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ΕΒ∆ΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

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

 

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Αθήνα, 01 - 02 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 

Πρόγραµµα 
 
 

Πέµπτη 01 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 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 

2300 Χρόνων» 
 14:45-15:30 Ιάσονας Χανδρινός: «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, 

1941-’44» 
 15:30-15:45 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
 15:45-16:30 Χαρά Γαλανού: «Γενοκτονία, Ολοκαύτωµα και Εθνική Κάθαρση: 

Νοµικοί Όροι - Χθες  και Σήµερα » 
16:30-17:05 Χριστίνα Κουλούρη: «Το Ολοκαύτωµα ως µέρος της παγκόσµιας 

και της ελληνικής ιστορίας» 
17:05-17:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
  

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ  
 

17:30-18:30 Προσωπικές Μαρτυρίες Επιζώντων από το Ολοκαύτωµα: Ισαάκ 
Μιζάν, Μωυσής Γιουσουρούµ, Αλέξανδρος Σιµχά. 

18:30-19:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
19:00-20:30 Εγκαίνια του νέου εκθεσιακού χώρου Ε.Μ.Ε. 
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Παρασκευή 02 ∆εκεµβρίου 2011 

 
09:00 Προσέλευση συµµετεχόντων 
  

ΜΕΡΟΣ 3: ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
 

09:00-10:00 Νίνα Αλκαλάη: Προτάσεις για µια Βιωµατική ∆ιδασκαλία του 
Ολοκαυτώµατος µέσω της Τέχνης (Εργαστήριο) 

10:00-10:40 Άλκης Ρήγος: «Ο Αντισηµιτισµός στην Ελλάδα» 
10:40-11:00 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
11:00-11:40 Οντέτ Βαρών- Βασάρ: «Η Στρατοπεδική Λογοτεχνία: το 

παράδειγµα του Πρίµο Λέβι» 
11:40-12:20 Ελένη Μπεζέ – Καµχή: «Η συµβολή της προφορικής µαρτυρίας  

στη µελέτη και διδασκαλία της Γενοκτονίας των Εβραίων» 
12:20-13:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
  

ΜΕΡΟΣ 4: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 

13:00-14:00 Ελαφρύ γεύµα (µπουφές) 
14:00-14:35 Μαρίζα Ντεκάστρο: Μια πρόταση για τη δηµιουργική χρήση της 

λογοτεχνίας στην τάξη (Εργαστήριο) 
14:35-15:10 Μαρούλα Κλιάφα: «Μια µπαλάντα για τη Ρεβέκκα»: ιστορία και 

µυθοπλασία σε ένα εφηβικό µυθιστόρηµα (Εργαστήριο) 
15:10-15:30 ∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι 
15:30-15:50 Άννα – Μαρία ∆ρουµπούκη: «Το αρχείο προφορικών µαρτυριών 

USC Shoah Foundation» 
15:50-16:25 Οριέττα Τρέβεζα - Σούση: «Εικόνες Ελλήνων Εβραίων»: 

µουσειακές και ψηφιακές εκθέσεις ως εκπαιδευτικά εργαλεία 
(Εργαστήριο) 

16:30-17:00 Συµπεράσµατα - Λήξη σεµιναρίου. 
 
 
 
Tο σεµινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Θα διεξαχθεί στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 
Νίκης 39, Σύνταγµα. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 
για δηλώσεις συµµετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες, το αργότερο µέχρι την 
Πέµπτη 24 Νοεµβρίου 2011 (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 
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ΜΕΡΟΣ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΖΑΝΕΤ ΜΠΑΤΤΙΝΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Μ.Ε. 

 

Κυρίες και κύριοι,   Αγαπητοί φίλοι,  

Καλωσορίσατε στο έβδοµο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς που οργανώνει το 

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος µε θέµα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα στα 

ελληνικά σχολεία. Το Ε.Μ.Ε. ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την έρευνα, τις 

εκθέσεις και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των παιδευτικών του δράσεων 

ανήκει και το σηµερινό σεµινάριο, το οποίο αντλεί υλικό από το ιστορικό, 

αρχειακό και φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου, σχετικό µε το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο και το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, και βασίζεται στην 

εµπειρία του Ε.Μ.Ε. πάνω στη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας αυτού 

του ιδιαίτερα ευαίσθητου και σηµαντικού θέµατος και τη συνεργασία του µε 

σχετικούς διεθνείς φορείς και οργανισµούς.  

 

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

φέτος από το Υπουργείο Εξωτερικών και την  Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών. 

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. Γενικός Γραµµατέας Θρησκευµάτων κ. Γιώργος Καλαντζής, 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων και της Υπουργού, κ. Άννας ∆ιαµαντοπούλου. 

 

2. Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Φίλων, εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Εξωτερικών, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο International 

Task Force. 

 

3. κ. Μάκης Μάτσας, Πρόεδρος του ∆.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. 
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4. 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.  

 

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

εκδόσεις του Ε.Μ.Ε. που είστε ευπρόσδεκτοι να πάρετε, αν δεν τα έχετε. ∆ύο 

σηµαντικές εκδόσεις που θα βοηθήσουν το εκπαιδευτικό σας έργο έχουν 

προσφερθεί για σας: «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων. Μνηµεία και 

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

Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου. Τέλος, ο κ. Αλέξανδρος Σιµχά σας 

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

της οικογένειας του στα χρόνια του πολέµου. Θα ήθελα να σας ζητήσω, αν 

ήδη έχετε ή δεν χρειάζεστε κάποιο από το υλικό που περιέχεται στο φάκελο ή 

υπάρχει στο τραπέζι, να το αφήσετε εδώ 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 
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ενηµερώνεστε για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στη διάρκεια του σεµιναρίου το προσωπικό του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος 

θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση και πληροφορία. Τελειώνω µε µια 

εγκάρδια ευχή για καλή επιτυχία στη σηµερινή κοινή µας προσπάθεια.  
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Κ. ΑΝΝΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΑΝΤΖΗ 
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Χαιρετισµός του κυρίου Αλέξανδρου Φίλωνος 

εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών 

 
         Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο 

International Task Force (ITF) δηλαδή στην Οµάδα Εργασίας για τη 

∆ιδασκαλία, Έρευνα, Μνήµη του Ολοκαυτώµατος των Εβραίων, θα ήθελα να 

σας πληροφορήσω για τη συµµετοχή της χώρας µας στην οµάδα αυτή. Στην 

αρχή επήγαµε ως παρατηρητές στην 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. 
 

         Η ελληνική αντιπροσωπεία παρακολούθησε ορισµένα συνέδρια 

της οµάδας εργασίας και 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 

για το Ολοκαύτωµα. 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. ∆ιοργανώνονται τελετές 

µνήµης σ’ όλη την Ελλάδα, ενώ ειδικότερα για τα σχολεία, το Υπουργείο 

Παιδείας εκδίδει µια Υπουργική εγκύκλιο, γι’ αυτό το θέµα, που στέλνεται σε 

όλα. 
 

         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. 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 
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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. 
 

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.  
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         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 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 και αλλάζει τελείως η 

οπτική σου γωνιά. 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, ότι εδώ σας παρέχετε η ευκαιρία να ρωτήσετε για όλες τις πτυχές του 

θέµατος και να  το συζητήσετε σε βάθος.   

  

Ευχαριστώ. 

 
 
 
 
(Το µήνυµα αναγνώστηκε από τον κ. Βενιαµίν Αλµπάλα, Γ.Γ. του ∆.Σ. του 
Ε.Μ.Ε..  καθώς ο κ. Φίλων δεν µπόρεσε να παρευρεθεί στις εργασίες του 
σεµιναρίο,υ λόγω παρουσίας του σε διεθνή διάσκεψη στο εξωτερικό) 
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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, έβδοµο 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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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 1 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 
Μαρία Ευθυµίου 

Eβραίοι και Ελληνες: µια ιστορία 2500 χρόνων συνύπαρξης 

 
Οι Εβραίοι και οι Ελληνες ανήκουν στους αρχαίους λαούς της γης και ο 

χώρος  ανάπτυξής τους βρίσκεται στην ίδια θαλάσσια λεκάνη: την λεκάνη της 

Ανατολικής Μεσογείου. Οι Έλληνες ανέπτυξαν γύρω στα 1500 π.Χ. τον 

πρώτο ενοποιητικό τους ιστό µέσω της πολιτισµικής ενοποίησης που τους 

προσέφερε ο ελληνόφωνος µυκηναϊκός πολιτισµός,  την ίδια περίπου εποχή 

(1200 π.Χ.) που οι Εβραίοι ενοποιούνταν πολιτισµικά µε την αποδοχή 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 
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οικοδοµήµατος που αντιµάχονται: Βαβυλώνιοι του 6ου αι. π. Χ., Έλληνες του 

4ου αι. π. Χ., ηγεµόνες των ελληνιστικών βασιλείων του 4ου, 3ου και 2ου αι. 

π. Χ., Ρωµαίοι του 2ου π. Χ. αι. έως και τον 5ο µ.Χ. αιώνα, Βυζαντινοί από τον 

4ο έως και τον 15ο µ.Χ. αι., Φράγκοι, Ιταλοί  και Σλάβοι ηγεµόνες του 

µεσαιωνικού και του νεότερου δυτικοευρωπαϊκού κόσµου, Οθωµανοί από τον 

13ο έως και τον 19ονον αιώνα, Άραβες από τον 7ο έως και τον 19ον αιώνα, οι 

κοινωνίες των εθνικών κρατών του 19ου και 20ου αιώνα  αναµετρήθηκαν µε 

τα αισθήµατα που η ιδιαιτερότητα των Εβραίων προκαλούσε στις δικές τους 

ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές  συλλήψεις, κατασκευές και 

πραγµατικότητες. Εξ αυτού, οι διώξεις θα γίνουν, συχνά, τµήµα της 

αναµέτρησης αυτής, είτε µε την (περισσότερο ή λιγότερο επίµονη)  

προσπάθεια αλλαξοπιστίας των Εβραίων (όπως, π.χ., κατά καιρούς, στην 

Ελληνιστική, την Βυζαντινή και την Οθωµανική περίοδο), είτε µε την 

προσπάθεια οικονοµικής ή και φυσικής τους εξόντωσης (όπως, π.χ., κατά την 

Ρωµαϊκή περίοδο, τον δυτικοευρωπαϊκό Μεσαίωνα, την τσαρική Ρωσία, την 

ναζιστική Γερµανία). 

Στον ελληνικό κόσµο οι Εβραίοι διασπάρθηκαν νωρίς: αξιοσηµείωτη 

είναι, µετά την βαβυλωνιακή αιχµαλωσία, η παρουσία τους στα µικρασιατικά 

παράλια και στον κορµό της ελληνικής χερσονήσου, παρουσία που θα ενταθεί 

µετά τους διωγµούς και τις καταστροφές που θα υποστούν στην ιστορική τους 

κοιτίδα, στην Ιουδαία, κατά τον 2ο π.Χ. και τον 1ο και 2ο µ.Χ. αιώνες. Οι 

Εβραίοι αυτοί κάτοικοι του ελληνόφωνου ανατολικοµεσογειακού χώρου –ήδη 

εξελληνισµένοι, σε µεγάλο βαθµό, από την ελληνική επιρροή των αιώνων που 

προηγήθηκαν-  εξελληνίστηκαν ολοκληρωτικά κατά τους αιώνες που 

ακολουθούν, ως προς την γλώσσα, διατηρώντας, όµως, πάντα την 

πατρογονική πίστη τους. Αυτοί είναι οι Ρωµανιώτες Εβραίοι της µακράς 

Βυζαντινής και της, επίσης, µακράς Οθωµανικής περιόδου, που έδρασαν 

οικονοµικά στις µικρές, αλλά δραστήριες, κοινότητές τους στα πλαίσια των 

µεγάλων πόλεων 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 
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θα καταφύγει στις µεγάλες πόλεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Χιλιάδες 

από αυτούς θα ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες τοπικές εβραϊκές κοινότητες 

υπερισχύοντας  πολιτισµικά επί των τελευταίων, µε τις κοινότητες της 

Χαλκίδας και των Ιωαννίνων να διασώζουν σταθερότερα τον ρωµανιώτικο 

χαρακτήρα τους. Φορείς υψηλού πολιτισµού, γλωσσοµάθειας, επιστηµών, 

τεχνών και δεξιοτήτων οι σεφαρδίτες Εβραίοι θα δεσπόσουν στον Οθωµανικό 

«χρυσό» 16ο αιώνα, θα γίνουν οι σηµαντικότεροι γιατροί, τραπεζίτες, έµποροι, 

λόγιοι και τεχνίτες της Αυτοκρατορίας, την ίδια στιγµή που θα µετατρέψουν 

την Θεσσαλονίκη σε «εβραϊκή», µε το εβραϊκό στοιχείο να υπερτερεί στην 

πόλη δηµογραφικά και οικονοµικά για περισσότερα από 300 χρόνια. 

Η αργή, αλλά σταθερή παρακµή του εβραϊκού στοιχείου της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από τον 17ον αι. και εξής θα αλλάξει τους 

οικονοµικούς και πολιτικούς συσχετισµούς υπέρ τού, κατά πολύ 

πολυπληθέστερου, εντοπίου ελληνικού και αρµενικού στοιχείου, µε τις 

συνακόλουθες υπόγειες εντάσεις που η ανατροπή αυτή θα φέρει. Η 

διαµόρφωση κατά τον 19ον αι. εθνικών κινηµάτων και διεκδικήσεων στην 

Βαλκανική και στον ελληνικό χώρο και η προσκόλληση των Εβραίων στην 

Οθωµανική εξουσία θα επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές που θα πάρουν, συχνά, 

δραµατικό χαρακτήρα. 

  Το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 θα βρει το  

ελληνικό κράτος µε µικρό αριθµό Εβραίων κατοίκων, µια και, εκτός των 

άλλων, ο κύριος κορµός των Εβραίων της Βαλκανικής κατοικούσε σε ζώνες 

βορειότερες των συνόρων του µικρού νεοπαγούς κράτους. Η ενσωµάτωση 

των Επτανήσων και της Θεσσαλίας στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα  και, 

κυρίως, της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο τέταρτο του 20ου 

αιώνα στον ελληνικό κορµό, θα πολλαπλασιάσουν τον αριθµό των Εβραίων 

κατοίκων του διευρυνθέντος ελληνικού κράτους, µε αυτούς της Θεσσαλονίκης 

να αποτελούν, από το 1912 και εξής, τον κύριο κορµό του εβραϊκού στοιχείου 

της Ελλάδας. 

Η καταστροφή κατά το 1943 και 1944 του εβραϊσµού της Θεσσαλονίκης 

και τής Θράκης από τα ναζιστικά και βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχής 

αντιστοίχως , η εξολόθρευση, στα πλαίσια της «τελικής λύσης»,  Εβραίων 

κατοίκων και άλλων πόλεων του γερµανοκρατούµενου ελληνικού χώρου 

καθώς και η προπολεµική και µεταπολεµική µετανάστευση αριθµού Ελλήνων 
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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 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
 

Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και η Κατοχή 
 

     Το 1940, οι Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, που 

βρισκόταν ήδη υπό την κατοχή τους. Η αρχική τους προέλαση ανακόπηκε 

από τον ελληνικό στρατό ο οποίος τους εξεδίωξε εκτός συνόρων, µέχρι βαθιά 

µέσα στο αλβανικό έδαφος. Η συµµετοχή του λαού στην πολεµική 

προσπάθεια υπήρξε µαζική. Ως Έλληνες πολίτες, οι Εβραίοι συµµετείχαν σε 

αυτόν τον πόλεµο πολεµώντας πολλές φορές στην πρώτη γραµµή. Μονάδες 

όπως τα συντάγµατα πεζικού της Θεσσαλονίκης, 50ο και 67ο είχαν αναλογικά 

τους περισσότερους Εβραίους µαχητές από τους οποίους περισσότεροι από 

600 έπεσαν στα πεδία των µαχών και 1.500 έµειναν ανάπηροι. Ενδεικτικό της 

µεγάλης αλλά και ποιοτικής αντιπροσώπευσης των Εβραίων στο στράτευµα, 

είναι πως ο πιο υψηλόβαθµη απώλεια του ελληνικού στρατού στην Αλβανία 

ήταν ο συνταγµατάρχης Μαρδοχαίος Φριζής, Εβραίος από την Χαλκίδα. Η 

Ελληνική νίκη κατά των Ιταλών το 1940 αποτέλεσε το πρώτο πλήγµα στη 

φήµη των δυνάµεων του άξονα Ρώµης-Βερολίνου. Καθώς ο Χίτλερ δε 

µπορούσε να επιτρέψει την ήττα του Μουσολίνι, διέταξε το ∆εκέµβριο του 

1940 την «Επιχείρηση Μαρίτα», την κατάκτηση δηλαδή της Ελλάδας. Οι 

Γερµανικές δυνάµεις εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος στις 6 Απριλίου 1941, 

στις 9 Απριλίου κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και στις 27 την Αθήνα.  

         Η Κατοχή υπήρξε µία από τις δυσκολότερες και πιο µαύρες 

περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας. Σύντοµα, η χώρα γνώρισε τη φρίκη του 

λιµού που αποδεκάτισε τον πληθυσµό των πόλεων το χειµώνα του 1941-42 

και τη φρίκη των αντιποίνων λόγω των αντιστασιακών ενεργειών. 

Αναµφίβολα, το κοµµάτι των Ελλήνων που πλήρωσε περισσότερο ήταν ο 

εβραϊκός πληθυσµός ο οποίος οδηγήθηκε µαζικά στα στρατόπεδα εξόντωσης. 

Περίπου 65.000  Εβραίοι, το 87% του συνόλου δολοφονήθηκε από τους Ναζί.  

         Αµέσως µετά την κατάκτηση της Ελλάδας και πριν ακόµη από τη 

διαίρεσή της µεταξύ των δυνάµεων του Άξονα, το διαβόητο «Ζόντερκοµµαντο 

Ρόζενµπεργκ», που είχε ήδη λεηλατήσει την υπόλοιπη ηττηµένη Ευρώπη 
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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 
 
         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 
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ταφόπλακες που το έµπειρο µάτι µπορεί σήµερα να αναγνωρίσει στο 

προαύλιο του Αγίου ∆ηµητρίου, στο χώρο γύρω από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο κ.ά.  

         Το Φεβρουάριο του 1943, ο βοηθός του διαβόητου Άντολφ 

Άιχµαν των SS, o Ντήτερ Βισλιτσένι, κατέφθασε στην πόλη, µαζί µε τον Αλόις 

Μπρούνερ, για να προετοιµάσουν τον συστηµατικό εκτοπισµό των Εβραίων 

της πόλης. Από τις 6 ως τις 17 του ίδιου µήνα, εκδόθηκαν διαταγές, µε τις 

οποίες άρχισε ουσιαστικά η εφαρµογή των Νόµων της Νυρεµβέργης και στη 

Θεσσαλονίκη: το διακριτικό κίτρινο αστέρι, µεγέθους 10 x10 εκατοστών στο 

στήθος που κατασκευάστηκαν µε πρέσσα κοπής της Κοινότητας (Η πρέσα 

υπάρχει ακόµη και εκτίθεται στο Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης), 

απογραφή ατόµων  κατοικιών και καταστηµάτων, απαγόρευση για τους 

Εβραίους πώλησης ή µεταβίβασης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών 

στοιχείων και κατάσχεση τηλεφωνικών συσκευών. 

Το δραµατικότερο ήταν πως όλοι οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να 

µετοικήσουν σε ένα από τα γκέττο που είχαν ορίσει οι Γερµανοί, κυρίως στις 

γειτονιές του Βαρώνου Χιρς και των Εξοχών. Με ελάχιστη προειδοποίηση, και 

µε την απαγόρευση να κουβαλήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός των απολύτως 

απαραιτήτων, περίπου 6.000 οικογένειες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια 

τους/ Στον περιορισµένο χώρο των γκέττο, οι συνθήκες ήταν ασφυκτικές: 

µέχρι και έξι οικογένειες µοιράζονταν ένα διαµέρισµα ή ένα σπίτι. Μια και τα 

περισσότερα καταστήµατα και επιχειρήσεις βρισκόταν εκτός των γκέττο, οι 

Εβραίοι της Θεσσαλονίκης έχασαν µε τον τρόπο αυτό κάθε δυνατότητα 

βιοπορισµού. Στη δύσκολη αυτή ώρα, βρέθηκαν δυστυχώς τόσο Χριστιανοί, 

όσο και άτοµα µέσα από τους ίδιους τους κόλπους της Εβραϊκής Κοινότητας,  

που συµµετείχαν, και µάλιστα µε ζήλο, στην επιβολή των µέτρων αυτών.  

 
 

Ο εκτοπισµός  
 
         Λίγο αργότερα, οι Γερµανοί ζήτησαν από τον Αρχιραββίνο της 

Κοινότητας, Ζβι Κόρετς, να τους παραδώσει κατάλογο µε τα ονόµατα όλων 

των µελών της εβραϊκής κοινότητας και εκείνος, πιθανώς ελπίζοντας ότι αυτό 

θα τους κατευνάσει, τον παρέδωσε. Το σκηνικό για τα όσα θα 

επακολουθούσαν ήταν τώρα έτοιµο: το Σάββατο, 14 Μαρτίου του 1943, όσοι 
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Εβραίοι βρίσκονταν στο γκέττο του Βαρώνου Χίρς, πιο κοντά στο 

σιδηροδροµικό σταθµό, συνελήφθησαν και την επόµενη µέρα εκτοπίστηκαν 

µε τραίνο στην Πολωνία, στοιβαγµένοι µέσα σε βαγόνια µεταφοράς ζώων, 

υπό αθλιότατες συνθήκες. Υπερπλήρη βαγόνια, µε 70 – 75 άτοµα το καθένα, 

χωρίς καν χώρο για να καθίσουν, µε ένα βαρέλι νερό για την διαδροµή και ένα 

για τις φυσικές τους ανάγκες, για ένα ταξίδι που διαρκούσε τουλάχιστον 

τέσσερις µέρες... Μέχρι τις 2 Αυγούστου 1943, σε συνολικά 19 

σιδηροδροµικές αποστολές, περίπου 56.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 

εκτοπίστηκαν κάτω από φρικτές συνθήκες. Προορισµός για τους 

περισσότερους ήταν το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς – Μπίρκεναου.  

 
 

Λεηλασία των Εβραϊκών περιουσιών 
 
         Υπό τις διαταγές του πολεµικού συµβούλου 

(Kriegsverewaltungsrat) του στρατιωτικού διοικητή Θεσσαλονίκης, του ∆ρ. 

