ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
«∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
Ζάκυνθος, 23 - 24 Ιουνίου 2014
Πρόγραµµα

∆ευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

13:15-13:30
13:30-14:00

Εισαγωγή Ζανέτ Μπαττίνου, ∆ιευθύντρια Ε.Μ.Ε.
Σύντοµοι χαιρετισµοί: Μητροπολίτης Ζακύνθου, κος Γενικός
Γραµµατέας Θρησκευµάτων, Εκπρόσωπος του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γιώργος Καλαντζής, Γ. Γ. Νέας
Γενιάς, Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

14:00-14:45
14:45-15:30
15:30-15:45
15:45-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Αναστασία Λουδάρου: «Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντοµη
Ιστορική Αναδροµή 2.300 Χρόνων»
Σαµουήλ Μόρδος: «Η Εβραϊκή Κοινότητα της Ζακύνθου:
Χρονικό Πέντε Αιώνων»
∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
Οντέτ Βαρών- Βασάρ: «Η Εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων,
η Μνήµη της και η Ένταξή της στην Εκπαίδευση»
Στέφανος Καβαλλιεράκης: «Η εκπαιδευτική πολιτική του
ελληνικού κράτους και οι Έλληνες Εβραίοι τον 19ο αιώνα»
Ερωτήσεις – Συζήτηση

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
17:30-18:30
18:30-19:00

Προβολή Ταινίας του Τώνη Λυκουρέση: «Το Τραγούδι της
Ζωής»
Συζήτηση µε το σκηνοθέτη

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΜΕΡΟΣ 3: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
9:00-9:30
9:30-10:00

Εγγραφή συµµετεχόντων
Ζανέτ Μπαττίνου: «Ο θεσµός του International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA): Ολοκαύτωµα και Eκπαίδευση»

10:00-10:35

10:35-11:10

11:10-11:30
11:30-11:45
11:45-12:20

12:20-12:40
12:40-13:15
13:15-14:00

Ιάσονας Χανδρινός: «’’Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην
Εθνική Αντίσταση’’: Η εκπαιδευτική αξιοποίηση µιας µουσειακής
έκθεσης»
Ελένη Μπεζέ – Καµχή: «Η Συµβολή της Προφορικής και της
Τοπικής Ιστορίας στη ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος, µε
αφορµή την έκθεση
του ΕΜΕ ’Εβραϊκές Γειτονιές της
Ελλάδας’» (εργαστήριο)
Ερωτήσεις – Συζήτηση
∆ιάλειµµα για καφέ ή τσάι
Αναστασία Λουδάρου: «Εκπαιδευτικές συνεργασίες του
Ε.Μ.Ε. σε ευρωπαϊκό επίπεδο: a. Judaica Europeana, b.
Crocus Project»
Βασιλική Κεραµίδα: «Η συµµετοχή µου στα σεµινάρια για
Έλληνες εκπαιδευτικούς στο Yad Vashem»
Οριέττα Τρέβεζα: «Μουσειακά εκπαιδευτικά εργαλεία του
Ε.Μ.Ε. για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος» (εργαστήριο)
Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η ηµερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος για να
δηλώσετε συµµετοχή και να λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Νίκης 39, 105 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, Ζάκυνθος 2014

Εναρκτήρια οµιλία της ∆ιευθύντριας του Εβραϊκού Μουσέιου Ελλάδος,
κας Ζανέτ Μπαττίνου

Σεβασµιότατοι, Εκλεκτοί προσκεκληµένοι, Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Καλωσορίσατε στο δωδέκατο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς που οργανώνει το
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος µε θέµα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα στα
ελληνικά σχολεία. Σας µεταφέρω τους θερµούς χαιρετισµούς του προέδρου
του Μουσείου, κ. Σαµουήλ Μάτσα, που δεν µπόρεσε να είναι µαζί µας
σήµερα. Το Ε.Μ.Ε. ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την έρευνα, τις εκθέσεις και
την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των παιδευτικών του δράσεων ανήκει και το
σηµερινό σεµινάριο, το οποίο αντλεί υλικό από τις ιστορικές, αρχειακές και
φωτογραφικές συλλογές του Μουσείου, σχετικές µε το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
και το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, και βασίζεται στη συνεργασία του
Μουσείου µε σχετικούς διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς, µε πολυετή εµπειρία
πάνω στη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας αυτού του ιδιαίτερα
ευαίσθητου και σηµαντικού θέµατος.
Το σεµινάριο πραγµατοποιείται για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο και
υποστηρίζεται από τις Γ. Γ. Γραµµατείες Θρησκευµάτων, Νέας Γενιάς και
Ενηµέρωσης. Φιλοξενείται από το Τµήµα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, του
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, προς το οποίο απευθύνουµε θερµές ευχαριστίες. Παρότι
απευθύνεται, όπως πάντα σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, παρουσιάζει µια
καινοτοµία ως προς τη διοργάνωση, αφού οι ιστορικές του παρεµβάσεις είναι
ανοιχτές στο ευρύ κοινό.
Αγαπητοί φίλοι, είναι τιµή και ιδιαίτερη χαρά για µας, να βρισκόµαστε σήµερα
κοντά σας, στη Ζάκυνθο, το Νησί των ∆ικαίων, για να προσφέρουµε στους
εκπαιδευτικούς υλικό, ιδέες και µεθοδολογία, που πιστεύουµε ότι θα τα βρουν
χρήσιµα για να δουλέψουν στην τάξη και να διδάξουν στα παιδιά µας τι έγινε
κατά τον Β’ ΠΠ και το Ολοκαύτωµα. Ως προς την ηθική διάσταση του θέµατος
όµως, ο λαός αυτού του νησιού έχει παρουσιάσει τέτοια παραδείγµατα
θάρρους, ήθους και αποφασιστικότητας, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες διδαχές
για πράγµατα που ο ίδιος έχει διδάξει σε ολόκληρο τον κόσµο.

Χαιρετισµός Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων, κου Γιώργου Καλατζή

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η διοργάνωση του εκπαιδευτικού σεµιναρίου στα Ιωάννινα µε την
χρηµατοδότηση της Ελληνικής Πολιτείας είναι µια πολύ σηµαντική στιγµή για
όλους διότι αποτελεί µιαν αρχή. Και στην πατρίδα µας γνωρίζουµε ότι η αρχή
είναι το ήµισυ του παντός. Γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον
αγαπητό µου συνάδελφο Γενικό Γραµµατέα Νέας Γενιάς κ.Π.Κανελλόπουλο
που εργάστηκε µε συνέπεια και ακούραστα για να βρει τρόπους οικονοµικής
στήριξης του εγχειρήµατος. Οφείλω να κάνω την συγκεκριµένη αναφορά στον
κ.Κανελλόπουλο διότι η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων δεν διαθέτει
κονδύλια ώστε να µπορέσει να προωθήσει τις αναγκαίες πολιτικές µόνη της.
Συνεπώς µπορεί να είναι βέβαιος ότι θα ξαναχτυπήσουµε την πόρτα του.
Φίλοι εκπαιδευτικοί, αυτή την εποχή ξαναδιαβάζω το µνηµειώδες έργο
του Ian Kershaw, Χίτλερ. Σε όσους δεν το έχουν διαβάσει, συνιστώ να
αφιερώσουν τον αναγκαίο χρόνο για να το κάνουν. Εκεί µε τρόπο γλαφυρό
αλλά επιστηµονικά τεκµηριωµένο περιγράφεται η πορεία προς την άβυσσο.
Βήµα-βήµα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι το γερµανικό κράτος, το πιο σύγχρονο
κράτος του καιρού του, και η γερµανική κοινωνία, η κοινωνία που γέννησε
µεγάλους φιλοσόφους, ποιητές και κοινωνικούς επιστήµονες, διήνυσε τον
δρόµο από τον ευρωπαϊκό πολιτισµό πίσω στην αρχέγονη εποχή της
βαρβαρότητας και της απαξίωσης του ανθρώπινου προσώπου.
Νοµίζουν πολλοί ότι όσα λένε οι σύγχρονοι νεοναζί αφορούν τον
«ξένο», τον «άλλον», τον µετανάστη, όχι τους ίδιους. Κάνουν ένα θανάσιµο
λάθος. Όταν ξεκινήσει το τρένο της απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής, «της
ζωής που δεν αξίζει να ζει» -κατά την ναζιστική ορολογία-, δεν σταµατάει µόνο
σε έναν σταθµό γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί µιαν οµάδα
ανθρώπων από κάποια άλλη. Το σηµαντικό σηµείο είναι να µην
νοµιµοποιηθεί η λογική ότι ένας άνθρωπος δεν αξίζει να ζει. Από την στιγµή
που κάποιοι θα στοχοποιηθούν ως «υπάνθρωποι», όπως τους χαρακτήρισε
Βουλευτής της Χρυσής Αυγής µέσα στη Βουλή, το τρένο του θανάτου και της
αποκτήνωσης αυτών που νοµίζουν ότι είναι υπεράνθρωποι, έχει αρχίσει να
σφυρίζει, όπως σφυρίζουν τα τρένα πριν την αναχώρησή τους. Θα
προσποιηθούµε ότι δεν το ακούµε; Θα βολευτούµε στην πλάνη ότι προς το
παρόν δεν αφορά εµάς αλλά κάποιους άλλους;
Οι Ναζί δεν ξεκίνησαν την θανάτωση ανθρώπων από τους Εβραίους.
Την ξεκίνησαν πρώτα από τους ίδιους τους Γερµανούς. Οι πρώτοι που
εξοντώθηκαν ήταν όσοι υπέφεραν από ανίατες ψυχικές ασθένειες και µετά οι
δολοφονίες προχώρησαν στα παιδιά µε βαριά νοητική υστέρηση και
συνέχισαν. Οι ναζί δίδασκαν στα παιδιά µαθηµατικά µε παραδείγµατα όπως:
ένας ψυχικά ασθενής στοιχίζει στο κράτος τόσα µάρκα όσα χρειάζονται για να
φτιάξουµε µια νέα σχολική αίθουσα. Πόσοι ψυχικά ασθενείς αν πεθάνουν, θα
φτιάξουµε ένα σχολείο; Ο Γκέµπελς γύρισε ειδική ταινία αφιερωµένη στην
ανάδειξη «της ζωής που δεν αξίζει να ζεις», που παίχτηκε σε όλους τους
κινηµατογράφους της Γερµανίας.

Ακούω πολλούς που ταυτίζουν την νεότητα µε την καλοσύνη, την
δηµοκρατικότητα και άλλες αρετές. Σφάλλουν βαριά. Η ηλικία δεν συνδέεται
αιτιωδώς µε την αρετή. Οι ναζί κέρδισαν την πλειοψηφία στους φοιτητικούς
συλλόγους πριν γίνει Καγκελάριος ο Χίτλερ. Με την δηµιουργία της χιτλερικής
νεολαίας, εκατοµµύρια παιδιά ποτίστηκαν µε το δηλητήριο του ναζισµού.
Φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί, θα δανειστώ µια φράση του Χίτλερ όταν
εξήγησε γιατί τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η χιτλερική νεολαία. Είπε λοιπόν ότι
όποιος κερδίσει τους νέους, κερδίζει το µέλλον. Γι’ αυτό καµία προσπάθεια και
κανένα έξοδο δεν αξίζει να µας σταµατήσει από αυτό τον µεγάλο στόχο.
Είχε δίκιο. Γι’ αυτό εσείς, οι εκπαιδευτικοί, βρίσκεστε στην πρώτη
γραµµή µιας µάχης που δεν διαλέξατε αλλά ή θα την κερδίσουµε όλοι µαζί ή
το Έθνος µας θα πληρώσει βαρύτατο τίµηµα. Ως ελάχιστη συνεισφορά σ’
αυτή τη µάχη, η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων στηρίζει ολόψυχα το
σεµινάριο για την διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος.
Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία.

Χαιρετισµός Γενικού Γραµµατέα Νέας Γενιάς, κου Παναγιώτη
Κανελλόπουλου

Κυρίες και Κύριοι,
Η παρούσα εκδήλωση έχει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία και
χρησιµότητα. Μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευση, επιτυγχάνεται κατ’ αρχάς η διάδοση της
ιστορικής αλήθειας. Το Ολοκαύτωµα, είχε δυστυχώς µεγάλο αριθµό θυµάτων
µεταξύ των συµπατριωτών µας. Η Ελληνική Εβραϊκή Κοινότητα αριθµούσε
πάνω από 50.000 µέλη πριν τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Από τις διώξεις των
Τριών Κατοχικών ∆υνάµεων εξοντώθηκε σχεδόν το 90%. Εποµένως, η
εξολόθρευση της Εβραϊκής Κοινότητας, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της
Ελληνικής Ιστορίας και έρχεται να προστεθεί στο µακρύ κατάλογο των θυσιών
και των καταστροφών που υπέστη η Πατρίδα µας, κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου. Αποτελεί ελάχιστο φόρο τιµής προς τα θύµατα αυτής
της τραγωδίας, να διατηρούµε στη συλλογική µνήµη την ιστορία του
Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα.
Με την κατάρτιση όµως των εκπαιδευτικών και την ευαισθητοποίηση
των µαθητών για το Ολοκαύτωµα, επιτυγχάνουµε και κάτι άλλο εξίσου
σηµαντικό. Η τετραετής κατοχή της Χώρας µας από τις ∆υνάµεις του Άξονα,
υπήρξε η πιο εφιαλτική περίοδος της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Οι
Έλληνες δεν στερήθηκαν µόνο την ελευθερία τους. Υπέστησαν µια
συστηµατική καταπίεση, µε οµαδικές και χωρίς διακρίσεις συλλήψεις και
εκτελέσεις. Στερήθηκαν ακόµη και τα στοιχειώδη µέσα διατροφής και
διαβίωσης. Παρακολούθησαν τη λεηλασία των εθνικών πόρων και τη
καταστροφή σηµαντικού αριθµού δηµοσίων υποδοµών και ιδιωτικών
κατοικιών. Θα περίµενε κανείς, ότι όλα αυτά θα είχαν ως συνέπεια την κάµψη
του ηθικού του Ελληνικού Λαού, την αποσάθρωση κάθε κοινωνικού δεσµού
και την επικράτηση του ατοµικισµού.
Αυτό που συνέβη όµως ήταν τελείως διαφορετικό. Πάρα πολλοί
άνθρωποι, είτε µεµονωµένα, είτε στα πλαίσια κάποιου Οργανωµένου Θεσµού,
όπως η Εκκλησία της Ελλάδος και η Ελληνική Αστυνοµία, ανέλαβαν δράση
για να προστατέψουν τους Εβραίους συµπατριώτες τους, µε κίνδυνο της ζωής
τους. Και πράγµατι χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι σώθηκαν είτε βρίσκοντας
καταφύγιο στα σπίτια άλλων Ελλήνων, είτε αποκτώντας ψεύτικες ταυτότητες
και πιστοποιητικά βάπτισης από τις Ελληνικές Αρχές.
Η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πρόγονοι µας εν µέσω αφόρητα
δυσµενών συνθηκών, αποτελούν το καλύτερο παράδειγµα για τους
σηµερινούς νέους. Οι δυσκολίες που βιώνει η Πατρίδα µας, πρέπει να
αποτελέσουν την αφορµή για την ανάπτυξη του Εθελοντισµού, της
Κοινωνικής Προσφοράς και της Αλληλεγγύης προς τον Αδύναµο Συνάνθρωπο
µας. Οι σηµερινές συνθήκες σίγουρα είναι καλύτερες από τις συνθήκες που
επικρατούσαν στην Κατοχή, άρα δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για να
αφήσουµε να επικρατήσει ο ατοµικισµός και ο εγωισµός.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδος, όσους εργάστηκαν για να πραγµατοποιηθεί η σηµερινή
εκδήλωση και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσµα να
παρακολουθήσετε την εκδήλωση.

Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή 2300 ετών
Αναστασία Λουδάρου
Πρόλογος
Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στο σεµινάριο για τη
∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στην Ζάκυνθο. Ο τίτλος της εισήγησης
υποδηλώνει αφενός την µακραίωνη και αδιάλειπτη ιστορία των Εβραίων στην
Ελλάδα και αφετέρου σκιαγραφεί το περιεχόµενο της παρουσίασης, το οποίο
στοχεύει όχι σε µια αναλυτική εξέταση του θέµατος αλλά σε µια ολιστική
προσέγγιση της ιστορικής παρουσίας τους.
Αρχαιότητα
Οι Εβραίοι1, νοµαδικός λαός σηµιτικής καταγωγής, υπήρξαν από την
τρίτη χιλιετία π.Χ. λαός της µετανάστευσης. Στα 922 π.Χ. το ενιαίο ισραηλιτικό
βασίλειο διασπάται. ∆έκα από τις
δώδεκα φυλές του ισραηλιτικού
έθνους δηµιουργούν το βόρειο
Βασίλειο του Ισραήλ, ενώ οι
υπόλοιπες δύο, το Βασίλειο του
Ιούδα,
µε
πρωτεύουσα
την
Ιερουσαλήµ και το
(Εικ. 01. Ο Κύλινδρος του Κύρου, Βρετανικό Μουσείο)
Βασίλειο του Βενιαµίν2. Στα 722 π.Χ. το Βασιλείο του Ισραήλ καταλύεται από
τους Ασσυρίους, ενώ στα 586 π.Χ., ακολουθεί και η κατάλυση του Βασιλείου
του Ιούδα από τους Βαβυλωνίους3. Η Βαβυλωνιακή αιχµαλωσία4
σηµατοδότησε την πρώτη φάση της ιουδαϊκής µετανάστευσης, γνωστής και
ως «∆ιασποράς»5. Η εξορία από τη Βαβυλώνα, οδήγησε στην εγκατάσταση
ενός µεγάλου µέρους του πληθυσµού στην Μεσοποταµία και την Αίγυπτο,
όπου οι εγκατεστηµένοι πλέον πληθυσµοί σχηµάτισαν τις πρώτες κοινότητες

ο

* Η παρούσα εισήγηση εκφωνήθηκε στα πλαίσια του 8 Σεµιναρίου του Ε.Μ.Ε για τη
∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος στα Ιωάννινα. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόµενο της
εισήγησης δεν στοχεύει στην εξαντλητική επιστηµονική εµβάθυνση του ζητήµατος της
ιστορικής παρουσίας των Ελλήνων Εβραίων, αλλά σε µια γενική επισκόπηση του
θέµατος, ώστε οι συµµετέχοντες να εισαχθούν στον κεντρικό θεµατικό πυρήνα του
σεµιναρίου, ήτοι το Ολοκαύτωµα.
1
Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς (Περ τ ν µετονοµαζοµένων, 117 και Περ το Βίου το Μωυσέως,
Ι, 1) χρησιµοποιεί τον όρο «Εβραίος» για να δηλώσει τον ιστορικό λαό του Ισραήλ σε
αντιδιαστολή προς τον όρο «Ιουδαίος», ο οποίος χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει εθνικά,
θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά την ταυτότητα ενός ατόµου. Για τη χρήση των όρων
Εβραίος – Ιουδαίος, πρβλ. Kraemer S.R. “On the meaning of the term “Jew” in Greco –
Roman Inscriptions”, HTR, 82: 1, (1989), 35-53.
2
Graetz, H., History of the Jews, Vol. I, London: Myers & Co., (1911), 339 – 364.
3
Η Ιερουσαλήµ πολιορκήθηκε δύο φορές από τον Ναβουχοδονόσαρα, το 597 π.Χ. και το 586
π.Χ., χρονολογία κατά την οποία συντελείται η καταστροφή της πόλης και του Ναού του
Σολοµώντος.
4
Για τη Βαβυλωνιακή αιχµαλωσία (586 - 538 π.Χ.) και τις επιπτώσεις της βλ. Sasson ben H.,
Haim, A., History of the Jewish People, Dvir Publishing House: Tel-Aviv, (1976), pp. 159 κ.εξ.
5
Για τη χρήση του όρου ∆ιασπορά (εβρ.  = תפוצותtefuzot) σε αντιδιαστολή προς τον όρο
Εξορία (εβρ.  = תולגgalut ή golah) και τις εννοιολογικές διαστάσεις του φαινοµένου βλ.
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, pp. 192 – 20 , όπου το ζήτηµα αναλύεται διεξοδικά.

Με την επικράτηση των Περσών και την κατάλυση του βαβυλωνιακού
κράτους, οι εξόριστοι Ιουδαίοι, µε το διάταγµα του Πέρση βασιλιά Κύρου6, το
οποίο τους παραχωρούσε πλήρη θρησκευτική αυτονοµία, ήταν ελεύθεροι να
επιστρέψουν στα εδάφη τους7. Ωστόσο, µεγάλο µέρος του πληθυσµού, που
ήδη ήταν εγκατεστηµένο σε πόλεις της Μεσοποταµίας και της Αιγύπτου
(Ελεφαντίνη, Μυγδονία, Μέµφιδα), ακόµα και µετά την κατάκτηση της
τελευταίας από τον Καµβύση (525 π.Χ.), επέλεξε να µην επιστρέψει, εξαιτίας
της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας, που απολάµβανε στα νέα εδάφη.
Στο σηµείο αυτό θεωρώ σκόπιµο την αποσαφήνιση ορισµένων όρων και
εννοιών οι οποίοι χρησιµοποιούνται συχνά χωρίς διάκριση και µε την ίδια
ακριβώς σηµασία. Πρόκειται για τους όρους, Ιουδαίος, Εβραίος, Ισραηλίτης,
Ιουδαϊσµός και Ισραηλινός8.
Ιουδαίος = Αυτός που προέρχεται από το Βασίλειο του Ιούδα. Από τον 2ο αι.
π.Χ. αποκτά εθνική, ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα.
Ιουδαίος = Ο όρος ο οποίος στα εβραϊκά αποδίδεται ως Γιεχουντί
ετυµολογείται ως αυτός που προέρχεται από τη φυλή του Ιούδα από το
Βασίλειο του Ιούδα. Αρχικά προσδιόριζε τον κάτοικο της ευρύτερης περιοχής
της Ιουδαίας. Από τον 2ο αιώνα π.Χ. ο όρος και εξαιτίας της Μακκαβαϊκής
επανάστασης αποκτά εθνική, ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική ταύτοτητα.
Εβραίος = Προέρχεται από την εβραϊκή ρίζα ivri που σηµαίνει «περνώ στην
αντίπερα όχθη», ο περατή, και αναφέρεται στην Έξοδο από την Αίγυπτο. Ο
Φίλων ο Αλεξανδρεύς χρησιµοποιεί τον όρο για να δηλώσει το βιβλικό λαό του
Ισραήλ. Σήµερα προσδιορίζει τον πιστό της εβραϊκής θρησκείας.
Ισραηλίτης / Ισραηλιτικός, -ή = Αυτός που ανήκει στον λαό που κατάγεται
από τον Ιακώβ. Σήµερα περιγράφει τους πιστούς της εβραϊκής θρησκείας και
των ιδιαίτερων ηθών και παραδόσεων.
Ισραηλινός = Ο υπήκοος του Κράτους του Ισραήλ
Ιουδαϊσµός = Ο όρος αναφέρεται αρχικά στη θρησκεία εν το συνόλω των
Εβραίων, ήτοι τις θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές. Μία πιο προσεκτική
µατιά στο περιεχόµενο του όρου αποκαλύπτει ότι πέρα από τη θρησκεία η
έννοια του Ιουδαϊσµού εµπεριέχει την εβραϊκή φιλολογία, ιστορία και
κοινωνική ζωή.
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
6

Βλ. Kuhrt, A., «The Cyrus Cylinder and Achaemenid Royal Policy», JSOT, 25, (1983), 83 –
97 και Eilers, W., «Der Keilschrifttext des Kyros – Zylinders», Festgabe deutscher Iranisten
zur 2500 Jahrfeier Irans, (1971), pp.156-166.
7
Ιερ. 52, 28-30. Σύµφωνα µε τον Steven Bowman, ό.π. από τους Ιουδαίους, που οδηγήθηκαν
στην εξορία η πλειοψηφία ήταν µέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, σε αντίθεση µε τους
περιφερειακούς τοπικούς ηγέτες και τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, που παρέµειναν στα
κατακτηµένα βαβυλωνιακά εδάφη.
8
Για την όρους βλ. Μελέτση, Κ. Η παρουσία των Εβραίων στις ελληνικές πόλεις της Β΄
περιοδείας του Αποστόλου Παύλου: Αρχαιολογική και Ιστορική προσέγγιση – Σχέση µε το
ελληνικό πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό περιβάλλον (Αθήνα 2009), 10-28.

ανάµεσα σε Κρήτες και Αιγυπτίους και µάλιστα συχνά βρίσκοταν σε ηγετικές
θέσεις9. Οι επαφές αυτές έδωσαν ώθηση σε ένα µοναδικό πολιτιστικό
φαινόµενο, γνωστό και ως «Ελληνιστικός Ιουδαϊσµός»10.

(Εικ.02 Ιουδαίοι αιχµάλωτοι των
Βαβυλωνίων,
ανάγλυφο της Λάχιδος, Βρετανικό
Μουσείο)
Αρχαιολογικά
ευρήµατα
(κεραµεική11,
ενσφράγιστες
λαβές12) µαρτυρούν τις σχέσεις των
Ελλήνων µε τη Γη του Ισραήλ, ήδη,
από τον 6ο αιώνα π.Χ. Αττικά
νοµίσµατα13 από την περιοχή της Beth – Zur, τα οποία χρονολογούνται στα
χρόνια λίγο πριν την πτώση της περσικής αυτοκρατορίας, αποδεικνύουν, µε
σχετική ασφάλεια, ότι η αττική δραχµή ήταν το κυρίαρχο νόµισµα της
ευρύτερης περιοχής και επιβεβαιώνουν τις βιβλικές αναφορές14, που κάνουν
λόγο για στενούς εµπορικούς δεσµούς µεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων. Η
πρώτη, ωστόσο, πιθανή συνάντηση Έλληνα και Ιουδαίου καταγράφεται στον
4ο π.Χ., έτσι όπως µας παραδίδεται στο απόσπασµα του Ιωσήπου, όπου
αναφέρεται στη συνάντηση του Αριστοτέλη µε ένα Ιουδαίο από την περιοχή
της Συριο-Παλαιστίνης στη Μικρά Ασία15. Παρά τις όποιες ιστορικές ή µη
αναφορές, η ιουδαϊκή παρουσία εκτός της Παλαιστίνης περιοριζόταν, σαφώς,
στα εδάφη της Μεσοποταµίας και της Αιγύπτου.

9

Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286.
ο
Β΄ Μακκ. 4,13. Η περίοδος του «Ελληνιστικού Ιουδαϊσµού» διήρκησε από τον 4 π.Χ. µέχρι
ο
τον 2 µ.Χ αιώνα, βλ. Μ. Φούγιας, Ελληνισµός και Ιουδαϊσµός. Ιστορικοί σταθµοί στις σχέσεις
Ελλήνων και Ιουδαίων (Αθήνα 1995).
11
Στην περιοχή της Tel Dor (νοτίως της Χάϊφας) βρέθηκε πληθώρα µελαµβαµφών και
ο
µελανόµορφων αττικών αγγείων, τα οποία χρονολογούνται στον 6 π.Χ. αιώνα. Βλ. σχετ.
Stewart, A. – Martin, S., R. «Attic Imported Pottery at Tel Dor, Israel: An Overview», Bulletin
of the American Schools of Oriental Research, No.337, (Feb. 2005), pp. 79-94.
12
Για τις ενσφράγιστες λαβές από την περιοχή της Λάχιδος (Lachish) και οι οποίες µαρτυρούν
ελληνικές εικονογραφικές επιρροές βλ. Diringer, D., “Early Hebrew Inscriptions.” In Lachish,
vol. 3, (1953), The Iron Age, Olga Tufnell et al. (ed.), pp. 331–359.
13
ο
Ήδη από τον 5 π.Χ. αιώνα οι Ιουδαίοι έκοβαν νοµίσµατα κατά το πρότυπο της αττικής
δραχµής µε το χαρακτηριστικό έµβληµα της γλαυκός. Βλ. Reifenberg, A., Ancient Jewish
th
Coins, 4 ed., 5-9, nos. I a – 3, Jerusalem (1940).
14
Ιωήλ 4, 4 – 6. […. κα τί µε ς µoί, Τύρoς κα Σιδ ν κα π σα Γαλιλαία λλoφύλων;
…… κα τo ς υ o ς oύδα κα τo ς υ o ς ερoυσαλ µ πέδoσθε τo ς υ o ς τ ν
λλήνων, πως ξώσητε α τo ς κ τ ν ρίων α τ ν….], Ιεζ. 27, 13 - 17. [….
Ελλ ς
κα
σ µπασα κα τ παρατε νοντα, ο τοι νεπορε οντ σοι ν ψυχα ς νθρ πων
κα σκε η χαλκ
δωκαν τ ν µπορ αν σου. (15) υ ο Ροδ ων µπορο σου π
ν σων πλ θυναν τ ν µπορ αν σου δ ντας λεφαντ νους, κα το ς ε σαγοµ νοις
ντεδ δους το ς µισθο ς σου, (16) νθρ πους µπορ αν σου π πλ θους το
συµµε κτου σου, στακτ ν κα ποικ λµατα κ Θαρσ ς, κα Ραµ θ κα Χορχ ρ δωκαν
τ ν γορ ν σου. (17) Ιο δας κα ο υ ο το
Ισρα λ, ο τοι µπορο σου ν
πρ σει σ του κα µ ρων κα κασ ας, κα πρ τον µ λι κα
λαιον κα ρητ νην
δωκαν ε ς τ ν σ µµεικτ ν σου…].
15
Κατά Απίωνος, Ι, 176 – 183.
10

(Εικ. 03 Η Συναγωγή της ∆ήλου
µε το «Θρόνο του Μωϋσή,
Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Μ.Ε.)
Η
εκστρατεία
του
Μ.
Αλεξάνδρου άνοιξε ένα νέο
κεφάλαιο στην ιστορία της
ιουδαϊκής
∆ιασποράς.
Η
ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου, η παραχώρηση πολιτικών δικαιωµάτων και
η ίδρυση νέων πόλεων, όπως η Αλεξάνδρεια (321 π.Χ.) και η Αντιόχεια (301
π.Χ.), προσέλκυσε µέσα στην αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου έναν µεγάλο
αριθµό Ιουδαίων, οι οποίοι όπως και άλλοι λαοί, οργάνωσαν τους πρώτους
πυρήνες των κοινοτήτων τους στα εµπορικά κέντρα της Μεσογείου.
Στην Ελλάδα, η εβραϊκή παρουσία µαρτυρείται στο πρώτο µισό του 3ου
αιώνα π.Χ., όπως δεικνύει η επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το
Αµφιάρειο του Ωρωπού16. Πρόκειται για την πρώτη και µοναδική επιγραφή,
που αναφέρεται στην απελευθέρωση ενός Ιουδαίου δούλου, πολύ πριν από
τους πολέµους του Αντίοχου ∆΄ του Επιφανούς. Γραπτές πηγές17
επιβεβαιώνουν την παρουσία ακµαζουσών ιουδαϊκών κοινοτήτων στις
σηµαντικότερες πόλεις της Ελλάδος τον 2ο π.Χ. (Σπάρτη, ∆ήλος, Σικυών,
Σάµος, Ρόδος, Κως, Γόρτυνα Κρήτη). Η ρωµαϊκή κυριαρχία και κυρίως ο
πόλεµος των Μακκαβαίων (170 – 161 π.Χ.) σηµατοδότησε ένα νέο ρεύµα
µετακινήσεων, γεγονός που έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των εβραϊκών
κοινοτήτων στην Ελλάδα. Στα χρόνια της Μακκαβαϊκής εξεγέρσεως
χρονολογούνται και οι τέσσερις απελευθερωτικές επιγραφές Ιουδαίων, που
βρέθηκαν χαραγµένες στον πολυγωνικό τοίχο του ναού του Απόλλωνος
στους ∆ελφούς. Παράλληλα, οι συστηµατικές ανασκαφές στη ∆ήλο από τη
Γαλλική Σχολή των Αθήνών αποκάλυψαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός
κτηρίου, που ταυτίστηκε µε την «Ιερή Συνάθροιση» των Ιουδαίων (Συναγωγή)
στη βάση και επιγραφικών τεκµηρίων. Η Συναγωγή της ∆ήλου φέρνει στο φώς
όχι µόνο την πρώτη, επί ευρωπαϊκού εδάφους Συναγωγή, αλλά αποκαλύπτει
σηµαντικές πληροφορίες για την κοινοτική οργάνωση των ιουδαϊκών
εγκαταστάσεων κατά την ελληνιστική και ρωµαϊκή εποχή.
Στον 1ο αιώνα µ.Χ, ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς αναφέρει εγκαταστάσεις
των Ιουδαίων στη Θεσσαλία, Βοιωτία, Μακεδονία, Αιτωλία, Αττική, Άργος,
Κόρινθο, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κρήτη18. Τέλος, στα βιβλία του Κανόνος
της Καινής ∆ιαθήκης, ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται, στο α΄ µισό του 1ου
αιώνα, τις Συναγωγές των Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Αθηνών και
Κορίνθου, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη σηµαντικών ιουδαϊκών κοινοτήτων19.
Εικάζεται, ότι ο αριθµός του εβραϊκού πληθυσµού της Ελλάδος ενισχύθηκε
σηµαντικά κατά την περίοδο των Ιουδαϊκών Πολέµων (66 - 70), όπου - όπως
χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Ιώσηπος, ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός

16

Lewis, D., “The First Greek Jew”, Journal of Semitic Studies II (1957), pp. 264 – 266 και Μ.
Μιτσός, ΑΕ 1952,196.
17
Α΄ Μακκ., 15, 23. Μετάφραση από το εβραϊκό κείµενο, Χαστούπης Π. Αθ., Η Αγία Γραφή,
τόµος Β΄: [….κα ε ς πάσας τ ς χώρας κα Σαµψάµ κα Σπαρτιάταις κα ε ς ∆ λον
κα Μύνδον κα Σικυ να κα ε ς τ ν Καρίαν κα ε ς Σάµον κα ε ς τ ν Παµφυλίαν
κα ε ς τ ν Λυκίαν κα ε ς λικαρνασσ ν κα ε ς Ρόδον κα ε ς Φασηλίδα κα ε ς
Κ κα ε ς Σίδην κα ε ς ραδον κα ε ς Γόρτυναν κα Κνίδον κα Κύπρον κα
Κυρήνην.]
18
Πρεσβεία προς Γάϊον, 281-282
19
Πράξεις 16, 2-3 17, 1, 10, 13, 15, 17, 18, 1-14.

