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ΟΤαν ΠΡΙν αΠΟ χΡΟνΙα, είχα δει την ταινία του Ρο-
μπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία», είχα ξαφ-
νιαστεί από αυτό τον ειρωνικό ευφημισμό και, με 
αφορμή ακριβώς τη θεραπευτική λειτουργία του 
έργου τέχνης, είχα αναρωτηθεί αν και η ιστορία 
μπορεί να είναι «ωραία», αν μπορεί δηλαδή να λει-
τουργεί θεραπευτικά για τα τραύματα του παρελ-
θόντος (βλ. και σχετικό άρθρο, Το Βήμα, 2 Μαΐου 
1999). Είναι συνεπώς ικανή η ιστορία να μιλήσει 
μια γλώσσα παρόμοια με την τέχνη ώστε να θερα-
πεύσει; Και αλλιώς, θα πρέπει η ιστορία να θέτει 
ως στόχο της, μεταξύ άλλων, τη θεραπεία; 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕγγΙΣΗ του Ολοκαυτώματος αποτέ-
λεσε εξαρχής ένα ζήτημα ακραία διχαστικό που 
έχει οδηγήσει στα δικαστήρια αρνητιστές και 
αντιπάλους, έχει προκαλέσει αποφάσεις κοινο-
βουλίων και σαφώς  υπερβαίνει αμιγώς ιστορι-
ογραφικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Στην πε-
ρίπτωση της έρευνας και της διδασκαλίας του 
Ολοκαυτώματος, η ιστορική ανάλυση δεν μπο-
ρεί να υποκρίνεται ότι είναι στεγανή σε ηθικές 
και πολιτικές επιλογές, ενώ ακόμη πιο δύσκολο 
είναι να  υιοθετηθεί μια «πολιτικώς ορθή» αφή-
γηση. απέναντι στο Ολοκαύτωμα δεν νοείται ου-
δετερότητα.

ΠΩΣ λΟΙΠΟν ΕΙναΙ δυναΤΟ αυτό το ιστορικό γεγο-
νός να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ποιο αφη-
γηματικό κείμενο, ποιες πηγές, ποια διδακτική 
μέθοδος θα χρησιμοποιηθούν και  ποιοι θα είναι 
οι στόχοι αυτής της διδασκαλίας; Τα ερωτήματα 
αυτά δεν είναι πρωτότυπα. Έχουν απασχολήσει 

μια εκτεταμένη βιβλιογραφία σε πολλές γλώσσες, 
αναλυτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο καθώς 
και ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστό-
σο, στη χώρα μας, πρόσφατα μόνο εντοπίζουμε 
σχετική ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα 
(αναφέρομαι σε δύο εκδόσεις: διδάσκοντας για το 
Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα, Πρακτικά Σεμιναρί-
ου για Εκπαιδευτικούς, αθήνα 19-20 Οκτωβρί-
ου 2006, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, αθήνα 2007 
και Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελλη-
νικό σχολείο. Ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό πρό-
γραμμα για μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυ-
κείου, αθήνα, Ταξιδευτής, 2007, - συγγραφείς οι 
γ. Κόκκινος, Μαρία Βλαχού, Βασιλική Σακκά, Ευ-
αγγελία Κουνέλη, αγγελουρανία Κώστογλου, Στ. 
Παπαδόπουλος). Στην πραγματικότητα, υπάρχει 
διπλή άγνοια, της οποίας μάλιστα απουσιάζει η 
επίγνωση: σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας εν γέ-
νει και σε επίπεδο εκπαιδευτικών ειδικότερα. Ως 
προς την πρώτη διάσταση, μπορούμε εύκολα να 
διαπιστώσουμε ότι οι Εβραίοι υπήρξαν μια «αό-
ρατη» ομάδα για την ελληνική ιστορία, μαζί με 
άλλες αλλόθρησκες ή ετερόδοξες ή αλλόγλωσ-
σες μειονότητες. Εντάσσονται λοιπόν σε εκείνες 
τις εύγλωττες σιωπές των ελληνικών σχολικών βι-
βλίων, που επιβεβαιώνουν τον ελληνοκεντρισμό, 
τη φαντασιακή εικόνα της εθνικής ομοιογένει-
ας, την απουσία από την αφήγηση του συλλογι-
κού παρελθόντος όσων δεν εντάσσονται πλήρως 
στην ελληνορθόδοξη ταυτότητα. αφετέρου, νο-
μίζαμε ότι το Ολοκαύτωμα αφορούσε κάποιους 
«άλλους» απομακρυσμένους στο χώρο, εκτός ελ-

EIKONA EΞΩΦYΛΛOY: Τα γερμανικά αρχεία με πλήρη στοιχεία για το Ολοκαύτωμα στο Μπαντ Άρολσεν.
.

Η διδασκαλία
του Ολοκαυτώματος

Της Καθηγήτριας χΡΙΣΤΙναΣ ΚΟυλΟυΡΗ

 Συνέχεια στη σελίδα 18
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Είνε αλήθεια ότι οι Εβραίοι είνε άνθρωποι φι-
λήσυχοι, άνθρωποι καταγινόμενοι εις το 
εμπόριον και εις άλλας ησύχους εργασίας.

Ο πόλεμός μας αυτός μάς απόδειξε ότι 
οι Εβραίοι οι πολεμούντες μαζί με τον στρατόν μας 
απεδείχθησαν και αυτοί παλληκάρια, αληθινοί ήρωες, 
όπως και οι χριστιανοί στρατιώται μας.

Πόσους Εβραίους στρατολογούμεν

Επειδή οι Εβραίοι οι διαμένοντες εις την Ελλάδα εί-
ναι πολίτες  Έλληνες και έχουν όλα τα δικαιώματα και 
τα καθήκοντα του Έλληνος, στρατολογούνται όπως 
όλοι  μας.

Ούτως τώρα ευρίσκονται υπό τας Ελληνικάς ση-
μαίας 1.200 περίπου Ισραηλίται, κατά τους ακριβεστέ-
ρους υπολογισμούς.

Εξ αυτών οι 480 είναι εκ  Κερκύρας, όπου, ως γνω-
στόν, υπάρχει η μεγαλυτέρα Εβραϊκή παροικία της 
προ του πολέμου Ελλάδος. διότι τώρα έχομεν ακόμη 
μεγαλυτέραν, -και κατά πολύ μάλιστα, - την της Θεσ-
σαλονίκης.

Οι λοιποί 730 Εβραίοι επίστρατοι εστρατολογήθη-
σαν εις την Άρταν, εις την Θεσσαλία, ως και εις όλα 

τα άλλα μέρη της Ελλάδος, διότι πανταχού υπάρχουν 
Ισραηλίται.

Οι εν αθήναις Ισραηλίται στρατεύσιμοι, είναι δη-
μόται εις διαφόρους δήμους των επαρχιών και πάντες 
έσπευσαν να παρουσιασθώσι και να καταταχθώσιν 
έκαστος εις το σώμα της επαρχίας εις την οποίαν είναι 
εγγεγραμμένος.

Πώς ήλθον οι Εβραίοι του εξωτερικού

Ο Πρόεδρος της ενταύθα Ισραηλιτικής κοινότητας 
κ. Α. Κωνσταντίνης*, έμπορος εκ των καλλιτέρων και 
νους διπλωματικός, σπουδαίως εργασθείς διά το ζή-
τημα των Εβραίων της απελευθερωθείσης Θεσσαλονί-
κης, μάς αφηγήθη λίαν ενδιαφέροντα πράγματα περί 
των εν Ελλάδι στρατευμένων Ισραηλιτών.

- Όλοι οι Εβραίοι της Ελλάδος, μας είπεν, οι κληθέ-
ντες υπό τα όπλα, έσπευσαν από της πρώτης ημέρας να 
παρουσιασθώσι, να καταταχθώσι και να περιβληθούν 
την στολήν του  Έλληνος στρατιώτου. Και το έπραττον  
με υπερηφάνειαν και με ενθουσιασμόν. αλλά μήπως οι 
Εβραίοι της Ελλάδος δεν είναι Έλληνες;

αλλά το μάλλον αξιοσημείωτο είναι τούτο. Το ότι οι 

Ι ΣΤΟΡΙΚ Ε Σ Σ Ε λ ΙδΕ Σ

Οι Εβραίοι
στους πολέμους του Ελληνισμού

Από την εφημερίδα «ΕΛΛΑΣ» αναδημοσιεύεται το παρακάτω κείμενο, 
χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία της αρχικής δημοσιεύσεως όπως, 
επίσης σε ποιό πόλεμο αναφέρεται (είναι μάλλον προφανές, ότι πρό-
κειται περί των Βαλκανικών Πολέμων).
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Έλληνες Ισραηλίται οι ευρισκόμενοι εις το εξωτερικόν, 
έσπευσαν τάχιστα να ζητήσουν πληροφορίας από τους 
προξένους και από τας κοινότητάς των όπως τάχιστα 
επανέλθουν και τεθούν υπό τας σημαίας της Ελληνι-
κής Πατρίδος. Και ούτως επανήλθον ενθουσιώδεις και 
αυτοί και πλήρεις χαράς διότι θα υπηρετούν την Πατρί-
δα! Κανείς δεν εσυλλογίσθη διαφοράν θρησκείας, αλλά 
όλοι έσπευσαν ν’ αγωνισθούν κατά του κοινού εχθρού, 
των Τούρκων! Ούτω έσπευσαν να επανέλθουν πλείστοι 
Ισραηλίται της Ελλάδος εργαζόμενοι εις την αίγυπτον, 
εις την αμερικήν και αλλαχού.

Και προσέθηκεν ο κ. Κωνσταντίνης.
- Όπως παρετηρήθη με τους χριστιανούς στρατευ-

σίμους  ότι τώρα προσήλθον με ασυγκρίτως μεγαλυτέ-
ραν προθυμίαν παρά κατά το 1897, έτσι παρετηρήθη 
το αυτό και διά τους Εβραίους. Βλέπετε λοιπόν πως μας 
συνδέει όλους χριστιανούς και Εβραίους της Ελλάδος, 
μία σκέψις, μία απόφασις, ένας κοινός ιερός ενθουσια-
σμός, μία καρδιά!

Ήρωες και θύματα

Σχετικώς με τους Εβραίους βαθμοφόρους του στρα-
τού μας γνωρίζομεν ότι υπάρχωσιν αρκετοί έφεδροι αν-
θυπολοχαγοί, μεταξύ των οποίων και ο εκ Κερκύρας 
ανεπτυγμένος νέος κ. λέων Μόρδος.

Ηρωτήσαμεν προσέτι τον κ. Κωνσταντίνην περί των 
φονευθέντων και τραυματισθέντων Εβραίων στρατιω-
τών και βαθμοφόρων.

Μας απήντησε δε ότι εισέτι δεν υπάρχουν ακριβείς 
πληροφορίαι. αλλά θα συγκεντρωθώσι τοιαύται.

Μάλιστα ο κ. Κωνσταντίνης μάς απέδειξεν έγγρα-
φον του κ. νομάρχου διά του οποίου τον ερωτά ως 
Πρόεδρον της Κοινότητος περί των οικογενειών των 
θυμάτων του πολέμου Ισραηλιτών, όπως τυχώσι και 
αυταί περιθάλψεως όπως πάσαι αι οικογένειαι των θυ-
μάτων του πολέμου. αλλά εισέτι δεν συνεκεντρώθησαν 
σχετικαί πληροφορίαι.

- Εν τούτοις οι Εβραίοι επολέμησαν και πολεμώσι 
γενναίως και φυσικόν είναι να υπάρχουν θύματα. δύο 
μάλιστα στρατιώται γνωστοί μου έχω την υποψίαν ότι 
εφονεύθησαν. Ετέρους δύο επεσκέφθην εδώ νοση-
λευομένους εις τα νοσοκομεία κατόπιν τραυμάτων, τα 
οποία έλαβον εις τας μάχας. Εκτός τούτων ο λοχίας κ. 
Φέρρος εκ Κερκύρας, λαβών μέρος εις τας μάχας της 
Μακεδονίας ετραυματίσθη εις τα γιαννιτσά σοβαρώς 
και ενοσηλεύετο επί 11/2 μήνα περίπου.

Ο ηρωϊσμός του Εβραίου Ατούν

Ωραίον επεισόδιον ηρωϊσμού Εβραίου στρατιώτου 

συνέβη εις την χειμάρραν κατ’ αυτάς. Μάς το αφηγήθη 
και αυτό ο κ. Κωνσταντίνης. Έχει δε αυτό ως εξής:

Ένας Εβραίος στρατιώτης εκ λαρίσσης ονομαζόμε-
νος Λέας Λαζαρίας Ατούν, αφού έλαβε μέρος εις την 
εκστρατείαν της Μακεδονίας, εστάλη μετά του υπό 
τον Σπυρομήλιον αποσπάσματος εις την χειμάρραν.

Καταληφθείσης της περιφερείας εκείνης υπό του 
ημετέρου στρατιωτικού σώματος, ετάχθησαν εις τα 
άκρα της καταληφθείσης περιφερείας διπλοφρουροί 
όπως φυλάσσωσι το στρατόν από πάσης εχθρικής επι-
θέσεως.

Ούτως μίαν νύκτα -κατά τα εξημερώματα της 
οποίας επρόκειτο να γίνη εχθρική επίθεσις- έτυχεν ο 
Εβραίος ατούν να είναι εις εν σημείον μόνιμος διπλο-
σκοπός. Κατά σύμπτωσιν δε ο πλησίον του κινητός 
διπλοσκοπός ήτο ολίγον κωφός.

Την νύκτα ο ατούν ήκουσε μικρόν θρούν εις τους 
πλησίον θάμνους. Ο κινητός όμως σκοπός, ως κωφός, 
δεν ήκουε τίποτε!

