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«τα	σύννεφα	έκρυβαν	τον	ήλιο»
Η ποι�ηση του Ιωση� φ Βεντου� ρα απα� ντηση στον ρατσισμο�

Την ημε�ρα της εαρινη� ς ισημερι�ας, στις 21 Μαρτι�ου κα� θε χρο� νου, τιμα� με το� σο την 
Παγκο� σμια Ημε�ρα για την Εξα� λειψη των Φυλετικω� ν Διακρι�σεων ο� σο και την 
Παγκο� σμια Ημε�ρα Ποι�ησης. Η Παγκο� σμια Ημε�ρα για την Εξα� λειψη των Φυλετικω� ν 
Διακρι�σεων καθιερω� θηκε το 1966 απο�  τη Γενικη�  Συνε�λευση των Ηνωμε�νων 
Εθνω� ν σε ανα� μνηση ενο� ς τραγικου�  συμβα� ντος, που συγκλο� νισε την παγκο� σμια 
κοινη�  γνω� μη. Στις 21 Μαρτι�ου του 1960 η αστυνομι�α του καθεστω� τος του 
Απαρτχα� ιντ της Νοτι�ου Αφρικη� ς πυροβο� λησε εν ψυχρω�  εναντι�ον φοιτητω� ν που 
διαμαρτυ� ρονταν ειρηνικα�  κατα�  των ρατσιστικω� ν νο� μων στην πο� λη Σα� ρπβιλ, με 
αποτε�λεσμα να χα� σουν τη ζωη�  τους 70 α� νθρωποι. Ο ΟΗΕ μα� ς καλει� να ενω� σουμε 
τις φωνε�ς μας για τα θυ� ματα του ρατσισμου� , των φυλετικω� ν διακρι�σεων, της 
ξενοφοβι�ας, της μισαλλοδοξι�ας και του αντισημιτισμου� . Την ι�δια με�ρα ε�χει 
καθιερωθει� απο�  το 1999 μετα�  απο�  ελληνικη�  πρωτοβουλι�α να εορτα� ζεται και η 
Παγκο� σμια Ημε�ρα Ποι�ησης, με στο�χο να ενισχυθει� η εικο� να της ποι�ησης στα ΜΜΕ, 
«ω� στε η ποι�ηση να μην θεωρει�ται πλε�ον α� χρηστη τε�χνη, αλλα�  μια τε�χνη που βοηθα�  
την κοινωνι�α να βρει και να ισχυροποιη� σει την ταυτο� τητα�  της».

Με αφορμη�  τις σημαντικε�ς αυτε�ς Παγκο� σμιες Ημε�ρες το Εβραϊκο�  Μουσει�ο 
Ελλα� δος (ΕΜΕ) δημιου� ργησε ε�να ψηφιακο�  εκπαιδευτικο�  προ�γραμμα, βασισμε�νο 
στην ιστορι�α και το ε�ργο του Ελληνοεβραι�ου ποιητη�  Ιωση� φ Βεντου� ρα απο�  την 
Κρη� τη. 

Διάρκεια: δυ� ο διδακτικε�ς ω� ρες

Ηλικιακή	ομάδα: Γ΄ Γυμνασι�ου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκει�ου

Εκπαιδευτικοί	στόχοι:	

Με αφορμη�  την ιστορι�α και το ε�ργο του Ιωση� φ Βεντου� ρα:

θα διερευνηθου� ν οι επιπτω� σεις του ρατσισμου�  και του αντισημιτισμου�  κατα�  την 
δια� ρκεια του Β΄ Παγκοσμι�ου Πολε�μου. 
 
θα αναδειχθει� η αξι�α της τε�χνης ως εκπαιδευτικο�  εργαλει�ο για την ενι�σχυση της 
δημοκρατικη� ς εκπαι�δευσης.

θα υπογραμμιστου� ν οι κι�νδυνοι που παραμονευ� ουν ο� ταν κα� ποιος/α με�νει απαθη� ς και 
αδια� φορος/η μπροστα�  στην καταπι�εση των α� λλων. 

θα αυξηθει� η ευαισθητοποι�ηση σχετικα�  με την ανα� γκη για δρα� ση στις συ� γχρονες 
κοινωνι�ες.

θα αναδειχθει� ο πλουραλιστικο� ς χαρακτη� ρας της ελληνικη� ς εθνικη� ς ταυτο� τητας.

θα τονιστει� η αξι�α της ατομικη� ς επιλογη� ς. 



Προτεινόμενο	σχέδιο	μαθήματος

u Σημασι�α των ο� ρων «ρατσισμο� ς» και «αντισημιτισμο� ς»

u Βασικε�ς πληροφορι�ες για τους Εβραι�ους και τις Εβραι�ες της Ελλα� δας 

u Βιογραφικε�ς πληροφορι�ες για τον ποιητη�  και στοχαστη�  Βεντου� ρα

u Η ιστορι�α του Βεντου� ρα ως κρυμμε�νο παιδι� της Κατοχη� ς

u Βασικε�ς πληροφορι�ες για τον διωγμο�  των Εβραι�ων της Κρη� της κατα�  τη δια� ρκεια 
του Β΄ Παγκοσμι�ου Πολε�μου  

u Δραστηριο� τητες εμβα� θυνσης

Εισαγωγικές	ερωτήσεις	για	τους	όρους	«ρατσισμός»	και	«αντισημιτισμός»

u Τι γνωρι�ζετε για τους ο� ρους «ρατσισμο� ς» και «αντισημιτισμο� ς»; Με καταιγισμο�  
ιδεω� ν τα παιδια�  καταγρα� φουν τις λε�ξεις που τους ε�ρχονται στο μυαλο�  σχετικα�  με 
τους δυ� ο ο� ρους. Μπορει�τε να επιβεβαιω� σετε τους ορισμου� ς στο λεξικο�  και σε 
ε�γκριτους ιστο� τοπους, ο� πως του International Holocaust Remembrance Alliance 
(https://www.holocaustremembrance.com/el/resources/working-de�initions-
charters/o-leitoyrgikos-orismos-toy-antisimitismoy-symfona-me-tin) και του 
Ιδρυ� ματος της Βουλη� ς των Ελλη� νων για τον Κοινοβουλευτισμο�  και τη Δημοκρατι�α 
(http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images
/site_content/voulhFoundation/�ile/Ekpaideytika%20New/racism/0_3racism.pdf)  

u Τι σημαι�νει ε�νας α� νθρωπος να φε�ρει χαρακτηριστικα� , τα οποι�α η πλειονο� τητα του 
κοινωνικου�  περι�γυρου αντιλαμβα� νεται ως διαφορετικα� ; 

u Τι σημαι�νει να ει�ναι κανει�ς Εβραι�ος; Ρωτα� με τα παιδια�  τι πιστευ� ουνε (βλ. τις 
παρακα� τω ενδεικτικε�ς ερωτη� σεις) και τους ζητα� με να ψα� ξουν στο λεξικο� . 

