
Ο διωγμός και η δολοφονία 
των Ελλήνων Εβραίων της 
βουλγαροκρατούμενης 
ζώνης
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο διωγμός και η δολοφονία των 
Ελλήνων Εβραίων της βουλγαροκρατούμενης ζώνης»

Με αφορμή την επέτειο του εκτοπισμού των Ελλήνων Εβραίων από τη βουλγαροκρατούμενη
ζώνη το βράδυ της 3ης προς 4ης Μαρτίου του 1943, το ΕΜΕ δημιούργησε το παρακάτω 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Ηλικιακή ομάδα: Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

Α) Βασικές πληροφορίες για τον διωγμό, τον εκτοπισμό και τη δολοφονία των Ελλήνων Εβραίων 
της βουλγαροκρατούμενης ζώνης στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα

Β) Κατανόηση των αντισημιτικών πολιτικών της Βουλγαρίας και του μηχανισμού γενοκτονίας στο 
στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα

Γ) Γνωριμία με τα καλλιτεχνικά έργα επιζώντων του Ολοκαυτώματος

Δραστηριότητες
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Δομή του προγράμματος 
Η δομή του προγράμματος  έχει ως εξής: 

• Ιστορικό πλαίσιο

• Χάρτες

• Φωτογραφίες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό:
• Φωτογραφίες προπολεμικής ζωής
• Ο Χίτλερ χαιρετάει τον βασιλιά Μπόρις (video)

• Κίτρινο αστέρι (photo)

• Εργοστάσιο «Monopol» (photo)

• Εβραίοι επιβάζονται στο τρένο για την Τρεμπλίνκα, Σκόπια (photo)

• Επιτροπή Εβραϊκών Υποθέσεων και ο επικεφαλής Alexandr Belev (photo)

• Εκτοπισμός (video) 

• Η διαδρομή του εκτοπισμού (map)
• Σχέδιο του στρατοπέδου της Τρεμπλίνκα

• Συνέντευξη με τον Franz Suchomel, SS Unterscharfuhrer (video)

• Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Claude Lanzmann, Shoah

• Προτεινόμενες δραστηριότητες

Σημαντική σημείωση: Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τα γεγονότα, 
χωρίς να είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσετε όλα στην τάξη. 
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Προπολεμική 
ζωή

Ματιές στην εβραϊκή ζωή πριν από το 
Ολοκαύτωμα (Yad Vashem)
https://www.youtube.com/watch?v=nshs1KcFPk
U&feature=youtu.be (Προσοχή: Απαραίτητη η επιλογή των 
ελληνικών υποτίτλων μέσα από τις ρυθμίσεις)4 22/3/2021 Προσθήκη υποσέλιδου

Μπίτολα, Βόρεια 
Μακεδονία (Yad
Vashem)

Καβάλα, Ελλάδα 
(ΕΜΕ)

Μπίτολα, Βόρεια 
Μακεδονία (YadVashem)

Καβάλα (ΕΜΕ)

https://www.youtube.com/watch?v=nshs1KcFPkU&feature=youtu.be


Τα εδάφη της 
Βουλγαρίας 
στον Β΄ΠΠ
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Οι πολιτικές της Βουλγαρίας απέναντι στον εβραϊκό 
πληθυσμό

• Tο 1934, η Βουλγαρία είχε πληθυσμό άνω των έξι εκατομμυρίων ανθρώπων. Την ίδια χρονιά, οι 
Εβραίοι/ες αποτελούσαν το 0,8% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή λιγότερο από 50.000 άτομα.

• Στις αρχές Μαρτίου 1941, η Βουλγαρία προσχώρησε στη συμμαχία του Άξονα και, τον Απρίλιο του 1941, 
συμμετείχε στη γερμανική επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας. Σε αντάλλαγμα, η 
Βουλγαρία έλαβε γερμανική άδεια να καταλάβει μια επαρχία του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας (Βόρεια 
Μακεδονία), της Βόρειας Ελλάδας (Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη) και της σερβικής περιοχής 
Pirot (επαρχία του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας). 

• Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η βουλγαρική κυβέρνηση δεν εκτόπισε τους Εβραίους από την Παλαιά 
Βουλγαρία. Αν και υποβλήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα αντι-εβραϊκών μέτρων, οι περίπου 48.000 Εβραίοι με 
βουλγαρική υπηκοότητα επέζησαν του πολέμου. 

