφάσεις. Όταν µια κοινωνία 
νιώθει απειλή, συσπειρώνεται αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ολόκληρο κίνηµα εναντίον 
της πολιτικής του κράτους του Ισραήλ. Καµία καταδίκη δηλαδή της πολιτικής του 
κράτους του Ισραήλ δε µπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι όπου να ενσωµατώνει το 
σύνολο των Εβραίων όπου γης και να τον θεωρεί υπεύθυνο αυτής της πολιτικής. Με 
αυτή την έννοια πρέπει να βλέπουµε µε κριτικό µάτι τα πράγµατα, τουλάχιστον εµάς, 
ως επιστήµονες, αυτή είναι η δουλειά µας. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ.                                                       
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Οντέτ Βαρών-Βασάρ            

 

Η εµπειρία της εκτόπισης και η στρατοπεδική λογοτεχνία: Πρίµο Λέβι-Χόρχε 

Σεµπρούν. 

                                         

Τα έργα του Πρίµο Λέβι και του Χόρχε Σεµπρούν είναι δύο µείζονα έργα της 

στρατοπεδικής λογοτεχνίας, της σχετικής µε τα ναζιστικά στρατόπεδα του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου. Το πρώτο θεωρείται εµβληµατικό της µνήµης της γενοκτονίας 

των Εβραίων, ενώ το δεύτερο αφορά τη µνήµη των εκτοπισµένων αντιστασιακών και 

πολιτικών κρατουµένων, µε αναφορές και στην εβραϊκή µνήµη.  

 

Στη σηµερινή µου παρουσίαση θα επιχειρήσω να φωτίσω παράλληλα τα δύο 

έργα, θέτοντας ερωτήµατα γύρω από την επεξεργασία της µνήµης της εκτόπισης στο 

στρατόπεδο, που υπήρξε προσωπική εµπειρία και για τους δύο συγγραφείς (στο 

΄Αουσβιτς για τον Λέβι και στο Μπούχενβαλντ για τον Σεµπρούν), και πυρήνας ενός 

σηµαντικού αυτοβιογραφικού-λογοτεχνικού  έργου.      
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Γιφτάχ Μείρι 
 
Η καθηµερινή ζωή στο Γκέττο της Βαρσοβίας / Εντυπώσεις Εβραίων 

που έζησαν στα Γκέττο 
 
 

Είσοδος στο Γκέττο 
17, 19 Νοεµβρίου 1940 
“ Ό,τι φοβόµασταν περισσότερο, µας συνέβη. Είχαµε µια διαίσθηση ότι η ζωή του 
γκέττο µας περίµενε, µια ζωή θλίψης και ανέχειας, ντροπής και υποβάθµισης, αλλά 
κανείς δεν περίµενε ότι αυτή η µοιραία ώρα θα ερχόταν τόσο σύντοµα [....] 
“Αν έλεγε κανείς ότι ο ουρανός σκότεινιασε για µας, µέρα µεσηµέρι, δεν θα ήταν 
µόνο µια αλληγορία. Θα µουχλιάσουµε και θα σαπίσουµε στα στενά δροµάκια και 
στις λοξές παρόδους, στις οποίες δεκάδες χιλιάδες ανθρώποι περιπλανιούνται άσκοπα 
και γεµάτοι απόγνωση”. 
Chaim A. Kaplan, Scroll of Agony – The Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan, Νέα 
Υόρκη Μακµίλλαν, 1965, σελ. 225, 205 
 
22 Νοεµβρίου 1940 
“ Το γκέττο έχει αποµονωθεί για µια ολόκληρη εβδοµάδα. Οι τοίχοι µε τα κόκκινα 
τούβλα στο τέλος των οδών του γκέττο έχουν υψωθεί σηµαντικά. Ο εξαθλιωµένος 
οικισµός µας βούϊζε σαν µελίσσι. Στα σπίτια και τις αυλές, εκεί όπου τα αυτιά της 
Γκεστάπο δεν φτάνουν, οι άνθρωποι συζητούν νευρικά τους πραγµατικούς στόχους 
που επιδιώκουν οι Ναζί µε την αποµόνωση της εβραϊκής συνοικίας. Και πως θα 
προµηθευόµαστε τρόφιµα; Και ποιος θα διατηρεί την τάξη; Ίσως, πραγµατικά, να 
είναι καλύτερα, ίσως να µας αφήσουν ήσυχους; [….] 
Warsaw Ghetto – a diary of Mary Berg, S.L.Schneiderman (Επιµ.), Νέα Υόρκη, 1945 

 
 

Συνωστισµός 
17 Νοεµβρίου 1940 
“ Η περιοχή του γκέττο είναι εξαιρετικά µικρή για µισό εκατοµµύριο ανθρώπους, 
καθώς µερικοί µόνο δρόµοι έχουν οριστεί ως εβραϊκή συνοικία. 
[….] Αν σταθείς σε ένα µπαλκόνι και κοιτάξεις κάτω τους δρόµους του γκέττο να 
απλώνονται µπροστά σου, δεν βλέπεις τίποτα παρά µόνο µια απέραντη θάλασσα 
ανθρώπινων κεφαλιών […] Σχεδόν όλοι είναι ενδεδυµένοι µε τον ίδιο τρόπο, τίποτα 
κοµψό, και κάθε πρόσωπο φέρει την ίδια έκφραση εβραϊκής θλίψης, η οποία έχει 
αλλάξει ελάχιστα από τότε που µεταµορφωθήκαµε σε σκόνη.” 
Η κυκλοφοριακή συµφόρηση και ο συνωστισµός στα πεζοδρόµια είναι πραγµατικά 
εντυπωσιακά. Οι σπρωξιές και οι παραγκωνισµοί δεν προκαλούν οργισµένες 
αντιδράσεις, αλλά ούτε συνοδεύονται και από ένα απλό “συγγνώµη” […] κανείς δεν 
έχει το δικαίωµα να πει στον συνάνθρωπό του: “ Άφησέ µου λίγο χώρο” 
Kaplan, Μετάφραση στα εβραϊκά, σελ. 392 
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Καπέλα 
 

“Και µετά, αυτή η ιστορία µε τα καπέλα! Ο Εβραίος πρέπει να βγάζει το καπέλο του 
µπροστά σε κάθε Γερµανό! Όσο για µένα, δεν έβγαλα ποτέ το καπέλο µου. Ο λόγος: 
Κυκλοφορώ χωρίς καπέλο, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειµώνας, µε βροχή ή µε 
ήλιο και σίγουρα δεν ήµουν ο µοναδικός.” 
Yitzchak (Antek) Zuckerman, Those Seven Years, (Εβρ.), σελ. 109. 

 
 

Θρησκευτική Ζωή 
 
Στον πρόεδρο του Εβραϊκού Συµβουλίου, Χαΐµ Ρουµκόφσκυ, Λότζ, 23 Φεβρουαρίου 
1941 
Η ραββινεία αποφάσισε ποιος επιτρέπεται να φάει κρέας, το οποίο σύµφωνα µε τον 
εβραϊκό νόµο θεωρείται ακατάλληλο (δεν είναι κασσέρ): 

1) Οι έγκυες […] 
2) Οι πολύ αδύναµοι, οι οποίοι αισθάνονται εξάντληση 
3) Σας παρακαλούµε, αξιότιµε πρόεδρε, να δώσετε οδηγίες στους γιατρούς να 

λάβουν σοβαρά υπόψη τους, ότι η απόφασή µας στηρίχτηκε αποκλειστικά και 
µόνο σε περιπτώσεις ζωής και θανάτου […] 

Ερωτήσεις που τέθηκαν στους ραββίνους: 
Είναι σωστό να φέρει κανείς στον κόσµο παιδιά σε καιρό πολέµου; 
Επιτρέπεται κάποιος να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο κάνοντας δηµόσια την 
προσευχή του; 
Επιτρέπεται να ξυρίσει κάποιος την γενειάδα του σε επικίνδυνες περιόδους; 
Επιτρέπεται να εργαστεί κάποιος το Σσαµπάτ; 
Πως να αντιµετωπίσει κανείς το κλάµα ενός µωρού που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή 
ανθρώπων που κρύβονται; 
Επιτρέπεται να µοιράζονται “πιστοποιητικά ζωής” µόνο σε ένα µέρος του 
πληθυσµού; 

 
 

Πείνα 
 
Βαρσοβία, 2 Ιουνίου 1942 
“∆εν είµαι κλέφτης, είµαι άρπαγας”. Αυτό ισχυρίστηκε πριν από λίγες µέρες µε 
αναφυλλητά ένα αγόρι, που έµενε σε οικοτροφείο, όταν πιάστηκε να παίρνει µια φέτα 
ψωµί από την τσέπη ενός άλλου αγοριού. Στο κάτω κάτω, “το σούφρωµα” είναι πιο 
σεβαστό από την συνηθισµένη κλοπή. 
Rachel Auerbach, In the Streets of Warsaw, 1939-1943 (Εβρ.), Τελ Αβίβ, 1954, σελ. 
34. 
 
Τα µαγειρεία που προσέφεραν σούπα αντιµετώπιζαν τεράστια πίεση, τόσο στο 
εσωτερικό τους, από τους υποσιτισµένους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους, όσο 
και έξω από αυτές, από δεκάδες πρόσφυγες και άνεργους ντόπιους για τους οποίους 
ένα πιάτο σούπα ήταν το µόνο τους γεύµα. Προς λύπη µας, πολύ γρήγορα 
καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι προσφέραµε τη βοήθειά µας µόνο σε όσους 
ανθρώπους είχαν κάποιο συµπληρωµατικό µέσο βιοπορισµού. Αυτοί που είχαν τη 
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µεγαλύτερη ανάγκη, οι άποροι, δεν θα µπορούσαν να σωθούν µε ένα πιάτο σούπας – 
τα σώµατά τους πρήζονταν από την πείνα, εξαφανίζονταν χωρίς ίχνος.... 
Ολόκληρες οικογένειες, ολόκληρες κοινότητες, οι οποίες είχαν εκτοπιστεί στο γκέττο, 
πέρασαν από αυτά τα συσσίτια και έσβησαν µπροστά στα µάτια µας...” 
Auerbach, Warsaw Testaments, (Εβρ.), Τελ Αβίβ, Γιαντ Βασσέµ, Moreshet, σελ. 66 
 
 