Μαξ Μέρτεν, οι Εβραϊκές περιουσίες λεηλατήθηκαν και «µοιράστηκαν» σε 

Γερµανούς και Έλληνες συνεργάτες τους, αφού πολλές υπήρξαν δυστυχώς 

και οι περιπτώσεις Χριστιανών που επωφελήθηκαν από τη δυστυχία των 

συνανθρώπων τους...     

         Η προσπάθεια απόδοσης νοµιµοφάνειας στη διαδικασία αυτή, 

οδήγησε στην ίδρυση, µε τον Αναγκαστικό Νόµο 205 / 1943, της Υπηρεσίας 

∆ιαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών (Υ.∆.Ι.Π.), η οποία υποτίθεται ότι θα 

προέβαινε, µέσω τριµελών επιτροπών εµπειρογνωµόνων,  σε  απογραφή και 

εκτίµηση των περιουσιών και στην ανάθεση της διαχείρισής τους υπό 

µεσεγγύηση σε «συνετούς οικογενειάρχες». Οι µεσεγγυούχοι θα ήταν 

υπόλογοι έναντι του Ελληνικού κράτους µε λεπτοµερείς εκθέσεις διαχείρισης 

για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, η εκποίηση των οποίων 

απαγορευόταν. Όπως ήταν φυσικό, οι διατάξεις του νόµου αυτού ελάχιστες 

φορές εφαρµόστηκαν στο ακέραιο, αφού ούτε ο χρόνος για τη σωστή 

απογραφή υπήρχε, αλλά συχνά, ούτε και η θέληση, για να µη µιλήσουµε για 

τις συνεχείς επεµβάσεις των Γερµανών, µε τις απευθείας παραχωρήσεις 

καταστηµάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σε ευνοουµένους τους. Και 

υπήρξαν δυστυχώς πολλοί εκείνοι, που εντελώς απροκάλυπτα, 

επωφελήθηκαν από τη δυστυχία των Εβραίων συµπολιτών τους. Κάποια 
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ελαφρυντικά µπορούν ίσως να αναγνωριστούν σε πρόσφυγες από τη 

Βουλγαρική Ζώνη Κατοχής, που είχαν βρεθεί στη Θεσσαλονίκη χωρίς κανένα 

µέσο βιοπορισµού, πολλοί όµως ήταν και εκείνοι που επωφελήθηκαν έτσι κι’ 

αλλιώς, όπως ο γνωστός Ταγµατασφαλίτης Γεώργιος Πούλος. Ή πάλι, ο 

γνωστός συνεργάτης των Γερµανών, Λάσκαρης Παπαναούµ, που στήριξε την 

επιχειρηµατική του δραστηριότητα σε κεφάλαιο και ακίνητα εβραϊκά, 

επιτυγχάνοντας την κατοχή και εκµετάλλευση, σε µονοπωλιακό σχεδόν 

βαθµό, του κλάδου της βυρσοδεψίας.  

 
 

Εκτοπίσεις των Εβραίων της Βορειοανατολικής Ελλάδας 
 
         Το Μάρτιο του 1943, οι Εβραίοι κάτοικοι της Βουλγαρικής ζώνης 

κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκεντρώθηκαν από τους 

Βούλγαρους και στάλθηκαν στο λιµάνι του Λοµ, στο ∆ούναβη, όπου και 

παραδόθηκαν στους Γερµανούς, οι οποίοι θα τους µετέφεραν στο στρατόπεδο 

της Τρεµπλίνκα. Κάποια από τα πλοία στα οποία τους επιβίβασαν οι 

Βουλγαρικές αρχές βυθίστηκαν (επίτηδες ή όχι) πριν καν φθάσουν στο Λοµ, 

παρασύροντας στο βυθό το ανθρώπινο φορτίο τους. Από τους 4.200 

Εβραίους της περιοχής µόλις 200 επέζησαν, ενώ οι περιουσίες 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, 
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έδωσε προφορικές οδηγίες στους ιερείς της πόλης να συµβουλέψουν το 

ποίµνιό τους να µην προβούν σε καµµία πράξη περιφρόνησης ή διάκρισης 

ενάντια σε Εβραίους, όταν αυτοί υποχρεώθηκαν να φορούν το Κίτρινο Άστρο. 

Έφτασε µάλιστα στο σηµείο να κάνει σχετικό διάβηµα στο Μαξ Μέρτεν, 

ζητώντας του να πάψει τους εκτοπισµούς των Εβραίων της πόλης. 

         Ο Μητροπολίτης Βόλου Ιωακείµ, προέτρεψε τον Εβραϊκό 

πληθυσµό να φύγει και να βρει ασφαλές καταφύγιο στο Πήλιο. Με κίνδυνο της 

ζωής του φύλαξε τα πολύτιµα αντικείµενα που του παρέδωσαν σε όλη τη 

διάρκεια του πολέµου και, όταν οι Γερµανοί αποχώρησαν, τα παρέδωσε 

στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους. 

         Οι διαµαρτυρίες κορυφώθηκαν µε τα δύο Μνηµόνια του 

Αρχιεπισκόπου Αθήνας και πάσης Ελλάδος, ∆αµασκηνού, ένα προς τον 

κατοχικό πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο. Λογοθετόπουλο στο οποίο ζητούσε να 

µεσολαβήσει στις Γερµανικές Αρχές ώστε να σταµατήσουν οι διώξεις των 

Ελλήνων Εβραίων και ένα δεύτερο (24 Μαρτίου 1943) µε όµοιο περιεχόµενο 

απευθείας στον Πληρεξούσιο του Γ΄ Ράιχ για την Ελλάδα, Γκύντερ 

Άλτενµπουργκ.  

 
 

Αντίσταση και διάσωση 
        
   Καθώς κυκλοφόρησαν τα νέα για τα γεγονότα στη βόρεια 

Ελλάδα και παράλληλα εντεινόταν η Αντίσταση, εµφανίστηκαν πιο ενεργητικοί 

τρόποι για τη σωτηρία των κυνηγηµένων. Ο «επίσηµος» αφορούσε την 

έκδοση πλαστών ταυτοτήτων από τα αστυνοµικά τµήµατα της Αθήνας, µε 

προτροπή του Αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού, και εντολή του ∆ιευθυντή της 

Αστυνοµίας Αθηνών, Άγγελου Έβερτ. Οι ταυτότητες αυτές είχαν Χριστιανικά 

ονόµατα και ανέγραφαν ως θρήσκευµα Χριστιανός Ορθόδοξος και δε 

διακρίνονταν καθόλου από τις «αληθινές», αφού είχαν εκδοθεί από τις ίδιες τις 

αστυνοµικές αρχές. Η «ανεπίσηµη» ήταν τα ποικίλα δίκτυα διάσωσης που 

είχαν σχηµατίσει οι αντιστασιακές οργανώσεις, µε προεξάρχουσα εκείνη του 

Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και δευτερευόντως του Ε∆ΕΣ.  

Στη Νότια Ελλάδα εν γένει, τα πράγµατα εξελίχθηκαν αρκετά 

διαφορετικά από την Θεσσαλονίκη και τη βουλγαρική ζώνη. Όταν οι Γερµανοί 

ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο της χώρας το Σεπτέµβριο του 1943 µετά την 



 28  

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 
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πριν προλάβει να τους ζητηθεί, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους 

συνανθρώπους τους, µε τους οποίους άλλωστε είχαν ειρηνικά συνυπάρξει για 

χρόνια χωρίς καν να αισθάνονται πως επιτελούν κάποιο αντιστασιακό 

επίτευγµα. 

 
 

Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση 
 
∆εν ήταν όµως λίγοι εκείνοι που από τις κοινότητες όλης της Ελλάδας, 

πλαισίωσαν τις αντιστασιακές οργανώσεις στην ύπαιθρο. Αυτό συνέβη 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι Γερµανοί προσπάθησαν να καταγράψουν 

και να συλλάβουν τον εβραϊκό πληθυσµό των πόλεων. Όπως είδαµε, και 

εκτός από κάποιες θλιβερές εξαιρέσεις, όπως η Άρτα, η Πρέβεζα και τα 

Γιάννενα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι Εβραίοι, ειδοποιηµένοι από τους 

ηγέτες των κοινοτήτων τους ή από τους αντάρτες, κατέφευγαν στα βουνά. 

Εκεί γινόταν µέλη αντάρτικων οµάδων, οι περισσότεροι στον ΕΛΑΣ που ήταν 

εξαπλωµένος σε όλη την επικράτεια και λιγότεροι, κυρίως από τις κοινότητες 

της Ηπείρου, και πολεµούσαν για να εκδικηθούν την καταδίωξη των 

οµοθρήσκων τους και για να απελευθερώσουν τη χώρα τους. Υπολογίζεται 

πως περίπου 650 Εβραίοι έλαβαν ενεργό µέρος στην ένοπλη αντίσταση, τόσο 

σε µάχιµες µονάδες ως επιτελικοί αξιωµατικοί και διαχειριστές υλικού, θέσεις, 

όσο και σε βοηθητικές θέσεις όπως γιατροί, νοσοκόµοι και διερµηνείς. 

Έχαιραν µεγάλης 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 
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B). Το Άουσβιτς αποτελείτο από τρία κύρια έµπεδα και τριάντα έξι 

παραρτήµατα και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Εβραίοι, µαζί µε Τσιγγάνους, 

Μάρτυρες του Ιεχωβά, Πολωνούς και Σοβιετικούς αιχµαλώτους πολέµου 

δούλευαν σε µονάδες παραγωγής άνθρακα, συνθετικού ελαστικού, βενζίνης 

και άλλων εφοδίων χρήσιµων στην πολεµική προσπάθεια των Γερµανών. Η 

πλειοψηφία αυτών των εργατών πέθαινε µέσα σε λίγους µήνες από τις 

κακουχίες, την εξάντληση και τον εσκεµµένο και συστηµατικό υποσιτισµό, και 

αποτεφρώνονταν στα κρεµατόρια. Μέσω της τεχνολογίας του Τσικλόν Μπε, 

αλλά και των εκτελέσεων µε όπλα ή την κρεµάλα, καθώς και τα βασανιστήρια, 

την εξαντλητική εργασία, τη λιµοκτονία και τις αρρώστιες, τουλάχιστον ένα 

εκατοµµύριο Εβραίοι και 250.000 άλλοι κρατούµενοι πέθαναν στο Άουσβιτς.  

         Ακόµα και στην κόλαση, δεν έλειψαν στιγµές αυτοθυσίας και 

αντίστασης. Τον Οκτώβριο του 1944, εξεγέρθηκε το Σοντερκοµµάντο, η οµάδα 

των κρατουµένων που ήταν επιφορτισµένοι µε το φριχτό καθήκον να 

µεταφέρει τα πτώµατα από τους θαλάµους και να τα αποτεφρώνει στα 

κρεµατόρια. Ανάµεσα στους «εργάτες του θανάτου» όπως ονόµαζαν οι ίδιοι 

τους εαυτούς τους, ήταν και 200 περίπου Έλληνες Εβραίοι. Όταν οι Γερµανοί 

έπνιξαν φυσικά στο αίµα την εξέγερση, µόνο 26 Έλληνες είχαν επιζήσει… 

 
 

Απελευθέρωση και επιστροφή. Οι επιζήσαντες τότε και τώρα 
 
  Η Ελλάδα εκκενώθηκε από τα γερµανικά στρατεύµατα τον 

Οκτώβριο του 1944. Οι σκλάβοι των στρατοπέδων θα έπρεπε να περιµένουν 

επτά µήνες ακόµα, µέχρι οι συµµαχικές δυνάµεις που προέλαυναν να 

απελευθερώσουν τα στρατόπεδα σε Γερµανία και Αυστρία (Μαουτχάουζεν, 

Μπέργκεν-Μπέλσεν, Έµπενσεε κ.ά.) στα οποία είχαν συγκεντρωθεί οι 

επιζήσαντες κρατούµενοι. Σε αυτά δεν υπήρχαν παρά µόνο 10.000 Εβραίοι 

από την Ελλάδα. Η επιστροφή, είτε µέσω Ιταλίας είτε από τη Γιουγκοσλαβία, 

ήταν µια ακόµα οδυνηρή εµπειρία. Οι επιζώντες βρέθηκαν  χωρίς σχεδόν 

καθόλου συγγενείς ή έστω γνωστούς. Χωρίς φίλους ή οικογένεια, χωρίς σπίτι 

και περιουσία, κατόρθωσαν παρόλα αυτά να κάνουν ένα νέο ξεκίνηµα. Από 

αυτούς, 8.500 εγκαταστάθηκαν στις επανιδρυµένες Κοινότητες, κυρίως σε 

εκείνη της Αθήνας, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν να µεταναστεύσουν στις 
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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 νεώτερους 

τα βιώµατά τους σε µια προσπάθεια να ξορκίσουν το δαίµονα που λέει πως 

«στο στρατόπεδο  µπαίνεις αλλά δε βγαίνεις ποτέ…» 

 
 

Οι Εβραϊκές Κοινότητες στην Ελλάδα του σήµερα 
 
         Σήµερα στην Ελλάδα ζουν λιγότεροι από 5.000 Εβραίοι, 

οργανωµένοι σε εννέα κοινότητες: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, 
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Ιωαννίνων, Βόλου, Τρικάλων, Χαλκίδας, Κέρκυρας και Ρόδου. Οι µεγαλύτερες 

είναι οι τρεις πρώτες, ενώ οι υπόλοιπες έχουν λιγότερα από 100 µέλη η κάθε 

µια. Οι Έλληνες Εβραίοι συµµετέχουν πλήρως στην ελληνική κοινωνική, και 

οικονοµική ζωή, ενώ διακρίνονται και για τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες.  

         Υπάρχουν δύο συναγωγές στην Αθήνα: η Ετς-Χαΐµ, που 

ιδρύθηκε από Εβραίους των Ιωαννίνων το 1904, και η Μπεθ Σαλώµ, από το 

1935. Λειτουργούν επίσης ένα Εβραϊκό ∆ηµοτικό Σχολείο και διάφορες 

κοινοτικές οργανώσεις, ενώ εκεί βρίσκεται και η έδρα του Εβραϊκού Μουσείου 

Ελλάδος. 

         Η κοινότητα της Θεσσαλονίκης αριθµεί περίπου 1.000 µέλη και 

διαθέτει δύο συναγωγές, Εβραϊκό Σχολείο, Γηροκοµείο και το Εβραϊκό 

Μουσείο της πόλης. Είναι ιδιαίτερα δραστήρια σε θέµατα πολιτιστικά, 

κρατώντας ζωντανή την εβραϊκή παράδοσή της. Η διοργάνωση συνεδρίων µε 

θέµα τον Σεφαραδίτικο Εβραϊσµό και εκδηλώσεων στο Πνευµατικό Κέντρο της 

Κοινότητας συµβάλλουν ιδιαίτερα στην κατεύθυνση αυτή.  

         Συναγωγή και Εβραϊκό Σχολείο διαθέτει επίσης και η Λάρισα, που 

διατηρεί µια ιδιαίτερα δραστήρια Κοινότητα. Ιδιαίτερη πνευµατική 

δραστηριότητα παρουσιάζει και η γειτονική Κοινότητα του Βόλου. 

         Στα Ιωάννινα σώζεται σε πολύ µεγάλο µέρος η παλιά εβραϊκή 

γειτονιά και η Συναγωγή στο Κάστρο, ενώ το παρελθόν της Κοινότητας 

ζωντανεύει µέσα από εκδηλώσεις και εκθέσεις, που αφορούν την ιστορία της, 

αλλά και το µεγάλο της ποιητή, τον Γιοσέφ Ελιγιά.  

         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 
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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 ια ζωή, σώζει 

ολόκληρο το σύµπαν» και αποτελούν και σήµερα, δείγµατα σπάνιου ψυχικού 

σθένους και αλληλεγγύης.  
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Χαρά Γαλανού  

 

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?’  

Tα εκατό τελευταία χρόνια 16-17 εκατοµµύρια αθώοι έχασαν τη ζωή 

τους σε γενοκτονίες. Ο όρος γενοκτονία διατυπώνεται  για πρώτη φορά το 

1944 από τον νοµικό και πανεπιστηµιακό καθηγητή Πολωνό εβραϊκής 

καταγωγής Raphael Lemkin (Ραφήλ Λέµκιν) µε αφορµή το εβραϊκό 

ολοκαύτωµα και πρωταίτιο την Ναζιστική Γερµανία. Η λέξη γενοκτονία είναι η 

σύνθεση του ουσιαστικού ‘γένος’ δηλαδή έθνος, φυλή και του ρήµατος  

‘αποκτείνω’, δηλαδή εξολοθρεύω. Η νοµική έννοια της γενοκτονίας 

συµπεριλαµβάνεται στο κατηγορητήριο της δίκης της Νυρεµβέργης και 

αποτελεί την πρώτη νοµικά καταχωρηµένη και κατοχυρωµένη διάπραξη 

αυτού του εγκλήµατος, δηλαδή τη συστηµατική και προµελετηµένη εξόντωση 

ενός λαού λόγω της εθνικής, φυλετικής και θρησκευτικής ιδιαιτερότητάς του.  

To 1948, η απάντηση των Ηνωµένων Εθνών στις δίκες της Νυρεµβέργης 

διατυπώθηκε στην Σύµβαση για την Πρόληψη και την Τιµωρία του εγκλήµατος 

της γενοκτονίας του Ο.Η.Ε., η οποία  τέθηκε σε ισχύ την 12 η Ιανουαρίου 

1951, και όρισε ότι οι δράστες τέτοιου εγκλήµατος (είτε είναι όργανα ενός 

κράτους, στρατιωτικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι, είτε απλοί πολίτες είτε 
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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 

αποζηµιώσεις.  Ενώ όµως το 1915, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας 

και της Ρωσίας υποσχέθηκαν ότι θα τιµωρηθούν όσοι ευθύνονται για τα 

εγκλήµατα των Τούρκων εναντίον των Αρµενίων µε τη Συνθήκη των Σεβρών η 

Κοινωνία των Εθνών δεν κατάφερε να θεσµοθετήσει ένα ειδικό δικαστήριο για 

την υπόθεση αυτή. Το κείµενο της σχετικής συνθήκης για τη γενοκτονία δεν 

εφαρµόστηκε ποτέ και τα εγκλήµατα έµειναν ατιµώρητα.   

Ο πλήρης νοµικός ορισµός του εγκλήµατος της γενοκτονίας και τo 

νοµικό πλαίσιο για την τιµώρηση της, όπως πραναφέρθηκε, µας παρέχεται 

από την Σύµβαση του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών του 1948 ‘για την 

πρόληψη και την τιµωρία του εγκλήµατος της γενοκτονίας’ η οποία θέτει 

ξεκάθαρα και µε τρόπο σαφή τα συστατικά στοιχεία της έννοιας του 

εγκλήµατος αυτού. Σύµφωνα µε αυτή, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι: α) η 

ύπαρξη της πρόθεσης της οµάδας των δραστών να εξολοθρέψει την οµάδα 

των θυµάτων, β) η οµάδα των θυµάτων να φέρει κοινά εθνικά, φυλετικά, 

θρησκευτικά χαρακτηριστικά γ) η οµάδα των θυµάτων να πλήττεται µερικά ή 

στο σύνολό της δ) η γενοκτονία να γίνεται µε οποιαδήποτε από τις πράξεις 
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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, 
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πρέπει να διακρίνουµε ανάµεσα στην οµάδα των δραστών και την οµάδα των 

θυµάτων, όπου δράστες µπορεί να είναι και η κυρίαρχη οµάδα µιας κοινωνίας, 

όπως ήταν οι Μουσουλµάνοι της Οθωµανικής αυτοκρατορίας έναντι µιας 

µικρότερης οµάδας -αυτής των θυµάτων- όπως ήταν οι χριστιανικές 

µειονότητες.  Ωστόσο, είναι πρακτικά αδύνατο να έχουµε να κάνουµε µε 

περίπτωση γενοκτονίας χωρίς να έχουµε κάποιο είδος κρατικής συνέργειας ή 

εµπλοκής. Σε κάθε περίπτωση, η Σύµβαση προβλέπει ότι το ∆ιεθνές Ποινικό 

∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για την επίλυση και διευκρίνιση διαφορών σχετικών 

µε την κρατική ευθύνη σε περιπτώσεις γενοκτονίας.  

Πιο συγκεκριµένα, οι σφαγές κατά των αρµενικών πληθυσµών έγιναν 

στο πλαίσιο σύγκρουσης δύο οµάδων, αυτής των Νεοτούρκων και αυτής των 

Αρµενίων στην Οθωµανική αυτοκρατορία και διαπράχθηκαν µεταξύ άλλων: α) 

µε πράξεις δολοφονίας µελών της οµάδας αυτής, που είχαν αρχικά ως στόχο 

τους προκρίτους και ιερείς για να εξαπλωθούν σύντοµα εις βάρος όλου του 

αρµενικού πληθυσµού µε την µορφή των συστηµατικών αλλά σποραδικών 

δολοφονιών που υπήρξαν εύκολες για τις αρχές στο να τις αποκρύψουν β) µε 

πράξεις που αποτέλεσαν σοβαρές προσβολές της φυσικής ή πνευµατικής 

τους ακεραιότητας και υποβολής της οµάδας σε συνθήκες διαβίωσης που 

στόχευαν στο να επιφέρουν την καταστροφή της πχ µε την µέθοδο των 

εκτοπίσεων που υπό το πρόσχηµα ανύπαρκτων στρατιωτικών αναγκών και 

κατά την διάρκεια του χειµώνα, ανάγκαζαν οµάδες θυµάτων να περπατούν 

στα βουνά και σε περιοχές ξηρές κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, συνθήκες 

πείνας, δίψας, ασθενειών και βασανιστηρίων γ) µε την εξαναγκαστική εργασία 

στα λεγόµενα αµελέ ταµπουρού (τάγµατα εργασίας) που ως γενοκτόνος 

µέθοδος απευθυνόταν σε άρρενες ηλικίας 16-60 ετών και στερούσε από την 

οµάδα των θυµάτων την δυνατότητα αναπαραγωγής της φυλής. Οι 

γενοκτόνες πράξεις εις βάρος των Αρµενίων αποδεικνύουν µια διαµορφωµένη 

ιδεολογία και την συστηµατική και προµελετηµένη πολιτική εξολόθρευσης των 

χριστιανικών πληθυσµών µε συγκεκριµένη πρόθεση όπως αυτή αναφέρεται 

στο άρθρο 2 της Σύµβασης της 9ης ∆εκεµβρίου 1948. Ο άµεσος καταλογισµός 

της πολιτικής αυτής στις τουρκικές ή οθωµανικές αρχές δεν επιδέχεται 

αµφισβήτηση. Παράλληλα όµως εκτός από τις αγριότητες που διαπράχθηκαν 

από τις επίσηµες αρχές, αυτές οι αρχές παρακίνησαν κατ’ επανάληψη και 

µάλιστα µε τη βοήθεια µιας επικίνδυνης προπαγάνδας, πληθυσµούς να 
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εκτελέσουν πράξεις γενοκτονίας σε βάρος των χριστιανικών µειονοτήτων. Οι 

αρχές δεν επενέβησαν για να Οι αρχές δεν επενέβησαν για να σταµατήσουν 

τις σφαγές, αν και είχαν τα µέσα να εµποδίσουν τη συνέχισή τους και να 

τιµωρήσουν τους ενόχους. Σ' αυτό το σηµείο υπάρχει παρότρυνση στη 

διάπραξη του εγκλήµατος και µια ένοχη παθητικότητα, που πρέπει και αυτές 

να καταδικαστούν όπως η άµεση εκτέλεση των πράξεων που 

περιλαµβάνονται στην απαγόρευση της γενοκτονίας. Σε πολλές περιπτώσεις 

γενοκτονιών η κρατική µηχανή χρειάστηκε την ενεργό συµβολή µεγάλων 

πληθυσµιακών οµάδων στην προσπάθειά της για εξόντωση του ‘εχθρού’. 

