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Πξόινγνο 

Γελλήζεθα θαη κεγάισζα ζηελ Θεζζαινλίθε. Απφ κηθξφο ζπκάκαη ζην ζρνιείν νη 

δάζθαινη κνπ, φπνηε ήηαλ ε γηνξηή ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ έθαλαλ κηα κηθξή αλαθνξά 

ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, σο κηα πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ εμνληψζεθε απφ 

ηνπο Ναδί. Πνηέ δελ είραλ αλαθέξεη ηελ ηζηνξία απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ην πψο 

έθηαζαλ ζην ηέινο. ζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα νη εθδειψζεηο γηα ηνπο Δβξαίνπο ζηελ 

Θεζζαινλίθε απμάλνληαλ, αιιά δελ είρα κηα ζαθή εηθφλα γηα ην πφζν ζεκαληηθή 

ήηαλ απηή ε θνηλφηεηα θαη πσο νδεγήζεθε ζηελ εμφλησζε ηεο. Έηζη ινηπφλ 

απνθάζηζα λα αζρνιεζψ ζηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κ‟ απηή ηελ πιεζπζκηαθή 

νκάδα πνπ είρε κεγάιε θαη θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο κνπ. Ενχκε 

ζε επνρέο πνπ ν ξαηζηζκφο, ν αληηζεκηηηζκφο έρνπλ απμεζεί θαη νη δεκνθξαηηθνί 

ζεζκνί θαζεκεξηλά ππνλνκεχνληαη. Θεσξψ πσο ε ελαζρφιεζε κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ κπνξεί λα εμαιείςεη ηα παξαπάλσ αξλεηηθά 

θαηλφκελα θαη λα πξνζηαηέςεη ηελ δεκνθξαηία καο. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Κσλζηαληίλν Καζβίθε πνπ ρσξίο ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ δελ ζα είρε πινπνηεζεί απηφ ην πφλεκα θαζψο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα «Ζ δσή ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε πνξεία 

ηνπο πξνο ην Οινθαχησκα», απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξφηαζε ε νπνία είλαη 

ζρεδηαζκέλε λα πινπνηεζεί ζε καζεηέο ηεο Σ‟ ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ Οινήκεξνπ 

ζρνιείνπ. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ην Οινθαχησκα ησλ  εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, σο έλα 

κνλαδηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο. Πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, γηα λα έρνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε κέζα ζηνπο αηψλεο, νη καζεηέο ζα 

εξεπλήζνπλ θάπνηεο βαζηθέο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο δίλεηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. ηελ ζπλέρεηα ζην δεχηεξν κέξνο αλαθέξνληαη ζην πσο κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί, δηδαθηηθά, ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Σέινο ζην 

ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ 

έξεπλα ηνπ ζέκαηνο θαη νη ζηφρνη ηνπο. 
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Abstract 

 This project, entitled “Thessaloniki‟s Jews life and their course towards the 

Holocaust”, is a teaching proposal that is designed to be implemented in students of 

6th Grade of full time school. The aim of this project is that the Holocaust of Jaws of 

Thessaloniki to be comprehended as a one of a kind historical fact by students. First 

of all, before they investigate the facts of Holocaust, in order to have an overall 

picture of the Jewish Community of Thessaloniki and the role that had been taken 

place through the centuries, students are going to investigate some basic aspects of 

Thessaloniki‟s Jews history. In the first part of the project, the historical context of 

Thessaloniki‟s Jews is given, while, in the second part, it is mentioned the way the 

Holocaust‟s traumatic fact could be approached. Finally, the third part includes the 

recommended activities that are suggested for the research of the topic as well as their 

goals. 
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1.0 Ηζηνξηθό πιαίζην: Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο 

1.1 Ζ Απέιαζε 

Ζ εθδίσμε ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ απφ ηελ Ηζπαλία μεθίλεζε ζηηο 31 Μαξηίνπ 

ηνπ 1492 θαη δηήξθεζε ηέζζεξηο κήλεο, έπεηηα απφ ην δηάηαγκα απέιαζεο πνπ 

εμέδσζαλ ν βαζηιηάο Φεξδηλάλδνο θαη ε ζχδπγνο ηνπ Ηζαβέιια. Σν δηάηαγκα δηέηαδε 

ηνπο Δβξαίνπο θαη ηηο Δβξαίεο λα εγθαηαιείςνπλ ην βαζίιεην θαη ηα δεζπνηάηα ηνπ, 

απαγνξεχνληαο ηνπο αθφκε θαη λα έξζνπλ ζ‟ απηά σο επηζθέπηεο. χκθσλα κε ηνπο 

βαζηιείο ε απφθαζε απηή ιήθζεθε κε ζθνπφ λα απνηξαπεί ν εμνπδατζκφο ησλ 

Υξηζηηαλψλ απφ ηνπο νπαδνχο ηεο ζξεζθείαο ηνπ Μσπζή. Σεζζάξσλ κελψλ 

πξνζεζκία δφζεθε ζηνπο εθαξαδίηεο, γηα λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Ηζπαληθή γε. 

Μπνξνχζαλ λα πάξνπλ καδί ηνπο νξηζκέλα είδε. Γελ ηνπο επηηξάπεθε λα πάξνπλ 

πνιχηηκα κέηαιια θαη ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα. Μέζα ζ‟ απηνχο ηνπο ηέζζεξηο 

κήλεο νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αλαρψξεζε ήηαλ ππξεηψδεηο. Ρεπζηνπνηνχζαλ ηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο, πιήξσλαλ ηα ρξέε ηνπο, εηζέπξαηηαλ ρξήκαηα πνπ ηνπο 

ρξσζηνχζαλ. Πνιινί αληάιιαμαλ ηα ζπίηηα ηνπο κε αληηθείκελα πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζην δχζθνιν θαη επίπνλν ηαμίδη, καθξηά απφ ηε ρψξα ηνπο  φπσο δψα θαη 

πθάζκαηα. Ζ πιεηνςεθία απνθάζηζε  λα θχγεη θπξηνιεθηηθά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, 

γηαηί ήιπηδαλ ζε κηα αλαζηνιή ηεο απφθαζεο (Νερακά 2000:115-116,α‟ηφκνο). Απφ 

ηελ Ηζπαλία έθπγε κηα θνηλφηεηα κε πςειφ θξφλεκα θαη πλεπκαηηθή ππεξνρή. 

Άλζξσπνη νη νπνίνη πξφζθεξαλ ηα κέγηζηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ βαζηιείνπ. 

Με ηελ αλαρψξεζε ηνπο ε Ηζπαλία ράλεη ηελ κεζαία ηάμε ηεο, ηνπο ηξαπεδίηεο, ηνπο 

αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ, ηνπο θεθαιαηνχρνπο, ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο ηερλίηεο. Σν 

πην εξγαηηθφ θαη δξαζηήξην θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο μεξηδψλεηαη (Νερακά 2000: 

121,α‟ ηφκνο). ηελ Ηζπαλία φκσο, ελψ έλα κεγάιν κέξνο ησλ Δβξαίσλ μεληηεχηεθε 

αλαγθαζηηθά ιφγσ ηνπ δηαηάγκαηνο, αξθεηνί Δβξαίνη παξέκεηλαλ θαη 

εθρξηζηηαλίζηεθαλ ηππηθά πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα παξακείλνπλ ζηελ ρψξα. Οη 

Δβξαίνη απηνί ήηαλ νη Μνξίζθνη. Απηνί καδί κε ηνπο Μνξάλεο Δβξαίνπο ηεο 

Πνξηνγαιίαο παξέκεηλαλ ζηηο ρψξεο ηνπο θαη εθδηψρζεθαλ αξγφηεξα. ηηο δπν ρψξεο 

Μνξάλεο θαη Μνξίζθνη θαηείραλ πνιχ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ θνηλσλία, ζηελ 

εθθιεζία θαη ζην θξάηνο. Ζ  πιεηνςεθία ησλ Μνξίζθσλ θαη Μνξάλσλ ζα έξζεη ζηελ 

Θεζζαινλίθε, αξγφηεξα ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κεηαλαζηεχζνπλ καδηθά (Νερακά 

2000: 122.α‟ ηφκνο). 
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1.2. Ο εξρνκόο ησλ εθαξαδηηώλ Δβξαίσλ ζηελ Θεζζαινλίθε 

Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ν 

πιεζπζκφο ηεο απμήζεθε ζεακαηηθά, κε ηελ εζεινχζηα ή αλαγθαζηηθή κεηνίθεζε 

Αξκελίσλ, Διιήλσλ θαη Μνπζνπικάλσλ απφ άιιεο πφιεηο, πξνο απηήλ. Σν γεγνλφο 

απηφ είρε σο απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο λα κεησζεί αηζζεηά. Ο 

νπιηάλνο Βαγηαδήη Β΄ έςαρλε ηξφπνπο λα απμήζεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο (Mazower 

2007:73). Δθκεηαιιεπφκελνο ηα αληηεβξαητθά κέηξα ηνπ βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο, 

δηαπίζησζε φηη ππήξρε κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ πφιε θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

απηνθξαηνξία, λα εκπινπηίζεη ηηο δνκέο ηεο θαη λα αλαπηχμεη ηελ νηθνλνκία ηεο, κε 

ην αμηφινγν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηέζεηε ν εθαξαδίηηθνο πιεζπζκφο. Οη 

δηαηαγέο ηνπ ζνπιηάλνπ πξνο ηνπ θαηνίθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ άιισλ 

πεξηνρψλ ηεο απηνθξαηνξίαο ήηαλ λα ππνδερζνχλ ηνπο Δβξαίνπο θαη λα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπο (Mazower 2007:74). 

Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ ππνδέρηεθε ηφζν εγθάξδηα ηνπο Δβξαίνπο ν ζνπιηάλνο, ήηαλ 

επεηδή είρε αληηιεθζεί φηη  ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ κεζαία αζηηθή ηάμε 

ηεο απηνθξαηνξίαο, κηα ηάμε πνπ ήηαλ εληειψο αλχπαξθηε κέρξη ηφηε απφ ηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Δθείλε ηελ επνρή ν κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο απνηεινχηαλ απφ ππαιιήινπο θαη εηζνδεκαηίεο θαη ν 

ειιεληθφο απφ θαιιηεξγεηέο θαη θηελνηξφθνπο. Κνληά ζ‟ απηνχο νη Δβξαίνη ηερλίηεο, 

βηνηέρλεο, έκπνξνη ζα βνήζεζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο απηνθξαηνξίαο 

(Νερακά 2000: 166,α‟ηφκνο). 

Έπεηηα απφ πνιιέο κέξεο ηαμηδηνχ, θαθνπρίαο, ζιίςεο θαη δπζηπρίαο, νη Δβξαίνη 

θαηάθεξαλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα θζάζνπλ ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο 

αξηζκφο ησλ εθαξαδηηψλ πνπ έθηαζαλ χζηεξα απφ ην δηάηαγκα ηνπ Φεξδηλάλδνπ, 

ήηαλ πνιχ κηθξφο. Τπνινγίδεηαη φηη έθηαζαλ αξρηθά κεξηθέο εθαηνληάδεο 

Ηζπαλνεβξαίνη. ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά ε καδηθή 

δηείζδπζε ησλ εθαξαδηηψλ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Μαθεδνλίαο. Απφ ην 1492 θαη 

κεηά εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Θεζζαινλίθε 15.000–20.000 εθαξαδίηεο Δβξαίνη. ηελ 

Θεζζαινλίθε ηελ ίδηα πεξίνδν εθηφο απφ ηνπο εθαξαδίηεο Δβξαίνπο, θηάλνπλ θαη νη 

Αζθελαδίηεο Δβξαίνη απφ ηελ Γεξκαλία. Οη εθαξαδίηεο Δβξαίνη κε ηνπο 

Αζθελαδίηεο είραλ έληνλε αληηπαξάζεζε. Οη πξψηνη ζεσξνχζαλ ηνπο δεχηεξνπο σο 

αλζξψπνπο άμεζηνπο θαη ακφξθσηνπο ελψ νη Γεξκαλνεβξαίνη ζεσξνχζαλ ηνπο 
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Ηζπαλνεβξαίνπο  αηξεηηθνχο σο πξνο ηελ ζξεζθεία θαη αλζξψπνπο πνπ δελ ηεξνχζαλ 

ηα έζηκα ηεο. Δθηφο απφ ηνπο εθαξαδίηεο θαη ηνπο Αζθελαδίηεο ζηελ Θεζζαινλίθε 

απφ ην 1492 θαη κεηά έθζαζαλ Δβξαίνη απφ ηελ Νφηηα Ηηαιία, ηελ Πνισλία, ηελ 

Οπγγαξία θαη ηελ Βφξεηα Αθξηθή (Νερακά 2000:129,130,131,167,α‟ηφκνο).     

Γελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ Θεζζαινλίθε, 

σο έλα κεζνδηθφ, νξγαλσκέλν θαη ζπλεθηηθφ μεξίδσκα φπσο γηα παξάδεηγκα ππήξμε 

ν μεξηδσκφο ησλ Υξηζηηαλψλ απφ ηελ Μηθξά Αζία ην 1922. Οη πξφζθπγεο ηεο 

Σνπξθίαο ήξζαλ ζηελ Διιάδα κε αηκφπινηα εηδηθά λαπισκέλα γη‟ απηνχο. Απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ έθπγαλ απφ ηελ κχξλε γλψξηδαλ ηνλ πξννξηζκφ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε 

είρε θξνληίζεη λα πεξηζάιςεη ηνπο πξφζθπγεο θαη λα κνηξάζεη ξνπρηζκφ θαη ηξφθηκα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ εμφξηζησλ Ηζπαλνεβξαίσλ ε θαηάζηαζε ήηαλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθή. Καλέλαο θεληξηθφο νξγαληζκφο δελ ηνπο θαζνδήγεζε, νχηε ηνπο 

ζπκβνχιεςε. Πεξηπιαληνχληαλ κέζα ζηελ Θεζζαινλίθε αθινπζψληαο ν θαζέλαο ηελ 

δηαίζζεζε ηνπ (Νερακά 2000:153.α‟ηφκνο). 

Μέζα απφ αιιεπάιιειεο θαθνπρίεο νη Δβξαίνη αηζζάλζεθαλ ζηελ Θεζζαινλίθε 

αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά γηα ην κέιινλ ηνπο. ηελ Θεζζαινλίθε κπφξεζαλ κε 

αζθάιεηα λα δεκηνπξγήζνπλ, λα αζθήζνπλ ειεχζεξα ηα επαγγέικαηα ηνπο θαη λα 

εθθξαζηνχλ ειεχζεξα ελψ ππήξραλ θαη νη θνξνειαθξχλζεηο. Μπνξνχζαλ ειεχζεξα 

λα δηαηεξήζνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο ζπλήζεηεο (Νερακά 2000:165). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζε αληίζεζε κε άιιεο απηνθξαηνξίεο, ζηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία θαη εηδηθφηεξα ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, νη Δβξαίνη δελ 

θαηνηθνχζαλ ζε μερσξηζηέο ζπλνηθίεο (γθέην) καθξηά απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο. Δίραλ ηελ πιήξε ειεπζεξία ζηηο κεηαθηλήζεηο, ζηελ έλδπζε, ζηελ 

άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη ζηηο ζπλαιιαγέο. Παξφια απηά νη 

εθαξαδίηεο επέιεμαλ λα δήζνπλ καθξηά απφ ηνπο αιιφζξεζθνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. 

Κάπνηνη επέιεμαλ λα δήζνπλ ζηηο ίδηεο γεηηνλίεο κε ηνπο Έιιελεο, αιιά ζπάληα 

επέιεγαλ λα δνπλ ζηηο ίδηεο γεηηνληέο κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο (Νερακά 

2000:166,α‟ηφκνο). 

Οη εβξατθέο ζπλνηθίεο ήηαλ ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη εθηεηλφηαλ λφηηα ηεο 

Ρσκατθήο αγνξάο έσο ηελ παξαιία θαη απφ ηα δπηηθά ηείρε σο ηελ ζεκεξηλή πιαηεία 

Ναπαξίλνπ. Ενχζαλ δειαδή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ 

(Εαθείξεο 2016:32). Οη Δβξαίνη νλφκαδαλ ηηο ζπλνηθίεο ηνπο κε ηα νλφκαηα ησλ 
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πεξηνρψλ πξνέιεπζεο ηνπο (ζπλνηθίεο Cedide,Malta θ.α). ηηο ζπλνηθίεο απηέο νη 

Δβξαίνη δεκηνχξγεζαλ απηφλνκεο θνηλφηεηεο κε βάζε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. 

Κεληξηθή ζέζε ζε θάζε ζπλνηθία είρε ε ζπλαγσγή. Οη ζπλαγσγέο ήηαλ απιά θηίζκαηα 

ρσξίο ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ πνπ πξσηνζηαηνχζαλ ζηελ δσή ηεο 

θνηλφηεηαο. ηηο ζπλαγσγέο εθηφο απφ ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ζπζθέςεηο θαη θηινμελνχληαλ νη μέλνη ή νη άπνξνη (αξηδεηάθεο 2010:14). Οη 

εθαξαδίηεο παξά ηηο δπζθνιίεο, ηηο δπζηπρίεο θαη ηηο ζπκθνξέο πνπ πέξαζαλ πνηέ 

δελ ιχγηζαλ, πάληα ήηαλ ζαξξαιένη θαη πεξήθαλνη. Γηέδσζαλ γξήγνξα ζην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο ηνπο. Ζ 

αξηζκεηηθή ηνπο ππεξνρή ζε ζρέζε κε ηνπο Δβξαίνπο άιισλ πεξηνρψλ πνπ είραλ 

έξζεη ζηελ Μαθεδνληθή πξσηεχνπζα ηνπο βνήζεζε λα αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο (Νερακά 2000:167,α‟ηφκνο).Σα θαζηηιηαληθά, γιψζζα ησλ 

εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ επηθξάηεζαλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Δβξαίνπο. Ζ γιψζζα ησλ 

εθαξαδηηψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα πξαθηηθά ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ζηηο 

πξνθεξχμεηο θαη ζην θήξπγκα ηνπ αββάηνπ. Αθφκε νη Υξηζηηαλνί θαη νη 

Μνπζνπικάλνη κάζαηλαλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ επξχηαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

Δβξαίνπο, ζαλ κηα θνηλή γιψζζα (Νερακά 2000:168, α‟ ηφκνο). 

Οη ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ κε ηνπο Δβξαίνπο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο θαιέο. Οη 

εθαξαδίηεο ζπλαλαζηξέθνληαλ καδί ηνπο θαη αλαθάιππηαλ δηαξθψο ηελ θνκςφηεηα 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα πνπ ηνπο δηέθξηλε. Οη Έιιελεο απφ ηελ πιεπξάο ηνπο 

εληππσζηάδνληαλ απφ ηνπο ηξφπνπο θαη γεληθφηεξα ηελ επγέλεηα πνπ δηέθξηλε ηνπο 

Ηζπαλνεβξαίνπο (Νερακά 2000:165,α‟ ηφκνο). Τπήξραλ φκσο θαη πεξίνδνη φπνπ νη 

δπζαξέζθεηα ησλ Υξηζηηαλψλ ήηαλ έληνλε γηα ηνπο Δβξαίνπο. Σνπο θαηεγνξνχζαλ 

φηη πιήξσλαλ πνιχ ιηγφηεξνπο θφξνπο ζε ζρέζε κ‟ απηνχο. Τπήξρε ζθιεξή 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Δβξαηψλ εκπφξσλ, επηζέζεηο θαη ιεειαζίεο 

εβξατθψλ πεξηνπζηψλ απφ Υξηζηηαλνχο κεηά απφ ππξθαγηέο θαη ινηκνχο ηελ επνρή 

ηνπ 16νπ αηψλα. Οη Έιιελεο δπζθνιεχνληαλ λα δήζνπλ ζε κηα πφιε φπνπ ηελ 

ζεσξνχζαλ δηθή ηνπο, αιιά ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχο ηεο ήηαλ Δβξαίνη. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη Έιιελεο απφ ην 1500 θαη κέρξη ηνλ μεξηδσκφ ησλ Διιήλσλ 

Υξηζηηαλψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο ην 1922 απνηεινχζαλ ηελ κεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ  

ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη Έιιελεο ζπρλά λα 

νδεγνχληαη ζε βηαηνπξαγίεο ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ (Mazower 2007:75). 
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1.3 Ζ ππξθαγηά ηνπ 1890 

Ζ Ππξθαγηά ηνπ 1890 απνηέιεζε έλα θνκβηθφ γεγνλφο γηα ηελ πνιενδνκηθή 

εμέιημε ηεο πφιεο. εκεηψζεθε ζηηο 4 επηεκβξίνπ ηνπ 1890 θαη θαηέζηξεςε ηηο 

θησρφηεξεο θαη πνιππιεζέζηεξεο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, αλάκεζα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεηξφπνιεο θαη ηεο Αγίαο Θενδψξαο. Γπν ρηιηάδεο ζπίηηα 

θαηαζηξάθεθαλ, ρηιηάδεο Θεζζαινληθείο Δβξαίνη έκεηλαλ άζηεγνη. Κάπνηνη απ‟ 

απηνχο βξήθαλ άζπιν ζε ζξεζθεπηηθά θηίξηα. Πάλσ απφ 25.000 άηνκα έκεηλαλ ρσξίο 

ζηέγε (αξηδεηάθεο 2010:30). 

Ζ θνηλφηεηα κε ηαρχηαηνπο αξηζκνχο πξνζπαζνχζε λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε 

πνπ πξνθάιεζε ε ππξθαγηά. Σν ζπκβνχιην ηεο, καδί κε ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο 

Αlliance θαη ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, ζπγθέληξσζαλ ρξήκαηα γηα ηελ 

πεξίζαιςε θαη ηελ ζηέγαζε ησλ ππξνπαζψλ (Μφιρν 2001:111). Σαπηφρξνλα 

θηλεηνπνηήζεθαλ ν κεηξνπνιίηεο, ν αξρηξαβίλνο θαη νη πξφθξηηνη φισλ ησλ 

ζξεζθεπκάησλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αλζξσπηζηηθή θξίζε. Ο ζνπιηάλνο 

παξαρψξεζε ζηελ Δβξατθή Κνηλφηεηα νηθφπεδν, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θαηνηθίεο 

γηα ηνπο Δβξαίνπο πιεγέληεο. Παξάιιεια ζπγθεληξψζεθαλ ζεκαληηθά πνζά απφ 

νηθνλνκηθά ηζρπξέο εβξατθέο νηθνγέλεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο νη Rothschild, νη 

Hirsch θαη απφ ξσζνεβξατηθέο νξγαλψζεηο. Σν ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ 

ζπγθεληξψζεθε ήηαλ 40.000 ηνπξθηθέο ιίξεο. Έλα κέξνο ηνπ πνζνχ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηνπο ππξνπαζείο θαη έλα άιιν επελδχζεθε ζηελ αγνξά νηθνπέδσλ γηα ηελ 

αλέγεξζε λέσλ θαηνηθηψλ γηα ηνπο Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο (Μφιρν 2001:112). 

Αγνξάζηεθαλ δπν νηθφπεδα, ην έλα ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο, ζηελ 

πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε ηερληθή ζρνιή «Δπθιείδεο». Οη Δβξαίνη νλφκαζαλ   

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ζπλνηθία ηεο Καιακαξηάο. Σν άιιν νηθφπεδν βξίζθνληαλ 

ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο πφιεο ζηελ ζεκεξηλή πεξηνρή ηνπ Βαξδάξε (Μφιρν 

2001:112). Σν νηθφπεδν ζην Βαξδάξε πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηνπο επεξγέηεο ηνπ, ηελ 

απζηξννπγγξηθή νηθνγέλεηα Υίξο. ηελ ζπλνηθία εθηφο απφ θαηνηθίεο ππήξραλ 

ζρνιεία αξξέλσλ, ζειέσλ κηα ζπλαγσγή θαη κηα θιηληθή. ια απηά δεκηνπξγήζεθαλ 

κε ηηο δσξεέο ηεο νηθνγέλεηαο Υίξο. ηελ ζπλνηθία απηή ζα μεθηλήζεη, λα γξάθεηαη ην  

1943, ην ηέινο ηνπ Δβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο.  
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Ζ ππξθαγηά δηεπθφιπλε ηελ κεξηθή θαη ζεκεηαθή αλαδηάξζξσζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Μεηά ηελ ππξθαγηά πξσηεχνληα ξφιν έρνπλ ηα νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα θαη ην δίθηπν δξφκσλ θαη κεηά αθνινπζνχλ ηα ζπγθξνηήκαηα ηεο 

γεηηνληάο πνπ επί αηψλεο απνηεινχζε βαζηθή νξγαλσηηθή δνκή ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ηζηνχ ηεο πφιεο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή ηεο απνδέζκεπζεο ησλ 

αζθπθηηθψλ θνηλνηηθψλ δεζκψλ θαη ηεο απαγθίζηξσζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ρψξν ηεο θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ βνήζεζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο 

ζηελ επηινγή  ηνπ ηφπνπ ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο
1
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://bastards.espivblogs.net/files/2012/09/bastards003.pdf  Τελευταία πρόςβαςη 20/02/2018 

http://bastards.espivblogs.net/files/2012/09/bastards003.pdf
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1.4 Ζ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην Διιεληθό θξάηνο 

ηηο 26 Οθησβξίνπ 1912 ν ειιεληθφο ζηξαηφο, κε αξρηζηξάηεγν ηνλ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν θζάλεη ζηελ Θεζζαινλίθε. Ζ Θεζζαινλίθε γίλεηαη ειιεληθή θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζην ειιεληθφ θξάηνο. Ζ Διιάδα, θξάηνο, σο ηφηε ζρεηηθά νκνηνγελέο 

εζλνηηθά, απέθηεζε γηα πξψηε θνξά κεηνλφηεηεο θαη καδί έλαλ ηζρπξφ πιεζπζκηαθά 

εβξατθφ πιεζπζκφ. Σν δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο απνηεινχζε έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

δεηήκαηα γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Με ηελ είζνδν ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηελ 

πφιε επηθξάηεζε έληνλε νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ην ηνπηθφ εκπφξην θαηέξξεπζε θαη νη 

επηρεηξήζεηο αδξαλνπνηνχληαλ
2
. 

  Ζ εβξατθή θνηλφηεηα έδεηρλε ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηζκέλε απφ ηελ πξνζάξηεζε 

ηεο πφιεο ζην ειιεληθφ θξάηνο. Σα έζνδα ησλ θνηλνηηθψλ εηζθνξψλ ζηελ δηάξθεηα 

ηνπ βαιθαληθνχ πνιέκνπ είραλ αλαζηαιεί, ελψ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο κε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ιφγσ ηεο κε ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ζηαζκνχ θαη ηνπ ηαρπδξνκείνπ ήηαλ αδχλαηεο. Σαπηφρξνλα είρε λα θαιχςεη θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ απφξσλ ηεο (Μφιρν 2001:242). Μέζα ζε έλα θιίκα αλεζπρίαο θαη 

θφβνπ νη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη δελ είραλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ Διιήλσλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Μαθεδνληθήο πξσηεχνπζαο ζηα ειιεληθά 

εδάθε. Δπηζπκνχζαλ λα ζπλερίζεη ε Θεζζαινλίθε λα απνηειεί ηκήκα ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, γηαηί ζεσξνχζαλ φηη κφλν ζηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία ζα κπνξνχζαλ αλελφριεηνη λα ζπλερίζνπλ ηηο εκπνξηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δήζνπλ κε αζθάιεηα (Μφιρν 2001:242,243). Μέζα ζε έμη 

κήλεο 2.400 εβξαίνη άιιαμαλ ππεθνφηεηα, ψζηε λα απνθχγνπλ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα (Mazower 2007:358). Γεκηνχξγεζαλ κηα επηηξνπή πνπ αλέιαβε λα δεηήζεη 

πξνζηαζία απφ ηνπο λαπάξρνπο ησλ γαιιηθψλ θαη αγγιηθψλ πνιεκηθψλ πινίσλ πνπ 

είραλ αθηρζεί εθείλεο ηηο κέξεο ζην ιηκάλη. Απεχζπλαλ έθθιεζε, λα ιάβνπλ κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο. Σφηε νη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη αηζζάλνληαλ φηη απεηινχληαλ εμαηηίαο ηεο άθημεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ (Μφιρν 2001:242,243). 

                                                           
2 http://gjst.ha.uth.gr/el/history.php  Τελευταία πρόςβαςη 20/02/2018 

 

http://gjst.ha.uth.gr/el/history.php
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Σα γεγνλφηα απηά νδήγεζαλ ζε έμαξζε ηεο εζληθηζηηθήο πξνπαγάλδαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Διιήλσλ. Τπήξρε κηα  αλειέεηε πξνπαγάλδα απφ νξηζκέλεο εθεκεξίδεο 

φπνπ δηέδηδαλ ςεπδείο εηδήζεηο γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ. Σέηνηα εθεκεξίδα, ήηαλ ε 

εθεκεξίδα «Δκπξφο» φπνπ θαινχζε ηνπο Έιιελεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ απφιπηε 

πεξηθξφλεζε ησλ Δβξαίσλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. Ζ ίδηα εθεκεξίδα δηέδηδε ςεπδείο 

εηδήζεηο φπσο απνθαιχθζεθε απφ έξεπλα ηεο αζηπλνκίαο, φηη νη Δβξαίνη επζχλνληαλ 

γηα ηελ δειεηεξίαζε νξηζκέλσλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ (Μφιρν 2001:243,244). Σα 

δεκνζηεχκαηα απηά πξνθάιεζαλ ηελ νξγή  ησλ απιψλ Διιήλσλ πνιηηψλ.  ηηο 27 

Οθησβξίνπ, κηα κέξα κεηά ηελ είζνδν ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο, Έιιελεο κε ηελ βνήζεηα πνιιέο θνξέο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 

πξνρψξεζαλ ζε ιεειαζίεο ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ. Λεειαηήζεθαλ 400 εβξατθά 

θαηαζηήκαηα θαη 300 ζπίηηα. Αθφκε πεξηζζφηεξεο απφ 50 Δβξαίεο θαηήγγεηιαλ φηη  

βηάζηεθαλ απφ Έιιελεο. Οη πξφμελνη  ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Αγγιίαο πξνεηδνπνίεζαλ 

ηηο ειιεληθέο αξρέο φηη αλ κέζα ζε 24 ψξεο δελ επηβάιινληαλ νη ηάμε κέζα ζηελ 

πφιε, ζα απνβίβαδαλ ηα ζψκαηα ηνπ πεδηθνχ θαη ηνπ λαπηηθνχ θαη ζα πξνρσξνχζαλ 

ζε ερζξνπξαμίεο ελάληηα ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή, ήηαλ βέβαην 

φηη κεηέβαιιε ηελ ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηνλ «αιινγελή πιεζπζκφ», 

δηφηη κέρξη ηφηε νη ειιεληθέο αξρέο ζεσξνχζαλ ηηο δηακαξηπξίεο ησλ Δβξαίσλ γηα ηηο 

ιεειαζίεο ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο απφ Έιιελεο σο κηα ππεξβνιή (Μφιρν 2001:244-

245). 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε κεηά ηελ παξέκβαζε ησλ πξνμέλσλ επηρείξεζε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ζηήξημε ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ θαη αθνινχζεζε κηα 

«θηινεβξαηθή» πνιηηηθή. Πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά δειψζεσλ θαη έιαβε δηάθνξα 

κέηξα κε ζθνπφ λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εβξατθνχ ιάνπ. Ο δηνηθεηήο ηεο 

πφιεο Κσλζηαληίλνο Ραθηηβάλ, ν βαζηιηάο Γεψξγηνο θαη ν δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο 

ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ αξρηξαβίλν Μέηξο θαη ηνλ πξνέηξεςαλ γηα ην φπνην πξφβιεκα 

έρεη ε θνηλφηεηα θαη γεληθφηεξα ην φπνην αίηεκα έρεη λα ππνβιεζεί απεπζείαο ζε 

έλαλ απ‟ απηνχο (Μφιρν 2001:246) . Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ  ππνζρέζεθε ηελ 

ηζφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο Νέεο Υψξεο. Πξνκήζεπζε ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα 

φια ηα κέζα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα εληζρχζεη ηα ζξεζθεπηηθά, ζρνιηθά θαη 

θηιαλζξσπηθά ηεο ηδξχκαηα. Μηα ζπκβνιηθή θίλεζε ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο ήηαλ 

φηη  κφλν νη Δβξαίνη  ηεο Θεζζαινλίθεο κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ λα δηαηεξνχλ ηελ 

αξγία ηνπ αββάηνπ θαη λα έρνπλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπο, αλνηρηά ηελ Κπξηαθή. 
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Αθφκε κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, λα απαιιαγνχλ κε 

εμαγνξά ηεο ζεηείαο ηνπο απφ ηνλ ζηξαηφ, ρσξίο απηφ λα ηνπο ζηεξεί ηα εθινγηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα. Ο αξρηξαβίλνο Μέηξο δήισλε ζηνλ ειιεληθφ θαη ζηνλ μέλν ηχπν φηη 

νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ πνιχ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ ειιεληθή δηνίθεζε, 

ελψ ραηξέηηδε ζεηηθά ηα κέηξα πνπ είρε πάξεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ππέξ ηεο 

εβξατθήο θνηλφηεηαο (Νερακά 2000:1570,γ‟ηφκνο). Απφ ηα παξαπάλσ 

δεκηνπξγήζεθε ε ειπίδα ζηνλ εβξατθφ ιαφ γηα επηζηξνθή ηεο πφιεο ζηελ νηθνλνκηθή 

ηεο επκάξεηαο, θάηη πνπ δηαςεχζηεθε, επεηδή ε απνθνπή ηεο πφιεο απφ ηε βαιθαληθή 

ελδνρψξα θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε παξακεζφξην, φπσο θαη ε κεηάβαζε απφ έλα 

θαζεζηψο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ζε κηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θξαηηθά 

πξνζηαηεπφκελε νηθνλνκία, νδήγεζαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ ηεο πφιεο θαη καδί 

ησλ Δβξαίσλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη παξά ηελ ελζσκάησζε ηεο 

πφιεο ζηελ Διιάδα ζηελ απνγξαθή ηνπ 1913 πνπ δελ δεκνζηεχηεθε πνηέ απφ ηε 

ειιεληθφ θξάηνο απνηππψλεηαη αθφκε θαη ζ‟ απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή φηη ν εβξατθφο 

ιαφο εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, παξά ηηο 

κεηαλαζηεχζεηο ησλ Δβξαίσλ ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο πνπ έλησζαλ απφ ηελ ειιεληθή 

δηνίθεζε. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο πφιεο έθηαλε ζηνπο 157.889.Οη 61.439 ήηαλ 

Δβξαίνη, 45.867 ήηαλ νη Οζσκαλνί, 39.956 ήηαλ νη Έιιελεο, 6.263 νη Βνχιγαξνη θαη 

4.364 ινηπψλ εζλνηήησλ (Ραθηηβάλ 1951:51).Παξά ηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε απφ ηελ απνγξαθή, ηελ αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ππήξραλ 

πεξηζζφηεξνη Δβξαίνη ζηελ πφιε απφ φηη ζε φιε ηελ εξβία, ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε καδί (Mazower 2007:363). 
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1.5 Ζ ππξθαγηά ηνπ 1917 

Έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ αλακφξθσζε ξηδηθά ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ήηαλ ε 

θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 1917. Ζ θσηηά μεθίλεζε ζηηο 5 Απγνχζηνπ ηνπ 1917 (κε 

ην παιηφ εκεξνιφγην) απφ έλα θησρφζπηην ζηελ ζεκεξηλή νδφ Οιπκπηάδνο (ηφηε 

ζπλνηθία Μεβιαλέ). Πξνήξζε απφ κηα ζπίζα ηνπ καγεηξεηνχ ηεο λνηθνθπξάο ηνπ 

ζπηηηνχ. Ζ απνπληθηηθή δέζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζθνδξφ βαξδάξε πνπ θπζνχζε 

εθείλε ηελ κέξα είρε σο απνηέιεζκα ε ππξθαγηά λα πάξεη αλεμέιηθηεο δηαζηάζεηο. 

ιν ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο θάεθε κέζα ζε 24 ψξεο
3
.   

Ζ ππξθαγηά εμαπιψζεθε ζε ηφζε κεγάιε έθηαζε, φρη κφλν ιφγν ηνπ βαξδάξε πνπ 

θπζνχζε αιιά θαη απφ ηελ απνπζία νξγαλσκέλεο ππεξεζίαο ππξφζβεζεο εθείλε ηελ 

επνρή. Έλαο άιινο ιφγν ήηαλ, φηη ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ φιν ην πφζηκν λεξφ ηεο πφιεο θαη δελ δέρηεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηαο ηεο θσηηάο λα ζηακαηήζνπλ ηελ πδξνδφηεζε ηνπο. Δπίζεο ηα δνκηθά πιηθά 

θαηαζθεπήο ησλ ζπηηηψλ (μχια, θισλάξηα απφ ιάζπε θαη άρπξν θιπ), νη απνζήθεο κε 

δπλακίηε θαη κπαξνχηη πνπ ππήξραλ, ε ζηελφηεηα ησλ δξφκσλ θαη ην κέγηζην ιάζνο 

ησλ ζπκκάρσλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληηππξεληθή δψλε αλαηηλάδνληαο νιφθιεξα 

ηεηξάγσλα ηα νπνία κεηαηξέπνληαλ ζε λέεο εζηίεο θσηηάο, φια απηά δεκηνχξγεζαλ 

κηα απεξίγξαπηε πχξηλε ιαίιαπα ζε φιν ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο Ζ 

αλππνιφγηζηε θαηαζηξνθή δελ άθεζε πίζσ ηεο ζχκαηα
4
. Κάεθαλ φκσο 9.500 θηίξηα 

θαη έκεηλαλ άζηεγνη 72.500 άλζξσπνη
5
. Απ‟ απηνχο νη 50.000 ήηαλ Δβξαίνη. Ζ θσηηά 

θαηέζηξεςε θπξίσο ηηο ζπλνηθίεο πνπ δνχζαλ Δβξαίνη. Έραζαλ 34 απφ ηηο 37 

ζπλαγσγέο ηνπο, 80 πξνζεπρεηήξηα, φιεο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπο, ην Σαικνπδ Σνξά, 

φιν ην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο  θαη 10 απφ ηα 13 ζρνιεία (Νερακά 

2000:1573, γ‟ ηφκνο). 

Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ αληαπνθξίζεθε άκεζα ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο 

πξνζσξηλήο ζηέγεο γηα ηνπο ππξνπαζείο. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα πεξίζαιςεο 

ππξνπαζψλ νξγαλψζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Θπκάησλ Ππξθαγηάο, πνπ είρε σο ζηφρν 

                                                           
 
3
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ηελ κέξηκλα ησλ ππξνπαζψλ, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ δηάθνξσλ 

θνηλνηήησλ θαη ηελ επαθή κε ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Δπηηξνπή Δξάλσλ κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηλνηήησλ. Υηιηάδεο πιεγέληεο 

εγθαηαζηάζεθαλ ζε θαηαζθελψζεηο μέλσλ ζηξαηεπκάησλ (Καβάια 2015:24). Πνιινί 

απφ ηνπο Δβξαίνπο έζηεζαλ ζθελέο θαη δνχζαλ ζε θαηαπιηζκνχο ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Σξηαλδξίαο, ζηελ Πνιίρλε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο.
6
  

Σν επαχξηνλ ηεο ππξθαγηάο έβξηζθε ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ αληηκέησπε κε 

θξίζηκεο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Σνλ Μάην ηνπ 1918 ςεθίζηεθε 

λνκνζρέδην ην φπνην πξνέβιεπε ηελ ππνρξεσηηθή απαιινηξίσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

πνζνζηνχ ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ θηηξίσλ πνπ είραλ θαηαζηξαθεί θαη επέβαιε ηελ 

αληαιιαγή ηνπο κε αλεγγχεηα νκφινγα καθξνπξφζεζκεο ιήμεο (Μφιρν 2001:122). 

Παξάιιεια ηελ ίδηα επνρή ζπζηάζεθε απφ ηνλ ππνπξγφ ζπγθνηλσληψλ  Αιέμαλδξν 

Παπαλαζηαζίνπ κηα επηηξνπή αξρηηεθηφλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζρεδίνπ 

αλνηθνδφκεζε ηεο πφιεο. Δπηθεθαιήο ηεο επηηξνπήο ήηαλ ν Γάιινο αξρηηέθηνλαο 

Δξλέζη Δκπξάξ. ηφρνο ήηαλ ν πιήξεο εθζπγρξνληζκφο ηεο πφιεο θαη ν εθδπηηθζκφο 

ηεο. Σν ζρέδην  πξνέβιεπε ηελ δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ θαη εκπνξηθνχ θέληξνπ 

ηεο πφιεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ πνπ δνχζαλ πξηλ ηελ 

ππξθαγηά, ζην θέληξν, πξνο ζηηο παξπθέο ηεο Θεζζαινλίθεο (Mazower 

2007:387,388). 

Ο εθδπηηθηζκφο ηεο πφιεο δελ κπνξνχζε λα γίλεη ρσξίο ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

Δβξαίσλ απφ ην θέληξν ηεο. ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ ζηελ νπζία ήηαλ ν εμειιεληζκφο ηνπ 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ην ζρέδην απηφ, νη Δβξαίνη 

απνκαθξχλνληαλ απφ ην θέληξν πνπ ήηαλ ην παξαδνζηαθφ ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηνπο 

απφ ηελ νζσκαληθή επνρή. Οη Δβξαίνη εξγάηεο κε  ην λέν ζρέδην εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηηο πιαγηέο αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο πφιεο, ελψ νη εβξατθέο κεζαίεο ηάμεηο πνπ 

είραλ ην πξνλφκην λα βξίζθνληαη δίπια ζηελ ζάιαζζα, εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ δξφκν 

πξνο ηελ Καιακαξηά (Mazower 2007:390).  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζην θέληξν, κε ην ζρέδην Δκπξάξ ππήξρε κφλν κηα 

εβξατθή ζπλνηθία, ζηελ νδφ Αγγειάθε, ζηελ νπνία έκελαλ Θεζζαινληθείο Δβξαίνη 

                                                           
6 http://www.huffingtonpost.gr/tety-solou/-1917_b_11297202.html.Τελευταία πρόςβαςη 

20/02/2018 
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ηεο κεζαίαο ηάμεο. Οη ππφινηπεο βξηζθφηαλ έμσ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. Σν γεγνλφο 

απνδεηθλχεη μεθάζαξα πηα ήηαλ ε «θξπθή» πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο, λα 

απνκαθξχλεη νξηζηηθά ην εβξατθφ ζηνηρείν απφ ην θέληξν ηεο πφιεο (Μφιρν 

2001:129). 

Ζ ρσξηθή πεξηζσξηνπνίεζε νδήγεζε ζε νηθνλνκηθή πεξηζσξηνπνίεζε (Καβάια 

2015:25). Πνιινί  δελ κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ ηηο άζιηεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο λέεο ζπλνηθίεο θαη ηελ ζηέξεζε ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Γαιιία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Παξίζη ( Νερακά 2000:1575,ηφκνο γ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κε ηνλ λέν λφκν νη Δβξαίνη δελ απνθιείζηεθαλ απφ ηα λέα 

νηθφπεδα ζηελ «θαξδηά» ηεο πφιεο, νχηε εκπνδίζηεθαλ λα αγνξάζνπλ εθεί. Ζ 

Δβξατθή θνηλφηεηα επέλδπζε πνιιά ρξήκαηα ζηελ θεληξηθή δψλε θαη ην ίδην έθαλαλ 

θαη αξθεηνί Δβξαίνη επηρεηξεκαηίεο. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε θεληξηθή αγνξά 

ηξνθίκσλ πνπ ρηίζηεθε απφ ηνλ Διί Μνδηάλν (Mazower 2007:390). 
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1.6 Δπαγγέικαηα Θεζζαινληθηώλ Δβξαίσλ θαη Δξγαηηθό θίλεκα 

Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ πφιε 

ήηαλ έλαο ιαφο εξγαηηθφο. Ζ πιεηνςεθία ησλ Δβξαίσλ ήηαλ άλζξσπνη θησρνί, ηνπ 

κφρζνπ. Καζεκεξηλά δνχιεπαλ πνιιέο ψξεο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα 

ηελ δηαβίσζε ηνπο. 

Απφ ην 1492 πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα πνπ 

μερψξηδαλ, ήηαλ ζηελ πθαληνπξγία. Καηαζθεχαδαλ θάζε ινγήο πθάζκαηα. ηα κέζα 

ηνπ 16νπ αηψλα ε Πχιε εκπηζηεχηεθε ζηνπ Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο λα 

θαηαζθεπάδνπλ ηηο ζηνιέο ησλ γελίηζαξσλ. ηα κέζα ηνπ αηψλα, ν πθαληνπξγηθφο 

θιάδνο δελ πξνκήζεπε κφλν ζηξαηησηηθέο ζηνιέο αιιά θαη ήηαλ θαη  ππεχζπλνο γηα 

ηελ ελδπκαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο (Mazower 2007:79). H παξάδνζεο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ηνκέα ζπλερίζηεθε θαη ζηνπο επφκελνπο αηψλεο. 

Οη Δβξαίνη  πνιιέο θνξέο αζρνινχληαλ κε επαγγέικαηα πνπ νη άιιεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο δελ ήζειαλ λα αζθήζνπλ ζην ιηκάλη, θάησ απφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο. Δξγάδνληαλ σο ρακάιεδεο, θνξηνεθθνξησηέο. Τπήξραλ πνιινί 

βαξθάξεδεο κεηαθέξνληαο εκπνξεχκαηα θαη επηβάηεο ζηα παξαζαιάζζηα ρσξηά ηνπ 

Θεξκατθνχ θφιπνπ. ιε ε δηαθίλεζε εθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ 

ηνπ ιηκαληνχ αλήθε ζηνπο Δβξαίνπο εξγάηεο (Νερακά 2000:1453, γ‟ ηφκνο). Άιινη 

ήηαλ γπξνιφγνη, ρξσκαηνπφιεηο, γαλσηέο, κπισλάδεο θαη αξηνπνηνί φπνπ πνπινχζαλ 

ηελ πξακάηεηα ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπο (Νερακά 2000:222, α‟ 

ηφκνο). Απνθιεηζηηθά νη Δβξαίνη ήηαλ ζαξάθεδεο (αξγπξακνηβνί), κπαισκαηήδεο, 

παινπνηνί θαη ηειάιεδεο (Γελειάβα 2010:79). Ζ πιεηνςεθία ησλ θαπλεξγαηψλ, ζηα 

θαπλνκάγαδα ήηαλ Δβξαίνη (Καβάια 2015:32). Γελ αζρνινχληαλ θαζφινπ κε ηνλ 

γεσξγηθφ ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία) ( Γελειάβα 2010:78). Οη γπλαίθεο Δβξαίεο, 

ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ, εξγάδνληαλ θπξίσο σο εξγάηξηεο ζε βηνηερλίεο θαη ζε 

δηάθνξεο επηρεηξήζεηο (Γελειάβα 2010:79). Βέβαηα ππήξραλ θαη Δβξαίνη νη νπνίνη 

δηέπξεπαλ ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο επηζηήκεο (θηινζνθία, ηαηξηθή θ.α.) (Γελειάβα 

2010:76). 

Διάρηζηνη ήηαλ νη Δβξαίνη πνπ είραλ κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη 

δηαθξίζεθαλ ζηνλ εκπφξην, ζηηο βηνκεραλίεο θαη ζηηο ηξάπεδεο. Οη Δβξαίνη 

θεθαιαηνχρνη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην εκπφξην δεκεηξηαθψλ, ζηελ εμαγσγή θαπλνχ, 
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ιαδηνχ θαη βακβαθηνχ ζηα κεηαμσηά θαη ζηελ εηζαγσγή θαθέ, δάραξεο, μπιείαο θαη 

δέξκαηνο. Παξάιιεια ππήξραλ ηζρπξέο επηρεηξεκαηηθέο νηθνγέλεηεο φπσο ήηαλ νη 

Αιιαηίλη, νη Μνδηάλν, νη Σφξεο νη άηαο, Μηζξάρε θ.α. Απηέο νη νηθνγέλεηεο θαηείραλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ηελ πεξίνδν 1826-1912 

(αξηδεηάθεο 2015:37). 