Έπειτα ο αττούν ήκουσε λίθον κινούμενον και 
αντελήφθη μίαν σκιάν πλησιάζουσαν μεταξύ των θά-
μνων.

Τότε εφώνησε: «Τίς εί». Μη λαβών δε απάντησιν, 
έρριψεν ένα πυροβολισμόν κατά της σκιάς.

Τούτο εξήγειρε τους στρατοπεδευμένους οίτινες 
έσπευσαν επί τόπου.

αλλά πριν πλησιάσουν, επλησίασεν η σκιά τον 
ατούν. Ήτο εις πελώριος Τουρκαλβανός, όστις εξα-
γαγών ρεβόλβερ επυροβόλησε κατά του ατούν και τον 
ετραυμάτισε. Ο ατούν έπεσεν αιμόφυρτος τότε. αλλ’ ο 
Τουρκαλβανός έρριψεν ακόμη 5 βολάς ανεπιτυχώς.

Τέλος έσπευσε δύναμις επί τόπου και συνέλαβε τον 
Τουρκαλβανόν. Μετακόμισε δε και τον ήρωα τραυμα-
τίαν ατούν.

Επί του Τουρκαλβανού ανεκαλύφθησαν τρείς βόβ-
βαι και πολλά φυσίγγια, με τα οποία ούτος εσκόπει 
να δημιουργήση πανικόν εις το Ελληνικόν στρατόπε-
δον.

Έτσι εσχεδίαζε να καταστρέψη το ηθικόν του στρα-
τού μας διά να ευρεθή εν πανικώ κατά την πρωινήν 
επίθεσιν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ο ατούν έσωσε κατ’ 
εκείνην την νύκτα τον στρατόν μας από τον πανικόν 
και την χειμάρραν!

*  Σημείωση «Χρονικών»: Ο Αβρ. Κωνσταντίνης έζησε 
από το 1865-1919.
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Από τα πολλά δημοσιεύματα για τον Συνταγματάρ-
χη Μαρδοχαίο Φριζή, που έπεσε στο πεδίο της μάχης 
(στις προκεχωρημένες θέσεις του τομέα Πρεμετής), 
καβάλα στο άλογό του, στις 5 Δεκεμβρίου 1940, στα-
χυολογώ τα παρακάτω:

•  Από το βιβλίο του Στρατηγού Χαρ. Κατσιμήτρου «Η 
Ήπειρος Προμαχούσα», Αθήνα 1954. Στη σελίδα 143 
και στο κεφάλαιο «Δράσις ηγητόρων» γράφει:

«Ο Συν/ρχης, Φριζής Μαρδοχαίος διοικητής του απο-
σπάσματος αώου, ο άξιος ούτος ηγήτωρ και γενναίος ανήρ, 
ο μετέπειτα υπέρ πατρίδος πεσών, λαβών την υπ’ αρ. 82 
της 3 νοεμβρίου 1940 διαταγήν της VIII Μεραρχίας εις ήν 
υπήγετο, όπως διέλθει Βορείως του αώου Ποταμού, έπραξε 
τούτο μετά παραδειγματικής δραστηριότητος και πρωτο-
βουλίας και εκινήθη προς Ελεύθερον πλήξας το πλευρόν 
και τα νώτα του προς ανατολάς κινουμένου εχθρού και 
απέκοψε την οδόν ανεφοδιασμού αυτού».

•   Ο Βρυσοχωρίτης Γιώργος Οικονόμου στο βιβλίο του 
«Μνήμες και Μνημόσυνα του ΄40» στις σελίδες 53 
και 54 γράφει:

«Μπήκαμε στην αλβανία. Ο Φριζής μπορώ να πω βρί-
σκονταν πάντοτε στη ζώνη επαφής και πάντοτε ορμητικός. 
«Εμπρός» ήταν το σύνθημά του. Περισσότερο λογάριζε το 
νικηφόρο αποτέλεσμα κάθε ενέργειας και λιγότερο τυχόν 
απώλειες. Κι ήλθε έτσι η τραγική στιγμή που «πλήρωσε» 
αυτό το αγέρωχο, αυτό το παράτολμο...

Πιο κάτω γράφει. Είδαμε σε λίγο τέσσερα (4) βαρειά 
αεροπλάνα Ιταλικά. Εμείς δεν είχαμε τέτοια. Πλησιάζουν 
ρίχνοντας βόμβες. Μία απ’ αυτές έπεσε δίπλα του όπως 
ήταν καβάλα στο άλογο και θραύσματα της βόμβας τον 
έκοψαν σχεδόν στα δύο.

Εκεί κοντά στις παρυφές του χωριού  Τερμέστι έγινε ο 
ενταφιασμός του μετά από δυό (2) ώρες μ’ όλες τις τιμές 
που αναφέρουν οι στρατιωτικοί κανονισμοί.

Εν συνεχεία στη σελίδα 58 γράφει λεπτομερώς τα της 
σταδιοδρομίας του στο στράτευμα από της κατατάξεώς 
του μέχρι του θανάτου του. Τέλος σημειώνω και ένα μικρό 
«επεισόδιο» που δείχνει την πτυχή ακόμη του ήθους του 
Φριζή.

χειρουργός γιατρός αποτείνεται από την πόρτα της 

εκκλησίας του αγίου δημητρίου στο Βρυσοχώρι στον αρ-
χίατρο, στην επάνω πλατεία:

Στείλτε μας γάζες και επιδέσμους κ. αρχίατρε. χειρουρ-
γούμε επειγόντως δύο τραυματίες Ιταλούς αξιωματικούς.

Ο αρχίατρος: «Ούτε μια γάζα για τα σκυλιά, τους αλή-
τες».

Ήμουν στο Κοινοτικό γραφείο, που ήταν γραφείο και 
του Φριζή.

ακούει ο αείμνηστος ο Φριζής τον αρχίατρο βγαίνει έξω 
από το γραφείο, φωνάζει τον αρχίατρο μέσα στο γραφείο. 
Έφυγα αμέσως από λεπτότητα... και του έκαμε σε επιτακτι-
κό τόνο συστάσεις.

να κοιτάξεις και τους αιχμαλώτους τραυματίες. Επί λέ-
ξει όπως τα άκουσα:

«Τους γέννησε κι αυτούς μάνα, έχουν γυναίκες, αδέλ-
φια, παιδιά κ. αρχίατρε».

Τσιμουδιά ο αρχίατρος, χαιρέτησε προσοχή και βγήκε 
από το γραφείο. αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυς».

•  Από το βιβλίο «Πορεία Γενναίων» του γράφοντος στη 
σελίδα 143: 

«Τελικά μας πήρε μαζί του μέχρι τις 5 δεκεμβρίου που 
τον βρήκε ο θάνατος στο Τερμέστι. Άκουγε πως οι στρα-
τιώτες του είχαν «κολλήσει» από την πρώτη στιγμή που 
παρουσιάστηκε στο Βρυσοχώρι «παρατσούκλι». Ο ιταλο-
φάγος λέγανε, όχι ο Φριζής, του άρεσε όμως γιατί ένοιωθε 
τους στρατιώτες πολύ βαθειά, όπως ένοιωθαν κι εκείνοι 
αυτόν.

Και πραγματικά ιταλοφάγος ήταν ο Συν/ρχης Φριζής. 
Με ωραία στρατηγική που εφήρμοσε το απόσπασμά του 
μαζί με τμήματα της Μεραρχίας Ιππικού, εγκλωβίστηκαν 
όχι λίγοι. Εφτακόσιοι (700) αλπίνοι της Τζούλια. Τάγμα 
ολόκληρο, εκτός των νεκρών και τραυματιών στο Ελεύθε-
ρο και παραδόθηκαν αμαχητί. Ήταν άλλος ένας θρίαμβος 
του Φριζή.

Ο Συν/ρχης Φριζής εμψύχωνε όσο κανένας με την πα-
ρουσία του και «Παρέσυρε» τους πάντες μπροστά σαν να 
πάνε, όχι να παλαίψουν με τον «χάροντα» αλλά να γλε-
ντήσουν σε πανηγύρι.

δεν ένοιωθες ότι βρίσκεσαι στο μέτωπο όταν είχες τον 
Φριζή να “κυβερνά”».

Από τη δράση του Συνταγματάρχη Μ. Φριζή
Επιμέλεια Β. αΡχΙΜανδΡΙΤΗ

ΠΟλΕΜΟΣ 1940-’41
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Ο Θωμάς Βαζάκας, κάτοικος Ιω-
αννίνων, συνελήφθη από τους 
γερμανούς τον Φεβρουάριο 
του 1944, σε ηλικία 29 ετών, 
μαζί με άλλους πατριώτες, με 

την κατηγορία ότι τροφοδοτούσε τους αντάρτες 
ή –κατ΄ άλλους- ότι περιέθαλπε Εβραίους. από 
τα Ιωάννινα τον μετέφεραν διαδοχικά στη λά-
ρισα κι από εκεί στο στρατόπεδο του Μαουτχά-
ουζεν (αριθμός κρατουμένου 65175). Στη συνέχεια, μετά 
τις 20 Ιανουαρίου 1945, οδηγήθηκε στο στρατόπεδο κατα-

ναγκαστικής εργασίας του Έμπενζε (Ebensee), 
στην αυστρία.

  Η λειτουργία του στρατοπέδου αυτού άρ-
χισε το νοέμβριο του 1943, ως υποστρατοπέ-
δου του Μαουτχάουζεν.

αρχικός στόχος ήταν η κατασκευή υπόγει-
ων τούνελ που θα χρησιμοποιούνταν για την 
ανάπτυξη στρατιωτικών πυραυλικών συστη-
μάτων της ναζιστικής πολεμικής μηχανής. αν 

και το συγκεκριμένο στρατιωτικό πρόγραμμα δεν συνε-
χίστηκε λόγω άλλων προτεραιοτήτων, οι υπόγειες σύραγ-

Το χιτλερικό
στρατόπεδο 

καταναγκαστικής
εργασίας

Ebensee - αυστρίας
από την ιστορία του κρατούμενου ΘΩΜα ΒαΖαΚα

Ο Θωμάς Βαζάκας

Χειμώνας  1943/44: Αρχική φάση οικοδόμησης του στρατοπέδου.
 (Αρχείο Μουσείου Έμπενζε)
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γες, για την κατασκευή των οποίων χιλιάδες κρατού-
μενοι έχασαν τη ζωή τους, χρησιμοποιήθηκαν για την 
παραγωγή καυσίμων και μηχανικών τμημάτων τεθω-
ρακισμένων οχημάτων. 

Πάνω από 7,5 χιλ. υπόγειων εγκαταστάσεων χτί-
στηκαν στους 16 μήνες λειτουργίας του στρατοπέδου 
αυτού. Στα αρχεία του στρατοπέδου παρουσιάζονται 
καταχωρημένοι 27.278 κρατούμενοι από την Πολω-
νία, τη Ρωσία, την Ουγγαρία, τη γαλλία, τη γερμα-
νία, την Ιταλία, τη γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και 
την Τσεχοσλοβακία. Οι Εβραίοι αποτελούσαν το 30% 
των κρατουμένων στο Έμπενζε, καθώς κατά την περί-
οδο εκείνη η μαζική και άμεση εξόντωσή τους στους 
θαλάμους αερίων βρισκόταν στο απόγειο της απο-
δοτικότητάς της. Οι εργάτες (οι πιο εύρωστοι κρα-
τούμενοι) έφταναν στο Έμπενζε από το Μαουτχά-
ουζεν και άλλα γειτονικά στρατόπεδα. Εργάζονταν 
σε πολύωρες βάρδιες, επί 24ώρου βάσης, με ελάχι-
στη τροφή και -για τους πρώτους τουλάχιστον μή-
νες λειτουργίας του στρατοπέδου- χωρίς καταλύμα-
τα (!). Μέχρι να κτιστούν οι παράγκες με τα ξύλινα 
καταλύματα οι εργάτες κοιμόντουσαν σε μια αποθή-
κη ή και μέσα στα τούνελ που οι ίδιοι έσκαβαν. Όταν 
η αποδοτικότητα των σκλάβων εργατών «έπεφτε», 
επιστρέφονταν πίσω στο Μαουτχάουζεν και αντι-
καθίσταντο από νέο δυναμικό. Τα συνεχώς αυξανό-
μενα ποσοστά θανάτων κατά την καταναγκαστική 
εργασία στο Έμπενζε δεν ήταν πρόβλημα για τη να-
ζιστική γερμανία: αρχικά τα πτώματα μεταφέρονταν 
στο Μαουτχάουζεν για αποτέφρωση,  στη συνέχεια, 
από τον Ιούλιο του 1944, το Έμπενζε απέκτησε το 
δικό του κρεματόριο και όταν αυτό δεν επαρκούσε 
χρησιμοποιούνταν και δύο λάκκοι για τη μαζική τα-
φή των πτωμάτων.

Στο Έμπενζε έχασαν τη ζωή τους 8.200 περίπου 
κρατούμενοι. Το στρατόπεδο απελευθερώθηκε τον 

Μάιο του 1945 από τα αμερικανικά Συμμαχικά Στρατεύματα. 
Τα παρακάτω στοιχεία συγκέντρωσε ο γιος του Θωμά Βαζάκα, 

Παναγιώτης Βαζάκας, ύστερα από μαρτυρία του πατέρα του. Ο Π. 
Βαζάκας επισκέφθηκε ο ίδιος, το 2004, τους χώρους του στρατο-
πέδου- που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο- μετέφερε δε τις εντυ-
πώσεις του στον αλέκο Ράπτη (εφημερίδα των Ιωαννίνων «Ηπει-
ρωτικός αγών», 30.5.2007), σε δημοσίευμα για τους γιαννιώτες 
αντιστασιακούς κρατούμενους στα ναζιστικά στρατόπεδα.