απέστειλε 6.000 νέους από την Παλαιστίνη να εργαστούν για λογαριασµό του
Νέρωνα στην κατασκευή του Ισθµού της Κορίνθου20.
Βυζαντινή Περίοδος
Οι κοινότητες της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου αποτέλεσαν τη
βάση των κοινοτήτων που ήκµασαν επί Βυζαντίου. Σταθµός στην εξέλιξη των
κοινοτήτων αυτών ήταν το ∆ιάταγµα του
Καρακάλλα στα 212 µ.Χ., µε το οποίο οι Ιουδαίοι
απέκτησαν το δικαίωµα του ρωµαίου πολίτη και
κατά συνέπεια πολιτικά δικαιώµατα. Συνέπεια
αυτού του γεγονότος ήταν να ονοµάζονται
Ρωµαίοι όπως και όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της
αυτοκρατορίας. Αργότερα, η ονοµασία αυτή
διατηρήθηκε και στο Ανατολικό Ρωµαϊκό Κράτος
ως Ρωµανιώτες από το Ρωµιός συνώνυµο του
"Έλληνας", για να προσδιορίσει τους Έλληνες
Εβραίους της Αυτοκρατορίας.

(Εικ.04
Μαρµάρινο
αντίγραφο
τµήµατος
ορθοµαρµάρωσης. Φέρει τη χαρακτηριστική επτάφωτη λυχνία (µενορά) και
κλάδο φοινικιάς (λουλάβ). Βρέθηκε στην αρχαία αγορά των Αθηνών, περ. 5ος
αι.µ.Χ., Συλλογή Ε.Μ.Ε.)
Οι Εβραίοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υιοθέτησαν τον ελληνικό
τρόπο ζωής και την ελληνική γλώσσα περισσότερο από κάθε άλλη εθνοτική
οµάδα και οι οποίοι σε αντιδιαστολή µε τους Εβραίους, που ζούσαν στην
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ήταν πλήρως ενσωµατωµένοι στην τοπική
κοινωνία.
Ζούσαν
οργανωµένοι
σε
κοινότητες
µέσα
στους
παλαιοχριστιανικούς οικισµούς, δεν είχαν ξεχωριστά νεκροταφεία αλλά
θάβονταν δίπλα στους Χριστιανούς και τους Εθνικούς, χαρακτηριστικό
παράδειγµα το νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης στο χώρο του Α.Π.Θ.,
ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία τους, ενώ κατείχαν και δηµόσια αξιώµατα.
Παράλληλα, επιδίδονταν σε ποικίλα επαγγέλµατα, κυρίως στην παραγωγή και
επεξεργασία του µεταξιού και την βυρσοδεψία, ενώ ανήκαν σε διαφορετικές
οικονοµικά και κοινωνικά τάξεις.

(Εικ. 05 Ταφική τοιχογραφία µε την παράσταση επτάφωτης
λυχνίας από το παλαιό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης,
Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Μ.Ε.)

Κοµβικό χρονολογικό σηµείο της ιστορίας και εξέλιξης των
Ρωµανιωτών υπήρξε ο 4ος αιώνας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συνεχίζοντας την
πολιτική των προκατόχων του εξέδωσε µία σειρά διαταγµάτων που
αφορούσαν στους Εβραίους και που περιόριζαν τα πολιτικά και κοινωνικά
τους δικαιώµατα21. Για παράδειγµα, σε ένα νόµο του 335 αναφέρεται
χαρακτηριστικά ότι απαγορευόταν η περιτοµή σε χριστιανούς δούλους, µε το
20
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φόβο της εξάπλωσης του ιουδαϊσµού, ενώ σε περίπτωση που αυτή
πραγµατοποιούνταν ο δούλος απελευθερωνόταν αµέσως. Οι νόµοι του
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, αλλά και των διαδόχων, όπως υποστηρίζουν
αρκετοί µελετητές, δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως αντισηµιτικές διατάξεις, εν
γένει, αλλά επί τοις ουσίας επρόκειτο για ad hoc αποφάσεις, οι οποίες
εξέφραζαν µεµονωµένες πράξεις και όχι µια συγκεκριµένη πολιτική
στηριζόµενοι στο επιχείρηµα ότι η διαρκής επανάληψη παρόµοιων διατάξεων
καθ’όλη τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου υποδήλωνε ακριβώς το αντίθετο
ότι δηλαδή τέτοιου είδους νόµοι δύσκολα εύρισκαν εφαρµογή στην κοινωνία22.
Η νοµική θέση των Εβραίων
της
Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας
εδραιώθηκε στον 5ο αιώνα. Οι
εβραϊκές κοινότητες αναγνωρίστηκαν
και νοµικά στα 404 και 41823, αν και
οι Εβραίοι συνέχιζαν να αποκλείονται
από
τις
κυβερνητικές
και
στρατιωτικές θέσεις, πλην αυτών
που σχετίζονταν µε τη συλλογή
φόρων.
(Εικ.06
Γενική
άποψη
του
συναγωγικού ψηφιδωτού δαπέδου της Αίγινας, 4ος
αι. – Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας, Φωτογραφικό
Αρχείο Ε.Μ.Ε.)
Ο Θεοδοσιάνιος Κώδικας24 απαγόρευε στους
Εβραίους να κατέχουν χριστιανούς δούλους µε τη
δικαιολογία ότι υπήρχε κίνδυνος να τους
προσηλυτίσουν και έτσι να αυξηθεί ο αριθµός των
Εβραίων της Αυτοκρατορίας. Η εβραϊκή θρησκεία,
σε γενικές γραµµές, αν και ανεκτή, εντούτοις,
απαγορευόταν η καλλιέργειά της25 (C.Th.16.8.25).
Αυτό συνεπαγόταν απαγόρευση της κατασκευής
νέων συναγωγών στα όρια της Αυτοκρατορίας, αν
και επιτρεπόταν η επισκευή παλαιών. Καθώς στα
χρόνια του Θεοδοσίου του Β΄, οι επιθέσεις σε Συναγωγές και ιδιωτικές
εβραϊκές οικίες ήταν συχνές στα 420 ο Αυτοκράτορας εκδίδει διάταγµα µε το
οποίο καταδικάζει και παροτρύνει την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων. Σε κάθε
περίπτωση, οι λόγοι και πάλι της αυτοκρατορικής στάσης θα πρέπει να
αναζητηθούν σε πολιτικά και οικονοµικά κίνητρα, καθώς και στην προσπάθεια
εδραίωσης της νέας θρησκείας στα όρια της Αυτοκρατορίας.
(Εικ.07 Εβραίοι του Βυζαντίου σε εικονογραφηµένο χειρόγραφο, Άγιο Όρος,
10ος αι. Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Μ.Ε.)

Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527565) το νοµικό καθεστώς των Εβραίων του Βυζαντίου άλλαξε, επηρεάζοντας
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τα πολιτικά και θρησκευτικά τους δικαιώµατα26. Τα µέτρα, που επιβλήθηκαν
στους Εβραίους, ήταν αποτέλεσµα της πολιτικής του Αυτοκράτορα, ο οποίος
ήθελε να αναβιώσει την ιδέα της ενότητας της Αυτοκρατορίας. Η έκδοση των
νόµων του είχε ως στόχο των περιορισµό όχι µόνο των αιρέσεων του
Χριστιανισµού, αλλά περιελάµβανε όλους τους µη ορθόδοξους ανάµεσά τους
Εβραίους και Σαµαρείτες. Υπό αυτό το γενικό πρίσµα θα πρέπει να
αξιολογηθούν και τα επιµέρους νοµικά κείµενα που εκδόθηκαν. Ειδικότερα,
ως προς τα πολιτικά δικαιώµατα των Εβραίων, σύµφωνα µε τη Νεαρά, που
εκδόθηκε το 527, οι Εβραίοι ήταν υποχρεωµένοι να απελευθερώσουν τους
δούλους που είχαν στην ιδιοκτησία τους και να πληρώσουν ένα πρόστιµο
τριάντα χρυσών νοµισµάτων. Στα επόµενα χρόνια, το πρόστιµο εξελίχθηκε σε
θανατική ποινή. Σταδιακά, η νοµολογία αυτή έκανε σχεδόν αδύνατη την
άσκηση από τους Εβραίους οποιασδήποτε εµπορικής δραστηριότητας.
Το 553, ο Ιουστινιανός Α΄ απαίτησε η δηµόσια ανάγνωση της Τορά να
γίνεται στην ελληνική και όχι στην εβραϊκή γλώσσα, ενώ απαγόρευσε δια
παντός την ανάγνωση της Μισνά = τµήµα του Ταλµούδ, το οποίο είναι µια
ογκώδης, εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειµένων, που αποτελεί τη συνέχεια
της ιουδαϊκής Βίβλου και περιλαµβάνει όχι µόνο κείµενα που αφορούν την
ερµηνεία του Μωσαϊκού Νόµου, αλλά και ποικίλο άλλο υλικό, νοµικό,
θεολογικό, ηθικό, επιστηµονικό, ιστορικό, λαογραφικό κ.λπ. Αυτή η
απαγόρευση οδήγηση στην άνθηση της συναγωγικής ποίησης (Πιγιούτ) σε
όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία27. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της
µέσης βυζαντινής περιόδου, η Αυτοκρατορία αντιµετώπιζε την απειλή
εξωτερικών επιθέσεων, η οποία οδήγησε στην αποσταθεροποίηση της
εσωτερικής πολιτικής κατάστασης. 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 Τουδέλης28, ο οποίος αναφέρει ότι υπήρχαν ακµάζουσες
εβραϊκές κοινότητες στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τον Αχελώο, το Αιτωλικό, την
Πάτρα, την Ναύπακτο, την Κρίσσα, την Κόρινθο, την Θήβα, την Χαλκίδα, την
Ιαµπουρίτσα – Λάρυµνα, τη Ραβέννικα – αταύτιστη, τη Λαµία, το Γαρδίκι, τον
Αλµυρό, τη Βίσσινα, τη Θεσσαλονίκη, το ∆ηµητρίτζι, τη ∆ράµα, τη
Χρυσούπολη Καβάλας, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάµο και τέλος τη Ρόδο.
Είναι χαρακτηριστικό πως την περίοδο της κυριαρχίας του
Αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κοµνηνού (1143-1180) 2.000 Εβραίοι ζούσαν στη
Θήβα και 500 στη Θεσσαλονίκη. Στα νησιά της Χίου και της Ρόδου ζούσαν
αντιστοίχως 400. Οι περιγραφές29 του Βενιαµίν εκ Τουδέλης από τις πόλεις
όπου επισκέφτηκε δείχνουν µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν
ζούσαν αποµονωµένοι σε γκέττο, αλλά σε “ασφάλεια και ευηµερία”,
ασχολούµενοι κυρίως µε το εµπόριο, τη βαφή και ύφανση ενδυµάτων,
επαγγέλµατα τα οποία γνώριζαν ιδιαίτερη ακµή στην Κόρινθο και τη Θήβα,
όπου οι Εβραίοι κατείχαν το µονοπώλιο της παραγωγής, επεξεργασίας και
βαφής µε πορφύρα του µεταξιού, γι’αυτό και συχνά αποκαλούνταν
26
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κογχυλευτές30, καθιστώντας τις πόλεις αυτές τα κύρια εµπορικά κέντρα της
περιόδου.
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 µε τη
µοναδική πηγή, που διαθέτουµε, τον Ιακώβ Μπεν Ηλία, ο Αυτοκράτορας
συγκάλεσε όλους τους σοφούς του Ισραήλ, ανακαλώντας το διάταγµα του
Βατάτζη για τον υποχρεωτικό προσηλυτισµό των Εβραίων στο Χριστιανισµό.
Ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, γιος και διάδοχος του Μιχαήλ Η΄, συνέχισε την
πολιτική του πατέρα του. Προς το τέλος της κυριαρχίας του ο Ανδρόνικος Β΄
εξέδωσε δύο χρυσόβουλα (Φεβρουάριος 1319 και Ιούνιος 1321) προς την
Εκκλησία των Ιωαννίνων, στα οποία έκανε αναφορά στους Εβραίους της
πόλης. Στο πρώτο του χρυσόβουλο, ο Ανδρόνικος διεκήρυσσε, ότι οι Εβραίοι
των Ιωαννίνων είχαν το δικαίωµα να ζουν ελεύθεροι και σε κατάσταση ηρεµίας
όπως και ο ντόπιος πληθυσµός των Ιωαννίνων. Αυτή η αναφορά αποτελεί την
πρώτη γραπτή µαρτυρία για την παρουσία µιας εβραϊκής κοινότητας στα
Ιωάννινα31. Σύγχρονοι µελετητές της περιόδου αυτής κάνουν λόγο για µια νέα
πολιτική ανεκτικότητας η οποία βρήκε εφαρµογή όχι µόνο στους Εβραίους
των Ιωαννίνων αλλά όλης της Αυτοκρατορίας.
Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν επίσηµες ή ανεπίσηµες
αυτοκρατορικές οδηγίες κατά τη διάρκεια της Παλαιολόγειας περιόδου,
σχετικά µε τη νοµική θέση των Εβραίων, de jure ή de facto οι οποίες να
µπορούν να συγκριθούν µε τα νοµικά κείµενα των προκατόχων τους για τη
θέση των Εβραίων υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Η θετική ωστόσο στάση των
Παλαιολόγων απέναντι στους Εβραίους διαφαίνεται και στη τοποθέτηση
αυτών σε σηµαντικές διοικητικές θέσεις, ενώ γνωρίζουµε ότι οι αρχίατροι του
Μανουήλ του πρώτου και του τελευταίου Κοµνηνού ήταν Εβραίοι. Σε αντίθεση
εποµένως µε όλες τις προηγούµενες αυτοκρατορικές πολιτικές, η περίοδος
των Παλαιολόγων λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη και πρόοδο των
εβραϊκών κοινοτήτων, οι οποίες και γνώρισαν περαιτέρω άνθηση στα χρόνια
της Οθωµανικής περιόδου.

Οθωµανική περίοδος32
Στα τέλη του 15ου αιώνα δεκάδες χιλιάδες Σεφαραδιτών Εβραίων
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ιβηρική Χερσόνησο (Ισπανία και
Πορτογαλία) διωγµένοι για θρησκευτικούς και οικονοµικούς λόγους από τους
καθολικούς βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα.
Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα εδάφη της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας, µε την άδεια του σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β, που εκτίµησε
εξαρχής τις επαγγελµατικές δεξιότητες και την επιστηµοσύνη τους και θέλησε
να τις χρησιµοποιήσει για την αναζωογόνηση της Αυτοκρατορίας.
30
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Μία από τις βασικές
αρχές
της
οθωµανικής
διακυβέρνησης
ήταν
η
οργάνωση των υπηκοόων της
σε µιλλέτ (αυτοδιοικούµενες
κοινότητες µε νοµική υπόσταση
και αυτονοµία) σύµφωνα µε το
θρήσκευµά τους, το οποίο και
µπορούσαν να εξασκούν ελεύθερα. Όπως και οι υπόλοιποι µη µουσουλµάνοι
υπήκοοι του Σουλτάνου, οι Εβραίοι διοικούνταν βάσει του αυτού του
συστήµατος, το οποίο τους επέτρεπε σχετικές ελευθερίες, τους επέβαλε όµως
και συγκεκριµένες υποχρεώσεις. Οι κύριες υποχρεώσεις ήταν οι φόροι, οι
οποίοι έπρεπε να πληρωθούν στην κεντρική διοίκηση και οι ενδυµατολογικοί
κανόνες, οι οποίοι ακολουθούνταν αυστηρά, καθώς εξυπηρετούσαν στην
αναγνώριση των διαφορετικών µιλλέτ.
(Εικ.08 Φωτογραφία Εβραίας µε τη χαρακτηριστική σεφαραδίτικη ενδυµασία,
Συλλογή Ε.Μ.Ε.)
(Εικ.09 Αποστολικό δελτάριο. Απεικονίζεται Εβραίος πωλητής λεµονάδας,
Θεσσαλονίκη, Συλλογή Ε.Μ.Ε.)
Οι Σεφαραδίτες, υπερήφανοι για την καταγωγή τους, δε λησµόνησαν την
ισπανοεβραϊκή γλώσσα τους (λαντίνο) και τις παραδόσεις, που επί αιώνες
δηµιούργησαν στη ∆ύση. Εγκαταστάθηκαν µαζικά σε νευραλγικά για την
οικονοµική ζωή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κέντρα, όπως η
Κωνσταντινούπολη, η Σµύρνη, η Ρόδος και από εκεί σταδιακά απλώθηκαν και
στην ενδοχώρα. Χάρη στο γενικότερο κλίµα ισότητας, το οποίο παρείχε το
σύστηµα των µιλλέτ οι Εβραίοι δεν υπέστησαν συστηµατικές διώξεις, όπως
συνέβαινε στους οµοθρήσκους τους της Μεσαιωνικής
∆ύσης. Συνεπεία της αθρόας εγκατάστασης των
Σεφαραδιτών, από τον 16ο αιώνα και µετά, οι
Ρωµανιώτες δεν αποτελούσαν πλέον την πλειονότητα
των Εβραίων της Ελλάδας. Η άφιξη των Σεφαραδιτών
αύξησε πληθυσµιακά τις ήδη υπάρχουσες Εβραϊκές
Κοινότητες και οδήγησε στην ανάπτυξη των κοινοτήτων
που υπήρχαν σε πολλές πόλεις αναµεσά τους στην
Χαλκίδα, στη Ναύπακτο, στη Θήβα, στη Θεσσαλονίκη,
στην Άρτα, στη Καστοριά, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο,
στη Νάξο, στη Χίο και στη Λάρισα.
Ο
µεγαλύτερος
αριθµός
Σεφαραδιτών
εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία τους
είχε ως αποτέλεσµα τη ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, η
οποία από τον 16ο αιώνα είχε ήδη µετατραπεί σε ένα
από τα σηµαντικότερα οικονοµικά και πολιτιστικά
κέντρα της εβραϊκής ∆ιασποράς στη Μεσόγειο. Εκεί, οι Σεφαραδίτες βρήκαν
την παλιά Ρωµανιώτικη Κοινότητα, της οποίας τα µέλη είχαν µειωθεί
σηµαντικά λόγω της µετανάστευσης. Οι κύριες διαφορές ανάµεσα στους
Σεφαραδίτες και τους Ρωµανιώτες αφορούσαν στην γλώσσα, στην ενδυµασία,
στις διατροφικές τους συνήθειες και στο θρησκευτικό τους τυπικό. Στις
περισσότερες κοινότητες, µε εξαίρεση την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και την

Κρήτη, οι Ρωµανιώτες Εβραίοι σταδιακά αφοµοιώθηκαν από τους
Σεφαραδίτες, οι οποίοι τους ξεπερνούσαν αριθµητικά και σύντοµα έγιναν
εξαιρετικά δραστήριοι, επαγγελµατικά και πνευµατικά, διαδραµατίζοντας
σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των πόλεων, όπου εγκαταστάθηκαν. Στα
τέλη του 19ου αιώνα, οι Εβραίοι είχαν µετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ένα
κοµβικό λιµάνι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι
Σεφαραδίτες ζούσαν σε σχετική αρµονία µε τους Μουσουλµάνους, τους
Έλληνες, του Σλάβους και τους Αρµενίους που ζούσαν στην πόλη,
αποτελώντας το 50% του συνολικού πληθυσµού και δικαιολογώντας µε αυτόν
τον τρόπο τον τίτλο “Μητέρα του Ισραήλ” που της είχε αποδοθεί.
Η παρουσία των Εβραίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οικονοµία και τη
δηµόσια ζωή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Λόγω της εµπειρίας και των
ικανοτήτων τους, απασχολούνταν κυρίως στο εµπόριο κοσµηµάτων,
µαργαριταριών και µπαχαρικών, στην αγγειοπλαστική και στο εµπόριο
πορσελάνης, καπνού, υφασµάτων, καθώς επίσης και στην νηµατουργία
µεταξιού. Παράλληλα µε την δραστηριοποίησή τους στον οικονοµικό τοµέα, οι
Εβραίοι διακρίνονταν στη βιοµηχανία της ύφανσης και της τυπογραφίας,
γεγονός που συνέβαλε στο να αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα της
οθωµανικής οικονοµίας. Η εµπορική τους δραστηριότητα και οι διασυνδέσεις
τους µε πολλές πόλεις της Ευρώπης, της Ινδίας, της Περσίας και της
Ανατολής συνέβαλαν στην µεγάλη πρόοδο των Εβραίων στην Ελλάδα.
Εβραίοι έµποροι από την Καστοριά εµπορεύονταν γούνες, δέρµατα και
µέταλλα. Εκείνοι της Ναυπάκτου δραστηριοποιούνταν στο εµπόριο κλάδων
φοινικιάς, ενώ οι Εβραίοι της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου στο γενικό
εµπόριο και τη βιοµηχανία µεταξιού. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη ήταν το
αναµφισβήτητο κέντρο της ελληνικής εβραϊκής οικονοµίας.
Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ξεχώριζαν στην παραγωγή
µαλλιού και βαµβακιού, καθώς επίσης και στην ύφανση ήδη από τις αρχές του
16ου αιώνα. Αν και οι Εβραίοι της Ελλάδος ήταν γνωστοί έµποροι και
επιχειρηµατίες, η παρουσία τους ήταν έντονη και σε τοµείς όπως η ιατρική, η
νοµική, η διπλωµατία και η δηµόσια διοίκηση, όπου διέπρεψαν και συνεχίζουν
να διαπρέπουν έως τις µέρες µας. Από τον 17ο αιώνα και εξής, η σταδιακή
παρακµή του εβραϊκού στοιχείου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αλλάζει τις
ισορροπίες στην κοινωνική και πολιτική εσωτερική σκηνή γεγονός που συχνά
συνοδευόταν από εντάσεις. Η εµφάνιση κατά τον 19ο αιώνα των εθνικών
κινηµάτων και διεκδικήσεων στην Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα
επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές µεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων
συχνά λαµβάνοντας δραµατικό χαρακτήρα.
Νεώτερα χρόνια
Το τέλος της ελληνικής επανάστασης του 1821 θα βρει στα όρια του
µικρού νεοπαγούς κράτους έναν µικρό αριθµό Εβραίων και αυτό γιατί η
πλειοψηφία των Εβραίων κατοικούσαν σε βορειότερες περιοχές οι οποίες
ενσωµατώθηκαν σταδιακά στο Νέο Ελληνικό Κράτος33. 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
33
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αριθµό των Εβραίων που κατοικεί
στα όρια του νέου κράτους. Στα
1832, ο εβραϊκός πληθυσµός του
νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους
αριθµούσε περίπου 10.000 µέλη. Το
Σύνταγµα του 1844 αναγνώρισε τους
Εβραίους ως ισότιµους πολίτες, µε
ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
(Εικ. 10

Εβραίοι και Χριστιανοί,

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

Εκπαιδευτικά Εργαλεία
Η παρούσα εισήγηση δεν είναι και δεν θα µπορούσε να είναι τίποτε
άλλο παρά από µια γενική επισκόπηση της µακραίωνης ιστορίας των
Ελλήνων Εβραίων και µια προσπάθεια να ιχνηλατήσουµε την πορεία ενός
ζωντανού τµήµατος της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισµού, που τόσο βίαια
διακόπηκε από τους Ναζί. Η µελέτη και ανάλυση της σηµασίας του
Ολοκαυτώµατος δεν µπορεί να ιδωθεί αποκοµµένη από την πρωτοϊστορία
των Ελλήνων Εβραίων και της συµβολής τους στον ελληνικό πολιτισµό. Αξίζει
στο σηµείο αυτό να γίνει αναφορά σε δύο ευρωπαϊκά προγράµµατα τα οποία
µπορούν να συµβάλουν στην διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος και εν γένει στη
µελέτη του ελληνικού εβραϊσµού, καθώς συχνά η απουσία υλικών τεκµηρίων
αποτέλεσµα της συστηµατικής καταστροφής των εβραϊκών µνηµείων από τις
δυνάµεις κατοχής δυσκολεύει το έργο της ακαδηµαϊκής και εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Το πρώτο αφορά στο ευρωπαϊκό προγραµµα Judaica Europeana, µία
ψηφιακή βάση πολιτιστικού αποθετηρίου, στο οποίο κανείς µπορεί να
αντλήσει πληροφορίες σχετικά µε τον εβραϊκό πολιτισµό από την αρχαιότητα
έως τις µέρες µας (www.judaica-europeana.eu) και το δεύτερο πρόγραµµα
(www.mjcb.eu) επιχειρεί να χαρτογραφήσει για πρώτη φορά την παρουσία
των Εβραίων στα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, µέσα από τις
φιλολογικές και υλικές µαρτυρίες. Και τα δύο προγράµµατα προσβάσιµα
ελεύθερα από τον ψηφιακό επισκέπτη µπορούν να εµπλουτίσουν την
διδακτική διαδικασία.

Οι Εβραίοι της Ζακύνθου και η διάσωσή τους
κατά τη ναζιστική κατοχή του νησιού
Σαµουήλ Μόρδος

1. H προέλευση και η πληθυσµιακή εξέλιξη των Εβραίων της Ζακύνθου.
Τι έχει αποµείνει για να θυµίζει το πέρασµα των Εβραίων από τη Ζάκυνθο.
Ορισµένα στοιχεία µπορούν να οδηγήσουν στην εκτίµηση ότι από τα µέσα του 13ου
αιώνα, ή και ακόµη νωρίτερα, υπήρχαν Εβραίοι στη Ζάκυνθο. Υπενθυµίζεται όµως ότι
το 1479 η Ζάκυνθος καταστράφηκε από τους Τούρκους και ότι από τον όλεθρο αυτόν
οι κάτοικοι του νησιού που επέζησαν και παρέµειναν στην γενέτειρα τους ήταν
ολιγάριθµοι.
Τα αρχαιότερα έγγραφα, τα οποία σωζόντουσαν στο αρχειοφυλάκιο της Ζακύνθου
µέχρι τη σεισµοπυρκαγιά του 1953, ήταν από τα τέλη του 15ου αιώνα. Από τα έγγραφα
αυτά προκύπτει ότι στα τέλη του 15ου αιώνα υπήρχαν ολιγάριθµοι Εβραίοι στη
Ζάκυνθο. Κατόπιν αυξήθηκαν, προερχόµενοι κυρίως από πόλεις της Πελοποννήσου.
Η µεγαλύτερη οµάδα Εβραίων εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο προερχόµενη από την
Κρήτη, λίγα χρόνια πριν και µετά την κατάληψη του Ηρακλείου από τους Τούρκους, το
έτος 1669.
Η Εβραϊκή Κοινότητα έφθασε στη πληθυσµιακή της ακµή προς το τέλος της
Ενετοκρατίας, το έτος 1790, οπότε αριθµούσε 2.000 µέλη. Στη συνέχεια, ο αριθµός
τους µειώθηκε, και στα θλιβερά γεγονότα του 1891 (στα οποία θα αναφερθούµε
παρακάτω) υπήρχαν 271 Εβραίοι.
Κατά τη ναζιστική κατοχή η Εβραϊκή Κοινότητα είχε 275 µέλη. Μετά την κατοχή οι
περισσότεροι, κυρίως λόγω της οικονοµικής τους ανέχειας, σταδιακά
µετεγκαταστάθηκαν στο νεοσύστατο τότε Ισραήλ.
Μετά την σεισµοπυρκαγιά του 1953, τα 42 τότε µέλη της σταδιακά
µετεγκαταστάθηκαν κατά το ήµισυ περίπου στη Αθήνα και στο Ισραήλ.
Το Μάρτιο του 1982, έφυγε από τη ζωή ο τελευταίος Εβραίος κάτοικος του νησιού, ο
πατέρα µου Ερµάνδος Μόρδος. Έτσι έκλεισε ο κύκλος της συνεχούς παρουσίας των
Εβραίων στο Φιόρο του Λεβάντε, διάρκειας τουλάχιστον πέντε αιώνων.
Το πέρασµα τους από το νησί απέµειναν να θυµίζουν ο χώρος που προσεισµικά
ήταν η Κεντρική Συναγωγή «Σαλώµ» στην οδό Τερτσέτη, τότε Μαρτινέγκου, στον
οποίο σήµερα βρίσκεται το µνηµείο των δύο πρωτεργατών της διάσωσης των
Εβραίων του νησιού από τη ναζιστική θηριωδία, του Μητροπολίτη Χρυσόστοµου και
του ∆ηµάρχου Λουκά Καρρέρ, και το ιστορικό, τουλάχιστον από το έτος 1656,
Εβραϊκό Νεκροταφείο που γειτονεύει µε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των
Φιλικών, και στο οποίο σώζονται 286 τάφοι. Η τελευταία την οποία δέχθηκε στο ιερό
του χώµα ήταν η γιαγιά µου, η νόνα Κέκο, το 1954.
2. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1484 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α, ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 1864.
Την χρονική αυτήν περίοδο οι Εβραίοι δεν είχαν κανένα πολιτικό δικαίωµα, µε
εξαίρεση, στην περίοδο της Ενετοκρατίας, τους γιατρούς του ∆ηµοσίου, εκλεγόµενους
από το Συµβούλιο των Ευγενών. Μάλιστα τον 16ο και το 17ο αιώνα αρκετοί Εβραίοι
εκλέχθηκαν στη θέση αυτήν και λόγω των ικανοτήτων τους και της προσφοράς τους
έχαιραν της εµπιστοσύνης και της εκτίµησης ολόκληρης της Ζακυνθινής Κοινωνίας.