• Ωστόσο, οι βουλγαρικές αρχές εκτόπισαν τους Εβραίους κατοίκους από τα ελληνικά και τα 
γιουγκοσλαβικά εδάφη που είχε καταλάβει η Βουλγαρία το 1941. Τον Μάρτιο του 1943, οι βουλγαρικές 
αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες συνέλαβαν όλους τους/τις Εβραίους/ες από τα κατεχόμενα εδάφη. 

• Βούλγαροι αξιωματούχοι συγκέντρωσαν τους 7.000 Εβραίους της Βόρειας Μακεδονίας σε 
διαμετακομιστικό στρατόπεδο στα Σκόπια. Από τα ελληνικά εδάφη, οι Βούλγαροι εκτόπισαν περίπου 
4.200 Εβραίους στη ΓκόρναΤζουμαγιά και Ντούπνιτσα (βόρεια και δυτική Βουλγαρία) και στη συνέχεια 
τους παρέδωσαν στους Γερμανούς. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 1943, σχεδόν και οι 11.000 εκτοπισμένοι/ες 
Εβραίοι/ες είχαν δολοφονηθεί στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα στη γερμανοκρατούμενη
Πολωνία.
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Η Ελλάδα χωρισμένη σε τρεις ζώνες κατοχής

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΣΤ΄
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Η καταστροφή των εβραϊκών κοινοτήτων της Καβάλας, της Δράμας, της 
Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης και των Σερρών

• Η Ελλάδα καταλήφθηκε από τις δυνάμεις του Άξονα την άνοιξη του 1941 και χωρίστηκε σε τρεις ζώνες 
κατοχής∙ γεγονός που διαμόρφωσε διαφορετικές εμπειρίες για τον εβραϊκό πληθυσμό.

• Οι βουλγαρικές κατοχικές αρχές, με την ανοχή των Γερμανών, καθαίρεσαν τους εκπροσώπους του 
ελληνικού κράτους και διόρισαν Βούλγαρους στη θέση τους, οι οποίοι προχώρησαν σε μία σειρά πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων και σε ακραίες βιαιότητες (π.χ. Δοξάτο Δράμας). 

• Καθώς τα μέτρα εντείνονταν, οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, κατέφευγαν στη 
γερμανοκρατούμενη και ιταλοκρατούμενη ζώνη.

• Στις αρχές του 1942, οι αρχές άρχισαν να δημεύουν όλα τα εβραϊκά ραδιόφωνα και τηλέφωνα, 
αναγκάζοντας τον εβραϊκό πληθυσμό να καταβάλει εφάπαξ φόρο ίσο με το 20% της περιουσίας του. 

• Τον Αύγουστο του 1942 η νέα φιλοναζιστική βουλγαρική κυβέρνηση ψήφισε έναν νέο αντισημιτικό νόμο, 
σύμφωνα με τον οποίο η κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για το «εβραϊκό ζήτημα» 
χωρίς να ζητήσει την έγκριση του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου o Alexander
Belev έγινε επικεφαλής της Επιτροπής Εβραϊκών Υποθέσεων. 

• Στις 22 Φεβρουαρίου 1943, η βουλγαρική κυβέρνηση, μετά από γερμανική οδηγία, συμφώνησε να ξεκινήσει 
τους εκτοπισμούς 12.000 Εβραίων από τα προσαρτημένα εδάφη της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. 

• Το βράδυ της 3ης Μαρτίου 1943, άρχισαν οι εκτοπισμοί προς την Τρεμπλίνκα από τη βουλγαροκρατούμενη
ζώνη. Από τους 4.200, μόνο 200 επέζησαν κρυμμένοι και ελάχιστοι που είχαν σταλεί για καταναγκαστικά 
έργα στη Βουλγαρία.
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Ο Αδόλφος Χίτλερ χαιρετάει τον Βασιλιά Μπόρις της Βουλγαρίας με την ευκαιρία της επίσκεψης του βασιλιά 
στη Γερμανία

Οπτικοακουστικό υλικό: 

https://www.britishpathe.com/video/slave-
nations-defy-hitler
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© USHMM



© Yad Vashem
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Η «Επιτροπή Εβραϊκών Υποθέσεων» 

μοίρασε στους/ις Εβραίους/ες στην 

Παλαιά Βουλγαρία κίτρινα αστέρια, τα 

οποία ήταν τα μικρότερα αστέρια 

τέτοιου είδους που είχαν φτιαχτεί για 
τον σκοπό αυτό στην Ευρώπη. 



