ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
«ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Θεσσαλονίκη, 11 & 12 Δεκεμβρίου 2014
Πρόγραμμα

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014
14:00-14:30
14:30-15:15

Εγγραφή συμμετεχόντων
Σύντομοι χαιρετισμοί: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, της Ι. Κ. Θεσσαλονίκης και του Εβραϊκού Μουσείου
Θεσσαλονίκης.
Εισαγωγική ομιλία: Ζανέτ Μπαττίνου,
Μουσείου της Ελλάδος

διευθύντρια Εβραϊκού

ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
15:15-16:00

Αναστασία Λουδάρου: Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντομη Ιστορική
Αναδρομή 2300 Χρόνων.

16:00-16:25

Ευάγγελος Χεκίμογλου: Το χρονολόγιο και η γεωγραφία του
διωγμού των Εβραίων στην Θεσσαλονίκη.

16:25-16:40

Διάλειμμα για καφέ ή τσάι

16:40-17:00

Ιάσονας Χανδρινός: Ολοκαύτωμα και Εθνική Αντίσταση στην
Θεσσαλονίκη.

17:00-17:25

Στράτος Ν. Δορδανάς: «...να με περιλάβετε στη διανομή εβραϊκών
καταστήματων [...]»: Δοσιλογισμός και γενοκτονία στον μικρόκοσμο
της κατοχικής Θεσσαλονίκης.

17:25-18:00

Ερωτήσεις – συζήτηση

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

18:00-18:45

Προβολή ταινίας – ντοκιμαντέρ «Ας είναι η μνήμη σου αγάπη. ιστορία
του Οββαδία Μπαρούχ» (47 λεπτά).

18:45-19:30

Συζήτηση με τον εκπρόσωπο του Yad Vashem, Yiftach Meiri με
αφορμή την προβολή της ταινίας.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕΡΟΣ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1

14:00-15:30

Yiftach Meiri: (Yad Vashem): Why should we Teach about the
Holocaust (εργαστήριο).

15:30-16:00

Ελένη Μπεζέ: H Συμβολή της Προφορικής και της Τοπικής Ιστορίας
στη Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος.

16:00-16:30

Σύντομο γεύμα

16:30-16:45

Αλίκη Αρούχ (ΙΚΘ): Το Αρχείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης: Παρελθόν, παρόν και μέλλον.

16:45-17:15

Νίνα Αλκαλάη: Προτάσεις για μια Βιωματική Διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος μέσω της Τέχνης (εργαστήριο).

17:15-17:45

Οριέττα Τρέβεζα – Σούση: Μουσειακά εκπαιδευτικά εργαλεία του
Ε.Μ.Ε. για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος (εργαστήριο).

17:45-18:00

Κλείσιμο σεμιναρίου – Συμπεράσματα – Συζήτηση.

Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα διεξαχθεί στα γραφεία
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Ηρακλείου 26. Απαιτείται γνώση της αγγλικής
γλώσσας για την παρακολούθηση της αγγλόφωνης παρουσίασης.
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος Νίκης 39, 195 57 Αθήνα
e-mail: info@jewishmuseum.gr
website: www.jewishmuseum.gr
ΤΗΛ: 210- 32 25 582
FAX: 210- 32 31 577
© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, Aθήνα 2014

Βιογραφικά Σημειώματα Ομιλητών
Δέκατου τρίτου Σεμιναρίου για Εκπαιδευτικούς

Αναστασία Λουδάρου
Η Αναστασία Λουδάρου γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά. Σπούδασε Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου και αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Το
2006 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής των
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του
Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της
Αρχαίας Ιστορίας, με θέμα «Η εβραϊκή παρουσία στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα από την Εποχή του
Μεγάλου Αλεξάνδρου έως και τα χρόνια του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (4ος π.Χ. – 6ος μ.Χ. αι.): Συμβολή
στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων της Διασποράς».
Από το 2007 εργάζεται με το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος ως ειδική ερευνήτρια στο ερευνητικό
πρόγραμμα της σύνταξης ενός σώματος (corpus) εβραϊκών επιγραφών, ενώ από το 2009 είναι υπεύθυνη
διαχείρισης του προγράμματος ψηφιοποίησης της συλλογής του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, στα
πλαίσια της συμμετοχής του στο συγχρηματοδοτούμενο υποέργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον
τίτλο Judaica Europeana. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου του Cambridge στο
πρόγραμμα «Χαρτογραφώντας τις Εβραϊκές Κοινότητες του Βυζαντίου» υπό τη διεύθυνση του Ομότιμου
Καθηγητού Εβραϊκών και Ιουδαϊκών Σπουδών Nicholas de Lange, μέλος του Καναδικού Αρχαιολογικού
Ινστιτούτου στην Ελλάδα και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εβραϊκών Σπουδών.

Ευάγγελος Χεκίμογλου
Ο Ευάγγελος Χεκίμογλου είναι συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής, διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικών
Επιστημών της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1986) με θέμα διδακτορικής
διατριβής Η ιστορικότητα και η χωρικότητα του οικονομικού πλεονάσματος. Ασχολήθηκε με την οικονομική
και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας –με έμφαση στη Μακεδονία– κατά την οθωμανική και σύγχρονη
περίοδο. Έχει γράψει πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων Ο Νικόλαος Μάνος και ο μεσοπόλεμος στη
Θεσσαλονίκη (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2010). Έχει συνεργαστεί με ειδικούς
επιστήμονες στη συγγραφή ιστοριογραφικών έργων, με άξονα την ιστορία της επιχειρηματικότητας και των
αστικών μετασχηματισμών (Κυριότερη συμβολή: Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, 5
τόμοι. Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2004). Από το 1999 έως το
2008 διηύθυνε την ιστορική εκδοτική σειρά «Θεσσαλονικέων Πόλις» (τόμοι 23). Οι συμβολές του σε
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια υπερβαίνουν τις εκατό. Ανάμεσα στις κυριότερες μελέτες του: «Some
Notes on the Muslim vakfs in Ottoman Thessaloniki (Selânik)», in Defterology Festschrift in Honor of Heath
Lowry; Journal of Turkish Studies no 40 (Dec. 2013), σ. 151-168. «The Orthodox Christian Poor and
Pauper families in Salonica (18th-19th c.); how many and how strong they were», New Trends in Ottoman
Studies, Papers presented at the 20th CIEPO Symposium, σ. 393-412.

Διηύθυνε το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Εθνικής Τραπέζης (1988-1996), την Αγιορειτική
Φωτοθήκη (1995-1998), την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (1997-2005), τον
εκδοτικό οίκο Tempus Fugit (2004-2009). Από το 2010 είναι έφορος του Εβραϊκού Μουσείου
Θεσσαλονίκης.
Έχει διοργανώσει τριάντα εκθέσεις ιστορικών τεκμηρίων για λογαριασμό διαφόρων φορέων (Εθνική
Τράπεζα, Μουσείο Albert Kahn, Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης,
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Helexpo κ.ά.). Συνέγραψε
την ιστορία φορέων, μετά από ανάθεσή τους (υπουργεία, επιμελητήρια, δήμοι, οργανώσεις, εταιρείες
κ.λπ.).
Διατέλεσε σύμβουλος έκδοσης και αρθρογράφος στο δημοσιογραφικό χώρο (Μακεδονία, Ελεύθερος
Τύπος, Ελευθεροτυπία, Αγγελιοφόρος κ.ά.), παραγωγός ιστορικών τηλεοπτικών εκπομπών (ΕΡΤ3, 4Ε) και
επιμελητής ιστορικών ενθέτων στις εφημερίδες Τα Νέα και Ελευθεροτυπία.

Στράτος Δορδανάς
Ο Στράτος Δορδανάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη
μελέτη των σχέσεων της Γερμανίας με τις βαλκανικές χώρες τον 19ο-20ο αιώνα, καθώς και σε ζητήματα
σχετικά με την ιστορία του ελληνικού μακεδονικού χώρου. Ειδικεύεται στην πολιτική-διπλωματική και
κοινωνική ιστορία, στη μελέτη των πολεμικών συρράξεων και των εμφύλιων συγκρούσεων, με σημεία
αναφοράς τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Είναι συγγραφέας των μελετών: Έλληνες εναντίον Ελλήνων.
Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-1944 (Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη
2006). Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944 (Εστία,
Αθήνα 2007). Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη. Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία, 1945-1974
(Εστία, Αθήνα 2011). Βιβλία με άλλους: Κώστας Φωτιάδης-Στράτος Δορδανάς-Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αθώα
θύματα στο Βέρμιο. Οι Πύργοι και το Μεσόβουνο στην Κατοχή, 1941-1944 (Δήμος Βερμίου/Κυριακίδης,
Θεσσαλονίκη 2010). Συν-επιμελητής: Στράτος Ν. Δορδανάς-Βάιος Καλογρηάς (έρευνα, μετάφραση,
επιμέλεια, εισαγωγή), Η Γερμανική Αυτοκρατορία και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Άγνωστες πτυχές από τα
γερμανικά αρχεία (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2012). Το Μακεδονικό και η
Γερμανία. Απόρρητα έγγραφα του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, (Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών/Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2013).

Ιάσονας Χανδρινός
Ο Ιάσονας Χανδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας με ειδίκευση στην ιστορία της
Κατοχής και της Αντίστασης. Από το 2006 εργάζεται ως ιστορικός ερευνητής στο Εβραϊκό Μουσείο

Ελλάδος. Από το 2010 είναι υποψήφιος διδάκτορας Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του
Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής «Πόλεις σε
Πόλεμο: Η ελληνική και ευρωπαϊκή αστική εμπειρία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1939-1945». Τον Απρίλιο
του 2012 κυκλοφόρησε το βιβλίο Το τιμωρό χέρι του λαού: Η δράση του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην
κατεχόμενη πρωτεύουσα 1942-1944 (εκδόσεις Θεμέλιο). Έχει συνεπιμεληθεί τον τόμο

Yiftach Meiri
Γεννήθηκε το 1968 στην Ιερουσαλήμ. Σπουδασε ιστορία στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Από
το 1999 ξεκίνησε να εργάζεται στο Γιαντ Βασσέμ ως οδηγός και ξεναγός, κυρίως για Ισραηλινούς μαθητές.
Επίσης εργάστηκε στα αρχεία του Γιαντ Βασσέμ και στη συνέχεια ανέλαβε τη σχεδίαση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για μαθητές. Τα τελευταία χρόνια παραδίδει σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στο Ευρωπαϊκό
Τμήμα του Διεθνούς Σχολείου για τη Μελέτη του Ολοκαυτώματος στο Γιαντ Βασσέμ. Στο συγκεκριμένο
τμήμα, είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα σε σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Φινλαδνία
και όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Είναι ένθερμος υποστηρικτής της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας του
Ισραήλ, Χαποέλ Καταμόν της Ιερουσαλήμ.

Ελένη Μπεζέ
Η Ελένη Μπεζέ εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Εβραίοι της Ελλάδας μετά τη Shoah. Ζητήματα
μνήμης και ταυτότητας» στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (DEA) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της
Σορβόννης (Universite Paris I – Panthéon-Sorbonne) και στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Έχει εργαστεί ως φιλόλογος στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ως επιμελήτρια εκδόσεων.
Δημοσιεύσεις: «Η συμβολή των μαρτυριών στη μελέτη και στη διδασκαλία της γενοκτονίας των Εβραίων»,
Νέα Εστία, Οκτώβριος 2011, τχ. 1848, σσ. 599-618. «Η ανάμνηση του διωγμού από την Ισπανία στις
αφηγήσεις Εβραίων της Θεσσαλονίκης για τον πόλεμο και τη γενοκτονία» στο Α.Μ. Δρουμπούκη, Β.
Καραμανωλάκης, Κ. Γαρδίκα, Κ. Ράπτης (επιμ.), Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος. Η δεκαετία του
1940 και η μακρά σκιά της. Τόμος προς τιμήν του Χάγκεν Φλάισερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2014 (υπό
έκδοση).

Αλίκη Αρούχ
Η Αλίκη Αρούχ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. Μετά
από 20ετή καριέρα στο χώρο των εξαγωγών ετοίμων ενδυμάτων εγκατέλειψε το εμπόριο, πριν την
εγκαταλείψει εκείνο. Ο εθελοντισμός αποτελεί πάντα αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή της και μέσω αυτού

έχει προσφέρει σε πολλές επιτροπές της Ι.Κ.Θ. όπως της Νεολαίας σαν Γενική Γραμματέας και του
Σχολείου στην οποία διατέλεσε Πρόεδρος επί σειρά ετών. Είναι μέλος του συμβουλίου της ΖΙΒ. Από το
2009 ανέλαβε την αναδιοργάνωση του αρχείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης όπου εργάζεται
μέχρι σήμερα ενώ παράλληλα ασχολείται με την έρευνα και την τεκμηρίωση των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος και τη δημιουργία εργαλείων επεξεργασίας αρχείων που βοηθούν τις γενεαλογικές
έρευνες. Λάτρης των βιβλίων, της ανάγνωσης και της γραφής και συγγραφέας διηγημάτων (Πρώτο βραβείο
Διαγωνισμού Συγγραφής Διηγήματος 2011). Είναι μητέρα ενός έφηβου γιού.

Νίνα Αλκαλάη
Η Νίνα Αλκαλάη έχει δίπλωμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου από τη Νομική Σχολή
Αθήνας, Σύγχρονου
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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 (Λονδίνο), με ειδίκευση στην εκπαίδευση ,τη χορογραφία και την ανάλυση κίνησης ως
διαγνωστικού μέσου. Από το 1986 ασχολείται με το χορό ως δασκάλα σύγχρονου χορού, σύμβουλος σε
θέματα χορευτικής εκπαίδευσης, κριτικός και αρθρογράφος ενώ από το 1999 εργάζεται και ως θεραπεύτρια
μέσω των Τεχνών σε ιδρύματα ή σε ατομική βάση. Το 2002 εκδόθηκε το βιβλίο της Κρατική Σχολή Χορού:
Παρελθόν- Παρόν- Μέλλον. Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με διαλέξεις και workshops
για τη χορευτική εκπαίδευση και τη θεραπεία μέσω των τεχνών. Το 2008-2010 ήταν Τομεάρχης Χορού
στο Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, το 2010-12 μέλος του Δ.Σ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χοροθεραπείας και από το 2013 μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας. Από το 2005
συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος στα σεμινάρια σε καθηγητές και
μαθητές για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος,με θέμα την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος μέσω της
Τέχνης.

Οριέττα Τρέβεζα-Σούση

Η Οριέττα Τρέβεζα-Σούση γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε το Τεχνικό
Επαγγελματικό Λύκειο με ειδίκευση στην Διακόσμηση Eσωτερικών Χώρων. Συνέχισε τις σπουδές
της στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Γραφικών και Καλλιτεχνικών
Σπουδών, Τμήμα Σχεδιασμού Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων. Από το 1995 εργάζεται στο
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, οργανώνοντας
επισκέψεις σχολείων στο Μουσείο και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το 2003
ολοκλήρωσε

τις

σπουδές

της

στο

Τμήμα

Εκπαίδευσης

Ερμηνευτών

Εκπαιδευτικών

Προγραμμάτων του Παιδικού Μουσείου. Το 2005 παρουσίασε το θεατρικό δρώμενο του Ε.Μ.Ε. «Η
Ιστορία του Αλβέρτου» του Ε.Μ.Ε., στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Το θέατρο ως μέσον
διαπολιτισμικής αγωγής» του Κέντρου Σχολικού και ερασιτεχνικού θεάτρου. 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.

Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 2.300 Χρόνων
Αναστασία Λουδάρου
Οι Εβραίοι, νομαδικός λαός σημιτικής καταγωγής, υπήρξαν ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ. λαός της
μετανάστευσης. Η περίοδος των Βασιλέων (10ος αι. π.Χ.) ήταν η περίοδος ακμής του Βασιλείου του Ισραήλ,
όπου ανθούσε το διαμετακομιστικό εμπόριο όπως αποκαλύπτει η πληθώρα των αγγείων που έχουν έρθει
στο φως1. Το 922 π.Χ. το ενιαίο ισραηλιτικό βασίλειο διασπάται (περίοδος των Κριτών) και δημιουργείται
τότε το βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ και το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Το 722 π.Χ. το Βασίλειο του Ισραήλ
καταλύεται από τους Ασσυρίους, ενώ το 586 π.Χ., ακολουθεί και η κατάλυση του Βασιλείου του Ιούδα από
τους Βαβυλωνίους.
Η Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία σηματοδότησε την πρώτη φάση της εβραϊκής μετανάστευσης, γνωστής
και ως Διασποράς. Η εξορία από τη Βαβυλώνα, οδήγησε στην εγκατάσταση ενός μεγάλου μέρους του
πληθυσμού στην Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, όπου οι εγκατεστημένοι πλέον πληθυσμοί σχημάτισαν τις
πρώτες κοινότητες2. Με την επικράτηση των Περσών και την κατάλυση του βαβυλωνιακού κράτους, οι
εξόριστοι Ιουδαίοι, με το διάταγμα του Πέρση βασιλιά Κύρου, το οποίο τους παραχωρούσε πλήρη
θρησκευτική αυτονομία, ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στα εδάφη τους. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του
πληθυσμού, που ήδη ήταν εγκατεστημένο σε πόλεις της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου (Ελεφαντίνη,
Μυγδονία, Μέμφιδα), ακόμα και μετά την κατάκτηση της τελευταίας από τον Καμβύση (525 π.Χ.), επέλεξε
να μην επιστρέψει, εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, που απολάμβανε στα νέα εδάφη3.
Στο σημείο αυτό και προτού προχωρήσουμε στην ιστορική ανασκόπηση της παρουσίας των Ελλήνων
Εβραίων, έχει αξία να εξετάσουμε εν συντομία και επιγραμματικά χωρίς να εξαντλήσουμε το θέμα, τους
όρους
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Ισραηλίτης,

Ισραηλινός,

Ιουδαϊσμός,

οι

οποίοι

συχνά

χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση4.
Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν τις σχέσεις των Ελλήνων με τη Γη του Ισραήλ, ήδη, από τον 6ο
αιώνα π.Χ., αν όχι και νωρίτερα. Αττικά νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται στα χρόνια λίγο πριν την
πτώση της περσικής αυτοκρατορίας, αποδεικνύουν, με σχετική ασφάλεια, ότι η αττική δραχμή ήταν το
κυρίαρχο νόμισμα της ευρύτερης περιοχής και επιβεβαιώνουν τις βιβλικές αναφορές που κάνουν λόγο για
στενούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων5.

Graetz, H., History of the Jews, vol. I (London 1911), 339 – 364 και Stewart, A. – Martin, S., R. «Attic Imported
Pottery at Tel Dor, Israel: An Overview», Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No.337, (Feb. 2005),
79-94.
2 Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece (Athens 1935), 7-8.
3 Ιερ. 52, 28-30. Bowman S., Jewish Diaspora in the Greek World - Introduction: Diaspora vs. Galut, στο Ember R.C.
et al. (2005), Encyclopedia of diasporas: immigrant and refugee culture around the world, Springer Press: New York,
192 – 200.
4 Για την ορολογία πρβλ. Μελέτση, Κ., Η παρουσία των Εβραίων στις ελληνικές πόλεις της Β ́ περιοδείας του
Αποστόλου Παύλου: Αρχαιολογική και Ιστορική προσέγγιση – Σχέση με το ελληνικό πολιτικό, πολιτιστικό και
θρησκευτικό περιβάλλον (Αθήνα 2009), 10-28.
5 Reifenberg, A., Ancient Jewish Coins, nos. I a – 3 4(Jerusalem 1940), 5-9 και Ιω. 4, 4 – 6 [.... καὶ τί ὑμεῖς ἐμoί, Τύρoς
καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλoφύλων; ...... καὶ τoὺς υἱoὺς Ἰoύδα καὶ τoὺς υἱoὺς Ἱερoυσαλὴμ ἀπέδoσθε τoῖς υἱoῖς τῶν
Ἑλλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτoὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν....], Ιεζ. 27, 13 - 17[....ἡ ̔Ελλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι
ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου. υἱοὶ Ροδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων
ἐπλήθυναν τὴν ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου, ἀνθρώπους ἐμπορίαν
σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμείκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσίς, καὶ Ραμὸθ καὶ Χορχὸρ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.
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Επαφές μεταξύ Ιουδαίων και Ελλήνων αρχικά σε ένα πρώτο στρατιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο
καταγράφονται πολύ πριν από τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά κυρίως μετά από αυτές.
Γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι στους μισθοφορικούς στρατούς του Κύρου, του Μ. Αλεξάνδρου και των
ελληνιστικών βασιλείων συμμετείχαν και Ιουδαίοι ανάμεσα σε Κρήτες και Αιγυπτίους και μάλιστα συχνά
βρίσκοταν σε ηγετικές θέσεις6. Οι επαφές αυτές έδωσαν ώθηση σε ένα μοναδικό πολιτιστικό φαινόμενο,
γνωστό και ως «Ελληνιστικός Ιουδαϊσμός», το οποίο διήρκησε από τον 4ο π.Χ. μέχρι τον 2ο μ.Χ αιώνα7.
Η πρώτη, ωστόσο, πιθανή συνάντηση Έλληνα και Ιουδαίου καταγράφεται στον 4ο π.Χ., έτσι όπως
μας παραδίδεται στο απόσπασμα του Ιωσήπου8 στο έργο Κατά Αππίωνος, όπου αναφέρεται στη
συνάντηση του Αριστοτέλη με ένα Ιουδαίο από την περιοχή της Συριο-Παλαιστίνης στη Μικρά Ασία,
παραθέτοντας το σχετικό χωρίο από το έργο του Κλεάρχου από τους Σολούς της Κύπρου Περί Ύπνου.
Παρά τις όποιες ιστορικές ή μη αναφορές, η ιουδαϊκή παρουσία εκτός της Παλαιστίνης
περιοριζόταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα εδάφη της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Η
εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ιουδαϊκής Διασποράς. Η
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, η παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων και η ίδρυση νέων πόλεων,
όπως η Αλεξάνδρεια (321 π.Χ.) και η Αντιόχεια (301 π.Χ.), προσέλκυσε μέσα στην αυτοκρατορία του
Αλεξάνδρου έναν μεγάλο αριθμό Ιουδαίων, οι οποίοι όπως και άλλοι λαοί, οργάνωσαν τους πρώτους
πυρήνες των κοινοτήτων τους στα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου9.
Στην Ελλάδα, η ιουδαϊκή παρουσία μαρτυρείται στο πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ., όπως δεικνύει η
επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το Αμφιάρειο του Ωρωπού. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική
επιγραφή, που αναφέρεται στην απελευθέρωση ενός Ιουδαίου δούλου, πολύ πριν από τους πολέμους του
Αντίοχου Δ΄ του Επιφανούς10. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία σχετικά με την παρουσία Ιουδαίων απαντάται στο
απόσπασμα από το Α΄ Βιβλίο των Μακκαβαίων. Μετά την επικύρωση της συμμαχίας Ρωμαίων και
Μακκαβαίων11, ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος Μακεδονικός, ύπατος των Ρωμαίων, απέστειλε το 140 π.Χ.
επιστολή στον Πτολεμαίο Η΄ Ευεργέτη από τον οποίο ζητούσε την αποτροπή πολεμικών ενεργειών
εναντίων των Ιουδαίων, τους οποίους αποκαλεί φίλους και συμμάχους. Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει:
καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαμψάμῃ καὶ Σπαρτιάταις καὶ εἰς Δῆλον καὶ Μύνδον καὶ Σικυῶνα καὶ εἰς τὴν
Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ εἰς τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰς τὴν Λυκίαν καὶ εἰς Ἁλικαρνασσὸν καὶ εἰς Ρόδον καὶ εἰς
Φασηλίδα καὶ εἰς Κῶ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς Ἄραδον καὶ εἰς Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην. 24
τὸ δὲ ἀντίγραφον αὐτῶν ἔγραψαν Σίμωνι τῷ ἀρχιερεῖ.
Η ρωμαϊκή κυριαρχία και κυρίως η εξέγερση των Μακκαβαίων σηματοδότησε ένα νέο ρεύμα
μετακινήσεων12. Στα χρόνια της Μακκαβαϊκής εξεγέρσεως χρονολογούνται και οι τέσσερις απελευθερωτικές
επιγραφές Ιουδαίων, που βρέθηκαν οι τρεις χαραγμένες στον πολυγωνικό τοίχο του ναού του Απόλλωνος
στους Δελφούς και μία στο Θησαυρό των Αθηναίων. Οι συστηματικές ανασκαφές στη Δήλο από τη Γαλλική
Σχολή των Αθηνών αποκάλυψαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός κτηρίου, που ταυτίστηκε με την «Ιερή
̓Ιούδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰ σραήλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν πράσει σίτου καὶ μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ρητίνην
ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμεικτόν σου...].
6 Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286.
7 Φούγιας, Μ., Ελληνισμός και Ιουδαϊσμός. Ιστορικοί σταθμοί στις σχέσεις Ελλήνων και Ιουδαίων (Αθήνα 1995).
8 Κατά Αππίωνος Ι, 176 – 183.
9 Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece (Athens 1935), 7.
10 Lewis, D., “The First Greek Jew”, Journal of Semitic Studies II (1957), 264 – 266 και Μ. Μιτσός, ΑΕ 1952, 196.
11 Α Μακκ. 15, 16-23.
12 Mazur, D.B., Studies on Jewry in Greece (Athens 1935), 8.

