
Σήφης Βεντούρας

Αλέξανδρος Σιμχά
Ένα μαύρο ταξί έφερε το 1940 την οικογένεια του Αλέξανδρου Σιμχά από την 

Καβάλα στην Αθήνα. Εκεί ήταν πιο ασφαλείς, αφού κανείς δεν τους γνώριζε. 

Βρέθηκαν έτσι, ο Αλέξανδρος με τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς του και 

τους γονείς του, σ' ένα νοικιασμένο σπίτι στο Παγκράτι. Η Κατοχή είχε 

αρχίσει, αλλά τα παιδιά μπορούσαν ακόμη τον πρώτο καιρό να κάνουν 

φίλους και να συμμετέχουν στα παιχνίδια της γειτονιάς.

Ήταν τότε που άρχισε να νιώθει τις πρώτες σκιές της δύσκολης περιόδου που 

επρόκειτο να έρθει: «Οι γονείς μου μού έλεγαν συνέχεια να μην λέω σε 

κανέναν ότι είμαστε Εβραίοι, για να μην το μάθουν οι Γερμανοί θυμάται ο 

ίδιος. «Άρχισαν έτσι να μου δημιουργούνται ενοχές. Αισθανόμουνα ότι 

ανήκει σε μία κατώτερη κατηγορία ανθρώπων…».

Αποφασίστηκε ακόμα προληπτικά να βαφτιστούν όλα τα μέλη της 

οικογένειας Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ώστε με νέα, ψεύτικα ονόματα και 

ταυτότητες να μπορούν να γλυτώσουν από το διωγμό. Τα παιδιά έπρεπε για 

περισσότερη πειστικότητα να μάθουν τις βασικές χριστιανικές προσευχές. 

Τα μεγαλύτερα αδέλφια του δυσκολεύτηκαν αρκετά, ο μικρός όμως 

Αλέξανδρος το βρήκε διασκεδαστικό. Μέσα σε δύο τρεις μέρες είχε μάθει το 

«Πιστεύω» και το «Πάτερ Ημών», χωρίς καν να ξέρει ακόμη να διαβάζει. Το 

μέτρο αυτό αποδείχθηκε αργότερα μάλλον μάταιο, αφού δεν αναγνώριζαν 

οι Γερμανικές Αρχές τέτοιου είδους βαφτίσεις Εβραίων και Χριστιανούς.

Η Κατοχή σκλήραινε. Αποφασίστηκε να χωριστεί η οικογένεια. Το ζεύγος 

Αιγινήτη ανέλαβε να φιλοξενήσει τον Αλέξανδρο. Η συγκατοίκηση με 

ανθρώπους που δε γνώριζε τον στεναχωρούσε. Για λόγους ασφαλείας είχαν 

αποκλειστεί οι συναντήσεις με τους δικούς του. Η θετή του οικογένεια έκανε 

ότι μπορούσε για να νιώσει πιο άνετα. Η κόρη του ζεύγους, Καίτη, τον 

πήγαινε βόλτα στο λόφο του Στρέφη.

Η προμήθεια τροφίμων ήταν δύσκολη. Τα «πεσκέσια» μερικών από τους 

μαθητές του Γιώργου Αιγινήτη στην Τεχνική Σχολή, όπως και οι κότες που 

κρατούσαν στην  ταράτσα και τα αυγά τους, απάλυναν κάπως το πρόβλημα. 

Η κιθάρα και το τραγούδι ήταν το μόνο ξαλάφρωμα από τις καθημερινές 

αγωνίες. Ο θετός του πατέρας άρχισε να διδάσκει στον εξάχρονο ήδη 

Αλέξανδρο τα πρώτα του γράμματα, για να μη μείνει πολύ πίσω από τα άλλα 

παιδιά της ηλικίας του.

Η οικογένεια ξανάσμιξε μετά την Απελευθέρωση για να κάνει μια καινούργια 

αρχή χωρίς πια να χρειάζεται να κρύβεται από κανέναν.