πσο είδακε θαη παξαπάλσ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Θεζζαινληθηψλ 

Δβξαίσλ ήηαλ άλζξσπνη θαζεκεξηλνί πνπ αγσλίδνληαλ γηα λα βγάινπλ ηα πξνο ην δελ 

ηνπο θαζεκεξηλά. Γελ ήηαλ νχηε επηρεηξεκαηίεο, νχηε ηξαπεδίηεο φπσο πνιινί 

πηζηεχνπλ. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ηδξχζεθε ε federation socialist ή 

νζηαιηζηηθή Οκνζπνλδία, ε θπξηφηεξε πνιηηηθή έθθξαζε ησλ Δβξαίσλ εξγαηψλ. Ζ 

νκνζπνλδία ηδξχζεθε κεηά ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ (1908) εθθξάδνληαο ηνλ 

εξγαηηθφ δηεζληζκφ. Ζγέηεο ηεο νκνζπνλδίαο ήηαλ ν Αβξαάκ Μπελαξφγηα. Ζ 

νκνζπνλδία απνηέιεζε έλαλ ελαιιαθηηθφ πφιν απέλαληη ζηα αληηδεκνθξαηηθά θαη 

εζλνθεληξηθά θηλήκαηα ηεο επνρήο. Μέιε ηεο ήηαλ θπξίσο Δβξαίνη, νη νπνίνη είραλ 

πιήξε ζπλείδεζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαη δηεζληζηηθψλ αξρψλ ηεο νκνζπνλδίαο. Ζ 

federation ππήξμε δίαπινο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θαη ηεο εξγαηηθήο ηδενινγίαο 

(αξηδεηάθεο 2015:40). 
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1.7 Πξόζθπγεο ηνπ 1922 θαη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1922 ρηιηάδεο ηαιαηπσξεκέλνη, ξαθέλδπηνη πξφζθπγεο απφ 

ηελ Μηθξά Αζία θαηέθζαζαλ ζηελ Μαθεδνληθή πξσηεχνπζα. Σν θξάηνο θάησ απφ 

εμαηξεηηθά δχζθνιεο θαη πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο πξνζπάζεζε λα ηνπο βνεζήζεη  

αξρηθά λα βξνπλ κηα πξνζσξηλή ζηέγε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

κφληκεο θαηνηθίεο. Οη Μηθξαζηάηεο άζθεζαλ πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

Θεζζαινλίθε θαη ζηελ βφξεηα Διιάδα γεληθφηεξα, γηαηί εθεί ππήξρε ε πιεηνςεθία 

ησλ Μνπζνπικάλσλ πνπ δηέζεηαλ θαηνηθίεο, ζηηο νπνίεο εγθαηαζηάζεθαλ πξφζθπγεο, 

κεηά ηελ αληαιιαγή. Γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1500, νη Έιιελεο εμαηηίαο ηεο άθημεο 

ησλ πξνζθχγσλ θπξηαξρνχζαλ πιεζπζκηαθά ζηελ Μαθεδνλία, ζε ζρέζεο κε ηηο 

ππφινηπεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. ηελ Μαθεδνλία εγθαηαζηάζεθαλ 92.000 

πξφζθπγεο, νη πεξηζζφηεξνη ζηελ Θεζζαινλίθε (Mazower 2007:426). 

Ο εξρνκφο ησλ Μηθξαζηαηψλ ζηελ πφιε δελ ήηαλ κηα απιή ππφζεζε γηα ηνπο 

ληφπηνπο θαη γηα ηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο. Καζεκεξηλά ππήξραλ ιεθηηθέο δηακάρεο, 

πνπ πνιιέο θνξέο νδεγνχληαλ ζε αθξφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα (Καβάια 2015:31). Οη Δβξαίνη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ άθημε ησλ 

Μηθξαζηαηψλ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα (Καβάια 2015:31). ηαδηαθά νη πξφζθπγεο 

άξρηζαλ λα θπξηαξρνχλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κηθξνεπηρεηξήζεσλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 1940 ε Θεζζαινλίθε δηέζεηε 4.432 επηρεηξήζεηο, νη 1.176 

άλεθαλ κφλν ζηνπο Δβξαίνπο (Καβάια 2015:31). Δπνκέλσο παξαηεξνχκε φηη ππήξμε 

κηα απνξξφθεζε ησλ Δβξαίσλ επαγγεικαηηψλ απφ ηνπο πξφζθπγεο. Μέζα ζε 18 

ρξφληα απφ ηελ άθημε ηνπο, νη πξφζθπγεο θαηείραλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ 

εκπνξηθφ ηνκέα, θάηη πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Βέβαηα παξά ηελ αλνδηθφηεηα ησλ πξνζθχγσλ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, 

νη Δβξαίνη εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ δσή θαη ζηελ νηθνλνκία 

ηεο πφιεο κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, κε ηελ θνξνιφγεζε ηνπο, θαη κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηα θηλήκαηα ηεο πφιεο (Καβάια 2015:58). Οη 

πξφζθπγεο αληαγσλίδνληαλ ηνπο Δβξαίνπο θαη ζην δήηεκα ηεο εβδνκαδηαίαο αξγίαο. 

Σν 1924 ε θπβέξλεζε Παπαλαζηαζίνπ ελέδσζε ζηηο πηέζεηο ησλ πξνζθχγσλ γηα 

θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο αξγίαο ηελ Κπξηαθή (Καβάια 2015:30). Ο λφκνο έδηλε 

ζηνπο πξφζθπγεο ηεο Θεζζαινλίθεο έλα νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνπο 

Δβξαίνπο αληαγσληζηέο ηνπο (Mazower 2007:481). κσο πνιινί Δβξαίνη 
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εμαθνινπζνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπο ηηο Κπξηαθέο. Ζ παξαπάλσ 

ζπλζήθεο ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα νδήγεζαλ πνιινχο Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Γαιιία θαη ζηελ Παιαηζηίλε (Καβάια 2015:31). 

Σέινο, έλα αθφκε γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ έληνλε αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

πξνζθχγσλ θαη Δβξαίσλ είλαη ν εκπξεζκφο ηεο ζπλνηθίαο Κάκπει ζηηο 29 Ηνπλίνπ 

1931. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1931, μέζπαζε ζάινο ζηελ θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο, κεηά 

ηα «εκπξεζηηθά» άξζξα ηεο αληηζεκηηηθήο ηνπηθήο εθεκεξίδαο ηεο Θεζζαινλίθεο 

«Μαθεδνλία», φηη δήζελ ν αληηπξφζσπνο ηνπ εβξατθνχ ζησληζηηθνχ αζιεηηθνχ 

ζσκαηείνπ «Μαθάκπη», πνπ έδξεπε ζηελ Θεζζαινλίθε, ζε ζπλέδξην ζηελ φθηα 

ακθηζβεηνχζε ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Μαθεδνλίαο (Καβάια 2015:37). Ζ Δβξατθή 

θνηλφηεηα δηαβεβαίσζε ηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ηπιηαλφ Γνλαηά 

φηη ηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα ηεο εθεκεξίδα ήηαλ ςεπδή (Καβάια 2015:37).Σα 

ζπγθεθξηκέλα άξζξα επηδείλσζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ζρέζε πξνζθχγσλ θαη 

Δβξαίσλ θαη έηζη νδεγεζήθαλ ζε αθξφηεηεο. Ο φρινο ιεειάηεζε ηα γξαθεία ηεο 

«Μαθάκπη» ζηελ Θεζζαινλίθε, ηα εβξατθά ζπίηηα θαη έγηλαλ απφπεηξεο εκπξεζκνχ 

ζηηο ζπλαγσγέο (Mazower 2007:485). Δθπξφζσπνη ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο δήηεζαλ 

ηελ πξνζηαζία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ (Mazower 2007:485). Ο Βεληδέινο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά γηα λα δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο απνδνθίκαζε κε ηειεγξάθεκα ηηο 

εθδειψζεηο βίαο ελάληηα ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα θαη δήηεζε ηηο ζπιιήςεηο ησλ 

ππεχζπλσλ γηα ηα επεηζφδηα θαη ησλ αξζξνγξάθσλ ηεο εθεκεξίδαο «Μαθεδνλία» 

(Καβάια 2015:37). Απνθνξχθσκα ησλ αληηζεκηηηθψλ εθδειψζεσλ βίαο ήηαλ ν 

εκπξεζκφο ηεο ζπλνηθίαο Κάκπει, κηα θησρήο ζπλνηθίαο πνπ απνηεινχληαλ απφ 

αλζξψπνπο ηνπ κφρζνπ, απφ κέιε ηεο θαζηζηηθήο εζληθηζηηθήο νξγάλσζεο Δ.Δ.Δ 

(Δζληθή –Έλσζε - Διιάο).  Μέιε ηεο Δ.Δ.Δ θαη εκπξεζηέο ηεο ζπλνηθίαο ήηαλ 

πξφζθπγεο, άλζξσπνη, θησρνί θαη επάισηνη ζηελ πξνπαγάλδα. Να ζεκεησζεί φηη ε 

αζηπλνκία δελ έθαλε ηίπνηα γηα λα ππεξαζπίζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζπλνηθίαο 

(Καβάια 2015:38) .Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πνιιέο αλνηρηέο ζπγθξνχζεηο ησλ 

πξνζθχγσλ κε ηνπο Δβξαίνπο πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

Μεζνπφιεκνπ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην έληνλν αξλεηηθφ θιίκα πνπ ππήξρε ζηελ 

Θεζζαινλίθε κεηαμχ Μηθξαζηαηψλ θαη Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ. 
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1.8 Ο εβξατθόο πιεζπζκόο ηε Θεζζαινλίθεο, ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ 

Ζ πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Πνγθξφκ ζε εβξατθέο γεηηνληέο, απνθιεηζκνί απφ ηελ πνιηηηθή 

δσή ηεο ρψξαο δεκηνχξγεζαλ έλα δπζρεξέο θιίκα ζηνπο Δβξαίνπο πνιίηεο θαη πνιινί 

απ‟ απηνχο αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ κηα 

ήξεκε δσή. 

Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ παξά ηελ επλντθή ζηάζε πνπ είρε δείμεη πξνο ηελ εβξατθή 

θνηλφηεηα κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Μαθεδνλίαο ζηελ Διιάδα, χζηεξα απφ ηελ 

άθημε ησλ πξνζθχγσλ ε πνιηηηθή ηεο ζην ζέκα ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Θεζζαινλίθεο άιιαμε ζηαδηαθά. ε φιεο ηηο εθινγέο πξηλ ηελ Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή νη Δβξαίνη ςήθηδαλ ζηα ίδηα εθινγηθά θέληξα κε ηνπο Υξηζηηαλνχο. 

κσο απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1920 νη Φηιειεχζεξνη απνθάζηζαλ νη Δβξαίνη λα ςεθίζνπλ 

ζε μερσξηζηά εθινγηθά ηκήκαηα θαη ηξία ρξφληα αξγφηεξα ζηηο εθινγέο γηα ηελ 

ζπληαθηηθή εζλνζπλέιεπζε, ζπζηάζεθε μερσξηζηφο εθινγηθφο ζχιινγνο (Mazower 

2007:481). Οη Φηιειεχζεξνη έιαβαλ απηέο ηηο απνθάζεηο, επεηδή δελ ήζειαλ νη 

Δβξαίνη λα επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ ηνπο 

θαηεγνξνχζαλ γηα έιιεηςε παηξησηηζκνχ θαη φηη είραλ κεγάιε επζχλε γηα ηελ 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, δηφηη ε πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ ππνζηεξηθηέο ησλ 

αληηβεληδειηθψλ θνκκάησλ ( Mazower 2007:481). 

ηηο θξίζηκεο εθινγέο ηνπ 1928 πνπ επαλέθεξαλ ηνλ Βεληδέιν ζηελ εμνπζία θαη 

εγθαηλίαζαλ κηα ηεηξάρξνλε δηαθπβέξλεζε απφ ηνπο Φηιειεχζεξνπο, ην μερσξηζηφ 

εθινγηθφ ζχζηεκα εθαξκφζηεθε πιήξσο γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο 

(Mazower 2007:481). Ο Βεληδέινο ζε δειψζεηο ηνπ πξηλ απφ ηηο εθινγέο αλέθεξε 

πσο ην ζχζηεκα είλαη πξνζσξηλφ θαη αλαγθαίν γηα λα δηαθπιαρζνχλ ηα ζπκθέξνληα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εζλνηηθήο νκάδαο (Mazower 2007:482).Οη Δβξαίνη εκπηζηεχηεθαλ 

ηνλ εκπλεπζηή ηεο Μεγάιεο Ηδέαο θαη εμέιεμαλ δπν βνπιεπηέο, νη νπνίνη δήισζαλ 

φηη ζα ζηεξίμνπλ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ (Mazower 2007:482). κσο κεηά ηηο 

εθινγέο δήισζε πσο ην ζπγθεθξηκέλν εθινγηθφ ζχζηεκα ζα δηαηεξνχληαλ κέρξη νη 

Δβξαίνη αηζζαλζνχλ φηη είλαη Έιιελεο. Μέζα ζ‟ απηφ ην θιίκα ηδξχζεθε θαη ε θηιηθή 

πξνο ηνπο Φηιειεπζέξνπο Έλσζε γηα ηελ Αθνκνίσζε ησλ Δβξαίσλ. Οη ελέξγεηεο 
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απηέο απφ ηνλ Βεληδέιν έγηλαλ επεηδή πίζηεπε φηη νη Δβξαίνη αθνινπζνχλ ηελ 

Δβξατθή πνιηηηθή θαη φρη ηελ ειιεληθή. Αθφκε πίζηεπε φηη είλαη πην θνληά ζηνπο 

Σνχξθνπο θαη φρη ζηνπο Έιιελεο (Mazower 2007:482).Δθεκεξίδεο πνπ ζηήξημαλ ηελ 

θηιειεχζεξε γξακκή, φπσο ε ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο «Μαθεδνλία» 

ήηαλ ππέξ ηνπ εθινγηθνχ ζπιιφγνπ θαη θαπηεξίαδε αξλεηηθά ηελ απξνζπκία ηεο 

θνηλφηεηαο λα αθνκνησζεί. Οη ζέζεηο ηεο εθεκεξίδαο δεκηνπξγνχζαλ έλα θιίκα 

πφισζεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ πνιιέο θνξέο έθηαλε θαη ζε 

αθξφηεηεο, κε θνξπθαία πξάμε αθξφηεηαο πξηλ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν ηνλ 

εκπξεζκφ ηεο ζπλνηθίαο Κάκπει (Mazower 2007:483). 

Ζ θαηάζηαζε κε ηνλ εβξατθφ ειιεληζκφ άιιαμε ηελ δεθαεηία ηνπ 1930. Μεηά ηελ 

ήηηα ησλ Φηιειεχζεξσλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1932, ε λέα θπβέξλεζε ηνπ Παλαγή 

Σζαιδάξε θαηήξγεζε ηνλ μερσξηζηφ εβξατθφ εθινγηθφ ζχιινγν, ζεσξψληαο ηνλ 

αληηζπληαγκαηηθφ (Mazower 2007:482). Ζ κεγαιχηεξε ζηήξημε πξνο ηελ Δβξατθή 

θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο επήιζε απφ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηνπ Μεηαμά. Σν 

θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ αθνινχζεζε κηα ζρεηηθά «θηινεβξαηθή» πνιηηηθή 

απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα 

νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα ηεο επνρήο. Γηα ηνλ Μεηαμά ν κφλνο θίλδπλνο γηα ηελ 

ρψξα ήηαλ ν θνκκνπληζκφο θαη φρη ν εβξατζκφο. Ο αληηθνκνπληζηηθφο ιφγνο ηνπ 

δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο δελ πεξηειάκβαλε ηελ ηαχηηζε ηνπ εβξατζκνχ κε ην 

θνκκνπληζκφ ( Καβάια 2015:40). 

Ο δηθηάηνξαο έλα κήλα κεηά ην πξαμηθφπεκα, επηζθέθηεθε ηελ Θεζζαινλίθε θαη 

ελεκέξσζε ηελ θνηλφηεηα γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζνχζε. Σνπο δηαβεβαίσζε 

φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο αλεζπρίαο, ππνζηήξημε φηη ε θπβέξλεζε ηνπ δελ 

δηαρσξίδεη θαλέλα πνιίηε κε βάζε ην ζξήζθεπκα θαη φηη φινη νη πνιίηεο αλεμαξηήηνπ 

ζξεζθείαο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην θξάηνο 

(Καβάια 2015:40). Ζ θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο είδε ζεηηθά ηηο εμαγγειίεο ηνπ 

δηθηάηνξα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα πνιχ ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

θαζεζηψηνο θαη κειψλ ηεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο. Οη πνιηηηθνί ζπκκεηείραλ ζε 

εθδειψζεηο πνπ δηνξγάλσλαλ νη Δβξαίνη θαη ηνπο ελζάξξπλαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

εζληθέο επεηείνπο (Καβάια 2015:40). 

Ο Μεηαμάο ζεσξνχζε φηη νη Δβξαίνη είλαη άλζξσπνη εξγαηηθνί θαη φηη κπνξνχλ λα 

ππεξεηήζνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θαζεζηψηνο (Καβάια 2015:40). Ζ πνιηηηθή πνπ 
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εθάξκνζε πξνο ηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, νθείινληαλ ζηνλ 

ζπλδπαζκφ δπν παξαγφλησλ.  πξψηνο παξάγνληαο ζρεηίδνληαλ κε ην γεγνλφο φηη 

απνηεινχζαλ κηα κεηνλφηεηα πνπ δελ είρε εζληθφ θξάηνο θαη άξα δελ απνηεινχζε 

θίλδπλν γηα ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Διιάδαο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο ήηαλ 

νηθνλνκηθή θχζεσο. Ζ Διιάδα είρε άξηζηεο ζρέζεηο κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία. 

Τπήξραλ θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηνπ Ζλσκέλνπ βαζηιείνπ. 

Έρνληαο ππφςε απηή ηελ παξάκεηξν, ν Μεηαμάο πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηελ 

ειιεληθή εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ δηαηεξνχζε πνιχ θαιέο ζρέζεηο 

κε ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ηδηαίηεξα κε ηελ θνηλφηεηα ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, γηα λα κπνξέζεη λα θεξδίζεη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ ρψξα 

(Καβάια 2015:41). 

Ωζηφζν απφ ην θαζεζηψο δελ έιεηςαλ θαη ηα αληηζεκηηηθά ζηνηρεία. Ο βαζηθφο 

ζηφρνο ηνπ θαζεζηψηνο ήηαλ ε λενιαία. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ηδξχζεθε ε Δ.Ο.Ν  

(Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο). Ζ Δ.Ο.Ν είρε ζθνπφ λα δηαπαηδαγσγήζεη ηελ λενιαία 

ζχκθσλα κε ηηο αμίεο θαη ηα ηδεψδε ηνπ θαζεζηψηνο. Μέιε ηεο νξγάλσζεο 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κφλν « Υξηζηηαλνί πνιίηαη ειιεληθήο εζληθφηεηαο απφ 8 κέρξη 

25 εηψλ». Οη Δβξαίνη θαη νη ππφινηπεο εζλνηηθέο νκάδεο κπνξνχζαλ λα κπνπλ ζηελ 

νξγάλσζε κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη αθνχ πξψηα πάξνπλ ηελ απαξαίηεηε 

έγθξηζε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηεο νξγάλσζεο. Δπνκέλσο απφ ηα παξαπάλσ 

δηαπηζηψλνπκε, φηη παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Μεηαμά γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε 

ησλ Υξηζηηαλψλ θαη ησλ Δβξαίσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θάηη ηέηνην δελ έγηλε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Δ.Ο.Ν (Καβάια 2015:41). 

Καηαιεθηηθά, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε φηη παξά ηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ θαζεζηψηνο λα αθνινπζήζεη κηα ζρεηηθά κεηξηνπαζή πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε πξνζπάζεηα απηή δελ είρε ηδηαίηεξν αληίθηππν ζηελ 

θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη έληνλεο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

Δβξαίσλ πνιηηψλ δελ κπνξνχζαλ λα εμαιεηθζνχλ κέζα ζε κηα ηεηξαεηία πνπ 

δηήξθεζε ε δηθηαηνξία. Δπηπιένλ, έλαο άιινο ιφγνο πνπ νη Έιιελεο δελ ζέιεζαλ λα 

αιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο, φηη ε δηθηαηνξηθή πξνπαγάλδα δελ είρε απήρεζε ζηνπο πνιίηεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ν Μεηαμάο ήηαλ έλαο αληηδεκνθηιήο πξσζππνπξγφο ζηελ πφιε 

(Καβάια 2015:42). 
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1.9 Διιελντηαιηθόο πόιεκνο 1940 θαη ζπκκεηνρή ησλ Δβξαίσλ 

ηνλ Διιελντηαιηθφ πφιεκν ηνπ 1940, ε ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ Δβξατζκνχ 

ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ έθβαζε ηνπ. Με ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ηελ 28ε 

Οθησβξίνπ ηνπ 1940, νη Έιιελεο Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ησλ άιισλ 

πφιεσλ ηεο ρψξαο βξέζεθαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηεο κάρεο. ηαλ ηειείσζε ε 

επηζηξάηεπζε, κε ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ πνιεκνχζαλ 12.898 απφ ηνπο νπνίνπο νη 343 

ήηαλ αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί. ηειέρσζαλ θπξίσο ην 50ν θαη 63ν ζχληαγκα 

πεδηθνχ, ηα νπνία ήηαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηνπο αγψλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί 

πσο ζηνλ πφιεκν ηνπ 1940 δελ ππήξμε θαλέλαο Δβξαίνο ιηπνηάθηεο ζχκθσλα κε ηα 

αξρεία ηνπ ΓΔ
7
. Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη  

κφλν ζηελ κάρε. Έγηλαλ έξαλνη απφ φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηεο Διιάδαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ρξήκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ Θεζζαινλίθε 

ε εβξατθή ηξάπεδα Union πξνζέθεξε 200.000 δξαρκέο γεγνλφο πνπ επέθεξε ηηο 

επραξηζηίεο ηνπ δηθηάηνξα Ησάλλε Μεηαμά. Ο αξρηξαβίλνο ηεο Θεζζαινλίθεο Κφξεηο 

κεηά ηελ αλαγγειία ηεο είδεζεο φηη ν ειιεληθφο ζηξαηφο απειεπζέξσζε ηελ 

Κνξπηζά, ηέιεζε δνμνινγία ζηελ ζπλαγσγή Μπέζ ανπι
8
.Οη απψιεηεο γηα ηνπο 

Δβξαίνπο ζηνλ πφιεκν ήηαλ 513 λεθξνί θαη 3.743 ηξαπκαηίεο. Απφ ηελ Θεζζαινλίθε 

ράζεθαλ 163 εβξαίνη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νπιίηεο (Καβαιά 2015:57).Με 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ην 25% ησλ νπιηηψλ πνπ ράζεθαλ απφ ην πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο ήηαλ Δβξαίνη (Καβαιά 2015: 58). Ο πην γλσζηφο Έιιελαο 

Δβξαίνο αμησκαηηθφο πνπ ζθνηψζεθε, ήηαλ ν Μνξδνραίνο Φξηδήο απφ ηελ Υαιθίδα. 

θνηψζεθε ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Πξεκέηεο φηαλ δέρηεθε βνκβαξδηζκφ απφ 

Ηηαιηθά αεξνπιάλα ηελ ψξα ηεο κάρεο
9
. 

Δπνκέλσο ε άπνςε πεξί άξλεζεο ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ λα πνιεκήζνπλ ζηνλ 

Διιελντηαιηθφ πφιεκν δελ πθίζηαληαη. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία βιέπνπκε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ Δβξαίσλ ζηνλ αγψλα πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα δηαηεξήζεη 

ηελ εζληθή ηεο θπξηαξρία.  

 

                                                           
7
 (https://abravanel.wordpress.com/2008/10/28/).  Τελευταία πρόςβαςη 20/02/2018 

8
 ο.π  

9
 ο.π 

https://abravanel.wordpress.com/2008/10/28/
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1.10 Ζ αξρή ηνπ ηέινπο 

ηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1941, νη Γεξκαλνί επηηέζεθαλ ζηελ Διιάδα. Ο Γεψξγηνο 

Σζνιάθνγινπ παξέδσζε ηελ ρψξα ζηνπο θαηαθηεηέο. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα νη 

θαηνρηθέο δπλάκεηο εηζήιζαλ ζηελ Θεζζαινλίθε. Σν πξψην δεθαήκεξν κεηά ηελ 

εηζβνιή νη Γεξκαλνί θπιάθηζαλ  φια ηα κέιε ηνπ Γ. ηεο Δβξατθήο Κνηλφηεηαο  ηεο 

πφιεο ρσξίο ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Έθιεηζαλ ηα γξαθεία θαη θαηέζρεζαλ ηα 

αξρεία ηεο θνηλφηεηαο, δηέιπζαλ φιεο ηηο επηηξνπέο θαη ηα ηδξχκαηα ηεο θαζψο θαη ηα 

εθιεγκέλα  ζπκβνχιηα ηεο (Μφιρν 2015:52). Ο αξρηξαβίλνο Κφξεηο πνχ ηφηε ήηαλ 

πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο ζπλειήθζε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ζηελ Αζήλα θαη 

κεηαθέξζεθε ζηελ Βηέλλε φπνπ θαη θπιαθίζηεθε ( Μφιρν 2015:51). Νένο πξφεδξνο 

ηεο θνηλφηεηά επηιέρζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο, έλαο άλζξσπνο ακθηβφινπ εζηθήο, ν 

άιηηει, φπνπ νη θαηαθηεηέο πίζηεπαλ φηη ζα ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο (Μφιρν 

2015:52). 

ηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1941, έθηαζε ζηελ Θεζζαινλίθε, έλα εηδηθφ θιηκάθην 

ηνπ ηκήκαηνο Ρφδελκπεξθ, Σν θιηκάθην πήξε ην φλνκα ηνπ, απφ ηνλ ηδενινγηθφ ηνπ 

θαζνδεγεηή Άιθξελη Ρφδελκπεξθ. Αθνινπζψληαο ηηο δηαηαγέο ηνπ Υίηιεξ είρε 

μεθηλήζεη λα δεκηνπξγεί ζηελ Φξαλθνπθνχξηε έλα θέληξν γηα ηελ κειέηε ησλ 

Δβξαίσλ δηεζλψο (Καβάια 2015:59). Σν ηκήκα είρε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ 

Γεξκαληθψλ αξρψλ. Απνηεινχληαλ απφ Γεξκαλνχο αμησκαηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο. 

ηαλ έθηαζε ην θιηκάθην ζηελ Θεζζαινλίθε είρε επηθεθαιή έλα Γεξκαλφ εβξατζηή 

φπνπ θαη μεθίλεζε ηελ θαηαζηξνθή. Καηέζηξεςαλ εβξατθέο βηβιηνζήθεο, ιέζρεο, 

ζπλαγσγέο ηεο πφιεο. Καηέζρεζαλ αξρεία ηεο θνηλφηεηαο, ζπάληα αληηθείκελα θαη 

βηβιία φπνπ ηα κεηέθεξαλ ζηελ Γεξκαλία (Μazower 2007:497).  

ηηο. 22 Απξηιίνπ θπθινθνξνχζαλ απφ Έιιελεο ζπλεξγάηεο ησλ θαηνρηθψλ 

αξρψλ, θπιιάδηα κε αληηζεκηηηθφ πεξηερφκελν, Δπηπιένλ ζε θαηαζηήκαηα ηνπ 

θέληξνπ ηνηρνθνιινχζαλ ραξηηά κε ηελ επηγξαθή «Οη Δβξαίνη είλαη αλεπηζχκεηνη» 

(Καβάια 2015:61). Ζ λέα γεξκαληθή ππεξεζία propaganda staffel, εμαλάγθαζε ηνπο 

Δβξαίνπο ηδηνθηήηεο θηλεκαηνγξάθσλ λα κεηαβηβάζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζε 

Έιιελεο ρξηζηηαλνχο απφ ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηελ Θξάθε πνπ ήηαλ ππφ 

βνπιγαξηθή θαηνρή. Ζ ίδηα ππεξεζία έθιεηζε φια ηα εβξατθά ηππνγξαθεία θαη 

ραξηνπσιεία θαη αθαίξεζε φια ηα εκπνξεχκαηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο  
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(Καβάια 2015:61). ηηο 29 Ηνπλίνπ κηα βδνκάδα κεηά ηελ εηζβνιή ζηελ Δ...Γ νη 

Γεξκαλνί ζηξαηηψηεο θαηαιάκβαλαλ εβξατθέο θαηνηθίεο γηα λα εγθαηαζηήζνπλ 

Γεξκαληθέο νηθνγέλεηεο (Μazower 2007:497).Σελ ίδηα ψξα πνπ ζπλέβαηλαλ φια απηά 

νη θαηνρηθέο εθεκεξίδεο «Απνγεπκαηηλή» θαη «Νέα Δπξψπε» δεκηνπξγνχζαλ 

αληηζεκηηηθά θαη ξαηζηζηηθά άξζξα βαζηδφκελα ζε ζηεξεφηππα φηη νη Δβξαίνη ήηαλ 

θηινρξήκαηνη, φηη είραλ ζρέζε κε ηνλ θνκκνπληζκφ, ηηο δηεζλείο ζπλνκσζίεο θαη φηη 

απηνί ήηαλ νη ππεχζπλνη γηα ηνλ πφιεκν (Καβάια 2015:59). ηφρνο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ ήηαλ λα κελ αληηδξάζνπλ νη ρξηζηηαλνί γηα ηηο ιεειαζίεο πνπ 

πθίζηαλην νη Δβξαίνη ζπκπνιίηεο ηνπο. Με άιια ιφγηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε κηα 

απάζεηα πξνο ηελ θαηαζηξνθή πνπ είρε μεθηλήζεη (Καβάια 2015: 60). 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη νη Γεξκαλνί απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1941 κέρξη ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1942 δελ εθάξκνζαλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαλέλα κέηξν απφ ηνλ ξαηζηζηηθή 

λνκνζεζία. Αξθέζηεθαλ φπσο είδακε, ζηελ θαηαζηξνθή ηεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο θαη 

ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ηδησηηθψλ πεξηνπζίσλ ησλ απιψλ Δβξαίσλ πνιηηψλ. Απφ ηα 

παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε, φηη νη Γεξκαλνί κε αξγά θαη ζηαζεξά βήκαηα θαη κε 

απφιπηε πξνζήισζε, πινπνηνχζαλ ηνλ ζηφρν ηνπο πνπ δελ ήηαλ άιινο, απφ ηελ 

νινθιεξσηηθή εμφλησζε ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

1.11 Σν «Μαύξν» άββαην 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1942 ε αλάγθε ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ γηα εξγαηηθά ρέξηα ήηαλ 

ηδηαίηεξα απμεκέλε. Δίραλ ζηξαηνινγεζεί αξρηθά Έιιελεο σο εζεινληέο ζηηο 

απνβάζξεο ηνπ ιηκαληνχ φπνπ θαη έρηηδαλ αληηαεξνπνξηθά ακπληηθά έξγα (Mazower 

2007 499). Ο Γεξκαλφο δηνηθεηήο, έςαρλε πεξηζζφηεξα εξγαηηθά ρέξηα πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςεη ν ζηξαηφο ηηο αλάγθεο ηνπ ζε ππνδνκέο, ηφηε έλαο αλψηεξνο έιιελαο 

αμησκαηηθφο ηεο Θεζζαινλίθεο πξφηεηλε ζηνλ γεξκαληθφ δηνηθεηή Μαμ Μέξηελ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη Δβξαίνη ζηα έξγα. 

Με ην πξφζρεκα ηεο απνγξαθήο ηνπ Δβξατθνχ πιεζπζκνχ απφ ηηο θαηνρηθέο 

αξρέο, ν Γεξκαλφο δηνηθεηήο Φνλ Κξέληζθη, έδσζε εληνιή ζηηο 8 Ηνπιίνπ ηνπ 1942 

κέζσ ηεο εθεκεξίδαο «Απνγεπκαηηλήο» λα πξνζέιζνπλ ην άββαην 11 Ηνπιίνπ 1942, 

φινη νη άξξελεο Δβξαίνη κεηαμχ 18 κε 45 εηψλ. Οη θιεζέληεο πιεξνθνξήζεθαλ 

αξγφηεξα φηη ζα ζηξαηνινγνχληαλ ζε θαηαλαγθαζηηθά έξγα ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ 

(Μφιρν 2015:56). 

ηηο 11 Ηνπιίνπ πξνζήιζαλ ην πξσί 9.000 άξξελεο Δβξαίνη ζηελ πιαηεία 

ειεπζεξίαο κπξνζηά απφ ην θηίξην ηεο Ησληθήο ηξάπεδαο (ζεκεξηλή Alpha Bank). 

Δθεί νη Δβξαίνη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γθεζηάκπν θαηαγξάθνληαλ απφ ηνπο 

δεκνηηθνχο ππαιιήινπο (Μφιρν 2015:56). ‟ απηνχο πνπ θαηαγξάθνληαλ, έδηλαλ 

θάξηα κε ην φλνκα ηνπο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη έλαλ αχμνληα αξηζκφ. 

Οη αλάπεξνη πνιέκνπ θαη νη ειηθησκέλνη απαιιάζζνληαλ (Μφιρν 2015:56).  Ζ 

αθφξεηε δέζηε εθείλεο ηεο κέξαο δελ επέηξεπε ηελ πνιχσξε παξακνλή ηνπ εβξατθνχ 

πιεζπζκνχ ζηελ πιαηεία. Οη αξρέο απαγφξεπαλ ζηνπο εβξαίνπο πνιίηεο αθφκε θαη 

λεξφ λα πίλνπλ (Μφιρν 2015:56).Οη Γεξκαλνί ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί 

πξνέβεζαλ ζε αθξαίεο ελέξγεηεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Κάπνηνπο ηνπο μπινθφπεζαλ, 

άιινπο ηνπο έβαιαλ λα θάλνπλ γπκλαζηηθέο αζθήζεηο θάησ απφ ηνλ θαπηφ ήιην 

(Mazaower 2007:499).Έλα ξαβίλν ηνπ μχξηζαλ ηα κηζά ηνπ γέληα θαη ηνλ 

εμαλάγθαζαλ λα ζρνιηάδεη ην ηαικνχδ, ελψ ηνλ μπινθνπνχζαλ (Mazower 2007:500). 

Άγξηα ζθπιηά νξκνχζαλ ζηνπο Δβξαίνπο πνπ ζέιεζαλ λα ζθεπάζνπλ ην θεθάιη ηνπο 

γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ ήιην (Mφιρν 2015:56). ηφρνο ηνπο ήηαλ ε 

γειηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη Υξηζηηαλνί πνπ παξαθνινπζνχζαλ απηέο ηηο 

εμεπηειηζηηθέο ζθελέο δελ έθαλαλ απνιχησο ηίπνηα γηα λα ζηακαηήζνπλ απηή ηελ 

ηαπείλσζε (Μφιρν 2015:56). 
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ζνη ήηαλ ζην θάησ θνκκάηη ηεο πιαηείαο, δελ πξφιαβαλ λα απνγξαθνχλ, έηζη 

δηαηάρζεθε λα παξνπζηαζηνχλ μαλά ηελ Γεπηέξα γηα ηελ απνγξαθή ηνπο. 

Σνπιάρηζηνλ ρίιηα άηνκα δελ πήγαλ, επεηδή θνβήζεθαλ κήπσο επαλαιεθζνχλ νη ίδηεο 

θαηαζηάζεηο. Απηή ηελ θνξά φκσο νη Γεξκαλνί δελ πξνέβεζαλ ζε βηαηφηεηεο, 

αξθέζηεθαλ ζηελ απεηιή ηνπ πιεζπζκνχ (Μφιρν 2015:56). Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί φηη ε ηδέα γηα ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ «επηλφεκα» ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο 

Βαζίιε ηκσλίδε. Σν Βεξνιίλν δελ γλψξηδε ηίπνηα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, 

ελεκεξψζεθε αξθεηέο βδνκάδεο αξγφηεξα. Ζ απφθαζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή 

είρε επθαηξηαθφ θαη αλεπίζεκν ραξαθηήξα (Καβάια 2015:65). Απφ ηα παξαπάλσ 

αλαδεηθλχεηαη, ε πξνζπκία ησλ ειιεληθψλ αξρψλ (δήκνπ θαη δηνίθεζεο) λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο θαηαθηεηέο ελάληηα ζηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, αιιά αλαδεηθλχεηαη θαη ε παζεηηθή ζηάζε πνπ έδεημαλ νη απινί 

πνιίηεο ηεο πφιεο βιέπνληαο ηηο εμεπηειηζηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηνπο Δβξαίνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο, θάηη πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα παξαθάησ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



32 
 

1.12 Σα θαηαλαγθαζηηθά έξγα 

Λίγεο κέξεο κεηά ηελ απνγξαθή νη Δβξαίνη άξξελεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ 

πιαηεία Αξηζηνηέινπο γηα λα κεηαθεξζνχλ ζην Ληηφρσξν , ζηελ Καηεξίλε θ.α γηα λα 

«εξγαζηνχλ» ζηηο δηαλνίμεηο δξφκσλ, ζηελ θαηαζθεπή δηαδξφκσλ ηξνρνδξφκεζεο 

αεξνπιάλσλ θαη ζε άιια έξγα (Mazower 2007:499).Δπηζηξαηεχηεθαλ 3.500 άηνκα 

γηα ηηο θαηαλαγθαζηηθέο εξγαζίεο κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1942 (Καβάια 2015:66). 

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα ήηαλ άζιηεο. Οη εξγάηεο 

δνχιεπαλ θαζεκεξηλά ζε νξπρεία θαη ζε ειψδεηο πεξηνρέο ρσξίο ηθαλνπνηεηηθή 

ηξνθή, λεξφ  θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε (Μφιρν 2015:59). Έηζη πνιινί  

εξγάηεο απέθηεζαλ αζζέλεηεο θαη πνιινί πέζαλαλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ. ε δηάζηεκα 

2,.5 κελψλ ηνπιάρηζηνλ ην 12% ησλ εξγαηψλ πέζαλε εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ 

(Καβάια 2016:66). Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηελ θνηλφηεηα λα αλαιάβεη νξηζκέλεο 

πξσηνβνπιίεο (Μφιρν 2015:59). 

Μεηά απφ ζπκθσλία κε ηηο γεξκαληθέο αξρέο, ε θνηλφηεηα ίδξπζε εηδηθή επηηξνπή, 

ππφ ηελ επνπηεία ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ. Ζ επηηξνπή ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ 

ζηξαηνιφγεζε ησλ εξγαηψλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξνχζαλ νη Έιιελεο 

Δβξαίνη λα απαιιαρζνχλ απφ ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα (Μφιρν 2015:60).Ο 

αμησκαηηθφο Μέξηελ, πξφηεηλε ζηνλ πξφεδξν άιηηει, ιίγεο βδνκάδεο κεηά ηελ 

ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο λα αληηθαηαζηαζνχλ φινη Δβξαίνη εξγάηεο απφ Υξηζηηαλνχο 

(Μφιρν 2015:62) κε ηνλ φξν φηη ε θνηλφηεηα ζα πιήξσλε ην πνζφ ησλ 3.5 

δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ κέρξη ηεο 15 Γεθεκβξίνπ. Ζ γεξκαληθή δηνίθεζε δεηνχζε 

απηφ ην αζηξνλνκηθφ πνζφ, κε ηελ δηθαηνινγία φηη ην ρξεηαδφηαλ γηα λα απμεζνχλ νη 

κηζζνί, γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζιάβνπλ Υξηζηηαλνχο εξγάηεο θαη νη Δβξαίνη λα 

απαιιαρηνχλ (Καβάια 2016:66). Ζ εβξατθή θνηλφηεηα κεηά απφ ηεξάζηηεο 

πξνζπάζεηεο θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη 1.500.000.000 δξαρκέο φπνπ θαη θαηέβαιε 

ην πνζφ ζηηο γεξκαληθέο αξρέο (Καβάια 2015:66). Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο δήηεζαλ 

απφ ηνλ αξρεγφ ηεο Γθεζηάπν Υάηλξηρ Μίιεξ λα κεζνιαβήζεη, ψζηε λα πείζεη ηνλ 

Μέξηελ λα κεηψζεη ην πνζφ. Ο Μέξηελ ήηαλ αλέλδνηνο ζην λα κεηψζεη ην πνζφ θαη 

πξφηεηλε ζηελ θνηλφηεηα ην ππνιεηπφκελν πνζφ ησλ 2δηο λα θαιππηφηαλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ Δβξατθνχ λεθξνηαθείνπ (Μφιρν 2015:63).  

  



33 
 

1.13 Σν εβξατθό λεθξνηαθείν 

Ζ εβξατθή λεθξφπνιε εθηείλνληαλ ζε κηα ηεξάζηηα έθηαζε 350.000 ζηξέκκαηα. 

ην λεθξνηαθείν ππήξραλ 500.000 ηάθνη. Ο δήκνο Θεζζαινλίθεο απφ ην 1925 

δεηνχζε απφ ηελ θνηλφηεηα ηελ κεηαθνξά ηνπ. κσο ην ζέκα αλαβάιινληαλ δηαξθψο 

εμαηηίαο λνκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δεηεκάησλ (Μφιρν 2015:63). Σν 1937 επί 

δηθηαηνξίαο Μεηαμά απνθαζίζηεθε λα παξαρσξεζεί κηα έθηαζε 33.000 ζηξεκκάησλ 

γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ηνπ Α.Π.Θ, ελψ ε ππφινηπε έθηαζε είρε απνθαζηζηεί λα 

γίλεη πάξθν, κε ηελ δηαηήξεζε ησλ εβξατθψλ ηάθσλ. Σα ζρέδηα δελ νινθιεξψζεθαλ 

(Καβάια 2015:67). 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1942 ε θνηλφηεηα ζπκθψλεζε κε ηηο γεξκαληθέο αξρέο ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ ζην Α.Π.Θ γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ηνπ 

θαη ηελ δεκηνπξγία δχν εβξατθψλ λεθξνηαθείσλ ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ηεο θνηλφηεηαο είρε σο ζηφρν λα θαηεπλάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ Γεξκαλψλ (Καβάια 2015:67). Ζ απφθαζε απηή ραηξεηήζεθε απφ ηνπο απινχο 

Δβξαίνπο πνιίηεο, δηφηη φιεο νη εβξατθέο νηθνγέλεηεο είραλ θαη έλα δηθφ ηνπο ζηα 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα θαη κ‟ απηή ηελ απφθαζε επέζηξεθε πίζσ (Μφιρν 2015:57).Ο 

Μέξηελ δήηεζε απφ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ δήκν θαη ηνλ 

Γεληθφ δηνηθεηή Βαζίιε ηκσλίδε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεθξνηαθείνπ. Ζ δεθαήκεξε 

πξνζεζκία πνπ δφζεθε ζηελ θνηλφηεηα γηα λα ζπιιέμεη ηα νζηά ησλ λεθξψλ απφ 

500.000 ηάθνπο, δελ αξθνχζε (Μφιρν 2015: 650). ηαλ ν αξρηξαβίλνο δήηεζε λα 

αλαβιεζνχλ νη εξγαζίεο κεηαθνξάο γηα κεηά ηνλ ρεηκψλα, ν δήκνο αξλήζεθε θαη 

δηέηαμε άκεζα λα αξρίζεη ε θαηεδάθηζε ηνπ (Mazower 2007:502). ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1942, εξγάηεο ηνπ Γήκνπ κε ηηο νδεγίεο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ ηνπ δήκνπ 

θαηέζηξεςαλ ρηιηάδεο ηάθνπο, θάπνηνη απ‟ απηνχο ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 15ν 

αηψλα (Μazower: 2007:502). Δπηπιένλ νη ειιεληθέο αξρέο έδσζαλ εληνιή ζηνπο 

αξραηνιφγνπο πνπ ήηαλ παξφληεο, λα θαηαινγξαθήζνπλ κφλν ηηο πιάθεο κε 

ειιεληθέο θαη ιαηηληθέο επηγξαθέο. Ζ εληνιή ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ γηα δηαηήξεζε 

ηάθσλ αξρηηεθηνληθήο αμίαο, αγλνήζεθε ρσξίο θαλέλα θφζηνο (Μφιρν 2015:65). 

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή απινί πνιίηεο θαη εξγάηεο ηνπ δήκνπ πξνρψξεζαλ ζε έλα 

αλειέεην πιηάηζηθν ησλ εβξατθψλ καξκάξσλ. Κνκκάηηα απφ ηηο ηαθφπιαθεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζηξσζεί κε κάξκαξα ε πιαηεία ηνπ Κ.Θ.Β.Δ (Καβάια 

2015:68). Δπηπιένλ 70 εθθιεζίεο απεχζπλαλ αίηεκα, είηε ζηνλ δήκν, είηε ζηελ γεληθή 
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δηνίθεζε Μαθεδνλίαο θαη ζηελ γεξκαληθή δηνίθεζε γηα ηελ απφθηεζε νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ απφ ηηο εβξατθέο ηαθφπιαθεο (Καβάια 2015:69). ηνλ Άγην Γεκήηξην 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηαθφπιαθεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ  θαη ζην πξναχιην ηνπ. Σα 

ζρέδηα κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ λεθξνηαθείνπ ζε δπν νηθφπεδα έλα ζηελ Καιακάξηα θαη 

έλα ζηα βφξεηα πξνάζηηα, εγθαηαιείθηεθαλ θαζψο άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ηα 

θπιεηηθά κέηξα  ηεο Νπξεκβέξγεο (Καβάια 2015:69). 

Ζ θαηαζηξνθή ηνπ ηζηνξηθνχ λεθξνηαθείνπ ηεο πφιεο  είλαη ε πξψηε θαηαζηξνθή 

λεθξνηαθείνπ απφ ηνπο Γεξκαλνχο. πσο καο ελεκεξψλεη ν λνκηθφο ηεο θνηλφηεηαο 

θαη δηαπξαγκαηεπηήο γηα ην δήηεκα, Γηνηκψβ Γηαθνέι, ζε ζπλνκηιίεο πνπ είρε κε ηνλ 

Μεξηελ, ηνπ είπε πσο δελ γλψξηδε γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λεθξνηαθείνπ 

θαη φηη ην κάζε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο (γεληθή δηνίθεζε, δήκνο) πνπ ηνπ δήηεζαλ λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ θνηλφηεηα ην ζέκα ηεο απαιινηξίσζεο 

ηνπ λεθξνηαθείνπ (Mazower 2007:502). Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί, απφδεημε ηνπ 

κίζνπο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ πξνο ηνπο Δβξαίνπο πνιίηεο θαη ηνλ δηαθαή πφζνο ηνπο 

λα ειιελνπνηήζνπλ νινθιεξσηηθά ην θέληξν ηεο πφιεο θαη λα ζβήζνπλ εληειψο ην 

εβξατθφ ζηνηρείν πνπ δέζπνδε επί αηψλεο ζηελ Θεζζαινλίθε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

αλάγθε ησλ 70 εθθιεζηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο λα εμνπιηζηνχλ κε κάξκαξα απφ ηνπο 

ηάθνπο γηα λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο νηθνδνκηθέο αλάγθεο, θαζηζηά ππεχζπλε θαη 

ηελ κεηξφπνιε Θεζζαινλίθεο πνπ φρη κφλν δελ έθαλε ηίπνηα γηα λα ζηακαηήζεη ηελ 

βεβήισζε ηνπ λεθξνηαθείνπ αιιά αληίζεηα νη εθθιεζίεο ηεο δεηνχζαλ λα 

επσθειεζνχλ απφ απηή ηελ θαηάζηαζε. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ ε 

αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο είρε μεθηλήζεη. Μεηά ηελ 

θαηαζηξνθή, ν πφλνο, ε ζιίςε ζπκφο ζα γίλνπλ θαζεκεξηλή ζπλήζεηα γηα ηνπο 

Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο κέρξη ηελ ηειηθήο ηνπο εμφλησζε ζηα ζηξαηφπεδα ηνπ 

Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ. 
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1.14 Σα θπιεηηθά κέηξα 

ηα ηέιε ηνπ 1941, ν Υίηιεξ έπξεπε λα πάξεη πνιχ ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ «ηειηθή ιχζε» πνπ αθνξνχζε ηελ ηχρε ησλ εβξαίσλ ηεο Δπξψπεο. Γελ 

πξνηίκεζε νχηε ηελ κεηαλάζηεπζε ηνπο ζε άιιε ήπεηξν, νχηε ηελ κεηνίθεζε ηνπο 

αληίζεηα πξνηίκεζε ηνλ ζάλαην ηνπο. Με άθξσο απφξξεην θαη νξγαλσκέλν 

ζρεδηαζκφ πήξε απνθαζίζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζρεηηθέο κε ηελ δεκηνπξγία 

ζηξαηνπέδσλ εμφλησζεο θαη κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ κέηξσλ ελάληηα ζηνπο εβξατθνχο 

πιεζπζκνχο. Σελ άλνημε ηνπ 1942, έγηλαλ καδηθέο εθηνπίζεηο εβξαίσλ ηεο Κξναηίαο, 

ηεο ινβαθίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο πξνο ην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο θαη 

εθεί δνινθνλήζεθαλ (Mazower 2007:504). 

O Υίηιεξ γλψξηδε γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Διιάδαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ 

πνιππιεζή Ηζπαλφθσλε θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, απφ ην 1938 κέζσ ησλ 

δηπισκαηψλ ηνπ (Καβάια 2015:59). κσο άξγεζε λα εθαξκφζεη ην ζρέδην ηεο « 

ηειηθήο ιχζεο» ζηελ Διιάδα, ιφγσ ελφο ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο, κε ηελ ζχκκαρν 

Ηηαιία (Καβάια 2015:59).Οη Ηηαινί πνπ έιεγραλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ρψξαο 

αξλνχληαλ λα εθαξκφζνπλ ηα θπιεηηθά κέηξα ησλ Γεξκαλψλ θαη δελ ζπκθσλνχζαλ 

γεληθφηεξα κε ην φιν ζρέδην πνπ αθνξνχζε ηελ εμφλησζε ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ 

(Mazower 2007:504). 

