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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 deLange. 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. 
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Μουσείο Ελλάδος ως ερευνήτρια σε θέματα που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα. Αποφοίτησε 
από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι διδάκτορας 
Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2012). Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα.  

 
Σταύρος Σφακιωτάκης 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά. Απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τουρκολογία από το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η διπλωματική του εργασία είχε θέμα «Η εβραϊκή κοινότητα του 
Ηρακλείου, 17ος -18ος αιώνας». Μιλά αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά και τουρκικά. Έχει λάβει 
μέρος σε συνέδρια με εισηγήσεις για θέματα εκπαιδευτικά και ιστορικά. Ζει στο Ηράκλειο 
και εργάζεται ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 
 
Κατερίνα Αναγνωστάκη 
Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου και είναι 
υποψήφια διδάκτορας Ιστορίας. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στα πεδία 
της ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της ιστορίας της Κρήτης και της διαμόρφωσης της 
μνήμης. Εργάζεται στην ιστορική έρευνα και στην εκπαίδευση ενηλίκων.  
 
 
Νίνα   Αλκαλάη   
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή  Αθήνας,  Χορό και 
Χοροθεραπεία στην Αθήνα και το Λονδίνο (Μ.Α in Dance Studies, Laban Centre, City 
University, London). Από το 1987 ασχολείται με τη χορευτική εκπαίδευση και τη συγγραφή 
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κειμένων. Έχει συνεργαστεί με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ Καλαμάτας, την Κρατική Σχολή Ορχηστικής 
Τέχνης  και 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 (2002-2005, 2013-2016). Από το 2005 συνεργάζεται 
με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος για σεμινάρια μέσω των τεχνών σε μαθητές και καθηγητές. 
Από το 2011 εργάζεται ως χοροθεραπεύτρια  στο  κλειστό πρόγραμμα αποτοξίνωσης 
γυναικών  του 18 Άνω (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 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. 
 
 
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. 

 

Anja Zuckmantel 
 
Σπούδασε Ιστορία στο Universität Göttingen και στο University of California, Berkeley. Είναι 
υποψήφια διδάκτορας Ιστορίας στο Universität Göttingen. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον 
είναι πάνω στην ιστορία των Εβραίων, την ευρωπαϊκή ιστορία και την ιστορία της Μέσης 
Ανατολής. Είναι διευθύντρια διοικητικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ετζ Χαγίμ. 
 
   
Χρήστος Φραδέλλος 
 
Γεννήθηκε στο Περιστέρι της Αθήνας το 1969. Σπούδασε θεολογία στην Αθήνα και 
πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της θρησκειολογίας στην Κύπρο. Είναι 
συγγραφέας του βιβλίου «Ισλαμικές αδελφότητες στην Τουρκοκρατούμενη Κρήτη». 
Εργάζεται στη μέση εκπαίδευση, στο 3ο Λύκειο Χανίων. 
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Στα ίχνη της εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα: Ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια της 

μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων.  

 

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 

Καΐρου). 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 επανάστασης 5  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 l’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 Ιώσηπος 18 , 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 δικαιώματα 20 . 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 Θήβα 24 . 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 
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την υπόλοιπη ηττημένη Ευρώπη αρπάζοντας εβραϊκούς θησαυρούς, άρχισε να 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.  
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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 

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 
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περιοχές που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και πήραν κάποια σπίτια και καταστήματα 

Εβραίων συμπολιτών τους.  

  

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 
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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.  

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 
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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.  

 

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 
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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 

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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Οι Εβραίοι της Κρήτης: από την Αρχαιότητα μέχρι την Ελληνική Επανάσταση 
 

Σταύρος Σφακιωτάκης 

 

Από την Αρχαιότητα  ως και το Βυζάντιο  

Η παλαιότερη μαρτυρία για Εβραίους στην Κρήτη θεωρείται μια εγκύκλιος επιστολή υπέρ 
των Εβραίων του 142 π.Χ. που απευθύνεται από τη ρωμαϊκή Γερουσία προς διάφορες χώρες, 
έπειτα από αίτηση κάποιου Συμεών του Χασμαναίου. Η εγκύκλιος στάλθηκε και στην κρητική 
Γόρτυνα, άρα προφανώς υπήρχε εκεί εβραϊκή κοινότητα.27 

Σε επίσκεψή μου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κισσάμου εντόπισα την επιγραφή Ε16 του 
1ου – 2ου αιώνα  μ.Χ., με το εξής κείμενο: «Σοφία Γορτυνία πρασβυτέρα κε αρχισυναγώγισσα 
Κισάμου ένθα μνήμης δικέας ις εώνα αμήν». Η επιγραφή τεκμηριώνει τη συνεχή παρουσία 
Εβραίων στην Κρήτη, αλλά και το γεγονός ότι η Γόρτυνα είναι μάλλον το κέντρο της 
παρουσίας αυτής. Εντύπωση προκαλεί το ελληνικό όνομα της Εβραίας γυναίκας και ο ρόλος 
της ως αρχηγού της συναγωγής. Ο Ιουδαίος Φίλων μαρτυρεί παρουσία Εβραίων στην Κρήτη 
από τον 1ο αιώνα μ.Χ. 28  Το 440 μ.Χ. αναφέρεται μια περίπτωση ομαδικής αυτοκτονίας 
Κρητών Εβραίων αφού ακολούθησαν τις προτροπές ενός  ψευδο – Μεσσία. 29 Εβραίοι 
δραστηριοποιούνταν στις αγροτικές περιοχές της Κρήτης από την αρχαιότητα, ως έμποροι 
αγροτικών προϊόντων. 

Επί Βυζαντίου στην Κρήτη οι Εβραίοι αποτελούσαν μια μεσαία τάξη ανάμεσα στην 
πολυπληθή μάζα των Ελλήνων κατοίκων και την αριστοκρατία. Διατηρούσαν την κοινοτική 
τους οργάνωση και δραστηριοποιούνταν ως τραπεζίτες, καλλιτέχνες, δικηγόροι και γιατροί. 
Ζουν σε ορισμένη συνοικία και φοράνε διακριτικά σημεία στην ενδυμασία τους. 30 Οι 
Ρωμανιώτες Εβραίοι κατά τη Βυζαντινή περίοδο, κατοικούν ανάμεσα σε άλλες περιοχές και 
στην Κρήτη. Μιλάνε ελληνικά και δηλώνουν με υπερηφάνεια την «ελληνικότητά» τους. 31 

H εγκατάσταση των Εβραίων σε περιοχή που περικλείεται από τα βυζαντινά τείχη είναι 
απόδειξη για την εγκατάσταση στο Ηράκλειο αμέσως μετά την ανάκτηση της πόλης από τους 
Βυζαντινούς, σε αντίθεση με τα Χανιά και το Ρέθυμνο όπου οι εβραϊκές συνοικίες είναι έξω 
από τα βυζαντινά τείχη. 

Η θέση της Κρήτης στο δρόμο για το προσκύνημα στην Παλαιστίνη και η εγγύτητά της με 
την Αφρική και τη Μικρά Ασία είναι παράγοντες που ευνόησαν την εγκατάσταση Εβραίων 
στο νησί είτε μόνιμα είτε προσωρινά. 

Το Ηράκλειο προσελκύει Εβραίους μετανάστες όταν αποκτά εμπορική σημασία. Αυτοί 
προέρχονται είτε από την Ευρώπη είτε από άλλες βυζαντινές επαρχίες. Όμως ερχόμενοι στο 
Ηράκλειο συναντούν μια εδραιωμένη κοινότητα ελληνόφωνη, που τηρεί το ελληνικό – 
ρωμανιώτικο τυπικό, η οποία μάλλον προέρχεται από τη μετεγκατάσταση Εβραίων από τη 
Γόρτυνα, λόγω της μεταφοράς των αστικών κέντρων του νησιού από το νότο στο βορρά.32  

                                                           
27  Το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, μνημεία και μνήμες, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο 
Ελλάδος, Αθήνα 2007 (συλλογικός τόμος), 178. 
28 Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, « Η εβραϊκή παρουσία στην Πελοπόννησο κατά τη Βυζαντινή περίοδο», στο Ε. 

Αβδελά και Ο. Βαρών-Βασάρ (επιμ.), Οι εβραίοι στον ελληνικό χώρο: ζητήματα ιστορίας στη μακρά 

διάρκεια, Πρακτικά του Α΄ Συμποσίου Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοεμβρίου 1991, Εκδόσεις 

Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995, 45. 
29 Το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, μνημεία και μνήμες, ό.π., 178. 
30 S. SHAW, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish republic, London 1989, 24. 
31  N. STAVROULAKIS –T. DE VINNEY, Jewish sites and synagogues in Greece, ό.π., 5. Ο όρος ρωμανιώτης 
θα εξηγηθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 
32 Z. ANKORI, “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., 343 και 351. 
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Η εβραϊκή συνοικία του Ηρακλείου ως παλαιότερη και πιο συνδεδεμένη με τη βυζαντινή 
πολεοδομική μορφή της πόλης συγκρινόμενη με τις άλλες πόλεις του νησιού, ίσως απηχεί 
ιδέες της βυζαντινής περιόδου, όταν οι Εβραίοι σε πολλές πόλεις είχαν εγκατασταθεί σε 
παράλιες περιοχές, όπου δραστηριοποιούνταν στη βυρσοδεψία. Οι βυζαντινοί καθόρισαν 
δηλαδή, ως εβραϊκή συνοικία το Δερματά για την ήδη υπάρχουσα στο Ηράκλειο εβραϊκή 
κοινότητα. Είναι κάπως περίεργο Εβραίοι καινούριοι κάτοικοι (μετανάστες από άλλα μέρη) 
να επέλεγαν από μόνοι τους την περιοχή αυτή που είναι μακριά από το λιμάνι και τις 
εμπορικές δραστηριότητες.33 
 

Βενετοκρατία  1204- 1669  

α. 1204 - 1492  

 

H βενετική περίοδος για τους Εβραίους της Κρήτης είναι μια περίοδος με αλλαγές και 
ανακατατάξεις. Ενώ διατηρείται η βασική κοινοτική και οικονομική δομή της βυζαντινής 
περιόδου ως το 1492 τουλάχιστον, η έλευση των Ισπανών Εβραίων προκαλεί σειρά αλλαγών 
σε κάθε επίπεδο. Η περίοδος ως την οθωμανική κατάκτηση θεωρείται μια περίοδος ακμής 
για τους Εβραίους χωρίς να λείπουν όμως και περίοδοι στασιμότητας.   

Θετική ήταν σε γενικές γραμμές η πολιτική της Βενετίας προς τους Εβραίους, αφού 
αποσκοπούσε κυρίως στη συστηματική εκμετάλλευση των εβραϊκών κεφαλαίων, στη 
φορολόγησή τους και στη συμβολή τους στη γενικότερη ανάπτυξη των τοπικών αστικών 
κέντρων. Οι Εβραίοι κατοικούν σε ιδιαίτερα τμήματα των πόλεων, έξω από τα οποία δεν είχαν 
δικαίωμα κατοχής ακινήτων, ενώ παράλληλα είναι οργανωμένοι σε τοπικές κοινότητες με 
εκλεγμένους αξιωματούχους, οι οποίοι τους εκπροσωπούν ενώπιον των βενετικών αρχών. 
Από το 14ο αιώνα παρατηρείται όμως μια προσπάθεια περιορισμού της δύναμης των 
εύπορων Εβραίων με τη θεσμοθέτηση κυρώσεων ακραίου χαρακτήρα.34 

Οι Εβραίοι της Κρήτης είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία γηγενείς, αφού τα ονόματά τους 
είναι ελληνικά ή εβραϊκά, αλλά πάντως όχι ιταλικά. Επίσης αναφέρονται στο νησί με τον όρο 
Crete και όχι Candia και δεν καταγράφεται στα έγγραφα ξένος τόπος καταγωγής, πράγμα 
αναμενόμενο αν αυτοί προέρχονταν από π.χ. την Ιταλία.35 

Επί βενετοκρατίας οι Εβραίοι έμποροι ασχολούνταν με το εξαγωγικό εμπόριο σιτηρών από 
την Κρήτη. Ασχολούνται επίσης με την παραγωγή και πώληση τυριού σύμφωνα με τα έθιμα 
του κόσερ. Δεν μπορούν να κατέχουν ακίνητα έξω από τη συνοικία τους και γι’ αυτό 
στρέφονται σε χρηματικές δραστηριότητες (δανεισμός, εκμίσθωση φόρων, εμπόριο). Η 
πλειονότητα είναι τεχνίτες και υπάρχουν και άτομα με υψηλή επαγγελματική θέση (γιατροί, 
δικηγόροι).36 

Μετά τις Σταυροφορίες οι ευρωπαίοι ασχολήθηκαν ξανά με το εμπόριο της Ανατολής, 
εκτοπίζοντας τους Εβραίους εμπόρους. Αυτοί στράφηκαν από τότε και σε άλλες 
δραστηριότητες, όπως οι τραπεζικές και ο δανεισμός χρημάτων.37 

Η κοινότητα της Κρήτης είναι ρωμανιώτικη που διατήρησε τις παραδόσεις της και μετά τη 
βυζαντινή περίοδο. Κατά τη βενετοκρατία η Κρήτη δέχθηκε Εβραίους μετανάστες, αλλά 

                                                           
33 Z. ANKORI, “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., 328, 346, 350.  
34 Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ και  Κ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ (επιμ.), Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-19ος 

αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών – Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού 

Εβραϊσμού, Αθήνα 2008, 14.  
35  Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, «Περί τοῦ ἄν ὑπῆρχον Ἑβραῖοι ἐν Κρήτη, ὅτε οἱ Βενετοί κατέλαβον τήν 
Μεγαλόνησον», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, ΙV 1929, 33. 
36 Κ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, Κρητῶν ἐπιχειρεῖν: ιστορία και εμπόριο στην Κρήτη από την προϊστορία έως τις αρχές 
του 20ου αιώνα, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ηράκλειο 2008, 178 και 192.  
37 L. FINKELSTEIN, Jewish self government in the Middle Ages, ό.π., 39-40. 
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σίγουρα σε μικρούς αριθμούς, γεγονός που δεν αλλοίωσε την κατά βάση ρωμανιώτικη φύση 
της κοινότητας. Οι Εβραίοι της Κρήτης είχαν υιοθετήσει πολλά ελληνικά έθιμα, ονόματα, 
λέξεις και μουσικές φόρμες.38 

Αρκετοί Εβραίοι ραβίνοι από τη Γαλλία και τη Γερμανία περνούν από την Κρήτη 
πηγαίνοντας στην Παλαιστίνη για προσκύνημα, μετά τις Σταυροφορίες που άνοιξαν το δρόμο 
για τέτοια ταξίδια. Οι Γερμανοί κυρίως ταξιδιώτες, θεώρησαν τη ζωή των Εβραίων της Κρήτης 
μάλλον ασεβή και ανήθικη, συγκρίνοντας με τα αυστηρά δικά τους έθιμα. Οι Κρήτες Εβραίοι 
κατηγορούνται ότι δεν πηγαίνουν τόσο τακτικά στη συναγωγή και δεν τηρούν τόσο αυστηρά 
την αργία του Σαββάτου. Το 1238 ο ραβίνος Baruch ben Isaac από τη Worms της Γερμανίας, 
κατά τη διάρκεια ταξιδιού του προς την Παλαιστίνη, πέρασε από την Κρήτη και γράφει την 
Τakkanoth Candia, κείμενο με δέκα εντολές για την καθημερινή ζωή των Εβραίων της 
Κρήτης.39 Για τις περισσότερες παραβάσεις η προβλεπόμενη ποινή είναι ο αφορισμός.40 

Οι Εβραίοι είναι αστοί, υπάρχουν όμως σποραδικά στοιχεία που στηρίζουν την ύπαρξή 
τους σε αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, π.χ. τοπωνύμια όπως Τσιφούτ 
Καστέλλι στην περιοχή Castelnuovo (Κάστρο Καινουρίου, στην περιοχή της Φαιστού). Η 
αστικοποίηση  κάνει τους Εβραίους πιο ευάλωτους στις διαθέσεις των εκάστοτε αρχών, αφού 
είναι συγκεντρωμένοι σε περιορισμένους χώρους και άρα ευκολότερα ελεγχόμενοι και 
ταυτόχρονα εξαρτώμενοι από τις αποφάσεις των κυβερνητών. Οι εμπορικές σχέσεις με την 
αγροτική ενδοχώρα τεκμηριώνονται και από νοταριακά έγγραφα. Οι Εβραίοι είναι 
περισσότερο έμποροι – μεταπράτες παρά πιστωτές και όταν δανείζουν χρήματα είναι 
περισσότερο στα πλαίσια «προαγοράς» της αγροτικής παραγωγής, παρά κανονικός 
δανεισμός. Από αυτά τα νοταριακά έγγραφα τεκμηριώνεται και η ελληνικότητα των Κρητών 
Εβραίων, αφού τα ονόματα που αναφέρονται είναι κυρίως ελληνικά.41 

Αφού οι Εβραίοι ασχολήθηκαν με το εμπόριο, μεγάλο μέρος της οικονομικής τους 
δραστηριότητας λάμβανε χώρα στο λιμάνι. Η συνοικία τους άρχισε να επεκτείνεται προς την 
περιοχή του λιμανιού, αλλά τότε επιβλήθηκαν πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα και η 
συνοικία αναδιπλώθηκε στο χώρο που καταλάμβανε αρχικά και από τον οποίο δεν ξέφυγε 
μέχρι το τέλος της στον 20ό αιώνα.42  Το 1394 η Βενετία εξορίζει από την ηπειρωτική της 
επικράτεια τους Εβραίους, αλλά όχι από τα νησιά που διοικεί.43 

                                                           
38 A.J. SCHOENFELD, “Immigration and assimilation in the Jewish community of late Venetian Crete 
(15th-17th centuries)” , Journal of modern Greek studies, τ. 25/1(2007), 2-3.  
39 L. FINKELSTEIN, Jewish self government in the Middle Ages, ό.π., 82-83. 
40 L. FINKELSTEIN, Jewish self government in the Middle Ages, ό.π., 265 και 276. Για την Takkanoth 
Candia βλ. και  Z. ANKORI, “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., 345 
και N. STAVROULAKIS–T. DE VINNEY, Jewish sites and synagogues in Greece, ό.π., 89 
 και  J. STARR, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, Proceedings of the American academy of 
Jewish Research 12, 1942, 96. 
41 Ανάμεσα στις διαθήκες υπάρχει αυτή της Καλής Καψάλη (11 Ιουνίου 1510), συζύγου του ραβίνου 
Λέοντα Καψάλη. Το κείμενο υπάρχει στο  Σ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ και Σ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Μανουήλ 
Γρηγορόπουλος Νοτάριος Χάνδακα 1506-1532, Διαθήκες -Απογραφές – Εκτιμήσεις, Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2003, 34. 
42 Z. ANKORI, “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., 329 και 355-57.  
O ίδιος συγγραφέας στο Z. ANKORI, “The living and the dead: The story of Hebrew inscriptions in Crete”, 
Proceedings of the American academy of Jewish Research, vol 38-39, New York, 1972, 
αναλύει επιγραφές που αναφέρονται στη βενετική περίοδο όπου καταγράφονται τα επώνυμα των 
προσώπων π.χ. Κούλη. Στα ιεροδικαστικά κείμενα γράφεται μόνο το μικρό όνομα, οπότε είναι δύσκολη 
η ταύτιση προσώπων που δραστηριοποιούνται στη μεταβατική περίοδο από τη βενετική στην 
οθωμανική διοίκηση, εκτός αν το όνομα είναι κάπως ασυνήθιστο π.χ. Χαΐμ Γαϊτάνης. Αν πρόκειται για 
κοινά ονόματα όπως Δαβίδ, Αβραάμ, η ταύτιση δυσκολεύει. Στα έγγραφα αμέσως μετά την κατάκτηση 
υπάρχουν και επώνυμα Εβραίων. Αργότερα καταγράφεται μόνο το όνομα όπως γίνεται και με τους 
μουσουλμάνους.  
43 E. BENBASSA και A. RODRIGUE, Sephardi Jewry, A history of the Judeo -Spanish Community, 14th-20th 
centuries, University of California Press, Berkeley 2000, σελ. XXX του προλόγου και  
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Στην Κρήτη μετανάστευσαν αρκετοί Εβραίοι από τη Γερμανία ή την Ισπανία, και 
αναφέρονται περιπτώσεις Εβραίων που έμειναν στην Κρήτη μετά την απελευθέρωσή τους 
από τους πειρατές. Πολλές φορές οι Εβραίοι της Κρήτης προσφέρουν χρήματα και φιλοξενία 
σε Εβραίους προσκυνητές ή σε Εβραίους θύματα των πειρατών.44 

Από έγγραφα γνωρίζουμε και τις ονομασίες των συναγωγών. Το 1369 αναφέρονται οι 
συναγωγές  Kritiko και Soiletiko. Το 1400  χτίστηκε η Allemaniko από την οικογένεια 
Delmedigo που ήταν γερμανικής καταγωγής. Το 1481 αναφέρονται τέσσερεις συναγωγές, 
όλες στον κεντρικό δρόμο της συνοικίας. Ως το 1529 τα ονόματα των συναγωγών έχουν 
αλλάξει. Αναφέρονται η Μεγάλη, των Ιερέων, η Γερμανική και η Υψηλή.45  

Οι κοινότητες των Εβραίων πλήρωναν ετήσια εισφορά στο κράτος, ανάλογη με τον αριθμό 
των μελών της κοινότητας. Οι Εβραίοι της Κρήτης χαρακτηρίζονται συχνά ως πολλοί, ισχυροί 
και πλούσιοι και κατέβαλαν εξαιρετικά υψηλές εισφορές. Το 1431 ζητήθηκε από τους 
Εβραίους της Κρήτης το ποσό των 20.000 δουκάτων και το 1439 έκτακτη εισφορά 12.000 
δουκάτων για τις ανάγκες του λομβαρδικού πολέμου, όταν όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός 
κλήθηκε να πληρώσει 27.000 δουκάτα.46  

Το 1481 ο Μεσουλάμ από τη Volterra μιλά για 600 οικογένειες και 4 συναγωγές στο 
Ηράκλειο (Μεγάλη, Κοανίμ, Ασκεναζίμ, Υψίστη).47 
 
 
β.  1492 – 1669 
  
Σημαντική τομή στην παγκόσμια ιστορία των Εβραίων αποτελεί η εκδίωξή τους από την 
Ισπανία μετά το 1492. 48  

Οι Εβραίοι της Κρήτης φροντίζουν τους σεφαραδίτες που φτάνουν στο νησί, ακόμα και 
πουλώντας τα ιερά αντικείμενα των συναγωγών. Πολλά ονόματα  Εβραίων της Κρήτης επί 
βενετοκρατίας δείχνουν καταγωγές από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης (κυρίως Ιταλία και 
Ισπανία). Όμως ο αριθμός των ατόμων αυτών δεν είναι τέτοιος ώστε να αλλάξει τη 
ρωμανιώτικη φύση της κοινότητας. Σε έγγραφα του 1536 φαίνεται ακόμα η πλειοψηφία των 
Εβραίων να είναι ρωμανιώτες. Οι μετανάστες φέρουν ονόματα και επώνυμα καθαρά ξενικά, 
ενώ οι ρωμανιώτες αναφέρονται συνήθως μόνο με το πατρώνυμο. Στην Κρήτη έρχονται λίγοι 
σεφαραδίτες και αυτοί «αναγκάζονται» να ενταχθούν στις δομές της τοπικής κοινότητας.  