Συνάθροιση» των Ιουδαίων, τη Συναγωγή, στη βάση και επιγραφικών τεκμηρίων. Η Συναγωγή της Δήλου
φέρνει στο φώς όχι μόνο την πρώτη, επί ευρωπαϊκού εδάφους Συναγωγή, αλλά αποκαλύπτει σημαντικές
πληροφορίες για την κοινοτική οργάνωση των ιουδαϊκών εγκαταστάσεων κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή
εποχή.
Στον 1ο αιώνα μ.Χ., ο ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων ο Αλεξανδρεύς13, παραθέτει μία
εκτεταμένη επιστολή του Αγρίππα στον Αυτοκράτορα Καλιγούλα, στην οποία κάνει αναφορά στη διασπορά
των ιουδαϊκών αποικιών. Στο απόσπασμα αναφέρεται χαρακτηριστικά [περὶ δὲ τῆς ἱεροπόλεως τὰ
προσήκοντά μοι λεκτέον· αὕτη, καθάπερ ἔφην, ἐμὴ μέν ἐστι πατρίς, μητρόπολις δὲ οὐ μιᾶς χώρας Ἰουδαίας
ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων, διὰ τὰς ἀποικίας ἃς ἐξέπεμψεν ἐπὶ καιρῶν εἰς μὲν τὰς ὁμόρους, Αἴγυπτον, Φοινίκην,
Συρίαν τήν τε ἄλλην καὶ τὴν Κοίλην προσαγορευομένην, εἰς δὲ τὰς πόρρω διῳκισμένας, Παμφυλίαν, Κιλικίαν,
τὰ πολλὰ τῆς Ἀσίας ἄχρι Βιθυνίας καὶ τῶν τοῦ Πόντου μυχῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ εἰς Εὐρώπην, Θετταλίαν,
Βοιωτίαν, Μακεδονίαν, Αἰτωλίαν, τὴν Ἀττικήν, Ἄργος, Κόρινθον, τὰ πλεῖστα καὶ ἄριστα Πελοποννήσου, καὶ οὐ
μόνον αἱ ἤπειροι μεσταὶ τῶν Ἰουδαϊκῶν ἀποικιῶν εἰσιν, ἀλλὰ καὶ νήσων αἱ δοκιμώταται, Εὔβοια, Κύπρος,
Κρήτη]. Η παραπάνω μαρτυρία του Φίλωνος είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος κυρίως της γεωγραφικής
εξάπλωσης της διασποράς. Δεν αναφέρονται πλέον συγκεκριμένες πόλεις ή χώρες, όπου παρατηρούνται
εγκαταστάσεις Ιουδαίων, αλλά ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές.
Από τις Πράξεις των Αποστόλων14, πληροφορούμαστε ότι ο Απ. Παύλος επισκέφθηκε, στο α΄ μισό
του 1ου αι., τις Συναγωγές των Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Αθηνών και Κορίνθου επιβεβαιώνοντας
την ύπαρξη σημαντικών ιουδαϊκών κοινοτήτων. Εικάζεται, ότι ο αριθμός του εβραϊκού πληθυσμού της
Ελλάδος ενισχύθηκε σημαντικά κατά την περίοδο των Ιουδαϊκών Πολέμων (66 - 70), όπου - όπως
χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ιώσηπος15, ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός απέστειλε 6.000 νέους από τα
Μάγδαλα να εργαστούν για λογαριασμό του Νέρωνα στην κατασκευή του Ισθμού της Κορίνθου.
Οι κοινότητες της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου αποτέλεσαν τη βάση των κοινοτήτων που
ήκμασαν επί Βυζαντίου. Σταθμός στην εξέλιξη των κοινοτήτων αυτών ήταν το Διάταγμα του Καρακάλλα
(212), με το οποίο οι Ιουδαίοι απέκτησαν το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη και κατά συνέπεια πολιτικά
δικαιώματα. Οι Εβραίοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι αργότερα θα ονομαστούν Ρωμανιώτες,
υιοθέτησαν τον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική γλώσσα και ήταν πλήρως ενσωματωμένοι στην
τοπική κοινωνία. Ζούσαν οργανωμένοι σε κοινότητες μέσα στους παλαιοχριστιανικούς οικισμούς, δεν είχαν
ξεχωριστά νεκροταφεία, αλλά θάβονταν δίπλα στους Χριστιανούς και τους Εθνικούς, ασκούσαν ελεύθερα
τη λατρεία τους, ενώ κατείχαν και δημόσια αξιώματα. Κομβικό χρονολογικό σημείο της ιστορίας των
Εβραίων του ελλαδικού χώρου υπήρξε ο 4ος αιώνας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανανεώνει το 313 το διάταγμα
του Γαλερίου κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας. Έκτοτε και υπό την
ανησυυχία της εξάπλωσης του Ιουδαϊσμού εκδίδονται διατάγματα που αφορούσαν στους Εβραίους16.
Σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με το νομικό καθεστώς των Εβραίων της πρώιμης
βυζαντινής περιόδου αποτελεί ο Θεοδοσιάνιος Κώδικας. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος με μια σειρά

Πρεσβ. 2, 281-282.
Πραξ. 16, 2-3 17, 1, 10, 13, 15, 17, 18, 1-14.
15 Ιουδ. Πολ., 3, 539-540: [καὶ Οὐεσπασιανὸς ἐπελθὼν ἵστησι πάντας ἐν τῷ σταδίῳ, καὶ γηραιοὺς μὲν ἅμα τοῖς ἀχρήστοις
διακοσίους ἐπὶχιλίοις ὄντας ἀνελεῖν ἐκέλευσεν, τῶν δὲ νέων ἐπιλέξας τοὺς ἰσχυροτάτους ἑξακισχιλίους ἔπεμψεν εἰς τὸν ἰσθμὸν
Νέρωνι, καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος εἰς τρισμυρίους καὶ τετρακοσίους ὄντας πιπράσκει χωρὶς τῶν Ἀγρίππᾳ χαρισθέντων].
16 Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World (New York 2003), 176-180, 178.
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διαταγμάτων17 που εξέδωσε απαγόρευσε στους Εβραίους να κατέχουν χριστιανούς δούλους με τη
δικαιολογία ότι υπήρχε κίνδυνος να τους προσηλυτίσουν και έτσι να αυξηθεί ο αριθμός των Εβραίων της
Αυτοκρατορίας. Η εβραϊκή θρησκεία, σε γενικές γραμμές, αν και ανεκτή, εντούτοις, απαγορευόταν η
καλλιέργειά της18. Αυτό συνεπαγόταν απαγόρευση της κατασκευής νέων συναγωγών στα όρια της
Αυτοκρατορίας, αν και επιτρεπόταν η επισκευή παλαιών. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι της αυτοκρατορικής
στάσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε πολιτικά και οικονομικά κίνητρα, καθώς και στην προσπάθεια
εδραίωσης της νέας θρησκείας στα όρια της Αυτοκρατορίας.
Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565) το νομικό καθεστώς των
Εβραίων του Βυζαντίου άλλαξε, επηρεάζοντας τα πολιτικά και θρησκευτικά τους δικαιώματα19. Τα μέτρα,
που επιβλήθηκαν στους Εβραίους, ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του Αυτοκράτορα, ο οποίος ήθελε να
αναβιώσει την ιδέα της ενότητας της Αυτοκρατορίας. Η έκδοση των νόμων του είχε ως στόχο των
περιορισμό όχι μόνο των αιρέσεων του Χριστιανισμού, αλλά περιελάμβανε όλους τους μη ορθόδοξους
ανάμεσά τους Εβραίους και Σαμαρείτες. Το 553, ο Ιουστινιανός απαίτησε η δημόσια ανάγνωση της Τορά
(Πεντατεύχου) να γίνεται στην ελληνική και όχι στην εβραϊκή γλώσσα, ενώ απαγόρευσε δια παντός την
ανάγνωση της Μισνά20. Αυτή η απαγόρευση οδήγησε στην άνθηση της συναγωγικής ποίησης (Πιγιούτ) σε
όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τα χρόνια μετά τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό χαρακτηρίζονταν από την
ένταση στις σχέσεις Αυτοκρατόρων και Εβραίων, ωστόσο, οι εβραϊκές κοινότητες του Βυζαντίου συνέχιζαν
να αυξάνονται, ενώ παρατηρείται μεγάλη άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών.
Η ακμή των Κοινοτήτων αυτών διαφαίνεται πιο καθαρά στον 12ο αιώνα και αυτό γιατί οι μελετητές
έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές του ραββίνου Βενιαμίν εκ Τουδέλης,21 ο οποίος αναφέρει ότι
υπήρχαν ακμάζουσες εβραϊκές κοινότητες στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τον Αχελώο, το Αιτωλικό, την Πάτρα,
την Ναύπακτο, την Κρίσσα, την Κόρινθο, την Θήβα, την Χαλκίδα, την Ιαμπουρίτσα – Λάρυμνα, τη
Ραβέννικα – αταύτιστη, τη Λαμία, το Γαρδίκι, τον Αλμυρό, τη Βίσσινα, τη Θεσσαλονίκη, το Δημητρίτζι, τη
Δράμα, τη Χρυσούπολη Καβάλας, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο και τέλος τη Ρόδο. Είναι χαρακτηριστικό
πως την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (1143-1180) 2.000 Εβραίοι
ζούσαν στη Θήβα και 500 στη Θεσσαλονίκη. Στα νησιά της Χίου και της Ρόδου ζούσαν αντιστοίχως 400. Οι
περιγραφές του Βενιαμίν εκ Τουδέλης από τις πόλεις όπου επισκέφτηκε δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν ζούσαν απομονωμένοι, ασχολούμενοι κυρίως με το εμπόριο, τη βαφή και ύφανση
ενδυμάτων, επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν ιδιαίτερη ακμή στην Κόρινθο και στη Θήβα22.
Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από το Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο έφερε μία θετική αλλαγή για
τους Εβραίους του Βυζαντίου. Αν και η αυτοκρατορική πολιτική του Μιχαήλ ήταν σαφώς προσανατολισμένη
στο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Αυτοκρατορίας του, εντούτοις η παλαιολόγεια δυναστεία βελτίωσε
το νομικό καθεστώς των Εβραίων, έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η αυτοκρατορική εξουσία. Σύμφωνα

Schäfer, ό.π., 185-188.
C.Th.16.8.25
19 Schäfer, ό.π., 188-194.
20 Τμήμα του Ταλμούδ. Πρόκειται για μια ογκώδη, εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειμένων, που αποτελεί τη συνέχεια
της ιουδαϊκής Βίβλου και περιλαμβάνει όχι μόνο κείμενα που αφορούν στην ερμηνεία του Μωσαϊκού Νόμου, αλλά και
ποικίλο άλλο υλικό, νομικό, θεολογικό, ηθικό, επιστημονικό, ιστορικό, λαογραφικό κ.λπ.
21 Βενιαμίν εκ Τουδέλης, Το Βιβλίο των Ταξιδιών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, Εισαγωγή-σχόλια, Α.
Σαββίδης, Κ. Μεγαλομμάτης, Μτφ. Φωτεινή Βλαχοπούλου (Αθήνα 1994), 34-35, 50, 63.
22
ό.π., 63.
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με τη μοναδική πηγή, που διαθέτουμε, τον Ιακώβ Μπεν Ηλία23, ο Αυτοκράτορας συγκάλεσε όλους τους
σοφούς του Ισραήλ, ανακαλώντας το διάταγμα του Βατάτζη για τον υποχρεωτικό προσηλυτισμό των
Εβραίων στο Χριστιανισμό. Η θετική στάση των Παλαιολόγων έναντι των Εβραίων διαφαίνεται και στη
τοποθέτηση αυτών σε σημαντικές διοικητικές θέσεις, ενώ γνωρίζουμε ότι οι αρχίατροι του Μανουήλ του
πρώτου και του τελευταίου Κομνηνού ήταν Εβραίοι. Η περίοδος, επομένως, των Παλαιολόγων λειτούργησε
θετικά στην ανάπτυξη και πρόοδο των εβραϊκών κοινοτήτων, οι οποίες και γνώρισαν περαιτέρω άνθηση
στα χρόνια της Οθωμανικής περιόδου.
Στα τέλη του 15ου αιώνα (1492) δεκάδες χιλιάδες Σεφαραδιτών Εβραίων αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν την Ιβηρική Χερσόνησο, διωγμένοι για θρησκευτικούς και οικονομικούς λόγους από τους
καθολικούς βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα24. Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα εδάφη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την άδεια του σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β΄, που εκτίμησε εξαρχής τις
επαγγελματικές δεξιότητες και το υψηλό μορφωτικό επίπεδό τους, τα οποία και θέλησε να χρησιμοποιήσει
για την αναζωογόνηση της Αυτοκρατορίας. Η άφιξη των Σεφαραδιτών αύξησε πληθυσμιακά τις ήδη
υπάρχουσες ρωμανιώτικες εβραϊκές κοινότητες και οδήγησε στην ανάπτυξη των κοινοτήτων που υπήρχαν
σε πολλές πόλεις αναμεσά τους στην Χαλκίδα, στη Ναύπακτο, στη Θήβα, στη Θεσσαλονίκη, στην Άρτα,
στη Καστοριά, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Νάξο, στη Χίο και στη Λάρισα. Ο μεγαλύτερος αριθμός
Σεφαραδιτών εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία τους είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία
ανάπτυξη της πόλης, η οποία από τον 16ο αιώνα είχε ήδη μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα
οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της εβραϊκής Διασποράς στη Μεσόγειο.
Οι Σεφαραδίτες, υπερήφανοι για την καταγωγή τους, δε λησμόνησαν την ισπανοεβραϊκή γλώσσα
τους (λαντίνο) και τις παραδόσεις, που επί αιώνες δημιούργησαν στη Δύση. Εγκαταστάθηκαν μαζικά σε
νευραλγικά για την οικονομική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κέντρα, όπως η Κωνσταντινούπολη, η
Σμύρνη, η Ρόδος και από εκεί σταδιακά απλώθηκαν και στην ενδοχώρα. Χάρη στο γενικότερο κλίμα
ισότητας, το οποίο παρείχε το σύστημα των μιλλέτ οι Εβραίοι δεν υπέστησαν συστηματικές διώξεις.
Η παρουσία των Εβραίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οικονομία και τη δημόσια ζωή της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Απασχολούνταν κυρίως στο εμπόριο κοσμημάτων, μαργαριταριών και
μπαχαρικών, στην αγγειοπλαστική και στο εμπόριο
πορσελάνης, καπνού, υφασμάτων, καθώς επίσης και στην νηματουργία μεταξιού. Παράλληλα με την
δραστηριοποίησή τους στον οικονομικό τομέα, οι Εβραίοι διακρίνονταν στη βιομηχανία της ύφανσης και της
τυπογραφίας. Εβραίοι έμποροι από την Καστοριά εμπορεύονταν γούνες, δέρματα και μέταλλα. Εκείνοι της
Ναυπάκτου δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο κλάδων φοινικιάς, ενώ οι Εβραίοι της Θεσσαλίας και της
Πελοποννήσου στο γενικό εμπόριο και τη βιομηχανία μεταξιού. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη ήταν το
αναμφισβήτητο κέντρο της ελληνικής εβραϊκής οικονομίας.
Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ξεχώριζαν στην παραγωγή μαλλιού και βαμβακιού,
καθώς επίσης και στην ύφανση ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα. Από τον 17ο αιώνα και εξής, η
σταδιακή παρακμή του εβραϊκού στοιχείου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλάζει τις ισορροπίες στην
κοινωνική και πολιτική εσωτερική σκηνή γεγονός που συχνά συνοδευόταν από εντάσεις. Η εμφάνιση κατά
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τον 19ο αιώνα των εθνικών κινημάτων και διεκδικήσεων στην Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα
επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων συχνά λαμβάνοντας δραματικό
χαρακτήρα25.
Το τέλος της ελληνικής επανάστασης του 1821 θα βρει στα όρια του μικρού νεοπαγούς κράτους
έναν μικρό αριθμό Εβραίων και αυτό γιατί η πλειοψηφία των Εβραίων κατοικούσαν σε βορειότερες
περιοχές οι οποίες ενσωματώθηκαν σταδιακά στο Νέο Ελληνικό Κράτος. Η ενσωμάτωση των Επτανήσων,
Θεσσαλίας στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο τέταρτο
του 20ού θα πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των Εβραίων που κατοικεί στα όρια του νέου κράτους26. Το
Σύνταγμα του 1844 αναγνώρισε τους Εβραίους ως ισότιμους πολίτες, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Το νεοσύστατο πλέον Βασίλειο της Ελλάδας προσέλκυσε στην πρωτεύουσά του, Εβραίους τόσο από τις
οθωμανικές περιοχές (Σεφαραδίτες) όσο και από την Κεντρική Ευρώπη (Ασκεναζίτες). Σήμερα, περίπου
5.500 Εβραίοι δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και
πολιτιστικής ζωής του τόπου διατηρώντας ζωντανό το πολυπολιτισμικό παρελθόν της Ελλάδας.

Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα Τουρκοκρατούμενα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου: οι δύσκολες
πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης (Αθήνα 1992), 179 κ.εξ.
26 Πρβλ. Ευθυμίου, ό.π., 182 κ.εξ.
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Το Χρονικό του διωγμού στην Θεσσαλονίκη
Ευάγγελος Χεκίμογλου
28.10.1940. Η Ιταλία κηρύσσει πόλεμο στην Ελλάδα.
1.12.1940. Ένας στους τέσσερις Εβραίους της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται επισήμως από τις
δημόσιες υπηρεσίες ως άπορος.
6.4.1941. Η Γερμανία κηρύσσει πόλεμο στην Ελλάδα.
9.4.1941. Είσοδος των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη. Οι Εβραίοι καταστηματάρχες δεν ανοίγουν τα
καταστήματά τους και κλείνονται στα σπίτια τους.
11.4.1941. Απαγόρευση του εβραϊκού τύπου.
12.4.1941. Επίταξη του νοσοκομείου Χιρς, εβραϊκών κατοικιών και σχολείων.
15.4.1941. Σύλληψη των μελών του κοινοτικού συμβουλίου και ανώτερων υπαλλήλων της
Ισραηλιτικής Κοινότητας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.
17.4.1941. Έρευνα της Γκεστάπο σε γραφεία της Κοινότητας και των κοινοτικών οργανώσεων.
Κατάσχεση των αρχείων.
18.4.1941. Σύλληψη και άλλων επιφανών Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
20.4.1941. Απροκάλυπτο αντισημιτικό άρθρο στη δοσιλογική εφημερίδα «Νέα Ευρώπη», το
πρώτο σε μια μακρά σειρά χυδαίας ανθεβραϊκής προπαγάνδας.
21.4.1941. Έρευνα της Γκεστάπο σε συναγωγές. Ανάρτηση στα καταστήματα εστίασης πινακίδας
με τη φράση «Οι Εβραίοι είναι ανεπιθύμητοι» στην ελληνική και γερμανική γλώσσα.
24.4.1941. Εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη κλιμακίου του Sonderkommando Rosenberg in
Griechenland, υπό τους βιβλιοθηκονόμους Hans Arnold και Willy Pfeiffer, το οποίο καταγράφει και
κατάσχει τεράστιο αριθμό σπάνιων βιβλίων και κειμηλίων από τις συναγωγές της Θεσσαλονίκης.
28.4.1941. Κατάσχεση των ραδιοφώνων και των πιάνων που κατέχονταν από Εβραίους.
1.5.1941. Διαταγή της γερμανικής διοίκησης να ανοίξουν όλα τα κλειστά εβραϊκά καταστήματα, με
απειλή κατάσχεσης όποιου παρέμενε κλειστό.
4.5.1941. Κατάσχεση των βιβλιοπωλείων εβραϊκής ιδιοκτησίας και φυλάκιση των ιδιοκτητών τους.
12.5.1941. Επανάληψη διαταγής για την κατάσχεση των ραδιοφώνων.
17.5.1941. Σύλληψη του αρχιραβίνου Κόρετς στην Αθήνα και εκτοπισμός του στη Βιέννη.
22.5.1941. Έρευνα στη συναγωγή του συνοικισμού 151 και αφαίρεση πολύτιμου κειμηλίου.