Toλ Φεβξνπάξην ηνπ 1943 έθηαζαλ ζηελ Θεζζαινλίθε ζπλεξγάηεο ηνπ Άηρκαλ 

(επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ εβξατθψλ ππνζέζεσλ ηεο Γθεζηάπν), Νηίηεξ Βηζιηηζέλη 

θαη Αινίο Μπξνχλεξ. Ο Βηζιηηζέλη ήηαλ ππεχζπλνο γηα λα ζπλελλνεζεί κε ηελ 

ζηξαηησηηθή δηνίθεζε γηα ην εβξατθφ «πξφβιεκα» θαη ν Μπξνχλεξ ήηαλ αξκφδηνο 

γηα ηα ηερληθά δεηήκαηα ησλ εθηνπίζεσλ (Μazower 2007:504 -505). H εληνιή πνπ 

είραλ πάξεη απφ ηνλ Άηρκαλ ήηαλ λα ηειεηψζνπλ κε ην «πξφβιεκα» κε ζε έμη κε νθηψ 

βδνκάδεο. Ο αξρηξαβίλνο Κφξεηο πνπ απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1942 , ήηαλ θαη πάιη 

πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζπλαληήζεθε καδί κε φια ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο κε ηνπο Βηζιηηζέλη θαη Μπξνχλεξ εθεί ηνπο αλαθνηλψζεθε κηα ζεηξά απφ 

θαηαζηαιηηθά κέηξα (Μφιρν 2015:66). Ο αξρηξαβίλνο δήηεζε απφ ηνπο πνιίηεο λα 

ππαθνχζνπλ απφιπηα ζηηο εληνιέο ησλ θαηαθηεηψλ. Ζ ζηάζε ηεο ηπθιήο ππαθνήο, 

ζεσξήζεθε απφ ηνπο επηδήζαληεο Δβξαίνπο πξνδνηηθή. Ο Kφξεηο ήηαλ έλαο 

Αζθελαδίηεο εβξαίνο (γεξκαλφθσλνο) πνπ ζπνχδαζε ζηελ Γεξκαλία πξηλ ην 

λαδηζηηθφ θαζεζηψο. Πνιινί ζεσξνχλ, φηη ίζσο νη φκνξθεο αλακλήζεηο ησλ αλέκεισλ 
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θνηηεηηθψλ ηνπ ρξφλσλ ζηελ Γεξκάληα ηνλ επεξέαζαλ θαη έηζη δελ κπνξνχζε λα δεη 

θαζαξά φζα δηαδξακαηίδνληαλ θαη λα ιάβεη άκεζεο απνθάζεηο γηα ηελ δηάζσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Θεσξνχζε φηη ε παζεηηθή ζηάζε πνπ πξφηεηλε λα αθνινπζήζεη ν 

εβξατθφο πιεζπζκφο ηεο πφιεο ζα κπνξνχζε λα  ηνλ επσθεινχζε (Καβάια 2015:70-

71). Άιισζηε ιφγσ ηεο απφιπηεο κπζηηθφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ ησλ Ναδί θαλέλαο 

Δβξαίνο δελ γλψξηδε ηηο δνινθνληθέο πξνζέζεηο ησλ Γεξκαλψλ. Αθφκε θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ είραλ νη Δβξαίνη απφ εθεκεξίδεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ εμφλησζε 

ησλ Πνισλψλ Δβξαίσλ ηηο ζεσξνχζαλ ππεξβνιέο. Παξά ηελ εκπεηξία πνπ είρε ν 

Θεζζαινληθηψηηθνο εβξατθφο πιεζπζκφο απφ δηψμεηο θαη πνγθξφκ ζηελ ηζηνξία ηνπ, 

θαλέλαο δελ κπνξνχζε  λα ζθεθηεί φηη ζα ζπλέβαηλε θάηη ηφζν βίαην θαη απάλζξσπν 

(Καβάια 2015:71). 

ινη νη Δβξαίνη άλσ ησλ 5 εηψλ ππνρξεψζεθαλ λα θνξνχλ ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ 

θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζηα καγαδηά ηνπο (Καβάια 2015:72). Δπίζεο φθεηιαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ζε εηδηθέο έληππεο δειψζεηο ζηα ειιεληθά θαη ζηα γεξκαληθά φιν ηνλ 

νηθηαθφ ηνπο εμνπιηζκφ (Μφιρν 2015:67).Οη εβξατθέο νηθνγέλεηεο έπξεπε λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πέληε γθέην. Σν έλα γθέην 

βξίζθνληαλ ζηελ νδφ πγγξνχ, ην άιιν κεηαμχ ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη ηεο Δζληθήο 

Ακχλεο θαη ηα άιια ηξία βξηζθφηαλ ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο, ζηηο ζπλνηθία ηνπ 

Βαξφλν Υίξο, ηνπ Ρεδί Βαξδάξ (ζεκεξηλή Ξεξνθξήλε) θαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή, ζε 

απηέο ηηο ηξεηο ζπλνηθίεο απφ παιηά δνχζαλ Δβξαίνη εξγάηεο (Μφιρν 2015:69). ηα 

γθέην έκελαλ πξνζσξηλά κέρξη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο ηεο 

Πνισλίαο. Ο ζπλνηθηζκφο Υίξο απνηέιεζε θαη δηακεηαθνκηζηηθφ ζηξαηφπεδν γηα ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ (Καβάια 2015:72). Σα γθέην θπιάζζνληαλ 

απφ ηελ ειιεληθή αζηπλνκία θαη απφ ηελ εβξατθή πνιηηνθπιαθή (Καβάια 2015:72). 

Σα ππάξρνληα απφ ηα εγθαηαιειεηκκέλα εβξατθά ζπίηηα κπνξνχζαλ πιένλ λα ηα 

εθκεηαιιεπηνχλ νη Γεξκαλνί καδί κε ηνπο Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, ν Μέξηελ καδί κε ηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο Βαζίιε ηκσλίδε ίδξπζαλ 

ηελ Τπεξεζία Γηαρεηξίζεσο Ηζξαειίηηθσλ Πεξηνπζηψλ (ΤΓΗΠ). Μεηά απφ επίζεκε 

ζπκθσλία ηνλ γεξκαληθψλ αξρψλ κε ηηο ειιεληθέο νη πεξηνπζίεο απηέο έπξεπε λα 

παξαδνζνχλ ζε Έιιελεο «κεζεγγπνχρνπο» απφ ηελ Θεζζαινλίθε (Μφιρν 2015:69). 

Με εληνιή ησλ Γεξκαλψλ φινη νη Δβξαίνη δηαγξάθεθαλ απφ ηηο ιέζρεο, ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία. Έηζη δελ κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ 

επηδφκαηα θαη ηηο ζπληάμεηο ηνπο (Mazower 2007:506). Σνπο απαγνξεχηεθε ε ρξήζε 
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ηειεθψλσλ θαη δεκφζησλ  ζπγθνηλσληψλ θαη ε θπθινθνξία ην βξάδπ (Mazower 

2007:505). 

Σν πξψην ηξέλν αλαρψξεζε γηα ηα ζηξαηφπεδα ηνπ ζαλάηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1943. 

Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1943 κέρξη ηνλ Αχγνπζην, αλαρψξεζαλ 19 ζπξκνί γηα ην 

Άνπζβηηο – Μπηξθελάνπ (Μφιρν 2015:69). Οη κφλνη πνπ θαηάθεξαλ λα ζσζνχλ ήηαλ 

νη 350 Δβξαίνη νπνίνη είραλ Ηηαιηθή ππεθνφηεηα (Βαζάξ 2012:150). Απηνί κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ Ηηαινχ πξφμελνπ ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηάιζεθαλ ζηελ Αζήλα ιίγεο 

εβδνκάδεο πξηλ νινθιεξσζεί ε εθηφπηζε (Βαζάξ 2012:151). Οη γεξκαληθέο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο δελ είραλ νηθνλνκηθά πξνγξακκαηίζεη ηελ κεηαθνξά ησλ 

Δβξαίσλ. Έηζη ν Μαμ Μέξηελ ρξεκαηνδφηεζε ηηο κεηαθνξέο ζηα ζηξαηφπεδα 

ζαλάηνπ απφ ηηο θαηαζρεκέλεο πεξηνπζίεο ησλ Δβξαίσλ (Καβάια 2015:72). ε έμη 

κήλεο 46.061 άηνκα εγθαηέιεηςαλ ηελ «Ηεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ» φπσο νλφκαδαλ 

νη Δβξαίνη, ηελ Θεζζαινλίθε. Απφ απηνχο νη 37.387 δνινθνλήζεθαλ ζην 

Μπηξθελάνπ. Οη ππφινηπνη πέζαλαλ ή εθηειέζηεθαλ ζην Άνπζβηηο (Μφιρν 2015:69). 

Οη θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Μαθεδνλία θαη ζηελ Θξάθε, νη θνηλφηεηεο 

δειαδή πνπ βξηζθφηαλ ζηελ γεξκαληθή θαη βνπιγαξηθή δψλε θαηνρήο ππέζηεζαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο εθηνπίζεηο (Βαζάξ 2012:135).H Θεζζαινλίθε έραζε ην 96% ηνπ 

εβξατθνχ ηεο πιεζπζκνχ ηεο (Βαζάξ 2012:132). 

Ζ Θεζζαινλίθε πνπ απνηέιεζε ηελ κεγαιχηεξε εβξαηνχπνιε ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ, κε 2.000 ρξφληα έληνλεο εβξατθήο παξνπζίαο, έραζε νξηζηηθά έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο, ηνπο Δβξαίνπο θαηνίθνπο ηεο. Ζ εμαθάληζε 

ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ αιινίσζε ηελ εηθφλα ηεο πφιεο θαη ηεο ζηέξεζε έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ δεκνγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν. Μεηαπνιεκηθά 

ηίπνηα δελ ζα ήηαλ ίδην ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Μαθεδνλίαο. 
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1.15 Αληηζεκηηηζκόο θαη ελέξγεηεο πνιηηώλ γηα ηελ δηάζσζε ησλ 

Θεζζαινληθηώλ Δβξαίσλ 

Σηο θξίζηκεο ψξεο πνπ άξρηζε λα θαίλεηαη πνηα ζα είλαη ε ηχρε ηνπ Δβξατθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, Έιιελεο αξζξνγξάθνη κε ηα αληηζεκηηηθά ηνπο άξζξα 

επεξέαδαλ αξλεηηθά ηελ θνηλή γλψκε. Δθεκεξίδεο φπσο ήηαλ ε «Απνγεπκαηηλή» θαη 

ε «Νέα Δπξψπε», ελίζρπαλ ηελ λαδηζηηθή πξνπαγάλδα. Αξζξνγξάθνη φπσο ν Νίθνο 

Φαξδήο θαη ν Πέηξνο Οξνινγάο αιιά θαη άιινη φπνπ ήηαλ ζηειέρε ηνπ  γεξκαληθνχ 

γξαθείνπ πξνπαγάλδαο κέζα απφ ηα «πχξηλα» άξζξα ηνπο, φηαλ είραλ αξρίζεη λα 

εθαξκφδνληαη νη λφκνη ηεο Νπξεκβέξγεο θαη ζηελ Θεζζαινλίθε, θαιιηεξγνχζαλ 

ζπζηεκαηηθά ηνλ αληηζεκηηηζκφ θαη ηελ απέρζεηα πξνο ηνπο Δβξαίνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ψζηε νη Υξηζηηαλνί πνιίηεο ηεο πφιεο λα κελ αληηδξάζνπλ θαη λα κελ 

βνεζήζνπλ ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο  (Καβάια 2015:73-74).  

Οη αληηδξάζεηο ζηα θπιεηηθά κέηξα πνπ εθάξκνδαλ νη Ναδί, δελ ήηαλ ζπιινγηθέο. 

ηγή επηθξάηεζε απφ ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, ην παλεπηζηήκην, ηνπο δηθεγφξνπο 

θαη απφ ηελ Μεηξφπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο. ‟ αληίζεζε κε ηνλ αξρηεπίζθνπν 

Αζελψλ Γακαζθελφ, φπνπ έζηεηιε επηζηνιέο ζηελ γεξκαληθή δηνίθεζε εθθξάδνληαο 

έληνλα ηελ αληίζεζε ηνπ σο πξνο ηα κέηξα ελάληηα ζηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ησλ 

Αζελψλ, ν κεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο Γελλάδηνο αξθέζηεθε ζε ηδησηηθνχ ηχπνπ 

δηακαξηπξίεο (Mazower 2007:518). Δπίζεο πνιινί απινί πνιίηεο ιφγσ θφβνπ πξνο 

ηνπο θαηαθηεηέο αιιά θαη επεξεαζκέλνη απφ ηα αληηζεκηηηθά άξζξα ησλ ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ δελ αληέδξαζαλ ζ‟ απηή ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε. Γελ αθνινχζεζαλ 

φκσο φινη νη πνιίηεο απηή ηελ ζηάζε. Τπήξραλ θαη άλζξσπνη πνπ έδεηρλαλ ηελ 

αληίζεζε ηνπο πξνο ηα θπιεηηθά κέηξα. Έληνλε αληίζεζε ππήξρε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θπιεηηθνχ κέηξνπ πνπ ππνρξέσλε ηνπο Δβξαίνπο πνιίηεο λα θπθινθνξνχλ κε ην 

αζηέξη ηνπ Γαπίδ. Άιινη Υξηζηηαλνί πνιίηεο έδεημαλ έκπξαθηα ηελ αιιειεγγχε ηνπο 

πξνο ηνλ Δβξατθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο, κε θίλδπλν ηελ δσή ηνπο. Γέρηεθαλ λα 

θξχςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο Δβξαίνπο, λα ηνπο ρνξεγήζνπλ πιαζηά πηζηνπνηεηηθά, λα 

ηνπο κεηαθέξνπλ ζε αζθαιή θξεζθχγεηα κέζα απφ επαθέο πνπ είραλ κε ηνλ ρψξν 

ηεο αληίζηαζεο. Σα θίλεηξα γηα λα βνεζήζεη έλαο Υξηζηηαλφο έλα Δβξαίν ζπκπνιίηε 

ηνπ ήηαλ ε γλσξηκία πνπ είρε καδί ηνπ, ε γεηηλίαζε θαη γεληθφηεξα ην ελδηαθέξνλ 

πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν. Έηζη αξθεηνί Δβξαίνη θαηάθεξαλ θαη γιχησζαλ απφ ηα 

ζηξαηφπεδα ηεο Πνισλίαο. Ζ βνήζεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ γηα έλα κφλν 
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άηνκν θαη φρη γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα πνιινί Δβξαίνη 

ιφγσλ ησλ ηζρπξψλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ πνπ είραλ λα κελ δερζνχλ ηελ βνήζεηα 

ησλ Υξηζηηαλψλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο. 
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1.16 Δβξαίνη θαη Δζληθή Αληίζηαζε 

Ζ θαηάηαμε ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ ζηελ αληίζηαζε δελ ήηαλ καδηθή 

(Μπελβελίζηε 2014:37). Λφγσ ηνπ φηη νη Δβξαίνη δελ γλψξηδαλ ηελ αθξηβή 

«πνιηηηθή» πνπ ζα αθνινπζνχζαλ νη Ναδί ελαληίνλ ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ 

Δβξαίσλ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΛΑ πνπ ζπλδένληαλ κε ην ΚΚΔ θαη ην ΔΑΜ θαη 

θάπνηνη ζηνλ ΔΓΔ. ζνη Δβξαίνη εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΛΑ  δελ είραλ αξηζηεξέο 

θαηαβνιέο. Αληίζεηα Δβξαίνη πνπ είραλ επίζεκα εληαρζεί ζηελ αξηζηεξά, 

αθνινχζεζαλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο (Καβάια 2015: 

79).Ήδε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1941 πνπ ηδξχζεθε ν ΔΛΑ δπν βαζηθά ηνπ κέιε, 

ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο πξφηεηλαλ ζηνλ αξρηξαβίλν Κφξεηο, ζπλεξγαζία γηα λα 

θπγαδεπηνχλ νη Δβξαίνη πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζην βνπλφ. Ο αξρηξαβίλνο δελ 

δέρηεθε ηελ πξφηαζε. Δθηφο απφ ηελ επίζεκε πξφηαζε πξνο ηνλ ξαβίλν ε έληαμε ησλ 

Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο γηλφηαλ απφ κεκνλσκέλα άηνκα πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ 

νξγάλσζε ( Καβάια 2015:79). Απφ ηελ άλνημε ηνπ 1943 πνπ μεθίλεζε ε εθαξκνγή 

ηεο «ηειηθήο ιχζεο» ν ΔΛΑ έθαλε εληνλφηεξε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Θεζζαινλίθε 

(Μπελβελίζηε 2014:57). ηφρνο ηνπ ΔΛΑ ήηαλ ε απνηξνπή ησλ ζπιιήςεσλ ησλ 

Δβξαίσλ απφ ηνπο Ναδί θαη ε θπγάδεπζε φζσλ πεξηζζφηεξσλ γηλφηαλ ζην βνπλφ 

(Καβάια 2015:79). Δηδηθφηεξα  απφ ηα ηέιε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1942 έσο ηνλ Μάην ηνπ 

1943,250 Δβξαίνη απφ ηελ Θεζζαινλίθε δηέθπγαλ ζηα βνπλά ηεο Μαθεδνλίαο 

(Πάiθν, Βέξκην). Δθεί νη Δβξαίνη αλέιαβαλ ζέζεηο επζχλεο. Κάπνηνη ππεξέηεζαλ σο 

δηεξκελείο, θαη ζηξαηνιφγνη. Άιινη έδξαζαλ σο δάζθαινη θαη δηθεγφξνη πνπ ήηαλ 

ππεχζπλνη λα ζπλδηαιέγνληαη κε Έιιελεο πνιηηηθνχο ηεο θαηνρήο. Σέινο πνιινί 

έδξαζαλ ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (Καβάια 2015:81).Ζ απφθαζε λα γίλεη έλαο 

Δβξαίνο αληάξηεο δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε. Υξεηαδφηαλ ππνκνλή, επηκνλή, ηφικε, 

ζάξξνο. Τπήξραλ δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα πνπ είραλ νη αληάξηεο θάπνηνη 

ήηαλ ζαξξαιένη άιινη πεξηζζφηεξνη θνβηζκέλνη. Έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ είρε λα 

αληηκεησπίζεη έλαο Δβξαίνο πνπ έπαηξλε ηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη, ήηαλ νη 

ζρέζεηο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, πσο ζα άθελε πίζσ ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηα 

αδέξθηα λα θχγνπλ γηα ηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, ρσξίο λα ηνπο αθνινπζήζεη. Απηφο 

ήηαλ ν θχξηνο ιφγν πνπ πνιινί πξνηίκεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο 

θαη λα κελ ζηξαηεπηνχλ κε ηνλ ΔΛΑ (Μπελβελίζηε 2014:80). 
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1.17 Άνπζβηηο– Μπηξθελάνπ: Οη ζπλζήθεο 

Μέζα ζην ηξέλν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο, νη άλζξσπνη ήηαλ «ρακέλνη» ζηηο ζθέςεηο 

ηνπο, θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα ζθεθηεί ηη ζα γηλφηαλ κέζα ζην ζηξαηφπεδν. Σν 

ηαμίδη γηα ην Άνπζβηηο δηαξθνχζε έμη κέξεο. Μέζα ζ απηέο ηηο κέξεο, νη επηβάηεο ήηαλ 

ζηνηβαγκέλνη ν έλα πάλσ ζηνλ άιιν, άλδξεο θαη γπλαίθεο ήηαλ καδί. Σν θάζε βαγφλη 

κεηέθεξε 60-80 άηνκα. Ζ πείλα θαη ε δίςα είρε θαηαβάιεη ηνπ Δβξαίνπο. 

Απαγνξεπφηαλ λα θαηέβνπλ ζηηο πνιχσξεο ζηάζεηο ηνπ ηξέλνπ. Πνιινί εμαηηίαο ησλ 

ζπλζεθψλ πέζαλαλ κέζα ζηα βαγφληα πξηλ θηάζνπλ ζην ζηξαηφπεδν (Υξηζηηλίδεο 

1997:6). 

ηαλ έθηαλαλ ζην Άνπζβηηο– Μπηξθελάνπ πξηλ κπνπλ ζην ζηξαηφπεδν γηλφηαλ ε 

«δηαινγή». Ζιηθησκέλνη, άξξσζηνη κεηαθέξνληαλ απεπζείαο ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ 

(Υξηζηηλίδεο 1997:6). Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ηα παηδηά θάησ ησλ 16 εηψλ, ηα νπνία δελ 

πξνιάβαηλαλ θαλ λα γξαθηνχλ ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη, νδεγνχληαλ 

θαηεπζείαλ ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ . Οη ππφινηπνη, αθνχ ηνπο έβαδαλ έλα αξηζκφ ζην 

ρέξη, εηζέξρνληαλ ζην ζηξαηφπεδν. ην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο– Μπηξθελάνπ 

θπιαθίζηεθαλ, νη πεξηζζφηεξνη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη. Δδψ ,εθαξκφζηεθαλ φια ηα 

είδε βαζαληζηεξίσλ πνπ πξηλ είραλ δνθηκάζεη νη Γεξκαλνί ζηα άιια ζηξαηφπεδα. Οη 

SS, έβγαδαλ ηα λχρηα ησλ θξαηνχκελσλ, ηξππνχζαλ κε βειφλεο ηα ζηήζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηα γελεηηθά φξγαλα ησλ αληξψλ. Γηα λα ηνπο ηηκσξήζνπλ γηα 

αζήκαληεο αθνξκέο φπσο ήηαλ ην κε γπάιηζκα ππνδεκάησλ, ε θαζπζηέξεζε ζηηο 

ηνπαιέηεο, ε ειάρηζηε ηηκσξία ήηαλ 25 βνπξδνπιηέο (Μφιρν 2015:102).ην Άνπζβηηο 

– Μπηξθελάνπ εθηφο απφ ηα βαζαληζηήξηα γηλφηαλ θαη «ηαηξηθά» πεηξάκαηα. Οη 

Δβξαίνη απνηεινχζαλ πεηξακαηφδσα γηα ηνλ δηαβφεην ηαηξφ ηνπ Ράηρ Γξ. Μέλγθειε. 

Ο «άγγεινο ηνπ ζαλάηνπ» φπσο απνθαινχζαλ ηνλ ηαηξφ δνινθνλνχζε, δίδπκα, 

θακπνχξεδεο θαη ρνξεγνχζε ηα φξγαλα ηνπο, ζην ηλζηηηνχην αλζξσπνινγίαο ηνπ 

Βεξνιίλνπ (Μφιρν 2015:104). Δκβνιίαδε ηα κάηηα ησλ παηδηψλ ησλ θξαηνχκελσλ γηα 

λα ηνπο αιιάμεη ην ρξψκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο άξηαο θπιήο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο «κεζφδνπ» ήηαλ ηα παηδηά λα κέλνπλ ηπθιά (Μφιρν 2015: 

104). Αθφκε ν Μέλγθειε επέιεγε πνηνη θξαηνχκελνη ήηαλ ηθαλνί γηα λα δνπιέςνπλ 

ζηα εξγνζηάζηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Ζ επηινγή δελ γηλφηαλ κε πξνζνρή, ηα ζχκαηα 

ζέξλνληαλ κπξνζηά ζηνλ ηαηξφ γηα λα απνθαζίζεη κεηά απφ «εμέηαζε» αλ ζα πάλε 

ζην εξγνζηάζην ηνπ Άνπζβηηο ή ζην εξγνζηάζην ηνπ Μπηξθελάνπ. 
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Αλ νη θξαηνχκελνη θαηάθεξλαλ θαη επηβίσλαλ απφ ηα βαζαληζηήξηα, ηα 

«πεηξάκαηα» θαη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο νδεγνχληαλ ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ 

φπνπ εθείέβξηζθαλ ηξαγηθφ ζάλαην. Γηα λα νδεγήζνπλ ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ ηνπο 

Δβξαίνπο, νη Γεξκαλνί ηνπο παξαπιαλνχζαλ κε ςέκαηα. Έιεγαλ ζηνπο θξαηνχκελνπο 

φηη πξέπεη λα βηαζηνχλ, γηα λα θάλνπλ έλα «ληνπδ» γηα λα πξνιάβνπλ δεζηφ ην γεχκα 

ηνπο. Οη Δβξαίνη έκπαηλαλ κέζα ζηνπο ζαιάκνπο γηα ην «ληνπδ», αιιά γξήγνξα 

δηαπίζησλαλ φηη δελ ιεηηνπξγνχζε. Απφ εθείλε ηελ ζηηγκή ν ρξφλνο κεηξνχζε 

αληίζηξνθα γηα ην ηέινο ηνπο. Έμσ απφ ηνπο ζαιάκνπο ππήξρε έλαο ζηξαηηψηεο πνπ 

έθιεηλε ηνλ δηαθφπηε ηνπ ζαιάκνπ, γηα λα κελ ππάξρεη θσηηζκφο. Σελ ίδηα ψξα 

έθηαλε έλα απηνθίλεην έμσ απφ ηνλ ζάιακν, φπνπ κεηέθεξε ην ρεκηθφ Εyklon B (κηα 

κνξθή πδξνθπαλίνπ). Έλαο ζηξαηηψηεο θνξνχζε κηα αληηαζθπμηνγφλν κάζθα κε 

εηδηθφ θίιηξν, άλνηγε ην παξάζπξν ηνπ ζαιάκνπ πνπ πξνζηαηεχνληαλ απφ έλα 

ζηδεξέλην θηγθιίδσκα θαη άδεηαδε ην δνρείν κε ην  Εyklon B κέζα ζηνλ ζάιακν 

(Υξηζηηλίδεο 1997: 8-9). ηαλ ηα πξψηα ζθαηξίδηα ηνπ δειεηεξίνπ εμαηκίδνληαλ ζην 

δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ, άξρηδαλ νη θξαπγέο ησλ ζπκάησλ θαη κεηά ε απφιπηε ζησπή, ν 

ζάλαηνο είρε επέιζεη. Μέζα ζε 5 ιεπηά φζνη ήηαλ κέζα ζηνλ ζάιακν ζαλαηψλνληαλ. 

Έπεηηα νη ζηξαηηψηεο πεξίκελαλ κηζή ψξα θαη κεηά άλνηγα ηελ πφξηα ηνπ ζαιάκνπ. 

ηαλ άλνηγαλ ηελ πφξηα, αληίθξηδαλ ηα πηψκαηα ηα νπνία ζρεκάηηδαλ ςεινχο 

ζσξνχο ( Υξηζηηλίδεο 1997:9). Σα εηδηθά ζπλεξγεία ησλ SS θαηέβξεραλ θαη μέπιελαλ 

ηα ππνιείκκαηα ηνπ δειεηεξίνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα νδεγνχζαλ έμσ απφ ηνλ 

ζάιακν (Υξηζηηλίδεο 1997:9).Σξείο ήηαλ νη κέζνδνη εμαθάληζεο: ε ηαθή, ε 

απνηέθξσζε θαη ην θάςηκν ζηελ χπαηζξν. ην Άνπζβηηο ππήξραλ ηέζζεξα 

θξεκαηφξηα γηα ηελ θαχζε ησλ λεθξψλ. Ζ εκεξήζηα απνδνηηθφηεηα ησλ ηεζζάξσλ 

θξεκαηνξίσλ ήηαλ θαχζε 4.400 αλζξψπσλ ηελ κέξα. Σα απνζπληεζεηκέλα 

ππνιείκκαηα ηα εμαθάληδαλ κε θινγνβφια (Υξηζηηλίδεο 1997:9). Αμηνζεκείσην είλαη 

φηη παξφιν πνπ ζηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, ππήξραλ δηάθνξεο νκάδεο αλζξψπσλ 

πνπ δνινθνλήζεθαλ φπσο ήηαλ νη Roma, Πνισλνί αηρκάισηνη, Ρψζνη αηρκάισηνη 

θ.α., κφλν ζηνπο εβξαίνπο επηδηψρζεθε ε εμφλησζε απφ φια ηα ζηξαηφπεδα. Σα 

γξαπηά θείκελα ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ κέζα ζην Άνπζβηηο, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε θαηαζηξάθεθαλ. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ην δηθαζηήξην 

λα εθθξάζεη ηελ δπζπηζηία ηνπ σο πξνο ηηο πξνθνξηθέο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ. 

Απφηνθν απηήο ηεο δπζπηζηίαο ήηαλ πνιιά εγθιήκαηα λα παξακείλνπλ ζηελ αθάλεηα. 

Σέινο είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί φηη ζηελ δίθε γηα ην Άνπζβηηο θαλείο απφ ηνπ 

κάξηπξεο δελ ήηαλ Δβξαίνο (Μφιρν 2015:107). 
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1.18 Ζ επηζηξνθή 

ηελ Θεζζαινλίθε κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ επέζηξεςαλ 1.950 Δβξαίνη απφ ην 

Άνπζβηηο– Μπηξθελάνπ. Παξάιιεια επέζηξεςαλ θαη φζνη είραλ επηδήζεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θαηνρήο θξπκκέλνη απφ Υξηζηηαλνχο ή βξίζθνληαλ ζηα βνπλά κε ηνλ 

ΔΛΑ (Μφιρν 2015:74).Οη επηδψληεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα πνιχ δχζθνιε 

θαηάζηαζε. Ζ θνηλφηεηα ήηαλ απνδεθαηηζκέλε θαη δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη 

ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ επηδψλησλ. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ήηαλ ε έιιεηςε 

ξνπρηζκνχ, ζηέγεο θαη ηξνθίκσλ. Σν ζέκα ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηψλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηνπο επηδήζαληεο. ηα ζπίηηα θαη ζηα καγαδηά ηνπο βξίζθνληαλ 

Υξηζηηαλνί ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ πνπ αξλνχληαλ λα επηζηξέςνπλ ηηο πεξηνπζίεο 

ζηνπο λφκηκνπο θαηφρνπο ηνπο. Σν πξφβιεκα κπφξεζε λα αληηκεησπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά, κφλν ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηνλ πφιεκν φπνπ ηελ πφιε 

ηελ θπβεξλνχζε ν ΔΛΑ. Σα ζηειέρε ηνπ δηέζεηαλ θαηαιφγνπο κε ηνπο δνζίινγνπο 

πνπ είραλ πάξεη ηηο πεξηνπζίεο ησλ Δβξαίσλ θαη ηνπο πξνεηδνπνηνχζαλ λα ηηο 

επηζηξέςνπλ πίζσ, δηαθνξεηηθά αληηκεηψπηδαλ βαξηέο ηηκσξίεο. Πνιινί δνζίινγνη 

ππάθνπζαλ ρσξίο αληίδξαζε ηελ δηαηαγή ηνπ ΔΛΑ (Mazower 2007:532).ε εζληθφ 

επίπεδν ηδξχζεθε ην Κεληξηθφ πκβνχιην ησλ Ηζξαειίηηθσλ Κνηλνηήησλ ζηελ 

Διιάδα (ΚΗ) σο λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε βαζηθή απνζηνιή ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ θνηλνηήησλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ. Ζ θνηλφηεηα ζπλεξγάζηεθε κε ην Γξαθείν Πεξίζαιςεο θαη Απνθαηάζηαζεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNRA) κε ζθνπφ λα παξάζρεη ζηνπο Δβξαίνπο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ξνπρηζκφ θαη πξνζσξηλή ζηέγε (Mazower 2007: 

529).Πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα επηβίσζεο, κεηαμχ ησλ Δβξαίσλ επηδψλησλ απφ ηα 

ζηξαηφπεδα ηνπ ζαλάηνπ θαη εθείλσλ πνπ δηαζψζεθαλ  ιφγσ ηεο βνήζεηαο ησλ 

Υξηζηηαλψλ ππήξμε έληνλε θαρππνςία. Οη δεχηεξνη ππνδέρνληαλ ςπρξά ηνπο 

πξψηνπο. Θεσξνχζαλ φζνπο θαηάθεξαλ λα δηαζσζνχλ, ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ. 

Πάληα ηίζνληαλ ην εμήο εξψηεκα ζηνπο επηδήζαληεο ησλ ζηξαηνπέδσλ: «γηαηί 

επέδεζεο εζχ θαη φρη ν παηέξα κνπ ε κεηέξα κνπ θαη νχησ θαζεμήο» (Μazower 2007: 

530).Mέζα ζ‟ απηφ ην θιίκα αιιά θαη ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πνιινί 

επηδήζαληεο ησλ ζηξαηνπέδσλ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Παιαηζηίλε θαη  ζηελ Ακεξηθή
10

.  

                                                           
10

 http://gjst.ha.uth.gr/el/history.php Τελευταία πρόςβαςη 20/02/2018 
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2.0 Παηδαγσγηθό πιαίζην: Σα ηξαπκαηηθά γεγνλόηα ζηελ ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε 

2.1 Οινθαύησκα έλα κνλαδηθό ηξαπκαηηθό γεγνλόο 

Ωο ηξαπκαηηθφ γεγνλφο νξίδνπκε έλα γεγνλφο, ηξαγηθφ, ζθνηεηλφ θαη απνηξφπαην 

κηα «καχξε ζειίδα» ηεο ηζηνξίαο πνπ δεκηνπξγεί ζχηεο θαη ζχκαηα, εγθαιεί γηα ηελ 

απφδνζε επζπλψλ, δηαηξεί ηηο κλήκεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζψκαηνο. Σν ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο απνηειεί ηελ αθνξκή θαη ηελ αηηία γηα λα πξνθιεζνχλ έληνλεο ζπδεηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην λφεκα πνπ αληίπαιεο νπηηθέο θαη νκάδεο ζηνρεχνπλ λα θαηεπλάζνπλ 

θαη λα απνδψζνπλ κηα θαηάζηαζε ηνπ παξειζφληνο. ηα δπζρεξή γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο δηαζηαπξψλνληαη ην παξφλ κε ην παξειζφλ, ε πνιηηηθή βνχιεζε κε ηελ 

ηζηνξηθή γλψζε, ε δηαβνχιεπζε κε ηνλ αλαζηνραζκφ
11

. Σα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 

πξνθαινχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηαξαρή θαη δηεγείξνπλ πξνθαηαιήςεηο (Κφθθηλνο - 

Μαπξνζθνχθεο 2015:135). ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πεξηιακβάλνληαη νη εκθχιηεο 

δηακάρεο, ε δνπιεία , ζέκαηα πνπ δηράδνπλ ηηο θνηλσλίεο ή γεηηνληθά έζλε, δηαθσλίεο 

ηζηνξηθψλ θ.α (Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 2015:135).Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο είλαη ην Οινθαχησκα. 

Σν Οινθαχησκα απνηειεί έλα κνλαδηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε θαλέλα άιιν γεγνλφο ζηελ ηζηνξία θαη νχηε κπνξεί λα δερζεί 

ακθηζβήηεζε. Ζ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο, κε κηα 

άιιε γελνθηνλία, ζα κπνξέζεη λα ζέζεη ηελ κνλαδηθφηεηα ζε ακθηβνιία (Κφθθηλνο 

2012:147). Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ Οινθαπηψκαηνο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη 

νη Ναδί επηδίσμαλ κε πξνγξακκαηηθφ, ζπζηεκαηηθφ θαη βηνκεραλνπνηεκέλν ηξφπν 

ηελ εμαθάληζε ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο (Δβξαίνη) (Κφθθηλνο 2012: 

193,195). Σν Οινθαχησκα έρεη επεξεάζεη θαη έρεη αθήζεη αλεμίηειν ην ζηίγκα ηνπ, 

ηφζν ζηελ ηζηνξηθή κλήκε, φζν θαη ζηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε. Λεηηνπξγεί φρη κφλν 

σο λνεηηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο, 

αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα βαζχηαηα ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί  σο γλψκνλαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ, κέζα ζηελ 

θνηλσλία (Κφθθηλνο 2012: 211). 

  

                                                           
11

  https://kars1918.wordpress.com/2011/10/24/mnimi-travma-2/   Τελευταία πρόςβαςη 20/02/2018 

https://kars1918.wordpress.com/2011/10/24/mnimi-travma-2/
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2.2 Απνηξαπκαηνπνίεζε 

ηαλ νη ηζηνξηθνί βξνπλ ηα θαηάιιεια λνεηηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία, άξνπλ 

ηα εκπφδηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ νη δηάθνξεο εμνπζίεο (πνιηηηθά θφκκαηα, εθθιεζία 

θιπ) θαη θαηαθέξνπλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή ακλεζία πνπ έρεη κηα θνηλσλία 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ηφηε αξρίδνπκε κε αξγά βήκαηα νη θνηλσληθνπνιηηηθέο 

θαη επηζηεκνινγηθά επηθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απνηξαπκαηνπνηήζεο. ηνλ πχξηλα 

απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ βξίζθεηαη ε πνιιαπιή επεμεξγαζία ηνπ ηξαχκαηνο (Κφθθηλνο 

2012:227). Ζ απνηξαπκαηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο ρξεηάδεηαη δπν ζηνηρεία: α) Σελ 

αθεγεκαηνπνηήζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ βαζηά κεηαβνιή ηνπ ηξαχκαηνο, ζε 

αηζζεηηθή κνξθή θαη β) ηελ ηζηνξηθνπνίεζε ηνπ, δειαδή ηελ έληαμε ηνπ ηξαπκαηηθνχ 

γεγνλφηνο ζε ρσξνρξνληθά ηειεηνπξγηθά θαη εξκελεπηηθά ζρήκαηα (Κφθθηλνο 2012: 

243). 

Ζ απνηξαπκαηνπνίεζε κέζσ ηεο αθεγεκαηνπνίεζεο θαη ηζηνξηθνπνίεζεο ηνπ 

ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηηο εμήο ζηξαηεγηθέο:  

i) Αλσλπκνπνίεζε 

‟ απηή ηελ ζηξαηεγηθή δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ζπγθεθξηκέλα εγθιήκαηα θαη 

πξσηφγλσξεο πξαθηηθέο ππνηαγήο θαη εμφλησζεο πνπ ε ζχκεζε ηνπο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πφλν ζηα ζχκαηα, ελνρή ζηνπο ζχηεο θαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπο. Αληίζεηα 

γίλεηαη επίθιεζε νπδέηεξσλ φξσλ, κεηαθνξηθψλ ζρεκάησλ ε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ 

πνπ δηαηξέρεη ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, πρ γηα ην Οινθαχησκα γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνλ φξν «ηειηθή ιχζε» αληί γηα εμφλησζε ζηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ (Κφθθηλνο 

2012:244). 

ii) Καηεγνξηνπνίεζε 

‟ απηή ηελ πεξίπησζε ν ζθνπφο είλαη ε απνθφξηηζε ηνπ εζηθνχ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θνξηίνπ ηεο αθξαίαο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο. Γειαδή ν πφλνο ησλ 

ζπκάησλ θαη ε ελνρή ησλ ζπηψλ γεληθεχεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κε ηηο γεληθεπηηθέο 

ιέμεηο πρ ηξαγσδία ν φξνο εκπεξηέρεη έλα εζηθφ κήλπκα ή πεξηγξάθεη ηα ζηάδηα  κηαο 

επψδπλεο δηαδηθαζίαο ( Κφθθηλνο 2012:244). 
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iii) Kαλνληθνπνίεζε 

Δδψ, δίλεηαη βάζε ζηελ νπζία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, ηεο θχζεο ηνπ θαη ηεο 

(δηθηαηνξηθήο) εκθάληζεο αλάινγσλ γεγνλφησλ. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν απνδπλακψλεηαη 

ην αλππφθνξν εζηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ 

γεγνλφηνο. Γηα παξάδεηγκα, ην Οινθαχησκα ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο εθηξνπήο ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο πξνο ην 

αδηαλφεην αιιά παξνπζηάδεηαη ζαλ απνθνξχθσκα κηαο αιπζίδαο θαηαζηξνθηθψλ θαη 

ηξαγηθψλ γεγνλφησλ (Κφθθηλνο 2012:244-245). 

iv) Ζζηθνπνίεζε 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή, έρεη σο ζθνπφ ηελ εμαγσγή εζηθψλ δηδαγκάησλ θαη ηεο 

άζθεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θξνλεκαηηζκνχ. Μ‟ απηή ηελ ζηξαηεγηθή θαζηζηνχκε 

πξνζηηή ηελ θαηαζηξνθηθή δχλακε πνπ εθιχεηαη θαηά απφ ηα ηζηνξηθά ηξαχκαηα. Μ‟ 

απηή ηελ ζηξαηεγηθή θαιιηεξγείηαη ζην άηνκν ε θαηαλφεζε ηεο ηδέαο ηεο αηνκηθήο 

ππεπζπλφηεηαο, ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ ηα ίδηα ηα γεγνλφηα θαη ην θαζήθνλ ηεο 

κλήκεο (« δελ μερλψ») , πνπ δείρλεη ηελ θαζήισζε ζην ηξαχκα θαη ηελ κεηαιιαγή ζε 

πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο (Κφθθηλνο 2012:245). 

v) Αηζζεηηθνπνίεζε 

Απηή ε ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο κέζα 

απφ ηηο ηέρλεο (κνπζηθή, ινγνηερλία, δσγξαθηθή θιπ). Ζ ηέρλε εηδηθά ν 

θηλεκαηνγξάθνο , ε ινγνηερλία , ε κνπζηθή δεκηνπξγνχλ, δελ απνηππψλνπλ κφλν ηελ 

ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ή ηελ δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεηλψλ θαη ηελ 

επηθνηλσλία/ επαθή ηνπ αλαγλψζηε ή ηνπ αθξναηή ζηνλ ηδηαίηεξν ρσξνρξφλν ησλ 

«θαηαζηξνθψλ». Πίζσ απφ ηα γεγνλφηα πνπ αλαπαξηζηνχληαη θξχβεηαη δηαξθψο ην 

αίηεκα γηα απνλνκή ηζηνξηθήο δηθαηνζχλεο (Κφθθηλνο 2012:246). 

vii) Σειενινγηθνπνίεζε 

‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ην ηξαπκαηηθφ παξειζφλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ 

δηθαίσζε ηνπ παξφληνο ή ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ηάμεο πξαγκάησλ. Σν 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ζπγθξνηεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κηα ζεηξάο γεγνλφησλ ελψ 

παξάιιεια ζηνρεχεη ζην λα θαιιηεξγείηαη ζην άηνκν, ε ηδέα φηη είλαη αλαγθαίν ζην 
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κέιινλ λα κελ επαλέιζεη αλάινγν γεγνλφο. ε κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ην 

Οινθαχησκα παξνπζηάδεηαη απνθιεηζηηθά σο έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ δίλεη εζηθή 

ππφζηαζε, ζηελ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι θαη λνκηκνπνηεί ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

ζπλφξσλ θαη ησλ ζπκθέξσλ ηνπ έλαληη εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ερζξψλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα κνπζεία ηνπο 

νινθαπηψκαηνο θαηέρνπλ εμέρνληα ξφιν ζηελ επηηέιεζε ηα πνιηηηθψλ ηειενινγηθήο 

πξφζιεςεο ηνπ ( Κφθθηλνο 2012:291-292). 

Ζ κλήκε ηνπ νινθαπηψκαηνο έρεη νηθνπκεληθή ζεκαζία. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θιεξνδνηείηαη ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη 

αλαθαιείηαη ε ηζηνξηθή κλήκε κέζα απφ ηελ αθαδεκατθή ηζηνξηνγξαθία θαη ηελ 

δεκφζηα ηζηνξία. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ηνπ νινθαπηψκαηνο φπσο 

είδακε θαη απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο είλαη αλάγθε λα πεξηγξάθεη θαη λα 

απεηθνληζηεί ζηελ γιψζζα, λα αλαιπζεί θαη λα αθεγεκαηηθνπνηεζεί ( Κφθθηλνο 2012: 

191).Μφλν έηζη ην άηνκν ε νκάδα– θνξέαο ηεο ηξαπκαηηθήο κλήκεο πνπ δηράδεηαη 

αλάκεζα ζηελ απφιπηε ηαχηηζε κε ην ηξαπκαηηθφ παξειζφλ θαη ηελ θξηηηθή 

απνζηαζηνπνίεζε, ζα κπνξέζεη λα ειέγμεη ηελ εηζβνιή ηνπ παξειζφληνο, ζην παξφλ 

θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο «δπζκελείο» πιεγέο ηεο ηζηνξίαο (Κφθθηλνο, Μαπξνζθνχθεο, 

Γαηζψηεο, Λεκνλίδνπ 2010:21). 
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2.3 Οη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηαρείξηζε ησλ ηξαπκαηηθώλ 

γεγνλόησλ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή πηπρή ζηελ 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. Ζ ζρνιηθή ηάμε απνηειεί ηνλ θαηάιιειν ρψξν γηα ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηξαπκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί 

νθείινπλ κέζα απφ ηελ κειέηε πξνζεγγίζεσλ λα επηλνήζνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

πξφζβαζεο ζην ηζηνξηθφ ηξαχκα. Έηζη νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα αζρνιεζνχλ κε 

δπζρεξή ηζηνξηθά γεγνλφηα, ζα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο, ζα θαιιηεξγήζνπλ 

ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπο. Δπηπιένλ ζα θαηαλνήζνπλ 

φηη κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηξαπκαηηθά ζέκαηα, φηη ε ηζηνξία είλαη έλα 

«φρεκα» γηα ηελ δηάρπζε θαη ηελ αλαηξνπή ηδεψλ θαη αμηψλ (Κφθθηλνο -

Μαπξνζθνχθεο 2015:134). 

Μηα ελδηαθέξνπζα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

νινθαπηψκαηνο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, είλαη ε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο θαζεγήηξηαο 

ινγνηερλίαο Shoshana Felman. Ζ Felman ζεσξεί πσο ε δηαρείξηζε ηνπ ηξαχκαηνο 

κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ινγνηερληθά θείκελα θαη νπηηθνπνηεκέλεο καξηπξίεο ησλ 

ίδησλ ησλ ζπκάησλ πνπ βίσζαλ ην γεγνλφο. Με ηηο καξηπξίεο, νη καζεηέο έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ νδχλε, ζην βίσκα ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηεο εμφλησζε (Κφθθηλνο 

2012:321). Μέζα απ‟ απηά ηα θείκελα θαη ηηο καξηπξίεο ζπληίζεηαη ε ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα (Κφθθηλνο 2012:321).  

Ζ πξνζέγγηζε ηεο Felman αθνινπζεί δπν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην παξαηεξνχκε 

κηα αιιεγνξηθή ζπκβνιηθή εμνηθείσζε ηεο ηάμεο κε ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη ηελ 

δπλαηφηεηα θαηαλφεζε θαη επνχισζεο ηνπ ηξαχκαηνο κέζα απφ επηιεγκέλα 

ινγνηερληθά θείκελα (Κφθθηλνο 2012:321).Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά νπηηθνπνηεκέλν 

πιηθφ, πνπ θέξλεη ηνπο καζεηέο αληηκέησπνπο κε ηηο καξηπξίεο ησλ ζπκάησλ έηζη 

φπσο έδεζαλ ην γεγνλφο. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο παξαηεξνχλ, ζπγθξίλνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ νη πξσηαγσληζηέο βίσζαλ ην γεγνλφο θαη πσο απηφ έρεη επεξεάζεη ηελ 

κεηέπεηηα δσήο ηνπο ( Κφθθηλνο 2012:323).Ζ πξφηαζε ηεο Felman ζπκβάιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξίζεο ησλ καζεηψλ, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο θαη γεληθφηεξα ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

ηζηνξηθήο γλψζεο. 
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Μηα άιιε δηδαθηηθή πξφηαζε, είλαη ηνπ Γεξκαλνχ ηζηνξηθνχ Bodo Von Borries. Ζ 

πξφηαζε ηνπ ζηνρεχεη ζηελ απαιιαγή ησλ καζεηψλ απφ ηνπο εζληθνχο κχζνπο, ην 

θπξίαξρν ηζηνξηθφ αθήγεκα θαη ηελ θαιιηέξγεηα ελφο νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πξφηαζε αθνινπζεί ηηο εμήο 

δξάζεηο: α) Ηζηνξηθνπνηήζε  ηεο ηαπηφηεηαο. Απηή ε δξάζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ην θπξίαξρν ηζηνξηθφ αθήγεκα , ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα ζχκβνια, 

ζηα κλεκεία, ζηελ δεκφζηα ηζηνξία ελφο θξάηνπο. β) Δληνπηζκφο ησλ 

δηαθηινληθνχκελσλ ζεκείσλ ηξηβήο, παξάιιεια θαη εληνπηζκφο ησλ εηθφλσλ 

ερζξφηεηαο, πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξεφηππσλ πνπ απνηχπσλαλ ηελ ηδέα ηεο 

αλσηεξφηεηαο ή ηεο θαησηεξφηεηαο ησλ δπν κεξψλ. γ)  Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ  γηα 

ηελ παξαγσγή γφληκνπ δηαιφγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξηηηθή ζέαζε ηνπ επίδηθνπ 

παξειζφληνο, ην νπνίν εκπεξηέρεη ηελ απαιιαγή ηνπ παξειζφληνο. Ζ θξηηηθή ζέαζε 

ηνπ παξειζφληνο δελ θαιιηεξγεί ειπίδεο φηη κπνξεί λα επέιζεη απηφκαηε ιήζε πνπ 

εμαθνινπζεί λα ζηνηρεηψλεη ην παξφλ ή λα θάλεη ην παξειζφλ λα κνηάδεη 

αλππέξβιεην (Κφθθηλνο 2012:327). Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιε δηφηη ζηνρεχεη ζηελ ακνηβαηφηεηα αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ, κηαο θνηλήο 

δεζκεπηηθήο βάζεο δηαιφγνπ (Κφθθηλνο 2012: 328). κσο είλαη πνιχ δχζθνιν γηα 

ηνπ καζεηέο δεκνηηθνχ αιιά θαη γηα ηνπο ελήιηθεο έλα εληαίν εξκελεπηηθφ ζρήκα γηα 

ην ηξαπκαηηθφ παξειζφλ (Κφθθηλνο 2012: 328). 

