ρατσισμός &
ποίηση

«τα σύννεφα έκρυβαν τον ήλιο»
Η ποιηση του Ιωσηφ Βεντουρα απαντηση στον ρατσισμο
Την ημερα της εαρινης ισημεριας, στις 21 Μαρτιου καθε χρονου, τιμαμε τοσο την
Παγκοσμια Ημερα για την Εξαλειψη των Φυλετικων Διακρισεων οσο και την
Παγκοσμια Ημερα Ποιησης. Η Παγκοσμια Ημερα για την Εξαλειψη των Φυλετικων
Διακρισεων καθιερωθηκε το 1966 απο τη Γενικη Συνελευση των Ηνωμενων
Εθνων σε αναμνηση ενος τραγικου συμβαντος, που συγκλονισε την παγκοσμια
κοινη γνωμη. Στις 21 Μαρτιου του 1960 η αστυνομια του καθεστωτος του
Απαρτχαιντ της Νοτιου Αφρικης πυροβολησε εν ψυχρω εναντιον φοιτητων που
διαμαρτυρονταν ειρηνικα κατα των ρατσιστικων νομων στην πολη Σαρπβιλ, με
αποτελεσμα να χασουν τη ζωη τους 70 ανθρωποι. Ο ΟΗΕ μας καλει να ενωσουμε
τις φωνες μας για τα θυματα του ρατσισμου, των φυλετικων διακρισεων, της
ξενοφοβιας, της μισαλλοδοξιας και του αντισημιτισμου. Την ιδια μερα εχει
καθιερωθει απο το 1999 μετα απο ελληνικη πρωτοβουλια να εορταζεται και η
Παγκοσμια Ημερα Ποιησης, με στοχο να ενισχυθει η εικονα της ποιησης στα ΜΜΕ,
«ωστε η ποιηση να μην θεωρειται πλεον αχρηστη τεχνη, αλλα μια τεχνη που βοηθα
την κοινωνια να βρει και να ισχυροποιησει την ταυτοτητα της».
Με αφορμη τις σημαντικες αυτες Παγκοσμιες Ημερες το Εβραϊ κο Μουσειο
Ελλαδος (ΕΜΕ) δημιουργησε ενα ψηφιακο εκπαιδευτικο προγραμμα, βασισμενο
στην ιστορια και το εργο του Ελληνοεβραιου ποιητη Ιωσηφ Βεντουρα απο την
Κρητη.

Διάρκεια: δυο διδακτικες ωρες
Ηλικιακή ομάδα: Γ΄ Γυμνασιου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκειου

Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Με αφορμη την ιστορια και το εργο του Ιωσηφ Βεντουρα:
θα διερευνηθουν οι επιπτωσεις του ρατσισμου και του αντισημιτισμου κατα την
διαρκεια του Β΄ Παγκοσμιου Πολεμου.
θα αναδειχθει η αξια της τεχνης ως εκπαιδευτικο εργαλειο για την ενισχυση της
δημοκρατικης εκπαιδευσης.
θα υπογραμμιστουν οι κινδυνοι που παραμονευουν οταν καποιος/α μενει απαθης και
αδιαφορος/η μπροστα στην καταπιεση των αλλων.
θα αυξηθει η ευαισθητοποιηση σχετικα με την αναγκη για δραση στις συγχρονες
κοινωνιες.
θα αναδειχθει ο πλουραλιστικος χαρακτηρας της ελληνικης εθνικης ταυτοτητας.
θα τονιστει η αξια της ατομικης επιλογης.

Προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος
u Σημασια των ορων «ρατσισμος» και «αντισημιτισμος»
u Βασικες πληροφοριες για τους Εβραιους και τις Εβραιες της Ελλαδας
u Βιογραφικες πληροφοριες για τον ποιητη και στοχαστη Βεντουρα
u Η ιστορια του Βεντουρα ως κρυμμενο παιδι της Κατοχης
u Βασικες πληροφοριες για τον διωγμο των Εβραιων της Κρητης κατα τη διαρκεια

του Β΄ Παγκοσμιου Πολεμου
u Δραστηριοτητες εμβαθυνσης

Εισαγωγικές ερωτήσεις για τους όρους «ρατσισμός» και «αντισημιτισμός»
u Τι γνωριζετε για τους ορους «ρατσισμος» και «αντισημιτισμος»; Με καταιγισμο

ιδεων τα παιδια καταγραφουν τις λεξεις που τους ερχονται στο μυαλο σχετικα με
τους δυο ορους. Μπορειτε να επιβεβαιωσετε τους ορισμους στο λεξικο και σε
εγκριτους ιστοτοπους, οπως του International Holocaust Remembrance Alliance
(https://www.holocaustremembrance.com/el/resources/working-de initionscharters/o-leitoyrgikos-orismos-toy-antisimitismoy-symfona-me-tin) και του
Ιδρυματος της Βουλης των Ελληνων για τον Κοινοβουλευτισμο και τη Δημοκρατια
(http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images
/site_content/voulhFoundation/ ile/Ekpaideytika%20New/racism/0_3racism.pdf)
u Τι σημαινει ενας ανθρωπος να φερει χαρακτηριστικα, τα οποια η πλειονοτητα του