Στην περίπτωση της Ρουάντα και του Μπουρούντι, οι εκκλήσεις 

υψηλόβαθµων κυβερνητικών στελεχών προς τους πολίτες από το ραδιόφωνο 

ήταν αρκετές για να κάνουν την πλειονότητα των κατοίκων να εµπλακεί σε 

εγκληµατικές πράξεις. 

Στην Ρουάντα, είναι πλέον γνωστό ότι πολλοί Χούτου συνελάµβαναν 

συµπολίτες τους, που ανήκαν στη φυλή των Τούτσι και οι οποίοι έτρεχαν να 

σωθούν από τα αποσπάσµατα του θανάτου και έτσι τους προλάβαιναν οι 

σφαγείς. Παράλληλα, πολίτες οργανώνονταν αυτοβούλως σε οµάδες 

περιφρούρησης και εξόντωναν κάθε Τούτσι (και πολύ συχνά Χούτου αντίζηλό 

τους). Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρο το έθνος είχε µετατραπεί σε δράστη 

γενοκτονίας. Θύµατα, πάνω από 700.000 µέλη της φυλής των Τούτσι κυρίως 

το 1994. 

Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Ινδονησία το 1965, όταν µισό 

εκατοµµύριο µέλη του νόµιµου Κοµµουνιστικού Κόµµατος σφαγιάστηκαν από 

την αστυνοµία, το στρατό και όχλους ‘αγανακτισµένων πολιτών’. Υπάκουοι 

στις εκκλήσεις µίσους των Αρχών και των Μουσουλµάνων ηγετών, απλοί 

πολίτες έγιναν δολοφόνοι. Η σφαγή των κοµµουνιστών της Ινδονησίας ήταν 

φαίνεται η ‘πρόβα τζενεράλε’ µιας άλλης αποτρόπαιης πράξης που έγινε δέκα 

χρόνια αργότερα από τις Αρχές της Τζακάρτα. Περίπου 30.000 Ινδονήσιοι 

στρατιώτες συµµετείχαν τότε στην ‘Επιχείρηση Κοµόντο’ που ξεκίνησε το 

∆εκέµβριο του 1975 εναντίον των κατοίκων του Ανατολικού Τιµόρ. Μέχρι να 

διαρρεύσουν τα πρώτα φριχτά νέα αυτού του βίαιου παραλογισµού, το 1979, 

πάνω από 200.000 Τιµορέζοι είχαν χάσει τη ζωή τους αβοήθητοι από τις 

σφαγές ή την πείνα.  
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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 ψευδο επιστηµονικές/ρατσιστικές ιδεολογίες σε συνδυασµό µε 
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εξελιγµένες καταστροφικές µεθόδους, τεχνολογίες και υποδοµές. Εδώ 

εντάσσονται οι αναγκαστικές εκδιώξεις στην Πρώην Γιουγκοσλαβία και στην 

Ρουάντα την δεκαετία του 1990. Επίσης, να τονισθεί εδώ ότι η λέξη 

‘ολοκαύτωµα’ δεν αποτελεί νοµικό όρο. Η λέξη ολοκαύτωµα προέρχεται από 

την αρχαία λέξη ολόκαυστον, που σηµαίνει "πλήρως καµένη προσφορά 

θυσίας" σε θεό.  Η συνήθης σηµασία της λέξης σχετίζεται µε την ναζιστική 

γενοκτονία. Ο όρος χρησιµοποιείται στην βιβλιογραφία µε µια πιο στενή και 

ειδική έννοια, για να περιγράψει την άνευ προηγουµένου καταστροφή του 

Εβραϊκού στοιχείου στην Ευρώπη.  

Η λέξη Σοά µε την σειρά της σηµαίνει καταστροφή στα εβραϊκά και 

καθιερώθηκε ως όρος για να 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 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, καθώς και εκείνα που τελούνται µε χρήση απαγορευµένων 

µεθόδων και µέσων διεξαγωγής του πολέµου τα οποία συνιστούν σοβαρές 

παραβιάσεις διεθνών κανόνων και εθιµικού δικαίου που διαπράττονται σε 

διεθνείς ή µη διεθνείς ένοπλες συρράξεις) και εγκληµάτων κατά της 

ανθρωπότητας.   Αυτά τα τελευταία, χαρακτηρίζονται ως πράξεις 

αντεκδίκησης ή ανταπόδοσης αλλά δεν ταυτίζονται µε τις πράξεις γενοκτονίας 

λόγω της ανυπαρξίας πρόθεσης των ενόχων για εξολόθρευση των θυµάτων 

που όλα φέρουν τα κοινά χαρακτηριστικά που αναφέρει διεξοδικά η Σύµβαση 

του Ο.Η.Ε.  Τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας περιλαµβάνουν την 

εξολόθρευση αµάχων, την υποδούλωση, τον βασανισµό, τον βιασµό, την 
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εξαναγκαστική εγκυµοσύνη, τον κατατρεγµό πολιτικών, φυλετικών, εθνικών, 

πολιτιστικών, θρησκευτικών οµάδων ή οµάδων µε βάση το φύλο και τις 

εξαναγκαστικές εξαφανίσεις αλλά µόνο όταν τα εγκλήµατα αυτά γίνονται στο 

πλαίσιο µιας ευρείας ή συστηµατικής επίθεσης που στρέφεται εναντίον 

αµάχων πληθυσµών. Ωστόσο, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο Εγκληµάτων για την 

πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) έχει ερµηνεύσει πρόσφατα τη Σύµβαση του 

Ο.Η.Ε. του 1948 µε ευρύτητα και έχει επεκτείνει τις περιπτώσεις  των 

παραβάσεων που µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία του εγκλήµατος 

Γενοκτονίας. Σε δύο από τις αποφάσεις του, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για την 

Πρώην Γιουγκοσλαβία έχει καθορίσει ότι η «εθνοκάθαρση» µπορεί να 

αναγνωριστεί ως Γενοκτονία. 

Ως  εθνοκάθαρση που αποτέλεσε την µέθοδο και στρατηγική της 

γενοκτονίας, µπορεί να ιδωθεί και η εθνική εκκαθάριση της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας από το µωσαϊκό των εθνοτήτων που ζούσαν εκεί και αρχίζει 

χρονικά από το 1910. Η γενοκτονία εδώ, είχε ως εργαλείο κινητοποίησής των 

πρωτεργατών της Νεότουρκων µια συγκεκριµένη ιδεολογία που ήταν αυτή του 

Παντουρκισµού η οποία υπογράµµιζε τη µοναδικότητα της τουρκικής ιστορίας 

και την ιδιαιτερότητα του τουρκικού µέλλοντος. Σύµφωνα µε αυτήν, οι 

Μουσουλµάνοι θεωρούνταν ανώτεροι από τους Χριστιανούς και οι Τούρκοι 

είχαν δικαιωµατικά µια ξεχωριστή θέση στην οθωµανική αυτοκρατορία έναντι 

όλων των άλλων εθνοτήτων.   Η προαναφερόµενη ιδεολογία υπογράµµιζε τη 

µοναδικότητα της τουρκικής ιστορίας και την ιδιαιτερότητα του τουρκικού 

µέλλοντος.   Επίσης η ιδεολογία εκπροσωπούσε µια ‘ανώτερη ιδέα’ µια ιερή 

αποστολή που ήταν η καθαρότητα του Ισλάµ. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να 

υπενθυµίσω την ιδεολογία της Ναζιστικής Γερµανίας που υπογράµµιζε την 

ανωτερότητα της Αρίας φυλής και παρουσίαζε τον εβραϊκό λαό ως απειλή και 

κίνδυνο ενάντια στο πρόγραµµα του χιτλερισµού επιτάσσοντας τον 

στιγµατισµό του µε λέξεις όπως ‘βδέλλες’, ‘ψείρες’ και ‘παράσιτα’. Ανάλογος 

ήταν και ο στιγµατισµός των µειονοτήτων στην οθωµανική αυτοκρατορία: η 

καταστρεπτική ιδεολογία χρησιµοποιούσε, απαιτούσε και δικαιολογούσε  

εξευτελισµό, κακοµεταχείριση και αποµόνωση  των θυµάτων. οι χριστιανοί της 

οθωµανικής αυτοκρατορίας παρουσιάζονταν ως συνωµότες εναντίον της 

ιερής αποστολής και ο στιγµατισµός τους µε χαρακτηρισµούς όπως οι λέξεις 

‘ραγιάς’ και ‘γκιαούρης’ τους προσέδιδε την ρετσινιά του πολίτη δεύτερης 
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κατηγορίας σε ένα µουσουλµανικό κράτος. Σύντοµα οι προθέσεις των 

Νεοτούρκων αποτυπώθηκαν σε διατάγµατα και νόµους και απέκτησαν µια 

επίφαση νοµιµότητας, για να εξελιχθούν σε απροκάλυπτες βιαιοπραγίες, 

βιασµούς, φόνους, βασανισµούς, φυλακίσεις και άλλα.   

 

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αντεπιχειρήµατα των δραστών που για 

την επιστήµη της εγκληµατολογίας επισηµαίνονται, ειδικά στις περιπτώσεις 

µελέτης της ιδεολογίας της γενοκτονίας, ως τεχνικές ‘ουδετεροποίησης’, 

‘δικαιολόγησης’ και εκλογίκευσης των απεχθών πράξεων που επιτρέπουν 

κάθε εγκληµατική ενέργεια χωρίς ίχνος τύψεων ή µεταµέλειας1. Αυτές οι 

τεχνικές µε αρωγό την ρατσιστική προπαγάνδα εξαφανίζουν κάθε πράξη από 

το µητρώο των δραστών και γεννούν αµυντικές αρνήσεις (denials)  των 

γεγονότων. Εδώ εντάσσεται η άρνηση της ευθύνης, η άρνηση της ύπαρξης 

των θυµάτων, η άρνηση των κακών που οι δράστες επέφεραν στα θύµατα, η 

καταδίκη όσων καταδικάζουν τη δράση των υπαιτίων και φυσικά η επίκληση 

µιας ιερής υπέρτατης αποστολή που υπαγόρευε τον αφανισµό των θυµάτων2. 

Οι τεχνικές της άρνησης, υποκινούν και εµψυχώνουν την οµάδα των 

δραστών, ενισχύουν τους δεσµούς της οµάδας τους, επιτάσσουν την 

πειθαρχία στους σκοπούς και τα σχέδια αυτής και οδηγούν στον εξευτελισµό 

και εντέλει στην εξολόθρευση  των θυµάτων. Οι τεχνικές αυτές προηγούνται 

ως κίνητρο της γενοκτονίας αλλά και έπονται αυτής παρέχοντας σε κάθε 

περίπτωση τα κατάλληλα ‘ελαφρυντικά’ και ‘άλλοθι’. 

Στην Ουγγαρία ψηφίστηκε νόµος ο οποίος τιµωρεί όποιον δηµόσια  αρνείται ή 

υποβαθµίζει το µέγεθος του Ολοκαυτώµατος, µε ποινή φυλάκισης µέχρι τρία 

(3) χρόνια. Αναζητώντας επιπλέον στοιχεία  για το ποιες χώρες τιµωρούν τη 

δηµόσια άρνηση ότι το Ολοκαύτωµα των Εβραίων υπήρξε πραγµατικό 

γεγονός ανακαλύπτει ότι την αυστηρότερη νοµοθεσία την έχουν οι χώρες που 

είτε συµµετείχαν στην υλοποίησή του ή που στο έδαφός τους σηµειώθηκαν οι 

µεγαλύτεροι διωγµοί και µαζικές εκκαθαρίσεις Eβραίων.   Ηδη σε 10  τα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαγορεύεται η άρνηση του Ολοκαυτώµατος 

και οι αρνητές αντιµετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 10 χρόνια.   

                                                 
1 Sykes, G. M, and Matza, D. (1957) ‘Techniques of Neutralisation: A theory of Delinquency’ 
American Sociological Review, v. 22, pp. 664-670 
2 Cohen, St. (2001) ‘States of Denial, Knowing about Atrocities and Suffering’, Polity Press 
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Ποια είναι η µέγιστη ποινή φυλάκισης για την άρνηση του Ολοκαυτώµατος:  

Αυστρία: 10 χρόνια, Λιθουανία: 10 χρόνια, Γερµανία: 5 χρόνια, Ρουµανία: 5 

χρόνια, Σλοβακία: 3 χρόνια, Πολωνία: 3 χρόνια, Τσεχία: 2 χρόνια, Γαλλία: 2 

χρόνια, Βέλγιο: 1 χρόνος, Ισπανία: δεν καθορίζεται ανώτατο όριο. 

 

Ωστόσο, τόσο το Ηνωµένο Βασίλειο όσο και οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν 

προβλέπουν ποινή ειδικά για την άρνηση του Ολοκαυτώµατος µε βασικό 

επιχείρηµα ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε περιορισµό της ελευθερίας του 

λόγου. Και όντως τόσο η Μεγάλη Βρετανία όσο και οι Η.Π.Α έχουν αρκετά 

φιλελεύθερη προσέγγιση στο θέµα της ελευθερίας του λόγου, ίσως 

περισσότερη από τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

Ένα από τα επιχειρήµατα που επικρατούν στη συζήτηση κατά της τιµωρίας 

αυτών που αρνούνται ότι έγινε το Ολοκαύτωµα έχει να κάνει µε το γεγονός ότι 

αυτή είναι µια επιλεκτική τιµωρία-ρύθµιση. Ότι δηλαδή αφορά µόνο σε µια 

περίπτωση και δεν επεκτείνεται σε όλες τις γενοκτονίες ή δεν καλύπτει όλα τα 

εγκλήµατα πολέµου που έχουν διαπραχθεί κατά καιρούς. Η ουσία όµως είναι 

να εξετάσουµε αν µια τέτοια απαγόρευση και τιµωρία είναι αυτή καθεαυτή 

δικαιολογηµένη. Αν πρέπει να τιµωρείται τότε το ερώτηµα θα είναι όχι γιατί 

τιµωρείται µόνο η άρνηση του Ολοκαυτώµατος αλλά γιατί δεν τιµωρείται και η 

άρνηση των υπολοίπων γενοκτονιών κτλ. 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αυτό που προστατεύουν οι διατάξεις  σχετικά 

µε την άρνηση, υποβάθµιση κτλ του Ολοκαυτώµατος είναι η ιστορική αλήθεια.  

Ωστόσο πρέπει να εξετάσουµε ποιοι είναι συνήθως οι αρνητές του 

ολοκαυτώµατος και για ποιο λόγο το αρνούνται. 

Η άρνηση του Ολοκαυτώµατος αποτελεί από µια σκοπιά ένα ιστορικό ψέµα 

που προσβάλει έναν λαό ή ορθότερα έναν πληθυσµό. Η προσβολή έγκειται 

στο ότι η άρνησή του σηµαίνει και ερµηνεύεται ως εξής, ότι οι Εβραίοι κατ 

ουσίαν ψεύδονται για το Ολοκαύτωµα. Σύµφωνα µε τους αρνητές αυτό δεν 

έγινε ποτέ αλλά «κατασκευάστηκε» και χρησιµοποιήθηκε ως µοχλός πίεσης 

για να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτηµά τους που ήταν η ίδρυση Εβραϊκού 

κράτους στη Μέση Ανατολή.  
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Σε όλες τις περιπτώσεις είτε αυτές έχουν να κάνουν µε γνωστές δίκες για το 

θέµα αυτό, είτε µε βιβλία ιστορικά ή µη είτε µε έρευνες χρηµατοδοτούµενες ή 

µη, έχει διαπιστωθεί ότι πίσω από την άρνηση του ολοκαυτώµατος ως 

πραγµατικού γεγονότος βρίσκεται η προσπάθεια αντισηµιτικής ρατσιστικής 

προπαγάνδας. Στις  πιο πολλές περιπτώσεις οι διάφορες µελέτες φέρουν 

έναν ιστορικό αλλά στην πραγµατικότητα ψευδοεπιστηµονικό-  χαρακτήρα 

ώστε η προπαγάνδα αυτή να έχει το άλλοθι αλλά και τα προνόµια της  

ελευθερίας του  λόγου και της επιστηµονικότητας. Όσες έρευνες έχουν 

χρηµατοδοτηθεί για αυτό το θέµα έχει αποδειχτεί ότι χρηµατοδοτούνται 

πάντοτε από πηγές µε ακραίες ρατσιστικές και ναζιστικές αντιλήψεις. 

Αν το κυρίαρχο επιχείρηµα κατά της τιµώρησης της άρνησης είναι ο 

περιορισµός της ελευθερίας του λόγου θα πρέπει κάποιος να δεί γιατί ένας 

τέτοιος περιορισµός δικαιολογείται. Σε κάθε περίπτωση τα συνταγµατικά 

δικαιώµατα δεν ζουν σε µια ιδανική-ιδεατή σφαίρα, αλλά βρίσκονται πολλές 

φορές σε τροχιά σύγκρουσης µαζί τους. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν 

περιπτώσεις που ο περιορισµός της ελευθερίας του λόγου δεν είναι απλώς 

θεµιτός αλλά επιβεβληµένος προκειµένου να προστατευτούν άλλα 

συνταγµατικά δικαιώµατα. 

 Η τιµωρία της προτροπής σε πράξεις βίας αποτελεί κλασική περίπτωση 

περιορισµού του λόγου που σκοπό έχει να προστατέψει τη δηµόσια τάξη αλλά 

και να συµβάλει στην πρόληψη τέλεσης νέων εγκληµάτων. Τέτοιοι 

περιορισµοί στην ελευθερία του λόγου προβλέπονται και από την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου  (άρθρο 10 παρ. 2). 

  Στη Γαλλία µε το νόµο Gayssot της 13ης Ιουλίου του 1990 το Γαλλικό 

Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η άρνηση του Ολοκαυτώµατος είναι µια µορφή 

ρατσιστικού µίσους και έτσι µε σχετική ποινική διάταξη τιµωρεί όποιον 

αµφισβητεί την ύπαρξή του. Η εφαρµογή του νόµου είναι τόσο αυστηρή που 

περιπτώσεις υποβάθµισης του Ολοκαυτώµατος αν και δεν υπάγονται 

γραµµατικά στη διάταξη του νόµου, ωστόσο τιµωρούνται και αυτές ως µια 

µορφή αµφισβήτησης του Ολοκαυτώµατος, κάτι που µπορεί κάλλιστα να 

θεωρηθεί ανεπίτρεπτη διαστολή του γράµµατος του νόµου. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο καθηγητής Robert Faurisson στο 

Πανεπιστήµιο της Λυόν έκανε δηλώσεις αµφισβητώντας ότι υπήρχε ποτέ 

εντολή ή σχέδιο του Χίτλερ για µαζική εκκαθάριση Εβραίων από τους Ναζί. 

Του επιβλήθηκε συµβολική ποινή ενός γαλλικού φράγκου, µιας και τότε δεν 

υπήρχε νόµος που να τιµωρεί την άρνηση του Ολοκαυτώµατος. Ταυτόχρονα 

και µε την άνοδο του Λεπέν στη Γαλλία ήρθε το 1990 ο νόµος Gayssot. 

Ωστόσο ο Faurisson επανέλαβε και µετά τη θέση σε ισχύ του νέου νόµου τις 

δηλώσεις του περί µη ύπαρξης θαλάµων αερίων κτλ και ήταν ο πρώτος που 

καταδικάστηκε µε το νόµο Gayssot. Άλλη µια παρόµοια περίπτωση ήταν του 

Pierre Marais, ο οποίος το Σεπτέµβριο του 1992 δηµοσίευσε ένα τρισέλιδο 

άρθρο στο περιοδικό “Revision»  µε το οποίο αµφισβητούσε τη λειτουργία και 

ύπαρξη των θαλάµων αερίων. Ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του και στις 

10 Ιουνίου του επιβλήθηκε από το ∆ικαστήριο πρόστιµο ύψους 10 χιλιάδων 

γαλλικών φράγκων και αποζηµίωση στις αντιρατσιστικές οργανώσεις που 

ήταν διάδικοι στη δίκη.  

Το ∆ικαστήριο απάντησε ως προς το αν ένας τέτοιος περιορισµός της 

ελευθερίας της έκφρασης είναι µέσα στα πλαίσια που προδιαγράφει η 

παράγραφος 2 του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου. Στο άρθρο 10 παρ. 2 της ΕΣ∆Α προβλέπονται οι δικαιολογηµένοι 

και θεµιτοί περιορισµοί στην ελευθερία του λόγου. Το ∆ικαστήριο 

συγκεκριµένα είπε ότι ο νόµος βρίσκεται µέσα στα όρια των θεµιτών 

περιορισµών της ελευθερίας της έκφρασης και συγκεκριµένα ότι αποτελεί 

αναγκαίο περιορισµό της ελευθερίας της έκφρασης για την προστασία των 

δικαιωµάτων τρίτων –θυµάτων ολοκαυτώµατος- αλλά και της υπόληψης-

κοινωνικής παράστασης των θυµάτων αλλά και για τη δηµόσια τάξη και 

ασφάλεια. ∆ηλώσεις –δηµόσιες- που αρνούνται το Ολοκαύτωµα και γενικά τις 

γενοκτονίες των Ναζί προσβάλλουν τη µνήµη των θυµάτων του 

Ολοκαυτώµατος αλλά και την κοινωνική ειρήνη και δηµόσια τάξη αφού µε τη 

διάδοση τέτοιων ιδεών προσπαθούν να αποκαταστήσουν και επαναφέρουν το 

ρατσιστικό δόγµα των Ναζί και τις ρατσιστικές πολιτικές τους. 

