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Πρόγραμμα 
 

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 
 

 13:00-13:30 Εγγραφή συμμετεχόντων 

 13:30-14:00 
 

Σύντομοι χαιρετισμοί: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και του Δ.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος  
Εισαγωγή: Ζανέτ Μπαττίνου, Διευθύντρια ΕΜΕ  

  
ΜΕΡΟΣ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

14:00-14:30 Αναστασία Λουδάρου: Στα Ίχνη της Εβραϊκής Παρουσίας στην  Ελλάδα: 
Ιστορικά και Αρχαιολογικά Τεκμήρια της Μακραίωνης Ιστορίας των 
Ελλήνων Εβραίων 

14:30-14:50 Δώρα Κεχαγιά: Η Ψηφιακή Εφαρμογή Πολυμέσων: Οι Εβραίοι της 
Ελλάδας. 2300 χρόνια ιστορίας και παράδοσης 

14:50-15:10 Αλεξάνδρα Πατρικίου: Η Ψηφιακή Εφαρμογή Πολυμέσων: Ο Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων (1941-45) 

15:10-15:15 Ερωτήσεις - Συζήτηση 

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

15:45-16:15 Οντέτ Βαρών-Βασάρ: Εκτόπιση και Εξόντωση των Ελληνοεβραίων 

16:15-17:00 Tal Bruttmann: The repressive Nazi policies before and during the War 

17:00-17:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση 

17:15-17:45 Μετάβαση στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (Νίκης 39, Σύνταγμα) 

17:45-18:30 Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση του ΕΜΕ «Οι Καλοί Ποιμένες. 
Αρχιερείς και Αρχιραβίνοι Μπροστά στο Ολοκαύτωμα». 
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Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 

 

9:30-10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων 

  
ΜΕΡΟΣ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

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

11:00-12:30 Οντέτ Βαρών-Βασάρ & Αλεξάνδρα Πατρικίου: Η Διαχείριση της Μνήμης 
του Ολοκαυτώματος μέσα από τις Ταινίες (εργαστήριο) 

12:30-13.30 Ελαφρύ Γεύμα 

13:30-15:00 Akim Jah: The Use of Documents from the ITS (International Tracing Service) 
Archives in Holocaust Education (εργαστήριο) 

15:00-15:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση 

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

15:45-17:15 Γαρυφαλλιά Μίχα: Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Μεθοδολογία του Yad 
Vashem για τη Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος (εργαστήριο) 

17:30-18:00 Λήξη Σεμιναρίου – Συμπεράσματα 

 
 
Tο σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. Θα διεξαχθεί στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (apatrikiou@jewishmuseum.gr) για 
δηλώσεις συμμετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες, το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 (περιορισμένος αριθμός θέσεων). Προκειμένου να 
δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, απαιτείται η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου. 
Απαιτείται, επίσης, η γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις αντίστοιχες διαλέξεις και 
εργαστήρια.  
 
 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος                                                  e-mail: info@jewishmuseum.gr 
Νίκης 39, 105 57 Αθήνα                                                      website: www.jewishmuseum.gr  
Τηλ. 210.32.25.582                                                                                   Φαξ. 210.32.31.577 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Αναστασία Λουδάρου 

 

Η Αναστασία Λουδάρου γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά. Σπούδασε 

Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου και 

αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου ειδίκευσης στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και υποψήφια διδάκτορας 

στον τομέα της Αρχαίας Ιστορίας του Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη μελέτη της εβραϊκής 

Διασποράς από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως και την περίοδο της 

αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού. Από το 2007 εργάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο της 

Ελλάδος ως ερευνήτρια, ενώ από το 2009 είναι υπεύθυνη διαχείρισης του 

προγράμματος ψηφιοποίησης της συλλογής του Ε.Μ.Ε., στα πλαίσια της 

συμμετοχής του Μουσείου στο συγχρηματοδοτούμενο υποέργο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπό τον τίτλο Judaica Europeana. Συμμετέχει ως επιστημονικός 

συνεργάτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Χαρτογράφησης των Εβραϊκών 

κοινοτήτων του Βυζαντίου (Mapping the Jewish Communities of the Byzantine 

Empire) υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Cambridge 

Nicholas de Lange. Είναι μέλος του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην 

Ελλάδα, ενώ επί σειρά ετών συμμετείχε στην πανεπιστημιακή ανασκαφή της 

Μινώας-Αμοργού υπό τη διεύθυνση της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων Λίλας Μαραγκού. 

 

Δώρα Κεχαγιά 

 

H Δώρα Κεχαγιά γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι θεατρολόγος και επιμελήτρια. 

Σπούδασε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Ιστορία 

και Θεωρία της Τέχνης και Επιμέλεια Εκθέσεων της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ συμμετέχει στη διαμόρφωση και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους σε μουσεία και εκθέσεις. Εργάζεται ως 

επιμελήτρια  κειμένων πολιτιστικού περιεχομένου και σε εκθέσεις. Με το Εβραϊκό 

Μουσείο της Ελλάδος συνεργάστηκε στην επιμέλεια της ψηφιακής πλατφόρμας με 
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τίτλο: “Οι Εβραίοι της Ελλάδας, 2300 χρόνια ιστορίας και παράδοσης” και στην 

αρχειακή έρευνα για το πρόγραμμα EHRI ΙΙ (European Holocaust Research 

Infrastructure).  

 

 

Αλεξάνδρα Πατρικίου 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 και από τον Ιανουάριο του 2017 εργάζεται στο 

Εβραϊκό 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.  

 

 

Tal Bruttmann 

 

Από το 2001 ως το 2011 διηύθυνε επιστημονική έρευνα με θέμα τις εβραϊκές 

περιουσίες στην Isère κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μέλος 

του Fondation pour la Mémoire de la Shoah (Παρίσι). Το 2003 εξέδωσε το βιβλίο του 

με τίτλο La logique des bourreaux (Η λογική των εκτελεστών) με πρόλογο της 

Annette Wieviorka. Το 2006, έγραψε μαζί με τον ιστορικό Laurent Joly το βιβλίο με 

τίτλο La France antijuive de 1936. L’agression de Léon Blum à la Chambre des 

députés (Η Αντιεβραϊκή Γαλλία του 1936. Η επίθεση του Λέον Μπλουμ στο 

Κοινοβούλιο). 

 

Νίνα   Αλκαλάη    

 

Η Νίνα Αλκαλάη σπούδασε Πολιτικές  Επιστήμες  και Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική 

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

City University, London). Από το 1987 ασχολείται με τη διδασκαλία, τη χορογραφία 

και τη συγγραφή κειμένων. Έχει συνεργαστεί με το εκδοτικό τμήμα του Μεγάρου 

Αθηνών, του Μεγάρου Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Αθηνών και του Φεστιβάλ 

Καλαμάτας ενώ συνεχίζει τη συνεργασία  με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει 

διατελέσει Τομεάρχης Χορού στο Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού (2008-10), 

μέλος του Δ.Σ  της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπείας (2010-12) και της Ένωσης 

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

ομάδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας για σεμινάρια μέσω των τεχνών σε 

μαθητές και καθηγητές. Από το 2011 συνεργάζεται ως χοροθεραπεύτρια  στο  

κλειστό πρόγραμμα αποτοξίνωσης γυναικών  του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Αττικής. Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια για τον χορό, την 
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εκπαίδευση  και τη θεραπεία μέσω των τεχνών και είναι μέλος της εκπαιδευτικής 

ομάδας  της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας. 

 

Οντέτ Βαρών-Βασάρ 

 

Iστορικός, με ερευνητικά πεδία την Αντίσταση και τη γενοκτονία των Εβραίων, δρ. 

Σύγχρονης Ιστορίας του ΕΚΠΑ, δίδαξε ως Καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ελληνική Ιστορία (2001-2017). Συνεργάζεται με το Εβραϊκό 

Μουσείο Ελλάδος από το 2007, διδάσκοντας στα σεμινάρια για τη «Διδασκαλία του 

Ολοκαυτώματος». Διευθύνει από το 2011 σεμινάριο με θέμα «Η γενοκτονία των 

Εβραίων: Ιστορία, Μνήμη, Αναπαραστάσεις» στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Για τα 

θέματα αυτά έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια (Δεκέμβριο 2018: στο 

Macquarie University, Sydney, ως key note speaker για ελληνοεβραϊκές σπουδές, 

και στο Sydney Jewish Museum).      

Βιβλία της: Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες  στην Κατοχή και στην 

Αντίσταση, Εστία 2009 / Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης, Κείμενα για τη 

γενοκτονία των Εβραίων, Εστία 2013 / Des Sépharades aux Juifs grecs. Histoire, 

mémoire et identité, éd. Le Manuscrit, Paris, 2019. Έχει μεταφράσει πολλά έργα 

γαλλικής λογοτεχνίας. Πιο πρόσφατη μτφρ.: Σαρλότ του David Foenkinos, Εστία 

2018. Το 2006 τιμήθηκε από τη Γαλλία με τη διάκριση του Ιππότη των Γραμμάτων 

και των Τεχνών. 

 

 

 

Akim Jah 

 

Από το 2015 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Έρευνας και Εκπαίδευσης 

του International Tracing Service της Γερμανίας. Το διδακτορικό του εστίασε στον 

εκτοπισμό των Εβραίων από το Βερολίνο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

επικεντρώνονται γύρω από τους φυλετικούς διωγμούς στο πλαίσιο του 

εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος, κυρίως στην ίδια τη Γερμανία, τις σχετικές 

μεταπολεμικές δικαστικές διώξεις, καθώς και τη διαμόρφωση πολιτικών μνήμης.  

 

 

 

Γαρυφαλλιά Μίχα 

 

Η Γαρυφαλλιά Μίχα είναι υπεύθυνη του τομέα βαλκανικών χωρών στο Διεθνές 

Κέντρο για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ, στο Ισραήλ. Έχει επίσης 

εργαστεί ως ερευνήτρια στο Διεθνές Ίδρυμα Ερευνών του Γιαντ Βασέμ και τα 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις πολιτικές μνήμης και στη μελέτη της 
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μνήμης του Ολοκαυτώματος, στο Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα, και στις διεθνείς 

σχέσεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη και 

Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης 

(πτυχίο, μεταπτυχιακό-Master 2 Recherche), Θεολογία (πτυχίο) στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών,  Εβραϊκή Γλώσσα και Πολιτισμό στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ 

(Hebrew University of Jerusalem) και ξεκίνησε το διδακτορικό της στον τομέα της 

Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.  Έχει, επίσης, εργαστεί ως 

ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Bar Ilan, Ισραήλ (υπότροφος του Υπουργείου 

Εξωτερικών του Ισραήλ), ως βοηθός ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αμυντικών 

Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, και ως συνεργάτης του 

Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Έχει μεταφράσει κείμενα (ιστορικά, αυτοβιογραφικά, 

κοινωνιολογικά, πολιτικά) από τα γαλλικά και τα αγγλικά στα ελληνικά και έχει 

επιμεληθεί αντίστοιχες εκδόσεις. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και εβραϊκά.    
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Στα Ίχνη της Εβραϊκής Παρουσίας στην  Ελλάδα: Ιστορικά και Αρχαιολογικά 

Τεκμήρια της Μακραίωνης Ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων 

 

Αναστασία Λουδάρου 

 

 

Ο τίτλος σκιαγραφεί εν πολλοίς το περιεχόμενο της παρούσας εισήγησης, το 

οποίο στοχεύει όχι σε μια αναλυτική εξέταση του θέματος, αλλά σε μια ολιστική 

προσέγγιση της ιστορικής παρουσίας των Ελλήνων Εβραίων, μέσα κυρίως από τα 

διαθέσιμα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα. Ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων 

ἐπίσκεψις, για να θυμηθούμε τη ρήση του Αντισθένους και στο σημείο αυτό και 

προτού προχωρήσουμε στην ιστορική ανασκόπηση της παρουσίας των Ελλήνων 

Εβραίων, έχει αξία να εξετάσουμε εν συντομία και επιγραμματικά χωρίς να 

εξαντλήσουμε το θέμα, τους όρους Ισραηλίτης, Εβραίος, Ιουδαίος, Ιουδαϊσμός, 

Ασκεναζίτης, Σεφαραδίτης, Ρωμανιώτης και τέλος Ισραηλινός.1 Οι Εβραίοι υπήρξαν 

ήδη από την τρίτη χιλιετία π.κ.ε./π.Χ. λαός της μετανάστευσης. Το 922 π.κ.ε./π.Χ. 

το ενιαίο ισραηλιτικό βασίλειο διασπάται και δημιουργείται τότε το βόρειο 

Βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Το 722 π.κ.ε./π.Χ. το 

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

ακολουθεί και η κατάλυση του Βασιλείου του Ιούδα από τους Βαβυλωνίους.  

Η βαβυλωνιακή αιχμαλωσία σηματοδότησε την πρώτη φάση της εβραϊκής 

μετανάστευσης, γνωστής και ως Διασποράς. Η εξορία από τη Βαβυλώνα, οδήγησε 

στην εγκατάσταση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού στην Μεσοποταμία και 

την Αίγυπτο, όπου οι εγκατεστημένοι πλέον πληθυσμοί σχημάτισαν τις πρώτες 

κοινότητες.2 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.κ.ε./π.Χ.), επέλεξε να μην επιστρέψει, εξαιτίας της κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας, που απολάμβανε στα νέα εδάφη.3  

                                                           
1 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, σελ. 10-28. 
2 Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece, Athens 1935, σελ. 7-8. 
3 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, σελ. 192 – 200, όπου το ζήτημα αναλύεται διεξοδικά. Σύμφωνα με τον Steven 
Bowman, από τους Ιουδαίους, που οδηγήθηκαν στην εξορία η πλειονότητα ήταν μέλη των ανώτερων 
κοινωνικών τάξεων, σε αντίθεση με τους περιφερειακούς τοπικούς ηγέτες και τα χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα, που παρέμειναν στα κατακτημένα βαβυλωνιακά εδάφη. 
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 Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν τις σχέσεις Ελλήνων με τη Γη του 

Ισραήλ, ήδη, από τον 6ο αιώνα π.Χ., αν όχι και νωρίτερα. Αττικά νομίσματα, τα 

οποία χρονολογούνται στα χρόνια λίγο πριν την πτώση της περσικής 

αυτοκρατορίας, αποδεικνύουν, με σχετική ασφάλεια, ότι η αττική δραχμή ήταν το 

κυρίαρχο νόμισμα της ευρύτερης περιοχής και επιβεβαιώνουν τις βιβλικές 

αναφορές που κάνουν λόγο για στενούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλήνων και 

Ιουδαίων.4 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 Μεγάλου Αλεξάνδρου και των 

ελληνιστικών βασιλείων συμμετείχαν και Ιουδαίοι ανάμεσα σε Κρήτες και 

Αιγυπτίους και μάλιστα συχνά βρίσκονταν σε ηγετικές θέσεις.5 Οι επαφές αυτές 

έδωσαν ώθηση σε ένα μοναδικό πολιτιστικό φαινόμενο, γνωστό και ως 

Ελληνιστικός Ιουδαϊσμός, το οποίο διήρκησε από τον 4ο π.κ.ε./π.Χ. μέχρι τον 2ο 

κ.ε./μ.Χ αιώνα.6 Στον απόηχο αυτού του φαινομένου θα πρέπει να τοποθετηθεί και 

το απόσπασμα του Ιωσήπου7 από το έργο του Κατ’ Ἀπίωνος, όπου αναφέρεται στη 

συνάντηση του Αριστοτέλη με ένα Ιουδαίο ο οποίος ήταν «Ἑλληνικὸς ἦν οὐ τῇ 

διαλέκτῳ μόνον ἀλλὰ καὶ τῇ ψυχῇ» από την περιοχή της Συριο-Παλαιστίνης στη 

Μικρά Ασία, παραθέτοντας το σχετικό χωρίο από το έργο του Κλεάρχου από τους 

Σολούς της Κύπρου, Περὶ Ὕπνου. 

Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην 

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

παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων και η ίδρυση νέων πόλεων, όπως η 

Αλεξάνδρεια (321 π.Χ.) και η Αντιόχεια (301 π.Χ.), προσέλκυσαν μέσα στην 

αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου έναν μεγάλο αριθμό Ιουδαίων, οι οποίοι, όπως και 

άλλοι λαοί, οργάνωσαν τους πρώτους πυρήνες των κοινοτήτων τους στα εμπορικά 

κέντρα της Μεσογείου.8 Στην Ελλάδα, η ιουδαϊκή παρουσία μαρτυρείται για πρώτη 

φορά αρχαιολογικά στα τέλη του 4ου - πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.κ.ε/π.Χ., όπως 

δεικνύει η επιγραφή του Μόσχου του Ιουδαίου από το Αμφιάρειο του Ωρωπού. 

Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική επιγραφή, που αναφέρεται στην 

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

Δ΄ του Επιφανούς.9 Η πρώτη γραπτή μαρτυρία σχετικά με την παρουσία Ιουδαίων 

απαντά στο απόσπασμα από το Α΄ Βιβλίο των Μακκαβαίων. Μετά την επικύρωση 

                                                           
4 Reifenberg, A., Ancient Jewish Coins, nos. I a – 3 4 (Jerusalem 1940), σελ. 5-9. 
5 Launey, Μ., Rechercher sur la armée hellénistiques, Paris 1949-1950, σελ. 248-286. 
6 Φούγιας, Μ., Ελληνισμός και Ιουδαϊσμός. Ιστορικοί σταθμοί στις σχέσεις Ελλήνων και Ιουδαίων, 
Αθήνα 1995. 
7 Ιώσηπ., Κατ’Ἀπίωνος Ι, 176 – 183. 
8 Mazur, D.B., Studies on Greek Jewry in Greece, Athens 1935, σελ. 7. 
9 Μ. Μιτσός, ΑΕ 1952, σελ. 196 και Lewis, D., The First Greek Jew, Journal of Semitic Studies II (1957), 
σελ. 264 – 266.  
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της συμμαχίας Ρωμαίων και Μακκαβαίων10, ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος 

Μακεδονικός, ύπατος των Ρωμαίων, απέστειλε το 140 π.κ.ε./π.Χ. επιστολή στον 

Πτολεμαίο Η΄ Ευεργέτη από τον οποίο ζητούσε την αποτροπή πολεμικών 

ενεργειών εναντίον των Ιουδαίων της Σπάρτης, Δήλου, Σικυώνας, Σάμου, Ρόδου, 

Κω και Γόρτυνας, τους οποίους αποκαλεί φίλους και συμμάχους.  

Η ρωμαϊκή κυριαρχία και κυρίως η εξέγερση των Μακκαβαίων 

σηματοδότησε ένα νέο ρεύμα μετακινήσεων.11 Στα χρόνια της μακκαβαϊκής 

εξεγέρσεως (167 π.κ.ε/π.Χ.), σε ανάμνηση της οποίας εορτάζεται το Χανουκά 

(εορτή των Φώτων), 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 Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών αποκάλυψαν τα 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός κτηρίου, που ταυτίστηκε με την ιερή συνάθροιση 

των Ιουδαίων, ήτοι τη συναγωγή. 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 τη 

ρωμαϊκή εποχή.  