κοινωνικου περιγυρου αντιλαμβανεται ως διαφορετικα;
u Τι σημαινει να ειναι κανεις Εβραιος; Ρωταμε τα παιδια τι πιστευουνε (βλ. τις

παρακατω ενδεικτικες ερωτησεις) και τους ζηταμε να ψαξουν στο λεξικο.
Υπαρχουν Eβραιοι/ες στην Ελλαδα;
Aπo ποτε ειναι στην Ελλαδα;
Ειναι Έλληνες;
Μενει καποιος στη γειτονια σου;
Έχουν συγκεκριμενα χαρακτηριστικα;
Τι επαγγελματα κανουν;
Τι γνωμη εχει ο κοσμος για αυτους;
Τι ειναι το πρωτο πραγμα που σου ερχεται στο μυαλο οταν ακους «Εβραιος»;
Θα μπορουσε ενας/μια Εβραιος/α να ειναι φιλος/η σου;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟτου Ιωσήφ Βεντούρα
Ο ποιητης Ιωσηφ Βεντουρας ειναι Έλληνας Εβραιος που
γεννηθηκε στα Χανια της Κρητης το 1938 και ζει στην
Αθηνα. Κατα τη διαρκεια της Κατοχης η οικογενεια του
αναγκαστηκε να εγκαταλειψει την Κρητη και να
κρυφτει στην Αθηνα, προκειμενου να αποφυγει τον
διωγμο και τον εκτοπισμο. Αποφοιτησε απο τη Σχολη
Μηχανολογων – Ηλεκτρολογων του Ε.Μ.Π. Έκανε
ελευθερες σπουδες στη Θεωρια της Λογοτεχνιας, στη
Φιλοσοφια και στην Ιστορια της Τεχνης. Διευθυνει το
ηλεκτρονικ ο περιοδικ ο ποιησης Poeticanet
(www.poeticanet.gr).
Ειναι μελος της Εταιρειας Συγγραφεων
(www.authors.gr) και αντιπροεδρος του διοικητικου
της συμβουλιου. Ειναι μελος της Διεθνους Επιτροπης
Οργανωσης του μεγαλου Φεστιβαλ Ποιησης Voix Vives
de Mé diterrané e en Mé diterrané e που οργανωνεται
καθε χρονο στη Sè te της Γαλλιας. Έχει εκδωσει εξι
ποιητικες συλλογες (Υγρος Κυκλος, Αριθμητικη μιας
Αναμνησης, Ταναϊς, Σχολια σε Μαυρο, Κυκλωνιο, Το
Παιχνιδι) και μια ανθολογια της Εβραϊκης Μεσαιωνικης
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
κυκλοφορησε απο τις εκδοσεις Μελανι το βιβλιο του
IBBUR, Οι Εβραιοι της Κρητης 1900-1950. Ποιηματα του
εχουν μεταφραστει και δημοσιευτει στα γαλλικα,
αγγλικα, ρουμανικα, ισπανικα, αραβικα, σερβικα και
εβραϊκα και εχουν περιληφθει σε ανθολογιες.
Πηγη: http://www.iventura.gr/-article-173.html

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

στον Γιώργο Χριστόπουλο

«Υπαρχει μια θεωρια που μιλαει για το «διαφορετικο». Ο κοσμος δεν μπορει, και μπορει κι εγω να
ειμαι ετσι, να αποδεχθει το διαφορετικο. Έχει αναγκη να κλεινεται στα ομοια του που του
δημιουργουν μια ασφαλεια ειναι ενα προβλημα που δεν ειναι ουτε ελληνικο, ουτε γερμανικο, ουτε
γαλλικο, ειναι ανθρωπινο. Ο ανθρωπος ζει στην ουσια σε ενα εχθρικο περιβαλλον το οποιο
προσπαθει να εξωραΐ σει με τεχνολογικα επιτευγματα. Απειλουμαστε ανα πασα στιγμη να
πεθανουμε απο τον οποιοδηποτε μικροοργανισμο, ειμαστε αναλωσιμοι. Λεω πολλες φορες, πως
αυτη η ζωη ειναι σαν ενα πλοιο με το ονομα «κολαση». Σε αυτο το πλοιο υπαρχουν θεσεις. Αυτη
ειναι η ζωη. Όλοι ειναι σε ενα πλοιο που οδηγει στην καταστροφη. Στο θανατο.»
Πηγη: Συνεντευξη στον Γιωργο Χριστοπουλο
http://www.iventura.gr/synenteyxi_toy_iwsif_bentoyra_sto_giwrgo_xristopoylo-article194.html