 
Πολιτιστική Ζωή – Λότζ 

 
Η Θεατρική Επιθεώρηση* της Αστυνοµίας για την Τήρηση της Τάξης 
 
Τετάρτη 9 Ιουνίου 1943 
Η θεατρική επιθεώρηση της Αστυνοµίας για την Τήρηση της Τάξης, έλαβε χώρα 
σήµερα στο Πολιτιστικό Κέντρο και ήταν το γεγονός της ηµέρας. Πρώτα, λίγα λόγια 
για τις θεατρικές επιθεωρήσεις στο γκέττο. Οι µελλοντικοί αναγνώστες αυτού του 
κειµένου ίσως εκπλαγούν µε τόσο συχνές ειδήσεις για τα διαφόρου τύπου θεάµατα 
και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ίσως µάλιστα να ισχυριστούν, ότι η κατάσταση των 
κατοίκων του γκέττο δεν µπορεί να ήταν τόσο τραγική, εφόσον η πολιτιστική ζωή 
τους ήταν πλούσια και ανθηρή. Αποτελεί υποχρέωση του συγγραφέα να σχολιάσει 
αυτά τα παράξενα φαινόµενα. [...] οι λίγες παραστάσεις θεατρικών και µουσικών 
εκδηλώσεων ήταν αδύνατο να ικανοποιήσουν την πείνα των κατοίκων του γκέττο για 
πολιτιστικές δράσεις, καθώς η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου µπορούσε να 
φιλοξενήσει µόνο 500 άτοµα περίπου. 
[...] Μερικές από τις θεατρικές επιθεωρήσεις που έλαβαν χώρα στο γκέττο ήταν το 
ίδιο καλές µε αντίστοιχες παραστάσεις, που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα δηµοτικό 
θέατρο, όπως η επιθεώρηση του Ειδικού Τµήµατος, της οποίας οι συµµετέχοντες 
ήταν πρώτης τάξεως επαγγελµατίες µουσικοί, µε αποτέλεσµα η τζαζ µουσική της 
επιθεώρησης να είναι πραγµατικά εκπληκτική [...] 
Οι διάδροµοι ήταν άδειοι και δεν υπήρχε χώρος ούτε για ορθίους. Η παράσταση ήταν 
εξαιρετική µέσα στη µεγαλοπρέπειά της. Ήταν µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
απολαύσει κανείς αυτού του είδους τις επιθεωρήσεις, που ήταν πολύ δηµοφιλείς κατά 
το παρελθόν [...] 
[...] Στο γκέττο, υπάρχουν ασφαλώς, πολλοί άνθρωποι που κουνούν 
αποδοκιµαστικά τα κεφάλια τους και αρνούνται να συµµετάσχουν σε αυτή την 
εξαπάτηση, γιατί κατά τη γνώµη τους, η ζωή των Εβραίων στο γκέττο δεν 
επιτρέπει τη ρηχότητα της κοινωνικής ζωής. Παρόλ’αυτά, αυτό συνεπάγεται την 
καταπίεση της θεµελιώδους έκφρασης της επιθυµίας των βασανισµένων 
ανθρώπων για ζωή και τον αποκλεισµό της µοναδικής οδού που επιβεβαίωνει τη 
σηµασία αυτής της ζωής. Το να ξαναβρεθεί κανείς στο θέατρο, µακριά από την 
µελαγχολική ατµόσφαιρα της φυλακής, να κουβεντιάσει στο λόµπυ του 
Πολιτιστικού Κέντρου κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, να φλερτάρει, να 
κάνει επίδειξη ενός νέου φορέµατος του ή ενός ωραίου κουρέµατος – αυτά 
αποτελούν ανθρώπινες ανάγκες, που δεν µπορούν να καταπιεστούν. Αυτός ήταν ο 
τρόπος που ζούσαν οι άνθρωποι σε αυτό το µοναδικό πολιτιστικό κέντρο, όπως 
ακριβώς ήταν το Λίτσµανσταντ τα χρόνια, που προηγήθηκαν του πολέµου. Και 
σε όποιον διαβάσει αυτό το κείµενο στο µέλλον, ο συγγραφέας επιθυµεί να 
υπογραµµίσει, ότι από τη δική του οπτική, ο πόνος και τα δεινά του γκέττο δεν 
ανακουφίζονταν σε καµµία περίπτωση από αυτά τα θεάµατα, ακόµη και αν 
προσέφεραν λίγες ώρες ευχαρίστησης. 
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Ben – Menachem, Rav, The Lodz Ghetto Chronicles, (Εβρ.), Τοµ. 3, σελ. 305.  
* Ένα θέαµα που συνδύαζε παραστάσεις από διαφορετικά πεδία, όπως η µουσική, το 
δράµα, ο χορός και το τραγούδι. 
 
 

Θάνατος 
 

Βαρσοβία, 30 Σεπτεµβρίου 1941 
“ Την περασµένη Παρασκευή µάθαµε από υπαλλήλους στο µαγειρείο µας, ότι ο 
Αβραάµ Μπράκσµαιερ, ένας από τους παλιότερους πελάτες µας, πέθανε ξαφνικά. 
Γέννηµα θρέµα του Κάρλσµπαντ, είχε σωµατική διάπλαση αθλητού. Κατά το 
παρελθόν είχε ασχοληθεί µε τον αθλητισµό, ενώ διετέλεσε και υπάλληλος της 
Οµοσπονδίας [...] 
Ο Μπράκσµαιερ ακολούθησε το δρόµο που ακολούθησαν και άλλοι πελάτες της του 
µαγειρείου µας [...] Για µένα το να του κάνω τον δικό του τάφο και να του προσφέρω 
µια αξιοπρεπή κηδεία ήταν µια µελαγχολική προσπάθεια να κάνω κάτι για τον 
άνθρωπο που δεν κατάφερα να κρατήσω ζωντανό.  
[...] Ψάχναµε για τον Μπράκσµαιερ επίµονα. 
[...] ∆εν βρήκαµε τον δικό µας Μπράκσµαιερ. 
Auerbach, Warsaw Testaments, (Εβρ.), Τελ Αβίβ, Γιάντ Βασσέµ, Moreshet, σελ. 25 -
28 
 
 
Το δίληµµα ενός νεαρού γιατρού στο γκέττο της Βίλνα, στα τέλη του 
1942 
 
Ο Αβραάµ Βάινριµπ ήταν νεαρός γιατρός στη Βίλνα, όταν οι Γερµανοί κατέλαβαν τη 
Λιθουανία. Τελικά, διορίστηκε διευθυντής του νοσοκοµείου του γκέττο. Βρέθηκε 
αντιµέτωπος µε µερικά διλήµµατα, ένα εκ των οποίων ήταν η έλλειψη φαρµάκων. 
Όταν η ινσουλίνη άρχισε να τελειώνει στο γκέττο, χωρίς καµµιά πιθανότητα να 
προµηθευτούν άλλη, συµβουλεύτηκε πέντε ανθρώπους στο γκέττο: 3 γιατρούς, ένα 
ραββίνο και έναν δικηγόρο. Η πρόταση του ήταν να δοθεί το φάρµακο σε εκείνους 
που είχαν καλύτερη φυσική κατάσταση, καθώς υπήρχε µεγαλύτερη πιθανότητα να 
επιζήσουν. Όλοι τους απέρριψαν την πρότασή του. 
Ο Βάινριµπ, άπειρος γιατρός ακόµα, έπρεπε να αποφασίσει µόνος του. Αποφάσισε να 
χορηγήσει το φάρµακο µόνο σε όσους είχαν καλή φυσική κατάσταση. Πριν από 6 
µήνες είχε αντιµετωπίσει παρόµοιο πρόβληµα, αποφασίζοντας τότε να χορηγήσει σε 
όλους τους ασθενείς φάρµακα, οι οποίοι όµως ασθενείς απεβίωσαν. Σε αυτήν την 
περίπτωση ενήργησε διαφορετικά.  
  
“ Όταν η Ινσουλίνη τελείωσε και δεν υπήρχε άλλη για να χορηγηθεί και οι ασθενείς 
µε διαβήτη πέθαναν ένας ένας, χωρίς καµιά ελπίδα να βοηθηθούν, τότε οι συνέπειες 
άρχισαν να µαθαίνονται. Τότε είπα ότι από ηθικής πλευράς η απόφασή µου ήταν 
λανθασµένη. ∆εν ήξερα, όµως, αν υπήρχε άλλη, καλύτερη λύση. Η ηθικο-θεολογική 
προσέγγιση, η οποία λέει, ότι ένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωµα ούτε την άδεια να 
επεµβαίνει και να αποφασίζει «για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει» 
στηρίζεται στην ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη – σε έναν κόσµο όπου υπάρχει 
ακεραιότητα και δικαιοσύνη. Αλλά στην τροµακτική πραγµατικότητα του γκέττο – 
αυτή η προσέγγιση µοιάζει σαν ένα αφηρηµένο όραµα, µία εικόνα για κάτι που ήταν 
κάποτε υπαρκτό και τώρα ολότελα χαµένο και το οποίο δεν θα ξαναεµφανιστεί ούτε 
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σαν ονειροπόληση, ούτε καν σαν όνειρο, καθώς ακόµα και τα όνειρα ήταν 
τροµακτικά.” 
 
Αβραάµ Βάινριµπ, “Τα Αποµνηµονεύµατα ενός γιατρού από το Γκέττο της Βίλνα” 
(Εβραϊκά), Yalkut Moreshet, 27, Απρίλιος 1979, σελ. 7-60 (σελ. 53). 
Απόσπασµα από το µακροσκελές γράµµα, το οποίο έγραψε ο Βάινριµπ στα τέλη της 
δεκαετίας του ΄70 από την οικία του στην Αυστραλία στον Άµπα Κόβνερ στο Ισραήλ. 
Ο Κόβνερ ήταν ο ηγέτης του αντιστασιακού κινήµατος στη Βίλνα και διοικητής των 
ανταρτών στο δάσος της Ανατολικής Ευρώπης. 
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ΧΑΡΑ ΓΑΛΑΝΟΥ  
 
Γενοκτονία, Ολοκαύτωµα και Εθνική Κάθαρση: Νοµικοί Όροι - 
Χθες  και Σήµερα  
 
 

Ο Jean-Paul Sartre έγραψε ότι «η πραγµατικότητα της γενοκτονίας είναι τόσο 
παλαιά όσο και η ανθρωπότητα». Ο νόµος, ωστόσο, που την προβλέπει και την 
τιµωρεί ως έγκληµα είναι σαφώς νεότερος. Η διαλεκτική γύρω από το παρελθόν του 
γεγονότος της γενοκτονίας και το σύγχρονο νοµικό καθεστώς που την καταγράφει και 
την καθιστά πράξη ποινικά κολάσιµη σχετίζεται µε τον ρεαλιστικό προβληµατισµό 
ότι ιστορικά η γενοκτονία έχει υπάρξει έγκληµα, σύνολο γεγονότων, πρόκληση 
δεινών που έχουν µείνει ατιµώρητα. Είναι γνωστή η φράση του Αδόλφου Χίτλερ 
διατυπωµένη δηµοσίως το 1939, την παραµονή της γερµανικής εισβολής στην 
Πολωνία: «∆ιέταξα τους στρατιώτες µου να επιδιώξουν άνευ οίκτου τον θάνατο 
ανδρών, γυναικών και παιδιών της πολωνικής φυλής ή γλώσσας.  Ποιος θυµάται 
άλλωστε σήµερα τον αφανισµό των Αρµενίων?»  