7 Μαΐου 1945: Από την απελευθέρωση του  Έμπενζε. Επι-
ζώντες του στρατοπέδου μεταφέρουν τα πτώματα των συ-
ντρόφων τους. (Αρχείο Μουσείου Ολοκαυτώματος Η.Π.Α.)

Κατάσταση Ελλήνων Εβραίων
κρατουμένων στο Εbensee

Στην κατάσταση των Ελλήνων κρατουμένων στο στρατόπε-
δο Εbensee, που δόθηκε στον κ. Παν. Βαζάκα από το Μουσείο του 
στρατοπέδου (φωτογραφία στην προηγούμενη σελίδα), περιλαμ-
βάνονται οι παρακάτω Έλληνες Εβραίοι: 

Ονοματεπώνυμο
Αριθμ.
Κρατουμένου
στο στρατόπεδο Φ

ύλ
ο

Ηλ
ικ

ία Τόπος 
γεννήσεως

ασσέο δανιέλ 148529 α 24 Θεσσαλονίκη
Μιγιωνής Ισάκ 136988 α 25 Ιωάννινα
Πιτσιρίλος Ισάκ 137089 α 20 Ιωάννινα
Μάτσας Σαλομών 136994 α 36 Ιωάννινα
Μάτσας Σαντίκ 137321 α 19 Ιωάννινα
Τσίτος Ισραέλ 137212 α 30 Ιωάννινα
Μάνο Πέππο 119055 α 25 Θεσσαλονίκη
Μάσσα Σλομόν 121078 α 29 Θεσσαλονίκη
Κοέν λέων 120627 α 31 Θεσσαλονίκη
Βάρσο  Ζοζέφ 117882 α 33 Θεσσαλονίκη
χαντάγιο Ιακώβ 120358 α 34 Θεσσαλονίκη
Μπεναμίας δανιέλ 119540 α 22 Θεσσαλονίκη
Βαχιέλ Σαλομών 120896 α 22 Θεσσαλονίκη
Μπενβενίστε Σαμουέλ 118560 α 40 Θεσσαλονίκη
Τιάνο Μωύς 121779 α 32 Θεσσαλονίκη
ναγκρόμ χαΐμ 119113 α 18 Ξάνθη
Ισχακή δαβίδ 135817 α 29 Ιωάννινα
Ισχακή δανιέλ 136815 α 20 Ιωάννινα
Ζαϊκάρ Ιωσήφ 118244 α 21 αρτα
Τσελεμπής χαΐμ 124394 α 30 Θεσσαλονίκη
Ματαλών Ιωσήφ 119064 α 23 Θεσσαλονίκη
λεβή ναχαμά 119002 α 18 Θεσσαλονίκη
Εσφόρμες Μαρσέλ 119673 α 20 Θεσσαλονίκη
Σεφιχά Σαλομών 119264 α 41 Θεσσαλονίκη
Βεννή Οβαδία 118867 α 23 Θεσσαλονίκη
Κούλιας Ιωσήφ 121557 α 24 αρτα
λεβή Μωϋσής 119788 α 29 Ιωάννινα
…ττας αλμπέρ 119788 α 28 Θεσσαλονίκη
Πέρες Ισραέλ 121721 α 15 Κέρκυρα
Μπίτνερ δαβίδ 84434 α 30 Θεσσαλονίκη
γκερσόν αρών 131557 α 19 Θεσσαλονίκη
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Σε άρθρο του στις Τομές (1977, αναδημοσίευση Βι-
βλιοθήκη Ελευθεροτυπίας, 27.7.2007),  ο ποιητής 
Δημήτρης Δούκαρης (1925-1981) θυμάται, μεταξύ 
άλλων:

«Τον περιμέναμε ένα απόγευμα στο σπίτι του Άγγε-
λου Προκοπίου, στο Μετς. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα 
του 1945. δεν ήταν βέβαια Σάββατο, δεν ήταν μια μεγά-
λη μέρα [...] δεν ήξερα για ποιο  συγκεκριμένο  λόγο μάς 
είχε καλέσει ο Προκοπίου. για μένα ήταν αρκετό που εί-
χε πει: «Θα έρθει ο Καζαντζάκης». Τον περιμέναμε λοι-
πόν. οι τότε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής γρηγόρης 
Κωνσταντινόπουλος και Μαρίκα λαμπρινού, ο δημοσι-
ογράφος Τέρπος Πηλείδης, τα αδέλφια νίκος και Φαί-
δων Μόρφης και, ίσως, κανένας άλλος ακόμη που ξεχνώ 
αυτή τη στιγμή.

Ο Άγγελος Προκοπίου, ευφυής, πραγματιστής, αμο-
ραλιστής και, για ένα διάστημα εκείνον τον καιρό, «σοσι-
αλιστής», δεν άργησε να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή 
στο θέμα που τον απασχολούσε. Τον βοήθησε η πραγμα-
τικά σεβάσμια παρουσία του παλαίμαχου συνδικαλιστή, 
από τη Θεσσαλονίκη, αβραάμ Μπεναρόγια*.  Μόλις είχε 
δημιουργηθεί, με πρωτοβουλία του -όπως πιστεύω- η 
μικρή ανεξάρτητη ομάδα «Σοσιαλιστική Εργατική Ένω-
ση», που αμέσως ενσωμάτωσε λίγους παλαίμαχους της 
αριστεράς που είχαν μείνει έξω από το Ε.α.Μ., για διά-

φορους λόγους. ανάμεσά τους ο Μπεναρόγια, ο ν. Που-
λιόπουλος και λίγοι ακόμη. Με πρόεδρο τον Καζαντζά-
κη και γραμματέα τον Άγγελο Προκοπίου, το νεοφανές 
«σοσιαλιστικό κόμμα» ζητούσε να κάνει αισθητή την πα-
ρουσία του στον τότε τραυματισμένο χώρο της αριστεράς 
(θέλω να πω: «στον από τότε»). Ζητούσε ακόμη από μας ο 
Προκοπίου να τον βοηθήσουμε να παρουσιάσει έναν όμι-
λο νεολαίας του κόμματος. αυτός ήταν και ο λόγος που 
μας κάλεσε. Και περιμέναμε τον Καζαντζάκη.

«Ο Θεός μαζί σας», είπε μόλις πέρασε το κατώφλι και 
κάθησε ανάμεσα στον  Μπεναρόγια και τον Προκοπίου. 
Το είπε μ’ έναν ιδιαίτερο, θά ‘λεγα συνθηματικό, τονισμό 
αυτό το «ο Θεός μαζί σας», για να καταλάβομε. για να μη 
χρειαστεί να μας πει αυτό που κάποτε έγραψε στην  Έλλη 
αλεξίου: «Και ξέρεις ποιο Θεό εννοώ». Εμείς ξέραμε, ήταν 
περιττές οι επεξηγήσεις. Ψηλός, ξερακιανός, μαζεμένος, 
λιγομίλητος, μ’ ένα μεγάλο δαχτυλίδι στο χέρι. Θαρρείς 
πως ερχόταν από έναν κόσμο διαφορετικό και πως, από 
κάποιο περίεργο λάθος, δεν έφτασε ποτέ στη συγκέντρω-
ση του Προκοπίου. Θυμάμαι πως είπε λίγες επαινετικές 
λέξεις για τον Μπεναρόγια και...».

* Ο Αβραάμ Μπεναρόγια (1887-1973), Θεσσαλονικιός, 
υπήρξε ο πρωτοπόρος σοσιαλιστής ηγέτης του εργατικού 
κινήματος στην Ελλάδα αρχικά για τους Εβραίους εργά-
τες και στη συνέχεια για το σύνολο της εργατικής τάξης.

Καζαντζάκης - Μπεναρόγια:
μία συνάντηση

Του δΗΜΗΤΡΗ δΟυΚαΡΗ
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1. Ένα Τραγούδι που δεν ακούγεται 
πια:

Κίνα γλώσσα να μιλήσεις
θάματα να μολογήσεις1

γιαννιώτικο τραγούδι σε ελληνική 
λαλιά. Τραγούδι της εβραϊκής κοινότη-
τας των Ρωμανιωτών για τη γιορτή του 
Πουρίμ, σε ανάμνηση της Εσθήρ που 
έσωσε τον λαό από τον αφανισμό.

Είναι ελληνικό το δημοτικό αυτό 
τραγούδι; Είναι εβραϊκό; Μήπως κά-
ποιος αλλόκοτος Dybbuk2, κατά τον 
εβραϊκό θρύλο, η ψυχή ενός άλλου, 
ενός περιπλανώμενου Ιουδαίου, ήρθε 
και κατοίκησε το άλλο σώμα της ελλη-
νικής γλώσσας, λαλώντας κι αντιλαλώ-
ντας μέσα της σε ηπειρώτικο ρυθμό;

Ή μήπως είναι η ίδια η ελληνική 
γλώσσα που στη ζωντανή ανάπτυξή 
της, στον «ωκεανό της ετερογλωσσί-
ας» της -καταπώς θά ‘λεγε ο Μιχαήλ 
Μπαχτίν- κάνει ν’ αναδυθεί στα κύ-
ματά της ανάμεσα, κάνει να ξεχωρίσει 
μέσα στη βουή τους και η παράδοξη 
φωνή των Εβραίων; Φωνή που αναδι-
πλασιάζεται, ηχώ που σβήνει και δυ-
ναμώνει και χάνεται πάλι, ο λόγος του 
Άλλου στη γλώσσα του Άλλου3...

Κίνα γλώσσα να μιλήσεις
θάματα να μολογήσεις

Ποιά γλώσσα; Ποιού η γλώσσα; 
Ποιός μιλάει στη γλώσσα; Ποιός κα-
λεί τη γλώσσα να μιλήσει; Σε ποιόν 
απαντάει η γλώσσα; γιατί η απάντη-
ση στο κάλεσμα του Άλλου να ομολο-
γεί θαύματα;

Ποιά θαύματα; Το θαύμα της σω-
τηρίας του λαού από τον αφανισμό; Ή 
τα θαύματα της ίδιας της γλώσσας; Κι 
αν το πρώτο, η σωτηρία, και το δεύ-
τερο, η γλώσσα, είναι φανερώσεις του 
ίδιου θαύματος;

Μα ποιός μπορεί ν’ απαντήσει σ’ 
ένα τραγούδι που δεν ακούγεται πια; 
Και το τραγούδι αυτό, είναι γνωστό, 
δεν ξανακούστηκε μετά το Άουσβιτς. 
χάθηκε μαζί με τη γιαννιώτικη εβραϊ-
κή κοινότητα, μαζί με τα εκατομμύρια, 

μαζί με την ίδια την Εσθήρ στα κρε-
ματόρια.

Κι όμως, από κει, από τον τόπο του 
ανείπωτου, έρχεται η άηχη ηχώ, η ανε-
κλάλητη λαλιά:

Κίνα γλώσσα να μιλήσεις
θάματα να μολογήσεις
κοιμισμένους να ξυπνήσεις
με κρασί να τους μεθύσεις.

2. λίγα χρόνια μετά την Καταστρο-
φή, ανάμεσα στα ερείπια και τους 

ίσκιους νεκρών και επιζώντων ο Ιω-
σήφ Μάτσας μάζεψε κάποια λαμπρά 
συντρίμμια της τοπικής λαϊκής παρά-
δοσης.

Βρήκε μια χειρόγραφη συλλογή, 
απομεινάρι της βιβλιοθήκης της Συνα-
γωγής, με σαρανταπέντε λαϊκά άσμα-
τα, που τα τραγουδούσαν τους τελευ-
ταίους αιώνες οι Εβραίοι της Ηπείρου 
μαζί με τα καθαυτό ελληνικά δημο-
τικά τραγούδια. Τα τραγούδια ήταν 
σε ελληνική γλώσσα, στο γιαννιώ-
τικο ιδίωμα, με κάποιες  προσμείξεις 
τουρκικών λέξεων, με εξελληνισμένες 
εβραϊκές λέξεις ή και εβραϊσμούς στη 
δόμηση της φράσης. αν και ελληνι-
κά στη γλώσσα, στο χειρόγραφο είχαν 
καταγραφεί σε εβραϊκή γραφή -κι όχι 
για λόγους άγνοιας της ελληνικής αλ-
φαβήτου και γραφής. Η ελληνική λα-
λιά, χαραγμένη στο εβραϊκό γράμμα, 
εγκαθιστούσε μια μυστηριακή σχέση 
συγκατοίκησης ανάμεσα στη βιβλική 
παράδοση της γραφής και στο «ωραι-
ότερο τέκνο του Ιάφεθ», όπως ονόμα-
ζε το Ταλμούδ την ελληνική γλώσσα.4

Ο Ιωσήφ Μάτσας ανέγνωσε τους 
εβραϊκούς χαρακτήρες, μετέγραψε σε 
ελληνική γραφή δεκαπέντε από τα σα-
ρανταπέντε τραγούδια και τα δημοσί-
ευσε σε μια μικρή αλλά πολύτιμη έκ-
δοση της Ηπειρωτικής Εστίας, στα 
γιάννινα το 1953: είναι τα Γιαννιώτικα 
Εβραϊκά Τραγούδια.

Τα χώρισε σε τρεις ενότητες.

Η πρώτη θεωρείται και η παλαιότε-

ρη. Πρότυπό της παίρνει τα έργα της 
χρυσής Εποχής των Εβραίων του Με-
σαίωνα:

–  τον Σλομό  Ίμπν γκαμπιρόλ (τον αβι-
σεμπρών του Θωμά του ακινάτη), 
τον περίφημο ριζοσπαστικό αριστο-
τελιστή και μυστικό ποιητή.

– τον σοφό Ίμπν Εζρά
–  τον μεγάλο ποιητή γιεουντά αλε-

βή.