ΤΑΝΑΙΣ Ιωσήφ Βεντούρα
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

Το ποιημα «Ταναϊς» ειναι μια ελεγεια, μια πενθιμη ωδη,
η οποια σχετιζεται με ενα συγκεκριμενο ιστορικο
γεγονος. Οι μαθητες/τριες διαβαζουν το ποιημα και
προσπαθουν να το προσεγγισουν με βαση καποιους
αξονες, ω στε να το αποκωδικοποιησουν και να
ανασυνθεσουν το παζλ της ιστοριας των Εβραιων της
Κρητης:

u

Για ποιους μιλαει το ποιημα;

u

Σε ποιον τοπο αναφερεται;

u

Ποια ειναι τα κεντρικα στοιχεια της φυσης που διατρεχουν το ποιημα;

u

Ποια ειναι τα στοιχεια εκεινα που αποκαλυπτουν το ιστορικο γεγονος;

u

Πως σχολιαζετε την προσφωνηση του πρωτου στιχου του αποσπασματος
«ορφανο της συναγωγης μου δεντρο»; Αναγνωριστε στο ποιημα το
προσωπικο βιωμα του ποιητη, το οποιο ομως, μεσα απο την ποιητικη
επεξεργασια, ξεφευγει απο τα ορια του ατομικου και γινεται πανανθρωπινο.

u

Ποιοι εκφραστικοι τροποι, ποιες λεξεις και εικονες χρησιμοποιουνται για να
αποδωσουν τοσο το γεγονος καθεαυτο οσο και το βασικο συναισθημα του
ποιητικου υποκειμενου;

u

Ποιος ειναι ο τροπος με τον οποιο η συγκεκριμενη μνημη του θαλασσιου
ταφου των Εβραιων της Κρητης συμπλεκεται με τη συλλογικη συνειδηση
του Ολοκαυτωματος;

u

Ποια μεσα χρησιμοποιει ο ποιητης στο δευτερο αποσπασμα «Ο ηλιος
χρυσιζει τα τειχη», για να αναφερθει στην αεναη παρουσια των νεκρων τοσο
στο παρον οσο και στο μελλον; Πως αυτες οι αναφορες εμπλεκονται οχι
μονο στη ζωη του ποιητικου υποκειμενου αλλα και ολων μας, καθως ο
θρηνος για τους νεκρους φτανει μεχρι το σημερα και μας αφορα ολους;

u

Ποιος ειναι ο ρολος του αλατιου ως πιθανου συμβολου και ποια η λειτουργια
της επαναληψης «αλατι ειναι η ζωη / σταλαγματιες αλατι»;

ΚΥΚΛΩΝΙΟ

Ιωσήφ Βεντούρα

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

Προτεινόμενες δραστηριότητες
u

Πως ερμηνευετε τον τιτλο του ποιηματος «Κυκλωνιο»;

u

Σε ποιους αναφερεται το ποιημα;

u

Πως μπορουν οι μαθητες και οι μαθητριες, διαβαζοντας την πρωτη στροφη,
να επισημανουν τον τροπο με τον οποιο μεταπλαθεται ποιητικα το
συγκεκριμενο ιστορικο γεγονος, δηλαδη η εξοντωση στα κρεματορια; Ποιοι
εκφραστικοι τροποι, ποιες λεξεις και εικονες χρησιμοποιουνται για να
αποδωσουν τοσο το γεγονος καθεαυτο οσο και το βασικο συναισθημα του
ποιητικου υποκειμενου;

u

Πως σχολιαζετε την επαναληψη της λεξης «κανεις»;

u

Πως σχολιαζετε τον ρολο των ερωτησεων στο δευτερο αποσπασμα «Ένα
παιδι ονειρευεται»; Να επισημανετε την επαναληψη της αντωνυμιας «ποιοι»
και να συζητησετε για το περιεχομενο της.

u

Πως αντιλαμβανεστε μεσα απο το ποιημα τη σχεση των ζωντανων με τους
νεκρους τους;

u

Τι συμπερασματα μπορειτε να βγαλετε για την αγωνια του ποιητικου
υποκειμενου να διατηρησει τα γεγονοτα στη μνημη και να μπορεσει να τα
αφηγηθει με αφορμη τον τελευταιο στιχο «Πως μπορει να διηγηθει»;