Ιούνιος 1941. Διορισμός από τους Γερμανούς του διευθυντή των γραφείων της ΙΚΘ Σάμπυ Σαλτιέλ
ως αρχηγού του Εβραϊσμού ολόκληρης της Ελλάδας. Απελευθέρωση των φυλακισμένων μελών
του διαλυθέντος διοικητικού συμβουλίου. Επιστροφή τμήματος των κατασχεθέντων κοινοτικών
αρχείων.
29.6.1941. Επίταξη όλων των κατοικιών στις μεγάλες εβραϊκές γειτονιές των οδών Μιαούλη και
Μισραχή.
2.7.1941. Εκτέλεση (του πρώτου) Εβραίου με την κατηγορία ότι συνεπλάκη με Γερμανό
στρατιώτη.
12.7.1941. Μαζικές συλλήψεις Εβραίων τα ξημερώματα, που έχουν καταδοθεί ως κομουνιστές
από συνεργάτες των Γερμανών.
Δεκέμβριος 1941. Εκτελούνται χωρίς δίκη τρεις Εβραίοι, ο ένας από τους οποίους (Δαβίδ Τιάνο)
ήταν υπάλληλος του προξενείου των ΗΠΑ.
Οκτώβριος 1941. Ο διορισμένος πρόεδρος Σάμπυ Σαλτιέλ στέλνεται από τους Γερμανούς στην
Αθήνα για να ασκήσει τα αρχηγικά του καθήκοντα και στους Εβραίους της πόλης αυτής. Οι
ιταλικές αρχές δεν τον διευκολύνουν και οι Εβραίοι της Αθήνας δεν τον αναγνωρίζουν.
15.11.1941. To Sonderkommando Rosenberg in Griechenland ολοκληρώνει την αποστολή του.
Δεκέμβριος 1941- Μάρτιος 1942. Ο εβραϊκός πληθυσμός εμφανίζει πολλαπλάσια θνησιμότητα
από ασιτία και ελονοσία σε σύγκριση με τον χριστιανικό πληθυσμό.
Ιανουάριος 1942. Στη θέση των καταργηθέντων ισραηλιτικών ιδρυμάτων επανιδρύεται η Matanoth,
η οποία φροντίζει για τη διατροφή των παιδιών και άλλων κατηγοριών που αντιμετώπιζαν άμεσο
κίνδυνο θανάτου εξ ασιτίας. Το έργο επιβλέπει η Επιτροπή Συντονισμού Έργων Κοινωνικής
Προνοίας, που σχηματίσθηκε επί τούτου από επιφανείς Εβραίους.
Ιανουάριος 1942. Απελευθέρωση του αρχιραβίνου Κόρετς και επιστροφή στα θρησκευτικά
καθήκοντά του στη Θεσσαλονίκη.
Απρίλιος 1942. Ο δοτός πρωθυπουργός Γ. Τσολάκογλου επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη. Ο
αρχιραβίνος και ο Σάμπυ Σαλτιέλ τον επισκέπτονται και τον ευχαριστούν για παλαιότερες
δηλώσεις του ότι «δεν υφίσταται εβραϊκό ζήτημα στην Ελλάδα» και ότι οι Εβραίοι, που είχαν
επιδείξει τον πατριωτισμό τους κατά τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο, θα είχαν ίση μεταχείριση προς
τους άλλους Έλληνες πολίτες.
11.7.1942. Από έγγραφο του γερμανικού Υπουργείου Ασφαλείας προκύπτει ότι ο Γερμανός
πληρεξούσιος στην Αθήνα είχε ήδη βολιδοσκοπήσει τον Ιταλό ομόλογό του αν η χώρα του θα
δεχόταν να καθιερωθεί ειδικό σήμα για τους Εβραίους στην Ελλάδα. Η Ιταλία είχε αρνηθεί.
11.7.1942. Όλοι οι άρρενες Εβραίοι ηλικίας 18-45 ετών καλούνται στις 8 π.μ. στην πλατεία
Ελευθερίας. Συγκεντρώνονται 9.000 άντρες, που έμειναν κάτω από τον καυτό ήλιο μέχρι το

μεσημέρι, υφιστάμενοι εξευτελισμούς και μαρτύρια. Οι συγκεντρωμένοι καταγράφονται για να
αποσταλούν σε καταναγκαστικά έργα (οδοποιία, μεταλλεία, κ.λπ.) για λογαριασμό των γερμανικών
τεχνικών εταιρειών Muller και Todd.
13-15.7.1942. Η καταγραφή για την καταναγκαστική συνεχίζεται. Οι καταγεγραμμένοι
αποστέλλονται σε διάφορα σημεία στη Μακεδονία. Λόγω των άθλιων συνθηκών και της
ελλιπέστατης σίτισης σημειώνεται υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα των εργατών.
20.8.1942. Ο εργολάβος Muller προτείνει στην ΙΚΘ να αναλάβει εκείνη τη στρατολογία και την
ιατρική περίθαλψη των εργατών.
29.8.1942. Υπογράφεται πρωτόκολλο μεταξύ της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης και της ΙΚΘ,
η οποία προβλέπει τη σύσταση γραφείου συνδέσμου για τη ρύθμιση της στρατολογίας των
εργατών, καθώς και δυνατότητα εξαγοράς της αγγαρείας.
12.10.1942. Η γερμανική Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης-Αιγαίου αναζητεί από το Δήμο
Θεσσαλονίκης τον κατάλογο των 144 οικογενειών που έχουν αναγνωριστεί ως Ισπανοί υπήκοοι.
13.10.1942. Ο Στρατιωτικός Σύμβουλος της Στρατιωτικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, Μαξ
Μέρτεν προτείνει στην Επιτροπή Συντονισμού Έργων Κοινωνικής Προνοίας να εξαγοράσει τα
καταναγκαστικά έργα αντί τεραστίου ποσού (λύτρα).
15.10.1942. Ο Μέρτεν ανακοινώνει στην Επιτροπή Συντονισμού Έργων Κοινωνικής Προνοίας ότι
τα εβραϊκά νεκροταφεία θα αχρηστευτούν και θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές ανάγκες.
Προτείνει τον συμψηφισμό των νεκροταφείων με τα λύτρα.
17.10.1942. Υπογράφεται πρωτόκολλο για την εξαγορά της καταναγκαστικής εργασίας έναντι 2
δισεκατομμυρίων δραχμών, που επρόκειτο να συγκεντρωθούν με υποχρεωτικές εισφορές.
18.10.1942. Η Γερμανική Διοίκηση Θεσσαλονίκης Αιγαίου εκδίδει διαταγή για την κατάργηση και
μετατόπιση του παλαιού ισραηλιτικού νεκροταφείου.
29.10.1942. Καταβάλλεται η πρώτη δόση για τα λύτρα.
3.11.1942. Συνιστάται, με διαταγή της Γερμανικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης Αιγαίου, επιτροπή
ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων για τη μελέτη του ζητήματος των νεκροταφείων της
Θεσσαλονίκης.
3.11.1942. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφασίζει να καταβάλλει αποδοχές στους
υπαλλήλους του δήμου που είχαν κληθεί για καταναγκαστική εργασία.
5.11.1942. Πραγματοποιούνται κατασχέσεις εμπορευμάτων των χαρτοπωλείων και τυπογραφείων
εβραϊκής ιδιοκτησίας .
11.11.1942. Η γερμανική Υπηρεσία Προπαγάνδας επιτάσσει λαϊκούς κινηματογράφους εβραϊκής
ιδιοκτησίας και τους παραδίδει σε τρίτα πρόσωπα της εμπιστοσύνης της.

12.11.1942. Με από απαίτηση των αρχών Κατοχής, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει τη
μετονομασία των οδών που έφεραν εβραϊκά ονόματα.
26.11.1942. Καταβάλλεται η δεύτερη δόση για τα λύτρα.
28.11.1942. Η Γερμανική Διοίκηση Θεσσαλονίκης Αιγαίου εκδίδει συμπληρωματική διαταγή για την
κατάργηση του ισραηλιτικού νεκροταφείου.
2.12.1942. Σύσκεψη τεχνικών, εκπροσώπων της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, του Δήμου
Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητος για τον καθορισμό τεχνικής φύσεως λεπτομερειών,
σχετικά με την άμεση εφαρμογή της διαταγής «μετατοπίσεως» του ισραηλιτικού
νεκροταφείου.
5.12.1943. Καταβάλλεται η τρίτη δόση για τα λύτρα.
6.12.1943. «Σύσκεψη» στο ισραηλιτικό νεκροταφείο, υπό τον Μ. Μέρτεν, με παρόντες ανώτερους
δημόσιους υπαλλήλους και τον αρχιραβίνο Κόρετς. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο Μέρτεν
«αποφασίζει» την απαλλοτρίωση τμήματος του νεκροταφείου, ενώ το υπόλοιπο θα έμενε
ανέπαφο. Όμως η καταστροφή του νεκροταφείου επρόκειτο να είναι γενική.
11.12.1943. Ο αξιωματούχος Dr Calmes, εκπρόσωπος της υπηρεσίας SD, αναθέτει στον
αρχιραβίνο Κόρετς «τα καθήκοντα του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης από
σήμερον και μέχρι τακτοποιήσεως» και διορίζει εξαμελές διοικητικό συμβούλιο .
11.12.1942. Με έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας ο Σάμπυ Σαλτιέλ απαλλάσσεται από τα προεδρικά
καθήκοντά του και επανέρχεται στα υπαλληλικά.
23.12.1943. Το δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται για να νομιμοποιήσει την απόφαση μίας
σύσκεψης υπό τον Μέρτεν, με βάση την οποία καταργείται και ισοπεδώνεται το ισραηλιτικό
νεκροταφείο και αντικαθίσταται από δύο νέα, πολύ μικρότερα, ένα στη Σταυρούπολη και ένα άλλο
στην Άνω Τούμπα. Άθικτο θα έμενε προσωρινά τμήμα 10 στρεμμάτων, που θα περιλάμβανε τις
νεότερες ταφές.
24.12.1943. Αρχίζουν εκταφές των νεκρών με μέριμνα των συγγενών τους και γενικό συντονισμό
της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
27.12.1943. Εισαγωγή του γερμανικού ποινικού δικαίου στα κατεχόμενα ελληνικά εδάφη.
15.1.1943. Καταβάλλεται η τέταρτη και τελευταία δόση για τα λύτρα.
Μέσα Ιανουαρίου 1943. Ο βοηθός του Eichmann, ταγματάρχης των SS Rolf Günther,
αποστέλλεται στην Ελλάδα για να συντονίσει τις υπηρεσίες προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο
του εκτοπισμού των Εβραίων της γερμανοκρατούμενης ζώνης στα στρατόπεδα θανάτου.
29.1.1943. Πράξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του
Κόρετς ως προέδρου της Κοινότητας.

2.2.1943. Επιτάσσεται το εργοστάσιο και τα καταστήματα της μεγάλης εταιρείας Άλβο.
2.2.1943. Οι αξιωματικοί των SS Dieter Wisliceny και Alois Brunner φτάνουν στη Θεσσαλονίκη για
να εκτελέσουν το σχέδιο του μαζικού εκτοπισμού.
6.2.1943. Έκδοση διαταγής της γερμανικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου για την υποχρεωτική
χρήση κίτρινου αστεριού από κάθε Εβραίο ελληνικής υπηκοότητας.
7.12.1943. Υποχρεωτική πώληση όλων των αποθεμάτων λευκού χάρτη στην Ελληνογερμανική
Εταιρεία Χάρτου.
10.2.1943. Επιτάσσονται καταστήματα σιδηρικών και μηχανημάτων, εβραϊκής ιδιοκτησίας.
11.2.1943. H ΙΚΘ καλεί όλους τους Εβραίους (εκτός από τους κατοίκους των περιφερειακών
συνοικισμών) να απογραφούν εντός τετραημέρου σε γραφεία που λειτουργούν σε έξι συναγωγές.
12.2.1943. Έκδοση διαταγής από τη γερμανική «Εξωτερική Υπηρεσία της Αστυνομίας Ασφαλείας»
που καθορίζει το μέγεθος του κίτρινου αστεριού και την υποχρεωτική χρήση ταυτάριθμης
ταυτότητας (υπογραφή Βισλιτσένυ).
12.2.1943. Με άλλη διαταγή της ίδιας υπηρεσίας καθορίζονται τα διακριτικά σήματα που θα
έπρεπε να φέρουν καταστήματα και κατοικίες των Εβραίων.
13.2.1943. Με διαταγή της γερμανικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου οι αρμοδιότητες του
Κόρετς επεκτείνονται σε όλους τους Εβραίους που βρίσκονταν στην περιοχή δικαιοδοσίας της εν
λόγω αρχής (υπογράφή Μ. Μέρτεν).
13.2.1943. Με διαταγή της ίδιας υπηρεσίας απαγορεύεται στον εβραϊκό πληθυσμό: Να αλλάζει
κατοικία, να χρησιμοποιεί δημόσια μεταφορικά μέσα, να κυκλοφορεί μετά τη δύση του ήλιου και να
χρησιμοποιεί τηλέφωνο. Η διαταγή διαβάζεται στη συναγωγή Μπεθ-Σαούλ από τον ίδιο τον
αρχιραβίνο και πρόεδρο Κόρετς.
14.2.1943. Εκατοντάδες εθελοντές, νεαροί Εβραίοι, επιδίδονται μετά από εντολή του Κόρετς, στη
σχολαστική απογραφή όλων των Εβραίων που κατοικούν στις περιφερειακές συνοικίες .
25.2.1943. Λήγει η προθεσμία για τη συγκέντρωση του εβραϊκού πληθυσμού σε συνοικίες-γκέτο.
Την τάξη τηρεί «πολιτοφυλακή» αποτελούμενη από εβραίους, είτε πρόσφυγες από την Κεντρική
Ευρώπη είτε έφεδρους του ελληνικού στρατού.
25.2.1943. Με νέα διαταγή της γερμανικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου (υπογραφή Μέρτεν)
οι επαγγελματικές οργανώσεις διατάσσονται να αποβάλλουν όλα τα μέλη τους που είναι Εβραίοι.
Απολύονται όλοι οι Εβραίοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Δήμων, ΝΠΔΔ κ.λπ.
1.3.1943. Όλοι οι Εβραίοι καλούνται να υποβάλλουν λεπτομερέστατη δήλωση για την κινητή και
ακίνητη περιουσία τους.

3.3.1943. Επιτάσσεται ο οίκος Χαϊμ Μπενρουμπή, ο οποίος επί εκατό χρόνια εμπορευόταν
γυαλικά και πορσελάνες.
4.3.1943. Ο συνοικισμός Βαρόνου Χιρς, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό, περιφράσσεται με
σανίδες και συρματοπλέγματα. Απαγορεύεται η έξοδος στους κατοίκους του.
5.3.1943. Η Ισραηλιτική Κοινότητα εκδίδει καθησυχαστική ανακοίνωση, που συνιστά στα μέλη της
ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στην ηγεσία της.
6.3.1943. Οι εβραϊκές συνοικίες-γκέτο οριοθετούνται με κίτρινη ταινία.
7.3.1943. Διαταγή των αρχών κατοχής στην ελληνική Γενική Διοίκηση να συστήσει υπηρεσία για
την εγκατάσταση μεσεγγυούχων σε όλες τις εβραϊκές επιχειρήσεις.
7.3.1943. Οι 104 «πρόκριτοι» της Ισραηλιτικής Κοινότητας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, καλούνται
για να τους ανακοινωθεί ότι είναι όμηροι, ως εγγύηση για την εφαρμογή των ανθεβραϊκών μέτρων.
Δεν κρατούνται όμως, διότι ο Κόρετς έθεσε τον εαυτό του ως εγγύηση. Πιθανόν την ανακοίνωση
έκανε ο Bruner.
10.3.1943. Απαγόρευση αγοραπωλησιών παντός περιουσιακού στοιχείου εβραϊκής ιδιοκτησίας.
10.3.1943. Ο Βισλιτσένι ανακοινώνει σε ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους ότι ολόκληρη η εβραϊκή
περιουσία κατάσχεται και αποδίδεται στο ελληνικό κράτος.
13.3.1943. Διαταγή της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου να συγκεντρώσει η Ισραηλιτική
Κοινότητα όλη την περιουσία των μελών της, εκτός από αυτήν που τίθεται υπό μεσεγγύηση.
14.3.1943. Ο αρχιραβίνος Κόρετς αναγγέλλει στους κατοίκους του συνοικισμού Βαρόνου Χιρς την
επικείμενη αναχώρησή τους στην Πολωνία, όπου θα δημιουργήσουν μια νέα ζωή. Όλοι
υποχρεώνονται να καταθέσουν χρήματα και τιμαλφή, παίρνοντας σε αντίκρισμα επιταγές σε
πολωνικά νομίσματα.
14.3.1943. Προειδοποίηση για αυστηρές ποινές σε βάρος όσων παρέλαβαν από Εβραίους
αντικείμενα προς φύλαξη ή αγόρασαν οτιδήποτε μετά τις 25/2/43.
15.3.1943. Μεταφέρονται στα τρένα οι κάτοικοι του συνοικισμού Βαρόνου Χιρς. Αναχώρηση του
πρώτου συρμού για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Σε βαγόνια για οκτώ άλογα στοιβάζονται 80
άνθρωποι. Στα κενά δωμάτια του συνοικισμού οδηγούνται αμέσως κάτοικοι των διπλανών γκέτο.
15.3.1943. Ανακοίνωση της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου ότι θα επιβάλλονται αυστηρές
κυρώσεις σε όσους λεηλατούν «εγκαταλειμμένες» κατοικίες μετά την «οριζομένη μετανάστευση
των Ισραηλιτών».
17.3.1943. Αναχώρηση του δεύτερου συρμού, με κατοίκους του συνοικισμού Στασιόν Τσίκο.
Εφεξής ο συνοικισμός Βαρόνου Χιρς θα χρησιμεύει σαν σταθμός διερχομένων, όπου θα

οδηγούνται οι κάτοικοι των γκέτο της Θεσσαλονίκης και μετά από σύντομη διαμονή θα
στοιβάζονται στα τρένα.
17.3.1943. Σε συγκέντρωση στη συναγωγή Μοναστηριωτών (γκέτο του κέντρου της πόλης), ο
Κόρετς συνιστά υπομονή και καρτερία.
18.3.1943. Ο δοτός πρωθυπουργός Λογοθετόπουλος ζητά από τον Πληρεξούσιο της Γερμανίας
στην Αθήνα να διακοπούν οι εκτοπίσεις.
19.3.1943. Τρίτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει κατοίκους της Αγίας
Παρασκευής.
20.3.1943. Ανακοίνωση της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου: Μετά την «αρξαμένην
μετανάστευσιν» των Ισραηλιτών. "θα εκτελήται επί τόπου ο ένοχος λεηλασίας οικίας
εγκαταλειφθείσης υπό Εβραίων".
22.3.1943. Ο Λογοθετόπουλος επανέρχεται με νέα επιστολή και ζητά τουλάχιστον οι εκτοπίσεις
των Εβραίων να γίνουν σε ελληνικό έδαφος.
23.3.1943. Τέταρτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει κατοίκους του Ρεζί
Βαρδάρ.
24.3. 1943. Με μπλόκο στο συνοικισμό 151 συλλαμβάνονται πολλοί άντρες και οδηγούνται για
καταναγκαστική εργασία στα εργοτάξια.
27.3.1943. Πέμπτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου, με τους υπόλοιπους κατοίκους του Ρεζί
Βαρδάρ.
29.3.1943.. Μετά την εκκένωση των δυτικών και του κεντρικού γκέτο, έρχεται η σειρά των
ανατολικών συνοικιών. Πρώτα εκκενώνεται ο εβραϊκός Συνοικισμός 151, με πληθυσμό 7.500
ψυχές.
30.3.1943. Ανακοίνωση της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου: Όποιος συμμετέχει σε υιοθεσία
εβραιόπουλου από χριστιανούς θα εγκλείεται επ’ αόριστο στο στρατόπεδο Παύλου Μελά.
3.4.1943. Έκτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Αρχίζει η εκτόπιση του (μεγαλύτερου)
συνοικισμού 151.
5.4.1943. Έβδομη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
6.4.1943. Εκκενώνεται ο εβραϊκός Συνοικισμός Έξι, το έδαφος του οποίου ανήκε στο Δήμο
Θεσσαλονίκης. Η απόσταση μέχρι το συνοικισμό Βαρόνου Χιρς, όπου εγκλείονται οι κάτοικοί του,
διανύεται πεζή.
7.4.1943. Όγδοη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει κατοίκους του 151.
7.4.1943. Εκκενώνεται η εβραϊκή γειτονιά της Αγίας Τριάδας και οι κάτοικοί της οδηγούνται πεζή
στο Βαρόνου Χιρς.

9.4.1943. Ο νέος δοτός πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη για να
συναντηθεί με την Ανώτατη Γερμανική Διοίκηση (στρατηγός Lohr) και να συζητήσει τους όρους
υπό τους οποίους θα αναλάμβανε την πρωθυπουργία. Ο Κόρετς τον επισκέπτεται κρυφά και ζητά
τη συνδρομή του.
10.4.1943. Ο Κόρετς συλλαμβάνεται για το διάβημά του αυτό, παύεται από την προεδρία και
οδηγείται στου Βαρόνου Χιρς μαζί με την οικογένειά του.
10.4.1943. Ένατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου, με κατοίκους του Συνοικισμού Έξι.
11.4.1943. Η Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης-Αιγαίου διορίζει ως πρόεδρο της Κοινότητας
τον Ζακ Αλμπάλα, σε αντικατάσταση του παυθέντος Κόρετς.
12.4.1943. Τα τούβλα και τα μάρμαρα του εβραϊκού νεκροταφείου διαμοιράζονται στους φορείς
της πόλης, κατόπιν αιτήματος, με αποφάσεις της Γενικής Διοίκησης.
13.4.1943. Δέκατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
16.4.1943. Ενδέκατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
17.4.1943. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφασίζει την κατεδάφιση του Συνοικισμού Έξι για
αισθητικούς λόγους και την πώληση των οικοδομικών υλικών του με δημοπρασία. Στη
δημοπρασία συμμετέχουν πάνω από 20 εργολάβοι.
20.4.1943. Δωδέκατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
22.4.1943. Δέκατη τρίτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
28.4.1943. Δέκατη τέταρτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
3.5.1943. Δέκατη πέμπτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
10.5.1943. Δέκατη έκτη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Πλην των Θεσσαλονικέων,
περιλαμβάνει Εβραίους του Έβρου.
31.5.1943. Με διαταγή των αρχών κατοχής αρχίζει η την ισοπέδωση του χώρου του εκκενωθέντος
εβραϊκού Συνοικισμού Ρεζή Βαρδάρ «ένθα τα κατεδαφισμένα ισραηλιτικά παραπήγματα».
1.6.1943. Δέκατη έβδομη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει μέλη του κοινοτικού
συμβουλίου και κοινοτικών επιτροπών, εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους της Κοινότητας.
1.6.1943. Δημοσιεύεται ο νόμος 205 περί διαχειρίσεως των παρά των Αρχών Κατοχής
κατασχομένων και εγκαταλειπομένων Ισραηλιτικών περιουσιών
15.6.1943. Διαταγή του Στρατιωτικού Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου για τη διαχείριση των
εβραϊκών περιουσιών από μεσεγγυούχους, με την εποπτεία της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως
Ισραηλιτικών Περιουσιών και της Αγροτικής Τράπεζας.