Η υπόθεση έφτασε µέχρι και την Επιτροπή των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

του Συµβουλίο της Ευρώπης –καµία σχέση µε ΕΕ, εκείνη την περίοδο δεν 
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προβλεπόταν ακόµη ατοµική προσφυγή πολίτη στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) αλλά η προσφυγή έπρεπε να 

περάσει από την Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και αν αυτή την έκρινε 

βάσιµη τότε την εισήγαγε αυτή στο ∆ικαστήριο εκ µέρους του πολίτη που 

προσέφυγε σε αυτή. Ο Pierre Marais (βλ. Application 31159/1996, Pierre 

Marais v. France, Decision of 24 June 1996 on the admissibility of the 

application) στρεφόταν κατά του Γαλλικού νόµου µε κύριο επιχείρηµα ότι του 

στερούσε την ελευθερία του λόγου και ότι αυτός ο περιορισµός του Γαλλικού 

νόµου ήταν αντίθετος και µε το άρθρο 10 της ΕΣ∆Α για την ελευθερία του 

λόγου και της έκφρασης. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστήριου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) απέριψε την 

προσφυγή του Marais λέγοντας ότι ο Γαλλικός νόµος αποτελεί δικαιολογηµένο 

και αναγκαίο περιορισµό της ελευθερίας του λόγου και είναι σύµφωνος και µε 

τις εξαιρέσεις που προβλέπει η ίδια η ΕΣ∆Α για την ελευθερία του λόγου στο 

άρθρο 10 παρ. 2.   

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι ο περιορισµός της έκφρασης στην περίπτωση 

της άρνησης του Ολοκαυτώµατος προβλέπεται από Νόµο –νόµο Gayssot- και 

αποτελεί µέτρο για τη δηµόσια τάξη και πρόληψη του εγκλήµατος, 

προστατεύοντας την υπόληψη αλλά και τα δικαιώµατα τρίτων. Και είναι 

περιορισµός που κρίνεται αναγκαίος προκειµένου να διασφαλίζεται ειρηνική 

συνύπαρξη στη γαλλική κοινωνία και ότι η Γαλλία όπως και όλα τα κράτη µέλη 

έχουν το περιθώριο να κρίνουν κατά πόσο υπάρχει κάποια κοινωνική ανάγκη 

που επιβάλλει τέτοιους περιορισµούς. Επιπλέον η Επιτροπή απάντησε και 

στον ισχυρισµό του Marais ότι το κειµενό του αποτελούσε ένα επιστηµονικό 

άρθρο. Σύµφωνα λοιπόν και µε τα οριζόµενα στην ΕΣ∆Α δεν υπάρχει καµιά 

ελευθερία που να είναι απόλυτη. Και οι περιορισµοί της ελευθερίας της 

έκφρασης όπως περιγράφονται παραπάνω δεν κάνουν κάποια ειδική µνεία 

ότι δεν εφαρµόζονται και στα επιστηµονικά κείµενα. 

Τέλος η Επιτροπή των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που έκρινε  ότι η ελευθερία 

του λόγου δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως άλλοθι ή όχηµα προκειµένου να 

προσβληθούν άλλα δικαιώµατα ή ελευθερίες τρίτων… 
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Αυτό λοιπόν που πέτυχε ο νόµος στη Γαλλία ήταν να αλλάξει το ερώτηµα που 

τίθεται ενώπιον των δικαστηρίων. Πριν το νόµο οι Αρνητές του 

Ολοκαυτώµατος κατηγορούνταν ως προπαγανδιστές των Ναζί και 

απαντούσαν µε αγωγές και µηνύσεις εναντίον των επικριτών τους. Έτσι στο 

δικαστήριο οι επικριτές έπρεπε να αποδείξουν την αλήθεια των ισχυρισµών 

τους δλδ ότι το Ολοκαύτωµα υπήρξε πραγµατικό γεγονός και ότι οι Αρνητές -

ρεβιζιονιστές- ήταν παραχαράκτες της Ιστορίας. Από τότε που ξεκίνησε να 

ισχύει ο νόµος όµως, το δικαστήριο έκρινε µόνο κατά πόσο υπήρξε άρνηση 

του Ολοκαυτώµατος ή όχι. ∆ε χρειαζόταν να µπει στην αντιπαράθεση κατά 

πόσο αυτό ήταν ή όχι γεγονός, µιας και ο νόµος ρητά τιµωρούσε όποιον το 

αρνούνταν. 

Πίσω στην σύγχρονη Ελλάδα, θα ήθελα να σταθώ στον πρόσφατο 

αντιρατσιστικό νόµο που σκοπό είχε να αντικαταστήσει τον Ν. 927/1979 

επειδή όπως διατυπώθηκε στην αιτιολογική του έκθεση που ετέθη σε δηµόσια 

διαβούλευση, ο τελευταίος αυτός νόµος του 1979 «έχει εφαρµοστεί ελάχιστα 

και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που 

αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας κατά τη µετάβαση της σε µια 

πολυπολιτισµική κοινωνία» ο οποίος δυστυχώς δεν έχει ακόµη ψηφισθεί.  

Μεταφέρω τις παρατηρήσεις της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας µίας 

εθελοντικής οργάνωσης πολιτών που δραστηριοποιείται κατά του ρατσισµού, 

του αντισηµιτισµού και του νεοναζισµού. Πιο συγκεκριµένα: 

 Ο νόµος αυτός όµως ήταν υπερεπαρκής για να µπορέσουν τα δικαστήρια να 

επιβάλουν τις προβλεπόµενες από αυτόν ποινές της πιο ακραίας 

γενοκτονικής αντισηµιτικής προπαγάνδας όπως αυτή εκτίθεται στο βιβλίο του 

Κ. Πλεύρη «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». (Το κατηγορητήριο περιλάµβανε µεταξύ 

άλλων τα αποσπάσµατα: «Έτσι θέλουν οι Εβραίοι. ∆ιότι µόνον έτσι 

καταλαβαίνουν: εντός 24 ωρών και εκτελεστικό απόσπασµα», «Ξυπνήστε οι 

επίβουλοι Εβραίοι σκάπτουν τον τάφον των Εθνών. Ξυπνήστε και ρίξατέ τους 

µέσα, διότι τους αξίζει…», «Εβραίος (στο θρήσκευµα) και άνθρωπος είναι 

έννοιαι αντιφατικαί, δηλαδή η µία αποκλείει την άλλην», «Ο Χίτλερ 

κατηγορήθη για κάτι που αληθώς δεν συνέβη. Αργότερα η ιστορία της 

ανθρωπότητος θα τον κατηγορήσει διότι ενώ ηδύνατο να απαλλάξει την 



 48  

Ευρώπην από τους Εβραίους, δεν το έκανε…» ) 

Και όµως τα ελληνικά δικαστήρια όχι µόνο αρνήθηκαν να τον εφαρµόσουν, 

αλλά τον κατάργησαν στην πράξη. 
 

Συγκεκριµένα µε την υπ’ αριθµ. 913/2009 απόφαση του Α΄ Πενταµελούς 

Εφετείου Αθηνών που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3/2010 απόφαση της 

Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου αθωώθηκε ο κατηγορούµενος για την 

παραβίαση του Ν. 927/1979 συγγραφέας του πιο πάνω βιβλίου. Στην Ελλάδα 

του 2009 το Πενταµελές Εφετείο της Αθήνας έκρινε αθώος τον Κωνσταντίνος 

Πλεύρης. Οι εφέτες έκριναν ότι τα όσα ο κ. Πλεύρης αναφέρει στο βιβλίο του 

δεν συνιστούν πρόκληση για ρατσιστικές ενέργειες σε βάρος εβραίων, ενώ 

κατά πλειοψηφία- µειοψήφησε ένας εφέτης- αποφάνθηκαν ότι ο συγγραφέας 

µε τις απόψεις του δεν προσέβαλε τον εβραϊκό λαό. Σύµφωνα µε το σκεπτικό 

των αποφάσεων αυτών µπορεί οποιοσδήποτε να προπαγανδίζει σήµερα την 

εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων και των Εβραίων όλης της Ευρώπης 

εφόσον υιοθετεί τη χιτλερική γενοκτονική συκοφαντία της συνωµοσίας των 

Εβραίων για την παγκόσµια κυριαρχία µε δόλια µέσα. Ειδικότερα τα ελληνικά 

δικαστήρια αποφάσισαν ότι ο κατηγορούµενος έπρεπε να αθωωθεί γιατί «δεν 

στρέφεται κατά των Εβραίων, µόνο λόγω της φυλετικής και εθνικής 

καταγωγής τους αλλά κυρίως λόγω των επιδιώξεών τους για παγκόσµια 

κυριαρχία, των µεθόδων που χρησιµοποιούν για την ευόδωση αυτών και τη 

συνωµοτική τους δράση». Αυτό το σκεπτικό που υιοθετήθηκε και από το 

ανώτατο δικαστήριο της χώρας, δικαιολογεί τη ρατσιστική βία ενάντια στους 

εβραίους και τη ναζιστική γενοκτονία και συνεπάγεται την καταπάτηση των 

πιο θεµελιωδών δηµοκρατικών αρχών σε εσωτερικό, κοινοτικό και διεθνές 

επίπεδο. Έτσι ανοίγει ο δρόµος για τη νοµιµοποίηση κάθε ρατσιστικής 

προπαγάνδας που προκαλεί σε µίσος και βία. 

 Η αντιναζιστική πρωτοβουλία έθεσε επίσης σχετικά ερωτήµατα στην ελληνική 

κυβέρνηση από την επιτροπή του ΟΗΕ για τον έλεγχο της εφαρµογής της 

∆ιεθνούς Σύµβασης για την κατάργηση κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων 

που κυρώθηκε µε το Ν.∆. 494/1970 (διεθνής αντιρατσιστική σύµβαση).  
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Πέρα όµως από τα πιο πάνω µέτρα που πρέπει να συνοδεύσουν το νέο 

αντιρατσιστικό νόµο, για να εφαρµοστεί αυτός αποτελεσµατικά πρέπει να 

γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις. Συγκεκριµένα: 

1. Πρέπει να ενσωµατωθεί στο νέο αντιρατσιστικό νόµο το άρθρο 4 

παράγραφος β ώστε να απαγορευθούν οι νεοναζιστικές οργανώσεις που 

λειτουργούν στη χώρα. Πρέπει να εφαρµοστεί η συγκεκριµένη σύσταση που 

απεύθυνε η Επιτροπή του ΟΗΕ στην Ελλάδα το 2009.   

2. Πρέπει να κατοχυρώνεται ρητά στο νέο νόµο η απαγόρευση της 

ρατσιστικής και νεοναζιστικής προπαγάνδας σε συµµόρφωση µε την 

απόφαση – πλαίσιο του 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπως 

και τη διεθνή αντιρατσιστική σύµβαση που παρακάµπτονται µε το νοµοσχέδιο. 

Στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου προβλέπεται η απαγόρευση της πρόκλησης ή 

διέγερσης σε βιαιοπραγίες ή «εχθροπάθεια» µε ρατσιστικό χαρακτήρα αντί για 

την πολύ πιο σαφή ρύθµιση για απαγόρευση της δηµόσιας υποκίνησης σε 

ρατσιστική βία ή ρατσιστικό µίσος που αναφέρεται στην απόφαση-πλαίσιο. 

Ακόµα πιο ξεκάθαρη είναι η ρύθµιση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 

της διεθνούς αντιρατσιστικής σύµβασης που αναφέρει ότι τα κράτη µέλη 

αναλαµβάνουν µεταξύ άλλων την υποχρέωση: «Να δηλώσουν κολάσιµη κατά 

νόµο παράβαση, κάθε διάδοση ιδεών που βασίζεται στη φυλετική 

ανωτερότητα και µίσος, την παρότρυνση για φυλετική διάκριση, όπως και τις 

πράξεις βίας ή παρότρυνση σε διάπραξη τέτοιων πράξεων εναντίον 

οποιασδήποτε φυλής, ή οµάδας προσώπων άλλου χρώµατος ή εθνολογικής 

προελεύσεως και επίσης τη χορήγηση κάθε βοήθειας για φυλετικής 

δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδοτήσεως τους». 

3. Πρέπει να προστατευθούν αποτελεσµατικά τα θύµατα της ρατσιστικής βίας 

και προπαγάνδας µε τη ρητή νοµοθετική κατοχύρωση του δικαιώµατος τους 

σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Το δικαίωµα για παράσταση πολιτικής 

αγωγής πρέπει να αναγνωριστεί και για τις αντιρατσιστικές οργανώσεις. 

Υπάρχει ήδη το προηγούµενο της αποβολής της πολιτικής αγωγής των 

θυµάτων της ρατσιστικής προπαγάνδας και βίας που διατάχθηκε από τις 

διάφορες δικαστικές συνθέσεις στη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης Κ. 

Πλεύρη στο όνοµα της «δηµόσιας τάξης». Είναι ντροπή ο νέος νόµος να 
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αποδέχεται αυτή τη νοµολογία. Πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το άρθρο 8 

του νοµοσχεδίου που κατοχυρώνει ρητά το δικαίωµα παράστασης πολιτικής 

αγωγής µόνο για τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συµβουλευτικό ρόλο στον 

ΟΗΕ.  

 Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε χώρα, οι 

αρνητές του Ολοκαυτώµατος ωφελούνται είτε δηλαδή όταν η άρνηση του 

Ολοκαυτώµατος δεν τιµωρείται οπότε προβαίνουν ανενόχλητοι στην 

ρατσιστική προπαγάνδα τους, είτε στις χώρες  που καταδικάζονται από τα 

δικαστήρια αφού µετατρέπονται σε µάρτυρες και αγωνιστές υπερ της 

ελευθερίας του λόγου. 

 Ο νοµοθέτης καλείται να διαµορφώσει τα όρια στην ελευθερία του λόγου 

ανάλογα µε το ποιες απόψεις, αλήθειες ή ψέµατα θεωρεί επικίνδυνα, κρύβει 

πολλούς κινδύνους. 

Σε κάθε περίπτωση µια διάταξη που τιµωρεί την άρνηση του Ολοκαυτώµατος 

πρέπει στη νοµοτυπική της µορφή να περιέχει και την πρόκληση ρατσιστικού 

µίσους, ώστε ο η ελευθερία του λόγου να περιορίζεται επειδή ο λόγος αυτός 

δύναται να προκαλέσει κίνδυνο ή βλάβη –µέσω της πρόκλησης ρατσιστικού 

µίσους που µπορεί να οδηγήσει σε ρατσιστικές πράξεις και εγκλήµατα. 

Βεβαίως η ποινική οδός δεν είναι η σκοπιµότερη ούτε η πιο επαρκής.  Η 

απάντηση σε κάθε είδους ρατσιστική προπαγάνδα  θα έρθει µέσα από την 

παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και τον αποκλεισµό αυτού του 

λόγου από τα µέσα ενηµέρωσης. Γι αυτό θα ήθελα να χαιρετίσω και να 

επιβραβεύσω για άλλη µια φορά την πρωτοβουλία αυτή του εβραϊκού 

µουσείου και το εκπαιδευτικό του πρόγραµµα που επιτελεί µάθηµα 

συλλογικής µνήµης, σεβασµού, αποδοχής της διαφορετικότητας και 

διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
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Χριστίνα Κουλούρη 

Το Ολοκαύτωµα ως µέρος της Παγκόσµιας και της Ελληνικής Ιστορίας 

 
Για την ανακοίνωση της Χριστίνας Κουλούρη ακολουθήστε τον παρακάτω 

σύνδεσµο:  

http://www.jewishmuseum.gr/dyncontent/content/events/1/textfiles/praktika.pdf  
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ  
 
ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ 
 
 Ο Ισαάκ Μιζάν γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1927 στην Άρτα, το 

δεύτερο αγόρι από τα πέντε παιδιά µιας παραδοσιακής ρωµανιώτικης 

οικογένειας. Οι Μιζάν ζούσαν στο κέντρο της πόλης, έξω από την εβραική 

συνοικία και ασχολούνταν µε το εµπόριο υφασµάτων, µια επιχείρηση που 

ξεκίνησε ο πατέρας Ιωσήφ και συνέχισε ο µεγάλος αδελφός Σαµουήλ. Όπως 

συνέβη µε όλες τις πόλεις της Ηπείρου, η εµπειρία του πολέµου χτύπησε την 

Άρτα ταυτόχρονα µε την ιταλική επίθεση του Οκτωβρίου 1940. Ο Ισαάκ 

φοιτούσε στην ∆’ Τάξη του Οκταταξίου Γυµνασίου Άρτας και συµµετείχε στο 

µαζικό ενθουσιασµό που προκάλεσαν στους κατοίκους οι πρώτες επιτυχίες 

του ελληνικού στρατού. Η πρώτη γεύση των δεινών ήρθε µε τον βοµβαρδισµό 

της πόλης από την γερµανική αεροπορία που κατέστρεψε πολλά σπίτια, 

µεταξύ των οποίων και την µία από τις δύο εβραικές συναγωγές. Η ιταλική 

κατοχή της Άρτας δεν διατάραξε τη ζωή του Ισαάκ ο οποίος συνέχισε στο 

σχολείο και εργαζόταν παράλληλα στο µαγαζί και στο κτήµα της οικογένειας. 

Από τους Ιταλούς που στρατωνίζονταν απέναντι από το σπίτι των Μιζάν 

έµαθε λίγα ιταλικά και εξοικονοµούσε επιπλέον τρόφιµα. Με τους Γερµανούς 

τα πράγµατα άλλαξαν δραµατικά. Παρά την µεµονωµένη ευγένεια ορισµένων 

απλών στρατιωτών, οι Εβραίοι δε µπορούσαν να µετοικήσουν αλλού, 

απαγορεύτηκε σταδιακά η έκδοση πιστοποιητικών και οι ελληνικές αρχές µε 

την χωροφυλακή άρχισαν να εκδηλώνουν έναν επισηµότερο αντισηµιτισµό. 

Στις 24 Μαρτίου 1944 οι 384 Εβραίοι της Άρτας είχαν ραντεβού µε τον 

όλεθρο. Οι Γερµανοί συγκέντρωσαν όλες τις οικογένειες σε έναν 

κινηµατογράφο και τους µετέφεραν µε φορτηγά στο Αγρίνιο και από εκεί µε 

πλοίο στην Πάτρα. Η ταλαιπωρία στο τρένο που τους µετέφερε από την 

Πάτρα στο Ρουφ σίγουρα ήταν αστεία σε σχέση µε αυτό που ακολούθησε. 

Στις 11 Απριλίου 1944, µετά από ένα εφιαλτικό ταξίδι µιας εβδοµάδας, οι 

Αρτινοί Εβραίοι έφταναν στο Άουσβιτς µαζί µε Λαρισαίους, Γιαννιώτες, 

Πρεβεζάνους και Αθηναίους οµοθρήσκους τους. Στη ράµπα διαλογής του 

Μπίρκεναου, η οικογένεια Μιζάν χωρίστηκε για πάντα. Ο 17χρονος Ισαάκ 

κατέληξε στο στρατόπεδο των ανδρών και, µετά από ένα µήνα καραντίνας, 

µπήκε στη σκληρή δουλειά µε την ακλόνητη πεποίθηση πως δεν θα επιβίωνε 
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αυτής της δοκιµασίας. Εκεί που βρισκόταν, ο θάνατος ήταν ζήτηµα συνήθειας. 

Το φαγητό ήταν ζήτηµα ικανότητας. Η επιβίωση ήταν ζήτηµα ενστίκτου. Η 

ζωή ήταν ζήτηµα καθαρής τύχης. Μετά από µερικούς µήνες, ο νεαρός όµηρος 

επιλέχθηκε για µεταφορά σε άλλα στρατόπεδα οπότε είχε την «τύχη» να 

γνωρίσει το Οράνιεµπουργκ, το Σάξενχαουζεν και το Μπέργκεν-Μπέλσεν. Τον 

Μάιο του 1945, σε ένα µικρό στρατόπεδο έξω από το Βερολίνο (που η 

εξάντληση εκείνων των τελευταίων ηµερών έσβησε από τη µνήµη το όνοµά 

του), συνάντησε τη λύτρωση στο πρόσωπο των Βρετανών στρατιωτών. Η 

επιστροφή στην Ελλάδα µέσω Γιουγκοσλαβίας ήταν η απαρχή µιας νέας 

ζωής για τον ίδιο και τους περίπου 60 επιζήσαντες της µικρής κοινότητας που 

επιχείρησαν να συνεχίσουν τη ζωή τους από εκεί που την είχαν αφήσει.  
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ΜΩΥΣΗΣ (ΜΩΥΣ) ΓΙΟΥΣΟΥΡΟΥΜ 

 

 Ο Μωύς Γιουσουρούµ ανήκει σε µια από τις πιο ιστορικές 

ελληνοεβραικές οικογένειες. Ο παππούς του, Μποχώρ Γιουσουρούµ, ράπτης 

στο επάγγελµα, ήρθε  από τη Σµύρνη το 1860 και εγκαταστάθηκε στου 

Ψυρρή (γωνία Καραισκάκη και Ερµού). Το µαγαζί του, στο ισόγειο του 

σπιτιού, ήταν ραφείο που πουλούσε µεταποιηµένα ενδύµατα στο παζάρι της 

πλατείας Αβησσυνίας. Το µαγαζί έζησε για δεκαετίες µε αποτέλεσµα το όνοµα 

«Γιουσουρούµ» να καθιερωθεί στο νεοελληνικό λεξιλόγιο ως συνώνυµο των 

παλιατζίδικων της περιοχής.   

Ο Μωύς τελείωσε το Θ΄ Γυµνάσιο Αρρένων και φοίτησε στην οδοντιατρική 

σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στον Πόλεµο είχε εγγραφεί στον Ερυθρό 

Σταυρό ως ειδικευµένος ναρκωτής και έλαβε µέρος στη Μάχη της Κρήτης, 

στον τοµέα του Ηρακλείου, µαζί µε τον νεότερο αδελφό του Ιάκωβο. 

Οργανώθηκε σύντοµα στο ΕΑΜ και πρωτοστάτησε στη δηµιουργία µιας 

αντίστοιχης εθνικοαπελευθερωτικής οργάνωσης για τους Εβραίους. Όταν οι 

Γερµανοί ανέλαβαν την κατοχή σε ολόκληρη την επικράτεια και προέκτειναν 

τα αντισηµητικά µέτρα στην µέχρι τότε ιταλική ζώνη κατοχής, οι οργανωµένοι 

Εβραίοι των Αθηνών εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα µε τη βοήθεια του ΕΑΜ 

και κατέφυγαν στα ∆ερβενοχώρια της Πάρνηθας τον Οκτώβριο του 1943. Εκεί 

ο Μωύς κατατάχθηκε αντάρτης στον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό 

(ΕΛΑΣ) µε το ψευδώνυµο «Γιώργος Γαζής», ακολούθησε το Τάγµα 

Παρνασσίδας µέχρι την ορεινή Παρνασσίδα και εγκαταστάθηκε στην ελεύθερη 

Άµφισσα. Με ειδική αποστολή της ΙΙ Μεραρχίας Αττικοβοιωτίας του ΕΛΑΣ 

διαπεραιώθηκε στην Πελοπόννησο και συνδέθηκε µε τους αντάρτες της 

ορεινής Κορινθίας. Λόγω των ικανοτήτων, της µόρφωσης, της πρακτικής 

αντίληψης και του ενδιαφέροντος που έδειχνε ως γιατρός για τα ζητήµατα των 

τραυµατιών ανταρτών, του ανατέθηκε εντολή για δηµιουργία φρουραρχείων 

και τηλεφωνικών γραµµών στην Ζαρούχλα, την Ακράτα και τη Λυκοποριά. 