Τον 1ο αιώνα κ.ε./μ.Χ., ο ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος, Φίλων ο 

Αλεξανδρεύς12, παραθέτει επιστολή του ρωμαίου στρατηγού Αγρίππα στον 

αυτοκράτορα Καλιγούλα, στην οποία κάνει αναφορά στη διασπορά των ιουδαϊκών 

κοινοτήτων. Η μαρτυρία του Φίλωνος είναι αποκαλυπτική κυρίως για το μέγεθος  

της γεωγραφικής εξάπλωσης της Διασποράς. Δεν αναφέρονται πλέον 

συγκεκριμένες πόλεις ή χώρες, όπου παρατηρούνται εγκαταστάσεις Ιουδαίων, 

αλλά ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές. Σημαντική πηγή για την ιστορία των 

κοινοτήτων αποτελούν αναμφισβήτητα οι Πράξεις των Αποστόλων.13 Σύμφωνα με 

τα σχετικά χωρία της Καινής Διαθήκης, γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι ο Σαούλ 

(απόστολος Παύλος) από την Ταρσό της Κιλικίας επισκέφθηκε στο πρώτο μισό του 

1ου αι., τις συναγωγές των Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Αθηνών και 

Κορίνθου. Εικάζεται, ότι ο αριθμός του εβραϊκού πληθυσμού ενισχύθηκε 

σημαντικά κατά την περίοδο των ιουδαϊκών πολέμων (66 - 70), όπου - όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ιώσηπος14, ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός απέστειλε 

6.000 νέους από τα Μάγδαλα να εργαστούν για λογαριασμό του Νέρωνα στην 

κατασκευή του Ισθμού της Κορίνθου. Οι κοινότητες της ελληνιστικής και ρωμαϊκής 

περιόδου αποτέλεσαν τη βάση των κοινοτήτων που ήκμασαν επί Βυζαντίου. 

                                                           
10 Α΄ Μακκ. 15, 16-23 «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». 
11 Mazur, D.B., Studies on Jewry in Greece, Athens 1935, σελ. 8. 
12 Φίλων, Πρεσβ. 2, 281-282. 
13 Πραξ. 16, 2-3 17, 1, 10, 13, 15, 17, 18, 1-14. 
14 Ιώσηπ., Περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου, 3, 539-540. 
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Σταθμός στην εξέλιξη των κοινοτήτων αυτών υπήρξε το Διάταγμα του Καρακάλλα 

(212), με το οποίο οι Ιουδαίοι απέκτησαν το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη και 

κατά συνέπεια πολιτικά δικαιώματα. Οι Ιουδαίοι της ύστερης αρχαιότητας, είχαν 

υιοθετήσει τον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική γλώσσα και ήταν πλήρως 

ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία. Ζούσαν οργανωμένοι σε κοινότητες μέσα 

στους παλαιοχριστιανικούς οικισμούς, δεν είχαν ξεχωριστά νεκροταφεία αλλά 

θάβονταν δίπλα στους Χριστιανούς και τους εθνικούς - χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση του ανατολικού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης - ασκούσαν ελεύθερα 

τη λατρεία τους, ενώ κατείχαν και δημόσια αξιώματα. Το 313 ο Μέγας 

Κωνσταντίνος ανανεώνει το διάταγμα του Γαλερίου κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό 

ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Έκτοτε και υπό την ανησυχία της 

εξάπλωσης του Ιουδαϊσμού εκδίδονται διατάγματα που αφορούσαν στους 

Εβραίους,15 με σημαντικότερα εκείνα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου,16 όπου ρητά 

αναφέρεται, ότι αν και η εβραϊκή θρησκεία ήταν ανεκτή,17 εντούτοις 

απαγορευόταν η κατασκευή νέων συναγωγών όχι όμως και η επισκευή παλαιών. 

Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι της αυτοκρατορικής στάσης θα πρέπει να 

αναζητηθούν σε πολιτικά και οικονομικά κίνητρα, καθώς και στην προσπάθεια 

εδραίωσης της νέας θρησκείας στα όρια της Αυτοκρατορίας. Κατά την περίοδο της 

κυριαρχίας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565) το νομικό καθεστώς των 

Εβραίων του Βυζαντίου αλλάζει, επηρεάζοντας τα πολιτικά και θρησκευτικά τους 

δικαιώματα.18 Τα μέτρα, που επιβλήθηκαν στους Εβραίους, (π.χ. δεν υπηρετούσαν 

στο στρατό, δεν μπορούσαν να διοριστούν σε κρατικές θέσεις, δεν 

χρησιμοποιούνταν ως μάρτυρες σε δίκες Χριστιανών - νόμοι που διατηρήθηκαν και 

αργότερα) 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 και 

όλων των μη ορθοδόξων πληθυσμών, ανάμεσά τους Εβραίων και Σαμαρειτών.. 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 μέσα από τις περιηγητικές περιγραφές του ραβίνου Βενιαμίν εκ 

Τουδέλης,19 ο οποίος στον 12ο αιώνα επισκέπτεται ανάμεσα σε άλλες βυζαντινές 

κοινότητες αυτές της Πάτρας, Ναυπάκτου, Δράμας, Μυτιλήνης, Χίου και Ρόδου. 

Είναι χαρακτηριστικό πως επί αυτοκράτορα Μανουήλ Ι Κομνηνού (1143-1180), 
                                                           
15 Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World, New York 2003, σελ. 176-180 και 
178. 
16 ό.π., σελ. 185-188. 
17 C.Th.16.8.25 
18 Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World, New York 2003, σελ. 188-194. 
19 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, σελ. 34-35, 50, 
63. 
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2.000 Εβραίοι ζούσαν στη Θήβα και 500 στη Θεσσαλονίκη. Οι περιγραφές του 

ραβίνου δείχνουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι οι Εβραίοι, δεν ζούσαν 

απομονωμένοι σε γκέττο (συνοικίες)-  όρος που άλλωστε θα υιοθετηθεί αργότερα 

το 1516 στη Βενετία,-  ενώ ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο, τη βαφή και 

ύφανση ενδυμάτων, επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν ιδιαίτερη ακμή στην Κόρινθο 

και στη Θήβα,20, σε αντίθεση με τους ομοθρήσκους τους στη Δύση, οι οποίοι μετά 

την Δ΄ Λατερανή Σύνοδο (1215 – Κανών 68) έπρεπε να φέρουν υποχρεωτικά 

διακριτικά ενδυματολογικά εξαρτήματα όπως ο κωνικός πίλος ή επίρραπτα 

σύμβολα, ώστε να διακρίνονται από τις λοιπές θρησκευτικές ομάδες. Η 

ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο έφερε 

θετική αλλαγή για τους Εβραίους του Βυζαντίου. Αν και η αυτοκρατορική πολιτική 

του Μιχαήλ ήταν σαφώς προσανατολισμένη στο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα 

της αυτοκρατορίας του, εντούτοις, η παλαιολόγεια δυναστεία βελτίωσε το νομικό 

καθεστώς των Εβραίων.21Συνολικά, η περίοδος των Παλαιολόγων λειτούργησε 

θετικά στην ανάπτυξη και πρόοδο των εβραϊκών κοινοτήτων, οι οποίες και 

γνώρισαν περαιτέρω άνθηση στα χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας.  

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

εγκατέλειψαν  την Ιβηρική Χερσόνησο, διωγμένοι για θρησκευτικούς, αλλά 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 ΙΙ, που εκτίμησε εξαρχής τις επαγγελματικές 

δεξιότητες και το υψηλό μορφωτικό επίπεδό τους, τα οποία και θέλησε να 

χρησιμοποιήσει για την αναζωογόνηση της αυτοκρατορίας του. Η άφιξη των 

Εβραίων από την Ισπανία και την Πορτογαλία αύξησε πληθυσμιακά τις ήδη 

υπάρχουσες ρωμανιώτικες κοινότητες ενώ οδήγησε και στη δημιουργία νέων. Οι 

σεφαραδίτες, υπερήφανοι για την καταγωγή τους, δε λησμόνησαν την 

ισπανοεβραϊκή γλώσσα (λαντίνο) και τις παραδόσεις τους, που επί αιώνες 

δημιούργησαν στη Δύση. Εγκαταστάθηκαν μαζικά σε νευραλγικά για την 

οικονομική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κέντρα, όπως η 

Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Ρόδος και από εκεί σταδιακά εξαπλώθηκαν και 

στην ενδοχώρα. Χάρη στο γενικότερο κλίμα θρησκευτικής ανοχής, το οποίο 

παρείχε το σύστημα των μιλλέτι (θρησκευτικές κοινότητες) οι Εβραίοι δεν 

υπέστησαν συστηματικές διώξεις, όπως οι ομόθρησκοί τους στη Δύση. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός σεφαραδιτών εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία 

τους είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, η οποία από τον 16ο 

αιώνα είχε ήδη μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και 

πολιτιστικά κέντρα της Μεσογείου. Η παρουσία των Εβραίων έπαιξε καταλυτικό 

ρόλο στην οικονομία και τη δημόσια ζωή της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Απασχολούνταν κυρίως στο εμπόριο κοσμημάτων, μαργαριταριών, μπαχαρικών, 

                                                           
20 ό.π., σελ. 63. 
21 Bowman, S., The Jews of Byzantium: 1204-1453, Alabama 1985, σελ. 18. 
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καθώς και στο εμπόριο πορσελάνης, καπνού, υφασμάτων και στη νηματουργία 

μεταξιού. Από τον 17ο αιώνα και εξής, η σταδιακή παρακμή του εβραϊκού 

στοιχείου αλλάζει τις ισορροπίες στην κοινωνική και πολιτική ζωή γεγονός που 

συχνά συνοδευόταν από εντάσεις. Η εμφάνιση κατά τον 19ο αιώνα των εθνικών 

κινημάτων και διεκδικήσεων στην Βαλκανική και τον ελληνικό χώρο θα επιδεινώσει 

τις εντάσεις αυτές μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων συχνά 

λαμβάνοντας δραματικό χαρακτήρα. 

Το τέλος της ελληνικής επανάστασης του 1821 θα βρει στα όρια του μικρού 

νεοπαγούς κράτους έναν μικρό αριθμό Εβραίων και αυτό γιατί η πλειονότητα των 

Εβραίων κατοικούσαν σε βορειότερες περιοχές, οι οποίες ενσωματώθηκαν 

σταδιακά στο νέο ελληνικό κράτος. Η ενσωμάτωση των Επτανήσων, Θεσσαλίας στο 

πρώτο μισό του 19ου αιώνα και της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης στο πρώτο 

τέταρτο του 20ού θα πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των Εβραίων,22 ενώ το 

σύνταγμα του 1844 θα διακηρύξει την απόλυτη ισότητα όλων των Ελλήνων 

υπηκόων μπροστά στον νόμο, ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκείας.23 Στα τέλη του 

19ου αιώνα, αναγνωρίζεται επισήμως και η μικρή, την εποχή εκείνη, Ισραηλιτική 

Κοινότητα της Αθήνας, ενώ η πρωτεύουσα προσελκύει Εβραίους τόσο από 

κοντινές, υπό οθωμανική κυριαρχία, περιοχές (Ήπειρο, Μ. Ασία) όσο και από την 

Κεντρική Ευρώπη.  Στις μέρες μας, οι Εβραίοι, πλήρως ενταγμένοι στην ελληνική 

κοινωνία, συμβάλλουν τα μέγιστα στην πνευματική και την οικονομική ζωή της 

χώρας διατηρώντας ζωντανό το πολυπολιτισμικό παρελθόν της Ελλάδας. 

 

  

                                                           
22 Fleming, E.K., Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων, Αθήνα 2009, σελ. 35-58.  
23 ό.π., σελ. 44-45.  
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Η Ψηφιακή Εφαρμογή Πολυμέσων: Οι Εβραίοι της Ελλάδας. 2300 χρόνια ιστορίας 
και παράδοσης 

Δώρα Κεχαγιά 
 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί οργανωτές του σεμιναρίου 

καλημέρα σας. Βρίσκομαι σε αυτή τη θέση για να σας παρουσιάσω, τη διαδραστική 

πλατφόρμα του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος με τίτλο “Οι Εβραίοι της Ελλάδας. 

2300 χρόνια ιστορίας και παράδοσης”. Ήμουν η τελευταία που ασχολήθηκε με το 

συγκεκριμένο υλικό, όχι όμως η μόνη. Η συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού 

έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια εμπλέκοντας πολλούς επιστήμονες από 

διάφορα πεδία. Μπορούμε να πούμε πως η τελική μορφή που έχετε στα χέρια σας, 

αποτελεί τη συμπύκνωση και κωδικοποίηση ενός μεγάλου μέρους του υλικού που 

έχει στη διάθεσή του το Μουσείο. Τεκμήρια από το φωτογραφικό αρχείο και τις 

συλλογές αντικειμένων, αποσπάσματα από το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών 

αλλά και αναφορές στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου,  σε συνδυασμό  με τη 

διαδραστική εμπειρία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται, 

έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποτυπωθεί στο παρόν υλικό. 

 

 Η Αναστασία Λουδάρου, αρχαιολόγος και μια από τις βασικές ερευνήτριες 

της συγκεκριμένης πλατφόρμας, σας μίλησε προηγουμένως για την ιστορική και 

αρχαιολογική τεκμηρίωση της εβραϊκής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Η 

Αλεξάνδρα Πατρικίου, ιστορικός, θα σας μιλήσει στη συνέχεια για την περίοδο του 

Ολοκαυτώματος, παρουσιάζοντας την εφαρμογή που αναφέρεται σε αυτό όπως και 

την εκπαιδευτική της χρήση. Μαζί, θα διατρέξουμε το υλικό εκείνο που αναφέρεται 

στη μακραίωνη παρουσία των Εβραίων στον ελλαδικό χώρο. Παρόλο που η 

εφαρμογή λειτουργεί και στο χώρο του Μουσείου ως infokiosk, εμείς σήμερα θα 

επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 

των μαθημάτων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας αλλά και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

 Έχετε λοιπόν στα χέρια σας ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο, ένα, θα 

λέγαμε, ανθολόγιο, με στοιχεία για την εβραϊκή ιστορία και τις εβραϊκές 

παραδόσεις που εγγράφονται στον ελλαδικό χώρο. Θα ήθελα να τονίσω το χρονικό 

εύρος του υλικού και τον σκοπό που αυτό εξυπηρετεί. Γιατί είναι τόσο σημαντικό; 

Είναι σε γενικές γραμμές συνηθισμένο, η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο να 

απαντά ως παρένθεση του εθνικού αφηγήματος. Παρόλο που Χριστιανοί και 

Εβραίοι συνυπήρξαν για αιώνες στη χώρα αυτή, μοιάζει σαν οι τελευταίοι να μην 

είναι ορατοί. Επιπλέον, η ενασχόληση με την εβραϊκή παρουσία κυριαρχείται από 

το τραγικό γεγονός του Ολοκαυτώματος, το οποίο αναμφισβήτητα αποτελεί 

κεντρική τομή όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής εβραϊκής ιστορίας. 
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Το παρόν υλικό επιχειρεί να ανατρέψει τις κυρίαρχες αυτές τάσεις. Οι έξι ενότητες 

που περιλαμβάνει αφορούν την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό και τη 

σύγχρονη πραγματικότητα των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων. Μέσα από αυτό το 

dvd, το ιστορικό υποκείμενο, η εβραϊκή παρουσία δηλαδή, δεν παρουσιάζεται 

πλέον ως παράδειγμα διαφορετικότητας αλλά ως μέρος του εθνικού συνόλου. Οι 

Εβραίοι είναι οι γείτονες, των οποίων τις συνήθειες και την ιστορία αρχίζουμε σιγά 

σιγά να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε. Ταυτόχρονα, επιχειρείται και μια ακόμη 

ανατροπή: η ανατροπή της αντίληψης εκείνης, που θέλει να θεωρεί την εβραϊκή 

παρουσία ως μία, ενιαία και ομοιόμορφη κοινότητα, χωρίς διαφοροποιήσεις, που 

υπηρετεί μια κοινή, αδιαίρετη ταυτότητα. Αυτό το dvd έρχεται να μας υπενθυμίσει 

την πολυπλοκότητα, τη μικτή σύσταση και την πολυφωνία της εβραϊκής παρουσίας. 

Παρουσιάζονται άνθρωποι από διάφορα κοινωνικά στρώματα, με διαφορετικές 

αναφορές, συνήθειες και αντιλήψεις, με μια όμως εν πολλοίς κοινή θρησκευτική και 

πολιτισμική ταυτότητα, η οποία μάλιστα έγινε και η αιτία, το όχημα, για να 

στοχοποιηθεί και να οδηγηθεί μαζικά στην εξόντωση στα χρόνια της ναζιστικής 

κατοχής. 

 Το dvd αυτό επιχειρεί να συνοψίσει τόσο τις σημαντικές στιγμές του 

ελληνικού Εβραϊσμού από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, όσο και να 

αναδείξει κρυμμένες πτυχές του, παρουσιάζοντας διάφορα πολιτισμικά και 

εθνογραφικά στοιχεία. Ας περάσουμε λοιπόν σε μια παρουσίαση του υλικού: 

 

Αρχικά, η κεντρική σελίδα του dvd μας βγάζει σε ένα μενού με ρυθμίσεις (ήχο και 

γλώσσα) και μας αποκαλύπτει τις έξι βασικές κατηγορίες της πλατφόρμας: 

το ταξίδι στο χρόνο, τη θρησκευτική παράδοση,  την ενότητα «Ο Κύκλος της Ζωής»,  

την καθημερινή ζωή,  τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, την πολιτιστική ζωή. 

Επιλέγοντας κάποια από τις ενότητες μπαίνουμε στη σχετική θεματική. Στο 

αριστερό μέρος βλέπουμε τις υποενότητες, ενώ την υπόλοιπη οθόνη καταλαμβάνει 

το αντίστοιχο κείμενο. Στο κάτω μέρος μπορούμε να δούμε μια σειρά 

φωτογραφιών, που αν τις επιλέξουμε μπορούμε να διαβάσουμε τις σχετικές 

λεζάντες. 

Για παράδειγμα στην υποενότητα 

Σύγχρονη Εποχή, επιλέγουμε τη 

φωτογραφία που θέλουμε και 

διαβάζουμε τη λεζάντα. Δεν άνοιξα 

τυχαία την ενότητα της σύγχρονης 

ιστορίας. Μέσα σε αυτήν υπάρχει 

βεβαίως και η αναφορά στο 

Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 

αλλά με αυτά τα θέματα θα ασχοληθείτε 
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περισσότερο με την Αλεξάνδρα Πατρικίου. Εμείς θα εστιάσουμε στις χρονικές 

περιόδους πριν και μετά από το Ολοκαύτωμα, που θεωρούμε εξίσου σημαντικές και 

παιδαγωγικά χρήσιμες. 