Η Παγκόςμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(Περίληψη) 

Άρθρο 1  
Δικαίωμα ςτθν Ιςότθτα  

Άρθρο 16  
Δικαίωμα Γάμου και Οικογζνειασ  

Άρθρο 2  
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Διακρίςεισ  

Άρθρο 17  
Δικαίωμα Ιδιοκτθςίασ  

Άρθρο 3  
Δικαίωμα ςτθ Ηωι, ςτθν Ελευκερία και τθν 
Προςωπικι Αςφάλεια  

Άρθρο 18  
Δικαίωμα Ελευκερίασ Σκζψθσ, Συνείδθςθσ και 
Θρθςκείασ 

Άρθρο 4  
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Δουλεία  

Άρθρο 19  
Δικαίωμα Ελευκερίασ Γνϊμθσ και Ενθμζρωςθσ  

Άρθρο 5  
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Βαςανιςτιρια και 
Εξευτελιςτικι Μεταχείριςθ  

Άρθρο 20  
Δικαίωμα Ειρθνικισ Συνζλευςθσ και 
Συνεταιριςμοφ 

Άρθρο 6  
Δικαίωμα Αναγνϊριςθσ ωσ Ατόμου ενϊπιον 
του Νόμου  

Άρθρο 21  
Δικαίωμα Συμμετοχισ ςτθν Κυβζρνθςθ και ςτισ 
Ελεφκερεσ Εκλογζσ  

Άρθρο 7  
Δικαίωμα ςτθν Ιςότθτα ενϊπιον του Νόμου  

Άρθρο 22  
Δικαίωμα ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ  

Άρθρο 8  
Δικαίωμα Προςφυγισ ςτο Αρμόδιο Δικαςτιριο  

Άρθρο 23  
Δικαίωμα ςτθν Επικυμθτι Εργαςία και ςτθν 
Ζνταξθ ςε Συνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ  

Άρθρο 9.  
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Αυκαίρετθ Σφλλθψθ 
και Εξορία  

Άρθρο 24  
Δικαίωμα Ανάπαυςθσ και Αναψυχισ  

Άρθρο 10  
Δικαίωμα Δίκαιθσ Δθμόςιασ Ακρόαςθσ  

Άρθρο 25  
Δικαίωμα ςε Επαρκζσ Επίπεδο Διαβίωςθσ  

Άρθρο 11  
Δικαίωμα να Θεωρείται κάποιοσ Ακϊοσ μζχρι 
να Αποδειχκεί Ζνοχοσ  

Άρθρο 26 
Δικαίωμα ςτθν Εκπαίδευςθ  
 

Άρθρο 12  
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Παρεμβάςεισ ςτθν 
Ιδιωτικι Ηωι, τθν Οικογζνεια, τθν Οικία και τθν 
Αλλθλογραφία  

Άρθρο 27  
Δικαίωμα Συμμετοχισ ςτθν Πολιτιςτικι Ηωι 
τθσ Κοινότθτασ  

Άρθρο 13  
Δικαίωμα ςτθν Ελεφκερθ Μετακίνθςθ εντόσ 
και εκτόσ τθσ Χϊρασ  

Άρθρο 28  
Δικαίωμα ςτθν Κοινωνικι Τάξθ που Εκφράηει 
αυτό το Ζγγραφο  

Άρθρο 14  
Δικαίωμα ςτο Άςυλο ςε άλλεσ Χϊρεσ ενάντια 
ςτθ Δίωξθ  

Άρθρο 29  
Κοινωνικά Κακικοντα που είναι Απαραίτθτα 
για τθν Ελεφκερθ και Πλιρθ Εξζλιξθ  

Άρθρο 15  
Δικαίωμα ςτθν Ικαγζνεια και τθν Ελευκερία 
Αλλαγισ αυτισ  

Άρθρο 30  
Απαγορεφεται θ Κρατικι ι Προςωπικι 
Παρζμβαςθ ςτα παραπάνω Δικαιϊματα  

 



 
 
 
Ομάδα 4 
Α. Σθμειώςτε τισ παραβιάςεισ των δικαιωμάτων. 
 

Ελευκερία γνώμθσ και ζκφραςθσ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ναηιςτικισ 
περιόδου 

 

 

 

Γνωρίηετε περιπτώςεισ ςτισ οποίεσ 
παραβιάηεται αυτό το δικαίωμα 
ςιμερα; 

 

 

 

 

Δικαίωμα ςε δίκαιθ δίκθ και τεκμιριο ακωότθτασ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ναηιςτικισ 
περιόδου 

 

 

 

Γνωρίηετε περιπτώςεισ ςτισ οποίεσ 
παραβιάηεται αυτό το δικαίωμα 
ςιμερα; 

 

 

 

 
 
Β. Συηθτιςτε ςτθν τάξθ. 

Με ποιουσ τρόπουσ αντζδραςε θ οικογζνεια τθσ Αλζξανδρου ςτθν καταπάτθςθ των 
δικαιωμάτων τουσ;   

Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να δράςουμε ςιμερα για να αποτρζπουμε τζτοια 
φαινόμενα;  
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