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ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Hydrama Grand Hotel, Δράμα 

 

7-8 Δεκεμβρίου 2017 

 
Πρόγραμμα 

 

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 

 

 13.00-13:30 Εγγραφή συμμετεχόντων 

 13.30-14:00 Σύντομοι χαιρετισμοί 
Εισαγωγή: Ζανέτ Μπαττίνου, Διευθύντρια Ε.Μ.Ε.  

  
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

14:00-14:30 Αναστασία Λουδάρου Στα ίχνη της εβραϊκής παρουσίας στην  Ελλάδα: 
Ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια της μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων 
Εβραίων 

14:30-15:00 Αλεξάνδρα Πατρικίου Η ψηφιακή εφαρμογή πολυμέσων: Ο Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων (1941-45) 

15:00-15:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση 

15:15-15:45 Διάλειμμα για καφέ ή τσάι 

15:45-17:00 Ξενάγηση στην άλλοτε εβραϊκή γειτονιά της Αγίας Βαρβάρας  

17:00-18:00 Βασίλης Ριτζαλέος Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στη Δράμα κατά τη 
Βουλγαρική κατοχή (1941-1944)  

18:00-18.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση   
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Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 
 

9:30-10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων 

  
ΜΕΡΟΣ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

10:00-11:00 Νίνα Αλκαλάη Προτάσεις για μια Βιωματική Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος 
μέσω της Τέχνης (εργαστήριο) 

11:00-12.30 Άγγελος Παληκίδης Αλλάζοντας το παράδειγμα στη σχολική Ιστορία: Το 
Ολοκαύτωμα στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(εργαστήριο) 

12:30-13:30 Ελαφρύ Γεύμα 

13:30-14.00 Οριέττα Τρέβεζα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Μουσειοσκευές του Ε.Μ.Ε. 
για το Ολοκαύτωμα 

14:00-15.00 Αλεξάνδρα Πατρικίου Η Συμβολή των Προφορικών Μαρτυριών στη 
Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος (εργαστήριο) 

15:00-16:00 Βασίλης Ριτζαλέος & Μελίνα Τριανταφυλλίδου Παρουσίαση του 
Πολιτιστικού Προγράμματος Crocus για τα παιδιά θύματα του 
Ολοκαυτώματος από μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Αθανασίου Δράμας  

16:00-16:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση  

16:15-16:30 Λήξη – Συμπεράσματα 

 

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. Θα διεξαχθεί στο Hydrama Grand Hotel, Αγίας Βαρβάρας 11, Δράμα. 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αλεξάνδρα Πατρικίου (apatrikiou@jewishmuseum.gr) 

στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος για δηλώσεις συμμετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες, 

το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 (περιορισμένος αριθμός θέσεων). 

Προκειμένου να δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, απαιτείται η παρακολούθηση ολόκληρου 

του σεμιναρίου.  

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος                                                  e-mail: info@jewishmuseum.gr 

Νίκης 39, 105 57 Αθήνα                                                      website: www.jewishmuseum.gr  

Τηλ. 210.32.25.582                                                                                   Φαξ. 210.32.31.577 

 

 

  

mailto:apatrikiou@jewishmuseum.gr
mailto:jmg@otenet.gr
http://www.jewishmuseum.gr/


5 
 

Βιογραφικά σημειώματα 

 

 

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. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Διοίκηση 

Πολιτισμικών Μονάδων και υποψήφια διδάκτορας στον τομέα της Αρχαίας Ιστορίας του 

Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη μελέτη της εβραϊκής διασποράς από τα χρόνια του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου έως και την περίοδο της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού. Από το 2007 

εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος ως ερευνήτρια, ενώ από το 2009 είναι 

υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος ψηφιοποίησης της συλλογής του Ε.Μ.Ε., στα 

πλαίσια της συμμετοχής του Μουσείου στο συγχρηματοδοτούμενο υποέργο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπό τον τίτλο Judaica Europeana. Συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης στο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Χαρτογράφησης των Εβραϊκών κοινοτήτων του Βυζαντίου 

(Mapping the Jewish Communities of the Byzantine Empire) υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου του Cambridge Nicholas de Lange. Είναι μέλος του Καναδικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, ενώ επί σειρά ετών συμμετείχε στην 

πανεπιστημιακή ανασκαφή της Μινώας-Αμοργού υπό τη διεύθυνση της Ομότιμης 

Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λίλας Μαραγκού. 

 

Αλεξάνδρα Πατρικίου  

Η Αλεξάνδρα Πατρικίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 και από τον Ιανουάριο του 2017 

εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως ερευνήτρια. Είναι διδάκτορας Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2012), όπου και πραγματοποίησε 

μεταδιδακτορική έρευνα στο Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας με θέμα τη διεκδίκηση και 

απόδοση των κατασχεθεισών εβραϊκών περιουσιών. Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ (2006-2009) 

και του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Νίκος και Λύντια Τρίχα (2010-

2011). Το 2009 έλαβε ερευνητική υποτροφία για τη βιβλιοθήκη και το αρχείο του Princeton 

University (Stanley J. Seeger Center for Hellenic Studies). Έχει συνεργαστεί με το Μορφωτικό 

Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης για την επιμέλεια της έκθεσης «Καλλιτέχνες και Λογοτέχνες στα 

αναγνωστικά, 1860-1960» (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010) υπό την επιστημονική επίβλεψη του 

Αλέξη Δημαρά. Το 2014 το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/Ίδρυμα Μανόλης 

Τριανταφυλλίδης και η Εταιρεία Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη εξέδωσαν με δική της 

επιμέλεια συλλογή ανάλεκτων κειμένων του Αλέξανδρου Δελμούζου (Η γλώσσα είναι μόνο 

μέσον, Αθήνα 2014). Έχει δημοσιεύσει εργασίες πάνω στην ιστορία της δεκαετίας του 1940, 

στον αντισημιτικό λόγο, στην ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στον δημοτικισμό.  

 

Βασίλης Ριτζαλέος 

Ο Βασίλης Ριτζαλέος γεννήθηκε στη Δράμα και σπούδασε ιστορία στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο πανεπιστήμιο εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του 

με θέμα «Οι εβραϊκές κοινότητες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τα μέσα του 
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19ου αιώνα μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Έχει πάρει μέρος σε συνέδρια ιστορίας 

στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στη Βρετανία, στη Βουλγαρία και στο 

Ισραήλ και έχει συγγράψει άρθρα για την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων σε συλλογικούς 

τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Το 2013 επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση του βιβλίου 

«Ντοκουμέντα» του Βούλγαρου Εβραίου Νατάν Γκρίνμπεργκ (χορηγία του κ. Βίκτωρα 

Βενουζίου). Πρόκειται για το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα και 

διαπραγματεύεται το ζήτημα του Ολοκαυτώματος στη βουλγαρική ζώνη κατοχής. Εργάζεται 

στη Μέση Εκπαίδευση και εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 

στην Κομοτηνή, 1941-1944».  

 

Νίνα   Αλκαλάη    

Η  Νίνα   Αλκαλάη   σπούδασε  Πολιτικές  Επιστήμες  και Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή  

Αθήνας,  Χορό και Χοροθεραπεία στην Αθήνα και το Λονδίνο (Laban Centre, City University, 

London). Από το 1987 ασχολείται με τη διδασκαλία, τη χορογραφία και τη συγγραφή 

κειμένων. Έχει συνεργαστεί με το εκδοτικό τμήμα του Μεγάρου Αθηνών, του Μεγάρου 

Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Αθηνών και του Φεστιβάλ Καλαμάτας, ενώ συνεχίζει τη 

συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τομεάρχης Χορού στο Εθνικό Κέντρο Θεάτρου 

και Χορού (2008-10), μέλος του Δ.Σ  της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπείας (2010-12) και 

της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας (2013-2016). Από το 2005 ανήκει στην εκπαιδευτική 

ομάδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας για σεμινάρια μέσω των Τεχνών σε μαθητές και 

καθηγητές. Από το 2011 συνεργάζεται ως χοροθεραπεύτρια στο  κλειστό πρόγραμμα 

αποτοξίνωσης γυναικών  του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Έχει λάβει μέρος σε 

ελληνικά και διεθνή Συνέδρια για το Χορό, την εκπαίδευση και τη Θεραπεία μέσω των Τεχνών 

και είναι μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας. 

 

Άγγελος Παληκίδης 

 

Ο Άγγελος Παληκίδης γεννήθηκε στην Καβάλα, όπου και διαμένει. Ολοκλήρωσε τις σπουδές 

του στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο εκπόνησε 

τη διδακτορική του διατριβή. Εργάστηκε ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά 

το χρονικό διάστημα 1995-2013 και χρημάτισε μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φιλολόγων και πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Καβάλας. Δίδαξε ως ειδικός 

επιστήμονας Διδακτική της Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο 

Διδασκαλείο «Θ. Κάστανος» και στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2013 υπηρετεί ως Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και 

Εθνολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας». Είναι μέλος ελληνικών και 

διεθνών επιστημονικών εταιριών πάνω στη Διδακτική της Ιστορίας και των Κοινωνικών 

Επιστημών και εμπειρογνώμονας της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα ερευνητικά 

του ενδιαφέροντα εστιάζονται πάνω στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, στη διδακτική της 

ιστορικής εικόνας και της Ιστορίας της Τέχνης, στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία 

της Ιστορίας, στη μουσειακή ιστορική εκπαίδευση και στη διδακτική της Τοπικής Ιστορίας. 

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς 

τόμους. Είναι συγγραφέας του έργου Ο ρόλος της εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας 
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της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1950-2002). Διδακτική, ιδεολογική και αισθητική 

λειτουργία των εικόνων (εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009), ενώ έκανε την επιστημονική 

επιμέλεια του τόμου Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου. Από την 

ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική ιστορική μάθηση (εκδ. Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2013). Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες εισηγήσεις και διαλέξεις πάνω στη 

Διδακτική της Ιστορίας και στην Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 

συμμετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενώ διοργάνωσε 

συνέδρια και ημερίδες. 

 

Οριέττα Τρέβεζα-Σούση 

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

Επαγγελματικό Λύκειο με ειδίκευση στην Διακόσμηση Εσωτερικών 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 1997 παρακολούθησε μαθήματα Μουσειολογίας στα προγράμματα 

Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Κολλεγίου Αθηνών. 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», 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 Yad 

Vashem. 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. 

 

 

 

 

  



8 
 

Στα ίχνη της εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα: Ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια της 

μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων. (01) 

 

Αναστασία Λουδάρου 

 

Ι. Οι απαρχές 

Οι Εβραίοι, νομαδικός λαός σημιτικής καταγωγής, υπήρξαν ήδη από την τρίτη 

χιλιετία π.Χ./π.κ.ε. λαός της μετανάστευσης. Η περίοδος των Βασιλέων (10ος αι. π.Χ/π.κ.ε.) 

ήταν η περίοδος ακμής του Βασιλείου του Ισραήλ, όπου ανθούσε το διαμετακομιστικό 

εμπόριο, όπως αποκαλύπτει η πληθώρα των αγγείων που έχουν έρθει στο φως1. Το 922 

π.Χ./π.κ.ε. το ενιαίο ισραηλιτικό βασίλειο διασπάται (περίοδος των Κριτών) και 

δημιουργείται τότε το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο βασίλειο του Ιούδα. Το 722 

π.Χ./π.κ.ε το βασίλειο του Ισραήλ καταλύεται από τους Ασσυρίους, ενώ το 586 π.Χ./π.κ.ε., 

ακολουθεί και η κατάλυση του βασιλείου του Ιούδα από τους Βαβυλωνίους. Η Βαβυλωνιακή 

αιχμαλωσία σηματοδότησε την πρώτη φάση της εβραϊκής μετανάστευσης, γνωστής και ως 

«Διασπορά». Η εξορία από τη Βαβυλώνα, οδήγησε στην εγκατάσταση ενός μεγάλου μέρους 

του πληθυσμού στην Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, όπου οι εγκατεστημένοι πλέον 

πληθυσμοί σχημάτισαν τις πρώτες κοινότητες2. Με την επικράτηση των Περσών και την 

κατάλυση του βαβυλωνιακού κράτους, οι εξόριστοι Ιουδαίοι, με το διάταγμα του Πέρση 

βασιλιά Κύρου, το οποίο τους παραχωρούσε πλήρη θρησκευτική αυτονομία, ήταν ελεύθεροι 

να επιστρέψουν στα εδάφη τους. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που ήδη ήταν 

εγκατεστημένο σε πόλεις της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου (Ελεφαντίνη, Μυγδονία, 

Μέμφιδα), ακόμα και μετά την κατάκτηση της τελευταίας από τον Καμβύση (525 π.Χ./π.κ.ε.), 

επέλεξε να μην επιστρέψει, εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, που 

απολάμβανε στα νέα εδάφη3. Στο σημείο αυτό και προτού προχωρήσουμε στην ιστορική και 

αρχαιολογική ανασκόπηση της παρουσίας των Ελλήνων Εβραίων, έχει αξία να εξετάσουμε εν 

συντομία και επιγραμματικά, χωρίς να εξαντλήσουμε το θέμα, τους όρους Ισραηλίτης, 

Ιουδαίος, Εβραίος, Ισραηλινός, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση4. 

Ισραηλίτης: Αυτός που ανήκει στον λαό που κατάγεται από τον Ιακώβ (Γένεσις 32:28). Μετά 

τον 8ο αι. π.Χ./π.κ.ε. προσδιορίζει τον κάτοικο του Βασιλείου του Ισραήλ. Για πρώτη φορά το 

όνομα Ισραήλ απαντάται επιγραφικά στη στήλη του Μενερπτά (1209 π.Χ./π.κ.ε., Μουσείο 

Καϊρου). Σήμερα οι όροι Ισραηλίτης και Ισραηλιτικός περιγράφουν τους πιστούς της εβραϊκής 

θρησκείας και των ιδιαίτερων ηθών και παραδόσεων. 

                                                           
1 Graetz, H., History of the Jews, vol. I (London 1911), 339 – 364 και Stewart, A. – Martin, S., R. «Attic 
Imported Pottery at Tel Dor, Israel: An Overview», Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 
No.337, (Feb. 2005), 79-94. 
2 Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece (Athens 1935), 7-8. 
3 Ιερ. 52, 28-30. Bowman S., «Jewish Diaspora in the Greek World - Introduction: Diaspora vs. Galut», 
στο Ember R.C. et al. (2005), Encyclopedia of diasporas: immigrant and refugee culture around the 
world, Springer Press: New York, 192 – 200 , όπου το ζήτημα αναλύεται διεξοδικά. Σύμφωνα με τον 
Steven Bowman, 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. 
4 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. 
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Ιουδαίος: Ο όρος, ο οποίος στα εβραϊκά αποδίδεται ως Γεχουντί, 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./π.κ.ε. ο όρος και 

εξαιτίας της Μακκαβαϊκής επανάστασης5 αποκτά εθνική, ιστορική, πολιτιστική και 

θρησκευτική ταυτότητα6.  

Εβραίος: Η λέξη απαντάται στη Τανάχ (Εβραϊκή Βίβλο). Προηγείται αυτής του Ισραηλίτη, ενώ 

ετυμολογείται από την εβραϊκή ρίζα ivri που σημαίνει «περνώ στην αντίπερα όχθη», ο 

περατής. Άλλοι αποδίδουν το όνομα στον Έβερ (δισέγγονος του Νώε). Ο όρος σύμφωνα με 

την M. Williams7 χρησιμοποιείται κατεξοχήν στα βυζαντινά χρόνια αντικαθιστώντας τον όρο 

Ιουδαίος. Σήμερα προσδιορίζει τον πιστό της εβραϊκής θρησκείας. 

Ισραηλινός: Ο πολίτης του Κράτους του Ισραήλ ανεξαρτήτως θρησκεύματος. 