 

Όσον αφορά τη ζωή μετά τον Πόλεμο στα αστικά κέντρα, η σχετική ενότητα 

διαθέτει πλούσιο υλικό.. Δε χρειάζεται εδώ να επισημάνω το μέγεθος του 

κουράγιου και της δύναμης που χρειάστηκαν όσοι επέζησαν της γενοκτονίας, να 

επισκεφτούν ή να εγκατασταθούν εκ νέου στα λεηλατημένα τους σπίτια, να 

επαναλειτουργήσουν τα άδεια τους καταστήματα, να συνεχίσουν να ζουν. Και 

όμως, αυτό έγινε. 

 

 

 

 

 

 

 

Στην επόμενη ενότητα, με τίτλο Θρησκευτική Παράδοση, ερχόμαστε σε επαφή με 

θρησκευτικές πτυχές του Εβραϊσμού. Όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχει μια συναγωγή 

στην Αθήνα, στο Θησείο, δίπλα στον Αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού. Αλλά ποια 

είναι η δομή της, η λειτουργία της, τα ιερά αντικείμενα και οι εκπρόσωποί της και 

κυρίως ποιοί είναι οι άνθρωποι που την παρακολουθούν;  

Οι έξι υποενότητες που ακολουθούν, μας εξοικιώνουν σταδικά με όλα τα 

παραπάνω:  συναγωγικά αντικείμενα, συναγωγές ανά την Ελλάδα, θρησκευτικές 

τελετές αποτυπώνονται εκτενώς με τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου και το 

φωτογραφικό αρχείο. 

 

Επίσης, υπάρχει και μια εκτενής 

παρουσίαση των εβραϊκών γιορτών. 

Μαθαίνουμε την ιστορία του Γιόμ Κιπούρ, 

του Σαβουώτ, του Πεσσάχ αλλά και 

παραδοσιακές συνταγές των γιορτών αυτών. 

 

 

Η επόμενη ενότητα μας μιλάει για εβραϊκά ήθη και έθιμα που σχετίζονται με τον 

«Κύκλο της ζωής».  

 

Υπάρχει υλικό σχετικό με τον γάμο, όπως 

είναι αυτή η κετουμπά (το γαμήλιο 

συμβόλαιο) του 1906 από την Κέρκυρα. 
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Εδώ βλέπουμε μία προπολεμική 

φωτογραφία από τον Βόλο, με την έκθεση 

της προίκας της νύφης. 

 

 

 

 

  

 

 

Μαθαίνουμε επίσης για τα έθιμα της γέννησης: 

 

Τα πιστοποιητικά της περιτομής, τα 

λεγόμενα Άλεφ, , με δείγματα από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας και 

περιόδoυς,  

 

 

 

 

 

 

έθιμα και ενδυμασίες για ειδικές 

περιστάσεις, 

 

 

 

 

 

 

 

 

όπως και έθιμα ενηλικίωσης και 

ονοματοδοσίας, 

 

 

 

 

με φωτογραφίες από το χθες και το 

σήμερα. 
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Στην επόμενη ενότητα με τίτλο «Η Καθημερινή Ζωή»  μπορεί κανείς να εξερευνήσει 

πτυχές της καθημερινότητας των κοινοτήτων.  

 

 

 

 

Μπορούμε να δούμε ειδικές ενδυμασίες 

από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη 

εποχή, την ποικιλία και τα χαρακτηριστικά 

τους.  

 

 

 

 

Μία υποενότητα είναι αφιερωμένη στις 

εβραϊκές γειτονιές της Ελλάδα αντλώντας 

φωτογραφικό υλικό από γκραβούρες, 

παλιές φωτογραφίες και σύγχρονες 

γειτονιές. 
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Επίσης, ο ερευνητής μπορεί να βρει 

υλικό για την κοινοτική οργάνωση, όπως 

και για τις συνδικαλιστικές και τις 

πολιτικές οργανώσεις στις οποίες 

συμμετείχαν ή είχαν δημιουργήσει 

Εβραίοι, 

 

 

 

 

 

Γίνεται επίσης  εκτενής αναφορά πόλη-

πόλη στον θεσμό της εβραϊκής 

φιλανθρωπίας, έναν θεσμό που δια 

μέσου της ίδρυσης φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην 

εκπαίδευση, την υποστήριξη και την 

αποκατάσταση ασθενών και μη 

προνομιούχων μελών των κοινοτήτων 

τόσο πριν αλλά περισσότερο μετά τον Πόλεμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπιπλέον,  υπάρχει η κατά τη γνώμη μου 

ιδιαίτερα σημαντική ενότητα  «Οι 

Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλάδας».  

Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε εκείνες που 

δεν υπάρχουν πια και σε εκείνες που 

λειτουργούν  μέχρι και σήμερα.  
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Σε μια λεπτομερή καταγραφή και με υλικό 

από το αρχείο του Μουσείου, που 

περιλαμβάνει φωτογραφίες και 

αντικείμενα, γίνεται αναφορά στην έντονη 

δραστηριότητα των εξαφανισμένων 

κοινοτήτων, όπως της Αλεξανδρούπολης, 

της Άρτας, του Διδυμοτείχου, της 

Ζακύνθου, της Κρήτης κ.α.. 

 

 

 

Έπειτα παρουσιάζονται οι κοινότητες που 

λειτουργούν έως σήμερα σε: Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κέρκυρα, Χαλκίδα και 

αλλού. 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο υλικό έχει εξαιρετικό 

εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, καθώς μας δίνει 

μία αρκετά διευρυμένη εικόνα σχετικά με την 

καθημερινότητα των Ελλήνων Εβραίων σε 

όλη την επικράτεια. Δείχνει δηλαδή ακριβώς 

αυτό που αναφέραμε αρχικά: πως οι 

εβραϊκές κοινότητες είχαν παρουσία στον 

ελλαδικό χώρο. Υπάρχει υλικό που τεκμηριώνει την παρουσία αυτή και μας 

επιτρέπει τη μελέτη και την ένταξή της στην ιστορική αφήγηση ως οργανικό κομμάτι 

και όχι ως εξαίρεση, παρένθεση ή διαφορετικότητα.  

 

Η επόμενη ενότητα αφορά την παρουσία του 

εβραϊκού στοιχείου στην πολιτιστική ζωή. 

Περιλαμβάνονται υποενότητες που 

αναφέρονται στη γλώσσα με φωτογραφίες 

από εκδόσεις του 19ου και του 20ού αιώνα, 
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εφημερίδες και σατιρικά έντυπα ευρείας 

κυκλοφορίας.  

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει μια υποενότητα αφιερωμένη στην ποίηση, προπολεμική και μεταπολεμική, 

 

 

 

 

 

 στη στρατοπεδική λογοτεχνία, σε μελέτες 

και μαρτυρίες 

 

 

καθώς και μια αναφορά στη μουσική και την 

τέχνη. 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικά είναι επίσης και τα βιβλιογραφικά 

στοιχεία της εφαρμογής.  

Κάθε ενότητα συνοδεύεται από τη δική της 

βιβλιογραφία, παραπέμποντας στις σχετικές 

πηγές, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα της 

ιστορίας, της λογοτεχνίας και της θεωρίας.  

 

Στην ίδια ενότητα, ο ψηφιακός επισκέπτης 

μπορεί να βρει ένα αναλυτικό χρονολόγιο 

από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη 

εποχή. Άρθρα και διαδικτυακές τοποθεσίες 

βοηθούν στη δημιουργία ενός «χάρτη» που 

μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας έρευνας.   
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Τέλος, ένας τόπος της εφαρμογής - κατά τη 

γνώμη μου ιδιαίτερα σημαντικός και με 

μεγάλη παιδαγωγική αξία-  είναι και το 

κομμάτι των “αποσπασμάτων βίντεο”.  

 

Πρόκειται για μέρος του υλικού του Αρχείου 

Προφορικής Ιστορίας του ΕΜΕ, που 

περιλαμβάνει συνεντεύξεις μαρτυριών Ελλήνων Εβραίων που επέζησαν του 

Ολοκαυτώματος.  

 

Το αρχείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς περιέχει μοναδικά τεκμήρια - 

πληροφορίες για την καθημερινότητα πριν τον Πόλεμο κατά τη διάρκειά του όπως 

και για μετά.. 

Είναι αλήθεια, ότι τα αποσπάσματα που συμπεριλήφθηκαν στο infokiosk είναι 

σχετικά λίγα και σύντομα, καθώς ο βασικός τους σκοπός είναι να συμπληρώσουν το 

ήδη υπάρχον υλικό. Παρόλα αυτά θεωρώ,- ότι προσδίδουν μια πολύ ιδιαίτερη 

διάσταση στην πορεία προσέγγισης της Ιστορίας αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το 

υλικό του Μουσείου. 

 Από όλη αυτή την παρουσίαση είναι πιθανόν να έχει ήδη κάνει ο καθένας 

και η καθεμία από εσάς τις σχετικές συνδέσεις με το σχολικό περιβάλλον και το 

μάθημα το οποίο διδάσκετε. Η εύκολη περιήγηση σε ένα εύρος πληροφοριών και 

ερεθισμάτων -κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο- αναδεικνύουν την παρούσα 

εφαρμογή σε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Η ιστορία παίρνει μια 

μορφή πιο προσιτή, καθώς υπάρχουν αναφορές σε συγκεκριμένα τεκμήρια, 

συνδέσεις με  εικόνες και ήχους στο μυαλό των μαθητών, σχηματίζοντας έτσι ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο χώρου και χρόνου. Η αφήγηση μιας μικροϊστορίας μέσα από 

το οπτικοακουστικό υλικό και τις βιβλιογραφικές αναφορές γίνεται δυναμικό 

ερευνητικό εργαλείο για μαθητές και δασκάλους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από μια μεγάλη γκάμα μαθημάτων, όπως ιστορία, νεοελληνική γλώσσα και 

γραμματεία, κοινωνική και πολιτική αγωγή και θρησκευτικά. Το dvd γίνεται η 

αφετηρία μιας αναζήτησης, κατά την οποία οι μαθητές- με την καθοδήγηση των 

καθηγητών τους- χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία της τοπικής ιστορίας για να 

επιτύχουν τον στόχο που έχει τεθεί και που συνίσταται τόσο στο να να 

ανακαλύψουν αποσιωπημένες πτυχές της Ιστορίας όσο και για να γίνουν κοινωνοί 

μίας δημοκρατικής παιδείας .  
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Η Ψηφιακή Εφαρμογή Πολυμέσων: Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα 
των Ελλήνων Εβραίων (1941-45) 

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 τα κείμενα και το οπτικοακουστικό υλικό του διαδραστικού DVD 

«Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων». Εκτός από 

τη βασική αυτή κατηγοριοποίηση,  κάθε κατηγορία χωρίζεται σε επιμέρους 

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

αυτού, υπάρχει και το λεγόμενο πρόσθετο υλικό, δηλαδή ένα σύντομο χρονολόγιο, 

και μια βιβλιογραφία με επιστημονικά βιβλία, απομνημονεύματα και μαρτυρίες. 

Μπαίνοντας, λοιπόν, στην κατηγορία «Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και το 

Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-45», 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 

τον 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, η δολοφονία του εβραϊκού πληθυσμού στα στρατόπεδα εξόντωσης, 

καθώς και τα αντίποινα με τις ολοκληρωτικές καταστροφές χωριών υπήρξαν το 

βαρύ τίμημα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός.  
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Τα πρώτα μέτρα κατά των Εβραίων  

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

μεταξύ των δυνάμεων του Άξονα, το διαβόητο «Ζόντερκομμαντο Ρόζενμπεργκ», 

που είχε ήδη λεηλατήσει την υπόλοιπη ηττημένη Ευρώπη αρπάζοντας εβραϊκούς 

θησαυρούς, άρχισε το καταστροφικό του έργο στη χώρα. Εισέβαλε σε εβραϊκά 

σπίτια και καταστήματα, καθώς και σε ιδρύματα, όπως σχολεία, βιβλιοθήκες,  

τράπεζες, νοσοκομεία και συναγωγές. Κάθε λογής θρησκευτικό και 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,  

περιουσίες απαλλοτριώθηκαν, ραβίνοι έπεσαν θύματα δημόσιων εξευτελισμών, 

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 οχυρωματικά έργα  για 

τους Γερμανούς υπό άθλιες συνθήκες, πολλοί πέθαναν από την κακομεταχείριση. Η 

εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης πέτυχε την απελευθέρωσή τους, πληρώνοντας 

ένα τεράστιο ποσό στους Γερμανούς.  

Τον 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  

Τον Φεβρουάριο του 1943, ο Dieter Wisliceny, βοηθός του διαβόητου 

Αντισυνταγματάρχη των SS Αdolf Eichmann, 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. 

• Κάθε κινητό και ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, έπρεπε να καταγραφεί.  
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• Όλοι οι Εβραίοι, ακόμη και όσοι είχαν εκχριστιανισθεί μέχρι και πριν από δύο 

γενιές, ήταν υποχρεωμένοι να απογραφούν και να πάρουν τις ειδικές 

ταυτότητες. 

• Eβραϊκά καταστήματα και σπίτια έπρεπε να σημανθούν ευκρινώς.   

• Απαγορεύτηκε στους Εβραίους η πώληση ή μεταβίβαση κινητών ή ακίνητων 

περιουσιακών στοιχείων.  

• Απαγορεύτηκε η χρήση από τους Εβραίους οποιουδήποτε μέσου μαζικής 

μεταφοράς  

Όλοι οι Εβραίοι που ήταν διασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία  της 

Θεσσαλονίκης υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν σε ένα από τα δύο γκέτο που είχαν 

ορίσει οι Γερμανοί ενώ οι υπόλοιποι μπορούσαν να παραμείνουν στις έξι εβραϊκές 

γειτονιές στα δυτικά της πόλης. 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 

τουλάχιστον υπήρχε η δυνατότητα εξόδου από τα γκέτο για να μπορούν να 

πηγαίνουν στις δουλειές τους, λίγο αργότερα όμως απαγορεύτηκε και αυτή. Μια 

και τα περισσότερα καταστήματα και επιχειρήσεις βρίσκονταν εκτός των γκέτο, οι 

Εβραίοι της Θεσσαλονίκης έχασαν με τον τρόπο αυτό κάθε δυνατότητα 

βιοπορισμού.  

 

Ο εκτοπισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και  άλλων πόλεων της Βόρειας 

Ελλάδας που ανήκαν στη γερμανική ζώνη κατοχής  

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 το τρένο έκανε 

στάση. Μέχρι τις 10 Αυγούστου 1943, σε συνολικά 19 σιδηροδρομικές αποστολές, 

περίπου 43.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης εκτοπίστηκαν κάτω από φρικτές 

συνθήκες στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Τα τραίνα που 

έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη στις 3 και 9 Μαίου μετέφεραν περίπου και 2000 

Εβραίους από τις Κοινότητες της Βέροιας, της Φλώρινας, της Νέας Ορεστιάδας, του 

Σουφλίου και του Διδυμοτείχου. Απ΄ όλους τους Εβραίους που εκτοπίστηκαν 

επέστρεψαν περίπου 1.950, συμπεριλαμβανομένων και των επιζώντων από άλλες 
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εβραϊκές κοινότητες της χώρας. Στις 2 Αυγούστου 1943 περίπου 350 Εβραίοι 

ισπανικής υπηκοότητας μαζί με 75 Εβραίους «προνομιούχους» κοινοτικούς 

παράγοντες – ανάμεσα τους και ο Αρχιραβίνος Κόρετς- εκτοπίστηκαν από τη 

Θεσσαλονίκη στο στρατόπεδο του Μπέργκεν-Μπέλσεν. Οι ισπανοεβραίοι έμειναν 

εκεί μέχρι το τέλος του 1944 για να σταλούν έπειτα από μεσολάβηση του Joint 

Distribution Committee στην Παλαιστίνη.     

 

Λεηλασίες περιουσιών 

Υπό τις διαταγές του αξιωματικού της Βέρμαχτ αρμόδιου για τη διοίκηση της πόλης, 

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 (YΔΙΠ), η οποία υποτίθεται ότι 

θα προέβαινε σε απογραφή και εκτίμηση των περιουσιών και στην ανάθεση της 

διαχείρισής τους υπό μεσεγγύηση σε «συνετούς οικογενειάρχες». Οι μεσεγγυούχοι 

θα ήταν υπόλογοι έναντι του ελληνικού κράτους με λεπτομερείς εκθέσεις 

διαχείρισης για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, η εκποίηση των οποίων 

απαγορευόταν. Είναι προφανές ότι οι έτσι κι αλλιώς προβληματικές διατάξεις του 

νόμου ελάχιστα εφαρμόστηκαν. Υπήρξαν πολλοί που εντελώς απροκάλυπτα, 

επωφελήθηκαν από τη δυστυχία των Εβραίων συμπολιτών τους, όπως γνωστοί 

Ταγματασφαλίτες. Υπήρξαν βέβαια και ορισμένοι πρόσφυγες από τις 

βουλγαροκρατούμενες περιοχές που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και πήραν  σπίτια 

και καταστήματα Εβραίων συμπολιτών τους.  

  

Εκτοπίσεις των Εβραίων  από τη βουλγαρική ζώνη κατοχής  

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

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα, Κομοτηνή, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, 

Ξάνθη, Δράμα) συγκεντρώθηκαν από τους Βούλγαρους και στάλθηκαν στο λιμάνι 

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

μετέφεραν στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα. Από τους 4.200 Εβραίους της περιοχής 

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

κατακτητές.  

 

Εκτοπίσεις των Εβραίων από την υπόλοιπη Ελλάδα 

Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, τον 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, και σε αντίθεση με τη στάση του Κόρετς, ο ραβίνος Μπαρζιλάι 

δραπέτευσε, μετά από παρότρυνση και έμπρακτη βοήθεια του ΕΑΜ, στα βουνά. Οι 
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Γερμανοί προσπάθησαν να καταγράψουν τους Εβραίους της πρωτεύουσας και, 

όταν αυτή η προσπάθεια απέτυχε, συνέλαβαν όσους πήγαν στη συναγωγή στις 24 

Μαρτίου 1944, έχοντάς τους προσελκύσει εκεί με δόλιο τέχνασμα. Οι συλληφθέντες 

κρατήθηκαν για λίγες μέρες, υπό άθλιες συνθήκες, στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, απ’ 

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,  τοπικούς 

παράγοντες και  αντάρτες, βρήκαν καταφύγιο στα βουνά. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ήταν η περίπτωση του Βόλου, όπου η τοπική κοινότητα ειδοποιημένη 

από τον Ραβίνο Πέσσαχ και τον Μητροπολίτη Ιωακείμ, πρόλαβε στην πλειονότητά 

της να εγκαταλείψει την πόλη πριν συλληφθεί.  

Πολλοί Εβραίοι από διαφορετικές ελληνικές πόλεις, ωστόσο, δεν κατόρθωσαν να 

διαφύγουν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να σταλούν στα στρατόπεδα 

θανάτου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, οι εβραϊκές κοινότητες των Ιωαννίνων (25 

Μαρτίου 1944), της Κρήτης (7 Ιουνίου 1944), της Κέρκυρας (9 Ιουνίου 1944),  και της 

Ρόδου (23 Ιουλίου 1944), (η Ρόδος δεν ανήκε τότε  στην ελληνική επικράτεια), 

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. 