Ακολουθούν τα «ελληνικά» έθιμα και προοδευτικά με επιγαμίες, εντάσσονται 
ολοκληρωμένα στην κοινότητα. Δεν έρχονται μαζικά σε οργανωμένες ομάδες και άρα δεν 
μπορούν να διεκδικήσουν την ηγεμονία της κοινότητας, παρά μόνο εντασσόμενοι μέσα σε 
αυτήν.49 

Η συνοικία ονομάζεται Iudaica, Judayca, Giudaicha, Judecca, Giudecca, Zudecca, Zudecha, 
ή  Hebraica – Hebraca. Παρουσιάζει πολύ βελτιωμένη εικόνα, αφού γύρω στο 1550 είναι 

                                                           
Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, «Περί τοῦ ἄν ὑπῆρχον Ἑβραῖοι ἐν Κρήτη, ὅτε οἱ Βενετοί κατέλαβον τήν Μεγαλόνησον», 
ό.π.,36. 
44  J. STARR, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, ό.π., 104. 
45 J. STARR, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, ό.π, 98 -99. 
46 Ν. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, « Η εβραϊκή διασπορά στο Ιόνιο», στο Α. Λαμπροπούλου και Κ. Τσικνάκης, (επιμ.), Η 
εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-19ος αι.), ό.π., 110. 
47 Το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, μνημεία και μνήμες, ό.π, 178. Στο N.STAVROULAKIS  –T. DE 
VINNEY, Jewish sites and synagogues in Greece, ό.π., 89, αναφέρει 4 συναγωγές επίσης, αλλά 400 
οικογένειες. Τα ίδια ονόματα συναγωγών μαρτυρεί και το Κ.Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Oι Εβραίοι του Χάνδακα 
το 16ο αιώνα», Επιστημονικό συμπόσιο : Ο ελληνικός εβραϊσμός, Αθήνα 1999, 227. 
48 Σ.Σ. ΜΟΝΤΕΦΙΟΡΕ, Ιερουσαλήμ, Η βιογραφία, Ωκεανίδα, Αθήνα 2014, 413. 
 Βλ. και S. SHAW, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish republic, ό.π., 11-15, για την εκδίωξη 
των Εβραίων από την Ισπανία. 
49 A.J. SCHOENFELD, “Immigration and assimilation in the Jewish community of late Venetian Crete 
(15th-17th centuries)”, ό.π., 4-9.  
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κοντά στη θάλασσα, με όμορφα σπίτια και κτίρια. Αυτή η εικόνα αφορά τα σπίτια των 
εύπορων Εβραίων και σίγουρα όχι όλη τη συνοικία. 

Η πραγματικότητα είναι ότι στη συνοικία αυτή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα χώρου, αφού 
μεγάλος αριθμός κατοίκων ζει σε πολύ μικρό χώρο, όπου υπάρχουν και καταστήματα και 
τέσσερεις συναγωγές. Ο συνωστισμός είναι τόσο έντονος ώστε δημιουργεί πολλά ζητήματα 
για την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων που αυξάνονται με τη μετανάστευση Εβραίων από 
άλλες περιοχές.50 

Η κοινότητα διοικείται από ένα συμβούλιο επτά ή οκτώ ατόμων, θεσμός που υπάρχει ως 
το τέλος της βενετοκρατίας και εκλέγει τον condestabulo (κοντόσταυλος). Έχουν σωθεί πολλά 
εβραϊκά χειρόγραφα και επιστολές ή άλλα κείμενα που δείχνουν ότι η ηγεσία της κοινότητας 
ήταν αρκετά καλλιεργημένη και είχε επαφές νομικές και πολιτισμικές με πολλές περιοχές του 
ελληνοβαλκανικού και του ευρωπαϊκού χώρου.51 

Το 1523 ο Γάλλος έμπορος Jaques Le Saige δημοσίευσε σε πολύ περιορισμένα αντίτυπα 
τις σημειώσεις του από το ταξίδι του στους Αγίους Τόπους. Τον Ιούλιο του 1518 περιηγήθηκε 
τον Χάνδακα και αναφέρει «στην πόλη και τα προάστια κατοικούν πολλοί Εβραίοι τους 
οποίους συναντούσαμε αρκετά συχνά. Ντύνονται όπως οι άλλοι Κρητικοί, αλλά τους 
διακρίνουμε από τον κίτρινο σκούφο που είναι υποχρεωμένοι να φορούν. Πληρώνουν φόρο 
στους Βενετούς και ασχολούνται με την τοκογλυφία και το εμπόριο τούρκικων χαλιών».52 

Οι Εβραίοι της Κρήτης δάνειζαν μεγάλα ποσά σε Βενετούς ευγενείς και αυτό οδήγησε στην 
κατοχή μεγάλων ακίνητων περιουσιών από Εβραίους (οι περιουσίες είχαν υποθηκευτεί ως 
εγγυήσεις για τα δάνεια) και έτσι στην πράξη οι Εβραίοι παραβίαζαν τις διατάξεις για τον 
περιορισμό τους στα όρια της συνοικίας τους.  

Οι βενετικές αρχές έλαβαν μέτρα περιορισμού του φαινομένου και απαίτησαν την 
πώληση όσων ακινήτων είχαν αποκτήσει Εβραίοι με τον τρόπο αυτό. Οι Εβραίοι γίνονταν 
συχνά συνέταιροι με αλλόθρησκους σε επιχειρήσεις, ώστε να παρακάμπτουν τις 
απαγορεύσεις των βενετικών νόμων για την κατοχή ακινήτων και επιχειρήσεων έξω από τα 
όρια της εβραϊκής συνοικίας. Το θέμα των χρεών των Βενετών ευγενών προς Εβραίους 
δανειστές ταλανίζει τις αρχές για πολλά χρόνια και δεν βρίσκεται οριστική λύση.53 

Τα εβραϊκά νεκροταφεία χρησιμοποιούνταν από τις αρχές ως χώροι εκτελέσεων και ταφής 
εγκληματιών. Επίσης οι Εβραίοι ασκούσαν συχνά καθήκοντα δημίων ή βασανιστών (συχνά 
υποχρεούμενοι από τις αρχές, βενετικές ή οθωμανικές αργότερα), γεγονός που τους καθιστά 
αντιπαθείς κυρίως στις χριστιανικές κοινότητες. Κατηγορούνται ως πρόθυμοι υπηρέτες των 
ισχυρών και ότι προσπαθούν να αποκτήσουν  την εύνοια των αρχών για να προστατεύσουν 
την κοινότητά τους με όποιο τίμημα.54 

Οι Βενετοί αρχίζουν να κάνουν διακρίσεις εναντίον των Εβραίων και τους κατηγορούν ότι 
ευνοούν τους Τούρκους. Επιβάλλονται διαρκώς περιορισμοί στα δικαιώματα των Εβραίων και 
είναι αρκετά συχνές οι βίαιες ενέργειες εναντίον τους. Επειδή θεωρούνται υποστηρικτές των 
Οθωμανών τους επιβάλλεται να πληρώσουν ως «τιμωρία» τα έξοδα των Βενετών για τον 
πόλεμο με τους Τούρκους το 1538.55 

Τότε οι Εβραίοι κατηγορήθηκαν ότι κρύβουν Τούρκους κατασκόπους στη συνοικία τους και 
οι χριστιανοί τους επιτέθηκαν. Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά το γεγονός έγινε αφορμή για την 
καθιέρωση τοπικής εορτής (πουρίμ) για τη σωτηρία της κοινότητας.56 

                                                           
50 Z. ANKORI, From Zudecha to Yahudi Mahallesi, ό.π., 83-85. 
51 J. STARR, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, ό.π, 101 και 108.  
52 I. ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, «Μαρτυρίες για Εβραίους σε περιηγητικά κείμενα του 16ου αιώνα», στο  
Α. Λαμπροπούλου και Κ. Τσικνάκης, (επιμ.), Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-19ος αι.), 
ό.π., 83. 
53 Σ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ, «Οἱ Ἑβραῖοι ἐν Κρήτη ἐπί Ἐνετοκρατίας», Κρητική Στοά 2, 1909, 216-217. 
54 Σ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ, «Οἱ Ἑβραῖοι ἐν Κρήτη ἐπί Ἐνετοκρατίας», ό.π., 213. 
55 S. SHAW, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish republic, ό.π., 24. 
56 J. STARR, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, ό.π, 67-69 και 82. 
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Οι Εβραίοι είχαν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα την καταπίεση των βενετικών αρχών, που 
επέβαλλαν έκτακτες φορολογίες και άλλα περιοριστικά μέτρα και τις κατηγορίες των 
ορθοδόξων Κρητικών για βεβήλωση των χριστιανικών συμβόλων, για τελετουργικούς φόνους 
παιδιών κ.ά. Οι ηγέτες των Εβραίων βρίσκονταν ανάμεσα σε αντικρουόμενα πυρά και έπρεπε 
συχνά να διαλέξουν ανάμεσα στο μικρότερο κακό για το συμφέρον της κοινότητάς τους.  

Το  1567 ο μητροπολίτης Μητροφάνης εκδίδει εγκύκλιο ζητώντας ισότιμη μεταχείριση των 
Εβραίων, παρέχοντας  προστασία από άδικες κατηγορίες και αποτρέποντας την κακή τους 
μεταχείριση από την πλευρά των χριστιανών. Κατηγορούνται και επίσημα ως υποκινητές του 
βενετοτουρκικού πολέμου το 1570-1573 από τον δόγη Alvise Mocenigo.57 

Ο Giacomo Foscarini το 1574-1577 επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στους Εβραίους, 
που υποχρεώνονται είτε να γίνουν χριστιανοί είτε να ζουν σε απομονωμένες περιοχές της 
Κρήτης.58 

Γενικά το 16ο αιώνα παρατηρείται μια ενεργητικότητα της κοινότητας και μια 
δραστηριοποίηση των Εβραίων σε πολλούς τομείς. 59 Ανάμεσα στις άλλες ασχολίες των 
Εβραίων μαρτυρούνται και ζωγράφοι σε έγγραφα του 1525 και του 1532. Επίσης σώζεται 
κατάλογος με ονόματα στρατευσίμων του 1536 από τα Χανιά, στον οποίο αναφέρονται 83 
εβραϊκά ονόματα. Άρα οι Εβραίοι υπηρετούν στο βενετικό στρατό, αντίθετα με ότι συνέβαινε 
επί Οθωμανών. Στο Χάνδακα λειτουργούσε Ραβινική Ακαδημία, που προφανώς συνέβαλε 
στην πνευματική κίνηση της κοινότητας.60 Η Ραβινική Ακαδημία δεν φαίνεται να λειτουργεί 
μετά το 1669 και η κοινότητα σταματά να παράγει πνευματικούς ανθρώπους και «εισάγει» 
ραβίνους από την Ιταλία. 61 Ο τελευταίος ραβίνος του Ηρακλείου για τον οποίο υπάρχει 
μαρτυρία είναι ο Hayyim Abraham Israel στα τέλη του 18ου αιώνα, ο οποίος ήρθε από την 
Ιταλία.62 

Από τα βενετικά αρχεία του βαΐλου της Κωνσταντινούπολης για τα έτη 1587-1590 φαίνεται 
οι Εβραίοι έμποροι να συναλλάσσονται πιο πολύ με ομοεθνείς τους. Οι δραστηριότητές τους 
καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και εντάσσονται σε μια βαλκανική πραγματικότητα (ενιαίος 
χώρος χωρίς σύνορα, με ασφαλείς εμπορικούς δρόμους σε όλη τη Βαλκανική και την 
Ανατολική Μεσόγειο). Εμπορεύονται κυρίως υφάσματα και αγροτικά προϊόντα, μαλλί, κρασί, 
δέρματα, ξυλεία αλλά και ρουμπίνια, κερί και ψάρια. Οι πληρωμές γίνονται σε οθωμανικά 
άσπρα ή σε βενετικά δουκάτα και τσεκίνια.63  Ο πιο διάσημος Εβραίος της Κρήτης είναι ο 
Joseph Solomon Delmedigo που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1591. Μαθηματικός, γιατρός και 
φιλόσοφος, έζησε και ταξίδεψε σε Ευρώπη και Μ. Ανατολή και πέθανε στην Πράγα το 1655.64 

Κατά το 16ο αιώνα οι πηγές σημειώνουν μια μείωση του πληθυσμού. Καταγράφεται ως 
πιθανός πληθυσμός της κοινότητας, περί το τέλος του 16ου αιώνα τα 1160 άτομα 
συνδυάζοντας την απογραφή του Καστροφύλακα και αυτή του 1627 του δούκα Gradenigo.65 
Ως παράγοντες της μείωσης των Εβραίων στο Ηράκλειο μπορούμε να θεωρήσουμε ανάμεσα 

                                                           
57 K.Γ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Oι Εβραίοι του Χάνδακα το 16ο αιώνα», ό.π., 230. 
58 J. STARR, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, ό.π, 70 και 73. 
59  Μ. ΑΣΕΡ, Εἰσαγωγή εἰς τό οἰκογενειακόν δίκαιον τῶν ἐν Ἐλλάδι Ἰσραηλιτῶν, Τύποις Μ. 
Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη 1934, 15. 
60  Κ.Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», στο Ν. 
Παναγιωτάκης (επιμ.), Άνθη Χαρίτων, Βενετία 1998, 734 ,737, 742  και 749 (για τις βιβλιοθήκες των 
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61 A.J. SCHOENFELD, “Immigration and assimilation in the Jewish community of late Venetian Crete 
(15th-17th centuries)”, ό.π., 12.  
62 J. STARR, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, ό.π., 95. 
63  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, «Εβραίοι έμποροι της Κρήτης και της Πόλης (1587-1590)»,  Άνθη Χαρίτων, ό.π., 642. 
64 Z. ANKORI, “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., 320. Για τον Joseph 
Solomon Delmedigo βλ. και  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5068-delmedigo-joseph-
solomon .  
65  Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, «Περί τοῦ ἄν ὑπῆρχον Ἑβραῖοι ἐν Κρήτη, ὅτε οἱ Βενετοί κατέλαβον τήν 
Μεγαλόνησον», ό.π., 37. 
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σε άλλα και το σεισμό του 1508, αλλά και αυτόν του 1646 που συνδυάζεται με πανώλη.66 Οι 
επιδημίες οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις κακές συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης και γι’ 
αυτό οι αρχές επέβαλλαν αυστηρούς κανόνες καθαριότητας.   

Μετά το 1541 ορίζεται ότι τα απορρίμματα της πόλης θα συγκεντρώνονται και θα 
ρίχνονται στη θάλασσα του Δερματά. Σε διάταγμα του 1570 ορίζεται ότι οι Εβραίοι είναι 
υποχρεωμένοι να καθαρίζουν αυθημερόν τις αυλές και τους χώρους μπροστά από τα σπίτια 
τους. Προβλέπονται χρηματικές ποινές για τους παραβάτες από 10 ως 25 υπέρπυρα. Το 1607 
οι Εβραίοι πέταξαν σκουπίδια στον περίβολο του ναού του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, 
που βρισκόταν κοντά στη συνοικία τους και καταδικάζονται να καθαρίσουν αμέσως το χώρο. 
Προβλέπεται ποινή 18 μηνών σε γαλέρα για τους άνδρες και δημόσιο μαστίγωμα για τις 
γυναίκες και χρηματικό πρόστιμο. Οι συνθήκες υγιεινής στο Χάνδακα σίγουρα χειροτέρεψαν 
κατά την περίοδο της οθωμανικής πολιορκίας. Οι Εβραίοι αναφέρονται χωριστά σε δύο 
βενετικά διατάγματα για την καθαριότητα, επειδή η συνοικία τους αντιμετωπίζει έντονα 
προβλήματα στενότητας χώρου και γειτονεύει με την περιοχή του Δερματά, όπου ασκείται η 
βυρσοδεψία. 67 

Σημαντική στιγμή για τη ζωή των Εβραίων αποτελούσε ένα ταξίδι στην Παλαιστίνη. O 
Εβραίος Abraham Balanzas το 1626 κάνει τη διαθήκη του επειδή θα ταξιδέψει στην 
Ιερουσαλήμ και την υπογράφει στα εβραϊκά, αφού μόνο αυτή τη γραφή λέει ότι γνωρίζει. 
Από το κείμενο όμως φαίνεται ότι μιλάει ελληνικά. Το κείμενο είναι γραμμένο με λατινική 
γραφή από το συμβολαιογράφο. Η διαθήκη αυτή τεκμηριώνει την προσαρμογή που είχαν 
επιδείξει οι Εβραίοι στην Κρήτη, αφού χρησιμοποιούν με ευκολία το κρητικό ιδίωμα των 
ελληνικών. Επίσης φαίνεται η οικονομική τους δράση, αφού ο Balanzas κατέχει σημαντική 
χρηματική και ακίνητη περιουσία.68 

Μέσω της διαθήκης του δείχνει ότι αισθάνεται ασφαλής στην Κρήτη του 1626, αφού 
διατυπώνει πολλούς όρους για το μέλλον της περιουσίας του σε βάθος χρόνου. Καθορίζει 
ακόμα και τους γάμους των εγγονών του (επιτρέπεται ο γάμος ανάμεσα σε πρώτα εξαδέλφια 
για να μείνει η περιουσία στην ίδια οικογένεια) και αφήνει χρήματα για την αγορά έκτασης 
για εβραϊκό νεκροταφείο. Η γλώσσα του κειμένου είναι ένα μείγμα κρητικών με αρκετές 
ισπανικές λέξεις (κυρίως σε νομικούς όρους). Το ταξίδι στην Ιερουσαλήμ είναι σημαντικό σαν 
ολοκλήρωση μιας ευσεβούς ζωής. 