 

ΙΙ. Αρχαιότητα  

 Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν τις σχέσεις των Ελλήνων με τη Γη του Ισραήλ, 

ήδη, από τον 6ο αιώνα π.Χ./π.κ.ε., αν όχι και νωρίτερα. Αττικά νομίσματα, τα οποία 

χρονολογούνται στα χρόνια λίγο πριν την πτώση της περσικής αυτοκρατορίας, 

αποδεικνύουν, με σχετική ασφάλεια, ότι η αττική δραχμή ήταν το κυρίαρχο νόμισμα της 

ευρύτερης περιοχής και επιβεβαιώνουν τις βιβλικές αναφορές που κάνουν λόγο για στενούς 

εμπορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων8. Επαφές μεταξύ Ιουδαίων και Ελλήνων 

αρχικά σε ένα πρώτο στρατιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο καταγράφονται πολύ πριν από τις 

εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά κυρίως μετά από αυτές. Γνωρίζουμε με 

ασφάλεια ότι στους μισθοφορικούς στρατούς του Κύρου, του Μ. Αλεξάνδρου και των 

ελληνιστικών βασιλείων συμμετείχαν και Ιουδαίοι ανάμεσα σε Κρήτες και Αιγυπτίους και 

μάλιστα συχνά βρίσκονταν σε ηγετικές θέσεις9. Οι επαφές αυτές έδωσαν ώθηση σε ένα 

μοναδικό πολιτιστικό φαινόμενο, γνωστό και ως «Ελληνιστικός Ιουδαϊσμός», το οποίο 

                                                           
5 Στις 14 Δεκεμβρίου του 164 π.Χ., ο Ιούδας ο Μακκαβαίος νικά τα πανίσχυρα στρατεύματα του 
Αντίοχου Δ΄ του Επιφανούς, ανακαταλαμβάνει τον Ναό στην Ιερουσαλήμ και αποκαθιστά τον 
Μωσαϊκό Νόμο. Η νίκη αυτή των Μακκαβαίων εορτάζεται μέχρι και σήμερα και είναι γνωστή, ως η 
Εορτή των Φώτων (Χάνουκα). Για την ιστορία των Μακκαβαίων βλ. ενδεικτικά το κλασσικό έργο του 
E. Bickerman, The Maccabbees (New York 1947) και P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-
Roman World (London 2003), 49-50. 
6 Μελέτση, ό.π. και Kraemer S.R. “On the meaning of the term ‘Jew’ in Greco – Roman Inscriptions”, 
HTR, 82: 1, (1989), 35-53. 
7 Williams, M., «The Meaning and Function of Ioudaios in Graeco – Roman Inscriptions», ZPE 116, 1997, 
249-262. Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς (Περὶ τῶν μετονομαζομένων, 117 και Περὶ τοῦ Βίου τοῦ Μωυσέως, 
Ι, 1) χρησιμοποιεί τον όρο Εβραίος για να δηλώσει τον ιστορικό λαό του Ισραήλ σε αντιδιαστολή προς 
τον όρο Ιουδαίος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εθνικά, θρησκευτικά, ιστορικά και 
πολιτιστικά την ταυτότητα ενός ατόμου. 
8 Reifenberg, A., Ancient Jewish Coins, nos. I a – 3 4(Jerusalem 1940), 5-9 και Ιω. 4, 4 – 6 [.... καὶ τί ὑμεῖς 
ἐμoί, Τύρoς καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλoφύλων; ...... καὶ τoὺς υἱoὺς Ἰoύδα καὶ τoὺς υἱoὺς 
Ἱερoυσαλὴμ ἀπέδoσθε τoῖς υἱoῖς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτoὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν....], Ιεζ. 27, 
13 - 17[....ἡ  ̔Ελλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων 
καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου. υἱοὶ Ροδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν 
ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου, ἀνθρώπους 
ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμείκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσίς, καὶ Ραμὸθ καὶ 
Χορχὸρ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.  ̓Ιούδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ  ̓Ισραήλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν πράσει σίτου 
καὶ μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ρητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμεικτόν σου...]. 
9 Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques (Paris 1949-1950), 248-286. 
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διήρκησε από τον 4ο π.Χ./π.κ.ε. μέχρι τον 2ο μ.Χ/κ.ε. αιώνα10. Η πρώτη, ωστόσο, πιθανή 

συνάντηση Έλληνα και Ιουδαίου καταγράφεται στον 4ο π.Χ., έτσι όπως μας παραδίδεται στο 

απόσπασμα του Ιωσήπου11 στο έργο Κατά Αππίωνος, όπου αναφέρεται στη συνάντηση του 

Αριστοτέλη με ένα Ιουδαίο από την περιοχή της Συριο-Παλαιστίνης στη Μικρά Ασία, 

παραθέτοντας το σχετικό χωρίο από το έργο του Κλεάρχου από τους Σολούς της Κύπρου, 

Περί Ύπνου. Παρά τις όποιες ιστορικές ή μη αναφορές, η ιουδαϊκή παρουσία εκτός της 

Παλαιστίνης περιοριζόταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα εδάφη της 

Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου άνοιξε ένα νέο 

κεφάλαιο στην ιστορία της ιουδαϊκής Διασποράς. Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, η 

παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων και η ίδρυση νέων πόλεων, όπως η Αλεξάνδρεια (321 

π.Χ./π.κ.ε.) και η Αντιόχεια (301 π.Χ./π.κ.ε.), 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 Μεσογείου12.  

 Στην Ελλάδα, η εβραϊκή παρουσία μαρτυρείται στα τέλη του 4ου - πρώτο μισό του 3ου 

αιώνα π.Χ./π.κ.ε., όπως δεικνύει η επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το Αμφιάρειο 

του Ωρωπού. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική επιγραφή, που αναφέρεται στην 

απελευθέρωση ενός Ιουδαίου δούλου, πολύ πριν από τους πολέμους του Αντίοχου Δ΄ του 

Επιφανούς13. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία σχετικά με την παρουσία Ιουδαίων απαντάται στο 

απόσπασμα από το Α΄ Βιβλίο των Μακκαβαίων. Μετά την επικύρωση της συμμαχίας 

Ρωμαίων και Μακκαβαίων14, ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος Μακεδονικός, ύπατος των Ρωμαίων, 

απέστειλε το 140 π.Χ./π.κ.ε. επιστολή στον Πτολεμαίο Η΄ Ευεργέτη από τον οποίο ζητούσε 

την αποτροπή πολεμικών ενεργειών εναντίων των Ιουδαίων, τους οποίους αποκαλεί φίλους 

και συμμάχους. Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει: [καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαμψάμῃ καὶ 

Σπαρτιάταις καὶ εἰς Δῆλον καὶ Μύνδον καὶ Σικυῶνα καὶ εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ εἰς 

τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰς τὴν Λυκίαν καὶ εἰς Ἁλικαρνασσὸν καὶ εἰς Ρόδον καὶ εἰς Φασηλίδα καὶ 

εἰς Κῶ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς Ἄραδον καὶ εἰς Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην. 24 

τὸ δὲ ἀντίγραφον αὐτῶν ἔγραψαν Σίμωνι τῷ ἀρχιερεῖ]. Η ρωμαϊκή κυριαρχία και κυρίως η 

εξέγερση των Μακκαβαίων σηματοδότησε ένα νέο ρεύμα μετακινήσεων15. Στα χρόνια της 

Μακκαβαϊκής εξεγέρσεως χρονολογούνται και οι τέσσερις απελευθερωτικές επιγραφές 

Ιουδαίων, που βρέθηκαν οι τρεις χαραγμένες στον πολυγωνικό τοίχο του ναού του 

Απόλλωνος στους Δελφούς και μία στο Θησαυρό των Αθηναίων. Οι συστηματικές ανασκαφές 

στη Δήλο από τη Γαλλική Σχολή των Αθηνών αποκάλυψαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός 

κτηρίου, που ταυτίστηκε με την «Ιερή Συνάθροιση» των Ιουδαίων, τη Συναγωγή, στη βάση 

και επιγραφικών τεκμηρίων. Η Συναγωγή της Δήλου φέρνει στο φως 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.  

                                                           
10 Φούγιας, Μ., Ελληνισμός και Ιουδαϊσμός. Ιστορικοί σταθμοί στις σχέσεις Ελλήνων και Ιουδαίων 
(Αθήνα 1995). 
11 Κατά Αππίωνος Ι, 176 – 183. 
12 Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece (Athens 1935), 7. 
13 Lewis, D., “The First Greek Jew”, Journal of Semitic Studies II (1957), 264 – 266 και Μ. Μιτσός, ΑΕ 
1952, 196. 
14 Α Μακκ. 15, 16-23.  
15 Mazur, D.B., Studies on Jewry in Greece (Athens 1935), 8. 
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Στον 1ο αιώνα μ.Χ./κ.ε., ο ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων ο Αλεξανδρεύς16, 

παραθέτει μία εκτεταμένη επιστολή του Αγρίππα στον Αυτοκράτορα Καλιγούλα, στην οποία 

κάνει αναφορά στη διασπορά των ιουδαϊκών αποικιών. Στο απόσπασμα αναφέρεται 

χαρακτηριστικά: [περὶ δὲ τῆς ἱεροπόλεως τὰ προσήκοντά μοι λεκτέον· αὕτη, καθάπερ ἔφην, 

ἐμὴ μέν ἐστι πατρίς, μητρόπολις δὲ οὐ μιᾶς χώρας Ἰουδαίας ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων, διὰ τὰς 

ἀποικίας ἃς ἐξέπεμψεν ἐπὶ καιρῶν εἰς μὲν τὰς ὁμόρους, Αἴγυπτον, Φοινίκην, Συρίαν τήν τε 

ἄλλην καὶ τὴν Κοίλην προσαγορευομένην, εἰς δὲ τὰς πόρρω διῳκισμένας, Παμφυλίαν, 

Κιλικίαν, τὰ πολλὰ τῆς Ἀσίας ἄχρι Βιθυνίας καὶ τῶν τοῦ Πόντου μυχῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 

εἰς Εὐρώπην, Θετταλίαν, Βοιωτίαν, Μακεδονίαν, Αἰτωλίαν, τὴν Ἀττικήν, Ἄργος, Κόρινθον, τὰ 

πλεῖστα καὶ ἄριστα Πελοποννήσου, καὶ οὐ μόνον αἱ ἤπειροι μεσταὶ τῶν Ἰουδαϊκῶν ἀποικιῶν 

εἰσιν, ἀλλὰ καὶ νήσων αἱ δοκιμώταται, Εὔβοια, Κύπρος, Κρήτη]. Η παραπάνω μαρτυρία του 

Φίλωνος είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος κυρίως της γεωγραφικής εξάπλωσης της 

ιουδαϊκής Διασποράς. Δεν αναφέρονται πλέον συγκεκριμένες πόλεις ή χώρες, όπου 

παρατηρούνται εγκαταστάσεις Ιουδαίων, αλλά ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές. Από τις 

Πράξεις των Αποστόλων17, πληροφορούμαστε ότι ο Απ. Παύλος επισκέφθηκε, στο α΄ μισό 

του 1ου αι., τις Συναγωγές των Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Αθηνών και Κορίνθου 

επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη σημαντικών ιουδαϊκών κοινοτήτων. Εικάζεται, ότι ο αριθμός 

του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδος ενισχύθηκε σημαντικά κατά την περίοδο των 

Ιουδαϊκών Πολέμων (66 - 70), όπου - όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ιώσηπος18, ο 

αυτοκράτορας Βεσπασιανός απέστειλε 6.000 νέους από τα Μάγδαλα να εργαστούν για 

λογαριασμό του Νέρωνα στην κατασκευή του Ισθμού της Κορίνθου.  

 

ΙΙΙ. 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 Διάταγμα του Καρακάλλα (212), με το οποίο οι Ιουδαίοι απέκτησαν το δικαίωμα του 

ρωμαίου πολίτη και κατά συνέπεια πολιτικά δικαιώματα, όπως μαρτυρά ανάμεσα σε άλλα 

επιγραφικά μνημεία και η μαρμάρινη σαρκοφάγος του Μάρκου Αυρήλιου Ιακώβου στον 

προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Οι Εβραίοι της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, οι Ρωμανιώτες, υιοθέτησαν τον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική 

γλώσσα και ήταν πλήρως ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία. Ζούσαν οργανωμένοι σε 

κοινότητες μέσα στους παλαιοχριστιανικούς οικισμούς, δεν είχαν ξεχωριστά νεκροταφεία– 

χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, αλλά θάβονταν δίπλα στους 

χριστιανούς και τους Εθνικούς, ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία τους, ενώ κατείχαν και 

δημόσια αξιώματα. Κομβικό χρονολογικό σημείο της ιστορίας των Εβραίων του Βυζαντίου 

υπήρξε ο 4ος αιώνας, μετά και τη διακήρυξη του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας της 

αυτοκρατορίας (διάταγμα του Γαλερίου). Έκτοτε και υπό την ανησυχία της εξάπλωσης του 

Ιουδαϊσμού εκδίδονται διατάγματα με πρώτα αυτά του αυτοκράτορα Θεοδοσίου και τα 

                                                           
16 Πρεσβ. 2, 281-282. 
17 Πραξ. 16, 2-3 17, 1, 10, 13, 15, 17, 18, 1-14. 
18 Ιουδ. Πολ., 3, 539-540 [καὶ Οὐεσπασιανὸς ἐπελθὼν ἵστησι πάντας ἐν τῷ σταδίῳ, καὶ γηραιοὺς μὲν 
ἅμα τοῖς ἀχρήστοις διακοσίους ἐπὶχιλίοις ὄντας ἀνελεῖν ἐκέλευσεν, τῶν δὲ νέων ἐπιλέξας τοὺς 
ἰσχυροτάτους ἑξακισχιλίους ἔπεμψεν εἰς τὸν ἰσθμὸν Νέρωνι, καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος εἰς τρισμυρίους καὶ 
τετρακοσίους ὄντας πιπράσκει χωρὶς τῶν Ἀγρίππᾳ χαρισθέντων]. 
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οποία ρύθμιζαν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Εβραίων19. Σε κάθε περίπτωση, οι 

λόγοι της αυτοκρατορικής στάσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε πολιτικά και οικονομικά 

κίνητρα, καθώς και στην προσπάθεια εδραίωσης της νέας θρησκείας στα όρια της 

Αυτοκρατορίας, παρά σε αντιεβραϊκά.  

Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565) το νομικό 

καθεστώς των Εβραίων του Βυζαντίου αλλάζει άρδην, επηρεάζοντας τα πολιτικά και 

θρησκευτικά τους δικαιώματα20. 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. Ειδικότερα, ως προς τα πολιτικά δικαιώματα των 

Εβραίων, σύμφωνα με τις Νεαραί, 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 ποινή21. Σταδιακά, η νομολογία αυτή έκανε σχεδόν αδύνατη την άσκηση από τους 

Εβραίους οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας. Παράλληλα, με διάταγμα ο 

Ιουστινιανός απαγορεύει τη δημόσια ανάγνωση της Τορά (Πεντατεύχου) στα εβραϊκά καθώς 

και την ανάγνωση της Μισνά22. Αυτή η απαγόρευση οδήγησε στην άνθηση της συναγωγικής 

ποίησης (Piyiut) σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τα χρόνια μετά τον Αυτοκράτορα 

Ιουστινιανό χαρακτηρίζονταν από την ένταση στις σχέσεις αυτοκρατόρων και Εβραίων, 

ωστόσο, οι εβραϊκές κοινότητες του Βυζαντίου συνέχιζαν να αυξάνονται, ενώ παρατηρείται 

μεγάλη άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών.   