 

Ζάκυνθος 

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

ποικίλους λόγους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ζάκυνθος. Τον Ιούνιο 

του 1944, ο Μητροπολίτης του νησιού, Χρυσόστομος Δημητρίου και ο Δήμαρχος 

Ζακύνθου, Λουκάς Καρρέρ, πέτυχαν κάτι πρωτοφανές: κατόρθωσαν να 

προστατέψουν ολόκληρο τον εβραϊκό πληθυσμό της Ζακύνθου από την τύχη των 

ομοθρήσκων τους σε άλλες περιοχές. Οι δύο άνδρες πήραν την απόφαση να 

συμπεριλάβουν στον κατάλογο των Εβραίων που είχαν ζητήσει οι Γερμανοί μόνο τα 

δικά τους ονόματα. Παρόλα αυτά, και 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. 

 

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 
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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. Το δεύτερο υπόμνημα, που εστάλη στις 24 Μαρτίου 

1943,στον Πληρεξούσιο του Ράιχ στην Ελλάδα, Günther Altenburg, υπογράμμιζε την 

πλήρη ένταξη των θεσσαλονικιών Εβραίων στην ελληνική κοινωνία και ζητούσε να 

ανασταλεί η δίωξή τους.   

 

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. 

          

  

 

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. Πολλοί από αυτούς έπαιρναν από κει τον 

δρόμο για 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, που τις 

περισσότερες φορές, με δική τους πρωτοβουλία προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους 

συνανθρώπους τους. Οι κίνδυνοι άλλωστε που αντιμετώπιζαν, όχι μόνο οι ίδιοι 
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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 το μεγάλο εύρος των εμπειριών 

που βίωσαν οι διωκόμενοι Εβραίοι ώστε να μη δοθεί έμφαση μόνο στη «ζωή εν 

τάφω» μέσα 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 

ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι περισσότεροι από τους οποίους 

συνελήφθησαν και εκτοπίστηκαν προτού οργανωθεί κάποια αποτελεσματική 

αντιστασιακή κίνηση, ορισμένοι Εβραίοι από άλλες πόλεις των ιταλοκρατούμενων 

περιοχών προσχώρησαν στην Αντίσταση, κυρίως στις γραμμές του ΕΛΑΣ. Εβραίοι 

αντάρτες πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στη Στερεά Ελλάδα, όπου χτυπούσε η 

καρδιά της «Ελεύθερης Ελλάδας», τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. 

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 όπως 

και τους αντάρτες, κατέφυγαν στα γύρω βουνά. Εκεί πολλοί από αυτούς, ιδιαίτερα  

νέοι άντρες αλλά και αρκετές νέες γυναίκες, γίνονταν μέλη του αντιστασιακού 

κινήματος. Υπολογίζεται, σύμφωνα και με έρευνα και του Εβραϊκού Μουσείου 

Ελλάδος, πως περίπου 700 Εβραίοι και Εβραίες συμμετείχαν ενεργά στην 

Αντίσταση, τόσο σε μάχιμες μονάδες ως επιτελικοί αξιωματικοί και διαχειριστές 

υλικού, όσο και σε βοηθητικές θέσεις ως γιατροί, νοσοκόμοι και διερμηνείς.  

 

Απελευθέρωση 

Η συντριπτική πλειονότητα των Εβραίων της Ελλάδας εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς-

Μπίρκεναου. Περίπου 350  εκτοπίστηκαν  στο Μπέργκεν-Μπέλσεν. Στην ενότητα 

αυτή μπορείτε να βρείτε και τρεις ιστορίες επιζώντων  του Άουσβιτς, του Σαμ 

Νεχαμά, της Μπέρρυ Ναχμία και του Μαρσέλ Νατζαρή.  

• Το Άουσβιτς – Μπίρκεναου, απελευθερώθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1945 

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

• Το Μαουτχάουζεν στις 5 Μαΐου 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 

πατρίδες τους. Ο αντίκτυπος της καταστροφής ήταν πολύ βαρύς για τους 

Ελληνοεβραίους επιζώντες αφού οι Γερμανοί είχαν επιδιώξει συστηματικά τη 

διάλυση των εβραϊκών κοινοτήτων στη χώρα τους. Χωρίς φίλους ή οικογένεια, 
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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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Η Εκτόπιση και η Εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων 
H αντίσταση και η διάσωση 

 
Οντέτ Βαρών-Βασάρ 

                    
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη συνάντησή μας θα εστιάσω σε ένα ζήτημα της πολυτάραχης αυτής 

περιόδου: στο ζήτημα των διωγμών και της εξόντωσης των Εβραϊκής καταγωγής 

πληθυσμών στις κατεχόμενες από το Γ’ Ράιχ χώρες και θα επικεντρωθώ στον διωγμό 

στην Ελλάδα.       

Οι διωγμοί των Εβραίων ξεκίνησαν με την ανάληψη της εξουσίας στη 

Γερμανία από το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα με αρχηγό τον Αδόλφο Χίτλερ το 1933, 

επεκτάθηκαν με μαζικές εκτελέσεις σε κάθε κατεχόμενη χώρα και πήραν χαρακτήρα 

συστηματικής εξόντωσης στους θαλάμους αερίων των στρατοπέδων από τον 

Ιανουάριο του 1942 ώς τον Μάιο του 1945. Οι νόμιμες εκλογές που έφεραν αυτό το 

κόμμα, γνωστό αργότερα ως ναζιστικό, στην εξουσία αποτέλεσαν τομή όχι μόνο στη 

γερμανική ιστορία, με την εγκαθίδρυση του Γ’ Ράιχ, αλλά και στην ευρωπαϊκή. 

Κανείς δεν αφηγήθηκε και δεν ανέλυσε καλύτερα από τον μεγάλο Ισραηλινό 

ιστορικό Σαούλ Φριντλέντερ την πορεία των διωγμών του εβραϊκής καταγωγής 

πληθυσμού στην Ευρώπη, ξεκινώντας βέβαια από τους Γερμανοεβραίους που 

έπρεπε να διαχωριστούν από το σώμα της γερμανικής κοινωνίας και να 

στιγματιστούν ως Εβραίοι.  

Κανείς δεν επεσήμανε καλύτερα και τη γενικότερη σιωπή και αδιαφορία σε 

διεθνή κλίμακα, τη σύγχρονη με το γεγονός. Επιτρέψτε μου να θυμίσω μία φράση 

του Φριντλέντερ, από ομιλία του στο Παρίσι: «Το γεγονός πως ένας αξιοσημείωτος 

αριθμός προσωπικοτήτων είτε μεταξύ  των Γερμανών είτε μεταξύ των Ευρωπαίων 

δεν πήρε δημοσίως θέση ενάντια στην εξόντωση των Εβραίων (που ήταν ευρέως 

γνωστή, ας το υπενθυμίσουμε, από το τέλος του 1942, το αργότερο) είναι εύκολα 

κατανοητό. Το γεγονός πάλι ότι ούτε ένας μικρός αριθμός ξεχωριστών φωνών δεν 

κατήγγειλαν τη γενοκτονία, μοιάζει παράδοξο. Τέλος, το ότι ούτε μία 

προσωπικότητα κύρους δεν ύψωσε τη φωνή της, αυτό παραμένει ακατανόητο.» 24   

    * 

Η ομιλία μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο θα σκιαγραφήσω με αδρές 

γραμμές την εκτόπιση και εξόντωση των Ελληνοεβραίων από τους ναζί και τους 

συμμάχους τους στο πλαίσιο της Κατοχής (1943-1944), ώστε να αφηγηθώ το ίδιο το 

γεγονός. Η εκτόπιση και η εξόντωση αφορούν δυστυχώς τη συντριπτική 

πλειονότητα. Στο δεύτερο μέρος θα σταθώ και στη διάσωση ενός πολύ μικρότερου 

μέρους του πληθυσμού, και στη στράτευση στην Αντίσταση, πτυχές δίχως τις οποίες 

                                                           
24.Από ομιλία του Σαούλ Φριντλέντερ (Παρίσι 2008). Βλ. Σ. Φριντλέντερ, Η ναζιστική Γερμανία και οι 
Εβραίοι, 1933-1945, μτφρ. ΄Ηλια Ιατρού, εκδ. Πόλις 2013 (βλ. βιβλιοκριτικές μου στο ΒΗΜΑ και στο 
BOOKS JOURNAL  στο www.biblionet.gr.)  

http://www.biblionet.gr/
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ούτε η εικόνα της εποχής είναι πλήρης ούτε θα είχε εξασφαλιστεί η συνέχεια. Στον 

επίλογο θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά στο σχετικά πρόσφατο σπάσιμο της σιωπής 

και στην ανάδυση αυτής της δύσκολης μνήμης στην Ελλάδα σήμερα.25 

     * 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Η ΕΚΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ  

Από τον Δεκέμβριο του 1941 είχαν ξεκινήσει πειραματικά οι θανατώσεις 

Εβραίων με αέριο στο στρατόπεδο του Χέλμνο, στην Πολωνία. Στο Χέλμνο είχαν 

χρησιμοποιηθεί φορτηγά στα οποία έκλειναν τα θύματα και τα δηλητηρίαζαν, 

διοχετεύοντας το αέριο με την εξάτμιση προς τα μέσα. Μετά τη διάσκεψη της 

Βάνζεε, τον Ιανουάριο του 1942, η οποία ικανοποιούσε αίτημα του Χίτλερ που είχε 

διατυπωθεί από το καλοκαίρι του 1941, η ηγεσία της ναζιστικής Γερμανίας έθεσε σε 

λειτουργία την «τελική λύση», δηλαδή το σχέδιο εξόντωσης όλων των Εβραίων της 

Ευρώπης. Το σχέδιο περιείχε δύο φάσεις: την εκτόπιση των πληθυσμών κάθε 

κατεχόμενης χώρας στα στρατόπεδα εξόντωσης και εκεί τη θανάτωσή τους με αέριο 

Zyklon B στους θαλάμους αερίων. Έξι ήταν τα βασικά στρατόπεδα της τελικής λύσης 

ανατολικά: η Τρεμπλίνκα, το Μπελζέτς, το Σομπιμπόρ, το Μαϊντανέκ, το Χέλμνο και 

το Άουσβιτς- Μπιρκενάου, το γνωστότερο και εμβληματικότερο όλων, τόπος 

εξόντωσης 960.000 Εβραίων, εκ των οποίων 60.000 περίπου Ελληνοβραίων, σήμερα 

επισκέψιμο ως τόπος μνήμης και Μουσείο. 

   Η πρωτοφανής διάσταση αυτού του διωγμού σήμαινε ότι οι ναζιστικές 

υπηρεσίες, με τη συνεργασία των δωσίλογων κυβερνήσεων, αλλού λιγότερο και 

αλλού περισσότερο,  είχαν πρωταρχικό καθήκον να εκτοπίζουν τους Εβραίους από 

κάθε κατεχόμενη χώρα προς τα στρατόπεδα εξοντώσεως, τα οποία είχαν ιδρύσει 

στην Πολωνία.  

  Για πρώτη φορά στην ιστορία δεν έδιωχναν τους Εβραίους από μία χώρα 

(όπως λόγου χάριν το 1492 από την Ισπανία όταν ήρθαν στην οθωμανική 

αυτοκρατορία οι λεγόμενοι σεφαραδίτες ή το 1497 από την Πορτογαλία) αλλά από 

μια oλόκληρη ήπειρο σχεδόν (καθώς οι περισσότερες χώρες ήταν είτε κατεχόμενες 

είτε σύμμαχοι της ναζιστικής Γερμανίας). Και όχι μια τυχαία ήπειρο: αυτήν ακριβώς 

στην οποία έζησαν επί είκοσι αιώνες, την ευρωπαϊκή, αποτελώντας συστατικό 

στοιχείο των κοινωνιών της. Ο σκοπός του διωγμού των καθολικών Ισπανών ήταν ο 

προσηλυτισμός των Εβραίων στον χριστιανισμό ή η απέλασή τους. Όσοι αρνήθηκαν 

τον προσηλυτισμό εγκατέλειψαν τις χώρες της ιβηρικής χερσονήσου και έφυγαν 

προς άλλες χώρες, ιδρύοντας μια νέα διασπορά και μια νέα πολιτισμική περιοχή, τη 

σεφαραδίτικη. Σκοπός των ναζί όμως ήταν ξεκάθαρα ο τελειωτικός αφανισμός τους, 

γι’ αυτό και η έξοδος ήταν αδύνατη πια από τη Γερμανία από το 1939 και μετά. Ο 

συνδυασμός αυτών των παραγόντων, μαζί με την γραφειοκρατία αφενός, 

                                                           
25 . Βλ. σχετικά Ο. Βαρών-Βασάρ, Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης, Κείμενα για τη γενοκτονία των 
Εβραίων, εκδ. Εστία, β’ έκδ. επαυξημένη, Αθήνα 2013. 
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σημαντικότατο παράγοντα στην οργάνωση του εγκλήματος, και την υψηλή 

τεχνολογία που επιστρατεύθηκε για την εξόντωσή τους στην τελική φάση, που 

προσέδιδε βιομηχανική διάσταση στο έγκλημα (από τη μεταφορά με 

σιδηροδρόμους ώς τη μαζική θανάτωση με αέριο Zyklon B  στους θαλάμους αερίων 

και την καύση των πτωμάτων στα κρεματόρια), προσδίδουν στη γενοκτονία αυτή 

την ιδιαίτερη διάστασή της. Έτσι λοιπόν ο ναζιστικός διωγμός διαφοροποιείται 

ριζικά από τους προηγούμενους της Ιστορίας των Εβραίων, εγγράφεται σ’ ένα 

τελείως διαφορετικό πλαίσιο και δεν προστίθεται απλώς ένας κρίκος στην αλυσίδα 

των διωγμών. Αποτελούν μια ριζική τομή. Αυτό που ο Βιντάλ Νακέ είχε πει με δυο 

λόγια: «Προηγούμενα: δεν υπάρχουν», στο έργο του Οι Δολοφόνοι της μνήμης, στη 

δεκαετία του ’80.   

 

Ορολογία 

Οι ίδιοι οι ναζί, για να αποκρύψουν το έγκλημα, ονόμασαν αυτό το 

φρικιαστικό εγχείρημα «τελική λύση». Σήμερα η γενοκτονία των Εβραίων από τους 

ναζί, που έλαβε χώρα στην καρδιά του εικοστού αιώνα και της πολιτισμένης 

Ευρώπης, ονομάζεται συχνότερα «Ολοκαύτωμα», αλλά και «Shoah» (εβραϊκή λέξη 

για την «καταστροφή»), και «΄Αουσβιτς»,  από το όνομα του εμβληματικότερου των 

στρατοπέδων. Προσωπικά επιλέγω συνήθως τον περιγραφικό όρο «γενοκτονία των 

Εβραίων» για να αναφερθώ στο γεγονός, όρο που προτάθηκε μεταπολεμικά από 

τον νομικό Ραφαέλ Λέμκιν και υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ ακριβώς για να ονομάσει 

και να χαρακτηρίσει το συμβάν.  

Προσωπικά δεν προκρίνω τον ευρέως διαδεδομένο όρο «Ολοκαύτωμα» 

καθώς έχει θεολογικές συνδηλώσεις και σημαίνει ότι τα θύματα πέθαναν ως 

μάρτυρες, δηλαδή θυσιάστηκαν για να δώσουν νόημα στο μαρτύριό τους 

προβαίνοντας σε εθελούσια θυσία. Φυσικά οι λέξεις εμπλουτίζονται με νόημα, και 

από τη δεκαετία του ’80 και μετά ο όρος πια «Ολοκαύτωμα» δίχως άλλο 

προσδιορισμό σημαίνει αυτή τη γενοκτονία. Θεωρώ όμως ότι αντιστοιχεί 

περισσότερο στο πολιτισμικό τραύμα όπως αυτό συνειδητοποιήθηκε από τον 

δυτικό πρώτα κόσμο από τη δεκαετία του ’80 και μετά και όχι στο ίδιο το γεγονός. 

Από την άλλη ο μείζων ιστορικός Γιεχούντα Μπάουερ, στο έργο του Rethinking 

Holocaust θεωρεί ότι με τον όρο Ολοκαύτωμα αποδίδεται η έννοια της 

ολοκληρωτικής εξόντωσης, ενώ ο όρος γενοκτονία αντισοτιχεί σε περιπτώσεις 

μερικής εξόντωσης λαών όπως των Αρμενίων ή των Τούτσι.  Όπως και να το 

ονομάσουμε, το φρικιαστικό αυτό γεγονός συμβολίζει το έσχατο σημείο στο οποίο 

έφθασε ο άνθρωπος στο πλαίσιο του δυτικού πολιτισμού, ωθούμενος από τον πιο 

ακραίο ρατσισμό και το τυφλό μίσος για τον άλλον, εν προκειμένω τον 

αντισημιτισμό, που μέσα στο πλαίσιο του ναζιστικού ολοκληρωτισμού έγινε 

εξολοθρευτικός. Ο Φριντλέντερ ορίζει τον αντισημιτισμό στη ναζιστική ιδεολογία ως 

« λυτρωτικό » και του αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο. Oι ναζί επεχείρησαν και σε 

μεγάλο βαθμό κατόρθωσαν να αφανίσουν μεγάλο ποσοστό Εβραίων κάθε 
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κατεχόμενης από το Γ’ Ράιχ χώρας ή και συμμάχου του Γ’ Ράιχ, όπως ήταν η 

περίπτωση της Ρουμανίας, όπου τεράστιο ρόλο έπαιξε ο τοπικός αντισημιτισμός. 

Αντίθετα στην σύμμαχη Βουλγαρία οι Εβραίοι διεσώθησαν τελικώς, ύστερα από 

πολλές πιέσεις και παλινδρομήσεις της τοπικής ηγεσίας. Η Ιταλία επίσης αρνήθηκε 

να εκτοπίσει Εβραίους από τα δικά της κατεχόμενα εδάφη. Συνολικά εξοντώθηκαν 

6.000.000 περίπου Εβραίοι από τα 9.000.000 που ζούσαν προπολεμικά στην 

Ευρώπη.                         

* 

Τι σήμανε όμως το «Ολοκαύτωμα» για την Ελλάδα;  Σήμανε το ξερίζωμα και 

την ολοσχερή καταστροφή πολλών κοινοτήτων με μακραίωνη παρουσία. Σήμανε 

μια βίαιη και  οριστική ρήξη της μακράς διάρκειας αυτής της παρουσίας και του 

τρόπου ύπαρξής της. Οι λιγοστές κοινότητες που θα ανασυγκροτηθούν 

μεταπολεμικά (8 από τις προπολεμικές 31), εκτός από το ότι θα είναι 

αποδεκατισμένες πληθυσμιακά, θα ανήκουν πια σε μιαν άλλη εποχή. Πολλές 

κοινότητες που «ανασυγκροτήθηκαν» είχαν λόγου χάρι 150 μέλη αντί για 2.000.  