Ο Σήφης Βεντούρας:
«Κρυμμένο παιδί στην Ελλάδα της Κατοχής»
Η οικογενεια του Βεντουρα ηταν ιδιαιτερα
ευπορη και διατηρουσε την ιταλικη υπηκοοτητα.
Το 1942 στην Γκεσταπο της Κρητης ειχε αρχισει
ηδη να συζητειται το θεμα των Εβραιων του
νησιου. Ζητηθηκε μαλιστα απο την Κοινοτητα
ενας καταλογος με τα ονοματα ολων των μελων
της. Στον καταλογο αυτο αναφεροταν και η
οικογενεια Βεντουρα με τα δυο παιδια: τον Σηφη
και την μεγαλυτερη αδελφη του Υβετ. Ένας φιλος
του πατερα τους που ειχε προσβαση στην
Γκεσταπο, τους «σφυριξε» να φυγουν οσο το
δυνατον γρηγοροτερα «διοτι δεν θα πανε καλα τα πραγματα για τους
Εβραιους». Με ενα πλοιαριο δραπετευσαν το 1942 απο την Κρητη για
την σχετικα ασφαλεστερη Αθηνα που ακομη βρισκοταν υπο ιταλικη
κατοχη. Έμειναν αρχικα στο σπιτι του παππου τους στα Σεπολια. Με τη
διαταγη ομως του Αρχηγου της Αστυνομιας και των Ες-Ες στην Ελλαδα
Γιουργκεν Στρουπ στις αρχες Οκτωβριου του 1943 για την καταγραφη
των Εβραιων, επρεπε πια να κρυφτουν. Μετα την περιπλανηση μερικων
ημερων στον Υμηττο, οπου ο πατερας του τον κουβαλουσε στους ωμους
και οι διανυκτερευσεις τους γινονταν σε σχολεια και εκκλησιες, βρεθηκε
ενα σπιτι στου Ζωγραφου. Δεν εμεινε ομως για πολυ καιρο κρυφο το
καταφυγιο τους. Έλληνες δωσιλογοι ανακαλυψαν πως ηταν Εβραιοι και
αρχισαν να τους εκβιαζουν για χρηματα. Αλλιως, απειλουσαν οτι θα τους
κατεδιδαν στην Γκεσταπο. Έτσι, αποφασιστηκε να χωριστει η
οικογενεια.
Ο Σηφης με την υπηρετρια τους την Αθηνα βρηκαν καταφυγιο στο σπιτι
ενος φιλου, του Πετροχειλου, στην Εκαλη. Ο μικρος παρουσιαστηκε ως
νοθος γιος της Αθηνας. Η παρεα με τα δυο παιδια του Πετροχειλου και οι
βολτες στην τοτε εξοχη του Κοκκιναρα προσεφεραν μια διεξοδο
ψυχαγωγιας. Σε μια τετοια βολτα στην Ερυθραια βγηκε και η μοναδικη
κατοχικη φωτογραφια που υπαρχει ακομη με τον μικρο Σηφη και την
Αθηνα.
Όντας σε τοσο μικρη ηλικια, πολυ γρηγορα ξεχασε την υπαρξη των
γονιων του και προσκολληθηκε στην Αθηνα. Η ιδια αλλωστε τον
αγαπουσε παρα πολυ και τον ειχε σαν πραγματικο της γιο. Ιδιαιτερη
διασκεδαση των παιδιων το καλοκαιρι ηταν οι βουτιες και τα παιχνιδια
στο σιντριβανι που υπηρχε στον κηπο του σπιτιου. Ενω ομως τα δυο
αδελφια μπορουσαν να κολυμπουν γυμνα, η Αθηνα απαγορευε
αυστηροτατα στον Σηφη να γδυθει εντελως. Υπηρχε σοβαρος κινδυνος
να δουν οι Γερμανοι απο το διπλανο στρατοπεδο, που το χωριζε μονο
ενα συρματοπλεγμα απο τον κηπο, οτι ο μικρος ηταν περιτετμημενος. Ο
χωρισμος της οικογενειας κρατησε μηνες. Δεν ξανασυναντηθηκαν παρα
μετα την Απελευθερωση.
Ο Σηφης, οταν μετα απο καιρο συναντησε και παλι τους γονεις του,
εξομολογηθηκε –στη συνεντευξη που εχει δωσει για το Αρχειο
Προφορικης Ιστοριας (ΑΠΙ) του ΕΜΕ– οτι δεν τους θυμοταν:
- 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.
Ακομη και σημερα αποδιδει μερικες ιδιοτητες του χαρακτηρα του, οπως
τον ευκολο πανικο και την ανασφαλεια, στις εμπειριες της δυσκολης
εκεινης εποχης.