4.7.1943. «...η γερμανοκρατουμένη περιοχή της Ελλάδος, ήτοι η περιφέρεια της γενικής
διοικήσεως Μακεδονίας, μετά των νήσων του Αιγαίου και της ουδετέρας ζώνης του Έβρου, λόγω
της ιδιαζούσης στρατιωτικής αυτών θέσεως και του οικονομικού ενδιαφέροντος, όπερ αύτη έχει διά
την Γερμανίαν, αποσπάται από την λοιπήν Ελλάδα και τίθεται υπό γερμανικήν πολιτικήν
διοίκησιν». Πολιτικός διοικητής ορίζεται ο Μ. Μέρτεν. Ο δοτός υπουργός διοικητής Μακεδονίας Β.
Σιμωνίδης γίνεται «σύμβουλός» του.
15.7.1943. Οι τελευταίοι 350 Εβραίοι με ιταλική υπηκοότητα μεταφέρονται στην Αθήνα από το
ιταλικό προξενείο.
28.7.1943. Εντείνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την εξασφάλιση εβραϊκών
καταστημάτων. Ο Μέρτεν παίζει ρόλο διαιτητή αλλά και αναδιανεμητή περιουσιών. Έξω από το
γραφείο του σχηματίζεται ουρά.
2.8.1943. Εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο, μετά από πολλές αναβολές, η δαπάνη για την
κατασκευή νέων πινακίδων στους δρόμους που προηγουμένως έφεραν εβραϊκά ονόματα.
2.8.1943. Δέκατη όγδοη αποστολή για το Μπέργκεν-Μπέλσεν. Περιλαμβάνει τον Κόρετς,
συνεργάτες του, πολιτοφύλακες κ.ά., καθώς και 367 Ισπανούς υπηκόους.
10.8.1943. Δέκατη ένατη αποστολή για Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Περιλαμβάνει όσους εργάτες είχαν
μεταφερθεί σε άλλα μέρη της χώρας και είχαν επιζήσει.
11.8.1943. Οι Dieter Wisliceny και Alois Brunner, έχοντας ολοκληρώσει το έργο τους και
συναποκομίζοντας τιμαλφή κλεμμένα από τους Εβραίους, αναχωρούν αεροπορικώς από τη
Θεσσαλονίκη.
8.9.1943. Η Ιταλία συνθηκολογεί. Οι Γερμανοί κλείνουν το προξενείο της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη.
20.9.1943. Οι συγκρούσεις για την εξασφάλιση εβραϊκών καταστημάτων φτάνουν σε επίπεδο
θεσμικών φορέων. Ο Μέρτεν, ως πολιτικός διοικητής πλέον, διορίζει νέες διοικήσεις σε
επιμελητήρια της πόλης και συνιστά ενότητα και εργασία. Τα νέα συμβούλια τον χειροκροτούν.

Service for the Disposal of Jewish Property (YDIP):
German Intervention and Profitable Procedures

Stratos N. Dordanas

Introduction
When the German army came into Thessaloniki on April 9, 1941, it already had much
information available to it about the city and its inhabitants. Among other things, they knew exactly
about the large Jewish population of approximately 45,000 souls and the primary rule that it played
in the social, economic, and cultural life of this city. On the other hand, the Jews themselves had in
turn received worrying news about the anti-Semitic positions of the National Socialist regime and
the persecutions that their fellow believers had undergone in Germany and in other occupied
countries in Europe. For these reasons exactly, even after many days had gone by since the
moment of the Germans’ entry into Thessaloniki, the Jewish shops stayed closed, at the initiative
of their owners, ambivalent in view of the new imposed situation, and reopened only after the
issuing of a stern warning order by the occupation authorities.27
In the next period other isolated incidents also took place, which, however, were more
connected to the particular conditions of occupation rather than the application of a systematic
anti-Semitic policy and a plan to persecute the Jewish population. Thus, any requisitions of Jewish
properties, arrests of merchants and members of the Community Council and public insults to
Jews carried out by German officers were evaluated in the end as incidents that did not shake the
dominant position of the Jews of Thessaloniki or even place their life in direct danger. 28 Besides,
losses of fortunes and the sufferings of war had struck both the Jews and their Christian
compatriots in Greece with the same intensity and to the same extent.
However, the decision of the leadership of the Third Reich to extend the application of the
plan for the “Final Solution” to occupied Greece changed things rapidly and radically changed the
German stance and behavior towards the Jewish population. The first negative indications in this
direction had been given slightly earlier with the arrival and activation in Greece of the
Sonderkommando Rosenberg, which in only a few months recorded in detail and gathered
27
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evidence about all the Jewish communities of the country, creating a valuable “database” from
every point of view for the service headed by Adolf Eichmann. His men would turn to this database
two years later, when at the start of 1943 they traveled to Thessaloniki in order to organize the
expulsion of the Jews of the city and their transfer to the death camps in the Eastern territories.
However, until this happened, while waiting for Italy’s opinion on the issue, the German
authorities in the city took care to make adequate preparations. The sporadic and directed antiSemitic publications of the daily press of the city, controlled by the conquerors, intensely followed
the goals and plans of the German propaganda. The victims of the same design were also those
Jewish businesses that could directly promote the propaganda work. The larger cinemas were
forcibly taken from their Jewish owners, who were obliged to transfer their businesses, literally at a
cheap price. On the other hand, the gathering of the Jewish population in Eleftherias Square in
July 1942 was based on the decision by Eichmann’s service to proceed to record all the Jews and
their fortunes in the context of the application of the “Final Solution”. Slightly later, the huge
amounts of money that the Jewish community was obliged to pay in order to free its members
from deadly forced labor and the destruction of the Jewish cemetery displayed Germany’s
intention to annihilate the Jews in a gradual and planned way, first by simultaneously weakening
them economically and marginalizing them socially.
In January 1943, Eichmann’s trusted and experienced colleagues Dieter Wisliceny and
Alois Brunner arrived in the city with their staff and immediately applied the plan for the “Final
Solution”, issuing the well-known racial orders against the Jews. Within a few weeks, their
concentration in a ghetto had been concluded, and in March the first trains had already been filled
with their human cargo, headed for Auschwitz. From that moment on, the city gradually began to
be emptied of its thousands of Jewish inhabitants, while at the same time the property that they
left behind was at the center of underground transactions, in which the protagonists were an
equally underground and dark world of Greek and other collaborators and their German patrons.29
“Those That are Leaving and What They Are Leaving Behind”
We announce to you that the shop on Papadopoulou Street at No. 10 of the Jew Mois
Yakar and his brother is ceded to you. You are asked to come to the above service
within the day in order to receive the shop mentioned above.30
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With the same laconic notes as the above, in which only the name of the new manager and
the shop given changed, the German services of the Military Administration of Thessaloniki and
the Aegean (Befehlshaber Saloniki-Ägäis) began to distribute Jewish property in March 1943 to
caretakers, at the same time as the departure of the first groups of their owners from Thessaloniki.
This practice made the intention of the Germans to have the first word on this issue clear to the
Greeks, although slightly earlier the former had imposed the creation of a service that was to
occupy itself exclusively with the disposal of Jewish property.
In fact, the newly founded Service for the Disposal of Jewish Property (YDIP) was the
patina of legality hiding behind it a very simple mechanism that proved to be both functional and
especially very profitable. The YDIP was founded in March 1943 after a respective German order
to the Governor-General of Macedonia, Vasilios Simonidis. The latter nominated as director Ilias
Douros, a senior employee of the Ministry of Finance and since 1941 Tax Inspector of the Land
Register Office of Thessaloniki. Douros was aware of the difficult task that he was called to
undertake, a difficult one not only due to the adverse conditions of the occupation, but also
because of the legal vacuums and other problems that accompanied this service from the first
moment of its founding. When he had to defend himself before the Greek courts, Simonidis
appealed briefly to the history of the YDIP:

In the year 1943, after the expulsion from Thessaloniki […] of the Jews of Greek
citizenship, it was necessary for the state to undertake the Disposal of the property
abandoned by them. A huge task, since it concerned a large number of Jews and it was
undertaken without any kind of preparation or special experience, in the midst of the
difficulties of the occupation and the situation created by it.31
The main obligations of the YDIP included the sending of appraisers to record the property
and subsequently, the sealing of the shops until the moment of choosing and putting the new
managers in place. When, however, the recording of properties by the appraisers and experts
began, the owners were no longer in the city in order to confirm the correctness of the data written
in the reports, since after their confinement in the ghetto, their transfer by train to the Eastern
territories began at a rapid pace. Thus, only 600 owners were present at the surrender of their

Property, No. 10287, “To Mr. Georgios L.”, Thessaloniki, August 2, 1943 (Der Leiter des Deutschen Verwaltungsbezirks
Mazedonien, Verwaltung der Jüdischen Vermögen, „An Herrn Georg L.“).
31

ACAT, Collaborators’ Trials: “Note of Ilias K. D., Head Tax Inspector”, to the Special Prosecutor of the 1 st Department under
Constitutional Act 6/1945, Thessaloniki, June 21, 1946.

shops, while the other 1700, for obvious reasons, did not appear in order to ratify the procedure of
surrendering their properties to the caretakers.32
The presence or absence of the owners, under these conditions, could not change the
“rules of the game” in the end and prevent arbitrary and scandalous arrangements concerning the
disposal of the properties. On the other hand, although the YDIP was exclusively competent to
dispose of 2,300 shops and 12,000 apartments, in practice, when this took place in the end, it
proved to constitute an exception to the prevailing practice and not the rule. In addition, in a period
of a terrible need for food and great deprivation, the properties of the Greek Jews were a tempting
source of easy enrichment for both many of the appraisers and other staff of the YDIP and for the
forces of order, police and guards, who had undertaken to guard these properties mainly during
the evening. For sure, however, these incidents constituted only a small part of the overall
problem, with the Germans themselves and their intervention contributing decisively to increase
and worsen this problem.33
In other words, the rule was not the choices of the YDIP and the committees that were
competent to name caretakers, but the preferences of the Germans themselves. Naturally, the
issuance of the respective German order to the Governor-General of Macedonia, with which
Jewish property was transferred to the Greek state, covered only the formal and official side of the
entire process, essentially basing its faithful application on the reliability and the smooth function of
the Greek services, and mainly on the seamless application of the law without other intervention
and underground procedures. In detail, the German decree ordered the following:

[…] The property rights for Jewish property found or located in the area of the Military
Administration of Thessaloniki and the Aegean are transferred to the Greek state, which
is represented by the Governor-General of Macedonia. The Greek state will dispose this
property through caretakers, for whose nomination special instructions have already
been issued. The intermediary for the entire sum of Jewish real estate property in every
form is the Agricultural Bank of Thessaloniki. The caretakers nominated by the Greek
state may dispose of the goods delegated to them as an owner would. They are
authorized to sell the existing merchandise, to buy new merchandise, etc. They are also
authorized to dispose of real estate property, as long as it belongs to the business that
has been ceded to them and they have the approval of the Agricultural Bank of
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Thessaloniki. Previous decrees, based on which the sale of Jewish property was
prohibited, are repealed by the present decree. The caretakers are obliged to manage
the business in the same way that it was managed until now. They do not have the right
to dissolve the business, but they must take care to maintain it in the same condition in
which it was until today, and if possible, to expand it.34

From the first moment this decree was invalidated, since the work of naming caretakers
passed very quickly into the hands of the Germans. Thus, intervention in the work of the YDIP was
very frequent: by Max Merten, who signed the decree mentioned above, the competent
commissioner Dr. Fritz Kuhn, and later his successor, Karl Wagner, but also by the Security Police
Service (Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst [Sipo-SD]). In this way, the Germans promoted their
own people as caretakers as a reward for their services. Among them, the majority consisted of
Greek interpreters and Armenian agents of the Wehrmacht and the SD, but also foreign
collaborators of the Germans from the Bulgarian and Romanian communities of Thessaloniki, who
after receiving the shops hurried to sell out the merchandise. Under these conditions, the YDIP
was limited to a passive role, managing only to a small extent to insert people with real financial
needs, such as the refugees from the Bulgarian-occupied areas of Eastern Macedonia, or those
that had lost their fortunes during the war.35
An indication of the unbearable climate that had been created by German intervention was
the fact that on July 8, 1943, Kuhn, under the influence of alcohol, kept Douros and the other
members of the Administrative Board of the YDIP as hostages for many hours, at gunpoint and
threatening to hold them in a concentration camp. The reason for this episode was Douros’
demand that the agreements made with the Germans not be violated, and therefore that the
temporary managers not have the right to transfer or sell the merchandise of the businesses.36
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But also Kuhn’s successor, Wagner, did not hesitate to remind the YDIP in a similar way
who made the decisions in the end, when at a certain moment it delayed in executing a verbal
order of his. The Greek recipient of his threats, Douros, noted characteristically in a report of his:

Upon entering his office, Mr. Wagner stated that he had ordered many days ago that one
of the free Jewish shops be given to the widow R. […] He stated strangely that this order
of his was not executed until today. He also added that he would not hesitate to send
you and anyone else that was responsible on a vacation without expenses paid and that
there is always empty space available in the work camp for all those that act against the
execution of German orders.37

Facing these threats, Douros stated that once he received the order he had hurried to
transfer it to the Consultative Commission, which would determine which of the free shops would
be ceded to the Greek woman favored by the Germans. Continuing his “defense” before Wagner,
he pointed out that the delay was due to the Commission which not only had not reached any
decision, but the entire issue had led to the resignation of its chairman. Following this
development, Douros obtained the agreement of the Governor-General that in similar cases, he
and his service would decide about the shop that was to be ceded. The case ended in the best
way possible, that is, with the cession of a store to Mrs. R., in spite of the delay in the execution of
the German order. In fact, in order to make him feel relieved about the new measure, Douros
assured Wagner that in the future there would be no similar cases of delays, since the
Commission of the YDIP would decide immediately. After this “pleasant” news, Wagner “declared
that the issue was considered a concluded episode, since with the new measure he has the hope
that no new issues of delays in the execution of orders will present themselves”.38
In spite of the arrangement that had been achieved, this did not mean that Douros had
been freed from Wagner’s threats and the risk of being imprisoned in the concentration camp.
There was always a reason for Wagner’s rage to turn against him and for him to be accused of
carelessness or disobeying German orders. This time the reason was the insufficient measures to
guard Jewish properties, for which, in the opinion of the German officer, Douros himself was
responsible. Thus, one day he arrested him and led him to the German Headquarters, where he
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had to stay for four days and be submitted to continuous interrogation before being allowed to go
free.39
After that, Douros was very careful and took care in every case to inform Wagner
immediately of the various issues that resulted and especially of the issues that concerned
nominations of caretakers in accordance with German desires. When three of the protégés of the
German authorities were found without shops, Douros explained in a letter to Wagner that they
were responsible for this themselves, since they had not accepted to choose from the list of
available stores, declaring that they considered them inappropriate. For this reason, they reserved
the right to indicate on their own some appropriate Jewish shops, although until then they had not
come to the offices of the YDIP in order to do this.40
The above incidents constituted only a small indication of unlimited German power and
therefore, of the absolute jurisdiction that the occupying authorities had over the specific issue.
Mostly, the cession of Jewish businesses took place under German orders, although these
properties had formally been transferred to the Greek state. Thus, it was a usual practice for the
men of the YDIP to receive lists with names of caretakers and the shops earmarked for them, in
which they were to establish themselves following a German order, and naturally, without a
decision by the competent commission.41
The lack of transparency in the process of cession of this property constituted a particularly
profitable matter for both the Germans and their Greek collaborators. Naturally, the German
officers had selectively kept for themselves certain businesses over which the YDIP had
absolutely no jurisdiction. These businesses were sold with notarial deeds, providing huge profits
to the sellers. Using his “privileges”, in September 1943 Merten sold the pharmacy of Isaac Kunio
on Agiou Mina Street No. 11, full of merchandise, for 40,000,000 drachmas, which the new owner
could pay in 20 equal monthly installments.42
Besides naming caretakers of his preference - let it be mentioned indicatively that out of a
total of 200, 150 were named by his orders - Merten kept for himself the keys to more than 40
shops, and when he turned them over to the YDIP they were empty of merchandise. By exploiting
the privileges of his position, he gained immense profits, since, as was expected, he had chosen
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to sell merchandise with a particularly high value from the richest stores in Thessaloniki. According
to official calculations by the Central Jewish Council, on the occasion of his arrest and trial in
Athens in 1959, Merten had gained an amount exceeding 1,500,000 gold sovereigns from his
activities at the expense of the properties of the Jews.43
In the same way, the Greek collaborators of the Germans sold off the merchandise, as did
most of those who suddenly became possessors of fortunes that did not belong to them. Among
the Greeks who received Jewish shops, we mention indicatively the cases of the cashiered
Lieutenant Colonel of the Corps of Engineers Georgios Poulos, founder of a volunteer detachment
in German uniform, the German agent and also cashiered Colonel Dionysios Agathos and the
famous anti-Semite of the city, Laskaris Papanaoum. Poulos was literally one of the first on the
German list, and for this reason he received one of the richest shops, the jewelry store of the
brothers Isaac and Robert Botton. As was expected, he immediately sold all the merchandise,
earning according to casual estimates the amount of 15,000 gold sovereigns. Papanaoum was
rewarded lavishly for his services, since he was named caretaker for two of the largest tanneries in
the Balkans. From the looting of these businesses and other underground transactions of his with
the Germans, he suddenly became the owner of a huge fortune that amounted to 200,000 gold
sovereigns.44
For the above, as also for various units of the German army, a verbal order by Kuhn or
Wagner was sufficient, as well as a “protocol of opening of a shop and delivery of items” drawn up
later, in order for them to remove merchandise from the shops whenever they desired, without
other formalities. Thus, notes such as the following often reached the YDIP:

By order of the German Military Headquarters, tomorrow various items will be received
from the Jewish shops below […] A committee of employees of the Land Register Office
must go with the keys to these shops tomorrow […] to the Headquarters (Koniordos
Building) in order to record the merchandise received and provide the respective
receipts.45
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In particular, concerning the role of Merten and his colleague Arthur Karl Meissner in the
distribution of the shops, after the war Douros remembered the following:

Merten played a decisive role in the disposal of the Jewish shops, and his friends, who
worked on his account, were close to him […] Among them was the notorious Laskaris
Papanaoum, to whom he ceded three tanneries, and he was also the one that
determined the amount that Papanaoum should pay for these businesses […] Together
with Meissner he visited the Jewish commercial stores; they removed and took over
merchandise. In particular, the case of the photography materials shop of Kunio is
known to me, from which they removed all the merchandise, including 150 cameras and
a large number of boxes of films […] The interpreter Arthur Meissner proceeded very
often to open Jewish shops and freely removed merchandise and other property with a
particularly high value that was not in any case useful to the Wehrmacht […] He was
literally the looter of Jewish fortunes.46

An employee of the Land Register Office described the way that this brief procedure took
place without formalities, when at a certain moment he was ordered to surrender the keys of a
shop to Meissner:

In Thessaloniki today, on the 2nd of June of the year 1943 […] I was ordered by the head
of the YDIP Service to deliver the keys to the Jewish shop (paint store) on Ermou Street
No. 37, belonging to the Jews Molho and Kovo, and in front of the above shop I am
waiting for the German officer Mr. Meissner. Approximately at 10:30 a.m. Mr. Meissner
appeared with two other Greek civilians and we opened the shop. After the opening of
the shop, Mr. Meissner told me that this was appropriate for his purposes and that once I
left the keys I was free to go; at the same time he told me to visit him in order for him to
sign a receipt for the keys for me.47

In general, all those that could prove any form of relationship with the Germans and
Germany and other significant qualifications for that time, such as having stayed in Germany,
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knowing the German language, being married to a German man or woman, adhering to the basic
principles of National Socialism, hurried to submit an application to the German military services.
In March of 1943, the letter of a certain Spyros P. reached Merten’s Military Administration Office,
seeking the cession of a Jewish shop to him. The truth is that Mr. P. fulfilled all of the above
requirements:

With the present letter, allow me to request that you include me in the distribution of
Jewish shops and cede such a shop to me. Although for many years I have been a
merchant and representative of German sewing goods, jewelry, and metal companies,
however until now I have not managed to open my own business. The main reason for
this was my anti-Semitic position and even more so, my marriage to a German woman. I
lived for eleven years in Danzig and know German mores and customs with respect to
trade. With the arrival of the German troops here, I worked as an interpreter, initially at a
military hospital and now at the oxygen and acetylene factory “Oxygen”. My wife has
been working since the beginning of the occupation as a housewoman at the Naval
Administration. I would prefer to choose the shop of Solomon Yakar at Megalou
Alexandrou St., 20, or the shop of Menasseh and Son, Egnatia 44.48

Among others, the new possessors of Jewish shops included the Municipality of
Thessaloniki, the International Red Cross, the YDIP itself, various professional associations,
cooperatives, clubs, institutes, associations, owners of construction companies, mines, and in
general, anyone that could receive the agreement of the Germans in any way. While for some of
the above categories, the transfer of shops and apartments simply solved their housing problems
or secured a supply of food for the beneficiaries, for those that had undertaken contracts on behalf
of the occupation authorities it was rather a reward for their good services.
In the end, liberation highlighted all the dimensions of the issue of Jewish properties, the
only material witness that remained to remind people of the presence of the Jews in the city of
Thessaloniki. All those that had been named as caretakers were invited first to testify before the
judicial authorities of EAM-ELAS (Greek Liberation Front-Greek Popular Liberation Army) based
on the data of the (by then) Popular Service for the Disposal of Jewish Property; after the end of
the EAM-ELAS government, they were forced to return the shops, by order of the Governor-
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General of Macedonia, to those of their legal owners or relatives of the former that had managed
to return to Thessaloniki.
From the first moment, it was necessary for the judicial authorities to examine in detail all
the cases of caretakers named, since among those found in possession of Jewish shops there
were also those that had bought them from the first caretakers and fulfilled the prerequisites that
the YDIP had originally set for their cession. The following case was indicative, as presented in the
application by two caretakers to the YDIP in December 1944, with which they asked to keep
exploiting the shop:

We are the possessors of the shop at Papadopoulou St., No. 10. We bought it from
Georgios L., resident of Thessaloniki, who had it in his possession as caretaker for the
former owner, the Jew Mois Yakar and his brother. After buying the shop in question we
converted it into a paint store. A few items that we purchased with the shop (sewing
machines, etc.) are found inside it. On the 16th of this month our shop was sealed by the
National Militia, following an application by the Jewish former owner. With the present
letter we ask you to examine our case and return the shop in question to us, with the
paint store’s items, which have no relation to the items belonging to the Jew. Whatever
items belong to him, although we paid the caretaker mentioned above for them, we
accept to surrender them without reserve, to the Jew in question and we reserve the
right to sue the caretaker Georgios L. for their value. In addition, we ask you to grant the
shop in question to us, since we are victims of circumstances and victims of bombing
from Florina and both of us and our families depend on it for their survival, for which we
underwent the ultimate material sacrifices, and in addition we have many obligations. Let
it be noted that the shop is Greek property and that the owner is willing to accept our
staying there.49

With the formation of the Special Court for Collaborators of Thessaloniki in the spring of
1945, the issue of Jewish properties formed a part of the overall problem that concerned the
bringing to account of all those that had collaborated with the occupier. In October 1945, the
president of the Jewish Community of Thessaloniki, Haim Saltiel, asked the Special Commissioner
for Collaborators to prosecute the caretakers
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[…] who, slaves of money and zealous for easy and immoral wealth, approached the
Germans, collaborated with them, and achieved the delivery of shops to them, which
they managed in the most criminal way. They ignored and in many cases disdained the
Greek authorities, having, as it seems, taken for granted the victory of Germany and the
impunity of their own actions, and fell like crows on the property of their unfortunate
fellow citizens, whom the barbarian conquerors of their fatherland condemned to
annihilation […] Such deliberate collaborators with the conqueror, who facilitated his
work of occupation and were rewarded by him for this, are the various caretakers whom
the Service for the Disposal of Jewish Property named by order of the German
authorities, often through simple handwritten notes and not at all through regular
documents […] The study of the files of the Y.D.I.P. will reveal […] the true collaborators
with the enemy and their punishment […] will constitute the cleansing, literally, of the
word “collaborationism” because the whole issue of the management of Jewish
properties constitutes the most eloquent form of collaboration with the enemy […].50