Ειδικότερα κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας οι Εβραίοι ζούσαν περιφρονηµένοι,
την Μεγάλη Εβδοµάδα παρέµεναν κλεισµένοι στην συνοικία τους και µε διατάγµατα
των Προβλεπτών ήταν υποχρεωµένοι να έχουν στο καπέλο τους, ως διακριτικό
σηµείο, κίτρινη ταινία και οι άνδρες να µένουν αξύριστοι.
Πρόσκαιρα, κατά την 16µηνη παραµονή των Γάλλων ∆ηµοκρατικών στη Ζάκυνθο
(1797-1798), οι Εβραίοι του νησιού απέκτησαν πλήρη πολιτικά δικαιώµατα. Μόνο
προς το τέλος της Αγγλοκρατίας στα Επτάνησα, υπήρξαν σαφείς ενδείξεις ότι επίκειται
ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της
ανόδου των Ριζοσπαστών οι οποίοι ήταν υπέρµαχοι της ισοπολιτείας και της
ανεξιθρησκίας. Γνωρίζετε ότι στη Ζάκυνθο πρωτοστατούσε ο Κωνσταντίνος
Λοµβάρδος.
Οι Εβραίοι της Ζακύνθου µιλούσαν την ίδια γλώσσα µε τους υπόλοιπους κατοίκους
του νησιού. Σύµφωνα µε τον ιστορικό Σπυρίδωνα ∆ε Βιάζη η παρουσία τους ήταν
ωφέλιµη για τον τόπο και επί Ενετοκρατίας η Εβραϊκή Κοινότητα επέδειξε αλληλεγγύη
προς τους αναξιοπαθούντες του νησιού. Συγκεκριµένα έδειξε «µεγίστην προθυµίαν
εἰς τἰς γενοµένας συνεισφορἰς ἰπἰρ τἰν παθόντων πτωχἰν ἰκ τἰν σεισµἰν καἰ
ἰπἰρ τἰς συνδροµἰς τἰν πτωχἰν κατἰ τοἰς λιµοἰς».
Η διαβίωση των Εβραίων στη Ζάκυνθο κυρίως κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας,
θα ήταν αδύνατον να µη σκιαστεί από αντιεβραϊκά γεγονότα, ως αποτέλεσµα των
εναντίον τους µέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες θρησκευτικών προλήψεων και
εθίµων, βαθειά ριζωµένων στη συνείδηση του απλού λαού. Τα δυσάρεστα αυτά
γεγονότα, όµως, δεν έλαβαν ποτέ την έκταση και δεν είχαν τις οδυνηρές συνέπειες
που διαδραµατιστήκαν στα άλλα κράτη της Ευρώπης. Ταυτόχρονα πρέπει να
επισηµανθεί ότι στα συµβάντα αυτά είχαν πάντοτε την προστασία των επίσηµων
αρχών και επιφανών ανδρών του τόπου, και συχνά την συµπαράσταση και την
αλληλεγγύη µέρους των απλών συνανθρώπων τους. Θα µνηµονευτεί συνοπτικά το
πιο σηµαντικό από τα συµβάντα αυτά :
Το 1712 αιτία ήταν η γνωστή συκοφαντία του αίµατος, δηλαδή, ότι δήθεν οι
Εβραίοι απαγάγουν και θυσιάζουν Χριστιανόπουλα, προκειµένου να τους πάρουν το
αίµα για να το χρησιµοποιήσουν στη παρασκευή των αζύµων για το Πάσχα τους.
Την Κυριακή των Βαΐων του έτους αυτού, στη Ζάκυνθο χάθηκε ένα Χριστιανόπουλο,
ο Ιωάννης Ζερβός, που αργότερα βρέθηκε νεκρός µε εµφανή τα σηµάδια του
µαρτυρικού θανάτου. Ο λαός πίστεψε ότι για αυτό το έγκληµα ένοχοι ήταν οι Εβραίοι
και εξεγέρθηκε εναντίον τους. Οι Εβραίοι κακοποιήθηκαν και τα σπίτια τους
λεηλατήθηκαν. Μάταια ο Προβλεπτής απέστειλε στρατιώτες για να αναχαιτίσουν την
ορµή του λαού. Απαιτήθηκε η παρέµβαση των συνδίκων και των αρχόντων οποίοι
έθεσαν ανθρώπους τους για την φύλαξη των Εβραϊκών σπιτιών, αφού προηγούµενα
καταπράυναν λίγο το πλήθος. Σηµειώνεται ότι τα ονόµατα των κακούργων παρέµειναν
άγνωστα.
Μετά τα θλιβερά αυτά γεγονότα, µε διαταγή της Κυβέρνησης της Βενετίας, οι µέχρι
τότε διασπαρµένοι στη πόλη Εβραίοι περιορίστηκαν σε ορισµένο τµήµα της, σχήµατος
σταυρού, µε πύλες στα άκρα του κεντρικού δρόµου και φράγµατα στις παρόδους. Η
περιοχή αυτή µέχρι το 1953 ονοµαζόταν Γέτο.
Μία µέρα του 1785, ο ποιητής Ούγος-Νικολός Φώσκολος, πολύ µικρό παιδί ακόµη,
µόλις 7 χρόνων, πάσχισε, µαζί µε φίλους του, µε τσεκούρι να γκρεµίσει τις πύλες
αυτές. Μαρκουλίνοι, δηλαδή Βενετοί στρατιώτες, που έτρεξαν στο Γέτο, συνέλαβαν το
µικρό αγόρι και το οδήγησαν στο κρατητήριο του Κάστρου. Εκεί ανακρινόµενος είπε :
∆εν είναι δίκαιο να είναι περιορισµένοι οι Εβραίοι. Είναι άνθρωποι και πρέπει
να είναι ελεύθεροι. Θα δανειστώ ένα απόσπασµα από δηµοσίευµα του κ. ∆ιονύση
Φλεµοτόµου : Μπορεί να τους έκλεισε στο Γέτο η αµάθεια και η στενοκαρδία, αλλά
χάρισαν στον Νικολό Φώσκολο την απαρχή της παγκόσµιας επαναστατικότητάς του
και την θεµελίωση των στίχων του.

Οι τέσσερις πύλες του Γέτου τελικά κατεδαφιστήκαν το 1862, δηλαδή 150 χρόνια
µετά την τοποθέτησή τους και δύο χρόνια πριν την ένωση της Ζακύνθου µε την
Ελλάδα, χάρις στις ενέργειες του Κωνσταντίνου Λοµβάρδου.

3. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α.
Μετά την ένωση της Επτανήσου µε την Ελλάδα το 1864, κάθε διάκριση και κάθε
φραγµός µεταξύ των πολιτών των διαφόρων θρησκευµάτων έπαψε να υφίσταται, και
οι Εβραίοι ανέκτησαν όλα τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
Σύµφωνα µε τον Φρ. Καρρέρ, στο σύγγραµµά του για τα θλιβερά γεγονότα του
1891, οι Εβραίοι της Ζακύνθου :
▪ Ήσαν καθαρά ελληνικής καταγωγής, µιλούσαν την ίδια γλώσσα και είχαν τα ίδια
ήθη µε τους Χριστιανούς.
▪ Ήσαν απόλυτα ενταγµένοι στη τοπική κοινωνία.
▪ Αγαπούσαν την πατρίδα τους και απολάµβαναν των προνοµίων της ισοπολιτείας.
▪ Με τους Χριστιανούς συµβίωναν ειρηνικά µε αλληλοσεβασµό και αλληλοεκτίµηση.
Πιο συγκεκριµένα η συµβίωσή τους δεν ήταν απλώς αρµονική «ἰλλ’ ἰγκάρδιος καἰ
ἰδελφικωτάτη», γεγονός που οφείλεται και στο ότι «τά ἰθη τἰν ἰν Ζακύνθἰ ἰβραίων
ἰχουσιν ἰπιον καί προσηνή χαρακτήρα».
Θα αναφέρω επιγραµµατικά ορισµένα περιστατικά που επιβεβαιώνουν τα
προαναφερθέντα :
▪ Το 1864 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την πολυπόθητη ένωση
της Ζακύνθου µε την Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκε δοξολογία και στην Συναγωγή.
▪ Το 1871, ο τότε Αρχιµανδρίτης και Ιεροκήρυκας, και κατόπιν Αρχιεπίσκοπος
Ζακύνθου ∆ιονύσιος Λάτας, αποδέχθηκε πρόσκληση της Ισραηλιτικής Κοινότητας να
κηρύξει το Θείο λόγο στη Συναγωγή.
▪ Το 1884 ο Αρχιµανδρίτης ∆ιονύσιος Λάτας χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος
Ζακύνθου. Με την άφιξη του νέου Αρχιεπισκόπου στη Ζάκυνθο, σύµπασα η
Ισραηλιτική Κοινότητα, προηγουµένου του Ραββίνου µε στολή, προσήλθε και
ασπάστηκε µε µεγάλο σεβασµό την δεξιάν του Αρχιερέα. Ο Αρχιεπίσκοπος µετά από
δύο ηµέρες ανταπέδωσε την επίσκεψη στην Εβραϊκή Κοινότητα Ζακύνθου.
Χωριστά θα αναφέρω ένα ελάχιστα γνωστό περιστατικό ενδεικτικό της φιλοπατρίας
των Εβραίων της Ζακύνθου και του σεβασµού τους προς την Χριστιανική Θρησκεία,
ακόµη και όταν αυτοί βρισκόντουσαν εκτός Ελλάδος : Στα 1866 που ξέσπασε η
Κρητική Επανάσταση, οι Τούρκοι προέβησαν σε ιεροσυλίες. Ανάµεσα στα άλλα
άρπαξαν τις καµπάνες από τις εκκλησίες και τις εκποιούσαν στα χυτήρια. Έξη
καµπάνες έφτασαν στη Σµύρνη για πούληµα. Η εκεί Εβραϊκή Κοινότητα τις αγόρασε
και τις προσέφερε στο Μητροπολίτη Σµύρνης, µε την παράκληση να τοποθετηθούν
στους πρώτους ναούς που θα ανακαινιζόντουσαν στη µεγαλόνησο. Από τους
πρωτεργάτες αυτής αξιέπαινης προσφοράς ήταν ο Ιωσήφ Βεντούρας και ο Αβραάµ
Λευΐ, Ζακυνθινοί που λίγα χρόνια πριν είχαν µεταναστεύσει στην Σµύρνη.
Οι Εβραίοι της Ζακύνθου, στο σύνολό τους φτωχοί φιλήσυχοι βιοπαλαιστές µε την
φιλότιµη εργασία τους συνέβαλαν στην οικονοµική ζωή του νησιού. Συµµετείχαν σε
όλους αγώνες της µητέρας Ελλάδας ως απλοί στρατιώτες.
Μετά την Ένωση µε την Ελλάδα, η αδελφική συµβίωση Χριστιανών και Εβραίων του
νησιού µας, διαταράχθηκε µόνο στη διάρκεια των θλιβερών συµβάντων του 1891, τα
οποία ως αιτία είχαν, όπως και το 1712, την συκοφαντία του αίµατος.
Την άνοιξη του έτους αυτού ο φόνος ενός κοριτσιού στη Κέρκυρα αποδόθηκε στους
εκεί Εβραίους. Ο αντίκτυπος της συκοφαντίας αυτής έφθασε στη Ζάκυνθο και τη
Μεγάλη Παρασκευή του έτους αυτού ο όχλος επιτέθηκε κατά των 271 Εβραίων του

νησιού. Λεηλατήθηκαν λίγα σπίτια που ήταν εκτός του Γέτου. Στρατιωτική δύναµη
προσπάθησε να προστατεύσει τους Εβραίους, οπότε σκοτώθηκαν 5 Χριστιανοί
πολίτες. Ο Φρ. Καρρέρ έγγραψε : Με αξιέπαινη παρέµβαση ορισµένων αληθών
Χριστιανών οι Εβραίοι των σπιτιών που λεηλατήθηκαν σώθηκαν σε Χριστιανικά σπίτια
και έτσι δεν υπήρξε άλλο ανθρώπινο θύµα.
Οι Εβραίοι όµως φοβήθηκαν αντίποινα και γι’ αυτό περίπου 200 από αυτούς,
συνοδευόµενοι µέχρι την προκυµαία από δηµόσια δύναµη, κλαίγοντας εγκατέλειψαν
τη γη που γεννήθηκαν. Μετά από µήνες, και αφού πείστηκαν ότι στη Ζάκυνθο κανένα
κίνδυνο δεν διέτρεχαν, σιγά-σιγά επέστρεψαν.
Ας σηµειωθεί ότι το µικρό κορίτσι που δολοφονήθηκε στη Κέρκυρα ήταν η
Εβραιοπούλα Ρουµπίνα Σάρδα.

4. Περίοδος της Γερµανικής Κατοχής στη Ζάκυνθο.
Το Μάιο του 1941, τη Ζάκυνθο κατέλαβαν οι Ιταλοί, που το Σεπτέµβριο του 1943
εκδιώχθηκαν από τους Γερµανούς. Αυτοί έφυγαν το Σεπτέµβριο του 1944.
Το γεγονός που σηµατοδότησε για πάντα την ιστορία των Ισραηλιτών της Ζακύνθου,
αλλά και γενικότερα της Ζακύνθου, είναι η µοναδική σε όλη την κατεχόµενη Ευρώπη
διάσωση του συνόλου των 275 Εβραίων του νησιού µας από τη Γερµανική κτηνωδία,
χάρις στην αλληλεγγύη και τον ηρωϊσµό των συµπατριωτών τους, µε πρωτεργάτες
τους τότε Μητροπολίτη Χρυσόστοµο και ∆ήµαρχο Λουκά Καρρέρ, αλλά και τους
λιγότερο γνωστούς για την συµβολή τους, τον Κόµη ∆ιονύσιο Ρώµα, τον γιατρό
∆ηµήτριο Καταιβάτη, τον επιχειρηµατία Ευάγγελο Αγγελόπουλο και τις αντιστασιακές
οργανώσεις Ε∆ΕΣ και ΕΑΜ. Και αυτό συνέβη ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα οι
διώξεις και οι εκτοπίσεις Εβραίων διεξαγόταν από τους Γερµανούς όπως προέβλεπε
το φονικό τους σχέδιο. (Φωτογραφίες 2.1 και 2.2).
Ο συγγραφέας ιστορικών στοιχείων της Ζακύνθου, ∆ιονύσιος Στραβόλεµος, είχε
ζήσει από κοντά τα γεγονότα της περιόδου αυτής και το βιβλίο του µε τον τίτλο «ΕΝΑΣ
ΗΡΩΙΣΜΟΣ – ΜΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ. Η ∆ιάσωση των Εβραίων της Ζακύνθου στη Κατοχή»
(1988) αποτελεί την πληρέστερη µέχρι σήµερα περιγραφή των γεγονότων της
περιόδου αυτής. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται τα ακόλουθα :
Την καταιγίδα της φρίκης πρώτος την δέχθηκε ο ∆ήµαρχος της πόλης της Ζακύνθου,
ο αείµνηστος Λουκάς Καρρέρ. Όπως ο ίδιος ανέφερε σε συνέντευξη που του πήραν
Έλληνες και Εβραίοι δηµοσιογράφοι τον Νοέµβριο του 1978, ένα πρωϊνό του τέλους
του 1943, τον κάλεσε ο Γερµανός Φρούραρχος Μπέρενς στο γραφείο του. Ούτε λίγο,
ούτε πολύ, βάζοντας του το πιστόλι στο στήθος, αξίωσε να του παραδώσει το
συντοµότερο ένα κατάλογο των οικογενειών των Εβραίων της Ζακύνθου. Ο ∆ήµαρχος
προσπάθησε να του εξηγήσει πως δεν ήταν εφικτό γιατί οι Εβραίοι ήταν δηµότες του
και δεν διέφεραν από τους άλλους κατοίκους της Ζακύνθου. Τότε ο Φρούραρχος “εν
θυµώ” και προτείνοντας το πιστόλι του είπε : “Αυτό απαιτώ και θα κάνεις”. Ο
∆ήµαρχος συνέχισε την συνέντευξη λέγοντας : “Στην αµηχανία µου σκέφθηκα τον
∆εσπότη. Τον γνώριζα για γενναίο και υπερπατριώτη τον ∆εσπότη της Ζακύνθου, τον
Χρυσόστοµο ∆ηµητρίου. Και κατέφυγα σ’ εκείνον. Του τα εξιστόρησα µε κάθε
λεπτοµέρεια. Τότε ο ∆εσπότης µε θάρρος απάντησε : “∆εν θα πας κανένα κατάλογο
στους Γερµανούς, Θα αναλάβω εγώ”.
Και ανέλαβε. Η ευθύνη ήταν µεγάλη, αλλά και ο πόνος του Μητροπολίτη και του
∆ηµάρχου για τους Εβραίους ήταν µεγαλύτερος. Ουσιαστικά, η ζωή και των δύο
εκινδύνευε.
Από κοινού αποφάσισαν ο ∆ήµαρχος να αναλάβει νύχτα, και χωρίς να πάρει είδηση
κανείς, οι Εβραίοι να φυγαδευτούν από τα στέκια τους. Τους πήραν και τους έκρυψαν
σε σπίτια της πόλης και των χωριών οι Ζακυνθινοί. Και ο λαός της Ζακύνθου εξήρθει
σε µεγαλειώδες ύψος αρετής, τιµής και έξαρσης πατριωτικής. Κανείς δεν βρέθηκε να

µιλήσει, να πει κάτι γι’ αυτό το υψηλό και µεγάλο, να “ρουφιανέψει”, να προδώσει, ν’
ανοίξει τα µάτια των Γερµανών.
Κατόπιν ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε τον Φρούραρχο, ο οποίος του είπε για τη
διαταγή «της σύλληψης» των Εβραίων και τα περί ∆ηµάρχου. Ο Μητροπολίτης
διαµαρτυρήθηκε λέγοντας : “Όχι, αυτό το κακό δεν πρέπει να γίνει. Οι Εβραίοι της
Ζακύνθου είναι υπήκοοι Έλληνες. Είναι καλοί, φιλήσυχοι, εργατικοί, είναι ένα µέρος
του Ποιµνίου µου, είναι καθαρόαιµοι Ζακυνθινοί. ∆εν είναι επικίνδυνοι. Παρακαλώ να
µην επεκτείνετε στη Ζάκυνθο το µέτρο. Θα είναι έγκληµα µεγάλο”. Ο Φρούραρχος
έδειξε κατανόηση, αλλά υπήρχε διαταγή που δεν µπορούσε να την παραβλέψει.
Έτσι ο Μητροπολίτης µέσα στην αγωνιά του πήρε µία παρακινδυνευµένη απόφαση :
Αν αποτύγχαναν οι ενέργειες του ίδιου και του ∆ηµάρχου, θα ακολουθούσε τους
Εβραίους και θα έπεφτε µαζί τους στη κάµινο της θυσίας.
Μητροπολίτης και Φρούραρχος συνέχισαν την πάλη σε ήπιο κάπως κλήµα. Τελικά
συµφώνησαν να ζητηθεί η παρέµβαση του Στρατιωτικού ∆ιοικητή Αλφρέδου Λιτ.
Πράγµατι, ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε τον Στρατιωτικό ∆ιοικητή. Μίλησαν και οι δύο
τη γλώσσα του καθήκοντος, ο καθένας από τη δική του σκοπιά. Πέρασαν λίγες ηµέρες
κατά τις οποίες ο Μητροπολίτης κατέστρωνε σχέδια, έπαιρνε αποφάσεις και όταν τον
ζήτησε ο Στρατιωτικός ∆ιοικητής, σε µία δύσκολη καµπή του διαλόγου και αντιλόγου, ο
Μητροπολίτης έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί. Το έδωσε στον ∆ιοικητή του είπε :
“Πάρτε τον κατάλογο των οικογενειών των Εβραίων της Ζακύνθου”. Ο ∆ιοικητής σαν
πήρε το χαρτί στα χέρια του έµεινε εµβρόντητος. Μέσα ήταν γραµµένα Γερµανικά και
Ελληνικά δύο ονόµατα : “Ο Ζακύνθου Χρυσόστοµος” το ένα και “∆ήµαρχος Ζακυνθίων
Λουκάς Καρρέρ” το άλλο και τίποτ’ άλλο. Και ο καλός ∆εσπότης εσυνέχισε : “Είµαι εις
τας διαταγάς σας. Μπορείτε να συλλάβετε εµέ και όχι εκείνους. Και αν αυτό δεν σας
ικανοποιεί, τότε κοντά εις τας αθώας οικογενείας των Εβραίων θα είµαι και εγώ και
σας δηλώνω, ότι θα τας ακολουθήσω στη δραµατική των πορεία και µαζί µε αυτάς θα
εισέλθω εις τους θαλάµους των αερίων και τα κρεµατόρια”. Ο ∆ιοικητής έµεινε
εκστατικός. Τον κοίταξε άναυδος. Ποτέ δεν περίµενε να αντιµετωπίσει µία τέτοια
προσφορά. Η δύναµή της τον γονάτισε. Ο ∆ιοικητής κλονίστηκε και διαβεβαίωσε τον
Μητροπολίτη ότι θα κατέβαλε προσπάθεια να γίνει εξαίρεση για τους Εβραίους της
Ζακύνθου.
Επακολούθησε δραµατική πάλη του ∆ιοικητή µε το Ανώτατο Στρατηγείο του Άξονα.
Στη πάλη αυτή πήρε ξανά θέση ο Μητροπολίτης. Πήγε στο ∆ιοικητή έχοντας γράψει
στη Γερµανική γλώσσα µία πολύ συγκινητική έκκληση και την παρέδωσε στο ∆ιοικητή,
µε την παράκληση να την στείλει, µε τον ασύρµατο της Γερµανικής ∆ιοίκησης στον
Χίτλερ, προσωπικά. Υπενθύµισε στον Χίτλερ ότι κάποτε όταν βρισκόταν στο λυκαυγές
της πολιτικής του εξόρµησης, στα 1924 είχαν συναντηθεί στο Μόναχο και είχαν
ανταλλάξει τις σκέψεις τους γύρω από το κίνηµα του, το εθνικοσοσιαλιστικό, και τον
παρακαλούσε να µη συλληφθούν οι Εβραίοι της Ζακύνθου, εγγυώµενος αυτός και ο
∆ήµαρχος ότι είναι ακίνδυνοι, και φιλήσυχοι.
Ο ∆ιοικητής την διαβίβασε. Πέρασαν αρκετές ηµέρες, κατά τις οποίες ο
Μητροπολίτης επικοινωνούσε µε τον ∆ήµαρχο έχοντας ως κρυφό και µυστικό
σύνδεσµο τον νεαρό τότε Χρήστο Κοµνηνό µαθητή του Γυµνασίου, που πονούσε
πολύ τους Εβραίους της Ζακύνθου. Γιατί, εκτός των άλλων, αντιµετώπισαν και τον
κλονισµό του Στρατιωτικού ∆ιοικητή, ο οποίος φοβούµενος προφανώς την ανάµιξή
του στο θέµα της διάσωσης των Εβραίων, απεφάσισε να τους συλλάβει και να τους
κρατήσει µέχρι νεώτερης διαταγής, έχοντάς τους στο χέρι. Αλλά αυτό δεν έπρεπε να
γίνει, γιατί θα σήµαινε εκτέλεση της διαταγής. Και άρχισαν οι παρεµβάσεις, οι
παρακλήσεις και οι δραµατικές προσπάθειες του Μητροπολίτη και του ∆ηµάρχου για
να µεταπείσουν τον ∆ιοικητή.
Μέσα στη τεταµένη αυτήν ατµόσφαιρα ήλθε η απάντηση από το Ανώτατο
Στρατηγείο του Άξονα στην έκκληση του Μητροπολίτη. Τον κάλεσε ο Στρατιωτικός

∆ιοικητής και του την ανακοίνωσε : “Να παραµείνουν οι Εβραίοι της Ζακύνθου υπό
την προσωπική ευθύνη του Μητροπολίτη και του ∆ηµάρχου”.
Η ηθική δύναµη νίκησε την υλική βία και οι 275 ψυχές των Εβραίων της Ζακύνθου
σώθηκαν, γεγονός µοναδικό, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
Όπως προαναφέρθηκε, τον αγώνα των πρωτεργατών της διάσωσης των Εβραίων
του νησιού, του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου ∆ηµητρίου και του ∆ηµάρχου Λουκά
Καρρέρ, ενίσχυαν άξιοι και ηρωικοί συµπαραστάτες. Συγκεκριµένα :
▪ Ο Κόµης ∆ιονύσιος Ρώµας, λόγιος και συγγραφέας και µετέπειτα βουλευτής, και ο
γιατρός ∆ηµήτριος Καταιβάτης, οι οποίο προέβαιναν σε πατριωτικές παρεµβάσεις
τους στο Στρατιωτικό ∆ιοικητή, υπέρ των Εβραίων του νησιού.
Ο συγγραφέας Ντίνος Κονόµος, γράφει: «…. Είναι αλήθεια ότι για την σωτηρία των
Εβραίων της Ζακύνθου έκαµαν ότι µπορούσαν οι τότε Μητροπολίτης και ∆ήµαρχος
του νησιού. Αλλά χωρίς τον αγώνα του ∆ιονυσίου Ρώµα, που ήξερε να πείθει πάντα
και τον δυσκολότερο συνοµιλητή του, οι Εβραίοι της Ζακύνθου θα είχαν γίνει κι αυτοί
σαπούνι στα κρεµατόρια των Γερµανών. …»
▪ Ο Ευάγγελος Αγγελόπουλος, καταγόµενος από την Πάτρα, κάτοικος της Ζακύνθου
κατά την διάρκεια της Γερµανικής κατοχής, ο οποίος επίσης προέβαινε σε
παρεµβάσεις υπέρ των Εβραίων στον Φρούραρχο του νησιού, Μπέρενς, λόγω της
γνωριµίας του µε αυτόν (ο Μπέρενς ήταν ανιψιός τη Γερµανίδας δασκάλας του Ε.
Αγγελόπουλου στη Πάτρα).
▪ Οι αντιστασιακές οργανώσεις Ε.∆.Ε.Σ και Ε.Α.Μ., των οποίων οι διευθύνοντες
είχαν πάρει κοινή απόφαση και είχαν συµφωνήσει, εάν απετύγχαναν οι προσπάθειες
της διάσωσης των Εβραίων, το ΕΑΜ και το Ε∆ΕΣ της Ζακύνθου ενωµένες οι δύο
οργανώσεις σε µία εθνική βάση, να έδιναν µάχη µε τους Γερµανούς για να
απελευθερώσουν τους Εβραίους από τα χέρια τους και να τους προστάτευαν µε κάθε
θυσία. Και η θυσία αυτή δεν θα ήταν µικρή. Θα εστοίχιζε πολλά και πολύ σε έµψυχο
και σε άψυχο υλικό. Ίσως και την ύπαρξη της πόλης της Ζακύνθου.
▪ Ο απλός λαός της Ζακύνθου, εφόσον όταν (παρά την υπόσχεση µη σύλληψης των
Εβραίων του νησιού) ο Μητροπολίτης και ο ∆ήµαρχος αποφάσισαν για κάθε
ενδεχόµενο οι Εβραίοι να διασκορπιστούν στα χωριά του νησιού, Χριστιανικές
οικογένειες τους έκρυψαν και ανέλαβαν τη διατροφή τους.
Εκτιµώ ότι στη διάσωση των Εβραίων της Ζακύνθου συνέβαλαν επίσης :
1. Η οικονοµική τους ανέχεια, µε συνέπεια η εκτόπιση τους να µη παρουσίαζε
οικονοµικό ενδιαφέρον για τους Γερµανούς, σε αντίθεση µε άλλες πόλεις της Ελλάδας
(Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα κ. α). Αλλά αυτό ίσχυε και για τους Εβραίους των Χανίων.
2. Η ανθρωπιά την οποία επέδειξαν ο ∆ιοικητής και ο Φρούραρχος του Γερµανικού
στρατού κατοχής, οι οποίοι παρά τις εντολές των ανωτέρων τους, διακινδυνεύοντας
και οι ίδιοι, αποδέχθηκαν τις εκκλήσεις των ηρωικών παραγόντων του νησιού και
καθυστερούσαν την εκτόπιση των Εβραίων της Ζακύνθου.
Αλλά αυτά από µόνα τους δεν ήταν επαρκή για την σωτηρία των Εβραίων των
Χανίων, που επίσης η εκτόπιση τους δεν παρουσίαζε οικονοµικό ενδιαφέρον για τους
Γερµανούς, και της Κέρκυρας, που ο Στρατιωτικός ∆ιοικητής προσπάθησε να
καθυστερήσει ή και να µαταιώσει την µεταφορά των εκεί Εβραίων.
Σηµειώνεται όµως ότι οι Εβραίοι της Ζακύνθου δεν παρέµειναν αµέτοχοι στο
Ολοκαύτωµα. Περισσότεροι από 70 συγγενείς τους που είχαν µετοικήσει από την
Ζάκυνθο στην Κέρκυρα και Χανιά της Κρήτη, υπήρξαν θύµατα της Ναζιστικής
θηριωδίας.
Σύµφωνα µε τον αείµνηστο Λεωνίδα Ζώη, οι Γερµανοί ήταν έτοιµοι να µεταφέρουν
τους Εβραίους της Ζακύνθου στα στρατόπεδα της καταστροφής, αλλά τους πρόλαβε η
επελθούσα κατάρρευσή τους.