Είναι ανατριχιαστικό να αναλογιστεί κανείς ότι στα εκατό τελευταία χρόνια 
16-17 εκατοµµύρια αθώοι έχασαν τη ζωή τους σε γενοκτονίες. Ο όρος γενοκτονία 
διατυπώνεται  για πρώτη φορά το 1944 από τον νοµικό και πανεπιστηµιακό καθηγητή 
Πολωνό εβραϊκής καταγωγής Raphael Lemkin (Ραφαήλ Λέµκιν) µε αφορµή το 
εβραϊκό ολοκαύτωµα και πρωταίτιο την Ναζιστική Γερµανία. Η λέξη γενοκτονία 
είναι η σύνθεση του ουσιαστικού «γένος» δηλαδή έθνος, φυλή και του ρήµατος  
«αποκτείνω», δηλαδή εξολοθρεύω. Η νοµική έννοια της γενοκτονίας 
συµπεριλήφθηκε στο κατηγορητήριο της δίκης της Νυρεµβέργης και αποτέλεσε την 
πρώτη νοµικά καταχωρηµένη και κατοχυρωµένη διάπραξη αυτού του εγκλήµατος, 
δηλαδή τη συστηµατική και προµελετηµένη εξόντωση ενός λαού λόγω της εθνικής, 
φυλετικής και θρησκευτικής ιδιαιτερότητάς του.  To 1948, η απάντηση των 
Ηνωµένων Εθνών στις δίκες της Νυρεµβέργης διατυπώθηκε στην Σύµβαση για την 
Πρόληψη και την Τιµωρία του εγκλήµατος της γενοκτονίας του Ο.Η.Ε., η οποία  
τέθηκε σε ισχύ την 12 η Ιανουαρίου 1951, και όρισε ότι οι δράστες τέτοιου 
εγκλήµατος (είτε είναι όργανα ενός κράτους, στρατιωτικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι, 
είτε απλοί πολίτες είτε εµπλέκονται σε απόπειρα διάπραξης γενοκτονίας είτε σε 
συµµετοχή σε γενοκτονία») πρέπει να θεωρούνται προσωπικά και ατοµικά υπεύθυνοι 
για το έγκληµα αυτό και να δικάζονται από τα δικαστήρια του τόπου όπου 
διαπράχθηκαν τα εγκλήµατα ή από το (∆ιεθνές Π∆).   Το άρθρο 1 της Σύµβασης 
ορίζει ότι «η γενοκτονία  τελείται είτε εν καιρώ ειρήνης είτε εν καιρώ  πολέµου και  
είναι ένα έγκληµα βάσει του διεθνούς δικαίου».   

Πολύ πριν  τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, το 1915, οι σφαγές που εκτελέστηκαν 
από τις Οθωµανικές αρχές ενάντια στους Αρµένιους κατά τη διάρκεια του Πρώτου 
Παγκόσµιου Πολέµου, ονοµάστηκαν από τις Βρετανικές, Γαλλικές και Ρωσικές 
κυβερνήσεις, «εγκλήµατα ενάντια στην ανθρωπότητα και τον πολιτισµό». Στο τέλος 
του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου, οι νικηφόροι Σύµµαχοι συµφώνησαν ότι οι 
αγριότητες που πραγµατοποιήθηκαν κατά ευρύτερα όλων των χριστιανικών 
µειονοτήτων υπό την Οθωµανική διοίκηση, συµπεριλαµβανοµένων των Αρµενίων, 
Ελλήνων και των Ασσυρίων, πρέπει να ερευνηθούν και να τιµωρηθούν και ότι οι 
υλικές ζηµίες πρέπει να αποζηµιωθούν. Σχετική διατύπωση είναι το άρθρο 230 της 
Συνθήκης των Σεβρών, που όριζε την υποχρέωση τιµωρίας και το άρθρο 144 που 
όριζε την υποχρέωση να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση και να χορηγηθούν 
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αποζηµιώσεις.  Ενώ όµως το 1915, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και 
της Ρωσίας υποσχέθηκαν ότι θα τιµωρηθούν όσοι ευθύνονται για τα εγκλήµατα των 
Τούρκων εναντίον των Αρµενίων µε τη Συνθήκη των Σεβρών η Κοινωνία των Εθνών 
δεν κατάφερε να θεσµοθετήσει ένα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αυτή. Το 
κείµενο της σχετικής συνθήκης για τη γενοκτονία δεν εφαρµόστηκε ποτέ και τα 
εγκλήµατα έµειναν ατιµώρητα.   

Ο πλήρης νοµικός ορισµός του εγκλήµατος της γενοκτονίας και τo νοµικό 
πλαίσιο για την τιµωρία της, όπως προαναφέρθηκε, 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 
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οµάδας -αυτής των θυµάτων- όπως ήταν οι χριστιανικές µειονότητες.  Ωστόσο, είναι 
πρακτικά αδύνατο να έχουµε να κάνουµε µε περίπτωση γενοκτονίας χωρίς να έχουµε 
κάποιο είδος κρατικής συνέργειας ή εµπλοκής. Σε κάθε περίπτωση, η Σύµβαση 
προβλέπει ότι το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για την επίλυση και 
διευκρίνιση διαφορών σχετικών µε την κρατική ευθύνη σε περιπτώσεις γενοκτονίας.  

Πιο συγκεκριµένα, οι σφαγές κατά των αρµενικών πληθυσµών έγιναν στο 
πλαίσιο σύγκρουσης δύο οµάδων, αυτής των Νεοτούρκων και αυτής των Αρµενίων 
στην Οθωµανική αυτοκρατορία και διαπράχθηκαν µεταξύ άλλων: α) µε πράξεις 
δολοφονίας µελών της οµάδας αυτής, που είχαν αρχικά ως στόχο τους προκρίτους και 
ιερείς για να εξαπλωθούν σύντοµα εις βάρος όλου του αρµενικού πληθυσµού µε την 
µορφή των συστηµατικών αλλά σποραδικών δολοφονιών που υπήρξαν εύκολες για 
τις αρχές στο να τις αποκρύψουν β) µε πράξεις που αποτέλεσαν σοβαρές προσβολές 
της φυσικής ή πνευµατικής τους ακεραιότητας και υποβολής της οµάδας σε συνθήκες 
διαβίωσης που στόχευαν στο να επιφέρουν την καταστροφή της πχ µε την µέθοδο των 
εκτοπίσεων που υπό το πρόσχηµα ανύπαρκτων στρατιωτικών αναγκών και κατά την 
διάρκεια του χειµώνα, ανάγκαζαν οµάδες θυµάτων να περπατούν στα βουνά και σε 
περιοχές ξηρές κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, συνθήκες πείνας, δίψας, ασθενειών 
και βασανιστηρίων γ) µε την εξαναγκαστική εργασία στα λεγόµενα Αµελέ 
Ταµπουρού (Τάγµατα Εργασίας) που ως γενοκτόνος µέθοδος απευθυνόταν σε 
άρρενες ηλικίας 16-60 ετών και στερούσε από την οµάδα των θυµάτων την 
δυνατότητα αναπαραγωγής της φυλής. Οι γενοκτόνες πράξεις εις βάρος των 
Αρµενίων αποδεικνύουν µια διαµορφωµένη ιδεολογία και την συστηµατική και 
προµελετηµένη πολιτική εξολόθρευσης των χριστιανικών πληθυσµών µε 
συγκεκριµένη πρόθεση όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 της Σύµβασης της 9ης 
∆εκεµβρίου 1948. Ο άµεσος καταλογισµός της πολιτικής αυτής στις τουρκικές ή 
οθωµανικές αρχές δεν επιδέχεται αµφισβήτηση. Παράλληλα όµως εκτός από τις 
αγριότητες που διαπράχθηκαν από τις επίσηµες αρχές, αυτές οι αρχές παρακίνησαν 
κατ’ επανάληψη και µάλιστα µε τη βοήθεια µιας επικίνδυνης προπαγάνδας, 
πληθυσµούς να εκτελέσουν πράξεις γενοκτονίας σε βάρος των χριστιανικών 
µειονοτήτων. Οι αρχές δεν επενέβησαν για να 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, τον 
στρατό και όχλους «αγανακτισµένων πολιτών». Υπάκουοι στις εκκλήσεις µίσους των 
Αρχών και των Μουσουλµάνων ηγετών, απλοί πολίτες έγιναν δολοφόνοι. Η σφαγή 
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των κοµµουνιστών της Ινδονησίας ήταν φαίνεται η «πρόβα τζενεράλε» µιας άλλης 
αποτρόπαιης πράξης που έγινε δέκα χρόνια αργότερα από τις Αρχές της Τζακάρτα. 
Περίπου 30.000 Ινδονήσιοι στρατιώτες συµµετείχαν τότε στην ‘Επιχείρηση Κοµόντο’ 
που ξεκίνησε το ∆εκέµβριο του 1975 εναντίον των κατοίκων του Ανατολικού Τιµόρ. 
Μέχρι να διαρρεύσουν τα πρώτα φριχτά νέα αυτού του βίαιου παραλογισµού, το 
1979, πάνω από 200.000 Τιµορέζοι είχαν χάσει τη ζωή τους αβοήθητοι από τις 
σφαγές ή την πείνα.  