Saltiel ended his statement to the Commissioner for Collaborators with arguments for the
need to bring to justice all those who had undertaken the management of Jewish property thanks
to the Germans for their own benefit, at the expense of the interests of their fellow citizens, and by
extension, of their stagnating fatherland:
The Jewish Community of Thessaloniki, Mr. Commissioner, is not interested in the
material interests of its members, whether present or absent. For this reason, if the issue
of Jewish property did not constitute the most vivid proof of collaboration with the
occupiers to the detriment in particular of the Jews, and more generally of the
Fatherland, it would not do anything or proceed to make any representations to this
effect. But the particular character of this issue, through which the private interests of the
exiled members of our community were significantly harmed, as were as well the
interests of Greece, significantly and irrevocably, led it to submit at its discretion a
request that on this occasion, within your competence, you exercise the respective
prosecution against the caretakers in general, so that the collaborators and instruments
of the occupier (which are mainly found among the caretakers) may find the punishment
that suits their actions.51
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As was proven in fact, the conviction of the collaborators, and even more so the serving of
their sentences, did not vindicate the victims, and was left on the back burner when the country fell
into the quagmire of the Civil War. The return of the properties to their legal holders, however
proved to be an equally difficult and complicated issue, when after the end of the war hundreds of
Jews returned to the city and claimed all that had been taken from them in such a violent way. At
that time the Civil War and its ideological stakes appeared to be the field of real conflict, which
imposed different conditions on the rendering of justice, providing the caretakers of the occupation
with the possibility to claim for a second time what did not belong to them: the properties of most
of the people who had been lost in the gas chambers of the Eastern territories and of the few that
had managed to escape from them and returned to their homeland in order to attempt a new
beginning.
Thus it is no surprise that when Sam Hasid, son of Isaac, submitted an application to the
YDIP in order for his father’s shop to be returned to him, he found opposite him the caretaker
named by the Germans, Fokionas G.52 As for the latter, among the other reasons to which he
appealed in order not to return the shop was the necessary confirmation of the death of the owner
and his other son in the gas chambers of Krakow, in order for Sam Hasid to acquire rights of
inheritance over the family business, which until then, as he stated, he did not possess. 53
Regarding Sam Hasid, he needed to summon all his strength, in spite of his miserable
financial situation, in order to convince others of the rightness of his claim, necessarily becoming
involved with the wheels of politics. At the beginning of January 1945, he managed to equip
himself with a note, like the one below, that he could use in the struggle to regain his family’s
business: “Dear fellow fighter Kalidopoulos, the friend bearing this note is a Jew and I have also
met him. From what he says, it seems that he is right and has been wronged. Without wanting to
tire you, I ask you to take care that a man from a minority that we have completely lost from the
land not be wronged”.54
Slightly later, Fokionas G. also strengthened his position, especially after the judicial
decision with which his case was not indicted for a public hearing and he was acquitted of all
charges. As was noted in the rationale of the decision, the Special Commissioner of the Tribunal
of Collaborators accepted on the one hand that the man in question was named as caretaker in
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the Jewish shop mentioned by order of the German authorities and that in all probability he gained
financial benefits, but he judged that this naming did not take place as a reward for services
provided to the Germans or thanks to collaboration with them, in order to be considered
punishable according to the provisions of the law on collaboration.55
The case of Hasid and his conflict with Fokionas G. was one of the hundreds of cases that
involved lawyers’ offices and committees, were stuck in the gears of bureaucracy, were promoted
with impersonal memoranda that supported the rightness of the demands of various sides and in
the end were resolved with judicial decisions and state laws. A decisive step was taken with the
voting of Obligatory Law 846 in January of 1946, with which the state renounced its rights over
Jewish properties.56 However, even before the end of 1945 with the publication of Obligatory Law
808, the government had already proceeded to arrange this serious issue by obliging the
caretakers to surrender their properties to the lawful beneficiaries within 15 days of the
announcement of a relevant statement. In line with the same spirit, in March 1949 a royal decree
created the Organization for the Care and Rehabilitation of the Jews of Greece (OPAIE), with the
goal to take care of and reinstate any Greek Jews that had been saved from the German gas
chambers.57
As is observed, the legislator dealt with the heated issue of Jewish properties after the end
of the war with courageous legal measures, seeking to re-establish the spirit of law that had been
wounded so much during the period of occupation because of both German barbarity and also the
traitorous behavior of those Greeks that had hurried to benefit from the annihilation of their
compatriots. However, beyond the reacquisition per se of the properties by their owners or their
lawful inheritors, what remains to be studied is the ease with which a large city, in the case being
examined, Thessaloniki, left behind such an important part of its past, transforming into silence
and forgetfulness the definitive loss of its historic demographic and urban composition for the sake
of its modern prospects.

55

ACAT, Collaborators’ Trials: [Land Register Office of Thessaloniki, YDIP Disposal File of Haim Hassid, ropes, Katouni 5], The
Special Commissioner to the Council of Judges under Obligatory Law 533/45, Thessaloniki, November 16, 1946.
56

57

Molho, op. cit., p. 398.

Specifically for the issue of the post-war legislative measures that concerned Jewish properties in Greece, see Alexios
Menexiadis, “The Fate of Jewish Property during and after the Occupation: the Legal Context”, Society for the Study of Modern
Greek Culture and General Education, Greek Jewry (April 3-4 1998), Academic Symposium, Athens 1999, pp. 293-302.

Ολοκαύτωμα και Εθνική Αντίσταση στην Θεσσαλονίκη, 1941-1944

Ιάσονας Χανδρινός

Όταν ο 30χρονος Δημήτρης Χαλκίδης επέστρεψε από το αλβανικό μέτωπο, βρήκε το χωριό του,
Νέο Πετρίτσι Σερρών, κατεχόμενο από τα βουλγαρικά στρατεύματα, μαζί με όλη την μεθοριακή ζώνη του
νομού Σερρών. Κάτω από την αφόρητη πίεση των Βουλγάρων, αποφάσισε να εγκαταλείψει το χωριό του
και να εγκατασταθεί στη Νιγρίτα, που βρισκόταν στη γερμανική ζώνη κατοχής, με σκοπό να εξασφαλίσει
σπίτι και καλλιεργήσιμη έκταση. Διψώντας για δράση, το 1942 εντάχθηκε στο νεοσύστατο ΕΑΜ και ανέλαβε
να οργανώσει παράνομα δίκτυα σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Αυτά τα δίκτυα δεν ήταν παρά η
συνωμοτική προέκταση φιλικών επαφών και ανθρωποδικτύων και, όπως ήταν φυσικό, πολλές από τις
συνδέσεις γίνονταν στην Θεσσαλονίκη, όπου ζούσαν γνωστοί, συμπολεμιστές του και φυγάδες από την
βουλγαροκρατούμενη ζώνη. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αλβέρτος Μόλχο, με τον οποίον γνωρίζονταν από
το αλβανικό μέτωπο. Ο Χαλκίδης προσπάθησε να πείσει τον φίλο του να εγκαταλείψει οικογενειακώς την
Θεσσαλονίκη, συνδυάζοντας το επιχείρημα της αντίστασης στους κατακτητές με την ανάγκη σωτηρίας των
Εβραίων από τον ναζιστικό διωγμό ο οποίος είχε αρχίσει να εντείνεται. Οι δύο φίλοι δεν πρόλαβαν να
ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Η επόμενη επίσκεψη του Χαλκίδη συνέπεσε με την γκεττοποίηση και τους
σιδηροδρομικούς εκτοπισμούς. Ήταν ήδη Μάρτιος του 1943 και ο Χαλκίδης, σοκαρισμένος ο Χαλκίδης,
υποσχέθηκε στον εαυτό του να καταφέρει να σώσει τουλάχιστον μια εβραϊκή οικογένεια, κάποιον που
ήξερε, κάποιον που θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί, μέσα στον τρόμο των ημερών. Στράφηκε στην
οικογένεια του Αλμπέρτο Καράσσο, μέλους του ΕΑΜ και εκτελεσμένου από τους Γερμανούς σε αντίποινα
τον Δεκέμβριο του 1942, και ανέλαβε προσωπικά να προμηθεύσει με ψεύτικες ταυτότητες τα τρία ορφανά
του Καράσσο, τον Μάρκο 19 ετών, την Νταίζη, 17 ετών και την Μπέττυ, 12 ετών. Με τη βοήθεια του
Χαλκίδη, τα τρία παιδιά εγκατέλειψαν την Θεσσαλονίκη, τους εξασφαλίστηκε η εγκατάστασή τους στην
περιοχή του Κιλκίς και της Νιγρίτας58. Ο Μάρκος και η Νταίζη ανταπέδωσαν την σωτήρια αρωγή της
Αντίστασης, εντασσόμενοι με ενθουσιασμό στις γραμμές της. Η Νταίζη έγινε μέλος της ΕΠΟΝ και
διαφωτίστρια στα χωριά της Νιγρίτας, ο Μάρκος, ένα σεμνό αλλά θαρραλέο παιδί, έγινε αντάρτης και έπεσε
πολεμώντας σώμα με σώμα τους Γερμανούς τον Αύγουστο του 1944 στο Μουχαρέμ Χάνι Έδεσσας, ως
ανθυπολοχαγός του 16ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, προαχθείς επ’ ανδραγαθία σε έφεδρο υπολοχαγό από
την εαμική κυβέρνηση του βουνού, την περίφημη ΠΕΕΑ59. Η συμβολή του Χαλκίδη στη σωτηρία της
οικογένειας Καράσσο αναγνωρίστηκε τον Μάιο του 1992 από το Yad Vashem και το όνομά του
αναγράφεται σήμερα στον κήπο των «Δικαίων των Εθνών» στην Ιερουσαλήμ.
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Ως πεδία έρευνας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Αντίσταση και οι Εβραίοι παραμένουν σε μεγάλο
βαθμό ανεξάρτητα μεταξύ τους. Στο πολυπρισματικό σύμπαν των σπουδών του Ολοκαυτώματος, η
συνδρομή στους καταδιωκόμενους Εβραίους συχνά εξαντλείται στο αφήγημα μιας αλληλεγγύης
εξατομικευμένης, αποσυνδεμένης από ευρύτερα κοινωνικά και ιδεολογικά πλαίσια. Αντίστοιχα, οι έρευνες
που επιδιώκουν να ρίξουν φως στη συμμετοχή των Εβραίων σε οργανωμένα αντιστασιακά σχήματα,
εκκινούν κατά τεκμήριο από το στοιχείο της «εβραϊκότητας», αγνοώντας ή παραβλέποντας επιπρόσθετα
κίνητρα ή ιδεολογικές επιρροές. Από την άλλη, η Αντίσταση, είτε ως ιστορικό φαινόμενο, είτε ως θέμα
δημόσιας συζήτησης, σπάνια διεκδικεί την πατρότητα των εξαιρέσεων του Ολοκαυτώματος, δηλαδή τη
διάσωση χιλιάδων Εβραίων από τον ναζιστικό όλεθρο. Στην ελληνική περίπτωση, το θέμα εμπλέκεται
αναπόφευκτα στη δίνη των πολιτικών αναταραχών και της εμφυλιοπολεμικής πόλωσης που αποσιώπησε
σε μεγάλο βαθμό τη διαπλοκή ελληνικού εβραϊσμού και αντίστασης, εξορίζοντάς την στο περιθώριο της
βιβλιογραφίας. Οφείλουμε να συμφωνήσουμε με την παρατήρηση της Οντέτ Βαρών-Βασάρ, ότι
«αναζητώντας την αποτύπωση του γεγονότος στον ελληνικό αντιστασιακό τύπο, βρίσκεται κανείς μπροστά
σε μια σχεδόν απόλυτη σιωπή», καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η συμπαράσταση στους Εβραίους
ήταν έξω από τους οργανωμένους στόχους της ελληνικής Αντίστασης και το Ολοκαύτωμα μια
πραγματικότητα η οποία δεν υπογραμμίστηκε αρκετά από τον αντιστασιακό κόσμο, ούτε ως ιδιότυπο
γερμανικό έγκλημα ούτε ασφαλώς μέσα από τις, άγνωστες εκείνη την εποχή, διαστάσεις του60. Αντίστοιχα,
ο ελληνικός εβραϊσμός, επιβιώνοντας στη βαριά σκια του Ολοκαυτώματος, παραμέλησε να φωτίσει ιστορίες
αντίστασης –ατομικές είτε συλλογικές–, μεταξύ άλλων, και για στρατηγικούς λόγους προσαρμογής στη
μεταπολεμική (και μετεμφυλιακή) ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει, και για τους
ίδιους τους Εβραίους, σε μεγάλο βαθμό, άγνωστο.

Ανθρωπιστικό καθήκον και αντιφασιστική αλληλεγγύη

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές, το ΕΑΜ ήταν η μοναδική συλλογική προσπάθεια δημόσιας
έκκλησης για αντίδραση στο φυλετικό διωγμό, ενώ απευθύνθηκε και στους ίδιους τους Εβραίους,
αντιμετωπίζοντάς τους ως αναπόσπαστο τμήμα του χειμαζόμενου πληθυσμού και εν δυνάμει
«επαναστατικό» υποκείμενο. Δύο μήνες μετά την επιβολή της καταναγκαστικής εργασίας στους Εβραίους
της Θεσσαλονίκης, το ΣΤ΄ Αστυνομικό Τμήμα της πόλης κατέσχεσε μερικές προκηρύξεις «κομμουνιστικής»
προέλευσης, πεταγμένες στο δρόμο, οι οποίες παρακινούσαν τους επιστρατευμένους Εβραίους να
απαιτήσουν από τους Γερμανούς υψηλότερα ημερομίσθια, ενίσχυση των οικογενειών τους σε τρόφιμα και
ιατρική περίθαλψη61. Όταν ξεκίνησαν οι εκτοπισμοί της Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 1943), η «Εθνική
Αλληλεγγύη» Αθήνας κυκλοφόρησε μια σπάνια προκήρυξη η οποία περιέγραφε μια πρωτοφανή κατάσταση
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στην Θεσσαλονίκη. Με λόγια γεμάτα συναισθηματική φόρτιση αλλά και αγωνιστικό πάθος, το κείμενο έδινε
για πρώτη φορά πληροφορίες για το τι συνέβαινε στα «τραίνα του θανάτου», παρμένες πιθανότατα από
Έλληνες σιδηροδρομικούς που οδηγούσαν τις αμαξοστοιχίες μέχρι τη Γιουγκοσλαβία. Αν και εντάσσει τους
εκτοπισμούς στην ίδια τάξη μεγέθους με τα υπόλοιπα φασιστικά εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού,
το κείμενο αποτελεί ίσως τη μοναδική νύξη σχετικά με την ιδιαίτερη φύση του διωγμού των Εβραίων,
απέναντι στον οποίο έπρεπε να ορθωθεί μια αποφασιστική, συμπαγής αντιφασιστική αλληλεγγύη: «Τον
πόνο της κατατρεγμένης φυλής τον νοιώθουμε σαν πόνο δικό μας. Κάθε Έλληνας πρέπει να διαμαρτυρηθεί
για τα μαρτύρια των Εβραίων γιατί είναι ένα μέρος από τα δεινά που σωρεύει ο κατακτητής σ’ όλο το λαό
που κατοικεί στη γη της Ελλάδας. Είναι ένα μέρος της φασιστικής κτηνωδίας που χτυπά τον ένα ή τον άλλο
κι όλους μαζύ»62.
Διάσπαρτες μαρτυρίες υπαινίσσονται μια αιτιακή συνάφεια ανάμεσα στη διάθεση βοήθειας στους
Εβραίους και το αντιφασιστικό αίσθημα που κυριαρχούσε στα ίδια στρώματα του πληθυσμού τα οποία
ανήκαν ή εντάχθηκαν αργότερα στην Αντίσταση. Σε κάποιες από τις μετακινήσεις στα γκέττο της
Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 1943, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών παρακολουθούσε από μικρή απόσταση
και με έκδηλη αγανάκτηση την δραματική πορεία των απελπισμένων κατά μήκος της οδού Εγνατίας.
Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας 22χρονος ανθυπασπιστής, πρώην απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων και
τότε φοιτητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Θεσσαλονίκης, που αναζητούσε ερεθίσματα για δράση. Όσα
αντίκρισε την ημέρα εκείνη επιτάχυναν την απόφασή του να εγκαταλείψει την αφόρητη τρομοκρατία των
πόλεων και να ενωθεί με τους αντάρτες στα βουνά: «Είναι μία από τις δύο εικόνες του Πολέμου που δεν θα
ξεχάσω ποτέ...Θα ‘ταν καμιά τρακοσαριά περίπου Εβραίοι και κατέβαιναν την Εγνατίας, πλαισιωμένοι από
Γερμανούς δεξιά κι αριστερά, κι ακολουθούσαμε εμείς από πίσω καμιά πενηνταριά φοιτητές, [να]
ακολουθούμε σιωπηλά...»63. Στα απομνημονεύματα του, ο πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας Αλέξης
Πάρνης, αφηγείται τη σωτηρία του συνεταίρου του πατέρα του, εμπορικού αντιπροσώπου Σαμ Λεβή και της
οικογένειάς του στον Πειραιά το 1943, ως «πρώτη τε μηνύουσα» –για να θυμηθούμε τον Θουκυδίδη– της
κατοπινής αντιστασιακής του πορείας. Ο Πάρνης (κατά κόσμον Σωτήρης Λεωνιδάκης), αργότερα ένοπλος
μαχητής του ΕΛΑΣ Αθήνας και ενεργό στέλεχος της εαμικής και κομμουνιστικής αντίστασης ομολογεί πως
«η ιστορία με τους Λεβή θα γινόταν η αιτία να στρατολογηθώ στην εαμική αντίσταση. Κάποιο σημαντικό
κομματικό στέλεχος της περιοχής –υπεύθυνος της Επαγρύπνησης– έμαθε ποιους κάλυπτε το
«παραδοσιακό» επώνυμο Παπαδόπουλος και ποιοι τους βοηθούσαν. Ήταν φυσικό να με πλησιάσει,
θεωρώντας ότι ήμουν άξιος να μπω στην οργάνωση. Εκείνο τον καιρό η σωτηρία των καταδιωγμένων απ’
τους ναζί Εβραίων ήταν ύψιστο αντιφασιστικό χρέος –για το εαμικό κίνημα τουλάχιστον»64.
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«Πούλησαν ακριβά το τομάρι τους»: Το ΕΑΜ και οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης

Οι πρώτοι σπασμοί της αντίδρασης που θα εξελισσόταν σε αντίσταση, καταγράφονται εκεί που χτύπησε
πρώτα ο ναζιστικός όλεθρος. Στην Θεσσαλονίκη, μόνο μια πολύ μικρή μειοψηφία αρνήθηκε να πάρει το
τρένο για το Άουσβιτς όχι μόνο χάρη σε εσωτερικές παρορμήσεις αλλά και εξωτερικές προϋποθέσεις. Για
τους ίδιους λόγους για τους οποίους, ο Πρίμο Λέβι έγραφε πως παντού, «η ιδέα της φυλάκισης είναι άμεσα
συνδεμένη με την ιδέα της απόδρασης ή της εξέγερσης»65, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 1943,
άνδρες και γυναίκες εγκατέλειπαν ατομικά ή σε μικρές ομάδες την γκεττοποιημένη πόλη και κατευθύνονταν,
με τη βοήθεια συνδέσμων του ΕΑΜ και μέσα από γερμανικούς κλοίους, στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές
της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας66. Παρότι οι πηγές μας παραμένουν απόμακρες από την καρδιά των
γεγονότων, η ιδεολογική σχέση με αριστερές και σοσιαλιστικές ιδέες από τον Μεσοπόλεμο, οπωσδήποτε
έσπρωξε έναν αριθμό Εβραίων στην κατεύθυνση της αντίστασης, χωρίς ωστόσο τα αποτελέσματα που θα
προδίκαζε η υπόμνηση ενός προπολεμικού κομμουνιστικού ακτιβισμού να είναι τα αναμενόμενα. Άτυπες
ομαδοποιήσεις με σημεία αναφοράς το ΕΑΜ ή και το Κομμουνιστικό Κόμμα ωθούσαν σε τάσεις
ανυπακοής, από τα οποία προέρχεται και η εμβληματικότερη ίσως μαρτυρία συνάντησης του ελληνικού
εβραϊσμού με την Αντίσταση: «Δεν φόρεσα ούτε στιγμή το κίτρινο άστρο. Γυρνούσα στις συνοικίες και στην
πόλη μαζί με Χριστιανούς για να στρατολογήσουμε νέες και νέους Εβραίους για ν’ ανέβουν στο βουνό, στην
Αντίσταση»67. Άλλοι Θεσσαλονικείς, μετρημένοι στα δάχτυλα, δραπέτευαν από διάφορα εργοτάξια
καταναγκαστικής εργασίας στα οποία είχαν επιστρατευτεί το καλοκαίρι του 1942 (Λεπτοκαρυά, Τέμπη,
Καρυά Λοκρίδας, Στρατόπεδο Θηβών). Μετά την θητεία του στο αλβανικό μέτωπο, ο Ιωσήφ Μάτσας από
τα Γιάννενα υπηρετούσε ως καθηγητής Γυμνασίου στο χωριό Μεγάλη Βρύση Κιλκίς. Τον Απρίλιο του 1943
εγκατέλειψε τη θέση του και ακολούθησε μια ομάδα 40 ανταρτών –εκ των οποίων οι δέκα ήταν
Θεσσαλονικείς Εβραίοι– που κρυβόταν στα δάση του Πάικου, πάνω από τα Γιαννιτσά. Εκεί μοιράστηκαν τις
δυσκολίες της αντάρτικης ζωής. «Οι πρώτοι δύο μήνες στάθηκαν το πύρινο καμίνι που μας ατσάλωσαν. Οι
κακουχίες ήταν τρομερές. Μας έλειπαν τα πάντα: τροφή, στέγη, ύπνος, εφόδια· είχαμε μόνο ένα ύψιστο
αγαθό: την ελευθερία. Για να σκορπίσουμε το αίσθημα της πείνας και του κρύου, το ρίχναμε στο τραγούδι.
Τραγουδούσαμε και ονειρευόμασταν την αυριανή λευτεριά, τον αυριανό κόσμο που θα ήταν απαλλαγμένος
από στερήσεις, διωγμούς και φυλετικές διακρίσεις. Έτσι αντέξαμε στις δοκιμασίες. Κι ύστερα απί
περιπετειώδεις νυχτερινές πορείες, μέσω των βουνών Τζένας, Καϊμακτσαλάν και Σινιάτσικο, φθασαμε στα
τέλη του Μάη στην Ελεύθερη Ελλάδα στην Δυτική Μακεδονία, όπου ανεφοδιαστήκαμε από τις ρίψεις και
σχηματίσαμε πραγματικά στρατιωτικά τμήματα»68. Η απόφαση συνάντησης με την ένοπλη αντίσταση –το
αντάρτικο– δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Εμπεριείχε μεγάλες δυσκολίες, αντικειμενικές και ψυχολογικές. Οι
αποσπασματικές μας πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως η πλειοψηφία όσων πήραν την, καθόλου
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αυτονότητη απόφαση, να ενωθούν με τους αντάρτες στο βουνό, ήταν νέοι· η παρατήρηση της Ρίκας
Μπενβενίστε πως «η Κατοχή και τα βάσανά της έκαναν πιο εύκολα ριζοσπάστες όσους ήταν νέοι, χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις»69, περιγράφει τα διευρυμένα όρια της εμπειρίας όλων όσοι ενηλικιώθηκαν
απότομα στην κατοχή, επιτρέποντάς μας να δούμε πως, στην περίπτωση των νεαρών Εβραίων, το χάσμα
των γενεών πήρε το χαρακτήρα μιας δυναμικής χειραφέτησης από τους δισταγμούς του οικογενειακού
περιβάλλοντος αλλά και τις αδράνειες και τα μοιρολατρικά κελεύσματα των κοινοτήτων70. Διαχωριστικές
γραμμές αμβλύνονταν κάτω από την ισχυρή επίδραση ενός πατριωτικού αισθήματος που διαμόρφωνε μια
νέα αντίληψη του συνανήκειν. Ο Μορδεχάι Σάλεμ, που δραπέτευσε μαζί με τον αδελφό του Αλμπέρτο, από
την τελευταία αποστολή που θα πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς –το τρένο των
καταναγκαστικών εργατών–, ήταν υπόδειγμα υποψήφιου αντιστασιακού: Νέος, ορφανός, υιοθετημένος από
μια χριστιανή χήρα καπνεργάτρια, κρατούμενος στου Παύλου Μελά «ως Έλληνας όμηρος» και
καταναγκαστικός εργάτης. Η αποφασιστικότητα των δύο αδελφών αυξανόταν μαζί με τον κίνδυνο,
οδηγώντας τους να αλλάξουν δύο σπίτια στην Θεσσαλονίκη και αργότερα, άγνωστους μεταξύ αγνώστων
και χωρίς χαρτιά, στην αφιλόξενη ύπαιθρο έξω από την Θεσσαλονίκη, όπου η σωτηρία ήρθε ακάλεστη:
«Όταν φτάσαμε στη γέφυρα του Αξιού, επειδή βρήκαμε σωστό να χωρίσουμε με τον αδελφό μου, εγώ
πέρασα τη γέφυρα που τη φρουρούσαν οι Γερμανοί μόνος επάνω σ’ ένα κάρο. Εκεί περίμενα τον αδελφό
[μου] να περάσει κι αυτός. Εγώ έκατσα σ’ ένα μποστάνι να ξεκουραστώ, όταν έρχεται ένας περίπου 15
χρονών και μου κάνει ερωτήσεις που μου φέραν αμφιβολία, μαζί και φόβο. Τον είπα ότι πηγαίνω στην
Κατερίνη να δουλέψω κι ότι δεν φοβάμαι που υπήρχαν Γερμανοί. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε οργάνωση
ΕΑΜ αλλά αυτό το παληκάρι με ρώτησε αν ήμουν Εβραίος κι εγώ τον απάντησα όχι. Αυτός επέμεινε και
τότες τον ρώτησα τι μπορούσε να μου κάνει αν ήμουνα Εβραίος. Τότες μου είπε ότι «μπορώ να σε σώσω».
Τον είπα ότι περιμένω τον αδελφό μου που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση μαζί μου. Εγώ περίμενα τον
αδελφό μου μέχρι το βράδυ. Με έβαλε να κοιμηθώ σε μια εκκλησία και το πρωί στις 5 η ώρα με δίνει οδηγίες
για να τραβήξω για το Βέρμιο. Συνάμα, μου δίνει κι ένα γράμμα και μου λέει όταν αν συλληφθώ από πολίτες
και με ρωτήσουν αν ήμουν οργανωμένος στο ΕΑΜ (χωρίς να μου εξηγήσει ούτε τα γράμματα τι σημαίνουν),
να τους απαντήσω ναι»71. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν τα αδέλφια Μωυσής, Σολομών, Γιολάντα και Ντόρα
Μπουρλά, οι Ντικ Μπενβενίστε, Σαλτιέλ Γκαττένιο, Ισαάκ Εμμανουήλ, Ισάκ Ντάσα, Δαβίδ Ααρών, Μιχάλης
Μπρούδο, Σαμπετάι Βαρσάνο, Μωσέ Μπέλο, Ηλίας Ερρέρα, Μωσέ Σεγκόρα, Ιωσήφ Μάνο, Ντίνος και
Σαλβατώρ Οβαδίας, Σολομών Σαλτιέλ, Μωρίς Φλωρεντίν, Δανιέλ Ουζιέλ, Ιάκωβος Κούμερης, Φλώρα
Περαχιά, Ερρίκος Πιπανό και πολλοί άλλοι. Λίγοι θα διαφωνούσαν με την παρατήρηση του Ανδρέα Σεφιχά,
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πως αυτοί που επέλεξαν τον άγνωστο δρόμο του βουνού, και μάλιστα σε μια περίοδο που το αντάρτικο δεν
ήταν αρκετά ισχυρό, ήταν οι «αποφασισμένοι να πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους»72.

Οι περισσότεροι Εβραίοι τοποθετήθηκαν στο 16ο Σύνταγμα της Χ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ,
στην περιοχή του Βερμίου. Εκεί βρέθηκε και ο Ιωσήφ Μάτσας από τα Ιωάννινα, ο οποίος
περιέγραψε εκείνη την εποχή ως εξής: «Οι πρώτοι δύο μήνες στάθηκαν το πύρινο καμίνι που μας
ατσάλωσαν. Οι κακουχίες ήταν τρομερές. Μας έλειπαν τα πάντα: τροφή, στέγη, ύπνος, εφόδια·
είχαμε μόνο ένα ύψιστο αγαθό: την ελευθερία. Για να σκορπίσουμε το αίσθημα της πείνας και του
κρύου, το ρίχναμε στο τραγούδι. Τραγουδούσαμε και ονειρευόμασταν την αυριανή λευτεριά, τον
αυριανό κόσμο που θα ήταν απαλλαγμένος από στερήσεις, διωγμούς και φυλετικές διακρίσεις.
Έτσι αντέξαμε στις δοκιμασίες».
Το αντάρτικο σηματοδοτούσε τη μετάβαση από την περιπέτεια της ατομικής διάσωσης στην
εμπειρία της συλλογικότητας του ένοπλου αγώνα. Εκτός από ασφάλεια, ο ΕΛΑΣ προσέφερε –και
σε ένα βαθμό απαιτούσε– τη δυνατότητα της ενεργητικής αντίδρασης απέναντι στις δυνάμεις της
καταστροφής του εβραϊκού κόσμου. Οι βετεράνοι του ελληνοϊταλικού πολέμου και αρκετοί νεαροί –
άντρες και γυναίκες– εντάχθηκαν στις αντάρτικες μονάδες, ενώ όσοι δεν πήραν τα όπλα,
εντάχθηκαν στις νέες συνθήκες ζωής της αντιστασιακής υπαίθρου, «δούλευαν δίπλα στους
χωρικούς σαν σύνδεσμοι, στις βοηθητικές υπηρεσίες του στρατού. Οι πιο εγγράμματοι ανέλαβαν τις
γραφικές υπηρεσίες στην Εθνική Αλληλεγγύη, στον ανεφοδιασμό, στη συγκέντρωση τροφίμων. Οι
τεχνίτες δούλευαν στα συνεργεία για την κατασκευή ρούχων, πηλικίων και αρβυλών. Οι γυναίκες
έραβαν εκείνα τα παρδαλά πουκάμισα φτιαγμένα από καθάριο μετάξι από τα αλεξίπτωτα των
ρίψεων, έπλεκαν μάλλινες κάλτσες και σκούφους για τη «φανέλλα του αντάρτη» και οι νέες
κοπέλες, σαν πιο μορφωμένες, ανέλαβαν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις θεατρικές
παραστάσεις»73. Στις πολύμορφες ωσμώσεις του αντιστασιακού υποκειμένου, και ιδιαίτερα στην
ένοπλη μορφή του, παρατηρείται μια, λιγότερο ή περισσότερο ρητή, υπέρβαση των διακρίσεων
που στρέφονταν κατά της εβραϊκής μειοψηφίας. Παρά την αγραμματοσύνη και τις προκαταλήψεις
που επιβίωναν στον αγροτικό κόσμο της υπάιθρου, η υψηλή αίσθηση αγωνιστικής αλληλεγγύης
καθιστούσε την ένοπλη συνύπαρξη μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων τουλάχιστον αρμονική. Στο
αντάρτικο,

ο κοινός αντιφασιστικός αγώνας και οι σκληρές συνθήκες υπό τις οποίες αυτός

διεξαγόταν, εξουδετέρωνε στην πράξη εμπεδωμένους κοινωνικούς, ταξικούς και φυλετικούς
διαχωρισμούς. Ο Βιτάλ Σολομών Αελιών έμεινε στη μνήμη των συντρόφων του ως το
«χαροκαμένο παλικάρι», που πολέμησε με πείσμα και διακρίθηκε στη μεγάλη Μάχη του
Καράλακκα Πιερίας (6 Μαίου 1944)74. Ο Δαβίδ Μπρούδο από την Θεσσαλονίκη αφηγήθηκε στον
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γράφοντα πως, σαν αντάρτης στο Αρχηγείο Παρνασσίδας του ΕΛΑΣ γιόρταζε το χριστιανικό
Πάσχα στον Παρνασσό, μαζί με άλλους αντάρτες και χωρικούς, που γνώριζαν την εβραϊκή του
ταυτότητα75. Τον Ιούλιο του 1944, ο νεαρός Κερκυραίος Ιάκωβος Μπαλέστρα διέφυγε από το νησί
του και κατατάχθηκε στον ΕΛΑΣ στην περιοχή της Ηγουμενίτσας. Όταν κάποιος από τους
αντάρτες τον αποκάλεσε υβριστικά «παλιοεβραίο», ο διοικητής (καπετάνιος) του τμήματος,
Παράσχος, συγκάλεσε συνέλευση και ανάγκασε τον αντάρτη να ζητήσει δημόσια συγνώμη,
λέγοντας πως στον ΕΛΑΣ διακρίσεις γίνονταν μόνο ανάμεσα σε αυτούς που πολεμούν και σε
αυτούς που δεν πολεμούν76. Δεν άκουσα ποτέ τη λέξη «Εβραίος» εκεί πάνω. Ποτέ. Ένα περίεργο
πράγμα. Μου έκανε εντύπωση. Είναι κάτι που λέγεται, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Ιδίως για εμάς,
είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Δεν άκουσα ποτέ τη λέξη «Εβραίος»77. Στην Αντίσταση, η
εβραϊκή ταυτότητα σε μεγάλο βαθμό απενοχοποιήθηκε και αναμίχθηκε με μια πατριωτική
υπερηφάνεια, που δικαίωνε την επιλογή της αντίστασης στο σύνολό της 78. Η ένοπλη αντίσταση
είχε θέση και για τις γυναίκες: Η Νταίζη Καράσσο έγινε διαφωτίστρια της ΕΠΟΝ, η Ντόρα
Μπουρλά σύνδεσμος, η Φανή Φλωρεντίν που ανέβηκε στο Πάικο με τον σύζυγό της Λεών
Ματαλόν, έγινε νοσοκόμα, δείχνοντας εξαιρετικό θάρρος και αντοχή. Οι απώλειες των Εβραίων
μαχητών δεν ήταν μικρές. Η Στέλλα Κοέν σκοτώθηκε πολεμώντας τους Γερμανούς στα Τάχνιστα
Πιερίας, στις 16 Απριλίου 1943. Ο πόλεμος έγινε σκληρότερος το 1944. Από τις εκατοντάδες
μάχες ξεχώρισαν αυτές στην Υπαπαντή, την Ούτσενα, το Μέγα Ρέμα, την Αβδέλλα, το Περιβόλι
Γρεβενών, το Ξερολίβαδο, την Καρατζόβα, την Κερασιά, την Αρδέα, τον Πελαργό και οι μεγάλες
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή Γρεβενών και Κοζάνης τον Ιούλιο, όπου χάθηκαν οι
Ηλίας Νισσήμ και Ιωσήφ Μπενσουσάν. Στην Απελευθέρωση, η Χ Μεραρχία του ΕΛΑΣ προήγαγε
μετά θάνατον αντάρτες που είχαν επιδείξει «υπέροχην ανδρεία, έξοχο ψυχικό θάρρος, διοικητικήν
ικανότητα, αποφασιστικότητα και υπέροχο πνεύμα αυτοθυσίας που ξεπερνούν τα όρια του καλώς
εννοούμενου καθήκοντος». Μεταξύ αυτών και τους Μάρκο Καράσσο, Ντίνο Οβαδία και Βιτάλ
Μπεράχα. Ο Μάρκος Καράσσο, είχε ονομαστεί αντάρτης-ανθυπολοχαγός και σκοτώθηκε στη
μεγάλη μάχη του Μουχαρέμ Χάνι, στις 6 Αυγούστου 1944. Τελευταίος νεκρός ήταν ο
εικοσάχρονος Σολομών (Σάρδος) Μπουρλάς που έπεσε με το πολυβόλο στα χέρια σε μάχη στο
Σταυρό Βέροιας. Η ημερομηνία ήταν 27 Σεπτεμβρίου 1944, περίπου ένα μήνα προτού ο ναζισμός
εγκαταλείψει την μαρτυρική Θεσσαλονίκη.
Η ιστορία συνάντησης της Αντίστασης με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης δε σταμάτησε με την
Απελευθέρωση. Όσο μας επιτρέπει η αποσπασματικότητα των πηγών μας να διαπιστώσουμε, οι
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ΕΜΕ, Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών, Φάκελος Δαβίδ Μπρούδο, βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, 3.11.2009.
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ΕΜΕ, Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών, Φάκελος Μωρίς Φλωρεντίν, βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, 24.7.2013.
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Ενδεικτικά βλ. Νίνα Ναχμία, Ρέϊνα Ζιλμπέρτα. Ένα παιδί στο γκέτο της Θεσσαλονίκης. Ωκεανίδα, Αθήνα 1996, σ. 60.

πρώτες ενέργειες ανασυγκρότησης των αποδεκατισμένων κοινοτήτων αμέσως μετά την
αποχώρηση των Γερμανών (Οκτώβριος 1944) συνδέθηκαν με, λιγότερο ή περισσότερο
ενεργητικές, πρωτοβουλίες στήριξης από την πλευρά του ΕΑΜ το οποίο ασκούσε μια ντε φάκτο,
προσωρινή εξουσία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη, κατά το σύντομο
διάστημα της εαμοκρατίας (Οκτώβριος 1944-Φεβρουάριος 1945), οι πιεστικές ανάγκες των
επιζώντων που σταδιακά επέστρεφαν από τα βουνά, σε τρόφιμα, φάρμακα και κυρίως στέγη –όλα
τα κοινοτικά καταστήματα, τα γραφεία και τα σπίτια είχαν παραχωρηθεί σε «μεσεγγυούχους» και
επιχειρηματίες– καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό από το ΕΑΜ. Εκτός από τις παροχές της
Επιμελητείας του Αντάρτη (ΕΤΑ), ένα ειδικό «Γραφείο Προστασίας Ισραηλιτών» στα πλαίσια
λειτουργίας

της

Εθνικής

Πολιτοφυλακής

στην

πόλη,

ανέλαβε

να

επιστρέψει

στην

ανασυγκροτούμενη κοινότητα επιχειρήσεις και ακίνητα που είχαν καταπαταηθεί, εκδιώκοντας βίαια
τους «ιδιοκτήτες» τους79. Ήταν η πρώτη (και μάλλον η τελευταία) προσπάθεια να επανορθωθεί το
όνειδος της λεηλασίας των εβραϊκών ακινήτων, προσπάθεια την οποία ανέτρεψε η ανώμαλη
μεταπελευθερωτική πολιτική κατάσταση.
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Αρχείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ), πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, 6.12.1944,
12.12.1944, 27.12.1944. Ευχαριστώ θερμά την υπεύθυνη του πολύτιμου αρχείου της ΙΚΘ, Αλίκη Αρούχ, για την επισήμανση των
εγγράφων. Πβ ενδεικτικά εφ. Ελευθερία (Όργανο της Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας του ΕΑΜ), 13.10.1944. 11.12.1944,
24.12.1944, 30.12.1944. Mark Mazower, «Οι συνέπειες του Διωγμού των Εβραίων για την πόλη της Θεσσαλονίκης». Στο: Ρίκα
Μπενβενίστε (επιμ.), Οι Εβραίοι της Ελλάδας στην Κατοχή. Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού. Εκδόσεις Βάνιας,
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 53-61.

“May Your Memory be Love”: The Story of Ovadia Baruch
Using film testimony in class

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

Group 2: Life during the Holocaust
1) Describe the conditions on the deportation train from Greece to Auschwitz. Why can't Ovadia
set himself free from the image of trains?
2) How would you describe Dr. Samuel? Is your first impression of him similar to the later one? If it
changes - why? What can we learn from that about the Holocaust?

Group 3: Life after the Holocaust
1) If you were to make a list of all the factors that may have been helpful in Ovadia’s survival, what
would be written on that list?
2) What is the victory over the Nazis for Ovadia? Does he want to take revenge on the
perpetrators?

General Questions
1) Which questions/dilemmas/issues does the film bring up?
2) What was your general impression of the film? What are the strong and weak points of the film
in general, and in particular when thinking about what we cam learn from it?

Η Συμβολή της Προφορικής και της Τοπικής Ιστορίας
στη Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος

Ελένη Μπεζέ
Ο τίτλος της παρουσίασής μου παραπέμπει περισσότερο σε θεωρητική προσέγγιση. Αυτό που θα
σας παρουσιάσω, όμως, αποτελεί περισσότερο μια διδακτική πρόταση με αφετηρία κυρίως πηγές
της προφορικής ιστορίας, που παράλληλα δίνουν και μια διάσταση της τοπικής ιστορίας, της
ιστορίας της Θεσσαλονίκης εν προκειμένω.
Τα αποσπάσματα από τις προφορικές μαρτυρίες που χρησιμοποιώ προέρχονται από εκδόσεις
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και είναι
προσβάσιμες –θέλω να το τονίσω αυτό– μέσω της ιστοσελίδας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος∙
τα αποσπάσματα από γραπτές μαρτυρίες που παραθέτω προέρχονται από εκδόσεις που
μπορείτε να βρείτε στις βιβλιοθήκες του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδος στην Αθήνα, καθώς και στο αρχεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας της
Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου στην Αθήνα. Τέλος, το φωτογραφικό
υλικό προέρχεται κυρίως από το αρχείο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και είναι επίσης
προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του. Όπως καταλαβαίνεται, στόχος μου ήταν να επιλέξω υλικό
στο οποίο να έχετε πρόσβαση σχετικά εύκολα, ώστε να μπορείτε να το αξιοποιήσετε, με τον τρόπο
που εσείς θέλετε, στη διδασκαλία σας.
Εισαγωγή
Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να διδάξει το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, και ειδικότερα των
Ελλήνων Εβραίων, συχνά έρχεται αντιμέτωπος με την άγνοια των μαθητών γύρω από την
παρουσία Εβραίων στον ελλαδικό χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία σχετικού διδακτικού
υλικού από τα σχολικά βιβλία, θα επιχειρήσω, εν είδη εισαγωγής σε μια διδακτική ενότητα που θα
αφορούσε το Ολοκαύτωμα ή ως έναυσμα για τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής εργασίας, να
σκιαγραφήσω εν συντομία τη ζωή στην εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης από τον
Μεσοπόλεμο ως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Κύριος στόχος μου, μέσα από προφορικές και
γραπτές μαρτυρίες επιζώντων, καθώς και φωτογραφικό υλικό, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας
του Ολοκαυτώματος και η ανάδειξη τόσο της τοπικής διάστασης του γεγονότος όσο και της
συνάφειάς του με την «εθνική» ιστορία. Με την παρουσίαση που ακολουθεί ελπίζω να φανεί, σε
κάποιο βαθμό, πώς η προφορική και/ή η τοπική ιστορία μπορούν να συμβάλουν στη διδασκαλία
του θέματος.

Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρώ να σκιαγραφήσω, μέσα από
προφορικές και γραπτές πηγές, τη ζωή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη πριν τον πόλεμο, στο
δεύτερο την τύχη τους στη διάρκεια του πολέμου και στο τρίτο μέρος τη ζωή τους αμέσως μετά.

Α΄ Μέρος: Η ζωή πριν

Οι Εβραίοι της πόλης προπολεμικά ήταν απλωμένοι σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Η πυρκαγιά του
’17, όμως, είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι Εβραίοι «να αναζητήσουν άσυλο στα προάστεια,
αποτελούμενα εν μέρει από ταπεινά σπιτάκια, και, συχνά, από παραπήγματα, υπόγεια, χτισμένα
με παλιές λαμαρίνες και σακιά από καναβάτσο».80
Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο του αρχιραβίνου της Θεσσαλονίκης
Μικαέλ Μόλχο και του γνωστού Θεσσαλονικού λόγιου Ζοζέφ Νεχαμά και έχει τίτλο In Μemoriam.
Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί την πρώτη απόπειρα ιστορικής καταγραφής της καταστροφής
των Εβραίων της Ελλάδας. Γράφτηκε από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, αμέσως μετά τον
πόλεμο (μεταξύ 1948-’49) και αποτελεί μέχρι σήμερα σημαντικό βιβλίο αναφοράς.
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Μικαέλ Μόλχο - Ιωσήφ Νεχαμά, In Memoriam, Αφιέρωμα στη μνήμη των Ισραηλιτών θυμάτων του ναζισμού εν Ελλάδι,
Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 20. Πρώτη έκδοση: In Memoriam, Hommage aux victimes des
Nazis en Grece (τόμ. 1 Θεσσαλονίκη 1948, τόμ. 2 Θεσσαλονίκη 1949, τόμ. 3 Μπουένος Άιρες 1953).

Οι μαρτυρίες και οι φωτογραφίες που ακολουθούν αμέσως μετά προέρχονται από την έκδοση του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος Εβραϊκές γειτονιές της Ελλάδας. Η εν λόγω έκδοση, η οποία υπάρχει
σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, προσφέρεται για μια
εισαγωγή των μαθητών στην εβραϊκή ζωή πριν τον πόλεμο τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην
υπόλοιπη Ελλάδα.

Ας δούμε λοιπόν τι μας λένε οι επιζώντες-μάρτυρες για τη ζωή τους πριν τον πόλεμο στη
Θεσσαλονίκη.

Η Αλλέγκρα Καράσσο αναπολεί τα παιδικά της χρόνια, ενδεχομένως εξιδανικεύοντας, σε κάποιο
βαθμό, τη ζωή πριν τον πόλεμο:

Μια διάθεση νοσταλγίας αναδύεται και από άλλες μαρτυρίες για την προπολεμική εποχή, τόσο
από Θεσσαλονικείς Εβραίους όσο και μη Εβραίους:

Ο Νικόλαος Λίγκας-Χαρδαλιάς θυμάται τους παιδικούς Εβραίους φίλους του

Η Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο μας μιλά για μία άλλη πλευρά της ζωής των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη,
τη φτώχεια.