Ο διωγμός των Εβραίων της Κρήτης κατά
τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Η ναζιστικη κατοχη στην Ελλαδα ξεκινησε το 1941 και διηρκησε εως τα τελη
του 1944, αλλα στην περιπτωση των Χανιων η απελευθερωση εγινε την
ανοιξη του 1945. Η Ελλαδα ειχε περιφερειακη σημασια για τη Γερμανια,
ομως η τελευταια κληθηκε να εκστρατευσει σε ελληνικα εδαφη
προκειμενου να συνδραμει τους Ιταλους και Βουλγαρους συμμαχους της
στις επεκτατικες τους βλεψεις. Η Κρητη κατεληφθη τον Μαιο του 1941. Η
αντισταση των ντοπιων ηταν μεγαλη. Οι τρεις μεγαλες πολεις του νησιου,
Χανια, Ρεθυμνο και Ηρακλειο, βομβαρδιστηκαν ανελεητα.
Οι δυναμεις του Άξονα τελικα επικρατησαν στη Μαχη της Κρητης και
εγκατασταθηκαν στο νησι τον Ιουνιο του 1941. Οριστηκαν δυο ζωνες
κατοχης: οι Γερμανοι πηραν τη μεριδα του λεοντος, που περιλαμβανε τις
κυριες πολεις και λιμανια, ενω οι Ιταλοι κρατησαν τον ανατολικο νομο του
Λασιθιου. Εξ αρχης ηταν σαφης η προθεση των Ναζι απεναντι στους
Εβραιους. Απο την Ανωτατη Διοικηση εκδοθηκε εντολη ολοι οι Εβραιοι να
καταθεσουν τα μαχαιρια με τα οποια τελουσαν θρησκευτικες σφαγες ζωων.
Ακολουθησε διαταγη να συνταχθει απο τον ραβινο Ηλια Όσμο λιστα των
μελων της εβραϊκης κοινοτητας και να κατατεθει στην κατοχικη διοικηση.
Τα ξημερωματα της 29ης Μαΐου 1944 οι Εβραιοι της Κρητης συνεληφθησαν.
Οι περισσοτεροι απ' αυτους ζουσαν στην εβραϊκη συνοικια, δηλαδη στα
τετραγωνα μεταξυ των οδων Κονδυλακη, Σκουφων, Πορτου και Ζαμπελιου,
στην παλια πολη των Χανιων. Υπηρχαν ομως και κατοικοι εκτος εβραϊκης,
στη Χαλεπα, τη Σπλαντζια η αλλες γειτονιες. Συνεληφθησαν και αυτοι και,
μαζι με το κομβοι απο την παλια πολη, μεταφερθηκαν στις φυλακες της
Αγιας, οχι μακρια απο τα Χανια. Κρατηθηκαν εκει σε απανθρωπες συνθηκες,
οπως εχουν περιγραψει Χριστιανοι φιλοι τους που προσπαθησαν να
επικοινωνησουν μαζι τους. Πολλοι δεν ειχαν τι να φορεσουν περα απο τα
ρουχα με τα οποια βρεθηκαν την ωρα της συλληψης τους. Απο την Αγια
μεταφερθηκαν στο Ηρακλειο με φορτηγα, απ' οπου και επιβιβαστηκαν στο
πλοιο Ταναϊ ς, στο οποιο βρισκονταν επισης αντιστασιακοι και Ιταλοι
αιχμαλωτοι. Το πλοιο ειχε προορισμο τον Πειραια, απ' οπου θα
μεταφερονταν πιθανοτατα στο Άουσβιτς, ακολουθωντας την πορεια των
συλληφθεντων Εβραιων απο την υπολοιπη Ελλαδα.
Για αρκετα χρονια δεν ηταν σαφεις οι λεπτομερειες για τις τελευταιες ωρες
του Ταναϊς και την τυχη των ανθρωπων που επεβαιναν στο πλοιο. Αυτο που
ειχε γινει γνωστο ηταν οτι το σκαφος βυθιστηκε κι οτι ολοι ειχαν πνιγει. Τα
νεοτερα στοιχεια που προσφατα γνωστοποιηθηκαν απο τα αρχεια του
Foreign Of ice στο Λονδινο δινουν περισσοτερες λεπτομερειες: το Ταναϊς
εντοπιστηκε απο καποιο βρετανικο υποβρυχιο, τορπιλιστηκε και βυθιστηκε
μεσα σε 15 λεπτα. Κανεις απο τους αιχμαλωτους δεν σωθηκε.
Σε αναμνηση της εβραϊκης κοινοτητας των Χανιων καθε χρονο τελειται
μνημοσυνο, στη διαρκεια του οποιου διαβαζεται η λιστα με τα ονοματα των
θυματων.
Ν. Σ.
Πηγη: εδω

Δραστηριότητες εμβάθυνσης για
τους μαθητές και τις μαθήτριες
Α. Επιλεγουν ενα ποιημα η ενα αποσπασμα. Αναζητουν στο διαδικτυο φωτογραφιες η εικαστικα
εργα και φτιαχνουν μια πολυμεσικη παρουσιαση (π.χ. ppt, βιντεο), στην οποια συνδυαζουν
στιχους του ποιηματος με εικονες.