Υπα� ρχουν Eβραι�οι/ες στην Ελλα� δα; 
Aπo πο� τε ει�ναι στην Ελλα� δα;
Ει�ναι Έλληνες;
Με�νει κα� ποιος στη γειτονια�  σου;
Έχουν συγκεκριμε�να χαρακτηριστικα� ;
Τι επαγγε�λματα κα� νουν;
Τι γνω� μη ε�χει ο κο� σμος για αυτου� ς;
Τι ει�ναι το πρω� το πρα� γμα που σου ε�ρχεται στο μυαλο�  ο� ταν ακου� ς «Εβραι�ος»;
Θα μπορου� σε ε�νας/μι�α Εβραι�ος/α να ει�ναι φι�λος/η σου;   
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	του	Ιωσήφ	Βεντούρα

Ο ποιητη� ς Ιωση� φ Βεντου� ρας ει�ναι Έλληνας Εβραι�ος που 
γεννη� θηκε στα Χανια�  της Κρη� της το 1938 και ζει στην 
Αθη� να. Κατα�  τη δια� ρκεια της Κατοχη� ς η οικογε�νεια�  του 
αναγκα� στηκε να εγκαταλει�ψει την Κρη� τη και να 
κρυφτει� στην Αθη� να, προκειμε�νου να αποφυ� γει τον 
διωγμο�  και τον εκτοπισμο� . Αποφοι�τησε απο�  τη Σχολη�  
Μηχανολο� γων – Ηλεκτρολο� γων του Ε.Μ.Π. Έκανε 
ελευ� θερες σπουδε�ς στη Θεωρι�α της Λογοτεχνι�ας, στη 
Φιλοσοφι�α και στην Ιστορι�α της Τε�χνης. Διευθυ� νει το 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο�  π ε ρ ι ο δ ι κ ο�  π ο ι� η σ η ς  Po e t i c a n e t 
(www.poeticanet.gr). 

Ε ι� ν α ι  μ ε� λ ο ς  τ η ς  Ε τ α ι ρ ε ι� α ς  Σ υ γ γ ρ α φ ε� ω ν 
(www.authors.gr) και αντιπρο� εδρος του διοικητικου�  
της συμβουλι�ου. Ει�ναι με�λος της Διεθνου� ς Επιτροπη� ς 
Οργα� νωσης του μεγα� λου Φεστιβα� λ Ποι�ησης Voix Vives 
de Méditerranée en Méditerranée που οργανω� νεται 
κα� θε χρο� νο στη Sète της Γαλλι�ας. Έχει εκδω� σει ε�ξι 
ποιητικε�ς συλλογε�ς (Υγρο� ς Κυ� κλος, Αριθμητικη�  μιας 
Ανα� μνησης, Τα� ναϊς, Σχο� λια σε Μαυ� ρο, Κυκλω� νιο, Το 
Παιχνι�δι) και μι�α ανθολογι�α της Εβραϊκη� ς Μεσαιωνικη� ς 
Π ο ι� η σ η ς  μ ε  ε κ τ ε τ α μ ε� ν η  ε ι σ α γ ω γ η� .  Το  2 0 1 8 
κυκλοφο� ρησε απο�  τις εκδο� σεις Μελα� νι το βιβλι�ο του 
IBBUR, Οι Εβραι�οι της Κρη� της 1900-1950. Ποιη� ματα�  του 
ε�χουν μεταφραστει� και δημοσιευτει� στα γαλλικα� , 
αγγλικα� , ρουμανικα� , ισπανικα� , αραβικα� , σερβικα�  και 
εβραϊκα�  και ε�χουν περιληφθει� σε ανθολογι�ες.

Πηγη� : http://www.iventura.gr/-article-173.html

«Υπα� ρχει μια θεωρι�α που μιλα� ει για το «διαφορετικο� ». Ο κο� σμος δεν μπορει�, και μπορει� κι εγω�  να 
ει�μαι ε�τσι, να αποδεχθει� το διαφορετικο� . Έχει ανα� γκη να κλει�νεται στα ο� μοια�  του που του 
δημιουργου� ν μια ασφα� λεια ει�ναι ε�να προ� βλημα  που δεν ει�ναι ου� τε ελληνικο� , ου� τε γερμανικο� , ου� τε 
γαλλικο� , ει�ναι ανθρω� πινο. Ο α� νθρωπος ζει στην ουσι�α σε ε�να εχθρικο�  περιβα� λλον το οποι�ο 
προσπαθει� να εξωραΐσει με τεχνολογικα�  επιτευ� γματα. Απειλου� μαστε ανα�  πα� σα στιγμη�  να 
πεθα� νουμε απο�  τον οποιοδη� ποτε μικροοργανισμο� , ει�μαστε αναλω� σιμοι. Λε�ω πολλε�ς φορε�ς, πως 
αυτη�  η ζωη�  ει�ναι σαν ε�να πλοι�ο με το ο� νομα «κο� λαση». Σε αυτο�  το πλοι�ο υπα� ρχουν θε�σεις. Αυτη�  
ει�ναι η ζωη� . Όλοι ει�ναι σε ε�να πλοι�ο που οδηγει� στην καταστροφη� . Στο θα� νατο.»

Πηγη� : Συνε�ντευξη στον Γιω� ργο Χριστο� πουλο 
http://www.iventura.gr/synenteyxi_toy_iwsif_bentoyra_sto_giwrgo_xristopoylo-article-
194.html

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

στον	Γιώργο	Χριστόπουλο	
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΤΑΝΑΙΣ
ορφανό της συναγωγής μου δέντρο

ποιος πεθαμένος έσπειρε

με χέρι ραγισμένο

κραυγές οστράκων και σκιές 

σε ποιων φυκιών τις σκοτεινιές 

ο ήλιος βραδυπόρησε,

κι' ερήμωσαν τα σπίτια μας κενά

βαθιές ήταν αυλακιές

οι σάρκες που πνιγήκαν

δίχτυα ήταν που σ' αφάνισαν

δίχτυα και θηλιά.