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει ποια θα ήταν η τύχη των Εβραίων
της Ζακύνθου αν οι Γερµανοί παρέµεναν στο νησί και µετά τις 12 Σεπτεµβρίου 1944.
Γεγονός όµως αναµφισβήτητο είναι ότι χάρις στην επιρροή, το θάρρος και την
αποφασιστικότητα των δύο ηγετών του νησιού, Μητροπολίτη Χρυσοστόµου και
∆ηµάρχου Λουκά Καρρέρ, οι οποίοι είχαν την συνδροµή επωνύµων και του ντόπιου
πληθυσµού, οι 275 Εβραίοι της Ζακύνθου επέζησαν της Ναζιστικής θηριωδίας.
Μετά την απελευθέρωση, οι Εβραίοι του νησιού, αλλά και το Εβραϊκό Έθνος
γενικότερα, εξέφρασαν την ευγνωµοσύνη τους προς τους πρωτεργάτες της διάσωσής
του συνόλου των µελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ζακύνθου, και µέσω των
πρωτεργατών προς τον λαό της Ζακύνθου. Μεταξύ των άλλων :
▪ Το 1948, ως ένδειξη ευγνωµοσύνης, οι Εβραίοι τεχνίτες της Ζακύνθου
τοποθέτησαν χωρίς αµοιβή τα τζάµια στα παράθυρα της νεόδµητης τότε Εκκλησίας
του Προστάτη του νησιού, Αγίου ∆ιονυσίου.
▪ Το 1978, το Ίδρυµα ∆ιαφύλαξης της Μνήµης «Γιάντ Βασέµ» του Ισραήλ τίµησε
τους πρωτεργάτες της διάσωσης, Μητροπολίτη Χρυσόστοµο και τον ∆ήµαρχο Λουκά
Καρρέρ, µε τον τίτλο του «∆ικαίου µεταξύ των Εθνών».
▪ Το 1992, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος στο χώρο της προσεισµικής
Κεντρικής Συναγωγής Ζακύνθου τοποθέτησε µνηµείο των προαναφερόµενων.
Η οφειλόµενη ευγνωµοσύνη είναι διαρκής. Ο αείµνηστος ∆ιονύσιος Στραβόλεµος,
αναφερόµενος στη σεισµοπυρκαγιά του 1953, έγραψε : Από τις πρώτες ξένες
βοήθειες που κατέφθασαν µε πολεµικά σκάφη, ήταν και η βοήθεια από το Ισραήλ.
Μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν φάρµακα, υγειονοµικό και νοσηλευτικό υλικό, µε τη
δήλωση «Το Ισραήλ τα προσφέρει στη Ζάκυνθο σε ένδειξη ευγνωµοσύνης, γιατί,
µέσω του Μητροπολίτη της και του ∆ηµάρχου, έσωσε κατά την Κατοχή τους
Ισραηλίτες που διέµεναν σε αυτήν».
Θεωρώ ότι την πληρέστερη δικαίωση των πρωτεργατών της διάσωσης του
συνόλου των Εβραίων της Ζακύνθου, Μητροπολίτη Χρυσοστόµου και ∆ηµάρχου
Λουκά Καρρέρ, και µέσω αυτών όλου του λαού της Ζακύνθου, αποτελεί η αδιάλειπτη
αναφορά στον ηρωισµό τους, σε κάθε εκδήλωση για τη µνήµη του Ολοκαυτώµατος,
τουλάχιστον στην Αθήνα. Θα αναφέρω ένα απόσπασµα οµιλίας πριν λίγα χρόνια, την
Ηµέρα Μνήµης των Θυµάτων του Ολοκαυτώµατος. Ο οµιλητής έθεσε το ρητορικό
ερώτηµα ‘‘Τι θα συνέβαινε αν οι καλοί άνθρωποι δεν αδιαφορούσαν’’. Κατόπιν
αναφέρθηκε στη µοναδική περίπτωση της Ζακύνθου και συνέχισε µε το συµπέρασµα :
Αν υπήρχαν περισσότεροι ∆ήµαρχοι Καρρέρ, περισσότεροι Μητροπολίτες
Χρυσόστοµοι, περισσότεροι Άγγελοι Έβερτ, περισσότεροι Αρχιεπίσκοποι ∆αµασκηνοί,
τότε πολύ λιγότεροι Εβραίοι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα ακολουθούσαν τον
δρόµο του µαρτυρίου στα στρατόπεδα του θανάτου. Αν υπήρχαν περισσότεροι
Ζακυνθινοί να µην αδιαφορήσουν, αλλά να προτάξουν τα στήθη τους για τους
Εβραίους συµπατριώτες τους, τότε δεν θα µιλούσαµε σήµερα εδώ για το
Ολοκαύτωµα.
Αλλά και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο Ισραήλ το
προηγούµενο έτος, ο Πρωθυπουργού αυτού κατά την διάρκεια της συνοµιλίας τους
του εξοµολογήθηκε τα ακόλουθα : «Συγκινήθηκα βαθιά, κατά την τελευταία επίσκεψή
µου στην Ελλάδα, από την ιστορία του νησιού της Ζακύνθου. Κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου, οι διοικητές των Ναζί απαίτησαν επιτακτικά τον κατάλογο µε τα
ονόµατα των 275 Εβραίων κατοίκων της Ζακύνθου. Την αξίωσαν από τον ∆ήµαρχο
και τον Μητροπολίτη. Αυτοί πήγαν στον ∆ιοικητή των Ναζί, και είπαν “Ιδού ο
κατάλογος”. Είχε µόνο δύο ονόµατα του ∆ηµάρχου και του Μητροπολίτη, και όλοι οι
Εβραίοι διέφυγαν της σύλληψης, ασφαλείς. Θεωρώ ότι ήταν ένα ύψιστο παράδειγµα
θάρρους και ανθρωπισµού.»

Κάθε φορά που αναφέροµαι στα γεγονότα αυτά στο νου µου έρχονται κάποιες
φράσεις γραµµένες από άγνωστο χέρι σε ένα ερειπωµένο καταφύγιο κατά το Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο : «Πιστεύω στον ήλιο ακόµα και όταν δεν λάµπει, πιστεύω στην
αγάπη ακόµα και όταν δεν νοιώθω τη ζεστασιά της, πιστεύω στο Θεό ακόµα και όταν
µένει σιωπηλός».
Στη γενέτειρα µας τη Ζάκυνθο, κατά τα µαύρα και επαίσχυντα για την ανθρωπότητα
χρόνια της Ναζιστικής Κατοχής έλαµψε ο ήλιος της αλληλεγγύης του Ζακυνθινού λαού
προς τους Εβραίους συµπολίτες τους. Οι καρδιές των οµοθρήσκων µου ένοιωσαν την
ζεστασιά της αγάπης. Ο Θεός στον οποίο όλοι πιστεύουµε δεν έµεινε σιωπηλός.
Μίλησε µε την φωνή του αοίδιµου Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστοµου, του
αείµνηστου ∆ηµάρχου Λουκά Καρρέρ και γενικότερα του λαού της Ζακύνθου.
Ας προσευχηθούµε όλοι οι λαοί και οι ηγέτες του πλανήτη Γη να ακολουθούν το
φωτεινό παράδειγµα του Μητροπολίτη Χρυσόστοµου, του ∆ηµάρχου Λουκά Καρρέρ
και του λαού της Ζακύνθου: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΌ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Η εκτόπιση και εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων
και η ένταξή της στην εκπαίδευση
Οντέτ Βαρών-Βασάρ
Η ανακοίνωση αυτή χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο επιχείρησα να
σκιαγραφήσω µε αδρές γραµµές την εκτόπιση και εξόντωση των Ελληνοεβραίων
από τους ναζί και τους συµµάχους τους στο πλαίσιο της Κατοχής (1943-1944), ώστε
να υπενθυµίσω το ίδιο το γεγονός. Στο δεύτερο εστίασα την προσοχή µου στην
ερµηνεία της σιωπής που ακολούθησε αυτό το γεγονός για πολλές δεκαετίες, αλλά
και στο σχετικά πρόσφατο σπάσιµό της. Στο τρίτο µέρος εστίασα στα σχολικά
εγχειρίδια, που για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια το συµπεριλαµβάνουν στην
διδακτέα ύλη.
Η εκτόπιση και η εξόντωση
Από το 1942 ως το 1945 η ηγεσία της ναζιστικής Γερµανίας έθεσε σε
λειτουργία το σχέδιο εξόντωσης όλων των Εβραίων της Ευρώπης. Η πρωτοφανής
διάσταση αυτού του διωγµού σήµαινε ότι οι ναζιστικές υπηρεσίες είχαν πρωταρχικό
καθήκον να εκτοπίζουν τους Εβραίους από κάθε κατεχόµενη χώρα προς τα
στρατόπεδα εξόντωσης, τα οποία είχαν ιδρύσει στην Πολωνία. Για πρώτη φορά στην
ιστορία δεν έδιωχναν τους Εβραίους από µία χώρα (όπως λόγου χάριν το 1492 από
την Ισπανία και την Πορτογαλία) αλλά από µια ολόκληρη ήπειρο. Επίσης ο σκοπός
δεν ήταν η απέλασή τους προς κάποια τρίτη χώρα, αλλά ο αφανισµός τους.
Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων, µαζί µε την υψηλή τεχνολογία που
επιστρατεύθηκε για την εξόντωσή τους και τη βιοµηχανική διάσταση του εγκλήµατος
(θανάτωση µε αέριο στους θαλάµους αερίων και καύση πτωµάτων στα κρεµατόρια),
προσδίδουν στη γενοκτονία αυτή την ιδιαίτερη διάστασή της. Οι ίδιοι οι ναζί, για να
αποκρύψουν το έγκληµα, ονόµασαν αυτό το φρικιαστικό εγχείρηµα «τελική λύση».
Σήµερα η γενοκτονία των Εβραίων από τους ναζί, που έλαβε χώρα στην καρδιά του
εικοστού αιώνα και της πολιτισµένης Ευρώπης, ονοµάζεται συχνότερα
«Ολοκαύτωµα», αλλά και «Σοά» (Shoah, εβραϊκή λέξη για την «καταστροφή»), και
«΄Αουσβιτς», από το όνοµα του εµβληµατικότερου των στρατοπέδων.
Τι σήµανε όµως το «Ολοκαύτωµα» για την Ελλάδα; Σήµανε το ξερίζωµα και
την καταστροφή πολλών κοινοτήτων µε µακραίωνη παρουσία. Σήµανε µια βίαιη και
οριστική ρήξη της µακράς διάρκειας αυτής της παρουσίας και του τρόπου ύπαρξής
της. Οι λιγοστές κοινότητες που θα ανασυγκροτηθούν µεταπολεµικά (8 από τις
προπολεµικές 30), εκτός από το ότι θα είναι αποδεκατισµένες πληθυσµιακά, θα
ανήκουν πια σε µιαν άλλη εποχή. Υπάρχουν όµως και πολλές που έσβησαν για
πάντα, στερώντας από τον ελληνικό χώρο την πολυµορφία και την
πολυπολιτισµικότητα που ήταν εγκαθιδρυµένη από πολλούς αιώνες. ΄Ενα στοιχείο
που δεν τονίζεται πάντοτε αρκετά ήταν η σχεδόν απόλυτη επιτυχία του ναζιστικού
σχεδίου: πολλές πόλεις της Ελλάδας που φιλοξένησαν εβραϊκές κοινότητες επί
αιώνες έγιναν πράγµατι Judenrein (καθαρές από Εβραίους, στη γλώσσα των ναζί).
Ένας από τους πρώτους στόχους των Γερµανών κατακτητών όταν κατέλαβαν
την Ελλάδα (Απρίλιο του 1941) ήταν η εξόντωση των Εβραίων της, µε µεταφορά τους
στα στρατόπεδα του θανάτου. Το ποσοστό εξοντώσεως των Εβραίων της Ελλάδας
ήταν ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Η πλέον εµπεριστατωµένη και πρόσφατη
έρευνα, αυτή του ιστορικού Χάγκεν Φλάισερ, αναφέρεται σε συνολικό εβραϊκού
πληθυσµό 70.000-72.000 Ελληνοεβραίων (µαζί µε τα ∆ωδεκάνησα), σε 58.585
άτοµα που εκτοπίστηκαν και 2.000 επιζώντες που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα
του θανάτου. Γύρω στα 200 άτοµα ισπανικής υπηκοότητος (σε άλλες αναφορές

αυτός ο αριθµός υπερδιπλασιάζεται) επέζησαν από το Μπέργκεν Μπέλζεν, που δεν
ήταν στρατόπεδο εξοντώσεως και γλίτωσαν τον θάνατο. Στα θύµατα ο Φλάισερ
υπολογίζει επίσης 2.500 περίπου άτοµα που σκοτώθηκαν είτε σε εκτελέσεις, είτε
συµµετέχοντας στην Αντίσταση, είτε στην προσπάθειά τους να διαφύγουν µε καϊκια
προς τη Μέση Ανατολή, είτε απλώς από τις κακουχίες και τον λιµό της Κατοχής. ΄Ετσι
το ποσοστό των θυµάτων ανέρχεται σε 58.885 νεκρούς, ποσοστό δηλαδή 82,2% του
αρχικού πληθυσµού.34 Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο, δίνει επισήµως τα εξής
στοιχεία: προπολεµικός πληθυσµός: 77.377, µεταπολεµικός πληθυσµός 10.226, άρα
απώλειες της τάξεως του 86,7 %. 35
Το ποσοστό εξοντώσεως των Εβραίων της Ελλάδας, που πάντως
υπερβαίνει σίγουρα το 80%, είναι τεράστιο και σαφώς µεγαλύτερο από το αντίστοιχο
των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης, ενώ αντίθετα πλησιάζει αυτό των χωρών της
Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, που περισσότερο επλήγησαν από τη
γενοκτονία. Θυµίζω ότι το Βέλγιο έχασε το 37% του εβραϊκού πληθυσµού του και η
Γαλλία, που τιµά ιδιαίτερα αυτή τη µνήµη, το 20% (από τους 330.000 Γαλλοεβραίους
χάθηκαν στα στρατόπεδα περίπου 70.000).
Αυτός ο µέσος όρος όµως αντιστοιχεί µεν στο σύνολο του ελληνοεβραϊκού
πληθυσµού, αλλά δεν αντιστοιχεί σε καµία συγκεκριµένη κοινότητα: κρύβει δηλαδή
την µεγάλη διακύµανση των θυµάτων από περιοχή σε περιοχή (για να δούµε δύο
ακραία παραδείγµατα: απώλειες 96% για την Θεσσαλονίκη, ενώ 26% για τον Βόλο
και την Αθήνα). Ο Μαρκ Μαζάουερ, στο βιβλίο του το αφιερωµένο αποκλειστικά στη
Θεσσαλονίκη, έργο αναφοράς για την πόλη, παρατηρεί πως λιγότερο από το 5% των
Θεσσαλονικιών Εβραίων επέζησαν, ενώ για την Αθήνα το ποσοστό των επιζώντων
υπερβαίνει το 50%.36 Αυτό µας οδηγεί να δούµε σχηµατικά τη Θεσσαλονίκη ως την
εµβληµατική πόλη της εκτόπισης, ενώ την Αθήνα ως την πόλη της διάσωσης. Για να
προσεγγίσουµε λοιπόν τη γενοκτονία των Ελληνοεβραίων, πρέπει κατά πρώτο λόγο
να λάβουµε υπ’ όψη µας τη γεωγραφική πραγµατικότητα της Κατοχής στην Ελλάδα.
Η εκτόπιση είχε τη δική της γεωγραφία, στενά δεµένη µε τις τρεις ζώνες κατοχής
(ιταλική, βουλγαρική, γερµανική) και τη χρονική στιγµή που λάµβανε χώρα σε κάθε
κοινότητα. Αν και η ιταλική ζώνη κατοχής ήταν σαφώς η πλέον εκτεταµένη αφού
περιλάµβανε την κεντρική και νότια Ελλάδα, την ΄Ηπειρο και τµήµα της δυτικής
Μακεδονίας, την Πελοπόννησο, και τα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες, όµως οι
Γερµανοί είχαν κρατήσει για τους ίδιους περιοχές ζωτικής γι’ αυτούς σηµασίας, τη
ζώνη «Θεσσαλονίκης-Αιγαίου», στην οποία συµπεριλαµβανόταν η µεγαλύτερη
εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος, αυτή της Θεσσαλονίκης, και νησιά στρατηγικής
σηµασίας για τη διεξαγωγή του πολέµου, όπως η Κρήτη, η Χίος και η Λέσβος. Η
Θεσσαλονίκη, νευραλγικό σηµείο για την εφαρµογή της τελικής λύσης στην
Ελλάδα, αφού 50.000 περίπου Εβραίοι την κατοικούσαν ακόµη, περιήλθε από την
34
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Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσηµη µεταπολεµική καταγραφή του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου για όλες τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας. Η
απογραφή αυτή, που έγινε από υπαλλήλους των κατά τόπους ανασυγκροτηµένων
κοινοτήτων το 1946, είναι η παλαιότερη που απόκειται στα αρχεία του ΚΙΣ, διεκπεραιώθηκε
στις δύσκολες συνθήκες της εποχής, άρα δεν είναι απόλυτα αξιόπιστοι. Το τχ 201 του
περιοδικού του ΚΙΣ Χρονικά, δηµοσιεύει την καταγραφή αυτή καθώς και ένα σύντοµο ιστορικό
της εκτόπισης κάθε µίας κοινότητας. Οι αριθµοί αναπαράγονται συχνά από αυτήν την πηγή.
Το τεύχος συνοδεύεται από ποιήµατα, αποσπάσµατα µαρτυριών, σχετικές πηγές και
φωτογραφικό υλικό. (Χρονικά, έκδ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου Ελλάδος, τόµ.
ΚΘ’, αρ. τχ. 201, Ιαν.-Φεβρ. 2006, Αθήνα).
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αρχή στη γερµανική δικαιοδοσία, γιατί η εξόντωση αυτής της κοινότητας ήταν στο
κέντρο του ενδιαφέροντός τους. Την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη
παρεχώρησαν στους Βουλγάρους, οι οποίοι ονειρεύονταν από καιρό µια έξοδο
στο Αιγαίο, και στους ίδιους ανέθεσαν και την εκτόπιση των εκεί πληθυσµών.
Οι σεφαραδίτικες κοινότητες (απόγονοι των Ισπανοεβραίων που ήρθαν µετά την
έξωσή τους από την Ιβηρική το 1492) και που βρίσκονταν κυρίως στη Μακεδονία
και στη Θράκη, δηλ. σε ζώνη κατοχής γερµανική ή βουλγαρική, υπέστησαν
πρώτες τον πιο άγριο αποκλεισµό και διωγµό. Εκεί η εξόντωση υπήρξε σχεδόν
ολοσχερής. Στις πόλεις αυτές αντιστοιχούν τροµερά ποσοστά εξόντωσης, όπως:
Σέρρες και Ξάνθη 99%, Νέα Ορεστιάδα-Σουφλί και Καβάλα 98%,
Αλεξανδρούπολη, ∆ράµα 97%, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, ∆ιδυµότειχο 96%,
Φλώρινα 84%. 37 Η Βέροια είχε ποσοστό εξόντωση 76 %, σύµφωνα µε τον Γ.
Λιόλιο. 38
Η εκτόπιση των 48.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους επέζησαν
γύρω στους 1.950 (1.000 που επέστρεψαν από το Άουσβιτς και 950 που δεν
εκτοπίστηκαν γιατί κρύφτηκαν ή βγήκαν στο βουνό), κατέστρεψε ολοσχερώς µια
κοινότητα µε ιδιαίτερη ιστορία, αίγλη και προσφορά στην ιστορία της πόλης. Μια
κοινότητα που στο µεγαλύτερο µέρος των 4,5 αιώνων της ζωής της δεν στάθηκε
µειονότητα, καθώς ήταν η πολυπληθέστερη από τις άλλες εθνότητες της
πολυεθνικής αυτής πόλης, και που έφερε την οικονοµική ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισµό αλλά και ένα ανώτερο επίπεδο µόρφωσης. Μια κοινότητα, τέλος,
που από τα τέλη του 19ου αιώνα άνοιξε την πόλη προς τη ∆ύση, διαδικασία στην
οποία ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν τα ξένα σχολεία, όπως αυτά της Alliance Israélite
Universelle.Η ρήξη και η απώλεια ήταν τεράστιες όχι µόνο για την εβραϊκή
κοινότητα αλλά και για την ίδια την ιστορία της πόλης Από την πλευρά της
ιστορίας των Ελληνοεβραίων, η καταστροφή αυτή είναι εµβληµατική της
εξόντωσης των Εβραίων της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον να
εστιάζεται συχνά µόνο σε αυτή, σε βαθµό που ενίοτε λησµονούνται οι υπόλοιπες
κοινότητες, πράγµα που σβήνει τις διαφοροποιήσεις και τις αποχρώσεις..
Η παράµετρος της σεφαραδίτικης καταγωγής, που πρόσθετε στη διαφορετικότητα
της θρησκείας και τη διαφορετικότητα της γλώσσας, αφού οι σεφαραδίτες
µιλούσαν ως µητρική γλώσσα ακόµη τα ισπανοεβραϊκά (τζιδιό), έκανε τους
σεφαραδίτες να φαντάζουν ακόµη περισσότερο «ξένοι», περισσότερο «άλλοι».
Αλλά και ορισµένες κοινότητες ρωµανιωτών Εβραίων (δηλαδή ελληνόφωνων
Εβραίων, εγκατεστηµένων στον ελλαδικό χώρο από τη βυζαντινή τουλάχιστον
εποχή) υπέστησαν σχεδόν ολοσχερή εξόντωση. Άρα η παράµετρος αυτή δεν
στάθηκε ικανή από µόνη της ν’ αλλάξει τη µοίρα µιας κοινότητας. Υπήρξαν
δυστυχώς κοινότητες που αν και πέρασαν µόνο τον Σεπτέµβριο του ’43 µετά τη
συνθηκολόγηση της Ιταλίας στη γερµανική κατοχή δεν επωφελήθηκαν για να
διασώσουν τα µέλη τους. Η σεφαραδίτικη κοινότητα της Καστοριάς, λόγου χάρη,
αν και δεν γνώρισε την εκτόπιση παρά µόνο το 1944, έχασε το 96% των κατοίκων
της. Υψηλότατο ποσοστό απωλειών, 91%, γνώρισε και η κοινότητα των
Ιωαννίνων, από τις παλιότερες ρωµανιώτικες κοινότητες, 94% η Πρέβεζα, 84% η
Άρτα, ρωµανιώτικες κι αυτές. Αλλά το ναζιστικό µένος δεν σταµάτησε στην
ενδοχώρα, έφτασε µέχρι και στο τελευταίο νησί, λίγους µήνες πια πριν από την
απελευθέρωση της χώρας: έτσι η Κέρκυρα έχασε το 91% των Εβραίων κατοίκων
της (µε πρόθυµη συνεργασία του δωσίλογου δηµάρχου) και η κοινότητα των
Χανίων το 98% (σε πλοίο που βυθίστηκε αύτανδρο). Η Ρόδος και η Κως,
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Τα ποσοστά από την επίσηµη ΄Εκθεση του αρχείου του ΚΙΣ. Σύµφωνα µ’ αυτήν την Έκθεση
οι Εβραίοι που κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη ήταν 56.000 και οι επιζήσαντες που
επέστρεψαν ήσαν 1950. Τα γερµανικά αρχεία αναφέρονται σε 45.000 άτοµα από τη
Θεσσαλονίκη (Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη, ό.π., σ. 520)
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Βλ. Γιώργου Λιόλιου, Σκιές της πόλης, Αναπαράσταση του διωγµού των Εβραίων της
Βέροιας, εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2008. Υποδειγµατική έρευνα σε τοπική κλίµακα.

προστατευµένες ως ιταλική επικράτεια ως τη συνθηκολόγηση, γνώρισαν
τελευταίες την ολοκληρωτική εκτόπιση των εβραϊκών τους κοινοτήτων στα τέλη
Ιουλίου του 1944. Στα τέλη Αυγούστου του 1944 1.900 άτοµα έφταναν στο
΄Αουσβιτς, από τα οποία επέζησαν µόνο τα 200. Το τραγικό ποσοστό της
εξόντωσής τους ήταν 89%. 39 Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί η Ζάκυνθος, µε την
παλιά ρωµανιώτικη κοινότητά της των 275 κατοίκων, που γλύτωσαν όλοι την
εκτόπιση χάρη στη δραστηριοποίηση των ελληνικών τοπικών αρχών (του
Μητροπολίτη Χρυσόστοµου και του δηµάρχου Λ. Καρρέρ). Μία µικρότερη
αριθµητικά εξαίρεση αποτελεί και η κοινότητα της Κατερίνης στη Μακεδονία, όπου
οι 33 κάτοικοί της διέφυγαν στα βουνά και σώθηκαν όλοι. Η σθεναρή στάση των
τοπικών αρχών, η αλληλεγγύη του πληθυσµού, η εγγύτητα των βουνών και οι
µικροί αριθµοί έπαιξαν σωτήριο ρόλο.
Ο µεταπολεµικός ελληνοεβραϊκός πληθυσµός, που υπολογίζεται σε 10.000 –
12.000 αποτελείται από τους 2.000 περίπου επιζώντες των στρατοπέδων και όσους
γλίτωσαν την εκτόπιση, είτε γιατί εντάχθηκαν στην Αντίσταση, είτε γιατί ήσαν
κρυµµένοι, κυρίως στην ύπαιθρο, πολλές φορές έχοντας την προστασία των
αντιστασιακών δυνάµεων, είτε γιατί η κοινότητά τους διέφυγε την εκτόπιση.
Αποτελείται και από τα «κρυµµένα παιδιά της Κατοχής», που άλλη µια φορά έπρεπε
να αλλάξουν ταυτότητα και όνοµα µετά την Κατοχή και να επανασυνδεθούν µε την
αρχική τους.40 Από τους 2.000 επιζώντες, αρκετοί έφυγαν τα αµέσως επόµενα χρόνια
για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, µην αντέχοντας το ξεκλήρισµα των οικογενειών τους κι
ελπίζοντας σε µια νέα αρχή µακριά από την εµφυλιοπολεµική Ελλάδα και από την
τραυµατική Ευρώπη. Έτσι ο ελληνοεβραϊκός πληθυσµός των τελευταίων δεκαετιών
είναι µικρότερος των 5.000, και συγκεντρωµένος κυρίως στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τον Βόλο. Σε άλλες πόλεις, όπως στα Γιάννενα, στην
Κέρκυρα ή στη Ρόδο, υπάρχουν πια λίγες µόνο οικογένειες, αλλά η παρουσία τους
έχει συµβολικό βάρος.
H «εκκωφαντική» σιωπή
Θα ξεκινήσω µε µια διαπίστωση, που αποτελεί κοινό τόπο: η εξόντωση των
Ελληνοεβραίων σε υψηλότατο ποσοστό κατά τη διάρκεια της Κατοχής δεν είχε
διόλου απασχολήσει ως πολύ πρόσφατα την ελληνική ιστορική εκπαίδευση
(δευτεροβάθµια αλλά και ανώτερη). Εξήντα χρόνια µετά το γεγονός, η σχολική
ιστορία, αλλά ακόµη και οι ακαδηµαϊκές σπουδές το αγνοούσαν παντελώς (πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα µαθήµατα του καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ στο
Πανεπιστήµιο της Αθήνας). Το γεγονός όµως αυτό δεν θα έπρεπε να µας
εκπλήττει: ήταν απόρροια του γεγονότος πως δεν είχε ενταχθεί ούτε στα αιτήµατα
της νεοελληνικής ιστοριογραφίας ως σχετικά πρόσφατα (θα έλεγα αρχές της
δεκαετίας του ’90), ούτε είχε εγγραφεί, αν θέλετε, στα τραύµατα της συλλογικής
µνήµης της µεταπολεµικής ελληνικής κοινωνίας. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί και
οι ερµηνείες µπορεί να είναι πολλαπλές (αποτέλεσαν εξάλλου ένα από τα
ζητήµατα που πραγµατεύτηκα στο τελευταίο µου βιβλίο.) Στη συνέχεια θα
επιχειρήσω να το προσεγγίσω σε δύο µόνο κατευθύνσεις, που µου φαίνονται
καίριες.
Πρώτη προσέγγιση: Αν και ήσαν πολίτες µε ίδια δικαιώµατα και ίδιες
υποχρεώσεις από συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους, ήσαν όµως οι
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Προφορικές µαρτυρίες από επιζώντες της Ρόδου βλ. στο Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα
στο ελληνικό σχολείο, επιµ. Γ. Κόκκινος, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007, σ. 285-317.
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Η ταινία του Βασίλη Λουλέ Φιλιά εις τα παιδιά (2012) που προβλήθηκε στο φετινό
σεµινάριο, αποδίδει µε εξαιρετική επιτυχία τις συνθήκες διάσωσης αυτών των παιδιών και τον
τρόπο που ενεγράφη το τραύµα στη συνείδησή τους. Η προβολή της ταινίας υποκίνησε
ιδιαίτερα µεγάλη συζήτηση. Βλ. και την Κλεµµένη Εφηβεία του ψυχίατρου Σ. Τόµκιεβιτς σε
µτφρ. Γρηγόρη Αµπατζόγλου (2013).