Το πρότυπο είναι εβραϊκό, λόγιο 
και μάλιστα υψηλότατης πνευματι-
κής στάθμης. Μεταπλάθεται, όμως, 
στη λαϊκή γλώσσα του συγκαιρινού 
ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.

Η δεύτερη ενότητα τραγουδιών της 
συλλογής αποτελείται από δίστιχα που 
ακολουθούν την τεχνική μιας καθαρά 
τοπικής, γιαννιώτικης στιχουργικής: 
είναι στιχοπλάκια, και μάλιστα από τα 
πιο έξοχα του γιαννιώτικου είδους.

Την τρίτη ενότητα τη συνθέτουν 
δυο μεικτά, δίγλωσσα ελληνοεβραϊκά 
τραγούδια. Είναι δίστιχα με τον έναν 
στίχο στα εβραϊκά και τον επόμενο στα 
ελληνικά να ενώνονται στο κοινό μέ-
τρο και την ομοιοκαταληξία. αίφνης, 
το εξής θαυμάσιο:

Refuéni oshiéni vethiten taavathi
[Ίασέ με, σώσε με και τον πόθο εκπλήρωσέ μου]
Δώσε τόπο στην ψυχή μου να μπορέσει να σταθεί5

Την ίδια εποχή διάπλασης του δη-
μοτικού τραγουδιού στα Βαλκάνια με 
την πανσπερμία των λαών έχουμε ανά-
λογα δίγλωσσα πολυφωνικά υβρίδια.

λόγου χάρη, υπάρχουν ελληνο-
τουρκικά δίστιχα, όπως το παρακάτω 
του Καστελλόριζου:

Στο παραθύριν κάθεσαι
μπέν ντουβαρντάν πακκάριμ
[εγώ απ’ τον τοίχο βλέπω]
να σε μιλήσω ήθελα
ανά σενίν κορκάριμ
[από τη μάνα σου φοβάμαι]6

Ή ελληνοαρβανίτικα τραγούδια, όπως 
το εξής της Καρύστου:

Τα γιαννιώτικα Εβραϊκά τραγούδια
Ένα μπαχτινικό άκουσμα

Του ΣαΜΠΕΤαΙ ΜαΤΣα



10 ΧΡΟΝΙΚΑ • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Άχ! εμένα δε με μέλλει
πώς αγαπάς αλλού
φοβούμαι μη σου πάρουν
τη γνώμη και το νού
Μόι τύ εγκρένα ί ντέτιτ
κού γιέστε (κ)άκιε μότ
Εδέ νάνι τσέ έρδε
μέ μπλιόβε γκύν λιότε
[Άχ! Θαλασσοφαγωμένη
πού ήσουν τόσα χρόνια;
και τώρα που ήρθες
μου γέμισες τον κόρφο δάκρυα]7

Τα δίγλωσσα τραγούδια εκδηλώνουν 
σαφώς την πολυγλωσσία, με την έννοια 
που δίνει στον όρο ο Μπαχτίν, τη συ-
νύπαρξη πολλών διαφορετικών εθνικών 
γλωσσών σε μεταβατικές εποχές (ο Ρώ-
σος θεωρητικός  αναφέρεται στη ρωμα-
ϊκή αρχαιότητα και την αναγέννηση) κι 
όπου, στα πνευματικά δημιουργήματα, 
έρχεται η λέξη της μιάς γλώσσας να φω-
τίσει το λόγο της άλλης.

αλλά τα τραγούδια αυτά -και η πε-
ρίπτωση των γιαννιώτικων εβραϊκών 
τραγουδιών είναι χαρακτηριστική- δεν 
περιορίζονται στο να βάζουν πλάι πλάι, 
σε εξωτερική σχέση, δύο διαφορετικά 
γλωσσικά συστήματα. Εσωτερικεύουν 
την ετερότητα μέσα στην κάθε γλώσσα, 
αποκαλύπτοντας, πέρα από την πολυ-
γλωσσία (mnogoyazychie, στη ρωσική 
ορολογία του Μπαχτίν),  την ετερο-
γλωσσία (raznoyazychie  στα ρωσικά), 
τις δυναμικές σχέσεις ετερότητας στο 
εσωτερικό μιας και μόνο γλώσσας.

Η ετερογλωσσία είναι η έννοια - 
κλειδί στη στρατηγική μας: Θα επι-
χειρήσουμε ένα μπαχτινικό άκουσμα 
των γιαννιώτικων εβραϊκών τραγου-
διών.

3. Ο Μπαχτίν και η σχολή του, ιδι-
αίτερα ο Βολοσίνοφ8 κι ο Με-

ντβιέντεφ, άνοιξαν νέους πρωτόφα-
ντους ορίζοντες στο στοχασμό πάνω 
στη γλώσσα, την τέχνη του λόγου, 
την κουλτούρα, την Ιστορία. Παρά το 
διωγμό του σταλινισμού και τις στρε-
βλώσεις όψιμων «θαυμαστών» στη 
δύση, η σχολή του Μπαχτίν δίνει δη-
μιουργική ώθηση στο μαρξισμό προς 
ανεξερεύνητες κατευθύνσεις.

ασκώντας οξύτατη και διεισδυ-
τική κριτική τόσο στον ψυχολογικό 
υποκειμενισμό όσο και στον αφηρη-
μένο αντικειμενισμό του Saussure και 

της στρουκτουραλιστικής γλωσσολο-
γίας, ο Μπαχτίν έδειξε ότι η γλώσσα 
δεν είναι ούτε μονόλογος μιας ατομι-
κής ψυχής ούτε ένα στατικό σύστημα 
αφηρημένων γλωσσικών μορφών και 
κανόνων. Είναι ένα δυναμικό πεδίο 
γλωσσικών αλληλεπιδράσεων, ανοι-
κτό σε όλες τις διαστάσεις της Ιστορί-
ας, ένας  κόσμος γεμάτος ζωή και εκ-
πλήξεις, όπου δρουν και συγκρούονται 
διαρκώς αντίθετες δυνάμεις, κεντρο-
μόλες και φυγόκεντρες.

Οι κεντρομόλες δυνάμεις της 
γλωσσικής ζωής τείνουν στην ενοποί-
ηση - συγκεντροποίησή της σε ένα ενι-
αίο σύστημα, μια «επίσημη» γλώσσα. 
Η  κυρίαρχη τάξη κάθε ιστορικής επο-
χής επιχειρεί να διαφεντέψει αυτές τις 
δυνάμεις και να επιβάλει το μονόλο-
γό της, τη μονογλωσσία (odnoyazychie) 
στην κοινωνία.

Οι δυνάμεις, όμως, της γλωσσικής 
ενοποίησης-συγκεντροποίησης διαρ-
κώς προσκρούουν, συγκρούονται με τις 
«πραγματικότητες της ετερογλωσσίας»9 
- τις φυγόκεντρες τάσεις της ζωής της 
γλώσσας.

Η ετερογλωσσία δεν είναι απλώς  η 
εσωτερική ετερογένεια μιας γλώσσας. 
αφορά όχι μόνον εσωτερικές διαφορές 
αλλά αντιφάσεις, «κοινωνικοϊδεολογι-
κές αντιφάσεις» κατά την έκφραση του 
Μπαχτίν.10  Είναι έκφραση ανταγωνι-
στικών κοινωνικών δυνάμεων, αντίθε-
των «γλωσσικών συνειδήσεων», κοινω-
νικών γλωσσών με διαφορετική ή και 
αντίθετη «θεώρηση του κόσμου».11

Με τα λόγια του ίδιου του Μπα-
χτίν, η ετερογλωσσία «αντιπροσωπεύ-
ει τη συνύπαρξη  κοινωνικοϊδεολογι-
κών αντιφάσεων ανάμεσα στο παρόν 
και το παρελθόν, ανάμεσα σε διαφορε-
τικές εποχές του παρελθόντος, ανάμε-
σα σε διαφορετικές κοινωνικοϊδεολο-
γικές ομάδες του παρόντος, ανάμεσα 
σε τάσεις, σχολές, κύκλους, κ.λπ. που 
παίρνουν σωματική  μορφή. αυτές οι 
γλώσσες της ετερογλωσσίας αλληλο-
τέμνονται ποικιλοτρόπως, σχηματί-
ζοντας νέες κοινωνικά τυποποιημένες 
γλώσσες».12 

Η σύγκρουση ανάμεσα στις κε-
ντρομόλες και τις φυγόκεντρες δυ-
νάμεις μιας και μόνο γλώσσας κο-
ρυφώνεται στη μετάβαση από τους 
προκαπιταλιστικούς κοινωνικοοικο-
νομικούς σχηματισμούς στη νεωτερι-
κή αστική κοινωνία.

Ο Μπαχτίν παίρνει και αναλύ-
ει αριστουργηματικά το παράδειγμα 
του «πολυφωνικού» και «ετερόγλωσ-
σου» μυθιστορήματος του ντοστο-
γιέφσκι.13

Ο Μπαχτίν, βέβαια, απολυτοποιεί 
το μυθιστόρημα σαν τον προνομιούχο 
χώρο της ετερογλωσσίας στη λογοτε-
χνία και λαθεμένα υπερτονίζει την «κε-
ντρομόλα» τάση του ποιητικού λόγου 
προς τη μονογλωσσία, μια ενιαία και 
υψηλή γλώσσα.

Μπορούμε να δούμε ότι η έννοια 
της ετερογλωσσίας έχει ισχύ και στην 
ποίηση, παίρνοντας το παράδειγμα του 
δημοτικού τραγουδιού των Βαλκανίων 
και ειδικότερα του γιαννιώτικου εβραϊ-
κού τραγουδιού.

4. Το δημοτικό τραγούδι είναι ποί-
ημα και άσμα των προαστικών 

κοινοτήτων. Εμφανίζεται όμως με την 
προώθηση και διείσδυση των αστικών 
οικονομικών σχέσεων, στη μετάβαση 
προς την αστική νεωτερικότητα -γι’ 
αυτό εξάλλου ασκεί σημαντική εθνο-
ποιητική λειτουργία, ρόλο στη δημι-
ουργία της εθνικής γλώσσας και της 
εθνικής συνείδησης, στο δρόμο προς 
τη δημιουργία ανεξάρτητου αστικού 
εθνικού κράτους. Στα τουρκοκρατού-
μενα Βαλκάνια, το δημοτικό τραγούδι 
αναπτύσσεται μέσα από την αργόσυρ-
τη κρίση του ασιατικού δεσποτισμού, 
κάτω από την πίεση της διεθνούς επέ-
κτασης του καπιταλισμού της δύσης 
και την αφύπνιση των βαλκανικών εθνι-
σμών. Η ελληνική γλώσσα αποκτά την 
ηγεμονία στην «καθ’ ημάς  ανατολή» 
πρώτον λόγω του κεντρικού ρόλου του 
Πατριαρχείου και της ελληνορθόδοξης 
εκκλησίας και δεύτερον λόγω του δυ-
ναμικού και πρωταγωνιστικού ρόλου 
της ανερχόμενης ελληνικής αστικής 
τάξης στην οικονομική διασύνδεση 
της όλης περιοχής με τα καπιταλιστι-
κά μητροπολιτικά κέντρα στη δύση και 
τη διεθνή αγορά. Η ηγεμονεύουσα και 
αναπτυσσόμενη νέα ελληνική γλώσσα 
γινόταν με τη σειρά της πεδίο σύγκρου-
σης κεντρομόλων και φυγόκεντρων 
τάσεων, που συνδυάζονταν μ’ έναν 
εντελώς ιδιότυπο τρόπο. Οι κεντρο-
μόλες δυνάμεις στρεβλώνονταν από 
την αστική ελίτ που ήθελε να τις κατευ-
θύνει σ’ ένα τεχνητό ενιαίο σύστημα, 
τη μονογλωσσία της καθαρεύουσας, 
προκαλώντας ένα αγεφύρωτο σχίσμα 
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με τις κοινωνικές γλώσσες των λαϊκών 
στρωμάτων, το περιβόητο «γλωσσικό 
ζήτημα». Η δημοτική υποχρεωνόταν 
να λειτουργεί σαν φυγόκεντρη δύνα-
μη απέναντι στην «επίσημη» γλώσσα, 
να βρίσκεται σε θέση ετερογλωσσίας. 
Συνάμα, στη ζωντανή ανάπτυξή της, 
βρισκόταν σε διαρκή αλληλεπίδραση 
με μια απειρία γλωσσών και ιδιωμάτων 
μέσα στα πολυεθνικά, πολύγλωσσα, 
πολυφωνικά Βαλκάνια.