Ήδη  καθίσταται σαφές ότι η οµάδα των δραστών εξοντώνει ή κακοποιεί την 
οµάδα των θυµάτων όχι για κάτι που η τελευταία έκανε, αλλά για αυτό που 
πραγµατικά είναι στο πλαίσιο έλλειψης ιδεολογικής, εθνικής, φυλετικής ή 
θρησκευτικής ανεκτικότητας. Μέχρι σήµερα, η ακαδηµαϊκή κοινότητα δεν έχει 
καταφέρει να συµφωνήσει στην αιτιολογία της γενοκτονίας. Υπάρχουν δύο 
προσεγγίσεις στην µελέτη του διεθνούς αυτού εγκλήµατος που επικεντρώνεται στην 
έννοια της οµαδικής σύγκρουσης ή στην έννοια της κρατικά επιχορηγούµενης 
οµαδικής βίας. Έτσι, µέρος της ακαδηµαϊκής κοινότητας θεωρεί την γενοκτονία ως 
προέκταση του κοινωνικού φαινοµένου της σύγκρουσης µεταξύ οµάδων, µία από τις 
οποίες ορίζεται ως διαφορετική και ίσως επικίνδυνη από την άλλη οµάδα σε τέτοιο 
βαθµό ώστε να δικαιολογείται η κακοµεταχείριση, η αποµόνωση, η απανθρώπηση και 
τέλος η εξολόθρευσή της. Σε αυτήν την προσέγγιση δίνεται βάρος στις 
αλληλεπιδράσεις και τους ορισµούς των οµάδων. Αντίστοιχα, άλλοι ακαδηµαϊκοί 
προσεγγίζουν το φαινόµενο της γενοκτονίας ως κρατικά επιχορηγούµενες µαζικές 
δολοφονίες σε περιόδους εθνικών, οικονοµικών ή κοινωνικών κρίσεων, µελετώντας 
τις δοµές, ρόλους και διάρθρωση του κράτους υπό διάφορους µανδύες και συνθήκες.  
Να τονίσουµε εδώ ότι η κατανόηση της διαµόρφωσης της συγκεκριµένης γενοκτόνου 
ιδεολογίας των δραστών σε φαινόµενα γενοκτονίας και η ύπαρξη ή µη πρόθεσης 
αφανισµού της οµάδας των θυµάτων, µας βοηθά να διακρίνουµε την έννοια της 
γενοκτονίας από άλλους όρους που συχνά ταυτίζονται µε την πρώτη.  

Ειδικότερα ο όρος ‘εθνική εκκαθάριση’ που συχνά ταυτίζεται µε τον όρο 
γενοκτονία δεν εµπεριέχει κατ’ ανάγκη την πρόθεση των δραστών της γενοκτονίας 
στην οποία ο πρωταρχικός σκοπός είναι η καταστροφή, ο αφανισµός µιας εθνικής, 
φυλετικής ή θρησκευτικής οµάδας.   Σε πράξεις εθνικής εκκαθάρισης ο κύριος στόχος 
είναι η διαµόρφωση ενός εθνικά οµοιόµορφου κράτους ο οποίος µπορεί να επιτευχθεί 
µε σειρά µεθόδων και πράξεων που δυνητικά να περιλαµβάνουν την γενοκτονία.  
Για άλλους µελετητές, οι εθνικές εκκαθαρίσεις, αντίθετα µε άλλες µορφές 
εκτοπίσεων, δεν είναι παρά το αποτέλεσµα εξελίξεων χαρακτηριστικών του 20ου 
αιώνα, όπως η ανάπτυξη ισχυρών εθνών-κρατών διαποτισµένων από εθνικιστικές και 
ψευδοεπιστηµονικές/ρατσιστικές ιδεολογίες σε συνδυασµό µε εξελιγµένες 
καταστροφικές µεθόδους, τεχνολογίες και υποδοµές. Εδώ εντάσσονται οι 
αναγκαστικές εκδιώξεις στην Πρώην Γιουγκοσλαβία και στην Ρουάντα την δεκαετία 
του 1990. Επίσης, να τονισθεί εδώ ότι η λέξη «ολοκαύτωµα» δεν αποτελεί νοµικό 
όρο. Η λέξη ολοκαύτωµα προέρχεται από την αρχαία λέξη ολόκαυστον, που σηµαίνει 
«πλήρως καµένη προσφορά θυσίας» στον 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 (Shoah) 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. 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 
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εστίες καθώς και τον αφανισµό χιλιάδων άλλων που εστάλησαν σε τάγµατα εργασίας 
και σε πορείες στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Επίσης, ο όρος αυτός αποδίδει και 
την καταστροφή των ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων, ιδρυµάτων, εκκλησιών 
και µοναστηριών, τον εµπρησµό αµέτρητων ελληνικών χωριών κτλ που ως 
εγκλήµατα δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν γενοκτονία από µόνα τους αλλά 
πράξεις του κοινού  ποινικού δικαίου.  

Η ίδρυση των ∆ιεθνών Ποινικών ∆ικαστηρίων ενίσχυσε την σχέση µεταξύ 
των πράξεων µαζικών δολοφονιών, εθνικών εκκαθαρίσεων, εγκληµάτων πολέµου (πχ 
εκτοπισµοί, εξαναγκαστικές µετακινήσεις πληθυσµών) και εγκληµάτων κατά της 
ανθρωπότητας.   Αυτά τα τελευταία, χαρακτηρίζονται ως πράξεις αντεκδίκησης ή 
ανταπόδοσης αλλά δεν ταυτίζονται µε τις πράξεις γενοκτονίας λόγω της ανυπαρξίας 
πρόθεσης των ενόχων για εξολόθρευση των θυµάτων που όλα φέρουν τα κοινά 
χαρακτηριστικά που αναφέρει διεξοδικά η Σύµβαση του Ο.Η.Ε. Ωστόσο, το ∆ιεθνές 
∆ικαστήριο Εγκληµάτων για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) έχει ερµηνεύσει 
πρόσφατα τη Σύµβαση του Ο.Η.Ε. του 1948 µε ευρύτητα και έχει επεκτείνει τις 
περιπτώσεις  των παραβάσεων που µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία του 
εγκλήµατος Γενοκτονίας. Σε δύο από τις αποφάσεις του, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για 
την Πρώην Γιουγκοσλαβία έχει καθορίσει ότι η «εθνοκάθαρση» µπορεί να 
αναγνωριστεί ως Γενοκτονία. 

Ως  εθνοκάθαρση που αποτέλεσε την µέθοδο και στρατηγική της γενοκτονίας, 
µπορεί να ιδωθεί και η εθνική εκκαθάριση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από το 
µωσαϊκό των εθνοτήτων που ζούσαν εκεί και τοποθετείται χρονικά από το 1910 έως 
την µικρασιατική καταστροφή του 1922. Η γενοκτονία εδώ, είχε ως εργαλείο 
κινητοποίησής των πρωτεργατών της Νεότουρκων µια συγκεκριµένη ιδεολογία που 
ήταν αυτή του Παντουρκισµού η οποία υπογράµµιζε τη µοναδικότητα της τουρκικής 
ιστορίας και την ιδιαιτερότητα του τουρκικού µέλλοντος. Σύµφωνα µε αυτήν, οι 
Μουσουλµάνοι θεωρούνταν ανώτεροι από τους Χριστιανούς και οι Τούρκοι είχαν 
δικαιωµατικά µια ξεχωριστή θέση στην οθωµανική αυτοκρατορία έναντι όλων των 
άλλων εθνοτήτων. Επίσης η ιδεολογία εκπροσωπούσε µια ‘ανώτερη ιδέα’ µια ιερή 
αποστολή που ήταν όπως προαναφέρθηκε η καθαρότητα του Ισλάµ.  Η 
προαναφερόµενη ιδεολογία υπογράµµιζε τη µοναδικότητα της τουρκικής ιστορίας και 
την ιδιαιτερότητα του τουρκικού µέλλοντος. Οι Μουσουλµάνοι θεωρούνταν ανώτεροι 
από τους Χριστιανούς και οι Τούρκοι δικαιούνταν µια ξεχωριστή θέση στην 
οθωµανική αυτοκρατορία έναντι όλων των άλλων εθνοτήτων. 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 Αρείας 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 ελλήνων µικρασιατών, Iώνων και Ποντίων: η 
καταστρεπτική ιδεολογία χρησιµοποιούσε, απαιτούσε και δικαιολογούσε  
εξευτελισµό, κακοµεταχείριση και αποµόνωση  των θυµάτων. οι Έλληνες της Μικράς 
Ασίας (αλλά και οι λοιποί 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. Κατά την περίοδο 1915-1922 
οι Νεότουρκοι εισηγήθηκαν πληθώρα νόµων και διαταγµάτων: στο πλαίσιο αυτό 
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αφαιρέθηκαν όπλα από τον ελληνικό πληθυσµό, καταργήθηκαν εκκλησιαστικά και 
εκπαιδευτικά προνόµια των ελλήνων, η εκλογή δηµογερόντων ανατέθηκε στην 
κυβέρνηση και όχι πια στις κοινότητες, τα ελληνικά σχολεία εξισώθηκαν µε τα 
τουρκικά και υπήχθησαν εφεξής στον έλεγχο της τουρκικής κυβέρνησης, αµέσως 
εξαρτώµενα από το τουρκικό υπουργείο παιδείας. Την ίδια περίοδο (1915) 
επιβάλλεται δυσβάσταχτη φορολογία των περιουσιών των ελλήνων και αρχίζει η 
δήµευση της περιουσίας των ελληνικών µοναστηριών και των ελληνικών ιδρυµάτων, 
οι διωγµοί και οι φυλακίσεις ιερέων και δασκάλων, η καταστροφή των αρχαίων 
ελληνικών µνηµείων και των ελληνικών εκκλησιών, µε εκκένωση, λεηλασία και 
εµπρησµό των ελληνικών χωριών.  

Η αναφορά στο παρελθόν αποτελεί δικαίωµα στην µνήµη που δεν 
παραγράφεται. Αποτελεί ωστόσο και υποχρέωση απέναντι στη µνήµη και στην 
αλήθεια. «Το φυλάξαι τα αγαθά του κτήσασθαι χαλεπώτερον εστί» (∆ηµοσθένης). Το 
εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα του Εβραϊκού Μουσείου επιτελεί µάθηµα συλλογικής 
µνήµης. Σηµαντική πρωτοβουλία στην χώρα µας θα αποτελούσε η ίδρυση 
πανεπιστηµιακού κέντρου για την µελέτη του εγκλήµατος της γενοκτονίας συνολικά 
το οποίο να έχει ως αντικείµενο έρευνας του τη συστηµατική µελέτη του εγκλήµατος 
της γενοκτονίας από ένα σύνολο επιστηµόνων –ιστορικών, νοµικών, κοινωνιολόγων, 
κοινωνικών ανθρωπολόγων, πολιτικών επιστηµόνων- µε κοινό στόχο την 
επιστηµονική τεκµηρίωση των γενοκτονιών που έχουν διαπραχθεί µέχρι σήµερα 
καθώς και την απάντηση σε αρνήσεις και ιστοριογραφικές αναθεωρητικές τάσεις.  
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Μαρίζα Ντεκάστρο 
 
Μια πρόταση για τη δηµιουργική χρήση της λογοτεχνίας στην τάξη 
(Εργαστήριο) 
 
1. Γιατί λογοτεχνία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
 

Μια οµάδα πανεπιστηµιακών διατύπωσε το γιατί σε µια επιστολή που έστειλε 
στο Π Ι το 2006. 
 