Υπάρχουν όμως και πολλές που έσβησαν για πάντα, στερώντας από τον ελληνικό 

χώρο την πολυμορφία και την πολυπολιτισμικότητα που ήταν η πραγματικότητα 

τόσο στη βυζαντινή όσο και στην οθωμανική αυτοκρατορία. ΄Ενα στοιχείο που δεν 

τονίζεται πάντοτε αρκετά ήταν η σχεδόν απόλυτη επιτυχία του ναζιστικού σχεδίου: 

πολλές πόλεις της Ελλάδας που φιλοξένησαν εβραϊκές κοινότητες επί αιώνες έγιναν 

πράγματι Judenrein (“καθαρές από Εβραίους”, στη γλώσσα των ναζί).   

Το ποσοστό εξοντώσεως των Εβραίων της Ελλάδας ήταν ένα από τα 

υψηλότερα της Ευρώπης. Η δυσκολία είναι μεγάλη στο να υπάρξουν εντελώς 

ακριβείς αριθμοί. Η πλέον εμπεριστατωμένη έρευνα, αυτή του ιστορικού Χάγκεν 

Φλάισερ, αναφέρεται σε προπολεμικό εβραϊκό πληθυσμό 70.000-72.000 

Ελληνοεβραίων (μαζί με τους Εβραίους της Δωδεκανήσου), σε 58.585 άτομα που 

εκτοπίστηκαν και 2.000 επιζώντες που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα του 

θανάτου. Στα θύματα ο Φλάισερ συνυπολογίζει επίσης 2.500 περίπου άτομα που 

σκοτώθηκαν είτε σε εκτελέσεις, είτε συμμετέχοντας στην Αντίσταση, είτε στην 

προσπάθειά τους να διαφύγουν με καϊκια προς τη Μέση Ανατολή, είτε απλώς από 

τις κακουχίες και τον λιμό της Κατοχής. ΄Ετσι το ποσοστό των θυμάτων ανέρχεται σε 

58.885 νεκρούς, ποσοστό δηλαδή 83% του αρχικού πληθυσμού.26 Το ποσοστό αυτό 

είναι τεράστιο και σαφώς μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των χωρών της Δυτικής 

Ευρώπης (π.χ. Γαλλία 25%), ενώ αντίθετα πλησιάζει αυτό των χωρών της Ανατολικής 

και Κεντρικής Ευρώπης, που περισσότερο επλήγησαν από τη γενοκτονία.  

Αυτός ο μέσος όρος αντιστοιχεί μεν στο σύνολο του ελληνοεβραϊκού 

πληθυσμού, αλλά δεν αντιστοιχεί σε καμία συγκεκριμένη κοινότητα: κρύβει δηλαδή 

την μεγάλη διακύμανση των θυμάτων από περιοχή σε περιοχή (για να δούμε δύο 

                                                           
26 . Βλ. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, τόμ. 2, 

κεφ. για Shoah, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1995.    
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ακραία παραδείγματα:  απώλειες 96% για την Θεσσαλονίκη, ενώ 26% για τον Βόλο 

και την Αθήνα). Ο Μαρκ Μαζάουερ, στο εξαιρετικό  βιβλίο του το αφιερωμένο 

αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονίκη πόλη των φαντασμάτων, έργο στο 

οποίο πρωταγωνιστεί η πόλη πέρα από εθνοκεντρικές οπτικές, παρατηρεί πως 

λιγότερο από το 5% των Θεσσαλονικιών Εβραίων επέζησαν, ενώ για την Αθήνα το 

ποσοστό των επιζώντων υπερβαίνει το 50% .27 Αυτό μας επιτρέπει να δούμε 

σχηματικά τη Θεσσαλονίκη ως την εμβληματική πόλη της εξόντωσης, ενώ την 

Αθήνα ως την πόλη της διάσωσης, όχι μόνο των Αθηναίων Εβραίων αλλά και όσων 

άλλων κατέφυγαν σ’ αυτήν. Για να προσεγγίσουμε λοιπόν την εξόντωση των 

Ελληνοεβραίων, πρέπει κατά πρώτο λόγο να λάβουμε υπ’ όψη μας  τη γεωγραφική 

πραγματικότητα της Κατοχής στην Ελλάδα. 

* 

 

Εκτόπιση 

Η εκτόπιση είχε τη δική της γεωγραφία, στενά δεμένη με τις τρεις ζώνες 

κατοχής (ιταλική, βουλγαρική, γερμανική) και τη χρονική στιγμή που λάμβανε χώρα 

σε κάθε κοινότητα. Αν και η ιταλική ζώνη κατοχής ήταν σαφώς η πλέον εκτεταμένη 

αφού περιλάμβανε την κεντρική και νότια Ελλάδα, την ΄Ηπειρο και τμήμα της 

δυτικής Μακεδονίας, την Πελοπόννησο, και τα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες, 

όμως οι Γερμανοί είχαν κρατήσει για τους ίδιους περιοχές ζωτικής γι’ αυτούς 

σημασίας, τη ζώνη «Θεσσαλονίκης-Αιγαίου», στην οποία συμπεριλαμβανόταν η 

μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος, αυτή της Θεσσαλονίκης,  και νησιά 

στρατηγικής σημασίας για τη διεξαγωγή του πολέμου, όπως η Κρήτη, η Χίος και η 

Λέσβος. Γερμανική ήταν και η μεθοριακή γραμμή του ΄Εβρου. Η Θεσσαλονίκη, 

νευραλγικό σημείο για την εφαρμογή της τελικής λύσης στην Ελλάδα, αφού 49.000 

Εβραίοι την κατοικούσαν ακόμη, περιήλθε από την αρχή στη γερμανική 

δικαιοδοσία, γιατί η εξόντωση αυτής της κοινότητας ήταν στο κέντρο του 

ενδιαφέροντός τους. Την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παρεχώρησαν στους 

συμμάχους τους Βουλγάρους, οι οποίοι ονειρεύονταν από καιρό μια έξοδο στο 

Αιγαίο (είχαν χάσει την ευκαιρία με τους βαλκανικούς πολέμους το 1913)  και στους 

ίδιους ανέθεσαν και την εκτόπιση των εκεί πληθυσμών. Αυτοί εκτοπίζουν πρώτοι 

στις 4 προς 5 Μαρτίου του ’43 τους Εβραίους της ζώνης τους, οι οποίοι θα 

εξοντωθούν ολοσχερώς στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα. Επέζησαν λίγες δεκάδες 

νέοι που είχαν οδηγηθεί από το 1942 σε στρατόπεδα εργασίας στη Βουλγαρία κι 

έτσι δεν εκτοπίστηκαν.  

Οι σεφαραδίτικες κοινότητες που βρίσκονταν κυρίως στην Ανατολική 

Μακεδονία και στη Θράκη, δηλαδή σε ζώνη κατοχής γερμανική ή βουλγαρική, 
                                                           

27. Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των φαντασμάτων. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και 
Εβραίοι 1430-1950, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006 (κεφ. 22 «Γενοκτονία», σ. 
495-520).  



37 
 

υπέστησαν πρώτες τον πιο άγριο αποκλεισμό και διωγμό. Εκεί η εξόντωση υπήρξε 

σχεδόν ολοσχερής. Η εκτόπιση λάμβανε χώρα την ίδια νύχτα για όλες τις πόλεις και 

οι άνθρωποι συλλαμβάνονταν όλοι. Στις πόλεις αυτές αντιστοιχούν τρομερά 

ποσοστά εξόντωσης, όπως: Σέρρες και Ξάνθη 99%, και Καβάλα 98%, 

Αλεξανδρούπολη, Δράμα 97%, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή  96%, Φλώρινα 84% 28.  Η 

Νέα Ορεστειάδα, το Σουφλί και το Διδυμότειχο, που ως μεθόριος ανήκαν στη 

γερμανική ζώνη, είδαν τις κοινότητές τους να εκτοπίζονται  τον Μάιο του 1943 με 

ποσοστό 96% επίσης. Χαμηλότερο ποσοστό απωλειών είχε η Βέροια (76 %), 

σύμφωνα με τον Γ. Λιόλιο που της αφιέρωσε μια υποδειγματική μελέτη τοπικής 

ιστορίας  29.  

Η Θεσσαλονίκη είχε  49.000 Εβραίους σύμφωνα με την απογραφή του 

ελληνικού κράτους του Οκτωβρίου 1940. Η εκτόπιση των 46.700 περίπου Εβραίων 

της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σε 19 αποστολές από τις 15 Μαρτίου του 

1943 ώς τον Αύγουστο του 1943. Από αυτούς επέζησαν και επέστρεψαν από το 

Άουσβιτς περίπου 1.000 (στοιχεία Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 1946), 

όλοι νέοι και νέες που είχαν επιλεγεί για καταναγκαστική εργασία και δεν είχαν 

οδηγηθεί κατ’ ευθείαν στους θαλάμους αερίων όπως οι υπόλοιποι (μεσήλικες, 

γέροι, παιδιά, ανάπηροι, έγκυες γυναίκες). 366 σεφαραδίτες ισπανικής 

υπηκοότητος εκτοπίστηκαν στο Μπέργκεν Μπέλζεν, με ενέργειες του Ισπανού 

προξένου Ραδιγάλες, και άλλοι τόσοι περίπου Ιταλικής υπηκοότητας διέφυγαν για 

την Αθήνα με επέμβαση του Ιταλού προξένου Τσαμπόνι.     

΄Αλλοι 950 περίπου διέφυγαν την εκτόπιση 30 είτε με την στράτευσή τους 

στην Αντίσταση, σε ένοπλες μονάδες στο βουνό, είτε με οδύσσεια περπετειών, 

αλλάζοντας πόλη, κατοικίες, ενίοτε πολλές φορές και με πλαστά χαρτιά. Οι 1.950 

αυτοί άνθρωποι ήσαν ο πυρήνας της πρώτης μεταπολεμικής εβραϊκής κοινότητας 

της Θεσσαλονίκης. Πολύ γρήγορα όμως πολλοί από αυτούς μετανάστευσαν, είτε 

προς την Αθήνα, είτε προς το Ισραήλ, μετά την αναγνώριση του κράτους το 1948, 

είτε προς άλλα κέντρα εβραϊκής ζωής όπως η Νέα Υόρκη ή το Μπουένος ΄Αιρες. 

Θέλω εδώ να αναφερθώ σε άλλους 2.134 ελληνοεβραίους από τη 

Θεσσαλονίκη που είχαν μεταναστεύσει στη Γαλλία προπολεμικά και εκτοπίστηκαν 

από τους πρώτους αφού η κυβέρνηση του Βισύ «παρέδωσε» πρώτα τους 

λεγόμενους «απάτριδες Εβραίους», όσους δηλαδή δεν ήσαν Γάλλοι. Αυτοί θα 

                                                           
28 . Τα ποσοστά από την επίσημη ΄Εκθεση του Αρχείου του ΚΙΣ.  

29 .  Βλ. Γιώργου Λιόλιου, Σκιές της πόλης, Αναπαράσταση του διωγμού των Εβραίων της 
Βέροιας, εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2008. Υποδειγματική έρευνα σε τοπική κλίμακα. Για την Καβάλα βλ. 
Ιωσήφ Μεβοράχ, Οι Εβραίοι στη Μέκκα του καπνού, εκδ. Γαβιρηλίδης, 2019 και για την 
Αλεξανδρούπολη, Χρύσα Κουλιάκη, «Η εβραϊκή παρουσία στην αλίμενον ταύτην γωνίαν της 
Θράκης», Ντεντέ-Αγάτς- Αλεξανδρούπολη (1870-1965), εκδ. Οσελότος, 2018.   

30 Ανδρεάς Σεφιχά, Αναμνήσεις μιας ζωής κι ενός κόσμου, επιμ. Σοφία Πακαλίδου, εκδ. Ιανός 2010.  
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εκτοπιστούν ήδη από τον Νοέμβριο του 1942 και με άλλες αποστολές μέχρι το 1944 

και θα επιστρέψουν ελάχιστοι επιζώντες. Σ’ αυτούς τους λησμονημένους τόσο από 

τη γαλλική όσο και από την ελληνική ιστοριογραφία  έριξε φως η έρευνα του Γιάννη 

Καρατζόγλου. 31 

Επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη: 

Η εξόντωση αυτή κατέστρεψε ολοσχερώς μια κοινότητα με ιδιαίτερη ιστορία, 

αίγλη και προσφορά στην ιστορία της πόλης. Μια κοινότητα που στο μεγαλύτερο 

μέρος των 4,5 αιώνων της ζωής της δεν στάθηκε μειονότητα, καθώς ήταν η 

πολυπληθέστερη από τις άλλες εθνότητες της πολυεθνικής αυτής πόλης, και που 

έφερε την οικονομική ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό αλλά και ένα ανώτερο επίπεδο 

μόρφωσης. Μια κοινότητα, τέλος, που από τα τέλη του 19ου αιώνα άνοιξε την πόλη 

προς τη Δύση, διαδικασία στην οποία ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν τα ξένα σχολεία, όπως 

αυτά της Alliance Israélite Universelle. 32 Η ρήξη και η απώλεια ήταν τεράστιες όχι 

μόνο για την εβραϊκή κοινότητα που εξολοθρεύτηκε αλλά και για την ίδια την πόλη. 

Από την πλευρά της ιστορίας των Ελληνοεβραίων, η καταστροφή αυτή είναι 

εμβληματική της εξόντωσης των Εβραίων της Ελλάδας και είναι επόμενοι αφού στα 

σχεδόν 60.000 θύματα οι 46.700 περίπου ήσαν Θεσσαλονικείς. Όμως ενίοτε το 

ενδιαφέρον εστιάζεται μόνο στη Θεσσαλονίκη και λησμονούνται οι υπόλοιπες 30 

κοινότητες, πράγμα που σβήνει τις διαφοροποιήσεις και τις αποχρώσεις που έχει το 

φαινόμενο στην Ελλάδα. Μας κάνει να λησμονούμε και τη σημασία του γεγονότος 

ότι σχεδόν σ’ όλες τις πόλεις υπήρχαν Εβραίοι.      

Στη Θεσσαλονίκη και στις πόλεις της Μακεδονίας, Θράκης και εν μέρει και σ’ 

αυτές της Θεσσαλίας οι Εβραίοι είναι σεφαραδίτες, δηλ. απόγονοι των εξόριστων 

της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Στη μακρά διάρκεια της οθωμανικής κατάκτησης 

η ταυτότητά τους εμπλουτίστηκε και διαμορφώθηκε με πολλές επιρροές, κράτησε 

όμως τον ισπανοεβραϊκό της πυρήνα. Η παράμετρος της σεφαραδίτικης καταγωγής, 

που πρόσθετε στη διαφορετικότητα της θρησκείας και τη διαφορετικότητα της 

γλώσσας, αφού οι σεφαραδίτες μιλούσαν ως μητρική γλώσσα ακόμη τα 

ισπανοεβραϊκά (τζιδιό), έκανε τους σεφαραδίτες να φαντάζουν ακόμη περισσότερο 

«ξένοι», περισσότερο «άλλοι» στα μάτια των χριστιανών ορθόδοξων Ελλήνων. Αλλά 

και ορισμένες κοινότητες ρωμανιωτών Εβραίων (δηλαδή ελληνόφωνων Εβραίων, 

εγκατεστημένων στον ελλαδικό χώρο από τη βυζαντινή τουλάχιστον εποχή) 

υπέστησαν σχεδόν ολοσχερή εξόντωση. Άρα η παράμετρος αυτή δεν στάθηκε ικανή 

από μόνη της ν’ αλλάξει τη μοίρα μιας κοινότητας. Υπήρξαν δυστυχώς κοινότητες 

που αν και πέρασαν μόνο τον Σεπτέμβριο του ’43 μετά τη συνθηκολόγηση της 

                                                           
31 Γιάννης Καρατζόγλου, Ο αφανισμός των Θεσσαλονικέων Εβραίων της Γαλλίας 1942-1944,εκδ. 
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2014. 

32 . Βλ. Μπερνάρ Πιερρόν,  Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2004. 

 



39 
 

Ιταλίας στη γερμανική κατοχή δεν επωφελήθηκαν για να διασώσουν τα μέλη τους. 

Η σεφαραδίτικη κοινότητα της Καστοριάς, λόγου χάρη, αν και δεν γνώρισε την 

εκτόπιση παρά μόνο το 1944, έχασε το 96% των κατοίκων της. Ελάχιστοι είχαν 

καταφέρει να λείπουν από την πόλη όταν έγινε η συγκέντρωση κι η εκτόπιση.  

Υψηλότατο ποσοστό απωλειών, 91%, γνώρισε και η κοινότητα των Ιωαννίνων, από 

τις παλιότερες ρωμανιώτικες κοινότητες, 94% η Πρέβεζα, 84% η Άρτα, ρωμανιώτικες 

κι αυτές. Αλλά το ναζιστικό μένος δεν σταμάτησε στην ενδοχώρα, έφτασε μέχρι και 

στο τελευταίο νησί, λίγους μήνες πια πριν από την απελευθέρωση της χώρας: έτσι η 

Κέρκυρα έχασε το 91% των Εβραίων κατοίκων της (ο δωσίλογος δήμαρχος 

πανηγύρισε για την αποχώρησή τους) και η κοινότητα της Κρήτης το 98% (με το 

πλοίο Ταναϊς που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σαντορίνης πέφτοντας σε βρετανικές 

τορπίλες. Η Ρόδος και η Κως, προστατευμένες ως ιταλική επικράτεια μέχρι τη 

συνθηκολόγηση της Ιταλίας , γνώρισαν τελευταίες την ολοκληρωτική εκτόπιση των 

εβραϊκών τους κοινοτήτων στα τέλη Ιουλίου του 1944. Στα τέλη Αυγούστου του 

1944 1.900 άτομα έφταναν στο ΄Αουσβιτς-Μπιρκενάου, από τα οποία επέζησαν 

μόνο τα 200. Το τραγικό ποσοστό της εξόντωσής τους ήταν 89%. 33 Πόσο θλιβερές 

αυτές οι τελευταίες εκτοπίσεις, ενώ η Ευρώπη έχει αρχίσει να απελευθερώνεται. 

Ιούνιο έχει γίνει η απόβαση της Νορμανδίας, και Αύγουστο του ’44 

απελευθερώνεται το Παρίσι.  

Τα μικρότερα ποσοστά εξόντωσης αφορούν τη Θεσσαλία, που οι κοινότητές 

της είναι μεικτές, αποτελούνται και από σεφαραδίτες και από ρωμανιώτες:  35% για 

τη Λάρισα, 31% για τα Τρίκαλα, 26% για τον Βόλο. Οι λίγοι κάτοικοι της Καρδίτσας 

(που δεν αποτελούσαν συγκροτημένη κοινότητα) σώθηκαν όλοι, καθώς κατέφυγαν 

στα γύρω χωριά, όπου βρήκαν προστασία από τους κατοίκους. Καθοριστική υπήρξε 

για τη Θεσσαλία η ανάπτυξη του εαμικού αντιστασιακού κινήματος, όταν το 1944 

οργανώθηκε η εκτόπιση των Εβραίων στην περιοχή τους. Πολλοί είναι οι νέοι που 

κατέφυγαν στον ΕΛΑΣ ως μαχητές, και πολλές είναι οι οικογένειες που κρύφτηκαν 

και διασώθηκαν με πρωτοβουλία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.   