Το γιαννιώτικο εβραϊκό τραγούδι 
ανήκει στον μεγάλο ποταμό του ρω-
μαίικου, του ελληνικού δημοτικού τρα-
γουδιού. Είναι αναπόσπαστο μέρος της 
ίδιας γλωσσικής ζωής και ευαισθησίας. 
Μόνο το ίδιο λαϊκό γλωσσικό αισθητή-
ριο θα απέδιδε το εδάφιο του Ησαΐα: 

Εγγύς Κύριος τοίς εκζητούσιν αυτός

με το:

Σιμοτινός είν’ ο Θεός σε ποιόν που να τον κράξει14

Η ίδια γλώσσα για τους ίδιους καημούς:

Τώρα οι μπαχτσέδες άνθισαν κι είναι όλοι ανθισμένοι
κι εμένα η καρδούλα μου είναι πολύ κλεισμένη
πήρα κλειδί και πάσκισα ν’ ανοίξω την καρδιά μου
και τά ‘ριξα στη θάλασσα τα ντέρτια τα δικά μου.15

Ή πάλι όταν ακούς:

Τί μας λένε οι οχτροί μας
δέ’ ν’ για μάς πιο λευτεριά
Θέ μου άντρεψε τη δεξιά σου
και μη στέκεις μακριά.16

δεν αναγνωρίζεις έναν μακρινό από-
ηχο του σολωμικού Ύμνου; αλλά το 
γιαννιώτικο εβραϊκό τραγούδι δεν εί-
ναι μόνο αναπόσπαστο μέλος του 
όλου σώματος του ελληνικού δημοτι-
κού τραγουδιού. Ταυτόχρονα είναι και 
μια μη αναγώγιμη ετερότητα στο εσω-
τερικό του. Είναι μια από τις γλώσσες 
της ετερογλωσσίας του, των φυγόκε-
ντρων τάσεων της ζωής της γλώσσας 
του. Βάση αυτής της ετερογλωσσίας εί-
ναι οι τάσεις κοινωνικής και εθνικής δι-
αφοροποίησης στα τουρκοκρατούμενα 
Βαλκάνια, η ανάδυση ανταγωνιστικών 
κοινωνικών δυνάμεων διαφορετικών 
εθνικών και εθνικοθρησκευτικών ομά-
δων και «κοινωνικοϊδεολογικών αντι-
φάσεων», για να χρησιμοποιήσουμε 
τα λόγια του Μπαχτίν. Στο πολύχρω-
μο γλωσσικό περιβάλλον δεν υπάρ-
χουν μόνο διαφορετικές εθνικές γλώσ-
σες και τοπικά ιδιώματα. υπάρχουν και 

διαφορετικές κοινωνικές γλώσσες, με 
την μπαχτινική έννοια, στο εσωτερικό 
της ίδιας γλώσσας: άλλη η γλώσσα των 
Φαναριωτών, άλλη η γλώσσα των με-
ταπρατών αστών, άλλη η γλώσσα της 
Ελληνικής Εκκλησίας, άλλη η γλώσσα 
(ή και οι γλώσσες) των εβραϊκών κοι-
νοτήτων, των Ρωμανιωτών, των Σεφα-
ραδιτών κ.λπ. υπάρχουν γλώσσες μέσα 
στην ίδια γλώσσα με διαφορετική «θε-
ώρηση» του κόσμου. Μέσα στην πο-
λυφωνία των Βαλκανίων και της ίδιας 
της ελληνικής γλώσσας, η κάθε ιδιαίτε-
ρη φωνή αντανακλά τις αξίες πίσω από 
τη συνείδηση που ομιλεί.

Τα γιαννιώτικα εβραϊκά τραγούδια 
γεννήθηκαν ανάμεσα στα πληβειακά 
στρώματα, ιδιαίτερα τους Εβραίους τε-
χνίτες της πρωτεύουσας της Ηπείρου, 
τον καιρό που γινόταν μέγα κέντρο 
ανταλλαγών στα Βαλκάνια επί Τουρ-
κοκρατίας. Η λαϊκότητά της οφείλε-
ται στην πληβειακή της πηγή και στη 
σχέση της με το τοπικό αγροτολαϊκό 
περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η ελληνι-
κή γλώσσα δενόταν με μια στρατηγι-
κή επιβίωσης της ιουδαϊκής ιδιαιτερό-
τητας της κοινότητας των Ρωμανιωτών. 
Οι Ρωμανιώτες, θεωρώντας τον εαυτό 
τους τελευταίο απόγονο των Ελληνιζό-
ντων Ιουδαίων της όψιμης αρχαιότητας 
και της ιουδαϊκής ζωής λίγο πριν από 
την καταστροφή του δεύτερου ναού 
(70 μ.χ.), ήταν με πάθος προσηλωμένοι 
στην ιδιαιτερότητά τους. Τη διαχώριζαν 
όχι μόνο από τους Goyim, τους «Εθνι-
κούς» αλλόθρησκους, αλλά ακόμα και 
από τους Ισπανοεβραίους Σεφαραντίμ 
που έφτασαν μετά το διωγμό του Φερ-
δινάνδου και της Ισαβέλλας, το 1492, 
στην οθωμανική επικράτεια.

Τα τραγούδια, το ιδιαίτερο τελε-
τουργικό στη Συναγωγή, ιδιόμορφες 
λαϊκές γιορτές, εντάσσονταν στην 
ίδια στρατηγική επιβίωσης, όπου η ελ-
ληνική γλώσσα έπαιζε κεντρικό ρόλο 
και διαφόριζε τους Ρωμανιώτες από 
τους ισπανόφωνους Σεφαραντίμ με τη 
Ladino ή τους Εσκεναζίμ με τη γλώσ-
σα γίντις. Κατά κάποιο τρόπο η ελλη-
νική γλώσσα γινόταν το τεκμήριο, μα-
ζί με μια σειρά βιβλικά και ταλμουδικά 
επιχειρήματα, ότι δεν είχαν αφομοιωθεί 
από το περιβάλλον της εξορίας, ότι εί-
χαν λιγότερες φθορές από τους Σεφα-
ραντίμ και τους Εσκεναζίμ, ότι ήταν πιο 
κοντά στην αυθεντικότητα του  Ιουδα-
ϊσμού όπως υπήρξε πριν από την κατα-

στροφή του ναού από τους Ρωμαίους 
και τη διασπορά. Έτσι, τα ελληνικά, με 
ή χωρίς προσμείξεις εβραϊκών και εβρα-
ϊσμών, ήταν η γλώσσα της προσευχής 
και της Συναγωγής. Ήταν και η γλώσσα 
των τραγουδιών που δέναν τη ζωή της 
οικογένειας και της κοινότητας.

5. από μια άποψη το φαινόμενο εί-
ναι μαρτυρία υπέρ της βασικής 

άπο ψης του Walter Benjamin για τη 
γλώσσα: η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα 
εργαλείο επικοινωνίας. Στο κείμενό 
του «Πάνω στη γλώσσα καθεαυτή και 
τη γλώσσα του Άνθρωπου» (1916)17, 
επιμένει ότι είναι έκφραση του πνευ-
ματικού περιεχομένου (Geistige Inhalt), 
του πνευματικού είναι (Geistige Wesen) 
των πραγμάτων και των ανθρώπων. Το 
πνευματικό πε ριεχόμενο (ή είναι) -όρος 
που ο Μπένγιαμιν παίρνει από τον 
Hum-boldt- είναι γλωσσικό. Η γλώσσα 
εκφράζει το είναι της μέσα στον εαυτό 
της. Ή  αλλιώς, το πνευματικό περιεχό-
μενο μεταδίδει τον εαυτό του όχι διαμέ-
σου της γλώσσας αλλά στη γλώσσα.18 
αργότερα, στη μαρξιστική περίοδο του 
έργου του, αφήνοντας την ιδεαλιστική 
ορολογία του χούμπολτ, ο Μπένγιαμιν 
υποστηρίζει, σε νέα βάση, την ίδια άπο-
ψη. Στα Probleme der Sprachsoziologie 
(Προβλήματα της κοινωνιολογίας της 
γλώσσας), το 1935, ο Μπένγιαμιν πα-
ραθέτει επιδοκιμαστικά από τη μελέτη 
περί αφασίας του Kurt Goldstein τα 
έξης:

δεν μπορεί να βρει κανείς καλύτε-
ρο παράδειγμα [από την αφασία] για 
να δείξει πόσο λαθεμένο είναι να δεις 
τη γλώσσα σαν εργαλείο ...[είναι] εκδή-
λωση, αποκάλυψη του εσώτερού μας 
είναι και του φυ σικού δεσμού που μας 
δένει στον εαυτό μας και τους ομοίους 
μας.19

Το εβραϊκό γιαννιώτικο «όμορφο 
τραγούδι σε ελληνική γλώσσα» (όπως 
λέει ο υπότιτλος σε πολλά τραγούδια 
της συλλογής που δημο σίευσε ο Ι. Μά-
τσας) δεν γεννήθηκε για τις ανάγκες 
επικοινωνίας με το ελληνόγλωσσο πε-
ριβάλλον. Η Κοινότητα των Ρωμανιω-
τών ήταν αρκούντως κλειστή για να ’χει 
τέτοιες έγνοιες. Ούτε, πάλι, η ελληνική 
γλώσσα χρησιμοποιήθηκε επειδή ξεχά-
στηκε η εβραϊκή γλώσσα. Η γλώσσα της 
Βίβλου ήταν κοινό κτήμα της ευλαβούς 
πλειονότητας. H ελληνική γλώσσα του 
γιαννιώτικου εβραϊκού τραγουδιού 
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ήταν -για να θυμηθούμε τα αμέσως πα-
ραπάνω- «εκδήλωση, αποκάλυψη του 
εσω τερικού είναι» της Κοινότητας «και 
του φυσικού δεσμού που έδενε τον κα-
θέναν με τον εαυτό του και τους ομοί-
ους του». Το «πνευμα τικό περιεχόμε-
νο», πρωταρχικά η βιβλική μεσσιανική 
προσδοκία, ο πυρακτωμένος πυρήνας 
των περισσότερων τραγουδιών, εκφρά-
ζεται όχι διαμέσου της γλώσσας άλλα 
στην ελληνική γλώσσα:

Ωσάν τ’ ασήμι το καλό όντα ‘ν’ λαγαρισμένο
 έτσι είν’ το Γράμμα του Θεού, όμορφα διαλυσμένο
......................................................................................
Και στον καιρό που να σ’κωθούν όλοι οι απεθαμένοι
 και κει το Γράμμα τον φυλάει κι ό, τ ι να βγει, του κρένει
 Τα μονοπάτια του είν’ καλά, οι στράτες του είν’ ειρήνη, 
στον κόσμο τον ερχούμενον την πληρωμή του δίνει.20

Όχι μόνο στον έμμετρο αλλά και 
στον πεζό ελληνικό λόγο της γιαννιώ-
τικης Συναγωγής το Μεσσιανικό εκ-
φράζεται στη γλώσσα. Σε μια ντόπια 
παράφραση του Άσματος Ασμάτων, 
που παραθέτει ο Ιωσήφ Μάτσας, ακού-
γεται ένας αποκαλυπτικός λόγος, τόσο 
γειτονι κός, «σιμοτινός», στον σολωμι-
κό λόγο της Γυναίκας της Ζάκυθος:

Και εις τον καιρόν που θα φανε-
ρωθεί ο Μέλεχ αμασίαχ [Ο γεσσίας ο 
Βασιλιάς] θα ειπούν σ’αυτόν τα παιδιά 
του γισραέλ: Έλα να είσαι σε μας για 
αδερφός και να ανεβούμε στη γιερου-
σαλάγιμ και να βυ ζάνουμε με σένα νο-
στιμάδες από γράμμα, καθώς βυζαίνει 
το βυζανταρούρικο...21

6. Η ετερογλωσσία του δημοτικού 
τραγουδιού στα Βαλκάνια (όχι 

απλώς η πολυγλωσσία των δίγλωσσων 
ασμάτων), που μια εκδήλωσή της είναι 
και το γιαννιώτικο εβραϊκό τραγού-
δι, εκφράζει, στις φυγό κεντρες τάσεις 
της γλώσσας, τις υλικές-κοινωνικές 
φυγόκεντρες δυ νάμεις, που ιστορικά 
εμπόδισαν την ενοποίηση των ίδιων 
των Βαλκα νίων. από μιαν άποψη, μαρ-
τυράει το τραύμα που θα πάρει, στην 
«επίσημη γλώσσα» των Μεγάλων δυ-
νάμεων της δύσης, το όνομα «Βαλκα-
νικό Ζήτημα». 

αλλά η ετερογλωσσία δεν εκφράζει 
μόνο τάσεις κερματισμού. Εκδηλώνει 
εντάσεις και αντιστάσεις. Κι ακόμα: στο 
πυκνό δίκτυο των φωνών της συντελεί-
ται η πιο βαθιά λεκτική αλληλεπίδραση 
και αναπτύσσεται αυτό που ο Μπαχτίν 
πάλι ονόμασε καίρια κι ανέλυσε ως δί-

κτυο σχέσεων διαλόγου.
Ένας πνευματώδης, με την πλή-

ρη σημασία του όρου, επαναστά-
της των καιρών μας, ο περίφημος 
Subcommandante Marcos των Ζαπατί-
στας, έχει μιλήσει με μπαχτινική γλώσ-
σα, για ένα ανάλογο φαι νόμενο στο 
ετερόγλωσσο και πολυφωνικό Μεξικό:

...μια ηχώ που μετατρέπει σε 
πολλές φωνές, σ’ ένα δίκτυο φω-
νών, που απέναντι στην κωφότητα 
της Εξουσίας, αποφασίζει να μιλή-
σει στον εαυτό της γνωρίζοντας ότι 
είναι η ίδια μία και πολλές, γνωρί-
ζοντας ότι ισοδυναμεί με την προσ-
δοκία της ν’ ακούσει και ν’ακου στεί, 
να αναγνωριστεί ότι είναι διαφορε-
τική στους τόνους και στα ύψη των 
φωνών που τη συναποτελούν.22

Τέτοιο και το εβραϊκό γιαννιώτι-
κο τραγούδι. Είναι η φωνή του Άλλου 
μέσα στη γλώσσα του Άλλου που λέει 
στον τελευταίο διαρ κώς: «είμαι Άλλος 
αλλά και Ίδιος».

Τα ελληνικά παραμένουν η γλώσσα 
της εξορίας του. Ταυτόχρονα το Μεσ-
σιανικό, η προσδοκία της απελευθέρω-
σης, εκφράζεται όχι δια μέσου αλλά στη 
γλώσσα αυτή.