Στην επιστολή οι πανεπιστηµιακοί συνοψίζουν τα καλά της λογοτεχνίας: 
«Η λογοτεχνία ευαισθητοποιεί αισθητικά, καλλιεργεί τη φαντασία και τη σκέψη, 
διευρύνει τον κόσµο των βιωµάτων, διευρύνει τον κοινωνικό και πολιτιστικό 
ορίζοντα» και είναι εκπαιδευτικό εργαλείο που ξεπερνά κατά πολύ το σχολικό 
πρόγραµµα αφού εµπλέκει όχι µόνο τις νοητικές λειτουργίες των µαθητών αλλά και 
το συναίσθηµα και βοηθά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Με βάση λοιπόν τα 
παραπάνω, πρότειναν τη µετατόπιση του εκπαιδευτικού στόχου της λογοτεχνίας στο 
σχολείο µε τη συστηµατική αυτόνοµη παρουσία της ως µάθηµα ενταγµένο στο 
αναλυτικό πρόγραµµα και την αποδέσµευσή της από το µάθηµα της γλώσσας, 
παρόλο που ένας από τους στόχους της ενασχόλησης µε τη λογοτεχνία στο σχολείο 
είναι και η ανάπτυξη χρήσης του προφορικού και του γραπτού λόγου.  
 

Η ενασχόληση µε τη λογοτεχνία πρέπει να εισαχθεί ως µια ελεύθερη και 
δηµιουργική δραστηριότητα, παιγνιώδης και πολύµορφη και το ζητούµενο είναι να 
βρεθούν τρόποι και τεχνικές προσέγγισης που να βοηθήσουν τους νέους να 
αγαπήσουν το βιβλίο. 
 
 

Η λογοτεχνία δεν είναι µάθηµα σαν τα άλλα, δεν έχει ύλη, δεν έχει στόχο να 
δώσει συγκεκριµένες γνώσεις, δεν είναι µετρήσιµη και τέµνει όλα τα αντικείµενα του 
αναλυτικού προγράµµατος. Ταυτόχρονα µπορεί να µιλήσει στα βαθύτερα στρώµατα 
της ψυχής του ατόµου. 
 
2. Ο γενικός στόχος είναι 

• Να απολαύσουν την ανάγνωση: διαβάζουµε γιατί ξέρουµε τι ψάχνουµε. ∆εν 
διαβάζουµε γιατί κάποιος λέει ότι είναι καλό. 

 
• Να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία ώστε η σχέση µε το βιβλίο να γίνει σταθερή 

και σε βάθος χρόνου. 
 

ο  γνωστικός   
• Να ακολουθήσουν µια συγκεκριµένη µεθοδολογία επεξεργασίας του βιβλίου: 

οργάνωση της σκέψης των µαθητών. 
• Καλούµε τα παιδιά να εµπλέξουν ολόκληρη την προσωπικότητά τους . Μόνον 

εµπλεκόµενα θα µπορέσουν εκφράσουν γραπτά ή προφορικά βαθύτερες 
σκέψεις ή ακόµα να εκφραστούν καλλιτεχνικά.  

• Να εργαστούν διαθεµατικά, να εξετάσουν το θέµα από πολλές πλευρές και να 
ερευνήσουν και να αναφερθούν σε άλλα κείµενα, εικόνες, κλπ.  
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• Να εργαστούν οµαδικά και να συνεργαστούν: όταν η επεξεργασία είναι 
οµαδική τα παιδιά µοιράζονται σκέψεις και απόψεις, αναπτύσσουν διάλογο 
και µπορούν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα του καθενός. 

 
3. ∆ηλαδή να γίνουν οι µαθητές ενεργητικοί αναγνώστες, δηλαδή  να διαβάσουν 
δηµιουργικά, να σκεφτούν πάνω σ’ αυτό που διαβάζουν, να δώσουν προεκτάσεις, να 
διαβάσουν πίσω από τις γραµµές, να εµπλακούν συναισθηµατικά και  
Να αναπτύξουν διάλογο µε το κείµενο, δηλαδή µε τους ήρωες και τα θέµατα που   
πραγµατεύεται κάθε βιβλίο. 
 
4. Τι εννοούµε όταν λέµε εκπαιδευτικό πρόγραµµα λογοτεχνίας: είναι ένας τρόπος, 
µια µέθοδος για να διαβαστεί και να συζητηθεί ένα βιβλίο σε µια τάξη. Είναι µια 
µέθοδος που ζητά από τους αναγνώστες να έχουν ενεργητική συµµετοχή ώστε να 
δώσουν προεκτάσεις και να διευρύνουν το περιεχόµενο του βιβλίου αποκαλύπτοντας 
όλο του το εύρος. Ζητά και τον ενεργητικό ρόλο του δασκάλου που κατεβαίνει από 
την έδρα και γίνεται µέλος της οµάδας-συντονιστής 
 
5. Στα πλαίσια του µαθήµατος της λογοτεχνίας ασχολούµαστε και µε βιβλία που δεν 
είναι αµιγώς λογοτεχνικά, όπως το βιβλίο Άννα Φρανκ. 
Το βιβλίο που προτείνουµε είναι µια εικονογραφηµένη βιογραφία της γνωστής σε 
όλους κοπέλας που χάθηκε στο Ολοκαύτωµα. 
 

Το βιβλίο διηγείται ρεαλιστικά τη ζωή της ΑΦ µε άξονα τα συναισθήµατά της 
και τα συναισθήµατα των άλλων µελών της οικογένειας. 
 
6. Γιατί να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί αυτό το βιβλίο: 
Το συγκεκριµένο βιβλίο δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναφερθούν σ’ 
στο Ολοκαύτωµα συνδέοντάς το µε τα κεφάλαια για το ΒΠΠ. Άλλες αφορµές είναι τα 
µαθήµατα γύρω από τη διαπολιτισµική εκπαίδευση που εµφανίζονται στα σχολικά 
βιβλία της Γλώσσας όπου συζητιέται το θέµα της διαφορετικότητας.  Ή ακόµα  αυτό 
το θέµα να αποτελέσει προέκταση της επικαιρότητας όταν εµφανίζονται φαινόµενα 
ξενοφοβίας, ρατσισµού κι επιθετικότητας προς τις µειονότητες . 

 
∆ίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συζητήσει µε µαθητές: 

- πλευρές της ανθρώπινης φύσης: φόβο, αλαζονεία, κακία, αδιαφορία, 
συµπόνια 

- τα ανθρώπινα δικαιώµατα: ισότητα, καταπολέµηση των διακρίσεων και 
του αποκλεισµού 

- την ηθική: προστασία της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας 
- τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και τον τρόπο µε τον οποίο 

συγκροτούνται.  
 

Το θέµα της ταύτισης: παλιά οι συγγραφείς επεδίωκαν την ταύτιση των 
αναγνωστών µε τους ήρωες µε απώτερο στόχο να κερδίσουν το ενδιαφέρον των 
παιδιών. Σήµερα αυτό αµφισβητείται ως άποψη καθώς επιδιώκεται η πολύπλευρη 
ανάγνωση των µυθιστορηµάτων. 
 

Συµφωνούµε κι επιδιώκουµε τη συναισθηµατική εµπλοκή αλλά σε καµιά 
περίπτωση δεν ενθαρρύνουµε την ταύτιση µε τους ήρωες και εξηγούµε γιατί αυτό δεν 
είναι δυνατόν. 
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Ας δούµε ποια θέµατα µπορούν να  επεξεργαστούν οι µαθητές στο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα που προτείνουµε 
7 Πώς µπορούµε να γράψουµε ένα ιστορικό βιβλίο 
Στο µάθηµα της ιστορίας οι µαθητές µαθαίνουν για τις πηγές, για τα υλικά που έχουν 
οι ιστορικοί στη διάθεσή τους για να γράψουν την ιστορία. Οι πηγές είναι ποικίλες:  
µη γραπτές πηγές, δηλαδή αντικείµενα, κτήρια, ρούχα, εργαλεία, καθετί υλικό 
προφορικές πηγές- αφηγήσεις, παραδόσεις 
γραπτές πηγές, δηλαδή κείµενα – γράµµατα, εφηµερίδες, επιγραφές 
εικαστικές πηγές- πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες 
ηχητικές πηγές- µουσική, τραγούδια  
Με τη βοήθεια των πηγών οι ιστορικοί συνθέτουν την ιστορία χρονικών περιόδων, 
τόπων, κλπ. Οι συγγραφείς µπορούν επίσης να αναπλάσουν γεγονότα, όπως  έκανε η 
Τζένιφερ Πουλ στο βιβλίο Άννα Φρανκ. 
 
8 Τοποθέτηση της ιστορίας του βιβλίου στο χρόνο  
Για να τοποθετήσουµε την ιστορία στο χρόνο χρειαζόµαστε ένα Χρονολόγιο. Στις 
τελευταίες σελίδες του βιβλίου υπάρχει χρονικό του πολέµου και της ιστορίας της 
οικογένειας Φρανκ, δηλαδή η συγγραφέας  παρουσιάζει τα πολιτικά γεγονότα όχι 
αφηρηµένα αλλά σε σχέση µε τους πραγµατικούς ανθρώπους. Μπορεί να 
εµπλουτιστεί µε θέµατα τέχνης, επιστήµης, κ.α. Επισηµαίνουµε στους µαθητές ότι 
πολλά από αυτά που περιγράφει το µυθιστόρηµα έγιναν στην Ελλάδα, πολύ κοντά 
µας δηλαδή. 
 

Μπορούν οι µαθητές να σχεδιάσουν ένα χρονολόγιο για την Ελλάδα του 
πολέµου, να κάνουν συγκρίσεις, τι γινόταν εκεί, τι γινόταν στην Ελλάδα. 
 
9-10 Λεξιλόγιο: άσκηση συµπύκνωσης νοηµάτων και ορισµών. 
Το λεξιλόγιο είναι στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της εποχής. Οι µαθητές 
βρίσκουν σχετικές λέξεις-έννοιες στο λεξικό και οργανώνουν ένα προσωπικό λεξικό 
για την κατανόηση των θεµάτων που αναφέρονται στο βιβλίο και κατ’ επέκταση στην 
ιστορική περίοδο. Συζητούν επίσης για το εάν επιβιώνουν κάποιες από αυτές τις 
έννοιες σήµερα. 
 
11-12 Επεξεργασία της εικονογράφησης:  
Οι πληροφορίες που παίρνουµε από τις εικόνες 
- ο αγκυλωτός σταυρός, ο Χίτλερ 
- ο χρόνος  κατά τον οποίο διαδραµατίζεται η ιστορία 
 
13-14-15 Σύγκριση εικόνων και φωτογραφιών: οι φωτογραφίες της εποχής ως πηγή 
για την καλλιτεχνική αποτύπωση της ιστορίας. 
 