Αλλά και οι εκκλησιαστικές και τοπικές αρχές της περιοχής βοήθησαν 

σημαντικά (έκδοση πλαστών ταυτοτήτων κτλ.). Οι μικρές κοινότητες Πάτρας-

Αγρινίου γνώρισαν ποσοστό εξόντωσης 43%, ενώ της Χαλκίδας 48%. Τα ποσοστά 

δηλαδή της νότιας Ελλάδας είναι κάτω από 50%, και η εικόνα διαφοροποιείται 

δραστικά από τη Βόρεια Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

                                                           
33. Προφορικές μαρτυρίες από επιζώντες της Ρόδου βλ. στο Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα 

στο ελληνικό σχολείο,  επιμ. Γ. Κόκκινος, εκδ. Ταξιδευτής, 2007, σ. 285-317.     
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Β΄ Μερος  

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΣΩΣΗ 

Οι 10.226 Εβραίοι που η απογραφή του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 

Ελλάδος καταγράφει το 1946 ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

α) Διάσωση ολόκληρων οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων που 

κρύφτηκαν και διέφυγαν την εκτόπιση. Ορισμένοι απ’ αυτούς κρύφτηκαν μέσα στην 

Ελλάδα, με τη βοήθεια χριστιανών συμπολιτών τους που έπαιξαν τη ζωή τους 

κορώνα γράμματα. Ορισμένοι τιμήθηκαν από το Ιδρυμα Γιαντ Βασέμ ως «Δίκαιοι 

των Εθνών», σαφώς όμως πολύ λιγότεροι απ’ όσους στην πράξη βοήθησαν.    

Άλλοι κατάφεραν να διαφύγουν εκτός Ελλάδος. Γι’ αυτούς που παρέμειναν 

στην Ελλάδα, οι πλαστές αστυνομικές ταυτότητες που έδινε ο αρχηγός της 

Αστυνομίας στην Αθήνα ΄Αγγελος Εβερτ υπήρξαν απαραίτητη συνθήκη επιβίωσης, 

και τέτοιες προμηθεύτηκαν πολλοί Εβραίοι. Η κίνηση του Αρχιεπίσκοπου 

Δαμασκηνού τον Μάρτιο του ‘43 δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα (μνημόνιο προς τον 

΄Αλτεμπουργκ για τη διάσωση των Εβραίων) παραμένει όμως μια χειρονομία 

αλληλεγγύης από την ορθόδοξη εκκλησία. Ο ίδιος είχε παροτρύνει την εκκλησία να 

δίδει χαρτιά βάπτισης σε διωκόμενους Εβραίους, το οποίο και έγινε σε πολλές 

περιπτώσεις, ώστε να έχουν μετά ταυτότητες με χριστιανικά ονόματα.    

 Το δίκτυο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έσωσε γύρω στους 1.000 με 2.000 ανθρώπους, 

εξασφαλίζοντας τη διαφυγή τους προς τη Μέση Ανατολή, ενώ ο ΕΔΕΣ Αθηνών 

βοήθησε κυρίως με την πρωτοβουλία του γιατρού Πάνου Μαχαίρα στη διάσωση 

Αθηναίων Εβραίων.34  Σ’αυτό το ζήτημα θα επανέλθω.     

β) πολλές φορές διασώθηκαν παιδιά μόνα τους σε οικογένειες ή 

μοναστήρια, καθολικά ή ορθόδοξα, τα  «κρυμμένα παιδιά της Κατοχής», που 

μεταπολεμικά αλλάζουν πάλι ταυτότητα και ξαναβρίσκουν την αρχική τους 

ταυτότητα 35. ΄Αλλα έχουν την τύχη να βρουν κάποιους δικούς τους και άλλα όχι.   

γ) Νέοι και νέες που στρατεύτηκαν στην Αντίσταση (κυρίως στον ΕΛΑΣ) και 

που υπολογίζονται γύρω στους 650 και επέζησαν 

δ) Επιζώντες του ΄Αουσβιτς-Μπιρκενάου (2.000 περίπου απ’ όλη την 

Ελλάδα). Οι νέοι αυτοί δεν οδηγήθηκαν κατ’ ευθείαν στους θαλάμους αερίων αλλά 

κρατήθηκαν αιχμάλωτοι για να προσφέρουν καταναγκαστική εργασία. Οι επιζώντες 

της βουλγαρικής ζώνης, λίγες δεκάδες νέοι άνδρες (γύρω στους 40), που είχαν 

μεταφερθεί σε στρατόπεδα εργασίας της Βουλγαρίας και είτε δραπέτευσαν είτε 

απελευθερώθηκαν από εκεί στο τέλος του πολέμου.  

                                                           
34 . Κώστας Ιωάννου, Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς (1942-1944), κεφ. «Η υπηρεσία διασώσεως 

Εβραίων του ΕΔΕΣ», εκδ. Δρομεύς, Αθήνα [2000], σ.122-129. Βλ. και Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η 
ενηλικίωση μιας γενιάς, Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, εκδ, Εστία, Αθήνα 2009.   

35 . Το ζήτημα των κρυμμένων παιδιών παρουσιάζει η πολύ ενδιαφέρουσα ταινία του 
Βασίλη Λουλέ Φιλιά εις τα παιδιά (2012). Βλ. ανάλυση της ταινίας στο Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ανάδυση 
μιας δύσκολης μνήμης, ό.π. 



41 
 

ε) Οι 366 σεφαραδίτες της Θεσσαλονίκης που είχαν ισπανική υπηκοότητα 

και με θαρραλέες ενέργειες του Προξένου Ραδιγάλες εστάλησαν στο Μπέργκεν 

Μπέλσεν που δεν ήταν στρατόπεδο εξοντώσεως αλλά συγκεντρώσεως και όπου 

αυτοί επωφελήθηκαν από πολύ καλύτερες συνθήκες από άλλους κρατούμενους του 

ίδιου στρατοπέδου. Από κεί μεταφέρθηκαν τον Φεβρουάριο του 1944 στην 

Βαρκελώνη και τον Ιούλιο του 1944 στην Παλαιστίνη. Επέζησαν όλοι πλην ενός. Ο 

Ραδιγάλες αναγνωρίστηκε από το Γιάντ Βασέμ ως Δίκαιος των Εθνών το 2014 μετά 

από ενέργειες ανθρώπων που του χρωστούσαν τη ζωή τους.  

στ) Τέλος: στις διασωθείσες κοινότητες: οι 275 Ζακύνθιοι Εβραίοι, και οι 

λίγες δεκάδες Καρδίτσας και Κατερίνης. Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί η Ζάκυνθος, με 

την παλιά ρωμανιώτικη κοινότητά της των 275 κατοίκων, που γλύτωσαν όλοι την 

εκτόπιση χάρη στη δραστηριοποίηση των ελληνικών τοπικών αρχών (του 

Μητροπολίτη Χρυσόστομου και του δημάρχου Λουκά Καρρέρ που αρνήθηκαν να 

δώσουν τη λίστα με τα ονόματα) και της αντίστασης, που έστειλε τους ανθρώπους 

στα χωριά. Μικρότερες αριθμητικά εξαιρέσεις αποτελούν και η κοινότητα της 

Κατερίνης στη Μακεδονία, όπου οι 33 κάτοικοί της διέφυγαν στα βουνά και 

σώθηκαν όλοι. Το ίδιο έγινε και στην Καρδίτσα.  Η σθεναρή στάση των τοπικών 

αρχών, η αλληλεγγύη του πληθυσμού, η εγγύτητα των βουνών και οι μικροί αριθμοί 

έπαιξαν σωτήριο ρόλο. 

Μόνο η πόλη των Αθηνών φαίνεται σ’ αυτήν την απογραφή να έχει αυξήσει 

τον πληθυσμό της από 4.000 προπολεμικά σε 10.000 μεταπολεμικά, γιατί ενώ ο 

αθηναϊκός πληθυσμός εκτοπίστηκε σε ποσοστό 25% (1.000 περίπου από τους 4.000 

Αθηναίους Εβραίους, αλλού αυτός ο αριθμός είναι 1.200 στους 3.000), επιζώντες 

από όλες τις κοινότητες συνέρρευσαν στην Αθήνα για ν’ αρχίσουν μια νέα ζωή μετά 

το τέλος του πολέμου. Η ιστορία της διάσωσης μένει να γραφτεί. 

 

* 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

Αργήσαμε πολύ να ρίξουμε φως στη συμμετοχή των Ελληνοεβραίων στην 

Αντίσταση, καθώς όταν πλέον η σιωπή έσπασε γύρω από την τύχη των Εβραίων 

στην Κατοχή το ενδιαφέρον μονοπωλήθηκε από την εξόντωση. Μπορεί οι αριθμοί 

όσων στρατεύτηκαν στην Αντίσταση να φαίνονται ασήμαντοι πλάι στους 

συντριπτικούς αριθμούς των θυμάτων, αλλά το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό, είναι 

ποιοτικό. Αποδεικνύει μια ενεργή στάση όσων κατόρθωσαν να ενταχθούν στην 

Αντίσταση, γιατί δεν ήταν εύκολη υπόθεση.  

Σχετικά πρόσφατα είχαμε τις πρώτες συμβολές γύρω από το θέμα: Το 2013 

εκδόθηκε η μετάφραση του βιβλίου του Στήβεν Μπόουμαν για τους 
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Ελληνοεβραίους στην Αντίσταση 36, την ίδια χρονιά εγκαινιάστηκε η Εκθεση 

«Συναγωνιστής» του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, με έρευνα και κείμενα του 

Ιάσονα Χανδρινού 37, έγινε διεθνές συνέδριο με το ίδιο θέμα τον Μάιο του 2014, και 

τέλος το 2014 επίσης εκδόθηκε το βιβλίο της Ρίκας Μπενβενίστε, Αυτοί που 

επέζησαν με μια μεγάλη ενότητα για την συμμετοχή στον ΕΛΑΣ μιας ομάδας 

Θεσσαλονικιών Εβραίων. 38 

Στρατεύθηκαν στην ένοπλη Αντίσταση όσοι Ελληνοεβραίοι θέλησαν και  

κατόρθωσαν να βρούν τον τρόπο να βγούν στο βουνό. Γύρω στους 600 με 650 νέους 

και νέες στρατεύθηκαν στον ΕΛΑΣ, από τους οποίους περίπου 70 σκοτώθηκαν σε 

μάχες.  

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ έπαιξε καίριο ρόλο τόσο στη διάσωση πολλών ανθρώπων 

μέσα στην Ελλάδα όσο και στη διαφυγή άλλων 1.000-2.000 ατόμων προς τη Μέση 

Ανατολή στην επιχείρηση με τα καϊκια που έφευγαν από τους Τσακαίους της  

Εύβοιας για τον Τσεσμέ της Τουρκίας, που ήταν βρετανική επικράτεια και τους 

δέχονταν οι βρετανικές υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Από εκεί το 

Εβραϊκό Πρακτορείο τους οδηγούσε στην Παλαιστίνη (ένα μόνο καϊκι δεν έφτασε 

στον προορισμό του).39 Τέσσερις μόνο ηπειρώτες Εβραίοι στρατεύτηκαν στον ΕΔΕΣ, 

που δρούσε στην Ήπειρο, ενώ βοήθεια έδωσε ο ΕΔΕΣ της Αθήνας σε ορισμένες 

οικογένειες.  

Η στράτευση κάθε Ευρωπαίου Εβραίου είναι διπλή: αφενός η διαφυγή και η 

ένταξή του σε αντιστασιακή οργάνωση μπορεί να του εξασφαλίσει τη σωτηρία από 

τον διωγμό του ως Εβραίου, αφετέρου η στράτευσή του μοιράζεται τα κίνητρα και 

την ιδεολογία των υπόλοιπων συναγωνιστών του. Οι μαρτυρίες των Ελληνοεβραίων 

αγωνιστών μιλούν για αποδοχή εκ μέρους των συντρόφων τους δίχως διακρίσεις, 

στη νέα κοινή ταυτότητα που μοιράζονται όλοι και είναι αυτή του «Συναγωνιστή». 

Γεγονός καθοριστικό την εποχή που οι φυλετικές διακρίσεις στοίχιζαν τη ζωή στους 

Εβραίους σ’ όλη την Ευρώπη.   

Εκτός όμως από τον ένοπλο ΕΛΑΣ υπήρχε και η αντίσταση των πόλεων ή των 

πολιτών (μεταφράζω τον όρο résistance civile). Στις οργανώσεις της  ΕΠΟΝ (της 

Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νεων) ανήκαν πολλοί νέοι Εβραίοι και στις 

πόλεις, πριν βγουν στο βουνό. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και άγνωστη ως τώρα ήταν 

η περίπτωση των νέων στη Σπουδάζουσα της ΕΠΟΝ της Αθήνας, στην οποία έριξε 

                                                           
36 Bowman Steven, Jewish Resistance in wartime Greece, London 2006, ελλ. μτφρ. Η αντίσταση των 
Εβραίων στην κατοχική Ελλάδα, μτφρ. Ισαάκ Μπενμαγιόρ, εκδ. ΚΙΣ, Αθήνα 2012.   

37 Βλ. και κείμενα Ι. Χανδρινού στον κατάλογο της Εκθεσης «Συναγωνιστής». Ελληνες Εβραίοι στην 
Εθνική Αντίσταση, Εβραϊκό Μουσειο Ελλάδος, Αθήνα 2013. 

38 Ρίκα Μπενβενίστε, Αυτοί που επέζησαν. Αντίσταση, Εκτόπιση, Επιστροφή. Θεσσαλονικείς Εβραίοι 
στη δεκαετία του 1940, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2014.  

39 Σωτήρης Παπαστρατής, Μέρες του 1943-1944 στην Εύβοια. Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση, 
εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα 1995. Ο σ. ήταν ο υπεύθυνος της επιχείρησης εκ μέρους του ΕΑΜ. 
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φως η έρευνα του Μουσείου. Ο Δανιήλ Αλχανάτης («Ντανέλος» για όσους τον 

ήξεραν) στη μαρτυρία του στο αρχείο του Εβραϊκού Μουσείου μιλά για μια χωριστή 

ομάδα Ελληνοεβραίων στη Σπουδάζουσα του Πολυτεχνείου. Οι φοιτητικές 

οργανώσεις της ΕΠΟΝ ήταν πρωτοπορία από πολλές απόψεις, πόσο μάλλον αυτή 

του Πολυτεχνείου. Το φοιτητικό κίνημα οργανώθηκε πολύ νωρίς στην Κατοχή με 

θεαματικά αποτελέσματα: πέτυχαν συσσίτια, πέτυχαν να ανοίξουν ξανά οι σχολές 

και άλλα πολλά. Στη μικρή ελίτ των φοιτητών του Πολυτεχνείου οι Ελληνοεβραίοι 

φοιτητές πρόσφεραν τη δράση τους. Κι αυτών η ταυτότητα άλλαζε. ΄Εβγαιναν από 

την ταυτότητα  του θύματος των ναζί, του αποκλεισμένου Εβραίου στην οποία 

ήθελε να τους εγκλείσει ο ναζισμός και μοιράζονταν τις εμπειρίες και έπαιρναν τα 

ίδια ρίσκα με τους συμφοιτητές τους.  

Δεν θα τους σώσει πάντοτε αυτό. Ενίοτε θα βρουν τον θάνατο, όπως ο 

φοιτητής Εντμόν Τορόν, που είχε την ατυχία να σκοτωθεί σε μεγάλη διαδήλωση 

στην Αθήνα εναντίον της πολιτικής επιστράτευσης τον Μάρτιο του 1943. Έτσι δεν 

βρήκε τον προδιαγεγραμμένο γι’ αυτόν θάνατο στον θάλαμο αερίων, αλλά έγινε 

ένα από τα «χίλια σκοτωμένα παιδιά της ΕΠΟΝ», όπως τιτλοφόρησε τον κατάλογό 

του ο Επονίτης Πέτρος Ανταίος που εργάστηκε πολύ για τη διάσωση της μνήμης της 

ΕΠΟΝ.  

Μια άλλη ιστορία, αυτή του Επονίτη Ραφαήλ Φρεζή από τον Βόλο, έχω 

αφηγηθεί στο βιβλίο μου για την αντίσταση της νεολαίας,  βασισμένη σε πολλές 

συζητήσεις μας.40  Σημείωνα εκεί πως η ιστορία δίνεται ενδεικτικά και πως η 

συμμετοχή των νέων Εβραίων στην ΕΠΟΝ, αλλά και γενικότερα στην Αντίσταση, 

είναι ακόμη ένα ανοιχτό πεδίο για έρευνα. Τα βιβλία που προαναφέρθηκαν καθώς 

και η ΄Εκθεση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος με τίτλο «Συναγωνιστής» 

βασισμένη στην έρευνα του Ιάσονα Χανδρινού έριξαν ένα πρώτο φως σ’ αυτήν  την 

λησμονημένη ιστορία.  Είμαι βέβαιη ότι οι έρευνες θα προχωρήσουν αφού άνοιξε ο 

δρόμος γι’ αυτό το πεδίο. 

* 

Μετά τον πόλεμο Οι περισσότεροι επιζώντες ξεκίνησαν τη ζωή τους ξανά 

από το μηδέν, έχοντας χάσει εκτός από οικογένεια, και κάθε περιουσιακό στοιχείο. 

Χρειάστηκε μεγάλος αγώνας για να ανακτηθούν σπίτια και μαγαζιά. Λιγότεροι από 

5.000 Εβραίοι αποτέλεσαν τις ελληνοεβραϊκές κοινότητες μετά το 1950 και σήμερα 

ο αριθμός αυτός βαίνει συρρικνούμενος (περίπου 3.500 συνολικά). Ο πληθυσμός 

είναι όμως πια συγκεντρωμένος κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ 

ολιγομελείς  κοινότητες υπάρχουν ακόμη στη Λάρισα, στον Βόλο, στα Γιάννενα, 

στην Κέρκυρα, στη Χαλκίδα και στη Ρόδο. Σε άλλες πόλεις, δίχως κοινότητα πια, την 

ιστορική παρουσία των Εβραίων στην πόλη μένει να θυμίζει μία Συναγωγή, όπως η 

αναστηλωμένη και μετά τον πρόσφατο εμπρησμό της του 2010 ανακαινισμένη  

                                                           
40 Ο. Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς, ό.π. σ. 387-390. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Ραφαήλ 
Φρεζή για τις συζητήσεις μας και την προθυμία με την οποία με δαφώτισε για πολλά θέματα. 
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Συναγωγή Ετς Αχαγίμ στα Χανιά, η Συναγωγή στη Βέροια, ή η Συναγωγή που 

στεγάζει και το  Μουσείο στη Ρόδο. Ή ένα μνημείο, όπως τώρα πια στην Καβάλα.    

Οι δυσκολίες της επιστροφής των λιγοστών επιζώντων και τα χρόνια της 

ανασυγκρότησης αποδεκατισμένων κοινοτήτων αλλά και προσωπικών ρημαγμένων 

ζωών αποτελούν τα τελευταία χρόνια αντικείμενο μελετών πολλών ερευνητών.  

΄Εχει συγκροτηθεί έτσι ένα νέο πεδίο ερευνών που θα ρίξει φως στα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια 41. 