ας θυμηθούμε ξανά την ταλμουδική 
παράδοση: Επειδή ο Ιάφεθ μαζί με τον 
αδελφό του Σημ κάλυψαν τη γυμνότητα 
του πατρός νώε, έχει γραφεί «πλατύναι 
ο θεός τω Ιάφεθ και κατοικησάτω εν τοις 
οίκοις του Σημ».23 Ο Ράβ χιγιά μπαρ 
αμπά λέει: «Τί θα πει Ιά φεθ;» (Ιάφεθ 
θα πει) «Ο Θεός του δίνει ομορφιά». Το 
ωραιότερο στη γενιά του Ιάφεθ είναι η 
ελληνική γλώσσα, που μπορεί έτσι να 
κατοικήσει «εν τοις οίκοις του Σημ».24 
Με άλλα λόγια, τώρα, ο Ρωμανιώτης 
Εβραίος τραγουδάει και προσεύχεται 
στην ελληνική γλώσ σα όχι τόσο κι όχι 
κυρίως γιατί είναι η γλώσσα της Εξο-
ρίας που τον «φιλοξενεί», αλλά γιατί 
η Τορά -το «γράμμα με τις νοστιμάδες 
του»- λέει ότι μπορεί ο ίδιος να φιλο-
ξενήσει στον οίκο του το ωραιό τερο 
παιδί του Ιάφεθ, την ελληνική γλώσσα. 
Ο εξόριστος φιλοξενεί τη γλώσσα της 
εξορίας του. αντί να ζητήσει, δίνει κα-
τάλυμα, συγκατοικεί, συζητάει. Πάροι-
κος και παρεπίδημος, όπως ο πατέρας 
του αβραάμ, φιλοξενεί τον Άλλο στην 
ξενιτιά. ανατρέπεται η σχέση της ξέ-
νωσης και της ξενίας. γίνεται διαλογική 
σχέση, όπως θα ‘λεγε ο Μπαχτίν. Η δι-
αλογική σχέση εμφανίζεται σαν λεκτική 

αλληλεπίδρα ση και υβριδισμός, με την 
μπαχτινική πάλι έννοια του όρου.

Το εβραϊκό γιαννιώτικο τραγούδι εί-
ναι ένας συνειδητός υβριδισμός. (Κάτι 
που ο Μπαχτίν δεν το βλέπει στον 
ποιητικό άλλα στον πεζό λόγο, προπα-
ντός στο μυθιστόρημα). Ο υβριδισμός 
έχει την έκδηλη μορφή στα δίγλωσσα 
δίστιχα, όπου η μια γλώσσα στον ένα 
στίχο δια λέγεται με την άλλη γλώσσα 
στον επόμενο, η μια φωτίζει την άλλη 
και οι δυο μαζί συγκροτούν «είδος μει-
κτό αλλά νόμιμο», κατά τον σολωμικό 
στοχασμό.

Adonai ata yadata, negdeha taavathi
[Κύριε Εσύ γνωρίζεις ότι ο πόθος μου ενώπιόν Σου]
Μη μ’ αφήνεις την ψυχή μου οχ τον κόσμο να χαθεί.

 
25

αλλού, ο συνειδητός υβριδισμός εί-
ναι εσωτερικός, στην ίδια γλώσ σα την 
ελληνική. Η βιβλική φωνή συνκατοι-
κεί με την ελληνική λαϊκή γλώσσα του 
κάλλους στην ίδια σκηνή:

Η ομορφιά είν’ οχ τον Θεό κι έχει περίσσια χάρη 
μ’ άσπρα δεν αγοράζεται κι άλλος να πα’ να πάρει
Τον όμορφο τον άνθρωπο όλοι τον αγαπούνε
 ως κι οι προφήτες του Θεού τον όμορφον ποθούνε. 26

Το γιαννιώτικο εβραϊκό τραγούδι 
απαντάει στο αίτημα ενός παν άρχαιου 
παρελθόντος και υπηρετεί τη στρα-
τηγική της επιβίωσής του στο παρόν. 
Ταυτόχρονα υπάρχει σε διαλογική σχέ-
ση με το άλλο του στο παρόν. Προσ-
δοκά ν’ ακουστεί στην ιδιαιτερότητά 
του, ως άλλο άλλα και ως ίδιο με το 
άλλο του. Παίρνει το λαϊκό άσμα του 
άλλου, του Ρωμιού, και το αναδιπλα-
σιάζει στην εβραϊκή του ηχώ σε Άσμα 
ασμάτων.

Μαζί με το χνάρι του παρελθόντος 
υπάρχει στο παρόν και το άνοιγμα 
στον άλλο, στη γλώσσα, και έτσι στο 
αίτημα μιας μελλοντικής απάντησης.

7. Η ετερογλωσσία δεν φανερώνει 
μόνο τις φυγόκεντρες τάσεις που 

διαμελίζουν τα Βαλκάνια. ανοίγει κι 
ένα δίκτυο διαλογικών σχέσεων, την 
ίδια την προοπτική μιας μελλοντικής 
συμβίωσης εν ειρήνη της πανσπερμίας 
των λαών, σ’ έναν κόσμον αλλαγμένο, 
τον Olam Aba, τον «κόσμον τον ερχού-
μενον» που τραγουδούσαν οι γιαννιώ-
τες Εβραίοι.

Ο διάλογος, όπως τον βλέπει ή μάλ-
λον τον ακούει ο Μπαχτίν, είναι, όπως 
σωστά παρατήρησε και η λουντμίλα 
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Μπουλάβκα27, «ένα παράθυρο στο 
μέλλον», στην αταξική κοινωνία της 
χειραφετημένης, διαλογικής, ανθρώ-
πινης δημιουργίας.

Η ετερογλωσσία αντιστέκεται και 
ανατρέπει διαρκώς την τυραν νία της 
μονογλωσσίας κάθε κυρίαρχης τάξης. 
αυτό δεν σημαίνει ότι διαιωνίζει την 
κακοφωνία που συνοδεύει τον πύργο 
της Βαβέλ. Εκ φράζει και το αίτημα 
μιας πέραν από τάξεις πολυφωνικής 
Συμφωνίας.

Στο δοκίμιο του 1916 για τη γλώσ-
σα, ο Μπένγιαμιν επιχείρησε να σκια-
γραφήσει «όχι μιαν ιστορία της γλώσ-
σας άλλα τη γλωσσική αντίληψη της 
Ιστορίας», με όρους της Βίβλου: την 
εδεμική γλώσσα του αδάμ, ακολούθη-
σε η πτώση στην «αστική γλώσσα των 
σημείων», στη χαοτική κακοφωνία του 
πύργου της Βαβέλ. Το μεσσιανικό τέ-
λος της Ιστορίας, συνεπώς, είναι αδια-
νόητο χωρίς να ξαναβρεθεί η αδαμική 
γλώσσα.

Μια παραδείσια γλώσσα του Μέλ-
λοντός μας μπορεί ποτέ να ισο δυναμεί 
με την επικράτηση μιας μονογλωσσίας; 
Η ετερογλωσσία προμηνύει το αντί-
θετο: προεικονίζει τη μεταμόρφωσή 
της σε γλωσσολαλία. Σε μια κοσμική-
πανανθρώπινη, διεθνική Πεντηκοστή, 
όπου ο πάντες θα αρχίσουν «λαλείν 
ετέραις γλώσσαις [... ] τα μεγαλεία του 
Θεού».28

Το Μεσσιανικό δεν εκφράζεται 
μόνο διαμέσου της γλώσσας. Εκδηλώ-
νεται στη γλώσσα. Στη διαλογική υφή 
της ετερογλωσσίας της, στις αποκε-
ντρωτικές τάσεις της δυναμικής της, 
στην ίδια της τη ζωή.

Περί τούτου μαρτυρούν και τα τα-
πεινά γιαννιώτικα εβραϊκά τραγούδια:

Κίνα γλώσσα να μιλήσεις
 θάματα να μολογήσεις

Είναι το τραγούδι του Πουρίμ, 
του εβραϊκού Καρναβαλιού. Ο Μπα-
χτίν ανύψωσε, με τη σοφία του, το 
Καρναβάλι σε κατηγορία κοι νωνικής 
αντίστασης, σε μια πρωτογενή μορφή 
λαϊκής εξέγερσης. (Μήπως κι ο λένιν 
δεν ονόμασε την επανάσταση «πανη-
γύρι των κα ταπιεσμένων»;)

Κίνα γλώσσα να μιλήσεις 
θάματα να μολογήσεις
 κοιμισμένους να ξυπνήσεις
 με κρασί να τους μεθύσεις.

Κάποιο άλλο γιαννιώτικο εβραϊκό 
τραγούδι κάνει ευθεία αναφορά στην 
ταλμουδική άποψη ότι ο κάθε ύπνος 
είναι θάνατος και η αφύ πνιση μια ανά-
σταση: 

Το βράδυ παίρνει τις ψυχές λογιούνται απεθαμένοι 
και την αυγή όλοι ξυπνούν κανείς δεν απομένει
 πρέπει να τον δοξάζουμε, πού 'χει νεμπιστοσύνη
 όπου μας παίρνει τις ψυχές και πίσω μας τσι δίνει.29

Εξού υπάρχει κι άλλη παραλλαγή 
του τραγουδιού του Πουρίμ:

Κίνα γλώσσα να μιλήσεις
θάματα να μολογήσεις
τους ΝΕΚΡΟΥΣ να τους ξυπνήσεις
με κρασί να τους μεθύσεις.

Ή γλώσσα γίνεται σάλπιγγα ανα-
στάσεως στην Κοιλάδα των Οστέων 
της Ιστορίας:

Εξεγείρου εξεγείρου Ιερουσαλήμ
 και ένδυσαι την ισχύν του βραχίονός σου
..........................
Kumi Ori 
Ανάστα Φωτίζου30
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Homo Poeticus. Το μελέτημα πρωτοδημο-
σιεύτηκε στο περιοδικό «Μανδραγόρας”, τ. 
22-23 δεκεμβρίου 1999].
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Στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου 
«Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελλη-
νικό σχολείο», στο οποίο αναφέρεται η κα Χρ. 
Κουλούρη στο άρθρο της που δημοσιεύεται στη 
σελ. 2 του παρόντος τεύχους μας, μίλησε και η 
διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος 
κα Ζανέτ Μπαττίνου. Η κα Μπαττίνου αναφέρ-
θηκε ειδικά στην εκπαιδευτική σημασία του βι-
βλίου λέγοντας μεταξύ άλλων:

Στόχος της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος 
στα σχολεία είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η 
ιστορικά τεκμηριωμένη γενοκτονία, ως αφε-
τηρία για τη διάδοση γνώσης και επίγνωσης, 
για μια πιο αποτελεσματική ανάγνωση της 

σύγχρονης ιστορίας, δηλαδή για μαθήματα ιστορίας, αλλά 
και ηθικής. 

Το πόνημα που εξετάζουμε 
σήμερα παίρνει τα πράγματα από 
την αρχή και θίγει όλα τα σημα-
ντικά επιμέρους ζητήματα ιστορι-
κής τοποθέτησης, βασικής ερμη-
νείας, ορολογίας και οργάνωσης, 
που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαι-
δευτικός για να κάνει ορθό και 
αποτελεσματικό διδακτικό σχε-
διασμό.

Μετά από μια σύντομη εισα-
γωγή, το θεωρητικό μέρος, που 
χαρακτηρίζεται από συντομία και 
περιεκτικότητα, αρχίζει προσδιορί-
ζοντας την εξαιρετική ιστορική ιδι-
ομορφία του Ολοκαυτώματος και 
κάνει μια ιστορική αναδρομή και 
θεώρηση των φαινομένων, ο μετα-
σχηματισμός των οποίων οδήγησε, 
μέσα από τη δημιουργία του φασι-
στικού κινήματος, στο Ολοκαύτω-
μα. αναλύει τον ιστορικό αρνητι-

σμό και αναπτύσσει τις βασικές ερμηνευτικές εκδοχές του 
Ολοκαυτώματος, με λεπτομερή αναφορά στα κύρια επιμέ-
ρους ρεύματα και θεωρίες. Συνεχίζει συνοψίζοντας τις θε-
ωρίες, τις φάσεις και τα κριτήρια εγκυρότητας της διδακτι-
κής προσέγγισης εστιάζοντας στις δυσκολίες, κινδύνους και 
προκλήσεις που ενέχονται σ’ αυτή, ενώ τονίζει την ανάγκη 
να αρχίσει η διδασκαλία  από τη μελέτη του αντισημιτισμού 
και του ναζιστικού – φασιστικού φαινομένου. Συνολικά, δια-
τυπώνει πυκνό, μεστό, διαυγή και άκρως επιστημονικό λόγο 
για τη θεωρητική και ιστοριογραφική προσέγγιση του Ολο-
καυτώματος, καθώς και για τον προβληματικό διάλογο ιστο-
ρικής συνείδησης και μνήμης. 