Πολλοί Εβραίοι παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλές οικογένειες με 
μακραίωνη παράδοση στην ιατρική και αναφέρεται π.χ. ο Elqanah Circoletto που μετά το 
1649 προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Χουσεΐν Πασά.69 

Την περίοδο του Κρητικού πολέμου οι Βενετοί καταδιώκουν όλα τα οθωμανικά πλοία στο 
Αιγαίο και έτσι αιχμαλωτίζουν αρκετούς Εβραίους εμπόρους από τη Θεσσαλονίκη. Η απώλεια 
της Κρήτης κάνει το Αιγαίο μια οθωμανική θάλασσα και διώχνει τους Βενετούς από το 
εμπόριο της Ανατολής.70 

Πολλοί Εβραίοι μετοίκησαν στη Βενετία ή στη Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια του Κρητικού 
πολέμου, μη θέλοντας να κινδυνεύσουν περισσότερο παραμένοντας σε μια πόλη που θα 
άλλαζε κύριο. Πολλοί Εβραίοι είχαν όμως ήδη αναπτύξει σχέσεις με τους Οθωμανούς, όπως 

                                                           
66 Ε.Κ .ΠΛΑΤΑΚΗΣ, «Οἱ σεισμοί τῆς Κρήτης ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων μέχρι τῶν κάθ’ ἡμᾶς χρόνων» Κρητικά 
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καταστροφές πόλεων και χωριών. 
67 Α. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, «Circa Mundiciam Civitatis. Μέτρα για την καθαριότητα του Χάνδακα από το 14ο 
ως το 17ο αιώνα», Σύμμεικτα 9/2 , 1994,  190, 192-193, 209. 
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70 Γ. ΝΕΧΑΜΑ, Ιστορία των ισραηλιτών της Σαλονίκης, ό.π., 761. 
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ο Joseph Jacut που κατηγορήθηκε ανοιχτά ως φίλος των Τούρκων κατά την πολιορκία του 
Χάνδακα.71 

Βασικό κείμενο για την εβραϊκή ιστορία στην Κρήτη είναι το έργο του κρητικού Εβραίου 
Ελιγιά Καψάλη. Ο Καψάλης περιγράφει την οθωμανική εξάπλωση στην Πελοπόννησο, την 
κατάκτηση από τους Οθωμανούς της Εύβοιας, της Μεθώνης, της Κορώνης και της Ρόδου και 
την επιδημία πανώλης στην Κρήτη το 1523 για την οποία κατηγορήθηκε η εβραϊκή κοινότητα. 
Η βενετική περίοδος, συνοψίζοντας, είναι μια περίοδος με έντονα πολιτικά και πολεμικά 
γεγονότα, με αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού της κοινότητας, που διατηρεί όμως μια 
σταθερή παραδοσιακή δομή στη διοίκηση και τη λειτουργία της. Ανάλογα με τα διεθνή 
πολιτικά γεγονότα, επισημαίνουμε ένα άνοιγμα στο χώρο και τις δράσεις της κοινότητας, 
όταν οι συνθήκες ευνοούν και αντίστοιχα μια εσωστρέφεια και συντηρητικότητα, όταν οι 
καταστάσεις το επιβάλλουν. Οι Εβραίοι συνηθισμένοι από ανακατατάξεις και αλλαγές 
προσαρμόζονται στα δεδομένα του τόπου και της εποχής με σκοπό την επιβίωση και την 
πρόοδό τους.  
 

Οθωμανική περίοδος  ως σήμερα 

Οι Οθωμανοί  εξαπλώθηκαν στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή ιδρύοντας μια σταθερή 
Αυτοκρατορία και έναν ενιαίο χώρο οικονομικής δραστηριότητας για τους υπηκόους τους. 
Από την κατάκτηση του ελλαδικού χώρου ως και την κατάκτηση του Χάνδακα το 1669 
μεσολαβούν κοντά δύο αιώνες, κατά τους οποίους οι Κρήτες, χριστιανοί και Εβραίοι, 
βρίσκονται αποκομμένοι από τον υπόλοιπο ελληνοβαλκανικό χώρο, κάτω από βενετική 
διοίκηση. Η Κρήτη σε αυτή την περίοδο βιώνει την Αναγέννησή της, περισσότερο 
συνδεδεμένη με τη Δύση και μετά το 1669 επανεντάσσεται στον ελληνοβαλκανικό κόσμο και 
ακολουθεί την ιστορική και οικονομική πορεία του. Οι Κρήτες Εβραίοι θα κληθούν μετά το 
1669, να ζήσουν κάτω από το καθεστώς που οργάνωσαν οι Οθωμανοί, το οποίο έχει ήδη 
διαμορφωθεί για τους Εβραίους της υπόλοιπης Αυτοκρατορίας. Η πολιτική των Οθωμανών 
προς τους Εβραίους είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών 
της περιόδου αυτής.  
 

1669 – 1821 

Η περίοδος του Κρητικού πολέμου και η ακόλουθη κατάκτηση της Κρήτης από τους 
Οθωμανούς, δημιουργεί νέες συνθήκες για την εβραϊκή κοινότητα του Ηρακλείου. 
Αναφερόμενοι στην περίοδο πριν την κατάκτηση του Χάνδακα σημειώνουμε ότι ο Γιουσούφ 
Πασάς το 1645 μετά την κατάκτηση των Χανίων, υπόσχεται ότι «επιτρέπεται στους κατοίκους 
χριστιανούς και Εβραίους να ζουν με την πίστη τους και να διατηρούν τους ναούς που 
κατέχουν».72 

Σημαντικό τεκμήριο για τους Εβραίους του Ηρακλείου αποτελεί ο κατάλογος των Εβραίων 
που παρέμειναν στο κάστρο του Χάνδακα μετά την παράδοσή του και πλήρωναν κεφαλικό 
φόρο το 1669-1670. Ο κατάλογος προέρχεται από το αρχείο της τουρκικής Πρωθυπουργίας 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi, κατάστιχο ΤΤ 980, σελ. 157).  Αναφέρονται 26 ονόματα.   
 

                                                           
71 J. STARR, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, ό.π, 93. Την ίδια πληροφορία δίνει και ο Ν. 
ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Η εβραϊκή διασπορά στο Ιόνιο», στο Α. Λαμπροπούλου και Κ. Τσικνάκης, (επιμ.), Η 
εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-19ος αι.), ό.π., 114. 
72 Μ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ, Εξισλαμισμοί και επανεκχριστιανισμοί στην Κρήτη (1645-1899),  Ρέθυμνο 1997, 46. 
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11 πρόσωπα ανήκουν στην κατώτερη φορολογική βαθμίδα: Σολωμός Ρούσος, Μωυσής 
Μοντάγος;, Γαϊτάνης, Σολωμός Ρούσος, Ελιγιά (Ι)σπανός, Αμπράμος Αντζολέτος, Σαμουήλ 
Ντιάνος, Περέχ Περέχ,  Δαβίδ Περέχ, Μεναχίμ Πετσάχ; , Ελιγιά γιος Ισαάκ.  
 
6 ανήκουν στη μεσαία φορολογική βαθμίδα: Σολωμός (Ι)σπανός, Ελιγιάκης Μάρτζης;, 
Σαφουέλ Μουστάκης;, Σαμουήλ;, Ισαάκ Περούφος;, Σολωμός Σαμπετάι.  
 
9 ανήκουν στην ανώτερη φορολογική βαθμίδα: Ιούδας Φράγκος, Μωυσής Δανιήλ, Σαμπάτο 
Αρχής, Σαμπάτο;, Σαμουήλ Ρουσάνος, Μωυσής Περέχ, δυσανάγνωστο όνομα,  Δαβίδ, 
Αμπράμος Μεσούνης.73 
 

Από τα ονόματα αυτά φαίνεται ότι αρκετοί από τους Εβραίους του Ηρακλείου κατάγονταν 
από την Ιταλία και την Ισπανία (Ρούσος, Μοντάγος, Γαϊτάνης, Ισπανός, Αντζολέτος, Φράγκος, 
Σαμπάτο). Υπάρχουν επίσης πολλά ονόματα κοινά σε όλους τους Εβραίους που δεν μπορούν 
να δηλώσουν ξεκάθαρα τόπο καταγωγής (Ελιγιά, Σαμουήλ, Περέχ,  Δαβίδ, Μεναχίμ, 
Σαφουέλ, Ισαάκ, Σαμπετάι, Μωυσής). Αναφέρεται όμως και προφορική παράδοση, κατά την 
οποία οι μόνοι άνθρωποι που υπήρχαν στην πόλη αμέσως μετά την παράδοσή της στους 
Τούρκους, ήταν δύο παπάδες, μια γυναίκα και τρεις Εβραίοι.74 

Οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Κρήτη και έδειξαν από την αρχή ότι ήρθαν για να μείνουν, 
αφού αμέσως σχεδόν οργάνωσαν τη διοίκηση του νησιού, τη φορολόγηση και επισκεύασαν 
δημόσια κτίρια. Η οθωμανική κατάκτηση ευνόησε τους Εβραίους. Ενοποίησε τον οικονομικό 
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.  Επέτρεψε την εγκατάσταση Εβραίων από άλλα μέρη στην 
Κρήτη, όπως μαρτυρούν τα οικογενειακά τους ονόματα (οικογένειες γνωστές σε άλλες πόλεις 
εμφανίζονται στην Κρήτη). Περιόρισε τους Χριστιανούς και έτσι σταμάτησαν οι εχθρικές τους 
ενέργειες προς τους Εβραίους.75 

Στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα εντοπίζεται ένα κύμα μετανάστευσης 
Εβραίων προς την οθωμανική επικράτεια από τις καθολικές ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται 
για λίγα άτομα με υψηλή οικονομική και κοινωνική θέση, κυρίως εμπόρους, που διατηρούν 
την υπηκοότητα της χώρας προέλευσης τους και εξαιρούνται από την οθωμανική φορολογία. 
Είναι γνωστοί με τον όρο francos = ελεύθεροι, στα Ισπανικά ή από τη λέξη frenci = ο 
προερχόμενος από καθολική χώρα, στα οθωμανικά τουρκικά.76 

Οι Εβραίοι που γίνονταν υπήκοοι ξένης χώρας πλήρωναν σημαντικά ποσά για την 
απόκτηση αυτής της προστασίας και ονομάζονταν μπερατλήδες. Αυτοί με επίσημο 
οθωμανικό έγγραφο, εξαιρούνταν από τους οθωμανικούς φόρους, τους περιορισμούς στην 
ενδυμασία και δεν υπάγονταν στην οθωμανική δικαιοσύνη. Προκαλούσαν τη δυσαρέσκεια 
των ομοεθνών τους συχνά, επειδή η αποχώρησή τους από τα πλαίσια της κοινότητας 
επιβάρυνε τα υπόλοιπα μέλη με το ποσό των φόρων τους. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως 
μετά το 1720. Ο 18ος αιώνας περιγράφεται ως μια εποχή διαρκούς αναταραχής και 
ανασφάλειας. Οι Εβραίοι είναι θύματα τυχαίων διώξεων από Οθωμανούς γενίτσαρους ή 
άτακτους και η κεντρική εξουσία δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της.77 
 

                                                           
73 Η. ΚΟΛΟΒΟΣ – Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, «Οθωμανικές πηγές για τον Κρητικό πόλεμο: μια επισκόπηση», Ο 
Κρητικός πόλεμος από την Ιστορία στη Λογοτεχνία ,  Σ. Κακλαμάνης (επιμ.), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών 
Μελετών, Ηράκλειο 2008, 207. 
74Γ.  ΑΪΒΑΛΗ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Π. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, Φ. ΧΑΙΡΕΤΗ,  Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τέταρτος κώδικας 

1672-1674 και 1683-1686,  Ε. Ζαχαριάδου (επιμ.), Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2010,  25. 
75 N. STAVROULAKIS–T. DE VINNEY, Jewish sites and synagogues in Greece, ό.π., 92-93. 
76 Μ. RΟΖΕΝ, “The Ottoman Jews”, στο S. N. Faroqhi (επιμ.), The Cambridge History of Turkey. Volume 

3: The Later Ottoman Empire, 1603-183, Cambridge University Press, Cambridge 2006, 256. 
77 Γ. ΝΕΧΑΜΑ, Ιστορία των ισραηλιτών της Σαλονίκης, ό.π., 991 και εξής. 
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Οι φυσικές καταστροφές προκαλούν έξαρση του θρησκευτικού συναισθήματος, αφού 
θεωρούνται τιμωρία του Θεού για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Υπάρχει σε χειρόγραφο στο 
Ηράκλειο (ΙΜΚ 669), ο λόγος του Μελετίου, Πατριάρχη Αλεξανδρείας, κατά των Εβραίων με 
χρονολογική ένδειξη 1683. Πρόκειται για απολογητικό κείμενο, υπέρ της χριστιανικής πίστης 
και κατά των Εβραίων με αρκετή διάδοση στις σλαβικές και ελληνικές χώρες.78 
 
Σχέσεις Εβραίων – χριστιανών  

Οι αντιλήψεις των χριστιανών για τους Εβραίους στην Κρήτη φαίνονται και από δημοτικά 
τραγούδια που έχουν καταγραφεί. Σε ριζίτικο τραγούδι περιγράφεται ο έρωτας χριστιανού 
νέου με Εβραία που δεν έχει καλό τέλος.                   
                « Ρωμηόπουλο αγάπησε μια σκύλα Οβρηοπούλα 
                   και η γ’ Οβρηοπούλα του λεγε συχνά παράγγενέ του 
                   να βλέπεσαι Ρωμηόπουλο, Σαββάτ’αργά μην έρθεις 
                   γιατί έχουν σκόλην οι γι Οβρίοι και θα σε καταλύσουν.  
                   Μα κείνον επαράκουσε Σαββάτ’ αργά και πάει 
                   πιάνουν μπισταγκωνίζουν το και παν να το φουρκίσουν.  
                   Οι Τούρκοι πγχιαίνανε ομπρός κ οξαποπίσω Οβραίοι 
                   στη μέση το Ρωμηόπουλο σα μήλο μαραμένο....».  

Στο τραγούδι που είναι άγνωστης χρονολογίας και προέλευσης,  φαίνονται οι περιορισμοί 
ανάμεσα στις κοινότητες σε θέματα ερωτικά, αλλά και το γεγονός της παρέμβασης των 
τουρκικών αρχών για την προστασία της ηθικής τάξης. Οι Εβραίοι καταφεύγουν στους 
Τούρκους, ώστε αυτοί να επιβάλλουν την τάξη και να τιμωρήσουν τον παραβάτη ερωτευμένο 
νέο. Οι χριστιανοί συχνά πιστεύουν ότι οι Εβραίοι είναι ευνοούμενοι των Τούρκων και 
συνεργάτες τους σε πολλά ζητήματα. Σε άλλο ριζίτικο τραγούδι, Εβραίος που κινδυνεύει σε 
ναυάγιο, γίνεται χριστιανός για να ζητήσει την προστασία του Χριστού. Λέει ο εβραίος 
πραματευτής, επιβάτης του πλοίου που κινδυνεύει: 
                     «Πάψε Χριστέ τις θάλασσες και τσι βαρές φουρτίναις  
                        να βαφτιστώ στη χάρη σου και εγώ και τα παιδιά μου. 
                        Να φέρω οκάδες το κερί και μίστατα το λάδι  
                        και με το πετροκόφινο τ’ αρσενικό λιβάνι. .... 
                        Παύει ο Χριστός τσι θάλασσες και τσι βαριές φουρτίναις.  
                        Και πήγε και βαφτίστηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο. 
                        Και εβγάλαν τόνε Θόδωρο και το παιδί του  Γιώργη  
                        και τ άλλο το μικρότερο το βγάλανε Μανώλη  
                        και τη γυναίκα του Μαριώ».79 

Και από αυτό το τραγούδι φαίνεται ότι τα όρια ανάμεσα στις θρησκείες δεν είναι στεγανά 
και απροσπέλαστα και οι άνθρωποι άλλαζαν θρησκεία, αν είχαν κάποιο σοβαρό κίνητρο, 
οικονομικό ή άλλο όπως συμβαίνει εδώ.  

Αναφέρονται επίσης κρητικές παροιμίες που ταυτίζουν τον Εβραίο με το φιλάργυρο 
τοκογλύφο. Σε άλλα δημοτικά τραγούδια αναφέρονται οι εβραίες γυναίκες ως όμορφες, 
αλλά άτιμες. Οι νέοι τις ποθούν αλλά δεν μπορούν να παρακάμψουν τους θρησκευτικούς 
περιορισμούς. π.χ.  

                                                           
78  Θ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, «Περιγραφικός κατάλογος τῶν χειρογράφων τῶν βιβλιοθηκῶν τῆς πόλεως 
Ἡρακλείου Κρήτης», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Τόμος ΜΓ΄, Αθήνα 1977-78, 202-203, 
209.  
79 Ε. ΦΡΟΝΙΜΟΣ, «Ἡ Κρήτη καί οἱ Ἑβραῖοι», ό.π., 14 -15.  Ο Ζ. ANKORI, “Jews and the Jews community 
in the history of medieval Crete”, ό.π., 343, σχολιάζει τα ριζίτικα τραγούδια του Φρόνιμου λέγοντας 
ότι δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη πόλη και εποχή, συνεπώς η εικόνα της εβραϊκής συνοικίας ήταν 
οικεία σε όλες τις πόλεις της Κρήτης. 
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                         «Της Οβριοπούλας το φιλί γλυκό ναι σαν το μέλι,                                                                                        
                            τση Ρωμιοπούλας πιο γλυκό γιατ’ είναι βαφτισμένη».80 

Κρήτη 

Η εβραϊκή συνοικία του Ηρακλείου βρίσκεται μέσα στα όρια της παλιάς βυζαντινής 
οχύρωσης, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Το Ηράκλειο διατηρεί 
κάποια στοιχεία πολεοδομίας από την αραβική περίοδο, ενώ το σχέδιο των άλλων κρητικών 
πόλεων είναι κυρίως βενετικό. Η συνοικία του Ηρακλείου βρίσκεται πάνω στην ακτογραμμή, 
ενώ στις άλλες πόλεις αυτό δεν ισχύει απόλυτα. Οι αιτίες δεν είναι σαφείς, αν δηλαδή είναι 
επιλογή των Εβραίων ή υπαγορεύεται από τις αρχές, η μη άμεση γειτνίαση των συνοικιών με 
τη θάλασσα.81 

Τα εβραϊκά νεκροταφεία στις πόλεις της Κρήτης, βρίσκονται εκτός των τειχών, σε περιοχές 
αρκετά μακριά από τις κατοικημένες. Αποτελούν περιοχές που σε εποχές πολιορκίας των 
πόλεων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους εχθρούς. Ακόμα και το υλικό των 
νεκροταφείων μπορεί να έχει τέτοια τύχη. Αλλά και σε ειρηνικές εποχές, η μετάβαση σε μια 
αρκετά απομακρυσμένη περιοχή δεν ήταν πάντα ασφαλής για τους Εβραίους, που 
προτιμούσαν να τιμούν τους νεκρούς σε τελετές μέσα στα προφυλαγμένα όρια των 
συνοικιών τους, παρά να μεταβαίνουν εκτός πόλεως, διακινδυνεύοντας προκλητικές 
ενέργειες από τους αλλόθρησκους. Τα νεκροταφεία αυτά σήμερα δεν σώζονται, αφού 
βρίσκονταν πάνω στους οδικούς άξονες που ένωσαν μεταγενέστερα τις πόλεις του νησιού.82 

Μετά το 1669 πολλοί Εβραίοι από την Κρήτη, κατέφυγαν στη Ζάκυνθο, όπου ίδρυσαν δική 
τους συναγωγή και ενορία. Επίσης η συναγωγή των Χανίων συχνά αναφέρεται ως 
«Ζακυνθινή», μαρτυρώντας επαφές ανάμεσα στα δύο νησιά.83 

Το 1770 λόγω της επανάστασης (Ορλωφικά), οι Έλληνες εισέβαλλαν και προκάλεσαν 
καταστροφές στις εβραϊκές συνοικίες της Πάτρας, της Χαλκίδας, της Ναυπάκτου, του 
Μυστρά, του Ναυπλίου, της Θήβας. Οι Εβραίοι κατηγορήθηκαν και από τις δύο πλευρές ως 
συνεργαζόμενοι με τον εχθρό και βρέθηκαν ανάμεσα σε διασταυρούμενες κατηγορίες. Το 
γεγονός αυτό δηλώνει μια αλλαγή στις σχέσεις και στη θέση των Εβραίων μέσα στον ελλαδικό 
χώρο.84  

Kατά την επανάσταση του 1821, οι Εβραίοι αντιμετωπίστηκαν ως συνεργάτες των 
Τούρκων και υπέστησαν βάρβαρη μεταχείριση σε πολλές περιπτώσεις. Αρκετός εβραϊκός 
πληθυσμός σκοτώθηκε και πολλοί επιζήσαντες κατέφυγαν στα υπό οθωμανική διοίκηση 
εδάφη, για προστασία. Αρκετές εβραϊκές κοινότητες της νότιας και κεντρικής Ελλάδας δεν 
επανήλθαν ποτέ μετά από αυτήν την περίοδο.85 

                                                           
80 Γ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, «Οἱ  Ἑβραῖοι εἰς τήν κρητικήν λαογραφίαν», Επετηρίς Καλλιτεχνών – Λογοτεχνών 
Χανίων, έτος Α΄, 1937, 77-78.  
Ο Π. ΚΕΔΡΑΙΟΣ, Η Κρητική ποίηση ως το 1900, Δωρικός, Αθήνα 1984, 109, παραθέτει το παρακάτω 
δημοτικό τραγούδι, άγνωστης χρονολογίας,  
                                « Χριστέ μου και να γίνεντον η Οβριακή λιβάδι  
                                    κι οι Οβριοπούλες πέρδικες κι εγώ περδικολόγος  
                                    να ’βγαινα να κυνήγουνε μια σκύλαν Οβριοπούλα,  
                                    που ’τονε δώδεκα χρονώ, αστραφτερή, δροσάτη…».   
81 Ζ. ANKORI, “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., 324-325. 
82  Ζ. ANKORI, “The living and the dead: The story of Hebrew inscriptions in Crete”, ό.π., 40. Θ. 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ, «Οι Εβραίοι του Ρεθύμνου», Κρητολογικά Γράμματα 18, 2002-2003, 250. 
83 Ν. STAVROULAKIS –Τ.  DE VINNEY, Jewish sites and synagogues in Greece, ό.π., 270. 
84 Μ. ROZEN, The Last Ottoman Century and Beyond: The Jews of Turkey and the Balkans, 1808-1945 I, 
133. 
85 S. SHAW, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish republic, ό.π, 190. Ο συγγραφέας συχνά 
τονίζει την αντι-εβραϊκή συμπεριφορά των Ελλήνων ορθοδόξων σε διάφορες περιόδους και με 
διάφορες αφορμές. Πέρα από τα γεγονότα του 1821, μιλά για πολλές ακρότητες των Ελλήνων κατά το 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χώρος και δομή της κοινότητας 

Η περιγραφή της εβραϊκής συνοικίας του Ηρακλείου, αναγκαστικά στηρίζεται μόνο σε 
γραπτές μαρτυρίες. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μνημειακό κατάλοιπο στην πόλη, που να 
θυμίζει την ύπαρξη των ανθρώπων αυτών. Κανένα κτίριο, ούτε λατρευτικός χώρος, ούτε 
δημόσιο ή ιδιωτικό οίκημα δεν έχει διασωθεί ως σήμερα και υπάρχουν ελάχιστα μικρά υλικά 
δείγματα της παρουσίας των Εβραίων στο Ηράκλειο, διατηρημένα στα μουσεία της πόλης.    