Η ακμή των Κοινοτήτων αυτών διαφαίνεται πιο καθαρά στον 12ο αιώνα και αυτό γιατί 

οι μελετητές έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές του ραβίνου Βενιαμίν εκ Τουδέλης,23 ο 

οποίος αναφέρει ότι υπήρχαν ακμάζουσες εβραϊκές κοινότητες στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, 

τον Αχελώο, το Αιτωλικό, την Πάτρα, την Ναύπακτο, την Κρίσσα, την Κόρινθο, την Θήβα, την 

Χαλκίδα, την Ιαμπουρίτσα – Λάρυμνα, τη Ραβέννικα – αταύτιστη, τη Λαμία, το Γαρδίκι, τον 

Αλμυρό, τη Βίσσινα, τη Θεσσαλονίκη, το Δημητρίτζι, τη Δράμα, τη Χρυσούπολη Καβάλας, τη 

Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο και τέλος τη Ρόδο. Είναι χαρακτηριστικό πως την περίοδο της 

κυριαρχίας του Αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (1143-1180), 2.000 Εβραίοι ζούσαν στη 

Θήβα και 500 στη Θεσσαλονίκη. Οι περιγραφές του Βενιαμίν εκ Τουδέλης από τις πόλεις 

όπου επισκέφτηκε δείχνουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν ζούσαν 

απομονωμένοι, ασχολούμενοι κυρίως με το εμπόριο, τη βαφή και την ύφανση ενδυμάτων, 

επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν ιδιαίτερη ακμή στην Κόρινθο και στη Θήβα24. 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 

                                                           
19 Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World (New York 2003), 176-180, 178. 
20 Schäfer, ό.π., 188-194. 
21 Schäfer, ό.π., 188. 
22 Τμήμα του Ταλμούδ. Πρόκειται για μια ογκώδη, εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειμένων, που 
αποτελεί τη συνέχεια της ιουδαϊκής Βίβλου και περιλαμβάνει όχι μόνο κείμενα που αφορούν στην 
ερμηνεία του Μωσαϊκού Νόμου, αλλά και ποικίλο άλλο υλικό, νομικό, θεολογικό, ηθικό, 
επιστημονικό, ιστορικό, λαογραφικό κ.λπ. 
23 Βενιαμίν εκ Τουδέλης, Το Βιβλίο των Ταξιδιών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, Εισαγωγή-
σχόλια, Α. Σαββίδης, Κ. Μεγαλομμάτης, Μτφ. Φωτεινή Βλαχοπούλου (Αθήνα 1994), 34-35, 50, 63. 
24 ό.π., 63. 
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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. Η θετική στάση των Παλαιολόγων έναντι 

των Εβραίων διαφαίνεται και στη τοποθέτηση αυτών σε σημαντικές διοικητικές θέσεις, ενώ 

γνωρίζουμε ότι οι αρχίατροι του Μανουήλ του πρώτου και του τελευταίου Κομνηνού ήταν 

Εβραίοι. Η περίοδος, λοιπών, των Παλαιολόγων λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη και 

πρόοδο των εβραϊκών κοινοτήτων, οι οποίες και γνώρισαν περαιτέρω άνθηση στα χρόνια της 

Οθωμανικής περιόδου.  

 

ΙV. Οθωμανική περίοδος25 

 Στα τέλη του 15ου αιώνα (1492) δεκάδες χιλιάδες Σεφαραδιτών Εβραίων αναγκάστηκαν 

να εγκαταλείψουν την Ιβηρική Χερσόνησο, διωγμένοι για θρησκευτικούς και οικονομικούς 

λόγους από τους καθολικούς βασιλείς Φερδινάνδο και 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 το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδό τους, τα οποία και θέλησε να χρησιμοποιήσει για την αναζωογόνηση της 

αυτοκρατορίας. Η άφιξη των Σεφαραδιτών αύξησε πληθυσμιακά τις ήδη υπάρχουσες 

Ρωμανιώτικες κοινότητες και οδήγησε στην ανάπτυξη και άνθηση νεών. Οι Σεφαραδίτες, 

υπερήφανοι για την καταγωγή τους, δε λησμόνησαν την ισπανοεβραϊκή γλώσσα τους 

(λαντίνο) και τις παραδόσεις, που επί αιώνες δημιούργησαν στη Δύση. Εγκαταστάθηκαν 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. Ο μεγαλύτερος αριθμός Σεφαραδιτών εγκαταστάθηκε όπως είναι γνωστό στη 

Θεσσαλονίκη. Η παρουσία τους είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, η οποία 

από τον 16ο αιώνα είχε ήδη μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και 

πολιτιστικά κέντρα της εβραϊκής Διασποράς στη Μεσόγειο. Χάρη στο γενικότερο κλίμα 

ισότητας, το οποίο παρείχε το σύστημα των μιλέτ (θρησκευτικές κοινότητες) οι Εβραίοι δεν 

υπέστησαν συστηματικές διώξεις, όπως οι ομόθρησκοί τους στη Δύση, διαδραματίζοντας 

καταλυτικό ρόλο στην οικονομία και τη δημόσια ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Απασχολούνταν κυρίως στο εμπόριο κοσμημάτων, μαργαριταριών και μπαχαρικών, στην 

αγγειοπλαστική και στο εμπόριο πορσελάνης, καπνού, υφασμάτων, καθώς επίσης και στην 

νηματουργία μεταξιού. Παράλληλα με την δραστηριοποίησή τους στον οικονομικό τομέα, οι 

Εβραίοι διακρίνονταν στη βιομηχανία της ύφανσης και της τυπογραφίας. Η εμπορική τους 

δραστηριότητα και οι επαφές τους με 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, 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 

                                                           
25 Το κεφάλαιο βασίστηκε στην ψηφιακή εφαρμογή του Ε.Μ.Ε., Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, 
1941-1944, 2η Έκδοση (Αθήνα 2007). 
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διεκδικήσεων στην Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα επιδεινώσει τις εντάσεις αυτές 

μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων συχνά λαμβάνοντας δραματικό χαρακτήρα. 

 

V. Νεότερα χρόνια 

Στο νεοσύστατο Βασίλειο της Ελλάδας (1832) υπολογίζεται ότι ζούσαν λιγότεροι από 

χίλιοι Εβραίοι. Το σύνταγμα του 1844 διακήρυσσε την ισότητα όλων των Ελλήνων υπηκόων 

μπροστά στον νόμο, ανεξάρτητα από φυλή ή θρησκεία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, 

αναγνωρίστηκε και νομικά η Ισραηλιτική Κοινότητα της Αθήνας. Η πρωτεύουσα προσέλκυσε 

Εβραίους τόσο από κοντινές, υπό οθωμανική κυριαρχία, περιοχές όσο και από την Κεντρική 

Ευρώπη.  Η ενσωμάτωση των Επτανήσων, της Θεσσαλίας και της Άρτας στο δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα και της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο τέταρτο του 20ού θα 

πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των Εβραίων που κατοικεί στα όρια του νέου κράτους που 

υπολογίζεται ότι πλέον αριθμούσε περισσότερο από 100.000 άτομα. Παλιές και ανθηρές 

κοινότητες, όπως αυτές των Ιωαννίνων, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, εντάχθηκαν στο 

ελληνικό κράτος 26. Σήμερα, περίπου 5.500 Εβραίοι δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα 

της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου διατηρώντας 

ζωντανό το πολυπολιτισμικό παρελθόν της Ελλάδας.  

 

 

  

                                                           
26 Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα Τουρκοκρατούμενα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου: 
οι δύσκολες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης (Αθήνα 1992). 
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Η Ψηφιακή Εφαρμογή Πολυμέσων: Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των 

Ελλήνων Εβραίων (1941-1944) 

Αλεξάνδρα Πατρικίου 

 

Η δομή του διαδραστικού dvd αντανακλά μια βασική αρχή της διδασκαλίας του 

Ολοκαυτώματος αλλά και της ιστορίας ως επιστήμης: την πλαισίωση. Όσο κεντρικό κι αν 

είναι ένα γεγονός, ένα φαινόμενο, μια διαδικασία, τόσο χρειάζεται το πριν και το μετά 

προκειμένου  να γίνει κατανοητό. Έτσι, λοιπόν, το dvd χωρίζεται σε τρία μέρη στη ζωή πριν 

τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά τον πόλεμο. Εδώ θα επικεντρωθώ μόνο 

στη μια ενότητα κι αυτή αποσπασματικά, για να σας παρουσιάσω, εν συντομία, ένα χρονικό 

του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Ελλάδας μέσα από κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό 

του διαδραστικού DVD «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων 

Εβραίων». Εκτός από τη βασική αυτή κατηγοριοποίηση, όπου κάθε κατηγορία χωρίζεται σε 

θεματικές κάθε μία από τις οποίες έχει το δικό της οπτικοακουστικό υλικό. Πέραν αυτού 

υπάρχει και το λεγόμενο πρόσθετο υλικό, ένα σύντομο χρονολόγιο, μια βιβλιογραφία με 

επιστημονικά βιβλία, αλλά και απομνημονεύματα και μαρτυρίες. Μπαίνοντας, λοιπόν, στην 

κατηγορία «Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-44», 

ξεκινώ από την πρώτη θεματική.   

 

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-41 και η γερμανική κατοχή  

Στα τέλη Οκτωβρίου του 1940, οι Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, που 

βρισκόταν ήδη υπό την κατοχή τους. Η αρχική τους προέλαση ανακόπηκε από τον ελληνικό 

στρατό, που όχι μόνο τους εκδίωξε εκτός συνόρων, αλλά κατέλαβε και ένα μέρος του 

αλβανικού εδάφους. Στον πόλεμο αυτό συμμετείχαν και χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι. 

Η νίκη κατά των Ιταλών αποτέλεσε το πρώτο πλήγμα κατά των δυνάμεων του Άξονα. 

Καθώς ο Χίτλερ δεν μπορούσε να επιτρέψει την ήττα του Μουσολίνι, διέταξε το Δεκέμβριο 

του 1940 την κατάκτηση της Ελλάδας. Οι γερμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στο ελληνικό 

έδαφος στις 6 Απριλίου 1941. Στις 9 Απριλίου κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και στις 27 την 

Αθήνα. Η χώρα χωρίστηκε σε τρεις ζώνες κατοχής, γερμανική, ιταλική και βουλγαρική.   

Υπολογίζεται ότι περίπου 670.000 Έλληνες βρήκαν το θάνατο κατά τη διάρκεια των 

τεσσάρων χρόνων που κράτησε η Κατοχή, από τους οποίους οι 65.000 ήταν Έλληνες Εβραίοι. 

Ο λιμός του 1941-42, οι εκτελέσεις, οι συγκρούσεις ανταρτών με τον κατακτητή, καθώς και 

τα αντίποινα με τις ολοκληρωτικές καταστροφές χωριών υπήρξαν το βαρύ τίμημα που 

πλήρωσε ο ελληνικός λαός.  

 

Τα πρώτα μέτρα κατά των Εβραίων  

Αμέσως μετά την κατάκτηση της Ελλάδας και πριν ακόμη από τη διαίρεσή της μεταξύ των 

δυνάμεων του Άξονα, το διαβόητο «Ζόντερκομμαντο Ρόζενμπεργκ», που είχε ήδη 

λεηλατήσει την υπόλοιπη ηττημένη Ευρώπη αρπάζοντας εβραϊκούς θησαυρούς, άρχισε να 
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περιτρέχει τη χώρα. Εισέβαλε σε εβραϊκά σπίτια και καταστήματα, καθώς και σε ιδρύματα, 

όπως σχολεία, βιβλιοθήκες, σε τράπεζες, νοσοκομεία και συναγωγές. Κάθε θρησκευτικό 

διακοσμητικό στοιχείο, σπάνια χειρόγραφα, αρχεία και ανεκτίμητες συλλογές κατάσχονταν 

και αποστέλλονταν στη Γερμανία. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της γερμανικής κατοχής 

της Θεσσαλονίκης, οι εβραϊκές εφημερίδες έκλεισαν και τα πιεστήριά τους κατασχέθηκαν. 

Πολλές εβραϊκές οικογένειες εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, κάποιες περιουσίες 

απαλλοτριώθηκαν και κατά διαστήματα λάμβαναν χώρα δημόσιοι εξευτελισμοί ραβίνων, 

ενώ Εβραίοι συλλαμβάνονταν και εκτελούνταν ως «κομμουνιστές». 

Στις 11 Ιουλίου 1942, όλοι οι άρρενες Έλληνες Εβραίοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ηλικίας 

18 έως 45 ετών διατάχθηκαν να συγκεντρωθούν στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της 

πόλης, για να καταγραφούν σε καταλόγους εργασίας. Κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο, 

περίπου 9.000 άντρες αναγκάστηκαν να εκτελούν ταπεινωτικές «γυμναστικές ασκήσεις» 

μέχρις εξαντλήσεως. Λίγο αργότερα, περίπου 7.000 από αυτούς στάλθηκαν σε διάφορα 

στρατόπεδα ανά την Ελλάδα με σκοπό την καταναγκαστική εργασία. Κατασκευάζοντας 

σιδηροδρομικές  γραμμές, δρόμους και οχυρώσεις για τους Γερμανούς υπό άθλιες συνθήκες, 

πολλοί πέθαναν από την κακομεταχείριση. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης πέτυχε 

την απελευθέρωση πολλών αιχμαλώτων, πληρώνοντας ένα τεράστιο ποσό στους Γερμανούς.  

Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, οι Γερμανοί άρχισαν, σε συνεργασία με το Δήμο 

Θεσσαλονίκης, την καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου. Αφού το κατέστρεψαν, 

χρησιμοποίησαν τις ταφόπλακες ως οικοδομικά υλικά, με αποτέλεσμα σήμερα να μη σώζεται 

σχεδόν τίποτα από το νεκροταφείο του 15ου αιώνα. 

 

Ο διωγμός εντείνεται  

Το Φεβρουάριο του 1943, ο βοηθός του διαβόητου Adolf Eichmann των SS, o Dieter 

Wisliceny, κατέφθασε στην πόλη, μαζί με τον Alois Brunner, για να προετοιμάσουν τον 

συστηματικό εκτοπισμό των Εβραίων της πόλης. Από τις 6 ως τις 17 του ίδιου μήνα, 

εκδόθηκαν διαταγές, με τις οποίες άρχισε ουσιαστικά η εφαρμογή των Νόμων της 

Νυρεμβέργης, δηλ. η εφαρμογή των ρατσιστικών αντισημιτικών νόμων και στη Θεσσαλονίκη. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

• Κάθε Εβραίος άνω των πέντε ετών ήταν υποχρεωμένος από τις 6 Μαρτίου 1943 να φορά 

στο στήθος το διακριτικό κίτρινο αστέρι. 

• Υποχρεωτική καταγραφή κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου. 

• Όλοι οι Εβραίοι, ακόμη και όσοι είχαν εκχριστιανισθεί μέχρι και πριν από δύο γενιές, 

ήταν υποχρεωμένοι να απογραφούν και να πάρουν τις ειδικές ταυτότητες. 

• Τα εβραϊκά καταστήματα και σπίτια έπρεπε να σημανθούν ευκρινώς.   

• Απαγορεύτηκε στους Εβραίους η πώληση ή μεταβίβαση κινητών ή ακίνητων 

περιουσιακών στοιχείων.  

• Απαγορεύτηκε επίσης να χρησιμοποιούν οι Εβραίοι οποιοδήποτε μέσο μαζικής 

μεταφοράς.  

Όλοι οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν σε ένα από τα γκέτο που είχαν ορίσει οι 

Γερμανοί, κυρίως στις γειτονιές του Βαρώνου Χιρς και των Εξοχών. Με ελάχιστη 
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προειδοποίηση, και με την απαγόρευση να κουβαλήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός των 

απολύτως απαραιτήτων, περίπου 6.000 οικογένειες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια 

τους, και να βρούνε νέο κατάλυμα. Στον περιορισμένο χώρο των γκέτο, οι συνθήκες ήταν 

ασφυκτικές: μέχρι και έξι οικογένειες μοιράζονταν ένα διαμέρισμα. Αρχικά, υπήρχε 

τουλάχιστον η δυνατότητα εξόδου από τα γκέτο για να μπορούν να πηγαίνουν στις δουλειές 

τους, λίγο αργότερα όμως τους απαγορεύτηκε εντελώς και αυτή. Μια και τα περισσότερα 

καταστήματα και επιχειρήσεις βρισκόταν εκτός των γκέτο, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 

έχασαν με τον τρόπο αυτό κάθε δυνατότητα βιοπορισμού.  