Ο ήλιος χρυσίζει τα  τείχη

ντυμένος άσπρα 

θα σταθώ στη στροφή

για μιαν ανάσα 

τις  εποχές που μακριά

στο δάκρυ λάμπουν

δεν θα κοιτώ γιατί

αλάτι είναι η ζωή 

σταλαγματιές αλάτι

σε ένα φλιτζάνι θα κοιτώ το μέλλον

αχνές τις πατημασιές από μορφές που θα 'ρθουν

ανάλαφρες και φτερωτές θα κατεβαίνουν 

ντυμένες με ρούχα ξένα

σε μηχανές αλλόκοτες που ταξιδεύουν

όταν

θ' ακούγεται το βουητό τα' ανέμου

στην ίδια εκείνη θάλασσα

όπως τότε 

που φρικαλέο γύρισμα 

τη νέκρωσε με θαύμα  

αλάτι είναι η ζωή 

σταλαγματιές αλάτι

Ιωσήφ Βεντούρα



Το ποι�ημα «Τα� ναϊς» ει�ναι μια ελεγει�α, μια πε�νθιμη ωδη� , 
η οποι�α σχετι�ζεται με ε�να συγκεκριμε�νο ιστορικο�  
γεγονο� ς. Οι μαθητε�ς/τριες διαβα� ζουν το ποι�ημα και 
προσπαθου� ν να το προσεγγι�σουν με βα� ση κα� ποιους 
α� ξονες, ω� στε να το αποκωδικοποιη� σουν και να 
ανασυνθε�σουν το παζλ της ιστορι�ας των Εβραι�ων της 
Κρη� της:

u Για ποιους μιλα� ει το ποι�ημα; 

u Σε ποιον το� πο αναφε�ρεται; 

u Ποια ει�ναι τα κεντρικα�  στοιχει�α της φυ� σης που διατρε�χουν το ποι�ημα; 

u Ποια ει�ναι τα στοιχει�α εκει�να που αποκαλυ� πτουν το ιστορικο�  γεγονο� ς; 

u Πως σχολια� ζετε την προσφω� νηση του πρω� του στι�χου του αποσπα� σματος 
«ορφανο�  της συναγωγη� ς μου δε�ντρο»; Αναγνωρι�στε στο ποι�ημα το 
προσωπικο�  βι�ωμα του ποιητη� , το οποι�ο ο� μως, με�σα απο�  την ποιητικη�  
επεξεργασι�α, ξεφευ� γει απο�  τα ο� ρια του ατομικου�  και γι�νεται πανανθρω� πινο. 

u Ποιοι εκφραστικοι� τρο� ποι, ποιες λε�ξεις και εικο� νες χρησιμοποιου� νται για να 
αποδω� σουν το� σο το γεγονο� ς καθεαυτο�  ο� σο και το βασικο�  συναι�σθημα του 
ποιητικου�  υποκειμε�νου;

u Ποιος ει�ναι ο τρο� πος με τον οποι�ο η συγκεκριμε�νη μνη� μη του θαλα� σσιου 
τα� φου των Εβραι�ων της Κρη� της συμπλε�κεται με τη συλλογικη�  συνει�δηση 
του Ολοκαυτω� ματος;

u Ποια με�σα χρησιμοποιει� ο ποιητη� ς στο δευ� τερο απο� σπασμα «Ο η� λιος 
χρυσι�ζει τα τει�χη», για να αναφερθει� στην αε�ναη παρουσι�α των νεκρω� ν το� σο 
στο παρο� ν ο� σο και στο με�λλον; Πως αυτε�ς οι αναφορε�ς εμπλε�κονται  ο�χι 
μο� νο στη ζωη�  του ποιητικου�  υποκειμε�νου αλλα�  και ο� λων μας, καθω� ς ο 
θρη� νος για τους νεκρου� ς φτα� νει με�χρι το ση� μερα και μας αφορα�  ο� λους;

u Ποιος ει�ναι ο ρο� λος του αλατιου�  ως πιθανου�  συμβο� λου και ποια η λειτουργι�α 
της επανα� ληψης «αλα� τι ει�ναι η ζωη�  / σταλαγματιε�ς αλα� τι»;  



ΚΥΚΛΩΝΙΟ

Εκείνα τα σύννεφα έκρυβαν τον ήλιο

Και δεν είχε ήλιο το κλάμα των παιδιών

Κανείς

Κανείς δεν ρώταγε 

Κανείς δεν κοίταζε τη σάρκα που 

      Φιλούσε στο στόμα τις καμινάδες

Ένα παιδί ονειρεύεται

Ποιοι έκλεισαν  τους οχετούς και πλημμυρίζει ο τόπος

Ποιοι άνοιξαν τις σήραγγες και ρούφηξαν το σώμα

Ποιοι σκόρπισαν στους δρόμους τα ιμάτια;

                              

Διάβαζε τους στίχους

Η μητέρα με κρατούσε από το χέρι

Τότε κάποιος σήκωσε το μαχαίρι του χωρισμού

To πρωί στο μάθημα φώναξε

Τα  παιδιά άφησαν

ίχνη των ποδιών τους στα όνειρά μου 

       

Δίπλα του η Λέα χάραζε με το μολύβι   

Ζωγράφιζε σύννεφα

Σύννεφα με γραμμές      

εκείνος δεν ήταν στις γραμμές της 

       

Δεν ήταν

       

Πώς μπορεί να διηγηθεί

Ιωσήφ Βεντούρα



Προτεινόμενες	δραστηριότητες	

u Πω� ς ερμηνευ� ετε τον τι�τλο του ποιη� ματος «Κυκλω� νιο»;

u Σε ποιους αναφε�ρεται το ποι�ημα; 

u Πως μπορου� ν οι μαθητε�ς και οι μαθη� τριες, διαβα� ζοντας την πρω� τη στροφη� , 
να επισημα� νουν τον τρο� πο με τον οποι�ο μεταπλα� θεται ποιητικα�  το 
συγκεκριμε�νο ιστορικο�  γεγονο� ς, δηλαδη�  η εξο� ντωση στα κρεματο� ρια; Ποιοι 
εκφραστικοι� τρο� ποι, ποιες λε�ξεις και εικο� νες χρησιμοποιου� νται για να 
αποδω� σουν το� σο το γεγονο� ς καθεαυτο�  ο� σο και το βασικο�  συναι�σθημα του 
ποιητικου�  υποκειμε�νου; 

u Πως σχολια� ζετε την επανα� ληψη της λε�ξης «κανει�ς»;

u Πως σχολια� ζετε  τον ρο� λο των ερωτη� σεων στο δευ� τερο απο� σπασμα «Ένα 
παιδι� ονειρευ� εται»; Να επισημα� νετε την επανα� ληψη της αντωνυμι�ας «ποιοι» 
και να συζητη� σετε για το περιεχο� μενο�  της.