Συγκρότησε οµάδα που κατέστρεφε τηλεγραφικούς στύλους, σιδηροδροµικές 

γραµµές και συγκέντρωνε πληροφορίες για τις κινήσεις των Γερµανών.  

Μετά την συµφωνία της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945) επέστρεψε στο σπίτι 

του και από το 1947 έως το 1950 υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό 

παίρνοντας µέρος σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Γράµµου για τις οποίες 
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παρασηµοφορήθηκε µε το Αργυρούν Αριστείο Ανδρείας και τον Πολεµικό 

Σταυρό. 

Την αξιακή του συγκρότηση οφείλει στον πατέρα του ο οποίος τον έµαθε να 

αγαπά πρώτα τον Θεό, δεύτερο το βασιλιά και τέλος την οικογένεια, ηθικές 

αρχές που τήρησε σε όλη του τη ζωή και τις τηρεί ακόµη. Ο πατριωτισµός 

είναι για εκείνον σύµφυτος µε την εβραϊκή του ταυτότητα και τον λόγο τον δίνει 

ο ίδιος: «Είµαστε ζυµωµένοι µε αυτόν τον τόπο».       
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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, 
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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. 

 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’ 
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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 

 

To κείµενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτικό συνοδευτικό υλικό του βιωµα-

τικού εργαστηρίου και  έχει ως στόχο : 

1. Να υπενθυµίσει την αναγκαιότητα και σηµασία της τέχνης στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

2. Να προτείνει κάποιες αρχικές ιδέες στους καθηγητές που επιθυµούν να 

προσεγγίσουν το Ολοκαύτωµα µέσω της τέχνης.  

 

Το Ολοκαύτωµα ως θέµα διδακτέας ύλης έχει ενταχθεί ήδη από τις αρχές της 

δεκαετίας του ΄90 στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα πολλών κρατών.  

Στην Ελλάδα, τα νέα σχολικά βιβλία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης αναφέρονται ειδικά στο Ολοκαύτωµα ως αποτρόπαιο κεφάλαιο 

της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Οµάδα ελλήνων εκπαιδευτικών (Γ. 

Κόκκινος, Μ. Βλαχού, Β. Σακκά, Ε. Κουνέλη, Α. Κώστογλου, Σ. 

Παπαδόπουλος) έχουν ήδη καταθέσει σηµαντικό ερευνητικό έργο σχετικά µε 

τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να διδαχθεί αυτό το δύσκολο 

κεφάλαιο στα ελληνικά σχολεία. Στόχος της σύγχρονης διδακτικής 

µεθοδολογίας διεθνώς είναι η ενσυναισθηµατική και διερευνητική προσέγγιση 

του θέµατος µε στόχο η διδασκαλία να συµβάλλει τόσο στην καλλιέργεια 

ιστορικής συνείδησης όσο και στη συναισθηµατική εµπλοκή που σταδιακά 

επιφέρει συνειδητές αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης του κόσµου και του 

Άλλου. 

Όπως τονίζει η Χριστίνα Κουλούρη καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας στο 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου: 

Οι στόχοι της διδασκαλίας του Ολοκαυτώµατος εναρµονίζονται µε τους 

στόχους της διδασκαλίας της ιστορίας, της πολιτικής αγωγής και των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Γενικεύοντας, θα εντοπίζαµε ως πρώτο στόχο την 

κατανόηση των άλλων, δηλαδή εν τέλει του εαυτού µας και του δυτικού 

πολιτισµού στον οποίο ανήκουµε. Σύµφωνα µε τον δεύτερο στόχο, η 

διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος αποτελεί τµήµα της ευρύτερης παιδείας µας 



 60  

γιατί επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε τον κόσµο, τις αξίες που 

µεταδίδουµε στις επόµενες γενιές αλλά και από τις οποίες εµπνέονται οι δικές 

µας πράξεις. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Τα ιστορικά κείµενα και άρθρα, τα παλιά και νεότερα ιστορικά αρχεία, οι 

ερευνητικές καταγραφές, η κριτική θεώρηση και τοποθέτηση του 

Ολοκαυτώµατος στο ιστορικό του πλαίσιο, είναι απαραίτητα στοιχεία στην 

προσπάθεια κατανόησης του πιο σκοτεινού κεφαλαίου της σύγχρονης 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας.  

Αν όµως 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 

 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 »; 

 

ΤΕΧΝΗ: Μουσική, εικαστικά, κίνηση-χορός, ποίηση, λογοτεχνία, φωτογραφία, 

κινηµατογράφος, θέατρο. 

 

Τα προϊόντα τέχνης ως:  Αρχειακό υλικό 

                  Τρόπος γνώσης και κατανόησης 

                  Πράξη δηµιουργίας- επανόρθωσης 

 

 Χιλιάδες έργα τέχνης έχουν βρεθεί στα στρατόπεδα. Έργα από 

επαγγελµατίες καλλιτέχνες και απλούς ανθρώπους που αναζητούσαν τρόπο 

ψυχικής επιβίωσης αλλά και καταγραφής της εµπειρίας τους.  

Εκατοντάδες ποιήµατα και πάνω από 4.000 ζωγραφιές έχουν αφήσει για 

παράδειγµα, τα 11.000 παιδιά και έφηβοι 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 
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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 τα ηµερολόγια, οι µουσικές συνθέσεις, τα 

σκίτσα και σχέδια από τα άλλα στρατόπεδα, 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 ». 

Ίσως τα έργα που δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος ή τα 

χιλιάδες έργα τέχνης που  δηµιουργήθηκαν µεταπολεµικά και αναφέρονται σε 

αυτό το τραύµα, να είναι η µεγαλύτερη απόδειξη της καταλυτικής δύναµης της 

τέχνης. Επιζώντες, απόγονοι θυµάτων και γενικά άνθρωποι της τέχνης  

αναζήτησαν στο συµβολισµό της τέχνης τη δηµιουργία και την ψυχική 

επανόρθωση και αναφέρθηκαν στο Ολοκαύτωµα µε µουσικές συνθέσεις, 

ποιήµατα, λογοτεχνικά κείµενα, ηµερολόγια, χορογραφικά έργα, εικαστικές 

δράσεις. 
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 Φαίνεται πως η τέχνη (όπως και τα όνειρα) αποτελεί ζωτική ανθρώπινη 

ανάγκη και ισχυρή δικλείδα ασφαλείας της συναισθηµατικής ισορροπίας. Και 

µάλλον για αυτό από καταβολής κόσµου ο άνθρωπος ζωγραφίζει τα σπήλαια, 

δηµιουργεί σύµβολα για να εκφράσει σκέψεις, βρίσκει τρόπους να παράγει 

ήχους, και χορεύει τις πιο έντονες στιγµές της ζωής 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 

 Θα προτείνω δύο τρόπους προσέγγισης του συγκεκριµένου θέµατος µέσω 

της τέχνης: 

 

Αρχές της εκπαίδευσης µέσω της τέχνης (Art education): 

Επιδιώκεται η γνωριµία και εξοικείωση των µαθητών µε έργα τέχνης που 

εµπνέονται  από ή  αποτυπώνουν τη συγκεκριµένη εµπειρία. 

1.1 Καταρχήν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λεγόµενη «στρατοπεδική 

τέχνη».   Υπάρχει ένα τεράστιο αρχειακό υλικό από 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  µόνο µε 

στατιστικά στοιχεία ανθρώπινων απωλειών. 

Έργα µεταγενέστερης περιόδου που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός ή 

εµπνέονται από αυτό µπορούν να µελετηθούν και αναλυθούν. ( όπως π.χ  η 

«στρατοπεδική λογοτεχνία» )  

 

Αρχές της θεραπείας µέσω των τεχνών (Expressive arts therapies): 

Επιδιώκεται η έκφραση σκέψεων και συναισθηµάτων µέσα από προσωπική 

δηµιουργία, η σύνδεση µε το ασυνείδητο και  τέλος η σύνδεση εσωτερικού 

κόσµου και εξωτερικής πραγµατικότητας.  
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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  µέσα από τη βιωµατική διδασκαλία.  

Η βιωµατική διδασκαλία  αποβλέπει στην βιωµατική εµπειρία µέσα από τις 

τέχνες  και 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 τα γεγονότα ώστε να µη µένουν απλοί αποδέκτες ιστορικών 

πληροφοριών. 

Στον ασφαλή χώρο της καλλιτεχνικής διαδικασίας που στηρίζει την ατοµική ή 

συλλογική δηµιουργικότητα, µέσα από το συµβολισµό της τέχνης που 

επιτρέπει το ανείπωτο να έρθει στο φως, οι µαθητές ενθαρρύνονται να 

εξερευνήσουν και να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήµατα για έννοιες που 

δύσκολα µπαίνουν σε λόγια. Έννοιες που σφράγισαν τον 20ο αιώνα αλλά 

αφορούν εξίσου το µέλλον. 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 ήδη από τη δεκαετία του ΄70 στην 

Πολωνία από το µουσείο του στρατοπέδου Άουσβιτς. 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 έχουν πλέον πολλές επιλογές σχετικά µε τον 

τρόπο που θα χρησιµοποιήσουν τη λογοτεχνία, την ποίηση, τα εικαστικά  τη 

µουσική την κίνηση, τον κινηµατογράφο ή το θέατρο στα πλαίσια της 

προσέγγισης του Ολοκαυτώµατος.  
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Στα πλαίσια της κατάργησης των ορίων που επιζητά η τέχνη ξεπερνώντας 

τους φραγµούς της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτισµικών διαφορών, 

αλλά και του χρόνου, οι καθηγητές θα µπορούσαν να προτείνουν στους 

µαθητές έργα που δεν περιορίζονται µόνο στη στρατοπεδική τέχνη ή που 

αναφέρονται συγκεκριµένα στο Ολοκαύτωµα αλλά και έργα που εκφράζουν 

διαχρονικά την αγωνία του ανθρώπου για τη βία και τον φανατισµό. 

Οι επιλογές για τον τρόπο προσέγγισης  του Ολοκαυτώµατος 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 πρότζεκτ µε παιδιά του 

γυµνασίου ή λυκείου. 

Γενικά ο τρόπος προσέγγισης επιλέγεται καταρχήν σε σχέση µε το επίπεδο 

της νοητικής και συναισθηµατικής ωριµότητας των µαθητών: 

Επίπεδο 1 (ηλικίες 10-12) 

Επίπεδο 2 (ηλικίες 13-15) 

Επίπεδο 3 (ηλικίες 16-18) 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 (10-12 ετών) 

Όπως αναφέρθηκε, ηµερολόγια, αυτοβιογραφίες, γράµµατα, ποιήµατα, 

εικαστικά έργα και µουσικές συνθέσεις ενηλίκων και παιδιών που 

δολοφονήθηκαν ή επέζησαν, αλλά και καλλιτεχνών που έζησαν αργότερα, και 

προσπαθούν να αποτυπώσουν αυτό το γεγονός µπορούν να αποτελέσουν 

ερέθισµα προσωπικής δηµιουργίας. 

Για παράδειγµα: Σε παιδιά της έκτης δηµοτικού µπορούν να διαβαστούν 

αποσπάσµατα από το διάσηµο ηµερολόγιο της Άννας Φράνκ της 13χρονης 

Γερµανίδας που κρυβόταν µε την οικογένειά της για 2 χρόνια στο 

διαµορφωµένο πατάρι ενός σπιτιού στην Ολλανδία µέχρι να τους συλλάβουν 

οι Γερµανοί το 1944.  

Μπορεί µετά να ζητηθεί από τους µαθητές: 

Α) να γράψουν ένα γράµµα που θα απευθυνόταν στην Άννα Φρανκ ή  

Β) να ζωγραφίσουν σε ατοµικό ή κοινό χαρτόνι  ό,τι θέλουν σε σχέση µε αυτή 

την ιστορία. 
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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 ήθελαν τώρα να τους ρωτήσουν κάτι(πολλοί ζουν ακόµα  και 

είναι στην ηλικία των γιαγιάδων τους) 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 που έχει σχέση µε κίνηση, 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 της µουσικής τους 

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  η ξένοι 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 
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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 ( να σχεδιάσουν µια αφίσα ή ένα Τ-Shirt 

κατά του αντισηµιτισµού για παράδειγµα). 

 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 «Shoa» του Claude Lanzman (4DVD, 550 min.) βασίστηκε σε 

έρευνες 12 ετών σε όλο τον κόσµο µε κρατούµενους στα στρατόπεδα, 

αξιωµατικούς των SS και αυτόπτες µάρτυρες της τελικής λύσης. Κάποια µικρά 

αποσπάσµατα θα µπορούσαν να αποτελέσουν υλικό εργασίας. 

Το DVD «Europa-Europa» του Agniesta Holland, αναφέρεται στην πραγµα-

τική ιστορία ενός γερµανοεβραίου αγοριού που σώθηκε παριστάνοντας τον 

ναζί. 

Υπάρχουν επίσης αρκετά ντοκιµαντέρ για τους Έλληνες Εβραίους, και 

άφθονο   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. 

 Τέλος, η σύγχρονη ξενοφοβία και ειδικότερα ο αντισηµιτισµός όπως 

αποτυπώνονται  στον ελληνικό και ξένο τύπο, στις γελοιογραφίες ή στα 

διάφορα blogs µπορούν  να αποτελέσουν σηµείο εκκίνησης για καλλιτεχνική-

δηµιουργική έρευνα. 
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¨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  να  

«αυτοσχεδιάσουν » δηµιουργικά έτσι ώστε η Ιστορία να γίνει µια εµπειρία 

ζωής. 

 

 Αθήνα 2011 

 

Νίνα Αλκαλάη 

alcnina@otenet.gr  
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Άλκης Ρήγος  
 
Ο Αντισηµιτισµός στην Ελλάδα 
 

 Για να φτάσουµε να δούµε πώς συνέβη αυτό που ονοµάζουµε 

Ολοκαύτωµα (αν και προσωπικά προτιµώ τον όρο γενοκτονία –δεν συµφωνώ 

γενικώς µε τη χρήση θρησκευτικών όρων όταν αναφερόµαστε σε πολιτικά 

θέµατα) και έφτασε στον παροξυσµό της δεκαετίας του ’40, πρέπει να 

ανατρέξουµε στις εποχές. Το σχιζοφρενικό παράδοξο στην ελληνική κοινωνία 

είναι πως, ενώ διατεινόµαστε ότι είµαστε ένα έθνος 3.000 χρόνων που 

συνυπάρχει µε το εβραικό έθνος (επίσης 3.000 χρόνων) στην Ανατολική 

Μεσόγειο, το εβραικό στοιχείο απουσιάζει από την επίσηµη ιστορική 

καταγραφή. ∆εν θα δείτε όσµωση µεταξύ τους και θα αναρωτηθείτε: ∆εν 

συνοµίλησαν ποτέ µεταξύ τους; ∆εν θα βρείτε ούτε µία λέξη. Αυτό δεν είναι 

µόνο ελληνικό φαινόµενο φυσικά, καθώς οι αντιπαλότητες και οι 

συγκρουσιακές καταστάσεις δηµιουργούνται πάντα στους όµορους λαούς. Το 

δεύτερο που πρέπει να επισηµανθεί είναι η άγνοια για τα ιστορικά ζητήµατα. 

Πρέπει να δούµε πώς γεννιέται αυτός ο αντισηµιτισµός και πώς µετατρέπεται 

σε αντιεβραϊσµό και έπειτα σε αντισιωνισµό διαµέσου των αιώνων.   

 Αυτοί οι δύο λαοί λοιπόν, ελληνικός και εβραϊκός, συζούν από 

πάντα. Και µέχρι το ∆ιάταγµα των Μεδιολάνων η συνοµιλία ήταν «θετική». 

Υπήρχε αφοµοιωτική σχέση µεταξύ τους. Στην ελληνιστική εποχή βλέπουµε 

Εβραίους να συµµετέχουν στις πολιτικές διεργασίες των Πτολεµαίων ως 

ισότιµους πολίτες. Βλέπουµε τη µετάφραση των ευαγγελίων να γίνεται από 

ρωµανιώτες (ελληνόφωνους) Εβραίους. Μια πραγµατικότητα που 

καταδεικνύει για αιώνες µια κοινή πορεία. Τα αντισηµιτικά φαινόµενα ξεκινούν 

από το ∆ιάταγµα των Μεδιολάνων και µάλιστα όχι από το ίδιο το κείµενο αλλά 

από την ερµηνεία και την εφαρµογή του. Η ανεξιθρησκεία αντιφάσκει µε την 

επιβολή της χριστιανικής θρησκείας ως επίσηµης και είναι η αρχή για την 

έναρξη των αντθέσεων µε τους Εβραίους. Η αντίθεση τροφοδοτείται από τη 

µυθολογία ότι ήταν υπεύθυνοι για τη σταύρωση του Χριστού (αγνοώντας ότι ο 

Χριστός κι οι Απόστολοι ήταν κι οι ίδιοι Εβραίοι) κι από άλλους µύθους που 

έχουν εξελιχθεί στις µέρες µας στη θεωρία µιας παγκόσµιας εβραϊκής 

συνοµωσίας. Η επιβολή µιας συγκεκριµένης αντίληψης για τα πράγµατα στα 

πλαίσια µιας αυτοκρατορίας δηµιουργεί τριβές. Παράδειγµα η αργία της 
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Κυριακής αντί του Σαββάτου ή το Πάσχα. Είναι λάθος πως ο ρατσισµός και 

κατ’ επέκταση ο αντισηµιτισµός εµφανίζονται µόνο στον δυτικό κόσµο. Στην 

ανατολική πλευρά της αυτοκρατορίας, επί Βυζαντίου, ίσως είναι ακόµα πιο 

έντονα τα φαινόµενα.    

 Ένα βασικό στοιχείο του λαϊκισµού και του ρατσισµού είναι η 

γενίκευση. Μιλάνε όλοι µε το «είναι». Αυτός είναι ο πυρήνας των ρατσιστικών 

θεωριών που παραβλέπει τις διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους ανθρώπους. 

Αυτή η ενιαία αντιµετώπιση ανθρώπων ή φυλών περνάει υποδόρια στον 

κόσµο, ακόµα και σε όσους είµαστε αντίθετοι µε όλα αυτά. Επηρεάζει τον 

τρόπο που σκεφτόµαστε, την οµιλία µας.  

 Την εποχή της οθωµανικής αυτοκρατορίας οι Έλληνες αποκτούν 

σηµαντικά προνόµια στο εµπόριο µε αποτέλεσµα να αρχίσει µια επιπλέον 

αντιπαλότητα (οικονοµικών συµφερόντων αυτή τη φορά) µε τους Εβραίους 

που εγκαθίστανται στη σουλτανική επικράτεια και δραστηριοποιούνται στο 

εµπόριο. Αυτές είναι οι ρίζες ενός αναγεννηµένου αντιεβραϊσµού. Αυτός 

εντείνεται και την εποχή της «Τρίτης Ρώµης», όταν η ρώσικη αυτοκρατορία 

πολεµά τους Εβραίους (είναι περίφηµα τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, 

αποδεδειγµένα πλαστά, κατασκεύασµα της Οχράνα). Η ένταση των σχέσεων 

µεγαλώνει την ώρα της Επανάστασης. Το ότι στον όχλο που λυντσάρισε τον 

Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης υπήρχαν και Εβραίοι, οδηγεί στα πρώτα 

πογκρόµ στην Οδησσό και τις θλιβερές σκηνές στην άλωση της Τριπολιτσάς. 

Όλα αυτά υπάρχουν ως στοιχεία, όχι όµως ως εθνική ιστορία, και είναι 

φαινόµενα σύµφυτα µε την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Ο Κοσµάς ο 

Αιτωλός –που το ίδιο µισούσε και τους Έλληνες– έχει ένα έντονο αντισηµιτικό 

κείµενο λίγο πριν την Επανάσταση. Το ότι µε σουλτανική διαταγή, η Αθήνα 

δεν επιτρεπόταν να εγκαταστήσει Εβραίους στην περιοχή της, θεωρείτο 

προνόµιο.  

 Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης το 1912 εντείνονται τα 

φαινόµενα. Στην πόλη κυριαρχεί η σεφαρδίτικη κοινότητα, στα πλαίσια της 

οποίας υπάρχουν ασφαλώς και αντιθέσεις. Αυτό το τονίζω για να µην έχουµε 

την αντίληψη του «ενός και ενιαίου», όπως και για να τονίσω αυτό που ήδη 

ξέρουµε (από τα λίγα που ξέρουµε), πως αρχή του εργατικού κινήµατος στην 

Ελλάδα είναι η Φεντερασιόν υπό τον Αβραάµ Μπεναρόγια, µέλος της 

Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς. Η είσοδος του ελληνικού στρατού δηµιουργεί έντονα 
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συγκρουσιακές σχέσεις µε όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας και κυρίως 

µε τους Εβραίους, παράλληλα οι Εβραίοι βλέπουν να «πνίγονται» οι 

πρόσοδοί τους στα όρια ενός εθνικού κράτους. Η πυρκαγιά του 1917 και η 

ανάπλαση της πόλης δίνει την ευκαιρία για τη δηµιουργία γκέττο των 

Εβραίων. ∆ηµιουργούνται ακραίες καταστάσεις και δεν είναι τυχαίο που µόνο 

εκεί ρίζωσαν αυθεντικά φασιστικές οργανώσεις, µε την γνωστότερη από 

αυτές, τα «Τρία Έψιλον». Περιστατικά όπως ο φόνος µιας νεαρής 

εβραιοπούλας στην Κέρκυρα, η υποτιθέµενη φιλοβουλγαρική στάση του 

προέδρου του αθλητικού σωµατείου «Μακαµπή» γίνονται αφορµές για 

πραγµατικά πογκρόµ στο Μεσοπόλεµο.    

Επίσης, οι Εβραίοι θεωρούνται εν συνόλω υποστηρικτές της 

αντιβενιζελικής παράταξης –κάτι που δεν ισχύει– και στοχοποιούνται 

περαιτέρω στη δίνη του διχασµού.  