 

Ο εκτοπισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης  

Λίγες μέρες αργότερα, οι Γερμανοί ζήτησαν από τον Αρχιραβίνο, Τσβι Κόρετς, να τους 

παραδώσει κατάλογο με τα ονόματα όλων των μελών της εβραϊκής κοινότητας. Το σκηνικό 

για τα όσα θα επακολουθούσαν ήταν τώρα έτοιμο: στις 15 Μαρτίου του 1943, όσοι Εβραίοι 

βρίσκονταν στο γκέτο του Βαρώνου Χιρς, συνελήφθησαν και την επόμενη μέρα εκτοπίστηκαν 

με τρένο στην Πολωνία, στοιβαγμένοι μέσα σε βαγόνια μεταφοράς ζώων, κάτω από άθλιες 

συνθήκες. Υπερπλήρη βαγόνια, με 70 -75 άτομα το καθένα, χωρίς καν χώρο για να καθίσουν, 

με ένα βαρέλι νερό για την διαδρομή και ένα για τις φυσικές τους ανάγκες, για ένα ταξίδι 

που διαρκούσε τουλάχιστον τέσσερις μέρες. Πολλοί πέθαναν στη διαδρομή και τα πτώματα 

απλώς πετάγονταν στην άκρη της γραμμής, όποτε υπήρχε στάση. Μέχρι τις 2 Αυγούστου 

1943, σε συνολικά 18 σιδηροδρομικές αποστολές, περίπου 43.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 

εκτοπίστηκαν κάτω από φρικτές συνθήκες. Προορισμός για τους περισσότερους ήταν το 

στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Από αυτούς δεν θα ξαναγύρισαν παρά 

μόνο περίπου 1.950, συμπεριλαμβανομένων και των επιζώντων από άλλες εβραϊκές 

κοινότητες της χώρας.  

 

Λεηλασίες περιουσιών 

Υπό τις διαταγές του πολεμικού συμβούλου του στρατιωτικού διοικητή Θεσσαλονίκης, του 

Δρ. Μαξ Μέρτεν, οι εβραϊκές περιουσίες λεηλατήθηκαν και «μοιράστηκαν» κατά κύριο λόγο 

σε Γερμανούς και Έλληνες συνεργάτες τους. Η προσπάθεια απόδοσης νομιμοφάνειας στη 

διαδικασία αυτή, οδήγησε στην ίδρυση με τον ΑΝ 205/1943 της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως 

Ισραηλιτικών Περιουσιών, η οποία υποτίθεται ότι θα προέβαινε σε απογραφή και εκτίμηση 

των περιουσιών και στην ανάθεση της διαχείρισής τους υπό μεσεγγύηση σε «συνετούς 

οικογενειάρχες». Οι μεσεγγυούχοι θα ήταν υπόλογοι έναντι του ελληνικού κράτους με 

λεπτομερείς εκθέσεις διαχείρισης για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, η 

εκποίηση των οποίων απαγορευόταν. Είναι προφανές ότι οι έτσι κι αλλιώς προβληματικές 

διατάξεις του νόμου ελάχιστα εφαρμόστηκαν. Υπήρξαν πολλοί που εντελώς απροκάλυπτα, 

επωφελήθηκαν από τη δυστυχία των Εβραίων συμπολιτών τους, όπως γνωστοί 

Ταγματασφαλίτες. Υπήρξαν βέβαια και ορισμένοι πρόσφυγες από τις βουλγαροκρατούμενες 

περιοχές που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και πήραν κάποια σπίτια και καταστήματα 

Εβραίων συμπολιτών τους.  
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Εκτοπίσεις των Εβραίων της Βορειοανατολικής Ελλάδας 

Τον Μάρτιο του 1943, οι Εβραίοι κάτοικοι της βουλγαρικής ζώνης κατοχής της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης συγκεντρώθηκαν από τους Βούλγαρους και στάλθηκαν στο λιμάνι 

του Λομ, στο Δούναβη, όπου και παραδόθηκαν στους Γερμανούς, οι οποίοι θα τους 

μετέφεραν στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα. Κάποια από τα πλοία στα οποία τους 

επιβίβασαν οι Βουλγαρικές αρχές βυθίστηκαν (επίτηδες ή όχι) πριν καν φτάσουν στο Λομ, 

παρασύροντας στο βυθό το ανθρώπινο φορτίο τους. Από τους 4.200 Εβραίους της περιοχής 

μόλις 200 επέζησαν, ενώ οι περιουσίες τους λεηλατήθηκαν από τους Βούλγαρους 

κατακτητές.  

 

Η επίσημη διαμαρτυρία του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού  

Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν με τα δύο υπομνήματα του Αρχιεπισκόπου Αθήνας και πάσης 

Ελλάδος Δαμασκηνού. Με το πρώτο υπόμνημα, που εστάλη στις 23 Μαρτίου 1943 (δηλαδή 

αφού είχαν αρχίσει οι εκτοπίσεις), προς τον Πρωθυπουργό της κατοχικής κυβέρνησης, η 

οποία ως τότε είχε παραμείνει απαθής θεατής των γεγονότων, Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο, 

του ζητούσε να μεσολαβήσει στις γερμανικές αρχές, ώστε να σταματήσουν οι διώξεις των 

Ελλήνων Εβραίων. Στο υπόμνημά του υπερασπιζόταν την εβραϊκή παρουσία στην ελληνική 

κοινωνική ζωή και υπενθύμιζε ότι οι κατοχικές αρχές έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν 

όλους τους Έλληνες υπηκόους. 

 

 Έκδοση ψεύτικων ταυτοτήτων    

Είναι προφανές βέβαια ότι τα υπομνήματα δεν αρκούσαν. Με την προτροπή του 

Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, και την ενεργητική συνεργασία του Διευθυντή της Αστυνομίας 

Αθηνών, Άγγελου Έβερτ, δόθηκαν διαταγές στα αστυνομικά τμήματα να εκδίδουν ψεύτικες 

ταυτότητες σε όσους Εβραίους το επιθυμούσαν. Οι ταυτότητες αυτές, που είχαν χριστιανικά 

ονόματα και ανέγραφαν ως θρήσκευμα Χριστιανός Ορθόδοξος, δεν διακρίνονταν καθόλου 

από τις αληθινές, αφού είχαν εκδοθεί από τις ίδιες τις αστυνομικές αρχές, και συνεπώς 

μπορούσαν να περάσουν κάθε γερμανικό έλεγχο. 

          

Ζάκυνθος 

Δεν ήταν οι τύχες όλων των εβραϊκών κοινοτήτων ακριβώς ίδιες και αυτό για ποικίλους 

λόγους. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η Ζάκυνθος. Τον Ιούνιο του 1944, ο 

Μητροπολίτης του νησιού, Χρυσόστομος Δημητρίου και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Λουκάς 

Καρρέρ, πέτυχαν κάτι πρωτοφανές: κατόρθωσαν να προστατέψουν ολόκληρο τον εβραϊκό 

πληθυσμό της Ζακύνθου από την τύχη των ομοθρήσκων τους σε άλλες περιοχές. Οι δύο 

άνδρες πήραν την απόφαση να συμπεριλάβουν στον κατάλογο μόνο τα δικά τους ονόματα. 

Παρόλα αυτά, για κάθε ενδεχόμενο, όλοι οι Εβραίοι της Ζακύνθου διασκορπίστηκαν στα 

χωριά του νησιού, όπου χριστιανικές οικογένειες τους έκρυψαν. Χάρη στην 

αποφασιστικότητα των δύο ηγετών του νησιού, καθώς και του ντόπιου πληθυσμού, οι 275 

Εβραίοι της Ζακύνθου επέζησαν, χωρίς ούτε μία απώλεια.  
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Οδοί διαφυγής  

Καθώς η κατάσταση διαρκώς χειροτέρευε στην κατεχόμενη Ελλάδα, πολλοί Εβραίοι, ιδίως 

στην Αθήνα, αναζητούσαν τρόπους να ξεφύγουν από τη χώρα για να γλιτώσουν. Με τη 

βοήθεια των αντιστασιακών οργανώσεων ορισμένοι Έλληνες Εβραίοι κατόρθωσαν να 

διαφύγουν. Αρκετοί κατάφεραν να φτάσουν από την Αθήνα στη Χαλκίδα. Με κάρα ή 

φορτηγά διέσχιζαν το νησί και έφταναν στον καταυλισμό ανταρτών στην ανατολική πλευρά 

της Εύβοιας. Από εκεί μικρά ψαροκάικα, τα οποία έρχονταν φέρνοντας λαθραία τρόφιμα στο 

νησί, έφευγαν ξανά προς τα νησιά του Αιγαίου και την τουρκική ακτή, παίρνοντας μαζί και 

τους πρόσφυγες, τους οποίους αποβίβαζαν στα μικρασιατικά παράλια και από κει 

προχωρούσαν ως την Παλαιστίνη. 

 

Κρυμμένες οικογένειες  

Αρκετοί άλλοι, που για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, 

μπόρεσαν να κρυφτούν σε χριστιανικές οικογένειες. Οι περισσότεροι από τους κρυμμένους 

Εβραίους ήταν παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν σταλεί στα στρατόπεδα. Εκείνοι που τους 

έκρυβαν ήταν συχνά απλοί άνθρωποι. Τις περισσότερες φορές, με δική τους πρωτοβουλία 

προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Οι κίνδυνοι άλλωστε που 

αντιμετώπιζαν, όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι οικογένειές τους, ήταν τεράστιοι. Σε περίπτωση 

που αποκαλύπτονταν, οι γερμανικές διαταγές προέβλεπαν την εσχάτη των ποινών. Οι 

περιπτώσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να τονίσει τον πλουραλισμό των 

εμπειριών και να μη δοθεί έμφαση μόνο στα στρατόπεδα. Το ίδιο ισχύει και με τη συμμετοχή 

στα αντιστασιακά κινήματα.  

 

Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση  

Εκτός από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και των άλλων κοινοτήτων της κεντρικής 

Μακεδονίας, οι περισσότεροι από τους οποίους συνελήφθησαν και εκτοπίστηκαν προτού 

οργανωθεί κάποια αποτελεσματική αντιστασιακή κίνηση (Μάρτιος ’43), αρκετοί Εβραίοι από 

άλλες πόλεις των ιταλοκρατούμενων περιοχών προσχώρησαν στην Αντίσταση, κυρίως στις 

γραμμές του ΕΛΑΣ. Θλιβερές εξαιρέσεις αποτέλεσαν οι κοινότητες της Ηπείρου, όπως τα 

Γιάννενα, η Άρτα, η Πρέβεζα. Ειδικά οι Εβραίοι της Θεσσαλίας, ειδοποιημένοι από τους 

ηγέτες των κοινοτήτων τους, τοπικούς παράγοντες της πολιτείας και της εκκλησίας και τους 

αντάρτες, κατέφυγαν στα γύρω βουνά. Εκεί πολλοί από αυτούς, ιδιαίτερα οι νέοι άντρες 

αλλά και αρκετές κοπέλες, γίνονταν μέλη του αντιστασιακού κινήματος. Υπολογίζεται, 

σύμφωνα και με έρευνα και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, πως περίπου 700 Εβραίοι και 

Εβραίες συμμετείχαν ενεργά στην Αντίσταση, τόσο σε μάχιμες μονάδες ως επιτελικοί 

αξιωματικοί και διαχειριστές υλικού, όσο και σε βοηθητικές θέσεις όπως γιατροί, νοσοκόμοι, 

διερμηνείς. Εβραίοι αντάρτες πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στη Στερεά Ελλάδα, όπου 

χτυπούσε η καρδιά της «Ελεύθερης Ελλάδας», τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία.  
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Εκτοπίσεις των Εβραίων από την υπόλοιπη Ελλάδα 

Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, το Σεπτέμβριο του 1943, οι Γερμανοί πήραν υπό 

τον έλεγχό τους την ιταλική ζώνη κατοχής και ξεκίνησαν τη δίωξη όσων Εβραίων είχαν μείνει 

σε αυτές τις περιοχές. Όπως είχε ήδη γίνει στη Θεσσαλονίκη, έτσι και στην Αθήνα, οι Γερμανοί 

ζήτησαν από τον Ραβίνο Ηλία Μπαρζιλάι να τους παραδώσει κατάλογο με τα ονόματα όλων 

των μελών της εβραϊκής κοινότητας. Αυτή τη φορά ωστόσο ακολουθήθηκε διαφορετική 

τακτική απ’ ό,τι για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη. Ο ραβίνος δραπέτευσε, μετά από 

παρότρυνση και έμπρακτη βοήθεια του ΕΑΜ, στα βουνά. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να 

καταγράψουν τους Εβραίους της πρωτεύουσας και, όταν η προσπάθειά τους αυτή απέτυχε 

(ο Μπαρζιλάι φρόντισε να καταστραφούν οι κατάλογοι των μελών της κοινότητας), 

συνέλαβαν όσους πήγαν στη συναγωγή, μετά από κάλεσμα, στις 24 Μαρτίου 1944. Οι 

συλληφθέντες κρατήθηκαν για λίγες μέρες, υπό άθλιες συνθήκες, στο στρατόπεδο 

Χαϊδαρίου, από όπου στάλθηκαν με τρένα στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς-

Μπίρκεναου. 

Όπως είδαμε και προηγουμένως, σε κάποιες πόλεις όπου οι Γερμανοί προσπάθησαν να 

καταγράψουν και να συλλάβουν τους εβραϊκούς πληθυσμούς, εκείνοι, ειδοποιημένοι από 

τους επικεφαλής των κοινοτήτων τους, από τοπικούς παράγοντες και τους αντάρτες, βρήκαν 

καταφύγιο στα βουνά. Τέτοια ήταν για παράδειγμα η περίπτωση του Βόλου, όπου η τοπική 

κοινότητα ειδοποιημένη από τον Ραβίνο Πέσαχ και τον Μητροπολίτη Ιωακείμ, πρόλαβε στην 

πλειοψηφία της να εγκαταλείψει την πόλη  πριν συλληφθεί.  

Πολλοί Εβραίοι ανά την Ελλάδα, ωστόσο, δεν κατόρθωσαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα 

να συλληφθούν και να σταλούν στα στρατόπεδα θανάτου. Οι εβραϊκές κοινότητες των 

Ιωαννίνων (25 Μαρτίου 1944), της Κρήτης (7 Ιουνίου 1944), της Κέρκυρας (9 Ιουνίου 1944), 

ακόμη και της Ρόδου (23 Ιουλίου 1944), μολονότι η Ρόδος δεν ανήκε ακόμη στην ελληνική 

επικράτεια, και έχασαν από 89 ως 92% του προπολεμικού πληθυσμού τους. 

Συνολικά περίπου το 85% των Εβραίων που ζούσαν προπολεμικά στην Ελλάδα, 

δολοφονήθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης. Οι περιουσίες και οι επιχειρήσεις τους 

κατασχέθηκαν, ενώ λεηλατήθηκαν καλλιτεχνικοί θησαυροί και βιβλιοθήκες που ανήκαν στις 

κοινότητες και καταστράφηκαν τα νεκροταφεία και οι συναγωγές τους.  

 

Απελευθέρωση  

Οι Εβραίοι που εκτοπίστηκαν από την Ελλάδα πήγαν κατά κύριο λόγο στο Άουσβιτς-

Μπίρκεναου και δευτερευόντως στο Μπέργκεν-Μπέλσεν. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να 

βρείτε και τρεις ιστορίες επιζησάντων του Άουσβιτς, του Σαμ Νεχαμά, της Μπέρρυς Ναχμίας 

και του Μαρσέλ Νατζαρή.  