u Πως αντιλαμβα� νεστε με�σα απο�  το ποι�ημα τη σχε�ση των ζωντανω� ν με τους 
νεκρου� ς τους;

u Τι συμπερα� σματα μπορει�τε να βγα� λετε για την αγωνι�α του ποιητικου�  
υποκειμε�νου να διατηρη� σει τα γεγονο� τα στη μνη� μη και να μπορε�σει να τα 
αφηγηθει� με αφορμη�  τον τελευται�ο στι�χο «Πω� ς μπορει� να διηγηθει�»;



«Κρυμμένο	παιδί	στην	Ελλάδα	της	Κατοχής»

Ο	Σήφης	Βεντούρας:	

Η οικογε�νεια του Βεντου� ρα η� ταν ιδιαι�τερα 
ευ� πορη και διατηρου� σε την ιταλικη�  υπηκοο� τητα. 
Το 1942 στην Γκεστα� πο της Κρη� της ει�χε αρχι�σει 
η� δη να συζητει�ται το θε�μα των Εβραι�ων του 
νησιου� . Ζητη� θηκε μα� λιστα απο�  την Κοινο� τητα 
ε�νας κατα� λογος με τα ονο� ματα ο� λων των μελω� ν 
της. Στον κατα� λογο αυτο�  αναφερο� ταν και η 
οικογε�νεια Βεντου� ρα με τα δυ� ο παιδια� : τον Ση� φη 
και την μεγαλυ� τερη αδελφη�  του Υβε�τ. Ένας φι�λος 
του πατε�ρα τους που ει�χε προ� σβαση στην 
Γκεστα� πο, τους «σφυ� ριξε» να φυ� γουν ο� σο το 

δυνατο� ν γρηγορο� τερα «διο� τι δεν θα πα� νε καλα�  τα πρα� γματα για τους 
Εβραι�ους». Με ε�να πλοια� ριο δραπε�τευσαν το 1942 απο�  την Κρη� τη για 
την σχετικα�  ασφαλε�στερη Αθη� να που ακο� μη βρισκο� ταν υπο�  ιταλικη�  
κατοχη� . Έμειναν αρχικα�  στο σπι�τι του παππου�  τους στα Σεπο� λια. Με τη 
διαταγη�  ο� μως του Αρχηγου�  της Αστυνομι�ας και των Ες-Ες στην Ελλα� δα 
Γιου� ργκεν Στρουπ στις αρχε�ς Οκτωβρι�ου του 1943 για την καταγραφη�  
των Εβραι�ων, ε�πρεπε πια να κρυφτου� ν. Μετα�  την περιπλα� νηση μερικω� ν 
ημερω� ν στον Υμηττο� , ο� που ο πατε�ρας του τον κουβαλου� σε στους ω� μους 
και οι διανυκτερευ� σεις τους γι�νονταν σε σχολει�α και εκκλησι�ες, βρε�θηκε 
ε�να σπι�τι στου Ζωγρα� φου. Δεν ε�μεινε ο� μως για πολυ�  καιρο�  κρυφο�  το 
καταφυ� γιο�  τους. Έλληνες δωσι�λογοι ανακα� λυψαν πως η� ταν Εβραι�οι και 
α� ρχισαν να τους εκβια� ζουν για χρη� ματα. Αλλιω� ς, απειλου� σαν ο� τι θα τους 
κατε�διδαν στην Γκεστα� πο. Έτσι, αποφασι�στηκε να χωριστει� η 
οικογε�νεια. 
Ο Ση� φης με την υπηρε�τρια�  τους την Αθηνα�  βρη� καν καταφυ� γιο στο σπι�τι 
ενο� ς φι�λου, του Πετρο�χειλου, στην Εκα� λη. Ο μικρο� ς παρουσια� στηκε ως 
νο� θος γιος της Αθηνα� ς. Η παρε�α με τα δυ� ο παιδια�  του Πετρο�χειλου και οι 
βο� λτες στην το� τε εξοχη�  του Κοκκιναρα�  προσε�φεραν μια διε�ξοδο 
ψυχαγωγι�ας. Σε μι�α τε�τοια βο� λτα στην Ερυθραι�α βγη� κε και η μοναδικη�  
κατοχικη�  φωτογραφι�α που υπα� ρχει ακο� μη με τον μικρο�  Ση� φη και την 
Αθηνα� .
Όντας σε το� σο μικρη�  ηλικι�α, πολυ�  γρη� γορα ξε�χασε την υ� παρξη των 
γονιω� ν του και προσκολλη� θηκε στην Αθηνα� . Η ι�δια α� λλωστε τον 
αγαπου� σε πα� ρα πολυ�  και τον ει�χε σαν πραγματικο�  της γιο. Ιδιαι�τερη 
διασκε�δαση των παιδιω� ν το καλοκαι�ρι η� ταν οι βουτιε�ς και τα παιχνι�δια 
στο σιντριβα� νι που υπη� ρχε στον κη� πο του σπιτιου� . Ενω�  ο� μως τα δυ� ο 
αδε�λφια μπορου� σαν να κολυμπου� ν γυμνα� , η Αθηνα�  απαγο� ρευε 
αυστηρο� τατα στον Ση� φη να γδυθει� εντελω� ς. Υπη� ρχε σοβαρο� ς κι�νδυνος 
να δουν οι Γερμανοι� απο�  το διπλανο�  στρατο� πεδο, που το χω� ριζε μο� νο 
ε�να συρματο� πλεγμα απο�  τον κη� πο, ο� τι ο μικρο� ς η� ταν περιτετμημε�νος. Ο 
χωρισμο� ς της οικογε�νειας κρα� τησε μη� νες. Δεν ξανασυναντη� θηκαν παρα�  
μετα�  την Απελευθε�ρωση.
Ο Ση� φης, ο� ταν μετα�  απο�  καιρο�  συνα� ντησε και πα� λι τους γονει�ς του, 
εξομολογη� θηκε –στη συνε�ντευξη που ε�χει δω� σει για το Αρχει�ο 
Προφορικη� ς Ιστορι�ας (ΑΠΙ) του ΕΜΕ– ο� τι δεν τους θυμο� ταν: 
-	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.
Ακο� μη και ση� μερα αποδι�δει μερικε�ς ιδιο� τητες του χαρακτη� ρα του, ο� πως 
τον ευ� κολο πανικο�  και την ανασφα� λεια, στις εμπειρι�ες της δυ� σκολης 
εκει�νης εποχη� ς. 