Ελληνοεβραίοι και συστατικό στοιχείο της νεοελληνικής κοινωνίας; Και αν ήσαν στην
πράξη, ήσαν και στη συλλογική συνείδηση; Αν όχι, για ποιο λόγο άραγε θα έπρεπε το
δράµα τους να ενταχθεί στο κύριο ρεύµα της ιστορίας του νεοελληνικού έθνους; Και
αν αυτές οι εβραϊκές κοινότητες και η ιστορία τους δεν αποτελούσαν µέρος της
νεοελληνικής ιστορίας γιατί θα έπρεπε η εξόντωσή τους να αφορά την νεοελληνική
ιστορία και ακόµη περισσότερο την εκπαίδευση;
Η ανάγκη για ταυτότητα, που προσδιοριζόταν από τη θρησκεία (ορθοδοξία) και τη
γλώσσα (νέα ελληνικά) άφηνε απέξω τους Εβραίους: η διαφορετική τους θρησκεία
(η ιουδαϊκή, και µάλιστα εχθρική προς τη χριστιανική, κατά την κοινή αντίληψη) και
η διαφορετική γλώσσα των σεφαραδιτών Εβραίων (τα ισπανοεβραϊκά) καθιστούσε
αυτές τις κοινότητες ξένο σώµα. Επιπλέον η κατά κανόνα καλή τους σχέση µε τις
οθωµανικές αρχές, «προσκεκληµένους» του Σουλτάνου τους ήθελε ο µύθος,
έκανε τους ορθόδοξους ελληνόφωνους να τους βλέπουν µε κακό µάτι στους
αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας. Στη Ρόδο λόγου χάριν εγκαταστάθηκαν το
1522, µόλις επιβλήθηκε η οθωµανική κυριαρχία και συγκατοικούσαν µέσα στο
κάστρο µε τους µουσουλµάνους, ενώ οι χριστιανοί ορθόδοξοι αποχώρησαν.
Να πω δυο λόγια και για την µεγαλύτερη και σηµαντικότερη κοινότητα, αυτή
της Θεσσαλονίκης: πόλη κατ’ εξοχήν εβραϊκή από τον 16ο ως τον 19ο αι., χάρη στη
µαζική άφιξη και εγκατάσταση των σεφαραδιτών, αλλάζει σιγά σιγά χαρακτήρα κατά
τον 20ό αιώνα. Η ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος το 1912, η πυρκαγιά
του 1917, που αποµακρύνει πολλά κοινωνικά στρώµατα από το κέντρο της πόλης,
και τέλος η άφιξη των µικρασιατών προσφύγων το 1922-1923 άλλαξε τη δηµογραφία
της πόλης και οι Εβραίοι έπαψαν να είναι το ισχυρότερο στοιχείο. Η εκτόπιση των
Εβραίων της Θεσσαλονίκης έλαβε χώρα από τις 15 Μαρτίου 1943 (πρώτη
αποστολή) ώς τον Αύγουστο του 1943, περίοδο κατά την οποία 48.000 άνθρωποι
έφυγαν µε τα τραίνα για το ΄Αουσβιτς. 24 αποστολές των 2.000 περίπου ανθρώπων
έφυγαν από 15 Μαρτίου ώς τέλη Μαϊου. Απ’ αυτούς επέστρεψαν περίπου 1.000, ενώ
950 απέφυγαν την εκτόπιση είτε κρυβόµενοι, συνήθως στην Αθήνα και στην
Πελοπόννησο, είτε έχοντας ανέβει στο βουνό. Μεγάλο µέρος του πληθυσµού, ειδικά
ανάµεσα στους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες του ’22 που προσπαθούσαν να ενταχθούν
στην τοπική κοινωνία, αναζητώντας απεγνωσµένα στέγη και δουλειά, είδε µε καλό
µάτι την αναχώρηση –για πού άραγε;- αυτών των ξένων, των αλλόθρησκων, που δεν
µιλούσαν καλά ελληνικά κι είχαν για µητρική τους γλώσσα τα τζιδιό (ισπανοεβραϊκά).
Με άλλη γλώσσα και άλλη θρησκεία, βασικούς άξονες συγκρότησης της ταυτότητας
και της ετερότητας, οι Εβραίοι ήταν οι «άλλοι». Φαίνεται πως τα τριάντα χρόνια (από
το 1912, που η Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στο νέο ελληνικό κράτος ) δεν ήταν αρκετά
για να καταλυθούν στη συλλογική συνείδηση οι χωριστές κοινότητες, που τους
αιώνες της οθωµανικής αυτοκρατορίας λειτουργούσαν στη βάση της θρησκείας και
όριζαν την ετερότητα. Και αν τότε οι κοινότητες λειτουργούσαν οµαλά στο πλαίσιο της
πολυθρησκευτικής αυτοκρατορίας, το νέο εθνικό κράτος µε τον ανερχόµενο εθνικισµό
του, είχε ανάγκη να συγκροτήσει την ελληνική ταυτότητα, που ήταν στενά δεµένη µε
την ορθοδοξία. Σ’ ένα εθνικιστικό στενόµυαλο πλαίσιο, η εξαφάνιση των Εβραίων
δηµιουργούσε µια διαφορετική Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά χριστιανική ορθόδοξη,
έτοιµη να συνδεθεί µε το βυζαντινό της παρελθόν, λησµονώντας ως ξένη και θλιβερή
παρένθεση τους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας (αφού και η µουσουλµανική
κοινότητα είχε πια αποχωρήσει µε την ανταλλαγή των πληθυσµών µε την Τουρκία).
∆ηµιουργήθηκε έτσι η «πόλη των φαντασµάτων», για την οποία µιλά ο Μαζάουερ
στο οµώνυµο βιβλίο του, µια πόλη µε στραµµένη την πλάτη της σ’ ένα τµήµα του
πρόσφατου παρελθόντος της, δίχως ορατά ίχνη του, άρα δίχως πραγµατική εικόνα
της πρόσφατης ιστορίας της. Αντίθετα, η κατασκευή µιας Θεσσαλονίκης που
ξεκινούσε από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, περνούσε στα βυζαντινά χρόνια (η διάσπαρτη
εξάλλου εικόνα της πόλης από τις βυζαντινές της εκκλησιές βοηθούσε τη σύνδεση)
και συνδεόταν µε το νεοελληνικό ορθόδοξο πρόσωπό της ήταν η εθνοκεντρική
αφήγηση που ταίριαζε στα ιδεολογικά ζητούµενα της µεταπολεµικής εποχής.
Η δεύτερη ερµηνευτική προσέγγιση σχετίζεται µε την αποσιώπηση της
περιόδου της Κατοχής, της Αντίστασης και φυσικά του Εµφυλίου για πολλές
δεκαετίες. Από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η εγκύκλιος εκπαίδευση ως πολύ

πρόσφατα επικεντρωνόταν αποκλειστικά στο αλβανικό «έπος», στο «όχι» του
Μεταξά, στην πατριωτική έξαρση του λαού, στην πείνα και την «αδικία» της ιταλικής
κατοχής, αυτών που είχαµε κατά κράτος νικήσει. Εφόσον δεν γινόταν λόγος για
φασισµό, για ναζισµό, για αντισηµιτισµό, αλλά ούτε για αντιφασιστική Αντίσταση, για
το τι σήµαινε δηλαδή για όλη την Ευρώπη κι όχι µόνο για την Ελλάδα η σκοτεινή αυτή
περίοδος, πού θα εντασσόταν η ελληνική πτυχή του ευρωπαϊκού δράµατος της
γενοκτονίας των Εβραίων; Κι όταν αποσιωπούνταν οι χιλιάδες νεκροί του Εµφυλίου,
που χώρος να ενδιαφερθούµε για κάποιους «άλλους νεκρούς», που πέθαναν
µάλιστα εκτός Ελλάδας;
Αυτόν τον ανταγωνισµό της µνήµης (concurrence des mémoires) επικαλείται,
λόγου χάριν, ο Γιώργος Μπράµος, όταν ερµηνεύει την ελληνική αδιαφορία για τον
Πρίµο Λέβι. Λέει σχετικά: «Οι φυλετικές, θρησκευτικές, ιστορικές και εθνικές
προκαταλήψεις προσδιόρισαν την εικόνα του Ελληνοεβραίου στην ελληνική
συνείδηση. Κι ο ελληνικός εµφύλιος δεν άφησε χώρο για δάκρυα και θρήνους που
αφορούσαν άλλους. Η εβραϊκή τραγωδία θεωρήθηκε µία τραγωδία που αφορούσε
άλλους, ένα άλλο επεισόδιο της ελληνικής τραγωδίας κι όχι το κεντρικό της στοιχείο.»
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Το ζήτηµα λοιπόν ανάγεται στο γεγονός πως η «εθνική» ιστορία δεν
περιλάµβανε τους Εβραίους αυτής της χώρας, γιατί το έθνος είχε πάντοτε ταυτιστεί
µε την ορθοδοξία.
Στην προσέγγιση αυτή δεν θα ήθελα να αποσιωπήσω την παράµετρο του
αντισηµιτισµού ούτε να την υποτιµήσω. Αλλά δεν πιστεύω πως είναι το αναλυτικό
εργαλείο που ερµηνεύει πάντοτε τα πάντα και δίνει επαρκείς απαντήσεις. Βεβαίως
ήταν υπαρκτός ο αντισηµιτισµός, και ιδιαίτερα στην προπολεµική Θεσσαλονίκη,
όπως εξάλλου σε όλες τις κοινωνίες µε έντονη παρουσία Εβραίων. Βεβαίως και
υπήρξαν άτοµα που επωφελήθηκαν από την εξαφάνιση των Εβραίων,
οικειοποιούµενοι περιουσίες, σπίτια και καταστήµατα. Αλλά δεν θα ήθελα να
υποπέσω στη στερεότυπη ερµηνεία που ερµηνεύει όλα τα δεινά µέσω του
αντισηµιτισµού. Πιστεύω πως αυτό µας φέρνει πίσω σ’ έναν ιδεολογικό λόγο,
επενδεδυµένο µε τον µανδύα του πολιτικώς ορθού που οφείλει αποκλειστικά να
καταγγέλλει και πως ενίοτε µας εµποδίζει να στοχαστούµε και να προχωρήσουµε
περαιτέρω την αναζήτησή µας. Θέλω λοιπόν να επισηµάνω ότι και η σιωπή για την
εβραϊκή γενοκτονία εγγράφεται κατά τη γνώµη µου σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Αν
επιπλέον λάβουµε υπ’ όψιν µας το πλήρωµα του χρόνου που χρειάστηκε από την
πλευρά της ιστοριογραφίας αλλά και του στοχασµού γενικά για να προσεγγιστεί αυτό
το γεγονός (ακόµη και σε ιστοριογραφίες όπως η γαλλική) νοµίζω πως ερµηνεύεται
καλύτερα η καθυστέρηση. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δικαιολογείται κιόλας.
Η ένταξη στην εκπαίδευση
Η καθυστέρηση της ένταξης της γενοκτονίας των Εβραίων στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση σε σχέση µε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης είναι γεγονός. Και στις πιο
προηγµένες όµως χώρες το γεγονός χρειάστηκε δεκαετίες για να αντιµετωπιστεί και
να προσεγγιστεί εκπαιδευτικά. Για τη Γαλλία, χώρα όπου αυτή η µνήµη έχει θέση
κεντρική, ο Benoit Falaize σηµειώνει: «Αυτή η κοινωνική επιταγή που υπαγόρεψε,
κατά τη δεκαετία του ΄80 και του ‘90, ένα χρέος µνήµης κι ένα χρέος µεταβίβασης της
µνήµης έχει διαποτίσει σηµαντικά τις πρακτικές του µαθήµατος πάνω σε θέµατα τόσο
λεπτά πια όπως ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (που εντασσόταν µέχρι τότε µόνο στο
πλαίσιο της διπλωµατικής και στρατιωτικής ιστορίας) καθώς και οι πόλεµοι της
αποαποικιοποίησης.» (στον παρόντα τόµο). Η Annette Wieviorka έχει δείξει και
αναλύσει τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες ένταξης αυτής της µνήµης στη
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Βλ. Ghiorgos Bramos, “Primo Levi a Salonicco e in Grecia”, Diffusione e conoscenza di
Primo Levi nei paesi europei, a cura di Giovanni Tesio, Centro Dtudii Piemontesi, Torino
2005, σ. 90 (το άρθρο σελ. 87-94).

συλλογική συνείδηση των Γάλλων.42 Εννοείται ότι η αποδοχή αυτής της µνήµης στη
συλλογική συνείδηση προηγείται της ένταξής της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην
Ελλάδα που η δεκαετία του ’90 στάθηκε η δεκαετία κατά την οποία άνοιξε αυτό το
πεδίο πρώτα σε πρωτοπόρους ακαδηµαϊκούς χώρους (πρώτα συνέδρια,
δηµοσιεύµατα κλπ.) ήταν επόµενο η ένταξή της στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση να
έρθει µόνο στη δεκαετία του 2000. Εξάλλου µε την αναγνώριση της Ηµέρας Μνήµης
το 2004 η Ελλάδα ανελάµβανε και την υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να εντάξει τη σχετική ύλη στη δηµόσια εκπαίδευση.
Θυµίζω συνοπτικά την κατάσταση στα ελληνικά εγχειρίδια της Μέσης
Εκπαίδευσης όπως είχε ως το 2007. Στο εγχειρίδιο ιστορίας της Γ’ Λυκείου υπήρχε
µια µικρή ενότητα για τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στο κεφάλαιο των
«Μεσοπολεµικών Φασισµών», στο οποίο αναφερόταν µεν ο διωγµός των Εβραίων
στη Γερµανία, αλλά δεν αναφερόταν ότι και oι Εβραίοι των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, µεταξύ των οποίων και οι ΄Ελληνες Εβραίοι, εκτοπίστηκαν και
εξοντώθηκαν.43 ∆εν φαινόταν δηλαδή η σηµασία και το εύρος της γενοκτονίας.΄Αρα
στην ύλη ως το φθινόπωρο του 2007 δεν υπήρχε ουσιαστικά τίποτε, αφού ούτε το
σχετικό µε τη δεκαετία του ’40 κεφάλαιο αναφερόταν στο γεγονός της εκτόπισης των
Ελλήνων Εβραίων.
Οι πρώτες αλλαγές σηµειώθηκαν το φθινόπωρο του 2007, για το ακαδηµαϊκό
δηλαδή έτος 2007-2008. Το εγχειρίδιο Nεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας που
κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2007 για την Γ’ Γυµνασίου, στην ενότητα 46 για τον
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο έχει ένα µικρό «κουτί» µε τίτλο: «Πεθαίνοντας στο ΄Αουσβιτς.
Το Ολοκαύτωµα των Εβραίων». Το κείµενο προέρχεται από µία ιστοσελίδα που
δίνεται ως πηγή. 44 Θεωρώ αρκετά προβληµατικό το γεγονός πως το «κουτί» αυτό
δεν συνδέεται µε το καθαυτό κείµενο της ενότητας, δεν σχολιάζεται δηλαδή ούτε
αναφέρεται διόλου το γεγονός, παρά µόνο µία φράση: «Κοινός παρονοµαστής οι
διώξεις εναντίον των Εβραίων και των Ροµά (τσιγγάνοι), που εξοντώθηκαν µαζικά.»
45
H αναφορά είναι εντελώς δυσανάλογη µε το γεγονός και τη σηµασία του και δεν
εξηγείται ο συνδυασµός Εβραίων και Τσιγγάνων ούτε η έννοια του φυλετικού
διωγµού. Οχι µόνον ο µαθητής, αλλά ούτε ο µη εξοικειωµένος δάσκαλος µπορεί
πραγµατικά να διδάξει το γεγονός βασιζόµενος σ‘αυτές τις πληροφορίες.
Στη σελ. 136 υπάρχει η παραίνεση σε δραστηριότητα να διαβάσουν το βιβλίο
του Πρίµο Λέβι, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, βιβλίο που διεθνώς θεωρείται η κατ’
εξοχήν µαρτυρία για το ΄Αουσβιτς και οπωσδήποτε η πιο προσβάσιµη σε εφήβους,
σε αντίθεση λόγου χάριν µε το εξαιρετικό δοκίµιο του Ζαν Αµερύ. 46 Ακολουθείται από
την παραίνεση να δουν την ταινία του Ροµπέρτο Μπενίνι Η ζωή είναι ωραία, και «να
συγκεντρώσουν στοιχεία για τα ναζιστικά στρατόπεδα και να παρουσιάσουν το θέµα
στην τάξη.» Κρατώ ως πολύ θετική την παραίνεση για τον Πρίµο Λέβι, και θυµίζω µε
την ευκαιρία ότι είναι πολλά χρόνια που το βιβλίο αυτό αποτελεί την «βασιλική οδό»
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Χάρη στην πρωτοβουλία των εκδόσεων Άγρα έχουµε σήµερα στα ελληνικά, και µάλιστα σε
άψογες µεταφράσεις και εκδόσεις, µε παραρτήµατα και επιπλέον κείµενα, τόσο τρία βιβλία
του Πρίµο Λέβι όσο και το έργο του Ζαν Αµερύ. Π. Λέβι, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος (1997),
Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν (2002), Το καθήκον της µνήµης (1998), σε µτφρ.
Χαράς Σαρλικιώτη. Ζ. Αµερύ, Πέρα από την ενοχή και την εξιλέωση, επίµετρο W.G. Sebald,
µτφρ. Γ. Καλιφατίδης, ΄Αγρα 2010.

όχι µόνο στην πατρίδα του συγγραφέα, την Ιταλία, αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, για να προσεγγίσουν οι έφηβοι το ζήτηµα των στρατοπέδων και της
εξόντωσης.
Μου κάνει όµως εντύπωση που η παραίνεση βρίσκεται στο βιβλίο της Γ’
Γυµνασίου κι όχι της Γ’ Λυκείου. Πιστεύω ότι η ανάγνωσή του θα ήταν σαφώς
επωφελέστερη σε κάπως µεγαλύτερη ηλικία. Επιτρέψτε µου εδώ να κάνω µια µικρή
παρέκβαση σχετική µε το έργο του Λέβι: το έργο αυτό αποτελεί κατά κοινή οµολογία
µία από τις µείζονες µαρτυρίες του Άουσβιτς, και κατά τη γνώµη πολλών την
κορυφαία. Η σχολική έκδοση που κυκλοφόρησε το 1976 στην Ιταλία περιείχε και ένα
παράρτηµα όπου ο συγγραφέας είχε συγκεντρώσει µια πλειάδα ερωτήσεων που του
είχαν επανειληµµένα τεθεί σε δεκάδες σχολεία τα οποία είχε επισκεφθεί και τις είχε
απαντήσει γραπτώς. Η ελληνική έκδοση περιλαµβάνει και αυτό το παράρτηµα, θα
µπορούσε δηλαδή να είναι έτοιµη προς χρήσιν. Θυµίζω ότι το έξοχο αυτό βιβλίο δεν
στέκεται στον θρήνο ούτε στην καταγγελία, αλλά προχωρεί σε λεπτοµερή περιγραφή
της ζωής του στρατοπέδου. Πέρα από το ό,τι καθιστά απτή την καθηµερινότητα του
στρατοπέδου (τη δυσκολία λόγου χάριν να πλύνεις το πουκάµισό σου ή να
προµηθευτείς κουτάλι), προχωρεί σε ανθρωπολογικού τύπου προσεγγίσεις, που
έχουν τροµερό ενδιαφέρον. 47 Στην Ιταλία αποτελεί σχολικό ανάγνωσµα εδώ και
τριάντα χρόνια. Στη Γαλλία ήταν από το 2001 ως το 2003 στο πρόγραµµα του
µπακαλωρεά για τη λογοτεχνία. Εδώ και πολλά χρόνια οι δάσκαλοι του λυκείου
µιλούσαν για τον Πρίµο Λέβι στους µαθητές τους και αποσπάσµατα των έργων του
ήταν ενταγµένα τόσο στα σχολικά εγχειρίδια των γαλλικών όσο και των ιταλικών.
Αυτό σηµαίνει πως µία προσέγγιση του Λέβι θα βοηθούσε και τους δικούς µας
µαθητές να αποκτήσουν µία κοινή αναφορά µε Ευρωπαίους οµηλίκους τους. Θα
βοηθούσε επίσης να βγούµε από το στενά ελληνικό πλαίσιο και να δούµε τη
γενοκτονία στο ευρύτερό της και πραγµατικό πλαίσιο, δηλαδή το ευρωπαϊκό.
Σε ό,τι αφορά το βιβλίο Ιστορίας της Γ ‘ λυκείου : η αναφορά περιλαµβάνει 5
σελίδες, είναι δηλαδή µια µικρή ενότητα, αλλά το κυρίως κείµενο που αφορά αυτό
το ζήτηµα δεν είναι µεγαλύτερο από δύο παραγράφους. 48 Η πρώτη µου
παρατήρηση είναι πως ο τίτλος της ενότητας είναι κάπως προβληµατικός: « Τα
εγκλήµατα πολέµου κατά της ανθρωπότητας – Το Ολοκαύτωµα.» Τα «εγκλήµατα
πολέµου» και «τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας» αποτελούν δύο ξεχωριστές
κατηγορίες εγκληµάτων. Η δεύτερη θεσπίστηκε ακριβώς για να δείξει ότι επρόκειτο
για άλλου τύπου εγκλήµατα κι όχι απλώς για εγκλήµατα πολέµου. Η συνοπτική
παράγραφος που αναφέρεται στη γενοκτονία των Εβραίων (µε αυτόν τον όρο)
αφηγείται το γεγονός στην ευρωπαϊκή κλίµακα, χωρίς όµως ιδιαίτερη αναφορά
στην ελληνική περίπτωση. Αυτήν την τελευταία ο µαθητής την πληροφορείται από
αποσπάσµατα βιβλιογραφίας και πηγών που αναφέρονται στους ΄Ελληνες
Εβραίους.Επισηµαίνονται αυτά τα δύο ακραία παραδείγµατα: Η Θεσσαλονίκη
κατέχει, όπως είναι φυσικό, εξέχουσα θέση, µε απόσπασµα από το τελευταίο
βιβλίο-λεύκωµα του ΚΙΣ Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων. Μνηµεία και
µνήµες.49 Η εξαίρεση της Ζακύνθου (µε τη συνολική διάσωση της µικρής της
κοινότητας) αναφέρεται επίσης µε παράθεση αποσπάσµατος από το «Εγχειρίδιο
Μελέτης του Εβραϊκού Μουσείου». Λείπει όµως η εκτενέστερη αναφορά στις
υπόλοιπες κοινότητες, ώστε να φανεί ότι εκτός από τα δύο ακραία παραδείγµατα
(της σχεδόν ολοκληρωτικής εξόντωσης και της απόλυτης διάσωσης), η εκτόπιση
αφορούσε όλες τις µεγάλες ελληνικές πόλεις σε πολλές από τις οποίες υπήρξαν
ενδιάµεσες καταστάσεις. Χάνονται δηλαδή οι αποχρώσεις.
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Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου, ΟΕ∆Β, σ. 129-133.

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

Στη σ. 132, όταν δίνονται αριθµοί για τα θύµατα του πολέµου, ο µαθητής
πληροφορείται ότι 6.000.000 Κινέζοι και 2.000.000 Ιάπωνες βρίσκονται µεταξύ
των θυµάτων του πολέµου. ∆εν πληροφορείται όµως πουθενά για τον συνολικό
αριθµό των Εβραίων θυµάτων του ολοκαυτώµατος (που δίνεται συνήθως ως
6.000.000, ή 5.800.000 Ευρωπαίους Εβραίους αν θέλουµε να είµαστε πιο
ακριβολόγοι). ∆εν έχει δοθεί δηλαδή η έκταση του γεγονότος της εξόντωσης των
Ευρωπαίων Εβραίων. Κι αν ο µαθητής συγκρατήσει το νούµερο 6.000.000, αυτό
θα αφορά Κινέζους! Με όλα αυτά δεν θα ήθελα να φανεί ότι µεµψιµοιρώ. Θεωρώ
κάθε αρχή σηµαντικό βήµα.
Μένει βέβαια ανοιχτό το πλέον καίριο ερώτηµα: µε τι εφόδια οι καθηγητές των
σχολείων θα διδάξουν το σχετικό κεφάλαιο το οποίο οι ίδιοι δεν διδάχτηκαν ποτέ και
οφείλουν να το ανακαλύψουν; Πόσοι απ’ αυτούς έχουν την απαραίτητη σκευή και
ευαισθησία; Και θα φτάσουν όντως να διδάξουν τις σελίδες που αφορούν τη δεκαετία
του ’40; Όλα αυτά αποτελούν ανοιχτά ζητήµατα.
Θέλω όµως να σταθώ σε ένα «Σεµινάριο για τη ∆ιδασκαλία του
Ολοκαυτώµατος» που γίνεται από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης για την ενηµέρωση δασκάλων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ξεκίνησε το 2004 µε την
υποστήριξη του International Task Force for Holocaust Education και συνεχίζεται
κάθε χρόνο. Από το 2010 το Μουσείο αντιµετωπίζει πλέον µόνο του την οργάνωση
δίχως την υποστήριξη του ∆ιεθνούς Οργανισµού. Είναι ελπιδοφόρο ότι ξεκίνησε µε
50 περίπου εκπαιδευτικούς και έχει φτάσει περίπου στους 100. Οι εκπαιδευτικοί (της
δευτεροβάθµιας κυρίως αλλά και κάποιοι της πρωτοβάθµιας) προσέρχονται µε
ενδιαφέρον κάθε χρόνο και συµµετέχουν στις εργασίες. Πανεπιστηµιακοί και
ερευνητές προσεγγίζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες το ζήτηµα και ακολουθεί
συζήτηση.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στην ερευνητική δουλειά της
οµάδας την οποία συντόνισε ο Γιώργος Κόκκινος, και στο υποδειγµατικό αποτέλεσµα
της δουλειάς τους. Το βιβλίο Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο 50
είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, που συνδυάζει θεωρητική και πρακτική προσέγγιση και
µπορεί να βιηθήσει αποτελεσµατικά τον εκπαιδευτικό στην αµηχανία του µπροστά σ’
αυτό το ζήτηµα. Τα παραδείγµατα που αφορούν τόσο το δηµοτικό όσο και το
γυµνάσιο και λύκειο είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την προσέγγιση στην τάξη ενός τόσο
ευαίσθητου και απαιτητικού θέµατος. Η παρουσίαση της έρευνας για την κοινότητα
της Ρόδου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι προφορικές µαρτυρίες των Εβραίων
επιζώντων από τη Ρόδο είναι σπάνιο υλικό που καλύπτει ένα κενό στις ως τώρα
δηµοσιευµένες µαρτυρίες. Θα ήταν ευχής έργον να υιοθετηθεί το συντοµότερο από το
Υπουργείο Παιδείας και να εµπνεύσει όσο γίνεται περισσότερους εκπαιδευτικούς.

Επίλογος

Η σιωπή και η αδιαφορία τόσο της ελληνικής πολιτείας όσο και της ελληνικής
κοινωνίας γύρω από τον χαµό τόσων Ελληνοεβραίων υπήρξε µακρόχρονη και
οδυνηρή και τα αίτια της, όπως επισηµάναµε, ήσαν πολλαπλά.
Τα τελευταία χρόνια τα πράγµατα διαφοροποιούνται. Μια σηµαίνουσα αλλαγή
στη στάση της πολιτείας την δεκαετία του 2000 στοιχειοθετείται από τα εξής
γεγονότα:
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Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα στο ελληνικό σχολείο, επιµ. Γιώργος Κόκκινος- Βασιλική
Σακκά, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2007.

1) Η Ηµέρα Μνήµης (27η Ιανουαρίου). Η Ελλάδα, όπως και όλες οι
ευρωπαϊκές χώρες, αναγνώρισε την επέτειο της απελευθέρωσης του ‘Αουσβιτς ως
«ηµέρα µνήµης» το 2004 και η σηµασία της αναγνώρισης έχει συµβολική βαρύτητα.
Η κεντρική εκδήλωση µνήµης στηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής και τιµάται από
φορείς της Πολιτείας.
2) Η νέα ύλη στα εγχειρίδια Γυµνασίου και Λυκείου από το 2007
3) Τα µνηµεία, τα οποία στήθηκαν σιγά σιγά σε όλες τις πόλεις που έχασαν
τις κοινότητές τους, µε πρωτοβουλία πλέον και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με πρώτη
τη Θεσσαλονίκη το 1997 και τελευταία την Αθήνα, που ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα δίχως αντίστοιχο µνηµείο ώς το 2010, οι ελληνικές πόλεις έχουν πια τα
µνηµεία τους. Τον Μάιο του 2010 εγκαινιάστηκε το Μνηµείο Ολοκαυτώµατος στην
Αθήνα, στο Θησείο, σε χώρο που παραχώρησε ο ∆ήµος Αθηναίων. Το Μνηµείο αυτό
δεν είναι µόνο για τους Εβραίους της Αθήνας, αλλά τιµά όλους τους Ελληνοεβραίους
που χάθηκαν (µε αναφορά σε όλα τα ονόµατα πόλεων που οι εβραϊκές τους
κοινότητες αφανίστηκαν). Είναι λοιπόν το κεντρικό µνηµείο.
4) Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς επιχορήγησε δύο εκδόσεις του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συµβουλίου που αφορούν την εξόντωση των Ελληνοεβραίων, µε σκοπό
να φτάσουν σε σχολικές βιβλιοθήκες. Η µία αφορά µνηµεία του Ολοκαυτώµατος στην
Ελλάδα και η άλλη περιέχει µαρτυρίες τριών κατηγοριών µαρτύρων: επιζώντων
στρατοπέδων, κρυµµένων παιδιών κι εφήβων, και Ελληνοεβραίων αντιστασιακών.51
Είναι σηµαντικό ότι επιχορηγήθηκαν και οι µεταφράσεις και τα δύο έργα εκδόθηκαν
επίσης και στα αγγλικά.
Προφανώς οι ενέργειες αυτές συµβαδίζουν µε τη νέα στάση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που, από το 2000 και µετά, µε τις αποφάσεις της γύρω από τη
διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος και την Ηµέρα Μνήµης, κινητοποίησε όλες τις
χώρες της.
Από την πλευρά της κοινωνίας όµως, το ζήτηµα µένει πάντοτε ανοιχτό: οι
βεβηλώσεις των µνηµείων του Ολοκαυτώµατος έχουν δυστυχώς πυκνώσει τα
τελευταία χρόνια (Ρόδος, Θεσσαλονίκη), το ίδιο και οι βεληλώσεις νεκροταφείων
(επανειληµµένες βεβηλώσεις στο νεκροταφείο Ιωαννίνων, αλλά και στο
νεκροταφείο Θεσσαλονίκης). Τέλος, το γεγονός του διπλού εµπρησµού της
συναγωγής των Χανίων τον Ιανουάριο του 2010, που περιείχε σηµαντικότατη
βιβλιοθήκη και αρχεία, υπήρξε αξιοθρήνητο. Απόπειρες εµπρησµού έγιναν και
στις συναγωγές της Κέρκυρας και της Βέροιας, που ευτυχώς δεν είχαν ολέθριες
συνέπειες.
Από την άποψη της επιστηµονικής κοινότητας, το τοπίο έχει αρχίσει ευτυχώς να
αλλάζει στην Ελλάδα εδώ κι αρκετά χρόνια και δεν µπορούµε παρά να ευχηθούµε
αυτή η αλλαγή να εγκαθιδρυθεί και να διευρυνθεί. Πρόσφατο απόκτηµα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Νοέµβριος 2011), µε ενέργειες του καθηγητή Χάγκεν
Φλάισερ, είναι η πρόσβαση στο τεράστιο ψηφιακό αρχείο οπτικοακουστικών
µαρτυριών του Ιδρύµατος Shoah Foundation (50.000 µαρτυρίες, εκ των οποίων
500 περίπου αφορούν την Ελλάδα και απ’ αυτές 307 είναι στα ελληνικά).
Αντίστοιχες ενέργειες στη Θεσσαλονίκη εξασφάλισαν την πρόσβαση στο ίδιο
αρχείο και για το ΑΠΘ. Οι µεταπτυχιακοί και οι νέοι ερευνητές έχουν πλέον στη
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Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων, Μνηµεία και Μνήµες, Αθήνα 2006 και Νέοι στη
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διάθεσή τους ένα πολυτιµότατο υλικό, που είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει νέες
µελέτες και θ’ ανοίξει νέες προβληµατικές. Και βέβαια η στιγµή συµπίπτει µε την
θλιβερή στιγµή που µας εγκαταλείπουν και οι τελευταίοι επιζώντες. Η νεώτερη
γενιά θ’ ακούσει τη µαρτυρία µόνο καταγεγραµµένη.
Αν το επιστηµονικό πεδίο συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία επιστηµόνων που
άνοιξαν τον δρόµο µε δηµοσιεύµατα, µελέτες, συνέδρια και οµιλίες στη δεκαετία
του ΄90 52, φαίνεται πως ήρθε η ώρα µετά το 2000 να αλλάξει και η σχετική
αντιµετώπιση από την πλευρά της πολιτείας και της εκπαίδευσης. Το να
προστεθεί η διδασκαλία της γενοκτονίας των Εβραίων στον νευραλγικό τοµέα της
Μέσης Εκπαίδευσης, εκεί όπου διαµορφώνονται οι συνειδήσεις των αυριανών
πολιτών και σµιλεύονται οι ευαισθησίες τους, είναι διακύβευµα τεράστιας
σηµασίας, ειδικά σε µια εποχή σαν τη σηµερινή.
Αν η γενοκτονία των Εβραίων είναι στο κέντρο µιας ευρωπαϊκής συλλογικής
συνείδησης, δεν µπορεί τα Ελληνόπουλα να είναι αποκοµµένα από αυτή τη
γνώση. Πιστεύω ότι οφείλει να αποτελεί µέρος της συνείδησής τους όχι µόνο ως
Ελλήνων αλλά και ως Ευρωπαίων, γιατί η Shoah δεν ανάγεται σε ιδιωτική
υπόθεση Εβραίων και Γερµανών (θυµάτων και θυτών), αλλά αποτελεί µια
ευρωπαϊκή εµπειρία κατ’ αρχάς και µια µείζονα αναφορά στην υπό συγκρότησιν
ευρωπαϊκή ταυτότητα, και τελικά µια οικουµενική εµπειρία στην ουσιαστική της
διάσταση, στο βαθµό που αφορά το ανθρώπινο είδος.
Και κλείνω µε τα λόγια του Ούγγρου νοµπελίστα ΄Ιµρε Κέρτες που γνώρισε ο ίδιος
τη φρίκη των στρατοπέδων: « Και στο ερώτηµα αν το Ολοκαύτωµα είναι ένα
ζωτικό ζήτηµα για τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, για την ευρωπαϊκή συνείδηση,
πρέπει να απαντήσουµε ναι, διότι ένας πολιτισµός οφείλει να στοχάζεται ό,τι έλαβε
χώρα µες το δικό του πλαίσιο –αλλιώς θα καταστεί ένα αποτέλεσµα τυχαιότητας,
ένα ανάπηρο πρωτόζωο, που παρασύρεται, ανίκανο, προς το χάος»53.