• Το Άουσβιτς – Μπίρκεναου, απελευθερώθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1945 

• Το Μπούχενβαλντ, το Μπέργκεν-Μπέλσεν, το Νταχάου τον Απρίλιο του 1945 

• Το Μάουτχάουζεν τον Μάιο του 1945 

         Στα στρατόπεδα αυτά οι Συμμαχικές Δυνάμεις βρέθηκαν μπροστά σε χιλιάδες 

τρομοκρατημένους φυλακισμένους στα πρόθυρα του θανάτου από τις αρρώστιες και τον 

υποσιτισμό. Για να τους προσφέρουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσοκομεία 
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εκστρατείας στήθηκαν σε πολλές χώρες (Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Πολωνία), ενώ λίγο 

αργότερα οργανώθηκε η επιστροφή των επιζώντων στις χώρες τους. Ο αντίκτυπος της 

καταστροφής ήταν εντονότερος για αυτούς, αφού οι Γερμανοί είχαν επιδιώξει συστηματικά 

τη διάλυση των ελληνοεβραϊκών κοινοτήτων. Χωρίς φίλους ή οικογένεια, χωρίς σπίτι και 

περιουσία, κατόρθωσαν παρόλα αυτά να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Από αυτούς, γύρω στις 

5.000 εγκαταστάθηκαν στις επανιδρυμένες κοινότητες, κυρίως σε εκείνη της Αθήνας, ενώ οι 

υπόλοιποι επέλεξαν να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στην 

Παλαιστίνη και από το 1948 και εξής στο κράτος του Ισραήλ.  
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Προτάσεις για μια βιωματική διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσω της τέχνης 

 

Νίνα Αλκαλάη 

 

To κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτικό συνοδευτικό υλικό του βιωματικού 

εργαστηρίου με στόχο: 

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

διαδικασίας 

2. Να προτείνει κάποιες απλές ιδέες στους καθηγητές που επιθυμούν να προσεγγίσουν το 

Ολοκαύτωμα μέσα από τις τέχνες.  

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

΄90 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολλών κρατών. Στην Ελλάδα, oμάδα εκπαιδευτικών (Γ. 

Κόκκινος, Μ. Βλαχού, Β. Σακκά, Ε. Κουνέλη, Α. Κώστογλου, Σ. Παπαδόπουλος) έχει καταθέσει 

σημαντικό ερευνητικό έργο για την προσέγγιση του θέματος το οποίο καταγράφεται στο 

βιβλίο τους «Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο». Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς στόχος της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας διεθνώς είναι η 

ενσυναισθηματική και διερευνητική προσέγγιση του θέματος,  έτσι ώστε η διδασκαλία να 

συμβάλλει τόσο στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης όσο και στη συναισθηματική 

εμπλοκή των μαθητών που σταδιακά επιφέρει συνειδητές αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης 

του κόσμου και του Άλλου. 

Όπως τονίζει και η Χριστίνα Κουλούρη, καθηγήτρια νεότερης ιστορίας στο Πάντειo Πανε-

πιστήμιο: 

Οι στόχοι της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος εναρμονίζονται με τους στόχους της 

διδασκαλίας της ιστορίας, της πολιτικής αγωγής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Γενικεύοντας, θα εντοπίζαμε ως πρώτο στόχο την κατανόηση των άλλων, δηλαδή εν τέλει 

του εαυτού μας και του δυτικού πολιτισμού στον οποίο ανήκουμε. Σύμφωνα με τον 

δεύτερο στόχο, η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος αποτελεί τμήμα της ευρύτερης 

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

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

πράξεις. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η τέχνη έρχεται στο επίκεντρο της διδακτικής εμπειρίας από τη στιγμή που η σύγχρονη 

διδακτική μεθοδολογία αναδεικνύει τη σημασία της ενσυναίσθησης, διερεύνησης, 

αποστασιοποίησης και επανόρθωσης. 

Ο Elliot Eisner, καθηγητής και πρόεδρος της διεθνούς ένωσης για την εκπαίδευση μέσω της 

τέχνης είχε πει: «ποιος είναι ο στόχος της εκπαίδευσης αν δεν διευρύνει τους τρόπους μέσω 

των οποίων το άτομο προσλαμβάνει τον κόσμο αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και μοιράζεται με 

τους άλλους την εμπειρία του από αυτόν»; 
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ΤΕΧΝΗ: Μουσική, εικαστικά, χορός, ποίηση, λογοτεχνία, φωτογραφία, κινηματογράφος, 

βίντεο, θέατρο, αφίσες, γκράφιτι. 

 

Τα προϊόντα τέχνης ως:  Αρχειακό υλικό 

                  Μέσο γνώσης και κατανόησης 

                  Πράξη δημιουργίας- επανόρθωσης 

 

  

Στο στρατόπεδο Terezin, βιτρίνα προπαγάνδας των ναζί, στη βόρεια Βοημία, όπου παιδιά και 

ενήλικες είχαν τη δυνατότητα καλλιτεχνικής δημιουργίας πριν μεταφερθούν σε άλλα 

στρατόπεδα εξόντωσης, βρέθηκαν εκατοντάδες ποιήματα και πάνω από 4.000 ζωγραφιές, 

έργα 11.000 παιδιών και εφήβων. Στις ζωγραφιές  και στους  στίχους, ο τρόμος, η θλίψη, η 

ελπίδα, η απορία, παίρνουν χρώμα και μορφή. Τα έργα αποτελούν μαρτυρίες μιας 

ακατανόητης πραγματικότητας. Ταυτόχρονα ήταν και ο μοναδικός τρόπος συναισθηματικής 

επιβίωσης, πολύτιμο εργαλείο ψυχικής εκτόνωσης, γέφυρα σωτηρίας ανάμεσα στον 

εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο. 

Τα έργα από το Terezin, αλλά και ημερολόγια, μουσικές συνθέσεις και σχέδια που βρέθηκαν 

σε άλλα στρατόπεδα, αποτελούν ένα σπάνιο αρχειακό υλικό που προσφέρει πολύτιμη 

γνώση για τα γεγονότα. Ταυτόχρονα αποτελούν εργαλείο  κατανόησης  για τις σκέψεις τα 

συναισθήματα και τη δράση των θυμάτων. 

 

Τέχνη  μετά τον Πόλεμο  

Μετά  τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο  γερμανοεβραίος φιλόσοφος Theodor Adorno με τη 

γνωστή φράση του «μετά το Άουσβιτς δεν μπορεί να υπάρξει ποίηση» αμφισβήτησε τη 

δύναμη της τέχνης και ανέδειξε το ζήτημα του «περιγράψιμου», της δυνατότητας  λεκτικής 

αποτύπωσης οριακών γεγονότων, γενικά της αποτύπωσης του «αδιανόητου»  μέσω της 

τέχνης. Ωστόσο ο ίδιος τροποποίησε αργότερα τη θέση του: «Ο ανθρώπινος πόνος ζητά τη 

συνεχή παρουσία της τέχνης.. μόνο στην τέχνη μπορεί ο πόνος να βρει τη φωνή του…» Σε 

παρόμοιο προβληματισμό, η καθηγήτρια Τζίνα Πολίτη στο δοκίμιό της «Το Γραπτό και το 

Άφραστο» επισημαίνει ότι γλώσσα και πάθος βρίσκονται σε αναντιστοιχία τονίζοντας 

ωστόσο ότι η γλώσσα συνεχίζει την προσπάθεια να εκφράσει το ανέκφραστο, και ότι κυρίως 

στην ποίηση η γλώσσα «δηλώνει την ανημπόρια της να πει ενώ ταυτόχρονα λέει ». 

Η καταλυτική δύναμη της τέχνης αναδεικνύεται τόσο στα έργα που δημιουργήθηκαν στη 

διάρκεια του Ολοκαυτώματος, όσο και στα εκατοντάδες μεταπολεμικά έργα τέχνης που 

αναφέρονται σε αυτό το τραύμα (λογοτεχνία, ποίηση, εικαστικά, φιλμ, χορογραφίες, 

μουσική). Επιζώντες, απόγονοι θυμάτων, καλλιτέχνες και διανοούμενοι, εβραίοι και μη, 

αναζήτησαν μέσα από το συμβολισμό της τέχνης την κατανόηση, την ψυχική ισορροπία και 

εκτόνωση, την ψυχική επανόρθωση.  

 

Όπως είπε και ο Εντγκάρ Μορέν: «Όποιος και να είναι ο πολιτισμός του, το ανθρώπινο ον 

παράγει δύο ομιλίες: η μία είναι ορθολογική και η άλλη είναι συμβολική». 
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ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος  αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό.  Ο 

τρόπος προσέγγισης που προτείνεται σε αυτό το σεμινάριο, συνδυάζει αρχές της 

εκπαίδευσης μέσω της τέχνης και  αρχές της θεραπείας  μέσω των τεχνών. 

 

1. Αρχές της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης (Art education): 

Επιδιώκεται η επαφή και εξοικείωση των μαθητών με επιλεγμένα έργα τέχνης. 

1.1. Καταρχήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη «στρατοπεδική τέχνη».   Υπάρχει ένα 

ευρύ και σημαντικό αρχειακό υλικό από ποιήματα, σημειώσεις, ημερολόγια, σκίτσα, 

εικαστικά έργα, που έγιναν μέσα στα στρατόπεδα από κρατούμενους, παιδιά και ενήλικες. 

Μέσα από αυτά, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα και τις εμπειρίες 

τους και όχι  με στατιστικά μόνο στοιχεία ανθρώπινων απωλειών. 

1.2. Έργα της μεταπολεμικής περιόδου που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός ή εμπνέονται 

από αυτό μπορούν να μελετηθούν και αναλυθούν («στρατοπεδική λογοτεχνία», ποίηση, 

εικαστικά έργα, χορογραφικά έργα, μουσικές συνθέσεις)  

1.3  Τέλος μπορούν  να χρησιμοποιηθούν έργα που δεν  έχουν  άμεση σχέση με το Ολο-

καύτωμα. Έργα τέχνης που εκφράζουν διαχρονικά την αγωνία του ανθρώπου για τους 

πολέμους, τη βία και τον αποκλεισμό μπορούν να συνδεθούν με το συγκεκριμένο θέμα. 

 

2. Αρχές της θεραπείας μέσω των τεχνών (Expressive arts therapies):  Με σημείο 

εκκίνησης τις τέχνες επιδιώκεται η προσωπική  δημιουργική διαδικασία που οδηγεί 

σε  έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, στη σύνδεση εσωτερικού κόσμου και 

εξωτερικής πραγματικότητας.  

 

Ο στόχος είναι η βιωματική εμπειρία, όπου οι μαθητές καλούνται να εμπλακούν ταυτόχρονα 

στο νοητικό, συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο. Η βιωματική διδασκαλία μέσω των 

τεχνών προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο για να σκεφτούν και να δημιουργήσουν ένα 

προσωπικό διάλογο με τα γεγονότα ώστε να μη μένουν απλοί αποδέκτες ιστορικών 

πληροφοριών. 

Στον ασφαλή χώρο της καλλιτεχνικής διαδικασίας, ατομικής ή συλλογικής, μέσα από το 

συμβολισμό της τέχνης, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν και να εκφράσουν 

σκέψεις και συναισθήματα για έννοιες που σφράγισαν τον 20ο αιώνα αλλά αφορούν εξίσου 

το παρόν και το μέλλον. Έννοιες όπως ο ρατσισμός, η προκατάληψη, η απομόνωση και η  βία, 

αλλά και ο σεβασμός του Άλλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προστασία, η διάσωση. 

Η τέχνη ως εργαλείο προσέγγισης του Ολοκαυτώματος χρησιμοποιήθηκε ήδη από τη 

δεκαετία του ΄70 στο μουσείο του στρατοπέδου Άουσβιτς στην Πολωνία. Μαθητές 

γυμνασίων επισκέφτηκαν το μουσείο, άκουσαν ομιλίες, παρακολούθησαν φιλμ και μετά 

έπιασαν χαρτί και χρώματα. Τα έργα τους παρουσιάστηκαν σε ειδική έκθεση με τίτλο «Η 

μνήμη της ανθρώπινης τραγωδίας». 
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Αλλάζοντας το παράδειγμα στη σχολική Ιστορία: Το Ολοκαύτωμα στην 

εκπαιδευτική ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης 

 

Άγγελος Παληκίδης 

 

 

Εισαγωγή 

Το Ολοκαύτωμα αποτελεί αναμφίβολα ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός, με καίρια σημασία 

για τη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης των μαθητών/τριών στον σύγχρονο κόσμο. Η 

παιδαγωγική του αξία είναι τόσο μεγάλη και οι ηθικές και ψυχολογικές του διαστάσεις τόσο 

ισχυρές, ώστε ξεπερνά τα παραδοσιακά αφηγηματικά όρια της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου –χωρίς αυτό να σημαίνει ότι να υποβαθμίζεται η ιστορικότητά του. Ο συστηματικός 

και βιομηχανοποιημένος χαρακτήρας της εξόντωσης εκατομμυρίων ανθρώπων (Εβραίων, 

Ρομά, ομοφυλόφιλων, κομμουνιστών,  Μαρτύρων του Ιεχωβά, ανθρώπων με ψυχικές νόσους 

και σωματικές αναπηρίες), η υπαγωγή της επιστήμης στην υπηρεσία της εξόντωσης, οι 

προπαγανδιστικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που 

επιστρατεύτηκαν, αποτελούν προνομιακά πεδία μελέτης του ναζιστικού φαινομένου. Αν 

διευρύνουμε μάλιστα το ιστορικό και πολιτικό πεδίο μελέτης, το θέμα προσφέρεται για να 

διαπιστώσει κανείς σε πόσο αδιανόητες ακρότητες –για τη λογική και τον πολιτισμό– είναι 

δυνατό να φτάσουν οι άνθρωποι, όταν υποκύπτουν στη «γοητεία» των φυλετικών θεωριών 

και των ολοκληρωτικών ιδεολογιών. 

Οι πολλαπλές συνδηλώσεις του Ολοκαυτώματος και η αναγνώριση της σημασίας του 

οδήγησαν τις τελευταίες δεκαετίες αφενός σε μια «έκρηξη» της έρευνας σε ποικίλα πεδία 

της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών, που σήμερα ορίζονται με τον τίτλο «Σπουδές 

για το Ολοκαύτωμα» (‘Holocaust Studies’), και αφετέρου στην εμφάνιση ενός διακριτού 

διδακτικού αντικειμένου στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας (και όχι μόνο), της 

«Εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα» (‘Holocaust Education’). Η ανάπτυξη και η ωρίμανση του 

τελευταίου όχι μόνο στους επίσημους εκπαιδευτικούς θεσμούς πολλών κρατών, αλλά και σε 

μη τυπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο χώρο, όπως είναι τα μουσεία, 

δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσεται ένας γόνιμος διάλογος πάνω στις 

ποικίλες παιδαγωγικές δυνατότητες που προσφέρει η εισαγωγή στη σχολική εκπαίδευση 

τραυματικών γεγονότων, που ως τώρα ήταν αποκλεισμένα. Έχει γίνει σήμερα κατανοητό ότι 

το Ολοκαύτωμα έχει ανεκτίμητη παιδαγωγική αξία, ιδιαίτερα όταν καταδεικνύουμε πώς 

είναι δυνατό προϋπάρχουσες φυλετικές, θρησκευτικές και κοινωνικές προκαταλήψεις να 

μετατραπούν μέσα σε μια δεδομένη ιστορική συγκυρία, με τη δύναμη της προπαγάνδας, σε 

μαζική εγκληματική συμπεριφορά που ξεπερνά και την πιο εφιαλτική φαντασία. 

Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι, παρά τις αγαθές προθέσεις των εισηγητών της, η 

διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην πρώτη φάση της συχνά διολίσθαινε σε επικίνδυνες 

ατραπούς, καθώς προσέγγιζε το ζήτημα με απλοϊκά και εν πολλοίς μανιχαϊστικά ερμηνευτικά 

σχήματα και δεν προστάτευε τα παιδιά από την έκθεση στη βία και τη φρίκη. Όχι σπάνια, 

μάλιστα, την προκαλούσε, προκειμένου να διεγείρει συναισθήματα συμπάθειας απέναντι 

στα θύματα και αποστροφής ή και μίσους απέναντι στους θύτες. Η «ενηλικίωση» της 

παιδαγωγικής του Ολοκαυτώματος έχει οδηγήσει σήμερα στη διαμόρφωση ενός αρκετά 
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σύνθετου μεν αλλά ασφαλούς πλαισίου εκπαιδευτικής διαχείρισης, το οποίο όμως απαιτεί 

ιστορικά ενημερωμένους και μεθοδολογικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.  