* 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να συγκροτείται και στην 

Ελλάδα η μνήμη της Shoah με την έκδοση μαρτυριών επιζώντων και να αφυπνίζεται 

το ενδιαφέρον σε ακαδημαϊκούς κύκλους. Με την αναγνώριση «Ημέρας Μνήμης 

Θυμάτων και Ηρώων Ολοκαυτώματος» όπως ονομάστηκε στην Ελλάδα η Διεθνής 

Ημέρα Μνήμης, από το 2004 έχουμε περάσει σε μια περίοδο θεσμικής πια μνήμης. 

Μνημεία στήνονται σιγά σιγά σε όλες τις πόλεις που έχασαν τις εβραϊκές τους 

κοινότητες κι έχει ανακοινωθεί η ίδρυση ενός μεγάλου Μουσείου Ολοκαυτώματος 

και εκπαιδευτικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα χρόνια. Η δράση του 

Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη (Δήμαρχος Θεσσαλονικέων από το 2010 μέχρι τον 

Μάιο του 2019) υπήρξε καθοριστική σ’ αυτό το σχέδιο όπως και γενικώς στην 

εγγραφή της εβραϊκής μνήμης στην μνήμη της πόλης. Μένει φυσικά πολλή δουλειά 

να γίνει ακόμη για την εγγραφή αυτής της μνήμης στη συλλογική μας μνήμη και για 

την αξιοποίηση της στην εκπαίδευση, τομέας στον οποίο έχουν σημειωθεί 

σημαντικά βήματα. Το ετήσιο σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος αποτελεί 

σημαντική και σταθερή αναφορά επί δεκαπέντε χρόνια τώρα στην Αθήνα στον 

τομέα της Διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος .42   

 

 

 

     

 

 
 
 
 

                                                           
41 . Αννα Μαρία Δρουμπούκη, Μια ατελείωτη διαπραγμάτευση. Η ανασυγκρότηση των ελληνικών 
εβραϊκών κοινοτήτων και οι γερμανικές αποζημιώσεις, 1945-1961, πρόλογος Γ. Κόκκινος, εκδ. 
Ποταμός, Αθήνα 2019.   

42 . Με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί πολύ αναλυτικά. Βλ εκτός από το βιβλίο Η ανάδυση μιας 
δύσκολης μνήμης, τα πρακτικά του Σεμιναρίου του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος προηγουμένων 
χρόνων, και το άρθρο μου στη Νέα Εστία, τχ 1868, Μάρτιος 2016: “Από τη λήθη στη μνήμη. Η 
ανάδυση και η συγκρότηση της μνήμης της Shoah στην Ελλάδα” (αναρτημένο και στο 
www.eap.academia.edu/OdetteVaronVassard όπου και άλλα σχετικά κείμενα). Τέλος, βλ. και O. 
Varon-Vassard, Des sépharades aux Juifs grecs, Histoire, mémoire et identité, éd. Le Manuscrit, Paris 
2019.  

http://www.eap.academia.edu/OdetteVaronVassard
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Προτάσεις για μια Βιωματική Διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα μέσω της Τέχνης 
(εργαστήριο) 

Νίνα Αλκαλάη 

 

 

To κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτικό συνοδευτικό υλικό του βιωματι- 
κού 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 θέλουν να προσεγγίσουν 
το Ολοκαύτωμα και μέσα από τις τέχνες. Στο βιβλίο τους «Προσεγγίζοντας το 
Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο», η ερευνητική oμάδα εκπαιδευτικών (Γ. 
Κόκκινος, Μ. Βλαχού, Β. Σακκά, Ε. Κουνέλη, Α. Κώστογλου, Σ. Παπαδόπουλος) 
τονίζει ότι 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. Στο πλαίσιο της σύγχρονης 
διδακτικής μεθοδολογίας η Τέχνη (μουσική, εικαστικά, χορός, θέατρο ποίηση,  
λογοτεχνία, φωτογραφία, κινηματογράφος, βίντεο, αφίσες, γκράφιτι) αναζητά και 
ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση, διερεύνηση, αποστασιοποίηση και επανόρθωση. 
Εξάλλου ο Elliot Eisner, ως 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»; 
● Η Τέχνη που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου ως : 
Αρχειακό υλικό 
Μέσο γνώσης και κατανόησης 
Πράξη δημιουργίας και επανόρθωσης 
 
Εκατοντάδες ποιήματα και πάνω από 4.000 ζωγραφιές, έργα 11.000 
κρατούμενων, βρέθηκαν στο στρατόπεδο του Terezin, βιτρίνα προπαγάνδας των 
ναζί στη βόρεια Βοημία, όπου παιδιά, έφηβοι και ενήλικες είχαν τη δυνατότητα 
καλλιτεχνικής δημιουργίας πριν μεταφερθούν σε άλλα στρατόπεδα εξόντωσης. 
Στις ζωγραφιές και στους στίχους, ο τρόμος, η θλίψη, η ελπίδα και η απορία 
παίρνουν χρώμα και μορφή. Τα έργα, ως προσωπικές πράξεις δημιουργίας, 
αποτέλεσαν πολύτιμο εργαλείο συναισθηματικής έκφρασης και επιβίωσης, αλλά 
ταυτόχρονα και σημαντικές μαρτυρίες μιας ακατανόητης πραγματικότητας. 
Τα έργα από το Terezin, αλλά και ημερολόγια, μουσικές συνθέσεις και σκίτσα 
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 
κρατούμενων. 
● Τέχνη μετά τον Πόλεμο 
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Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Γερμανοεβραίος φιλόσοφος Theodor 
Adorno με τη γνωστή φράση του «μετά το Άουσβιτς δεν μπορεί να υπάρξει ποίηση» 
αμφισβήτησε τη δύναμη της Tέχνης και ανέδειξε το ζήτημα του 
«περιγράψιμου», της δυνατότητας λεκτικής αποτύπωσης οριακών γεγονότων, 
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 συγγραφέας και 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 ανάγκη έκφρασης μέσω της Τέχνης 
αναδεικνύεται τόσο στα έργα που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του 
Ολοκαυτώματος, όσο και στα μεταπολεμικά έργα (λογοτεχνία, ποίηση, θεατρικά 
κείμενα, εικαστικά, φιλμ, χορογραφίες, μουσικές συνθέσεις) που δημιουργούνται 
ακόμα και σήμερα και αναφέρονται σε αυτό το γεγονός. Επιζήσαντες, απόγονοι, 
καλλιτέχνες και διανοούμενοι, Εβραίοι και μη, αναζητούν μέσα από τον συμβολισμό 
της Τέχνης την κατανόηση, την ψυχική εκτόνωση και 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 (Art education): 
Επιδιώκεται η επαφή και εξοικείωση των μαθητών με επιλεγμένα έργα 
τέχνης. 
 
1.1 Καταρχήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη «στρατοπεδική τέχνη». 
Υπάρχει ένα ευρύ και σημαντικό αρχειακό υλικό (μέρος του διαθέσιμο 
πλέον και στο Διαδίκτυο) 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 εμπνέονται από αυτό το γεγονός 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν («στρατοπεδική λογοτεχνία», ποίηση, 
εικαστικά έργα, χορογραφικά έργα, μουσικές συνθέσεις, κινηματογραφικά, 
θεατρικά έργα) 
1.3 Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έργα που δεν έχουν άμεση σχέση 
με το Ολοκαύτωμα. Για παράδειγμα, εργα τέχνης που εκφράζουν τη διαχρονική 
αγωνία του ανθρώπου για τον πόλεμο, τη βία, την απώλεια και τον αποκλεισμό, 
μπορούν να συνδεθούν με το συγκεκριμένο θέμα. 
 



47 
 

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, ή/και σωματικό επίπεδο. Η βιωματική διδασκαλία μέσω των 
τεχνών προσφέρει στους μαθητές έναν χώρο για να σκεφτούν και να 
δημιουργήσουν έναν προσωπικό διάλογο με τα γεγονότα, ώστε να μη μένουν απλοί 
αποδέκτες ιστορικών πληροφοριών. Στον ασφαλή χώρο της καλλιτεχνικής 
διαδικασίας, ατομικής ή συλλογικής, και 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. Τέτοιες έννοιες είναι   ο ρατσισμός, η προκατάληψη αλλά και   
σεβασμός του Άλλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προστασία, η διάσωση. 
Η Τέχνη ως εργαλείο προσέγγισης του Ολοκαυτώματος χρησιμοποιήθηκε ήδη 
από τη δεκαετία του ΄70 στο Μουσείο του στρατοπέδου του 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 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, γράμματα, ποιήματα, 
εικαστικά έργα και μουσικές συνθέσεις ενηλίκων και παιδιών που 
δολοφονήθηκαν ή επέζησαν, αλλά και έργα καλλιτεχνών που μεταπολεμικά 
εμπνέονται από αυτό το γεγονός μπορούν να αποτελέσουν ερέθισμα 
προσωπικής δημιουργίας. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να αποφύγουμε «μια 
διδασκαλία της φρίκης» (Β. Σακκά) ή μία περιγραφή των Εβραίων 
αποκλειστικά ως θυμάτων ενός παρανοϊκού σχεδίου. Οι Εβραίοι ήταν Ευρω- 
παίοι πολίτες η συμβολή των οποίων υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι επιλογές για τον τρόπο προσέγγισης του 
Ολοκαυτώματος έχουν άμεση σχέση τόσο με την ηλικία των μαθητών όσο 
και με τα χρονικά περιθώρια. Ο δάσκαλος έχει στη διάθεσή του δύο-τρεις ώρες 
με παιδιά της έκτης δημοτικού, ενώ με παιδιά του γυμνασίου ή λυκείου έχει 
περισσότερες ώρες και τη δυνατότητα ενός ευρύτερου πρότζεκτ.  
 
Παραδείγματα προσέγγισης σε 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 
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για 2 χρόνια στο διαμορφωμένο πατάρι ενός σπιτιού στην Ολλανδία μέχρι να 
τους συλλάβουν οι ναζί το 1944. 
 
Μπορεί μετά να ζητηθεί από τους μαθητές: 
 
▪ να γράψουν κάτι που θα απευθυνόταν στην Άννα Φρανκ (αλλά και σε όλα τα 
παιδιά που κρύβονταν) 
▪ να ζωγραφίσουν ελεύθερα σε ατομικό ή κοινό χαρτί κάτι που έχει σχέση με αυτό 
που σκέπτονται ή αισθάνονται με αφορμή αυτή την ιστορία 
▪ να φτιάξουν κάτι (κολλάζ, χειροτεχνία) 
▪ με αφορμή το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, να σκεφτούν αν γνωρίζουν για 
παιδιά που σήμερα βιώνουν τον πόλεμο, τη βία και τον τρόμο. 
● 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 όπως και 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. 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; 
● Με την καθοδήγηση κάποιου δάσκαλου εξοικειωμένου με την κίνηση, οι 
μικροί μαθητές μπορούν να πειραματιστούν στον κινητικό αυτοσχεδιασμό 
πάνω σε συγκεκριμένες οδηγίες - έννοιες: Τι σημαίνει κινούμαι ελεύθερα στο χώρο; 
Τι αλλάζει στο σώμα όταν πρέπει να είναι κρυμμένο; Πώς μεταφράζεται σε κίνηση η 
έννοια «προστατεύω κάποιον»; Πως κινείται μια ομάδα παιδιών που αποφασίζει να 
προστατεύσει ένα μέλος της ομάδας; Με τι κίνηση- κινήσεις- μικρό χορό, ατομικά ή 
ομαδικά μπορώ να εκφράσω μέσα από το σώμα έννοιες όπως «επιτίθεμαι- 
διασώζω-συνεργάζομαι-προστατεύω…» 
● 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 επιλεγμένα 
αποσπάσματα από ένα από τα δεκάδες βιβλία-μαρτυρίες που έχουν γράψει 
Έλληνες Εβραίοι επιζώντες, ή να παρακολουθήσουν κάποιο από τα φιλμ που 
έχει γυριστεί για τους Έλληνες Εβραίους επιζώντες (σχετική βιβλιογραφία και 
υλικό δίνει το Εβραϊκό Μουσείο). Μετά οι μαθητές το χρησιμοποιούν ως 
σημείο εκκίνησης για προσωπική δημιουργία ατομικά ή σε ομάδες (κείμενο- 
ποίημα- τραγούδι- εικαστικό έργο-αφίσα-θεατρικό έργο) 
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● Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε να κάνουν μια έρευνα για τα έργα που 
έχουν δημιουργήσει σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες για το Ολοκαύτωμα 
(εικαστικά, θεατρικά, χορογραφικά, λογοτεχνικά, ποιητικά). 
● Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν τις σύγχρονες αντισημιτικές 
προκαταλήψεις σε γελοιογραφίες εντύπων ή σε γκράφιτι στους τοίχους και να 
ανταποκριθούν με καλλιτεχνική δημιουργία. 
● Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έννοιες και στοχασμούς πάνω στην 
ανθρώπινη φύση και τη βία και να τους προκαλέσουμε να σκεφτούν τις δικές 
τους προκαταλήψεις για διάφορες μειονότητες. 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (16-18 ετών) 
Ισχύουν αυτά που γράφονται στο επίπεδο 2.  
Επίσης: 
● Μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να κάνουν μια μικρή έρευνα 
για τη ζωή και το έργο συγκεκριμένων Εβραίων καλλιτεχνών οι οποίοι 
χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα 
● Μπορούμε να αναζητήσουμε σύγχρονα ευρωπαϊκά έργα τέχνης 
(λογοτεχνία- μουσική- θέατρο- φιλμ-χορός) που αναφέρονται στο 
Ολοκαύτωμα. 
● Μπορούμε να προβάλουμε ιστορικά ντοκιμαντέρ ή φιλμ για εκείνη την 
περίοδο και μετά να τους ζητήσουμε να σκεφτούν τρόπους αντιμετώπισης 
του ρατσισμού μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας (π.χ. 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 στη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου. 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 Φωφώς Τερζίδου 
→ Η ταινία « Θεσσαλονίκη, πόλη της σιωπής» του Michel Amaraggi 
→ Το ντοκιμαντέρ «Το Ολοκαύτωμα της μνήμης» του Στέλιου Κούλογλου 
 
Υπάρχουν επίσης δεκάδες ντοκιμαντέρ και ταινίες που αναφέρονται στο 
Ολοκαύτωμα.  
Για παράδειγμα: 
 
→ 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 Lanzmann (4 DVD, 550 min.) βασίστηκε σε 
έρευνα 12 ετών σε πολλές χώρες και συνεντεύξεις με πρώην κρατούμενους 
στρατοπέδων, αξιωματικούς των SS και αυτόπτες μάρτυρες της «Tελικής Λύσης». 
Κάποια μικρά αποσπάσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό εργασίας. 
→ Η ταινία «Europa-Europa» του Agniesta Holland, αναφέρεται στην πραγ- 
ματική ιστορία ενός μικρού Γερμανοεβραίου που σώθηκε παριστάνοντας τον 
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ναζί. 
→ Η ταινία «Η Κλέφτρα των βιβλίων» του Μπράιαν Πέσιβαλ 
→ Η ταινία «Ida» του Πάβελ Παβλικόφσκι 
→ Η ταινία «Φοίνικας» σε σκηνοθεσία Κρίστιαν Πέτζολντ διαπραγματεύεται 
θέματα προδοσίας, αλλά και την αδυναμία προσαρμογής των επιζώντων. 
→ 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. 
→ «Θα πέσει η Νύχτα» ή « Γερμανικά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης»,  
ντοκιμαντέρ με αρχειακό υλικό πολέμου. Το 1945 καθώς οι σύμμαχοι 
προελαύνουν, ο Σίντνει Μπερνστάιν, επικεφαλής του τμήματος 
κινηματογράφου του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας ζητά από τα 
στρατιωτικά κινημ. συνεργεία να κινηματογραφήσουν με λεπτομέρεια αυτά που 
βλέπουν, ως απόδειξη των εγκλημάτων των ναζί. 
→ « In the Presence of My Neighbours» του George Gedeon. Σε αυτό το 
ερευνητικό ντοκιμαντέρ ο Ελληνοκαναδός δημοσιογράφος George 
Gedeon, χωρίς να είναι ο ίδιος Εβραίος, επικεντρώνει την κάμερα στο ιστορικό 
αλλά και στο σύγχρονο κλίμα της διάθεσης των Ελλήνων απέναντι στους 
Εβραίους. 
→ «Denial» ( Άρνηση) 2016 σκηνοθεσία Μικ Τζάκσον. Η δικαστική διαμάχη 
ανάμεσα στον αρνητή του Ολοκαυτώματος, τον Βρετανό «ιστορικό» Ντέιβιντ 
Ίρβινγκ, και στην Αμερικανοεβραία πανεπιστημιακό Ντέμπορα Λίπσταντ, η 
οποία απασχόλησε την κοινή γνώμη και τα διεθνή ΜΜΕ. 
→ «The Interrogation» (Η Ανάκριση) 2016 του Erez Pery. Το 1946, ο 
Ρούντολφ Φραντς Φέρντιναντ Ες, ο διοικητής με τη μακροβιότερη θητεία στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, βρίσκεται σε πολωνική φυλακή, 
αναμένοντας τη δίκη του. 
→ Ο «διερμηνέας» (2018) του Martin Šulík. Ο 80χρονος Άλι ανακαλύπτει πως 
πρώην αξιωματικός των SS περιγράφει στα απομνημονεύματά του την 
εκτέλεση των γονιών του. Αποφασισμένος να εκδικηθεί καταφθάνει στη Βιέννη, 
όπου θα γνωρίσει τον 70χρονο Γκέοργκ, γιο του αξιωματικού. 
→ « To life» (Όλα για τη ζωή) 2014 του Uwe Jansen . Μια ηλικιωμένη 
Εβραία και ένας νεαρός Γερμανός δημιουργούν μια σχέση αποδοχής και 
αλληλοστήριξης. 
→ “Woman in gold” (Γυναίκα από χρυσό) 2015 του Σάιμον Κέρτις. H 
Μαρία Άλτμαν, Εβραία από τη Βιέννη, διεκδίκησε από την αυστριακή 
κυβέρνηση την προσωπογραφία της θείας της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ του 
Γκούσταφ Κλιμτ, που είχε κλαπεί από τους ναζί. 
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→ “Run Boy Run” 2013 του Pepe Danquart. Το φιλμ βασίζεται στο 
μυθιστόρημα του 2000 με τίτλο Run, Boy, Run του Uri Orlev που αναφέρεται 
στη ζωή του Yoram Fridman, που ως οκτάχρονος Εβραίος το 1942 
δραπέτευσε από το γκέτο της Βαρσοβίας και κατόρθωσε να επιβιώσει τα 
επόμενα 3 χρόνια. 
● Κάποια links για χορογραφικά έργα με θέμα το Ολοκαύτωμα: 
→ Dance videos by Allen Kaeja and Mark Adam 
 
1. “Scene from Sarah” (1999) www.youtube.com/watch?v=VhrSEZV6CxA 
2. “Witnessed” (1997) www.youtube.com/watch?v=DXa2gm7zK10 
3. “1939” www.youtube.com/watch?v=6o8PEUk8hwg 
4. “Anne Frank” by Reginaldo Oliveira www.youtube.com/watch?v=lmF3AiWbX_k 
 
Τα παραπάνω είναι απλά παραδείγματα για την ενσωμάτωση της Τέχνης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουν, τις γνώσεις και 
προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένους τομείς τέχνης, οι καθηγητές μπορούν να 
αυτοσχεδιάσουν δημιουργικά, έτσι ώστε η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος να 
ενθαρρύνει μια ευρύτερη προσέγγιση της ανθρώπινης εμπειρίας. 
Περισσότερο υλικό για Τέχνη σχετική με το Ολοκαύτωμα μπορείτε να βρείτε 
στο Διαδίκτυο (Holocaust Art). 
Επίσης για τη διδασκαλία μέσω τέχνης: 
-Κόκκος Α. και Συνεργάτες (2011) Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. 
Εκδόσεις Μεταίχμιο 
-Σλιώμης Θ. (2016) Η τέχνη απέναντι στο Ναζισμό. Το μουσικό κίνημα της 
Τερεζίν 1941-1945. Εκδόσεις Πατάκη 
-Langer, L. Art from the Ashes: A Holocaust Anthology Revised Edition 
-Mezirow, J. και Συνεργάτες (2007) Η μετασχηματίζουσα Μάθηση. Εκδόσεις 
Μεταίχμιο. 
-Τhomson, R (2013) Terezin: A Story of the Holocaust 
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Η Διαχείριση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος μέσα από τις Ταινίες 
(εργαστήριο) 

 
Οντέτ Βαρών-Βασάρ & Αλεξάνδρα Πατρικίου 

 
 
Διάρθρωση του εργαστηρίου 
 

• Εισαγωγικές παρατηρήσεις 10΄ και θέαση των τρέιλερ  

• Διαχωρισμός σε ομάδες ανάλογα με τις ταινίες και συζήτηση/καταιγισμός 
ιδεών για ανάπτυξη θεματικών 20΄ 

• Ένα σχόλιο από κάθε ομάδα για την κάθε ταινία. Σχολιασμός από την 
Αλεξάνδρα Πατρικίου και την Οντέτ Βαρών-Βασαρ. 5΄ η κάθε ομάδα. Σύνολο 
20΄ 

• Κλείσιμο. Προτάσεις και για άλλες ταινίες. 10΄.  
 