«Οι ταξικές διαφορές ανάμεσα στους Εβραίους ήταν τεράστιες. Υπήρχαν οι πολύ φτωχοί Εβραίοι
στο συνοικισμό 151 και οι πλούσιοι, που ζούσαν στις Εξοχές, από τον Λευκό Πύργο και πάνω. Σε

ορισμένες περιοχές ζούσαν μόνο Εβραίοι, ήταν κάτι σαν γκέτο χωρίς πύλες. Υπήρχε πολλή
φτώχεια εκεί…».81

Η ίδια μιλά για την πρώτη φορά που συνειδητοποίησε ότι ως Εβραία δεν είχε τα ίδια δικαιώματα με
τα άλλα παιδιά.

«Ήθελα κι εγώ να γραφτώ στη Νεολαία, όπως οι περισσότερες συμμαθήτριές μου, αλλά δεν ήταν
δυνατόν. Στη νεολαία Μεταξά, οι Εβραίοι δεν επιτρέπονται…Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι
δεν ήμουν ίση με τους φίλους μου, τα χριστιανόπουλα».82

Με αφετηρία ανάλογο υλικό, δάσκαλος και μαθητές μπορούν να οδηγηθούν αρχικά σε μια γενική
συζήτηση γύρω από τις μνήμες της παιδικής ηλικίας. Στη συνέχεια, μπορούν να επεκταθούν σε
ειδικότερα θέματα, όπως αυτά των σχέσεων μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων στην πόλη και των
ταξικών διαφορών στο εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας. Επιπλέον, μπορούν να τεθούν
ερωτήματα που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αναζήτηση, όπως, λ.χ., πώς οι συγκεκριμένοι
παράγοντες (των σχέσεων μεταξύ Εβραίων – μη Εβραίων και των διαφορών στο εσωτερικό της
εβραϊκής κοινότητας) επηρέασαν την τύχη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια του
πολέμου.

81

Πηγή: Β. Lewcowicz, The Jewish Community of Salonika, 2006, σελ. 97.
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Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο, Πενήντα χρόνια μετά… Αναμνήσεις μια Σαλονικιώτισσας Εβραίας, 1996, σελ. 30.

Β΄ Μέρος: Στη διάρκεια του πολέμου

Εδώ βλέπουμε μια εβραϊκή οικογένεια, την οικογένεια Γκερσόν, φωτογραφημένη τον Φλεβάρη του
’43, δηλαδή λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι εκτοπίσεις, στο γκέτο που δημιουργήθηκε στην εβραϊκή
συνοικία «Βαρώνου Χιρς» στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια Γκερσόν χάθηκε ολόκληρη στο
Άουσβιτς.

«Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν»

Όπως είναι γνωστό, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης πλήρωσαν ιδιαίτερα βαρύ τίμημα. Υπολογίζεται
ότι οι απώλειες των Εβραίων της πόλης ανέρχονται σε ποσοστό 96%. (Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι
αντίστοιχες απώλειες της κοινότητας της Αθήνας υπολογίζονται σε λιγότερο του 30%).
Εκ των πραγμάτων λοιπόν, οι περισσότερες μαρτυρίες Θεσσαλονικιών Εβραίων
προέρχονται από ανθρώπους που επέζησαν από στρατόπεδα εξόντωσης και συγκέντρωσης.
Οι Θεσσαλονικείς αυτοί είναι συχνά οι μόνοι επιζώντες της οικογένειάς τους και από τους
ελάχιστους επιζώντες μιας άλλοτε πολυάριθμης και ευημερούσας κοινότητας. Και, όπως
θυμίζει ο συγγραφέας και επιζών του Άουσβιτς Πρίμο Λέβι, οι επιζώντες των στρατοπέδων
δεν μαρτυρούν μόνο για τους ίδιους, μαρτυρούν και για όλους εκείνους που «βούλιαξαν»,
που δεν επέστρεψαν για να διηγηθούν τη δική τους μοίρα, αφού «κανείς δεν επέστρεψε για
να διηγηθεί το θάνατό του». [Η έκφραση «Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν»
αποτελεί τίτλο ενός εξαιρετικού βιβλίου του Πρίμο Λέβι. Στη φωτογραφία Θεσσαλονικιός
επιζών φωτογραφημένος με τη στολή του εγκλείστου στο Άουσβιτς λίγο μετά την
Απελευθέρωση].
Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι επιζώντες των στρατοπέδων, μιλάνε για το διάστημα
που προηγήθηκε της εκτόπισης, για την εξαπάτησή τους, για την προδοσία.

Η παραπλάνηση
Ο Λεόν Μπενμαγιόρ λέει:

«Οι Ναζί είχαν εφαρμόσει με επιτυχία όλα τα συστήματα εκμετάλλευσης της ανθρώπινης
ψυχολογίας. Είχαν υιοθετήσει μια τακτική εναλλαγής καταδιώξεως και εφησυχασμού, ώστε να
μην υπάρξουν αντιδράσεις από πλευράς μας».83
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Μαρτυρία του Λεόν Μπενμαγιόρ στο Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το
Ολοκαύτωμα, επιμέλεια-επίμετρο Φ. Αμπατζοπούλου, Ίδρυμα Ετς Αχαϊμ-Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 303.

Η δυσκολία διαφυγής
Ο γιατρός Ισαάκ Ματαράσσο γράφει αμέσως μετά τον πόλεμο, προσπαθώντας να εξηγήσει
γιατί δεν μπόρεσαν περισσότεροι να διαφύγουν:

«Πώς να δραπετεύσεις όταν δεν έχεις χρήματα και όταν δεν έβρισκες τον μεσάζοντα, τον τίμιο
χριστιανό που θα βοηθήσει την εγκατάλειψη του γκέτο και της πόλεως;».84

Το συγκεκριμένο σπάνιο βιβλίο μπορείτε να βρείτε στο Αρχείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη του οποίου είναι η κυρία Αλίκη Αρούχ, την οποία θα έχετε την
ευκαιρία να ακούσετε αμέσως μετά το διάλειμμα.

Το «ταξίδι»
Στη συνέχεια, οι μάρτυρες περιγράφουν τη μεταφορά τους στα στρατόπεδα.

«Μας στοίβαξαν στα τρένα, σε βαγόνια για άλογα, περίπου 100 άτομα ανά βαγόνι. Στο δικό
μας βαγόνι ένα άτομο πέθανε. Μετά από τέσσερις μέρες και νύχτες φτάσαμε στο Άουσβιτς.
Κατεβήκαμε από το τρένο και ήρθαν αξιωματικοί, μεθυσμένοι».85

Η «δουλειά»
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Ι. Α. Ματαράσσο, Κι όμως όλοι τους δεν πέθαναν..., Α. Μπεζές και Σία, Αθήναι 1948, σ. 41.

Μαρτυρία του Ραφαέλ Βαρσάνο Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγμός και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 19431944. Εισαγωγικά κείμενα: Αριέλλα Ασέρ, Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Steven Bowman, Έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβούλιου Ελλάδος με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αθήνα 2008.

Η δουλειά μετατρέπεται στο στρατόπεδο σε δουλεία. Μη αμειβόμενη, εξοντωτική –για τους
ήδη εξασθενημένους και υποσιτισμένους εγκλείστους– εργασία, που καλούνταν να εκτελούν
ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, σε συνθήκες ψύχους ή καύσωνα, συχνά δίχως κανέναν
πρακτικό σκοπό.

«Μετά άρχισε η δουλειά – βαρειά δουλειά. Να σκάψουμε, να κουβαλήσουμε πέτρες, να
φτιάξουμε δρόμους, να κουβαλήσουμε άμμο…».86

86

Μαρτυρία της Ζανέτ Ναχμία, Νέοι στη δίνη..., ό.π., σ. 128.

Η φυσική και ψυχική εξόντωση των κρατουμένων
Η πλειοψηφία των επιζώντων, που δεν τρέφονταν καν στοιχειωδώς, μιλούν για την πείνα και
τη δίψα, που τους ταλαιπωρούσαν σε σημείο να τους γίνονται εμμονή. Ο Λεόν Μπενμαγιόρ
καταθέτει:

Όταν το βράδυ επιστρέφαμε και μας έδιναν το φαγητό, θυμόμουν τον κινηματογραφικό ήρωα,
τον «αόρατο άνθρωπο». Κι ήθελα να ’μαι κι εγώ αόρατος για να μπω στην κουζίνα και να
φάω! Προσέξτε το αυτό. Όχι να δραπετεύσω, αλλά να φάω! Αυτή είναι η ψυχολογία του
έγκλειστου, ύστερα από μια μέρα σκληρής δουλειάς, δεν ονειρεύεται την πλήρη ελευθερία
αλλά σκέπτεται μόνο πώς να χορτάσει την πείνα του. Όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν άριστα οι
Γερμανοί».87

«Πορείες θανάτου»
Οι μαρτυρίες κλείνουν με την εκκένωση των στρατοπέδων τον Γενάρη του ’45 και τις
«πορείες θανάτου», στις οποίες χιλιάδες άφησαν την τελευταία τους πνοή:

«Ήμασταν μια φάλαγγα από 6-7 χιλιάδες άνδρες και γυναίκες. Όσον προχωρούσαμε τόσο και
στο δρόμο ήταν γεμάτο από πτώματα, οι βραδυπορούντες δηλαδή ήταν καταδικασμένοι να
σκοτώνονται. Κατά την διαδρομήν, από όλα τα πολωνικά χωριά που περνούσαμε, δεν τύχαμε
καμίας εκδηλώσεως, ούτε υπέρ ούτε κατά».88

Με τη συνδρομή ανάλογων μαρτυριών, η συζήτηση με τους μαθητές, ιδίως των μεγαλύτερων
τάξεων, μπορεί να στραφεί γύρω από την πραγματικότητα του στρατοπεδικού κόσμου και
την πλήρη αντιστροφή των αξιών του ελεύθερου κόσμου που ίσχυε εκεί.
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Στο Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π.
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Μαρσέλ Νατζαρή, Χρονικό 1941-1945, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 63.

Γ΄ μέρος:
Μετά τον πόλεμο

Στη φωτογραφία ομαδικός γάμος επιζώντων στη Θεσσαλονίκη, το 1946, στα σκαλιά του ιδρύματος
Ματανότ Λεβιονίμ, όπου ζούσαν πολλοί άστεγοι Εβραίοι μετά τον πόλεμο. Απεικονίζει την
πραγματικότητα της εποχής για τους Εβραίους: νέοι άντρες και γυναίκες, απουσιάζουν οι γονείς,
πολύ λίγα παιδιά (ένα κοριτσάκι μόνο κάτω δεξιά).

Όσοι επιζώντες των στρατοπέδων επιστρέφουν στην Ελλάδα –δεν είναι λίγοι εκείνοι που
μεταναστεύουν παράνομα και με κίνδυνο της ζωής τους στην Παλαιστίνη, δίχως να περάσουν από
την Ελλάδα, όπου ήδη υπέφωσκε ο Εμφύλιος–, και ιδιαίτερα όσοι προέρχονταν από τις πλήρως
κατεστραμμένες κοινότητες της Μακεδονίας και της Θράκης, γνωρίζουν πως η ζωή τους δεν θα
είναι ποτέ ίδια. Επιστρέφουν σε πόλεις άδειες από Εβραίους, συχνά είναι οι μόνοι επιζώντες της
οικογένειάς τους, τα σπίτια και τα μαγαζιά τους είναι κατειλημμένα από μη Εβραίους, πρόσφυγες
και συχνά συνεργάτες των Γερμανών.

Κάποιοι από αυτούς φτάνουν με μεταγωγικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η Μαρία
Παρέντε-Αγαπιάδου θυμάται ότι δεν τους υποδέχτηκε κανείς ούτε από την Ισραηλιτική Κοινότητα
ούτε από το ελληνικό Κράτος:

«Εκεί, όταν ήρθαμε στην Αθήνα, μας έδωσαν μια ελιά και ένα ούζο και «καλωσορίσατε» και μας
πήραν αποτυπώματα. Μας πήραν αποτυπώματα στην Αθήνα. Το ξέρεις;».89

Η προπολεμική Θεσσαλονίκη, η «madre de Israel», για τους λιγοστούς που επιστρέφουν
είναι παρελθόν:

«Οι δικοί μου άνθρωποι είχαν προδοθεί. Ένιωθα ότι δεν άξιζε να ζω σε μια πόληφάντασμα».90

Στη φωτογραφία η Συναγωγή Μπετ Σαούλ που καταστράφηκε από τους Ναζί.

Η Κλαιρ Μπέζα έχασε στο Άουσβιτς τον άντρα και το αγοράκι που εκτοπίστηκε μαζί της. Η
κόρη της, την οποία είχε κρύψει στην Αθήνα, εστάλη, ενόσω εκείνη ήταν έγκλειστη στο
Άουσβιτς, εν αγνοία της στην Παλαιστίνη. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη βρήκε επιπλέον
το σπίτι της κατειλημμένο.

«Πού είναι τα παιδιά μου, πού είναι ο άντρας μου, πού είναι το σπίτι μου, δεν έχω τίποτα πια.
Δεν είμαι κανείς πια».91
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Πηγή: Shoah Visual History Foundation.
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Ανώνυμη μάρτυρας. Πηγή: Β. Lewcowicz, The Jewish Community of Salonika, 2006.

91

Πηγή: Shoah Visual History Foundation.

Για αρκετούς που γύρισαν και ξανάρχισαν τη ζωή τους απ’ την αρχή στη Θεσσαλονίκη, και
ιδίως για τους νέους, η κοινοτική ζωή απάλυνε, σε κάποιο βαθμό, τις απώλειες που
δημιούργησε σε κάθε οικογένεια ο πόλεμος. Η Φλώρα Μιχαέλ μας λέει:

Με αφορμή ανάλογες μαρτυρίες και φωτογραφίες, η συζήτηση με τους μαθητές μπορεί να
στραφεί γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιζώντες μεταπολεμικά. Σε αυτό το
πλαίσιο, θα μπορούσε να συζητηθεί και η απόφαση πολλών από αυτούς να μεταναστεύουν –
κυρίως στην Αμερική και το Ισραήλ.

Θα κλείσω με τα λόγια του Ραφαέλ Βαρσάνο, ο οποίος θυμίζει ότι το τραύμα των επιζώντων όχι
μόνο δεν κλείνει, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, μεταφέρεται και στις επόμενες γενιές.

«Είμαστε, είτε το θέλουμε είτε όχι, ευαίσθητοι. Θα είναι ευαίσθητοι μέχρι και τα παιδιά των παιδιών
μας».92
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Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π., σ. 249.

Η Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης και τα Αρχεία:
Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Αλίκη Αρούχ

Η ιστορία της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης είναι τόσο στενά δεμένη με την ιστορία
της πόλης που αν έφτιαχνα ένα ιδανικό αρχείο με τα όλα τα έγγραφα εβραϊκού ενδιαφέροντος θα
τοποθετούσα σαν αρχαιότερο γραπτό τεκμήριο παρουσίας εδώ την

«Πρώτη επιστολή προς

Θεσσαλονικείς» του Σαούλ από την Ταρσό, που κήρυξε στη Συναγωγή Ετς Αχαίμ ως Απόστολος
Παύλος ενώ το πρώτο βιβλίο που θα κοσμούσε τη βιβλιοθήκη θα ήταν τα ταξιδιωτικά
απομνημονεύματα του Βενιαμίν της Τουδέλα που γράφτηκε το 1165.
Στους αιώνες που ακολούθησαν η Θεσσαλονίκη άλλαξε χέρια πολλές φορές και δέχθηκε
πλήθος προσφύγων από διάφορες χώρες κάνοντας την εβραϊκή της κοινότητα να μοιάζει με
πολύχρωμο και πολύγλωσσο ψηφιδωτό.
Η εικόνα αυτή ανατρέπεται εντελώς όταν ο σουλτάνος Βαγιαζήτ το 1492 συναινεί με
προθυμία στη μετανάστευση των Ισπανών και Πορτογάλων εβραίων που σύμφωνα με το βασιλικό
διάταγμα του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας αναγκάζονταν είτε να ασπαστούν το Χριστιανισμό
είτε να φύγουν από τη χώρα.
Η πόλη αλλάζει εντελώς και μαζί αλλάζει και ο χαρακτήρας της εβραϊκής κοινότητας μιας
που η πλειοψηφία μιλά τώρα μια Ισπανική διάλεκτο, τα Judeo-Espaniol ή Ladino. Αυτοί, οι
νεοφερμένοι, λοιπόν, είναι οι Σεφαραδίτες οι οποίοι τους επόμενους δύο αιώνες επιβλήθηκαν στην
πόλη αριθμητικά και γλωσσικά αφομοιώνοντας τελικά τις άλλες εβραϊκές ομάδες. Και είναι αυτοί
που τελικά το 1527 ιδρύουν τον πρώτο εκδοτικό οίκο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σύντομα η
Θεσσαλονίκη γίνεται γνωστή ως «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων» και ως «Μητέρα πόλη του Ισραήλ»
λόγω

του μεγάλου αριθμού των ραβινικών σχολών, των πολλών σχολείων, βιβλιοθηκών και

πανεπιστημίων που διέθετε.
Τα επόμενα χρόνια οι συνεχείς καταστροφικές φωτιές στις οποίες η Θεσσαλονίκη πάντα
ήταν επιρρεπής πλήττουν την πόλη και καταστρέφουν τις βιβλιοθήκες και τα πολύτιμα αρχεία.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πως ό,τι τεκμήριο και αρχείο μπορούμε να βρούμε για την εποχή εκείνη
να προέρχεται μόνο από αντίτυπα και αρχεία που εντοπίστηκαν σε άλλες χώρες.

Για παράδειγμα οι περίφημες ραβινικές “Responsa” (Απαντήσεις) που ήταν η αλληλογραφία
μεταξύ επιφανών ραβίνων της Θεσσαλονίκης οι οποίοι απαντούσαν σε πολύ σημαντικά ζητήματα
μελών διαφόρων εβραϊκών κοινοτήτων όλου του κόσμου εκείνης της εποχής σώθηκαν μέσω
εκδόσεων που έγιναν σε άλλες χώρες. Οι Respona είναι ένα πολύ σημαντικό έργο επειδή μας
προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για αναρίθμητα ζητήματα της καθημερινής ζωής της εβραϊκής
κοινότητας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής.
Για διάφορους λόγους και κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης

που έπληξε την Οθωμανική

αυτοκρατορία από το τέλος του 17ου αιώνα μέχρι την αρχή του 19ου η Θεσσαλονίκη πέρασε μια
σημαντική περίοδο παρακμής η οποία σημάδεψε επίσης και την εβραϊκή της κοινότητα. Η άσχημη
οικονομική κατάσταση των κατοίκων της πόλης χειροτέρεψε σημαντικά από συνεχείς σεισμούς,
καταστροφικές καταιγίδες, φωτιές και επιδημίες.
Το πρώτο σημάδι βελτίωσης σ΄αυτή τη θλιβερή κατάσταση θα έρθει με την άφιξη των
Φράγκων στο τέλος του 18ου αιώνα ενώ μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα η Θεσσαλονίκη ζει τη
βιομηχανική επανάσταση μαζί με το Διαφωτισμό. Ιδρύεται η Γαλλική Σχολή “Alliance Israelite
Universelle” ύστερα από αίτημα των κορυφαίων βιομηχάνων, μελών της Ισραηλιτικής κοινότητας.
Την εκπαιδευτική αναγέννηση ακολούθησε μεγάλη ανάπτυξη στις εκδόσεις και στον τύπο.
Έτσι άρχισαν να κυκλοφορούν η μηνιαία εφημερίδα El Lunar και η εβδομαδιαία La Epoka.
Ακολούθησαν πολλές άλλες εφημερίδες και μάλιστα καθημερινές, στα Λαντίνο και στα Γαλλικά.
Την αυγή του 20ου αιώνα η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη κυρίως εβραϊκή με μια κοινότητα
που αριθμεί 80.000 μέλη.
Καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις ερίζουν πάνω από τη Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα παίρνει μέρος
στους Βαλκανικούς πολέμους, κηρύττει πόλεμο στην Οθωμανική αυτοκρατορία και το 1912
ελευθερώνει την Θεσσαλονίκη

και την προσαρτά στο Ελληνικό κράτος. Οι Εβραίοι γίνονται

πολίτες του Βασιλείου της Ελλάδος.
Στο σημείο αυτό ο εβραϊκός πληθυσμός αρχίζει για πρώτη φορά να εγγράφεται στα αρχεία
της ελληνικής διοίκησης. Μέχρι τότε όλες οι επιχειρήσεις, οι περιουσίες, τα ακίνητα και τα κτήματα
εγγράφονταν στην Τουρκική γλώσσα στα Οθωμανικά αρχεία της πόλης οι δε γεννήσεις, οι θάνατοι
και οι γάμοι επίσης στην Τουρκική γλώσσα στα Οθωμανικά μητρώα.
Το επόμενο σημαντικό γεγονός για την εβραϊκή κοινότητα της πόλης είναι η φωτιά του 1917
η οποία όχι μόνο άφησε άστεγους 54.000 εβραίους αλλά κατέστρεψε

συναγωγές, οίκους

προσευχής, σχολεία, σωματεία, λογοτεχνικές λέσχες και κυρίως βιβλιοθήκες και κοινοτικά αρχεία.