Η συνοικία του Ηρακλείου είναι εκτεθειμένη σε επιθέσεις από τη στεριά (δυτικά) και από 
την πλευρά της θάλασσας (βόρεια). Η ανάγκη για βελτίωση της οχύρωσης και παράλληλα της 
παροχής χρημάτων και υπηρεσιών από τους Εβραίους του Ηρακλείου για την άμυνα της 
συνοικίας, απαντάται συχνά στα βενετικά έγγραφα.   

Όμως η συνοικία του Ηρακλείου ενώ είναι πάνω στην ακτή, δεν είναι τόσο κοντά στις 
εγκαταστάσεις του λιμανιού, όπως συμβαίνει στις άλλες δύο πόλεις της Κρήτης. Η Τakkanoth 
Candia αναφέρει ότι η αργία του Σαββάτου στο Ηράκλειο, ξεκινά όταν οι καμπάνες του Αγίου 
Πέτρου σημάνουν τον εσπερινό της Παρασκευής. Είναι εντυπωσιακή η συνύπαρξη των 
θρησκειών σε τόσο περιορισμένο χώρο και ο καθορισμός της εβραϊκής αργίας από μία 
αλλόθρησκη πρακτική. Ο ναός του Αγίου Πέτρου είναι το σύνορο της εβραϊκής συνοικίας. 

Η κύρια συναγωγή βρισκόταν στην περιοχή του σήμερα κατεδαφισμένου ξενοδοχείου 
Ξενία, πάνω στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Στα εβραϊκά έγγραφα δίνονται ονόματα έξι 
συναγωγών επί βενετοκρατίας. Κάποια από αυτά είναι διαφορετικές ονομασίες των ίδιων 
συναγωγών και τελικά καταλήγουμε σε τέσσερεις. Τα οθωμανικά έγγραφα αναφέρουν τη 
λειτουργία δύο μόνο συναγωγών. Η «μεγάλη»  συναγωγή που ήταν ρυθμού βασιλικής, 
υπέστη φθορές από τους βομβαρδισμούς κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τελικά 
κατεδαφίστηκε το 1941. Συχνά το δάπεδο των συναγωγών είναι χαμηλότερα από το επίπεδο 
του εδάφους, οπότε ουσιαστικά η άνω δομή της συναγωγής έχει θαφτεί κάτω από το έδαφος. 
Η πύλη της συνοικίας επίσης δεν σώζεται.  

Το εβραϊκό Στενόν, η κύρια οδός της συνοικίας, επίσης δεν σώζεται. Σωζόταν μόνο η 
πρόσοψη μιας οικίας από αυτές που αναφέρονται στις πηγές ως περικαλλή παραλιακά 
κτίσματα.86 

Ο Εβλιγιά Τσελεμπί μιλάει για επτά συναγωγές στο Ηράκλειο (στο VIII, 514) και αναφέρει 
ως όγδοη τη συναγωγή των Καραϊτών. Ο Starr υποστηρίζει ότι πρόκειται για διαφορετικά 
ονόματα των τεσσάρων συναγωγών της πόλης. Το 1739 ο Richard Pococke, Άγγλος 
περιηγητής, αναφέρει ότι στο Ηράκλειο λειτουργεί μία συναγωγή, μια αρμενική εκκλησία και 
περίπου 14 τζαμιά.  

Στα βακουφικά έγγραφα του τζαμιού της Βαλιδέ Σουλτάνας, αναφέρονται δύο συναγωγές 
που πληρώνουν ενοίκιο στο βακούφι. Σε έγγραφο του 1843 (defter no 87. fol 42) 
καταγράφονται ως Yahudilerin kadım havraları (οι αρχαίες συναγωγές των Eβραίων). 
Αναφέρονται ως Yukarıki Havra και  Aşağı Havra. Στο Takkanoth Kandiya,107 του 1529, η  Άνω 
συναγωγή αναφέρεται ως Βeth ha-Knesseth ha-Gavoah, που σημαίνει περίπου το ίδιο (Άνω 
Συναγωγή). 

                                                           
Μικρασιατικό πόλεμο του 1919-1922 και ακόμα μιλά για καταστροφή εβραϊκών καταστημάτων και 
περιουσιών από Έλληνες στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη τη δεκαετία του 1970 με αφορμή το 
Κυπριακό, 258. 
86 Ζ. ANKORI, “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., 
313-314, 326, 330-333. Ο ANKORI γράφει το 1968. Δεν μπόρεσα να διαπιστώσω αν υπάρχει ακόμα  η 
πρόσοψη οικίας που περιγράφει, παρά την εκτεταμένη περιδιάβασή μου στην περιοχή.  
Βλ. G. GEROLA, Βενετικά μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), ό.π., τόμ. Ι, όπου δίνει φωτογραφίες 
εβραϊκών σπιτιών, που δεν σώζονται σήμερα.   
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Η Κάτω συναγωγή ήταν μια τρίκλιτη βασιλική του 15ου αιώνα και γκρεμίστηκε τελικά το 
1941. Θάφτηκε κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, οπότε είναι πιθανό να σώζονται 
αρχιτεκτονικά υπολείμματα του κτιρίου.87 

Σώζονται μερικές εβραϊκές επιγραφές στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, το οικόσημο της 
οικογένειας Shaltiel, και μια ταφόπλακα του 1740, η μόνη που σώζεται από το εβραϊκό 
νεκροταφείο, το οποίο πια δεν υπάρχει. Επίσης σώζονται πλάκες με οικόσημα εβραϊκών 
οικογενειών (Franco) και επιτύμβια μνημεία της οικογένειας Cassani των ετών 1590 και 
1645.88  

Ο Εβλιγιά περιγράφοντας την πολιορκία του Χάνδακα αναφέρει, «Ο βεζύρης της Συρίας, 
ντεφντερντάρης Ιμπραχήμ Πασάς με 8.000 στρατιώτες μπήκε στα χαρακώματα μπρος από τις 
τάπιες Εβραϊκή και Παγκρατίου προς τα βόρεια....».  

Οι χριστιανοί από τη θλίψη τους που ο Χάνδακας κατακτήθηκε «θρηνούσαν και έκλαιγαν 
μη μπορώντας να πιστέψουν, τι είχε συμβεί. Έχασαν το μυαλό τους και γύρισαν την πίστη 
τους για να γίνουν Εβραίοι». Κατά την τελική πολιορκία του Χάνδακα «κρύφτηκαν κάτω από 
τη γη 300 Εβραίοι που εμφανίστηκαν μετά την κατάληψη του κάστρου».89 

«Υπάρχει και μια εβραϊκή γειτονιά με εφτά ενορίες. Οι Εβραίοι ζουν σε μια ξεχωριστή 
γειτονιά. Μένουν σε 300 μικρά και μεγάλα σπίτια. Αυτοί όλοι τους για επτά μήνες είχαν 
κρυφτεί με τις οικογένειές τους μέσα στο κάστρο και εμφανίστηκαν  μετά την πτώση του. 
Μόλις είδαν τους μουσουλμάνους, έπεσαν στο χώμα και τους ευχαριστούσαν. Η γειτονιά που 
κατοικούσαν καθαρίστηκε και ετοιμάστηκε από το στρατό με επικεφαλής έναν 
αρχιτσορμπατζή», (επικεφαλής πεζικού σώματος με διάφορα καθήκοντα).  

Αναφέρει επίσης ότι υπήρχε χαμάμ στην εβραϊκή γειτονιά. Ο Εβλιγιά βρέθηκε στο 
Ηράκλειο από τον Οκτώβρη του 1668, ως τις 30 Μάη του 1670 και περιγράφει την κατάληψη 
της πόλης και τη μετατροπή της από βενετική σε μουσουλμανική πόλη. Περιγράφει τα τζαμιά, 
τους τεκέδες, τις κρήνες, το φρούριο, τις αγορές, τις συνοικίες ακόμα και τους 
ανεμόμυλους.90 

Ο Εβλιγιά επιβεβαιώνει ότι η συνοικία αποτελείται από μια πρόσοψη ωραίων επαύλεων, 
που πίσω τους κρύβουν μικρούς και στενούς δρόμους με φτωχικά σπίτια (μιλά για 300 
οικήματα με μικρούς κήπους). Ο περιορισμός των Εβραίων στην περιοχή αυτή, ίσως είναι και 
μια από τις αιτίες που οι Εβραίοι είδαν θετικά την οθωμανική κατάκτηση, ως ελπίδα 
χαλάρωσης των αυστηρών περιοριστικών μέτρων των Βενετών.  

Οι Εβραίοι εκμεταλλεύτηκαν το κενό που άφησαν όσοι κάτοικοι έφυγαν κατά τη διάρκεια 
του κρητικού πολέμου και επεκτάθηκαν οικιστικά πέρα από τα όρια της συνοικίας τους. Η 
εβραϊκή βρίσκεται σε μια περιοχή που αποτελούσε στόχο των πολιορκητών, οπότε είναι 
δεδομένο ότι πολλά από τα κτίριά της θα είχαν υποστεί πολλές ζημιές.  

Οι Εβραίοι αυξάνονται αριθμητικά μετά την κατάκτηση και οι Οθωμανοί τους επιτρέπουν 
να εγκατασταθούν και σε άλλες συνοικίες της πόλης. Έτσι από τα πρώτα χρόνια μετά την 
κατάκτηση βλέπουμε Εβραίους να αγοράζουν οικήματα σε άλλες συνοικίες, καλύπτοντας και 
το οικιστικό κενό και παράλληλα συμβάλλοντας στην οικονομία της πόλης αφού πληρώνουν 
φόρους. Η συνοικία τους παύει να είναι κλειστό γκέτο και ονομάζεται πια Sultan İbrahım 

                                                           
87 Z. ANKORI, “The living and the dead: The story of Hebrew inscriptions in Crete”, ό.π., 20-21, 29.  
88 Ο Ζ. ANKORI, “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., 
334-336 αναφέρει ότι το νεκροταφείο έγινε στάδιο. Προφανώς μιλά για το γήπεδο του Ο.Φ.Η.    
89 Δ. ΛΟΥΠΗΣ, Εβλιά Τσελεμπί. Οδοιπορικό στην Ελλάδα 1668-1671. Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου, 
Κρήτη, Κυκλάδες, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Εκδόσεις Εκάτη, Αθήνα 1994, 129,171,185. 
90 Δ. ΛΟΥΠΗΣ, Εβλιά Τσελεμπί. Οδοιπορικό στην Ελλάδα 1668-1671. Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου, 
Κρήτη, Κυκλάδες, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, ό.π., 205, 210.   
Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, «Μνημεία του Ηρακλείου κατά τον Evliya Celebi», Αριάδνη 6, 1993, 214. 
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Mahallesi από τον κοντινό ναό του Αγίου Πέτρου που μετατρέπεται σε τζαμί προς τιμή του 
Σουλτάνου Ιμπραήμ.91 

Oι Εβραίοι μετά το 1669, δεν ζουν περιορισμένοι στην εβραϊκή συνοικία, αλλά μπορούν 
να ζουν και να δραστηριοποιούνται σε όλη την πόλη. Ένα χρόνο μετά την οθωμανική 
κατάκτηση, Εβραίοι αγοράζουν οικήματα σε όλη την πόλη και το 1694 μαρτυρείται η ύπαρξη 
εβραϊκού καταστήματος στην κεντρική οδό του Ηρακλείου, τη Ruga Maistra.92 

Η συνοικία του Χριστού Σκουλούδη θεωρείται η εβραϊκή συνοικία της πόλης κατά την 
οθωμανική περίοδο. Βρισκόταν ανατολικά από τη συνοικία του Balta Ahmed Ağa προς το 
τζαμί του  Sultan İbrahım. Στα έγγραφα που καταγράφουν αγοραπωλησίες σπιτιών στη 
συνοικία αυτή, όλοι σχεδόν οι αγοραστές και οι συνοράτορές τους είναι Εβραίοι. Οι 
περισσότεροι έφυγαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, αλλά αρκετοί είχαν παραμείνει. Οι 
Εβραίοι πιθανόν επέστρεψαν στις παλιές τους κατοικίες κοντά στη θάλασσα. Η συνοικία του 
Χριστού Σκουλούδη εκτεινόταν στην παράκτια ζώνη του όρμου του Δερματά, κοντά στο 
λιμάνι. Στα έγγραφα η συνοικία διατηρεί το όνομα του Χριστού Σκουλούδη, ως το 1671. Μετά 
αναφέρεται απλά ως εβραϊκή.  

Οι συνοικίες γενικά κατοικούνται από μεικτό πληθυσμό. Δεν εφαρμόστηκε αυστηρά ο 
θρησκευτικός διαχωρισμός, παρόλο που το σύστημα αυτό διευκόλυνε τη συλλογή των 
φόρων. Ίσως αυτό να οφείλεται στην ερήμωση της πόλης λόγω της μακρόχρονης πολιορκίας 
και στην γρήγορη προσπάθεια εποικισμού της από τους Οθωμανούς, οπότε δεν τηρήθηκαν 
αυστηρά τα ισλαμικά έθιμα για το διαχωρισμό των  
κοινοτήτων.93 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι Εβραίοι μετά την περίοδο που μελετά η παρούσα εργασία, αργά αλλά σταθερά και 
συνεχόμενα βρίσκονται σε όλο και πιο δύσκολη θέση στο χώρο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Όσο οι χριστιανοί προσπαθούν να αποκτήσουν προνόμια και να 
διεκδικήσουν ακόμα και την ανεξαρτησία τους από το οθωμανικό κράτος, τόσο οι Εβραίοι 
βρίσκονται στο περιθώριο των εξελίξεων. Ο μικρός τους αριθμός δεν τους επιτρέπει να 
καθορίσουν τις εξελίξεις σε καμία χώρα, αλλά σε όλες τις βαλκανικές χώρες βρέθηκαν σε 
δυσχερή θέση όταν αποχώρησαν οι Οθωμανοί και οι χριστιανικές πλειοψηφίες ανέλαβαν τη 
διοίκηση των νέων κρατών. Οι Εβραίοι προκαλούσαν αμηχανία στα νέα κράτη και οι ίδιοι οι 
Εβραίοι φαίνονται να μην δείχνουν μεγάλη προθυμία να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. 
Οι εξελίξεις και οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες και οι Εβραίοι φαίνονται να είναι 
προσκολλημένοι στον τρόπο ζωής τους και στη θρησκεία τους, χωρίς να δείχνουν τάσεις 
προσαρμοστικότητας στα νέα δεδομένα. Οι χριστιανοί απλά τους ανέχθηκαν, προσπάθησαν 
να τους εκμεταλλευτούν όπου αυτό ήταν δυνατό, αλλά δεν στενοχωρήθηκαν και  πολύ όταν 
οι εβραϊκές κοινότητες απαλείφθηκαν από τα Βαλκάνια αργότερα.  

Θεωρώ ότι μέσα στα όρια της περιόδου που μελετά η παρούσα εργασία, η εβραϊκή 
κοινότητα του Ηρακλείου ακολουθεί τις τάσεις που υπάρχουν σε όλο το οθωμανικό κράτος. 
Οι Εβραίοι έχουν αποδεχτεί πλήρως την οθωμανική διοίκηση, προσπαθούν να την 
«εκμεταλλευτούν» προς όφελός τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, αλλά ταυτόχρονα 
επισημαίνεται μια τάση εσωτερικής διαφοροποίησης της κοινότητας.  

Το γεγονός αυτό είναι σαφές σε άλλες πιο πολυπληθείς κοινότητες άλλων οθωμανικών 
πόλεων, αλλά εντοπίζεται και στο μικρό σχετικά Ηράκλειο. Οι Εβραίοι δεν λειτουργούν πάντα 

                                                           
91 Z. ANKORI, From Zudecha to Yahudi Mahallesi: The Jewish Quarter of Candia in the Seventeenth 
Century (A Chapter in the History of Cretan Jewry under Muslim Rule), ό.π., 86-87, 91-92. 
92 M. GREEN, A shared world, Christians and Muslims in the Early Modern Mediterranean, Princeton 
University Press, Princeton 2002, 86. Κατά τον Ankori, το κατάστημα αυτό υπήρχε στο Kemer Altı bazaar 
(πρόκειται για ονομασία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της πόλης). 
93 Ε. ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΥ, Οι συνοικίες του τουρκοκρατούμενου Χάνδακα (1670-1673), Ρέθυμνο 1999, 28, 47. 
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ως ενωμένη ομάδα-κοινότητα. Αρχίζουν να εμφανίζονται ατομικές ιδιαιτερότητες και 
συμφέροντα και να υπάρχει πιο έντονος οικονομικός και ταξικός διαχωρισμός ανάμεσα 
στους ανθρώπους. Οι Εβραίοι έχουν  κοινή θρησκεία, αλλά δεν έχουν πια τα ίδια συμφέροντα 
ούτε την ίδια οικονομική δύναμη. Η συνοχή της κοινότητας και των κοινοτικών θεσμών 
βρίσκεται σε δοκιμασία, αφού πρέπει να συμβιβαστούν τα συμφέροντα π.χ. του πλούσιου 
Εβραίου που αποκτά μεγάλη περιουσία στο κέντρο της πόλης  και είναι έμπορος ή γιατρός, 
με τα συμφέροντα του φτωχού εβραίου εργάτη στα βυρσοδεψία του Δερματά. Οι αντιθέσεις 
αυτές θα κορυφωθούν με την πάροδο των ετών και όσο εμφανίζονται ιδεολογίες που 
τονίζουν την ατομικότητα και την κυριαρχία των ατομικών επιδιώξεων και συμφερόντων 
ακόμα και εις βάρος της κοινότητας στην οποία ανήκε το κάθε άτομο.  

Όσο πλησιάζουμε στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι αποδεσμεύονται από τους 
περιορισμούς της θρησκείας και της κοινότητας και επιδιώκουν την ατομική τους πρόοδο και 
την εξασφάλιση των ατομικών τους συμφερόντων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

    

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 

Σταυρινίδης, Νικόλαος, Μεταφράσεις Τουρκικών ιστορικών εγγράφων, αφορώντων εις την 

ιστορία της Κρήτης, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου: 

τόμος  Δ΄, έγγραφα της περιόδου 1715-1752, Εγίρας 1127-1165, Ηράκλειο 1984. 

  

τόμος Ε΄, έγγραφα της περιόδου 1752-1765, Εγίρας 1165- 1179, Ηράκλειο 1985.  

 

τόμος Α΄, έγγραφα της περιόδου ετών 1657-1672, Εγίρας 1067-1082, Ηράκλειο 1986. 

  

τόμος Β΄, έγγραφα της περιόδου 1672-1694, Εγίρας 1083-1105, Ηράκλειο 1986.  

 

τόμος  Γ΄, έγγραφα της περιόδου 1694-1715, Εγίρας 1105- 1127, Ηράκλειο 1987. 

 

Καραντζίκου, Ελένη - Φωτεινού, Πηνελόπη, Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τρίτος κώδικας 1669-1673 
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 Η εβραϊκή παρουσία στην Κρήτη μπροστά στην πρόκληση του ελληνικού κράτους 

Κατερίνα Αναγνωστάκη 

 

Η ιστορία των Κρητών Εβραίων έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στα πλαίσια της 

καταγραφής της ευρύτερης ιστορίας των Εβραίων, μιας και αφορά μία κοινότητα εν πολλοίς 

όχι ιδιαίτερα γνωστή. Επιπλέον εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και την κατανόησή μας για τις 

εμπειρίες των μικρών εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Όμως, η ιστορία των Εβραίων της 

Κρήτης αποκτά προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία αν ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της 

ιστορίας της νησιού, αν ιδωθεί δηλαδή όχι μόνο ως κομμάτι της εβραϊκής ιστορίας, αλλά και 

ως κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και της τοπικής ιστορίας. Το σημείο αυτό είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για όσους παρακολουθούν τα σεμινάρια που προσφέρει το ΕΜΕ για την 

διδασκαλία του Ολοκαυτώματος· από την μία, πρόκειται για μία άγνωστη ιστορία που 

εμπλουτίζει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για την προσέγγιση της ιστορίας των Ελλήνων 

Εβραίων. Από την άλλη, λειτουργεί ζωτικά για την εμπέδωση του τρόπου με τον οποίο η 

διδασκαλία ενός θέματος στην ιστορία, του Ολοκαυτώματος εν προκειμένω, μπορεί να 

λειτουργήσει ευρύτερα για την διδασκαλία της Ιστορίας πέραν της συγκεκριμένης θεματικής.  