Ταινίες που επιλέχτηκαν 
Ο Πιανίστας 
Η Λίστα του Σίντλερ 
Η ζωή είναι ωραία 
 
Δημοφιλείς ταινίες, όπως αυτές που θα συζητήσουμε σήμερα, μπορεί να έχουν 
προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις (θετικές και αρνητικές), αλλά έχουν παίξει πολύ 
σημαντικό ρόλο στο να γνωστοποιήσουν στο ευρύ κοινό το ίδιο το Ολοκαύτωμα. Το 
ζήτημα είναι, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ταινίες αυτές είναι η μόνη επαφή με το 
θέμα, οπότε ο θεατής νομίζει ότι οι ταινίες αυτές απεικονίζουν και την 
πραγματικότητα. Πιστεύουμε, ότι γνωρίζουμε πράγματα για το Ολοκαύτωμα, 
εφόσον έχουμε δει τρεις τέσσερις τέτοιες ταινίες. Στην πραγματικότητα όμως, αν 
και όντως έχουμε έρθει σε επαφή, γνωρίζουμε ελάχιστα, και, σε κάθε περίπτωση, 
μια μονάχα όψη ενός ασύλληπτα περίπλοκου φαινομένου.  
 
 
Επιδιωκόμενοι στόχοι: 
Οι μαθητές φεύγοντας από το μάθημα να έχουν τουλάχιστον τρία πράγματα στο 
μυαλό τους:  

➢ Μνήμη: Το Ολοκαύτωμα δεν αφορά μόνο τα έξι εκατομμύρια Εβραίους που 
δολοφονήθηκαν. Πρόκειται επίσης για την απώλεια των μελλοντικών 
γενεών. Ποιοι μελλοντικοί  επιστήμονες, καλλιτέχνες, απλοί άνθρωποι, 
συγγραφείς ή φιλόσοφοι δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να γεννηθούν και να 
προσφέρουν τα φώτα τους και τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο; . 
Χάθηκαν λοιπόν δικοί μας άνθρωποι.  

➢ Συνάφεια: Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι τα μαθήματα του 
Ολοκαυτώματος συνδέονται άμεσα με τα παγκόσμια γεγονότα. Τα ονόματα 
και τα μέρη μπορεί να αλλάζουν, αλλά τα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα 
αυτών των μαθημάτων εξακολουθούν να ισχύουν.  

➢ Ευθύνη: Οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν τη δική τους ευθύνη, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί, ότι η γενοκτονία δεν θα συμβεί ξανά. Πρέπει 
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όλοι να απαντάμε όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μίσος, προκατάληψη 
και αντισημιτισμό. 

 
Μαθητικά αποτελέσματα: 

➢ Αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις του Ολοκαυτώματος στις μεταπολεμικές και τις 
μελλοντικές γενιές.  

➢ Αρχίζουν να κατανοούν τη σημασία της ηθικής λήψης αποφάσεων τόσο στην 
ατομική όσο και στη δημόσια ζωή.  

➢ Αρχίζουν να εκτιμούν τον ρόλο και τη σημασία τους ως πολίτες των δικών 
τους κοινοτήτων, καθώς και της ευρύτερης παγκόσμιας κοινότητας. 

➢ Ασκούνται στην κριτική στάση απέναντι σε κάθε μορφή τέχνης, και ιδιαίτερα 
απέναντι στον κινηματογράφο, που επιβάλλεται εύκολα και γρήγορα χάρη 
στην ισχύ της εικόνας. 

 
Βασικές αρχές:  

• Πρόκειται για την  αρχή μιας συζήτησης, όχι για το τέλος 

• Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση, ότι πρόκειται για μυθοπλασία ακόμη και 
όταν απεικονίζονται ιστορικά γεγονότα  

• Η συντριπτική πλειονότητα των ταινιών ενέχει την υπόνοια, ότι το 
Ολοκαύτωμα είναι κάτι που συνέβη στα ξένα σε ξένους. Ό,τι δεν αφορά 
Έλληνες πολίτες.  

• Κάθε τέτοια ταινία είναι έργο τέχνης, άρα «παίζει» με τα σύμβολα. Αυτό 
εξοικειώνει τους μαθητές με τη γλώσσα των συμβόλων και τους βοηθά στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ανάγνωσης.  
 
 
 

• Σύγκριση με άλλες ταινίες.  

• Ποιες θεματικές αναπτύσσονται σε κάθε ταινία; Οι απαντήσεις σε αυτό θα 
μπορούσαν να κυμαίνονται από μια απλή συζήτηση μέχρι την υλοποίηση 
μεγαλύτερων πρότζεκτ.  

• Ηλικιακές ομάδες. Για ποιες ηλικίες προορίζεται η κάθε ταινία;  
 

Σε αυτό το σημείο  σας προτείνουμε μερικές ερωτήσεις που θα μπορούσατε να 
αναθέσετε στους μαθητές ανά ταινία.  
 
 
Η ζωή είναι ωραία: 

➢ Γιατί είναι το πρώτο μισό της ταινίας τόσο «ελαφρύ»; Τι σκοπό εξυπηρετεί; 
Είναι αποτελεσματικό; Είναι σωστό να αντιμετωπίζουμε το Ολοκαύτωμα με 
τρόπο «ελαφρύ»; 

➢ Ο Giosue δηλώνει ότι «κερδίσαμε»! Ξέρουμε ότι πιστεύει ότι έχει απλώς 
κερδίσει το παιχνίδι. Τι άλλο έχει κερδίσει; 

➢  «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότεροι άνθρωποι που να ειδικεύονται 
στο αδύνατο.» Theodore Roethke, Αμερικανός ποιητής. Σχολιάστε.  
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Σημειώσεις-σκέψεις:  
 

Η ταινία ξεκινάει δηλώνοντας προγραμματικά ότι πρόκειται για μύθο. Αν και 
η ταινία έχει πολλά λάθη, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι η ακριβής 
αναπαράσταση ο στόχος μιας ταινίας και μάλιστα μιας ταινίας μυθοπλασίας; Ένα 
πολύ κεντρικό ζήτημα στο θέμα «κινηματογραφική αναπαράσταση του 
Ολοκαυτώματος» είναι η αληθοφάνεια. Πόσο αληθοφανής πρέπει να είναι μια 
αναπαράσταση της εξόντωσης τόσων ανθρώπων; Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, είτε 
πρόκειται για ντοκιμαντέρ είτε για μυθοπλαστική ταινία, συζητάμε για κάποια 
αναπαραστατική φόρμα. Άρα μιλάμε ήδη για μία «κατασκευή», με τα δικά της όρια 
και περιορισμούς και όχι για την ίδια την πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, το 
να πεις ότι το Ολοκαύτωμα είναι το «ανείπωτο κακό» με έμφαση στο «ανείπωτο» 
είναι σαν να λέμε ότι οι γενοκτονικές αυτές πολιτικές είναι απρόσιτες στην 
ανθρώπινη κατανόηση. Μήπως λοιπόν δεν έγιναν από "κανονικούς" ανθρώπους;. 
Το θέμα με το Ολοκαύτωμα είναι ότι πρόκειται για ένα γεγονός προσβλητικό, 
βαθύτατα διεστραμμένο που αμφισβητεί τη βασική πίστη στον ανθρωπισμό μας. Ο 
στόχος δεν είναι να σας πω πώς θα έπρεπε να γίνονται οι ταινίες με θέμα το 
Ολοκαύτωμα. Και να ήθελα, δεν θα ήξερα να σας πω τον τρόπο. Η φιλοδοξία μου 
είναι, ίσως υπέρμετρα μεγάλη για τον τόσο λίγο χρόνο που έχουμε,  να σας 
βοηθήσω να βλέπετε τις ταινίες αυτές με στοχασμό και κριτικό βλέμμα. Σε πολλές 
περιπτώσεις θα έλεγα ότι οι ταινίες αυτές δημιουργούν εντυπώσεις ισχυρότερες 
από ένα μάθημα στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Είναι όμως χρήσιμο και 
εποικοδομητικό να σκεφτούμε και να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις ταινίες.  

Η ταινία αυτή αξιοποιεί το χιούμορ, π.χ. η σκηνή μέσα στο σχολείο κατά την 
οποία θεματοποιείται η αρχή της ανωτερότητας της φυλής. Χωράει το χιούμορ στην 
αναπαράσταση του Ολοκαυτώματος και μάλιστα από μη Εβραίο; Αυτό το χιούμορ 
είναι που κάνει τη θυσία του πατέρα στο τέλος πιο τραγική. Το έργο δε μιλάει μόνο 
για την αποτυχία του γερμανικού πολιτισμού αλλά και για τον ιταλικό φασισμό που 
επέτρεψε και  βοήθησε να γίνουν τα εγκλήματα αυτά. Με αυτόν το τρόπο ο 
φασισμός μετατρέπεται σε φάρσα. Ο αυταρχικός λόγος χρησιμοποιείται κατά το 
δοκούν υπονομεύοντας τελικά τον ίδιον τον αυταρχισμό. Οι κανόνες του παιχνιδιού 
λειτουργούν ως αντιστροφή του  ναζιστικού οργανωτικού συστήματος  και της 
συστηματικής πειθαρχίας που έδειξαν οι ναζί στην εκτέλεση της τελικής λύσης. Οι 
κανόνες του παιχνιδιού «δουλεύουν» εναντίον της απανθρωποίησης. 

Επίσης θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για το τι σημαίνουν οι 
«στρατηγικές επιβίωσης». Η επιβίωση δεν είναι μόνο βιολογική. Επεξεργαζόμαστε 
νοητικά το περιβάλλον μας και αυτό ενδέχεται να κάνει τον άνθρωπο πιο ανθεκτικό. 
Μουσική είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα και για τον πιανίστα. Δεν έχει 
καθόλου σκηνές φρίκης. Με το να υπάρχει τόση έμφαση στο «πριν» δείχνει ότι 
διακόπτεται μια ζωή. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε ταινίες που 
ξεκινούν από τον εκτοπισμό ή το ίδιο το στρατόπεδο μπαίνει κάπως στο περιθώριο.  
 
Η Λίστα του Σίντλερ:  

➢ Υπήρξε έντονος προβληματισμός και μεγάλη συζήτηση για το αν έπρεπε να 
τιμηθεί ο Όσκαρ Σίντλερ με τον τίτλο τιμής του Δικαίου των Εθνών. Γιατί 
πιστεύετε ότι συνέβη αυτό;  



55 
 

➢ Τι πιστεύετε ότι μαθαίνουμε από τις ιστορίες των Δικαίων των Εθνών, 
μολονότι μπορεί να αποτελούν τις εξαιρέσεις και όχι τον κανόνα; 

➢ Γιατί πιστεύετε ότι ο Σίντλερ συμφώνησε να βοηθήσει τους εργάτες του και 
να τους σώσει; Έχουν σημασία τα κίνητρά του; 

Σημειώσεις-σκέψεις:  
 
Πώς απεικονίζεται η εβραϊκότητα στην ταινία αυτή; Βλέπουμε διαφορετικά 
πολιτισμικά έθιμα – ενδυμασίες, διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, διαφορετικά 
επαγγέλματα, όλες τις ηλικιακές ομάδες. Πώς θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε την 
αναπαράσταση της σχέσης του Σίντλερ με τον Στερν; Έχει χαρακτηριστεί ότι είναι 
σαν σχέση ζευγαριού, καθώς ισχύει το ότι «πίσω από «κάθε πετυχημένο άνδρα 
υπάρχει μία δυνατή γυναίκα». Συμφωνείτε με μία τέτοια περιγραφή;    
 
Διαφορές με την ελληνική περίπτωση: κίτρινα αστέρια στην Ελλάδα, στην Πολωνία 
άσπρα-μπλε. 
Δημιουργία των γκέτο στην Πολωνία σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Διαφορετικές 
διάλεκτοι/γλώσσες (γίντις, λαντίνο). Διαφορετικές αντιδράσεις στο ενδεχόμενο 
κρυψίματος: πόσο εύκολα εγκαταλείπει κανείς την ταυτότητά του;  
 
Οι ιστορίες διάσωσης είναι οι εξαιρέσεις. Συντρέχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους 
πρέπει να τις αναφέρουμε, και να τις αναδείξουμε, ο κυριότερος εκ των οποίων 
είναι ότι θα καταλάβουμε την αξία της ατομικής επιλογής. Ωστόσο, οι ιστορίες 
αυτές μάς προκαλούν μια έντονη, συναισθηματική αντίδραση: ευχόμαστε και 
αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπήρχαν κι άλλοι τέτοιοι σωτήρες. Αν και μία τέτοια 
αντίδραση είναι κατανοητή, εν τούτοις δεν μας οδηγεί σε παραγωγικές σκέψεις και 
δεν μας βοηθάει να κατανοήσουμε ούτε τους μηχανισμούς της γενοκτονίας ούτε 
της διάσωσης.    
 
 
 
Ο Πιανίστας:  

➢ Πώς ορίζεται η Αντίσταση; Ποιες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνει ο όρος;  
➢ Πρόκειται για μια ιστορία κρυμμένου. Ποια τραύματα μπορεί να 

περιλαμβάνει μια τέτοια ιστορία; 
➢ Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Τέχνης και μάλιστα της μουσικής σε 

συνθήκες δίωξης, εγκλεισμού ή άλλου είδους καταπίεσης;  
➢ Πώς θα σχολιάζατε το γεγονός, ότι η συγκεκριμένη ταινία είναι ιστορία για 

έναν επιζήσαντα, αλλά με δεδομένο ότι ο σκηνοθέτης Ρομάν Πολάνσκι ήταν 
κι ο ίδιος εβραιόπουλο κρυμμένος στη γερμανοκρατούμενη Κρακοβία, είναι 
και η ιστορία ενός επιζήσαντα.   

 
Σημειώσεις-σκέψεις:  

 
Πρόκειται για μια ιστορία κρυμμένου και όχι για μια ιστορία από στρατόπεδο. Το 
δύσκολο έργο του κρυψίματος είναι σαφές ότι απαιτεί δικτύωση και πολλές 
κρυψώνες. Η κάθε κρυψώνα μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορετική εμπειρία. Ο 
παραλληλισμός με την ελληνική περίπτωση μπορεί να γίνει εδώ αντλώντας από 
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ποικίλες ιστορίες κρυμμένων παιδιών (και όχι ενηλίκων), προκειμένου να 
αναδειχθεί ο πλουραλισμός των εμπειριών αυτών.  
Πώς ορίζεται ο λεγόμενος «κρυμμένος»; Ο όρος αναφέρεται στους  διωκόμενους 
Εβραίους - συχνά παιδιά αλλά όχι αποκλειστικά-   οι οποίοι, κατά τη φάση 
εφαρμογής των των αντισημιτικών  μέτρων από τους ναζί και τους συνεργάτες τους 
-  αναγκάστηκαν να αποκρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα και 
αντιμετώπισαν τον θανάσιμο κίνδυνο και τον συνεχή φόβο της προδοσίας ή 
ανακάλυψης. Αυτοί που κρύφτηκαν και κατάφεραν να επιζήσουν αποτελούν και τη 
μεγαλύτερη ομάδα επιζώντων. Η διασημότερη ιστορία κρυμμένου παιδιού είναι η 
Άννα Φρανκ, αν και τελικά έθανε στο Μπέργκεν-Μπέλσεν από τύφο. Αυτό δίνει την 
αφορμή για συζήτηση σε σχέση με τις πολλαπλές εμπειρίες που μπορεί να είχε το  
κάθε άτομο.  
Ιστορικό πλαίσιο της ταινίας: Το έργο εστιάζει στην Βαρσοβία, την πρωτεύουσα της 
Πολωνίας, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που όμως δεν υπάρχει 
πια ως χώρα λόγω της γερμανικής κατοχής. . Η Πολωνία και η Βαρσοβία θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η καρδιά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τι σημαίνει 
λοιπόν για μία πόλη η εμπειρία ενός πολέμου; Τι σημαίνει για τις υποδομές της και 
την καθημερινότητά της.  
Κεντρικό θέμα της ταινίας: Η μοναξιά του επιζήσαντα και η ενοχή του για την 
αποχή από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Φαίνονται γεγονότα αυτά πόσο μεγάλα 
είναι τη στιγμή που συμβαίνουν; Η ιστορία τον προσπερνάει χωρίς να είναι μέρος 
των μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Ο πρωταγωνιστής, Βλάντεκ,  ψάχνει για φαγητό 
και νερό τη στιγμή που η πολωνική αντίσταση πολεμά τους Γερμανούς. Ο 
σκηνοθέτης επιλέγει να δείξει την δική του οπτική και όχι της εξέγερσης.  
Το μοτίβο της ταινίας είναι η μουσική. Μόνο η μουσική και ο πολιτισμός μπορούν 
να μας φέρουν πίσω στη ζωή μετά από τόσο θάνατο.  
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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.  
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➢ Εσκενατζή, Ματθίλδη και Καλέφ, Εζρά: Το Ολοκαύτωμα. 50 Χρόνια 

Μνήμης. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Ιωάννινα, 1994.  

➢ 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.  
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