Κατάλογος με τα προσωπικά στοιχεία (δακτυλικό αποτύπωμα, όνομα, διεύθυνση, τόπος και ημερομηνία γέννησης, 
οικογενειακή κατάσταση, ύψος, μάτια, μαλλιά, νούμερο ταυτότητας, θρήσκευμα, υπογραφή) και με φωτογραφίες 
εκτοπισμένων Εβραίων

11 22/3/2021

© ΕΜΕ



12 22/3/2021 Προσθήκη υποσέλιδου

ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΥ 
«MONOPOL» ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Εβραίοι από τα 
βουλγαροκρατούμενα
εδάφη της Ελλάδας και της 
Γιουγκοσλαβίας 
φυλακίστηκαν στο 
εργοστάσιο καπνού 
«Monopol», το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε ως 
προσωρινό στρατόπεδο. 
Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία.
© USHMM
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Εβραίοι «επιβιβάζονται» στο 
τρένο με προορισμό την 
Τρεμπλίνκα. Σκόπια, Μάρτιος 
1943 
© YadVashem



14 22/3/2021 Προσθήκη υποσέλιδου

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εβραϊκών Υποθέσεων Alexandr Belev
μιλάει σε Εβραίες έξω από τις αποθήκες του εργοστασίου «Monopol» 
στα Σκόπια, Μάρτιος 1943. ©Yad Vashem

Ο Alexandr Belev γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1900 στην πόλη Lom της Βουλγαρίας. Σπούδασε
νομικά και στις αρχές του πολέμου εργάστηκε στο βουλγαρικό Υπουργείο Εσωτερικών ως
διευθυντής του Γραφείου Ερευνών και Εκδόσεων. Από το 1941, άρχισε να εργάζεται ως
δικαστικός σύμβουλος στο Υπουργείο. Ο Belev συμμετείχε στην προετοιμασία του «Νόμου
για την Προστασία του Έθνους» και των αντισημιτικών νόμων στη Βουλγαρία, εδραιώνοντας
έναν στενό δεσμό με τους Γερμανούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις σαφείς αντισημιτικές απόψεις
του, στις 3 Σεπτεμβρίου 1942 ο Belev διορίστηκε επικεφαλής της Επιτροπής Εβραϊκών
Υποθέσεων, που είχε ιδρυθεί για να αντιμετωπίσει το «εβραϊκό ζήτημα» στη Βουλγαρία. Τα
καθήκοντά του περιελάμβαναν την προετοιμασία εντολών, κανονισμών και οδηγιών σχετικά
με τον διωγμό των Εβραίων στη Βουλγαρία. Στις 22 Φεβρουαρίου 1943, υπέγραψε με τον
στενό συνεργάτη του Adolf Eichmann και αξιωματικό των Ες-Ες, Theodor Dannecker,
συμφωνία για τον εκτοπισμό 20.000 Εβραίων από τη Βουλγαρία. Ο Belev οργάνωσε πρώτα
τον εκτοπισμό περίπου 11.000 Εβραίων από τα βουλγαροκρατούμενα εδάφη τον Μάρτιο του
1943. Επιπλέον, τον Απρίλιο-Μάιο του 1943, υπό την πίεση των Γερμανών, ετοίμασε ένα
περαιτέρω σχέδιο εκτοπισμού των Εβραίων της Βουλγαρίας, το οποίο όμως δεν
εφαρμόστηκε. Μια τελευταία αποτυχημένη απόπειρα για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό
έγινε το καλοκαίρι του 1943. Τον Οκτώβριο του 1943 ο Belev αντικαταστάθηκε από τον
Christo Stomainokov, ο οποίος ηγήθηκε της Επιτροπής Εβραϊκών Υποθέσεων. Στις 9
Σεπτεμβρίου 1944, ο Belev πυροβολήθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ο Belev δικάστηκε
μετά θάνατον σε δικαστήριο της κομμουνιστικής Βουλγαρίας μαζί με άλλους «αντι-εβραίους
εγκληματίες της Βουλγαρίας». Ο Belev κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο.