Η ναζιστικη�  κατοχη�  στην Ελλα� δα ξεκι�νησε το 1941 και διη� ρκησε ε�ως τα τε�λη 
του 1944, αλλα�  στην περι�πτωση των Χανι�ων η απελευθε�ρωση ε�γινε την 
α� νοιξη του 1945. Η Ελλα� δα ει�χε περιφερειακη�  σημασι�α για τη Γερμανι�α, 
ο� μως η τελευται�α κλη� θηκε να εκστρατευ� σει σε ελληνικα�  εδα� φη 
προκειμε�νου να συνδρα� μει τους Ιταλου� ς και Βου� λγαρους συμμα� χους της 
στις επεκτατικε�ς τους βλε�ψεις. Η Κρη� τη κατελη� φθη τον Μα� ιο του 1941. Η 
αντι�σταση των ντο� πιων η� ταν μεγα� λη. Οι τρεις μεγα� λες πο� λεις του νησιου� , 
Χανια� , Ρε�θυμνο και Ηρα� κλειο, βομβαρδι�στηκαν ανελε�ητα.
Οι δυνα� μεις του Άξονα τελικα�  επικρα� τησαν στη Μα� χη της Κρη� της και 
εγκαταστα� θηκαν στο νησι� τον Ιου� νιο του 1941. Ορι�στηκαν δυ� ο ζω� νες 
κατοχη� ς: οι Γερμανοι� πη� ραν τη μερι�δα του λε�οντος, που περιλα� μβανε τις 
κυ� ριες πο� λεις και λιμα� νια, ενω�  οι Ιταλοι� κρα� τησαν τον ανατολικο�  νομο�  του 
Λασιθι�ου. Εξ αρχη� ς η� ταν σαφη� ς η προ� θεση των Ναζι� απε�ναντι στους 
Εβραι�ους. Απο�  την Ανω� τατη Διοι�κηση εκδο� θηκε εντολη�  ο� λοι οι Εβραι�οι να 
καταθε�σουν τα μαχαι�ρια με τα οποι�α τελου� σαν θρησκευτικε�ς σφαγε�ς ζω� ων. 
Ακολου� θησε διαταγη�  να συνταχθει� απο�  τον ραβι�νο Ηλι�α Όσμο λι�στα των 
μελω� ν της εβραϊκη� ς κοινο� τητας και να κατατεθει� στην κατοχικη�  διοι�κηση.
Τα ξημερω� ματα της 29ης Μαΐου 1944 οι Εβραι�οι της Κρη� της συνελη� φθησαν. 
Οι περισσο� τεροι απ' αυτου� ς ζου� σαν στην εβραϊκη�  συνοικι�α, δηλαδη�  στα 
τετρα� γωνα μεταξυ�  των οδω� ν Κονδυλα� κη, Σκου� φων, Πο� ρτου και Ζαμπελι�ου, 
στην παλια�  πο� λη των Χανι�ων. Υπη� ρχαν ο� μως και κα� τοικοι εκτο� ς εβραϊκη� ς, 
στη Χαλε�πα, τη Σπλα� ντζια η�  α� λλες γειτονιε�ς. Συνελη� φθησαν και αυτοι� και, 
μαζι� με το κομβο� ι απο�  την παλια�  πο� λη, μεταφε�ρθηκαν στις φυλακε�ς της 
Αγια� ς, ο�χι μακρια�  απο�  τα Χανια� . Κρατη� θηκαν εκει� σε απα� νθρωπες συνθη� κες, 
ο� πως ε�χουν περιγρα� ψει Χριστιανοι� φι�λοι τους που προσπα� θησαν να 
επικοινωνη� σουν μαζι� τους. Πολλοι� δεν ει�χαν τι να φορε�σουν πε�ρα απο�  τα 
ρου� χα με τα οποι�α βρε�θηκαν την ω� ρα της συ� λληψη� ς τους. Απο�  την Αγια�  
μεταφε�ρθηκαν στο Ηρα� κλειο με φορτηγα� , απ' ο� που και επιβιβα� στηκαν στο 
πλοι�ο Τα� ναϊς, στο οποι�ο βρι�σκονταν επι�σης αντιστασιακοι� και Ιταλοι� 
αιχμα� λωτοι. Το πλοι�ο ει�χε προορισμο�  τον Πειραια� , απ' ο� που θα 
μεταφε�ρονταν πιθανο� τατα στο Άουσβιτς, ακολουθω� ντας την πορει�α των 
συλληφθε�ντων Εβραι�ων απο�  την υπο� λοιπη Ελλα� δα.
Για αρκετα�  χρο� νια δεν η� ταν σαφει�ς οι λεπτομε�ρειες για τις τελευται�ες ω� ρες 
του Τα� ναϊς και την τυ� χη των ανθρω� πων που επε�βαιναν στο πλοι�ο. Αυτο�  που 
ει�χε γι�νει γνωστο�  η� ταν ο� τι το σκα� φος βυθι�στηκε κι ο� τι ο� λοι ει�χαν πνιγει�. Τα 
νεο� τερα στοιχει�α που προ� σφατα γνωστοποιη� θηκαν απο�  τα αρχει�α του 
Foreign Of�ice στο Λονδι�νο δι�νουν περισσο� τερες λεπτομε�ρειες: το Τα� ναϊς 
εντοπι�στηκε απο�  κα� ποιο βρετανικο�  υποβρυ� χιο, τορπιλι�στηκε και βυθι�στηκε 
με�σα σε 15 λεπτα� . Κανει�ς απο�  τους αιχμαλω� τους δεν σω� θηκε.
Σε ανα� μνηση της εβραϊκη� ς κοινο� τητας των Χανι�ων κα� θε χρο� νο τελει�ται 
μνημο� συνο, στη δια� ρκεια του οποι�ου διαβα� ζεται η λι�στα με τα ονο� ματα των 
θυμα� των.
Ν. Σ.