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο του σεμιναρίου, την διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, 

είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτό επικεντρώνεται στην εφαρμογή της πολιτικής 

διώξεων και εκκαθαρίσεων των Ελλήνων Εβραίων. Στην περίπτωση αυτού του σεμιναρίου, 

πιο συγκεκριμένα, γίνεται και ειδικότερη αναφορά στους Κρήτες Εβραίους. Κεντρικό 

ζητούμενο είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές ότι το Ολοκαύτωμα ήταν η διαδικασία και το 

αποτέλεσμα νοσηρών πρακτικών που δεν έθιξαν μόνο κάποιους κάπου αλλού, αλλά που 

ποσοστό των θυμάτων του ήταν και ελληνικοί πληθυσμοί, οι Έλληνες Εβραίοι. Και άρα το 

Ολοκαύτωμα αφορά όχι μόνο την ευρωπαϊκή, αλλά και την ελληνική ιστορία, μιας και 

εφαρμόστηκε και σε Έλληνες πολίτες. Εκκινώντας από τον πρώτο αυτόν στόχο, κατόπιν οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταβούν σε ένα επόμενο επίπεδο, στην διδασκαλία θεματικών 

που διευρύνουν την ιστορική αντίληψη των μαθητών τους περαιτέρω, με κεντρικό ζητούμενο 

ότι Έλληνας πολίτης, ανέκαθεν, δεν ήταν μονάχα ο χριστιανός ορθόδοξος. 

Η περίοδος στην οποία αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση έχει ένα κεντρικό 

καθοριστικό χαρακτηριστικό: την ανάπτυξη της ιδέας του έθνους και τη δημιουργία των 

εθνών-κρατών. Δηλαδή στη μετάβαση 18ου με 19ο αιώνα καλλιεργήθηκε και στον ελλαδικό 

χώρο η αντίληψη ότι οι άνθρωποι έπρεπε και μπορούσαν να ταξινομηθούν σε έθνη κι ότι 

καθένα έθνος όφειλε να ιδρύσει ένα δικό του κράτος. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η 

πρακτική της συνύπαρξης, που ήταν αυτό που οι άνθρωποι γνώριζαν για όλους τους αιώνες 

μέχρι τότε, άρχισε να αμφισβητείται. Ότι δηλαδή η λογική της αυτοκρατορίας, στην οποία 

συνυπήρχαν διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, γλώσσες, θρησκείες και καταγωγές, ήταν κάτι 

που έμπαινε στο στόχαστρο. Αυτό δημιούργησε μία σημαντική δυσκολία: οι άνθρωποι που 

έμεναν σε έναν τόπο άρχισαν σταδιακά – μέσα από αργές αλλά επίπονες ενίοτε διαδικασίες 

– να διερωτώνται για το αν μπορούσαν να συνεχίσουν να μένουν σε αυτόν τον τόπο, οι ίδιοι 

και οι γύρω τους. Ποιο θα ήταν το κριτήριο που θα όριζε την απάντηση; Ποιο θα ήταν το 

κριτήριο με το οποίο ο πολυεθνοτικός αυτοκρατορικός χώρος θα κατακερματιζόταν εδαφικά 
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και πληθυσμιακά; Θα ήταν η γλώσσα; Θα ήταν η καταγωγή; Θα ήταν οι παραδόσεις; Θα ήταν 

η θρησκεία;94  

Η Κρήτη ήταν κι αυτή κομμάτι αυτών των διαδικασιών. Στην ιστορία της είχε υπάρξει 

για περίπου 20 αιώνες κομμάτι κάποιας αυτοκρατορίας και ο πληθυσμός της έφερε σε 

γενικές γραμμές τα εξής χαρακτηριστικά: ήταν πολυθρησκευτικός (ορθόδοξοι, 

μουσουλμάνοι, εβραίοι, καθολικοί), η γλώσσα ήταν κοινή μεταξύ όλων, ενώ τα ήθη και τα 

έθιμα, οι ενδυμασίες και η μουσική, οι τελετουργίες και οι πρακτικές φανέρωναν την 

συνύπαρξη. Οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων δεν ήταν πάντοτε 

αγαστές. Όλοι γνώριζαν ποιες ήταν οι διαφορές μεταξύ τους, κανείς δεν προτιμούσε να κάνει 

μικτό γάμο, όλοι επιθυμούσαν να μην χάσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Ταυτόχρονα, 

όλοι είχαν δανειστεί στοιχεία από τους άλλους, μοιράζονταν την ίδια καθημερινότητα στην 

εργασία, στις κοινωνικές συναναστροφές, υπέμεναν την ίδια διοίκηση, μιλούσαν την ίδια 

γλώσσα και αναγνώριζαν την Κρήτη ως τόπο τους. Η Κρήτη για αιώνες ήταν ο τόπος πολλών 

εθνοθρησκευτικών ομάδων.95  

Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους η πραγματικότητα της συνύπαρξης 

σταδιακά υπέστη ζωτικές αλλαγές. Ο λόγος ήταν ότι το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε μέσα στα 

πλαίσια αυτής της νέας, τότε, ιδέας του έθνους-κράτους. Οι καιροί απαιτούσαν, λοιπόν, ο 

πληθυσμός της Ελλάδας να προσδιοριστεί ως εθνικά ενιαίος – με άλλα λόγια, έπρεπε όλοι 

όσοι ζούσαν σε αυτό το κράτος να αναγνωριστούν «Έλληνες». Η διαδικασία αυτή ήταν 

καινούργια. Το να οριστούν οι «Έλληνες» σήμαινε ότι έπρεπε να οριστούν και οι «μη 

Έλληνες», πράγμα που άνοιγε και το ζήτημα του ποιοι μπορούσαν να παραμείνουν στα 

εδάφη της νεογέννητης Ελλάδας. Το κριτήριο της καταγωγής δεν ήταν κάτι που μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει τον πληθυσμό, μιας και αφενός ήταν δύσκολο να 

τεκμηριωθεί, αφετέρου συχνά περισσότερο ένωνε, παρά χώριζε τους πληθυσμούς των 

πολυεθνοτικών αυτοκρατοριών. Το κριτήριο της γλώσσας ήταν επίσης για ορισμένες 

περιοχές, όπως η Κρήτη,96 ενωτικό γιατί όλοι μιλούσαν ως επί το πλείστον ενιαία γλώσσα. Η 

θρησκεία, βέβαια, ήταν επίσης ένα ρευστό κριτήριο, όμως ήταν το πιο γνώριμο κριτήριο 

διαχωρισμού των κοινοτήτων μέχρι τότε: η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγνώριζε στους 

                                                           
94 Η βιβλιογραφία για την ανάπτυξη της ιδέας του έθνους και την εφαρμογή της είναι τεράστια. Αν κανείς θέλει 
να συμβουλευτεί μία βασική παραγωγή, αυτή μπορεί να είναι η εξής: Benedict Anderson, Φαντασιακές 
Κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και την διάδοση του εθνικισμού, Νεφέλη, Αθήνα 1997· Eric Hobsbawm, 
Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, Μύθος, Πραγματικότητα, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994· 
Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996.  
95  Οι ιστορικές μελέτες για την Κρήτη είναι ένα πεδίο που αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. 
Αποσπασματικές προσεγγίσεις για συγκεκριμένες θεματικές ή για γενική ιστορία του νησιού διατίθενται σε 
πληθώρα, όμως η συστηματική επιστημονική προσέγγιση της ιστορίας του νησιού απουσίαζε μέχρι πρότινος, με 
φωτεινή εξαίρεση εκδόσεις των Κρητολογικών Συνεδρίων. Από τις πιο πρόσφατες μελέτες που ενδεικτικά 
προτείνουμε για την νεότερη και σύγχρονη ιστορία του νησιού είναι Πεπραγμένα Διημερίδας (26-27 Μαΐου 2006) 
Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Αποκορώνου, Η Κρήτη στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950: 
Μάχη της Κρήτης, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, Χανιά 
2012· Μάνος Περάκης, Κρήτη, το νησί των προσαρμογών. Οικονομία και Κοινωνία τον 19ο αιώνα (1830-1913), 
Ασίνη, Αθήνα 2017· Θεοχάρης Δετοράκης-Αλέξης Καλοκαιρινός (επ.), Η τελευταία φάση του Κρητικού Ζητήματος, 
Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2001.   
96  Βλ. στοιχεία για την γλώσσα των «Τουρκοκρητικών» στο Κ.Γ. Φουρναράκη, Τουρκοκρήτες, έκδοσις Ι. 
Γιανακουδάκι, εν Χανίοις 1929, σελ. 5-7. Περαιτέρω ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την «τουρκοκρητική» 
λογοτεχνία και γλώσσα στο Σταύρος Πλανάκης, Τουρκοκρητική λογοτεχνία-Ανθολόγιο. Μια πρώτη προσέγγιση, 
Χανιά 2011. 
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υπηκόους της τον θρησκευτικό διαχωρισμό, είτε αρχικά κάνοντας μόνο τον στοιχειώδη 

διαχωρισμό μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων, είτε αργότερα αναγνωρίζοντας 

ονομαστικά τις θρησκευτικές ομάδες των μη μουσουλμάνων. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι 

θρησκευτικές ομάδες της αυτοκρατορίας είχαν θεσμική υπόσταση και εκπροσώπους στην 

διοίκηση. Η πρακτική αυτή έκανε πιο προσφιλή και πιο εφικτό τον διαχωρισμό του 

πληθυσμού με βάση το θρήσκευμα ακόμη κι όταν περνάμε στην φάση του 19ου αιώνα και της 

δημιουργίας των εθνικών κρατών.  

Εξετάζοντας τα φαινόμενα αυτά σε επίπεδο Κρήτης, αυτό που διαπιστώνουμε είναι 

ότι η εμφάνιση της ιδέας του έθνους και η δημιουργία του εθνικού κράτους της Ελλάδας το 

1830 δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στον πληθυσμό του νησιού. Η αναστάτωση, βέβαια, 

καλλιεργούνταν και από τις δυναμικές των ίδιων των κρατών, των Μεγάλων Δυνάμεων, της 

Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσων δηλαδή εμπλέκονταν και είχαν οφέλη 

από τον τρόπο με τον οποίο θα κατακερματιζόταν σταδιακά η Αυτοκρατορία. Στην Κρήτη ο 

ορθόδοξος κι ο μουσουλμανικός πληθυσμός αποτελούσαν την κραταιά πλειοψηφία. Η 

ανάπτυξη των μεταξύ τους εντάσεων, η καλλιέργεια των ανταγωνισμών, η διεκδίκηση του 

νησιού από την μία ή την άλλη πλευρά, το πλήθος των συγκρούσεων και των εξεγέρσεων και 

ο βαθμός κλιμάκωσης του προβλήματος σε όλη την διάρκεια του αιώνα που κατέληξε σε 

εκατέρωθεν σφαγές αμάχων, είναι χαρακτηριστικά όσων επιγραμματικά αναφέραμε 

παραπάνω. 

Οι Κρήτες Εβραίοι ήταν μία πληθυσμιακή μειοψηφία που επίσης έπρεπε να βρει την 

θέση της σε όλα τα παραπάνω. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι Εβραίοι στην Κρήτη 

βρέθηκαν ευνοημένοι από το γεγονός ότι οι κυρίαρχες και αντικρουόμενες θρησκευτικές 

ομάδες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ασχολούνταν πρώτιστα με τις μεταξύ τους 

διεκδικήσεις. Όμως, το γεγονός ότι οι Εβραίοι ήταν μειοψηφία δεν αναιρούσε ότι έπρεπε, 

τελικά, να πάρουν μία θέση στις διαμάχες. Η θέση αυτή, μάλιστα, είχε μία ιδιαίτερη 

βαρύτητα, μιας και στο μέλλον η Κρήτη θα μπορούσε να είναι είτε κομμάτι της Ελλάδας, είτε 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν κομμάτι ενός 

εβραϊκού κράτους. Έτσι, η μειοψηφία των Εβραίων πιθανόν να αντιλήφθηκε ότι η θέση που 

θα εξέφραζαν και οι συμμαχίες που θα έχτιζαν εντός της αναστάτωσης του 19ου αιώνα, 

μπορεί να τους στοίχιζε την θέση τους σε αυτόν τον τόπο όταν θα καταλάγιαζε η κατάσταση 

και η Κρήτη θα κατέληγε στην μία ή στην άλλη πλευρά.      

Εξάλλου, είναι σημαντική μία ακόμη παράμετρος που ίσχυε για όλους, έτσι και για 

τους Εβραίους, και την οποία συνήθως παραβλέπουμε στην κατανόησή μας για την ιστορία: 

η παράμετρος των μη ενιαίων μετώπων. Όταν σήμερα προσπαθούμε να αφηγηθούμε τι 

συνέβη κατά τον 19ο αιώνα χρησιμοποιούμε μεγάλες κατηγορίες για να περιγράψουμε τις 

διαφορετικές δυνάμεις: «οι χριστιανοί», « οι μουσουλμάνοι», «οι εβραίοι» κλπ. Η αλήθεια 

όμως είναι πιο σύνθετη. Δεν είχαν όλοι οι χριστιανοί ένα ενιαίο μέτωπο σε σχέση με τις 

διεκδικήσεις τους για την Κρήτη. Εντός του στρατοπέδου αυτού που χονδροειδώς σήμερα 

θεωρούμε ενιαίο, τους χριστιανούς, υπήρχαν, για παράδειγμα, ενωτικοί και ανθενωτικοί. 

Δηλαδή όσοι υποστήριζαν την ένωση με την Ελλάδα, αλλά και όσοι πίστευαν ότι το συμφέρον 
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της Κρήτης δεν ήταν δίπλα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.97 Αντίστοιχα λειτουργούσαν 

όλες οι πλευρές. Το ίδιο θρήσκευμα μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων δεν σήμαινε και 

ευθυγράμμιση στην ίδια πολιτική ή ιδεολογική τοποθέτηση.  

Τέτοιους διαχωρισμούς συναντάμε και μεταξύ των Εβραίων. Ένα ενδεικτικό 

παράδειγμα είναι η εκδήλωση δύο διαφορετικών στάσεων από πλευράς των Εβραίων κατά 

την περίοδο της εξέγερσης του 1866. Αμέσως μετά την κατάπνιξή της, στις αρχές του 1869, ο 

Γενικός Διοικητής Κρήτης Χουσεΐν Αυνή Πασάς, ζήτησε από τον τότε αρχιραββίνο Κρήτης 

Ασκενάζι να ζητήσει από όσους Εβραίους ζούσαν στο νησί και είχαν ελληνική υπηκοότητα, 

να την αποκηρύξουν και να υιοθετήσουν την οθωμανική. 98  Δεν γνωρίζουμε αν όντως 

συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι Εβραίοι σε αυτήν την δημόσια τελετή που 

πραγματοποιήθηκε στην Συναγωγή Χανίων, όμως ο συμβολισμός αυτής της κίνησης ήταν 

σαφής και δήλωνε την ευθυγράμμιση με την οθωμανική διοίκηση, ανεξάρτητα αν αυτή η 

ευθυγράμμιση κινητοποιούνταν από φόβο ή από πεποίθηση. Στον αντίποδα, περίπου 

ενάμιση χρόνο νωρίτερα, μέσα στην αναστάτωση της εξέγερσης του 1866, μία άλλη ομάδα 

Εβραίων που είχαν καταγωγή από την Ζάκυνθο, ενδεχομένως συγγενείς στην Κρήτη και οι 

ίδιοι ζούσαν στην οθωμανική Σμύρνη, έστειλαν μία επιστολή που βρίσκουμε δημοσιευμένη 

σε ζακυνθινή εφημερίδα του 1867. Σύμφωνα με αυτήν, στην αγορά της Σμύρνης εντόπισαν 

έξι καμπάνες, λάφυρα από τις λεηλασίες χριστιανικών ναών της Κρήτης κατά την διάρκεια 

των μαχών. Μία ομάδα Εβραίων κατοίκων Σμύρνης αποφάσισε να αγοράσει αυτές τις 

καμπάνες και να τις στείλει πίσω στο νησί προς αποκατάσταση «εις τους πρώτους 

ανακτισθησομένους ναούς της Κρήτης», δηλώνοντας έτσι την συμπόνια τους στους 

επαναστατημένους χριστιανούς του νησιού.99 

Όταν πια φτάνουμε στα τέλη του 19ου αιώνα και στην ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας 

το 1898, φαίνεται να γίνεται σαφές στον πληθυσμό της Κρήτης ότι δρομολογούνταν η ένταξη 

του νησιού στο ελληνικό κράτος. Αν και χρειάστηκαν 15 επιπλέον χρόνια για να 

πραγματοποιηθεί αυτή η ένωση, ήταν σαφές ότι ο Σουλτάνος είχε χάσει τα κυριαρχικά 

δικαιώματά του στο νησί. Τα χρόνια γύρω από την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας 

δημιούργησαν τέτοιες εντάσεις και τέτοια ανασφάλεια, ώστε να σημειωθεί και το πρώτο 

πολύ μεγάλο κύμα μετακίνησης πληθυσμών από την Κρήτη προς άλλες περιοχές της Ελλάδας 

ή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα μέρος του πληθυσμού που αναχώρησε ήταν 

χριστιανοί, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες περιόδους αναστάτωσης. Η πλειοψηφία, 

όμως, όσων αναχώρησαν ήταν μουσουλμάνοι και η πλειοψηφία αυτών δεν επέστρεψαν στην 

Κρήτη. Τέλος, ένα μέρος της εβραϊκής κοινότητας έκρινε επίσης σκόπιμο να μετακινηθεί.100 

Από εκείνη την μεγάλη αναστάτωση σώζεται ένα τηλεγράφημα του αρχιραββίνου Κρήτης 

Ευλαγών, προς την Alliance Israelite, τον διεθνή οργανισμό Ισραηλιτών που έδρευε στην 

Γαλλία. Το τηλεγράφημα αυτό δείχνει μέσα σε λίγες γραμμές την προσπάθεια του 

                                                           
97 Βλ. ενδεικτικά Ελευθερία Ζέη, Σημειώσεις εισήγησης με τίτλο «Κρητική Πολιτεία: ιστορικά και ιστοριογραφικά 
ζητήματα» στο Από την έρευνα στην διδασκαλία, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Χανίων/ΚΙΚΠΕ/Future Library, Χανιά, 17/01/2015 (προσβάσιμα στο http://edu.futurelibrary.gr/eisigisi/kritiki-
politia-istorika-ke-istoriografika-zitimata/). 
98  Δάφνη Λάππα, «Οι Εβραίοι στα Χανιά της Κρήτης, τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα», στο Αρχειοτάξιο, τ. 19 
(Δεκέμβριος 2017), σελ. 130-131, 
99 Ομόνοια Ζακύνθου, αρ. φυλ. 65 (27/05/1867), Αρχείο Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. 
100 Για την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας και όλα τα χαρακτηριστικά της πριν την Ένωση με την Ελλάδα, βλ. τον 
πλούσιο τόμο  Θ. Δετοράκης-Α.Καλοκαιρινός (επ.), Η τελευταία φάση του κρητικού ζητήματος, ο.π. 
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πληθυσμού να ανταποκριθεί στο έκτακτο της κατάστασης: «[Τα] σημαίνοντα πρόσωπα 

φεύγουν. [Είμαι] υποχρεωμένος να επιβιβάσω τους φτωχούς [στα πλοία για τη] Σμύρνη. 

Λείπουν [τα] χρήματα. Ικετεύω [για] βοήθεια».101  

Τα μετέπειτα στοιχεία φανερώνουν ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που 

μετακινήθηκαν τότε από την χριστιανική κι από την εβραϊκή κοινότητα επέστρεψαν στην 

Κρήτη, όταν δημιουργήθηκε ένα ασφαλές κλίμα κατάπαυσης του πυρός.102 Όμως, κατά την 

επόμενη 20ετία δύο γεγονότα-σταθμοί επηρέασαν την παρουσία Εβραίων στο νησί: το ένα 

ήταν η ευρύτερη μετακίνηση πληθυσμού από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, δηλαδή το πρώτο 

μεγάλο κύμα μετανάστευσης των αρχών του αιώνα. Στα πλαίσια αυτής της μετακίνησης ένα 

μέρος του εβραϊκού, όπως εξάλλου και του χριστιανικού, πληθυσμού του νησιού πήρε τον 

δρόμο της μετανάστευσης για λόγους οικονομικούς. Οι περισσότεροι κινήθηκαν προς τις 

ΗΠΑ, αλλά κι ένα μικρότερο κύμα αναχώρησε για την Αίγυπτο, όπου οι πληθυσμοί που 

προέρχονταν από τον ελλαδικό χώρο είχαν ακόμη ακμάζουσες κοινότητες.  

Ο δεύτερος σταθμός ήταν η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και η – ακόλουθη – 

ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. 