Το Ολοκαύτωμα στην ελληνική εκπαίδευση 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές και συστηματικές προσπάθειες από 

ποικίλους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και άλλοι 

επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί φορείς πραγματοποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και 

επιστημονικά συνέδρια πάνω στο θέμα. Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί έχει πολλαπλά 

οφέλη που ξεπερνούν τα συμβατικά όρια της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος και 

καθιστούν τους/τις εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές και φοιτήτριες που τα 

παρακολουθούν, κοινωνούς νέων θεωρητικών και μεθοδολογικών γνώσεων και 

προβληματισμών, που ακόμη και σήμερα ελάχιστα ιστορικά και παιδαγωγικά τμήματα στη 

χώρα μας προσφέρουν στα προγράμματα σπουδών τους. Αναφέρομαι (α) στις νέες 

ιστοριογραφικές και ερμηνευτικές τάσεις πάνω στο Ολοκαύτωμα και στα ιστορικά 

φαινόμενα που συνδέονται με αυτό και (β) τη νέα Διδακτική της Ιστορίας ως διεπιστημονικού 

πεδίου που διεμβολίζει την παραδοσιακή διδακτικολογική συνταγογραφία και διευρύνει 

τους θεωρητικούς και μεθοδολογικούς ορίζοντες του μαθήματος με νέες εννοιολογήσεις που 

αφορούν στην ιστορική σκέψη και συνείδηση, στη μνήμη και το τραύμα, στη δημόσια 

ιστορία, στην τοπική και προφορική ιστορία, στο μουσείο και τα ποικίλα ανθρωπογενή 

περιβάλλοντα. Με τον τρόπο αυτό η Διδακτική της Ιστορίας όχι μόνο εγκαινιάζει στο επίπεδο 

της εκπαίδευσης έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες, 

αλλά και διαμορφώνει ένα νέο διδακτικό παράδειγμα που θέλει το μάθημα της Ιστορίας να 

αποτελεί βάση γόνιμης συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν.         

Ωστόσο, παρά τις διεργασίες που γίνονται για το σχολείο έξω από το σχολείο, η 

ελληνική σχολική ιστορία παραμένει βαθιά συντηρητική. Τα σχολικά εγχειρίδια 

εξακολουθούν να αποτελούν τη μοναδική πηγή γνώσης. Σε πολλές περιπτώσεις είναι το 

μοναδικό διδακτικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και φυσικά το 

μοναδικό μέσο αξιολόγησης των μαθητών. Το ιστορικό αφήγημα που αναπαράγουν, 

παραμένει από ιδεολογική άποψη εθνοκεντρικό και από επιστημολογική άποψη 

ιστορικιστικό και θετικιστικό, αφού προβάλλει τη μια και μοναδική αλήθεια, εμμένει στην 

πολιτικο-στρατιωτική ιστορία, τονίζει το ρόλο των προσώπων στη ιστορική εξέλιξη και 

αναπαράγει εθνικούς και υπερεθνικούς μύθους στοχεύοντας στο φρονηματισμό και όχι στην 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών. Ακόμη και οι ιστορικές πηγές που επιλέγονται 

για να πλαισιώσουν την κύρια αφήγηση, λειτουργούν ως αδιάσειστα τεκμήρια της μιας 

αλήθειας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη θέση του Ολοκαυτώματος στα σχολικά εγχειρίδια 

Ιστορίας (ΣΤ΄ Δημοτικού, Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου), έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε 

αν και με ποιον τρόπο απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως: 

Ποιες ερμηνευτικές θεωρίες για το Ολοκαύτωμα υιοθετούν ή έστω μνημονεύουν οι σχολικοί 

συγγραφείς (από τη δαιμονοποίηση του Χίτλερ και των συνεργατών του και την αναγωγή 

τους σε αποκλειστικά υπεύθυνους της θηριωδίας ως τις σχολές των προθεσιακών και των 

λειτουργιστών ιστορικών και τη θεωρία του Roger Griffin); Πώς εξηγούν το τερατώδες για την 

ανθρώπινη λογική γεγονός; Συνδέουν και με ποιον τρόπο τη γενοκτονία με τη ναζιστική 

ιδεολογία ή την αντιμετωπίζουν ως ένα ακόμη έγκλημα, σαν αυτά που αναπόφευκτα γίνονται 
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σε πολεμικές περιόδους; Επιρρίπτουν ευθύνες μόνο στην ηγεσία του ναζιστικού καθεστώτος 

ή θεωρούν συνένοχη και την κοινωνία που είτε συνέργησε είτε ανέχθηκε το έγκλημα; 

Περιγράφουν τις βαθιές ιστορικές ρίζες του αντισημιτισμού, που τροφοδότησαν το σύγχρονο 

μίσος; Τέλος, το Ολοκαύτωμα προσεγγίζεται και από την πλευρά της Τοπικής Ιστορίας; 

Μνημονεύονται, ειδικότερα, τα γεγονότα της μαζικής σύλληψης και εκτοπισμού Εβραίων 

στον ελλαδικό χώρο, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν 

ότι το Ολοκαύτωμα δεν είναι μια μακρινή υπόθεση αλλά αφορά ανθρώπους που ζούσαν μαζί 

με τους παππούδες τους και αποτελούσαν οργανικά μέλη της κοινωνίας και του πολιτισμού 

του τόπου τους; 

Η έρευνα που πραγματοποίησα στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια έδειξε ότι σε 

κανένα από τα σχολικά εγχειρίδια και των τριών βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης δεν 

υπάρχει ένα οργανωμένο ερμηνευτικό πλαίσιο ορθολογικής εμβάθυνσης στο γιατί έγινε το 

Ολοκαύτωμα και κυρίως στο τι ήταν αυτό που επέτρεψε να συμβεί∙ επίσης, ότι ελάχιστα 

συνδέεται το με τη ναζιστική ιδεολογία και τις φυλετικές θεωρίες. Ακόμη και στο εγχειρίδιο 

της Γ΄ Λυκείου, στο οποίο γίνονται αρκετές αναφορές στις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, 

ο στόχος φαίνεται ότι είναι να καταδειχθεί η φιλανθρωπία του ελληνικού λαού και ιδίως της 

ελληνορθόδοξης εκκλησίας προς τους διωκόμενους Εβραίους –αντίληψη απόλυτα συμβατή 

με την από-πολιτικοποιημένη εθνοκεντρική οπτική των συγγραφέων. 

Προς μια νέα διδακτική του Ολοκαυτώματος στο ελληνικό σχολείο 

Είναι σαφές ότι σε ένα ποιοτικό σχολείο το σχολικό εγχειρίδιο θα πρέπει να έχει έναν 

δευτερεύοντα ρόλο στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και να αντιμετωπίζεται ως ένα 

από τα πολλά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο/η εκπαιδευτικός στην προσπάθειά 

του/της να επιτύχει τους στόχους που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών. Δεν πρέπει, ωστόσο, 

να παραγνωρίζουμε τη μακρά παράδοση που έχουν οι βιβλιοκεντρικές διδακτικές πρακτικές 

στο ελληνικό σχολείο, καθώς και τις σθεναρές αντιστάσεις που θα συναντήσει από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάθε προσπάθεια υποβάθμισής τους. Μια ρεαλιστική 

προσέγγιση στην παρούσα συγκυρία θα ήταν η συγγραφή νέων εγχειριδίων που θα 

ανταποκρίνονται στο πνεύμα και στη μεθοδολογία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. 

Αυτό σημαίνει ότι στα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να δίνονται επιστημονικά έγκυρες 

απαντήσεις ή, καλύτερα, να δίνονται τα ερεθίσματα στους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

διαμορφώσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον στις τάξεις τους, το οποίο θα επιτρέπει στους 

μαθητές τους να αναζητήσουν, να συζητήσουν και κυρίως να στοχαστούν. Ασφαλώς το 

εγχείρημα πάνω στο ζήτημα που εξετάζουμε εδώ δεν είναι εύκολο. Απαιτεί μεθοδική και 

πολύπλευρη ανάλυση των ιδεολογικών χαρακτηριστικών του ναζισμού, των φιλοσοφικών 

και πολιτισμικών του ριζών, του ρόλου του κράτους, της διοικητικής διάρθρωσης και της 

γραφειοκρατίας, των προπαγανδιστικών μηχανισμών, τη χρήση της επιστήμης και της 

τεχνολογίας ως μέσων ιδεολογικής χειραγώγησης και μαζικής εξόντωσης, των διατομικών 

και διακοινοτικών σχέσεων στις κοινωνίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Με άλλα λόγια, 

χρειάζεται η συνολική διδακτική επανασυγκρότηση του ιστορικού πλαισίου που γέννησε την 

ιδέα της γενοκτονίας και επέτρεψε, ενθάρρυνε, πραγματοποίησε και ανέχθηκε αυτό το 

μείζον ανθρωπιστικό έγκλημα. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει η ελληνική ιστορική 

εκπαίδευση να προτάξει στη σκοποθεσία της τον κριτικό γραμματισμό και τις αξιακές 

διαστάσεις του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας∙ ταυτόχρονα, να αντιληφθεί ότι μια 

ουσιαστική διδακτική διαχείριση του Ολοκαυτώματος στις σχολικές τάξεις απαιτεί από τον 

εκπαιδευτικό να αναμετρηθεί με εδραιωμένες αντιλήψεις, που έχουν τη δύναμη να 

ακυρώσουν κάθε εγχείρημα καλλιέργειας της ιστορικής σκέψης, όπως: 
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• Ο παροντισμός, η προσέγγιση δηλαδή του ιστορικού γεγονότος με όρους του 

σήμερα. Συνήθεις είναι οι αντιδράσεις του τύπου «η φρίκη του πολέμου δεν μας 

αφορά (έγινε κάποτε και μακριά από εμάς)», «αυτά δεν ξαναγίνονται», «αποκλείεται, 

είναι υπερβολές» 

• Ο μύθος της εθνο-πολιτισμικής ομοιογένειας των κοινωνιών του παρελθόντος, τον 

οποίο επέβαλε το κυρίαρχο εθνοκεντρικό ιστοριογραφικό παράδειγμα, 

«κατορθώνοντας» μέσα σε δύο μόλις γενιές να καταδικάσει στη λήθη τις εβραϊκές 

κοινότητες του ελλαδικού χώρου. 

• Η σχολική ιστορία ως θεραπαινίδα του «εθνικού συμφέροντος», δηλαδή του 

φερόμενου ως συμφέροντος της πολιτικής, θρησκευτικής, γλωσσικής κτλ. 

πλειονότητας. Η αποδοχή αυτού του αξιώματος επιτρέπει ή και νομιμοποιεί 

στρεβλώσεις, αποσιωπήσεις, καταχρήσεις ή και παραχαράξεις της ιστορίας.  

Αν επιχειρούνται όμως τέτοιες προσπάθειες από τους εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά κυρίως 

από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι για τους μαθητές μας ως 

αυριανούς πολίτες. Επιγραμματικά επισημαίνω εδώ τους κυριότερους: 

• να αντιμετωπίσουν το Ολοκαύτωμα ως ένα ακόμη έγκλημα πολέμου, 

• να το θεωρήσουν ως έγκλημα μιας ομάδας παρανοϊκών δολοφόνων που έτυχε να 

βρεθούν στην εξουσία, 

• να υιοθετήσουν το μανιχαϊστικό σχήμα που προβάλλει τη δαιμονοποίηση των θυτών 

και την αγιοποίηση των θυμάτων ή και το αντίστροφο, εφόσον οι ερμηνείες 

εκπορεύονται από αντι-εβραϊκούς ή νεοναζιστικούς κύκλους, 

• να αναζητήσουν πληροφορίες για το Ολοκαύτωμα στον κυκεώνα της δημόσιας 

ιστορίας, όπου προνομιακή θέση κατέχουν οι ανιστορικές και φιλοναζιστικές 

ερμηνείες, διατυπωμένες απροκάλυπτα ή ενδεδυμένες με το μανδύα της αντίθεσης 

στη σημερινή πολιτική του ισραηλινού κράτους ή στις «θεωρίες της παγκόσμιας 

σιωνιστικής συνωμοσίας». 

• Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όμως είναι να αντιμετωπιστεί το Ολοκαύτωμα ως κάτι τόσο 

τερατώδες που δεν χρήζει ερμηνείας. Αυτή η στάση ουσιαστικά δικαιώνει ή 

τουλάχιστον επιβεβαιώνει τους ναζί και τους αναγεννά στα πρόσωπα των σύγχρονων 

νοσταλγών τους. Είναι αυτό που έγραψε ο Πρίμο Λέβι στο βιβλίο-διαθήκη του Αυτοί 

που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν ότι έλεγαν οι βασανιστές των ναζιστικών 

στρατοπέδων στα θύματά τους για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος: «Οποιοδήποτε 

τέλος κι αν έχει αυτός ο πόλεμος, τον πόλεμο εναντίον σας τον έχουμε κερδίσει εμείς· 

κανείς από σας δεν θα μείνει για να μεταφέρει τη μαρτυρία, αλλά ακόμη και εάν 

κάποιος σωθεί, κανείς δεν θα τον πιστέψει. Ίσως υπάρξουν υποψίες, συζητήσεις, 

έρευνες ιστορικών, αλλά καμιά βεβαιότητα, γιατί μαζί με εσάς θα καταστρέψουμε 

και τις αποδείξεις. Και στις περίπτωση ακόμη που κάποιες αποδείξεις θα σώζονταν 

και κάποιος από σας θα επιζούσε, ο κόσμος θα πει πως τα γεγονότα που διηγείστε 

είναι υπερβολικά τερατώδη για να γίνουν πιστευτά: θα πουν ότι πρόκειται για 

υπερβολές της συμμαχικής προπαγάνδας, και θα πιστέψουν εμάς που θα αρνηθούμε 

τα πάντα και όχι εσάς.»27  

                                                           
27 Λέβι Π.,  Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν,  Άγρας,  Αθήνα 2000, σ. 11. 
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Η εκπαιδευτική ιστοσελίδα Ιστορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και η διδασκαλία του 

Ολοκαυτώματος 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με 

την ενίσχυση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» δημιούργησαν την 

εκπαιδευτική ιστοσελίδα Ιστορίας «Κοινές ιστορίες για μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές 

γραμμές» http://www.he.duth.gr/sharedhistories .   

Η ιστοσελίδα υπήρξε καρπός μιας διετούς προσπάθειας που κατέβαλε μια δεκαπενταμελής 

επιστημονική ομάδα ιστορικών αποτελούμενη από πανεπιστημιακούς καθηγητές, 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφιους διδάκτορες 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Έργο της ομάδας, η οποία συγκροτήθηκε 

και εργάστηκε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εθελοντικά, ήταν η μελέτη, επιλογή, 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ψηφιοποίηση του ηλεκτρονικού βιβλίου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο ‘Shared histories for a Europe without dividing lines’, το 

οποίο εκδόθηκε το 2014 και είναι προϊόν ενός τετραετούς προγράμματος με τη συμμετοχή 

δεκάδων ειδικών από πολλές ευρωπαϊκές χώρες http://www.coe.int/en/web/history-

teaching/an-electronic-e-book . 

Φιλοδοξία του προγράμματος είναι η αναγνώριση της σημασίας που έχει για το μάθημα της 

Ιστορίας η ανάδειξη των πολλαπλών οπτικών, η διαμόρφωση ενός πλαισίου διαλόγου, η 

ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και η εκτίμηση της αξίας της ειρηνικής επικοινωνίας των 

ανθρώπων μέσα σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Το έργο σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στην 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων του 21ου  αιώνα μέσα σε κοινωνίες που τις 

χαρακτηρίζει η αυξανόμενη ετερότητα και κινητικότητα των ανθρώπων, η διεύρυνση του 

πεδίου πληροφοριών και η επιτάχυνση των εξελίξεων. Κοινή βάση αποτελεί η παραδοχή ότι 

σε αυτές τις κοινωνίες οι φορείς της εκπαίδευσης οφείλουν να εργαστούν συστηματικά και 

αποφασιστικά, ώστε οι νέοι να έχουν ανοιχτό μυαλό, ευέλικτη σκέψη, ικανότητες 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, συνεργατικό πνεύμα και συναινετική διάθεση. Απώτερος 

στόχος είναι αφενός να αναπτύξουν τις νοητικές και συναισθητικές δεξιότητες και αφετέρου 

να υιοθετήσουν τις ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες που θα τους καταστήσουν ικανούς 

να συμβάλουν ενεργά σε διαδικασίες συμφιλίωσης, στην οικοδόμηση της ειρήνης και την 

πρόληψη των συγκρούσεων στο σύγχρονο κόσμο. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό που προσκομίζει το έργο διακρίνεται για την 

ευρύτητα και την πολυτροπικότητά του: χάρτες, δημογραφικοί πίνακες, φωτογραφίες, έργα 

τέχνης, κτίρια, μηχανές, τύπος, χαρακτικά, αφίσες, μουσειακά εκθέματα, μαρτυρίες, βίντεο, 

δραματοποιημένες αφηγήσεις κ.ά. Τα κείμενα είναι εμπλουτισμένα με περαιτέρω 

υπερσυνδέσμους που έχουν ελεγχθεί για την εγκυρότητά τους και ανανεώνονται τακτικά.  