Πηγη� : εδω�  

Ο	διωγμός	των	Εβραίων	της	Κρήτης	κατά	
τη	διάρκεια	του	Β'	Παγκοσμίου	Πολέμου	
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Α. Επιλε�γουν ε�να ποι�ημα η�  ε�να απο� σπασμα. Αναζητου� ν στο διαδι�κτυο φωτογραφι�ες η�  εικαστικα�  
ε�ργα και φτια� χνουν μια πολυμεσικη�  παρουσι�αση (π.χ. ppt, βι�ντεο), στην οποι�α συνδυα� ζουν 
στι�χους του ποιη� ματος με εικο� νες.

Β.	Επιλε�γουν ε�ναν στι�χο του ποιη� ματος και φτια� χνουν μια αφι�σα με αντιρατσιστικο�  μη� νυμα.

Γ.	 «Αισθα� νθηκα ο� τι οι ψυχε�ς των Εβραι�ων της Κρη� της που χα� θηκαν α� δικα στη δια� ρκεια της 
ναζιστικη� ς κατοχη� ς του νησιου�  με στοι�χειωσαν. Έτσι, ως ε�να ει�δος χρε�ους σ' αυτε�ς, προσπα� θησα 
να συγκεντρω� σω σε μορφη�  μαρτυρι�ας-χρονικου�  αφηγη� σεις, ε�γγραφα και φωτογραφι�ες, ω� στε ο 
αναγνω� στης που δεν ει�ναι εξοικειωμε�νος με την ιστορι�α του νησιου�  να αντιληφθει� την αδια� λειπτη 
παρουσι�α τους απο�  το 1900, μια παρουσι�α η οποι�α προσε�θεσε πολλα�  στην πολυμορφι�α του 
κοινωνικου�  ιστου� , τον α� δικο χαμο�  τους το 1944 και την περιπε�τεια των ελα� χιστων εκει�νων που 
διασω� θηκαν.» 
Σχολια� στε το παραπα� νω απο� σπασμα του κειμε�νου του Βεντου� ρα απο�  το βιβλι�ο του, Ibbur. Οι 
Εβραι�οι της Κρη� της, Μελα� νι, Αθη� να 2018, λαμβα� νοντας υπο� ψη σας: 
α) τη σημασι�α της παρουσι�ας του εβραϊκου�  πληθυσμου�  για την ιστορι�α του νησιου�  
β) την ανα� γκη μνημο� νευσης των θυμα� των του Ολοκαυτω� ματος
γ)  την ανα� γκη διαχει�ρισης της τραυματικη� ς εμπειρι�ας 

Δ. Συζητω� ντας για την ιδιαι�τερη πατρι�δα του, ο Βεντου� ρας λε�ει στη συνε�ντευξη�  του στο Αρχει�ο 
Προφορικη� ς Ιστορι�ας του ΕΜΕ: «Η Κρη� τη […] η� ταν ε�να χωνευτη� ρι των λαω� ν. Απο� δειξη αυτου�  η� ταν 
ο� τι ου� τε οι Εβραι�οι της Κρη� της, ου� τε οι Ιταλοι�, ου� τε και οι Του� ρκοι […] δεν μι�λαγαν τις γλω� σσες με 
τις οποι�ες ει�χαν ε�ρθει. Μι�λαγαν ελληνικα�  […] Η Κρη� τη τους ε�κανε Κρητικου� ς.» 
Πω� ς αντιλαμβα� νεστε τα λο�για του Βεντου� ρα; Τι μπορου� ν να μας διδα� ξουν για το ση� μερα; Τι μας 
λε�νε για την πολυδια� στατη ανθρω� πινη φυ� ση και την αρμονικη�  κοινωνικη�  συνυ� παρξη; 

Ε. «Τον Ιανουα� ριο του 2010 δυ� ο φορε�ς (μι�α στις 5 Ιανουαρι�ου και μι�α στις 16) η Συναγωγη�  των 
Χανι�ων ε�γινε στο�χος εμπρηστω� ν. Καθω� ς τα αποτελε�σματα της πρω� της φορα� ς δεν η� ταν θεαματικα� , 
επανη� λθαν κατορθω� νοντας να κα� ψουν συνολικα�  2.500 παλια�  και σπα� νια βιβλι�α, με�ρος του 
αρχει�ου και πολυ� τιμα αντικει�μενα.»

Πηγη� : εδω�   

Με βα� ση την παραπα� νω ει�δηση, γρα� ψτε ε�να α� ρθρο για μι�α εφημερι�δα, στο οποι�ο να αναπτυ� σσετε 
επιχειρη� ματα που να υπογραμμι�ζουν την ανα� γκη καταπολε�μησης των στερεοτυ� πων, του 
ρατσισμου�  και του αντισημιτισμου� .  

Στ.	 Επιλε�γουν ε�να ποι�ημα η�  ε�να κει�μενο του Βεντου� ρα και δημιουργου� ν καλλιγρα� μματα 
(σχηματικα�  ποιη� ματα).

Σημει�ωση: Σχηματικα�  η�  σχηματογραφικα�  η�  καλλιγραφη� ματα ει�ναι τα ποιη� ματα που ει�ναι 
γραμμε�να με τε�τοιο τρο� πο, ω� στε οι στι�χοι να σχηματι�ζουν μια γραφικη�  παρα� σταση, μια 
συγκεκριμε�νη εικο� να, η οποι�α σχετι�ζεται με το περιεχο� μενο του ποιη� ματος. Για παρα� δειγμα, στο 
Ημερολο�γιο Καταστρω� ματος Β΄ του Γιω� ργου Σεφε�ρη υπα� ρχει το ποι�ημα που τιτλοφορει�ται 
«Καλλιγρα� φημα», του οποι�ου οι στι�χοι σχηματι�ζουν τις σιλουε�τες τριω� ν ιστιοφο� ρων του Νει�λου.

Δραστηριότητες	εμβάθυνσης	για
τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες
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Καλλιγρα� φημα

Πανια�  στο Νει�λο, 
πουλια�  χωρι�ς κελα� ηδισμα με μια φτερου� γα 
γυρευ� οντας σιωπηλα�  την α� λλη· 
ψηλαφω� ντας στην απουσι�α τ' ουρανου�
 το σω� μα ενο� ς μαρμαρωμε�νου εφη� βου· 
γρα� φοντας με συμπαθητικο�  μελα� νι στο 
γαλα� ζιο 
μιαν απελπιστικη�  κραυγη� .

Νει�λος, «Τα Περιστε�ρια»

Ζ.  Δραστηριο� τητες εμβα� θυνσης με�σα απο�  παρα� λληλα κει�μενα. 