16 ∆ραστηριότητες έκφρασης των µαθητών 
 
17 Με αφορµή το βιβλίο οργανώνουµε µια µικρή έρευνα στο χώρο του σχολείου 
σχετική µε θέµατα που προέκυψαν από την ανάγνωσή του. 
 
18 Ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών µπορούµε να προτείνουµε την παράλληλη 
ανάγνωση βιβλίων µε παρόµοιο θέµα. Η τάξη µπορεί να χωριστεί σε οµάδες και κάθε 
οµάδα να διαβάσει και να παρουσιάσει το βιβλίο της. Οι µαθητές µπορούν να 
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συζητήσουν για τις οµοιότητες, τις διαφορές, την πλοκή, το κειµενικό είδος των 
βιβλίων που επεξεργάστηκε. 
Παραδείγµατα: 
Ηµερολόγιο Αννας Φρανκ: προσωπικό ηµερολόγιο. 
Το αγόρι µε τη ριγέ πιτζάµα: µυθοπλασία, η ιστορία το πολέµου από την πλευρά 
του µικρού γερµανού. 
Η βαλίτσα της Χάνα: ανασύνθεση της ζωής ενός κοριτσιού που χάθηκε σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης. 
Μάους: ένα κόµικ όπου οι εικόνες σηκώνουν το βάρος των νοηµάτων. 
Τα σπίτια µε το αστέρι: η ζωή των Εβραίων κατά τη διάρκεια του πολέµου. 
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Αναστασία Λουδάρου 
 
Judaica Europeana – Ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο  
H Judaica Europeana  
 

Η Judaica Europeana, είναι ένα πρωτοποριακό ψηφιακό έργο, 
χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράµµατος 
eContentplus, µε στόχο να παρέχει πολυγλωσσική διαδικτυακή πρόσβαση στις 
συλλογές Εβραϊκού Πολιτισµού µέσω της Europeana, σε αρχεία, βιβλιοθήκες και 
µουσεία της Ευρώπης. Αποτελεί ένα µόνο από τα δώδεκα στοχοθετηµένα έργα τα 
οποία συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Europeana. Η 
Europeana είναι ένα έργο υψίστης σηµασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο 
θα παρέχει ένα κοινό σηµείο πρόσβασης στα εκατοµµύρια των ψηφιακών 
αντικειµένων που «φιλοξενούνται» στα µουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της 
Ευρώπης. Μια πολυγλωσσική µηχανή αναζήτησης θα επιτρέπει στους χρήστες να 
ανακαλύπτουν, να βλέπουν και να συγκρίνουν πολιτιστικές και επιστηµονικές πηγές, 
που βρίσκονται διασκορπισµένες στη Γηραιά Ήπειρο. Ένα από τα υποέργα της 
Europeana είναι και το πρόγραµµα Judaica Europeana.  

 
Η Judaica Europeana τεκµηριώνει την εβραϊκή συµβολή στις ευρωπαϊκές 
πόλεις. 

Οι Εβραίοι αποτελούν την αρχαιότερη µειονότητα στην Ευρώπη µε τις 
εβραϊκές επιγραφές της Ελλάδας να χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα Π.Κ.Ε./π.Χ.. 
Η παρουσία των Εβραίων ανά τους αιώνες είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων. Στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα, οι συνοικίες Ιστ 
Εντ (East End) του Λονδίνου και Μπελβίλ (Belleville) του Παρισιού υπήρξαν 
ακµάζουσες εβραϊκές περιοχές µε εβραϊκά καταστήµατα, καφέ, σχολεία, βιβλιοθήκες 
και χώρους προσευχής. Στα 1939 το 1/3 του πληθυσµού της Βαρσοβίας ήταν Εβραίοι. 
Στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, πριν τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η οικονοµική 
δραστηριότητα σταµατούσε κατά τον εορτασµό της Ηµέρας της Εξιλέωσης. Ο Τύπος 
– σε Γίντις και Ισπανο-ιουδαϊκή γλώσσα, ήκµαζε και ήταν ευρέως διαδεδοµένος σε 
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Η πολυµορφία της εβραϊκής πολιτισµικής έκφρασης 
καταγράφεται µέσα από εκατοντάδες χιλιάδες αντικείµενα που βρίσκονται 
διασκορπισµένα σε πολλές συλλογές: έγγραφα, βιβλία, χειρόγραφα, περιοδικά, 
αρχεία εγγραφής ήχου, πίνακες, φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, αφίσες, ταινίες, καθώς 
και µέσα από την αρχιτεκτονική, τα µνηµεία και τα νεκροταφεία που εντοπίζονται σε 
όλη την Ευρώπη. Το πρώτο στάδιο του προγράµµα της Judaica Europeana 
περιλαµβάνει την ψηφιοποίηση εκατοµµυρίων σελίδων και χιλιάδων άλλων 
αντικειµένων από τις συλλογές των συνεργαζόµενων µε το έργο βιβλιοθηκών, 
αρχείων και µουσείων. Το επόµενο στάδιο αφορά στη συγκέντρωση και άλλων 
ψηφιακών συλλογών µε θέµα «Οι Εβραίοι στις Ευρωπαϊκές Πόλεις», όπου και αν 
εντοπίζονται. 

Στόχος της Judaica Europeana είναι η προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού 
στην Ευρώπη και πέρα από τα σύνορα αυτής. Το κοινό – στόχος για τη Judaica 
Europeana αποτελούν καθηγητές πανεπιστηµίων και φοιτητές, σχολεία, 
επαγγελµατίες του πολιτισµού, ταξιδιώτες όπως επίσης και το ευρύτερο κοινό και 
ειδικότερα όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία των Ευρωπαϊκών πόλεων ή την 
Εβραϊκή κουλτούρα. Η Judaica Europeana θα έρθει σε επαφή µε πανεπιστήµια, 
προσφέροντας εργαστήρια και σεµινάρια µε στόχο να τονωθεί η χρήση του αρχείου 
της. Παράλληλα, τα ιδρύµατα – εταίροι, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, πρόκειται 
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να ενθαρρύνουν εκπαιδευτικούς και µαθητές να αναπτύξουν δραστηριότητες και 
µαθήµατα, που σχετίζονται µε το έργο της Judaica. Επιπλέον, θα επιµεληθούν 
εικονικές εκθέσεις βασισµένες σε πρωτογενές υλικό από τη βάση δεδοµένων της 
Judaica. 

 
Η ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος µέσω του ∆ιαδικτύου: Πηγές και Εργαλεία  
 

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος είναι ένα σύνθετο ζήτηµα, το οποίο 
επιτυγχάνεται επί τοις ουσίας όχι µόνο µε την παράδοση στους µαθητές της ιστορικής 
πληροφορίας, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πολύτιµη και αναντικατάστατη, αλλά 
µέσω µιας σειράς εργαλείων, ένα από  τα οποία είναι και η χρήση του ∆ιαδικτύου. Οι 
καινούργιες πηγές και ευκαιρίες µάθησης που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το 
διαδίκτυο συνίστανται στη πρόσβαση των χρηστών σε επικαιροποιηµένες 
πληροφορίες, βιβλιοθήκες και αρχεία, µουσεία και εκθέσεις και απευθείας σύνδεση 
µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο. Καθώς υπάρχει πρόσβαση σε ένα ευρύ 
φάσµα πληροφοριών, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενθαρρύνουν τους µαθητές να 
επεξεργάζονται και να ασκούν κριτική στο υλικό, που βρίσκουν και να αναπτύσσουν 
το δικό τους τρόπο κατανόησης του θέµατος. Το διαδίκτυο µπορεί να ειδωθεί τόσο ως 
µέσο όσο και ως χώρος υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων. Ένα 
παράδειγµα, όπου το διαδίκτυο λειτουργεί ως µέσο είναι και η ψηφιακή βιβλιοθήκη 
της Europeana µε άµεση ή έµµεση αναφορά στο Ολοκαύτωµα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
δηµιουργήθηκε η ψηφιακή έκθεση του Ε.Μ.Ε. Εικόνες Ελλήνων Εβραίων Το 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος µε την ψηφιακή έκθεση «Εικόνες Ελλήνων Εβραίων» 
ανοίγει για το κοινό τις πύλες του Φωτογραφικού Αρχείου που διαθέτει, το οποίο 
περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό φωτογραφιών από όλο το φάσµα του εβραϊκού 
πολιτισµού στην Ελλάδα. Το φωτογραφικό υλικό του Μουσείου απαρτίζεται από 
πρωτότυπες Α/Μ φωτογραφίες και τα τυπωµένα αντίγραφα τους, από έγχρωµες 
φωτογραφίες και διαφάνειες, που χωρίζονται για εύκολη ταξινόµηση και πρόσβαση, 
σε εκατό περίπου  θεµατικές κατηγορίες. Η θεµατολογία των φωτογραφιών είναι 
πλούσια και καλύπτει όλο το εύρος της ζωής των Εβραίων στην Ελλάδα από τα τέλη 
του 19ου αιώνα µέχρι και σήµερα. Η ψηφιακή έκθεση του Ε.Μ.Ε. περιλαµβάνει 
επιλογή φωτογραφιών, µε κοινό παρονοµαστή την αισθητική αρτιότητα. Οι πολύτιµες 
ιστορικές πληροφορίες, που συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός περνούν σε δεύτερο 
επίπεδο, καθώς υφέρπων στόχος της έκθεσης είναι η τέρψη των οφθαλµών και η 
µετάδοση του κλίµατος και ύφους µιας εποχής. Οι ψηφιακές εκθέσεις αποτελούν ένα 
εργαλείο ενίσχυσης της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος µε έναν πιο άµεσο και 
σίγουρα πιο ελκυστικό τρόπο για τους µαθητές. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
χρησιµοποιήσει την ψηφιακή έκθεση τόσο στα πλαίσια του µαθήµατος είτε πρόκειται 
για το µάθηµα της Ιστορίας είτε για το µάθηµα της Λογοτεχνίας ή µπορεί να 
αποτελέσει µέρος µιας εργασίας για το Ολοκαύτωµα - όσο και πέρα από αυτή µε την 
ανάθεση οµαδικών εργασιών. Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία του 
Ολοκαυτώµατος είναι το κενό που άφησαν πίσω τους οι Εβραίοι που 
δολοφονήθηκαν. Κάθε φωτογραφία µπορεί να αποτελέσει ένα αυτόνοµο θέµα 
συζήτησης ή ανάθεσης εργασίας εξετάζοντας τη κοινωνική, πολιτική και οικονοµική 
ζωή, τα ήθη και τα έθιµα των Ελλήνων Εβραίων πριν, αλλά και µετά τον Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της ψηφιακής έκθεσης εφόσον 
ειδωθεί στα πλαίσια της ∆ιδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος είναι η γνωριµία µε τον 
«Άλλον» και η ανίχνευση των πολιτισµικών ανταλλαγών µεταξύ των διαφορετικών 
κοινωνικών οµάδων του αστικού πληθυσµού.  
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Οριέττα Τρέβεζα - Σούση 
 
Προτεινόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
περιοδικής έκθεσης «Σύλβια» του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος  
 
Τίτλος: «Γνωριµία µε τη Σύλβια» 
 
∆ιάρκεια: 
 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα αυτό για 
όσο χρόνο θέλουν, είτε µε µία εκπαιδευτική δράση µε διάρκεια µιας διδακτικής ώρας 
είτε αφιερώνοντας µια ώρα την εβδοµάδα για έναν περίπου µήνα.   
 