Τα δύο αυτά γεγονότα, που ήταν ο επίλογος όλων των εξεγέρσεων του 19ου αιώνα, σήμαναν 

και την τελευταία μεγάλη πληθυσμιακή αναστάτωση της Κρήτης. Επρόκειτο για γεγονότα 

που δημιούργησαν άλλη μία περίοδο ανασφάλειας στους κατοίκους, καθώς ήταν μία τελική 

επέμβαση στον πληθυσμό, που διαχωρίστηκε με κριτήριο το θρήσκευμα. Οι χριστιανοί 

βρέθηκαν στην πλευρά της Ελλάδας κι οι μουσουλμάνοι στην πλευρά της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και, σύντομα, του εθνικού κράτους της Τουρκίας. Κατά την διάρκεια αυτής 

της ανταλλαγής οι Εβραίοι δεν λειτούργησαν με έναν ενιαίο τρόπο και, ως εκ τούτου, κάποιες 

οικογένειες αναχώρησαν από το νησί για την Μικρά Ασία γιατί αισθάνονταν ασφαλέστερα 

υπό μουσουλμανική διοίκηση, θεωρώντας ότι την γνώριζαν ήδη. Άλλοι παρέμειναν στην 

Κρήτη και προσπάθησαν να βρουν την θέση τους μέσα στο πρόσφατα επεκταθέν ελληνικό 

κράτος. Όλη η παραπάνω διαδικασία απεικονίζεται επιγραμματικά στις απογραφές του 

πληθυσμού της Κρήτης, σύμφωνα με τις οποίες οι περίπου 600 Εβραίοι της πόλης των Χανίων 

στα 1870, έπεσαν στους περίπου 420 το 1911 και στους περίπου 270 συλληφθέντες τον Μάιο 

του 1944.  

Παρά το πλήθος των ανακατατάξεων που δημιούργησε η άφιξη των προσφύγων στο 

νησί, μπορούμε να πούμε ότι τα περίπου 15 χρόνια που χωρίζουν την Μικρασιατική 

Καταστροφή από την κατάληψη της Κρήτης από τους Ναζί, έφεραν μία κανονικότητα στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων. Στα πλαίσια αυτής αν παρακολουθήσουμε την παρουσία 

του εβραϊκού πληθυσμού της Κρήτης, μπορούμε να εντοπίσουμε τα αποτελέσματα όλων των 

ταραγμένων χρόνων που είχαν προηγηθεί: η άλλοτε πολύ μικρή πληθυσμιακή κοινότητα 

                                                           
101 Αρχείο Alliance Israelite Universelle, Grèce VIII-B-34, Abraham Eblagon, 10 Οκτωβρίου 1898, δημοσιευμένο στο 
Δάφνη Λάππα, «Οι Εβραίοι στα Χανιά της Κρήτης, τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα», ο.π., σελ. 132.  
102  Οι διαφόρων ειδών απογραφικές λίστες που σώζονται από τα μέσα της δεκαετίας που ακολούθησε τις 
παρακλήσεις του Αβραάμ Εβλαγών είναι ένδειξη αποκατάστασης της πληθυσμιακής σύνθεσης του νησιού σχεδόν 
στα προ Κρητικής Πολιτείας ποσοστά. Εξαίρεση αποτελούν οι μουσουλμάνοι του νησιού, που υπέστησαν μεγάλες 
απώλειες, παρέμειναν όμως μία ισχυρή πληθυσμιακή κοινότητα μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών από την 
Συνθήκη της Λωζάννης. Ενδεικτικά μπορεί να συμβουλευτεί κανείς το Εκλογικός Κατάλογος του Δήμου Χανίων, 
Τυπογραφείο «Η Πρόοδος» Εμ. Δ. Φραντζεσκάκη, Εν Χανίοις 1906 και Βασίλειον της Ελλάδος, Δρομολόγιον 
Στρατολογικών Συμβουλίων και Στρατολογικοί Κατάλογοι της Απογραφής 1910, εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως, εν  Χανίοις 1910. Και τα δύο διατίθενται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. 
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Εβραίων στο Ρέθυμνο είχε εξαφανιστεί, όπως και κάθε σχετικό ίχνος της, όπως π.χ. η 

Συναγωγή.103 Στο Ηράκλειο κατά τον Μεσοπόλεμο μπορούμε να παρακολουθήσουμε 3-4 

οικογένειες που παρέμεναν εκεί και οι οποίες σταδιακά αναχώρησαν, είτε για τα Χανιά, είτε 

για την Αθήνα, είτε για το εξωτερικό. Η τελευταία συναγωγή του Ηρακλείου είχε σωθεί μέχρι 

και την Κατοχή, όπως και το Νεκροταφείο. Μετά την απελευθέρωση, όμως, δεν επιβίωσαν.104 

Η πιο ακμαία κοινότητα, των Χανίων, αριθμούσε κατ’ εκτίμηση περί τα 400 άτομα όταν 

κηρύχθηκε ο πόλεμος.105  

Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων πριν την κήρυξη του πολέμου η Κρήτη 

προσπάθησε να προσαρμοστεί στο γεγονός ότι πλέον αποτελούσε την επαρχία ενός μικρού 

κράτους. Το Ηράκλειο, όμως, παρέμενε μία μεγάλη πόλη με αυξητική τάση του πληθυσμού 

και τα Χανιά παρέμεναν η διοικητική πρωτεύουσα. 106  Όπως ίσχυε και με τις υπόλοιπες 

θρησκευτικές ομάδες, έτσι και οι Εβραίοι του νησιού ανήκαν σε διαφορετικές μεταξύ τους 

οικονομικές τάξεις και εκπροσωπούσαν ποικίλα κοινωνικά προφίλ. Ένα μεγάλο μέρος του 

εβραϊκού πληθυσμού είχε χαμηλά εισοδηματικά χαρακτηριστικά, με πλήθος πλανόδιους 

πωλητές, εργάτες και κουρείς. Ως επί το πλείστον οι άνθρωποι αυτοί κατοικούσαν μέσα στην 

παλιά πόλη, τόσο στα Χανιά, όσο και στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα, γνωστές ήταν και πιο 

ευκατάστατες οικογένειες που επιδίδονταν κυρίως στο εμπόριο, εσωτερικό ή εξωτερικό. Τα 

σπίτια τους βρίσκονταν είτε στην κεντρική οδό της εβραϊκής συνοικίας στην παλιά πόλη, είτε 

έξω από τα τείχη, στις αστικές κι αριστοκρατικές συνοικίες της νέας επέκτασης των Χανίων, 

στην οδό περιπάτου, κοντά στα μπάνια ή στην Χαλέπα.107  

Οι πιο ευκατάστατες οικογένειες φαίνεται να εντάσσονταν στην προνομιούχα τάξη 

της πόλης, ενώ λίγα τους ένωναν με τον ασθενέστερο οικονομικά εβραϊκό πληθυσμό. 

Συνεργασίες επιχειρηματικές, υποστήριξη πολιτικών στρατοπέδων και στρατηγικές 

διεκδίκησης τοπικών δικτύων ήταν κοινές πρακτικές που χρησιμοποιούσε η εύπορη 

χανιώτικη τάξη, χριστιανική ή εβραϊκή, για να κατοχυρώσει την θέση της. Εκδρομές στην 

εξοχή, ταξίδια αναψυχής, μαθήματα πιάνου και γνώση γαλλικών, δραστηριότητες που 

απαθανατίζονταν με φωτογραφικές μηχανές ήταν ο τρόπος που οι άνθρωποι αυτοί 

απολάμβαναν τον πλούτο εκείνης της εποχής.108  

                                                           
103  Θρασύβουλος Παπαστράτης, «Οι Εβραίοι του Ρεθύμνου», στο Κρητολογικά Γράμματα. Περιοδική Έκδοση 
Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης, τ. 18, Ρέθυμνο 2002/2003, σελ. 245-254. 
104 Για την Συναγωγή του Ηρακλείου υπάρχει μία καταγραφή και μία από τις τελευταίες φωτογραφίες της στο 
λήμμα ‘Crete’ στο Isaac Landman (ed.), The Universal Jewish Encyclopedia, Varda Books, 1939-1943. Για το εβραϊκό 
νεκροταφείο του Ηρακλείου δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή της καταστροφής του μεταπολεμικά. Για την 
χρήση του, όμως, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον –ιστορικά και κοινωνιολογικά– το άρθρο με τίτλο «Το Έπος του 
Γηπέδου» στο Κόσμος του Ματς (1988), προσβάσιμο εδώ: http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-gr.html (τελευταία 
επίσκεψη 25/07/2018).  
105 Η εκτίμηση στηρίζεται στον αριθμό όσων συνελήφθησαν το 1944 και στον εκτιμώμενο αριθμό όσων, βάσει 
τρέχουσας ιστορικής έρευνας, έφυγαν κατά την διάρκεια της Κατοχής για να κρυφτούν εκτός νησιού. 
106  Βλ. στοιχεία απογραφών 1928, 1940, 1951 της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Διαθέσιμα και στο 
http://www.e-demography.gr/ (τελευταία επίσκεψη 28/07/2018). 
107  Στοιχεία για την κατοικία και τα επαγγέλματα των Εβραίων της πόλης υπάρχουν σε σχετική λίστα που 
κατάρτισε ο ραβίνος Χανίων, Ηλίας Όσμος, το καλοκαίρι του 1941. Αυτή διατίθεται στα Γενικά Αρχεία Κράτους-
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Αρχείο Γενικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Κρήτης (ΑΓΣΔΚ), 1941-1942, φάκελος Β, υποφ. 
1, Δεσμίς 11. 
108 Φωτογραφίες του Μεσοπολέμου με τις δραστηριότητες της ευκατάστατης τάξης των Χανιωτών, χριστιανών 
και εβραίων, υπάρχουν άφθονες στο Γιώργος Φθενάκης, Σινέ Σαντάν. 1899-1999 Από το ένα γύρισμα του αιώνα 
στο άλλο, τ.ΙΙ, εκδόσεις Γεωρβασάκης, Χανιά 2000. 

http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-gr.html
http://www.e-demography.gr/
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Παρόλο το κοσμικό προφίλ τους, όμως, οι ευκατάστατες οικογένειες των Χανίων δεν 

έπαψαν να θυμούνται τις διαφορές και τις προκαταλήψεις τους. Οι μικτοί γάμοι, έτσι, δεν 

ήταν καθόλου επιθυμητοί, πράγμα που για τους Εβραίους του νησιού δημιουργούσε μία 

αίσθηση κλειστότητας, εφόσον ο αριθμός του εβραϊκού πληθυσμού ήταν εν πολλοίς 

πεπερασμένος. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο ορισμένα μέλη εβραϊκών 

οικογενειών της Κρήτης, εύπορων και μη, βρέθηκαν εκτός νησιού λίγο πριν τον πόλεμο. 

«Αναγκαστικώς με αρραβωνιάσανε και με διώξανε από τα Χανιά και ήρθα στην Αθήνα, εγώ 

αγαπούσα ένα χριστιανό τότε. Δεν γινόταν, δεν θέλανε να βαφτιστώ, ο μπαμπάς μου τότε θα 

με σκότωνε, απαγορευότανε. Νύχτα με αρραβωνιάσανε και με στείλανε στην Αθήνα, για να 

χωρίσω, εξαιτίας που αγαπούσα ένα χριστιανό», λέει η κόρη ενός Εβραίου επιχειρηματία της 

πόλης προπολεμικά, συνέταιρου με Χριστιανό.109  

Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το προφίλ των Κρητών Εβραίων μέχρι την εισβολή τον 

Μάιο του 1941. Παρά τον περιορισμένο πληθυσμό τους σε σύγκριση με τον εβραϊκό 

πληθυσμό άλλων ελληνικών πόλεων, ο τρόπος που αντέδρασαν κατά την περίοδο της 

Κατοχής δεν ήταν σύσσωμος κι αυτό είναι ένας λόγος να σκεφτούμε παραπάνω τι 

φανερώνεται για τον τρόπο που λειτουργούσαν τα πράγματα τότε. Ένα δεδομένο είναι ότι η 

περιοχή της Κρήτης, με εξαίρεση τον νομό Λασιθίου, καταλήφθηκε από τον γερμανικό κι όχι 

τον ιταλικό στρατό. Αυτό είχε σημασία για την πολιτική που εκδηλώθηκε απέναντι στους 

Εβραίους. Ενώ στις ιταλοκρατούμενες περιοχές διαπιστώνεται η απροθυμία των Ιταλών να 

εφαρμόσουν τα φυλετικά μέτρα ενάντια στους Εβραίους, στις γερμανοκρατούμενες περιοχές 

κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Έτσι, η κατάληψη της Κρήτης ολοκληρώθηκε αρχές Ιουνίου του 1941 

και μέσα στον Αύγουστο η ναζιστική διοίκηση είχε ήδη στα χέρια της την πρώτη λίστα, 

υπογεγραμμένη από τον τότε ραβίνο Χανίων, όπου καταγράφονταν «όλα τα πρόσωπα 

ιουδαϊκής καταγωγής», όπως ακριβώς διατυπωνόταν στην διαταγή. Επίσης, μέχρι τα μέσα 

Σεπτεμβρίου είχε παραλάβει από την τοπική αυτοδιοίκηση λίστες για τους διαμένοντες 

Εβραίους στο Ηράκλειο, μία βεβαίωση ότι στο Ρέθυμνο δεν υπήρχαν Εβραίοι και μία λίστα 

με τις εβραϊκές επιχειρήσεις στο νησί.110  

Μέσα στο ίδιο διάστημα η διοίκηση απαγόρευσε την χρήση των τελετουργικών 

μαχαιριών που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι για την σφαγή ζώων για θρησκευτικούς λόγους, 

τα οποία έπρεπε να κατατεθούν στις αρχές.111 Ταυτόχρονα, εστάλη διαταγή στους νομάρχες 

του νησιού να φροντίσουν για την ανάρτηση κίτρινων πινακίδων σε όλες τις εβραϊκές 

επιχειρήσεις, όπου θα αναγράφεται η φράση «επιχείρησις εβραϊκή. Απαγορεύεται δια 

Γερμανούς στρατιώτας».112 Αυτά ήταν τα μέτρα του πρώτου τριμήνου. Επικαιροποίηση της 

λίστας των Εβραίων του νησιού ζητήθηκε και τον Φεβρουάριο του 1943, έναν μήνα πριν την 

πρώτη μεγάλη σύλληψη της Θεσσαλονίκης.113 Βέβαια, η κατοχική διοίκηση ήταν καθ’ όλα 

διεξοδική στις καταγραφές και τα αρχεία που δημιουργούσε. Επομένως, αν κανείς 

παρακολουθήσει τα αρχεία που άφησαν πίσω τους, θα δει ότι τα πάντα καταγράφονταν με 

έναν τρόπο που λειτουργούσε διασταυρωτικά, άρα και ποικίλες άλλες λίστες που είχαν 

                                                           
109  Συνέντευξη Άννας Βαρβάρας Κοέν, Αθήνα, 19/11/1998 στο USC Shoah Foundation Institute, Oral History 
Archive-VHA Interview Code:47849. 
110 Όλα τα σχετικά αρχεία προέρχονται από τα ΓΑΚ-ΙΑΚ, ΑΓΣΔΚ, 1941-1942, φάκελος Β. 
111 ΓΑΚ-ΙΑΚ, ΑΓΣΔΚ, 1941-1942, φακ. Β, αρ. εγγ. 16. 
112 ΓΑΚ-ΙΑΚ, ΑΓΣΔΚ, 1941-1942, φακ. Β, αρ. εγγ. 5. 
113 ΓΑΚ-ΙΑΚ, ΑΓΣΔΚ, 1941-1942, φακ. Γ, υποφ. 2, Δεσμίς 23σ.  
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δημιουργήσει, όπως η λίστα των δημοσίων υπαλλήλων, η λίστα των εμπόρων, η λίστα των 

εργολάβων και μηχανικών, η λίστα των επαγγελματιών, η λίστα των μελών του 

επιμελητηρίου κλπ. ήταν πηγές πληροφοριών και διασταύρωσης των στοιχείων που 

αφορούσαν συνολικά τον πληθυσμό της πόλης των Χανίων και, άρα, και τους Εβραίους.114 

Από την μία, πάντως, ο ραβίνος και ο πρόεδρος της κοινότητας των Χανίων που 

υπέγραψαν τις λίστες καταγραφής των στοιχείων των Εβραίων δεν γνωρίζουμε υπό ποιες 

πιέσεις κατέληξαν να κάνουν αυτήν την καταγραφή ή αν θεωρούσαν ότι η πειθήνια 

συνεργασία με τον στρατό κατοχής θα διέσωζε την κοινότητά τους. Από την άλλη, ηγετικές 

φιγούρες του εβραϊκού πληθυσμού – όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο ραβίνος 

– δεν φάνηκαν να λειτουργούν όπως σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου προσανατόλισαν 

τον πληθυσμό προς μία μεθοδευμένη έξοδο από τις πόλεις για να αποφύγουν την σύλληψη. 

Τέλος, ο ίδιος ο εβραϊκός πληθυσμός της Κρήτης δεν λειτούργησε σύσσωμος, αλλά 

σποραδικά ορισμένες οικογένειες φρόντισαν να αναχωρήσουν σιωπηλά κατά την περίοδο 

της Κατοχής και να βρουν καταφύγιο αλλού. Οι περισσότερες από αυτές κατάφεραν να έχουν 

τις ελάχιστες δυνατές απώλειες με αυτήν την επιλογή τους. 

Την ίδια στιγμή, η αντιστασιακή δραστηριότητα στο νησί δεν επέδειξε με κανέναν 

τρόπο την ετοιμότητα άλλων περιοχών σε σχέση με το ζήτημα των διώξεων των Εβραίων. Η 

αφύπνιση που σημειώθηκε σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας από τους αντιστασιακούς, 

που κινητοποίησαν κόσμο του εβραϊκού πληθυσμού να προσχωρήσει στους κόλπους της 

αντίστασης και να βρει καταφύγιο στο βουνό, στην Κρήτη δεν σημειώθηκε ούτε 

δειγματοληπτικά. Η μόνη περίπτωση μέχρι σήμερα που γνωρίζουμε για καταφύγιο Εβραίων 

στα βουνά της Κρήτης δίπλα στην αντίσταση ήταν η περίπτωση μίας εβραϊκής οικογένειας 

προσφύγων από την Μικρασία, που μάλιστα δεν είχαν δώσει το παρόν ποτέ ως Εβραίοι απ’ 

όταν κατέφτασαν στα Χανιά. Παρόμοια ίσχυσε για άλλη μία οικογένεια στο Ηράκλειο. Για τα 

δε μέλη της τοπικής διοίκησης που ήταν Έλληνες, δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι επεδίωξαν 

να προειδοποιήσουν με κάποιον τρόπο μαζικά τους Εβραίους τις παραμονές των 

συλλήψεων. Η τοπική κοινότητα επέδειξε μηδενικά σχεδόν αντανακλαστικά σε ό,τι 

ακολούθησε. 

Όλη η διαδικασία των συλλήψεων έγινε ένα Σάββατο πρωί, στις 20 Μαΐου του 

1944.115 Ο εβραϊκός πληθυσμός της Κρήτης ήταν από τους τελευταίους της Ελλάδας που 

συνελήφθησαν. Ο κύριος όγκος συνελήφθη από την εβραϊκή γειτονιά των Χανίων, που ήταν 

σχετικά εύκολο να περικλειστεί ώστε να μην φύγει κανείς. Οι συλλήψεις ξεκίνησαν 

ξημερώματα και φαίνεται ότι ολοκληρώθηκαν μετά από λίγες ώρες. Σε σχεδόν παράλληλο 

χρόνο συνελήφθησαν και όσοι έμεναν εκτός εβραϊκής. Για τις συλλήψεις του Ηρακλείου δεν 

έχουμε αναλυτικές περιγραφές. Οι συλληφθέντες των Χανίων κρατήθηκαν για περίπου 10 

ημέρες στις φυλακές της Αγιάς και κατόπιν μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Μαζί με όλους τους 

Ιταλούς αιχμάλωτους πολέμου από την Κρήτη και με αρκετούς αντιστασιακούς χριστιανούς, 

φορτώθηκαν όλοι στα αμπάρια του πλοίου Τάναϊς. Λίγες ώρες μετά, στην θάλασσα μεταξύ 

                                                           
114 Οι σχετικές λίστες που εντοπίζονται στα ΓΑΚ-ΙΑΚ είναι οι: Κατάστασις εμπόρων, Εργολάβοι-Μηχανικοί, στο 
ΑΓΣΔΚ, φακ. Β, υποφ. 2, Δεσμίς 23τ· Κατάστασις εμφαίνουσα το ονοματεπώνυμον των ευπόρων δημοτών της 
πόλεως Χανίων, στο ΑΓΣΔΚ, φακ. Γ, υποφ. 2, Δεσμίς 23σ· Ονομαστική Κατάστασις των μελών του Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, στο ΑΓΣΔΚ, φακ. Γ, υποφ. 2, Δεσμίς 23τ. 
115 Η ανακοίνωση στον Τύπο λίγες μέρες μετά είχε τον τίτλο «Μετοικεσία Εβραίων», Κρητικός Κήρυξ, αρ. φυλ. 842, 
24/05/1944. 