Παρα� λληλα με το ποι�ημα του Ιωση� φ Βεντου� ρα «Τα� ναϊς», οι μαθητε�ς και οι μαθη� τριες μπορου� ν να 
διαβα� σουν:

u το ποι�ημα του Τι�του Πατρι�κιου «Οφειλη� ».  Ανιχνευ� ουν κα� ποια κοινα�  στοιχει�α (π.χ. Αποτυ� πωση 
γεγονο� των ενο� ς συγκεκριμε�νου ιστορικου�  πλαισι�ου). Προβληματι�ζονται και συζητου� ν για 
δια� φορα θε�ματα, ο� πως το χρε�ος του ποιητη�  να μιλη� σει για ο� σα συμβαι�νουν γυ� ρω του, τον ρο� λο 
της ποι�ησης ως με�σου με το οποι�ο ο ποιητη� ς αποδι�δει την πρε�πουσα τιμη�  στους νεκρου� ς,  την  
ενδεχο� μενη δυσκολι�α του ποιητη�  να διατηρη� σει τη μνη� μη και να εξιστορη� σει τα γεγονο� τα κ.α� . 

u το ποι�ημα του Γιω� ργου Χουλια� ρα «Προ� σφυγες». Ανιχνευ� ουν κα� ποια κοινα�  στοιχει�α. 
Προβληματι�ζονται και συζητου� ν για το θε�μα της μνη� μης, για τη διαχει�ριση του τραυ� ματος, για 
τη δυσκολι�α του ποιητικου�  υποκειμε�νου να μιλη� σει για τα τραυματικα�  αυτα�  βιω� ματα κ. α� . 
Αποπειρω� νται διασυνδε�σεις με τη συ� γχρονη εποχη� , το προσφυγικο�  ζη� τημα, τα φαινο� μενα 
διακρι�σεων και  ρατσισμου� . 

u τα ποιη� ματα του Νι�κου Εγγονο� πουλου «Ξεχνιε�ται ο Αδο� λφος Χι�τλερ;», του Μπε�ρτολτ Μπρεχτ 
«Για τον ο� ρο μετανα� στες» και του Μαχμου� ντ Νταρουι�ς «Να σκε�φτεσαι τους α� λλους» και να 
προβληματιστου� ν πα� νω σε ζητη� ματα στερεοτυ� πων, διακρι�σεων και ρατσισμου� . 



Τίτος	Πατρίκιος

Γιώργος	Χουλιάρας

Πρόσφυγες

Απο�  την α� λλη πλευρα�
της φωτογραφι�ας γρα� φω για να θυμα� μαι

ο�χι το που�  και πο� τε αλλα�  ποιος
Δεν ει�μαι εγω�  στη φωτογραφι�α

Τι�ποτε δεν μας α� φησαν
να πα� ρουμε μαζι� μας

Μο� νον αυτη�  την φωτογραφι�α
Αν τη γυρι�σετε απο�  την α� λλη θα με δει�τε
Εσυ�  ει�σαι στη φωτογραφι�α, με ρωτου� ν

Δεν ξε�ρω τι να σας πω

Δρο� μοι της μελα� νης, Νεφε�λη, 2005  

Νίκος	Εγγονόπουλος		

Οφειλή	

Με�σα απο�  το� σο θα� νατο που ε�πεσε και πε�φτει, 
πολε�μους, εκτελε�σεις, δι�κες, θα� νατο κι α� λλο θα� νατο 

αρρω� στια, πει�να, τυχαι�α δυστυχη� ματα, 
δολοφονι�ες απο�  πληρωμε�νους εχθρω� ν και φι�λων, 

συστηματικη�  υπο� σκαψη κ' ε�τοιμες νεκρολογι�ες 
ει�ναι σα να μου χαρι�στηκε η ζωη�  που ζω. 

Δω� ρο της τυ� χης, αν ο�χι κλοπη�  απ' τη ζωη�  α� λλων, 
γιατι� η σφαι�ρα που της γλυ� τωσα δε χα� θηκε 

μα χτυ� πησε το α� λλο κορμι� που βρε�θηκε στη θε�ση μου. 
Έτσι σα δω� ρο που δεν α� ξιζα μου δο� θηκε η ζωη�  

κι ο� σος καιρο� ς μου με�νει 
σαν οι νεκροι� να μου τον χα� ρισαν 

για να τους ιστορη� σω. 

Μαθητεία, Πρι�σμα, 1963 (Στον συγκεντρωτικο�  το� μο Ποιη� ματα Α', 1943-1959, Κι�χλη, 2017)

Ξεχνιέται	ο	Αδόλφος	Χίτλερ;

«Αλη� θεια -των αδυνα� των αδυ� νατο-
ποτε�ς δεν εκατα� φερα να καταλα� βω

αυτα�  τα ο� ντα που δεν βλε�πουνε
το τερατω� δες κοινο�  γνω� ρισμα τ' ανθρω� που

-το εφη� μερο της παρα� λογης ζωη� ς του-
κι ανακαλυ� πτουνε διαφορε�ς

-γιομα� τοι μι�σος- διαφορε�ς
σε χρω� μα δε�ρματος φυλη�

θρησκει�α

Στην κοιλα� δα με τους ροδω� νες, Ίκαρος, 1990  



Μπέρτολτ	Μπρεχτ

Μαχμούντ	Νταρουίς

Να	σκέφτεσαι	τους	άλλους

Καθω� ς ετοιμα� ζεις το πρωινο�  σου, να σκε�φτεσαι τους α� λλους.
Μην ξεχνα� ς να ταΐζεις τα περιστε�ρια.

Όταν πολε�μους ξεκινα� ς, να σκε�φτεσαι τους α� λλους.
Μην ξεχνα� ς ο� σους λαχταρου� ν την ειρη� νη.

Όταν πληρω� νεις το νερο� , να σκε�φτεσαι τους α� λλους.
Εκει�νους που μο� νο τα συ� ννεφα ε�χουν να τους θηλα� σουν.

Όταν γυρνα� ς στο σπιτικο�  σου, να σκε�φτεσαι τους α� λλους.
Μην ξεχνα� ς ο� σους ζουν σε αντι�σκηνα.

Όταν τα αστε�ρια μετρα� ς, πριν κοιμηθει�ς, να σκε�φτεσαι τους α� λλους.
Εκει�νους που δεν ε�χουνε που�  να πλαγια� σουν.

Όταν ελευ� θερα μιλα� ς, να σκε�φτεσαι τους α� λλους.
Εκει�νους που δεν τους αφη� νουν να μιλη� σουν.
Και καθω� ς σκε�φτεσαι εκει�νους τους α� λλους,

στον εαυτο�  σου γυ� ρισε και πες:
«Αχ και να η� μουν ε�να κερι� στο σκοτα� δι».

