
Σήφης Βεντούρας
Ο Σήφης Βεντούρας γεννηθήκε το 1938 στα Χανιά της Κρήτης. Η οικογένεια 
του ήταν ενετικής καταγωγής, ιδιαίτερα εύπορη και διατηρούσε την ιταλική 
υπηκοότητα. Το 1942 στην Γκεστάπο της Κρήτης είχε αρχίσει ήδη να 
συζητείται το θέμα των Εβραίων του νησιού. Ζητήθηκε μάλιστα από την 
Κοινότητα ένας κατάλογος με τα ονόματα όλων των μελών της. Στον 
κατάλογο αυτό αναφερόταν και η οικογένεια Βεντούρα με τα δύο παιδιά: τον 
Σήφη και την μεγαλύτερη αδελφή του Υβέτ.

Ένας φίλος του πατέρα τους που είχε πρόσβαση στην Γκεστάπο, τους 
«σφύριξε» να φύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα «διότι δεν θα πάνε καλά 
τα πράγματα για τους Εβραίους». Με ένα πλοιάριο δραπέτευσαν το 1942 
από την Κρήτη για την σχετικά ασφαλέστερη Αθήνα.

Έμειναν αρχικά στο σπίτι του παππού τους στα Σεπόλια. Με τη διαταγή όμως 
του Στρόοπ για την καταγραφή των Εβραίων έπρεπε να κρυφτούν. Μετά την 
περιπλάνηση μερικών ημερών στον Υμηττό, όπου ο πατέρας του τον 
κουβαλούσε στους ώμους και οι διανυχτερεύσεις τους γινόταν σε σχολεία 
και εκκλησίες, βρέθηκε ένα σπίτι στου Ζωγράφου. Δεν έμεινε όμως για πολύ 
κρυφό το καταφύγιό τους. Έλληνες δωσίλογοι ανακάλυψαν πως ήταν 
Εβραίοι και άρχισαν να τους εκβιάζουν για χρήματα. Αλλιώς, απειλούσαν  ότι 
θα τους κατέδιδαν στην Γκεστάπο. Αποφασίστηκε να χωριστεί η οικογένεια. 
Ο Σήφης με τη υπηρέτρια τους την Αθηνά βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι ενός 
φίλου, του Πετρόχειλου, στην Εκάλη. Ο μικρός παρουσιάστηκε ως νόθος γιος 
της Αθηνάς. Η παρέα με τα δύο παιδιά του Πετρόχειλου και οι βόλτες στην 
τότε εξοχή του Κοκκιναρά προσέφεραν μια διέξοδο ψυχαγωγίας. Σε μία 
τέτοια βόλτα στην Ερυθραία βγήκε και η μοναδική κατοχική φωτογραφία 
που υπάρχει ακόμη με το μικρό Σήφη και την Αθηνά. Όντας σε τόσο μικρή 
ηλικία, πολύ γρήγορα ξέχασε την ύπαρξη των γονιών του και προσκολλήθηκε 
στην Αθηνά. Η ίδια άλλωστε τον αγαπούσε πάρα πολύ και τον είχε σαν 
πραγματικό της γιο.

Μεγάλη διασκέδαση των παιδιών το καλοκαίρι ήταν οι βουτιές και τα 
παιχνίδια στο σιντριβάνι που υπήρξε στον κήπο του σπιτιού. Ενώ όμως τα 
δύο αδέλφια μπορούσαν να κολυμπούν γυμνά, η Αθηνά απαγόρευε 
αυστηρότατα στον Σήφη να γδυθεί εντελώς. Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να 
δουν οι Γερμανοί από το διπλανό στρατόπεδο που τα χώριζε μόνο ένα 
συρματόπλεγμα από τον κήπο, ότι ο μικρός ήταν περιτετμημένος. 

Μήνες κράτησε ο χωρισμός της οικογένειας. Δεν ξανασυναντήθηκαν παρά 
μετά την Απελευθέρωση. Ο Σήφης όταν πρωτοσυνάντησε τους γονείς του 
μετά από τόσο καιρό, δεν τους θυμόταν «Δεν αναγνωρίζω τους γονείς μου 
σαν φυσικούς μου γονείς. Εγώ είμαι στριμωγμένος με την Αθηνά δίπλα και 
αυτήν αγαπώ, αυτή είναι η μάνα μου. Για πολλά χρόνια αυτό με βασανίζει 
μετά την Κατοχή. Αυτά τα γεγονότα είναι τραυματικά, μ' έχουν κατατρέξει σ' 
όλη μου τη ζωή. Έχουν αφήσει ανεξίτηλες πληγές», εξομολογείται ο ίδιος. 
Ακόμη και σήμερα αποδίδει μερικές ιδιότητες του χαρακτήρα του, όπως τον 
εύκολο πανικό και την ανασφάλεια, στις εμπειρίες της δύσκολης εκείνης 
εποχής. 



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 2 
Α. Σθμειϊςτε τισ παραβιάςεισ των δικαιωμάτων. 
 

Δικαίωμα ςτθν ιδιωτικι ηωι και τθν οικογενειακι ηωι  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ναηιςτικισ 
περιόδου 

 

 

 

Γνωρίηετε περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ 
παραβιάηεται αυτό το δικαίωμα 
ςιμερα; 

 

 

 

Δικαίωμα ςε επαρκι υγειονομικι περίκαλψθ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ναηιςτικισ 
περιόδου 

 

 

 

 

Γνωρίηετε περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ 
παραβιάηεται αυτό το δικαίωμα 
ςιμερα; 

 

 

 

 
 
 
Β. Συηθτιςτε ςτθν τάξθ. 

Με ποιουσ τρόπουσ αντζδραςε θ οικογζνεια τθσ Ιωςιφ ςτθν καταπάτθςθ αυτϊν 
των δικαιωμάτων;   

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