Β. Επιλεγουν εναν στιχο του ποιηματος και φτιαχνουν μια αφισα με αντιρατσιστικο μηνυμα.
Γ. «Αισθανθηκα οτι οι ψυχες των Εβραιων της Κρητης που χαθηκαν αδικα στη διαρκεια της
ναζιστικης κατοχης του νησιου με στοιχειωσαν. Έτσι, ως ενα ειδος χρεους σ' αυτες, προσπαθησα
να συγκεντρωσω σε μορφη μαρτυριας-χρονικου αφηγησεις, εγγραφα και φωτογραφιες, ωστε ο
αναγνωστης που δεν ειναι εξοικειωμενος με την ιστορια του νησιου να αντιληφθει την αδιαλειπτη
παρουσια τους απο το 1900, μια παρουσια η οποια προσεθεσε πολλα στην πολυμορφια του
κοινωνικου ιστου, τον αδικο χαμο τους το 1944 και την περιπετεια των ελαχιστων εκεινων που
διασωθηκαν.»
Σχολιαστε το παραπανω αποσπασμα του κειμενου του Βεντουρα απο το βιβλιο του, Ibbur. Οι
Εβραιοι της Κρητης, Μελανι, Αθηνα 2018, λαμβανοντας υποψη σας:
α) τη σημασια της παρουσιας του εβραϊκου πληθυσμου για την ιστορια του νησιου
β) την αναγκη μνημονευσης των θυματων του Ολοκαυτωματος
γ) την αναγκη διαχειρισης της τραυματικης εμπειριας
Δ. Συζητωντας για την ιδιαιτερη πατριδα του, ο Βεντουρας λεει στη συνεντευξη του στο Αρχειο
Προφορικης Ιστοριας του ΕΜΕ: «Η Κρητη […] ηταν ενα χωνευτηρι των λαων. Αποδειξη αυτου ηταν
οτι ουτε οι Εβραιοι της Κρητης, ουτε οι Ιταλοι, ουτε και οι Τουρκοι […] δεν μιλαγαν τις γλωσσες με
τις οποιες ειχαν ερθει. Μιλαγαν ελληνικα […] Η Κρητη τους εκανε Κρητικους.»
Πως αντιλαμβανεστε τα λογια του Βεντουρα; Τι μπορουν να μας διδαξουν για το σημερα; Τι μας
λενε για την πολυδιαστατη ανθρωπινη φυση και την αρμονικη κοινωνικη συνυπαρξη;

Ε. «Τον Ιανουαριο του 2010 δυο φορες (μια στις 5 Ιανουαριου και μια στις 16) η Συναγωγη των
Χανιων εγινε στοχος εμπρηστων. Καθως τα αποτελεσματα της πρωτης φορας δεν ηταν θεαματικα,
επανηλθαν κατορθωνοντας να καψουν συνολικα 2.500 παλια και σπανια βιβλια, μερος του
αρχειου και πολυτιμα αντικειμενα.»
Πηγη: εδω
Με βαση την παραπανω ειδηση, γραψτε ενα αρθρο για μια εφημεριδα, στο οποιο να αναπτυσσετε
επιχειρηματα που να υπογραμμιζουν την αναγκη καταπολεμησης των στερεοτυπων, του
ρατσισμου και του αντισημιτισμου.

Στ. Επιλεγουν ενα ποιημα η ενα κειμενο του Βεντουρα και δημιουργουν καλλιγραμματα
(σχηματικα ποιηματα).
Σημειωση: Σχηματικα η σχηματογραφικα η καλλιγραφηματα ειναι τα ποιηματα που ειναι
γραμμενα με τετοιο τροπο, ωστε οι στιχοι να σχηματιζουν μια γραφικη παρασταση, μια
συγκεκριμενη εικονα, η οποια σχετιζεται με το περιεχομενο του ποιηματος. Για παραδειγμα, στο
Ημερολογιο Καταστρωματος Β΄ του Γιωργου Σεφερη υπαρχει το ποιημα που τιτλοφορειται
«Καλλιγραφημα», του οποιου οι στιχοι σχηματιζουν τις σιλουετες τριων ιστιοφορων του Νειλου.

Καλλιγραφημα
Πανια στο Νειλο,
πουλια χωρις κελαηδισμα με μια φτερουγα
γυρευοντας σιωπηλα την αλλη·
ψηλαφωντας στην απουσια τ' ουρανου
το σωμα ενος μαρμαρωμενου εφηβου·
γραφοντας με συμπαθητικο μελανι στο
γαλαζιο
μιαν απελπιστικη κραυγη.
Νειλος, «Τα Περιστερια»

Ζ. Δραστηριοτητες εμβαθυνσης μεσα απο παραλληλα κειμενα.
Παραλληλα με το ποιημα του Ιωσηφ Βεντουρα «Ταναϊς», οι μαθητες και οι μαθητριες μπορουν να
διαβασουν:
u το ποιημα του Τιτου Πατρικιου «Οφειλη». Ανιχνευουν καποια κοινα στοιχεια (π.χ. Αποτυπωση