Αυτό που κανείς δε λέει σε αυτή τη χώρα είναι πως 67.000 πολίτες της, 

εβραϊκής καταγωγής, χάθηκαν στην «Τελική Λύση». Ένας καθόλου µικρός 

αριθµός. Αλλά κι αν δεν ήταν ζήτηµα µεγέθους, είναι ζήτηµα ουσίας. 

Αναπόφευκτα, όταν κάτι παραµελείται στην ιστορία, αναγκάζεσαι να 

αναφέρεσαι σε στοιχεία που δεν αναφέρονται σε αυτήν. Υπάρχουν φωτεινά 

σηµεία στην ιστορία Ελλήνων και Εβραίων από την αρχαιότητα, αλλά εµένα 

µε ενδιέφερε κάτι άλλο: Το παράδοξο να ζούµε σε µια χώρα που ενώ 

ισχυρίζεται ότι η ιστορία παίζει κοµβικό ρόλο στον πολιτισµό της και την 

ταυτότητά της κι έχει το πιο εθνικά οµοιογενές κράτος στην Ευρώπη, 

αποσιωπά συστηµατικά γεγονότα και προτιµά να αγνοεί την παρουσία 

αλλόδοξων ή αλλόθρησκων πολιτών στους κόλπους της.  
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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.      

                                          

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ  (στα ελληνικά) 

ΠΡΙΜΟ ΛΕΒΙ 

1. Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, µτφρ. Χ. Σαρλικιώτη, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1997. 

2. Η Ανακωχή, µτφρ. Ζακ Σαµουήλ, εκδ. Σέλας, Αθήνα 1998. 

3. Αυτοί που βούλιαξαν κι αυτοί που σώθηκαν, µτφρ. Χ. Σαρλικιώτη, εκδ. 

Αγρα, 

         Αθήνα 2000. 

4. Το καθήκον της µνήµης, µτφρ. Χαρά Σαρλικιώτη, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1998.  

5. Το περιοδικό σύστηµα, µτφρ. Άµπυ Ράικου, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990. 

 

ΧΟΡΧΕ ΣΕΜΠΡΟΥΝ 

1. Το Μεγάλο ταξίδι, µτφρ. Ά.Αλεξάνδρου, εκδ. Εξάντας, Αθήνα, β΄ έκδ. 2001. 

2. Τι ωραία Κυριακή!, µτφρ. Μπάµπης Λυκούδης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1989. 

3. Γραφή ή  ζωή, µτφρ. Βασίλης Τοµανάς, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1996. 
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4.Ο νεκρός που µας χρειάζεται, µτφρ.-σηµ., επίµετρο Ο. Βαρών-Βασάρ, εκδ. 

Εξάντας, 

         Αθήνα 2003.   

5. Το Λευκό Όρος, µτφρ. Βικτώρια Τράπαλη, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987. 

6. Χ. Σεµπρούν-Ελί Βηζέλ, Η σιωπή είναι αβάσταχτη, µτφρ. Β. Τοµανάς, εκδ. 

         Νησίδες, Σκόπελος 1997. 

7. Αντίο, φως της νιότης, µτφρ. Μ. Παπαδήµα – Σ.Μπενβενίστε, εκδ. Εξάντας, 

2001.                                                              

 

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑΣ   

ΡΟΜΠΕΡ ΑΝΤΕΛΜ, Το ανθρώπινο είδος, µτφρ. Σ. Μπενβενίστε – Τ. 

Βεκιαρέλλη, 

            εκδ. Εστία, Αθήνα 2008. 

ΕΛΙ ΒΙΖΕΛ, Η νύχτα, µτφρ. Γ. Ξενάριος, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα 2008.      

ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ, Στάλαγκ VI C,  εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2005.    

ΦΡΕΝΤ ΒΑΝΤΕΡ, Το έβδοµο πηγάδι, εκδ. Scripta, µτφρ. Γ. Καλλιφατίδης, 

2010. 

ΖΑΝ ΑΜΕΡΥ, Πέρα από την ενοχή και την εξιλέωση, µτφρ. Γ. Καλλιφατίδης, 

εκδ. 

           ΄Αγρα, Αθήνα  2010. 

A. ΑΠΕΛΦΕΛΝΤ, Ιστορία µιας ζωής, µτφρ. Μάγκυ Κοέν, εκδ. Εστία, Αθήνα 

2007. 

ΙΜΡΕ ΚΕΡΤΕΣ, Εγώ, ένας άλλος, µτφρ. Γ.Λαγουδάκου, Καστανιώτης, Αθήνα 

2002. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
 Έφη Αβδελά (επιµ.), Αφιέρωµα «Εβραίοι στην Ελλάδα», περ. 
Σύγχρονα Θέµατα, τχ 52-53, Ιούλιος-∆εκέµβριος 1994.   

 
K.E. Fleming, Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 

2009.  
 
΄Ε.Κούνιο-Αµαρίλιο–Α.Ναρ, Προφορικές µαρτυρίες Εβραίων της 

Θεσσα- λονίκης για το Ολοκαύτωµα, επιµ. Φ. Αµπατζοπούλου, εκδ. 
Παρατηρητής –Ιδρυµα Ετς Αχαϊµ, Θεσσαλονίκη 1998. 

 
΄Ερικα Κούνιο-Αµαρίλιο, Πενήντα χρόνια µετά…, Αναµνήσεις µιας 

Σαλονικιώτισσας Εβραίας, επιµ. Φ. Αµπατζοπούλου, εκδ. Ιανός, Θεσσαλονίκη 
2006. 
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Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων (1943-1944) 
και η αποτύπωσή της: µαρτυρίες, λογοτεχνία και ιστοριογραφία, στον τόµο Η 
εποχή της σύγχυσης, Ιστοριογραφία της δεκαετίας του ’40,  εκδ. Εστία, Αθήνα 
2008. 

 
Ο. Βαρών-Βασάρ (επιµ.), Εβραϊκή ιστορία και εβραϊκή µνήµη, εκδ. 

Πόλις 1998.[T.Todorοv, J.Hassoun, Γ. Θανασέκος, Ρ. Μπενβενίστε, Α. Ασέρ, 
Ο. Βαρών] 

 
Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, Η εµπειρία της Κατοχής, µτφρ. 

Κ. Κουρεµένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994. 
 
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Η πόλη των φαντασµάτων. Χριστιανοί, 

Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, 1430-1950, µτφρ. Κ. Κουρεµένος, εκδ. 
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Ελένη Μπεζέ 
 
Η συµβολή των προφορικών µαρτυριών στη µελέτη και στη διδασκαλία 
της γενοκτονίας των Εβραίων 
 
 

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 και στο 

φετινό σεµινάριο για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος, µια ιδιαίτερα 

σηµαντική πρωτοβουλία που αποτελεί πλέον, κατά κάποιον τρόπο, θεσµό.  

 

Είναι γεγονός πως σήµερα, µε αφορµή την ιδιαίτερα κρίσιµη 

οικονοµική, πολιτική και κοινωνική συγκυρία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

έρχονται και πάλι στο προσκήνιο πολιτικά σχήµατα µε ρατσιστικά και 

αντισηµιτικά συνθήµατα, που για χρόνια θέλαµε να πιστεύουµε ότι θα 

παρέµεναν στο περιθώριο και τα οποία δεν διστάζουν να διαστρεβλώσουν 

δηµόσια την Ιστορία, να αρνηθούν, µε λίγα λόγια, το Ολοκαύτωµα, ή να 

προχωρήσουν ακόµη περισσότερο, να αρνηθούν ευθέως το δικαίωµα 

ύπαρξης στους Εβραίους. Ένας δηµόσιος διάλογος λοιπόν, από τον οποίο 

δεν µπορούµε να απουσιάζουµε εκπαιδευτικοί και µαθητές, γύρω από τη 

γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων, και γενικότερα γύρω από την ιστορία τους 

και τη θέση της στη συλλογική, «εθνική» µας ιστορία, είναι περισσότερο από 

ποτέ απαραίτητος.  

Με τη σηµερινή µου οµιλία θα ήθελα να επιχειρήσω να συνοψίσω 

ορισµένα από τα βασικά σηµεία της θεωρητικής συζήτησης που διεξάγεται τις 

τελευταίες δεκαετίες διεθνώς γύρω από τη χρησιµότητα των µαρτυριών στη 

µελέτη της γενοκτονίας των Εβραίων. Απώτερος σκοπός να 

προβληµατιστούµε και να συζητήσουµε γύρω από τον ρόλο που µπορούν να 

διαδραµατίσουν οι µαρτυρίες –κυρίως οι προφορικές, αλλά µπορούµε, αν 

θέλετε, στη συζήτηση να αναφερθούµε και στις γραπτές– στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, και ιδιαίτερα στη διδασκαλία των έντονα τραυµατικών ιστορικών 

γεγονότων, όπως κατεξοχήν είναι οι γενοκτονίες. 
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 Το Ολοκαύτωµα, ή ορθότερα Shoah3, όρος που ενδεχοµένως ήρθε η 

ώρα να ακουστεί και στο σχολείο, αποτέλεσε το ισχυρότερο έναυσµα για το 

µεγαλύτερο µέχρι σήµερα εγχείρηµα καταγραφής, συγκέντρωσης, 

αρχειοθέτησης, συντήρησης κ.ο.κ. µαρτυριών παγκοσµίως. Το Shoah Visual 

Foundation, ιδρυτής του οποίου είναι ο γνωστός σκηνοθέτης Στ. Σπίλπεργκ 

και το οποίο αριθµεί σήµερα περί τις 52.000 βιντεοσκοπηµένες µαρτυρίες, 

αποτελεί, θα λέγαµε, το αποκορύφωµα αυτής της προσπάθειας. Πρόδροµοι 

του συγκεκριµένου αρχείου έχουν υπάρξει αρκετά άλλα, µικρότερα, αλλά 

επίσης πολύ σηµαντικά αρχεία, που άρχισαν να συγκροτούνται από τα τέλη 

της δεκαετίας του ’60 και έπειτα, όπως το αρχείο Fortunoff, που φιλοξενείται 

στο πανεπιστήµιο του Yale και αριθµεί πάνω από 4.400 επίσης 

βιντεοσκοπηµένες µαρτυρίες. Να σηµειώσω εδώ, για όσους ενδιαφέρονται να 

µελετήσουν το υλικό αυτό ή να χρησιµοποιήσουν µέρος του στη δουλειά τους 

στο σχολείο, πως και στα δύο αυτά αρχεία υπάρχουν µαρτυρίες Ελλήνων 

Εβραίων ή Εβραίων µε καταγωγή από την Ελλάδα, ενώ αξιόλογη συλλογή µε 

µαρτυρίες διαθέτει και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Περισσότερα για το πώς 

µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση τουλάχιστον στο µεγαλύτερο από αυτά τα 

αρχεία, το USC Shoah Foundation Institute, θα έχετε την ευκαιρία να 

ακούσετε το απόγευµα από την κυρία Άννα Μαρία ∆ρουµπούκη, η οποία, 

µαζί µε τον καθηγητή κύριο Χάγκεν Φλάισερ, «έφεραν» το αρχείο αυτό 

πρόσφατα στο πανεπιστήµιο της Αθήνας.4  

* 

Από την πλευρά µου, θα ήθελα κυρίως να επικεντρωθώ στο ακόλουθο 

ερώτηµα: Σε ποια ανάγκη απαντάει αυτή η άνευ προηγουµένου κίνηση 

καταγραφής µαρτυριών που παρατηρείται διεθνώς από τα τέλη της δεκαετίας 

του ’60 και εντείνεται στις επόµενες δεκαετίες; Απαντώντας σε αυτό το 

ερώτηµα, απαντάµε πιστεύω, σε µεγάλο βαθµό, και στο ερώτηµα για τη 

                                                 
3 Εβραϊκή λέξη που σηµαίνει «καταστροφή» και χρησιµοποιείται από τη δεκαετία του ’80 
διεθνώς για να περιγράψει τη γενοκτονία των Εβραίων. Θεωρείται καταλληλότερος όρος από 
τον όρο «Ολοκαύτωµα», καθώς ο τελευταίος προέρχεται από τη λέξη ὁλόκαυστον, που 
σηµαίνει «πλήρως καµµένη προσφορά θυσίας» σε θεό και είναι δυνητικά προσβλητική για τα 
θύµατα.  
4 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.arch.uoa.gr/anakoinoseis-
drasthriothtes-kai-prokhry3eis/drasthriothtes/drasthriothtes-tomea-istorias/proboli-
drasthriothtas-tomea-istorias/usc-shoah-foundation-institutes-visual-history-archive-ekpa.html. 
∆υνατότητα πρόσβασης υπάρχει και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, βλ. περισσότερα 
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/usc-shoah-foundation-institutes-visual-history-archive.  
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συµβολή που µπορούν να έχουν οι µαρτυρίες στη µελέτη και κατ’ επέκταση 

στη διδασκαλία της γενοκτονίας των Εβραίων, και όχι µόνο. 

Αν θέλουµε να ξεκινήσουµε κάνοντας µια εξαιρετικά σύντοµη ιστορική 

αναδροµή, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το ενδιαφέρον για τις µαρτυρίες 

συµβάδισε χρονικά και τροφοδοτήθηκε από την ανάδυση της µνήµης της 

Shoah. Θα λέγαµε, απλουστεύοντας µια µακρόχρονη και πολύπλοκη 

διαδικασία, πως σταδιακά η εβραϊκή µνήµη, στο επίκεντρο της οποίας 

αναπόφευκτα βρέθηκε η µνήµη της γενοκτονίας, βγήκε από τον 

περιορισµένο, ιδιωτικό χώρο της εβραϊκής οικογένειας –στην Ευρώπη και 

στην Αµερική γύρω στις αρχές του ’70, στη χώρα µας για λόγους που 

µπορούµε να συζητήσουµε, πολύ αργότερα, γύρω στη δεκαετία του ’90– και 

εισήλθε στον δηµόσιο χώρο. Μουσεία Ολοκαυτώµατος, µνηµεία για τους 

χαµένους στα στρατόπεδα, ντοκιµαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες 

µυθοπλασίας, µε γνωστότερη και µε τεράστια απήχηση τη Λίστα του Σίντλερ 

του Σπίλµπεργκ, αρχεία για τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και τη γενοκτονία, 

εκδόσεις γραπτών µαρτυριών, καταγραφή και βιντεοσκόπηση αµέτρητων 

προφορικών µαρτυριών. Οι πρωτοβουλίες αυτές, και άλλες πολλές ανάλογες 

που έχουν αναληφθεί και εξακολουθούν να αναλαµβάνονται ανά τον κόσµο, 

έφεραν τους επιζώντες της γενοκτονίας, ανώνυµους ανθρώπους στην 

πλειοψηφία τους, στο προσκήνιο. Οι άνθρωποι αυτοί, που συχνά τους 

ονοµάζουµε «απλούς», χαρακτηρισµός που µας κάνει να ξεχνάµε την 

πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου, για πρώτη φορά 

είχαν την ευκαιρία να αφηγηθούν δηµόσια την προσωπική τους ιστορία. Έτσι, 

ο επιζών έγινε µάρτυρας, µε ονοµατεπώνυµο και, όπου υπάρχει εικόνα, µε 

πρόσωπο, ενώ µε τα λόγια του έδωσε φωνή σε δεκάδες χαµένους, στους 

δικούς του αλλά και σε ανθρώπους που συνάντησε στα χρόνια του διωγµού ή 

του εγκλεισµού του και οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Ο µάρτυρας λοιπόν δεν 

µαρτυρά µόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όσους χάθηκαν, για όσους δεν 

είχαν την ευκαιρία να µαρτυρήσουν και τους οποίους ο Πρίµο Λέβι θεωρεί 

τους κατεξοχήν µάρτυρες. 

Αξίζει, πιστεύω, να σταθούµε λίγο σε αυτό το σηµείο: το πρωτόγνωρο 

από κάθε άποψη, τεράστιο εγχείρηµα καταγραφής και έκδοσης µαρτυριών 

διεθνώς αποτελεί ίσως την πιο ηχηρή απάντηση στη γενοκτόνο πρόθεση: 

εξάλειψη από προσώπου γης κάθε Εβραίου, διακοπή της γενεαλογικής 
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συνέχειας –τι άλλο δείχνει εξάλλου η απόφαση να δολοφονηθούν και τα 

παιδιά–, εξοβελισµός των Εβραίων από την ανθρώπινη ιστορία µέσω της 

καταστροφής κάθε υλικού ίχνους που άφησαν πίσω τους. Η «εποχή του 

µάρτυρα», όπως ονοµάστηκε η εποχή κατά την οποία ο µάρτυρας µε τον 

λόγο και τη δυναµική παρουσία του εισήλθε στη δηµόσια σφαίρα5, έδωσε τη 

δυνατότητα στους σιωπηλούς έως τότε επιζώντες, κυρίως υπό το βάρος της 

επιτακτικής ανάγκης για επιβίωση αλλά συχνά και των ενοχών που τους 

βάρυναν, να αποτρέψουν, µε τον τρόπο τους, την πλήρη ευόδωση των 

σχεδίων των Ναζί. Οι χιλιάδες πλέον προσωπικές µαρτυρίες που διαθέτουµε, 

και οι εκατοµµύρια φωνές χαµένων που ακούγονται µέσα από αυτές, 

επιτέλεσαν, θα λέγαµε, µια τριπλή λειτουργία: «εκδικήθηκαν» για το έγκληµα 

που διαπράχθηκε, αφού τελικά κάποιοι όχι µόνο επέζησαν αλλά επιπλέον 

κατέθεσαν δηµοσίως για το έγκληµα, δηµιούργησαν ένα µνηµείο λόγου για 

όσους χάθηκαν και, τέλος, συνέβαλαν ώστε να επανέλθουν οι επιζώντες στην 

κανονικότητα µιας ζωής η οποία δεν είχε µόνο παρελθόν αλλά επιπλέον 

παρόν και µέλλον. 

Σήµερα, 60 και πλέον χρόνια από το τέλος του πολέµου και καθώς οι 

τελευταίοι επιζώντες µας εγκαταλείπουν, το ζήτηµα της αξιοποίησης των 

µαρτυριών είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο. Είναι χαρακτηριστικό, 

πιστεύω, ότι το µεγαλύτερο από τα αρχεία προφορικών µαρτυριών, το Shoah 

Foundation Institute, αυτοπροσδιορίζεται ως «Ινστιτούτο για την οπτική 

ιστορία και την εκπαίδευση»6. Εποµένως, δεν πρόκειται µόνο για µια 

προσπάθεια καταγραφής και αρχειοθέτησης προφορικών µαρτυριών, αλλά 

και για µια συνειδητή προσπάθεια διαπαιδαγώγησης, τόσο της µαθητικής 

κοινότητας όσο και ευρύτερα της κοινωνίας, µε αφετηρία το συγκεκριµένο 

αρχειακό υλικό. Η «εποχή του µάρτυρα», κι ενώ οι µάρτυρες ως φυσική 

παρουσία εκλείπουν, θα λέγαµε ότι σταδιακά δίνει τη θέση της στην εποχή 

της πρόσληψης, της κατανόησης και, βέβαια, της µετάδοσης του ηθικού, 

ιστορικού, παιδαγωγικού ή όποιου άλλου περιεχοµένου των µαρτυριών. 

 Όµως, η διαπίστωση αυτή, για τη µετατόπιση του κέντρου βάρους από 

τον µάρτυρα στην ίδια τη µαρτυρία και τους τρόπους αξιοποίησής της, πολύ 

                                                 
5 Βλ. σχετικά: Annette Wiewiorka, L’ère du témoin, Plon, Παρίσι 1998. Στο σηµαντικό αυτό 
βιβλίο καταγράφεται η εξέλιξη της λειτουργίας του µάρτυρα στο πέρασµα του χρόνου. 
6 Η υπογράµµιση δική µου. 
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συχνά ακολουθείται από µια δεύτερη διαπίστωση, η οποία έχει να κάνει µε τις 

ιδιαιτερότητες που από τη φύση της έχει µια µαρτυρία, ιδιαιτερότητες που για 

κάποιους επιστήµονες είναι περιοριστικές έως και απαγορευτικές.  

Η ισχυρότερη ένσταση που προβάλλεται εδώ και δεκαετίες ως προς 

την αξιοποίηση των µαρτυριών στη διερεύνηση των ιστορικών γεγονότων, και 

κατ’ επέκταση στην κατασκευή της ιστορικής αφήγησης, έχει να κάνει µε τον 

βαθµό εγκυρότητας αυτών των πηγών. Πρόκειται για µία από τις πρώτες 

αιτιάσεις που έχει διατυπωθεί εναντίον της χρήσης των µαρτυριών και 

προέρχεται από επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων, πρωτίστως όµως από 

ιστορικούς. 

Ας δούµε, πολύ συνοπτικά, ορισµένες από τις πλέον σηµαντικές, κατά 

τη γνώµη µου, απαντήσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς στην κατηγορία της 

έλλειψης αξιοπιστίας των µαρτυριών ως πηγών.  

Πράγµατι, παρατηρούν σήµερα ολοένα και περισσότεροι επιστήµονες, 

οι µαρτυρίες φέρουν έντονα τη σφραγίδα του µάρτυρα και εποµένως 

αναπόφευκτα  προσφέρουν πάντοτε µια υποκειµενική εκδοχή για τα 

πρόσωπα που εµπλέκονται, συµπεριλαµβανοµένων των ίδιων των 

µαρτύρων, για τα γεγονότα και γενικότερα για την εποχή που περιγράφουν. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός, κάτι που τονίζεται 

επανειληµµένα τελευταία, ότι ούτε οι αρχειακές πηγές, όπως τα έγγραφα που 

διαθέτουµε από την περίοδο του πολέµου, είναι πάντοτε αξιόπιστες, καθώς 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλουν την ύπαρξή τους στους θύτες, 

εν προκειµένω τους Ναζί. Εποµένως, η χρήση οποιασδήποτε πηγής από 

ερευνητές και εκπαιδευτικούς επιβάλλει τη διασταύρωση των στοιχείων που 

προσφέρει µε αυτά άλλων πηγών και γενικότερα την κριτική αντιµετώπισή 

της. 