USHMM – Βίντεο

Παρακολουθήστε εδώ ένα ολιγόλεπτο βίντεο από τη μεταφορά Εβραίων της 
βουλγαροκρατούμενης ζώνης μέσω του Δούναβη στο στρατόπεδο εξόντωσης 
της Τρεμπλίνκα στη γερμανοκρατούμενη Πολωνία. 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/film/deportation-of-jews-from-
bulgarian-occupied-macedonia
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Martin Gilbert, Atlas of the Holocaust

Σιδηροδρομικός σταθμός κοντά στο στρατόπεδο 
εξόντωσης της Τρεμπλίνκα. Αυτή η φωτογραφία βρέθηκε 

σε ένα άλμπουμ που ανήκε σε έναν από τους διοικητές 
του στρατοπέδου, Kurt Franz. Πολωνία, 1942-43

© USHMM



Treblinka
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Το σχέδιο του Samuel Willenberg της Τρεμπλίνκα 

O Samuel Willenberg (1923-2013) 
ήταν μέλος της ειδικής ομάδας 
εργασίας στους θαλάμους αερίων 
(Ζοντερκομάντο) στην Τρεμπλίνκα. 
Συμμετείχε στην εξέγερση των 
Ζοντερκομάντο τον Αύγουστο του 
1943 και στην εξέγερση της 
Βαρσοβίας τον Αύγουστο 1944. 
Κατάφερε να επιβιώσει του 
πολέμου.  



Πατέρας που βοηθάει τον γιο του να 
βγάλει τα παπούτσια του έξω από 
τον θάλαμο αερίων στην Τρεμπλίνκα 
(2002)

Ο Samuel Willenberg ήταν μηχανικός 
και καλλιτέχνης. Έφτιαξε γλυπτά με 
θέμα την εμπειρία του από την 
Τρεμπλίνκα.

«Ποιο έργο σας θεωρείτε πιο δυνατό;

Ο καθένας έχει το δικό του αγαπημένο 
γλυπτό. Η γυναίκα μου θεωρεί αυτό με 
τον πατέρα που βοηθάει τον γιο του να 
βγάλει τα παπούτσια του. Αυτό ακριβώς 
συνέβαινε πριν μπουν μέσα στο θάλαμο 
αερίων. Έτσι είναι όλες οι ιστορίες του 
Ολοκαυτώματος.»

Απόσπασμα από τη συνέντευξή του με επιπλέον υλικό: 
https://www.yadvashem.org/articles/interviews/willenberg.ht
ml

18 22/3/2021

https://www.yadvashem.org/articles/interviews/willenberg.html


Claude Lanzmann, Shoah

Στα αποσπάσματα αυτά παρακολουθούμε μέρος της μυστικής συνέντευξης 
που πήρε ο Lanzmann από τον Franz Suchomel, έναν από τους διοικητές της 
Τρεμπλίνκα. 

https://www.youtube.com/watch?v=kvcZgJJLdEA (0o.oo – 3.16 & 7.10 – 12.40. 
Interview with Franz Suchomel, SS Unterscharführer) 
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Ορισμένες συμβουλές σχετικά με τη διδασκαλία για 
το Ολοκαύτωμα
• Η διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα είναι μια εξαιρετικά απαιτητική εργασία, 

που απαιτεί επαρκή προετοιμασία.

• Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να θυμούνται ότι πρόκειται για μια 
αναπόφευκτη συναισθηματική δοκιμασία. Ποιος μένει εξάλλου ουδέτερος 
όταν ακούει έναν/μία επιζήσαντα/σασα να μιλάει; Ωστόσο, με την 
κατάλληλη προετοιμασία και ιστορική πλαισίωση μπορεί αυτή η 
συναισθηματική εμπλοκή να αποβεί εκπαιδευτικά παραγωγική. 

• Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιλέξουν το υλικό τους ανάμεσα στις 
άφθονες πρωτότυπες και δευτερογενείς πηγές (φωτογραφίες, έγγραφα, 
ακαδημαϊκά κείμενα κλπ), σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα (π.χ. χρονικό 
πλαίσιο) και συνεκτιμώντας το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά τις βασικές οδηγίες του 
International Holocaust Remebrance Alliance για τη διδασκαλία για το 
Ολοκαύτωμα (σελ. 39-45): https://www.jewishmuseum.gr/wp-
content/uploads/2017/10/praktika_seminarioy.pdf
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Προτεινόμενες ερωτήσεις ανάπτυξης

• Πώς θα συνοψίζατε την αντισημιτική πολιτική των Βουλγάρων;

• Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ της στάσης της βουλγαρικής κυβέρνησης 
απέναντι στους Εβραίους στη Βουλγαρία και στα προσαρτημένα εδάφη; 

• Γιατί δεν επέζησε ούτε ένας Εβραίος από αυτούς που εκτοπίστηκαν από 
τους Βούλγαρους στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα;

• Πώς καταλαβαίνετε τη φράση του Samuel Willenberg «Έτσι είναι όλες οι 
ιστορίες του Ολοκαυτώματος»;
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Ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου
• Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από το υλικό και γράψτε ένα σύντομο 

χρονογράφημα για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων που ζούσαν στα 
βουλγαροκρατούμενα εδάφη και δημοσιεύστε το στον ιστότοπο του σχολείου σας 
στις 4 Μαρτίου, την ημέρα που συνελήφθησαν οι Εβραίοι/ες στη βουλγαρική ζώνη 
κατοχής.

• Μερικοί από τους γονείς στο σχολείο σας προσπαθούν να αποκλείσουν τη μελέτη 
του Ολοκαυτώματος επειδή τη θεωρούν επιβαρυντική για τα παιδιά. Γράψτε μια 
επιστολή τουλάχιστον τριών παραγράφων στον Σύλλογο Γονέων που να εκθέτει 
τους λόγους που καθιστούν τη μελέτη του Ολοκαυτώματος σημαντική, παρόλο που 
το περιεχόμενό της μπορεί να είναι δύσκολο συναισθηματικά.

• Γράψτε ένα άρθρο που να απευθύνεται σε έναν διεθνή οργανισμό που μάχεται υπέρ 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να καταγγείλετε παραδείγματα διακρίσεων 
μέσα από το ευρύτερο περιβάλλον σας. 

• Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν παραδείγματα διακρίσεων στα δικά τους 
σχολεία ή κοινότητες. Θα μπορούσαν να γράψουν μια επιστολή στην εφημερίδα / 
ιστότοπο του σχολείου για να εξηγήσουν τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές/τριες στη 
δική τους κοινότητα για να αντισταθούν ή/και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις 
απέναντι σε κάθε διαφορετικότητα.
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Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό 
• Ψηφιακή Eφαρμογή ΕΜΕ «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941-44»: 

https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-anavathmismeni-psifiaki-efarmogi-2/

• Ψηφιακή Eφαρμογή ΕΜΕ «Οι Εβραίοι της Ελλάδας. Ιστορία και παράδοση»: https://www.jewishmuseum.gr/to-eme-paroysiazei-
anavathmismeni-psifiaki-efarmogi/

• Η ανάπτυξη της «Τελικής Λύσης» από το Yad Vashem: https://www.yadvashem.org/education/other-languages/greek/video-toolbox/hevt-final-
solution.html

• Βασίλης Ριτζαλέος, Οι εβραϊκές κοινότητες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τον Β΄Παγκόσμιο
Πόλεμο» https://ikee.lib.auth.gr/record/79414/files/RITZALEOS.pdf

• Βασίλης Ριτζαλέος «Κατοχή και Ολοκαύτωμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη: Ιστορία και Μνήμη», Πρακτικά του Σεμιναρίου του 
ΕΜΕ: https://www.jewishmuseum.gr/wp-content/uploads/2015/10/PRAKTIKADec2015.Thess_FINAL.pdf

• Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, «Το Ολοκαύτωμα στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Ιστορικό πλαίσιο και υπόβαθρο, Βαλκανικές Ιδιαιτερότητες»

• Άρθρο για τη βουλγαρική πολιτική απέναντι στους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β΄ΠΠ: https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-
massacre-resistance/en/document/contrasting-destinies-plight-bulgarian-jews-and-jews-bulgarian-occupied-greek-and-yugoslav-.html (στα 
αγγλικά)

• Για τον πολυδιάστατο ρόλο της τέχνης: Η τέχνη των μελλοθάνατων του Ολοκαυτώματος και https://www.efsyn.gr/themata/fantasma-tis-
istorias/137398_i-skoteini-opsi-tismoysikis

• Για την Τρεμπλίνκα το άρθρο από το USHMM: https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/treblinka-abridged-article

• Μια επισκόπηση των ναζιστικών στρατοπέδων εξόντωσης: https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/killing-centers-an-overview

• Η ιστοσελίδα του μουσείου της Τρεμπλίνκα: https://muzeumtreblinka.eu/en/for-visitors/
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