γεγονοτων ενος συγκεκριμενου ιστορικου πλαισιου). Προβληματιζονται και συζητουν για
διαφορα θεματα, οπως το χρεος του ποιητη να μιλησει για οσα συμβαινουν γυρω του, τον ρολο
της ποιησης ως μεσου με το οποιο ο ποιητης αποδιδει την πρεπουσα τιμη στους νεκρους, την
ενδεχομενη δυσκολια του ποιητη να διατηρησει τη μνημη και να εξιστορησει τα γεγονοτα κ.α.
u το ποιημα του Γιω ργου Χουλιαρα «Προσφυγες». Ανιχνευουν καποια κοινα στοιχεια.

Προβληματιζονται και συζητουν για το θεμα της μνημης, για τη διαχειριση του τραυματος, για
τη δυσκολια του ποιητικου υποκειμενου να μιλησει για τα τραυματικα αυτα βιωματα κ. α.
Αποπειρωνται διασυνδεσεις με τη συγχρονη εποχη, το προσφυγικο ζητημα, τα φαινομενα
διακρισεων και ρατσισμου.
u τα ποιηματα του Νικου Εγγονοπουλου «Ξεχνιεται ο Αδολφος Χιτλερ;», του Μπερτολτ Μπρεχτ

«Για τον ορο μεταναστες» και του Μαχμουντ Νταρουις «Να σκεφτεσαι τους αλλους» και να
προβληματιστουν πανω σε ζητηματα στερεοτυπων, διακρισεων και ρατσισμου.

Τίτος Πατρίκιος
Οφειλή
Μεσα απο τοσο θανατο που επεσε και πεφτει,
πολεμους, εκτελεσεις, δικες, θανατο κι αλλο θανατο
αρρωστια, πεινα, τυχαια δυστυχηματα,
δολοφονιες απο πληρωμενους εχθρων και φιλων,
συστηματικη υποσκαψη κ' ετοιμες νεκρολογιες
ειναι σα να μου χαριστηκε η ζωη που ζω.
Δωρο της τυχης, αν οχι κλοπη απ' τη ζωη αλλων,
γιατι η σφαιρα που της γλυτωσα δε χαθηκε
μα χτυπησε το αλλο κορμι που βρεθηκε στη θεση μου.
Έτσι σα δωρο που δεν αξιζα μου δοθηκε η ζωη
κι οσος καιρος μου μενει
σαν οι νεκροι να μου τον χαρισαν
για να τους ιστορησω.
Μαθητεία, Πρισμα, 1963 (Στον συγκεντρωτικο τομο Ποιηματα Α', 1943-1959, Κιχλη, 2017)

Γιώργος Χουλιάρας
Πρόσφυγες
Απο την αλλη πλευρα
της φωτογραφιας γραφω για να θυμαμαι
οχι το που και ποτε αλλα ποιος
Δεν ειμαι εγω στη φωτογραφια
Τιποτε δεν μας αφησαν
να παρουμε μαζι μας
Μονον αυτη την φωτογραφια
Αν τη γυρισετε απο την αλλη θα με δειτε
Εσυ εισαι στη φωτογραφια, με ρωτουν
Δεν ξερω τι να σας πω
Δρομοι της μελανης, Νεφελη, 2005

Νίκος Εγγονόπουλος
Ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ;
«Αληθεια -των αδυνατων αδυνατοποτες δεν εκαταφερα να καταλαβω
αυτα τα οντα που δεν βλεπουνε
το τερατωδες κοινο γνωρισμα τ' ανθρωπου
-το εφημερο της παραλογης ζωης τουκι ανακαλυπτουνε διαφορες
-γιοματοι μισος- διαφορες
σε χρωμα δερματος φυλη
θρησκεια
Στην κοιλαδα με τους ροδωνες, Ίκαρος, 1990