Σχολικές οµάδες: 
 

• Μαθητές ∆ηµοτικού (µε κατάλληλες προσαρµογές) 
• Μαθητές Γυµνασίου  
• Μαθητές Λυκείου (µε κατάλληλες προσαρµογές)  

 
Στόχος εκπαιδευτικής δραστηριότητας:   

 
• Γνωριµία µε την ιστορία της Θεσσαλονίκης 
• Γνωριµία µε τη Ιστορία του Ολοκαυτώµατος. 
• Γνωριµία  µε  την  Σύλβια.  

 
Θέµατα προς συζήτηση: 
 

• Αξία µαρτυρίας -Ιστορική τεκµηρίωση της µαρτυρίας 
• Συνέπειες σε τρις γενιές  
• προσωπικά αντικείµενα    
 

Σύντοµη περιγραφή της δράσης: 
 
Εργαλεία:  
Χρήση µαρτυρίας σε τρις φάσεις  

• Η ζωή στην Θεσσαλονίκη  
• Άουσβιτς 
• Η ζωή µετά  

 
Εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας (µέσα στην τάξη): 
Εκτύπωση επιλεγµένων φωτογραφιών  
 
 
1ο  µέρος ∆ραστηριότητας: 
 
Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και επιλέγουν φωτογραφίες από την έκθεση 
φωτογραφίας που τους τράβηξε το ενδιαφέρον αρχικά. Στην συνέχεια θα έχουν το 
χρόνο να ερευνήσουν πχ.: 

• Τι ακριβώς δείχνει; 



 78  

•  Που έχει τραβηχτεί;  
• Τι θέλει να δείξει ο φωτογράφος;  
• Τι συναισθήµατα µας προκαλεί; 

 
2ο µέρος ∆ραστηριότητας: 
 
Ο εκπαιδευτικός θα προτείνει στις οµάδες και άλλες εναλλακτικές πηγές 
πληροφόρησης, όπως εκδόσεις, µαρτυρίες ιστοσελίδες ταινίες – ντοκιµαντέρ για να 
συνεχιστεί η έρευνα των µαθητών. 
Θα ακολουθήσει παρουσίαση της έρευνας της κάθε οµάδας. 
 
Άλλες προτάσεις για ∆ραστηριότητες:  
 

• Να δηµιουργηθεί µια έκθεση µέσα στην τάξη η µια έκδοση η cd-rom µε όλες 
τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι οµάδες. 

• Τέχνη και Ολοκαύτωµα 
• Έρευνα και χρήση και παρουσίαση µαρτυριών επιζησάντων για την ζωή πρίν 

τον πόλεµο , στα στρατόπεδα, και µετά τον πόλεµο. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 
 
 
Ζανέτ Μπαττίνου 

Η Ζανέτ Μπαττίνου γεννήθηκε και µεγάλωσε στα Γιάννενα. Σπούδασε Φιλολογία και 

Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και συµµετείχε σε πανεπιστηµιακές 

ανασκαφές και έρευνες. Εργάστηκε στο Πανεπιστήµιο του Κέιπ Τάουν, στη Νότιο 

Αφρική, ως βοηθός έρευνας στο Τµήµα Αρχαιολογίας του Χώρου και Αρχαιοµετρίας, 

όπου δηµιούργησε πρωτότυπη βάση δεδοµένων για όλες τις αρχαιολογικές θέσεις της 

ευρύτερης περιοχής. Από το 1994 εργάζεται αρχικά ως Επιµελήτρια και κατόπιν ως 

∆ιευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Παράλληλα, ολοκλήρωσε κύκλο 

σπουδών Μουσειολογίας. Έχει συµµετάσχει σε διεθνή συνέδρια εκπροσωπώντας το 

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και συνεργάζεται σε πολλά ευρωπαϊκά προγράµµατα µε 

αντικείµενο θέµατα µουσειογραφικά ή σχετικά µε τον ελληνικό εβραϊσµό. Άρθρα της 

σχετικά µε την ιστορία, τη θεωρητική προσέγγιση και το έργο του Μουσείου και την 

ελληνο-εβραϊκή τέχνη και παράδοση έχουν δηµοσιευτεί σε σχετικά περιοδικά και 

βιβλία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πεδία ενασχόλησης αποτελούν η συνέχιση της 

αρχαιολογικής έρευνας και της αναζήτησης στοιχείων για την πρώιµη εγκατάσταση 

των Εβραίων στην Ελλάδα, η επέκταση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Μουσείου, κυρίως σε σχέση µε θέµατα πολυ-πολιτισµικότητας 

και κοινωνικής ισότητας, και ο µουσειογραφικός εκσυγχρονισµός του.  Από το 2000 

συµµετέχει στις τακτικές συναντήσεις του οργανισµού International Task Force for 

Holocaust Education, Remembrance and Research, στις οποίες µετέχει ενεργά ως 

µέλος της εθνικής αντιπροσωπείας, ενώ από το 2005 υπηρετεί ως εκπρόσωπος στο 

Museums and Memorials Working Group του παραπάνω οργανισµού. 

  

 
Μαρία Ευθυµίου 

Η Μαρία Ευθυµίου είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 

D.E.A. και διδακτορικού διπλώµατος από το Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. Είναι 

επίκουρη Καθηγήτρια στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 
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Αθηνών, στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 

Ιταλικά, Αλβανικά και Τουρκικά. Έχει εκδώσει δύο βιβλία, ενώ περισσότερες από 20 

µελέτες και άρθρα της έχουν δηµοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα επιστηµονικά 

περιοδικά και εκδόσεις. Έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε περισσότερα από 

δώδεκα διεθνή συνέδρια. 

 

Ιάσονας Χανδρινός 

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

Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών το 2006 και πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας µε ειδίκευση στην 

ιστορία της Κατοχής και της Αντίστασης. Εργάζεται ως ιστορικός ερευνητής στο 

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ενώ διδάσκει ως βοηθός στο Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε προπτυχιακά σεµινάρια µε θέµα την 

ιστορία και τη µνήµη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 

 

Ελένη Μπεζέ-Καµχή  

Η Ελένη Μπεζέ-Καµχή γεννήθηκε το 1974 στο Μονπελλιέ της Γαλλίας και µεγάλωσε 

στην Αθήνα. 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 (ΜΑ) µε 

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

στην Πολιτεία του Πλάτωνα» δηµοσιεύτηκε, επεξεργασµένη, υπό µορφή άρθρου στο 

περιοδικό Υπόµνηµα στη Φιλοσοφία (τεύχ. 2, εκδόσεις Πόλις, σ. 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 

(Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου) και ως επιµελήτρια εκδόσεων (έχει συνεργαστεί 

κυρίως µε τους εκδοτικούς οίκους Κέδρος, Αλεξάνδρεια, Μεταίχµιο, ενώ από το 

2007 συνεργάζεται σταθερά µε τις Εκδόσεις Πατάκη). Η εµπειρία της ως 
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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. Υπό δηµοσίευση βρίσκεται το 

άρθρο της «Μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων επιζώντων της Γενοκτονίας: Με αφορµή 

την έκδοση Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγµός και το Ολοκαύτωµα των 

Εβραίων 1943-1944», όπου επιχειρείται να αναδειχθεί η αξία των προσωπικών 

µαρτυριών στη µελέτη της Γενοκτονίας των Εβραίων, καθώς και η συµβολή τους 

στην εκπαίδευση. Τέλος, υπό εξέλιξη βρίσκεται µια άλλη ερευνητική εργασία, επίσης 

µε παιδαγωγικό προσανατολισµό, όπου επιχειρείται µια σύνοψη, για παιδιά και νέους, 

της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τα προϊστορικά ως τα ελληνιστικά χρόνια. 

 

Τώνης_Λυκουρέσης 

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός κινηµατογράφου ζακυνθινής καταγωγής, 

ο Τώνης Λυκουρέσης σπούδασε οικονοµικά στην ΑΣΟΕΕ, σκηνοθεσία 

κινηµατογράφου και ζωγραφική στην ΑΣΚΤ µε τον Νίκο Νικολάου. Ιδρυτικό µέλος 

και κινηµατογραφικός κριτικός του περιοδικού Σύγχρονος Κινηµατογράφος, µε άρθρα 

και σε πολλά άλλα έντυπα. Από το 1986 συνεργάζεται µε την κρατική τηλεόραση, µε 

ντοκιµαντέρ που αφορούν κυρίως στο χώρο της Επτανήσου. Παράλληλα σκηνοθετεί 

για το θέατρο. Την τελευταία δεκαετία διδάσκει αισθητική κινηµατογράφου και 

τεχνική σκηνοθεσίας σε ανώτερες σχολές ∆ραµατικής Τέχνης και Κινηµατογράφου 

και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου-Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. Από το 2004 

είναι Γενικός Γραµµατέας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχει συµµετάσχει και 

τιµηθεί σε πολλά φεστιβάλ ενώ η πλούσια φιλµογραφία του περιλαµβάνει τα εξής 

έργα:   

Ταινίες Μικρού Μήκους (επιλεκτική) 

 ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ, 1969 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ, 1970 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΗΛΑΗ∆ΟΝΗΣ - ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 1973 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ∆. ΣΟΛΩΜΟΣ - Ν. ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ, 1990 

Ταινίες Μεγάλου Μήκους  

  Η ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ, 1978 (∆ράµα) 

 ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, 1982 (∆ράµα) 
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 ΑΛΚΗΣΤΗ, 1986 (∆ράµα) 

 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, 1987 (Τηλεταινία ΕΤ1) 

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΣΕΖΑΝ, 1993 (ντοκιµαντέρ) 

 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 2002 (∆ραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ) 

 ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΤΑ ∆ΕΣΜΑ ΤΟΥΣ, 2008 (∆ράµα Εποχής) 

  

Νίνα   Αλκαλάη   

Η  Νίνα   Αλκαλάη  είναι  καθηγήτρια χορού,  χοροθεραπεύτρια και θεωρητικός του 

χορού.  