Μηα ηδηαίηεξα αμηνπξφζεθηε πξνζέγγηζε είλαη απηή ηνπ θαζεγεηή ηζηνξίαο 

Percoco. Ο Percoco επηδηψθεη ζηελ αλάπηπμε εληνπηζκνχ, ηαμηλφκεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο απφςεσλ θαη καξηπξηψλ (Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 2015:62). Μ‟ απηφ 

ηνλ ηξφπν παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαβάινπλ ηζηνξηθέο 

πεγέο, απφςεηο θαη άιια ηζηνξηθά ζηνηρεία, κέζα απφ δξακαηνπνηήζεηο, παηρλίδηα 

ξφισλ θ.α. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ κέζνδν ηεο «ηδενζχειιαο» κε 

ζθνπφ λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζηα ζρνιηθά βηβιία ή ζε άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ 

(Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 2015:62). Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ηζηνξηθψλ 

πεγψλ ν Percoco ζηνρεχεη ζην λα αλαδεηρζεί ζηνπο καζεηέο, ε θαηαζηξνθηθή 

καηαηφηεηα ηνπ πνιέκνπ, ε δηαρείξηζε ησλ  ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ, ε ζχλδεζε 

απφςεσλ πνπ βξίζθνπλ ζηηο πεγέο κε ηηο ζεκεξηλέο απφςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα, ε 

ζχλδεζε απφςεσλ πνπ βξίζθνπλ ζηηο πεγέο κε ζεκεξηλέο απφςεηο θαη πξνβιήκαηα 

(Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 2015:62-63).Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαπάλσ 

ζηφρνη, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αλαγθαίν λα ζπγθεληξψλνπλ φια ηα δηδαθηηθά 
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εξγαιεία, γξαπηφ θαη νπηηθφ πιηθφ ή άιιεο κνξθήο ηζηνξηθφ πιηθφ. Απηά ηα 

δηδαθηηθά πιηθά ζα πξέπεη λα ηα πξνζαξκφδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο δηδαθηηθέο 

αλάγθεο πνπ ζέηεη ε πξνζέγγηζε ησλ επίκαρσλ δεηεκάησλ (Κφθθηλνο-

Μαπξνζθνχθεο 2015:64). Ο δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα επξχ θάζκα 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία φπσο: α) Σελ ζχγθξηζε 

καξηπξηψλ απφ θηλεκαηνγξαθηθά έξγα θαη ληνθηκαληέξ, βηβιία θαη άξζξα  

εθεκεξίδσλ, νη καζεηέο ζα ζπγθξίλνπλ ηηο παξαπάλσ καξηπξίεο, αθνχ πξψηα 

παξαθνινπζήζνπλ ε δηαβάζνπλ ην ζρεηηθφ πιηθφ, β) ρέδηα δηδαζθαιίαο, πνπ κπνξεί 

λα βξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ πεγέο ηνπο δηαδηθηχνπ, γ) Αληηθείκελα επνρήο ηα 

νπνία δεκηνπξγνχλ έλα δηαζθεδαζηηθφ θαη παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηζηνξηθήο 

κάζεζεο (Κφθθηλνο- Μαπξνζθνχθεο 2015:64-65).Απηά ηα δηδαθηηθά πιηθά 

επηιέγνληαη απφ ηνπο καζεηέο κε ηελ αξσγή ηνπ δαζθάινπο ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηεξεπλεηηθήο αλαθαιππηηθήο θαη θνπλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο (Κφθθηλνο- 

Μαπξνζθνχθεο 2015:65). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε βαζίδεηαη ζην κνληέξλν κνληέιν 

ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

ηζηνξηθήο γλψζεο κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Καζβίθεο: ρ.ρ). Οη καζεηέο ζηελ πξφηαζε ηνπ Percocν δελ είλαη παζεηηθνί δείθηεο 

αιιά γίλνληαη «κηθξνί ηζηνξηθνί» κε άιια ιφγηα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη νπζηαζηηθά 

ζηελ κάζεζε. Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε απαηηεί 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά πιαίζηα ηα νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο ηελ 

ζθαηξηθφηεξε πξαγκάησζε θαη βαζχηεξε αλάιπζε ησλ επηιεγκέλσλ ηξαπκαηηθψλ 

γεγνλφησλ. κσο ε πξφηαζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Δπίζεο 

είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζηελ Διιάδα γηαηί έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο νδεγίεο 

δηδαζθαιίαο πνπ δίλεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ ζρνιηθή ηζηνξία (Κφθθηλνο- 

Μαπξνζθνχθεο 2015: 63). 

Ζ ηειεπηαία δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηελ δηδαζθαιία ηνπ 

νινθαπηψκαηνο είλαη ηεο ηζηνξηθνχ Shweber. Ζ πξνζέγγηζε ηεο εζηηάδεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ εζηθψλ παξακέηξσλ φζσλ δηαιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη δεκηνπξγνχληαη ηφζν κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη επηιέμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο φζν θαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ (Κφθθηλνο- 

Μαπξνζθνπθεο 2015:71).ηφρνο ηεο είλαη κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε λα 

κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη θξηηηθά, θξίζηκα ηζηνξηθά γεγνλφηα πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλ 

εηξεληθά κέζα  ζε έλαλ αλνκνηνγελή θφζκν θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο 
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δεμηφηεηεο (Κφθθηλνο-Μαπξνζθνπθεο 2015:71). Ζ Shweber πξνηείλεη ε ηάμε λα 

κεηαηξαπεί ζε έλα εξγαζηήξη ηζηνξίαο φπνπ νη καζεηέο ζα δηεξεπλήζνπλ δεηήκαηα 

ειεπζεξίαο θαη θαηαπάηεζεο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ξαηζηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. ‟ απηφ ην εξγαζηήξη νη καζεηέο κέζα απφ δηάθνξεο 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

νινθαπηψκαηνο, απνθηνχλ δηαπνιηηηζκηθή θαη δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε (Κφθθηλνο- 

Μαπξνζθνχθεο 2015:74),δηφηη θαηαλννχλ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ηα εγθιήκαηα 

ησλ Ναδί πξνο ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ θαη αληηιακβάλνληαη πφζν επηθίλδπλα είλαη ηα 

νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη γηα ηνλ άλζξσπν ε 

ξαηζηζηηθή ηδενινγία. Έηζη, κέζα απφ ηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θαη λα 

ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο, ηελ ζεκαζία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο γηα ηελ δσή 

ηνπο θαη λα ζθεθηνχλ ηξφπνπο πξνάζπηζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, γηα λα 

κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη λα δήζνπλ κηα αμηνπξεπή δσή. Δζηηάδεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ 

αιιά θαη ζηελ δξακαηνπνίεζε. Θεσξεί φηη ε δξακαηνπνίεζε βνεζά ηελ ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε, αθνχ νη καζεηέο κπαίλνπλ ζηνλ ξφιν ησλ ζπηψλ θαη ζπκάησλ θαη 

θαηαλννχλ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο. Δπηπιένλ ε δξακαηνπνίεζε απνηειεί 

κηα πνιχ ζεκαληηθή αθνξκή γηα λα μεθηλήζεη κηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε γηα ην ζέκα 

ηνπ νινθαπηψκαηνο. Γεληθφηεξα πξνηείλεη κεηά ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη 

καζεηέο λα ζπδεηνχλ ζε βάζνο φια απηά πνπ παξαηήξεζαλ ζηηο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. ηφρνο είλαη κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη 

καζεηέο λα απαληήζνπλ ζην θνκβηθφ εξψηεκα «Γηαηί έγηλε ην νινθαχησκα;» 

(Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 2015:82). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν εθπαηδεπηηθφο θαηά 

ηελ Shweber, νθείιεη λα δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο κέζα ζηελ ηάμε, λα ηεξεί 

νπδέηεξε ζηάζε ζην δήηεκα, λα απνθεχγεη ηα επηπφιαηα εζηθνινγηθά ζπκπεξάζκαηα, 

ηνλ θαηαηγηζκφ ιεπηνκεξεηαθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, λα δηεπξχλεη ηνπο 

πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο κέζα απφ ηελ κειέηε δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ (Κφθθηλνο- 

Μαπξνζθνχθεο 2015:72).Καηαιήγνληαο ε πξφηαζε ηεο Shweber ζρεηίδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ην Οινθαχησκα θαη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη 

ζέιεη λα αλαδείμεη ηηο εζηθέο παξακέηξνπο ησλ κελπκάησλ πνπ απνθνκίδνπλ νη 

καζεηέο θαη παξάιιεια λα θαιιηεξγήζεη ηελ δηαιεθηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ 

θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 
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 2.4 ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηξαπκαηηθώλ γεγνλόησλ ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε 

Οη εθπαηδεπηηθνί φπσο είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είλαη αλαγθαίν λα 

δηδάμνπλ ηα επίπνλα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηζηνξηθψλ ζεκάησλ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεί θάπνηεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο, λα κπνξνχλ λα ζπλδένπλ 

ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο κε ζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, λα επεμεξγάδνληαη ην 

ηξαχκα κέζα απφ πνιιαπιέο νπηηθέο θαη λα εμεηάδνπλ φιεο ηηο νπηηθέο ηνπ 

δεηήκαηνο. Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο είλαη: 

1. ηξαηεγηθέο ηεο «απνκπζηηθνπνίεζεο» 

Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή φπνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ έλα θφζκν 

πεξίπινθν κε αληηζέζεηο. Δδψ, γίλεηαη αλάιπζε επηρεηξεκάησλ έρνληαο σο βάζε ηελ 

θξηηηθή αλάιπζε. Αθνινπζεί ηελ καζεηηθνθεληξηθή κέζνδν θαηά ηελ νπνία νη 

καζεηέο έρνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη 

ηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή. Ωο εξεπλεηηθή κέζνδνο εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δίλεη βάζε ζε ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα θαη απφςεηο 

Κφθθηλνο Μαπξνζθνχθεο 2015:127).. Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηα ζηξαηεγηθήο είλαη ηα 

εμήο: 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο 

Ζ θάζε ζχγθξνπζε ζρεηίδεηαη κε ηξεηο ηχπνπο εξσηήζεσλ: α) Δξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο αμίεο: πρ Ση ζα πξέπεη λα γίλεη; Ση ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν; β) Δξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε πιεξνθνξίεο: πρ Πνην είλαη ην δήηεκα; Πνηα θαίλεηαη λα είλαη ε αιήζεηα; γ) 

Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε έλλνηεο: πρ Ση ζεκαίλεη απηφ; Πσο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί; 

(Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 2015:127-128). 

2. Δληνπηζκφο ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξεκάησλ 

ε απηφ ην ζηάδην νη καζεηέο αλαιχνπλ ηα επηρεηξήκαηα θαη ηα ηεθκήξηα ζηα 

νπνία ζηεξίδνληαη νη αληηθξνπφκελεο ζέζεηο. Δδψ, είλαη αλάγθε λα θαηαλνήζνπλ ηη 

αθξηβψο δηαβάδνπλ ή ηη απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθφλεο. Σν ζηάδην απηφ είλαη αλαιπηηθφ, 

δηφηη πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη αμηνινγηθφ, γηαηί νη καζεηέο 
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κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα επεμεξγάδνληαη ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θξίλνληαο ηελ 

εγθπξφηεηα κηαο ζέζεο. Αλ ε αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, ηφηε θάλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ: α) Τπάξρνπλ θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο;  β) Δίλαη φζα πεξηέρνληαη αθξηβή; γ)  Δίλαη νη πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξσηνγελείο ή δεπηεξνγελείο; (Κφθθηλνο- Μαπξνζθνχθεο 2015:128). 

3. Δμέηαζε ησλ ζεκειησδψλ παξαδνρψλ 

Σν δεηνχκελν ζ‟ απηφ ην ζηάδην είλαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζεκειηψδεηο 

παξαδνρέο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ην επηρείξεκα. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ εγθπξφηεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο φπσο; Πνηνο ιέεη θαη ηη; 

Δίλαη απηφο ζρεηηθφο κε ην ζέκα; Έρεη πιεξνθφξεζε απφ κέζα; (Κφθθηλνο- 

Μαπξνζθνχθεο 2015: 128). 

4. Δμέηαζε ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκάησλ 

Δδψ, ππνβάιινληαη εξσηήζεηο γηα ηελ πνιηηηθή πάλσ ζην ζέκα. Σν ζηάδην απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί νη καζεηέο θαηαλννχλ πσο ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηακφξθσζε απφςεσλ (Κφθθηλνο- Μαπξνζθνχθεο 2015:128-

129). Γηα λα εμεηάζνπλ νη καζεηέο πσο γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ επηρεηξεκάησλ 

εξεπλνχλ εξσηήκαηα φπσο: Πνηνη εκπιέθνληαη ζην ζέκα; Πσο νη εκπιεθφκελνη 

αηηηνινγνχλ ηελ ζέζε ηνπο; Πνηα ελδηαθέξνληα ή ζπκθέξνληα έρνπλ απ‟ απηή ηελ 

ζέζε πνπ θαηέρνπλ; Με απηέο ηηο εξσηήζεηο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο, λα δίλνπλ έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη λα αγλννχλ 

άιιεο απφςεηο (Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 2015: 129). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο νη καζεηέο ζα αιιάμνπλ 

άπνςε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πνπ είραλ πάλσ ζην ζέκα, επεηδή δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γεληθφηεξα επεηδή αθνινχζεζαλ κηα δηαδηθαζία ε 

νπνία απαηηεί ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εχξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ ζέζε πνπ ζα έρνπλ κεηά ην ηέινο ηεο ζηξαηεγηθήο, ζα έρεη πξνθχςεη 

κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή  κειέηε πηπρψλ ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κέζα απ‟ απηή ηελ ζηξαηεγηθή δελ ζα ζηεξίμνπλ ηελ κάζεζε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

θαη ηηο έηνηκεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, αιιά ζα ππάξρεη θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηελ αξσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κφθθηλνο- 

Μαπξνζθνχθεο 2015: 129).  
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2. ηξαηεγηθή κε βάζε ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

 απηή ηελ ζηξαηεγηθή νη καζεηέο νξγαλψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ψζηε λα κάζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε γηα 

λα κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα ινγηθή ζέζε ζην ζέκα. Ζ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

γίλεηαη κε ηέζζεξηο κεζφδνπο απφςεσλ (Κφθθηλνο - Μαπξνζθνχθεο 2015:129). 

α) Γηαιεθηηθή κέζνδνο πνπ έρεη σο βάζε ηεο αληηηηζέκελεο νπηηθέο, β) Αηηηνινγηθή 

κέζνδνο πνπ έρεη σο βάζε ηελ ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο, γ) Πξνβιεκαηηθή πνπ 

παξνπζηάδεη ην ζέκα σο πξφβιεκα θαη επηδεηά ηελ επίιπζε ηνπ, δ) εηξηαθή πνπ 

ζπληζηάηαη ζηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ κε ηελ κνξθή θαηαιφγνπ απφςεσλ 

(Κφθθηλνο - Μαπξνζθνχθεο 2015: 129).  

Καηά ηελ θξηηηθή εμέηαζε κηαο άπνςεο γηα έλα ηξαπκαηηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο 

ππνβάιινληαη ηα εμήο εξσηήκαηα: 

- Πνηεο ιέμεηο, νλφκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ή απνθεχγνληαη; 

- Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απ‟ απηή ηελ άπνςε; 

- Γίλεηαη επίθιεζε ζε ζπλαηζζήκαηα, θφβνπ, κίζνπο, ηηκήο θιπ.; 

- Γηαηππψλνληαη ςεπδείο πεπνηζήζεηο; 

- Πξνηείλνληαη ςεπδείο ιχζεηο; 

- Πνηεο ηππνπνηεκέλεο θξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη; (Κφθθηλνο - Μαπξνζθνχθεο 

2015: 128-129). 

3. ηξαηεγηθή κε βάζε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Ο ξφινο θαη ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζνξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

εθαξκφζεη. Τπάξρνπλ ηξεηο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη αλαγθαίν λα αθνινπζήζεη 

ν εθπαηδεπηηθφο (Κφθθηλνο - Μαπξνζθνχθεο 2015:130): 

α) Οπδέηεξε πξνζέγγηζε 

Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχεη κε πξνζνρή ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ πάλσ ζην 

ζπγθξνπζηαθφ ζέκα θαη δηεπζχλεη ηελ ζπδήηεζε ρσξίο φκσο λα εθθξάδεη ηελ άπνςε  
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ηνπ ζην ζέκα. Ζ νπδεηεξφηεηα ηνπ κπνξεί λα είλαη είηε «θαηαθαηηθή», φηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο, επηηξέπεη ηελ ηζφηηκε ππνζηήξημε ησλ απφςεσλ θαη φηαλ απνθεχγεη 

λα δείμεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ πάλσ ζην ζέκα( Κφθθηλνο Μαπξνζθνχθεο 2015:130). 

β) Ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη έλα πιήζνο νπηηθψλ πάλσ ζην ζέκα θαη φιεο νη 

απφςεηο ησλ καζεηψλ εμεηάδνληαη ηζφηηκα.  απηή ηελ πξνζέγγηζε ν δάζθαινο 

ζπλήζσο ιεηηνπξγεί σο «ζπλήγνξνο ηνπ δηαβφινπ» γηα λα εθθξαζηνχλ φιεο νη 

απφςεηο (Κφθθηλνο - Μαπξνζθνχθεο 2015:130) . Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

νπδέηεξε θαη ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή ηεο ρεηξαγψγεζεο, 

ηνπ πξνζειπηηζκνχ θαη ηνπ δνγκαηηζκνχ (Κφθθηλνο - Μαπξνζθνχθεο 2015:130-

131). 

γ) Γεζκεπηηθή πξνζέγγηζε 

 Ο δάζθαινο δξα σο φξγαλν αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ 

(πρ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αμίεο φπσο ε δεκνθξαηία, ε δηθαηνζχλε, ε 

ειεπζεξία, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα). Δίλαη πξνηηκφηεξν 

θαηά ηελ δηδαζθαιία, νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά 

θαη φρη κεκνλσκέλα αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ ζέκα, ηελ ηζηνξηθή θνπιηνχξα θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 

2015:132).Δθηφο απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο, είλαη ζεκαληηθφ θπξίσο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη «θαιέο πξαθηηθέο» κέζα ζηελ 

ηάμε. Απηέο είλαη ε ηδενζχειια, ε ζπδήηεζε ζε νκάδεο, ε εξγαζία ζε νκάδεο, ηα 

παηρλίδηα ξφισλ, πξνζνκνηψζεσλ, ε ζπλέληεπμε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ε ρξήζε πεγψλ (εηθνληζηηθψλ, 

γξαπηψλ). Απηέο νη ηερληθέο εζηηάδνπλ ζηελ θχζε ηεο ζχγθξνπζεο, δεκηνπξγνχλ έλα 

θιίκα εκπηζηνζχλεο, ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζα ζηελ ηάμε, 

θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθήο ζθέςε ησλ παηδηψλ, παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα ςάμνπλ 

θαη λα επεμεξγαζηνχλ δηάθνξεο απφςεηο. Δθηφο απφ ηηο ηερληθέο ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ επηηπρία ηνπο έρεη θαη ν δάζθαινο κε ηελ δεκηνπξγίαο θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβάιινλησλ (Κφθθηλνο-Μαπξνζθνχθεο 2015:29) θαη ηελ απνθπγή 

απφ πιεπξάο ηνπο κνλνκεξψλ απφςεσλ, πξνθαηαιήςεσλ, ππεξβνιψλ θαη ηελ 
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δηαηήξεζε γεληθφηεξα κηαο ηζνξξνπίαο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ γεγνλφηνο (Κφθθηλνο-

Μαπξνζθνχθεο 2015:72). 
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3.0 Γηδαθηηθό Πιαίζην 

3.1 Δηζαγσγή 

Σν project κε ηίηιν «Ζ δσή ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε πνξεία ηνπο 

πξνο ην Οινθαχησκα» είλαη ζρεδηαζκέλν λα πινπνηεζεί ζηελ η‟ δεκνηηθνχ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ
12

 θαη έρεη δηάξθεηα 20 ψξεο. Ζ ηάμε ζα απνηειείηαη 

απφ 20 καζεηέο, νη νπνίνη ζα ρσξηζηνχλ ζε 4 νκάδεο
13

. Ζ θάζε νκάδα ζα έρεη απφ 5 

καζεηέο πνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην Οινθαχησκα ησλ  

εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, σο έλα κνλαδηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο. Πξηλ 

πξνρσξήζνπλ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ Οινθαπηψκαηνο, γηα λα έρνπλ κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακάηηζε κέζα ζηνπο αηψλεο, νη καζεηέο ζα εξεπλήζνπλ θάπνηεο βαζηθέο πηπρέο 

ηεο ηζηνξίαο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο είλαη ην δηάηαγκα απέιαζεο ηνπο 

απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο Οζσκαληθή Θεζζαινλίθε, βαζηθά 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηνπο (γιψζζα, εθπαίδεπζε, ζξεζθεία, ηχπνη έλδπζεο) έηζη φπσο 

ήηαλ δηακνξθσκέλα απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηελ 

νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο, γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917 θαζψο θαη 

θάπνηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηνπο κέρξη ηελ Γεξκαληθή 

θαηνρή. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, γηα λα εξεπλήζνπλ νη καζεηέο ην ζέκα ζα αμηνπνηήζεη: ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ην θφκηθ, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ αμηνπνίεζε γξαπηψλ 

θαη εηθνληζηηθψλ πεγψλ, ηελ δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ επίζθεςε 

πεδίνπ. Με ηελ νκαζπλεξγαηηθή κάζεζε ζα αλαπηπρζνχλ ζηηο νκάδεο, ε 

αιιεινθαηαλφεζε, ν αιιεινζεβαζκφο, ε θνηλή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, ε 

ζπλεξγαζία θαζψο θαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ε ζπλεπζχλε (Γεκεηξηάδνπ 

2016:222).Μέζα απφ ηελ ελζπλαίζζεζε νη καζεηέο ζα κπνπλ ζηελ ζέζε ησλ 

πξσηαγσληζηψλ θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

(Γεκεηξηάδνπ 2016:.236). Με ην θφκηθ νη καζεηέο ζα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα 

γισζζηθά θαη νπηηθά κελχκαηα θαη ζα ηα κεηαηξέςνπλ ζε έλα ζπλδπαζκφ ιφγνπ θαη 

                                                           
12

 Το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο είναι ενδεικτικό. 
13

 Ο αριθμόσ των μαθητϊν είναι ενδεικτικόσ. 
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εηθφλαο, γηα λα κπνξέζνπλ λα γλσξίζνπλ κε απιφ ηξφπν θαη πξνζηηφ γηα ηελ ειηθία 

ηνπο ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζην Οινθαχησκα (Γεκεηξηάδνπ 2016:.245).Ζ 

αμηνπνίεζε ηζηνξηθψλ πεγψλ, γξαπηψλ θαη εηθνληζηηθψλ, ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζα απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε θαη εμήγεζε ησλ 

πεγψλ (Καζβίθεο ρ.ρ). Σέινο κε ηελ επίζθεςε πεδίνπ, ζην εβξατθφ κνπζείν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ν εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε έλα 

βαζηθφ ζχκβνιν δηάθξηζεο γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ είλαη ην αζηέξη 

ηνπ Γαπίδ, πνπ θνξνχζαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θπιεηηθνχ κέηξνπ ζηελ πφιε απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο. Ο ζηφρνο κέζα απ‟ απηή ηελ επίζθεςε είλαη νη καζεηέο λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηζηνξηθά ζχκβνια πνπ αθνξνχλ ην Οινθαχησκα. 
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3.2 1ε Θεκαηηθή ελόηεηα: Σν ηζηνξηθό πιαίζην ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ 

Πεξηερόκελα: Ηζηνξηθφ πιαίζην γηα ηνλ Μεζνπφιεκν ζηελ Δπξψπε, ηελ έλαξμε ηνπ 

Β‟ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, γηα ηνλ Μεζνπφιεκν ζηελ Διιάδα, γηα ηελ Καηνρή ζηελ 

Διιάδα. 

Δηδηθόο ζθνπόο 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ 

Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ θαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ εηζβνιή ησλ Ηηαιψλ θαη ησλ 

Γεξκαλψλ ζηελ Διιάδα. 

Δηδηθόηεξα νη καζεηέο ζα πξέπεη 

-Να θαηαλνήζνπλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. 

-Να εμνηθεησζνχλ κε δηαθνξεηηθά είδε πεγψλ ( πξσηνγελείο, δεπηεξνγελείο γξαπηέο 

θαη εηθνληζηηθέο πεγέο, ληνθηκαληέξ, ερεηηθά ληνθνπκέληα). 

-Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ άιισλ ρσξψλ απέλαληη ζηελ λαδηζηηθή 

θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο ( πκθσλία Μνιφησθ, ζχκθσλν ηνπ Μνλάρνπ). 

-Να θαηαλνήζνπλ ηνπο  φξνπο Φαζηζκφο  θαη Ναδηζκφο. 

-Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ Φαζηζκφ θαη ζηνλ Ναδηζκφ. 

-Να γλσξίζνπλ πνηεο ρψξεο ζπκκεηείραλ ζηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. 

-Να γλσξίζνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ζεκαληηθέο κάρεο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

φπσο  είλαη ε κάρε ζηελ Δ...Γ, ζηελ Γαιιία, ζηελ Αγγιία θαη ζηηο Ζ.Π.Α. 

-Να θαηαλνήζνπλ φηη ην Οινθαχησκα απνηειεί κνλαδηθφ ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. 

-Να γλσξίζνπλ πσο ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηελ Γεξκαλία κε ηνπο Δβξαίνπο ηελ πεξίνδν 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 
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-Να εμεγνχλ ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν «ηειηθή ιχζε θαη ηη πξνέβιεπε ην ζρέδην ηεο 

ηειηθήο ιχζεο. 

-Να θαηαλνήζνπλ ηα νδπλεξά απνηειέζκαηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

-Να ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ Δπξψπε ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

-Να  εμεηάζνπλ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηεο 4
ε
 Απγνχζηνπ ζηελ Διιάδα. 

-Να αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπο, ζε γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ην θαζεζηψο ηεο 

4εο Απγνχζηνπ θαη ζε γεγνλφηα ηνπ πφιεκνπ ηνπ 1940 θαη ηεο Γεξκαληθήο θαηνρήο 

ζηελ Διιάδα. 

-Να θαηαλνήζνπλ φηη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα απνηειεί ην κφλν πνιίηεπκα πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ πνιπθσλία θαη ζηνλ ιαφ. 

-Να θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο «νπηηθέο» ηνπ πνιέκνπ. 

-Να γλσξίζνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Γεξκαληθή εηζβνιή ζηελ Διιάδα. 

-Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνξεία ησλ Δβξαίσλ ηεο Δπξψπεο θαη ην Οινθαχησκα σο έλα 

κνλαδηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξία. 

-Να πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα αληηκεηψπηζαλ νη Γεξκαλνί ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Πξνηεηλόκελνο δηδαθηηθόο Υξόλνο 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο ζα είλαη 2 ψξεο. Σελ πξψηε ψξα ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο καζεηέο γεληθά 

ζηνηρεία γηα ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ δεχηεξε ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

παξνπζίαζε πνπ αθνξά ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ θαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ εηζβνιή ησλ Ηηαιψλ θαη ησλ 

Γεξκαλψλ ζηελ Διιάδα. 
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Πεξηγξαθή Γξάζεσλ 

Αξρηθά ν εθπαηδεπηηθφο αλνίγεη ηελ ειεθηξνληθή παξνπζίαζε κε ηίηιν «Β‟ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο». ηελ πξψηε δηαθάλεηα ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο 

λα ζθεθηνχλ ηη  ήηαλ ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο. ηεξηδφκελνο ζηηο πην ζσζηέο 

απφςεηο αλνίγεη ην πεξηερφκελν ηεο πξψηεο δηαθάλεηαο φπνπ ηνπο επεμεγεί ηη ήηαλ ν 

Β‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. ηελ ζπλέρεηα ζηελ 2
ε
 δηαθάλεηα ηνπο επεμεγεί ηα αίηηα 

πνπ νδήγεζαλ ζηνλ πφιεκν. Μεηά ζηελ επφκελε δηαθάλεηα ηνπο θαιεί λα ζθεθηνχλ 

πνην πξφζσπν ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ κηιάλε γηα ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αλακέλεη λα αθνχζεη ην φλνκα ηνπ Υίηιεξ. ηελ ζπλέρεηα αλνίγεη ηελ 

δηαθάλεηα φπνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ν ηξφπνο πνπ αλήιζε ζηελ εμνπζία θαη 

ηηο βιέςεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ ε Γεξκαλία λα απαιιαρηεί απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ηαπεηλσηηθήο ζπλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ. ηηο δηαθάλεηεο 6-8 ζπδεηά θαη επεμεγεί 

ηνπο φξνπο Φαζηζκφο θαη Ναδηζκφο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζ‟ απηνχο ηνπο δπν 

φξνπο. Ο ζηφρνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ε Ναδηζηηθή ηδενινγία πνπ 

εθπξνζσπνχζε ην θφκκα ηνπ Υίηιεξ ήηαλ απάλζξσπε θαη λα κπνξέζνπλ αθνχ 

θαηαλνήζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία λα ηελ ζπλδέζνπλ κε ην Οινθαχησκα ησλ 

Δβξαίσλ. ηηο επφκελεο δηαθάλεηεο (10-12) παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο νη 

ζπκθσλίεο ηνπ Μνλάρνπ θαη ην ζχκθσλν Μνιφηνθ- Ρηκπεληξνπ. ηελ 12
ε
 δηαθάλεηα 

νη καζεηέο κέζα απφ θπθιηθφ πίλαθα ζα θαηαλνήζνπλ ην πψο ην ζχκθσλν Μνιφηνθ- 

Ρηκπεληξνπ επεξέαζε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Πνισλία. ηελ δηαθάλεηα 

14,κέζα απφ ηνλ ράξηε πνπ ζα ηνπο δείμεη ν εθπαηδεπηηθφο ζα δνπλ πνηεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο ζπκκεηείραλ ζηνλ πφιεκν. Θα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο αλ λνκίδνπλ φηη φιεο 

νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο  πνιέκεζαλ  ηελ Γεξκαλία πνπ θήξπμε ηνλ πφιεκν. Αθνχ 

αθνχζεη ηηο απφςεηο ηνπο, ζα ηνπο εμεγήζεη φηη θάπνηεο ρψξεο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ 

Γεξκαλία θαη θάπνηεο άιιεο ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα πνιεκήζνπλ ηελ λαδηζηηθή 

ηδενινγία γηα λα κπνξέζεη θαη πάιη ε Δπξψπε λα επαλέιζεη ζηελ δεκνθξαηηθή 

νκαιφηεηα. ηηο δηαθάλεηεο 15-22 ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο καζεηέο νη 

ζεκαληηθφηεξεο κάρεο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Δπξψπε, ζηελ Δ...Γ θαη 

ζηελ Ακεξηθή κέζα απφ εηθφλεο θαη πίλαθεο φπνπ ζα δίλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θάζε κάρε. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

παξνπζηάζεη ηελ δηαθάλεηα 23 φπνπ έρεη κφλν ηνλ ηίηιν Οινθαχησκα. Θα ξσηήζεη 

ηνπο καζεηέο ηη ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ αθνχγνληαο ηελ ιέμε Οινθαχησκα. Οη 

απφςεηο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ ζσζηή απάληεζε ζα θαηαγξαθνχλ απφ ηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ ζηνλ πίλαθα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα επεμεγήζεη ηνλ νξηζκφ  ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, θαη ηνλ ιφγν πνπ απηφ απνηειεί κνλαδηθφ γεγνλφο θαη δελ κπνξεί 

λα ζπγθξηζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε γελνθηνλία. ηηο δηαθάλεηεο 25-27 ζα 

παξνπζηαζηεί ζηνπο καζεηέο έλα βαζηθφ γεγνλφο πνπ έθξηλε ην κέιινλ ησλ Δβξαίσλ 

ηεο Γεξκαλίαο ηελ «λχρηα ησλ Κξπζηάιισλ». Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζα 

παξνπζηαζηεί δηφηη απνηειεί ηελ πξψηε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αληηζεκηηηζκνχ 

θαη γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην θιίκα πνπ ππήξρε ζηελ Γεξκαλία ζρεηηθά κε 

ηνπο Δβξαίνπο ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ. ηηο δηαθάλεηεο 27-29 ζα παξνπζηαζηεί 

ζηνπο καζεηέο ην ζρέδην εμφλησζεο ησλ Γεξκαληθψλ αξρψλ ελάληηα ζηνπο 

Δβξατθνχο πιεζπζκνχο ηεο Δπξψπεο. Δηδηθφηεξα ζηελ δηαθάλεηα 29 ζα γίλεη κηα 

κηθξή εηζαγσγηθή αλαθνξά ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα ν εθπαηδεπηηθφο αλνίγεη ηελ ειεθηξνληθή παξνπζίαζε 

ηνπ project κε ηίηιν «Ζ Διιάδα αληηζηέθεηαη ζηνλ θαζηζκφ». Ζ ζπγθεθξηκέλε 

παξνπζίαζε ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο εηθφλεο ρσξίο λα δίλεη θάπνηνπ είδνπο 

πιεξνθνξίεο ζηηο δηαθάλεηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα ελεκεξψζεη πξνθνξηθά ηνπο 

καζεηέο γηα ηηο βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο θάζε δηαθάλεηαο. ηελ νπζία νη καζεηέο 

ζα κάζνπλ κέζα απφ ηηο εηθφλεο. ηελ πξψηε δηαθάλεηα νη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ κέζα 

απφ δπν εηθφλεο ηνπ Μνπζνιίλη θαη ηνπ Υίηιεξ, πσο ήηαλ ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ν Β‟ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε. Ο ζηφρνο είλαη λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο θαη λα απαληήζνπλ φηη ζηελ Ηηαιία 

θαη ζηελ Γεξκαλία θπξηαξρνχζαλ δπν απηαξρηθά θαζεζηψηα. ηελ 2ε δηαθάλεηα ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα δείμεη ζηα παηδηά δπν εηθφλεο ε κηα ζα είλαη απφ ην ζήκα ηεο 4
εο

 

Απγνχζηνπ θαη ε δεχηεξε ζα είλαη κηα πξνζσπνγξαθία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. Αθνχ 

δείμεη απηέο ηηο εηθφλεο ζα θιεζνχλ λα ζθεθηνχλ ηη ζπλέβαηλε ζηελ Διιάδα ηελ ίδηα 

πεξίνδν. Αλ νη καζεηέο δπζθνιεπηνχλ λα βξνπλ ηελ απάληεζε, ηφηε ζα ηνπο 

βνεζήζεη θαη ζα ηνπο εμεγήζεη φηη θαη ζηελ Διιάδα ηελ ίδηα πεξίνδν ππήξρε ην 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. Θα ηνπο εμεγήζεη κε 

ιίγα ιφγηα πσο αλήιζε ζηελ εμνπζία θαη ηηο αξρέο πνπ είρε ην θαζεζηψο. ηελ 4
ε
 

δηαθάλεηα νη καζεηέο ζα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο φπνπ ζα θιεζνχλ λα 

θαληαζηνχλ φηη δνπλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Διιάδα, ζα πεξηγξάςνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ θαη ζα ζθεθηνχλ πνηεο 

ειεπζεξίεο ζα ζηεξνχληαλ. Αθνχ απαληήζνπλ ζηηο δπν εξσηήζεηο ελζπλαίζζεζεο, ζα 

θιεζνχλ λα ζθεθηνχλ πνηεο δηαθνξέο ζα ππήξραλ σο πξνο ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην 
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δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Ο ζηφρνο κ‟ απηή ηελ εξψηεζε είλαη λα αλαδεηρζεί ην 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα σο ην κφλν πνιίηεπκα πνπ νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη λα 

πξάμνπλ φηη επηζπκνχλ ζηα πιαίζηα ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ θξάηνπο πνπ 

δνπλ. ηηο επφκελεο δηαθάλεηεο (5-6) ζα γίλνπλ εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο φπνπ ζα 

ελεξγνπνηνχλ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηνπ Β‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα. 

Αξγφηεξα ζα γίλεη εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Διιάδα θαη νη 

καζεηέο νκαδηθά ζα θιεζνχλ λα ζθεθηνχλ, κέζα απφ δπν εηθφλεο πνπ ζα αθνξνχλ 

ηελ αλαρψξεζε ησλ Διιήλσλ ζην κέησπν, ην πψο αηζζάλνληαλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

ζηξαηηψηεο γηα ηελ αλαρψξεζε ηνπο ζηα βνπλά ηεο Αιβαλίαο. Μεηά, ζα ππάξμεη κηα 

εξψηεζε ελζπλαίζζεζεο φπνπ νη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ ην πσο ζα αληηδξνχζαλ νη 

ίδηνη ζε κηα ελδερφκελε επηζηξάηεπζε εθείλε ηελ πεξίνδν. ηηο δηαθαλείο 7-9 νη 

καζεηέο βιέπνληαο ηηο εηθφλεο κε ηηο εθεκεξίδεο θαη κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηελ ψξα ηεο 

κάρεο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο φςεηο ηνπ πνιέκνπ. Θα ζπγθξίλνπλ ηα 

πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ κε ηηο εηθφλεο ησλ καρφκελσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζ‟ απηέο ηηο εηθφλεο απφ 

ηελ κηα ππάξρεη ν παλεγπξηζκφο ησλ εθεκεξίδσλ γηα ηηο λίθεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ θαη απφ ηελ άιιε νη δπζθνιίεο ησλ καρφκελσλ γηα λα θηάζνπλ ζηελ λίθε. 

ηηο δηαθάλεηεο 10-13 νη καζεηέο κέζα απφ ηηο εηθφλεο θαη απφ ηηο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο δψζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

εηζέβαιαλ νη Γεξκαλνί ζηελ Διιάδα.  ηελ 11
ε
 δηαθάλεηα νη καζεηέο ζα αθνχζνπλ 

ερεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ αλαγγειία ηεο εηζβνιήο ησλ Γεξκαληθψλ δπλάκεσλ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηνλ θξαηηθφ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ. Δηδηθή αλαθνξά ζα γίλεη 

ζηηο δηαθνξεηηθέο δψλεο θαηνρήο ηεο Διιάδαο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ράξηε θαη 

ζηελ εηζβνιή ησλ Καηνρηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ ζα 

ππάξμεη θαη κηα εξψηεζε ελζπλαίζζεζεο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ πνιηηψλ εθείλεο ηεο επνρήο φηαλ νη Γεξκαλνί εηζέβαιιαλ ζηελ 

πφιε. Σέινο ζα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζην Δβξατθφ ζηνηρείν ηεο πφιεο ζηηο 

δηαθάλεηεο 14-15. Οη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ, κε βάζε θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γηα 

ηνπο Δβξαίνπο ηεο Δπξψπεο, απφ ηελ πξνεγνχκελε ειεθηξνληθή παξνπζίαζε, ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ Γεξκαληθψλ αξρψλ ζηνλ Δβξατθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο. Ζ εξψηεζε 

απηή ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα λα μεθηλήζεη ε δηεξεχλεζε ηνπ Δβξατθνχ 

ζηνηρείνπ ζηελ Θεζζαινλίθε. 
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3.3 2ε Θεκαηηθή ελόηεηα: Ζ απέιαζε ησλ εθαξαδηηώλ Δβξαίσλ 

από ηελ Ηζπαλία θαη ε  δσή  ηνπο, ζηελ Θεζζαινλίθε από ηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 αηώλα κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηώλα 

Πεξηερόκελα: Ζ απέιαζε ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ θαη ε άθημε ηνπο ζηελ 

Θεζζαινλίθε. Σα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη νη ζρέζεηο εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ κε ηνπο 

Υξηζηηαλνχο. Ζ ζπκβνιή ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαηψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηεο πφιεο. Ζ ππξθαγηά ηνπ 1917 θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ Δβξατθή θνηλφηεηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

Δηδηθόο ζθνπόο 

ηφρνο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ηελ εθδίσμε ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ απφ 

ηελ Ηζπαλία θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ Οζσκαληθή Θεζζαινλίθε. Δπηπιένλ λα 

γλσξίζνπλ ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηηο 

ζρέζεηο ησλ Θεζζαινληθηψλ Υξηζηηαλψλ θαη ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ. Δπηπιένλ 

ζα δηεξεπλήζνπλ ηελ ζπκβνιή ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο 

πφιεο. Σέινο ζα εμεηάζνπλ ηελ ζεκαζία πνπ είρε ε θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 1917 

γηα ηελ Δβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο. 

Δηδηθόηεξα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα: 

-Να θαηαλνήζνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ νδήγεζε ηνπο εθαξαδίηεο Δβξαίνπο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ Ηζπαλία θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηνπο ηφπνπο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ Οζσκαληθή Θεζζαινλίθε. 

-Να θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο (Υξηζηηαλνί, 

Μνπζνπικάλνη, Δβξαίνη) εγθαζίζηαλην ζε δηαθνξεηηθέο ζπλνηθίεο κέζα ζηελ πφιε. 

-Να γλσξίζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο έλδπζεο ησλ ηξηψλ ζξεζθεπηηθψλ 

νκάδσλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ ελδπκαζία ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

-Να εληνπίδνπλ θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ δπν ζξεζθεηψλ ( Υξηζηηαληθήο θαη      

Ηνπδατθήο). 
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-Να θαηαλνήζνπλ ηελ πιεζπζκηαθή ππεξνρή ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ έλαληη 

ησλ άιισλ ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ ηελ πφιεο. 

-Να γλσξίζνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αξγία ηεο Ηνπδατθήο 

ζξεζθείαο θαη ζηελ αξγίαο ηεο Υξηζηηαληθήο ζξεζθείαο. 

-Να εξκελεχζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ ζχλαπηαλ γάκνπο νη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη 

κε ηνπο Υξηζηηαλνχο. 

-Να γλσξίζνπλ ηελ γιψζζα πνπ κηινχζαλ νη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη θαη λα 

θαηαλνήζνπλ αλ ε δηαθνξά σο πξνο ηελ γιψζζα κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ 

δεκηνπξγνχζε δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή. 

-Να θαηαλνήζνπλ φηη νη δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ δελ 

απνηεινχλ ιφγν απφξξηςεο γηα ηελ ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο ζχλαςεο θηιηθψλ ζρέζεσλ κε άηνκα, κε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία απφ ηνπο ίδηνπο. 

-Να κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα ηνπο αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθείεο. 

-Να θαηαλνήζνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ Δβξαίσλ πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ 

άλζξσπνη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ζηεξεφηππν πεξί 

«νηθνλνκηθνχ πινχηνπ φινπ ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο». 

-Να θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν δσήο ησλ απιψλ Δβξαίσλ εξγαηψλ 

θαη ησλ Δβξαίσλ επηρεηξεκαηηψλ. 

-Να γλσξίζνπλ ηελ ζπκβνιή ησλ Δβξαίσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πφιεο.  

-Να γλσξίζνπλ γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917 θαη λα  εμεηάζνπλ πσο 

επεξέαζε ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

-Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ Δβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο κέρξη ηελ 

γεξκαληθή θαηνρή. 
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Πξνηεηλόκελνο δηδαθηηθόο ρξόλνο 

Ο ζπλνιηθφο δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη 5 δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ πξψηε ψξα ζα 

αλαισζεί ζηελ εθδίσμε ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ απφ ηελ Ηζπαλία, ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο εθδίσμεο θαη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ Οζσκαληθή Θεζζαινλίθε. 

Γπν ψξεο ζα αθηεξσζνχλ ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ 

(ζξεζθεία, εθπαίδεπζε, γιψζζα θαη ελδπκαζία) θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ είραλ κε ηνπο 

Υξηζηηαλνχο. Σελ ηέηαξηε ψξα ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ ζπκβνιή ησλ Θεζζαινληθηψλ 

Δβξαηψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο. Σέινο ηελ πέκπηε ψξα ζα γίλεη ιφγνο 

γηα ηελ ζεκαζία ηεο ππξθαγηάο ηνπ 1917 γηα ηνλ Δβξατθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο. 

Πεξηγξαθή δξάζεσλ 

Πξώην ζηάδην 

Αξρηθά ν εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζε φιεο ηηο νκάδεο ην δηάηαγκα απέιαζεο ησλ 

εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε θαη λα ζθεθηνχλ πσο έλησζαλ νη Δβξαίνη φηαλ ηελ δηάβαζαλ. Μ‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ πνηνη ήηαλ νη εθαξαδίηεο Δβξαίνη, απφ πνπ 

πξνέξρνληαλ θαη γηαηί έθπγαλ απφ ηελ Ηζπαλία. ηελ ζπλέρεηα νη καζεηέο πνπ ζα 

είλαη ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ζα κειεηήζνπλ ην δεχηεξν θείκελν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ  θαη ζα δξακαηνπνηήζνπλ 

ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ κέρξη νη εθαξαδίηεο λα θηάζνπλ ζην ιηκάλη γηα λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηελ Ηζπαλία. Ζ θάζε νκάδα ζα πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο 

πφιεηο ηεο Ηζπαλίαο. Οη καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο δξακαηνπνηήζεηο ηνπο ζηελ 

ηάμε θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

απνρψξεζεο ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ. ηεξηδφκελνη ζην ίδην θείκελν, νη καζεηέο 

ζα κειεηήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ππνδέρηεθαλ νη αξρέο ηηο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 

ηνπ εθαξαδίηεο Δβξαίνπο, θαη ζα απαληήζνπλ ζηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην πψο ζεσξνχλ φηη ήηαλ ε δσή ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ ζηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Αθνχ αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα ηνπο αλαθέξεη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ δσή ηνπο ζηελ 

απηνθξαηνξία θαη γηα ηελ δσή ηνπο ζηελ Θεζζαινλίθε. Θα ηνλίζεη φηη ζηελ 

Θεζζαινλίθε ήξζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν Δβξαίνη θαη απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Θα 
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αλαθέξεη φκσο ,φηη ζην ζπγθεθξηκέλν project ζα αζρνιεζνχλ νη καζεηέο κε ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Ηζπαλίαο, επεηδή απηνί ήηαλ νη πνιππιεζέζηεξε νκάδα ζηελ 

Θεζζαινλίθε. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

κειεηήζνπλ ην ηξίην θείκελν ηνπ θχιινπ εξγαζίαο «Δβξατθνί ζπλνηθηζκνί ηελ 

πεξίνδν ηεο Οζσκαλνθξαηίαο», ζα ςάμνπλ ζηνλ ράξηε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ 

βξίζθνληαη απηέο νη ζπλνηθίεο θαη ζα ζθεθηνχλ γηα πνην ιφγν νη δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ηεο πφιεο θαηνηθνχζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλνηθίεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ζ θάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηεο ζηελ ηάμε θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο αθνχ αθνχζεη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ζα  εμεγήζεη, ζε φιε ηελ ηάμε 

ηνλ ιφγν πνπ θαηνηθνχζαλ νη δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπλνηθίεο. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ δνχζαλ νη 

Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζα θαηαλνήζνπλ κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηηο ζρέζεηο πνπ είραλ κε ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο 

ηεο πφιεο. 

Γεύηεξν ζηάδην 

Σηο δπν επφκελεο ψξεο νη ηέζζεξηο νκάδεο ησλ καζεηψλ ζα αζρνιεζνχλ κε 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ εθαξαδηηψλ 

Δβξαίσλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ είραλ κε ηνπο Υξηζηηαλνχο ζπκπνιίηεο ηνπο. Ζ πξψηε 

νκάδα ζα εξεπλήζεη ηελ ελδπκαζία ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ. Θα ηνπο δνζεί έλα 

θείκελν φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο ηχπνπο ελδπκαζίαο ησλ Δβξαίσλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο θαη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

.Αθνχ κειεηήζνπλ ην 

θείκελν ζα πεξηγξάςνπλ ηηο δπν εηθφλεο ηεο πξψηεο εξψηεζεο. Με ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσηνγξαθηψλ νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ φια φζα δηάβαζαλ ζην 

θείκελν. ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο έλδπζεο ησλ ηξηψλ γπλαηθψλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ φηη νη πηζηνί 

ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ θνξνχζαλ δηαθνξεηηθά ξνχρα.  ηελ ηξίηε 

δξαζηεξηφηεηα ζα πεξηγξάςνπλ ηξεηο θσηνγξαθίεο ηξηψλ αλδξψλ απφ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο. Οη καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε ηηο απαληήζεηο ηνπο 

θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζζέζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νλνκαζίεο ησλ 

ελδπκάησλ ηεο Μνπζνπικαληθήο θαη Υξηζηηαληθήο ζξεζθείαο. Ο ζηφρνο είλαη θαη 

ζηελ δεχηεξε θαη ζηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 
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ηχπνπο έλδπζεο ησλ ηξηψλ ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ 

θσηνγξαθηψλ. 