Μπέρτολτ Μπρεχτ
Για τον όρο μετανάστες
Λαθεμενο μου φαινοταν παντα τ' ονομα που μας διναν:
«Μεταναστες».
Θα πει, κεινοι που αφησαν την πατριδα τους. Εμεις, ωστοσο,
δε φυγαμε γιατι το θελαμε,
λευτερα να διαλεξουμε μιαν αλλη γη. Ουτε
και σε μιαν αλλη χωρα μπηκαμε
να μεινουμε για παντα εκει, αν γινοταν.
Εμεις φυγαμε στα κρυφα. Μας κυνηγησαν, μας προγραψανε.
Κι η χωρα που μας δεχτηκε, σπιτι δε θα 'ναι, μα εξορια.
Έτσι, απομενουμε δω περα, ασυχαστοι, οσο μπορουμε πιο κοντα
στα συνορα,
προσμενοντας του γυρισμου τη μερα, καραδοκωντας το παραμικρο
σημαδι αλλαγης στην αλλην οχθη, πνιγοντας μ' ερωτησεις
καθε νεοφερμενο, χωρις τιποτα να ξεχναμε, τιποτα
ν' απαρνιομαστε,
χωρις να συχωραμε τιποτ' απ' οσα εγιναν, τιποτα δε συχωραμε.
Α, δε μας ξεγελαει τουτη η τριγυρω σιωπη! Ακουμε ισαμ' εδω
τα ουρλιαχτα που αντιλαλουν απ' τα στρατοπεδα τους. Εμεις
οι ιδιοι
μοιαζουμε των εγκληματων τους αποηχος, που καταφερε
τα συνορα να δρασκελισει. Ο καθενας μας,
περπατωντας μες στο πληθος με παπουτσια ξεσκισμενα,
μαρτυραει την ντροπη που τη χωρα μας μολευει.
Όμως κανενας μας
δε θα μεινει εδω. Η τελευταια λεξη
δεν ειπωθηκε ακομα.
Ποιηματα, μτφρ. Μαριος Πλωριτης, Θεμελιο

Μαχμούντ Νταρουίς
Να σκέφτεσαι τους άλλους
Καθως ετοιμαζεις το πρωινο σου, να σκεφτεσαι τους αλλους.
Μην ξεχνας να ταΐζεις τα περιστερια.
Όταν πολεμους ξεκινας, να σκεφτεσαι τους αλλους.
Μην ξεχνας οσους λαχταρουν την ειρηνη.
Όταν πληρωνεις το νερο, να σκεφτεσαι τους αλλους.
Εκεινους που μονο τα συννεφα εχουν να τους θηλασουν.
Όταν γυρνας στο σπιτικο σου, να σκεφτεσαι τους αλλους.
Μην ξεχνας οσους ζουν σε αντισκηνα.
Όταν τα αστερια μετρας, πριν κοιμηθεις, να σκεφτεσαι τους αλλους.
Εκεινους που δεν εχουνε που να πλαγιασουν.
Όταν ελευθερα μιλας, να σκεφτεσαι τους αλλους.
Εκεινους που δεν τους αφηνουν να μιλησουν.
Και καθως σκεφτεσαι εκεινους τους αλλους,
στον εαυτο σου γυρισε και πες:
«Αχ και να ημουν ενα κερι στο σκοταδι».
Να σκεφτεσαι τους αλλους, μεταφραση Τζενη Καραβιτη, Νησος, 2009

Υποστηρικτικό υλικό:
Το Εβραϊκο Μουσειο Ελλαδος ευχαριστει θερμα
τη φιλολογο και ποιητρια Γεωργια Κολοβελωνη για την πολυτιμη βοηθεια της

Προσωπικος ιστοτοπος του ποιητη Ιωσηφ Βεντουρα:
http://www.iventura.gr
ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | Ιωσηφ Βεντουρας, ο τελευταιος Εβραιος της Κρητης
https://www.youtube.com/watch?v=1PKIcWsuvqg
Συνεντευξη στον Γρηγορη Δανιηλ:
https://diastixo.gr/sinentefxeis/ellines/15790-iosif-ventouras
Το μαγικο των ανθρωπων | Ιωσηφ Βεντουρας
https://www.ert lix.gr/ellinika-docs/to-magiko-ton-anthropon/tomagiko-ton-anthropon-iosif-ventoyras/
Ψηφιακη Eφαρμογη ΕΜΕ «Ο Β΄ Παγκοσμιος Πολεμος και το Ολοκαυτωμα
των Ελληνων Εβραιων 1941-44»:
https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismenipsi iaki-efarmogi-2/
Ψηφιακη Eφαρμογη ΕΜΕ «Οι Εβραιοι της Ελλαδας.
Ιστορια και παραδοση»:
https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismenipsi iaki-efarmogi/
Ιστορια των Εβραιων της Κρητης: εδω
Εικονικη ξεναγηση στην εβραϊκη συνοικια των Χανιων εδω
Μαθητης Λυκειου μελοποιησε αποσπασμα του ποιηματος «Ταναΐς»
του Ιωσηφ Βεντουρα:
https://www.jewishmuseum.gr/mathitis-lykeioy-melopoiise-apospasmatoy-poiimatos-tanais-toy-iosif-ventoyra/

«Αντισημιτισμος», Yad Vashem
(στα αγγλικα με ελληνικους υποτιτλους πατωντας το cc)
https://www.youtube.com/watch?v=Xd87CNAIUBI&feature=youtu.be
«Ο Άλλος στη λογοτεχνια: τα στερεοτυπα και οι αναγνωσεις τους»,
κειμενα και επιλογη υλικου Φραγκισκη Αμπατζοπουλου
https://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/362
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