Να σκε�φτεσαι τους α� λλους, μετα� φραση Τζε�νη Καραβι�τη, Νη� σος, 2009

Για	τον	όρο	μετανάστες

Λαθεμε�νο μου�  φαινο� ταν πα� ντα τ' ο� νομα που μας δι�ναν:
«Μετανα� στες».

Θα πει, κει�νοι που αφη� σαν την πατρι�δα τους. Εμει�ς, ωστο� σο,
δε φυ� γαμε γιατι� το θε�λαμε,

λευ� τερα να διαλε�ξουμε μιαν α� λλη γη. Ου� τε
και σε μιαν α� λλη χω� ρα μπη� καμε

να μει�νουμε για πα� ντα εκει�, αν γινο� ταν.
Εμει�ς φυ� γαμε στα κρυφα� . Μας κυνηγη� σαν, μας προγρα� ψανε.

Κι η χω� ρα που μας δε�χτηκε, σπι�τι δε θα 'ναι, μα εξορι�α.
Έτσι, απομε�νουμε δω πε�ρα, ασυ� χαστοι, ο� σο μπορου� με πιο κοντα�

στα συ� νορα,
προσμε�νοντας του γυρισμου�  τη με�ρα, καραδοκω� ντας το παραμικρο�

σημα� δι αλλαγη� ς στην α� λλην ο�χθη, πνι�γοντας μ' ερωτη� σεις
κα� θε νεοφερμε�νο, χωρι�ς τι�ποτα να ξεχνα� με, τι�ποτα

ν' απαρνιο� μαστε,
χωρι�ς να συχωρα� με τι�ποτ' απ' ο� σα ε�γιναν, τι�ποτα δε συχωρα� με.

Α, δε μας ξεγελα� ει του� τη η τριγυ� ρω σιωπη� ! Ακου� με ι�σαμ' εδω�
τα ουρλιαχτα�  που αντιλαλου� ν απ' τα στρατο� πεδα�  τους. Εμει�ς

οι ι�διοι
μοια� ζουμε των εγκλημα� των τους απο� ηχος, που κατα� φερε

τα συ� νορα να δρασκελι�σει. Ο καθε�νας μας,
περπατω� ντας μες στο πλη� θος με παπου� τσια ξεσκισμε�να,

μαρτυρα� ει την ντροπη�  που τη χω� ρα μας μολευ� ει.
Όμως κανε�νας μας

δε θα μει�νει εδω� . Η τελευται�α λε�ξη
δεν ειπω� θηκε ακο� μα. 

Ποιη� ματα, μτφρ. Μα� ριος Πλωρι�της, Θεμε�λιο



Προσωπικο� ς ιστο� τοπος του ποιητη�  Ιωση� φ Βεντου� ρα: 
http://www.iventura.gr  

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | Ιωση� φ Βεντου� ρας, ο τελευται�ος Εβραι�ος της Κρη� της
https://www.youtube.com/watch?v=1PKIcWsuvqg 

Συνε�ντευξη στον Γρηγο� ρη Δανιη� λ:  
https://diastixo.gr/sinentefxeis/ellines/15790-iosif-ventouras 

Το μαγικο�  των ανθρω� πων | Ιωση� φ Βεντου� ρας 
https://www.ert�lix.gr/ellinika-docs/to-magiko-ton-anthropon/to-

magiko-ton-anthropon-iosif-ventoyras/ 

Ψηφιακη�  Eφαρμογη�  ΕΜΕ «Ο Β΄ Παγκο� σμιος Πο� λεμος και το Ολοκαυ� τωμα 
των Ελλη� νων Εβραι�ων 1941-44»:

 https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismeni-
psi�iaki-efarmogi-2/ 

Ψηφιακη�  Eφαρμογη�  ΕΜΕ «Οι Εβραι�οι της Ελλα� δας. 
Ιστορι�α και παρα� δοση»: 

https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismeni-
psi�iaki-efarmogi/

Ιστορι�α των Εβραι�ων της Κρη� της: εδω�    

Εικονικη�  ξενα� γηση στην εβραϊκη�  συνοικι�α των Χανι�ων εδω�  

Μαθητη� ς Λυκει�ου μελοποι�ησε απο� σπασμα του ποιη� ματος «Ταναΐς» 
του Ιωση� φ Βεντου� ρα:

https://www.jewishmuseum.gr/mathitis-lykeioy-melopoiise-apospasma-
toy-poiimatos-tanais-toy-iosif-ventoyra/ 

«Αντισημιτισμο� ς», Yad Vashem
(στα αγγλικα�  με ελληνικου� ς υπο� τιτλους πατω� ντας το cc) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd87CNAIUBI&feature=youtu.be 

«Ο Άλλος στη λογοτεχνι�α: τα στερεο� τυπα και οι αναγνω� σεις τους», 
κει�μενα και επιλογη�  υλικου�  Φραγκι�σκη Αμπατζοπου� λου 

https://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/362 

Υποστηρικτικό	υλικό:
Το Εβραϊκο�  Μουσει�ο Ελλα� δος ευχαριστει� θερμα�  

τη φιλο� λογο και ποιη� τρια Γεωργι�α Κολοβελω� νη για την πολυ� τιμη βοη� θεια�  της

http://www.iventura.gr
https://www.youtube.com/watch?v=1PKIcWsuvqg
https://diastixo.gr/sinentefxeis/ellines/15790-iosif-ventouras
https://www.ertflix.gr/ellinika-docs/to-magiko-ton-anthropon/to-magiko-ton-anthropon-iosif-ventoyras/
https://www.ertflix.gr/ellinika-docs/to-magiko-ton-anthropon/to-magiko-ton-anthropon-iosif-ventoyras/
https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismeni-psifiaki-efarmogi-2/
https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismeni-psifiaki-efarmogi-2/
https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismeni-psifiaki-efarmogi/
https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismeni-psifiaki-efarmogi/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1/
https://www.jewishmuseum.gr/mathitis-lykeioy-melopoiise-apospasma-toy-poiimatos-tanais-toy-iosif-ventoyra/
https://www.jewishmuseum.gr/mathitis-lykeioy-melopoiise-apospasma-toy-poiimatos-tanais-toy-iosif-ventoyra/
https://www.youtube.com/watch?v=Xd87CNAIUBI&feature=youtu.be
https://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/362
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