Ζ δεχηεξε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ Δβξατθή ζξεζθεία. Με βάζε ηελ καξηπξία 

κηαο επηδήζαζαο Θεζζαινληθηάο Δβξαίαο πνπ πεξηγξάθεη ηα ζξεζθεπηηθά έζηκα ηεο 

Ηνπδατθήο ζξεζθείαο, νη καζεηέο ζα ςάμνπλ λα βξνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα απαληήζνπλ ζηελ πξψηε εξψηεζε, φπνπ ζα 

κειεηήζνπλ μαλά έλα απφζπαζκα απφ ην θείκελν πνπ δηάβαζαλ θαη ζα ζθεθηνχλ κε 

πνην κπζηήξην ηεο Υξηζηηαληθήο ζξεζθείαο ζπλδέεηαη ε λεζηεία ησλ Δβξαίσλ. Ο 

ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα απαληήζνπλ φηη ζπλδέεηαη κε ην κπζηήξην ηεο Θείαο 

Κνηλσλίαο ζηελ Υξηζηηαληθή ζξεζθεία. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ν 

εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα δείμεη ζηνπο καζεηέο φηη νη ζξεζθείεο κεηαμχ ηνπο έρνπλ 

πεξηζζφηεξα θνηλά απφ φηη δηαθνξέο. ηελ ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ Θεζζαινλίθε σο κηα Δβξαηνχπνιε. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πιεζπζκηαθή ππεξνρή ησλ Δβξαίσλ κέζα ζηελ 

πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ ηξίηε εξψηεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζην θείκελν ηνπ Γηψξγνπ 

Ησάλλνπ, αθνξά ηελ αββαηηάηηθε αξγία γηα ηνπο Δβξαίνπο φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κε ηελ Κπξηαθάηηθε 

αξγία ησλ Υξηζηηαλψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πεξηκέλεη 

απφ ηνπο καζεηέο λα πνπλ φηη κηα βαζηθή νκνηφηεηα ζηηο αξγίεο ησλ δπν ζξεζθεηψλ 

είλαη φηη νη πηζηνί ησλ δπν ζξεζθεηψλ δελ εξγάδνληαη εθείλε ηελ εκέξα, αιιά θαη λα 

ζθεθηνχλ φηη απηφ δελ είλαη απφιπην γηα ηελ αξγία ηεο Κπξηαθήο. Δπίζεο ζηελ ίδηα 

δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ φηη κηα βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ελψ ζηελ 

αββαηηθή αξγία νη Δβξαίνη ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα πεγαίλνπλ ζηελ πλαγσγή 

θαη κεηά δελ αζρνινχληαη κε ηίπνηα, ζηελ Κπξηαθάηηθε αξγία νη Υξηζηηαλνί κπνξνχλ 

λα αζρνιεζνχλ κε φηη επηζπκνχλ. Ο ζηφρνο θαη πάιη είλαη λα δνπλ νη καζεηέο φηη νη 

ζξεζθείεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο θαη ιηγφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Οη 

καζεηέο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ κειέηε ησλ δπν θεηκέλσλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ ηάμε, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

δψζεη έκθαζε ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ζαββαηηάηηθε αξγία ηεο Ηνπδατθήο 

ζξεζθείαο, ζην εβξατθφ Πάζρα θαη ζηελ πιεζπζκηαθή ππεξνρή ησλ Δβξαίσλ ζηελ 

πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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Ζ ηξίηε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ γιψζζα θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθαξαδηηψλ 

Δβξαίσλ. Αξρηθά ζα κειεηήζνπλ ηηο δπν καξηπξίεο πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ γιψζζα 

θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Δβξαίσλ. ηελ ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα απαληήζνπλ ζηελ 

πξψηε εξψηεζε ηνπ θεηκέλνπ φπνπ ζα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην αλ νη 

Υξηζηηαλνί πνπ κηινχζαλ ηα Διιεληθά απνδερφηαλ ηνπο Δβξαίνπο πνπ είραλ άιιε 

γιψζζα. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε δηαθνξά ζηελ γιψζζα κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ 

δεκηνπξγνχζε δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή. ηελ ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ δεχηεξε εξψηεζε φπνπ νη καζεηέο ζα 

δξακαηνπνηήζνπλ κηα παξέα ρξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείν καδί. 

θνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη νη 

δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ δελ απνηεινχλ ιφγν απφξξηςεο γηα 

ηελ ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ, κέζα απφ ηελ δξακαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη 

καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ ηελ δξακαηνπνίεζε ηνπο ζηελ ηάμε. Μεηά, ζα 

αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπνπ εθεί ζα δνζνχλ θάπνηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ζρνιεία ηελ επνρή εθείλε. Θα ηνληζηεί φηη φινη νη Δβξαίνη δελ 

πήγαηλαλ ζε κηθηά ζρνιεία. Δπηπιένλ ν εθπαηδεπηηθφο ζα αλαθεξζεί θαη ζην φηη ε 

ιαληίλν δελ επεξέαζε ηφζν πνιχ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Υξηζηηαλνχο, επεηδή απηή ε 

γιψζζα θπξηαξρνχζε ζην εκπφξην θαη αλαγθαζηηθά ηελ είραλ κάζεη θαη νη Έιιελεο, 

σζηφζν ζα ηνληζηεί φηη ππήξραλ θαη θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

αληηδξνχζαλ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηελ γιψζζα. 

 Ζ ηέηαξηε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηηο ζρέζεηο Υξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ. Πξψηα, 

ζα κειεηήζνπλ νη καζεηέο ην πξψην θείκελν θαη ζα απαληήζνπλ ζηηο δπν εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κε αλζξψπνπο άιιεο ζξεζθείαο. ηφρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη καζεηέο λα κάζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο ζχλαςεο θηιηθψλ 

ζρέζεσλ κε άηνκα, κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία απφ ηνπο ίδηνπο. Αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

κειέηε ηεο δεχηεξεο καξηπξίαο φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζχλαςε εξσηηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ κηαο Δβξαίαο θαη ελφο Υξηζηηαλνχ. Οη καζεηέο ζα απαληήζνπλ ζηηο δπν 

εξσηήζεηο φπνπ ζηελ πξψηε ζα ζθεθηνχλ ην πψο αηζζάλνληαλ ε θνπέια πνπ νη γνλείο 

ηεο δελ απνδερφηαλ ηελ απφθαζε ηεο λα παληξεπηεί ηνλ Υξηζηηαλφ θαη ε δεχηεξε 

εξψηεζε, είλαη εξψηεζε ελζπλαίζζεζεο φπνπ νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα κπνπλ ζηελ 

ζέζε ηεο θνπέιαο θαη λα ζθεθηνχλ ηη ζα έθαλαλ πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ηελ 
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απφθαζε ησλ γνληψλ ηεο πνπ δελ απνδερφηαλ ηελ ζχλαςε ζρέζεο κε ηνλ Υξηζηηαλφ. 

ηφρνο ησλ δπν δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα κπνπλ ζηελ ζέζε ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο 

ηζηνξίαο κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο. Οη καζεηέο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ζα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχ 

αθνχζεη ηηο απφςεηο ηνπο, ζα ζηεξηρηεί ζ‟ απηέο θαη ζα ζπδεηήζεη καδί ηνπο γηα ην 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα θάλνπκε παξέα κ‟ αλζξψπνπο απφ άιινπο πνιηηηζκνχο. 

Δπηπιένλ ζα αλαθέξεη ζηα παηδηά φηη ε ζχλαςε εξσηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Δβξαίσλ 

θαη Υξηζηηαλψλ ήηαλ θάηη ην αζπλήζηζην. Αθφκε ζα ηνπο ηνλίζεη φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο Δβξαίνη θαη Υξηζηηαλνί ζχλαπηαλ κφλν θηιηθέο ζρέζεηο 

ζχλαπηαλ κεηαμχ ηνπο. 

Σξίην ζηάδην 

Σελ ηέηαξηε ψξα νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ ζπκβνιή ησλ Δβξαίσλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πξψηε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ έλαλ πηλάθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα επαγγέικαηα πνπ 

αζθνχζαλ νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε κέζα ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. Αθνχ εξεπλήζνπλ ηνλ πίλαθα ζα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο. Ζ πξψηε 

εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ έρεη σο ζηφρν λα δείμεη 

ζηνπο καζεηέο φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ θαη ηεο 

εξγαηηάο. Ζ δεχηεξε εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ ζρέζε ησλ Δβξαίσλ κε ην εκπφξην ζηελ 

Θεζζαινλίθε, έρεη σο ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ φηη ην εκπφξην ηεο Θεζζαινλίθεο 

ειέγρνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Δβξαίνπο Θεζζαινληθείο θαη ιηγφηεξν απφ ηνπο 

Υξηζηηαλνχο. Σέινο ε ηξίηε εξψηεζε ζηνρεχεη ζην λα δείμεη ζηνπο καζεηέο φηη νη 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαλ νη πιεηνςεθία ησλ Δβξαίσλ ήηαλ άζιηεο θαη δελ 

ππήξραλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηηο κέξεο καο. Οη καζεηέο 

ζα παξνπζηάζνπλ ηηο απαληήζεηο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

ηνπο εμεγήζεη ην πφζν θαζνξηζηηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ Δβξαίσλ εξγαηψλ θαη 

εκπφξσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα ζα αζρνιεζεί θαη απηή κε ηνπο Δβξαίνπο εξγάηεο θαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Αθνχ κειεηήζνπλ ην θείκελν ηνπ Νηίλνπ 

Υξηζηηαλφπνπινπ θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ Δβξαίσλ εξγαηψλ ζα ζθεθηνχλ πσο ήηαλ 

ε επαγγεικαηηθή δσή ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. Ο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ήηαλ κηα δσή δχζθνιε αληηκέησπε θαζεκεξηλά κε θαθνπρίεο, ρσξίο 
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ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. ηελ δεχηεξε εξψηεζε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

επηιέμνπλ έλα επάγγεικα ηεο εξγαηηάο απφ ην θείκελν ηνπ Υξηζηηαλφπνπινπ θαη λα 

ζθεθηνχλ πσο ζα ήηαλ ε θαζεκεξηλή δσή απηνχ ηνπ εξγάηε κέζα απφ ηελ 

ελζπλαίζζεζε. ηφρνο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλζήθεο  ζηηο νπνίεο δνχζαλ νη Δβξαίνη 

εξγάηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα αθνχζεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη ζα πξνζζέζεη 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο, αλ είλαη αλαγθαίν, πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαη θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ζν αλαθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ εξγαηψλ ζα 

θάλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά θαη ζηελ ίδξπζε ηεο  Federation απφ ηνλ Αβξαάκ 

Μπελαξφγηα. 

Ζ ηξίηε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηα επαγγέικαηα Δβξαίσλ θαη Υξηζηηαλψλ. Οη 

καζεηέο ζα κειεηήζνπλ ην θείκελν ηνπ Γηψξγνπ Ησάλλνπ φπνπ αλαθέξεηαη ζηα 

επαγγέικαηα ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ Υξηζηηαλψλ θαη γεληθφηεξα ζηηο ζπλζήθεο 

επηβίσζεο ησλ Δβξαίσλ εξγαηψλ. Αθνχ κειεηήζνπλ ην θείκελν ζα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα φπνπ ζα ζθεθηνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ Υξηζηηαλψλ θαη ησλ 

Δβξαίσλ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ πσο ππήξραλ κεηαμχ ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ Υξηζηηαλψλ δηαθνξέο σο 

πξνο ηνλ εκπφξην. Αξγφηεξα, ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα φπνπ νη 

καζεηέο ζα ζθεθηνχλ ηη επαγγέικαηα έθαλαλ νη Δβξαίνη θαη γηαηί νη Υξηζηηαλνί δελ 

έθαλαλ ηα αληίζηνηρα επαγγέικαηα. Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο νη 

καζεηέο ζα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζζέζεη θάπνηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία. Θα αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη ππήξραλ δπζθνιίεο κεηαμχ 

Δβξαίσλ θαη Υξηζηηαλψλ σο πξνο ην εκπφξην, δηφηη νη Δβξαίνη θαηείραλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εκπνξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη απηφ δελ ην απνδερφηαλ νη 

Υξηζηηαλνί Έιιελεο, πνπ ζεσξνχζαλ ηελ πφιε ειιεληθή, παξά ην φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ θαηνίθσλ ηεο, ήηαλ Δβξαίνη ήδε απφ ην 1500. Δπηπιένλ αλ νη καζεηέο 

δπζθνιεπηνχλ ζηελ δεχηεξε εξψηεζε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα αλαθέξεη ζηελ ηάμε φηη νη 

πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ αζρνινχληαλ κε ηελ γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία θαη 

ιίγνη αζρνινχληαλ κε δνπιεηέο ηνπο «πνδαξηνχ» γηαηί ηεο ζεσξνχζαλ δχζθνιεο θαη 

αλζπγηεηλέο. 
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Ζ ηέηαξηε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ ζπκβνιή ησλ νιηγαξρψλ Δβξαίσλ ζηελ 

δεκηνπξγία βηνκεραληψλ, ζηελ Θεζζαινλίθε. Αξρηθά ε ηέηαξηε νκάδα ζα κειεηήζεη 

ην πξψην θείκελν ηεο έξεπλαο ηεο, ηνπ Γηψξγνπ Ησάλλνπ. Με βάζε ην θείκελν νη 

καζεηέο ζα απαληήζνπλ ζηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο φπνπ ζα 

ζθεθηνχλ ηηο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ ζηελ δσή ησλ Δβξαίσλ εξγαηψλ θαη ζηελ δσή 

ησλ πινπζίσλ Δβξαίσλ επηρεηξεκαηηψλ. ηελ ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα κειεηήζνπλ ην 

δεχηεξν θείκελν ηνπ Β. Κνιψλα-Οι. Σξαγαλνχ-Γειεγηάλλε, φπνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

Δβξαίνπο βηνκήραλνπο θαη ην πψο απηνί επεξέαζαλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

πφιεο. Αθνχ κειεηήζνπλ ην θείκελν ζα απαληήζνπλ ζηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα 

φπνπ ζα ζθεθηνχλ πσο κπνξεί λα ήηαλ ε δσή ησλ Δβξαίσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ην 

πνηεο ζα ήηαλ νη ζρέζεηο κε ηνπο εξγάηεο ηνπο. Μ‟ απηέο ηηο δπν δξαζηεξηφηεηεο νη 

καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ φηη νη δσέο ησλ Δβξαίσλ επηρεηξεκαηηψλ ήηαλ δηαθνξεηηθέο 

θαη δελ κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο δσέο ησλ απιψλ εξγαηψλ. Ζ ηειεπηαία 

εξψηεζε ελζπλαίζζεζεο έρεη ζθνπφ λα δείμεη ζηνπο καζεηέο φηη εθείλε ηελ επνρή 

κπνξνχζαλ θαη Υξηζηηαλνί λα εξγαζηνχλ ζε βηνκεραλίεο Δβξαίσλ. Αθνχ αθνχζεη ηηο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ ηεο ηέηαξηεο νκάδαο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζζέζεη αλ 

δηαπηζηψζεη ειιείςεηο, θάπνηεο ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ πνπ ζα αθνξνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δσή ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ηηο ζρέζεηο πνπ είραλ  κε ηνπο εξγάηεο ηνπο θαη ηελ ζπκβνιή θαη ησλ 

Υξηζηηαλψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ Δβξατθψλ βηνκεραληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 Σέηαξην ζηάδην 

Με ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917 ζα αζρνιεζνχλ θαη νη ηέζζεξηο νκάδεο ηεο ηάμεο. ηελ 

αξρή νη καζεηέο ζα κειεηήζνπλ δπν άξζξα απφ ηηο εθεκεξίδεο «Μαθεδνλία» θαη ηελ 

«θξίπ» θαη κε βάζε απηά ζα απαληήζνπλ ζηηο δπν πξψηεο εξσηήζεηο. θνπφο ηεο 

κειέηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη καζεηέο λα 

γλσξίζνπλ ην πφηε θαη κε πνηνλ ηξφπν μεθίλεζε ε ππξθαγηά. Αθνχ νη καζεηέο 

νινθιεξψζνπλ νκαδηθά ηηο δπν πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηελ 

ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο αλ θξίλεη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο ειιείςεηο σο πξνο ηα γεγνλφηα 

ζα δψζεη θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ιφγν πνπ μεθίλεζε ε ππξθαγηά θαη 

ηελ εκεξνκελία έλαξμε ηεο. ηελ ζπλέρεηα φιεο νη νκάδεο ζα εξεπλήζνπλ ηνπο 

ιφγνπο πνπ δελ κπφξεζε ε θσηηά λα ζβεζηεί θαη εμαπιψζεθε ζε φιν ην θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ην πφζν ζεκαληηθή ήηαλ γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο 
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πφιεο ε ππξθαγηά κέζα απφ ην θείκελν πνπ ζα κειεηήζνπλ. Μεηά νη καζεηέο, ζα 

απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε ελζπλαίζζεζεο. Θα ζθεθηνχλ αλ ήηαλ νη ίδηνη ζηελ ζέζε 

ηεο γπλαίθαο πνπ πξνθάιεζε ηελ ππξθαγηά ζηελ πφιε πσο ζα έλησζαλ. Έπεηηα ζα 

αθνινπζήζεη θαη άιιε κηα εξψηεζε ελζπλαίζζεζεο φπνπ ζα ζθεθηνχλ αλ ήηαλ νη 

ίδηνη νη καζεηέο ζχκβνπινη ηνπ πξσζππνπξγνχ Βεληδέινπ ηη ζα έθαλαλ, νη καζεηέο ζα 

παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ ηάμε. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζα δψζεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηελ δπλαηφηεηα, λα εμεγήζεη ηνπ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ππξνπαζψλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Αξγφηεξα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο έλα ληνθηκαληέξ δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ φπνπ ζα δείμεη 

ζηνπο καζεηέο ηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο 

πφιεο θαη ην πψο απηέο επεξέαζαλ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα, κεηά ηελ παξνπζίαζε  νη 

καζεηέο ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

φπνπ ζα ζθεθηνχλ λα απαληήζνπλ ην πψο επεξέαζαλ ε απφθαζεο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ηνπο Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο ππξφπιεθηνπο πνπ ηνπο ππνρξέσλε 

έκκεζα λα κεηαθεξζνχλ ζηα πξνάζηηα ηεο πφιεο, επεηδή δελ είραλ ηα ρξήκαηα γηα λα 

πάξνπλ πίζσ ηα νηθφπεδα ηνπο απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφο θαη ην αλ ζθέθηνληαλ ην 

ελδερφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Αθνχ αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ, 

ζα ζηεξηρηεί ζηηο πην ζσζηέο θαη ζα ηνπο εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νη κηθξνκεζαίνη 

Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο επέιεμαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιιεο ρψξεο. Σα 

ηειεπηαία δέθα ιεπηά ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο ζα δνζεί θαη έλαο ρξνλνινγηθφο πίλαθαο, 

κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρξνλνινγίεο γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο 

δάζθαινο ζα δψζεη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ θάζε ρξνλνινγία, ψζηε ηα 

παηδηά λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

πφιεο κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή ηνπο εμφλησζε ζηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο. 
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3.4 3ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Ζ πνξεία ησλ Θεζζαινληθηώλ Δβξαίσλ 

πξνο ηελ εμόλησζε 

Πεξηερόκελα: Υξνλνιφγην Οινθαπηψκαηνο, ηα πξψηα αξλεηηθά ζεκάδηα γηα ηελ 

εβξατθή θνηλφηεηα κεηά ηελ είζνδν ησλ Γεξκαλψλ ζηελ πφιε, ην «καχξν» άββαην, 

ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα, ην εβξατθφ λεθξνηαθείν, ηα θπιεηηθά κέηξα ηεο 

Νπξεκβέξγεο (Γθέην, αζηέξη ηνπ Γαπίδ), πξνζπάζεηεο δηάζσζεο απφ ηα ζηξαηφπεδα 

ζαλάηνπ, Άνπζβηηο-Μπηξθέλανπ. 

Δηδηθόο ζθνπόο 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ 

βαζηθέο ρξνλνινγίεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο, λα εμεηάζνπλ ηα πξψηα αξλεηηθά ζεκάδηα 

γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ιίγεο κέξεο κεηά ηελ γεξκαληθή εηζβνιή ζηελ 

Θεζζαινλίθε, λα γλσξίζνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ «καχξνπ» αββάηνπ θαη ην ηη έγηλε ζηα 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα. Δπηπιένλ ζα αζρνιεζνχλ κε ην εβξατθφ λεθξνηαθείν θαη ηα 

θπιεηηθά κέηξα ηεο Νπξεκβέξγεο έηζη φπσο εθαξκφζηεθαλ ζηελ Θεζζαινλίθε. 

Αθφκε ζα δηεξεπλήζνπλ δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο δηάζσζεο Θεζζαινληθηψλ εβξαίσλ 

απφ ηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην ζηξαηφπεδν 

Άνπζβηηο- Μπηξθελάνπ. 

Δηδηθόηεξα νη καζεηέο ζα πξέπεη: 

-Να θαηαλνήζνπλ πσο επεξέαζαλ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα νη πξψηεο «θηλήζεηο» ησλ 

Γεξκαλψλ, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ εηζβνιή ηνπο ζηελ Θεζζαινλίθε. 

-Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νη απινί Υξηζηηαλνί πνιίηεο δελ 

αληέδξαζαλ ζηηο πξψηεο «θηλήζεηο» ησλ Γεξκαλψλ. 

-Να γλσξίζνπλ πηπρέο ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, κέζα απφ ηα άξζξα ησλ θαηνρηθψλ 

εθεκεξίδσλ θαη απφ ηηο πξάμεηο ησλ Υξηζηηαλψλ πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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-Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ ζηάζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ «καχξνπ» άββαηνπ, ηνπ εβξατθνχ 

λεθξνηαθείνπ θαη ζηηο γεληθφηεξεο δειψζεηο πνπ έθαλαλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζεί ν 

εβξατθφο πιεζπζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

-Να αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην «καχξν» 

άββαην, ην εβξατθφ λεθξνηαθείν, ηηο πξνζπάζεηεο δηάζσζεο ησλ Υξηζηηαλψλ πξνο 

ηνπο Δβξαίνπο, ζηα θπιεηηθά κέηξα θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην 

Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ. 

-Να θαηαλνήζνπλ, φηη ε πιεηνςεθία ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ απνγξάθηεθε γηα 

ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα, ην «καχξν» άββαην.  

-Να γλσξίζνπλ καξηπξίεο θπγήο απφ ηελ απνγξαθή ηνπ «καχξνπ» αββάηνπ. 

-Να εξκελεχζνπλ ηελ ζηάζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ, απέλαληη 

ζηνπο απνγξαθέληεο Δβξαίνπο, ην «καχξν» άββαην. 

-Να γλσξίζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο απφδξαζεο απφ απηά. 

-Να θαηαλνήζνπλ ηνπ ιφγνπο πνπ νη Γεξκαλνί πξνρψξεζαλ ζηελ δεκηνπξγία γθέην 

ζηελ Θεζζαινλίθε. 

-Να γλσξίζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην δηακεηαθνκηζηηθφ γθέην ηνπ 

Βαξψλνπ Υηξο. 

-Να πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην ηη απέγηλαλ νη εβξατθέο πεξηνπζίεο κεηά ηελ 

απνζηνιή ησλ Δβξαίσλ ζηα ζηξαηφπεδα ηνπ ζαλάηνπ. 

-Να θαηαλνήζνπλ, φηη ηηο εβξατθέο πεξηνπζίεο, νη Γεξκαλνί δελ ηηο έδσζαλ ζε απινχο 

πνιίηεο πνπ βξίζθνληαλ ζε δίλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αιιά ηηο έδσζαλ ζε Έιιελεο 

ζπλεξγάηεο ηνπο. 

-Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηηο λαδηζηηθέο αξρέο, λα 

επηβάιινπλ ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ ζηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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-Να πξνβιεκαηηζηνχλ κε ηελ ζηάζε ησλ Υξηζηηαλψλ πξνο ηνπ Δβξαίνπο, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θπιεηηθνχ κέηξνπ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ. 

-Να θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ε πιεηνςεθία ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο 

δελ κπφξεζε λα δηαζσζεί απφ ηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ. 

-Να γλσξίζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (βνήζεηα απφ απινχο Υξηζηηαλνχο 

πνιίηεο, έληαμε ζηνλ ΔΑΜ ΔΛΑ) πνπ είραλ νη Δβξαίνη, γηα λα δηαζσζνχλ απφ ην 

ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ. 

-Να εξκελεχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο κηαο ειάρηζηεο κεηνςεθίαο Γεξκαλψλ 

αμησκαηηθψλ λα βνεζήζνπλ ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο λα απνθχγνπλ ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο. 

-Να ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δψλεο θαηνρήο ζηελ 

Διιάδα. 

-Να ζπγθξίλνπλ δπν δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζηάζε ησλ Υξηζηηαλψλ 

απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο, ζην ζέκα ηεο δηάζσζεο. 

-Να θαηαλνήζνπλ ηνπ ιφγνπο πνπ νη θνξείο ηεο πφιεο (εθθιεζία, επαγγεικαηηθνί 

θνξείο, ην παλεπηζηήκην ηεο πφιεο) δελ αληέδξαζαλ ζηηο εθηνπίζεηο ησλ Δβξαίσλ ζ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο. 

-Να ζπγθξίλνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο κεηξφπνιεο ησλ Αζελψλ θαη ηεο κεηξφπνιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο εθθιεζίαο ζε 

θξίζηκν δεηήκαηα. 

-Να πξνβιεκαηηζηνχλ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηδήζαληεο 

Θεζζαινληθείο Δβξαίνη, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο-

Μπηξθελάνπ. 

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο, γηα ηηο 

ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο. 

-Να αλαγλσξίζνπλ φηη ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί λα ππάξμεη κφλν 

ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. 
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-Να εμεηάζνπλ κε πνηνχο ηξφπνπο κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί ην δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ αληίζηνηρα γεγνλφηα, φπσο απηά ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, ζην κέιινλ. 

-Να ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ εβξατθψλ 

πεξηνπζηψλ. 

Να ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αξγία ηεο Ηνπδατθήο 

ζξεζθείαο. 

-Να ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζχλαςε εξσηηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Υξηζηηαλνχο θαη Δβξαίεο. 

-Να ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θπιεηηθνχ κέηξνπ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ. 

 Πξνηεηλόκελνο δηδαθηηθόο ρξόλνο 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ελφηεηαο είλαη 13 ψξεο. Σελ πξψηε ψξα ζα αζρνιεζνχλ κε ηηο απνθάζεηο ησλ 

γεξκαληθψλ αξρψλ γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ εηζβνιή ηνπο 

ζηελ Θεζζαινλίθε θαη κε ηα πξψηα δείγκαηα αληηζεκηηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαηνρηθψλ εθεκεξίδσλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ απιψλ ρξηζηηαλψλ πνιηηψλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Σηο δπν επφκελεο ψξεο ζα εξεπλήζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

«καχξν» άββαην θαη ηελ εξγαζία ησλ Δβξαίσλ πνιηηψλ ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα. 

Μηα δηδαθηηθή ψξα ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα εμεηάζνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ.  ηηο επφκελεο δπν ψξεο  ζα δηεπξελήζνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ησ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα 

γθέην θαη ην ηη απέγηλαλ νη εβξατθέο πεξηνπζίεο κεηά ηελ απνζηνιή ησλ Δβξαίσλ ζηα 

ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ. ηελ ζπλέρεηα, ηηο δπν επφκελεο ψξεο ζα αζρνιεζνχλ κε ην 

αζηέξη ηνπ Γαπίδ πνπ ππνρξενχληαλ λα θνξνχλ φινη νη  Θεζζαινληθείο Δβξαίνη θαη 

Δβξαίεο. Έπεηηα ζηηο δπν επφκελεο ψξεο ζα εξεπλήζνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο δηάζσζεο Δβξαίσλ απφ ηα ζηξαηφπεδα ηνπ Άνπζβηηο- Μπηξθελάνπ. 

Σέινο, ηηο ηξείο ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο ζα γλσξίζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο-  Μπηξθελάνπ. 
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Πεξηγξαθή δξάζεσλ 

Πξώην ζηάδην 

Αξρηθά ζε φιεο ηηο νκάδεο ζα κνηξαζηεί έλαο ρξνλνινγηθφο πίλαθαο θαη έλα θφκηθ 

πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ. Με ηνλ ρξνλνινγηθφ πίλαθα νη 

καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα βάινπλ ζε κηα ρξνληθή ζεηξά ηα γεγνλφηα, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ηα θαηαλνήζνπλ. Με ην θφκηθ νη καζεηέο ζα κάζνπλ γηα ηελ ηζηνξία 

ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. Ο 

ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη ιφγνπ πνπ πξνζθέξεη ην θφκηθ, ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

γλσξίζνπλ βαζηθά γεγνλφηα πνπ θαζφξηζαλ ην ηέινο ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

πφιεο, κέζα απφ έλα επράξηζην κέζν γηα ηελ ειηθία ηνπο. Σν θφκηθ έρεη σο ηίηιν « Ζ 

δσή ηνπ παππνχ Ηαθψβ». Αξρηθά ζα αλνίμνπλ ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ θφκηθ, εθεί ζα 

δνπλ δπν παηδηά, πνπ θάζνληαη ζηε άλσ πφιε ζηα θάζηξα. Καη ηα δπν είλαη 

εβξαηφπνπια, ην έλα παηδί, ν Ηαθψβ αξρίδεη λα εμηζηνξεί ζηελ θίιε ηνπ ηελ Αιιέγθξε 

ηελ πνξεία ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο πξνο ην Οινθαχησκα, κε βάζε ηελ 

εμηζηφξεζε ηεο δσήο ηνπ παππνχ ηνπ. Αθνξκή γηα ηελ λα μεθηλήζεη ε ηζηνξία γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Ηαθψβ, πνπ είλαη Δβξαίνο, απνηειεί ε 1
ε
 Μαξηίνπ φπνπ είλαη ε πξψηε 

κέξα πνπ μεθίλεζαλ νη εθηνπίζεηο ησλ εβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο παππνχο ηνπ 

Ηαθψβ είρε ζηαιεί ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο φπνπ θαηάθεξε θαη επέδεζε. ηελ 

δεχηεξε ζειίδα, αλαθέξεη ζηελ θνπέια ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παππνχ ηνπ, ην επάγγεικα 

ηνπ πξνπάππνπ ηνπ, ην πψο ήηαλ ν παππνχο ηνπ ζην ζρνιείν, θαη ηελ εθδίσμε ησλ 

πξνγφλσλ ηνπ απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ Θεζζαινλίθε. ηελ 

ζειίδα 3 ηνπ θφκηθ νη καζεηέο βιέπνπλ θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εηζβνιή ησλ 

γεξκαλψλ ζηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 9 Απξηιίνπ ηνπ 1941. ηελ ηέηαξηε ζειίδα ηνπ 

θφκηθ, νη καζεηέο, βιέπνπλ εηθφλεο θαη δηαβάδνπλ βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηηο πξάμεηο ησλ Γεξκαλψλ πξνο ηελ Δβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο, αιιά θαη 

γηα ηηο πξψηεο φςεηο ηνπ αληηζεκηηηζκνχ απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο πνιίηεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. ηελ ζπλέρεηα φιεο νη νκάδεο κειεηνχλ ην πξψην θείκελν απφ ην 

θχιιν εξγαζίαο κε ηίηιν ηα πξψηα αξλεηηθά ζεκάδηα θαη απαληνχλ ζηελ πξψηε 

εξψηεζε ηνπ θχιινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηάιπζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο εβξατθήο 

θνηλφηεηαο. Ο ζηφρνο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη νη Γεξκαλνί αληηθαηέζηεζαλ ην ζπκβνχιην ηεο εβξατθήο 

θνηλφηεηαο, ψζηε λα έρνπλ αλζξψπνπο ζην ζπκβνχιην πνπ ζα κπνξνχλ λα ηνπο 
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ειέγμνπλ. ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζπλαληνχλ κηα εηθφλα απφ έλα 

καγαδί εθείλεο ηεο επνρήο πνπ ζηελ είζνδν ηνπ καγαδηνχ ππάξρεη κηα πηλαθίδα κε 

ηίηιν « Οη Δβξαίνη είλαη αλεπηζχκεηνη ζην θαηάζηεκα». Με βάζε ηελ θσηνγξαθία νη 

καζεηέο ζα θιεζνχλ λα ζθεθηνχλ πψο αηζζάλνληαλ εθείλε ηελ επνρή νη Δβξαίνη φηαλ 

έβιεπαλ απηέο ηηο επηγξαθέο ζηα καγαδηά Υξηζηηαλψλ. ηελ ηξίηε ζα θαηαγξάςνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο, βιέπνληαο ηα ζθίηζα ηνπ θφκηθ απφ ηελ ηέηαξηε ζειίδα. Ο ζηφρνο 

απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη νη 

Γεξκαλνί απφ ηελ αξρή, πνπ εηζέβαιιαλ ζηελ Θεζζαινλίθε ήζειαλ λα εμαθαλίζνπλ 

φηη είρε ζρέζε κε ηνλ εβξατθφ πνιηηηζκφ ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα 

κειεηήζνπλ έλα αληηζεκηηηθφ άξζξν απφ ηελ εθεκεξίδα «Νέα Δπξψπε» θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχλ κε ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξψηε, θαιεί ηνπο καζεηέο λα 

ζθεθηνχλ γηα πνην ιφγν ε θαηνρηθή εθεκεξίδα «Νέα Δπξψπε» ελεκεξψλεη ηνπο 

πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Ρσζίαο. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ν θαηνρηθφο ηχπνο 

πξνζπαζνχζε ζπζηεκαηηθά λα ζηξέςεη ηνπο πνιίηεο ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ απάζεηα, ψζηε λα κελ αληηδξάζνπλ ζηα 

φζα ζα έπξαηηαλ νη λαδηζηηθέο αξρέο ζην κέιινλ. ηελ δεχηεξε νη καζεηέο ζα 

ζθεθηνχλ θαηά πφζν νη θαηνρηθέο εθεκεξίδεο πξνζέθεξαλ ζηνπο αλαγλψζηεο εθείλεο 

ηεο επνρήο αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε. Μέζα απ‟ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα  νη καζεηέο 

ζα θαηαλνήζνπλ φηη ε δεκνζηνγξαθία εθείλε ηελ επνρή ειέγρνληαλ απνθιεηζηηθά 

απφ ηηο Γεξκαληθέο αξρέο. ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ κε 

βάζε ηα φζα αλαθέξεη ην άξζξν ηεο «Νέαο Δπξψπεο» αλ φινη νη Δβξαίνη ηεο 

Θεζζαινλίθεο ήηαλ πινχζηνη θαη πξντζηάκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο. Ο ζηφρνο εδψ είλαη 

λα ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. ην δεχηεξν ππνεξψηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα 

πξνβιεκαηηζηνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε εθεκεξίδα ζπλδέεη ηνπο Δβξαίνπο ηεο Ρσζίαο 

κε ηνλ θνκκνπληζκφ. ηφρνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη εθείλε ηελ επνρή 

νη Δβξαίνη ζπλδένληαλ κε ηελ ηδενινγία ηνπ θνκκνπληζκνχ, κηα ηδενινγία πνπ ήηαλ 

κηζεηή απφ ηνπο λαδί θαη είρε ζθνπφ κε βάζε απηή ηελ ζχλδεζε λα θαιιηεξγήζεη ην 

κίζνο κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ. Οη νκάδεο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε ηηο απφςεηο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

αθνχ αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζα ζηεξηρηεί ζ‟ απηέο γηα λα ηνπο 

εμεγήζεη ηνλ φξν αληηζεκηηηζκφ θαη λα ηνπο δψζεη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην 

πψο νη θαηνρηθέο εθεκεξίδεο επεξέαδαλ κέζσ ησλ άξζξσλ ηνπο Υξηζηηαλνχο πνιίηεο, 
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ψζηε λα κελ αληηδξάζνπλ ζηα κέηξα ησλ Ναδί ελάληηα ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο 

πφιεο. 

Γεύηεξν ζηάδην 

Σηο επφκελεο δπν δηδαθηηθέο ψξεο ζα αζρνιεζνχλ κε ηα φζα ζπλέβεζαλ ζηελ 

απνγξαθή ησλ Δβξαίσλ ην άββαην 11 Ηνπιίνπ 1942. Αθνχ κειεηήζνπλ ηα βαζηθά 

ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ην θφκηθ πνπ αθνξνχλ ην «καχξν» άββαην ζηηο ζειίδα πέληε, 

ζα πξνρσξήζνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο κε ηίηιν ην «καχξν» άββαην, φπνπ ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα. Δθεί ζα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζηάζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζρεηηθά κε 

ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα. ηφρνο είλαη νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη νη ειιεληθέο αξρέο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο γεξκαληθέο αξρέο, γηα λα 

απνζηαινχλ νη Δβξαίνη ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα. ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη 

καζεηέο ζα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπο. Αθνχ κειεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε 

ησλ Γεξκαληθψλ αξρψλ γηα ηελ απνγξαθή ησλ Δβξαίσλ ην «καχξν» άββαην, ζα 

ζθεθηνχλ πσο αηζζάλζεθαλ απηνί νη άλζξσπνη φηαλ δηάβαζαλ ηελ αλαθνίλσζε θαη αλ  

πεξλνχζε απφ ην κπαιφ ηνπο λα απνθχγνπλ ηελ απνγξαθή. Ο ζηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλεζπρία πνπ 

έλησζαλ νη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη φηαλ δηάβαζαλ απηή ηελ αλαθνίλσζε θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ κε ην γεγνλφο πσο αξθεηά άηνκα δελ παξνπζηάζηεθαλ ηελ εκέξα 

ηεο απνγξαθήο, γηαηί πίζηεςαλ φηη ζα θηλδχλεπαλ απφ ηηο γεξκαληθέο αξρέο. Οη 

νκάδεο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο , ζα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχ αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ, ζα ζηεξηρηεί ζηηο πην ζσζηέο θαη ζα εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπο ιφγνπο 

πνπ νη ειιεληθέο αξρέο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπ Ναδί, γηα λα απνγξαθνχλ νη 

Θεζζαινληθείο Δβξαίνη ην «καχξν» άββαην θαη λα ζηαινχλ ζηα θαηαλαγθαζηηθά 

έξγα. Δπίζεο ζα ηνπο κηιήζεη γηα ηηο ζθέςεηο πνπ έθαλαλ νη Δβξαίνη φηαλ δηάβαζαλ 

ηελ αλαθνίλσζε ησλ Γεξκαληθψλ αξρψλ πνπ ηνπο θαινχζε ζηελ απνγξαθή αιιά θαη 

γηα νξηζκέλεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ πνπ δελ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ απνγξαθή ηνπ αββάηνπ. ηελ ζπλέρεηα φιεο νη νκάδεο ζα 

κειεηήζνπλ ην θείκελν ηεο Ρέλαο Μφιρν πνπ αλαθέξεηαη ζηα φζα ζπλέβεζαλ εθείλν 

ην άββαην αιιά θαη ζηελ ζηάζε ησλ απιψλ Υξηζηηαλψλ πνιηηψλ πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ ηηο εμεπηειηζηηθέο ελέξγεηεο ησλ Γεξκαλψλ απέλαληη ζηνπο 
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Δβξαίνπο. Αθνχ κειεηήζνπλ ην θείκελν ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα  

φπνπ ζα ζθεθηνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νη απινί πνιίηεο δελ αληέδξαζαλ απέλαληη ζηηο 

αθξαίεο ελέξγεηεο ησλ Γεξκαλψλ ζε βάξνο ησλ Δβξαίσλ απνγξαθέλησλ. ηελ 

δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε 

πνπ ζα θξαηνχζαλ νη ίδηνη, αλ παξαθνινπζνχζαλ εθείλε ηελ εκέξα ηελ απνγξαθή 

ησλ εβξαίσλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. ηφρνο θαη ησλ δπν δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη νη απινί πνιίηεο είηε θνβφληνπζαλ λα αληηδξάζνπλ, είηε 

ππνζηήξηδαλ ηηο πξάμεηο ησλ Γεξκαλψλ, είηε ήηαλ απιψο αδηάθνξνη. ηελ δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα. κε βάζε ηελ εηθφλα θαη ηα ζθίηζα ζηελ ζειίδα πέληε ηνπ θφκηθ, ζα 

ζθεθηνχλ πσο έλησζαλ νη Δβξαίνη απνγξαθέληεο πνπ ππέζηεζαλ ηηο «γπκλαζηηθέο» 

αζθήζεηο ησλ Γεξκαλψλ ζηξαηησηψλ. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πσο έλησζαλ εθείλε ηελ εκέξα νη Δβξαίνη 

απνγξαθέληεο. Οη νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ ηάμε, αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο θξίλεη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο ειιείςεηο  ζηηο απαληήζεηο ησλ νκάδσλ, 

ζα πξνζζέζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ αληέδξαζαλ νη 

Υξηζηηαλνί εθείλε ηελ εκέξα θαη γηα ηνλ ςπρηζκφ ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ πνπ 

ππέζηεζαλ εθείλεο ηηο εμεπηειηζηηθέο πξάμεηο ησλ Γεξκαλψλ. Μεηά ζα κειεηήζνπλ 

δπν καξηπξίεο επηδψλησλ, ε κηα αλαθέξεηαη ζην πσο έδεζε ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο 

κηα κηθξή Δβξαία πνπ παξαθνινπζνχζε φζα ζπλέβεζαλ απφ καθξηά θαη ε άιιε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθαζε ελφο λεαξνχ Δβξαίνπ λα κελ παξεπξεζεί ζηελ απνγξαθή 

ηνπ αββάηνπ. Αθνχ κειεηήζνπλ ηελ πξψηε καξηπξία φιεο νη νκάδεο, ζα 

απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ριεπαζκφ ησλ Γεξκαλψλ αμησκαηηθψλ πξνο ηνπο Δβξαίνπο απνγξαθέληεο πνπ 

ππέζηεζαλ ηηο ηαπεηλσηηθέο πξάμεηο ησλ Γεξκαλψλ ζηξαηησηηθψλ. Ο ζηφρνο κέζα απ‟ 

απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα είλαη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη ε πξφζεζε ησλ 

Γεξκαλψλ αμησκαηηθψλ ήηαλ λα γεινηνπνηήζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ηνπο  

Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαιεί λα ζθεθηνχλ κέζα 

απφ ηελ καξηπξία ηεο επηδήζαζαο γηα πνην ιφγν επέιεμαλ νη Γεξκαλνί λα 

απνγξάςνπλ γηα ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα, ηελ εκέξα ηνπ αββάηνπ. ηφρνο απηήο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο γηα ηελ αξγία ηεο 

Ηνπδατθήο ζξεζθείαο πνπ είλαη ην άββαην, φπνπ νη Δβξαίνη απαγνξεχεηαη λα θάλνπλ 

ην νηηδήπνηε. Αξγφηεξα, αθνχ κειεηήζνπλ ηελ δεχηεξε καξηπξία ηνπ Δβξαίνπ 

επηδφληα ζα θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ απφθαζε ηνπ λα κελ παξνπζηαζηεί εθείλε 

ηελ εκέξα ζηελ απνγξαθή θαη ζηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα λα ζθεθηνχλ αλ ππήξμαλ 
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πνιινί Δβξαίνη πνπ δελ πήγαλ ζηελ απνγξαθή . ηφρνο θαη ησλ δπν δξαζηεξηνηήησλ 

είλαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ππήξραλ θάπνηεο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ απνγξαθή θαη έηζη γιχησζαλ ηηο εμεπηειηζηηθέο πξάμεηο ησλ 

Γεξκαλψλ πξνο ηνπο απνγξαθέληεο. ιεο νη νκάδεο κεηά ην πέξαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζηελ ηάμε. Ο δάζθαινο αθνχ 

αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ησλ νκάδσλ, ζα ζηεξηρηεί ζ‟ απηέο θαη ζα ηνπο 

αλαθέξεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, βξέζεθε ζηελ 

απνγξαθή, γηαηί θνβνχληαλ κήπσο νη Γεξκαλνί πξνρσξνχζαλ ζε αληίπνηλα ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πήγαηλαλ. Έπεηηα, ζηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα νη νκάδεο ζα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ ζειίδεο εθηά θαη νρηψ ηνπ θφκηθ, φπνπ ζα γλσξίζνπλ θάπνηα 

βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνζηνιή ησλ Δβξαίσλ ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ εθεί. Μεηά ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ κειέηε ηεο 

πξψηεο καξηπξίαο ελφο εβξαίνπ επηδφληα πνπ πεξηγξάθεη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη Δβξαίνη εξγάηεο. Με βάζε απηή ηελ καξηπξία θαη ηα ζθίηζα ηνπ 

θφκηθ, ζα πεξηγξάςνπλ κηα κέξα ελφο εβξαίνπ εξγάηε ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα ησλ 

Γεξκαλψλ, ζε έλα ιαηνκείν ηεο Καηεξίλεο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο είλαη 

ηπραία. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζ‟ απηά ηα έξγα. Ζ επφκελε καξηχξηα πνπ ζα 

κειεηήζνπλ ηα παηδηά ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδξαζε δπν  Δβξαίσλ εξγαηψλ απφ ηα 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο. Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ 

κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, νη νκάδεο ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα. Ο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ, φηη ππήξμαλ απνδξάζεηο 

απφ ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο κεηέπεηηα δπζθνιίεο κηα 

ηέηνηαο απφδξαζεο. ιεο νη νκάδεο κεηά ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα 

παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζηελ ηάμε. Ο δάζθαινο αθνχ αθνχζεη πξνζεθηηθά 

ηηο απφςεηο ησλ νκάδσλ, ζα πξνζζέζεη αλ ρξεηαζηεί θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο 

απφδξαζεο απφ απηά. 

 

Σξίην ζηάδην 

ην ηξίην ζηάδην αθνχ νη νκάδεο ζα αζρνιεζνχλ γηα κηα δηδαθηηθή ψξα κε ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Θα κειεηήζνπλ ηα 



83 
 

βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην λεθξνηαθείν ζηηο ζειίδα ελληά θαη ζα απαληήζνπλ 

ζην εξψηεκα ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ηελ ζηάζε ησλ ειιεληθψλ 

αξρψλ ζην ζέκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ λεθξνηαθείνπ. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη δηαθαήο «πφζνο» ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ (Γήκνπ, Γεληθήο Γηνίθεζεο) ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηηο γεξκαληθέο 

αξρέο γηα λα θαηαζηξέςνπλ ην λεθξνηαθείν, ψζηε λα εμειιελίζνπλ πιήξσο ην θέληξν 

ηεο Θεζζαινλίθεο. ηελ ζπλέρεηα ηα παηδηά ζα κειεηήζνπλ κηα καξηπξία ηνπ Ζιία 

Πεηξφπνπινπ πνπ αλαθέξεηε ζην πιηάηζηθν ησλ καξκάξσλ ηνπ λεθξνηαθείνπ κεηά 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θαη ηελ ζπλεξγαζία ζ‟ απηήλ ηελ θινπή ηνπ δήκνπ θαη ηεο 

κεηξφπνιεο. Αθνχ κειεηήζνπλ ην θείκελν ζα απαληήζνπλ ζηελ δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα, κηα δξαζηεξηφηεηα ελζπλαίζζεζεο, φπνπ νη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ αλ 

αλ δνχζαλ εθείλε ηελ επνρή, αλ ζα έπαηξλαλ κάξκαξα απφ ην θαηεζηξακκέλν 

λεθξνηαθείν γηα λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζηηο απιέο ηνλ ζπηηηψλ ηνπο. Ο ζηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη θαη απινί 

Έιιελεο ζπκκεηείραλ ζην αλειέεην πιηάηζηθν ησλ καξκάξσλ ηνπ θαηεζηξακκέλνπ 

λεθξνηαθείνπ. Μεηά, ζα απαληήζνπλ ζηηο δπν επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχνπκε ηα ζξεζθεπηηθά κλεκεία 

θαη κε ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο  φηη εθεί πνπ βξίζθεηαη 

ζήκεξα ην ΑΠΘ ήηαλ εβξατθφ λεθξνηαθείν. Ο ζηφρνο απηψλ ησλ δπν 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

λα πξνζηαηεχνπκε ηα ζξεζθεπηηθά κλεκεία θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδνπλ νη ζχγρξνλνη πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο ην 

πνιππνιηηηζκηθφ παξειζφλ ηεο. ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο νη καζεηέο ζα δνπλ 

δπν θσηνγξαθίεο απφ ην θαηαζηξεκκέλν κλεκείν κε νζηά θαη ζπαζκέλεο πιάθεο, 

κέζα απ‟ απηέο ηηο εηθφλεο νη νκάδεο ζα θαηαγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο βιέπνληαο 

απηέο ηηο εηθφλεο. Οη νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζηελ ηάμε θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηεξηδφκελνο ζηηο πην ζσζηέο απφςεηο ησλ νκάδσλ, ζα πξνζζέζεη 

θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην εβξατθφ λεθξνηαθείν θαη ηνπο ιφγνπο πνπ 

ήζειαλ νη ειιεληθέο αξρέο λα ην θαηαζηξέςνπλ θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο 

κεηξφπνιεο, ηνπ δήκνπ θαη ησλ απιψλ πνιηηψλ γηα λα πάξνπλ ηα κάξκαξα ηνπ 

λεθξνηαθείν θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζε δξφκνπο, δεκφζηα θηίξηα, εθθιεζίεο θαη 

ζπίηηα ηεο πφιεο. 
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Σέηαξην ζηάδην 

Σηο επφκελεο δπν δηδαθηηθέο ψξεο νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ ζηα γθέην θαη κε ην δήηεκα ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ 

κεηά ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα εμφλησζεο. Αξρηθά νη καζεηέο ζα 

κειεηήζνπλ απφ ηηο ζειίδεο δέθα θαη έληεθα ηα βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηα θπιεηηθά κέηξα πνπ εθάξκνζαλ νη Γεξκαλνί ζηνπο Δβξαίνπο ηεο πφιεο, 

κέζα ζηα νπνία ήηαλ θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ πνιηηψλ ζε γθέην. Έπεηηα ζα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ κειέηε ηξηψλ καξηπξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πεξηνρέο πνπ 

βξίζθνληαλ ηα γθέην θαζψο θαη ζηελ κεηαθνξά ηνπο απφ ηα ζπίηηα ηνπο πνπ 

βξίζθνληαλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ ήηαλ γθέην. Μεηά ηελ κειέηε ησλ καξηπξηψλ ζα 

δνπλ ζηνλ ράξηε ηηο πεξηνρέο πνπ ήηαλ ηα γθέην θαη ζα ρξσκαηίζνπλ ηα γθέην ησλ 

καξηπξηψλ. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα 

γλσξίζνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ ηα γθέην ζηελ Θεζζαινλίθε. ηελ ζπλέρεηα 

ζα εμεηάζνπλ ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα φπνπ ζα ζθεθηνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νη 

Γεξκαλνί ηνπνζεηνχζαλ ηνπο Δβξαίνπο ζε γθέην. ηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νη Γεξκαλνί εγθαζηζηνχζαλ ηνπο 

Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο ζε γθέην. ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα νη νκάδεο ησλ 

καζεηψλ ζα ζθεθηνχλ ηη απέγηλε ην ζπίηη ηεο δεχηεξεο επηδήζαζαο κεηά ηελ 

κεηαθνξά ηεο ζην γθέην. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηα είλαη νη καζεηέο 

λα δηαπηζηψζνπλ φηη ηα εβξατθά ζπίηηα πνπ δελ ήηαλ ζε πεξηνρέο ησλ γθέην, πέξαζαλ 

ζηα ρέξηα ησλ Γεξκαληθψλ αξρψλ θαη ησλ Διιήλσλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Έπεηηα νη 

νκάδεο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ κε ηελ αλαθνξά ηνπ επηδφληα ηεο πξψηεο καξηπξίαο 

,ζηελ εβξατθή πνιηηνθπιαθή πνπ ππήξρε ζηα γθέην θαη ζα θιεζνχλ λα ζθεθηνχλ γηα 

πνην ιφγν νξηζκέλνη εβξαίνη δέρηεθαλ κέζσ ηηο πνιηηνθπιαθήο λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

ηνπο Γεξκαλνχο. ηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ φηη ππήξραλ 

θάπνηνη εβξαίνη πνπ γηα λα απνθχγνπλ ηηο εθηνπίζεηο ζηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ, 

δέρηεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο Ναδί. Οη νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο, ζηελ ηάμε θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζηεξηδφκελνο ζηηο πην ζσζηέο απφςεηο ησλ 

νκάδσλ, ζα πξνζζέζεη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα γθέην, ηνπο ιφγνπο 

πνπ νδήγεζαλ ηνπο Δβξαίνπο ζ‟ απηή ηελ απφθαζε θαη ζηελ εβξατθή πνιηηνθπιαθή. 

ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, νη νκάδεο ζα εξεπλήζνπλ κέζα απφ ηελ καξηπξία 

ελφο εβξαίνπ επηδφληα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην δηακεηαθνκηζηηθφ γθέην 

ηνπ Βαξψλνπ Υηξο. Με βάζε απηή ηελ καξηπξία νη καζεηέο, ζα ππνζέζνπλ φηη 



85 
 

βξίζθνληαη εθείλε ηελ επνρή κέζα ζην γθέην ηνπ Βαξψλνπ Υηξο θαη ζα γξάςνπλ έλα 

γξάκκα ζε έλαλ εβξαίν θίιν ηνπο  γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην γθέην θαη 

ζα πεξηγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ιίγεο κέξεο πξηλ θχγνπλ γηα ην ζηξαηφπεδν ηνπ 

Άνπζβηηο. Μ‟ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα κπνπλ ζηελ ζέζε ησλ 

αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο θαη ζα αληηιεθζνχλ πφζν δχζθνιεο ήηαλ νη ζπλζήθεο 

ζην ζπγθεθξηκέλν γθέην θαη ην πφζν αγρσκέλνη αηζζάλνληαλ ιίγεο κέξεο πξηλ 

κεηαθεξζνχλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ. Οη νκάδεο ζα 

παξνπζηάζνπλ ηα γξάκκαηα ηνπο ζηελ ηάμε θαη ν εθπαηδεπηηθφο αθνχ αθνχζεη 

πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζα ηνπο κηιήζεη γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζην δηακεηαθνκηζηηθφ γθέην ηνπ Υηξο. Σελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα νη 

νκάδεο ζα εξεπλήζνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εβξατθέο πεξηνπζίεο κεηά ηελ 

απνζηνιή ησλ Δβξαίσλ ζην Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ. Αξρηθά νη καζεηέο ζα εμεηάζνπλ 

έλα αληηζεκηηηθφ άξζξν ηεο εθεκεξίδαο «Απνγεπκαηηλήο» θαη έλα θείκελν ηνπ 

Γηψξγνπ Ησάλλνπ θαη ηα δπν θείκελα αλαθέξνληαη ζην πιηάηζηθν ησλ εβξατθψλ 

πεξηνπζηψλ. Έπεηηα νη καζεηέο ζα απαληήζνπλ ζηελ πξψηε εξψηεζε πνπ αθνξά ην 

ζέκα ησλ δπν θεηκέλσλ. ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα 

ζθεθηνχλ ηνλ ιφγν πνπ ε θαηνρηθή εθεκεξίδα «Απνγεπκαηηλή» βγάδεη αλαθνίλσζε 

γηα ηελ θινπή ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ εθφζνλ δελ επηζπκεί λα ηηο πάξνπλ πίζσ νη 

Δβξαίνη. ηελ ζπλέρεηα ζα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε ηεο ηξίηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ηνπο θαιεί λα ζθεθηνχλ ζε πνηνπο Έιιελεο έδσζαλ νη Γεξκαλνί ηεο εβξατθέο 

πεξηνπζίεο. Μέζα απφ απηέο ηηο δπν δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαλνήζνπλ φηη νη Γεξκαλνί έδσζαλ ηηο πεξηνπζίεο ησλ εθηνπηζζέλησλ Δβξαίσλ ζε 

Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη φρη ζε απινχο πνιίηεο. Ζ ηέηαξηε εξψηεζε πνπ αθνξά 

ην θείκελν ηνπ Γηψξγνπ Ησάλλνπ πνπ αλαθέξεη φηη ην πιηάηζηθν ησλ Δβξατθψλ 

πεξηνπζηψλ είρε μεθηλήζεη πξηλ θχγεη ε πξψηε απνζηνιή γηα ην Άνπζβηηο, θαη θαιεί 

ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ αλ ην πιηάηζηθν γηλφηαλ ζηα γθέην πνπ έκελαλ νη Δβξαίνη 

ή ζε άιιεο πεξηνρέο έρεη σο ζηφρν ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ φηη ηα εβξατθά ζπίηηα πνπ 

δελ βξίζθνληαλ ζε πεξηνρέο πνπ είραλ νξηζηεί σο γθέην θαη εγθαηαιείθζεθαλ κεηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ θπιεηηθψλ κέηξσλ, έγηλαλ ζηφρνο ζπκκνξηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ησλ 

Γεξκαλψλ. ην ηέινο νη καζεηέο ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο, φπνπ ζα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε αλ νη επηδψληεο Δβξαίνη 

πήξαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο πίζσ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηα ζηξαηφπεδα 

ζαλάηνπ. Οη νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ ηα θχιια εξγαζίαο ηνπο ζηελ ηάμε θαη αθνχ ν 

δάζθαινο ηηο αθνχζεη πξνζεθηηθά, ζα ηνπο δψζεη θάπνηα βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία 
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γηα ηηο πεξηνπζίεο ησλ Δβξαίσλ θαη ηελ ζπλεξγαζία Διιήλσλ θαη Γεξκαλψλ γηα ηελ 

αξπαγή ησλ πεξηνπζηψλ. 

Πέκπην ζηάδην 

ηηο επφκελεο δπν ψξεο νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ έλα 

αθφκε θπιεηηθφ κέηξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζηεξηνχ ηνπ Γαπίδ 

ζηα ξνχρα ηνπο. Σελ κηα δηδαθηηθή ψξα ζα επηζθεθηνχλ ην εβξατθφ κνπζείν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, εθεί κεηαμχ ησλ άιισλ εθζεκάησλ ζα έξζνπλ ζε επαθή θαη κε 

ζχκβνια ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Δπηιέγεηαη ε επίζθεςε ζην κνπζείν πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε έλα ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο ζχκβνιν ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ. Οη νκάδεο ζην κνπζείν ζα αζρνιεζνχλ κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν έθζεκα ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε πνπ αθνξά ην 

Οινθαχησκα. Μέζα ζην κνπζείν ζα αλνίμνπλ ην θχιιν εξγαζίαο κε ηίηιν « Σν 

αζηέξη ηνπ Γαπίδ», φπνπ ζα κειεηήζνπλ ην πξψην άξζξν ηνπ θχιινπ, πνπ είλαη έλα 

αληηζεκηηηθφ άξζξν πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

αζηέξη. Μεηά ηελ κειέηε ηνπ άξζξνπ νη καζεηέο ζα πξνρσξήζνπλ ζηηο δπν 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ λα ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ αληηζεκηηηζκφ θαη ηελ ζεηηθή νηθνλνκηθή θνηλσληθή θαη εζληθή 

ζπκβνιή ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, φρη κφλν ζηελ πφιε αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα. Έπεηηα ζα πξνρσξήζνπλ ζηηο δπν επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ζηάζε ησλ Υξηζηηαλψλ απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 

ηφρνο θαη ησλ δπν δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, θάπνηνη Υξηζηηαλνί θέξνληαλ κε ζπκπφληα θαη αιιειεγγχε 

ζηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη γηα άιινπο ήηαλ δαθηπινδεηθηνχκελνη  θαη ηνπο 

θεξφηαλ κε άζρεκν ηξφπν. ηελ πέκπηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα 

πξνβιεκαηηζηνχλ κε ηελ αλαθνξά ηνπ άξζξνπ ηεο «Απνγεπκαηηλήο» πνπ θαιεί ηνπο 

Υξηζηηαλνχο λα πάξνπλ κέηξα ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. ηφρνο είλαη 

νη καζεηέο λα ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο κέζα απ΄ απηφ ην άξζξν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ αληηζεκηηηζκνχ απφ ηηο εθεκεξίδεο, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην κίζνο κεηαμχ ησλ δπν ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ θαη νη Υξηζηηαλνί λα 

κελ δψζνπλ θακία βνήζεηα πξνο ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Οη νκάδεο αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο 

απφςεηο κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχ αθνχζεη ηα παηδηά, ζα 
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κηιήζεη γηα ην κέηξν πνπ ππνρξέσλε ηνπο Δβξαίνπο θαη ηηο Δβξαίεο λα θνξνχλ ην 

αζηέξη, γηα ην πψο έλησζαλ νη Δβξαίνη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ θαη πσο 

αληηκεησπίδνληαλ απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο. ηελ δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα πνπ ζα γίλεη 

ζηελ ηάμε, νη νκάδεο ζα αζρνιεζνχλ κε θσηνγξαθίεο θαη καξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ ηνπο 

ιφγνπο πνπ εθαξκφζηεθε απηφ ην κέηξν. Ο ζηφρνο κέζα απ΄ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα 

είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη νη Γεξκαλνί επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν 

γηα λα μερσξίδνπλ ηνπο Δβξαίνπο απφ ην ππφινηπν πιήζνο θαη λα κπνξνχλ κ΄ απηφ 

ηνλ ηξφπν, εχθνια λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζηα  ζηξαηφπεδα. Όζηεξα ζα κειεηήζνπλ κηα 

καξηπξία κηαο εβξαίαο επηδήζαζαο, φπνπ ζα θιεζνχλ ζηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα 

λα ζρνιηάζνπλ κηα θξάζε απφ ηελ καξηπξία πνπ αλαθέξεη φηη φια απηά πνπ έθαλαλ 

νη Γεξκαλνί ζηνπο Δβξαίνπο δελ πξφθεηηαη λα μεραζηνχλ. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη φια φζα έγηλαλ ηελ 

πεξίνδν ηεο θαηνρήο, επεξέαζαλ ηνπο επηδήζαληεο Δβξαίνπο θαη ζηελ κεηέπεηηα δσή 

ηνπο. ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα.κε βάζε ηελ θσηνγξαθία απφ έλα εβξατθφ δεχγνο 

θαη ηελ καξηπξία πνπ δηάβαζαλ, ζα ζθεθηνχλ πσο αληηκεηψπηδαλ θαζεκεξηλά νη  

Υξηζηηαλνί ηνπο Δβξαίνπο. Ο ζθνπφο είλαη νη καζεηέο λα ελεξγνπνηήζνπλ 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζηάζε ησλ Υξηζηηαλψλ απέλαληη ζηνπο 

Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ. ην ηέινο ηεο 

δηδαθηηθήο ψξα ζα κειεηήζνπλ έλα θείκελν ηνπ Γηψξγνπ Ησάλλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε 

έλαλ Δβξαίν ζπκκαζεηή ηνπ θαη ζην πσο αληηκεηψπηδαλ απηφ ην παηδί νη ππφινηπνη 

ζπκκαζεηέο ηνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην θείκελν ηνπ Ησάλλνπ βάδεη ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην 

αλ είλαη θαιή ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ Ησάλλνπ πξνο απηφ ην παηδί. Ο 

ζηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη έλα πξφβιεκα ζηνλ δηπιαλφ ηνπο  πξέπεη λα κελ ηνλ 

ριεπάδνπλ, αιιά λα ηνπ παξέρνπλ έκπξαθηε βνήζεηα. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ θχιινπ ζρεηίδεηαη θαη απηή κε ην θείκελν ηνπ Ησάλλνπ θαη είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα ελζπλαίζζεζεο. Καιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ αλ ήηαλ νη ίδηνη ην 

Δβξαηφπνπιν, ν ζπκκαζεηήο ηνπ Ησάλλνπ θαη ριεπάδνληαλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ, επεηδή θνξνχζε ην εβξατθφ αζηέξη πσο ζα αληηδξνχζαλ. Ο ζηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηα, είλαη νη καζεηέο λα κπνπλ ζηελ ζέζε απηνχ ηνπ 

καζεηή, θαη λα δνπλ φηη εθείλε ηελ επνρή ηα παηδηά ησλ Δβξαίσλ αηζζάλνληαλ πνιχ 

άζρεκα, κεηά ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 
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αληηδξνχζαλ κε άζρεκνπο ηξφπνπο ζηνπο ριεπαζκνχο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ή ησλ 

Υξηζηηαλψλ θίισλ ηνπο. ιεο νη νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ 

ηάμε θαη ν εθπαηδεπηηθφο αλ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ 

νκάδσλ ζα πξνζζέζεη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κ‟ απηέο. 

Έθην ζηάδην 

Σηο επφκελεο δπν δηδαθηηθέο ψξεο νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπ δηάζσζεο απφ ηα ζηξαηφπεδα ηνπο Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ. Ζ 

θάζε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηάζσζεο. Αξρηθά ε πξψηε 

νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ πξνζρψξεζε Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ ζηελ αληίζηαζε 

θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ΔΑΜ-ΔΛΑ.Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζα κειεηήζεη, ζηελ αξρή 

δπν δηαθνξεηηθέο καξηπξίεο Δβξαίσλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ εζληθή αληίζηαζε. Με 

βάζε απηέο ηηο δπν καξηπξίεο νη καζεηέο απ‟ ηελ πξψηε νκάδα ζα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηελ δπζθνιία ελφο λένπ ή κηαο λέαο λα 

αθήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, γηα λα ζσζνχλ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ελζπλαίζζεζεο πνπ ζα πξέπεη 

νη καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηη ζα έθαλαλ νη ίδηνη αλ δνχζαλ ηφηε θαη ήηαλ Δβξαίνη θαη 

ηνπο έθαλαλ πξφηαζε λα εληαρζνχλ ζηνλ ΔΑΜ-ΔΛΑ, αιιά ζα έπξεπε λα 

απνρσξηζηνχλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη ηελ αγαπεκέλε ηνπο. ηφρνο ησλ δπν 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα αλαδεηρζεί ζηνπο καζεηέο ην πφζν δχζθνιν ήηαλ νη Δβξαίνη 

θαη νη Δβξαίεο λα πάξνπλ ηελ απφθαζε λα αθήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη λα 

εληαρζνχλ ζηνλ ΔΛΑ, γηα λα ζσζνχλ. Μεηά ζα εμεηάζνπλ ηελ ηξίηε  δξαζηεξηφηεηα 

πνπ θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ είρε ε δσή ζην βνπλφ γηα 

φζνπο Δβξαίνπο έπαηξλαλ ηελ απφθαζε λα εληαρζνχλ ζηνλ ΔΛΑ θαη λα δήζνπλ ζηα 

βνπλά. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο 

πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη έλαο αληάξηεο ζην βνπλφ. ην ηέινο, ζηελ ηέηαξηε 

δξαζηεξηφηεηα ζα ζρνιηάζνπλ κηα πξφηαζε πνπ δείρλεη ηελ απέρζεηα ελφο Δβξαίνπ 

αληάξηε απφ ηελ δεχηεξε καξηπξία γηα ηνπο Γεξκαλνχο θαη ην πφζν ήζειε λα 

ζθνηψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο. Οη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα απνθαζίζνπλ αλ 

δηθαηνινγνχλ απηή ηελ ζηάζε ηνπ Δβξαίνπ αληάξηε. Μέζα απ‟ απηή ηελ 

δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα δνπλ πφζν αξλεηηθά επηδξνχζαλ φια απηά πνπ έθαλαλ 

νη Γεξκαλνί ζηνπο Δβξαίνπο, ζηνλ ςπρηζκφ απηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ φηαλ είραλ 

ηελ επθαηξία ήζειαλ λα ζθνηψζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπο Γεξκαλνχο.  Ζ πξψηε 
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νκάδα αθνχ νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζα παξνπζηάζεηο ηηο απφςεηο ηεο 

ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηεξηδφκελνο ζηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ζα κηιήζεη ζε 

φιε ηελ ηάμε γηα ηελ έληαμε ησλ Δβξαίσλ ζηνλ ΔΛΑ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο ζηελ απφθαζε ηεο δηάζσζεο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε δηάζσζεο κηα 

εβξατθήο νηθνγέλεηαο πνπ ηελ βνήζεζαλ νη Γεξκαλνί ηεο νκάδαο θνκάλην 

Ρφδελκπεξγθ. Ζ νκάδα ησλ καζεηψλ αθνχ κειεηήζεη ηελ καξηπξία ηεο Δβξαίαο πνπ 

ζψζεθε απφ ηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ, καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

εξψηεζε ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηάζε ησλ Γεξκαλψλ 

απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε Δβξατθή νηθνγέλεηα. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα δείμεη ζηνπο καζεηέο φηη ππήξρε κηα κηθξή κεηνςεθία απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο αμησκαηηθνχο πνπ ήζειε θάπνηνη Δβξαίνη λα ζσζνχλ απφ ηα 

ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ θαη ην έπξαμε. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαιεί ηνπο καζεηέο λα 

πεξηγξάςνπλ κε βάζε ηελ καξηπξία ηελ ψξα πνπ κπαίλεη ν Γεξκαλφο αμησκαηηθφο 

ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ θαη βιέπεη ηελ κηθξή Δβξαία. Μέζα απ‟ απηή ηελ 

δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφβν πνπ ππήξρε φηαλ νη Δβξαίνη 

ζπλαλαζηξέθνληαλ κε ηνπο Γεξκαλνχο, αθφκε θαη κ‟ απηνχο ηνπο ιίγνπο πνπ 

δέρηεθαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ. ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα αλαπηχμνπλ 

ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπο, ζρεηηθά κε ην αλ δέρνληαλ ηελ βνήζεηα ησλ Γεξκαλψλ, γηα 

λα απνθχγνπλ ηελ εμφλησζε ηνπο. Μέζα απ‟ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ζα 

θαηαλνήζνπλ φηη αθφκε θαη ζ‟ απηέο ηηο απεηξνειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ ζέιεζαλ νη 

Γεξκαλνί λα βνεζήζνπλ ηνπο Δβξαίνπο, εθείλνη κπνξεί λα κελ δέρηεθαλ, γηαηί κπνξεί 

λα κελ ην ζεσξνχζαλ ζσζηφ, λα ζσζνχλ εθείλνη θαη νη ζπγγελείο ηνπο λα ραζνχλ ζηα 

ζηξαηφπεδα εμφλησζεο. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ιφγηα ηεο 

επηδήζαζαο, ε νπνία αλαθέξεη φηη ν γακπξφο ηεο ήζειε λα ηνπο κεηαθέξεη αξρηθά 

ζηελ Αζήλα γηα λα ζσζνχλ. Οη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ ε Αζήλα ζε πνηα δψλε θαηνρή 

βξίζθνληαλ θαη ηη άπνςε είρε ε εγεζία ηεο Αζήλαο γηα ηνπο Δβξαίνπο γεληθφηεξα. Οη 

καζεηέο κ‟ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ζα ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο γηα 

ηελ ηηαιηθή δψλε θαηνρήο πνπ βξίζθνληαλ ε Αζήλα θαη γηα ηελ θαζηζηηθή ηδενινγία 

ησλ Ηηαιψλ πνπ δελ ππνζηήξηδε ηελ εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ. Ζ δεχηεξε  νκάδα αθνχ 

νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζα παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηεο ζηελ ηάμε. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζηεξηδφκελνο ζηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ζα κηιήζεη ζε φιε ηελ ηάμε 

γηα ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ νη Γεξκαλνί ζέιεζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο Δβξαίνπο 
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λα ζσζνχλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Αζελψλ πνπ πνιινί Δβξαίνη ηεο 

Θεζζαινλίθεο πήγαλ εθεί, γηα λα ζσζνχλ. 

Ζ ηξίηε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ βνήζεηα ησλ απιψλ Υξηζηηαλψλ πνιηηψλ γηα 

ηελ δηάζσζε ησλ Δβξαίσλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. Αθνχ κειεηήζνπλ ηξία θείκελα ην έλα 

είλαη ηνπ Νηίλνπ Υξηζηηαλφπνπινπ θαη ην άιια δπν καξηπξίεο επηδψλησλ ζα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα φπνπ ζα θιεζνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο δπν 

καξηπξίεο πνπ κηιάλε γηα ηελ βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ Υξηζηηαλνί πνιίηεο ζε 

Δβξαίνπο, κε ην θείκελν ηνπ Υξηζηηαλφπνπινπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αδηαθνξία  ησλ 

πεξηζζφηεξσλ Υξηζηηαλψλ πνιηηψλ γηα ηελ εβξατθή ηξαγσδία. Ο ζηφρνο ζ‟ απηή ηελ 

δξαζηεξηφηεηα είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ Υξηζηηαλψλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο έδεημε πιήξε αδηαθνξία γηα ην εβξατθφ δξάκα. Ζ δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνπο γνλείο ηεο επηδήζαζαο Έξηθαο Κνχλην, θαη θαιεί 

ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηνλ ιφγν πνπ δελ άθεζαλ ηα παηδηά ηνπο ζηνλ Υξηζηηαλφ 

ηαρπδξφκν. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο απνθάζηζαλ φιεο καδί, ελσκέλεο λα 

νδεγεζνχλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο. ηε ηξίηε δξαζηεξηφηεηα, κε βάζε ηηο δπν 

δξαζηεξηφηεηεο, ε δεχηεξε νκάδα ζα ζθεθηεί αλ είλαη θαιφ λα βνεζάκε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο φηαλ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε. ηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζήκαηα αιιειεγγχεο ζε 

άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα, είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα ελζπλαίζζεζεο, πνπ θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ αλ ζα έθξπβαλ 

ηα παηδηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δπν καξηπξίεο ζην ζπίηη ηνπο, αλ δνχζαλ εθείλε ηελ 

επνρή. Ο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο κέζα απ‟ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ 

φηη ππήξραλ πνιίηεο πνπ δέρζεθαλ κε θίλδπλν ηεο δσή ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο 

Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη άιινη πνπ ιφγσ θφβνπ κήπσο ηνπο ζθνηψζνπλ νη 

Γεξκαλνί δελ ην έπξαμαλ. Ζ ηξίηε νκάδα αθνχ νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ζα παξνπζηάζεηο ηηο απφςεηο ηεο ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηεξηδφκελνο ζηηο 

απφςεηο ησλ παηδηψλ ζα κηιήζεη ζε φιε ηελ ηάμε γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηάζσζεο 

Δβξαίσλ απφ Υξηζηηαλνχο πνιίηεο αιιά θαη γηα ηελ  αδηαθνξία πνπ έδεημαλ νη 

πεξηζζφηεξνη Υξηζηηαλνί ζ‟ απηφ ην ζέκα. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα ζα εμεηάζεη ηελ αδηαθνξία ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ζηηο 

εθηνπίζεηο ησλ Δβξαίσλ. Οη καζεηέο ζα κειεηήζνπλ έλα θείκελν ηνπ Mazower πνπ 
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αθνξά ηελ ζηάζε ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ηεο πφιεο απέλαληη ζην δήηεκα ηνπ 

εθηνπηζκνχ (εθθιεζία, παλεπηζηήκην επαγγεικαηηθά ζσκαηεία). Αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ηελ κειέηε ηνπ θεηκέλνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαθνξά ηνπ Μazower ζηελ αληίδξαζε ησλ  

ζσκαηείσλ ησλ παιαηψλ Διιήλσλ πνιεκηζηψλ θαη ηεο ρξηζηηαληθήο έλσζεο 

ηξαπκαηηψλ πνιέκσλ, νη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ ζρεηηθά κε ην ηη ζρέζεηο είραλ νη 

Θεζζαινληθείο Δβξαίνη κε ηα ζσκαηεία απηά. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ ζην Διιελνηηαιηθφ πφιεκν 

ηνπ 1940. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηνπο ιφγνπο 

πνπ νη επαγγεικαηηθείο θνξείο δελ αληέδξαζαλ θαζφινπ ζηηο εθηνπίζεηο ησλ 

Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη νη επαγγεικαηηθείο θνξείο δελ αληέδξαζαλ γηαηί ηνπο βφιεπε νη 

Δβξαίνη λα εθηνπηζζνχλ, επεηδή είραλ κηα πνιχ κεγάιε επηξξνή ζην εκπφξην ηεο 

πφιεο. Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ην θείκελν δήηα απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπγθξίλνπλ ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο αξρηεπίζθνπνπ Γακαζθελνχ ζηηο εθηνπίζεηο ησλ 

Δβξαίσλ θαη ηνπ κεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο Γελλάδηνπ, ν νπνίνο αξθέζηεθε ζε 

ηδησηηθνχ ηχπνπ δηακαξηπξίεο θαη δεηά επίζεο απφ ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ ζρεηηθά κε 

ην αλ πξέπεη ε εθθιεζία λα παξεκβαίλεη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαπάηεζε 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Μέζα απ‟ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα 

θαηαλνήζνπλ φηη ε εθθιεζία είλαη αλαγθαίν λα παξεκβαίλεη ζηηο εγεζίεο ησλ ρσξψλ, 

φηαλ απηέο πξνζπαζνχλ λα ζηεξήζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αθφκε θαη απφ 

πνιίηεο δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη θαη πάιη κε 

ην θείκελν ηνπ Mazower που αναφζρεται  ςτην ςυνάντηςη του Γερμανοφ διοικητή 

με τισ τοπικζσ αρχζσ τησ πόλησ που τουσ ανζφερε ότι ςυμφζρει ςτισ τοπικζσ αρχζσ 

αυτή η εκτόπιςη. Οι μαθητζσ θα κληθοφν να αξιολογήςουν αυτή την άποψη. Η 

τζταρτη ομάδα θα παρουςιάςει τισ απόψεισ τησ και ο εκπαιδευτικόσ αν διαπιςτϊςει 

ότι υπάρχουν ελλείψεισ ςτισ απαντήςεισ των ομάδων θα προςθζςει κάποια ςτοιχεία 

ςχετικά μ’ την ςτάςη των επίςημων φορζων τησ πόλησ ςτισ εκτοπίςεισ των Εβραίων. 

Έβδνκν ζηάδην 

ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ project, νη ηέζζεξηο νκάδεο, γηα ηξεηο ψξεο, 

ζα αζρνιεζνχλ κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο καξηπξίεο επηδψλησλ ηνπ Άνπζβηηο- 
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Μπηξθελάνπ, πνπ πεξηγξάθνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο θξάηεζεο ηνπο ζην 

ζηξαηφπεδν. Πξηλ κειεηήζνπλ ηηο καξηπξίεο ζα κειεηήζνπλ βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία 

απφ ην θφκηθ, ζηηο ζειίδεο δψδεθα κε δεθαπέληε πνπ αθνξνχλ ηηο απνζηνιέο πξνο ην 

Άνπζβηηο, ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ πξνο ην ζηξαηφπεδν θαη γηα ην ηη γηλφηαλ φηαλ 

έθηαλαλ νη απνζηνιέο εθεί. ηελ ζπλέρεηα φιεο νη νκάδεο ζα αλαηξέμνπλ ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηνπ θχιιν εξγαζίαο « Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ» φπνπ ζα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα 

ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην ζηξαηφπεδν, γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ γεξκαλψλ 

απέλαληη ζηνπο θξαηνχκελνπο. Δπίζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θχιιν ζα αλαπηχμνπλ ηελ 

ελζπλαίζζεζε ηνπο κέζα απφ ηελ θσηνγξαθία πνπ ηνπο δίλεηαη θαη ζα 

ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ. Ζ θάζε 

νκάδα αθνχ νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπο 

ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα αθνχζεη πνιχ πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο θαη αλ 

ρξεηαζηεί κπνξεί λα πξνζζέζεη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε κηα καξηπξία.  

Ζ πξψηε νκάδα ζα εμεηάζεη ηελ καξηπξία ηνπ Ράθαει Βαξζάλν. Μεηά ηελ κειέηε 

ηεο καξηπξίαο, ζα πξνρσξήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Ζ πξψηε 

εξψηεζε είλαη κηα γεληθήο θχζεσο εξψηεζε πνπ θαιεί ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα φζα δηάβαζαλ. ηφρνο ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη λα δείμνπλ ηνλ απνηξνπηαζκφ ηνπο γηα φια απηά πνπ ζπλέβαηλαλ ζην 

ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο- Μπηξθελάνπ. ηηο δπν επφκελεο εξσηήζεηο ηα παηδηά ζα 

ζθεθηνχλ πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζε ν ζπγθεθξηκέλνο επηδψλ φηαλ επέζηξεςε απφ 

ηα ζηξαηφπεδα θαη πσο ε δσή ζην ζηξαηφπεδν επεξέαζε θαη ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ. 

θνπφο απηψλ ησλ εξσηήζεσλ είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηδήζαληεο κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Οη επφκελεο ηξεηο εξσηήζεηο αθνξνχλ δεηήκαηα αλάπηπμεο δεκνθξαηηθήο 

πνιηηεηφηεηαο θαη δεηήκαηα δηαηήξεζεο ηεο κλήκεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη θνηλέο θαη γηα ηηο ππφινηπεο ηξεηο νκάδεο, φκσο είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο καξηπξίεο πνπ έρνπλ λα κειεηήζνπλ νη νκάδεο. ηφρνο απηψλ 

ησλ ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη φιεο νη νκάδεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο γλψζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο, γηα ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί λα ππάξμεη κφλν ζην 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη λα εμεηάζνπλ κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί 

ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ αληίζηνηρα γεγνλφηα, φπσο απηά 



93 
 

ηνπ Οινθαπηψκαηνο, ζην κέιινλ. Ζ πξψηε νκάδα κεηά ην πέξαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζα παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηεο ζηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο 

αθνχ αθνχζεη ηνπο καζεηέο, αλ θξίλεη φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζα πξνζζέζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ καξηπξία ηνπ Ηαθψβ Αηηίαο. Αθνχ 

κειεηήζνπλ ηελ καξηπξία ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα φπνπ νη 

καζεηέο ζα ζθεθηνχλ αλ ηα φζα έδεζε ν Ηαθψβ Αηηίαο επεξέαζαλ ηελ κεηέπεηηα δσή 

ηνπο. Μέζα απ‟ απηή ηελ εξψηεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ είρε λα 

αληηκεησπίζεη ν επηδψληαο φηαλ γχξηζε απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο-

Μπηξθελάνπ νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ πσο φια απηά πνπ έδεζαλ ζηα ζηξαηφπεδα 

νη επηδήζαληεο «ζθξάγηζαλ» ηηο δσέο ηνπο, κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ. Έπεηηα ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνπζία πνπ είρε ν επηδψλ φηαλ επέζηξεςε ζηελ 

Θεζζαινλίθε. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα ελεξγνπνηήζνπλ 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ ζηελ 

Θεζζαινλίθε. Ζ δεχηεξε εξψηεζε επηδηψθεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ην πψο έλησζε ν επηδψλ φηαλ επέζηξεςε ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ήηαλ 

εληειψο κφλνο εμαηηίαο ηνπ ρακνχ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ. Ζ 

δεχηεξε νκάδα κεηά ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζα παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο 

ηεο, ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχ αθνχζεη ηνπο καζεηέο, αλ θξίλεη φηη ππάξρνπλ 

ειιείςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζα πξνζζέζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ ηξίηε νκάδα ζα κειεηήζεη ηελ καξηπξία ηεο Αιιέγθξε Πίζνλ. Αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ηελ κειέηε, ζα απαληήζνπλ ζηελ πξψηε εξψηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκφζηα θαηαθξαπγή ηεο θνηλσλίαο γηα ηνλ γάκν ελφο 

Υξηζηηαλνχ κε κηα Δβξαία. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα 

παηδηά λα ελεξγνπνηήζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζχλαςε 

εξσηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Υξηζηηαλνχο θαη Δβξαίεο. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ζα αζρνιεζνχλ νη καζεηέο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

ζηάζε ηεο ζπληξφθνπ ηνπ άληξα ηεο επηδήζαζαο πνπ ηελ έζηεηιε ζην Άνπζβηηο- 

Μπηξθελάνπ. Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα θαιεί ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο πνπ είρε ε επηδήζαζα φηαλ βξίζθνληαλ ζην ζηξαηφπεδν θαη 

πεξλνχζε απφ επηινγέο θαη πνηεο νη ζθέςεηο ηεο θφξεο ηεο πνπ δελ είρε ηελ κεηέξα 



94 
 

ηεο δίπια ηεο. Μέζα απ‟ απηέο ηηο δπν δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ 

ηελ ζιίςε πνπ είραλ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζηα ζηξαηφπεδα θαη ηελ ζιίςε πνπ 

είραλ νη ζπγγελείο απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπάληα δελ βξίζθνληαλ ζ‟ απηά. Ζ ηξίηε 

νκάδα κεηά ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζα παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηεο, ζηελ 

ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχ αθνχζεη ηνπο καζεηέο, αλ θξίλεη φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο 

ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζα πξνζζέζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα ζα κειεηήζεη ηελ καξηπξία κηαο Δβξαίαο επηδήζαζαο πνπ 

θαηάθεξε θαη επηβίσζε κέζα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην 

ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ. Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ κειέηε ηεο 

καξηπξίαο ζα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ην 

πψο έλησζε ε επηδήζαζα φηαλ έκαζε φηη ε κεηέξα ηεο ζαλαηψζεθε ζηνπο ζαιάκνπο 

αεξίσλ. θνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

απέξαληε ζιίςε πνπ έλησζαλ νη θξαηνχκελνη ηνπ ζηξαηνπέδνπ, φηαλ κάζαηλαλ φηη νη 

δηθνί ηνπο άλζξσπνη είραλ ζαλαησζεί ζηα θξεκαηφξηα. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα 

αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ Γεξκαλψλ απέλαληη ζηηο θνπέιεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ κε 

βάζε ηα φζα έρεη αλαθέξεη ε επηδήζαζα. Οη καζεηέο ζα θξίλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά, γηα λα δνπλ ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηελ απέρζεηα πνπ έδεηρλαλ νη 

Γεξκαλνί απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο θξαηνχκελνπο. Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα, είλαη 

κηα δξαζηεξηφηεηα ελζπλαίζζεζεο φπνπ θαιεί ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο αλ δνχζαλ εθείλε ηελ επνρή θαη βξίζθνληαλ ζηελ ζέζε ηεο 

εβξαίαο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζηξαηφπεδν. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο είλαη 

νη καζεηέο λα έξζνπλ ζηελ ζέζε ησλ εβξαίσλ θξαηνπκέλσλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Ζ ηέηαξηε νκάδα κεηά ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζα 

παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηεο, ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχ αθνχζεη ηνπο 

καζεηέο, αλ θξίλεη φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζα 

πξνζζέζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο. 
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Γξαζηεξηόηεηεο 

Φύιιν εξγαζίαο: Γηάηαγκα απέιαζεο εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ, πλζήθεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηφπνη θαηάζηαζεο ζηελ Οζσκαληθή Θεζζαινλίθεο, Ζκέξα: 1
ε
  

Γηάηαγκα απέιαζεο εθαξαδηηώλ Δβξαίσλ 

Σν δηάηαγκα ηεο απέιαζεο ππνγξάθηεθε ζηελ Αιάκπξα ηεο Γξαλάδαο θαη θέξεη 

ηελ εκεξνκελία 31 Μαξηίνπ 1492. Γηαηάζζεη ηνπο Δβξαίνπο θαη ηηο Δβξαίεο λα 

εγθαηαιείςνπλ ην βαζίιεην θαη ηα δεζπνηάηα ηνπ. Απειάζνληαη άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

αγφξηα, θνξίηζηα θαζψο θαη νη ππεξέηεο ηνπο απαγνξεχνληαο ξεηά λα επηζηξέςνπλ 

ζηα θξάηε ηεο Ηβεξηθήο αθφκε θαη σο επηζθέπηεο. πνηνο δερζεί ζην ζπίηη ηνπ, 

θηινμελήζεη ή ππεξαζπίζεη ηνπο Δβξαίνπο ή αθφκε ηνπο πξνζθέξεη ρξήκαηα ζα 

ράζεηο φια ηνπ ηα ππάξρνληα. Σν δηάηαγκα ππνγξάθηεθε γηα λα απνηξαπεί ν 

εμηνπδαηζκφο ησλ Υξηζηηαλψλ απφ ηνπο  εθαξαδίηεο Δβξαίνπο θαη λα απνθεπρζεί 

θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν θάζε βιάβε, δεκηά θαη πξνζβνιή εηο βάξνο ηεο θαζνιηθήο 

πίζηεο. Σεζζάξσλ κελψλ πξνζεζκία δίλεηαη ζηνπο ππφ απέιαζε Δβξαίνπο, γηα λα 

ξπζκίζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Μπνξνχλ λα πάξνπλ καδί ηνπο κφλν ηα ππάξρνληα 

ηνπο, φρη φκσο πνιχηηκα κέηαιια θαη ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα. 

Γηόδεθ Νερακά, Ζ Ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζει. 115 

α) Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ην ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα; Πώο πηζηεύεηε όηη ζα 

έλησζαλ νη εθαξαδίηεο Δβξαίνη όηαλ δηάβαζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε απόθαζε; 

Αηηηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε από ηελ Ηζπαλία 

Οη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αλαρψξεζε είλαη βηαζηηθέο θαη ππξεηψδεηο. 

Ρεπζηνπνηνχλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο φπσο κπνξνχλ. Πιεξψλνπλ ηα ρξέε ηνπο θαη 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ρξήκαηα, πνπιψληαο αθίλεηα θαη νγθψδε έπηπια. 

Αληαιιάζνπλ έλα ζπίηη κ‟ έλα γάηδαξν ή κ‟ έλα θνκκάηη χθαζκα. Οη πεξηζζφηεξνη 

απ‟ απηνχο πνπ θεχγνπλ είλαη πνιχ πινχζηνη. Απ‟ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο 

μεζεθψλνληαη, θεχγνπλ. Οη πην πινχζηνη κνηξάδνληαη ηα ρξήκαηα ηνπο κε ηνπο 

θησρνχο θαη πιεξψλνπλ ηα έμνδα ηνπ ηαμηδηνχ ζηηο ρήξεο θαη ζηα νξθαλά. Ζ 

δπζηπρία είλαη πνιχ κεγάιε. Ζ έμνδνο αξρίδεη ρσξίο νξγάλσζε, ρσξίο ζρέδην. Ο 

θαζέλαο παίξλεη ηνλ δξφκν ηνπ ρσξίο θαζνξηζκέλν πξννξηζκφ κέζα ζε πιήξεο ράνο.  

Μέζα ζηελ ίδηα απηή ρξνληά ην 1492 αιιά θαη ζηα επφκελα ρξφληα απέιαζε 

ζεκεηψλεηαη θαη ζηηο Γεξκαληθέο ρψξεο. Παξάιιεια κε ηελ έμνδν ησλ εθαξαδηηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε έμνδνο ησλ Αζθελαδηηψλ. ρεδφλ φινη πξνρσξνχλ κε ηα 

πφδηα, ξαθέλδπηνη, αμηνζξήλεηνη, θνξησκέλνη κε παιηφξνπρα, έπηπια, ρίιηα δπν 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, κε ηα νπνία ηνπο ζπλδέεη ζπλήζσο θάπνηα επιαβηθή θαη 

ηξπθεξή αλάκλεζε. ηελ αξρή φινη ππεξεθηηκνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπ, γξήγνξα φκσο 

εμαληιεκέλνη εγθαηαιείπνπλ ηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα πνπ θέξνπλ καδί ηνπο, κε 

πφλν ςπρήο. Σα ζιηβεξά πιήζε ζέξλνληαη ζε δχζβαηα κνλνπάηηα. Βαζαληζκέλνη απφ 

ηελ πείλα, απφ ηελ δίςα, ηαιαηπσξεκέλνη απφ ηνπο θαθνπνηνχο. Γπλαίθεο γελλνχλ 

ζηνλ δξφκν, άξξσζηνη θαη γέξνη αθήλνπλ ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή. Κνπβαινχλ φπσο 

κπνξνχλ ηνπο πην αδχλακνπο. Να ζηακαηήζνπλ; Ο ρξφλνο πηέδεη. Πξέπεη πξηλ ην 

ηέινο ηεο πξνζεζκίαο λα θηάζνπλ ζηα ιηκάληα επηβίβαζεο, λα ζσζνχλ.  Οη 

εθαξαδίηεο δηαζθνξπίδνληαη παληνχ, αιιά θπξίσο κεηαβαίλνπλ, έπεηηα απφ 

πξφζθιεζε ηνπ νπιηάλνπ Βαγηαδήη Β΄, ζηελ  Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ Θεζζαινλίθε. ‟ απηή ηελ θηιφμελε πεξηνρή δεκηνπξγνχλ ηελ 

θνηλφηεηα ηνπο θαη δνπλ κέζα ζε έλα θαζεζηψο ειεπζεξίαο θαη αλνρήο. Μπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ ειεχζεξα ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο πηζηεχσ θαη λα αζρνιεζνχλ κε φπνην 

επάγγεικα επηζπκνχλ. 

Γηόδεθ Νερακά, Ζ Ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζει. 

116,118,11,129,130, ηόκνο α (δηαζθεπή) 
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α) Με βάζε ην θείκελν, ππνζέζηε όηη είζηε εθαξαδίηεο Δβξαίνη θαη εηνηκάδεζηε 

λα μεληηεπηείηε από ηελ Ηζπαλία, πεξηγξάςηε ηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο 

δσέο ζαο κέρξη λα θηάζεηε ζην ιηκάλη γηα ηελ επηβίβαζε ζαο θαη παξνπζηάζηε ηα 

ζηελ ηάμε.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Πώο πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ ε δσή ζαο ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία; Πώο 

ζα ληώζαηε;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Δβξατθνί πλνηθηζκνί ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαλνθξαηίαο 

ηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο νη ππθλνθαηνηθεκέλεο εβξαηθέο 

ζπλνηθίεο απιψλνληαλ λφηηα ηεο ξσκατθήο αγνξάο έσο ηελ παξαιία θαη απφ ηα 

δπηηθά ηείρε σο ηελ πεξηνρή ηεο πιαηείαο Ναπξίλνπ, θνληά ζηα αλαηνιηθά ηείρε. 

Ενχζαλ δειαδή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο, αλάκεζα 

ζε ειιεληθέο θξάγθηθεο θαη ηνπξθηθέο ζπλνηθίεο. Ολνκαζηή ήηαλ ε Δβξατθή 

ζπλνηθίαο Ρνγφο, ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο έθηαζεο ηεο πιαηείαο ηεο Αξραίαο 

Αγνξάο θαη ηεο Ρσκατθήο αγνξάο, γχξσ απφ ηελ Παλαγία Υαιθέσλ. ηηο ζπλνηθίεο 

απηέο νη Δβξαίνη δεκηνχξγεζαλ απηφλνκεο θνηλφηεηεο κε βάζε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

ηνπο. Κεληξηθή ζέζε ζε θάζε ζπλνηθία είρε ε ζπλαγσγή. Οη ζπλαγσγέο ήηαλ απιά 

θηίζκαηα ρσξίο ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ πνπ πξσηνζηαηνχζαλ ζηελ δσή 

ηεο θνηλφηεηαο. ηηο ζπλαγσγέο εθηφο απφ ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ζπζθέςεηο θαη θηινμελνχληαλ νη μέλνη ή νη άπνξνη (αξηδεηάθεο 2011:14).Οη 

εθαξαδίηεο παξά ηηο δπζθνιίεο, ηηο δπζηπρίεο θαη ηηο ζπκθνξέο πνπ πέξαζαλ πνηέ 

δελ ιχγηζαλ, πάληα ήηαλ ζαξξαιένη θαη πεξήθαλνη. Γηέδσζαλ γξήγνξα ζην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο ηνπο. 

ύλζεζε από αξηδεηάθε Εαραξία, Θεζζαινλίθε ζηαπξνδξόκη 

πνιηηηζκώλ,ζει.14 θαη από Υξίζην Εαθείξε., Ζ Θεζζαινλίθε ησλ Δβξαίσλ, ζει. 

32  
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α) Με βάζε ην θείκελν ζηνλ παξαπάλσ ράξηε λα βξείηε θαη λα γξάςεηε ηηο 

Δβξατθέο ζπλνηθίεο θαη λα ηηο ρξσκαηίζεηε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Γηαηί πηζηεύεηε όηη νη Δβξαίνη νη Υξηζηηαλνί θαη νη Μνπζνπικάλνη 

θαηνηθνύζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλνηθίεο ζηελ Θεζζαινλίθε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο Σχπνη θαη ελδπκαζίεο, Οκάδα: Α, Ζκέξα: 2
ε
 θαη 3

ε
  

Σύπνη θαη ελδπκαζίεο 

Σν 1492 νη Δβξαίνη πξφζθπγεο απφ ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν εγθαηαζηάζεθαλ ζε 

πφιεηο φπσο ε Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Αδξηαλνχπνιε, ε κχξλε θαη ε Θεζζαινλίθε. 

Ο δήινο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο λέαο 

παηξίδαο ηνπο νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ζηνηρείσλ απφ ηνλ νζσκαληθφ ηξφπν δσήο. Ζ 

ελδπκαζία, πνπ γεληθά αληαλαθιά ηελ αιιειεπίδξαζε παξαδφζεσλ θαη πνιηηηζκψλ, 

απνηέιεζε ην πξψην ηέηνην ζηνηρείν.  

Ζ ελδπκαζίεο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ππέζηεζαλ πνιχ κηθξέο αιιαγέο σο 

θαη ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Οη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ππέθεξαλ αξθεηέο κεηαηξνπέο θαη 

αιιαγέο πξνζζέηνληαο πεξηζζφηεξν ρξψκα θαη θαληαζία. χκθσλα κε ηα έζηκα ηεο 

αλαηνιήο, ε πξσηαξρηθή ελαζρφιεζε ησλ αλδξψλ ήηαλ ε θνηλσληθή θαη δεκφζηα 

ζπλαιιαγή. Έηζη ηα ξνχρα ηνπο έηεηλαλ λα είλαη ηαπεηλά, ψζηε λα κελ πξνμελνχλ 

εχθνια ηνλ θζφλν. Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ αλδξηθνχ ελδχκαηνο ζηελ Θεζζαινλίθεο 

ήηαλ κηα καθξηά πνπθακίζα, ην αληεξί, έλα παλσθφξη ζπλήζσο δηαθνζκεκέλν κε 

γνχλα θαη ην ςειφ θέζη. Οη γπλαίθεο αληίζεηα πεξλνχζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δσήο ηνπο ζην ζπίηη, ζπγθέληξσλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ζπηηηθφ ηνπο, ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο θαη αλ ήηαλ πινχζηεο ζηα θνξέκαηα θαη ζηελ ζπιινγή θνζκεκάησλ. 