-----------------------------------
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Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους και οι Έλληνες Εβραίοι
τον 19ο αιώνα

Στέφανος Καβαλλιεράκης

Τα καθολικά σχολεία της Κέρκυρας
«ἰτι περἰ µἰν ἰπἰ τἰν καθολικἰν ἰν γένει διευθυνόµενων
σχολείων, οἰδεµία δύναται νἰ ἰπάρξἰ εἰλογος ἰµφισβήτησις, ἰτι ἰν
δέχωνται καἰ ἰρθοδόξους µαθητἰς, πρέπει νἰ ἰχωσι καἰ ἰρθόδοξον
κατήχησιν. ἰλλ’ ἰπάρχει τἰς εἰδικἰ περίστασις, ἰτις ἰσως δύνανται νἰ
διισχυρισθἰσιν ἰτι ἰποτελεἰ ἰξαίρεσιν, αἰτἰ δἰ εἰναι ἰ τἰν σχολείων,
ἰσα διευθύνονται οἰχἰ ἰπλἰς ἰπἰ καθολικἰν, ἰλλ’ ἰπἰ καθολικἰν
ἰερέων. Καἰ ἰπ’αἰτἰς παρακαλἰν τἰ Β. ἰπουργεἰον τἰν
ἰκκλησιαστικἰν νἰ στρέψἰ τἰν προσοχήν του, ἰπικαλοἰµαι τἰς περαιτέρω
ἰδηγίας του, ἰν νοµίσἰ ἰναγκαίας τοιαύτας»54.
Η αποστροφή αυτή του έλληνα πρέσβη στο Παρίσι το 1871 είναι ο
επίλογος της έκθεσης του όπου ζητάει οδηγίες από την κυβέρνηση για το πώς
πρέπει να διαχειριστεί την σοβαρή ελληνογαλλική κρίση που έχει ξεσπάσει
στη Κέρκυρα55 µε τα σχολεία του ιησουίτη µοναχού και µετέπειτα
αρχιεπισκόπου Ιωσήφ Ζαφίνου. Στη πραγµατικότητα η µείζονα αυτή κρίση δεν
αντανακλά µόνο το πρόβληµα της εκπαίδευσης των καθολικών ή απλά τα
προβλήµατα ένταξης της «εκπαιδευτικής ιδιαιτερότητας» των Ιονίων που
προσπαθεί µε τον νόµο του 1865 για την διοργάνωση της εκπαίδευσης στα
ιόνια νησιά να την εντάξει στο κεντρικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Αντανακλά το
ευρύτερο πρόβληµα ενός κεντρικού εκπαιδευτικού συστήµατος που κτίζεται
εκείνη την εποχή. Αντανακλά το ευρύτερο πρόβληµα ενός κεντρικού
εκπαιδευτικού συστήµατος που εκείνη την εποχή οικοδοµείται και προσπαθεί
να εντάξει στο κεντρικό του πυλώνα και να οµογενοποιήσει τοπικές
ιδιαιτερότητες, κληρονοµιές αυτοκρατοριών που κατά καιρούς είχαν στη κτήση
τους κοµµάτια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους καθώς και µεµονωµένα,
επιτυχηµένα σχολικά παραδείγµατα που αντιστέκονταν στην κρατική
εκπαιδευτική επιβολή. Σε όλο αυτό το νέο οικοδόµηµα, η ένταξη των
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∆ιπλωµατικό και Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, « Περί των εν Κερκύρα ∆υτικών
σχολείων» , 1871, 77:2 , όπου ο έλληνας πρέσβης στο Παρίσι αναλύει την διπλωµατική κρίση
και ζητάει οδηγίες για τον χειρισµό της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση από γαλλικής
πλευράς τα ιδρύµατα-σχολεία της Κέρκυρας να θεωρηθούν ως «couvents éducatifs» δηλαδή
εκπαιδευτικά µοναστήρια ώστε να µην θεωρούνται από το ελληνικό Κράτος σχολεία που
υπάγονται σε συγκεκριµένες νοµοθετικές διατάξεις.
55
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«άλλων»56 που βρέθηκαν εντός των συνόρων του νεοπαγούς κράτους,
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στους βασικούς λόγους διαµόρφωσης ενός κεντρικού εκπαιδευτικού
συστήµατος στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης (βιοµηχανοποίηση,
αστικοποίηση, κρατική παρέµβαση, οικογενειακή πολιτική), µπορούµε να
προσθέσουµε κι άλλους, συγκεκριµένα την θρησκεία, την ταξικότητα, τις
θεωρίες κοινωνικού ελέγχου και την οικονοµική ανάπτυξη. Αντίθετα,στην
ελληνική περίπτωση, όπως και σε πολλές περιπτώσεις της βαλκανικής και εν
γένει της Ανατολικής Μεσογείου, οι λόγοι διαφέρουν, αφού το κεντρικό
διακύβευµα είναι η δηµιουργία µιας νέας εθνοκρατικής ταυτότητας.
Εκπαιδευτική πολιτική στο νέο ελληνικό κράτος
Το νέο κράτος µετατρέπεται σε µια νέα ιστορική ενότητα που σταδιακά
αποκόπτεται από την ιστορία των υπολοίπων βαλκανικών κρατών. Η
απευθείας σύνδεση της σύγχρονης Ελλάδας µε την κλασσική , δηλαδή µε την
κληρονοµιά του νέου κράτους είναι ο κεντρικός σκοπός της ιδεολογικής
ζύµωσης που διαµορφώνεται στους κόλπους του νέου κράτους. Από το 18301870 τα ευρωπαϊκά κράτη ζουν τη γέννηση των εθνικισµών τους, ενώ η
Ελλάδα διανύει επίσης την περίοδο της εθνικής της αφύπνισης. Η ταύτιση του
ελληνικού κράτους µε τον «Αναγεννηµένο Φοίνικα» σηµατοδοτούσε την
πρόθεση σε πολιτικό επίπεδο, να συνδεθεί µε την κληρονοµιά της Αρχαίας
Ελλάδας. Ο «µύθος» της κλασσικής Ελλάδας από την οποία πηγάζει η
Ευρώπη της Αναγέννησης ανανεώνεται εντασσόµενος στα µεγάλα ιδεολογικά
ρεύµατα της εποχής57. Καταστατική αρχή της συγκρότησης του ελληνικού
κράτους είναι η Αρχαιότητα και η Εθνική Αναγέννηση58.
Το ιστορικό σχήµα που στηρίζει την ιδεολογική υποδοµή του νέου
κράτους φαντάζει ισχυρό αλλά έχει µεγάλη χρονική απόσταση ανάµεσα του.
Το γέµισµα του χρονικού κενού µε ιστορικές περιόδους όπως η Μακεδονική
περίοδος, η «Λατινοκρατία», η Βυζαντινή περίοδος και η Οθωµανική
κυριαρχία λαµβάνει χώρα µε αργούς ρυθµούς και όχι πάντα σε συναινετικό
κλίµα. Η ιστορική ενότητα θα επιτευχθεί αργότερα µε την Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους του Παπαρρηγόπουλου.
Συνοπτικά, θα λέγαµε ότι η ιδεολογική ζύµωση για την δηµιουργία
ενός ελληνικού κράτους έλαβε χώρα στο εσωτερικό µιας θρησκευτικής
κοινότητας, στα πλαίσια µιας αυτοκρατορικής δοµής, της Οθωµανικής. Σ
αυτό τον µετασχηµατισµό ο ρόλος της γλώσσας είναι κρίσιµος. Τα ελληνικά
που χρησιµοποιούνται είναι η εκκλησιαστική γλώσσα που χρησιµοποιείται
και από τις ελληνόφωνες ελίτ και µετά το 1830 αποκτούν διαστάσεις «ιερής»
γλώσσας, η οποία µετατρέπεται και στην επίσηµη γλώσσα της ελληνικής
διανόησης και, αργότερα, του ίδιου του ελληνικού κράτους. Η «ιερότητα»
αυτής της γλώσσας καθυστέρησε την θεσµοθέτηση της δηµοτικής για έναν
αιώνα περίπου. Η διπλή λειτουργία της γλώσσας λοιπόν κατά τον 19ο αιώνα
συνέβαλλε αποφασιστικά στον µετασχηµατισµό της ορθόδοξης κοινότητας
σε µια εθνική κοινότητα, κάτι που ώθησε και τα εθνικά κινήµατα άλλων
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βαλκανικών χωρών µε πιο εµβληµατικό αυτό των Βουλγάρων να
προσανατολιστούν στην αναγέννηση των δικών τους «ιερών» γλωσσών59.
Η µετάβαση από την προεπαναστατική στη µετεπαναστατική
περίοδο κληροδοτούσε στο νέο κράτος τη διαχείριση κερδών και ζηµιών. Η
Βαυαρική διοίκηση ανέλαβε τη συγκρότηση ενός κράτους µε ισχυρή
κεντρική διοίκηση, κάτι που βασιζόταν και στη λαϊκή υποστήριξη που στην
αρχή απολάµβανε λόγω του χάους που είχε δηµιουργηθεί µετά την
δολοφονία του Καποδίστρια60. Μια σειρά νόµων ανάµεσα στο 1833-1836
επιδίωκαν να υλοποιήσουν έναν από τους κεντρικούς στόχους της
βαυαρικής διοίκησης, δηλαδή τη συγκρότηση µιας ισχυρής κεντρικής
διοίκησης αλλά έλειπε το στοιχείο της οµογενοποίησης ενός κράτους µε
δοµικά θέµατα προσανατολισµού και στην ιστορική του τοποθέτηση αλλά
και στις µελλοντικές του επιδιώξεις.
Η απάντηση σ’αυτόν τον υπαρξιακό προβληµατισµό του νέου
κράτους έµελλε να έρθει από τα έξω. Η Ευρώπη και η Ελλάδα είχαν πάντα
µια σχέση ιστορικής αµοιβαιότητας , οι ευρωπαίοι έβρισκαν στην Ελλάδα τη
µήτρα του δυτικού πολιτισµού και το νέο έθνος-κράτος αναζητούσε σε
αυτούς την µελλοντική του πυξίδα. Η «νέα» Ελλάδα κατά συνέπεια δεν
ανήκε στα έθνη που έπρεπε ν ανακαλύψουν την ιστορική τους αποτύπωση
αλλά θα υιοθετούσε αυτή που η Ευρώπη είχε ήδη κτίσει για την Ελλάδα και
τους έλληνες61.
Αυτή η ιδεολογική όσµωση ανάµεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη
είχε σαν αποτέλεσµα, η ελληνική πλευρά να διακατέχεται πάντα από ένα
αίσθηµα θαυµασµού για την Ευρώπη –η οποία παραδοσιακά συµβόλιζε την
µετενσάρκωση της κλασσικής Ελλάδας– αλλά και στην πεποίθηση
εξόφλησης ενός µεγάλου χρέους της ευρωπαϊκής πλευράς προς την
ελληνική.
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Ιδιωτική εκπαίδευση-Alliance
Σε αυτό το, αρκετά σύνθετο και αρκετά ασφυκτικό πολλές φορές,
πλαίσιο, έπρεπε να «κουµπώσει» και η εκπαίδευση των «άλλων». Η
εκπαίδευση της εβραϊκής κοινότητας παρουσιάζει αρκετά κοινά
χαρακτηριστικά µε την εκπαίδευση της καθολικής κοινότητας αλλά και
αρκετές διαφορές. Συνδέεται άρρηκτα µε ευρύτερα εκπαιδευτικά σχήµατα τα
οποία αφορούσαν κοινότητες, από αιώνες εγκατεστηµένες στην Ανατολική
Μεσόγειο, χωρίς να προωθεί την επέκτασή τους όπως συνέβη επί
παραδείγµατι στην προτεσταντική περίπτωση. Στην ελληνική περίπτωση,
εβραϊκά σχολεία υπάρχουν εκεί που υπάρχουν κοινότητες. Την οργάνωση
και στελέχωση αυτών των σχολείων ήταν έργο της περίφηµης Alliance
Israélite Universelle62. Η Alliance ήταν µια παγκόσµια εβραϊκή οργάνωση
που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1860 µε κύριο σκοπό, την προστασία των
εβραϊκών κοινοτήτων ανά τον κόσµο και την ανάπτυξη δεσµών
αλληλεγγύης ανάµεσα τους. Ανέπτυξε τεράστιο εκπαιδευτικό έργο
ιδρύοντας εκατοντάδες σχολεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα, το
διάστηµα µεταξύ 1865 και 1934, λειτούργησαν σχολεία της σε δέκα πόλεις:
το Βόλο, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, το ∆ιδυµότειχο, τις Σέρρες, τη Ρόδο,
την Καβάλα, την Πρέβεζα, την Κοµοτηνή και τη Χίο αλλά και ιδιωτικά
εβραϊκα σχολεία όπως της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Χαλκίδας. Η µη
λειτουργία αντίστοιχου τέτοιου στην Αθήνα προφανώς οδήγησε τις
µαθήτριες της κοινότητας στον αµέσως κοντινότερο και προσιτότερο
πολιτισµικό χώρο προς την κοινότητα, δηλαδή τα γαλλικά σχολεία.
Σε αυτό το σηµείο χρειάζεται να εξηγήσουµε την ιστορία του νοµικού
πλαισίου της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο νέο κράτος: Η ελευθερία της
εκπαίδευσης ξεκίνησε να κατοχυρώνεται ήδη από τα επαναστατικά χρόνια.
Το τρίτο και πληρέστερο Σύνταγµα των επαναστατικών χρόνων –αυτό της
Τροιζήνας της 1ης Μαΐου 1827– διακηρύσσει µε σαφή και περιεκτικό τρόπο
την αρχή της ελευθερίας της εκπαίδευσης63. Το Βασιλικό ∆ιάταγµα για την
δευτεροβάθµια εκπαίδευση «Περί του κανονισµού των Ελληνικών σχολείων
και Γυµνασίων» είναι αυτό που ουσιαστικά θεσµοποιεί την ιδιωτική
εκπαίδευση. Στα τρία άρθρα του που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση
τίθεται µε αρκετή σαφήνεια το πρώτο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών
σχολείων µε την απαράβατη πάντα προϋπόθεση του κρατικού ελέγχου. Ο
ιδιότυπος «κοινωνικός ολοκληρωτισµός» που ισχύει στην Ελλάδα ειδικά τα
πρώτα 50 χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους ενισχύει την εικόνα µιας
«καχεκτικής» ιδιωτικής κοινωνίας. Ο ατοµικός βίος, η ιδιωτική κοινωνία δε
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νοούνται εκτός των ορίων της κοινότητας, που πλέον ταυτίζεται µε το
κράτος64. Οι ιδιώτες έχουν δικαίωµα να ιδρύουν σχολεία εκεί που το Κράτος
δεν διαθέτει ισότιµα ως προς τα δηµόσια, αδειοδοτηµένα από την κεντρική
διοίκηση65. Ο κρατικός έλεγχος όµως πάνω στα ιδιωτικά σχολεία είναι
σαφής και απόλυτος και όπως και στην περίπτωση του νόµου για την
πρωτοβάθµια, ο έλεγχος αυτός διοχετευόταν µέσα από πολλούς θύλακες
της κρατικής εξουσίας:
∆ια σύστασιν ιδιωτικού διδακτικού καταστήµατος προσδιορισµένου ν'
αντικαταστήση Ελληνικόν σχολείον η γυµνάσιον απαιτείται η έγκρισις της επί
των Εκκλησιαστικών Γραµµατείας, διδοµένη αφού ερωτηθή η αστυνοµική
αρχή και ακουσθή η γνώµη του ανήκοντος γυµνασιάρχου εις τον οποίον
θέλει ανατίθεται η άµεσος αυτού επιτήρησις66.
Στο πρώτο Σύνταγµα του Ελληνικού κράτους το 1844 οι διαθέσεις
στο κοµµάτι της ελευθερίας της εκπαίδευσης παραµένουν ισχυρές αφού
αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται ατοµικό δικαίωµα στο καθένα («έκαστον»)
να ιδρύει ιδιωτικά εκπαιδευτήρια χωρία άλλους περιορισµούς, εκτός από τη
συµµόρφωση στους νόµους του Κράτους: (…) έκαστος έχει δικαίωµα να
συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήµατα συµµορφούµενος µε τους νόµους του
κράτους67.
Ο αόριστος όρος «έκαστος» δεν έθετε κάποιον συγκεκριµένο
περιορισµό, µε αποτέλεσµα και µη Έλληνες να αποκτούν το δικαίωµα
ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων µε µόνη προϋπόθεση την συµµόρφωση
τους στους νόµους του κράτους68. Η αδυναµία του Κράτους να καλύψει τις
εκπαιδευτικές ανάγκες επέφερε την αναγκαστική θεσµοποίηση της ιδιωτικής
εκπαίδευσης ως συµπληρωµατικού εργαλείου όµως και όχι ανταγωνιστικού
ως προς τη δηµόσια. Έτσι και αλλιώς η απορρόφηση ή επικάλυψη της
«ιδιωτικής κοινωνίας» από την Πολιτεία συνέβη πολύ γρήγορα στην Ελλάδα
και χωρίς ιδιαίτερες αντιστάσεις69. Αν όµως ο κρατικός πατερναλισµός στην
ανδρική εκπαίδευση επισκίαζε σχεδόν κάθε δραστηριότητα η κρατική
µέριµνα για τη γυναικεία εκπαίδευση ήταν από ελάχιστη έως µηδενική,
γεγονός που άνοιγε το δρόµο σε ένα ιδιωτικό δίκτυο σχολείων θηλέων
κυρίως από ξένες θρησκευτικές αποστολές (δεν αφορά την εβραϊκή
κοινότητα όπου η εκπαίδευση των θηλέων παραµένει οικογενειακή
υπόθεση).
Έτσι σε αυτή τη πρώτη φάση των εβραϊκών σχολείων στην Ελλάδα
µιλάµε για εβραϊκά ιδιωτικά σχολεία οπου µάλιστα το κράτος κάλυπτε τα
έξοδα διδασκαλίας των ελληνικών ή της Alliance όπου πάλι προβλεπόταν
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διδασκαλία ελληνικών, µε γνωστότερο από τα εβραϊκά σχολεία αυτό του
Βόλου.

Οι τοµές: Θεσσαλία-Θεσσαλονίκη
Όπως και στην περίπτωση των Ιονίων λίγα χρόνια νωρίτερα, µετά
την προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881)70, ο στόχος της εκπαιδευτικής
ένταξης είναι εδώ οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι71. Ο σχετικός νόµος είναι
αξιοσηµείωτα προοδευτικός, καθώς το άρθρο 2 προβλέπει την κάλυψη των
εξόδων αυτών των σχολείων από το ελληνικό κράτος. Ο σηµαντικός αυτός
νόµος είναι το πρώτο θεσµικό έγγραφο για την εκπαίδευση των νέων
Ελλήνων πολιτών εβραϊκού θρησκεύµατος. Ο δήµος ή και το κράτος
αναλαµβάνουν, όπως είπαµε, τα έξοδα συντήρησης του σχολείου, ενώ το
προσωπικό αποτελείται από έναν ορθόδοξο διευθυντή απόφοιτο της Ecole
Normale (επιρροή της Alliance προφανώς), βοηθούς, έναν «Ισραηλίτη»
δάσκαλο για τα ειδικά µαθήµατα και τέλος έναν «Ισραηλίτη» επιθεωρητή. Το
επίπεδο των δασκάλων αξιολογείται από κάποιον άλλον δάσκαλο ή ραβίνο.
Το κοµβικό σηµείο που θα επιφέρει τις σηµαντικότερες αλλαγές αλλά
και τις απαραίτητες θεσµικές πρόνοιες είναι η ενσωµάτωση της
Θεσαλονικής το 1913. Από το 1915 η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να
διαχωρίσει σαφώς τη δηµόσια από την ιδιωτική εκπαίδευση72. Τα σχολεία
που θα ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα πρέπει απαραιτήτως να έχουν
εκπαιδευτές ελληνικής υπηκοότητας. Αυτή η ρύθµιση θα προκαλέσει την
παρέµβαση του µέγα ραβίνου Ζακόµπ Μέιερ, αφού η παραµονή των
εβραϊκών σχολείων τους επέτρεπε να έχουν διάφορα ωφελήµατα, που
αφορούσαν κυρίως την χρηµατοδότηση τους. Την ίδια χρονιά ψηφίζεται και
ο νόµος 568 που επιβάλλει υποχρεωτικά την διδασκαλία ελληνικών σε
εβραϊκά και οθωµανικά σχολεία, νοµιµοποιώντας παράλληλα τη διδασκαλία
70

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
(Β. ∆ιάταγµα / 31 Αυγούστου 1881) Κυβέρνηση Α. Κουµουνδούρου Υπουργός Α. Κουµουνδούρος
∆ΙΑΤΑΓΜΑ Περί εφαρµογής των διεπόντων την δηµόσιον εκπαίδευσιν νόµων και κανονισµών εν ταις
προσαρτηθείσαις και προσαρτωµέναις Επαρχίαις. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν τάδε. Άρθρον 1.
Πάντες οι νόµοι, καθ' ους διέπονται τα Γυµνάσια, τα ∆ιδασκαλεία και τα Ελληνικά και ∆ηµοτικά
σχολεία του Βασιλείου και τα προς εκτέλεσιν τούτων εκδοθέντα Β. ∆ιατάγµατα, ως και κανονισµοί,
θέλουσι δηµοσιευθή και εφαρµοσθή και εν ταις παραχωρηθείσαις και προσαρτωµέναις νυν Επαρχίαις.
Άρθρον 2. ∆ι' Ηµετέρων ∆ιαταγµάτων ειδικών, τη προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού εκδιδοµένων, θέλουσι συσταθή τα αναγκαία Γυµνάσια, Ελληνικά
και ∆ηµοτικά σχολεία εν ταις είρηµέναις Επαρχίαις. Εις τον Ηµέτερον επί των Εκκλησιαστικών και
της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του ∆ιατάγµατος.
Εν Αθήναις, την 31 Αυγούστου 1881 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ, Α. ΡΙΚΑΚΗΣ, Ν.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΑΘΑΝΑ∆ΙΑΣΗΣ, ΕΛ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ, Γ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
Αναδηµοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 87/26 Σεπτεµβρίου 1881.
71
16 Ιουνίου 1882 νόμος 1013 , « Περί συστάσεως τουρκικών και ισραηλιτικών εκπαιδευτηρίων εν
ταις προσαρτηθείσαις επαρχίαις»
72

Δεν είναι ο στόχος τόσο τα εβραϊκά όσο τα ξένα σχολεία ( καθολικά, άλλων βαλκανικών χωρών
κτλ)

της γλώσσας και της θρησκείας σε αυτά τα µειονοτικά σχολεία που
επιδοτούνται από το κράτος. Θα λέγαµε ότι, µολονότι ανεκτική, η στάση της
Πολιτείας απέναντι στα εβραϊκά σχολεία και το νοµικό καθεστώς που την
επικυρώνει, παραµένει αµφιλεγόµενη. Το 1920, χάρη στο Νόµο 2456 « Περί
των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων», διασαφηνίζονται πολλά θέµατα γύρω από
την εκπαίδευση των Ελλήνων Εβραίων. Τα σχολεία κατατάσσονται στην
κατηγορία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και η λειτουργία τους επιτρέπεται
µόνο εφόσον συνάδει µε τις παιδαγωγικές αρχές του κράτους και την
υποχρέωση παράδοσης κάποιων µαθηµάτων στην ελληνική γλώσσα. Η
διδασκαλία των µαθηµάτων που αφορά τον εβραϊκό πολιτισµό µπορεί να
γίνεται στη γλώσσα επιλογής των διδασκόντων. Τα σχολεία αυτά ελέγχονται
µεν από το ελληνικό κράτος και τα πτυχία τους είναι ισότιµα µε τα ελληνικά
δηµόσια σχολεία, ωστόσο η διεύθυνσή τους ανατίθεται στην εβραϊκή
κοινότητα. Στο νόµο του 1920 η συµβολή της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης ήταν µεγάλη. Τα εκπαιδευτικά ανοίγµατα προς την εβραϊκή
κοινότητα συνεχίζονται, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τη θέσπιση
εβραϊκής θεολογικής σχολής στην Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση
Παπαναστασίου (1924), προτού καν ιδρυθεί πανεπιστήµιο στην πόλη. Αυτά
τα ανοίγµατα αποτελούν αντιστάθισµα άλλων κοινωνικών και πολιτικών
καταναγκασµών, σε βάρος της κοινότητας, όπως η επιβολή της
κυριακάτικης αργίας και η πολιτική περιθωριοποίηση73. Τέλος το 1931, είναι
ο νόµος 4868 του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος απαγορεύει τη «φοίτησι
παίδων ελληνικής ιθαγένειας αµφοτέρων των φύλων εις ξένα σχολεία
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ή και νηπιαγωγεία». Αν και η νοµοθετική
ρύθµιση Παπανδρέου στρέφεται εναντίον των καθολικών σχολείων74
εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σκλήρυνσης της στάσης της
βενιζελικής παράταξης απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα η οποία θα
ευνοήσει και το κλίµα για τον εµπρησµό της εβραϊκής συνοικίας Κάµπελ στη
Θεσσαλονίκη αργότερα την ίδια χρονιά. Εκατοντάδες παιδιά της εβραικης
κοινότητας θα αποχωρήσουν από τα ξένα σχολεία ώστε να φοιτήσουν στα
σχολεία της κοινότητας.
Σαν επίλογο η ανάπτυξη θα λέγαµε της εκπαίδευσης των εβραϊκών
κοινοτήτων ακολουθεί την εδαφική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους:
Επτάνησα, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη. Γενικά υπάρχει η διάθεση για
εκχώρηση δικαιωµάτων στο τοµέα αυτό αλλά και υλική υποστήριξη και
χρηµατοδότηση. Πέρα από τις νοµικές ασάφειες µεταξύ ιδιωτικής και
δηµόσιας σφαίρας, φαίνεται να υπάρχει συµφωνία στο πρόγραµµα
µαθηµάτων, στον τρόπο διδασκαλίας, στις δοµές ελέγχου αλλά και στη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία. Βέβαια ότι ισχύει σε
κεντρικό θεσµικό επίπεδο δεν σηµαίνει ότι δεν αντανακλά και τα κοινωνικά
ρεύµατα, τις λαϊκές δοξασίες, τις προκαταλήψεις και τα ιδεολογήµατα τα
οποία αντανακλώνται µέχρι και σήµερα και των οποίων τις ρίζες βρίσκουµε
σε εκείνη την εποχή.
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Ο θεσµός του International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA):
Ολοκαύτωµα και Eκπαίδευση

Ζανέτ Μπαττίνου
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Σας καλωσορίζω στο δωδέκατο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς που οργανώνει
το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος µε θέµα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα στα
ελληνικά σχολεία.
Το 2004, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, µε την προτροπή και υποστήριξη τού
οργανισµού International Holocaust Remembrance Alliance, ∆ιεθνής
Συµµαχία για τη Μνήµη του Ολοκαυτώµατος, σχεδίασε και πραγµατοποίησε
το πρώτο στην Ελλάδα σεµινάριο για δασκάλους και καθηγητές µε τίτλο:
«∆ιδάσκοντας για το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα». Αυτός ο διεθνής
οργανισµός, το IHRA ιδρύθηκε το 1998, κατόπιν πρωτοβουλίας του τότε
Πρωθυπουργού της Σουηδίας κ. Goran Persson, µε σκοπό να πολεµήσει την
άνοδο του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του νεο-ναζισµού και του
αντισηµιτισµού σε όλο τον κόσµο, µε όπλο την εκπαίδευση πάνω στην ιστορία
και τη µνήµη του Ολοκαυτώµατος. To 2000 η Σουηδία οργάνωσε ένα διεθνές
συνέδριο όπου εγκρίθηκε µια πολύ σηµαντική διακήρυξη, η ∆ιακήρυξη της
Στοκχόλµης, την οποία προσυπέγραψε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ.
Παπανδρέου. Η Ελλάδα εξελέγη, το 2005, µέλος αυτής της Οµάδας, και
εργάζεται σταθερά, µαζί µε τα υπόλοιπα 33 κράτη µέλη που έχει το IHRA
σήµερα, στον τοµέα της διδασκαλίας, της µνήµης και της έρευνας για το
Ολοκαύτωµα. Όσον αφορά στη µνήµη, σηµαντική είναι η απόφαση της
Ελληνικής Βουλής, που όρισε µε νόµο του Κράτους που ψηφίστηκε
οµοφώνως, την 27η Ιανουαρίου ως Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος. Το ΕΜΕ συµµετείχε στην
εναρκτήρια διάσκεψη ίδρυσης του οργανισµού, ενώ συµµετέχει στις ετήσιες
συναντήσεις, εκπροσωπώντας τη χώρα µας στην Επιτροπή Εργασίας
Μουσείων και Μνηµείων.
Θα ήθελα σήµερα να ασχοληθώ µε το βασικό ερώτηµα «Γιατί να διδάξουµε
στα παιδιά για το Ολοκαύτωµα»
Ο σκοπός της διδασκαλίας οποιουδήποτε θέµατος είναι να κινητοποιήσει την
ερευνητική περιέργεια των µαθητών, έτσι ώστε να τους οδηγήσει σε κριτική
σκέψη και προσωπική ανάπτυξη. Είναι εποµένως απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί
να θέτουν ερωτήσεις που αφορούν τη σκοπιµότητα οποιουδήποτε θέµατος
προσεγγίζουν. Όταν οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο στο να αναλογιστούν
το λόγο για τον οποίο διδάσκουν για το Ολοκαύτωµα, έχουν περισσότερες
πιθανότητες να επιλέξουν περιεχόµενο το οποίο να ανταποκρίνεται στα
ενδιαφέροντα των µαθητών τους και παρέχει µια καλύτερη κατανόηση ενός
πολύπλοκου θέµατος.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε µια σειρά από επισηµάνσεις που ξεκαθαρίζουν
τους λόγους για τους οποίους πρέπει να διδάσκεται το Ολοκαύτωµα στη
σχολική τάξη και τη χρησιµότητα αυτής της διδασκαλίας για τη σύγχρονη
κοινωνία:

1. Το Ολοκαύτωµα αποτελεί ένα ορόσηµο που σηµαδεύει όχι µόνο τον
20ό αιώνα, αλλά και ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν
µια πρωτοφανής προσπάθεια να δολοφονηθεί ένας ολόκληρος λαός
και να εξαφανιστεί ο πολιτισµός του. Το Ολοκαύτωµα πρέπει να
µελετάται γιατί άλλαξε ριζικά τα θεµέλια του πολιτισµού.
2. Μια διεξοδική µελέτη του Ολοκαυτώµατος βοηθά τους µαθητές να
σκεφτούν για τη χρήση και κατάχρηση της εξουσίας, καθώς και για
τους ρόλους και τις ευθύνες ατόµων, οργανώσεων και εθνών, όταν
αντιµετωπίζουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μπορεί
να κάνει αµεσότερη τη γνώση, ότι στο σύγχρονο κόσµο είναι υπαρκτή
η δυνατότητα γενοκτονίας.
3. Η µελέτη του Ολοκαυτώµατος βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν µια
κατανόηση των συνεπειών της προκατάληψης, του ρατσισµού, του
αντισηµιτισµού, και της τάσης της κοινωνίας µας να κατατάσσει τους
ανθρώπους µε βάση διάφορα στερεότυπα. Βοηθά τους µαθητές να
αναπτύξουν συνείδηση της αξίας της διαφορετικότητας σε µια
πλουραλιστική κοινωνία και ενθαρρύνει την ευαισθησία σε θέµατα
µειονοτήτων.
4. Το Ολοκαύτωµα έδειξε καθαρά µε ποιο τρόπο µια σύγχρονη κοινωνία
µπορεί να χρησιµοποιήσει τις τεχνολογικές της κατακτήσεις και τη
γραφειοκρατική της οργάνωση για να εφαρµόσει καταστρεπτικές
πολιτικές που κυµαίνονται από τον κοινωνικό σχεδιασµό ως τη
γενοκτονία.
5. Το Ολοκαύτωµα µας παρέχει ένα σύνολο αναφορών µε βάση τις
οποίες µπορούν να διερευνηθούν οι κίνδυνοι του να παραµένει κανείς
σιωπηλός ή αδιάφορος απέναντι στην καταπίεση των άλλων.
6. Καθώς οι µαθητές αποκτούν βαθύτερη γνώση των πολλών ιστορικών,
κοινωνικών, θρησκευτικών, πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων,
που όλοι συνέβαλαν στο να οδηγηθούµε στο Ολοκαύτωµα, αποκτούν
επίσης γνώση της πολυπλοκότητας των ιστορικών διαδικασιών και µια
καλύτερη οπτική όσον αφορά το πώς η συµβολή διαφορετικών
παραγόντων µπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση των δηµοκρατικών
αξιών. Οι µαθητές αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι αποτελεί ευθύνη
των πολιτών µιας δηµοκρατίας να µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα
συµπτώµατα κινδύνου και να ξέρουν πότε να αντιδράσουν.
7. Το Ολοκαύτωµα έχει γίνει κεντρικό θέµα στον πολιτισµό πολλών
χωρών. Αυτό αντανακλάται τόσο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
όσο και από τη λαϊκή κουλτούρα. Η εκπαίδευση για το Ολοκαύτωµα
µπορεί να προσφέρει στους µαθητές τις ιστορικές γνώσεις και τις
ικανότητες που χρειάζονται, για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν
αυτές τις πολιτισµικές εκδηλώσεις.
Βασισµένο στις παραπάνω αρχές και επισηµάνσεις, το πρώτο σεµινάριο έγινε
στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2004 και τέθηκε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει οργανώσει και
υλοποιήσει µέχρι σήµερα συνολικά ένδεκα σεµινάρια που απευθύνονται στην
ενεργή εκπαιδευτική κοινότητα, µε θέµα τη διδασκαλία για το Ολοκαύτωµα
στην Ελλάδα, επτά από τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα (2004,
2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 και 2014), ενώ ένα διοργανώθηκε στη
Θεσσαλονίκη (2005), ένα στα Ιωάννινα και ένα στο Βόλο, το 2012. Στα
σεµινάρια συµµετείχαν πλήθος εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι υπουργείων,

οργανισµών και φορέων, ενώ οι εργασίες τους κρίθηκαν εποικοδοµητικές και
χρήσιµες.
Τα δύο σεµινάρια που έγιναν το 2012, ξεκίνησαν ένα καινούργιο πρόγραµµα,
καθώς για πρώτη φορά, µε πρωτοβουλία του Γ.Γ. Θρησκευµάτων κ Καλαντζή,
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία και σηµαντική ανταπόκριση αυτή η
εκπαιδευτική δράση στα Γιάννενα και στο Βόλο, µε την υποστήριξη του
Υπουργείου Παιδείας, µέσω της Γ. Γ. Νέας Γενιάς και του Γ.Γ. κ
Κανελλόπουλου. Έχουµε ήδη καταθέσει πρόταση, µετά από αίτηση του Υπ.
Παιδείας, για νέα σεµινάρια το 2014- 15 και εκφράζουµε την ελπίδα ότι θα
συνεχίσει να ταξιδεύει στις επαρχιακές πρωτεύουσες της χώρας µας.
Θα ήθελα και από αυτό το βήµα να ευχαριστήσω θερµά τους θεσµικούς
υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας, τους εισηγητές του σεµιναρίου, που
προσφέρουν εθελοντικά τις πολύτιµες υπηρεσίες τους, όλους τους
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς, που έσπευσαν για να µοιραστούν µαζί µας
αυτή την εµπειρία, και τους ακούραστους συναδέλφους µου στο Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος.
Θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντοµα στο υλικό που ετοιµάσαµε στο Ε.Μ.Ε.
για να ενισχύσουµε την προσπάθειά σας να συµπεριλάβετε τη διδασκαλία για
το Ολοκαύτωµα, καθώς και άλλα ανθρωπιστικά θέµατα στην τάξη σας.
Πρόκειται για έναν ψηφιακό δίσκο, µε υλικό όπως σχετικά εγχειρίδια,
βοηθήµατα, άρθρα, αποκόµµατα τύπου και βιβλιογραφία. Στο φάκελο σας
συµπεριλάβαµε µια ψηφιακή εφαρµογή πολυµέσων του ΕΜΕ για την ιστορία
του Β’ Π. Π. και του Ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα, µαρτυρίες επιβιωσάντων
για τα προσωπικά τους βιώµατα, τη ζωή τους σε µια από τις εβραϊκές
κοινότητες της Ελλάδας, για τον Πόλεµο, την Κατοχή και το Ολοκαύτωµα, η
ταινία του Τώνη Λυκούρεση «Το Τραγούδι της Ζωής», µαζί µε την άδεια του
σκηνοθέτη για κάθε εκπαιδευτική της χρήση.
Θα θέλαµε να σας ζητήσουµε να αφιερώσετε λίγο χρόνο µετά το πέρας των
εργασιών και να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο που ετοιµάσαµε, για να
µας βοηθήσετε να βελτιώσουµε αυτό το σεµινάριο σύµφωνα µε τις ανάγκες
και επιθυµίες σας, καθώς και να σας προσφέρουµε άλλες σχετικές δράσεις και
εκδηλώσεις. Επίσης, σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε τη διαθέσιµη
σελίδα µε τα στοιχεία σας, εφόσον θέλετε να είστε σε επαφή µε το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος και να ενηµερώνεστε για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη διάρκεια του σεµιναρίου το προσωπικό του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση και
πληροφορία.
Τελειώνω µε µια εγκάρδια ευχή για καλή επιτυχία στη σηµερινή κοινή µας
προσπάθεια.

Η Συµβολή της Προφορικής και της Τοπικής Ιστορίας
στη ∆ιδασκαλία του Ολοκαυτώµατος –Με αφορµή την έκδοση του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος «Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας»
Ελένη Μπεζέ
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, σας καλωσορίζω κι εγώ, µε τη σειρά µου, στο πρώτο
σεµινάριο του Εβραϊκού Μουσείου στη Ζάκυνθο.
Στο πρώτο µέρος του εργαστηρίου, θα παρουσιάσω µια διδακτική πρόταση
µε αφετηρία πηγές της προφορικής και της τοπικής ιστορίας – οι
περισσότερες από τις οποίες έχουν αντληθεί από την έκδοση Εβραϊκές
Γειτονιές της Ελλάδας του Εβραϊκού Μουσείου, καθώς και από την έκδοση
Νέοι στη ∆ίνη της Κατοχικής Ελλάδας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου.
Μπορείτε να αξιοποιήσετε στη διδασκαλία σας και τις δύο αυτές εκδόσεις,
καθώς είναι πλήρως προσβάσιµες µέσω της ιστοσελίδας του Μουσείου. Στο
δεύτερο µέρος, θα έχετε την ευκαιρία να δουλέψετε σε οµάδες µε ορισµένες
από τις εν λόγω πηγές.
*
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 project, να σκιαγραφήσω εν συντοµία τη ζωή δύο εβραϊκών
κοινοτήτων της Ελλάδας (της Θεσσαλονίκης και της Ζακύνθου) 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. Ελπίζω, µε την παρουσίαση που ακολουθεί, να φανεί στην
πράξη πώς η προφορική και η τοπική ιστορία µπορούν να συµβάλουν στη
διδασκαλία του θέµατος.
Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος σκιαγραφείται, µέσα
από µαρτυρίες, η ζωή των Εβραίων στις δύο κοινότητες (της Ζακύνθου και της
Θεσσαλονίκης) πριν τον πόλεµο, στο δεύτερο η τύχη τους στη διάρκεια του
πολέµου και στο τρίτο η ζωή τους αµέσως µετά.

Η ζωή πριν
Ζάκυνθος

Μέλη της µπάντας του ∆ήµου Ζακύνθου το 1930.
Εικονίζονται οι Εβραίοι αδελφοί Γανή
Πηγή: Σ. Ε. Μόρδος, Οι Εβραίοι της
Ζακύνθου. Χρονικό πέντε αιώνων,
Αθήνα 2010.

Στην προπολεµική Ζάκυνθο, ζούσαν λιγότερο από 300 Εβραίοι. Κατοικούσαν
σε ξεχωριστή γειτονιά, αποµεινάρι απ’ την εποχή της Ενετοκρατίας, τη
λεγόµενη «Τζουντέκα» ή, αλλιώς, «Γέτο». Οι περισσότεροι ήταν έµποροι, είτε
µε δικό τους κατάστηµα είτε γυρολόγοι, και τεχνίτες, όπως, λ.χ., τζαµάδες και
φαναρτζήδες.
Η Ζακυνθινιά Εβραία Ρούλα Γανή θυµάται τη γειτονιά της στο νησί:
«Γεννήθηκα το 1929 στη Ζάκυνθο. Μέναµε στην οδό Μαρτινέγκου, δίπλα στη
Συναγωγή. Γέττο το έλεγαν, γιατί ήµαστε όλο Εβραίοι. Ήταν και Χριστιανοί
βέβαια, δίπλα µας, παραδίπλα µας, απέναντί µας, ήµαστε πολύ αγαπηµένοι,
είχαµε σχέσεις. Ο πατέρας µου είχε µαγαζί και απάνω ήταν το σπίτι. Είχε
τζάµια, λαµαρίνες, ερχόντουσαν χωρικοί και ψώνιζαν αρκετά πράγµατα και
ζούσαµε µια χαρά στη Ζάκυνθο».
Η ίδια µας λέει για τις οικογενειακές, θρησκευτικές τους συνήθειες:
«Στο σπίτι τηρούσαµε την παράδοση πάρα πολύ: Το Σάββατο δε µαγείρευε η
µαµά µου, µαγείρευε την Παρασκευή. Ανάβαµε τα φώτα την Παρασκευή το
απόγευµα, ανάβαµε εφταλυχνία στο σπίτι µας, και όταν ήτανε να τα
σβήσουµε, φωνάζαµε µια Χριστιανή γειτόνισσα, την οποία της δίναµε δώρα
βέβαια, και µας έσβηνε το διακόπτη του σπιτιού για να µην καίγονται τα φώτα
όλη νύχτα. Ο πατέρας µου απαραιτήτως πήγαινε εκκλησία το Σάββατο, ήταν
πολύ θρήσκος».

Οι συγκεκριµένες µαρτυρίες προέρχονται από την έκδοση του Εβραϊκού
Μουσείου Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας. Η εν λόγω έκδοση, η οποία
υπάρχει, όπως ήδη ανέφερα, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του
Μουσείου, προσφέρεται για µια εισαγωγή των µαθητών στην εβραϊκή ζωή ανά
την Ελλάδα πριν τον πόλεµο.

Πριν περάσουµε στην ενότητα που αφορά τη Θεσσαλονίκη, αξίζει να δούµε
µία ακόµη µαρτυρία για το «Γέτο», αυτή τη φορά από µια µη Εβραία
Ζακυνθινή, τη ζωγράφο Μαρία Ρουσέα. Τη µαρτυρία παραθέτει στο βιβλίο
του, Οι Εβραίοι της Ζακύνθου, ο Σαµουήλ Μόρδος και φωτίζει µία άλλη πτυχή
της ζωής των Εβραίων στη Ζάκυνθο, τη φτώχεια – η οποία απουσιάζει από τη
µαρτυρία της Γανή που µόλις είδαµε. Γράφει λοιπόν η Ρουσέα περιγράφοντας
το γέτο: «…[θυµάµαι] εκείνη τη βρόµικη, υγρή και ανήλιαγη συνοικία, µε τα
στενότατα, φιδωτά καντούνια, που κυλούσαν νερά πάνω στο λιθόστρωτο,
χειµώνα-καλοκαίρι και που τη γνώρισα κι εγώ έτσι µέχρι που τα συνεπήρε κι
αυτά ο σεισµός και η φωτιά».
*
Θεσσαλονίκη
Οι Εβραίοι της πόλης ήταν απλωµένοι σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Η
πυρκαγιά του ’17, όµως, είχε ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι Εβραίοι «να
αναζητήσουν άσυλο στα προάστια, αποτελούµενα από ταπεινά σπιτάκια, και,
συχνά, από παραπήγµατα, υπόγεια, χτισµένα µε παλιές λαµαρίνες και σακιά
από καναβάτσο»75.
Η Αλλέγκρα Καράσσο αναπολεί τα παιδικά της χρόνια, ενδεχοµένως
εξιδανικεύοντας, σε κάποιο βαθµό, τη ζωή πριν τον πόλεµο:

Πηγή: Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας
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…».76
Η ίδια µιλά για την πρώτη φορά που συνειδητοποίησε ότι ως Εβραία δεν είχε
τα ίδια δικαιώµατα µε τα άλλα παιδιά.
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Μικαέλ Μόλχο – Ιωσήφ Νεχαμά, In Memoriam, μτφρ. Γ. Ζωγραφάκης, Ισραηλιτική Κοινότης
Θεσσαλονίκης, 1974, σελ. 20.
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Βea Lewcowicz, The Jewish Community of Salonika, 2006, σελ. 97.

«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».77
Με αφετηρία ανάλογο υλικό, δάσκαλος και µαθητές µπορούν να οδηγηθούν
αρχικά σε µια γενική συζήτηση γύρω από τις µνήµες της παιδικής ηλικίας και
πώς αυτές επηρεάζονται από τις µετέπειτα εµπειρίες του αφηγητή. Στη
συνέχεια µπορούν να θίξουν ειδικότερα θέµατα όπως αυτά των σχέσεων
µεταξύ Εβραίων και µη Εβραίων στην κάθε πόλη και των ταξικών διαφορών
στο εσωτερικό των εβραϊκών κοινοτήτων. Επιπλέον, µπορούν να τεθούν
ερωτήµατα που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αναζήτηση, όπως, λ.χ., πώς οι
συγκεκριµένοι παράγοντες (των σχέσεων µεταξύ Εβραίων και µη Εβραίων και
των διαφορών στο εσωτερικό των εβραϊκών κοινοτήτων) επηρέασαν την τύχη
των Εβραίων της Ελλάδας στη διάρκεια του πολέµου.
**

Στη διάρκεια του πολέµου
Ζάκυνθος

Μνηµεία προς τιµήν του
Μητροπολίτη
Χρυσοστόµου
και
του
∆ηµάρχου Καρρέρ στο
προαύλιο της Συναγωγής.
Πηγή: Το Ολοκαύτωµα
των Ελλήνων Εβραίων.
Μνηµεία και Μνήµες, ΚΙΣ 77

Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο, Πενήντα χρόνια μετά…Αναμνήσεις μια Σαλονικιώτισσας Εβραίας, 1996,
σελ. 30.

Γ.Γ. Νέας Γενιάς, Αθήνα
2007, σελ. 167
Καθώς η Ζάκυνθος ήταν µέρος της ιταλικής ζώνης κατοχής, ως τον
Σεπτέµβρη του ’43 που το νησί βρέθηκε υπό γερµανική κατοχή, δεν
εφαρµόστηκαν αντιεβραϊκά µέτρα. Έτσι, οι Εβραίοι της Ζακύνθου δεν
συνειδητοποίησαν εξαρχής τον κίνδυνο που διέτρεχαν.
Η Ρούλα Γανή θυµάται για την περίοδο της Κατοχής:
«Με τον πόλεµο ήρθαν οι Ιταλοί στη Ζάκυνθο. Ήµαστε πολύ καλά µε τους
Ιταλούς, µας στέλναν αυγοτάραχο από την Κέρκυρα και µε το δελτίο µας
δίνανε πανιότες και τρώγαµε, γιατί υπήρχε µεγάλη έλλειψη… Με τους Ιταλούς
τα περνούσαµε πολύ καλά, αλλά όταν ήρθαν οι Γερµανοί, άλλαξαν τα
πράγµατα». […] «Μας είχαν πει οι Γερµανοί ν’ αφήνουµε ανοιχτές τις
εξώπορτες, άµα τους κυνηγήσουν οι αντάρτες να µπούνε µέσα να σωθούνε.
Υπήρχαν αντάρτες τότε και τους βλέπαµε, ερχόντουσαν στο µαγαζί του
πατέρα µου να ψωνίσουνε και έλεγαν ότι είναι αντάρτες και µας φυλάνε». […]
«Όταν ήρθε ο καινούργιος ∆ιοικητής στο νησί λέει “αµέσως να πάρουµε τους
Εβραίους”. Και φώναξαν το δήµαρχο και το δεσπότη να καταθέσουνε τα
ονόµατα των Εβραίων για να τους πιάσουνε. “Θα σας δώσουµε καιρό δυο
µέρες” τους είπανε. Και επέρασαν δυο µέρες και πήγανε και είπανε “αυτά τα
ονόµατα ξέρουµε, τα δικά µας. Αν τους πάρετε, θα πάρετε κι εµάς”».
Η ίδια µας δίνει µία ακόµη, άγνωστη εκδοχή για τη διάσωση των Εβραίων της
Ζακύνθου, η οποία ωστόσο ελέγχεται.
«Εµίλησαν πάρα πολύ οι δυο τους για να µη µας πάρουν, αλλά στο τέλος
έδωσε διαταγή ο ∆ιοικητής να µας πάρουν. Και ήρθαν τρία καράβια, ήτανε
Σεπτέµβριος και λέει «ήρθανε τα καράβια να πάρουνε τους Εβραίους». Αλλά
δεν προλάβανε, γιατί κατεβήκανε οι αντάρτες απ’ τα βουνά και φύγανε εκείνοι,
οι Γερµανοί, µε τα τρία καράβια που είχαν φέρει για εµάς και βυθίστηκαν έξω
από τη Ζάκυνθο γιατί ήτανε ναρκοπέδιο. Αν πηγαίναµε εµείς…».78
Με αφορµή ανάλογες µαρτυρίες, η συζήτηση µε τους µαθητές µπορεί να
εστιάσει στις προϋποθέσεις και τις συγκυρίες που ευνόησαν την επιβίωση των
Εβραίων του νησιού. Τέλος, µε αφορµή το τελευταίο απόσπασµα από τη
µαρτυρία της Γανή, που αφορά τη συνδροµή των ανταρτών στη διάσωση των
Εβραίων της Ζακύνθου, µπορούµε να συζητήσουµε γύρω από τους
περιορισµούς στους οποίους υπόκειται η µαρτυρία ως ιστορική πηγή και την
ανάγκη χρήσης από εκπαιδευτικούς και µαθητές στην έρευνά τους και άλλων,
συµπληρωµατικών πηγών.
*
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Νέοι στη Δίνη της Κατοχικής Ελλάδας, ό.π., σελ. 59-60.

Θεσσαλονίκη

H
οικογένεια
Γκερσόν,
φωτογραφηµένη τον Φλεβάρη
του ’43, δηλ. λίγο πριν
αρχίσουν οι εκτοπίσεις, στο
γκέτο που δηµιουργήθηκε
στην
εβραϊκή
συνοικία
«Βαρώνος
Χιρς»
στη
Θεσσαλονίκη.
Η οικογένεια Γκερσόν χάθηκε
ολόκληρη στο Άουσβιτς.
Όπως είναι γνωστό, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης πλήρωσαν ιδιαίτερα βαρύ
τίµηµα. Υπολογίζεται ότι οι απώλειες 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 τα στρατόπεδα
εξόντωσης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι συχνά οι µόνοι επιζώντες της οικογένειάς
τους και από τους ελάχιστους επιζώντες ολόκληρων κοινοτήτων. Οι επιζώντες
των στρατοπέδων, θυµίζει ο Πρίµο Λέβι, 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».
Οι συγκεκριµένοι µάρτυρες µιλάνε για το διάστηµα που προηγήθηκε της
εκτόπισης, για την εξαπάτησή τους, για την προδοσία. 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».79
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Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το
Ολοκαύτωμα, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 303.

Ο Ισαάκ Ματαράσσο γράφει, 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;».80
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»81.
Η δουλειά µετατρέπεται στο στρατόπεδο σε δουλεία. Μη αµειβόµενη,
εξοντωτική –για τους ήδη εξασθενηµένους και υποσιτισµένους αιχµαλώτους–
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…»82
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».83
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».84
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Ισαάκ Ματαράσσο, Κι όµως όλοι τους δεν πέθαναν, Αθήνα 1948, σελ. 41.
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Ραφαέλ Βαρσάνο, Νέοι στη Δίνη της Κατοχικής Ελλάδας, ό.π., σελ. 130.
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Ζανέτ Ναχµία, Νέοι στη ∆ίνη της Κατοχικής Ελλάδας, ό.π., σελ. 128-129.
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Ε. Κούνιο-Αμαρίλιο – Α. Ναρ, ό.π, σελ. 309-310.
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Μαρσέλ Νατζαρή, Χρονικό 1941-1945, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 63.

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.
**

Μετά τον πόλεµο

Oµαδικός γάµος επιζώντων
στη Θεσσαλονίκη το 1946.
Απεικονίζει
την
πραγµατικότητα της εποχής
για τους Εβραίους: νέοι άντρες
και γυναίκες, απουσιάζουν οι
γονείς, ελάχιστα παιδιά.
Όσοι επιστρέφουν στην Ελλάδα –δεν είναι λίγοι εκείνοι που µεταναστεύουν µε
κίνδυνο της ζωής τους στην Παλαιστίνη, δίχως να περάσουν από την Ελλάδα,
όπου ήδη υπέφωσκε ο Εµφύλιος– και ιδιαίτερα όσοι προέρχονταν από τις
πλήρως κατεστραµµένες κοινότητες της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και
της γειτονικής Κέρκυρας, 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 αλλά και συνεργάτες των Γερµανών.

Ζάκυνθος

Η οικογένεια Μόρδου στον κεντρικό δρόµο του
«Γέτο», απέναντι από το σπίτι της (άνοιξη
του’53). Πηγή: Σ. Ε. Μόρδος, Οι Εβραίοι της
Ζακύνθου, ό.π., σελ. 376.
Οι Εβραίοι της Ζακύνθου µε τη βοήθεια των συµπολιτών τους, είχαν την
εξαιρετική τύχη, µόνοι αυτοί από όλους τους Εβραίους της χώρας, να
διασωθούν. Μετά το τέλος του πολέµου, µπορούν να χαρούν την ελευθερία
τους και ν’ αρχίσουν τη ζωή τους απ’ την αρχή. Αρκετοί παίρνουν την
απόφαση να µεταναστεύσουν, κυρίως στην Αθήνα και το Ισραήλ.
Τι ισχύει όµως για τους Θεσσαλονικείς;
Θεσσαλονίκη

Επιζών φωτογραφηµένος, µε τη στολή του
εγκλείστου, κατά την Απελευθέρωση
Η προπολεµική Θεσσαλονίκη, η «madre de Israel», για τους λιγοστούς που
επιστρέφουν στην πόλη, κυρίως επιζώντες των στρατοπέδων, πρώην
αντάρτες και οικογένειες που βρήκαν καταφύγιο στην ύπαιθρο, είναι
παρελθόν:
«Οι δικοί µου άνθρωποι είχαν προδοθεί. Ένιωθα ότι δεν άξιζε να ζω σε µια
πόλη-φάντασµα».85
Η Κλαιρ Μπέζα, επιστρέφει απ’ το στρατόπεδο σε µια πόλη άδεια από δικούς.
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Ανώνυµη µάρτυρας. Πηγή: Β. Lewcowicz, The Jewish Community of Salonika, 2006.

«Πού είναι τα παιδιά µου, πού είναι ο άντρας µου, πού είναι το σπίτι µου, δεν
έχω τίποτα πια. ∆εν είµαι κανείς πια».86
*
Ζάκυνθος

Στη φωτογραφία το «Γέτο»
µετά τους σεισµούς τον
Αύγουστο του 1953.
Πηγή: Εβραϊκές Γειτονιές της
Ελλάδας, ό.π.
Μετά τους καταστροφικούς σεισµούς του ’53 και την πυρκαγιά που
ακολούθησε, οι Εβραίοι του νησιού, όπως εξάλλου και πολλοί χριστιανοί,
βρέθηκαν πρόσφυγες αρχικά στην Πάτρα κι έπειτα στην Αθήνα. Η
ολοκληρωτική καταστροφή της εβραϊκής γειτονιάς ώθησε τους
εναποµείναντες Εβραίους στη Ζάκυνθο να αναζητήσουν νέο τόπο
εγκατάστασης. Έτσι, µέσα σε λίγους µήνες λιγότεροι από δέκα Εβραίοι
απέµειναν στο νησί. Το 1970 η κοινότητα θεωρήθηκε και τυπικά ανενεργή.
Με αφορµή ανάλογες µαρτυρίες και φωτογραφίες, η συζήτηση µε τους
µαθητές µπορεί να στραφεί γύρω από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι
επιζώντες µεταπολεµικά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα µπορούσε να συζητηθεί και η
απόφαση πολλών από αυτούς να µεταναστεύουν – κυρίως στο Ισραήλ και
στην Αµερική.
Θα κλείσω µε τους στίχους που σκάρωσε ο Ζακυνθινός Ιωσήφ Γανής, όταν
πια είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα.
Το Γέτο µας ερήµωσε, δεν έχει σηµασία
Μα δεν σου κάνει διάθεση να κάνεις κατοικία.
Τα οικόπεδα τα θέλουνε, για να τους τα χαρίσω,
Και να µου δώσουνε λεφτά να πάω να κολατσίσω.
Το Γέτο µας ερήµωσε, δεν έχει λειτουργό,
δεν έχει Συναγώι, για να πηγαίνω εγώ.
Θα φύγω το γρηγορότερο, να µην το ξαναϊδώ
να ήταν ευκολία, να ήταν δυνατό
Να παίρναµε τους πεθαµένους, απ’ τον αφορεσµό.87
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Ταξίδι στους δρόµους του πόνου και της ελπίδας
Βασιλική Κεραµίδα

Το πρώτο πράγµα που ήρθε στα χέρια µου, πριν καν επισκεφτώ το
Γιαντ Βασέµ, ήταν ένας φάκελος στον οποίον εικονιζόταν ένα µικρό ανθισµένο
κλαδάκι, σαν ένα κοµµάτι συρµατόπλεγµα, µε τα λόγια «Όταν θυµόµαστε το
παρελθόν, διαµορφώνεται το µέλλον» («Remembering the past, shaping the
future»). Mια εικόνα της ελπίδας που γεννιέται µέσα από το φόβο, τον πόνο
και το µίσος. Η ζωή µέσα από το θάνατο.
Ξεκινώντας το ταξίδι προς το Ισραήλ, η αίσθηση ήταν πραγµατικά
περίεργη. ∆εν ήταν µόνο ο ενθουσιασµός για το σεµινάριο αλλά και η
περιέργεια για την επίσκεψη σε έναν τόπο, που το άκουσµά του και µόνο,
γεννά διάφορες αντιδράσεις. Όταν λες ότι πας στο Ισραήλ, συνήθως
αντικρίζεις βλέµατα ανησυχίας. Μόνο όσοι έχουν επισκεφτεί τη χώρα
χαµογελούν, καθώς γνωρίζουν καλά την ιδιαίτερη αύρα που αποπνέει. Η
Ιερουσαλήµ είναι πράγµατι µια µαγική πόλη, γεµάτη αντιθέσεις και εναλλαγές.
Ο εξωτισµός της Ανατολής µπερδεύεται µε τον δυτικό πολιτισµό,
δηµιουργώντας ένα περίεργο αµάλγαµα. Οι εικόνες αλλάζουν µε τροµακτική
ταχύτητα, όµως µετά από λίγες ώρες όλα σου φαίνονται αρµονικά και
αφάνταστα φυσιολογικά. ∆ίπλα σου γελάνε στρατιωτικοί, νεαρά παιδιά, όχι
πάνω από είκοσι που περπατάνε ζωσµένοι µε σφαίρες και κρατώντας Μ16,
ενώ λίγα µέτρα µακρύτερα διασχίζουν το δρόµο Ορθόδοξοι Εβραίοι µε
πλατύγυρα και αυστηρή ενδυµασία. Την ηµέρα νιώθεις ότι η θρησκεία, µε τον
έναν ή τον άλλο τρόπο κυριαρχεί σε κάθε σοκάκι της παλιάς πόλης, ενώ το
βράδυ η πόλη γεµίζει χαµογελαστούς ανθρώπους και µια άλλου είδους βοή,
καθώς η µουσική ξεχύνεται από παντού.
Όµως το πιο σηµαντικό κοµµάτι του ταξιδιού µου, ξεκίνησε τη στιγµή
που έφτασα στο χώρο όπου στεγάζεται το Γιαντ Βασέµ. Θα ήταν πολύ άδικο
να χαρακτηρίσω το Γιαντ Βασέµ ως µουσείο, γιατί απλά είναι κάτι παραπάνω
από ένας συνηθισµένος εκθεσιακός χώρος µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Είναι ένας χώρος παιδείας, γεµάτος από αυτές τις µνήµες που όλη η
ανθρωπότητα οφείλει να κρατά ζωντανές και να τις µεταφέρει από γενιά σε
γενιά. Είναι ο τρόπος που πρέπει να ανακαλύψει ο κάθε άνθρωπος, ώστε να
δηµιουργήσει ένα µέλλον, όπου η εθνική, η θρησκευτική ή η εθνοτική
ταυτότητα να είναι λόγος περηφάνιας και όχι τρόµου. Και µπορεί το µέγεθος
και ο περιβάλλων χώρος των τεράστιων εγκαταστάσεων να σε
εντυπωσιάζουν µε την κατασκευαστική τους αρτιότητα και την ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική, µε το βαθυ συµβολικό χαρακτήρα, όµως αυτό που σε κερδίζει
ολοκληρωτικά είναι το συναίσθηµα, που µοιάζει να έχει διαποτίσει και το πιο
µικρό λιθαράκι.
∆εν ξέρω τι ήταν πιο συνταρακτικό: η επίσκεψη και η περιήγηση
ανάµεσα στα εκθέµατα και στον τεράστιο χώρο του συγκροτήµατος, οι
διαλέξεις από πλήρως καταρτισµένους επιστήµονες ή η µοναδική ευκαιρία να
γνωρίσω µια επιζήσασα;
Ο κυρίως χώρος του µουσείου σε οδηγεί σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο όχι
τόσο µακρινό παρελθόν. Εκεί ακριβώς είναι το σηµείο όπου αντιλαµβάνεσαι,
ότι η ιστορία που διηγείται το Γιαντ Βασέµ δεν είναι η ιστορία αγνώστων
ανθρώπων µιας άλλης εποχής, αλλά ανθρώπων που θα µπορούσαν να είναι
φίλοι σου ή η οικογένειά σου ή εσύ ο ίδιος. Οι οµοιότητες µε το σήµερα