Τα επόμενα χρόνια ο εβραϊκός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης σταδιακά μειώνεται με τα δύο
μεγάλα κύματα μετανάστευσης στις δεκαετίες του 20 και του 30 και για πρώτη φορά ύστερα από
εκατοντάδες χρόνια οι εβραίοι αποτελούν μειονότητα στην πόλη.
Δεν θα επεκταθώ στα ιστορικά γεγονότα που αφορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και
το Ολοκαύτωμα. Επικεντρώνομαι όσο αυτό είναι δυνατόν στα γεγονότα που είναι σχετικά με το
αντικείμενο μου – τα Αρχεία.
Στις 6 Απριλίου του 1941 ο Γερμανικός στρατός εισβάλλει στην Ελλάδα και μόλις λίγες
μέρες αργότερα μια αντιπροσωπεία μελών του Κομάντο Ρόζενμπεργκ που εδρεύει στη
Φραγκφούρτη φτάνει στη Θεσσαλονίκη και εγκαθίσταται στο πολυτελέστατο κτίριο του
Αμερικανικού προξενείου. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής, υπεύθυνος για τα θέματα της
Θεσσαλονίκης ήταν ο Dr Pohl, ο οποίος οργάνωσε την τεράστια αυτή επιχείρηση κλοπής που
συμπεριλάμβανε όλα τα ιερά βιβλία και θρησκευτικά αντικείμενα από τις Συναγωγές, από τα
σχολεία, από τις βιβλιοθήκες και όλα τα αρχεία είτε αυτά ανήκαν στην κοινότητα είτε σε ιδιωτικές
συλλογές.
Στη συνέχεια οι Γερμανοί επικεντρώθηκαν στους ανθρώπους και στην εφαρμογή της
Τελικής Λύσης που είχε σκοπό τον αφανισμό του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Τον
Φεβρουάριο του 1943,λοιπόν, οι Γερμανοί καλούν όλα τα μέλη της Ισραηλιτικής κοινότητας να
απογραφούν ώστε να λάβουν μια νέα ταυτότητα και ένα κίτρινο άστρο.
Μερικές μέρες αργότερα απαιτούν από τα ίδια μέλη να συμπληρώσουν μια δήλωση σχετικά
με τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Η εργασία μου στην ταξινόμηση και καταγραφή των αρχείων της κοινότητας σταδιακά μου
αποκαλύπτει άγνωστες μέχρι στιγμής πτυχές της ιστορίας του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.
Για παράδειγμα, τα δύο προαναφερθέντα αρχεία, δηλαδή οι ταυτότητες και οι δηλώσεις
περιουσίας αλλά και το κίτρινο Μαγκέν Νταβίντ είχαν τον ίδιο αριθμό καταγραφής, διαπίστωση
που συμβάλλει στην ακριβέστερη ταυτοποίηση των ανθρώπων που χάθηκαν ή επέζησαν, στον
εντοπισμό των περιουσιακών τους στοιχείων, της οικογενειακής του κατάστασης κλπ.
Μέχρι τον Αύγουστο του 1943 στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν πια εβραίοι. Η ιστορία είναι
γνωστή σε όλους σας. Τρένα, στρατόπεδα και θάνατος για τους περισσότερους. Για κάποιους
άλλους –πολύ λίγους- αντίσταση στο βουνό, ζωή εν κρυπτώ, ψεύτικες ταυτότητες και σπανιότερα
διαφυγή σε πιο ασφαλείς χώρες.
Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται τον Οκτώβριο του 1944. Στις 6 Δεκεμβρίου δηλαδή σε
λιγότερο από δύο μήνες η Ισραηλιτική κοινότητα προσπαθεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες των
μακρινών στρατοπέδων όπου χιλιάδες από τα μέλη της βρήκαν τον θάνατο. (εδώ βλέπετε τα
πρώτα πρακτικά του πρώτου μεταπολεμικού κοινοτικού συμβουλίου)

Στις 6 Αυγούστου του 1945 ξεκινά η πρώτη μεταπολεμική απογραφή των μελών της
κοινότητας. Μέχρι τον Μάρτιο του 1946 οι επιζώντες που επιστρέφουν σιγά σιγά καταμετρώνται. Η
παλαιά εύρωστη Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης τώρα μετρά λιγότερα από 3.000 μέλη.
Κατά τα 70 χρόνια που πέρασαν από το Ολοκαύτωμα η κοινότητα προσπάθησε με όλες
της τις δυνάμεις και όλα τα μέσα που είχε, να ψάξει και να ανακτήσει τα αρχεία, τα ιερά βιβλία και
τα θρησκευτικά αντικείμενα που κατείχε πριν από τον πόλεμο όποτε αυτό ήταν δυνατόν.
Μετά την κατοχή της Γερμανίας από τις Συμμαχικές δυνάμεις, ο Αμερικανικός Στρατός
βρήκε μέρος των ελληνικών εβραϊκών αρχείων στη Φρανκφούρτη. Τα αρχεία αυτά σταλθήκαν στο
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο το 1948.
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 ο Ρωσικός στρατός βρήκε τα αρχεία της Βίλνα και των
άλλων Βαλτικών χωρών και τα έστειλε στο YIVO, το Ινστιτούτο Εβραϊκών Ερευνών στη Νέα
Υόρκη.

Στα επόμενα χρόνια ανακαλύφθηκε πώς περιέργως το αρχείο συμπεριλάμβανε

προπολεμικά έγγραφα της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ευρύτατα γνωστό πώς ένα μεγάλο μέρος του
προπολεμικού αρχείου της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη Μόσχα και είναι
αντικείμενο διπλωματικών συζητήσεων μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας.
Ψήγματα του προπολεμικού μας αρχείου βρίσκονται σήμερα στο Εβραϊκό Μουσείο της
Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο μέρος είναι αταξινόμητο αλλά είναι όλο ψηφιοποιημένο και
καταλογοποιημένο σ’ ένα μεγάλο βαθμό χάρη στην εξαιρετική δουλειά που έκανε ο επίκουρος
καθηγητής του πανεπιστημίου της Washington, Devin Nar το 2007.
Στο εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης υπάρχει επίσης βιβλιοθήκη ανοιχτή στο κοινό. Η
βιβλιοθήκη του μουσείου συμπεριλαμβάνει πολύ σημαντικά βιβλία που εκδόθηκαν εδώ από τον
16ο μέχρι τον 20ο αιώνα και καλύπτουν κάθε πτυχή της εβραϊκής ζωής, θρησκευτικής και
κοσμικής. Τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε μια βάση δεδομένων.
Το 2009 η Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης αναδιοργάνωσε τα μεταπολεμικά αρχεία σ’
έναν ευρύχωρο, άνετο και ασφαλή χώρο στην οδό Βασ. Ηρακλείου ο οποίος σταδιακά
διαμορφώνεται ώστε να καλύψει τις ανάγκες του πλούσιου και πολύ ενδιαφέροντος υλικού που
έχει στην κατοχή της.
Το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των Αρχείων που άρχισε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2011
χρηματοδοτήθηκε από το Holocaust Memorial Museum των Η.Π.Α. και την Claims Conference.

Η ψηφιοποίηση, η καταμέτρηση, η αρχειοθέτηση και η καταλογοποίηση των 500 ειδικών
χειρογράφων τόμων δηλαδή πρωτόκολλα, πρακτικά, μητρώα κλπ ολοκληρώθηκε πρόσφατα και
συμβάλει σημαντικά όχι μόνο στην σωστή ταξινόμηση αλλά επίσης στην καθημερινή εργασία των
υπηρεσιών της κοινότητας και την επιστημονική έρευνα.
Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των 2.500 τόμων με κοινοτικά έγγραφα που
χρονολογούνται από το 1940 μέχρι σήμερα επέτρεψε να συνεχιστούν με ταχύτερους ρυθμούς η
έρευνα, η συντήρηση, η κατηγοριοποίηση και η καταλογοποίηση τους.
Επιπλέον ψηφιοποιήθηκαν τα πρακτικά των κοινοτικών συμβουλίων και της κοινοτικής
συνέλευσης από το 1944 έως σήμερα.
Η οργάνωση και ταξινόμηση των αρχείων γίνεται θεματικά και μέχρι τώρα έχουν ταξινομηθεί
έγγραφα που αφορούν διάφορα θέματα όπως οι Δηλώσεις περιουσίας προς τις Γερμανικές Αρχές
του 1943, οι κοινοτικές εκλογές από το 1946 έως σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του μητρώου από το
1944 δηλαδή γεννήσεις, γάμοι θάνατοι και οι Γερμανικές αποζημιώσεις.
Η ταξινόμηση του αρχειακού υλικού που αφορά την ανασύσταση της κοινότητας βασίστηκε σε
έγγραφα ανεξερεύνητα μέχρι τώρα τα οποία συνδυάστηκαν με στοιχεία από πρόσφατα
ταξινομημένα αρχεία.
Παράλληλα, συνεχίζεται συνεχώς η ταξινόμηση υλικού που αφορά στο Ολοκαύτωμα (όπως
δικαστικό υλικό, μαρτυρίες επιζώντων κλπ.), το οποίο προσφέρει στοιχεία σε ειδικές επιστημονικές
έρευνες, καθώς περιλαμβάνει πηγές, άγνωστες ως τώρα, που αφορούν στα πολυάριθμα θύματα
του Ολοκαυτώματος. Σε συνδυασμό με την παραπάνω ανασύσταση του μεταπολεμικού μητρώου
γίνεται πλέον εφικτή η έρευνα σχετικά με την πορεία των επιζώντων κατά τις δεκαετίες που
ακολούθησαν το Ολοκαύτωμα, αλλά και η αναζήτηση γενεαλογικών στοιχείων των μελών της
κοινότητάς μας σήμερα.
Το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων της κοινότητας είναι στα Ελληνικά αλλά υπάρχει επίσης ένα
κομμάτι στα Γαλλικά και στα Λαντίνο γιατί αυτές ήταν οι γλώσσες που μιλούσαν οι εβραίοι πριν και
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Προκειμένου να διατηρηθεί σωστά και να συντηρηθεί όλο αυτό το πολύτιμο υλικό στο αρχείο
λειτουργεί

συνεχώς

μηχανική

υποστήριξη

αφυγραντήρες,

εξαερισμός,

ειδικό

σύστημα

πυρασφάλειας και συναγερμός.
Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε το αρχειακό υλικό της κοινότητας να γίνει πλέον ένα
σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο για μαθητές, σπουδαστές, ερευνητές και Ιστορικούς .

Έτσι, το 2012 δημιουργήθηκε η «Αίτηση έρευνας Αρχειακού υλικού» και η απλούστευση
των διαδικασιών που αφορούν στη διεξαγωγή της έρευνας στο Αρχείο, θεωρήθηκε από την
κοινότητα των ιστορικών ένα πρωτοποριακό βήμα για τα ελληνικά δεδομένα. Ένα από τα
σημαντικά προβλήματα που συναντούν οι ερευνητές αρχείων στη χώρα μας είναι οι πολύ
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την άδεια διεξαγωγής έρευνας, κάτι
που η Ι.Κ.Θ. κατάφερε να ξεπεράσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας
στα Γενικά Κοινοτικά Αρχεία.
Την εποχή που δημιουργήθηκε η παραπάνω Αίτηση συμπτωματικά υπήρχε ενδιαφέρον
από μια τάξη μαθητών του Εβραϊκού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης να επισκεφτεί το αρχείο
ώστε να κάνει έρευνα για τον Γυμναστικό Σύλλογο Μακαμπή. Ο διευθυντής της κοινότητας, ο
κύριος Ιωσαφάτ, σκέφτηκε τότε να εφαρμόσουμε πειραματικά στην πράξη όλη τη νέα διαδικασία
που σκοπεύαμε ν’ ακολουθήσουμε για το κέντρο έρευνας στο αρχείο με τους μικρούς μαθητές. Τα
παιδιά λοιπόν της τρίτης δημοτικού έπρεπε να συμπληρώσουν την αίτηση, κάτι που έκαναν χωρίς
τη βοήθεια της δασκάλας τους κ. Εύας Σαουλίδου Σεβή.
Στη συνέχεια έπρεπε να τη συνοδεύσουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συστατική
επιστολή, ταυτότητες κλπ). Και το έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία και ευρηματικότητα
επισυνάπτοντας, μετά τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων του, τα διαβατήρια τους μιας και δεν
ήταν ακόμα σε ηλικία που να τους επιτρέπει να έχουν ταυτότητα!
Οι μικροί μαθητές ήρθαν στο αρχείο, τους εξηγήθηκε η διαδικασία, μελέτησαν αρχεία,
έκαναν αξιολόγηση των σημειώσεων τους στην τάξη και έκριναν ότι έπρεπε να ξαναέρθουν στο
αρχείο για συμπληρωματική έρευνα. Στο πλαίσιο της καλής πρακτικής του σχολείου φια βελτίωση
της παραγωγής γραπτού λόγου τα παιδιά έγραψαν εκθέσεις, ευχαριστήριες επιστολές και τελικά
παρουσίασαν το αποτέλεσμα της έρευνας τους στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς και
εφόσον είχαν εργαστεί για πολλούς μήνες.
Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί πως οι διαδικασίες που ακολουθήσαμε με τα παιδιά δεν είχαν
καμία απολύτως διαφορά από αυτήν που ακολουθείται για κάθε ενήλικο ερευνητή. Κι έτσι
καταλήξαμε στην απλή διαπίστωση πως αφού μπορούν τα πανέξυπνα αλλά πολύ μικρά παιδιά
της Γ’ Δημοτικού ν’ ακολουθούν τη διαδικασία έρευνας του αρχείου τότε μπορεί ο καθένας!
Με την ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου κατά τις τελευταίες δεκαετίες και την ψηφιοποίηση
όλο και περισσότερων αρχείων, σε μια εποχή που η πληροφορία διαδίδεται ταχύτατα, με τον όγκο
των πληροφοριών στο διαδίκτυο να γίνεται ολοένα μεγαλύτερος και πιο εύκολα προσιτός, ο
στόχος στο Αρχείο της Ισραηλιτικής κοινότητας είναι να προσπαθήσουμε να συμβάλουμε στο
πεδίο της έρευνας με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε.

Η Αρχειακή έρευνα βοηθά τον ερευνητή ν’ αποκτά νέες γνώσεις. Αυτές οι γνώσεις
εμπνέουν νέες πρωτότυπες ιδέες που γίνονται καινούργια συγγράμματα και συμβάλουν με τη
σειρά τους στη μελέτη της ιστορίας. Με τον καιρό τα συγγράμματα, και οι μελέτες γίνονται παλιά
και προσθέτουν έναν κρίκο στην μακριά αλυσίδα των αρχείων που κληροδοτούνται στις επόμενες
γενιές.
Με την παρουσίαση του Ιστορικού Αρχείου της Ισραηλιτικής κοινότητας σε πανεπιστήμια,
σχολεία, επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις γίνεται ένα άνοιγμα προς αυτό το κοινό, τους
νέους και τους καθηγητές τους!
Με τη δική σας βοήθεια και προτροπή εύχομαι να γίνουν και οι μαθητές σας αλλά κι εσείς οι
ίδιοι, ένας ακόμα από τους κρίκους της αλυσίδας με τις μελέτες σας.
Ευχαριστώ.

Μουσειακά εκπαιδευτικά εργαλεία του Ε.Μ.Ε. για τη διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος

Οριέττα Τρέβεζα-Σούση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσειοσκευή: «Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική
Αντίσταση»

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος Μουσειοσκευής είναι η γνωριμία των μαθητών με ένα
άγνωστο κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες φωτογραφίες και
πρωτότυπα έγγραφα της εποχής που βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν τις έννοιες της
αντίστασης και της αλληλεγγύης, τη σημασία της προσωπικής επιλογής και της συλλογικής
δράσης, καθώς και τη γενναιότητα απέναντι στον κίνδυνο σε περίοδο κρίσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει εντάσσοντας χρονικά το θέμα μας. Παρουσιάζουμε
χρονολόγιο με φωτογραφίες.

Ενδεικτικές ερωτήσεις για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τα παιδιά στο θέμα που θα
επεξεργασθούμε.

Γιατί μπορεί να υπάρχει πείνα; Ποιοί υποφέρουν περισσότερο την περίοδο αυτή και γιατί; Τι
ακριβώς συμβαίνει με τους Εβραίους;

Το πρόγραμμα εξελίσσετε με καταιγισμό ιδεών από τους μαθητές για το «Συναγωνιστή».

Ενδεικτικές Ερωτήσεις
Τι σημαίνει η λέξη «Συναγωνιστής»;
Γιατί και πως θα την χρησιμοποιούσαμε;
Σε ποιους αναφερόμαστε;
Για ποια εποχή μιλάμε;
Σε τι περιόδους χρειάζεται να αντισταθούμε και από τι;
Σε ποιες περιπτώσεις αγωνιζόμαστε μαζί με κάποιον;

Φωτογραφίες της εποχής τοποθετούνται στο πάτωμα και τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες
καλούνται να επιλέξουν και να παρουσιάσουν τις πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν από
τις φωτογραφίες.
Στη συνέχεια μπορούν να διαβάσουν καρτέλες με πληροφορίες για τις φωτογραφίες που
προέρχονται από την καταγραφή και έρευνα του Εβραϊκού Μουσείου.

Το πρόγραμμα συνεχίζετε με ανοιχτές ερωτήσεις προς τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν τις
συνθήκες που υπήρχαν τη συγκεκριμένη εποχή.

Τι επιλογές έχουν οι Εβραίοι;
Που ζουν οι Εβραίοι;
Έχουν όλοι πρόσβαση στην αντίσταση στα βουνά;
Υπάρχουν άλλες μορφές αντίστασης;
Γιατί αποφασίζουν κάποιοι να συμμετέχουν στην αντίσταση για πολιτικούς λόγους;
Γιατί δεν συμμετέχουν περισσότεροι ;
Τι έκανε η οικογένεια τους; Μπορεί μια μεγάλη οικογένεια να ανέβει στο βουνό;
Πως φαντάζεστε τη ζωή στο βουνό;
Από πού προμηθευόντουσαν τρόφιμα, φάρμακα, πολεμοφόδια;
Πόσοι Εβραίοι ξέρουμε ότι συμμετείχαν στην αντίσταση;

Συμμετείχαν επειδή τους κυνηγούσαν οι Γερμανοί; Υπάρχουν άλλοι λόγοι;
Τι ελπίζουν για το μέλλον;
Ένιωθαν μόνοι τους ή είχαν συμπαράσταση; Χριστιανοί βοηθούν ή όχι; Γιατί;

1.Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
Έρευνα ομάδων
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες η κάθε ομάδα καλείτε να βρει πληροφορίες σε σχέση με την
φωτογραφία του αντιστασιακού που έχει στα χέρια τις.

Σε ποια πόλη γεννήθηκε;
Σε τι ηλικίας αποφάσισε να συμμετέχει στην Αντίσταση;
Τι κάνει η υπόλοιπη οικογένεια του;
Πως καταφέρνει να επιβίωση στο βουνό;
Πως ενημερώνετε;
Τι σχέση έχει με τους υπόλοιπους αντάρτες;

Παρουσίαση έρευνας από τις ομάδες

2. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν με καταιγισμό ιδεών στα θέματα που ακολουθούν.

Έχετε αποφασίσει να αντισταθείτε ενεργά. Τι χρειάζεστε για να αντισταθείτε σε ένα καταπιεστικό
καθεστώς όπως η ναζιστική κατοχή.
Στόχος, οργάνωση, επικοινωνία, Ηγεσία, βοήθεια μέσα και έξω, γνώση του εχθρού,
Κρησφύγετο, τροφή, όπλα, κατάλληλα ρούχα, σχέδιο, χρήματα, εκπαίδευση, γιατρό, φάρμακα

Τι θα μπορούσε να αποτρέψει την ενεργή συμμετοχή στην αντίσταση;
Ελπίδα, εξαπάτηση, έλλειψη πληροφοριών, συνδέσμων, φόβος, Γερμανική πολιτική συλλογικής
ευθύνης, δυσκολία πρόσβασης, αστικοί πληθυσμοί.

Αν θα μπορούσαν να αντισταθούν με άλλο τρόπο Πνευματική αντίσταση.

Στα Γκέτο και στα στρατόπεδα οι Εβραίοι αντιστάθηκαν προσπαθώντας να διατηρήσουν την
ιστορία και Εβραϊκή ζωή πολιτιστικά ιδρύματα θρησκευτικές γιορτές τελετουργίες εκπαίδευση
(παράνομη) εφημερίδες συσσίτια.

3. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
Τυπογράφος του βουνού / Εφημερίδες
Τι εντύπωση σας κάνουν οι τίτλοι;
Εφημερίδα «Δράση» γιατί έχει εικόνα τον Καραϊσκάκη.
Γράψτε και εσείς τα δικά σας επαναστατικά συνθήματα που μπορεί να έχουν σχέση με τη
σημερινή μας πραγματικότητα.

Ως ερευνητές τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από τις προκηρύξεις και εφημερίδες τις
εποχής;

Ερώτηση Αξιολόγησης
Τι μας διδάσκουν οι ιστορίες ζωής των ανθρώπων αυτών για το σήμερα;
Ανθρώπινη επιλογή, ατομική ευθύνη.
Ευθύνη κάθε ανθρώπου σε μια ολοκληρωτική κοινωνία.

Πρόταση έρευνας
Τι συμβαίνει με τους αντάρτες μετά το τέλος του Πολέμου.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσειοσκευή: «Αντισημιτισμός και Ρατσισμός: Χθες και
Σήμερα» :

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανίχνευση της ιστορίας του αντισημιτισμού και
του ρατσισμού και των εκδηλώσεων των φαινομένων αυτών, διαχρονικά. Με την εξέταση
ιστορικών μελετών, άρθρων του ημερήσιου τύπου και σχετικών επίκαιρων κειμένων, τίθενται προς
συζήτηση ερωτήματα, όπως, ποιες μορφές παίρνει ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός στις μέρες
μας; πόσο ρατσιστές είμαστε; τι μας οδηγεί σε τέτοιες συμπεριφορές; πως μπορούμε να
αλλάξουμε;

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με σχολικές ομάδες στο χώρο του μουσείου και βασίζετε σε
αντικείμενα από την μόνιμη συλλογή του Ε.Μ.Ε., αλλά και από την επικαιρότητα (εφημερίδες,
internet, τηλεόραση), με στόχο τα δοθούν στους μαθητές τα ερεθίσματα και το σχετικό υλικό για
την εξέλιξη και συνέχεια του προγράμματος στο σχολείο. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο
και στα σχολεία εκτός Αθηνών που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Ε.Μ.Ε.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Crocus»

Το πρόγραμμα Crocus απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών και αποτελεί
δραστηριότητα σε πολλά σχολεία από όλον τον κόσμο, τα οποία συμμετέχουν σε αυτό, εδώ και
αρκετά χρόνια. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν οι μαθητές το θέμα του Ολοκαυτώματος και να
ενισχυθεί η γνώση τους σχετικά με τους κινδύνους των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της
μισαλλοδοξίας. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, παρέχει τις
κατάλληλες κατευθύνσεις και πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν τους δασκάλους κατά
τη διάρκεια της δραστηριότητας. Η ανάμειξη των παιδιών στη φύτευση των βολβών και
παρακολούθηση της ανάπτυξης των λουλουδιών, ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση σχετικά με
τη σημασία της ανεκτικότητας και του σεβασμού. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός για το
Ολοκαύτωμα στην Ιρλανδία παρέχει στα σχολεία μέσω του Εβραϊκού Μουσείου, βολβούς κίτρινου

κρόκου για να φυτευτούν το Φθινόπωρο στη μνήμη των 1,5 εκατομμυρίων Εβραίων παιδιών και
των χιλιάδων άλλων παιδιών, που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα. Τα κίτρινα άνθη φέρνουν στη μνήμη
το κίτρινο άστρο του Δαβίδ, το οποίο οι Ναζί υποχρέωναν τους Εβραίους να φοράνε. Ο κρόκος
ανθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές του Φεβρουαρίου, κοντά στην παγκόσμια Ημέρα Μνήμης
του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου). Όταν ανθίσουν τα λουλούδια, τα παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία να εξηγήσουν τον συμβολισμό τους.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013 στην πρώτη φάση του προγράμματος
συμμετείχαν 70 σχολεία το ενδιαφέρων ξεπέρασε κατά πολύ τις δικές μας προβλέψεις και για το
φθινόπωρο του 2014 είχαν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή 100 σχολεία. Τα σχολεία με
αφορμή τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα στο
Ε.Μ.Ε. χρησιμοποίησαν τις μουσειοσκευές και το εκπαιδευτικό υλικό που τους παρείχε το Ε.Μ.Ε.
Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Πολιτιστικών θεμάτων των σχολείων τους διοργανώθηκαν
ξεναγήσεις και ενημερώθηκαν για τα προγράμματα του Μουσείου.
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