Μετά την χρησιμότατη εξέταση των αναλυτικών Προ-
γραμμάτων Ιστορίας και των θεωριών και σκοπών που συν-
δέονται με αυτά, το βιβλίο περιέχει μια σύντομη ιστορία της 

διδασκαλίας του Ολοκαυτώμα-
τος, με ιδιαίτερη αναφορά στο δο-
κιμασμένο εκπαιδευτικό μοντέλο 
του Yad Vashem και στις δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζει η διδασκα-
λία αυτή στην πράξη. ακολουθεί 
το πρακτικό μέρος της εφαρμο-
γής όλων των παραπάνω στη δι-
δακτική διαδικασία. Το τμήμα 
αυτό περιέχει έγκυρες διδακτικές 
προσεγγίσεις για το χειρισμό αυ-
τού του δύσκολου, συχνά αμφι-
λεγόμενου, αμφισβητούμενου και 
ακανθώδους θέματος, στην πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση και προτείνει τρόπους 
για την ένταξη του Ολοκαυτώμα-
τος στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Συνολικά η άψογη μεθοδολο-
γία και οργάνωση του προγράμ-
ματος αυτού μαρτυρεί ότι οι ορ-
γανωτές του δημιούργησαν ένα 
άρτιο εκπαιδευτικό παράδειγ-

Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα
στο ελληνικό σχολείο



15ΧΡΟΝΙΚΑ • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

αλλΟΤΕ... ΟΙ ΕΒΡαΙΟΙ ΤΗΣ ΕλλαδΟΣ 

Ο Καραγκιοζοπαίχτης 
Μάνθος

Στο περιοδικό της Χαλκίδας 
«Τα Νεφούρια» (τ. 16 - Πρωτο-
χρονιά 2007), ο κ. Ν. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος σημειώνει τα παρα-
κάτω:

«Ο κ. Κ. Σ. Τζαβάρας στο βι-
βλίο του Τα Ψαχνά Ευβοίας γράφει 
(σ. 194):  «από τον αδελφό μου νίκο 
πληροφορήθηκα ότι ο καραγκιοζο-
παίχτης “Μάνθος” ήταν Εβραίος με 
πολυμελή οικογένεια. Ήταν μόνιμος 
κάτοικος αθηνών (περιοχή Πετρα-
λώνων). Κατά τη  γερμανική κατο-
χή (1941-1944) συνελήφθη από τους 
γερμανούς και μαζί με άλλους ομο-
θρήσκους του οδηγήθηκε σε στρα-
τόπεδο συγκεντρώσεως Εβραίων 
στην Κεντρική Ευρώπη όπου και 
ετελείωσε...

Η υπόλοιπη οικογένειά του, σύ-
ζυγος και πέντε παιδιά, με τη βοή-
θεια φίλων χριστιανών διεσώθησαν 
και αμέσως μετά την απελευθέρω-
ση το 1945 επήγαν στην αμερική, 
όπου έχουν σταδιοδρομήσει όλα τα 
παιδιά.

από τότε, δεν ξέχασαν τους πα-
λιούς φίλους τους και την Ελλάδα 
γενικότερα που τη θεωρούν πατρί-
δα τους.

Τα καλοκαίρια φροντίζουν με 
κάθε τρόπο να έρχονται στην Ελ-
λάδα, έστω για λίγες ημέρες και ξα-
ναβρίσκουν τους παιδικούς τους φί-
λους».

Ο φίλος Μπάμπης αβερκιά-
δης, ανεψιός του Καστάνη που είχε 
τη μάντρα όπου έπαιζε ο Μάνθος, 

δεν είχε ποτέ ακούσει ότι ο Μάνθος 
ήταν Εβραίος ούτε ήξερε τίποτε για 
το θάνατό του.

Στα Απομνημονεύματα του Σ. 
Σπαθάρη διαβάζω:

(σ.114): «Ο καραγκιοζοπαίχτης 
Μάνθος ο Ψηλέας, που έπαιζε στα 
χωριά Θήβα και χαλκίδας, ερχόταν 
συχνά και μ’ εύρισκε για να του λέω 
παραστάσεις και να του δίνω και φι-
γούρες. Μια φορά ήρθανε σπίτι μου 
αυτός κι η αδελφή του και τους κά-
ναμε το τραπέζι. Φάγαμε, ήπιαμε, 
και στο τέλος που είχαμε μεθύσει 
του είπα να πάμε μαζί τουρνέ».

ακόμα (σ. 117): «αφ’ ότου γυρί-
σαμε στην αθήνα, δεν τον ξανάδα. 
Στην Κατοχή έμαθα πως τον σκότω-
σαν οι αντάρτες».

Ο Σπαθάρης λέει ότι ο Μάνος 
«ήτανε ωραίος άντρας» (σ. 116)».

Ισραηλιτική Κοινότητα 
Σερρών

Στο περιοδικό «Γιατί» (των 
Σερρών, Ιανουάριος 2007) αναδη-
μοσιεύεται η παρακάτω αγγελία:

«Σέρρες: 7 Ιανουαρίου 1933. Στο ζα-
χαροπλαστείο χριστοδούλου, δίνεται 
με μεγάλη επιτυχία η χοροεσπερίδα 
του Ισραηλιτικού Ομίλου Σερρών, 
με τις εισπράξεις της υπέρ των από-
ρων μαθητών της ισραηλιτικής σχο-
λής και στην οποία θα παραστεί “...η 
εκλεκτικωτέρα μερίς της Σερραϊκής 
κοινωνίας”, όπως γράφουν οι εφημε-
ρίδες».

μα προς μίμηση και ένα λειτουργι-
κό, χρηστικό εκπαιδευτικό βιβλίο, 
ιδιαίτερα χρήσιμο για τον  Έλληνα 
δάσκαλο και καθηγητή. ας σημειω-
θεί ότι το πρακτικό μέρος και όλες οι 
σημειώσεις του βιβλίου βρίθουν πλη-
ροφοριών για εκπαιδευτικές δράσεις, 
διαθέσιμα υλικά και διαδικτυακούς 
τόπους, που ο αναγνώστης θα βρει 
χρησιμότατες.

...υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι 
οποίοι αρνούνται ότι το Ολοκαύτω-
μα συνέβη. Άλλοι, δεν αμφιβάλλουν 
για την ιστορική πραγματικότητα, 
αλλά αποφεύγουν να κοιτάξουν το 
κακό κατά πρόσωπο. Το μεγάλο μά-
θημα του Ολοκαυτώματος είναι ότι 
όλοι οι άνθρωποι δεν πρέπει να εί-
μαστε παθητικοί θεατές των γεγο-
νότων γύρω μας, αλλά ενήμεροι 
και ευαισθητοποιημένοι πολίτες 
του κόσμου, πάντα σε εγρήγορση, 
φύλακες και υπερασπιστές των αν-
θρωπίνων ιδεωδών, πολλά από τα 
οποία γεννήθηκαν στην πατρίδα 
μας. Η προαγωγή της δημοκρατί-
ας είναι ζήτημα εκπαίδευσης. Η έν-
νοια της δικαιοσύνης και του σεβα-
σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
μπορεί να προαχθεί με το να εκπαι-
δεύσουμε τα παιδιά μας να γίνουν 
υπεύθυνοι πολίτες, να αναπτύξουν 
ανεξάρτητη κριτική σκέψη και να 
μην επηρεάζονται εύκολα από προ-
σπάθειες χειραγώγησης. να τα βο-
ηθήσουμε να κατανοήσουν την αξία 
της διαφορετικότητας και της ανε-
κτικότητας και το ρόλο που μπο-
ρούν τα ίδια να παίξουν στη δημι-
ουργία μιας πολιτισμικά πλούσιας 
κοινωνίας, ελεύθερης από προκατά-
ληψη, ξενοφοβία και ρατσισμό, βα-
σισμένης στις έννοιες της διεθνούς 
αξιοπρέπειας, των ίσων δικαιωμά-
των και της ατομικής ευθύνης όλων 
των πολιτών.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:
Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων
- Μνημεία και Μνήμες

Το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, η γενική γραμματεία 
νέας γενιάς και το Κεντρικό Ισραηλι-
τικό Συμβούλιο Ελλάδος είναι οι εκδό-
τες του παρόντος λευκώματος. Πρό-
κειται για μια καταγραφή της ιστορίας 
και των διάσπαρτων ανά την Ελλάδα 
εβραϊκών μνημείων που διασώθηκαν 

από τη λαίλαπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιστο-
ρική έρευνα και η δημιουργία του έργου αυτού αποτελεί 
σημαντική πολιτισμική παρακαταθήκη και κιβωτό μνή-
μης για τη νέα γενιά.
Το λεύκωμα, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει κατατο-
πιστική ιστορική εισαγωγή για τη συστηματική πολυε-
τή εγκληματική πολιτική των ναζί έναντι του εβραϊκού 
στοιχείου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ:
Οι Εβραίοι της Κέρκυρας και το πέρασμά τους 
από τη Λευκάδα στο δρόμο προς το Άουσβιτς, 
Ιούνιος 1944

Το βιβλίο αυτό έρχεται να εμπλου-
τίσει την Επτανησιακή βιβλιογρα-
φία για το ρόλο των Εβραίων στα Ιό-
νια νησιά, από το 1492 μέχρι σήμερα. 
Συγκεκριμένα, η εργασία αυτή απο-
καλύπτει μία άγνωστη πτυχή της το-
πικής ιστορίας της λευκάδας, όταν 
τον Ιούνιο του 1944 οι λευκαδίτες, 

μέσα στις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής, συνέδρα-

μαν τους Έλληνες Εβραίους της Κέρκυρας οι οποίοι, δι-
ερχόμενοι από τη λευκάδα, εστάθμευσαν εκεί για λίγες 
ημέρες, όμηροι των γερμανών, που τους κατεύθυναν προς 
το Άουσβιτς.

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενό-
τητα επικεντρώνεται στην πληθυσμιακή συγκρότηση των 
επί μέρους εβραϊκών Κοινοτήτων στα Ιόνια νησιά και στις 
σχέσεις των δύο πληθυσμιακών ομάδων, ενώ η δεύτερη 
αναφέρεται λεπτομερειακά στο διωγμό των Εβραίων της 
Κέρκυρας από τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής και στα 
γεγονότα που σημάδεψαν τη διέλευσή τους από τη λευ-
κάδα.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με ειδικό παράρτημα που 
περιλαμβάνει μαρτυρίες Εβραίων της Κέρκυρας, κατάλο-
γο-αναφορά στους λευκαδίτες που βοήθησαν τους Εβραί-
ους τον Ιούνιο του 1944, έκκληση του Μητροπολίτη Κέρ-
κυρας αθανασίου για κατάπαυση των βιαιοπραγιών σε 
βάρος των Εβραίων (1861) και αποσπάσματα εβραϊκών 
ελεγειών για τους διωγμούς.         

Α.Χ. ΣΑΜΠΕΤΑΪ, Α. ΝΑΡ, Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ:
H Ιστορία και η ζωή της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Βέροιας

Η ιστορία και η ζωή της Εβραϊκής Κοι-
νότητας Βέροιας, που έπαψε να υφί-
σταται μετά τους διωγμούς του Ολο-
καυτώματος, περιγράφεται στην 
παρούσα έκδοση που  έγινε με την ευ-
καιρία της αποκατάστασης της ιστορι-
κής εβραϊκής Συνοικίας «Μπαρμπού-
τα» και της Συναγωγής της πόλης. Η 

Ισραηλιτική Κοινότητα της Βέροιας υπήρχε από παλαιο-
τάτων χρόνων καθότι, όπως αναφέρεται, στη Συναγωγή 
της Βέροιας κήρυξε ο απόστολος Παύλος.      

ΟΙ ΕΚδΟΣΕΙΣ
ΤΟυ ΚΕνΤΡΙΚΟυ ΙΣΡαΗλΙΤΙΚΟυ ΣυΜΒΟυλΙΟυ ΕλλαδΟΣ

Καταγραφή της εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα

Οι εκδόσεις του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος έχουν ως σκοπό να καταγράψουν και να προβάλ-
λουν τη μακραίωνη ισραηλιτική παρουσία στην Ελλάδα. Κατά το Ολοκαύτωμα, όπως είναι γνωστό, οι Γερμα-
νοί κατέστρεψαν κάθε αρχειακό στοιχείο που μπορούσε να μαρτυρήσει την εβραϊκή παρουσία δεδομένου ότι 
σκοπός της «Τελικής Λύσης» των Ναζί ήταν να εξαφανίσει το οτιδήποτε μπορούσε να θυμίζει τους Εβραίους ως 
ανθρώπινα όντα και ως ιστορική παρουσία. Μεταπολεμικά, και κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, οι απορφα-
νισμένες Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδας προσπαθούν να ανασυντάξουν στοιχεία της ιστορίας τους. Οι 
εκδόσεις του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και το περιοδικό «Χρονικά», που κυκλοφορεί επί 
30 συνεχή έτη, συνέβαλαν στη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση αυτών των στοιχείων. Έτσι το πρόσφατο 
διάστημα κυκλοφόρησαν οι παρακάτω εκδόσεις με την επιμέλεια του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Ι.Σ.: 
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΣΙΟΜΠΟΤΗ:
Οι Ρωμανιώτες Εβραίοι των Γιαννίνων

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννί-
νων πριν από το Ολοκαύτωμα ήταν 
μία από τις κυριότερες Κοινότητες 
της χώρας ως προς τις ιστορικές και 
πολιτισμικές παραδόσεις.
Ο γεώργιος Σιομπότης, δάσκα-
λος κατ΄ επάγγελμα, χωρίς να εί-
ναι ιστορικός αλλά από αγάπη τό-
σο προς τα γιάννενα όσο και προς 

τους κατοίκους τους χριστιανούς κι Εβραίους, καταπιά-
στηκε να συγκεντρώσει στοιχεία διάσπαρτα σε πολλές 
πηγές για να συνθέσει την εικόνα της Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας Ιωαννίνων.
Η Κοινότητα αυτή, απορφανισμένη, υφίσταται σήμερα 
παράλληλα με τα πολλά εβραϊκά μνημεία πολιτισμού τα 
οποία εξακολουθούν να κοσμούν την Ηπειρωτική πρωτεύ-
ουσα ως μάρτυρες μιας συνεχούς παρουσίας  και  αγαστής 
συνεργασίας μεταξύ χριστιανών κι Εβραίων.
    
ΔΑΜΙΑΝΟΥ Π. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ:
Βιβλιογραφία Ιουλίου Καΐμη

Συγκεντρωτική παρουσίαση της βι-
βλιογραφίας για το έργο του αείμνη-
στου πνευματικού ανθρώπου, ομο-
θρήσκου Ιουλίου Καΐμη, κατά δύο 
περιόδους δημοσιεύσεων, 1926 – 
1940 και 1947 – 2004.
Ο Καΐμης υπήρξε πρωτοπόρος στη 
μελέτη και παρουσίαση λαογραφικών 

θεμάτων όπως, π.χ.,  οι μελέτες του για τον Καραγκιόζη 
που θεωρούνται αξεπέραστες μέχρι σήμερα.