Οη Δβξαίεο θνξνχζαλ ηα ίδηα ζρεδφλ ξνχρα κε ειάρηζηεο κηθξνδηαθνξέο. Απηφ πνπ 

μερψξηδε ζηελ ελδπκαζία ηνπο ήηαλ ε θνθηά, έλα πεξίπινθν θαπέιν, πνπ έθηαλε λα 

δίλεη ηελ ελδπκαζία ηνπ ιαλζαζκέλα θπζηθά ζε νιφθιεξε ηελ ελδπκαζία. Σα θχξηα 

ελδχκαηα ήηαλ ην ζάγην, έλα πνιχρξσκν ξνχρν, πάλσ απφ ην νπνίν θνξνχζαλ ην 

αληέξη, θαζψο θαη κηα ιεπηή πνδηά, ην ληεβαληηάι. Με ηελ δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, νη Δβξαίνη βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε απφηνκεο αιιαγέο. Σα λέα 

ζχλνξα ηνπο έθαλαλ ππεθφνπο λέσλ θξαηψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο πνπ αθνινχζεζε 

επέδξαζε ζηελ δσή ηνπο. Οη Δβξαηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο εγθαηαιείθζεθαλ 

θαη κε ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ εμαθαλίζηεθαλ εληειψο. 

Κείκελν ηνπ Νηθόια ηαπξνπιάθε, εθαξαδίηηθεο θαη Ρσκαληώηηθεο Δβξατθέο 

θνξεζηέο από ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, Αζήλα 1986 από ην βηβιίν ηνπ Γηάλλε 

Μέγα Δλζύκηνλ εβξατθήο θνηλόηεηαο, Θεζζαινλίθε 1897-1917,ζει.23 
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α) Με βάζε ην θείκελν λα πεξηγξάςηε ηηο παξαθάησ εηθόλεο.  

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) ηελ παξαθάησ εηθόλα απεηθνλίδνληαη ηξεηο γπλαίθεο ζηελ Θεζζαινλίθε 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαλνθξαηίαο. Να πεξηγξάςεηε ηελ ελδπκαζία ηνπο θαη 

λα ζθεθηείηε αλ αλήθνπλ θαη νη ηξεηο ζηελ Δβξατθή ζξεζθεία.  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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γ) ηηο παξαθάησ εηθόλεο απεηθνλίδνληαη ηξεηο άληξεο ζηελ Θεζζαινλίθε θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαλνθξαηίαο. Να πεξηγξάςεηε ηελ ελδπκαζία ηνπο θαη λα 

ζθεθηείηε αλ αλήθνπλ θαη νη ηξεηο ζηελ Δβξατθή ζξεζθεία. 

                         

                              

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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δ) Παξαθάησ δίλεηαη έλα ζθίηζν από ηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ. 

Να πεξηγξάςεηε ηελ ελδπκαζία ησλ πνιηηώλ ηνπ ζθίηζνπ θαη λα ζθεθηείηε πνίνη 

απ’ απηνύο είλαη Δβξαίνη θαη γηαηί;  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Ζ εβξατθή ζξεζθεία, Οκάδα Β, Ζκέξα: 2
ε
 θαη 3

ε
  

Ζ ζεκαζία ηεο ζξεζθεία γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο 

Νεζηεχακε 24 ψξεο, κηα νιφθιεξε κέξα. Απφ ην πξσί ή κάιινλ απφ ην βξάδπ σο 

ην άιιν βξάδπ. Απηφ ην θάλακε γηα λα ζθεθηνχκε. Να ζθεθηνχκε φιε ηελ ρξφληά ηη 

θάλακε, ηη είδνπο ακαξηίεο θάλακε. Αθφκα θαη ην ςέκα ζεσξείηαη ακαξηία ζηελ 

ζξεζθεία καο. Πεγαίλακε ζηελ ζπλαγσγή ρσξίο λα έρνπκε θάεη, πξνζεπρφκαζηαλ. 

Πξηλ πάκε ζηελ ζπλαγσγή δεηνχζακε ζπγλψκε απφ απηνχο πνπ λνκίδακε φηη είρακε 

ζηελαρσξήζεη. Απηή ήηαλ ην λφεκα ηεο λεζηείαο καο. ζν αλαθνξά ην δηθφ καο 

Πάζρα, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ησλ Υξηζηηαλψλ. Δκείο ην Πάζρα γηνξηάδνπκε 

ηελ απειεπζέξσζε ησλ Δβξαίσλ απφ ηνπ Αηγχπηηνπο πνπ κπφξεζαλ θαη πεξάζαλε ηελ 

έξεκν θαη κεηά θζάζαλε, θαη πσο έπεζε ην κάλα. Γη απηφ εκείο νη Δβξαίνη δελ ηξψκε 

ςσκί εθείλε ηελ βδνκάδα, αιιά ηξψκε άδπκν. Απηφ πνπ ιέλε καζά. Σα καγαδηά ζηελ 

Θεζζαινλίθε γηα ην Πάζρα ησλ Δβξαίσλ, έθιεηλαλ ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία 

κέξα. Γηφηη ε Θεζζαινλίθε ήηαλ εβξαηφπνιηο.  

                                                                   πλέληεπμε επηδήζαζαο (δηαζθεπή) 

α) «Νεζηεύακε 24 ώξεο , κηα νιόθιεξε κέξα....... Πεγαίλακε ζηελ ζπλαγσγή 

ρσξίο λα έρνπκε θάεη, πξνζεπρόκαζηαλ». Γηαβάζηε μαλά ην ζπγθεθξηκέλν 

απόζπαζκα από ην παξαπάλσ θείκελν θαη ζθεθηείηε πνηό κπζηήξην ηεο 

Υξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, ζπκίδεη ε λεζηεία ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) Ση ελλνεί ε Θεζζαινληθηά Δβξαία όηαλ αλαθέξεη όηη όιε ε Θεζζαινλίθε ήηαλ 

Δβξαηόπνιηο; Μπνξείηε λα ζθεθηείηε, γηαηί ηα καγαδηά ησλ Δβξαίσλ έθιεηλαλ 

ηελ εβδνκάδα ηνπ Πάζρα ησλ Ηνπδαίσλ κόλν ηελ πξώηε θαη ηελ ηειεπηαία κέξα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σα άββαηα νη γέξνληεο δελ έθακλαλ ηίπνηε, θακηά δνπιεηά απνιχησο. Πήγαηλαλ, 

βέβαηα ζηελ Υάβξα
14

 θαη κεηά αλνίγνληαο ζην ζπίηη ηνπο θαλέλα ηεξφ βηβιίν, 

θαλέλαλ θχιηλδξν ηεο εθέξ-Σνξά, ηεο Βίβινπ ηνπ Νφκνπ, πεξλνχζαλ φπσο έπξεπε 

ηελ άγηα κέξα ηνπ αββάηνπ. Οη λεφηεξνη κε βαξηά θαξδηά ηξαβνχζαλ γηα ηα καγαδηά 

θαη ηηο δνπιεηέο ηνπο. Δπί Σνπξθίαο είραλ θαηαθέξεη λα είλαη αξγία ε κέξα ηνπ 

αββάηνπ, αιιά ην θαηλνχξγην αθεληηθφ δελ ήηαλ ηφζν αδηάθνξν ζε θάηη ηέηνηα. Σα 

άββαηα νη γξηέο έβαδαλ ηα επίζεκα ξνχρα ηνπο θαη θαζφληνπζαλ ζην παξάζπξν ή 

ζηελ πφξηα έμσ. Πνηέ δελ αθνχζηεθε λα θάλνπλ θνπηζνκπνιηά νη Δβξαίεο ζηηο 

Διιελίδεο. Απηφ φκσο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην φηη δελ έθακλαλ παξέα. ηαλ 

λχρησλε, εκείο ηα παηδηά θάκλακε κηα βφιηα ζηνλ Δβξαηνκαραιά. Ξέξακε φηη ζα καο 

θσλάμνπλ ζε πνιιά ζπίηηα. Ζ ζξεζθεία ηνπο απαγφξεπε λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε 

δνπιεηά ην άββαην θαη έηζη εκπνδίδνληαλ λα αλάςνπλ ηελ ιάκπα ή θαη ηελ θσηηά αλ 

είρε θξχν. 

Γηώξγν Ησάλλνπ, Σν δηθό καο αίκα, ζει. 54-55 (απόζπαζκα) 

 

 

                                                           
14

 εβραϊκή ςυναγωγή 
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α) Με βάζε ην θείκελν ηνπ Γηώξγνπ Ησάλλνπ ην άββαην γηα ηελ ζξεζθεία ησλ 

Ηνπδαίσλ ζεσξείηαη αξγία, εθείλε ηελ κέξα νη Δβξαίνη απαγνξεύεηαη λα θάλνπλ 

ην νηηδήπνηε. ηελ Υξηζηηαληθή ζξεζθεία πνπ έρεη σο αξγία ηελ Κπξηαθή ηζρύεη 

απηό; Πνηέο νη δηαθνξέο θαη πνηέο νη νκνηόηεηεο ππάξρνπλ ζηηο αξγίεο ησλ δπν 

ζξεζθεηώλ γηα ηνπο πηζηνύο ηνπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Όπσο καο ελεκεξώλεη ν Γηώξγνο Ησάλλνπ νη Υξηζηηαλνί κε ηνπο Δβξαίνπο 

ζηελ Θεζζαινλίθε αλ θαη δελ είραλ θάπνην πξόβιεκα ν έλαο κε ηνλ άιινλ δελ 

έθαλαλ παξέα κεηαμύ ηνπο. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε γηαηί ζπλέβαηλε απηό. Αλ 

δνύζαηε ζηελ επνρή ηνπ Γηώξγνπ Ησάλλνπ ζα θάλαηε παξέα κε Δβξαίνπο 

ζπλνκειίθνπο ζαο; Αλ ζέιαηε λα θάλεηε παξέα κε Δβξαίνπο ζπλνκήιηθνπο ζαο, 

πώο πηζηεύεηε όηη ζα αληηδξνύζε ε νηθνγέλεηα ζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Δθπαίδεπζε θαη γιψζζα εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ, Οκάδα: Γ, Ζκέξα:2
ε
 & 

3
ε
  

Δθπαίδεπζε θαη γιώζζα εθαξαδηηώλ Δβξαίσλ 

 Μηα κφλν κέξα λα γπξίζεηο ζπίηη ρσξίο λα ζθίζεηο ην παληειφλη ζνπ, κηα κφλν κέξα", 

έιεγε ζπλερψο ε κεηέξα κνπ. Ήκνπλ άηαθην παηδί. ιε ηελ εβδνκάδα ε κεηέξα κνπ 

αζρνιηφηαλ κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Σα ξνχρα καο ηα έπιελε ζην ρέξη. Γη' απηφ νη 

ζηνίβεο ησλ ιεξσκέλσλ ξνχρσλ δελ ηειείσλαλ πνηέ. ζν θαη αλ έπιελε, φζν θαη αλ 

ζηδέξσλε, ν ξπζκφο πνπ ιεξψλακε ηα ξνχρα καο ήηαλ ηέηνηνο πνπ πάληα ππήξραλ 

ξνχρα γηα πιχζηκν. Σν ζπίηη ην θξαηνχζε πάληα θαζαξφ αιιά ε βαζηθή ηεο αζρνιία 

ήηαλ ε εηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ θαη εηδηθφηεξα ε εηνηκαζία ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

βξαδηλνχ. Απηφ ήηαλ ην κφλν γεχκα ζην νπνίν ζπκκεηείρε φιε ε νηθνγέλεηα. Πέξα 

απφ ην θαγεηφ, γηλφληνπζαλ ζπδεηήζεηο γηα ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 

νηθνγέλεηαο θαζψο θαη γηα ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ηνπ θαζελφο. ην ζπίηη 

κηινχζακε ιαληίλν. Σα ηνχξθηθα ήηαλ ε κπζηηθή γιψζζα ηεο κεηέξαο κνπ θαη ηνπ 

παηέξα κνπ γηαηί κφλν απηνί ηελ κηινχζαλ. Διιεληθά δελ ήμεξαλ θαη πνιχ θαιά. 

Δκείο κηινχζακε ειιεληθά επεηδή πεγαίλακε ζε ειιεληθφ ζρνιείν (φπνπ πήγαηλαλ 

Έιιελεο θαη Δβξαίνη καδί) θη επεηδή απηή ήηαλ ε θαζνκηινπκέλε γιψζζα ζηε 

Θεζζαινλίθε. Δκείο κέλακε ζηε γεηηνληά ηνπ Βαξφλνπ Υίξο φπνπ δνχζαλ Δβξαίνη 

θαη Έιιελεο καδί. Σν ζρνιείν πνπ θνίηεζα ήηαλ επίζεο κεηθηφ. Ζ γιψζζα 

δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν ήηαλ ηα ειιεληθά. Δκείο νη Δβξαίνη θάλακε θαη καζήκαηα 

εβξατθψλ θαη νη Έιιελεο θάλαλε άιια καζήκαηα. Οη θαιχηεξνί κνπ θίινη ήηαλ 

Έιιελεο θαη κε κεξηθνχο απφ απηνχο είκαη αθφκε ζε επαθή. 

Οβάληηα Μπαξνύρ 

 ברוך עובדיה                                                                                             
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Έηξεθα κεγάιε αγάπε πξνο ηε κεηέξα κνπ. Ήηαλ θαιή λνηθνθπξά, αθνζησκέλε 

κεηέξα θαη άλζξσπνο κε αξρέο. ηηο δηαθνπέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηε βνεζνχζα λα 

ζηξψλεη ηα θξεβάηηα ή λα ηεγαλίδεη ηα κπηθηέθηα, ηηο παηάηεο θαη ην θξέαο θαη σο 

εμαηξεηηθφο κάγεηξαο δνθίκαδα ην θαγεηφ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ηεγάληδα. Ήκνπλ 

άηαθηνο θαη γη'απηφ ν παηέξαο κνπ κε ηηκσξνχζε. Ζ κεηέξα κνπ ηνλ παξαθαινχζε, 

καδί κε κέλα, λα κε κε ηηκσξεί. ηαλ ήκνπλ άξξσζηνο θαη έπξεπε λα πάξσ θάπνην 

θάξκαθν, πξψηα έηξσγα μχιν θαη κεηά ην θάξκαθν. Οη γνλείο κνπ κε γξάςαλε ζην 

εβξατθφ ηδησηηθφ ζρνιείν Αιηζέρ ην νπνίν άλεθε ζε δχν αδέιθηα. Πέξα απφ ηηο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ζην ζρνιείν ππήξραλ θαη ηξεηο ηάμεηο ηερληθνχ γπκλαζίνπ, 

ρσξηζηά ησλ αξξέλσλ θαη ησλ ζειέσλ . Ο δηεπζπληήο γηα ηηο ηάμεηο ησλ αξξέλσλ 

ήηαλ ν Ηηζράθ Αιηζέρ θαη ν δηεπζπληήο γηα ηηο ηάμεηο ησλ ζειέσλ ήηαλ ν Αικπέξ. 

 Ειί Υαζίδ 

 חסיד אלי  

α) ηηο δπν καξηπξίεο πνπ κειεηήζαηε θαη νη δπν νηθνγέλεηεο κηινύζαλ ηα 

Ηζπαλνεβξαηθά (Λαληίλν). Πηζηεύεηε όηη απηό ην γεγνλόο ην απνδερόηαλ νη 

Θεζζαινληθείο πνπ κηινύζαλ κόλν Διιεληθά ή ππήξραλ θαη Θεζζαινληθείο πνπ 

δελ ην απνδερόηαλ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) Αλ Πεγαίλεηε καδί ζρνιείν κε ηελ Οβάληηα Μπαξνύρ ζα θάλαηε παξέα καδί 

ηεο; Αλ θάλαηε παξέα καδί ηεο πεξηγξάςηε ηελ κέξα κ’ απηό ην θνξίηζη θαη 

παξνπζηάζηε ηελ ζηελ ηάμε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Οη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη δελ πήγαηλαλ όινη ζε κηθηά ζρνιεία, πήγαηλαλ θαη 

ζε ζρνιεία πνπ ήηαλ κόλν γη’ απηνύο. Θεσξείηαη όηη θάηη ηέηνην επεξέαδε ηελ 

ζύλαςε ζρέζεσλ κε Υξηζηηαλνύο κηθξόηεξεο ειηθίαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: ρέζεηο Δβξαίσλ κε Υξηζηηαλνχο, Οκάδα: Γ, Ζκέξα: 2
ε
 θαη 3

ε
  

ρέζεηο Δβξαίσλ κε Υξηζηηαλνύο 

Πήγα ζε ζρνιείν ειιεληθφ θαη νη θίιεο κνπ ήηαλ φιεο ρξηζηηαλνπνχιεο. Μαο 

αγαπνχζαλ νη Υξηζηηαλνί εθεί πέξα.  Δγψ Ραηζηζκφ δελ γλψξηζα. Ήκνπλ ε κνλαδηθή 

Δβξαία ζε εθείλε ηελ γεηηνληά θαη είκαζηαλ πνιχ θαιά κε ηηο Υξηζηηαλέο θίιεο κνπ. 

Παίδακε ηα θαινθαίξηα έμσ φινη καδί, είρακε αδειθνζχλε, κηα αγάπε ν έλαο ζηνλ 

άιινλ πνπ δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε. 

πλέληεπμε επηδήζαζαο 

Ξέξεηο ηη είλαη ην 1938 φηαλ ππάξρνπλ 50.000 Δβξαίνη, ζηελ Θεζζαινλίθε λα 

ζεθσζεί απφ ην ζπίηη  θαη λα θιεθηεί κε Υξηζηηαλφ. Ο παηέξαο κνπ βξε ηελ πήξε, βξε 

ζηελ Αζήλα ηελ πήγε, βξε ηελ έζηεηιε ζε έλα γάκν, ηίπνηα απηή ήζειε λα παληξεπηεί 

ηνλ Κψζηα. Σνπ ιέγε ε αδεξθή κνπ « Κψζηα απηφ θη απηφ έγηλε αχξην ην πξσί 

νηθνγελεηαθφ ζπκβνχιην ζα θάλνπλ». Ο γακπξφο κνπ νπνίνο ήηαλ πξαθηηθφ κπαιφ 

ηεο είπε « ε κηζή ψξα κάδεςε ηη είλαη λα καδέςεηο θαη λα είζαη θάησ ζηελ πφξηα 

έξρνκαη λα ζε πάξσ». ΖΣΑΝ ΝΣΡΟΠΉ πνπ θιέθηεθε κε ηνλ Υξηζηηαλφ!! Ο παηέξαο 

κνπ κηα βδνκάδα δελ θαηέβεθε ζηελ δνπιεία ηνπ, δελ πήγαηλε. Σνπο γξάςαλε νη 

εθεκεξίδεο. Σφηε φπνηνο Υξηζηηαλφο παληξεχνληαλ Δβξαία ηνλ γξάθαλε νη 

εθεκεξίδεο, επεηδή νχηε νη Υξηζηηαλνί έθαλαλ γάκνπο καδί καο, νχηε εκείο ζέιακε 

γάκνπο κ‟ απηνχο. Μαο έγξαςαλ ζηελ Μαθεδνλία, ζην Φσο θαη ζηελ Απνγεπκαηηλή. 

Ο παηέξαο κνπ γηα λα ζηακαηήζνπλ λα γξάθνπλ γηα ηελ αδειθή κνπ, έδσζε ρξήκαηα 

ζε θάζε κηα απφ ηηο εθεκεξίδεο γηα λα ζηακαηήζνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο γηα ην θιέςηκν 

ηεο άδεξθε κνπ κε ηνλ Κψζηα. Ήκαζηαλ πξψηε ζειίδα ζε φιεο απηέο ηηο εθεκεξίδεο. 

Να ζαο δηαβάζσ έλα πξσηνζέιηδν πνπ είραλ ηελ αδεξθή κνπ κε ηνλ γακπξφ κνπ 

έιεγε ε εθεκεξίδα « Αίζην ηέινο είρε ην αηζζεκαηηθφ ηαμίδη ησλ δχν ηξπθεξψλ 

αγαπεκέλσλ ηνπ θπξίνπ Μ (ην επίζεην ηνπ ήηαλ) θαη ηεο δεζπνηλίδνο Κ. νη νπνίνη 

φπσο είπακε θαη ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα θιέθηεθαλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

επηπρία ηεο δσήο ηνπο». 

πλέληεπμε επηδήζαζαο (δηαζθεπή) 
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Γηα ην θείκελν 1 

α) Ση καο δείρλεη ην θείκελν γηα ηελ ζρέζε Υξηζηηαλώλ θαη Δβξαίσλ ζηελ 

Θεζζαινλίθε, ηνλ 20
ν
 αηώλα; Τπάξρνπλ ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζήκεξα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Με βάζε ην θείκελν πνπ δηαβάζαηε θηηάμηε έλα κηθξό ζεαηξηθό όπνπ κηα 

θνπέια από ηελ νκάδα ζαο ζα είλαη εβξαηνπνύια θαη νη ππόινηπνη Υξηζηηαλνί. 

Κάλεηε παξέα κ απηή ηελ θνπέια. Πεξηγξάςηε κηα κέξα καδί ηεο ζε κηα γεηηνληά 

ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Θεσξείηε όηη ζα ππήξραλ 

πξνβιήκαηα κεηαμύ ζαο; 

Γηα ην θείκελν 2 

α) Πώο πηζηεύεηε όηη αηζζάλνληαλ ε θνπέια όηαλ ε νηθνγέλεηα ηεο δελ ηελ άθελε 

λα παληξεπηεί ηνλ αγαπεκέλν ηεο, επεηδή ήηαλ Υξηζηηαλόο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) Αλ ήζαζηαλ ζηελ ζέζε ηεο, ηη ζα θάλαηε γηα λα αιιάμεηε ηελ γλώκε ηνπ 

παηέξα ζαο γη’ απηό ηνλ γάκν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
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Ζ ζπκβνιή ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πόιεο 

Φύιιν εξγαζίαο: Δπαγγέικαηα Θεζζαινληθέσλ Δβξαίσλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε αξρέο 

20
νπ

 αηψλα, Οκάδα Α, Ζκέξα:4
ε
 θαη 5

ε
  

Έκπνξνη θαη Παληνπώιεο 4.000 

Αρζνθόξνη 2.000 

Ναπηηθνί 600 

Κηεκαηνκεζίηεο 250 

Μεηαινπξγνί 150 

Φαξάδεο 150 

Σερλίηεο 600 

Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο ( δάζθαινη, 

θαξκαθνπνηνί, γηαηξνί, κεραληθνί θαη 

δεκνζηνγξάθνη). 

 

Βηνκήραλνη θαη Σξαπεδίηεο 

400 

 

 

40 

* Πνιινί εξγάδνληαλ ζηε κεηαμνβηνκεραλία, ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη άιινη 

σο ππάιιεινη ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο. 
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Παξαπάλσ ζαο δίλεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα επαγγέικαηα πνπ έθαλαλ νη 

Θεζζαινληθείο Δβξαίνη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20 αηώλα. 

Αθνύ ηνλ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

α) Από ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ηη δηαπηζηώλνπκε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ Δβξαίσλ πνιηηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Πώο πηζηεύεηε όηη απηά ηα επαγγέικαηα βνήζεζαλ ηελ νηθνλνκία ηεο πόιεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Αλ δνύζαηε εθείλε ηελ επνρή θαη ήζαζηαλ Δβξαίνη πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, 

κε πνηά εξγαζία ζα ζέιαηε λα αζρνιεζείηε;. Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Γνπιεηέο ηνπ Πνδαξηνχ, Οκάδα: Β, Ζκέξα: 4
ε
 θαη 5

ε
  

Γνπιεηέο ηνπ Πνδαξηνύ 

Οη δνπιεηέο ηνπ πνδαξηνχ θαη ηα κηθξνεπαγγέικαηα ραξαθηεξίδνπλ ηφζν πνιχ ηελ 

Θεζζαινλίθε πξηλ απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917. Σα επαγγέικαηα απηά ηαπηίδνληαλ , 

εθείλε ηελ επνρή, κε ηνπο Δβξαίνπο: Οη Δβξαίνη απνηεινχζαλ κηα εθηεηακέλε θαη 

άληζε θνηλσλία θαη ε θησρνινγηά ήηαλ θπζηθφ λα αζρνιείηαη κε ηέηνηα επαγγέικαηα, 

ελψ νη Έιιελεο ήηαλ θπξίσο ππάιιεινη, κηθξνκαγαδάηνξεο θαη εξγάηεο, νη Σνχξθνη 

ζπκκεηείραλ ιηγφηεξν ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηεο πφιεο. Οη Δβξαίνη ινηπφλ ήηαλ 

εθείλνη πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, επηδίδνληαλ ζε δηάθνξεο δνπιεηέο ηνπ πνδαξηνχ. 

Απφ παιηά γλσξίδνπκε φηη ηξία ηαπεηλά επαγγέικαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαλ γηα 

αηψλεο νη θησρνί Δβξαίνη: ςαξάδεο, πσιεηέο ςαξηψλ θαη ρακάιεδεο, απηφ είλαη ηφζν 

γλσζηφ πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ην αλαθέξνπκε εδψ. Οχηε ζα επηκείλνπκε ζην φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ήμεξαλ γηα ηνπο Δβξαίνπο φηη ήηαλ κφλν έκπνξνη θαη ρακάιεδεο. Άιια 

επαγγέικαηα ήηαλ: πιαλφδηνη πσιεηέο πθαζκάησλ, θξνχησλ, ζηακληψλ, ζθνππψλ, 

ινχζηξνη, εθεκεξηδνπψιεδεο (θπξίσο κηθξά παηδηά), κηθξνπσιεηέο κε ην θαζειάθη 

κπξνζηά ηνπο θξεκαζκέλν απφ ηνλ ιαηκφ ηνπο κε ινπξηά, ζαιεπηηδήδεο. ινη απηνί ε 

εβξαηγηά ζθξάγηζε αλεμίηεια κηα επνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. ινη απηνί δελ έπαςαλ 

λα εθθξάδνπλ εχγισηηα θαη ηφηε θαη ηψξα ηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα ηεο θησρνινγηάο 

γηα ην ςσκί. 

Κείκελν ηνπ Νηίλνπ Υξηζηηαλόπνπινπ από ην βηβιίν ηνπ Γηάλλε Μέγα Δλζύκηνλ 

από ηελ δσή ηεο Δβξατθήο θνηλόηεηαο Θεζζαινλίθε 1897-1917,ζει.56 

(απνζπάζκαηα) 
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1) Οη παξαθάησ εηθόλεο απεηθνλίδνπλ δπν επαγγέικαηα ησλ Δβξαίσλ πνιηηώλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο. ηηο δπν πξώηεο θσηνγξαθίεο απεηθνλίδεηαη έλα Δβξαίνο 

ρακάιεο. ηελ ηξίηε εηθόλα απεηθνλίδνληαη Δβξαίνη εξγάηεο ζην ιηκάλη. Πώο 

πηζηεύεηε όηη ήηαλ ε επαγγεικαηηθή δσή απηώλ ησλ αλζξώπσλ. Σνπο άξεδε ε 

εξγαζία ηνπο ζύκθσλα κε ηηο θσηνγξαθίεο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο. 

     

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2) Ο Θεζζαινληθηόο πνηεηήο θαη ινγνηέρλεο Νηίλνο Υξηζηηαλόπνπινο αλαθέξεη 

ζην παξαπάλσ θείκελν ηνπ όηη ε πιεηνςεθία ησλ Δβξαίσλ πνιηηώλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο αζρνινύληαλ κε «ηαπεηλά» επαγγέικαηα. Δπηιέμηε έλα από ηα 

παξαπάλσ επαγγέικαηα ηνπ θεηκέλνπ θαη πεξηγξάςηε ηελ δσή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγάηε ζηελ ηάμε. ε πνηέο ζπλζήθεο δνύζε; Πώο ήηαλ ε 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Δπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο Δβξαίσλ Υξηζηηαλψλ ,Οκάδα Γ, Ζκέξα:4
ε
 θαη 5

ε
  

Δηδηθφηεηα ησλ Δβξαίσλ ήηαλ φρη κφλν ην εκπφξην αιιά θαη δηάθνξεο ηαπεηλέο 

εξγαζίεο, πνπ δελ θαηαδέρνληαλ λα θάλνπλ νη Ρσκηνί. Μεγάιν κέξνο απφ ηελ 

ρακαιαξηά
15

 ήηαλ Δβξαίνη.  Απηνχο, θπζηθά ηνπο κάδεπαλ νη νκφζξεζθνη ηνπο, νη 

θάπνη ηνπο, πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο απηά ηα πνζνζηά απφ ηνλ θαηξφ ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, νπφηε έθακλα δηάθνξα κπντθνηάδ ζηα θαξάβηα απφ ηελ 

απειεπζεξσκέλε Διιάδα. Σα κεζεκέξηα ηνπ θαινθαηξηνχ έβιεπεο πιήζνο απφ 

Δβξαίνπο ρακάιεδεο λα θάζνληαη ζηα πεδνδξνκία, απφ ηελ κεξηά ηεο ζθηάο, έμσ απφ 

ηα θαπλνκάγαδα ή ηελ ιαραλαγνξά, ηξψγνληαο θαξπνχδηα ή πεπφληα πνπ αγαπνχζαλ 

ηδηαίηεξα.  Καη αλ επηκέλσ λα κηιψ γη απηνχο ηνπο ηαπεηλνχο αλζξψπνπο, δελ είλαη 

γηαηί νη Δβξαίνη δελ είραλ θαη ηνπο κνξθσκέλνπο θαη ηνπο επηζηήκνλεο ηνπο, αιιά 

γηαηί ζέισ λα δείμσ φηη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νχηε κεγηζηάλεο ήηαλ νχηε 

ηξαπεδίηεο, νχηε θνηλσληθνί άξρνληεο, κα βαζαληζκέλνη θνπθαξάδεο ζαλ θαη καο. 

Γηώξγν Ησάλλνπ, Σν δηθό καο αίκα, ζει. 56-57 (απνζπάζκαηα) 

α) «Απηνύο, θπζηθά ηνπο κάδεπαλ νη νκόζξεζθνη ηνπο, νη θάπνη 
16

ηνπο, πνπ είραλ 

ζηα ρέξηα ηνπο απηά ηα πνζνζηά από ηνλ θαηξό ηεο Σνπξθνθξαηίαο, νπόηε 

έθακλαλ δηάθνξα κπντθνηάδ ζηα θαξάβηα από ηελ απειεπζεξσκέλε Διιάδα». 

Θεσξείηε όηη ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε επεξέαδε ηελ ζρέζε ηνπο αλάκεζα ζηνπο 

Έιιελεο Υξηζηηαλνύο θαη ζηνπο Δβξαίνπο. Πώο πηζηεύεηε όηη αληηδξνύζαλ νη 

Υξηζηηαλνί ηεο Θεζζαινλίθεο ζ’ απηή ηελ θίλεζε ησλ Δβξαίσλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
15

 Ο άνθρωποσ που κάνει τισ βαριζσ δουλειζσ με χαμηλό μιςθό 
16

 Αρχηγόσ 
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β) «Δηδηθόηεηα ησλ Δβξαίσλ ήηαλ όρη κόλν ην εκπόξην αιιά θαη δηάθνξεο 

ηαπεηλέο εξγαζίεο, πνπ δελ θαηαδέρνληαλ λα θάλνπλ νη Ρσκηνί». Με βάζε ην 

θείκελν ηνπ Ησάλλνπ κπνξείηε λα ζθεθηείηε πνηά επαγγέικαηα κπνξεί λα έθαλαλ 

νη Έιιελεο Υξηζηηαλνί; θαη γηαηί δελ δέρνληαλ λα θάλνπλ ηα ίδηα επαγγέικαηα κε 

ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Βηνκεραλία θαη εκπφξην, Οκάδα: Γ, Ζκέξα:4
ε
 θαη 5

ε
  

 

Οη Δβξαίνη εξγάηεο ήηαλ πνιχ ηζηγθνχλεδεο νη θαεκέλνη. Οη πεξηζζφηεξνη εμάιινπ 

ήηαλ πάκπησρνη. ια ηα ζάπηα θαη ηα βξψκηθα ηεο αγνξά ε Δβξαγηά ηα κάδεπε 

ζρεδφλ ηζάκπα. ρη φκσο θαη ην θξέαο, πνπ έπξεπε λα ην ρεη δεη ν ρακάκεο. Βέβαηα 

νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο, νη βηνκήραλνη, ήηαλ πάκπινπηεο, είραλ ακχζεηνπο 

ζεζαπξνχο. Απηνχο φκσο εκείο δελ ηνπο βιέπακε. Ήηαλ κφλν νλφκαηα ζε κεγάιεο 

ηακπέιεο πνπ πξνθαινχζαλ δένο. Λείπαλ, άιισζηε, ζπλερψο, φρη ζηελ Αζήλα, 

βέβαηα πνπ ηελ ζλνκπάξαλ αγξίσο, κα ζηελ Δπξψπε, ζηα Παξίζηα ζπλήζσο, φπνπ 

είρε δεκηνπξγεζεί ηζρπξή παξνηθία ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Γηώξγν Ησάλλνπ, Σν δηθό καο αίκα, ζει. 56 (απόζπαζκα) 
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α) Με βάζε ην θείκελν ηνπ Θεζζαινληθηνύ ινγνηέρλε Γηώξγνπ Ησάλλνπ πηζηεπηέ 

όηη ππήξραλ δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ Δβξαίσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 

ησλ πινύζησλ Δβξαίσλ. Αλ λαη, πνηέο ήηαλ απηέο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Βηνκεραλία - Δκπόξην 

ηελ Θεζζαινλίθε ππήξρε κηα ηζρπξή Δβξατθή κεηνςεθία πνπ αζρνινχληαλ κε ην 

εκπφξην, ηελ βηνκεραλία θαη κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Οη επηρεηξεκαηίεο απηνί ήηαλ 

ειάρηζηνη φκσο ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  Σέηνηνη 

επηρεηξεκαηίεο ήηαλ νη Υηξο, νη Αιιαηίλη ν ανπι Μνδηάλν θαη νη Καπαληδήδεο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγήο ησλ εξγνζηαζίσλ ζπλέβαιαλ νη 

Δβξαίνη επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη είραλ ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο, ήηαλ δξαζηήξηνη 

ηαμίδεπαλ, δηέζεηαλ επξσπατθή παηδεία. Ζ πξψηε Δβξαηθή νηθνγέλεηα ε νπνία 

επέλδπζε ζηελ Θεζζαινλίθε θαη δεκηνχξγεζε κηα απφ ηηο πξψηεο βηνκεραλίεο ζηελ 

Θεζζαινλίθε ήηαλ ε νηθνγέλεηα Αιιαηίλη.  Δπηά απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο 

ηεο πεξηφδνπ απηήο αλήθαλ ζε Δβξαίνπο: ην λεκαηνπξγείν αταο, ην λεκαηνπξγείν 

Σφξξεο θαη Μηζξάρε, ην πθαληνπξγείν Σφξξεο θαη Μηζξάρε, ην δπζνπνηείν 

«ιπκπνο» ησλ Αιιαηίλη, Φεξλάληεο θαη Μηζξάρε, ην θεξακνπνηείν Αιιαηίλη θ.α. 

Απηή ηελ πεξίνδν ε Θεζζαινλίθε απέθηεζε πνιχ γξήγνξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εκπνξηθήο πφιεο. Σξάπεδεο εκπνξηθέο ζηνέο θαη κεγάια θαηαζηήκαηα γέκηζαλ ηελ 

πφιε θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ ζεκεξηλή νδφ Φξάγθσλ.  

Κείκελν ηνπ Β. Κνιώλα-Οι. Σξαγαλνύ-Γειεγηάλλε από ην βηβιίν ηνπ Γηάλλε 

Μέγα Δλζύκηνλ από ηελ δσή ηεο Δβξατθήο θνηλόηεηαο Θεζζαινλίθε 1897-1917, 

ζει. 76-77 ( απνζπάζκαηα) 
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β) Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ δσή ελόο Δβξαίνπ επηρεηξεκαηία ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Πώο ήηαλ ε θαζεκεξηλόηεηα ηνπ. Πηζηεύεηε όηη 

ζπλαλαζηξέθνληαλ κε ηνπο εξγάηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ, έθαλε παξέα καδί ηνπο, 

είρε θηιηθέο ζρέζεηο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Αλ δνύζαηε ηελ επνρή θαη ήζαζηαλ άλεξγνο ζα πεγαίλαηε λα δνπιέςεηε ζηελ 

εβξατθή βηνκεραλία Αιιαηίλη; Πηζηεύεηε όηη ζα ζαο πξνζιάκβαλαλ; Θεσξείηε 

όηη νη ζρέζεηο ζαο κε ηνπο Δβξαίνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζα ήηαλ θηιηθέο ή ζα 

δεκηνπξγνύληαλ πξνβιήκαηα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Ππξθαγηά  1917 Ζκέξα: 6
ε
  

                                     Ζ ππξθαγηά ηνπ 1917 

 

                               Δηθόλα 2 Δθεκεξίδα θξίπ 06/08/1917 

 

α) ύκθσλα κε ηα δεκνζηεύκαηα ηεο επνρήο πόηε πξνθιήζεθε ε ππξθαγηά ζηελ 

Θεζζαινλίθε, ζε πνηά ζπλνηθία, από πνηά ελέξγεηα πξνθιήζεθε θαη ηη δεκηέο 

πξνθάιεζε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Αλ βξηζθόζαζηαλ ζηελ ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθαο πώο ζα 

αληηδξνύζαηε ζ’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Δηθόλα 1 Δθεκεξίδα Μαθεδνλία 

06/08/1917 
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Ζ ππξθαγηά εμαπιψζεθε 

ζε ηφζε κεγάιε έθηαζε, 

φρη κφλν ιφγν ηνπ 

βαξδάξε πνπ θπζνχζε 

αιιά θαη απφ ηελ απνπζία 

νξγαλσκέλεο ππεξεζίαο 

ππξφζβεζεο εθείλε ηελ επνρή. Έλαο άιινο ιφγν ήηαλ, φηη ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα 

ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ φιν ην πφζηκν λεξφ ηεο πφιεο θαη δελ 

δέρηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηαο ηεο θσηηάο λα ζηακαηήζνπλ ηελ πδξνδφηεζε ηνπο. 

Δπίζεο ηα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζπηηηψλ ( μχια, θισλάξηα απφ ιάζπε θαη 

άρπξν θιπ), νη απνζήθεο κε δπλακίηε θαη κπαξνχηη πνπ είραλ, ε ζηελφηεηα ησλ 

δξφκσλ θαη ην κέγηζην ιάζνο ησλ ζπκκάρσλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληηππξεληθή δψλε 

αλαηηλάδνληαο νιφθιεξα ηεηξάγσλα ηα νπνία κεηαηξέπνληαλ ζε λέεο εζηίεο θσηηάο, 

φια απηά δεκηνχξγεζαλ κηα απεξίγξαπηε πχξηλε ιαίιαπα ζε φιν ην ηζηνξηθφ θέληξν 

ηεο πφιεο Ζ αλππνιφγηζηε θαηαζηξνθή δελ άθεζε πίζσ ηεο ζχκαηα. Κάεθαλ φκσο 

9.500 θηίξηα θαη έκεηλαλ άζηεγνη 72.500 άλζξσπνη. Απ‟ απηνχο νη 50.000 ήηαλ 

Δβξαίνη. Ζ θσηηά θαηέζηξεςε θπξίσο ηηο ζπλνηθίεο πνπ δνχζαλ Δβξαίνη. Έραζαλ 34 

απφ ηηο 37 ζπλαγσγέο ηνπο, 80 πξνζεπρεηήξηα, φιεο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπο, ην 

Σαικνπδ Σνξά, φιν ην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο, 10 απφ ηα 13 

ζρνιεία ( Νερακά 2000: 1573). 

Απόζπαζκα από άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα: www.huffingtonpost.gr 

 

 

 

http://www.huffingtonpost.gr/
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γ) ηελ ππξθαγηά απεηθνλίδνληαη Δβξαίνη άζηεγνη, ζηελ Θεζζαινλίθε. 

Παξαηεξήζηε ηελ θσηνγξαθία θαη ζθεθηείηε πώο έλησζαλ απηνί νη άλζξσπνη 

πνπ είραλ ράζεηο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο από ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά; Αλ 

ήζαζηαλ ζηελ θπβέξλεζε ζύκβνπινη ηνπ πξσζππνπξγνύ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ 

ηη πξνηάζεηο ζα θάλαηε, γηα λα βξνπλ πξνζσξηλή ζηέγε απηνί νη ππξνπαζείο; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

δ) Πώο επεξέαζε ζεσξείηαη ηνπ κηθξνκεζαίνπο Δβξαίνπο ε απόθαζε ηεο 

θπβέξλεζε πνπ ηνπο ππνρξέσλε έκκεζα λα κεηαθεξζνύλ ζηα πξνάζηηα ηεο 

πόιεο, επεηδή δελ είραλ ηα ρξήκαηα γηα λα πάξνπλ πίζσ ηα νηθόπεδα ηνπο; Αλ 

βξηζθόζαζηαλ ζηελ ζέζε ηνπο ζα ζθεθηόζαζηαλ ην ελδερόκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Οη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη κέρξη ηνλ Μεζνπόιεκν, ρξνλνινγηθόο  

πίλαθαο                       

 

 

 

  

•ηηο 26 Οθησβξίνπ 1912, ε Θεζζαινλίθε 
πξνζαξηάηαη ζηελ Διιάδα.  Ζ εβξατθή θνηλφηεηα 
έδεηρλε ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηζκέλε απφ ηελ 
πξνζάξηεζε ηεο πφιεο ζην ειιεληθφ θξάηνο. 
χληνκα άιιαμε ζηάζε πξνο ηελ Διιεληθή 
δηνίθεζε, κεηά ηηο εμαγγειίεο ηεο δηνίθεζεο γηα 
θηινεβξαηθή πνιηηηθήο πξνο ηνλ Δβξαηθφ πιεζπζκφ 
ηεο πφιεο. 
 

1912 

 

•6 Απγνχζηνπ Ππξθαγηά ζηελ Θεζζαινλίθε. 
Καηαζηξέθεηαη φιν ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο. 
ρεδφλ φιεο νη Δβξαηθέο ζπλνηθίεο ζηελ 
Θεζζαινλίθε θαηαζηξέθνληαη. Μέλνπλ άζηεγνη 
50.000 Δβξαίνη 
 

1917 
 

•Πξφζθπγεο απφ ηελ Μηθξά Αζία θαηαθζάλνπλ ζηελ 
Θεζζαινλίθε  Ο εξρνκφο ησλ Μηθξαζηαηψλ ζηελ 
πφιε δελ ήηαλ κηα απιή ππφζεζε γηα ηνπο ληφπηνπο 
θαη γηα ηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο. Καζεκεξηλά 
ππήξραλ ιεθηηθέο δηακάρεο, πνπ πνιιέο θνξέο 
νδεγνχληαλ ζε αθξφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηα θαηψηεξα 
θνηλσληθά ζηξψκαηα. 
 

1922 

•Δθαξκνγή μερσξηζηψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ζηηο 
εθινγέο ηνπ 1928 γηα ηνλ Δβξαηθφ πιεζπζκφ ηεο 
πφιεο. Σν ίδην ζχζηεκα εθαξκφζηεθε θαη ζηηο εθινγέο 
ηνπ 1920. 

1928 

•Δκπξεζκφο ηεο Δβξαηθήο ζπλνηθίαο Κάκπει απφ ηελ 
Δζληθηζηηθή φκαδα Δ.Δ.Δ. ηελ νκάδα ζπκκεηέρνπλ 
θαη πξφζθπγεο ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ 
ζηξσκάησλ απφ ηελ Μηθξα Αζία. 

1931 

•Φηινεβξαηθή πνιηηηθή απφ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο 
Μεηαμά. 

•πκκεηνρή ησλ Θεζζαινληθηψλ Δβξαίσλ ζηνλ 
Διιελνηηαιηθφ πφιεκν ηνπ 1940.Απφ ηελ 
Θεζζαινλίθε ράζεθαλ 163 εβξαίνη, ζηελ πιεηνςεθία 
ηνπο νπιίηεο . 

1936,1940 
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Υξνλνιόγην Οινθαπηώκαηνο 

 

9 Απξηιίνπ 1941 

 

Ζ Θεζζαινλίθε παξαδίδεηαη ζηνπο 

Γεξκαλνχο 

 

Πξώην δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ 

κεηά ηελ εηζβνιή 

Οη Γεξκαλνί εηζέβαιιαλ θαη θπιάθηζαλ 

φια ηα κέιε ηνπ Γ. ηεο Δβξατθήο 

Κνηλφηεηαο. 

 

Σέιε Απξηιίνπ 1941 

Φηάλεη ζηελ Θεζζαινλίθε ην θιηκάθην 

Ρφδελκπεξγθ φπνπ θαηαζηξέθεη ρψξνπο 

ηεο θνηλφηεηαο θαη θαηάζρεη αξρεία, 

αληηθείκελα θαη βηβιία 

 

22 Απξηιίνπ 1941 

Κπθινθνξνχλ ζηελ Θεζζαινλίθε 

εθεκεξίδεο κε αληηζεκηηηθφ πεξηερφκελν 

 

 

11 Ηνπιίνπ 1942 

9.000 άξξελεο Δβξαίνη πξνζέξρνληαη 

ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο γηα λα 

θαηαγξαθνχλ απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο κε ζθνπφ λα απνζηαινχλ 

ζε ρψξνπο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. 

 

15 Γεθεκβξίνπ 1942 

Ζ Γεξκαληθή Γηνίθεζε δεηά απφ ηελ 

Κνηλφηεηα ην πνζφ ησλ 3.5 δηο. δξαρκψλ 

κε ζθνπφ λα απαιιάμεη ηνπο 

Θεζζαινληθηνχο Δβξαίνπο θαη λα ηνπο 

αληηθαηαζηήζεη κε Υξηζηηαλνχο, ζηα 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα.  

 

 

 

Οθηώβξηνο 1942 

Ζ θνηλφηεηα ζπκθψλεζε κε ηηο 

γεξκαληθέο αξρέο ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ ζην Α.Π.Θ γηα 

ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ηνπ Α.Π.Θ θαη ηελ 

δεκηνπξγία δχν εβξατθψλ λεθξνηαθείσλ 

ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο. 

 

Φεβξνπάξηνο 1943 

Ζ αξρή ηεο εθαξκνγήο ησλ αληηζεκηηηθψλ 

«Νφκσλ ηεο Νπξεκβέξγεο» ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

 

1ε Μαξηίνπ 1943 

Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο 

ππνρξενχληαη ζε δήισζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, 

πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ. 

 

14 Μαξηίνπ 1943 

Ξεθηλάεη ην πξψην ηξέλν γηα ην 

ζηξαηφπεδν εμφλησζεο Άνπζβηηο –

Μπηξθελάνπ. Μέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1943 αλαρψξεζαλ 19 απνζηνιέο. 
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Φύιιν εξγαζίαο: Ζ αξρή ηνπ ηέινπο, Ζκέξα: 7
ε
 

Ζ αξρή ηνπ ηέινπο 

ηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1941, νη Γεξκαλνί επηηέζεθαλ ζηελ Διιάδα. Ο Γεψξγηνο 

Σζνιάθνγινπ  παξέδσζε ηελ ρψξα ζηνπο θαηαθηεηέο. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα νη 

θαηνρηθέο δπλάκεηο εηζήιζαλ ζηελ Θεζζαινλίθε. Σν πξψην δεθαήκεξν κεηά ηελ 

εηζβνιή νη Γεξκαλνί θπιάθηζαλ  φια ηα κέιε ηνπ Γ. ηεο Δβξατθήο Κνηλφηεηαο  ηεο 

πφιεο ρσξίο ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Έθιεηζαλ ηα γξαθεία θαη θαηέζρεζαλ ηα 

αξρεία ηεο θνηλφηεηαο, δηέιπζαλ φιεο ηηο επηηξνπέο θαη ηα ηδξχκαηα ηεο θαζψο θαη ηα 

εθιεγκέλα  ζπκβνχιηα ηεο. Ο αξρηξαβίλνο Κφξεηο πνχ ηφηε ήηαλ πξφεδξνο ηεο 

θνηλφηεηαο ζπλειήθζε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ζηελ Αζήλα θαη κεηαθέξζεθε ζηελ 

Βηέλλε φπνπ θαη θπιαθίζηεθε. Νένο πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηά επηιέρζεθε απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο, έλαο άλζξσπνο ακθηβφινπ εζηθήο, ν άιηηει, φπνπ νη θαηαθηεηέο 

πίζηεπαλ φηη ζα ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο. 