Υπήρξε μέριμνα, ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο σε όλες τις σχολικές 

βαθμίδες, αλλά και σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, στις πρακτικές ασκήσεις 

των φοιτητών/τριών στα σχολεία, καθώς και σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, 

πολλά θέματα είναι συμβατά και με άλλα διδακτικά αντικείμενα και επιστημονικά πεδία, 

όπως η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η Πολιτική Αγωγή (Education for Democratic  

Citizenship), η Κοινωνιολογία, η Ιστορία της Τέχνης, η Ιστορία της Εκπαίδευσης κτλ.  

Η εκπαιδευτική ιστοσελίδα συνεισφέρει στη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος με δύο 

ενότητες: 

http://www.he.duth.gr/sharedhistories
http://www.coe.int/en/web/history-teaching/an-electronic-e-book
http://www.coe.int/en/web/history-teaching/an-electronic-e-book
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Α. Εμείς δεν ματώνουμε; Σαρακηνοί, Δαίμονες και Εβραίοι. Δημιουργώντας τέρατα στη 
Μεσαιωνική Τέχνη  

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-
art/valuing-individual-human-life/do-we-not-bleed  

Η ενότητα προσεγγίζει τις μορφές αναπαράστασης των μη χριστιανικών πληθυσμών στην 

τέχνη την εποχή των Σταυροφοριών. Οι Αιθίοπες, οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι και οι 

Μογγόλοι κατά τη μεσαιωνική εποχή είχαν χαρακτηριστεί εχθροί της χριστιανικής 

πλειονότητας και απεικονίζονταν με εξευτελιστικούς τρόπους –συχνά ως τερατόμορφοι, 

δαίμονες ή τρομακτικά στοιχεία της φύσης –στα εικονογραφημένα χειρόγραφα, στις 

υαλογραφίες (βιτρό), στη γλυπτική, στη μεταλλοτεχνία και την ταπητουργία. Οι Εβραίοι 

εμφανίζονταν ως φυλή τεράτων και οι Σαρακηνοί με σώματα ζώων και κεφάλια σκύλων. 

 

Β. Οι πεταλούδες δεν ζουν πια εδώ  

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-
art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here  

Η ενότητα αναφέρεται στην πόλη του Τερεζίν (Τerezin –Therezienstadt στα γερμανικά), η 

οποία σήμερα ανήκει στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Μετά την κατάληψη 

της  Τσεχοσλοβακίας  από τη ναζιστική Γερμανία, η πόλη μετατράπηκε σε γκέτο 

συγκέντρωσης Εβραίων από την Τσεχοσλοβακία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και 

τη Δανία. Περισσότεροι από 150.000 Εβραίοι μεταφέρθηκαν εκεί και, παρόλο που δεν ήταν 

στρατόπεδο εξόντωσης, περίπου 33.000 πέθαναν εξαιτίας των απάνθρωπων συνθηκών 

κράτησης που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της υπερβολικής πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Από 

το σύνολο των εγκλείστων, περίπου 88.000 κάτοικοι εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς και σε άλλα 

στρατόπεδα εξόντωσης. Στο τέλος του πολέμου απέμειναν 17.247 επιζώντες. Το Μικρό 

Φρούριο της πόλης χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή της Γκεστάπο. Οι πρώτοι κρατούμενοι 

έφτασαν εκεί στις 14 Ιουνίου 1940. Μέχρι το τέλος του πολέμου, 32.000 φυλακισμένοι, εκ 

των οποίων 5.000 ήταν γυναίκες, πέρασαν από το Μικρό Φρούριο. Ήταν κυρίως Τσέχοι, οι 

οποίοι ενώθηκαν αργότερα με άλλες εθνικότητες που συμπεριελάμβαναν πολίτες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, της  Πολωνίας, της Γερμανίας και της Γιουγκοσλαβίας. Οι περισσότεροι 

τρόφιμοι ήταν πολιτικοί κρατούμενοι. 

  

Helga Hoskova, Πολιτιστικές δραστηριότητες στο Τερεζίν  

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/do-we-not-bleed
http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/do-we-not-bleed
http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here
http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here
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Παρά τις τρομακτικές συνθήκες διαβίωσης στο γκέτο, όπου οι άνθρωποι λιμοκτονούσαν, 

πέθαιναν από επιδημίες και ζούσαν σε κατάσταση πανικού υπό την απειλή του εκτοπισμού, 

δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πάσχιζαν να διατηρήσουν την πίστη και την αξιοπρέπειά τους. 

Υπερασπίζονταν τον εαυτό τους απέναντι στη βαναυσότητα και την ταπείνωση κάνοντας 

πολιτιστικές δραστηριότητες. Εξέχοντες εβραίοι καλλιτέχνες, κυρίως από την 

Τσεχοσλοβακία, την Αυστρία και τη Γερμανία, φιλοτέχνησαν πίνακες και σχέδια, κάποια από 

τα οποία ήταν κεκαλυμμένες ή συμβολικές μαρτυρίες της σκληρής πραγματικότητας του 

γκέτο. Συγγραφείς, συνθέτες, σολίστες, ηθοποιοί, καθηγητές πανεπιστημίου και 

εκπαιδευτικοί έδιναν διαλέξεις, συναυλίες ή θεατρικές παραστάσεις. Ανέβαζαν 

απαιτητικές όπερες, όπως η Κάρμεν (Bizet, Carmen) και η Ανταλλαγμένη Νύφη (Smetana, 

Thebateredbride). Οι καλλιτέχνες σχεδίαζαν τα κοστούμια, οι γυναίκες τα έραβαν, μουσικοί, 

σολίστες και χορωδίες έκαναν πρόβες και ανέβαζαν παραστάσεις. Έδιναν συναυλίες, όπως 

το Ρέκβιεμ του Βέρντι (Verdi, Requiem). Ο Χανς Κράζα (ΗansKrasa),ο τσέχος αρχιμουσικός, 

συνέθεσε μία παιδική όπερα που ονομάζεται Μπρούντιμπαρ (Brundibar: Μέλισσα), για να 

παιχτεί από τα παιδιά του Τερεζίν, όπως και έγινε το 1944. Οι συναυλίες, ακόμη και η 

αυστηρά απαγορευμένη τζαζ μουσική, βοήθησαν τους απελπισμένους τροφίμους του 

Τερεζίν να υπομείνουν τη χειρότερη περίοδο της ζωής τους. Αν και όλες οι καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες και τα σχολικά μαθήματα επισήμως απαγορεύονταν από τους Ναζί, η 

πολιτιστική ζωή και η παρακολούθηση του σχολείου ποτέ δε διακόπηκε. Όχι μόνο οι ενήλικες 

αλλά και τα παιδιά ζωγράφιζαν εικόνες, έγραφαν ποίηση και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο 

να διατηρήσουν ρυθμούς καθημερινής κανονικότητας. Περίπου το 90% αυτών των παιδιών 

και των ενηλίκων πέθαναν στα στρατόπεδα θανάτου, αλλά τα κείμενα και οι ζωγραφιές τους 

διασώθηκαν και εκπέμπουν τα συναισθήματα και την πίστη τους στις ανθρώπινες αξίες. 

Θα περιοριστώ εδώ σε δύο περιπτώσεις που συνιστούν εξαιρετικά πεδία διδακτικής 

προσέγγισης του Ολοκαυτώματος, ειδικά για μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού και του 

Γυμνασίου.   

Ζωγραφίζοντας το Τερεζίν 

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-
art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here/exercise-5  

Η εικαστική τέχνη που παρήχθη στο γκέτο του Τερεζίν αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο. 

Εκατοντάδες έργα τέχνης από περίπου σαράντα εβραίους καλλιτέχνες έχουν διασωθεί. Η 

τέχνη των θυμάτων υπό την κυριαρχία των Ναζί μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος 

τεκμηρίωσης και μαρτυρίας. Αποτελούσε όμως ταυτόχρονα και μια μορφή πνευματικής 

αντίστασης. Και είναι αυτό ακριβώς που δίνει σε πολλά από αυτά τα έργα την ιστορική τους 

σημασία – ως απόδειξη της οπτικής των θυμάτων και της απάντησής τους στη φρικτή 

καταπίεση. 

Εξόριστη εκεί  το Δεκέμβριο του1942, η Φριντλ Ντίκερ-Μπραντάις (Friedl Dicker-Brandeis), 

μία εξέχουσα καλλιτέχνης στην περίοδο του Μεσοπολέμου, ίδρυσε στο γκέτο αρκετά 

καλλιτεχνικά σχολεία για παιδιά διαφόρων ηλικιών. Παρέδιδε μαθήματα καλλιτεχνικών και 

έκανε διαλέξεις σε εκατοντάδες παιδιά στο Tερεζίν.  H Φριντλ έψαχνε διαρκώς για χαρτί, 

κηρομπογιές και  χρώματα. Για τα σχέδια και τη ζωγραφική τους τα παιδιά χρησιμοποιούσαν 

https://www.youtube.com/embed/3rjOrOt6wFw?&wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/_18RBnfoE74?&wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/_18RBnfoE74?&wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/1PdcmFvZvuI?&wmode=transparent
http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here/exercise-5
http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here/exercise-5
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κάθε κομμάτι χαρτιού με τον πιο οικονομικό τρόπο. Βοήθησε να οργανωθούν για τα παιδιά 

μυστικά μαθήματα και εκθέσεις, επειδή θεωρούσε ότι η τέχνη είναι αποτελεσματικός τρόπος 

για να κατανοήσουν τα παιδιά τα συναισθήματα και το περιβάλλον τους. Με αυτή την 

ιδιότητα παρείχε «καλλιτεχνική θεραπεία» στα αγχωμένα παιδιά του Τερεζίν από τη συνεχή 

ψυχολογική πίεση που υφίσταντο. Επέμενε στην επίτευξη του στόχου της, που ήταν «να 

αφυπνίσει την επιθυμία για δημιουργική δουλειά», βοηθώντας έτσι τα παιδιά να 

ξεπεράσουν τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους, στην οποία κυριαρχούσε 

ο τρόμος και η ασιτία. 

 Η ζωή των παιδιών και η τέχνη στο Τερεζίν 

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-
art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here/exercise-6  

Τα περισσότερα παιδιά ζούσαν σε δωμάτια ή σε Kinderheims (κοιτώνες παιδιών) με 

ξεχωριστά καταλύματα για αγόρια και κορίτσια. Το εβραϊκό συμβούλιο του γκέτο 

προσπάθησε να προφυλάξει τα παιδιά από τη σκληρή πραγματικότητα του Tερεζίν. Φρόντιζε 

να έχουν καλύτερο φαγητό και συνθήκες διαβίωσης από τους ενήλικες. Τα παιδιά κάτω των 

δεκατεσσάρων ετών παρακολουθούσαν κρυφά μαθήματα. Έκαναν μαθήματα το πρωί και 

γυμναστική ή παιχνίδια το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα οποία 

διεξάγονταν κυρίως σε σοφίτες, μαθητές και δάσκαλοι παραφύλαγαν τους φρουρούς, ώστε 

να μπορέσουν γρήγορα να προσποιηθούν ότι κάνουν άλλες δραστηριότητες.  Ανάμεσα στα 

έτη 1942 και 1944 πάνω από 15.000 παιδιά κάτω των 15 χρονών πέρασαν από το γκέτο του 

Tερεζίν. Επέζησαν λιγότερα από 100. Στα ποιήματα και στις εικόνες που σχεδιάστηκαν από 

τους νεαρούς τροφίμους του Τερεζίν, καταγράφεται η καθημερινή δυστυχία αυτών των 

ξεριζωμένων παιδιών, όπως επίσης και το κουράγιο και η αισιοδοξία τους, οι ελπίδες και οι 

φόβοι τους. Κάποιοι πίνακες και ζωγραφιές αντανακλούν τις αναμνήσεις τους από τα σπίτια 

τους –υπέροχα σπίτια με κήπους γεμάτα λουλούδια και παιχνίδια. 

Οι ζωγραφιές και τα ποιήματα είναι ό,τι απέμεινε από αυτά τα παιδιά. Γι’ αυτούς που έβαλαν 

την υπογραφή τους στο έργο τους, κατέστη δυνατό να βρεθούν λίγα στοιχεία: το έτος και ο 

τόπος γέννησής τους, η ημερομηνία μεταφοράς τους στο Τερεζίν και στο Άουσβιτς και η 

ημερομηνία του θανάτου τους. Για τους περισσότερους απ’ αυτούς η τελευταία ημερομηνία 

ήταν το 1944, ένα χρόνο πριν το τέλος του πολέμου. 

Η μικρή συλλογή εικόνων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, δημιουργήθηκε από παιδιά 

του Τερεζίν, τα περισσότερα από τα οποία δεν ήταν μεγαλύτερα από 11-12 ετών. 

Το υλικό αυτό προσφέρει πολλαπλές και ουσιαστικές δυνατότητες επιμορφωτικής άσκησης 

σε ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο μάλιστα θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των 

σχολικών βαθμίδων. Σε φύλλο εργασίας που θα τους διανεμηθεί θα τους ανατεθούν τα εξής 

καθήκοντα: 

1. Περιηγηθείτε και γνωρίστε το υπόλοιπο το υλικό  της ενότητας «Οι πεταλούδες δεν 

ζουν πια εδώ»: τις ζωγραφιές των παιδιών, το κινηματογραφικό ντοκουμέντο, τις 

συνεντεύξεις, τη μουσική κτλ. στον παρακάτω σύνδεσμο. 

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here/exercise-6
http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here/exercise-6
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http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-

art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here   

2. Χωριστείτε σε ομάδες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ. Να 

διαμορφώσετε ένα σχέδιο μαθήματος 1-2 διδακτικών ωρών αξιοποιώντας όποια 

στοιχεία του υλικού θέλετε. Το σχέδιο μαθήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Διδακτικούς στόχους 

• Ιστορικές έννοιες που επιδιώκετε να εμπεδώσουν οι μαθητές 

• Ενδεικτικές διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες 

• Ιδέες-προτάσεις αξιολόγησης. 

3. Βασικές συμβουλές: 

• Οι διδακτικοί στόχοι να μην είναι μόνο γνωστικοί, αλλά να ενθαρρύνουν μια 

διακριτική και προσεκτικά οριοθετημένη συναισθητική εμπλοκή των 

μαθητών/τριών, καθώς και να συνδέονται με τις ηθικές διαστάσεις της 

ιστορίας. 

• Το υλικό που θα επιλέξετε να διακρίνεται για την ποικιλία του.  

• Οι δραστηριότητες να είναι βιωματικές, να προτάσσουν την ενσυναισθητική 

κατανόηση, να ενθαρρύνουν την ατομική και ομαδική έκφραση, να αφήνουν 

στους μαθητές/τριες πολλά περιθώρια ελευθερίας και δημιουργικής 

έκφρασης –ταυτόχρονα όμως να τους/τις παρωθούν να αξιοποιήσουν 

ποικίλες ιστορικές πηγές. 

• Η αξιολόγηση δεν είναι απαραίτητο να έχει την τη μορφή γραπτού κριτηρίου 

αξιολόγησης. Καλό είναι να διατρέχει όλο το φάσμα των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων και να διερευνά την επίδραση των δραστηριοτήτων σε 

βαθύτερες και συνθετότερες πτυχές της ιστορικής σκέψης. 