Σ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ – Ρ. ΦΡΕΖΗ:
Ελληνική Εβραϊκή Βιβλιογραφία 1716 – 2005

Η σε 4η έκδοση, ανανεωμένη και συ-
μπληρωμένη, «Ελληνική Εβραϊκή Βι-
βλιογραφία», περιλαμβάνει τις ελληνι-
κές εκδόσεις της περιόδου 1716 – 2005 
που έχουν σχέση με τους Εβραίους και 
με εβραϊκά θέματα.
Η νεώτερη έκδοση της Βιβλιογραφίας 
περιλαμβάνει 1.106 τίτλους εκδόσεων, 

με πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί, κα-
τανεμηθεί και παρουσιαστεί από τον αείμνηστο Σώζωνα 
Θωμόπουλο και συμπληρωθεί από τον ιστορικό ερευνη-
τή Ραφαήλ Φρεζή.
Η έκδοση της Βιβλιογραφίας αποτελεί σημαντική πη-
γή για τους μελετητές ιστορικών,  κοινωνιολογικών, θρη-
σκειολογικών, πολιτικών κ.λπ. θεμάτων. Έχει καταβληθεί 
προσπάθεια ώστε η έκδοση να είναι χρηστική για όσες το 

δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ενδιαφερομένων. χα-
ρακτηριστικό είναι το ότι έχουν καταγραφεί ακόμα και τίτ-
λοι βιβλίων που, σε πολυσέλιδα κεφάλαια, εκτός των άλ-
λων, πραγματεύονται εβραϊκά θέματα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ:
Η Εβραϊκή Κοινότητα της Άρτας 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας υπήρ-
ξε μία ακμάζουσα Κοινότητα, μία δύ-
ναμη για την ανάπτυξη της περιοχής 
και την ευημερία της πόλης. Παρούσα 
σε κάθε στιγμή της ελληνικής ιστορίας 
αλλά και στα τοπικά γεγονότα η Ισρα-
ηλιτική Κοινότητα Άρτας αποτελείτο 
από Εβραίους, με δικό τους θρησκευ-

τικό τυπικό και στα ελληνικά (το Ρωμανιώτικο), με τα δι-
κά τους έθιμα. 
Ο κ. Τσιλιγιάννης συγκεντρώνοντας και διασταυρώνο-
ντας στοιχεία παρακολουθεί την εξέλιξη της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Άρτας σ΄ ολόκληρη την πολυαιώνια ιστορική 
διαδρομή της. Την παρακολουθεί και την ανασυστήνει 
στις πτυχές της παρουσίας των αρτινών Εβραίων στο διοι-
κητικό, τον επιστημονικό, τον εμποροβιοτεχνικό κ.λπ. το-
μείς. Παντού οι Εβραίοι της πόλεως είχαν πρωτεύουσα και 
σημαντική παρουσία που καλύπτονταν από τις σχέσεις 
συνεργασίας και συντονισμού με τους συμπολίτες τους. 
Το συγκεκριμένο βιβλίο ιδιαίτερα εξετάζει και κατορθώ-
νει να περιγράψει και να μεταδώσει αυτό το πνεύμα φιλίας 
και συναδελφώσεως που επικρατούσε στην Άρτα.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ:
Οι Εβραϊκές Συνοικίες  των Ιωαννίνων: 
Ιστορία – Πολεοδομία – Αρχιτεκτονική

Η παρούσα εργασία προϊόν πο-
λυετούς έρευνας, τοποθετεί με 
σαφήνεια την παλαιότατη Ισ-
ραηλιτική Κοινότητα Ιωαννί-
νων στο χώρο της ηπειρωτικής 
πρωτεύουσας, ιστορικά και πο-
λεοδομικά. 
Η πορεία της ιστορικής Ισραη-

λιτικής Κοινότητας των Ιωαννίνων έχει την τύχη να με-
λετηθεί στο παρελθόν από διακεκριμένους ιστορικούς, 
ειδικούς ερευνητές, πνευματικούς ανθρώπους, με  σειρά 
δημοσιευμάτων πολλά από τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη 
στο βιβλίο. Επιπλέον, όμως, η ζωή της συγκεκριμένης Κοι-
νότητας έχει το προνόμιο να περιλαμβάνεται σε λαογρα-
φικές μελέτες, σε στίχους της λαϊκής μούσας, σε κείμενα 
με αναμνήσεις παλαιών κατοίκων της περιοχής. 
Η εβραϊκή αρχιτεκτονική των Ιωαννίνων, που εκφράζεται 
με τα οικοδομήματα που έχουν διασωθεί στην πόλη και 
περιγράφονται στο βιβλίο του κ. απ. Παπαϊωάννου, απο-
τελεί, με τις ιδιαιτερότητές της, χαρακτηριστικό στοιχείο 
της ηπειρωτικής αρχιτεκτονικής.
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ληνικής κοινωνίας. Σαν να μην εξοντώθηκε στα 
στρατόπεδα θανάτου περίπου το 85%  των Ελλή-
νων Εβραίων. Η αφήγηση του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου μέσα από το πρίσμα της Εθνικής αντίστα-
σης άφηνε στο περιθώριο τις «σκοτεινές» πλευρές 
αυτής της περιόδου. δεδομένου ότι ο ναζισμός εκ-
προσώπησε για τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή μνή-
μη το «απόλυτο» κακό ήταν απαραίτητη για την 
κάθε εθνική αυτο-εικόνα η ενίσχυση της αντιστα-
σιακής πλευράς του συλλογικού παρελθόντος. 
Στην ελληνική περίπτωση, εξάλλου, η ερμηνεία 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επικαθορίστηκε από 
την ερμηνεία του Εμφυλίου από νικητές και ηττη-
μένους αντίστοιχα. Και στις δύο εκδοχές πάντως, 
για διαφορετικούς λόγους, το Ολοκαύτωμα δεν 
εντάχθηκε οργανικά στο σχετικό αφήγημα.

Η δΙΕΘνΗΣ ΠΡαΚΤΙΚΗ, σχετικά με τη διδασκαλία του 
Ολοκαυτώματος κατευθύνεται αφενός στον ορι-
σμό του ως αυτοτελούς διδακτικής ενότητας και 
αφετέρου τη συγκριτική μέθοδο. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις, οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά λεπτές. 
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος ως αυτοτε-
λούς ενότητας -υιοθετείται μάλιστα και ο διακρι-
τός όρος «Holocaust education»- έχει ως σκοπό 
να υπογραμμίσει τη μοναδικότητα του γεγονότος. 
Η συγκριτική μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα 
για την καλύτερη κατανόηση του γεγονότος μέσω 
της σύγκρισης. Εν τούτοις, η συγκριτική μέθοδος 
χρησιμοποιείται και προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση, προς τη σχετικοποίηση του γεγονότος ώστε εν 
τέλει να αμφισβητηθεί η μοναδικότητά του -κάτι 
που μπορεί να οδηγήσει στον αναθεωρητισμό. 

ΕλλΟχΕυΕΙ ΕΞαλλΟυ Ο ΚΙνδυνΟΣ, η διδασκαλία του 
Ολοκαυτώματος να επικεντρωθεί αποκλειστικά 
στις ιστορίες των θυμάτων και να πάρει εν τέλει τη 
μορφή μαρτυρολογίου, αποκλείοντας άλλες όψεις 
του ίδιου γεγονότος που αφορούν στην υπόλοι-
πη κοινωνία, της οποίας τα θύματα αποτελούσαν 
μέρος. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τουλάχι-
στον δύο τέτοιες όψεις: τις πράξεις αλληλεγγύης 
και διάσωσης από μη εβραίους μέλη της κοινωνίας 
αλλά και τη συνενοχή και την ενδεχόμενη συνυ-
παιτιότητα στο συντελούμενο έγκλημα. Η στάση 
του όποιου πληθυσμού απέναντι στους εβραίους 
γείτονές του εντάσσεται στην ίδια διδακτική ενό-
τητα και, αναμφίβολα, ανήκει στην αφήγηση της 
εθνικής ιστορίας.

ΟΙ ΣΤΟχΟΙ ΤΗΣ δΙδαΣΚαλΙαΣ του Ολοκαυτώματος 
εναρμονίζονται με τους στόχους της διδασκαλί-
ας της ιστορίας, της πολιτικής αγωγής και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. γενικεύοντας, θα εντοπί-
ζαμε ως πρώτο στόχο την κατανόηση των άλλων, 
δηλαδή εν τέλει του εαυτού μας και του δυτικού 
πολιτισμού στον οποίο ανήκουμε. Σύμφωνα με τον 
δεύτερο στόχο, η διδασκαλία του Ολοκαυτώμα-
τος αποτελεί τμήμα της ευρύτερης παιδείας μας 
γιατί επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε 
τον κόσμο, τις αξίες που μεταδίδουμε στις επόμε-
νες γενιές αλλά και από τις οποίες εμπνέονται οι 
δικές μας πράξεις.

[Η κυρία Χριστίνα Κουλούρη είναι καθηγήτρια νε-
ότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. - Το 
άρθρο της δημοσιεύτηκε στο «Βήμα» 29.7.2007].

 Συνέχεια από τη σελίδα 2

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος

B. Κατράκη,
«Στρατόπεδο»,
ξυλογραφία
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✔ Initiated by the Jewish Museum of Greece, a special 
seminar for educators was held in Athens on 19-20 

October 2007. Th e subject of the seminar was “Approach-
ing the Holocaust in Greek schools”.  
In relation to this subject, Professor Christina Koulouris 
wrote an article in which she mentions the following: “Th e 
historic approach of the Holocaust was, from the very be-
ginning, an extremely controversial issue, which has led to 
the courts deniers and opponents, it has caused parliamen-
tary decisions and it clearly exceeds purely unequivocal and 
educational issues. In the case of research and teaching of 
the Holocaust, historical analysis cannot pretend to be fl aw-
less in moral and political choices, while it is even harder 
to adopt a “politically correct” narration.  Neutrality is un-
thinkable when it comes to the Holocaust». 

✔On the occasion of the anniversary of 28 October 
1940, whem Fascist Italy declared war against Greece, 

we publish two articles on the general participation of 
Jews in the wars in which Greece was involved. Th e ar-
ticles refer to the wars of 1914-1918 and 1940-1941. 

✔ Mr. Panayiotis Vazakas gives us data on the Ebensee 
labor camp in Austria and a list of Greek inmates 

(Jews and Christians), provided to him by the Archive of 
the camp which functions as a Museum. Mr. Vazakas’ fa-
ther was an inmate in this camp. 

✔Th e pioneer social leader of the Labor Movement in 
Greece, Abraham Benaroya (1887 -1973) from Th es-

saloniki, met with the well-known Greek writer, Nikos Ka-
zantzakis, in 1945, who praised Benaroya. Dimitris Doukar-
is described this meeting. 

✔At the presentation of the book “Approaching the 
Holocaust in Greek schools”, the director of the Jew-

ish Museum of Greece, Mrs Zanet Battinou, said among oth-
ers: “Today there are people who deny the Holocaust. Others 
do not deny the historic reality but avoid to face the crime. 
Th e great lesson of the Holocaust is that all people should 
not be passive spectators of the events around us, but well 
informed and sensitized citizens of the world, always alert, 
guardians and defenders of human ideals, many of which 
were born in our country. Th e promotion of democracy is a 
matter of education. Th e meaning of justice and respect of 
human rights can be promoted by educating our children so 

that they become responsible citizens, develop an indepen-
dent critical thinking, and not be easily infl uenced by any 
attempt of being directed”. 

✔On the column “Once… the Jews of Greece” we pub-
lish articles from the old Jewish presence in the re-

gions of Eubea and Serres (Macedonia). 

✔We publish in detail all editions of the Central Board 
of Jewish Communities in Greece of the last decade, 

which have in view the registration of the Jewish presence 
in Greece, published under the supervision of the Public 
Relations Offi  ce of the Central Board of Jewish Communi-
ties in Greece. Th ese publications are presented as a whole. 

✔In his study, Sabetai Matsas presents Jewish folk 
songs sung by Jews of Ioannina (Epirus). In this re-

gion where they had settled since the Medieval area, Jews 
spoke a local dialect, called the Romaniote (a mixture of 
Greek with a local dialect, with roots to Turkish words and 
Hellenized Hebrew words). Th ese songs, which belong to 
the local popular tradition were fi rst published by Iosif Mat-
sas in 1953 and were titled “Jewish Songs from Yiannena”. 

Translated from Greek by Rebecca Camhi            

19

IδIOKTHTHΣ:

KENTPIKO IΣPAHλITIKO
ΣYMBOYλIO THΣ EλλAδOΣ

EKδOTHΣ - δIEYΘYNTHΣ:
O Πρόεδρος του K.I.Σ. MΩΫΣHΣ KΩNΣTANTINHΣ

δIEYΘYNΣH γPAΦEIΩN:

Bουλής 36 • 105 57 AΘHNA Tηλ. 210 - 32.44.315-8
E-mail: hhkis@ath.forthnet. gr
Internet site: http://www.kis.gr

Κωδικός εντύπου: 3502

Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
τις απόψεις των συγγραφέων τους.

TEXNIKH EΠIMEλEIA:
Μιχάλης Κύρκος, Yψηλάντου 25 Aθήνα, τηλ.: 210 - 72 18 421

διανέμεται δωρεάν

“CHRONIKA”
Edition of the Central Board of Jewish Communities in Greece 

36, Voulis str., 105 57 Athens , Greece, Tel.: ++30-210-32 44 315, fax: ++30-210-33 13 852

e-mail: hhkis@ath.forthnet.gr Web site: www.kis.gr

Summary of Contents of Issue 211, vol. 30
September - October  2007