Μία άλλη διάσταση του ζητήµατος, που εµπλουτίζει τη συζήτηση για 

την αξία των µαρτυριών και παράλληλα αδυνατίζει την κατηγορία περί της µη 

εγκυρότητάς τους, είναι η εξής: πολλές, και ιδιαίτερα σηµαντικές, πτυχές του 

εγκλήµατος της γενοκτονίας θα έµεναν παντελώς άγνωστες εάν η έρευνα 

βασιζόταν αποκλειστικά και µόνο στα έγγραφα. Τέτοιες πτυχές, που 

πρόσφατα αναδείχθηκαν, χάρη ακριβώς στην αξιοποίηση των προφορικών 

και γραπτών µαρτυριών, είναι, λ.χ., τα σεξουαλικά εγκλήµατα που 

διαπράχθηκαν σε βάρος γυναικών και αντρών στη διάρκεια του πολέµου. Στις 
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συγκεκριµένες περιπτώσεις, προτού η επιστηµονική κοινότητα στραφεί στις 

µαρτυρίες των θυµάτων, η φωνή τους «ακουγόταν» µεν, αλλά κυρίως µέσα 

από δικαστικά έγγραφα της εποχής, όπου καταγράφονταν οι απαντήσεις που 

έδιναν σε ερωτήσεις που έθεταν Ναζί και οι οποίες, σε µεγάλο βαθµό, 

καθόριζαν και τις απαντήσεις.7 Σε αυτές, και πολλές άλλες ανάλογες 

περιπτώσεις, εάν η ιστορική αφήγηση παρακάµψει τον πλούτο των 

πληροφοριών που µας δίνουν οι µαρτυρίες, δεν µπορεί παρά να είναι 

µονόπλευρη. Οι µαρτυρίες λειτουργούν λοιπόν εδώ εξισορροπητικά. 

Μία ακόµη εξαιρετικά σηµαντική συνεισφορά των µαρτυριών, και 

συγκεκριµένα των προφορικών, είναι ο ζωντανός τους χαρακτήρας. Πρόκειται 

για «οµιλούντα κείµενα»8, όπως έχουν εύστοχα χαρακτηριστεί, τα οποία, µε 

αµεσότερο τρόπο απ’ ό,τι τα αποµνηµονεύµατα των επιζώντων, µας 

προσφέρουν πληθώρα πληροφοριών για τον τρόπο που οργανώνεται και 

εκφράζεται µέσω της γλώσσας, τόσο της οµιλούµενης όσο και της γλώσσας 

του σώµατος, η µνήµη των µαρτύρων. Έτσι, ακούµε τον τόνο της φωνής τους 

να αλλάζει κατά περίπτωση, βλέπουµε τους µάρτυρες να κινούνται άλλοτε 

περισσότερο και άλλοτε λιγότερο νευρικά, άλλες φορές να ιδρώνουν, να 

κλαίνε, αλλά και να γελούν. Με λίγα λόγια, οι προφορικές µαρτυρίες 

µαρτυρούν για την ίδια τη δυσκολία που ενέχει το εγχείρηµα της ανάκλησης 

στη µνήµη των τραυµατικών αναµνήσεων, καθώς και για τη δυσκολία οι 

αναµνήσεις αυτές να χωρέσουν στα λόγια.  

Είναι χαρακτηριστικό πως σε αρκετές από τις αφηγήσεις τους οι 

επιζώντες διαπιστώνουν οι ίδιοι την αδυναµία τους να περιγράψουν, και 

ακόµη περισσότερο να εξηγήσουν, την εµπειρία τους. Για παράδειγµα, η 

Στέλλα Λεβί, επιζήσασα µε καταγωγή από τη Ρόδο, είπε στη συνέντευξη που 

έδωσε: «Για άλλα µπορώ να µιλήσω, αλλά για το Άουσβιτς δεν µπορώ να 

µιλήσω, επειδή δεν υπάρχουν λέξεις ανθρώπινες για να περιγράψουν τι έγινε! 

Πρέπει να τις εφεύρουµε εµείς!»9. H σκέψη αυτή πως η γλώσσα, η 

τουλάχιστον έως τότε γνωστή γλώσσα, δεν µπορεί να αποδώσει αυτή την 

εκτός ανθρώπινου κόσµου εµπειρία µοιάζει να στοιχειώνει όχι µόνο πολλές 

                                                 
7 Monika Flashka, «Absent from the records», Pastforward (άνοιξη 2001), 11-12. 
8 Geoffrey Hartman, «The Humanities of Testimony: An Introduction», Poetics Today 27:2 
(άνοιξη 2006), 249-260, 249. 
9 Γιώργος Κόκκινος κ.ά, Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο, Ταξιδευτής, 
Αθήνα 2007, Παράρτηµα 2 «Προφορικές µαρτυρίες επιζησάντων», 315. 



 80  

από τις µαρτυρίες των επιζώντων αλλά σχεδόν το σύνολο της θεωρητικής 

σκέψης που εκκινεί από την εµπειρία του πολέµου και της γενοκτονίας. 

Ιστορικοί, ψυχολόγοι και ψυχαναλυτές, φιλόλογοι και γλωσσολόγοι, φιλόσοφοι 

και άλλοι πολλοί έχουν προσπαθήσει, µε µεγαλύτερη ή µικρότερη επιτυχία, να 

αναµετρηθούν µε το ερώτηµα γύρω από τις δυνατότητες και τα όρια της 

γλώσσας στη «µετά Άουσβιτς» εποχή.    

Ωστόσο, παρά την εξαιρετικά σηµαντική συµβολή των µαρτυριών στη 

µελέτη και στο στοχασµό γύρω από τη γενοκτονία, θα πρέπει να έχουµε 

πάντοτε υπόψη ότι οι µαρτυρίες πράγµατι υπόκεινται σε περιορισµούς, οι 

οποίοι δεν θα πρέπει να αποσιωπώνται από τους µελετητές ή τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά αντιθέτως να ενσωµατώνονται στη µελέτη ή στο µάθηµά 

τους, ώστε να αποτελούν οργανικό στοιχείο τους και αφορµή για σκέψη και 

προβληµατισµό.  

Ο κυριότερος περιορισµός, κατά τη γνώµη µου, έχει να κάνει µε την 

επίδραση που αναπόφευκτα δέχεται η µνήµη από την περιρρέουσα κοινωνική 

και πολιτική ατµόσφαιρα κάθε χώρας αλλά και κάθε εποχής. Οι επιζώντες 

επιλέγουν να µιλήσουν, ή αντίστοιχα να αποσιωπήσουν, για κάποια 

περιστατικά ή θέµατα ανάλογα µε την κυρίαρχη κουλτούρα στην οποία ζουν 

τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Είναι χαρακτηριστικό πως σε αρκετές από τις 

παλιότερες µαρτυρίες που διαθέτουµε, αυτές που καταγράφηκαν ή 

δηµοσιεύτηκαν αµέσως µετά τον πόλεµο, οι επιζώντες µιλούν για θέµατα που 

στις µεταγενέστερες µαρτυρίες σπανίζουν, ενώ, αντίστροφα, στις πιο 

πρόσφατες µαρτυρίες εµφανίζονται ζητήµατα που για δεκαετίες αποτελούσαν 

ταµπού. Έτσι, στις παλιότερες αφηγήσεις πολλοί µιλούν, για παράδειγµα, για 

τη συγκίνηση που ένιωσαν όταν επέστρεψαν στην πατρίδα, ενώ αντίστοιχα 

αποσιωπούν συχνά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιµετώπισαν την ίδια 

εποχή. Ανάλογα, στις πιο πρόσφατες καταθέσεις, οι επιζώντες κάνουν 

ανοιχτά λόγο για θέµατα που η κοινωνία ήταν απρόθυµη να ακούσει στο 

παρελθόν, όπως οι χαµένες περιουσίες τους, οι εκβιασµοί που δέχτηκαν ή ο 

αντισηµιτισµός που βίωσαν ή εξακολουθούν να βιώνουν µέχρι σήµερα.  

Είναι επίσης γεγονός πως συχνά στις µαρτυρίες, και, για ευνόητους 

λόγους, ιδιαίτερα στις προφορικές, παρεισφρέουν πληροφορίες οι οποίες 
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γνωρίζουµε µε βεβαιότητα πως είναι αδύνατον να προέρχονται από βιώµατα 

ή γνώσεις που είχαν οι αφηγητές την εποχή του πολέµου. Για παράδειγµα, 

κάποιοι µάρτυρες καταθέτουν για την απόφαση των Συµµάχων να µην 

βοµβαρδίσουν το Άουσβιτς ωσάν να γνώριζαν τότε γι’ αυτό το γεγονός, ενώ 

στην πραγµατικότητα ελάχιστα ήταν τότε γνωστά γι’ αυτό. Σε περιπτώσεις 

όπως αυτή θα µπορούσε κάποιος κάλλιστα να ισχυριστεί πως οι µάρτυρες 

ψεύδονται και πως εποµένως είναι αναξιόπιστοι. Στην πραγµατικότητα όµως 

δεν πρόκειται –τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων– για µια 

συνειδητή διαδικασία παραποίησης στοιχείων. Η µνήµη ενός γεγονότος 

διαµορφώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκ των υστέρων, χωρίς πάντα ο 

µάρτυρας να µπορεί να διακρίνει µεταξύ «πρώτης» και «µεταγενέστερης» 

µνήµης. Αυτή η δεύτερη µνήµη, ένα είδος «µεταµνήµης» που διαµορφώνει ο 

ίδιος ο επιζών10, τείνει ενίοτε να επισκιάσει πλήρως τις παλιότερες µνήµες, 

ιδίως όσο η απόσταση που µας χωρίζει από τα γεγονότα του πολέµου 

µεγαλώνει, και αντίστροφα οι γνώσεις µας γι’ αυτά πληθαίνουν.   

Τέλος, πρέπει να γνωρίζουµε και να επιστούµε την προσοχή και των 

µαθητών σε αυτό, ότι, σχεδόν πάντα, µε µια «µαθηµατική» θα λέγαµε 

ακρίβεια, οι ονοµασίες, οι αριθµοί, οι ηµεροµηνίες, γενικά τα πραγµατολογικά 

στοιχεία στις καταθέσεις των µαρτύρων, είναι λανθασµένα. Για παράδειγµα, οι 

επιζώντες –ιδιαίτερα οι γυναίκες εκείνης της γενιάς, οι οποίες είναι λιγότερο 

µορφωµένες από τους άνδρες– πολύ συχνά λένε πως οι Γερµανοί µπήκαν 

στη Θεσσαλονίκη το ’42, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή απ’ ό,τι συνέβη στην 

πραγµατικότητα. Στην ουσία, κι αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον νοµίζω 

και αξίζει να το επισηµάνουµε στους µαθητές, οι επιζώντες καταθέτουν πότε 

ξεκίνησε γι’ αυτούς η Κατοχή, πότε ο πόλεµος άρχισε να έχει επιπτώσεις στη 

δική τους ζωή. Στην προκειµένη περίπτωση δηλαδή, οι µαρτυρίες προφανώς 

δεν προσθέτουν κάτι στις πραγµατολογικές γνώσεις που έχουµε για τον 

πόλεµο και την Κατοχή, οι οποίες εξάλλου σήµερα είναι εξαιρετικά πλούσιες 

και άριστα τεκµηριωµένες. 

* 

                                                 
10 O όρος «µεταµνήµη» (postmemory) χρησιµοποιείται κυρίως για να περιγράψει τη µνήµη 
της Shoah στους απογόνους των επιζώντων. Βλ. σχετικά Marianne Hirsch, The Generation of 
Postmemory, Poetics Today 29:1 (άνοιξη 2008), 103-128. 
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Ωστόσο, και θα κλείσω µε την παρατήρηση αυτή, οι µαρτυρίες µας 

προσφέρουν έναν πλούτο µοναδικό – που µόνο µία ακόµη πηγή θα 

µπορούσε ίσως να µας προσφέρει, η λογοτεχνία: «τη συνάντηση µε µια 

ανθρώπινη φωνή που έχει διασχίσει την ιστορία, και, λοξά, την αλήθεια· όχι 

των γεγονότων, αλλά εκείνη τη λιγότερο προσιτή, αλλά εξίσου αναγκαία, µιας 

εποχής και µιας εµπειρίας»11. 

Οι µάρτυρες, εγγραφόµενοι συχνά, περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά, 

σε µια µακραίωνη εβραϊκή προφορική παράδοση, την οποία ανανεώνουν και 

σε κάποιο βαθµό εκκοσµικεύουν, µας καλούν να ακούµε, να θυµόµαστε, να 

στοχαζόµαστε, να µεταδίδουµε. Ο Πρίµο Λέβι, εµβληµατικός µάρτυρας, 

προτάσσει την επιταγή αυτή στο βιβλίο του Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος µέσα 

από ένα ποίηµα, το οποίο θα ονοµάσει Shema12 («Άκου» στα εβραϊκά), 

παραπέµποντας ευθέως στη γνωστή προσευχή· µια προσευχή που, 

σύµφωνα µε την εβραϊκή παράδοση, καθιστά τόσο εκείνον που τη λέει, όσο κι 

εκείνον που την ακούει, µάρτυρα της αλήθειας του µηνύµατος που φέρει. 

 

[…] 

Σκεφτείτε ότι έχει συµβεί 

Τις λέξεις αυτές σας ορίζω 

Γράψτε τις στην καρδιά σας 

Στο σπίτι, στον δρόµο, 

Πριν κοιµηθείτε, όταν ξυπνάτε 

Επαναλάβετέ τις στα παιδιά σας.13 

[…] 

 

Εδώ, όπως και σε πολλές άλλες ανάλογες περιπτώσεις, η κατάθεση 

της µαρτυρίας συνοδεύεται από την αγωνιώδη έκκληση που υποδεικνύει «τον 

ρόλο και την ευθύνη εκείνων που αποκαλούνται πλέον µάρτυρες του 

µάρτυρα»14, και που δυνάµει είµαστε όλοι εµείς. 

 

                                                 
11 Annette Wiewiorka, ό.π., 168. 
12 Primo Levi, Ad ora incerta, Garzanti Editore, 1984. 
 

13 Μτφρ. Χαρά Σαρλικιώτη, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1997.  
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*** 

                                                                                                                                            
14 Αnny Dayan Rosenmann, Les Alphabets de la Shoah, Survivre. Témoigner. Écrire, 
πρόλογος A. Wieviorka, CNRS Editions, Παρίσι 2007, 142. 
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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. 
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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.  

 

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 
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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. 
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Συµφωνούµε κι επιδιώκουµε τη συναισθηµατική εµπλοκή αλλά σε 

καµιά περίπτωση δεν ενθαρρύνουµε την ταύτιση µε τους ήρωες και εξηγούµε 

γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν. 

 

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. 
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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 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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Μαρούλα Κλιάφα 
 
 

Μια µπαλάντα για τη Ρεβέκκα 

Ιστορία και µυθοπλασία  σε ένα εφηβικό µυθιστόρηµα  

 

Εργαστήριο  

 

Ένας  πρόσφορος τρόπος για να προσεγγίσουν οι µαθητές της Μέσης 

Εκπαίδευσης τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και το ολοκαύτωµα, είναι η 

λογοτεχνία. Ο συνδυασµός ιστορίας και µυθοπλασίας σε ένα λογοτεχνικό 

εφηβικό βιβλίο που έχει για θέµα του τις διώξεις των Εβραίων από το 

ναζιστικό καθεστώς  δίνει τη δυνατότητα στο νεαρό αναγνώστη να µεταφερθεί 

νοερά σε εκείνη τη ζοφερή εποχή, να κατανοήσει καλύτερα τα ιστορικά 

γεγονότα, να συνδεθεί συναισθηµατικά µε τους ήρωες του βιβλίου και να 

προβληµατισθεί για το που µπορεί να οδηγήσει ο αντισηµιτισµός. Βρίσκοµαι  

εδώ σήµερα  για  να σας παρουσιάσω ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 

βασίζεται  στο µυθιστόρηµα  « Μια µπαλάντα για τη Ρεβέκκα». 

Πρόκειται για ένα µυθιστόρηµα µυθοπλασίας- η ηρωίδα µου η Ρεβέκκα 

είναι πρόσωπο φανταστικό- όµως όλα τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται 

στο βιβλίο είναι πραγµατικά,  όπως πραγµατικά είναι και τα περισσότερα 

επεισόδια του βιβλίου, τα οποία στηρίζονται σε βιώµατα και µαρτυρίες φίλων 

εβραίων. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα µπορούσε κανείς να πει πως 

πρόκειται για ένα βιβλίο βιωµατικό.   

Η ιστορία της Ρεβέκκας που είναι ταυτόχρονα και η ιστορία της 

εβραϊκής κοινότητας Τρικάλων αρχίζει την πρώτη µέρα του ελληνοϊταλικού 

πολέµου, διατρέχει όλη την κατοχή και τελειώνει την πρώτη µέρα της 

απελευθέρωσης. 

Η έφηβη Ρεβέκκα- παιδί ενός µεικτού γάµου, η µητέρα της είναι 

χριστιανή και ο πατέρας της εβραίος- στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου µιλάει 

για την οικογένειά της και την εβραϊκή κουλτούρα  (γεγονός που επιτρέπει 

στον αναγνώστη να γνωρίσει έναν διαφορετικό πολιτισµό) στη συνέχεια 

περιγράφει τα δεινά του πολέµου και της  κατοχής, την συµµετοχή της στην 

ΕΠΟΝ και  την καταφυγή των Εβραίων  µε παρότρυνση του ΕΑΜ , σε ορεινά 
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χωριά της περιοχής  για να γλυτώσουν από τις θηριωδίες των Ναζιστών. Μια 

ξαφνική  αρρώστια του αδελφού της υποχρεώνει την οικογένεια να κατέβει 

προσωρινά στην πόλη, όπου δυο µέρες αργότερα- στις 24 Μαρτίου 1944-   οι 

Γερµανοί µπλοκάρουν την εβραϊκή συνοικία, συλλαµβάνουν και εκτοπίζουν 

135 εβραίους, µαζί και την µητέρα και τον αδελφό της Ρεβέκκας.  

 Η ίδια ,µε τη βοήθεια ενός χριστιανού, κρύβεται για έξι ολόκληρους 

µήνες στη σοφίτα ενός νερόµυλου. 

Εκεί, µέσα στην απόλυτη µοναξιά της αντιµετωπίζει τους φόβους της, 

ωριµάζει και µε την απελευθέρωση παίρνει την απόφαση, παρά το µεγάλο 

κενό που νιώθει για τον χαµό των δικών της, να συνεχίσει τη ζωή της.     

 

 Χρονολόγιο των ιστορικών γεγονότων  

Αφού οι µαθητές έχουν διαβάσει το βιβλίο, ο εκπαιδευτικός  µε τη 

βοήθεια φωτογραφικού υλικού* αναλύει µέσα στην τάξη τα πιο σηµαντικά 

ιστορικά γεγονότα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1933-

1945:  1933 άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και εδραίωση του 

αντισηµιτισµού, 1936 ∆ικτατορία του Μεταξά, 1939  έναρξη του Β΄ 

Παγκοσµίου πολέµου, 1940 Όχι του Μεταξά και  αλβανικό έπος,1941 επίθεση 

της Γερµανίας στην Ελλάδα- κατοχή, 1942 έναρξη της ελληνικής αντίστασης, 

1943-1944 συλλήψεις  ελλήνων εβραίων, αποστολή τους στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης , 1944 απόβαση των συµµάχων στη Νορµανδία,1945 ήττα 

των Ναζιστών, αυτοκτονία του Χίτλερ, τέλος του πολέµου. 

 Ο εκπαιδευτικός  καλεί τους µαθητές να παρατηρήσουν και 

σχολιάσουν το φωτογραφικό υλικό και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. 

Η χρήση του εποπτικού υλικού ενθαρρύνει την αυτενέργεια  των µαθητών. 

Μαθαίνουν να παρατηρούν, εµπλέκονται στην Ιστορία και εκφράζουν τις 

σκέψεις τους και τον προβληµατισµό τους.  

 

* Σηµείωση. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αναζητήσουν το 

φωτογραφικό υλικό στο διαδίκτυο στο λήµµα «Μια µπαλάντα για τη Ρεβέκκα» 

Μetaixmio.  
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Κατανοούµε το κείµενο και απαντάµε …  

Ο εκπαιδευτικός συζητάει αναλυτικά µε τους µαθητές του τα διάφορα 

επεισόδια του βιβλίου. Τους ζητάει να τα σχολιάσουν, να εκφράσουν τις 

απορίες τους ή τις ενστάσεις τους, να περιγράψουν τα συναισθήµατά τους και 

να εξάγουν τα συµπεράσµατα τους. 

 

Τα πρόσωπα του έργου   

 Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια ζητάει από τους µαθητές του να 

σκιαγραφίσουν µε λίγα λόγια τα κυριότερα πρόσωπα του µυθιστορήµατος . 

Για να τους διευκολύνει τους δίνει µερικές λέξεις κλειδιά, οι οποίες 

περιγράφουν την προσωπικότητά τους ή χαρακτηρίζουν τις πράξεις τους.   

 

Με αφορµή το κείµενο προβληµατιζόµαστε και συζητάµε … 

Το συγκεκριµένο λογοτεχνικό βιβλίο δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν  

µέσα στην τάξη διάφορα κοινωνικά θέµατα . 

 Στην εποχή µας λόγω και των πολλών µεταναστών έχουµε πολλού 

µεικτούς γάµους .  Ζητούµε από τους µαθητές να πουν τη γνώµη τους για 

τους µεικτούς γάµους.  

 

Μολονότι πολλές παλιές προλήψεις και στερεότυπα έχουν εκλείψει, π. 

χ «Οι εβραίοι φτιάνουν τα άζυµα µε το αίµα των χριστιανών»  συχνά ακούµε 

για συνωµοσίες του αµερικάνικου εβραϊκού λόµπι, τις οποίες κάποιοι άκριτα 

υιοθετούν . Προτείνεται να συζητηθεί στην τάξη το θέµα του αντισηµιτισµού 

και του ρατσισµού και οι λόγοι(πολιτικοί, κοινωνικοί και κυρίως οικονοµικοί) 

που δηµιουργούν αυτά τα φαινόµενα. 

 

 Η ηρωίδα του βιβλίου αναφέρεται στον  τρόπο ζωής και νοοτροπίας 

των ανθρώπων της πόλης και του χωριού. 

 Συζητήστε και συγκρίνετε τις διαφορές. Υπήρχαν πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα;  Ποια; Σήµερα υπάρχουν οι ίδιες διαφορές ; 

 

Η καλύτερη φίλη της Ρεβέκκας κάποια στιγµή της ζητάει να πάψουν να 

βλέπονται. Γιατί;  
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Συζητήστε το θέµα της φιλίας. Τι σηµαίνει για τον έφηβο αληθινός 

φίλος; 

 

Τη Ρεβέκκα και τον Αντρίκο τους συνδέει ένα αµοιβαίο αίσθηµα που οι 

ίδιοι πιστεύουν ότι είναι έρωτας. 

 Τι ρόλο παίζει σήµερα ο έρωτας στη ζωή των νέων; 

 

Ο πατέρας της Ρεβέκκας πιστεύει πως « για να πάµε µπροστά σαν 

χώρα χρειαζόµαστε ανθρώπους µορφωµένους». 