53 
 

Σαντορίνης και Μήλου, το υπό ναζιστική σημαία Τάναϊς τορπιλίστηκε από ένα βρετανικό 

υποβρύχιο και κανείς δεν επέζησε. Το γεγονός της βύθισης έγινε γνωστό λίγα χρόνια 

αργότερα. Η ιστορία του τρόπου βύθισης έγινε γνωστή πριν από λίγα χρόνια, όταν άνοιξαν 

τα αρχεία του Foreign Office.116 

Ένα σύνολο περίπου 300 Εβραίων βρισκόταν μέσα στο πλοίο. Οι εκτιμήσεις για το 

πόσοι είχαν καταφέρει να διαφύγουν από το νησί πριν τις συλλήψεις κυμαίνονται γύρω στις 

8-10 οικογένειες. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε κόσμος που έλειπε από το νησί ήδη πριν την κατοχή 

του, επομένως όσοι από αυτούς κατάφερναν να επιβιώσουν του πολέμου οπουδήποτε 

αλλού, ανήκαν στους Κρήτες Εβραίους που διασώθηκαν. Της ίδιας της σύλληψης στο νησί 

γνωρίζουμε ότι διέφυγαν 4 άτομα. Οι 2 γυναίκες παρέμειναν εδώ και οι 2 άντρες έφυγαν 

τελικά στο εξωτερικό. Από όσους συνολικά επιβίωσαν του πολέμου, επέστρεψαν στο νησί 

μετά την απελευθέρωση μόνο 6-7 άτομα. Με εξαίρεση ένα ζευγάρι, που έμειναν ορισμένα 

χρόνια και ξανάφυγαν για την Αθήνα, όλοι οι υπόλοιποι βαφτίστηκαν και παντρεύτηκαν 

χριστιανούς. Δεν ήταν μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν χαθεί στο Τάναϊς. Ήταν η 

εβραϊκή παρουσία στο νησί που επίσης χάθηκε με τον πόλεμο, δηλαδή άλλη μία πλευρά της 

μακραίωνης ιστορίας της Κρήτης.  

 

 

                                                           
116 Η πιο αναλυτική αφήγηση για ό,τι συνέβη υπάρχει στο Δημήτρης Μαυριδερός, «Το τελευταίο ταξίδι», Χρονικά-
Όργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος, τ. ΙΖ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1994). 
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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 Πάντειο 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 2ου 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, 
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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 ». 

 

 

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 (Arteducation): 
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. 
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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 ». 

 

 

ΑΠΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ 

Υπάρχουν πολλές επιλογές σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να  
χρησιμοποιήσουμε τη λογοτεχνία, την ποίηση, τα εικαστικά  τη μουσική, την κίνηση, τον 
κινηματογράφο ή το θέατρο στην προσπάθεια προσέγγισης του Ολοκαυτώματος. Όπως 
αναφέρθηκε, ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, γράμματα, ποιήματα, εικαστικά έργα και 
μουσικές συνθέσεις ενηλίκων και παιδιών που δολοφονήθηκαν ή επέζησαν, αλλά και 
καλλιτεχνών που μεταπολεμικά δημιούργησαν σε σχέση  με αυτό το γεγονός μπορούν να 
αποτελέσουν ερέθισμα προσωπικής δημιουργίας Να τονιστεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να μην περιοριζόμαστε σε «μια διδασκαλία της φρίκης»( Β. Σακκά) ούτε και να 
περιγράφονται οι εβραίοι αποκλειστικά ως  θύματα ενός παρανοϊκού σχεδίου, αλλά ως 
ευρωπαίοι πολίτες των οποίων η συμβολή  στην ευρωπαϊκή τέχνη   υπήρξε καταλυτική. Οι 
επιλογές για τον τρόπο προσέγγισης  του Ολοκαυτώματος  έχουν άμεση σχέση τόσο  με την 
ηλικία των μαθητών όσο και με τα χρονικά περιθώρια: άλλες δυνατότητες υπάρχουν αν ο 
δάσκαλος έχει στη διάθεσή του μόνο δύο-τρεις ώρες με παιδιά της έκτης δημοτικού και άλλες 
αν έχει περισσότερες ώρες ή τη δυνατότητα ενός ευρύτερου πρότζεκτ με παιδιά του 
γυμνασίου ή λυκείου. 

Γενικά ο τρόπος προσέγγισης έχει σχέση με τη νοητική και συναισθηματική ωριμότητα των 
μαθητών: 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (10-12 ετών) 

● Μπορούν να διαβαστούν αποσπάσματα από το διάσημο ημερολόγιο της Άννας Φράνκ, της 
13χρονης γερμανίδας που κρυβόταν με την οικογένειά της για 2 χρόνια στο διαμορφωμένο 
πατάρι ενός σπιτιού στην Ολλανδία μέχρι να τους συλλάβουν οι Γερμανοί το 1944.  

Μπορεί μετά να ζητηθεί από τους μαθητές: 

 

Α) να γράψουν κάτι που θα απευθυνόταν στην Άννα Φρανκ  ( αλλά και όλα τα υπόλοιπα 
παιδιά που κρύβονταν) 

Β) να ζωγραφίσουν ελεύθερα κάτι σε ατομικό ή κοινό χαρτόνι, σε σχέση με  αυτό που 
σκέπτονται ή αισθάνονται  με αυτή την ιστορία 

Γ) να φτιάξουν κάτι (κολλαζ—χειροτεχνία) 

Δ) με αφορμή το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ να σκεφτούν  και να μιλήσουν για παιδιά 
που στην εποχή μας  βιώνουν τον αποκλεισμό τη βία και τον πόλεμο 
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● Μια άλλη ιδέα: 

Στη μουσειοσκευή που δημιούργησε το Εβραϊκό Μουσείο για τα κρυμμένα παιδιά στην 
Ελλάδα της κατοχής, αναφέρονται πραγματικές ιστορίες παιδιών που σώθηκαν 
προστατευμένα από  οικογένειες χριστιανών φίλων. 

Μπορεί να εξερευνηθεί η προσωπική τους μαρτυρία, οι φωτογραφίες, η διαδρομή τους στον 
ελληνικό χάρτη. 

Για παράδειγμα, η μικρή Ροζίνα Πάρδο σώθηκε, κρυμμένη 548 ημέρες με το ψευδώνυμο 
Ρούλα σε σπίτι χριστιανών φίλων. Μπορούμε να ζητήσουμε από μικρούς μαθητές να 
δημιουργήσουν κάτι σε σχέση με αυτή την ιστορία: Μια ζωγραφιά, ένα μικρό κολλάζ, κάτι 
με πλαστελίνη, πηλό, χάντρες.. Ή αν ήθελαν τώρα να τη ρωτήσουν κάτι (μια και ζει ακόμα  
και είναι στην ηλικία των γιαγιάδων τους) να της πουν κάτι, να της γράψουν κάτι, τι θα ήταν 
αυτό; 

 

 ● Αν υπάρχει στο σχολείο χώρος για κίνηση, οι μικροί μαθητές μπορούν με την καθοδήγηση 
κάποιου ειδικού να πειραματιστούν στον κινητικό αυτοσχεδιασμό πάνω σε συγκεκριμένες 
οδηγίες - έννοιες: 

 Τι σημαίνει κινούμαι ελεύθερα στο χώρο; Πώς αλλάζει η κίνηση όταν περιορίζεται; Πώς 
μεταφράζεται σε κίνηση η έννοια «προστατεύω κάποιον»; Πως κινείται μια ομάδα παιδιών 
που αποφασίζει να προστατεύσει ένα μέλος της ομάδας; Ή με τι κίνηση- κινήσεις- μικρό χορό, 
ατομικά ή ομαδικά μπορώ να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι ή νοιώθω όταν μαθαίνω τέτοιες 
ιστορίες; 

 

● Επίσης: Οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης κράτησαν ζωντανή τη σεφαραδίτικη κουλτούρα, την  
εβραϊκή-ισπανική παράδοση. Κυκλοφορούν πολλά δείγματα  αυτής της μουσικής  
παράδοσης (κάποια ερμηνεύει και η Σαβίνα Γιαννάτου). Ένα ή περισσότερα από αυτά τα 
τραγούδια  θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση, για κίνηση, για ζωγραφική.  

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (13-15 ετών) 

 

● Μπορούμε να προτείνουμε στους μαθητές να διαβάσουν  αποσπάσματα από κάποιο από 
τα δεκάδες βιβλία-μαρτυρίες που έχουν γράψει έλληνες επιζώντες, ή να παρακολουθήσουν 
κάποιο από τα φιλμ που έχει γυριστεί για τους έλληνες επιζώντες (σχετική βιβλιογραφία και 
πληροφορίες δίνει το Εβραϊκό Μουσείο). Μετά οι μαθητές το χρησιμοποιούν ως σημείο 
εκκίνησης για να δημιουργήσουν κείμενο- ποίημα- τραγούδι- εικαστικό έργο- αφίσα-
θεατρικό έργο. 
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● Μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να  βρουν  στοιχεία για ελληνοεβραίους 
καλλιτέχνες, τη ζωή τους και το έργο τους (πχ Ρόζα Εσκενάζυ, Γιωσέφ Ελιγιά). 

 

● Οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν σύγχρονες αντισημιτικές προκαταλήψεις σε 
γελοιογραφίες εφημερίδων ή σε γκράφιτι στους δρόμους και να ανταποκριθούν με 
καλλιτεχνική δημιουργία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έννοιες και στοχασμούς πάνω 
στην ανθρώπινη φύση και τη βία, να τους προκαλέσουμε να σκεφτούν τις δικές τους προκα-
ταλήψεις για πολλές μειονότητες.  

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (16-18 ετών) 

 

Ισχύουν αυτά που γράφονται και για το επίπεδο 2 αλλά η νοητική και ψυχική ωριμότητα 
των μαθητών επιτρέπει πιο σύνθετη προσέγγιση. 

 ● Μπορούμε να  ζητήσουμε  από τους μαθητές  να κάνουν μια μικρή έρευνα για κάποιους 
σημαντικούς ευρωπαίους εβραίους  καλλιτέχνες οι οποίοι χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα  

  ● Μπορούμε να αναζητήσουμε σύγχρονα έργα τέχνης (λογοτεχνία- μουσική- θέατρο- φιλμ) 
που  αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα. 

 ● Μπορούμε  να προβάλλουμε ιστορικά ντοκιμαντέρ ή φιλμ για εκείνη την περίοδο  και 
μετά να τους ζητήσουμε να σκεφτούν τρόπους  αντιμετώπισης  του ρατσισμού  και μέσω της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας (πχ να σχεδιάσουν μια αφίσα ή  να σκεφτούν ένα τηλεοπτικό σποτ  
κατά του αντισημιτισμού και του ρατσισμού). 

 Υπάρχουν αρκετά ντοκιμαντέρ για τους έλληνες εβραίους και την εμπειρία τους από τη 
ναζιστική περίοδο. Ενδεικτικά: 

 

→ Το ντοκιμαντέρ «Φιλιά εις τα παιδιά» του Βασίλη Λουλέ 

→ Το ντοκιμαντέρ  «Το τραγούδι της Ζωής» του Τώνη Λυκουρέση 

→ Η ταινία «By-standing and Standing-by» της Φωφως Τερζίδου 

→ Η ταινία  «Θεσσαλονίκη, πόλη της σιωπής» του Michel Amaraggi 

→ Το ντοκιμαντέρ «Το Ολοκαύτωμα της μνήμης» του Στέλιου Κούλογλου 

→ Η ταινία «In the Presence of my neighbors» του Ελληνοκαναδού Georges Gedeon 

 

Υπάρχουν επίσης  δεκάδες ντοκιμαντέρ και ταινίες που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα. Για 
παράδειγμα: 
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→ Το ντοκιμαντέρ του Γάλλου σκηνοθέτη Αλέν Ρενέ «Νύχτα και Καταχνιά», διαρκεί μισή μόνο 
ώρα, γυρίστηκε το 1955 στην Πολωνία, και αποτελεί μια ποιητική ματιά σε μια πολύ σκληρή 
πραγματικότητα. 

→ Το ντοκιμαντέρ «Οι γιατροί του Γ΄ Ράιχ» των Karl Brandt, Ulf Schmidt 

→ Το φιλμ «Shoah» του Claude Lanzman (4DVD, 550 min.) βασίστηκε σε έρευνες 12 ετών σε 
όλο τον κόσμο με κρατούμενους στα στρατόπεδα, αξιωματικούς των SS και αυτόπτες 
μάρτυρες της τελικής λύσης. Κάποια μικρά αποσπάσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
υλικό εργασίας. 

→ Η ταινία «Europa-Europa» του Agniesta Holland, αναφέρεται στην πραγματική ιστορία 
ενός μικρού γερμανοεβραίου που σώθηκε παριστάνοντας τον ναζί. 

→ Η ταινία «Η Κλέφτρα των βιβλίων» του Μπραιαν Περσίβαλ 

→ Η ταινία «Ida» του Πάβελ Παβλικόφσκι 

→ Η ταινία «Φοίνικας» σε σκηνοθεσία Κρίστιαν Πέτζολντ διαπραγματεύεται θέματα 
προδοσίας, αλλά και την αδυναμία προσαρμογής των επιζησάντων. 

→ Η ταινία «Ο γιος του Σαούλ» του Λάζλο Νέμες επικεντρώνεται στην αγωνία ενός 
κρατουμένου στο Άουσβιτς να βρει διέξοδο στο απόλυτο αδιέξοδο. 

→ H ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης» του Μανούσου Μανουσάκη»  αναφέρεται στον αδιέξοδο 
έρωτα ενός Χριστιανού και μιας εβραίας στη Θεσσαλονίκη το 1942-43 και είναι βασισμένη 
στο ομότιτλο βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδώνη.  

→ Η ταινία «Ο λαβύρινθος της σιωπής» του  Τζούλιο Ριτσιαρέλλι  αναφέρεται στο σπάσιμο 
της  σιωπής  στη Γερμανία το 1958. 

→ Το ντοκιμαντέρ «Viktor Ullmann: Βιογραφία μίας ηχογράφησης» των Ιωάννη 
Γρηγορόπουλου και Μιχάλη Αριστείδου αφηγείται την ιστορία του εβραίου μουσικοσυνθέτη 
Βίκτορ Ούλμαν, ο οποίος πέθανε το 1944 στο Άουσβιτς, αφού πέρασε από το Theresienstadt.  

 

Τέλος, η σύγχρονη ξενοφοβία και ειδικότερα ο αντισημιτισμός όπως αποτυπώνονται  στον 
ελληνικό και ξένο τύπο, στις γελοιογραφίες ή στα διάφορα blogs μπορούν να αποτελέσουν 
σημείο εκκίνησης για καλλιτεχνική-δημιουργική έρευνα. 

 

Τα παραπάνω είναι  απλά παραδείγματα  για την ενσωμάτωση της τέχνης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουν αλλά και τις προσωπικές γνώσεις και 
προτιμήσεις σε κάποιους τομείς τέχνης, οι καθηγητές μπορούν να αυτοσχεδιάσουν 
δημιουργικά έτσι ώστε η  διδασκαλία του Ολοκαυτώματος να διευρύνει την  εμπειρία ζωής 
των μαθητών. 

 

 

 

  



61 
 

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/


62 
 

«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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Ένας διαδραστικός χάρτης της εβραϊκής παρουσίας στα Χανιά: ενδεικτικές 

μέθοδοι, παραδείγματα διδασκαλίας (εργαστήριο) 

Anja Zuckmantel & Κατερίνα Αναγνωστάκη 

 

Παραδείγματα διδασκαλίας-ενδεικτικές μέθοδοι: 

• Ψηφιακός χάρτης: ένας 
χάρτης-εκπαιδευτικό 
εργαλείο για την παρουσία 
των Εβραίων στα Χανιά. Θα 
διατίθεται διαδικτυακά, άρα 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οπουδήποτε υπάρχει 
σύνδεση στο ίντερνετ. Η 
τελική μορφή του και η 
διάθεσή του στο κοινό θα 
ανακοινωθεί τους επόμενους 
μήνες στο σάιτ της 
Συναγωγής Χανίων Ετζ Χαγίμ
(www.etz-hayyim-
hania.org/el/).

Α. Ψηφιακός 
χάρτης

• Εποπτικό υλικό και 
βιβλιογραφία: είτε από τον 
ίδιο τον χάρτη, είτε από το 
αρχείο της Συναγωγής και το 
αρχείο του Εβραϊκού 
Μουσείου, υπάρχει ένας 
όγκος φωτογραφιών, βίντεο, 
αεροφωτογραφιών, βιβλίων 
κλπ. τα οποία προσφέρονται 
για χρήση στους 
εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές που επιθυμούν να 
δουλέψουν πάνω σε κάποιο 
θέμα για τους Έλληνες 
Εβραίους. 

Β. Εποπτικό υλικό 
και βιβλιογραφία

•Επιμορφωτικές συναντήσεις είτε 
για τις θρησκευτικές πρακτικές 
στον εβραϊσμό και τα στοιχεία 
που φανερώνουν την συνύπαρξή 
του με τον χριστιανισμό, είτε για 
την ιστορία των Ελλήνων 
Εβραίων. Συνδυαστικές 
επιμορφώσεις κατόπιν 
συνεννόησης.

•Δυνατότητα επίσκεψης και 
μελέτης στην βιβλιοθήκη της 
Συναγωγής, ξενάγησης στην 
εβραϊκή γειτονιά, παρουσιάσεων 
στα σχολεία ή στην Συναγωγή για 
την Ημέρα Μννήμης των 
Θυμάτων του Ολοκαυτώματος 
και παρακολούθησης του 
ετήσιου μνημοσύνου για τα 
θύματα του Τάναϊς. 

•Επικοινωνία με την Συναγωγή 
μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (info@etz-hayyim-
hania.org) και μέσω τηλεφώνου 
(28210-86286).

Γ. Επιμορφωτικές 
δραστηριότητες 
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Εφημερίδα Νέα Έρευνα (03/12/1913) 

Διαβάζουμε το απόσπασμα (1α) μίας 

ολοσέλιδης περιγραφής για την επίσκεψη του 

βασιλιά Κωνσταντίνου στα Χανιά, για την 

ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Εκείνη την 

μέρα όλες οι τοπικές εφημερίδες είχαν 

σχετικά άρθρα.    

Αφού διαβάσουμε το άρθρο βλέπουμε την 

αεροφωτογραφία δεξιά (1β). Ο κύκλος 

δείχνει την θέση της Συναγωγής Μπεθ Σαλώμ. 

Σημειώστε πάνω στην αεροφωτογραφία την 

διαδρομή που ακολούθησε η πομπή του 

βασιλιά από τον Φιρκά στην Συναγωγή, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο.  

 

1α 

1β 
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Ενδεικτικές ερωτήσεις:  

1. Τι βλέπετε;  

2. Ας προσέξουμε τις λεπτομέρειες 

της φωτογραφίας: τι προσέχουμε για 

τα ρούχα των δύο κοριτσιών; Ποια 

εποχή φανερώνει το κούρεμά τους; 

Μπορείτε να υποθέσετε κάποιο 

μικρό περιστατικό που συνέβη τις 

μέρες που τραβήχτηκε η 

φωτογραφία, προσέχοντας μία 

λεπτομέρεια στο χέρι της μίας 

κοπέλας; Τι σχέση μπορεί να έχουν τα 

δύο κορίτσια;  

3. Προσέξτε τα παρακάτω αρχεία: το 

πρώτο (2α) είναι η Λίστα Ισραηλιτών 

Χανίων του 1941. Το δεύτερο (2β) 

είναι όμοια λίστα του 1943. Τι 

συμπέρασμα βγάζουμε για την 

οικογένεια Κούνιο από τις δύο λίστες; 

4. Οι κοπέλες της φωτογραφίας είναι 

δύο από τις κόρες της οικογένειας 

Κούνιο. Διαβάστε το απόσπασμα 

παρακάτω (2γ) και σχολιάστε τον 

τρόπο με τον οποίο έγινε γνωστή η 

ιστορία τους. Σχολιάστε συνολικά 

από πόσες διαφορετικές πηγές 

μπορούμε να παραγάγουμε ιστορία. 

2 

2α 
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«Πρόσφατα βρήκα μία γυναίκα κάποιας ηλικίας που καθόταν στην βορινή αυλή. 

Καθόταν στην άκρη του τοίχου, λίγο άβολα και κρατούσε στο χέρι της έναν φάκελο. 

Με ρώτησε αν μπορούσα να τη βοηθήσω. Κάθισα, λοιπόν, κι εγώ κοντά της και έτσι 

άρχισε να μου εξηγεί τον λόγο για τον οποίο είχε έρθει. Ζούσε παλιά, το 1943, στην 

«μικρότερη» Εβραϊκή Συνοικία. […] Μου είπε ότι κατά την διάρκεια εκείνου του 

καλοκαιριού είχε γίνει κολλητή φίλη δύο Εβραιοπούλων, της Σάρρας και της Ιουδήθ, 

αλλά ότι στις αρχές του 1944 η οικογένειά της είχε φύγει από τα Χανιά για να ανεβεί 

στα βουνά, απ’ όπου ύστερα άφησε την Κρήτη […] Δεν είχε ξαναπατήσει στην Κρήτη. 