Αντί επιλόγου 

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο της Δράμας υπήρξε ιδιαίτερα 

ενθαρρυντική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι συμμετείχαν 

άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων. Διατυπώθηκαν γόνιμοι προβληματισμοί, εκφράστηκαν 

εσωτερικές διαφωνίες και επιφυλάξεις, αντιπαρατέθηκαν και γεφυρώθηκαν διαφορετικές 

παιδαγωγικές τάσεις μέσα στις ομάδες και γενικά αναπτύχθηκε μια δημιουργική όσμωση, η 

οποία εν πολλοίς αντανακλά το μωσαϊκό της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Συνυπήρξαν και συνομίλησαν μέσα στις ίδιες ομάδες από τη μια πλευρά εκπαιδευτικοί με 

εξειδικευμένες σπουδές, συστηματική ενημέρωση για το ζήτημα και εμπειρία στη 

διδασκαλία του Ολοκαυτώματος και από την άλλη εκπαιδευτικοί που έρχονταν για πρώτη 

φορά σε επαφή όχι μόνο με το αντικείμενο, αλλά και με τις παιδαγωγικές και διδακτικές 

οπτικές που συνδέονται με αυτό. Η εμπειρία του σεμιναρίου θα μπορούσε να είναι ένας 

πολύτιμος οδηγός για τον σχεδιασμό ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους 

θεσμικούς φορείς του ελληνικού κράτους.  

 

Επιλεγμένη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος 

Γατσωτής Π., Διδακτικές προσεγγίσεις του Ολοκαυτώματος με την αξιοποίηση έργων τέχνης, 

ηλεκτρονικό βιβλίο, Αθήνα 2017 https://www.bookoo.gr/eshop/books/didaktikes-

prosengisis-tou-olokaftomatos-me-tin-axiopiisi-ergon-technis   

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here
http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/contents/human-rights-in-the-history-of-art/valuing-individual-human-life/butterflies-do-not-live-here
https://www.bookoo.gr/eshop/books/didaktikes-prosengisis-tou-olokaftomatos-me-tin-axiopiisi-ergon-technis
https://www.bookoo.gr/eshop/books/didaktikes-prosengisis-tou-olokaftomatos-me-tin-axiopiisi-ergon-technis
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Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα: 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΜΕ 

 
Οριέττα Τρέβεζα  

 
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος οργανώνει από το 1996 ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα για σχολεία. Με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας επιδιώκεται η 
διαπολιτισμική και διαθρησκευτική γνωριμία και η επεξεργασία θεμάτων, όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο ρατσισμός αντισημιτισμός και το Ολοκαύτωμα. Τα σχολεία 
ενημερώνονται στην αρχή κάθε χρονιάς για τα τρέχοντα  προγράμματα του Ε.Μ.Ε. 
μέσω του Υπουργείου Παιδείας.  
 
Εκπαιδευτικά προγράμματα  
 
«Ολοκαύτωμα»: Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα 
παιδιά τι συνέβη στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Μέσα από 
αρχειακό υλικό, φωτογραφίες και μαρτυρίες, μαθαίνουν για την τύχη των Εβραίων 
και των άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος και συζητούν για τη σημασία των 
ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν για την ζωή μας σήμερα. Το υλικό του 
προγράμματος είναι διαθέσιμο και σε μορφή μουσειοσκευής και συνδυάζεται με τη 
σχετική περιοδεύουσα έκθεση του Ε.Μ.Ε..  
 
«Ολοκαύτωμα και Τέχνη»: Βιωματική διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσω της 
Τέχνης (εικαστικά έργα, μουσική, ποίηση). Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Νίνα Αλκαλάη, θεωρητικός του χορού 
και χοροθεραπεύτρια. Προτείνεται για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. 
 
«Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής»: Στόχος του εκπαιδευτικού 
προγράμματος (Μουσειοσκευής) είναι να προβληματιστούν οι μαθητές πάνω σε 
ζητήματα πάντοτε επίκαιρα, όπως η φρίκη του πολέμου, η προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, η έννοια της ταυτότητας, η κοινωνική ανεκτικότητα, το 
δικαίωμα της διαφορετικότητας, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Καθώς και η στάση 
των απλών ανθρώπων που τους έκρυψαν και τους έσωσαν. Επίσης, συνδέεται με την 
ομότιτλη περιοδεύουσα έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Προτείνεται για 
τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Ε΄ και ΣΤ΄) και για την Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Το 
υλικό είναι διαθέσιμο και σε μουσειοσκευή.  
 
«Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» Μουσειοσκευή  
 
Στόχος του εκπαιδευτικού έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού 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.       
Ψηφιακή φωτογραφική έκθεση στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε. www.jewishmuseum.gr 
 

http://www.jewishmuseum.gr/
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«Αντισημιτισμός και Ρατσισμός: Χθες και Σήμερα» : Στόχος του εκπαιδευτικού 
προγράμματος μουσειοσκευής 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 εκπαιδευτικό 
υλικό παρέχεται και σε δανειστική μουσειοσκευή.  
 
«Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας»: Ψηφιακή φωτογραφική έκθεση στην ιστοσελίδα 
του Ε.Μ.Ε. www.jewishmuseum.gr. Περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από 
12  κοινότητες στην Ελλάδα. Παρουσιάζει τη ζωή στις γειτονιές όπου ζούσαν εβραίοι 
πριν από τον πόλεμο και εμπεριέχει προτάσεις για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
υλικού στην τάξη.  
 
Το 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. Αποστέλλονται στα σχολεία 
μέσω του Εβραϊκού Μουσείου, βολβοί κίτρινου κρόκου για να φυτευτούν το 
φθινόπωρο στη μνήμη των 1,5 εκατομμυρίων Εβραίων παιδιών και των χιλιάδων 
άλλων παιδιών, που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα. 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. Τα κίτρινα άνθη φέρνουν στη μνήμη το κίτρινο άστρο του Δαβίδ, το οποίο 
οι Ναζί υποχρέωναν τους Εβραίους να φοράνε. Ο κρόκος ανθεί στα τέλη Ιανουαρίου 
ή στις αρχές του Φεβρουαρίου, κοντά στην παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου). Όταν ανθίσουν τα λουλούδια, τα παιδιά θα έχουν 
την ευκαιρία να εξηγήσουν τον συμβολισμό τους.  
 
Για τη σχολική χρονιά 2016-17 συμμετείχαν πάνω από 100 σχολεία από όλη την 
Ελλάδα, πολλά από τα οποία επισκέφτηκαν το μουσείο, πήραν μέρος σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα και χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικό υλικό και 
μουσειοσκευές.    
 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος αφιερωμένες 
στην Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, 27η Ιανουαρίου 
 
Κάθε χρόνο προτείνονται στα σχολεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας εκπαιδευτικά 
προγράμματα προβολές ταινιών ντοκιμαντέρ  και συναντήσεις  στο χώρο του Ε.Μ.Ε. 
με επιζήσαντες από το Ολοκαύτωμα για την Ημέρα Μνήμης. Επίσης στέλνεται 
εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία που ενδιαφέρονται. Την σχολική χρονιά 2016-17 
στάλθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε περισσότερα από 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.    
 

http://www.jewishmuseum.gr/
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Επισκέψεις σε σχολεία: Το Ε.Μ.Ε. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 
διοργανώνει παρουσιάσεις σε σχολεία που το επιθυμούν με επιζήσαντες των 
στρατοπέδων, κρυμμένα παιδιά και αντάρτες. Οργανώνει επίσης προβολές ταινιών, 
ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μουσειοσκευές. 
 
Μουσειακές Εκπαιδευτικές Εκδόσεις  
 
«Ο Φίλος μου ο Ααρών» 

Στόχος της έκδοσης είναι να κατανοήσουν τα παιδιά την ιδιαιτερότητα της εβραϊκής 
θρησκείας και να προβληματιστούν για τη σημασία της διαφορετικότητας, μέσα από 
τις εμπειρίες δυο παιδιών της ηλικίας τους.  

 «Τα Ξυλοπάπουτσα Διηγούνται. Ένα Αληθινό Παραμύθι» 

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

      Οι εκδόσεις αυτές μπορεί να λειτουργήσουν ως αυτούσια αναγνώσματα, ή να 
χρησιμοποιηθούν στην τάξη, για την προετοιμασία των μαθητών πριν από μια 
επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο.  

Δια δραστικό CD ROM  «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των 
Ελλήνων Εβραίων 1941 – 1944»  

Ευρωπαϊκές διεθνείς ημέρες, κυριακάτικα οικογενειακά προγράμματα και 
ξεναγήσεις σε μεμονωμένους επισκέπτες 
 
Κάθε μήνα πραγματοποιούνται στο Ε.Μ.Ε, με αφορμή καθιερωμένες ευρωπαϊκές και 
διεθνείς ημέρες, σχολικά και οικογενειακά εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ξεναγήσεις με διαφορετική θεματολογία π.χ. τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, Ημέρα Εβραϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ημέρα Μουσείων, Ημέρα 
Μνήμης Ολοκαυτώματος, Ημέρα κατά του Ρατσισμού, Ημέρα Ανεκτικότητας, Πέσσαχ 
– Πάσχα, Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Δίκτυο Μουσείων 
Ιστορικού Κέντρου.    
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσφέρονται δωρεάν στα σχολεία καθημερινά, 
κατόπιν συνεννόησης. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για  πληροφορίες και 
ενημερωτικό υλικό μπορούν να απευθυνθούν στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος,  
και να ενημερώνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια κτλ. στην 
ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε.: www.jewishmuseum.gr  
 
  

http://www.jewishmuseum.gr/
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Ο εκτοπισμός των Ελλήνων Εβραίων από την βουλγαροκρατούμενη ζώνη. Σιωπές και 

χάσματα των πηγών (εργαστήριο) 

 

Αλεξάνδρα Πατρικίου 

 

Δραστηριότητα 

▪ Θα χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναλάβει από μία κοινότητα: 

Καβάλας, Δράμας, Σερρών και Ξάνθης.  

▪ Η κάθε ομάδα θα παραλάβει ένα σετ πηγών28 που θα περιγράφουν με κάποιον τρόπο 

τον εκτοπισμό, καθώς και ορισμένες προπολεμικές φωτογραφίες. 

▪ Στόχος είναι να επεξεργαστείτε τις διαφορετικές πηγές, να δώσετε έμφαση στις 

διαφορετικές προσεγγίσεις και να προτείνετε κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα.   

 

                                                           
28 Ο πίνακας είναι από το Βιβλίο μνήμης, έκδοση ΚΙΣΕ, Αθήνα 1979, σ. 8. Οι πηγές ήταν όλες από το 
βιβλίο: Νατάν Γκρίνμπεργκ, Ντοκουμέντα. «ανατίθεται στην Επιτροπή Εβραϊκών Υποθέσεων να 
εκτοπίσει στην Πολωνία 20.00 Εβραίους…», εισαγωγή-επιμέλεια: Βασίλης Ριτζαλέος, Παρατηρητής 
της Θράκης, Κομοτηνή 2013, σ. 116-219. Όλο το βιβλίο έχει πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν, οι 
σελίδες που προτείνονται εδώ είναι ενδεικτικές.  
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Τι να έχουμε στο νου μας για τη χρήση των πηγών; 

▪ Προσέχουμε από ποιον, πότε και με ποια αφορμή γράφτηκε η κάθε πηγή. 

Ενημερωνόμαστε για το ιστορικό πλαίσιο, προκειμένου να μπορούμε να 

αντιληφθούμε τις συγκλίσεις, τις αποκλίσεις και τις σιωπές.  

▪ Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ομάδες επιζώντων: επιζώντες στρατοπέδων, κρυμμένοι 

και αντιστασιακοί. Σε πολλές περιπτώσεις οι κατηγοριοποιήσεις 

αλληλοεπικαλύπτονται. Πρέπει να σημειώσουμε, βέβαια, ότι στην 

βουλγακρατούμενη ζώνη δεν υπάρχουν επιζώντες στρατοπέδων. Και για να είμαστε 

ακριβείς και όσοι κρυμμένοι ή αντιστασιακοί υπάρχουν, κατάφεραν να 

απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές εγκαίρως. Άρα ό,τι περιγράφουν από την 

Κατοχή αφορά άλλες περιοχές εκτός βουλγαροκρατούμενης ζώνης. 

▪ Οι επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος είναι μάρτυρες της Ιστορίας, αλλά περιγράφουν 

μια προσωπική εμπειρία. Γι’ αυτό μας προκαλούν συμπάθεια, αλλά είναι και 

άνθρωποι. Μπορεί να μη θυμούνται κάθε λεπτομέρεια, αλλά η αξία τους δεν 

βρίσκεται στην ιστορική επιστημονική ακρίβεια. Τα ιστορικά γεγονότα 

καταγράφονται και ερμηνεύονται με επιστημονική επάρκεια από τους ιστορικούς. 

Στον Μάρτιο του 1943 ξεκίνησαν οι εκτοπισμοί στο στρατόπεδο εξόντωσης της 

Τρεμπλίνκα. Αυτή είναι μια ορθή περιγραφή του ιστορικού γεγονότος. Δε μας λέει 

πολλά όμως για το πώς αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονταν όταν έμπαιναν στα τραίνα, 

ή τι σήμαινε γι’ αυτού που ήξεραν ότι τα τραίνα αναχωρούν και εκείνοι μένουν πίσω. 

Μια μαρτυρία, προφορική συνέντευξη ή γραπτή μαρτυρία, προσφέρει αυτήν την 

προσωπική οπτική που δεν μπορεί και δε θα έπρεπε να προσφέρει ένας ερευνητής. 

Και γι’ αυτό το λόγο, η χρήση των μαρτυριών στην τάξη κάνει το μάθημα πολύ πιο 

ζωντανό και άμεσο. Οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν τις ανθρώπινες γέφυρες μεταξύ 

παρόντος και παρελθόντος. Κάθε μαρτυρία είναι μοναδική και μπορεί να μας 

αποκαλύψει κάτι διαφορετικό. Οφείλουμε βέβαια να την εντάσσουμε στο ιστορικό 

της πλαίσιο ώστε να την κατανοήσουμε.  

 

Βουλγαρικό φίλμ, Μάρτιος 1943, United States Holocaust Museum and Memorial  

▪ https://www.ushmm.org/wlc/en/media_fi.php?ModuleId=0&MediaId=1969 

Η περιγραφή του φιλμ, διάρκειας 1:38 χωρίς ήχο από το USHMM: Εβραίοι 

εκτοπίστηκαν από την Καβάλα, τις Σέρρες και τη Δράμα στην υπό βουλγαρική κατοχή 

Μακεδονία. Περίπου 3.000 Εβραίοι μεταφέρθηκαν στη Δράμα και στοιβάχθηκαν σε 

τρένα χωρίς φαγητό ή νερό, για να σταλούν σε στρατόπεδο στη Γκόρνα Τζουμαγιά 

(σημερινό Μπλαγκόεβγκραντ). Οι Εβραίοι πιθανότατα μεταφέρθηκαν στο 

βουλγαρικό λιμάνι του Λομ στον Δούναβη, όπου επιβιβάστηκαν σε πλοία για τη 

Βιέννη. Από εκεί, οι Ναζί τους εκτόπισαν στο κέντρο εξόντωσης Τρεμπλίνκα.  

 

  

https://www.ushmm.org/wlc/en/media_fi.php?ModuleId=0&MediaId=1969
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  

 

➢ Αμαρίλιο-Κούνιο, Έρικα: Αναμνήσεις μιας Σαλονικιώτισσας Εβραίας , 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1996.  

➢ Αμαρίλιο-Κούνιο, Έρικα και Ναρ, Αλμπέρτος: Προφορικές Μαρτυρίες                     

Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα , Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη 1998.  

➢ Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη: Το Ολοκαύτωμα στις Μαρτυρίες των 

Ελλήνων Εβραίων . Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1993.  

o Η λογοτεχνία ως μαρτυρία: Έλληνες πεζογράφοι για τη Γενοκτονία 

των Εβραίων. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995.  

o Ο άλλος εν διωγμώ.  Θεμέλιο, Αθήνα, 1998.  

➢ Αντωνίου, Γιώργος / Δορδανάς, Στράτος / Ζάικος, Νίκος / Μαραντζίδης, 
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