 Ρωτείστε τους µαθητές σας αν συµφωνούν µε την άποψη αυτή και 

ζητήστε τους  να εξηγήσουν πώς αντιλαµβάνονται τη λέξη «µόρφωση». Είναι 

ένα πτυχίο ή πρόκειται για µια γενικότερη παιδεία; 

 

∆ιαθεµατικές ∆ραστηριότητες 

Στο βιβλίο συναντάµε µερικές λέξεις οι οποίες σήµερα δεν βρίσκονται 

στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο. Επειδή κάποιες από αυτές παραπέµπουν σε 

ιστορικά γεγονότα π. χ. οι λέξεις  λεγεωνάριος,  τριεψιλίτης, δωσίλογος , o 

εκπαιδευτικός προτρέπει τους µαθητές να  ψάξουν την ερµηνεία τους στο 

λεξικό και στη συνέχεια τους εξηγεί  τα ιστορικά γεγονότα, όπως για 

παράδειγµα  την προσπάθεια των λεγεωναρίων να δηµιουργήσουν στη 

Θεσσαλία το «Πριγκιπάτο της Πίνδου». 

     

 ∆ιαβάζουµε µέσα στην τάξη τη µαρτυρία ενός εβραίου που έχει 

επιστρέψει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή βλέπουµε στο αµφιθέατρο 

του σχολείου ένα ντοκιµαντέρ  σχετικό µε το ολοκαύτωµα. Ακολουθεί 

συζήτηση. 

Ζητούµε από τους µαθητές να µαγνητοφωνήσουν ένα περιστατικό που 

έζησαν οι παππούδες τους ή άλλα συγγενικά τους πρόσωπα  κατά την 

κατοχή.  

 

Στο βιβλίο γίνεται λόγος για µια θεατρική παράσταση των ανταρτών  

στην οποία συµµετείχε και η Ρεβέκκα . 
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 Προτρέπουµε τους µαθητές µας να ψάξουν στο διαδίκτυο το λήµµα 

«Θέατρο στο βουνό» για να δουν φωτογραφίες από τις θεατρικές αυτές 

παραστάσεις. 

 

 Στο µυθιστόρηµα υπάρχουν πολλές αναφορές σε κλασσική µουσική. 

Αν στο σχολείο υπάρχει η δυνατότητα προτείνεται τα παιδιά να ακούσουν το 

χορωδιακό τραγούδι «Va Ρansiero» από την όπερα «Ναµπούκο». Επίσης 

µπορούν να ακούσουν σε  cd αποσπάσµατα από τον κύκλο των τραγουδιών  

«Μαουτχάουχεν»του Μίκη Θεοδωράκη , σε στίχους Ιάκωβου Καµπανέλη.  

 

 Το µυθιστόρηµα «Μια µπαλάντα για τη Ρεβέκκα» δίνει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό,  παράλληλα µε την ιστορία του Β΄Παγκοσµίου πολέµου και 

το ολοκαύτωµα, να µυήσει τους µαθητές του και σε θέµατα καλλιτεχνικά. Η 

σωστή και πολύπλευρη ενηµέρωση των µαθητών αποσκοπεί στη δηµιουργία 

υπεύθυνων και  καλλιεργηµένων πολιτών.  
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Άννα Μαρία ∆ρουµπούκη 

 

Visual History Archive- µια γνωριµία µε το αρχείο 

 
 
 Το Tµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ απέκτησε τον Οκτώβριο 

του 2011 πρόσβαση στο Ψηφιακό Αρχείο Μαρτυριών Ολοκαυτώµατος του 

University South California (USC). Πρόκειται για το γνωστό αρχείο που 

δηµιούργησε ο Στίβεν Σπίλµπεργκ µε µαρτυρίες 52.000 επιζησάντων του 

Ολοκαυτώµατος, κυρίως Εβραίων, αλλά και µε µαρτυρίες Σίντι και Ροµά, 

Γερµανών πολιτικών κρατουµένων και οµοφυλόφιλων. Είναι το µεγαλύτερο 

αρχείο στον κόσµο στο είδος του.  

 Περισσότερες από 300 συνεντεύξεις διενεργήθηκαν στην Ελλάδα και 

στα ελληνικά, ενώ άλλοι 601 συνεντευξιαζόµενοι έχουν τόπο γέννησης την 

Ελλάδα. Η χρήση του αρχείου βασίζεται στον κατάλογο ονοµάτων και σε 

ταξινοµικό σύστηµα (µε 50.000 “keywords”) που επιτρέπει στο χρήστη να 

ψάξει όλο το αρχείο δίνοντας ένα όνοµα-κλειδί που συνδέεται µε µια 

συνέντευξη. Η κατά µέσο όρο διάρκεια κάθε µαρτυρίας είναι δύο ώρες και 

καλύπτει εµπειρίες της προπολεµικής, της πολεµικής και της µεταπολεµικής 

περιόδου. 

 Χάρη σε σύµβαση συνεργασίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε το 

Ελεύθερο Πανεπιστήµιο (η οποία ξεκίνησε, τον Απρίλιο του 2010, από 

ερευνητικό ταξίδι του Χάγκεν Φλάισερ µε 17 προ- και µεταπτυχιακούς 

φοιτητές στο  Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου (FUB) και σε τόπους 

µνήµης της ναζιστικής Γερµανίας), έχουµε πρόσβαση στην εν λόγω τεράστια 

βάση δεδοµένων.  ∆ιάφορα γραφειοκρατικά κωλύµατα καθυστερούσαν την 

οριστική σύνδεση, από τον Οκτώβριο του 2011 όµως υπάρχουν πλέον στο 

εργαστήριο πληροφορικής του τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στη 

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών πέντε υπολογιστές ειδικά διαµορφωµένοι για την 

πρόσβαση στο αρχείο. 

 Κατά το χειµερινό εξάµηνο 2011-2012 διεξήχθη µεταπτυχιακό 

σεµινάριο Ευρωπαϊκής & Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας όπου φοιτητές 

διαφορετικών ειδικοτήτων εξοικειώθηκαν για πρώτη φορά µε το ψηφιακό 

αρχείο και εξερεύνησαν συγκριτικά τις δυνατότητες και πληροφορίες του. Την 
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Πέµπτη 3 Νοεµβρίου και την Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2011 

πραγµατοποιήθηκε, στο πλαίσιο του σεµιναρίου, επιµορφωτικό workshop 

σχετικά µε την πιο αποδοτική χρήση του αρχείου µε συµµετοχή της κ. Verena 

Nägel, project manager του FUB. Επίσης συµµετείχε εκπρόσωπος του  USC 

Shoah Foundation Institute,  ενηµερώνοντάς µας για την ιστορία, την 

τρέχουσα δουλειά και τους περαιτέρω στόχους του ιδρύµατος. Το διήµερο 

workshop έλαβε χώρα στην Φιλοσοφική Σχολή.  

  

 

Πρβλ. και το site του Τµήµατος:  
http://www.arch.uoa.gr/anakoinoseis-drasthriothtes-kai-
prokhry3eis/drasthriothtes/drasthriothtes-tomea-istorias/proboli-drasthriothtas-
tomea-istorias/usc-shoah-foundation-institutes-visual-history-archive-
ekpa.html 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επίσκεψη στο αρχείο 
επικοινωνήστε µε: 
Χάγκεν Φλάισερ hagenfl@arch.uoa.gr 
Άννα Μαρία ∆ρουµπούκη annmar777@yahoo.gr  
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Οριέττα Τρέβεζα - Σούση 
 
Προτεινόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ψηφιακής 

έκθεσης: «Εικόνες Ελλήνων Εβραίων» * του Εβραϊκού Μουσείου της 

Ελλάδος. 

 

Τίτλος: « Τι µας λένε οι παλιές φωτογραφίες » 

 

∆ιάρκεια: 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα 

αυτό για όσο χρόνο θέλουν, είτε για µια εκπαιδευτική δράση µε διάρκεια µίας 

διδακτικής ώρας είτε αφιερώνοντας µία ώρα την εβδοµάδα για έναν περίπου 

µήνα.  

 

Σχολικές οµάδες: 

Μαθητές ∆ηµοτικού 

Μαθητές Γυµνασίου 

Μαθητές Λυκείου (µε κατάλληλες προσαρµογές) 

 

Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι µαθητές τη χρησιµότητα ενός φωτογραφικού αρχείου, όπως 

το φωτογραφικό αρχείο του ΕΜΕ. 

Να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τη ζωή των Εβραίων στην Ελλάδα από 

τα τέλη του 19ου αιώνα µέχρι και σήµερα.  

Να ανακαλύψουν, µε αφορµή τις φωτογραφίες, την ιστορία της πόλης τους και 

την πιθανή ύπαρξη τοπικής Εβραϊκής κοινότητας. 

 

Θέµατα προς συζήτηση: 

 

Παιδική ηλικία 

Η ζωή πριν τον πόλεµο 

Η κοινωνική ζωή των Ελλήνων Εβραίων 

Ήθη και έθιµα των Ελλήνων Εβραίων 
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Σχέσεις – Συνύπαρξη µε τον «Άλλο» 

Επαγγέλµατα 

 

Σύντοµη περιγραφή της δράσης:   

 

Εργαλεία: 

Παρουσίαση της ψηφιακής έκθεσης στο ∆ιαδίκτυο. 

 

Εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας:  

Εκτύπωση επιλεγµένων φωτογραφιών.  

 

1ο µέρος ∆ραστηριότητας: 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει φωτογραφίες για 

κάθε οµάδα, σύµφωνα µε τα θέµατα µε τα οποία θέλει να ασχοληθεί π.χ. 

επαγγέλµατα, κοινωνική ζωή, παιδική ηλικία κ.ά.. Η κάθε οµάδα θα έχει λίγο 

χρόνο στην διάθεση της για να δηµιουργήσει µια φανταστική ιστορία, 

χρησιµοποιώντας πληροφορίες, που µπορεί να βρει µέσα στις ίδιες τις 

φωτογραφίες π.χ.: 

Ποιοι φωτογραφίζονται; 

Με ποια αφορµή;  

Τι φοράνε;  

Ποια είναι η οικονοµική τους κατάσταση;  

Που ζούνε; 

Τι επαγγέλµατα  κάνουν;  

Θα ακολουθήσει παρουσίαση των ιστοριών της κάθε οµάδας. 

 

2ο µέρος ∆ραστηριότητας: 

 

Ο εκπαιδευτικός θα προτείνει στις οµάδες και άλλες εναλλακτικές  πηγές 

πληροφόρησης, όπως εκδόσεις, µαρτυρίες και ιστοσελίδες, για να συνεχιστεί 

η έρευνα των µαθητών γύρο από τις εβραϊκές κοινότητες. Στόχος η συλλογή 

στοιχείων και σύντοµη παρουσίαση για τη ζωή των ανθρώπων και των 

κοινοτήτων τους από την προπολεµική περίοδο µέχρι και την σηµερινή 
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εποχή. Θα ακολουθήσει παρουσίαση των πληροφοριών που συλλέχτηκαν 

από τις οµάδες.  

 

Άλλες προτάσεις για ∆ραστηριότητες: 

 

Να δηµιουργηθεί µια έκθεση µέσα στην τάξη ή µία έκδοση ή  

      cd-rom µε όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι οµάδες.    

Οι µαθητές µπορούν να φέρουν δικές τους οικογενειακές φωτογραφίες, να 

συλλέξουν σχετικές πληροφορίες και να τις συγκρίνουν µε τις φωτογραφίες 

της ψηφιακής έκθεσης. 

Να γίνουν οι ίδιοι φωτογράφοι και να τραβήξουν αντίστοιχες θεµατικές 

φωτογραφίες, καταγράφοντας έτσι το παρόν. 

Να γνωρίσουν την πόλη τους και την τοπική ιστορία. Ο εκπαιδευτικός µπορεί 

να προτείνει την έρευνα, είτε µέσω διαδικτύου, είτε µέσω πηγών και 

επικουρικά την επίσκεψη σε χώρους, που µαρτυρούν την ύπαρξη και την 

παρουσία εβραϊκών κοινοτήτων, συναγωγών, νεκροταφείων, µνηµείων. Στα 

πλαίσια αυτής της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός µπορεί να οργανώσει µια 

εκδροµή.  

Να συνδυαστεί η έρευνα αυτή µε οργανωµένη επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο 

της Ελλάδος. 

  

* Η ψηφιακή έκθεση «Εικόνες Ελλήνων Εβραίων» πραγµατοποιείται στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού  προγράµµατος Judaica Europeana το οποίο 

συνχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 

προγράµµατος eContentplus. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΒ∆ΟΜΟΥ 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. 

 

 

  

 



 103  

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 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. 

 

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 
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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.  

 

Χριστίνα Κουλούρη 
 

Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τµήµα Πολιτικής 

Επιστήµης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Φοίτησε στο Τµήµα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έκανε µεταπτυχιακές 

σπουδές στο Παρίσι, στην École des Hautes Études en Sciences Sociales και 

στο Πανεπιστήµιο της Σορβόνης (Paris I - Panthéon – Sorbonne) όπου και 

υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή το 1990. Το 1994 βραβεύτηκε µε το 

βραβείο Νίκου Σβορώνου για το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο. 

Έχει διδάξει στα Τµήµατα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, Ιστορίας και Εθνολογίας, Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και 

Νηπιαγωγών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Το 2010 ήταν 

επισκέπτρια καθηγήτρια και ερευνήτρια στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. 

Συµµετείχε, ως εµπειρογνώµων του Συµβουλίου της Ευρώπης και ως 

εκπρόσωπος της Ελλάδας, στην πανευρωπαϊκή ερευνητική οµάδα εργασίας 

του προγράµµατος «Μάθηση και διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας του 
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20ού αιώνα» του Συµβουλίου της Ευρώπης. Από τον Ιούνιο 1999 ανέλαβε το 

συντονισµό της Επιτροπής Ιστορικής Εκπαίδευσης του Κέντρου για τη 

∆ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Θεσσαλονίκη). 

Τον Ιούνιο 2005 εκδόθηκαν στα αγγλικά, µε επιµέλειά της, τέσσερις τόµοι 

βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ιστορίας σε όλες τις 

βαλκανικές χώρες. Το έργο αυτό έχει µεταφραστεί στα ελληνικά, σερβικά, 

αλβανικά, κροατικά, βοσνιακά, και τουρκικά. Υπήρξε επιστηµονική υπεύθυνη 

για την ταξινόµηση, ηλεκτρονική καταγραφή και ψηφιοποίηση του Ιστορικού 

και του Φωτογραφικού Αρχείου της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής.  

Έχει δηµοσιεύσει βιβλία και άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά σχετικά 

µε τη διδασκαλία της ιστορίας, τα σχολικά εγχειρίδια, τη συγκρότηση της 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας και ιστορικής µνήµης και την ιστορία του 

αθλητισµού και των Ολυµπιακών Αγώνων. Έχει µετάσχει ως προσκεκληµένη 

οµιλήτρια σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη, την Ασία και τις Η.Π.Α. 

Είναι συνεργάτης (επιφυλλιδογράφος) της εφηµερίδας «Το Βήµα» της 

Κυριακής. 

 

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 
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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 είναι διδάκτορας της ίδιας σχολής από το 1987, µε 

τίτλο διδακτορικής διατριβής Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής στη 

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

Επιστήµη, Ελληνική Πολιτική και Κοινωνικά Κινήµατα στο τµήµα Πολιτικής 

Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Σήµερα 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 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. 
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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 στο Τµήµα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών κι έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη νεώτερη ιστορία στο 

Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης. Σπούδασε επίσης λογοτεχνική 

µετάφραση στο Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης (Γαλλικό Ινστιτούτο 

Αθηνών). 

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

(τόµ. Α’Β΄, εκδ. Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1987). 

Υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Ιστορικό Τµήµα του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών (1995). Επεξεργασµένη της µορφή είναι η πρόσφατη 

έκδοση της Εστίας, Η ενηλικίωση µιας γενιάς Οι νέοι στην Κατοχή και στην 

Αντίσταση (Αθήνα 2009). 

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

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

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

ανάδυση µιας δύσκολης µνήµης», στον τόµο Άουσβιτς, εκδ. Καστανιώτης 

2007). Έχει δηµοσιεύσει σχετικά άρθρα στα περιοδικά  Μνήµων, Ο Πολίτης, 

Σύγχρονα Θέµατα, Historein και στην εφηµερίδα Το Βήµα της Κυριακής. Είναι 

µέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισµού Μνήµων (από το 1979) και 

υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού (1990). 
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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. 

 

Ελένη Μπεζέ 

 
Η Ελένη Μπεζέ 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 µε άριστα. Η µεταπτυχιακή διπλωµατική της εργασία µε θέµα «Η 

κριτική της ποίησης στην Πολιτεία του Πλάτωνα» δηµοσιεύτηκε, 

επεξεργασµένη, στο περιοδικό Υπόµνηµα στη Φιλοσοφία (τχ. 2, εκδόσεις 

Πόλις, σσ. 87-104). Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια ∆ιδακτικής Ιστορίας, 

Νέων και Αρχαίων Ελληνικών. Γνωρίζει πολύ καλά γαλλικά και αγγλικά και 

έχει βασικές γνώσεις εβραϊκών.  

 Έχει εργαστεί ως φιλόλογος στην ιδιωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

και ως επιµελήτρια εκδόσεων (από το 2007 συνεργάζεται σταθερά µε τις 

Εκδόσεις Πατάκη). Η εµπειρία της ως εκπαιδευτικού, αλλά και η οικογενειακή 

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

Εβραίων της Ευρώπης και στην αναζήτηση τρόπων προσέγγισης του θέµατος 

µέσα από την εκπαίδευση. Στο βιβλιοκριτικό άρθρο της «Η συµβολή των 
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µαρτυριών στη µελέτη και στη διδασκαλία της γενοκτονίας των Εβραίων» 

(Νέα Εστία, Οκτώβριος 2011, τχ. 1848, σσ. 599-618), µε αφορµή την έκδοση 

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

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

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

η συµβολή τους στην εκπαίδευση.  

 Γύρω από το ίδιο θέµα εκπονεί τα τελευταία δύο χρόνια ευρύτερη 

έρευνα. 

 

Μαρίζα Ντεκάστρο  

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

1982 έζησε στο Παρίσι όπου σπούδασε στη Σορβόννη Παιδαγωγικά και 

Λογοτεχνία για παιδιά και.  Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, άρχισε να διδάσκει 

ιστορία και λογοτεχνία από µια άλλη, ιδιαίτερη σκοπιά σε παιδιά του 

δηµοτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.  Η Μαρίζα Ντεκάστρο έχει γράψει 8 

βιβλία για παιδιά, πάνω σε θέµατα ιστορίας και τέχνης, κείµενα αρχαιολογικού 

περιεχοµένου στις παιδικές σελίδες του περιοδικού ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, καθώς και 

πολλά άρθρα και έχει µεταφράσει παιδικά µυθιστορήµατα και παραµύθια. 

Από το 1998 γράφει κριτική παιδικού και εφηβικού βιβλίου στις εφηµερίδες ΤΟ 

ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ.  

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

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

Βιβλία:     

• Αρχαιολογία, ταξίδι στο παρελθόν, εκδ. Κέδρος 

• Βυζαντινή τέχνη, οδηγός για παιδιά, εκδ. Κέδρος 

• Λαϊκή τέχνη, οδηγός για παιδιά, εκδ. Κέδρος 
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• ∆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 

 

Μαρούλα Κλιάφα  

Η Μαρούλα Κλιάφα γεννήθηκε το 1937 στα Τρίκαλα όπου και µένει µόνιµα µε 

την οικογένειά της . Έχει σπουδάσει  δηµοσιογραφία και από το 1972 

ασχολείται µε τη λογοτεχνία και την τοπική ιστορία ενώ παράλληλα συλλέγει 

λαϊκά παραµύθια, θρύλους και παλιές φωτογραφίες.  Συνεργάζεται µε τους 

εκδοτικούς οίκους 

«Κέδρος», «Καστανιώτης» και  « Μεταίχµιο».  

Έχει γράψει και έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις επτά µυθιστορήµατα 

για έφηβους, πέντε συλλογές µε θεσσαλικά λαϊκά παραµύθια , θρύλους και 

παραδοσιακά παιχνίδια, τρία λευκώµατα και έξι βιβλία που αναφέρονται στην 

τοπική ιστορία των Τρικάλων. Επίσης έχει µεταφράσει από τα γαλλικά τρία 

µυθιστορήµατα για έφηβους. 
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∆υο βιβλία της έχουν µεταφραστεί στα ρωσικά και γερµανικά ενώ 

αποσπάσµατα των έργων της έχουν συµπεριληφθεί σε σχολικά βιβλία του 

δηµοτικού σχολείου και στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 

γυµνασίου. 

Έχει τιµηθεί από την Ακαδηµία Αθηνών, την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών , 

τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και τη Γυναικεία Συντροφιά. Το 2010 

το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών του 

Ανθρώπου του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας της απένειµε τον τίτλο της 

επιτίµου διδάκτορος. 

Από το 2002 είναι υπεύθυνη του «Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισµού της 

εταιρείας Κλιάφα», το οποίο λειτουργεί ως Μουσείο της πόλης των Τρικάλων 

και οργανώνει προγράµµατα τοπικής ιστορίας για τους µαθητές της ∆ηµοτικής 

και Μέσης  Εκπαίδευσης.    

 

Άννα Μαρία ∆ρουµπούκη 

Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (2004) και έκανε µεταπτυχιακές 

σπουδές µουσειολογίας (2008) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εκπονεί 

διδακτορική διατριβή στη σύγχρονη ιστορία στο ίδιο πανεπιστήµιο. Θέµα της 

διατριβής "Τόποι Μνήµης της Κατοχής στην Ελλάδα: Μια συγκριτική 

προσέγγιση στα πλαίσια της ∆ηµόσιας Ιστορίας" (επόπτης: Χάγκεν Φλάισερ). 

Είναι υπεύθυνη του Ψηφιακού Αρχείου Μαρτυριών Ολοκαυτώµατος στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Ιστορίας. Μιλάει Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά 

και Ιταλικά. 

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 
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εκπαιδευτικά προγράµµατα. Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τµήµα 

Εκπαίδευσης Ερµηνευτών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Παιδικού 

Μουσείου. Το 2005 παρουσίασε το θεατρικό δρώµενο του Ε.Μ.Ε. «Η Ιστορία 

του Αλβέρτου» του Ε.Μ.Ε., στο πλαίσιο του σεµιναρίου «Το θέατρο ως µέσον 

διαπολιτισµικής αγωγής» του Κέντρου Σχολικού και ερασιτεχνικού θεάτρου. 

Το 2006 επανέλαβε την παρουσίαση σε αντίστοιχο σεµινάριο του ICOM, ενώ 

συµµετείχε και στο επταήµερο σεµινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς του 

Γιαντ Βασσέµ. 

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

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

δηµιουργήσει και σειρά Μουσειοσκευών για το Ε.Μ.Ε. 

 
 

 