Εκείνο το καλοκαίρι τα παιδιά της της έκαναν δώρο ένα ταξίδι πίσω στην ιδιαίτερη 

πατρίδα της κι, ετοιμάζοντάς το, βρήκε τυχαία στα χαρτιά της μια παλιά φωτογραφία 

των δύο φιλενάδων της. Όταν έμαθε για την Συναγωγή ήρθε αμέσως, ελπίζοντας ότι 

ήμουν σε θέση να της πω εάν τα κορίτσια είχαν σωθεί και πού ήταν τώρα. Η 

φωτογραφία συνόδευε αυτές τις σκέψεις της γυναίκας, με μία αφιέρωση στο πίσω 

μέρος που έλεγε απλά: «Από τις αγαπημένες σου φίλες, Σάρρα και Ιουδίτα». Ήταν  

μαυροντυμένες επειδή ο πατέρας τους είχε πεθάνει πρόσφατα. Η Σάρρα είχε 

χτυπήσει το χέρι της εκείνη την ημέρα και το είχε δέσει πρόχειρα, αλλά τα πρόσωπά 

τους ήταν νεανικά και δροσερά, γεμάτα ελπίδες κοίταζαν μακριά. Η γυναίκα μού είπε 

ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί το επώνυμό τους, αλλά ότι είχαν μία μικρότερη αδερφή, 

την Μπουλίσα. Υπήρχε μία λίστα των θυμάτων με τις διευθύνσεις τους στο γραφείο 

μου κι έτσι την κάλεσα και καθίσαμε μαζί, εγώ κι αυτή η μεγάλη γυναίκα που 

κρατούσε την φωτογραφία. Ξέρω ότι έλπιζε να μην βρούμε τα ονόματά τους, αλλά 

δυστυχώς τα βρήκαμε: Σάρρα, Ιουδίτα και Μπουλίσα και η χήρα Ραχήλ, κόρες και 

σύζυγος του Λεών Κούνιο. Χάθηκαν με τους άλλους.»  

Νίκος Σταυρουλάκης 

 

                                                                                                                                    

 

  

2β 

2γ 
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Το Ολοκαύτωμα σε μία διδακτική ενότητα 

 

Χρήστος Φραδέλλος117 

 

 

 

Γενικές αρχές για διδασκαλία του Ολοκαυτώματος 

 

1. Πρώτη παραδοχή: Ανεπάρκεια χρόνου 

2. Ιστορικό πλαίσιο: πολύ σημαντικό (άλλο η γνώμη μου και άλλο τα γεγονότα) 

3. Όχι μόνο οι ιστορικοί 

4. Ο «πειρασμός» της συναισθηματικής φόρτισης (όχι στη θυματοποίηση του 

εβραϊκού λαού) 

5. Εβραίος, Ιουδαίος, Ισραηλίτης, Ισραηλινός 

6. Ολοκαύτωμα και κράτος του Ισραήλ 

7. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε Γενοκτονίες μεταξύ τους (ψευδοδιλλήματα)  

8. Ολοκαύτωμα : ιστορικά και επιστημονικά τεκμηριωμένο 

9. Όροι:  Ολοκαύτωμα, Γενοκτονία, Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Εγκλήματα  

πολέμου, Εθνοκάθαρση, Εκτοπισμός, Διακρίσεις 

10. Προσοχή:   Παιχνίδια ρόλων: Θύτης – θύμα 

 

• ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ: Η συστηματική και μαζική –με βιομηχανικό τρόπο - εξόντωση ενός 

ολόκληρου λαού, των εβραίων, από τους Ναζί κατά τον Β΄ΠΠ σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Εξοντώθηκαν 6 εκατομμύρια εβραίοι από τους οποίους το 1,5 εκ. ήταν 

παιδιά 

•  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ: Η βάσει σχεδίου συστηματική και ολοκληρωτική εξόντωση φυλής , 

έθνους ή θρησκευτικής ομάδας (Raphael Lemkin) 

•  ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ: Είναι εκτεταμένες ή συστηματικές 

επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για υπηκόους 

ή αλλοδαπούς ή εάν οι επιθέσεις διαπράττονται σε καιρό πολέμου ή σε καιρό 

ειρήνης. 

•  ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη 

διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων (παραβίαση κανόνων πολέμου) 

                                                           
117  Ο κ. Φραδέλλος πραγματοποίησε μια προφορική παρουσίαση, η οποία βασίστηκε σε ένα 
εκτεταμένο powerpoint. Εδώ έχει αντιγραφεί το περιεχόμενο των διαφανειών αυτών.  
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•  ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ: Ο μαζικός αφανισμός ή εκδίωξη των μελών μιας εθνότητας από 

μια περιοχή για γεωπολιτικούς σκοπούς. Κύριος στόχος η προσπάθεια 

δημιουργίας εθνικά ομοιογενών γεωγραφικών περιοχών. 

•  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ:  Η βίαιη και αναγκαστική αλλαγή του τόπου διαμονής ατόμων ή 

ομάδων εντός των ορίων μιας χώρας 

•  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Στάσεις και πρακτικές εξαιτίας της υπερτίμησης ή υποτίμησης 

ατόμων ή ομάδων με βάση ιδιαιτερότητές τους (φυλετικές, διαφυλικές, 

κοινωνικές, θρησκευτικές κλπ) 

 

Ιστορικά παραδείγματα 

• Ινδιάνοι ΗΠΑ 

• Αρμένιοι (Τουρκία 1915-23, 1,5 εκ)  

• Έλληνες Πόντιοι, (Τουρκία 1914-1923 600 χιλ) 

• Ασσύριοι (Τουρκία 14890,1914-25)  

• Βόσνιοι (1991-95, 250-600 χιλ) 

•  Καμπότζη, Ανατολικό Τιμόρ (1975-99, 120 χιλ) 

• Ρουάντα (1994, 1 εκ) 

•  Σουδάν (Νταρφούρ 2003, 100χιλ) 

•  Ουκρανία (Μεγάλος Λιμός 1932-33, 5 εκ) 

 

 

Ολοκαύτωμα και εκπαιδευτικοί τομείς 

• ΙΣΤΟΡΙΑ: (τοπική, εθνική και διεθνής – μακροϊστορία και μικροϊστορία) 

• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: (εξουσία, συλλογική και ατομική ευθύνη, 

ανθρώπινα δικαιώματα, η λειτουργία του λαϊκισμού) 

• ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: (αξιοπρέπεια των ανθρώπων, ηθικά διλλήματα, η 

σιωπή των πολλών, Ολοκαύτωμα μέσα από την έννοια του Ιερού [fanum], 

θρησκευτικός αντισημιτισμός) 

• ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: (το Ολοκαύτωμα δεν διεπράχθη από ανθρώπους – τέρατα) 

• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: (Η ποίηση μετά το Άουσβιτς) 

• ΤΕΧΝΗ:  (Το Ολοκαύτωμα μέσα από την τέχνη - Artful Thinking) 

• ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: (τελευταίες τάξεις) προσωπικές ιστορίες, 

μεμονωμένες περιπτώσεις, μαρτυρίες επιζώντων (κείμενα, βίντεο), γράμματα και 

ημερολόγια της εποχής 

      Έχει ιδιαίτερη σημασία να δείξουμε βίντεο Ελλήνων εβραίων επιζησάντων του 

Ολοκαυτώματος. Έτσι, αυτά τα θύματα δεν ήταν κάπου αλλού, αλλά κάποιοι από εμάς, 

Έλληνες.  

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία 

• Επισκέψεις 

• Βίντεο (μαρτυρίες, ντοκιμαντέρ) 

• Βιβλία 

• Ερωτηματολόγιο 
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• Διαδικτυακοί τόποι σχετικοί με το Ολοκαύτωμα 

• Συνεργασίες με μουσεία (πχ Εβραϊκό) 

 

 

Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο 

Αντισημιτισμός είναι:     

  

                                Μίσος κατά των μαύρων  

                                Ενάντια στο μιμητισμό 

                                Μίσος κατά των Εβραίων  

                                Ενάντια στους μουσουλμάνους 

                                Μίσος κατά των ομοφυλόφιλων 

  

Οι Εβραίοι υπάρχουν στην Ελλάδα από:   

  

                 τον 3ο αι. π.Χ.  

                  το 330 μΧ (ίδρυση Κων/πολης) 

                             το 1453 μΧ (κατάκτηση Κων/πολης) 

                             το 1821 μΧ 

                             από τις αρχές του 20ου αι.  

 

 

 

Ποιος ή ποιοι από τους ακόλουθους όρους είναι σωστός ή σωστοί; 

  

    Έλληνας Μουσουλμάνος 

    Έλληνας Καθολικός 

    Έλληνας Εβραίος 

    Έλληνας Ορθόδοξος 

    Όλοι οι παραπάνω 

  

Τι είναι Γενοκτονία; 

          Η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών από το ένα μέρος σε άλλο 

          Η συστηματική εξόντωση ενός ολόκληρου λαού 

          Η εξόντωση μέρους ενός λαού σε έναν τόπο 

          Ο εκτοπισμός μιας μειονότητας  

        

  

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1944) εξοντώθηκαν: 

  

    1.000.000  Εβραίοι 

    2.000.000  Εβραίοι 

    4.000.000  Εβραίοι 

    6.000.000  Εβραίοι 
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Στα τέλη του 19ου αι. (1870) η Θεσσαλονίκη είχε 90.000 κατοίκους από τους οποίους οι 

Εβραίοι ήταν: 

  

      Το 5% του πληθυσμού (4.500 κατ)                   

  Το 37%   (33.300 κάτοικοι) 

        Το 10%    (9.000 κάτοικοι)                                

  Το 56%   (50.400 κάτοικοι) 

         Το 22%  (19.800 κάτοικοι) 

 

 

 

5 Π και 1 Γ 

 

1.  Ποιο; : Ποιο είναι το πρόβλημα; 

2.   Που;  : Πού συμβαίνει; 

3. Πότε; : Πότε συμβαίνει;  

4. Πως; : Πώς συντελείται; 

5. Ποιος; : Ποιος εμπλέκεται στο πρόβλημα; 

1. Γιατί;  : Γιατί συμβαίνει; 

 

 

 

 

Ποιο; Ποιο είναι το πρόβλημα; 

 

Ένας λαός, ο εβραϊκός, επιδιώκεται να εξοντωθεί ολοκληρωτικά  

(όχι για κάτι που έκανε ή κάνει, αλλά για αυτό που είναι, επειδή είναι αυτός που είναι.) 

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους Εβραίους. 

Θύματα: Εβραίοι, Τσιγγάνοι, Αντιστασιακοί, Πολιτικοί κρατούμενοι, Σοβιετικοί 

αιχμάλωτοι πολέμου, Ομοφυλόφιλοι, Μάρτυρες του Ιεχωβά  

 

 

 

Πού;    Πού συμβαίνει; 

Αρχικά στη γερμανική επικράτεια (Ράιχ) και στη συνέχεια σε ολόκληρη την Ευρώπη 
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Πότε; Πότε συμβαίνει; 

 

Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο τα κρεματόρια 

Οι διώξεις των Εβραίων ξεκινούν με την ανάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ το 1933 

μέχρι την συνθηκολόγηση της Γερμανίας το 1945 
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Σχέδια εξόντωσης 

 

Plan a 

• ΤΑ  ΓΚΕΤΟ 

Η Πολωνία θα γινόταν χωματερή ανεπιθύμητων πληθυσμών. 

Από το Φεβ του 1941 απαγορευόταν να φύγουν από το Ράιχ 

Στόχος: Οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση με παράλληλη σταδιακή φυσική εξόντωση 

• Γκέτο Βαρσοβίας: 550.000 εβραίοι σε 4000 στρέμματα 

 

Plan b 

Επιχείρηση Μαδαγασκάρη 

 

 

 
 

 

 Plan C 

 

Επιχείρηση Σιβηρία 
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Plan d  

 

Μαζικές εκτελέσεις σε στρατόπεδα εξόντωσης 

 

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ 

Π.χ. Κέλμνο: (κεντρική Πολωνία)  

Τροφοδοσία από Γκέτο (Βαρσοβία, Λότζ) 

• Κινητές μονάδες αερίων (μονοξειδίου του άνθρακα) – Α΄ Δοκιμή: Τ4 (21/5 έως 

6/6/1940) 

• Μαζικές εκτελέσεις (ταφές – καύσεις) 

• Θύματα: 150.000 Εβραίοι 

• 5.000 Τσιγγάνοι 

• Σώθηκαν: 4 

 

 

Τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος 

 

20/1/1942    Βανζέε – Βερολίνο 

• Η πιο «συμφέρουσα» λύση για θύτες και θύματα 

• (βλ. σκεπτικό Ιεράς Εξέτασης) 

«Επιχείρηση Ράινχαρντ» 

(Χάιντριχ Ράινχαρντ – στρατηγός SS) 

• Δημιουργία στρατοπέδων εργασίας και εξόντωσης 

 

 

Στρατόπεδα εξόντωσης 

 

• Νταχάου (Γερμανία) 

• Μπούχενβαλντ  (Γερμανία – δυτ. Λειψίας)  
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• Ράβενσμπρουκ  (Γερμανία βόρεια του Βερολίνου)  

• Μάουτχαουζεν (Αυστρία) 

• Στρούτχοφ (Στρασβούργο – Αλσατία)   

• Μάλι Τρόστενετς (Λευκορωσία) 

• Άουσβιτς (Πολωνία - Κρακοβία) 

• Τρέμπλινκα (Πολωνία - 80 χλμ ΒΑ Βαρσοβίας) 

• Μαϊντάνεκ Σομπιμπόρ (Πολωνία - Λούμπλιν) 

• Μπέλζεκ (Πολωνία - Λούμπλιν) 

 

 

 



78 
 

 



79 
 

Ποιος; Ποιος εμπλέκεται στο πρόβλημα; 

 

ΘΥΤΕΣ 

Γερμανοί και οι άμεσοι σύμμαχοί τους Ιταλοί και Βούλγαροι (Άξονας) 

Κατά τόπους συνεργάτες 

Κροάτες, Ρουμάνοι, Ουκρανοί, Λιθουανοί κ.α. 

Σιωπηλή πλειοψηφία 

 

Γιατί; Γιατί συμβαίνει 

Γιατί οι Εβραίοι; 

• Ιστορικός αντισημιτισμός 

• Θρησκευτικός αντισημιτισμός 

• Ναζιστικός αντισημιτισμός 
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Η συνταγή του λαϊκισμού 

 

1.  Πως είναι τα πράγματα στη φυσική τους καθαρότητα; 

2.  Από πού ξεκινάει το κακό – πρόβλημα; 

3.  Σχέση προβλήματος με το χρόνο 

4.  Που βρίσκεται η λύση; 

5.  Αν δεν εφαρμοστεί η λύση ποιες θα είναι οι συνέπειες; 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  
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ΠΗΓΕΣ/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, Νίκος: Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια , Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη, 2011.  

➢ Ασέρ-Πάρδο, Ροζίνα: 548 ημέρες  με άλλο όνομα , Γαβριηλίδης, Αθήνα, 

1999. 

➢ Βαρών-Βασάρ, Οντέτ: Η Ενηλικίωση μιας Γενιάς. Νέοι και νέες στην 

Κατοχή και την Αντίσταση , Εστία, Αθήνα, 2009.  

o H ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης. Κείμενα για τη γενοκτονία των 

Εβραίων, Εστία, Αθήνα, 2013 (επαυξημένη έκδοση).  

➢ Γεωργιάδου, Βασιλική και Ρήγος, Άλκης (επιμ.): Άουσβιτς. Το γεγονός και η 

μνήμη του. Ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της 

Γενοκτονίας, Καστανιώτης, Αθήνα, 2007. 

➢ Γιακοέλ, Γιομτώβ: Απομνημονεύματα 1941-1943, Ίδρυμα ΕΤΣ - ΑΧΑΪΜ, 

Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.  

➢ Γκατένιο-Όσμο, Νάτα:  Από την Κέρκυρα στο Μπίρκεναου και την 

Ιερουσαλήμ. Η ιστορία μιας Κερκυραίας Εβραίας, Γαβριηλίδης, Αθήνα, 

2005. 

➢ Γκρίνμπεργκ, Νατάν, Ντοκουμέντα, εισαγωγή, επιστημονική 

επιμέλεια Βασίλης Ριτζαλέος, Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή, 2013.  

➢ Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης: Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδος 

1941-1945,  Εστία, 1996.  

o Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941 -1944 επί τη βάση των 

μυστικών αρχείων των SS, Παπαζήσης, Αθήνα, 1969.  

➢ Εσκενατζή, Ματθίλδη και Καλέφ, Εζρά: Το Ολοκαύτωμα. 50 Χρόνια 

Μνήμης. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Ιωάννινα, 1994.  
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➢ Ιωαννίδης, Ιωάννης: Οι Εβραίοι εις την Αντίστασιν , Χ.Ε.Ο., Ιωάννινα, 

1948. 

➢ Καμπανέλης, Ιάκωβος: Μάουτχάουζεν,  Κέδρος, Αθήνα, 16η έκδ. 1995. 

➢ Κόκκινος, Γιώργος κ.ά.: Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό 

σχολείο. Ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού, 

Γυμνασίου, Λυκείου , σειρά Έκκεντρη Ιστορία – Ιστορία από το Περιθώριο, 

Ταξιδευτής, Αθήνα, 2007.  

➢ Κούνιο, Χάιντς: Έζησα τον Θάνατο, Ισραηλιτική Κοινότητα 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1982 (επανέκδοση: Ίδρυμα Ετς Χαϊμ, 

Θεσσαλονίκη 2014).  

➢ Κωνσταντοπούλου, Φωτεινή (επιμ.): Οι Έλληνες Εβραίοι , Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ελλάδος, Καστανιώτης, Αθήνα, 2000.  

➢ Λέβι, Πρίμο: Αν αυτός είναι ο Άνθρωπος , Άγρα, Αθήνα, 1992.  

➢ Μαγκλίνης, Ηλίας: Ολοκαύτωμα. Ιστορία και μνήμη. Περιοδικό 

«ΔΙΑΒΑΖΩ», τ. 400, Αθήνα, 1999.  

➢ Μαργαρίτης, Γιώργος: Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες. Στοιχεία για την 

καταστροφή των μειονοτήτων στην Ελλάδα , Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2005. 

➢ Ματαράσσο, Ισαάκ: Κι όμως όλοι τους δεν πέθαναν, Μπεζές, Αθήνα, 1948. 

➢ Μάτσας, Νέστορας: Αυτό το παιδί πέθανε αύριο, Πιτσίλος, Αθήνα, 1987. 

➢ Μενασέ, Αλμπέρτος: Μπιρκενάου. Άουσβιτς ΙΙ. Αναμνήσεις ενός αυτόπτου μάρτυρος, 

Θεσσαλονίκη, ΙΚΘ 1974 (α´ έκδοση στα γαλλικά, 1947). 

➢ Μόλχο, Μικαέλ / Νεχαμά, Ιωσήφ: In Memoriam. Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη, τόμοι 3, 1948-1953 (επανέκδοση 1976). 

➢ Μόλχο, Ρένα, Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Μελέτες Ιστορίας και Μνήμης, 

πρόλογος Νίκος Ζάικος, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2014. 

➢ Μπενβενίστε, Ρίκα, Αυτοί που επέζησαν, Αντίσταση, Εκτόπιση, Επιστροφή, 

Πόλις, Αθήνα, 2014. 

➢ Μπενρουμπή-Αμπαστάδο, Λίλιαν: Τα τετράδια της Λίνας, Καπάνι, 

Θεσσαλονίκη, 1999. 

➢ Νατζαρής, Μαρσέλ: Χρονικό 41-45, Ίδρυμα ΕΤΣ-ΑΧΑΪΜ, Ισραηλιτική 

Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη,1991.  

➢ Νάχμαν, Ευτυχία: Γιάννενα: Ταξίδι στο Παρελθόν, Τάλως, Αθήνα, 1996. 

➢ Ναχμία, Μπέρρυ: Κραυγή για το αύριο, Κάκτος, Αθήνα, 1989. 

➢ Ναχμία, Νίνα: Ρέινα Ζιλμπέρτα, Ένα παιδί στο γκέτο της 

Θεσσαλονίκης, Ωκεανίδα, Αθήνα, 1996.  

➢ Ναχόν, Μάρκος: Μπιρκενάου. Το στρατόπεδο του Θανάτου, Ίδρυμα ΕΤΣ-ΑΧΑΪΜ, 

Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης,Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1991. 

➢ Πίνχας, Λίζα: Αντιμέτωπη με το Ολοκαύτωμα, Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, 

Αθήνα, 2014.  

➢ Ρης, Λώρενς: Άουσβιτς. Οι Ναζί και η «Τελική Λύση». Πατάκης, Αθήνα, 2006. 
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➢ Σιμπή, Ιακώβ και Λάμψα, Καρίνα: Η ζωή απ’ την αρχή. Η μετανάστευση των 

Ελλήνων Εβραίων στην Παλαιστίνη (1945-1948), Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2010.  

➢ Σιμπή, Ιακώβ και Λάμψα, Καρίνα: Η Διάσωση. Η σιωπή του κόσμου, η αντίσταση 

στα γκέττο και τα στρατόπεδα. Οι Έλληνες Εβραίοι στα χρόνια της Κατοχής, Εκδόσεις 

Καπόν, Αθήνα, 2012.  

➢ Σούσης, Μάριος: Καλή αντάμωση. Φιλιά εις τα παιδιά. Τα παιδιά που έχασαν 

το τρένο για το Άουσβιτς, Turangalia Books, Αθήνα, 2013.  

➢ Τσιλιγιάννης, Κωνσταντίνος: Η Εβραϊκή Κοινότητα της Άρτας, Κεντρικό 

Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, 2004.  
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