 
Έχει δίπλωµα  Πολιτικών  Επιστηµών  και ∆ηµοσίου ∆ικαίου  από τη Νοµική Σχολή  

Αθήνας,  Σύγχρονου  Χορού   από το  Deree  College  και Χοροθεραπείας  από την   

Ένωση   Χοροθεραπευτών  Ελλάδας. 

Από  το  1989  ως το 1994  συνέχισε σπουδές  χορού  στο Ισραήλ, το Βέλγιο και τη 

Ν. Υόρκη και το  2000  πήρε µεταπτυχιακό δίπλωµα ( M.A  in  Dance Studies) από το   

Laban  Centre,  City University, London,  µε ειδίκευση στην  εκπαίδευση του χορού, 

τη χορογραφία και την ανάλυση κίνησης ως διαγνωστικού µέσου.  

Από το 1986 ασχολείται συστηµατικά  µε το χορό στην Ελλάδα ως δασκάλα 

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. 

 

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

Πρόσφατα εξελέγη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Χοροθεραπείας. 

 
 

Άλκης Ρήγος  

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

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

διδακτορικής διατριβής Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής στη Β΄ Ελληνική 
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∆ηµοκρατία (1924 -1935). Από το 1975 διδάσκει Πολιτική Επιστήµη, Ελληνική 

Πολιτική και Κοινωνικά Κινήµατα στο τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του 

Παντείου Πανεπιστηµίου. Σήµερα υπηρετεί στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή 

στο ίδιο τµήµα. Για τη διετία 2001- 2003 εκλέχτηκε Πρόεδρος του τµήµατος και είναι 

µέλος της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστηµίου. Παράλληλα είναι µέλος της 

Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήµης, της Συντακτικής Επιτροπής της 

Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήµης και άλλων σχετικών σωµατείων. Έχει λάβει 

µέρος σε επιστηµονικές και πολιτικές εκποµπές σε διάφορα ραδιοτηλεοπτικά µέσα 

ενώ ήταν επιστηµονικός υπεύθυνος έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 

∆ιαπολιτισµική προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου «Στοιχεία ∆ηµοκρατικού 

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

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

και το εκπαιδευτικό υλικό ( βίντεο - ταινίες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, αφίσες, τρόποι 

διδασκαλίας κ.α.) έχουν κατατεθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα κυριότερα έργα 

του είναι τα εξής: Η Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία 1924- 1935. Κοινωνικές διαστάσεις της 

πολιτικής σκηνής. Προλ. Νίκος Σβορώνος. (Ιστορική Βιβλιοθήκη / Θεµέλιο, Αθήνα 

1988), Προσεγγίσεις Νεοελληνικής Πολιτικής  (Παπαζήσης, Αθήνα 1990), Τα Κρίσιµα 

Χρόνια .Τοµ. α΄ 1922- 1935. Τοµ. β΄ 1935 - 1941 (Παπαζήσης, Αθήνα 1995), 

Πανεπιστήµιο. Ιδεολογικός ρόλος και λόγος .Από τον Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα 

.(Παπαζήσης, Αθήνα 2000). Το 2007 επιµελήθηκε µαζί µε τη Βασιλική Γεωργιάδου 

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

ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της γενοκτονίας, που κυκλοφόρησε από τις 

εκδόσεις Καστανιώτη ενώ πλήθος άρθρων, δηµοσιεύσεων και βιβλιοκριτικών του 

έχουν δηµοσιευτεί σε συλλογικούς τόµους, επιστηµονικά περιοδικά και στον 

ηµερήσιο και περιοδικό τύπο όλου του πολιτικού φάσµατος. Ταυτόχρονα συµµετέχει 

ενεργά στα πολιτικά και κοινωνικά δρώµενα και ιδιαίτερα στα συνδικαλιστικά του 

Πανεπιστηµιακού χώρου.  

 

Οντέτ Βαρών-Βασάρ 

H Οντέτ Βαρών-Βασάρ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε ιστορία και 

αρχαιολογία στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών κι έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη νεώτερη ιστορία στο 
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Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης. Σπούδασε επίσης λογοτεχνική µετάφραση 

στο Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών). 

 Έχει εκδώσει το βιβλίο Ελληνικός Νεανικός Τύπος 1941-1945. Καταγραφή, (τόµ. 

Α’Β΄, εκδ. Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1987). Υποστήριξε τη 

διδακτορική της διατριβή στο Ιστορικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1995). 

Επεξεργασµένη της µορφή είναι η πρόσφατη έκδοση της Εστίας, Η ενηλικίωση µιας 

γενιάς Οι νέοι στην Κατοχή και στην Αντίσταση (Αθήνα 2009). 

Οι έρευνες της τη δεκαετία του ’80 στράφηκαν γύρω από την Κατοχή και την 

Αντίσταση στην Ελλάδα Τη δεκαετία του ’90 στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

προστέθηκε η γενοκτονία των Ευρωπαίων Εβραίων (βλ. «́Αουσβιτς, Η ανάδυση µιας 

δύσκολης µνήµης», στον τόµο Άουσβιτς, εκδ. Καστανιώτης 2007). Έχει δηµοσιεύσει 

σχετικά άρθρα στα περιοδικά  Μνήµων, Ο Πολίτης, Σύγχρονα Θέµατα, Historein και 

στην εφηµερίδα Το Βήµα της Κυριακής. Είναι µέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου 

Ελληνισµού Μνήµων (από το 1979) και υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας 

Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού (1990). Έχει συµµετάσχει σε διεθνή συνέδρια στην 

Ελλάδα, στη Γαλλία και στο Βέλγιο, όπου συνεργάζεται µε το ΄Ιδρυµα ΄Αουσβιτς. 

∆ιδάσκει  Ιστορία στο ″Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο″ (από το 2001). 

Έχει δηµοσιεύσει µεταφράσεις έργων γαλλικής λογοτεχνίας και ανθρωπιστικών 

επιστηµών. Μετέφρασε και µελέτησε το έργο του ελληνοεβραϊκής καταγωγής 

γαλλόφωνου συγγραφέα Αλµπέρ Κοέν (Σολάλ, εκδ. Χατζηνικολή 1990, 

Καρφοχάφτης, εκδ. Ηριδανός 1994). Από το 1995 εκδίδει και διευθύνει το ετήσιο  

περιοδικό Μετάφραση. Το 2005 τιµήθηκε µε τη διάκριση Chevalier des Arts et des 

Lettres (Ιππότης των γραµµάτων και των τεχνών) από τον Υπουργό Πολιτισµού της 

Γαλλίας, για το εν γένει έργο της και ιδιαίτερα για την προσφορά της στα γαλλικά 

γράµµατα. 

 

Γιφτάχ Μεϊρί   

Ο Γιφτάχ Μεϊρί (Yiftah Meiri) γεννήθηκε το 1968 και µεγάλωσε στην Ιερουσαλήµ. 

Πήρε πτυχίο ιστορίας από το Hebrew University της Ιερουσαλήµ. Το 1999 ξεκίνησε 

να εργάζεται στο Yad Vashem ως ξεναγός, κυρίως σε Ισραηλινούς µαθητές. Επίσης 

εργάστηκε στο αρχείο του Yad Vashem και στη συνέχεια οργανώνοντας 

προγράµµατα για µαθητές.   
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Τώρα ο Γιφτάχ παραδίδει σεµινάρια για εκπαιδευτικούς στο Ευρωπαϊκό Τµήµα του 

∆ιεθνούς Σχολείου για τη ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στο Yad Vashem. Σε αυτό 

το τµήµα υπάγονται τα αρµόδια γραφεία για το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Σκανδιναβία, 

την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Φινλανδία και την Ελλάδα.  

Επίσης υποστηρίζει τη νούµερο ένα ποδοσφαιρική οµάδα του Ισραήλ, την Χαποέλ 

Καταµόν Ιερουσαλήµ.  

 

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 τους µεταχείρισης µετά την διεξαγωγή της κατάλληλης 

κοινωνικής έρευνας σχετικά µε την προσωπικότητα, την διαγωγή και τις συνθήκες 

διαβίωσης του εκάστοτε ανηλίκου.  

 

 

 

Μαρίζα Ντεκάστρο  
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Η Μαρίζα Ντεκάστρο γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα.  Από το 1973 µέχρι το 1982 

έζησε στο Παρίσι όπου σπούδασε στη Σορβόννη Παιδαγωγικά και Λογοτεχνία για 

παιδιά και.  Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, άρχισε να διδάσκει ιστορία και λογοτεχνία 

από µια άλλη, ιδιαίτερη σκοπιά σε παιδιά του δηµοτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.  

Η Μαρίζα Ντεκάστρο έχει γράψει 8 βιβλία για παιδιά, πάνω σε θέµατα ιστορίας και 

τέχνης, κείµενα αρχαιολογικού περιεχοµένου στις παιδικές σελίδες του περιοδικού 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, καθώς και πολλά άρθρα και έχει µεταφράσει παιδικά 

µυθιστορήµατα και παραµύθια. Από το 1998 γράφει κριτική παιδικού και εφηβικού 

βιβλίου στις εφηµερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ.  

Το 2006 τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για το βιβλίο που 

έγραψε µε τον Π. Βαλαβάνη «Μικρές ιστορίες του µουσείου», εκδ. Κάστωρ. 

Βιβλία:     

• Αρχαιολογία, ταξίδι στο παρελθόν, εκδ. Κέδρος 

• Βυζαντινή τέχνη, οδηγός για παιδιά, εκδ. Κέδρος 

• Λαϊκή τέχνη, οδηγός για παιδιά, εκδ. Κέδρος 

• ∆ιαβάζοντας τις βυζαντινές εικόνες [ελληνικά, αγγλικά], εκδ. 

ΑΚΡΙΤΑΣ, Ε' έκδοση, 2001.  

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

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

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

Καλειδοσκόπιο,2006. 

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

2004 

• Μακρυγιάννης, ένα πρόσωπο µια εποχή, Ερευνητές –ΙΜΕ 

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

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

• Στο µουσείο [ελληνικά-αγγλικά] 

• Η πόλη µου 

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

• Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, τα µνηµεία και τα έργα των 

ανθρώπων, Οδηγός για παιδιά και νέους [ελληνικά, αγγλικά] εκδ. 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
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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 2004. Πρόσφατα 

ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές σπουδές της στη ∆ιοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων 

της Σχολής των Κοινωνικών Επιστηµών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

Πατρών. Είναι ενεργό µέλος του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην 

Ελλάδα. Επί σειρά ετών συµµετείχε στην πανεπιστηµιακή ανασκαφή της Μινώας – 

Αµοργού υπό τη διεύθυνση της Οµότιµης Καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων Λίλας Μαραγκού. Από το 2007 συνεργάζεται 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.  

 

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. 
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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. 

 
 

 