αρχίζουν να σε τροµάζουν, άνθρωποι που ζούσαν σαν κι εσένα, παιδιά που
στις φωτογραφίες µοιάζουν µε τους µαθητές σου, µετά από λίγα µέτρα
µετατρέπονται σε αποστεωµένα φαντάσµατα, µε κενό βλέµµα. Κι αυτό που
στην είσοδο σου φαίνεται σαν ένα µικρό εκθετήριο, σταδιακά µετατρέπεται σε
έναν ατελείωτο εφιάλτη. Είναι η στιγµή που αρχίζεις να αναρωτιέσαι πώς είναι
δυνατόν το ανθρώπινο γένος να είναι ικανό για µια τέτοια θηριωδία, που
ξεπερνά κάθε ανθρώπινη φαντασία. Πώς είναι δυνατόν να µη σεβόµαστε την
ίδια µας την ύπαρξη, πέρα από θρησκείες, σύνορα, φυλετικές διαφορές.
Χιλιάδες ερωτήµατα, πολλά χωρίς καµία απάντηση.
Το µεγαλύτερο ίσως ερώτηµα που γεννάται για έναν εκπαιδευτικό, είναι
µε ποιον τρόπο µπορεί να κατορθώσει να µεταφέρει το µέγεθος της
θηριωδίας, τους λόγους και τα αναπάντητα γιατί. Οι άνθρωποι του Γιαντ
Βασέµ έχουν εργαστεί µε συνέπεια και έχουν καταρτίσει ένα επιστηµονικό
πρόγραµµα, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς µε σκοπό να τους βοηθήσει
να κατανοήσουν το Ολοκαύτωµα, να έρθουν αντιµέτωποι µε τα γεγονότα και
να βρουν τρόπους να µεταδώσουν την ιστορική γνώση και τις ηθικές της
προεκτάσεις στη νέα γενιά. Στο σεµινάριο, το Ολοκαύτωµα εξετάζεται και
αναλύεται αποφορτισµένο από το συγκινησιακό του περίβληµα, στο βαθµό
που βέβαια κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
Σκοπός δεν είναι απλά η παρουσίαση της ασύλληπτης φρίκης των
στρατοπέδων συγκέντρωσης και των βασανιστηρίων αλλά µια ολοκληρωµένη
εµβάθυνση, που περικλείει όχι µόνο το ίδιο το γεγονός, αλλά και το πριν και το
µετά. Παρέχεται δηλαδή µια γενικότερη ιστορική γνώση και µια πολύτιµη
µεθοδολογία αξιοποίησής της µέσα στην τάξη. Γιατί στόχος δεν είναι απλά το
να γνωρίζεις το παρελθόν, αλλά να το χρησιµοποιείς για να βελτιώσεις το
µέλλον. Γι’ αυτό ακριβώς, µέσα στην πολυπολιτισµική κοινωνία που
κινούµαστε, η εµπειρία αυτή για έναν Έλληνα εκπαιδευτικό είναι µοναδική. Το
Ολοκαύτωµα δεν είναι ένα κοµµάτι του ιστορικού παρελθόντος, αλλά µια
διαρκής υπενθύµιση της διαθρησκευτικής ελευθερίας, των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, του σεβασµού στον άλλο αλλά και στον ίδιο µας τον εαυτό.
Μέσα στο Γιαντ Βασέµ αντιλαµβάνεσαι το χρέος σου ως µέλος της
ανθρωπότητας, αλλά και ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, διότι η έννοια
παιδεία δεν είναι απλά η µεταλαµπάδευση γνώσης αλλή η δηµιουργία
ανθρώπων ικανών να κρίνουν, να εκτιµούν, να αγαπούν και να σέβονται όχι
µόνο το οικείο αλλά και το διαφορετικό.
Όµως, ίσως το πιο ξεχωριστό κοµµάτι του σεµιναρίου υπήρξε η
συνάντηση µε την επιζήσασα. Όσο κι αν µελετήσεις, όσο κι αν διαβάσεις για
κάτι, ποτέ δε θα το καταλάβεις απόλυτα. Πώς µπορεί να µεταφερθεί η φρίκη
στο χαρτί ή ακόµα και σε µια φωτογραφία; Πώς µπορεί ο ανθρώπινος πόνος
να χωρέσει µέσα σε λέξεις; Είναι ίσως περίεργο για κάποιους, ότι υπάρχουν
άνθρωποι που δεν έχουν συναντήσει επιζώντες του Ολοκαυτώµατος. Για
µένα πλέον, είναι πραγµατικά λυπηρό. Λυπηρό, γιατί υπάρχουµε χωρίς να
γνωρίζουµε, χωρίς να έχουµε έρθει σε επαφή µε τους ανθρώπους αυτούς,
που πέρα από το ότι αποτελούν ένα ζωντανό τµήµα της ιστορικής γνώσης,
είναι παραδείγµατα θάρρους, δύναµης κι ελπίδας.
Οι λέξεις ωχριούν µπροστά στο συναίσθηµα που ένιωσα καθώς
άκουγα την κα Μιρόν. Πραγµατικά, είναι σχεδόν αδύνατο να περιγράψω το τι
ένιωθα καθώς την έβλεπα να αφηγείται και παράλληλα να χαµογελά. Αυτό
που µου έδωσε δεν ήταν παραπάνω πληροφορίες, αλλά τη δύναµη να
πιστέψω ότι όλοι έχουµε ένα µικρό ή µεγάλο ρόλο στο Ολοκαύτωµα, όσα
χρόνια κι αν περάσουν. Γιατί το Ολοκαύτωµα δεν έµεινε και δεν πρέπει να
µείνει σ’ ένα παρελθόν που δε µας αφορά, µακρινό και ξένο. Πρέπει να
υπάρχει στο παρόν, ανεξαρτήτων των θρησκευτικών µας πιστεύω, ως

διαρκής υπενθύµιση της τραγικότητας της ανθρώπινης δύναµης και της
ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καθοδηγητής προς ένα διαφορετικό
µέλλον.
Η συναισθηµατική φόρτιση είναι ακόµη µεγαλύτερη, καθώς ως
Ελληνίδα απόγονος οικογένειας µε ρίζες στην Ανατολή, κουβαλάω µέσα µου
διηγήσεις και µνήµες για αντίστοιχες γενοκτονίες, ολοκαυτώµατα και
ξεριζωµούς που έχουν στιγµατίσει τη χώρα µου και την ιστορία της. Και είναι
πραγµατικάτραγικό, να αφήνουµε αυτό το κοµµάτι της ιστορίας να
επαναλαµβάνεται.
Το πιο σηµανικό πράγµα που έβαλα στις αποσκευές µου, δεν ήταν το
εξαίρετο εκπαιδευτικό υλικό του Γιαντ Βασέµ αλλά ένα συναίσθηµα, µια ιδέα
που µε πληµµύρισε από την πρώτη στιγµή που εισήλθα στο χώρο. Πώς είναι
δυνατόν, ένας χώρος που οφείλει την ύπαρξη του στο µίσος, να µη σου
αφήνει ούτε την παραµικρή τέτοια υπόνοια, ούτε την παραµικρή ευκαιρία να
µισήσεις.
Το πιο εύκολο που θα µπορούσε να κάνει το Γιαντ Βασέµ, θα ήταν
απλά να αποδώσει ευθύνες και να διαιωνίσει το µίσος και την εχθρότητα
ανάµεσα σε λαούς και ανθρώπους. Αντίθετα το Γιαντ Βασέµ διαλέγει το
δύσκολο δρόµο, που όµως είναι και ο πιο πολύτιµος, το δρόµο της γνώσης
και της ελπίδας. ∆ιδάσκει το παρελθόν για να καταφέρει να διαµορφώσει ένα
καλύτερο µέλλον, διδάσκει την τραγικότητα για να δηµιουργήσει
υπευθυνότητα, για να µην ξαναδεί ποτέ η ανθρωπότητα αυτή τη φρίκη.
Η θρησκεία υπάρχει για να ενώνει και όχι να χωρίζει. Ο Μητροπολίτης
Ζακύνθου Χρυσόστοµος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ∆αµασκηνός, οι ελληνικές
ορθόδοξες οικογένειες που βοήθησαν Εβραίους συµπολίτες τους και που τα
ονόµατά τους υπάρχουν στα αρχεία του Γιαντ Βασέµ, αποτελούν φωτεινά
παραδείγµατα και είναι πρεσβευτές του αληθινού µηνύµατος της Ορθοδοξίας,
καθώς στάθηκαν απέναντι στο φόβο και κατάφεραν να νικήσουν την
προκατάληψη και τη µισαλλοδοξία.
Τελικά λοιπόν το µήνυµα δίνεται όχι µόνο από τα σεµινάρια, αλλά και
από το ίδιο το κτίριο. Βγαίνοντας από την αίθουσα των ονοµάτων, από το
µνηµείο προς τιµήν αυτών που δολοφονήθηκαν, συγκλονισµένη από τον
πόνο και φοβισµένη από το µέγεθος της ανθρώπινης δύναµης, έρχεσαι
αντιµέτωπη µε ένα πανέµορφο άλσος. Μόνο που σ’ αυτήν την περίπτωση,
δεν πρόκειται για απλά δέντρα, αλλά για έναν πολύ ξεχωριστό κήπο, τον
κήπο των ∆ικαίων των Εθνών, που βρίσκεται εκεί όχι µόνο για να τιµήσει
αυτούς που µε σθένος αντιστάθηκαν στη φρίκη, αλλά για να µας υπενθυµίζει
διαρκώς ότι η ελπίδα και η καλοσύνη γεννιέται παντού, αρκεί να µην ξεχνάµε
ποτέ το ύψιστο χρέος µας: να είµαστε πραγµατικοί άνθρωποι.
Θα ήθελα να ευχαριστώ το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και το Γιαντ Βασέµ,
που µου έδωσαν τη δυνατότητα να συµµετάσχω σ’ αυτήν την καταπληκτική
εµπειρία.

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 ∆ραστηριότητα
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 ∆ραστηριότητα
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 ∆ραστηριότητα
Τυπογράφος του βουνού / Εφηµερίδες
Τι εντύπωση σας κάνουν οι τίτλοι;
Γιατί η αντιστασιακή εφηµερίδα «∆ράση» έχει εικόνα του 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 ∆αβίδ, 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 έχουν 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.

Βιογραφικά Σηµειώµατα Οµιλητών
∆ωδέκατου Σεµιναρίου για Εκπαιδευτικούς
Ζανέτ Μπαττίνου
Η Ζανέτ Μπαττίνου γεννήθηκε και µεγάλωσε στα Γιάννενα. Σπούδασε
Φιλολογία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και συµµετείχε σε
πανεπιστηµιακές ανασκαφές και έρευνες. Εργάστηκε στο Πανεπιστήµιο του
Κέιπ Τάουν, στη Νότιο Αφρική, ως βοηθός έρευνας στο Τµήµα Αρχαιολογίας
του Χώρου και Αρχαιοµετρίας, όπου δηµιούργησε πρωτότυπη βάση
δεδοµένων για όλες τις αρχαιολογικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής. Από το
1994 εργάζεται αρχικά ως Επιµελήτρια και κατόπιν ως ∆ιευθύντρια του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Παράλληλα, ολοκλήρωσε κύκλο σπουδών
Μουσειολογίας. Έχει συµµετάσχει σε διεθνή συνέδρια εκπροσωπώντας το
Εβραϊκό

Μουσείο

Ελλάδος

και

συνεργάζεται

σε

πολλά

ευρωπαϊκά

προγράµµατα µε αντικείµενο θέµατα µουσειογραφικά ή σχετικά µε τον
ελληνικό εβραϊσµό. Άρθρα της σχετικά µε την ιστορία, τη θεωρητική
προσέγγιση και το έργο του Μουσείου και την ελληνο-εβραϊκή τέχνη και
παράδοση έχουν δηµοσιευτεί σε σχετικά περιοδικά και βιβλία στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Πεδία ενασχόλησης αποτελούν η συνέχιση της αρχαιολογικής
έρευνας και της αναζήτησης στοιχείων για την πρώιµη εγκατάσταση των
Εβραίων στην Ελλάδα, η επέκταση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Μουσείου, κυρίως σε σχέση µε θέµατα πολυπολιτισµικότητας

και

κοινωνικής

ισότητας,

και

ο

µουσειογραφικός

εκσυγχρονισµός του. Από το 2000 συµµετέχει στις τακτικές συναντήσεις του
οργανισµού International Task Force for Holocaust Education, Remembrance
and

Research,

στις οποίες

µετέχει

ενεργά

ως

µέλος

της

εθνικής

αντιπροσωπείας, ενώ από το 2005 υπηρετεί ως εκπρόσωπος στο Museums
and Memorials Working Group του παραπάνω οργανισµού.

Αναστασία Λουδάρου
Η Αναστασία Λουδάρου γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά. Σπούδασε
Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπου και
αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Το 2006 ολοκλήρωσε
τις µεταπτυχιακές σπουδές της στη ∆ιοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων της
Σχολής των Κοινωνικών Επιστηµών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Πατρών. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τµήµατος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στον τοµέα της Αρχαίας
Ιστορίας, µε θέµα «Η εβραϊκή παρουσία στην ηπειρωτική και νησιωτική
Ελλάδα από την Εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως και τα χρόνια του
Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (4ος π.Χ. – 6ος µ.Χ. αι.): Συµβολή στην πολιτική,
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων της
∆ιασποράς». Από το 2007 εργάζεται µε το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος στο
ερευνητικό πρόγραµµα της σύνταξης ενός σώµατος (corpus) εβραϊκών
επιγραφών, ενώ από το 2009 είναι υπεύθυνη διαχείρισης του προγράµµατος
ψηφιοποίησης της συλλογής του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, στα
πλαίσια της συµµετοχής του στο συγχρηµατοδοτούµενο υποέργο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον τίτλο Judaica Europeana. Είναι µέλος της
ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου του Cambridge στο πρόγραµµα
«Χαρτογραφώντας τις Εβραϊκές Κοινότητες του Βυζαντίου» υπό τη διεύθυνση
του Οµότιµου Καθηγητού Εβραϊκών και Ιουδαϊκών Σπουδών Nicholas de
Lange,

ενώ

στα

ακαδηµαϊκά

και

ερευνητικά

της

ενδιαφέροντα

περιλαµβάνονται, η ύστερη αρχαιότητα, η αρχαιολογία της περιόδου του
∆ευτέρου Ναού (Second Temple Period), η επιγραφική και η µελέτη της
ιστορίας των εβραϊκών κοινοτήτων της ∆ιασποράς µε έµφαση σε αυτές της
Αιγύπτου,

Μικράς Ασίας

και

Ελλάδος.

Είναι

µέλος

του

Καναδικού

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου
Εβραϊκών Σπουδών.

Σαµουήλ Μόρδος
Γεννήθηκε το 1948 στη Ζάκυνθο. Από το 1953, µετά τους σεισµούς και την
πυρκαγιά, µετακόµισε στην Αθήνα αλλά συχνά επισκέπτεται την Ζάκυνθο.
Σπούδασε Χηµικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και
εργάστηκε σε βιοµηχανίες και από το 1979 στη δευτεροβάθµια τεχνικήεπαγγελµατική εκπαίδευση. Μετά τη συνταξιοδότησή του (Οκτώβριος 2008)
συγκέντρωσε, όπως είχε προγραµµατίσει, όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και τις
προσωπικές µαρτυρίες σχετικά µε τους Εβραίους της Ζακύνθου. Το
αποτέλεσµα αυτής της έρευνας ήταν το βιβλίο µε τον τίτλο «Οι Εβραίοι της
Ζακύνθου. Χρονικό Πέντε Αιώνων» το οποίο εκδόθηκε το 2010 και παραµένει
σηµείο αναφοράς για το θέµα.

Οντέτ Βαρών-Βασάρ
Γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κι έκανε µεταπτυχιακές
σπουδές στη νεώτερη ιστορία στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης.
Σπούδασε επίσης γαλλική λογοτεχνία και

λογοτεχνική µετάφραση στο

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης). Το πρώτο
της βιβλίο αφορούσε τα έντυπα των νέων στην Κατοχή ( Ελληνικός Νεανικός
Τύπος 1941-1945. Καταγραφή, τόµ. Α’-Β΄, εκδ. ΙΑΕΝ 1987, βλ. www.iaen.gr).
Υποστήριξε

τη

διδακτορική

της

διατριβή

στο

Ιστορικό

Τµήµα

του

Πανεπιστηµίου Αθηνών (1995). Επεξεργασµένη της µορφή εκδόθηκε από τις
εκδ. Εστία (Η ενηλικίωση µιας γενιάς. Nέοι και νέες στην Κατοχή και στην
Αντίσταση, α’ εκδ. Μάιος 2009, β’ εκδ. ∆εκέµβριος 2009).
Οι έρευνές της στράφηκαν αρχικά γύρω από τη δράση της ελληνικής νεολαίας
στην Αντίσταση. Αργότερα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα προστέθηκε η
γενοκτονία των Ευρωπαίων Εβραίων, η σιωπή και ο λόγος γύρω απ’ αυτήν.
Σχετικά κείµενα έχει δηµοσιεύσει σε συλλογικούς τόµους, στα περιοδικά Ο
Πολίτης, Σύγχρονα Θέµατα, Historein και the books’ journal και άρθρα στις
εφηµερίδες Το Βήµα, Η Καθηµερινή, Η Αυγή. Μόλις κυκλοφόρησε
συγκεντρωτική έκδοση σχετικών κειµένων της : Η ανάδυση µιας δύσκολης
µνήµης. Κείµενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, (Εστία, Αθήνα 2012). Είναι
µέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισµού Μνήµων από το 1979 και
υπήρξε ιδρυτικό και ενεργό µέλος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού
Εβραϊσµού (1990-2000). Έχει συµµετάσχει σε διεθνή συνέδρια (συνεργασία
µε το «΄Ιδρυµα για τη Μνήµη του ‘Αουσβιτς», µε το Τµήµα Nεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου, µε την INALCO). ∆ιδάσκει
Ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο από το 2001 και διεύθυνε
σεµινάριο για τη στρατοπεδική λογοτεχνία στο Εβραϊκό Μουσείο (2011, 2012).
΄Εχει δηµοσιεύσει µεταφράσεις έργων γαλλικής λογοτεχνίας (Φλωµπέρ,
Σεµπρούν, Άναλις) και ανθρωπιστικών επιστηµών (Μπρωντέλ, Λυοτάρ,
Τόντοροφ). Μετέφρασε τα δύο µυθιστορήµατα του Aλµπέρ Κοέν, Σολάλ
(εκδόσεις Χατζηνικολή 1990) και Καρφοχάφτης (εκδόσεις Ηριδανός 1994) και
δηµοσίευσε γύρω από το έργο του. Από το 1995 ώς το 2008 εξέδωσε το
ετήσιο περιοδικό Μετάφραση. Το 2005 τιµήθηκε µε τη διάκριση του Ιππότη
του Τάγµατος των γραµµάτων και των τεχνών από τον Υπουργό Πολιτισµού
της Γαλλίας, για το εν γένει έργο της και ιδιαίτερα για την προσφορά της στα
γαλλικά γράµµατα.

Στέφανος Καβαλλιεράκης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στον
τοµέα των Μεσογειακών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο του
Στρασβούργου όπου ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή ως
υπότροφος (allocataire de recherche) µε θέµα τα Καθολικά σχολεία στην
Ελλάδα τον 19ο αιώνα.
Έχει διατελέσει Υπεύθυνος ∆ιαδικασίας ∆ιασφάλισης Απαιτούµενων πόρων
για την ωρίµανση και υλοποίηση του έργου µε τίτλο « Ελλάδα-∆ιεθνές
Σχολείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) καθώς και υπεύθυνος υλοποίησης του Έργου. Έχει διευθύνει επίσης
πρόγραµµα Gender4Growth στο πλαίσιο INTERREG.
Έχει επιµεληθεί, συντονίσει, συγγράψει και διευθύνει σειρά έµφυλων µελετών
για την πολιτισµική παρουσία αλλοδαπών καλλιτεχνιδών στον ελλαδικό
χώρο και για τις ανάγκες αλλοδαπών γυναικών στο ∆ήµο Αθηναίων. Έχει
επιµεληθεί µελέτες για τη διαπολιτισµική σύγκλιση στην Επικράτεια και έχει
εκπονήσει σειρά εκπαιδευτικών προγραµµάτων για εκµάθηση ελληνικών σε
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες καθώς και για σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Έχει συγγράψει σειρά ιστορικών άρθρων και µονογραφιών µε άξονα την
ιστορία της εκπαίδευσης, την κίνηση των ιδεών και τις ιδεολογικές
διαµορφώσεις κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα τα οποία έχουν εκδοθεί σε
συλλογικούς τόµους σ Ελλάδα και Γαλλία. Έχει διδάξει ιστορία της
εκπαίδευσης, ευρωπαϊκό και ελληνικό πολιτισµό στο Πανεπιστήµιο του
Στρασβούργου και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο.
Οµιλεί άριστα την Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα και µε επάρκεια την ισπανική.

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).
Βασιλική Κεραµίδα
Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε
µεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας και στη
Βυζαντινή

Αρχαιολογία,

στο

τµήµα

Ιστορίας

και

Αρχαιολογίας

της

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάζεται ως καθηγήτρια
στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.

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

και τα αντίστοιχα

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τµήµα
Εκπαίδευσης Ερµηνευτών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Παιδικού
Μουσείου. Το 2005 παρουσίασε το θεατρικό δρώµενο του Ε.Μ.Ε. «Η Ιστορία
του Αλβέρτου» του Ε.Μ.Ε., στο πλαίσιο του σεµιναρίου «Το θέατρο ως µέσον
διαπολιτισµικής αγωγής» του Κέντρου Σχολικού και ερασιτεχνικού θεάτρου.
Το 2006 επανέλαβε την παρουσίαση σε αντίστοιχο σεµινάριο του ICOM, ενώ
συµµετείχε και στο επταήµερο σεµινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς του
Γιαντ Βασσέµ.
Έχει γράψει και εικονογραφήσει δύο εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά, «Τα
ξυλοπάπουτσα διηγούνται» και «Ο Φίλος µου ο Ααρών», ενώ έχει
δηµιουργήσει και σειρά Μουσειοσκευών για το Ε.Μ.Ε.

Τώνης Λυκουρέσης
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός κινηµατογράφου ζακυνθινής
καταγωγής, ο Τώνης Λυκουρέσης σπούδασε οικονοµικά στην ΑΣΟΕΕ,
σκηνοθεσία κινηµατογράφου και ζωγραφική στην ΑΣΚΤ µε τον Νίκο Νικολάου.
Ιδρυτικό µέλος και κινηµατογραφικός κριτικός του περιοδικού <<Σύγχρονος
Κινηµατογράφος>>, µε άρθρα και σε πολλά άλλα έντυπα. Από το 1986
συνεργάζεται µε την κρατική τηλεόραση, µε ντοκιµαντέρ που αφορούν
κυρίως στο χώρο της Επτανήσου. Παράλληλα σκηνοθετεί για το θέατρο.
Την τελευταία δεκαετία διδάσκει αισθητική κινηµατογράφου και τεχνική
σκηνοθεσίας σε ανώτερες σχολές ∆ραµατικής Τέχνης και Κινηµατογράφου και
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου-Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. Από το 2004
είναι Γενικός Γραµµατέας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχει
συµµετάσχει και τιµηθεί σε πολλά φεστιβάλ ενώ η πλούσια φιλµογραφία του
περιλαµβάνει τα εξής έργα:

Ταινίες Μικρού Μήκους (επιλεκτική)
ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ, 1969
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ, 1970
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΚΗΛΑΗ∆ΟΝΗΣ
ΑΠΛΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 1973
ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ∆. ΣΟΛΩΜΟΣ - Ν. ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ, 1990
Ταινίες Μεγάλου Μήκους
Η ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ, 1978 (∆ράµα)
ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, 1982 (∆ράµα)
ΑΛΚΗΣΤΗ, 1986 (∆ράµα)
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, 1987 (Τηλεταινία ΕΤ1)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΣΕΖΑΝ, 1993 (ντοκιµαντέρ)
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 2002 (∆ραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ)
ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΤΑ ∆ΕΣΜΑ ΤΟΥΣ, 2008 (∆ράµα Εποχής)
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Α. Αρχαιότητα
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Lewis, D., “The First Greek Jew”, Journal of Semitic Studies, 2 (1957), 264 –
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Mazur, B., Studies on Jewry in Greece (Athens 1935)
Μελέτση, Κ., Η παρουσία των Εβραίων στις ελληνικές πόλεις της Β΄
περιοδείας του Αποστόλου Παύλου: Αρχαιολογική και Ιστορική προσέγγιση –
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2009)
Schürer, E., The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175
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Β. Βυζαντινή περίοδος
Andreades, Α., ‘The Jews in the Byzantine Empire’, Economic History, 3
(1934-37), 1-23
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Φωτεινή Βλαχοπούλου (Αθήνα 1994)
Bowman, Steven, The Jews of Byzantium: 1204-1453 (Tuscaloosa - Alabama
1985)

De Lange, N., Hebraism and Hellenism: The Case of Byzantine Jewry,
Poetics Today 19, 1, Porter Institute for Poetics and Semiotics 1998.
Holo, J., Byzantine Jewry in the Mediterranean Economy (Cambridge 2009)
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Sharf, A., Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth Crusade (New York
1971)
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Γ. Οθωµανική περίοδος
Andreev, S., et al., Ottoman Documents on Balkan Jews XVIth – XVIIth
centuries (Sofia 1990)
Ashtor, E., The Jews and the Mediterranean Economy: 10th - 15th centuries
(London 1983)
Braude, B., - Lewis, B., (eds.), Christians and Jews in the Ottoman empire:
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Epstein, M., The Ottoman Jewish Communities and their Role in the 15th and
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Levy, A., The Jews of the Ottoman Empire (New Jersey 1994)
Rozen, M., A history of the Jewish community in Istanbul the formative years,
1453-1566 (Leiden- Boston 2002)
Shmuelevitz, A., The Jews of the Ottoman Empire in the Late 15th and 16th
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Ευθυµίου, Μαρία, Εβραίοι και Χριστιανοί στα Τουρκοκρατούµενα νησιά του
Νοτιοανατολικού Αιγαίου: οι δύσκολες πλευρές µιας γόνιµης συνύπαρξης
(Αθήνα 1992)
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∆. ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος και Ολοκαύτωµα

•

Ελληνόγλωσσοι τίτλοι

Αµαρίλιο – Κούνιο, Έρικα: Αναµνήσεις µιας Σαλονικιώτισσας Εβραίας,
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1996.
Αµαρίλιο-Κούνιο, Έρικα και Ναρ, Αλµπέρτος (επιµ): Προφορικές Μαρτυρίες
Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωµα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
1998.
Αµπατζοπούλου, Φραγκίσκη: Το Ολοκαύτωµα στις Μαρτυρίες των Ελλήνων
Εβραίων. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1993.
................................, Η λογοτεχνία ως µαρτυρία: Έλληνες πεζογράφοι για τη
Γενοκτονία των Εβραίων. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995.
................................, Ο άλλος εν διωγµώ. Θεµέλιο, Αθήνα, 1998.
Ασέρ – Πάρδο, Ροζίνα: 548 ηµέρες, µε άλλο όνοµα, Γαβριηλίδη, Αθήνα 1999.
Βενέτσια, Σλοµο: Sonderkommando. Μέσα από την κόλαση των θαλάµων
αερίων. Πατάκης, Αθήνα 2007.
Γαβριηλίδης Αλµπέρτος, Θεός - Ζωή - Άνθρωπος, Γαβριηλίδης, Αθήνα, χ.χ.
Γεν. Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, Ζωντανές Μνήµες, Αθήνα 1993.
Γιακοέλ, Γιοµτώβ: Αποµνηµονεύµατα 1941-1943, Ίδρυµα ΕΤΣ - ΑΧΑΪΜ,
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.
Γκατένιο – Όσµο, Νάτα: Από την Κέρκυρα στο Μπίρκεναου και την
Ιερουσαλήµ. Η ιστορία µιας Κερκυραίας Εβραίας. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2005.
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης: Το Ολοκαύτωµα των Εβραίων της Ελλάδος 19411945, Εστία, 1996.
Οι διωγµοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941 – 1944 επί τη βάση των µυστικών
αρχείων των SS, Παπαζήσης, Αθήνα, 1969.
Εσκενατζή, Ματθίλδη και Καλέφ, Εζρά: Το Ολοκαύτωµα. 50 Χρόνια Μνήµης.
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών, Ιωάννινα, 1994.
Ιωαννίδης, Ιωάννης: Οι Εβραίοι εις την Αντίστασιν, Χ.Ε.Ο., Ιωάννινα, 1948.
Καµπανέλης, Ιάκωβος: Μάουτχάουζεν. Εκδ. 16η, Κέδρος, Αθήνα, 1995.
Kershaw Ian, Ο Χίτλερ, οι Γερµανοί και η Τελική Λύση, Πατάκης, Αθήνα 2012.

Κούνιο, Χάϊντς: Έζησα τον Θάνατο, Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 1982.
Κωνσταντοπούλου, Φωτεινή (επ.): Οι Έλληνες
Εξωτερικών της Ελλάδος, Καστανιώτης, Αθήνα 2000.

Εβραίοι,

Υπουργείο

Λέβι, Πρίµο: Αν αυτός είναι ο Άνθρωπος. Άγρα, Αθήνα, 1992.
Μαγκλίνης, Ηλίας: Ολοκαύτωµα. Ιστορία και µνήµη. Περιοδικό «∆ΙΑΒΑΖΩ», τ.
400, Αθήνα, 1999.
Μαζάουερ, Μάρκ: Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εµπειρία της Κατοχής,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994.
Μαργαρίτης, Γιώργος:
Ανεπιθύµητοι συµπατριώτες. Στοιχεία για την
καταστροφή των µειονοτήτων στην Ελλάδα. Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2005.
Ματαράσσο, Ισαάκ: Κι’ όµως όλοι τους δεν πέθαναν. Μπεζές, Αθήνα, 1948.
Μάτσας, Νέστορας: Αυτό το παιδί πέθανε αύριο. Πιτσίλος, Αθήνα, 1987.
Μόλχο, Μίχαελ: In
Θεσσαλονίκη, 1974.

Memoriam.

Ισραηλιτική

Κοινότητα

Θεσσαλονίκης,

Μόλχο Ρένα: Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 1856-1919. Μια ιδιαίτερη
κοινότητα, Αθήνα, Θεµέλιο 2001.
Menasse David Isaac: Ποιητικά Απανθίσµατα στην γλώσσα των προγόνων
µας, Ελ. Γκολέµας,
Αθήνα 1995.
Μπενβενίστε Ρίκα (επιµ): Οι Εβραίοι της Ελλάδας στην Κατοχή. Εταιρεία
Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού. Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1998.
Μπενρουµπή-Αµπαστάδο,
Θεσσαλονίκη, 1999.
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Λίνας,

Καπάνι,

Μπουρλάς Μιχαήλ, Μωυσής: Έλληνας, Εβραίος και αριστερός, Νησίδες,
2000.
Νάχµαν, Ευτυχία: Γιάννενα: Ταξίδι στο Παρελθόν, Τάλως, Αθήνα 1996.
Ναχµία, Μπέρυ: Κραυγή για το αύριο, Κάκτος, Αθήνα 1989.
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Ναχόν, Μ.: Μπιρκενάου - Το στρατόπεδο του Θανάτου, Ίδρυµα ΕΤΣ - ΑΧΑΪΜ,
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Νεχάµα, Ιωσήφ: Iστορία
Θεσσαλονίκη, 1978

των

Ισραηλιτών

της
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I.K.Θ.
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2004.
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