Ρέλα Μφιρν ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΒΡΑΗΩΝ, ζει.51-52 

α) Γηα πνηό ιόγν όηαλ εηζέβαιιαλ νη Γεξκαλνί ζηελ Θεζζαινλίθε, δηέιπζαλ όιν 

ην ζπκβνύιην ηεο Δβξατθήο Κνηλόηεηαο, ζπλέιαβαλ θαη αληηθαηέζηεζαλ ηνλ 

πξόεδξν θαη αξρηξαβίλν Κόξεηο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) ηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1941 ζε καγαδηά Υξηζηηαλώλ ηεο πόιεο 

ζπλαληνύζαλ νη Δβξαίνη ζπκπνιίηεο ηνπο, απηή ηελ επηγξαθή. Πνηέο ζθέςεηο 

έξρνληαλ ζην κπαιό ησλ Δβξαίσλ Θεζζαινληθηώλ όηαλ ηελ έβιεπαλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) ηα ζθίηζα έλα θαη δπν βιέπνπκε ηνπο Γεξκαλνύο ηνπ θόκηθ λα θαίλε ηα 

βηβιία από ηηο βηβιηνζήθεο πνπ είραλ νη Θεζζαινληθείο Δβξαίνη ζηελ πόιε. Πνηέο 

ζθέςεηο ζαο έξρνληαη ζην κπαιό βιέπνληαο απηά ηα ζθίηζα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ζ δηάιπζε ησλ ειπίδσλ ηνπ δηεζλνύο 

Δβξατζκνύ- ηα εγθιεκαηηθά ηνπ κέζα 

Ο Δβξαίνο γελλήζεθε γηα λα κηζεζεί. Ο Ηνχδαο 

είλαη ίζσο έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ππέζηε 

ηελ δίθαηα ηηκσξία ηεο πξνδνζίαο ηνπο. Ζ 

Θενζεβήο ινηπφλ θαη απιντθή κάδα ηεο 

ππαίζξνπ ζηελ Ρσζία δελ ήηαλ δπλαηφλ παξά 

λα κηζεί ηνλ Δβξατζκφ. Καη ζην ζνβηεηηθφ 

θαζεζηψο έκαζε λα ηνλ κηζεί αιιά θαη λα ηνλ 

θνβάηαη σο ζαηαληθφ. Καη ηα αηζζήκαηα απηά 

ησλ ρσξηθψλ ζπκκεξίδνληαη θαη νη εξγάηεο θαη 

νη εξγάηξηεο πνπ έδεζαλ ζε κεγάιεο 

βηνκεραληθέο πφιεηο. Δθεί γλψξηζαλ θαιά ηνπο 

αθέληεο ηνπο, πνπ θαηά δηαβνιηθή ζχκπησζε 

ήηαλ πάληνηε Δβξαίνη. ηα αλψηεξα θιηκάθηα 

ησλ εξγνζηαζίσλ, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηνπ 

Κξάηνπο, παληνχ ήηαλ Δβξαίνη. Σφζν θαλεξφ 

ήηαλ απηφ ην πξάγκα πνπ νχηε νη ίδηνη δελ ην 

ππέθξππηαλ. Ήηαλ αλψηεξνη ππάιιεινη ηνπ 

θξάηνπο, αμησκαηνχρνη ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο ηεο Ρσζίαο. 

                                                                            Δθεκεξίδα, Νέα Δπξώπε 13/09/1942                                                             

α) Γηα πνηό ιόγν ε εθεκεξίδα Νέα Δπξώπε ελεκεξώλεη ηνπο αλαγλώζηεο ηεο γηα 

ηνπο Δβξαίνπο ηεο Ρσζίαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) Ζ εθεκεξίδα «Νέα Δπξώπε» θαη ε εθεκεξίδα «Απνγεπκαηηλή», ήηαλ δύν 

εθεκεξίδεο πνπ έβγαηλαλ ζηελ Γεξκαληθή θαηνρή. Πηζηεύεηε όηη απηό ην γεγνλόο 

επεξέαδε ηηο δπν εθεκεξίδεο ζηελ παξνρή αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο πξνο ηνπο 

αλαγλώζηεο πνπ ηηο δηάβαδαλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Οη Δβξαίνη ηεο Ρσζίαο όπσο αλαθέξεη ην άξζξν ήηαλ όινη πξντζηάκελνη θαη 

δηεπζπληέο ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο ηεο Ρσζίαο.  

1) Γηα πνην ιόγν καο ην ιέεη απηό ν αξζξνγξάθνο; ηελ πεξίπησζε ησλ Δβξαίσλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο ηζρύεη απηή ε άπνςε; 

2) Μπνξείηε λα ζθεθηείηε γηα πνηό ιόγν αλαθέξεη όηη νη Δβξαίνη ηεο Ρσζίαο 

εξγάδνληαλ ζην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα ηεο Ρσζίαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
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Φύιιν εξγαζίαο: Σν «καχξν» άββαην θαη ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα Ζκέξα:8
ε
 θαη 9

ε
  

Σν «καύξν» άββαην 

 

α) Μπνξείηε λα ζθεθηείηε ηνπο ιόγνπο πνπ ν Έιιελαο γεληθόο δηνηθεηήο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ν αμησκαηηθόο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ, όπσο είδακε 

ζην θόκηθ, ήζειε λα ζηαιζνύλ νη Δβξαίνη ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα; 

............…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

β) Φαληαζηείηε όηη είζηε Δβξαίνη άλδξεο θαη  δηαβάδεηε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

γεξκαληθήο δηνίθεζεο ζηελ θαηνρηθή εθεκεξίδα απνγεπκαηηλή, γηα λα 

παξνπζηαζηείηε ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ην άββαην 11 Ηνπιίνπ 1942. Πνηέο ζα 

ήηαλ νη πξώηεο ζθέςεηο πνπ ζα ζαο πεξλνύζαλ; Θα πεγαίλαηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 
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ηηο 11 Ηνπιίνπ πξνζήιζαλ 

ην πξσί 9.000 άξξελεο 

Δβξαίνη ζηελ πιαηεία 

ειεπζεξίαο κπξνζηά απφ ην 

θηίξην ηεο Ησληθήο ηξάπεδαο 

( ζεκεξηλή Alpha Bank). 

Δθεί νη Δβξαίνη ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο Γθεζηάπν 

θαηαγξάθνληαλ απφ ηνπο 

δεκνηηθνχο ππαιιήινπο. ‟ 

απηνχο πνπ θαηαγξάθνληαλ, 

έδηλαλ θάξηα κε ην φλνκα ηνπο, 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη έλαλ αχμνληα αξηζκφ. Οη αλάπεξνη πνιέκνπ θαη 

νη ειηθησκέλνη απαιιάζζνληαλ .Ζ αθφξεηε δέζηεο εθείλεο ηεο κέξαο δελ επέηξεπε 

ηελ πνιχσξε παξακνλή ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ζηελ πιαηεία. Οη αξρέο 

απαγφξεπαλ ζηνπο εβξαίνπο πνιίηεο αθφκε θαη λεξφ λα πίλνπλ. Οη Γεξκαλνί 

ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί πξνέβεζαλ ζε αθξαίεο ελέξγεηεο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Κάπνηνπο ηνπο μπινθφπεζαλ, άιινπο ηνπο έβαιαλ λα θάλνπλ γπκλαζηηθέο αζθήζεηο 

θάησ απφ ηνλ θαπηφ ήιην (Mazaouer 2007 499). Έλα ξαβίλν ηνπ μχξηζαλ ηα κηζά ηνπ 

γέληα θαη ηνλ εμαλάγθαζαλ λα ζρνιηάδεη ην ηαικνχδ, ελψ ηνλ μπινθνπνχζαλ 

(Mazower 2007: 500). Άγξηα ζθπιηά νξκνχζαλ ζηνπο Δβξαίνπο πνπ ζέιεζαλ λα 

ζθεπάζνπλ ην θεθάιη ηνπο γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ ήιην. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε 

γειηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη Υξηζηηαλνί πνπ παξαθνινπζνχζαλ απηέο ηηο 

εμεπηειηζηηθέο ζθελέο δελ έθαλαλ απνιχησο ηίπνηα γηα λα ζηακαηήζνπλ απηή ηελ 

ηαπείλσζε.  

Ρέλα Μόιρν, Σν Οινθαύησκα ησλ Δβξαίσλ, ζει. 56 

α) Ζ Ρέλα Μόιρν αλαθέξεη ζην θείκελν ηεο πσο νη Θεζζαινληθείο Υξηζηηαλνί 

έβιεπαλ ζηελ πιαηεία ηηο αθξαίεο ελέξγεηεο ησλ Γεξκαλώλ ελαληίνλ ησλ 

Δβξαίσλ. Γηα πνηό ιόγν λνκίδεηε όηη δελ αληέδξαζαλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) Αλ βξηζθόζαζηαλ εθείλν ην άββαην ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο θαη 

παξαθνινπζνύζαηε απηέο ηηο αθξαίεο ζθελέο ηη ζα θάλαηε; Αηηηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

γ) ηε θσηνγξαθία, όπσο θαη ζην ζθίηζν ηνπ θόκηθ βιέπνπκε, ζηηγκηόηππα από 

ηηο εμεπηειηζηηθέο αζθήζεηο πνπ έθαλαλ νη Γεξκαλνί ζηνπο Δβξαίνπο πνπ είραλ 

ζπγθεληξσζεί γηα ηελ απνγξαθή. Πεξηγξάςηε ηελ εηθόλα. θεθηείηε πώο 

έλησζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη ηεο θσηνγξαθίαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Λνηπόλ, βιέπεηο απέλαληη ην μελνδνρείν ην Ρίηδ ήηαλε γσλία, Βεληδέινπ θαη πιαηεία 

Διεπζεξίαο, θαη κέλαλε νη Γεξκαλίδεο όιεο νη ζηξαηησηίλεο, νη αμησκαηηθνί λα είλαη 

ζηα κπαιθόληα θαη λα γειάλε κε ην μύιν πνπ έπεθηε θάησ. Γελ ηνικνύζαλ λα βάινπλ 

κηα εθεκεξίδα ζην θεθάιη πνπ ηνπο έθαηγε ν ήιηνο. Σνπο βάιαλε λα θάλνπλ γπκλαζηηθή. 

Ήκνπλ κηθξή ηόηε. Απηό έγηλε ην 1942. Σν ‘42 εγώ ήκνπλ έληεθα ρξόλσλ, αιιά γύξηδα! 

Έθαγα θαη έλα μύιν από ηελ κάλα κνπ γηαηί  πήγα λα δσ ηη ζπκβαίλεη ζηελ πιαηεία. Καη 

δηαιέμαλε ΑΒΒΑΣΟ. άββαην λα ηνπο καδέςνπλε. Γηα λα ηνπο πάλε, λα ηνπο γξάςνπλ 

ζηα έξγα. Έξγα πνπ ζα γηλόληνπζαλ γηα ηνπο Γεξκαλνύο. Γίλαλε πξάγκαηα θνβεξά, 

ππνθέξακε. 

πλέληεπμε επηδήζαζαο 

α) Πώο θξίλεηε ηελ ζηάζε ησλ Γεξκαλώλ αμησκαηηθώλ πνπ θνηηνύζαλ από ηα  

κπαιθόληα θαη γεινύζαλ ηελ ώξα πνπ νη  ζηξαηηώηεο ηνπο επηέιηδαλ ηνπο 

Δβξαίνπο Θεζζαινληθείο πνπ είραλ έξζεη λα απνγξαθνύλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Ζ επηδήζαζα Θεζζαινληθηά Δβξαία, ηνλίδεη όηη νη Γεξκαλνί επέιεμαλ ην 

άββαην γηα λα απνγξάςνπλ ηνπο Δβξαίνπο άλδξεο. Ση ήηαλ εθείλε ε κέξα γηα 

ηνπο Δβξαίνπο; ηη έθαλαλ εθείλε ηελ κέξα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Οη Γεξκαλνί δελ κπόξεζαλ λα κ’ αθνπκπήζνπλ έκελα. Γηόηη αλέθαζελ ήκνπλ έλα 

επαλαζηαηηθό ζηνηρείν. Πάληα. Όιεο νη δηαηαγέο ησλ Γεξκαλώλ ζε κέλα, από δσ, 

έκπαηλαλ, από δσ έβγαηλαλ. πγθεληξώζεθαλ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο όινη νη 

Δβξαίνη. Αδηαθνξνύζα πιήξσο. Δγώ δελ πήγα πνπζελά. Ήκνπλ απέλαληη ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ζ’ έλα ‘ύςσκα θαη η’ έβιεπα όια. Αιιά εγώ δελ πήγα πνπζελά. 

πλέληεπμε επηδόληα 

α) ηελ καξηπξία ηνπ Θεζζαινληθηνύ Δβξαίνπ, βιέπνπκε όηη δελ πήγε ζηελ 

απνγξαθή ηεο πιαηείαο ειεπζεξίαο. Πώο ζεσξείηε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Πηζηεύεηε όηη πνιινί Δβξαίνη Θεζζαινληθείο δελ πήγαλ ζηελ απνγξαθή; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Καηαλαγθαζηηθά έξγα 

Απηνύο όινπο ηνπο αλζξώπνπο, ηνπο πήξαλε γηα λα γίλνπλ όκεξνη θαη λα γίλνπλ 

ζθιάβνη εξγάηεο ζηελ δηθή ηνπο ηελ ρώξα. Μέζα ζηελ Διιάδα ζθιάβνη. Σνπο ζηείιαλε 

λα ρηίζνπλε ε λα απνηειεηώζνπλ νρπξσκαηηθά έξγα ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Έλα 

από απηά ήηαλ θαη ζηελ Ληβαδεηά θαη ζε άιια κέξε. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ήηαλ πνιύ 

θαθέο. Σόζν πνιύ θαθέο, πνπ ηα παηδηά πνπ επέιεμαλ, γηαηί επηιέμαλε κεηαμύ δεθανρηώ 

θαη ζαξάληα εηώλ, έγηλα ξάθε. Σξεηο κέξεο απηνί νη άλζξσπνη είραλ γίλεη, όπσο βιέπεηε 

ζήκεξα ηηο εηθόλεο ζηελ Αθξηθή, ηνπο καύξνπο, ηνπο αδύλαηνπο αλζξώπνπο κε ηα 

θόθαια απ΄ έμσ. 

πλέληεπμε επηδόληα 

ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα εκέλα κε έζηεηιαλ ζην Μόληεκ Λύθν, ζηε Υαιθηδηθή. Ζ 

δηαηαγή ήηαλ ηόηε λα πάξνπκε από δσ πέξα κηα αιιαμηά, κηα θνπβέξηα θαη γηα δπν 

κέξεο ηξόθηκα. Όηαλ είδακε ηη καο έδηλαλ γη’ θαγεηό απνγνεηεπηήθακε. Σελ κέξα καο 

θύιαγαλ νη Γεξκαλνί, καο είραλ θαη ζθάβακε, θαλέλα δξόκν από ην Μόληεκ Λύθν, γηα 

λα πάεη ζηελ παξαιία ην κεηάιιεπκα έπξεπε λα ζηάμνπκε ην δξόκν. Ήκνπλ καδί κ’ έλα 

θίιν κνπ. ύληνκα δηαπηζηώζακε όηη έπξεπε λα ην ζθάζνπκε γηαηί δηαθνξεηηθά ζα 

πεζαίλακε. Απνθαζίζακε πξηλ ηειεηώζνπλ ηα ηξόθηκα λα ην ζθάζνπκε. Μαο θαηάιαβε 

έλαο ρσξνθύιαθαο έιιελαο πνπ καο θπινύζε ην βξάδπ θαη καο ιέεη «μέξσ όηη πνιινί 

από ζαο ζέιεηε λα ην ζθάζεηε. Με γεηα ζαο κε ραξά ζαο. θύγεηε όινη, εγώ δελ έρσ 

πξόβιεκα. Αλ είζηε κάγθεο ζα θύγεηε από ηα ρέξηα ησλ Γεξκαλώλ. Κη όρη από ηα ρέξηα 

ηα δηθά κνπ. Αλ θύγεηε από ηα δηθά κνπ ηα ρέξηα είκαη ππνρξεσκέλνο λα έξζσ λα ζαο 

βξσ εθεί πνπ γελλεζήθαηε». Αθνύ αθνύζακε όια όζα είπε ν ρσξνθύιαθαο, άιιαμαλ ηα 

ζρέδηα απόδξαζεο καο. Δκείο ζέιακε λα θύγνπκε λύρηα. Δ ιέκε ηη λα γίλεη έρεη δίθην ν 

άλζξσπνο. Δίπακε λα θύγνπκε κέξα, θαηαθέξακε λα πεξάζνπκε ηελ πύιε ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ πνπ θνηκόκαζηαλ, ρηππώληαο ηνλ γεξκαλό θύιαθα, ηνλ ζθνηώζακε. 

Σξέμακε γξήγνξα λα απνκαθξπλζνύκε από ηελ πύιε. Κάπνπ εθεί πνπ ήκαζηαλ ,είρε κηα 

πεγή όπνπ πίλακε λεξό κεηά ηελ δνπιεηά. Πξνρσξήζακε πξνο ηελ πεγή, εθεί θνληά είρε 

κηα ραξάδξα πνπ θαηέβαηλε, αλέβαηλεο κεηά πάλσ θαη πξνρσξνύζεο. Ήηαλε ζε έλα 

ύςσκα. Άκα πεξλνύζακε ην ύςσκα δελ καο έβξηζθαλ κε ηίπνηα. Πεξάζακε ην ύςσκα 

θαη θηάζακε ζ’ έλα ρσξηό πνπ πήγαηλαλ θαη ςώληδαλ καπξαγνξίηεο. Λέσ ζηνλ θίιν κνπ 

νπσζδήπνηε απηνί έρνπλ θξπθό κνλνπάηη. Θα ηνπο αθνινπζήζνπκε θαη ζα δνύκε ηη ζα 

γίλεη. Αξρίζακε λα ηνπο αθνινπζνύκε. Έλα από ηνπο καπξαγνξίηεο καο θαηάιαβε. Ήξζε 

θνληά καο ξσηάεη εβξαηόπαηδα είζηε ηνπ ιέσ εγώ γηαηί; Μελ ζηελαρσξηέζηε ιέεη. 

Αθνινπζείζηε εκάο θαη ζα βγείηε ζηελ Θεζζαινλίθε. Πξαγκαηηθά, θηάζακε εκείο, ζε 

έλα δξόκν κεηαμύ ηνπ έδεο ζην αεξνδξόκην. Δθεί ήηαλ έλα κνλνπάηη πνπ πήγαηλαλ νη 

καπξαγνξίηεο γηα ηα εκπνξεύκαηα ηνπο. Μαο ιέεη ν καπξαγνξίηεο ζα πάξεηε απηό ην 

κνλνπάηη θαη ζα βγείηε ζην Νηεπώ. Έηζη θαη έγηλε. Φηάζακε ζην Νηεπώ εθεί ηνπ ιέσ 

ηνπ θίινπ κνπ «Μέρξη εδώ,ήξζακε καδί. Από δσ θαη πέξα ν θαζέλα ζα πάξεη ην δξόκν 

ηνπ. νύηε ζέισ λα μέξσ πνπ ζα παο, νύηε λα μέξεηο πνπ ζα πάσ». 

πλέληεπμε επηδόληα (δηαζθεπή) 
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α) Με βάζε ην πξώην θείκελν ηνπ επηδήζαληα θαη ηα ζθίηζα ηνπ θόκηθ, 

πεξηγξάςηε ηελ εκέξα ελόο Δβξαίνπ εξγάηε ζηα ιαηνκεία ηεο Καηεξίλεο.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Ο παξαπάλσ επηδώλ θαηάθεξε θαη απόδξαζε από ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα 

καδί κε ηνλ θίιν ηνπ, ζθνηώλνληαο ηνλ γεξκαλό θύιαθα. Να αμηνινγήζεηε απηή 

ηελ ελέξγεηα θαη λα ζρνιηάζεηε ηνπο θηλδύλνπο πνπ έθξπβε; Γηαηί πηζηεύεηε όηη 

ήζειαλ λα  ραζνύλ νη δπν θίινη όηαλ έθηαζαλ ζηελ Θεζζαινλίθε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο Σν εβξατθφ Νεθξνηαθείν, Ζκέξα:10
ε 
 

Σν Δβξατθό Νεθξνηαθείν 

 

α) Με βάζε ην θόκηθ πώο θξίλεηε ηελ ζηάζε ησλ Διιεληθώλ αξρώλ (γεληθνύ 

δηνηθεηή θαη Έιιελα αμησκαηηθνύ) απέλαληη ζην δήηεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ 

Δβξαίσλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ηελ αξρή ην πιηάηζηθν γηλόηαλ κόιηο ζθνηείληαδε. Όηαλ όκσο ν ιανπηδίθνο έκαζε όηη ε 

Ηεξά Μεηξόπνιε θαη ν δήκνο Θεζζαινλίθεο ιακβάλνπλ κέξνο ζ’ απηό ην πιηάηζηθν, 

όιε ε πόιε ζηξώζεθε ζηελ δνπιεηά. Κη’ έηζη έβιεπεο νιόθιεξεο νηθνγέλεηεο λα θιέβνπλ 

ηνύβια θαη ηεκάρηα καξκάξσλ. Μπνξώ κέρξη ζήκεξα λα θσηνγξαθίζσ καξκάξηλεο 

πιάθεο κέζα ζε εληειώο καθξηλέο απιέο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ζιίαο Πεηξόπνπινο « Κπλεγνί θξαλίσλ», πεξηνδηθό ρνιηαζηήο ηρ 38 Μάηνο 

1986 
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β) Αλ δνύζαηε εθείλε ηελ επνρή θαη ζέιαηε λα βάιεηε κάξκαξα ζηελ απιή ζαο, 

ζα πεγαίλαηε ζην θαηαζηξεκκέλν λεθξνηαθείν λα πάξεηε κάξκαξα από ηνπο 

ηάθνπο ησλ Δβξαίσλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Γηα πνηνύο  ιόγνπο είλαη ζεκαληηθό λα πξνζηαηεύνπκε ηα ζξεζθεπηηθά 

κλεκεία νπνηαζδήπνηε ζξεζθείαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο έρεη ρηηζηεί πάλσ ζηα εξείπηα 

ηνπ παιηνύ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ. Πηζηεύεηε όηη νη πνιίηεο, θη αθόκα 

πεξηζζόηεξν νη θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ζα έπξεπε λα ην γλσξίδνπλ; Γηα 

πνην ιόγν; Αλ λαη, πνηνο πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ έλαο θαιόο ηξόπνο γηα λα ην 

ζπκόκαζηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ε) Ση ζθέθηεζηε όηαλ βιέπεηε απηέο ηηο δπν θσηνγξαθίεο από ην θαηεζηξακκέλν 

λεθξνηαθείν;. Να αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Γθέην θαη Δβξαηθέο πεξηνπζίεο, Ζκέξα: 11
ε
 & 12

ε
  

Γθέην 

Έξρεηαη έλα εηδηθό θιηκάθην από ηελ Γεξκαλία, θάπνηνο Βηζιηηζέλη ινραγόο, θάπνηνο 

Μπξνύλεξ αλζππνινραγόο, θαη άιιν έλα κέινο εηαλ εθεί. Απηνί ήηαλ ηα θιεηδηά θαη 

δεκηνπξγνύλε κηα πνιηηηθνθπιαθή εβξαηθή, θηηάρλνληαη ηα γθέην. Γεκηνπξγήζεθαλ 3 

γθέην ζηελ αξρή, ηξεηο ζπλνηθηζκνί. ρώξνη ζπλάζξνηζεο αο ην πνύκε. Κη αξρίδνπλ θαη 

ηα κέηξα απαγνξεύεηαη λα παο κε ην ηξακ, απαγνξεύεηαη λα επηβεβαζηείο ζε έλα 

ιεσθνξείνα, απαγνξεπόηαλ λα θπθινθνξείο. 

πλέληεπμε επηδόληα 

Πξώηα, πξώηα καο βάδαλε ζε γθέην. Φύγακε από ην ζπίηη καο, γηαηί ήηαλ ζην θέληξν. 

Πήγακε  ζε έλα επηπισκέλν δσκάηην, ζε κηα άιιε νηθνγέλεηα ζηελ νδό ζπγγξνύ ζην 

κεγαιύηεξν γθέην ηνπ θέληξνπ. Αλεβαίλνληαο ηελ νδό πγγξνύ είλαη έλα μελνδνρείν 

εθεη πέξα ην « Μεηξόπνιηο». Σέινο πάλσλ, δίπια απ’ απηό είρακε έλα δσκάηην καδί κε 

κηα εβξαηθή νηθνγέλεηα. Απ’ ηελ εγλαηία θαη πάλσ ήηαλε γθέην. Καη εδώ ήηαλ απ΄ ηελ 

Δπδώλσλ , απηή ε πιεπξά. 

πλέληεπμε επηδήζαζαο 

Βγήθε ν θνκαληαηνύξ λα θύγνπκε απ’ ηελ πόιε. Να πάκε ζε ζπλνηθηζκνύο. Κ εκείο 

αλαγθαζηήθακε λα πάκε ζηελ γηαγηά ηεο κεηέξαο κνπ, πνπ έκελε ζην Ρεδί Βαξδάξ, ζην 

Βαξδάξε. Ο ζηαζκόο ησλ ηξέλσλ είλαη πην θάησ. Ο ζπγθεθξηκέλν νηθηζκόο εθηόο από 

ηνλ ζηαζκό ήηαλ θαη θνληά ζην ιηκάλη. Πεγαίλακε ζηνπο ζπγγελείο, άιινη πεγαίλακε 

ζηνλ 151, άιινη εθεί, άιινη εδώ. 

πλέληεπμε επηδήζαζαο 

 



144 
 

 

α) Βξείηε ζηνλ ράξηε θαη ρξσκαηίζηε, ηα γθέην από ηηο παξαπάλσ καξηπξίεο 

β) Γηαηί νη Γεξκαλνί δεκηνύξγεζαλ γθέην γηα ηνπο Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Ση πηζηεύεηε όηη έγηλε ην ζπίηη ηεο δεύηεξεο επηδήζαζαο όηαλ αλαγθάζηεθε λα 

ην εγθαηαιείςεη, επεηδή δελ ήηαλ ζηελ πεξηνρή ησλ γθέην πνπ είραλ νξίζεη νη 

Γεξκαλνη; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ε) ηελ πξώηε καξηπξία ν επηδώλ αλαθέξεη ηελ ύπαξμε ηεο εβξαηθήο 

πνιηηηθνθπιαθήο ζηα γθέην. Γηαηί νξηζκέλνη Δβξαίνη δέρηεθαλ λα ζπλεξγαζηνύλ 

κε ηνπο Γεξκαλνύο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Καη θηάλνπκε ζηνλ Μάξηην ηνπ 1943, πνπ γίλεηαη ε πξώηε απνζηνιή. Ζ πξώηε 

απνζηνιή ήηαλ ε απνζηνιή ε νπνία έγηλε θη ύζηεξα αθνινύζεζαλ θάζε δπν ηξεηο κέξεο 

θαη άιιεο απνζηνιέο, ζηελ Πνισλία. Αθνύ ζπγθεληξώζεθαλ ζηα δηάθνξα απηά γθέην, 

δεκηνπξγήζεθε θαη έλα γθέην κηθξό, ην ιεγόκελν ηνπ βαξόλνπ Υίξο πνπ πεξηέθιεηε ηνλ 

παιηό ζηαζκό. Δθδίσμαλ όινπο ηνπο Υξηζηηαλνύο πνπ θαζόηαλ εθεί ζε παξάγθεο θαη 

έθηηαμαλ εθεί ην θέληξν δηακεηαθνκίζεσο γηα ηα ζηξαηόπεδα εμόλησζεο. Δκείο ζηελ 

αξρή ήκαζηαλ ζε άιιν γθέην ζηελ νδό Μαθεδόληαο. Μηα κέξα έξρεηαη κηα νκάδα 

Γεξκαλώλ θη έλα αμησκαηηθόο θη έλα κηθξόο, έλαο ζηξαηηώηεο θαη καο δηαηάδνπλ λα 

εγθαηαιείςνπκε ην γθέην ζηελ Μαθεδνλίαο θαη λα πάκε ζην δηακεηαθνκηζηηθό γθέην ηνπ 

Βαξόλνπ Υίξο. Υσξίο ρξήκαηα, ρσξίο ηίπνηα. Μηα πξόρεηξε έξεπλα καο έθαλαλ γηα λα 

κελ πάξνπκε ηίπνηα από ην ζπίηη πνπ κέλακε θαη πήγακε θαη εγθαηαζηαζήθακε ζηνπ 

Βαξόλνπ Υίξο. Δθείο καο ζπγθέληξσζαλ, παξαδώζακε ηα ρξπζαθηθά καο,αληαιιάδακε 

ηα ρξήκαηα καο, κε ηα διόηη, ην πσινληθό λόκηζκα, πνπ καο έιεγαλ νη Γεξκαλνί όηη 

ηάρα ζα ρξεζηκνπνηνύζακε ζηελ Πνισλία, ζηελ λέα δσή πνπ ζα μεθηλνύζακε.Φπζηθά 

απηά ηα λνκίζκαηα δελ είραλ θακηά αμία. Απαγνξεύεηνλ λα πάξνπκε βαιίηζεο, κόλν 

ζάθνπο. Μ΄’ απηνύο ηνπο ηξόπνπο ήζειαλ νη Γεξκαλνί ζην ηέινο. Φύγακε κε ηελ πξώηε 

απνζηνιή, κεηά από πέληε κέξεο πνπ ήκαζηαλ ζην γθέην ηνπ Υίξο. 

πλέληεπμε επηδόληα (δηαζθεπή) 

α) Με βάζε ηελ παξαπάλσ καξηπξία, ππνζέζηε όηη βξίζθεζηε ζην γθέην ηνπ 

Υίξο θαη ζε πέληε κέξεο ζα ζαο κεηαθέξνπλ ζηα ζηξαηόπεδα ηεο Πνισλίαο. 

Γξάςηε έλα γξάκκα ζε έλαλ Δβξαίν θίιν ζαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα γηα λα 

ηνλ ελεκεξώζεηε γηα ηελ δσή ζαο ζην γθέην θαη ηελ αγσλία ζαο γη’ απηή ηελ 

δύζθνιε θαηάζηαζε πνπ πεξλάηε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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πληζηνχκε ηελ πξνζνρή ησλ ζπκπνιηηψλ 

καο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο 

Γηνηθήζεσο Μαθεδνλίαο, γηα ηηο 

κεηαβηβάζεηο ησλ Δβξαηθψλ πεξηνπζηψλ. ε 

κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη ην 

ηεξάζηην θαη εζλνζσηήξην έξγν ηεο 

εθαζάξηζεο ηνπ ηφπνπ καο απφ ηελ εβξαηθή 

απεηιή, απνηειεί έγθιεκα ε ελέξγεηα 

νξηζκέλσλ θαθψλ Διιήλσλ, νη νπνίνη 

εθκεηαιεχνληαη ηελ πεξίζηαζε γηα λα έρνπλ 

θέξδε,είηε γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

απνδππνκπαίνπο Δβξαίνπο, 

πξνζπκνπνηνχληαη λα γίλνπλ κε ηνλ έλα ή 

ηνλ άιιν ηξφπν πξαγκαηηθνί θχξηνη ησλ 

Δβξαηθψλ πεξηνπζηψλ.Οη Δβξαηθέο 

πεξηνπζίεο απνηεινχλ πξνηφλ κηα νκαδηθήο 

ζπλνκνηηθήο θαη νξγαλσκέλεο θινπή, πνπ έρεη δηαπξαρζεί απφ αηψλεο ζε βάξνο ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ. Ζ Δβξαηθή πεξηνπζία, επηζηξέθεη ζήκεξα ζηνπο λφκηκνπο θαηφρνπο 

ηεο. Καηά ζπλέπεηα νη πνιινί ιίγνη Έιιελεο είλαη θνηλνί θιέθηεο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ.....       

Δθεκεξίδα,  Απνγεπκαηηλή 15 Μαξηίνπ 1943 (δηαζθεπαζκέλα απνζπάζκαηα) 

Σνπο δηθνχο καο Δβξαίνπο δελ ηνπ είδα πνπ έθπγαλ. Γελ βφιεπε ην ζπηηη θαη χζηεξα 

ήηαλ θαη επηθίλδπλν λα θνηηάδεηο απφ ηφζν θνληά. ηαλ βγήθα κε ηελ ηζάληα κφιηο 

ηνπο είραλ πάξεη, αιιά νη ζθνπνί θχιαθεο αθφκε θχιαγαλ ζηηο εμφδνπο. Βγήθα απφ 

ηελ έμνδν ηεο Υαιθέσλ. «Πνπ παο;» κνπ είπε καιαθά ν ρσξνθχιαθαο, πνπ θαηλφηαλ 

ηαξαγκέλνο. « ρνιείν» ηνπ είπα θαη έθαλα λα ηνπ δείμσ ην πάζν πνπ είρα σο παηδί 

ζηδεξνδξνκηθνχ. «Πέξλα» κνπ είπε.... Σφηε εθεί αλάκεζα ζηα πεχθα πνπ 

πεξηβάιινπλ ηελ Παλαγία Υαιθέσλ, παξαηήξεζα νκάδεο γχθησλ, αιιά φρη κφλν 

γχθησλ πνπ αγλάληεπαλ κε βνπιηκία ηελ γεηηνληά καο. Γηα ηελ ψξα φκσο δελ 

ηνικνχζαλ λα πεξάζνπλ, γηαηί ππήξραλ ζθνπνί. Ήηαλ, βέβαηα εηδεπνηεκέλνη θαη 

πξνθαλψο θάπσο έκπεηξνη απφ άιια καδέκαηα Δβξαίσλ, ζε άιιεο γεηηνληέο, πνπ 

είραλ γίλεη ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο, αιιά εκείο δελ ην πήξακε είδεζε. Ήμεξαλ πσο ε 

απζηεξή δηαηαγή ησλ Γεξκαλψλ γηα ηηο εβξαηθέο πεξηνπζίεο δελ ηεξνχληαλ γη‟ απηφ 

θαη ήηαλ έηνηκνη λα νξκήμνπλ...... Σν κεζεκέξη γπξίδνληαο απφ ην ζρνιείν, κφιηο 

μαλαβξέζεθα ζηελ πεξηνρή ηεο κεγάιεο πιαηείαο, άξρηζα λα μαλακπαίλσ ζην θιίκα. 

Οζν πιεζίαδα θαηαιάβαηλα φηη είρε γίλεη δηαπξαγή. Άιισζηε θάηη θαθνκνίξεδεο καο 

αθφκε έζεξλαλ κπανχια θαη ληηβάληα θαη αδεηαλά ζπξηάξηα κέζα ζηα ρψκαηα. Καη 

θάηη ρνληξνχο ηφκνπο βηβιίσλ δεξκαηφδεηνπο.ην ζπίηη καο ε εμφπνξηα 

δηπιαλνηγκέλε, παξαγεκίζκαηα απφ ζηξψκαηα, ραξηηά θαη ζθνππίδηα ζηηο ζθάιεο. Σν 

δηακέξηζκα ησλ Δβξαίσλ νξζάλνηρην θαη ζαθψο ιεειαηεκέλν. Γελ είρε ζρεδφλ 

ηίπνηα κέζα. θνππίδηα βέβαηα άθζνλα ζην πάησκα. ηελ θνπδίλα ηα πιαθάθηα ηνπ 

ηδαθηνχ μεισκέλα, πξνθαλψο γηα ηνλ θξπκκέλν ζεζαπξφ θαη ζηελ γσλία ηνπ 
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δσκαηίνπ έλα κφλν θξεβάηη κε ζπαζκέλεο κεξηθέο ζνχζηεο.... Απφ ςειά, απφ ηελ 

πίζσ κεξηά ηνπ ζπηηηνχ, βιέπακε απφ ηελ πξψηε κέξα ην εμήο θαηλφκελν: Δίραλ 

αλνίμεη ηα εβξαηθά καγαδηά απφ πίζσ θαη ηα άδεηαδαλ. Γειαδή δηάθνξνη θάηνηθνη ηεο 

νδνχ Κιεηζνχξαο άδεηαδαλ ηα καγαδηά ηεο Ηνπζηηληαλνχ.  

Γηώξγνο Ηώαλλνπ, Πξσηεύνπζα πξνζθύγσλ, ζει. 67-68 (απνζπάζκαηα) 

α) Πνην είλαη ην ζέκα θαη ζηα δπν θείκελα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Γηα πνηό ιόγν ε θαηνρηθή εθεκεξίδα «Απνγεπκαηηλή» βγάδεη αλαθνίλσζε γηα 

ηελ θινπή ησλ Δβξαηθώλ πεξηνπζηώλ εθόζνλ δελ επηζπκεί λα  πάξνπλ μαλά πίζσ 

ηηο πεξηνπζίεο ηνπο νη Δβξαίνη; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Θεσξείηε όηη νη Γεξκαλνί έβγαιαλ απηή ηελ αλαθνίλσζε ζηελ 

«Απνγεπκαηηλή» γηα λα ζηακαηήζεη ην πιηάηζηθν θαη γηα λα κνίξαζνπλ ηηο 

πεξηνπζίεο ησλ Δβξαίσλ ζε θησρνύο Έιιελεο πνπ δελ είραλ ζπίηηα θαη καγαδηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Ο Γηώξγνο Ηώαλλνπ αλαθέξεη όηη ην πιηάηζηθν ησλ εβξαηθώλ πεξηνπζηώλ είρε 

μεθληλήζεη πξηλ θύγεη ε πξώηε απνζηνιή γηα ην Άνπζβηηο. Σν πιηαηζηθό γηλόηαλ 

ζηα γθέην πνπ έκελαλ νη Δβξαίνη ή ζε άιιεο πεξηνρέο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ε) Πηζηεύεηε πώο όζνη Δβξαίνη επέζηξεςαλ από ηα ζηξαηόπεδα εμόλησζεο, κεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινληθεο θαη πήξαλ πίζσ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Σν αζηέξη ηνπ Γαπίδ, Ζκέξα: 13
ε
 & 14

ε
  

Σν αζηέξη ηνπ Γαπίδ                                                                  

                                                       

Οη Δβξαίνη εκθαλίδνληαη απφ ρζεο κε ην 

δηαθξηηηθφ ηνπο ζήκα: ην θίηξηλν άζηξν 

ηνπ Γαπίδ, ηνλ αζηέξα πνπ εμαηηίαο 

απηνχ, έγηλαλ εγθιήκαηα εηο βάξνο ηνπ 

πνιηηηζκνχ επί ζεηξά αηψλσλ. Σν ζήκα 

ηνπ νπνίνπ ηα θαθνπξγήκαηα βαξχηαηα 

πιήξσζε κε ην αίκα ηεο θαη ην ρξήκα ε 

αλζξσπφηεηα. Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν, 

ην νπνίν νη Έιιελεο ην δέρνληαη κε 

κεγάιε ραξά. Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν 

πνπ εθαξκφζηεθε πξν πνιινχ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηζκέλεο ρψξεο, φπνπ έδεζαλ 

Δβξαίνη. Οη Δβξαίνη καο δεκίσζαλ 

νηθνλνκηθά, εζληθά θαη θνηλσληθά. Σελ 

θηινμελία καο ηεο εθπιήξσζαλ κε ηελ 

ρεηξφηεξε αραξηζηία, ηελ αλεθηηθφηεηα 

καο ηελ εθκεηαιιεχηεθαλ κε ηνλ 

ρεηξφηεξν ηξφπν. Γλσξίδνπκε ηνπο 

ερζξνχο ηεο θπιήο καο θαη γη απηφ ην 

ιφγν είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπκε 

κέηξα. Ο Δβξαίνο δελ έρεη πιένλ ζέζε 

κεηαμχ καο. Δίλαη μέλνο, ν χπνπινπο 

ερζξφο καο. Ζ δηαπίζησζε απηή πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ πξψηε καο ζθέςε ζε θάζε 

κειινληηθή ελέξγεηα απέλαληη ζηνλ Δβξατζκφ. Ζ Δβξατθή θαηάξα πξέπεη λα εθιείςεη 

νπσζδήπνηε απφ ηελ ρψξα καο. 

Δθεκεξίδα Απνγεπκαηηλή, 26 Φεβξνπαξίνπ 1943 (Απνζπάζκαηα, δηαζθεπή) 

α) Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο θηινλαδηζηηθήο 

εθεκεξίδαο «Απνγεπκαηηλήο» γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) πκθσλείηε κε ηελ άπνςε ηνπ αξζξνγξάθνπ όηη νη Δβξαίνη δεκίσζαλ 

νηθνλνκηθά, εζληθά θαη θνηλσληθά ηελ Διιάδα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Θεσξείηε πσο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν επεξέαζε ηελ ζηάζε ησλ Υξηζηηαλώλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο απέλαληη ζηνπ Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο ηελ πεξίνδν ηεο 

θαηνρήο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Αλ δνύζαηε εθείλε ηελ επνρή θαη δηαβάδεηε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, πνηά ζα 

ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ζαο απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ε) Ση κέηξα λνκίδεηε όηη ήζειε ν αξζξνγξάθνο λα πάξνπλ νη αλαγλώζηεο ηεο 

εθεκεξίδαο ελαληίνλ ησλ Θεζζαινληθηώλ Δβξαίσλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ηελ θσηνγξαθία βιέπνπκε ην δεύγνο  Ησζήθ θαη Ραρήι Υαζζίδ ζην ζπίηη ηνπο, 

ζηελ Θεζζαινλίθε. Οη θσηνγξαθίεο ηξαβήρηεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κέηξνπ επηβνιήο ηνπ αζηεξηνύ ηνπ Γαπίδ ζηνλ Δβξατθό πιεζπζκό ηεο πόιεο.  

α) Γηαηί εθαξκόζηεθε απηό ην κέηξν πξηλ νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο 

νδεγεζνύλ ζην ζηξαηόπεδν ηεο Πνισλίαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Δδώ ην αζηέξη! Ξέξεηε ηη ήηαλ απηό γηα κέλα; Πνπ ήκνπλα δώδεθα ρξνλώλ; 

Αηζζαλόκνπλα ζαλ ήκνπλ ζηηγκαηηζκέλε. Αθνύ έπαηξλα ηελ ηζάληα ηελ έβαδα κπξνζηά 

κνπ γηα λα κελ θαίλεηαη ην αζηέξη. Ήζεια λα ην θξύβσ, ην άζηξν. Γηαηί ληξεπόκνπλ 

πνπ ην θνξνύζα. Δίκαη ζεκαδεκέλε! Γη απηό ζαο ιέσ ηξνκεξά πξάγκαηα. Απηά 

ηξαπκαηίζαλε ηνλ εγσηζκό καο, ηελ ςπρή καο. Γελ μερληνύληαη απηά. Δίκαη ηώξα 

εβδνκήληα επηά ρξνλώλ. ΓΔΝ ΣΑ ΞΔΥΝΩ ΣΑ ΕΩ απηά δειαδή είλαη ζαλ λα έγηλαλ 

ρζεο.                                      

πλέληεπμε επηδήζαζαο 
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β) « ΓΔΝ ΣΑ ΞΔΥΝΧ ΣΑ ΕΧ, ζρνιηάζηε απηή ηελ πξόηαζε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Πώο πηζηεύεηε όηη αληηκεηώπηδε ν ππόινηπνο πιεζπζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαζεκεξηλά ην δεύγνο ηεο θσηνγξαθίαο θαη ην θνξίηζη ηεο καξηπξίαο κεηά ηελ 

επηβνιή ηνπ κέηξνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ζ Θεζζαινλίθε γηα αξθεηέο κέξεο, όρη πεξηζζόηεξεο από κήλα είρε πιεκκπξίζεη από 

θίηξηλα θηλνύκελα αζηέξηα. Πξαγκαηηθά ήηαλ πνιύ θαινκειεηεκέλν ην ζεκάδη. 

Γηαθξίλνληαλ από καθξηά. Ο ζπκκαζεηήο καο ζην Γ’ Γπκλάζην αξξέλσλ Μπεξαρηάο 

ήξζε ζην ζρνιείν θνξώληαο ην άζηξν ηνπ. Σα παηδηά πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ από ηέηνηα 

είδαλ ηα πξάγκαηα από ηελ εύζπκε πιεπξά θαη άξρηζαλ λα ηνλ πεηξάδνπλ. Ήηαλ 

άιισζηε παηδηά ησλ πάλσ ζπλνηθηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο όπνπ είρε ειάρηζηνπο 

Δβξαίνπο, θαη ήηαλ αζπλήζηζηα ζηελ ζέα ηνπ άζηξνπ. Δθηόο απηνύο ήηαλ παηδηά ηεο 

εξγαηηάο, ηεο θησρνινγηάο, θαθνκαζεκέλα, πεηλαζκέλα, αξπαθηηθά, ζθιεξά παηδηά κε 

πνιιή δήιεηα Κάπνηα ζηηγκή ζπκάκαη έλαο ηνπο έθαλε έλα ράξηηλν ζηαπξό, πήξε ξεηζίλη 

από ηα πεύθα ηεο απιήο θαη θόιιεζε ην ζηαπξό ζηε ξάρε ηνπ Μπεξαρηά, ζην παιηό ηνπ. 

Ο θαεκέλνο ν Μπεξαρηά, είρε θάηη ην κε παηδηθό πάλσ ηνπ, πεξπαηνύζε αξγά κε ην 

άζηξν κπξνζηά θαη ην ζηαπξό ζηελ πιάηε. Αιιά δελ κπνξώ λα πσ όηη γηλόηαλ θακηά 

ζπδήηεζε γύξσ ηνπ. Ήηαλ έλα θαθόγνπζην αζηείν πνπ είλαη δήηεκα αλ ν ίδηνο ην 

θαηάιαβε. ε ιίγε κέξεο έπαςε λα έξρεηαη ζην ζρνιείν. Ήηαλ έλα παηδί ςειό, ζησπειό, 

αξγνθίλεην θαη πάξα πνιύ ήζπρν. 

Γηώξγνο Ησάλλνπ, Πξσηεύνπζα πξνζθύγσλ, ζει.62 
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δ) Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ Ησάλλνπ πξνο ηνλ Δβξαίν ζπκκαζεηή 

ηνπο, ήηαλ ζσζηή; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ε) Φαληαζηείηε όηη είζηε ν Μπεξαρηά. Πώο ζα αληηδξνύζαηε αλ θαηαιαβαίλαηε 

ην θαθόγνπζην αζηείν ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Πξνζπάζεηεο δηάζσζεο,  Οκάδα: Α, Ζκέξα: 15
ε
 &16

ε
  

Πξνζπάζεηεο δηάζσζεο από ηα ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ 

Σνλ ζύδπγν κνπ ηνλ είραλ πάξεη ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα νη Γεξκαλνί ζην Ληαλνθιάδη. 

Δπάλσ ζηελ Καξηά. Γνύιεπε ζε έλα βνπλό ζε έξγα ησλ Γεξκαλώλ. Σν ζθάζε από εθεί 

θαη πήγε ζην βνπλό. ηε πεξρεηάδα ζηνπο αληάξηεο. Μέζα ζην αληαξηηθό. Όζνη 

αλέβεθαλ ζην βνπλό ζώζεθαλ. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ άληξα κνπ πνπ δελ κπόξεζε λα θύγεη 

από ηελ Θεζζαινλίθε, πήγε ζην Άνπζβηηο θαη ζαλαηώζεθε. Θαλαηώζεθαλ όινη, ν 

αδεξθόο ηνπ, ε αδεξθή ηνπ, νη γνλείο ηνπ, όινη πέζαλαλ. 

                                                                       πλέληεπμε επηδήζαζαο (δηαζθεπή) 

Δγώ πξνζρώξεζα ζην ΔΑΜ γηα λα ζσζώ από ηα ζηξαηόπεδα, ήκνπλ θαη παιηό 

ζηέιερνο ηεο Κνκκνπληζηηθήο Νενιαίαο παιαηόηεξα. Γπζηπρώο ζηελ αξρή δελ κ 

έπαηξλαλ πνιιέο θνξέο ζε κάρεο κε ηνπο Γεξκαλνύο, έδηλα κηα κάρε ην κήλα. Γελ 

ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλνο πνπ θαζάξηδα κηα θνξά ην κήλα ηνπ Γεξκαλνύο, ήζεια 

πεξηζζόηεξν. Με ην πέξαζκα ηνπ θαηξνύ, ιάκβαλα κέξνο ζε πεξηζζόηεξεο κάρεο 

ελαληίνλ ην Γεξκαλώλ. ην ΔΑΜ εηζρώξεζαλ εθηόο από θνκκνπληζηέο θαη 

βαζηιόθξνλεο, όζνη ήηαλ ηίκηνη Έιιελεο αζρέησο πνιηηηθώλ θξνλεκάησλ είρακε έλα 

ζθνπό λα δηώμνπκε ην Γεξκαλό. 

                                                                            πλέληεπμε επηδόληα (δηαζθεπή) 

 

α) Με βάζε ηηο δπν καξηπξίεο, πόζν δύζθνιε ζεσξείηε όηη ήηαλ ε απόθαζε γηα 

έλα λέν  λα αθήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη λα πάεη ζηνπ βνπλό κε ηνπο αληάξηεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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β) Φαληαζηείηε όηη είζηε Δβξαίνο 20 ρξνλώλ. αο έρνπλ θάλεη πξόηαζε ηα 

ζηειέρε ηνπ ΔΑΜ λα πάηε ζην βνπλό λα θξπθηείηε αιιά ζα πξέπεη πίζσ λα 

αθήζεηε ηελ νηθνγέλεηα ζαο θαη ηελ αγαπεκέλε ζαο. Ση απόθαζε ζα παίξλαηε; 

Θα πεγαίλαηε ζην βνπλό ή ζα αθνινπζνύζαηε ηνπο δηθνύο ζαο ζηα ζηξαηόπεδα 

ηνπ ζαλάηνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Πνηεο δπζθνιίεο, πέξα από ηελ έιιεηςε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, αληηκεηώπηδαλ 

νη Δβξαίνη πνπ απνθάζηζαλ λα πάλε λα θξπθηνύλ ζην βνπλό θαη λα γίλνπλ 

αληάξηεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) «Γελ ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλνο πνπ θαζάξηδα κηα θνξά ην κήλα ηνπ Γεξκαλνύο» 

καο αλαθέξεη ν Δβξαίνο επηδώλ πνπ θαηέθπγε κε ηνπο αληάξηεο ζηα βνπλά. 

Γηθαηνινγείηε απηή ηελ ζηάζε ηνπ πξνο ηνπο Γεξκαλνύο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Πξνζπάζεηεο δηάζσζεο,  Οκάδα: Α, Ζκέξα: 15ε &16ε 

Μέρξη ην ‘43 θαζόκαζηαλ ζην ζπίηη καο ζηελ νδό πξνμέλνπ Κνξόκεια. Ζ αδεξθή κνπ 

ήηαλ ζην μελνδνρείν ηνπ γακπξνύ κνπ, είρε παληξεπηεί Υξηζηηαλό. ην μελνδνρείν 

ινηπόλ κέλαλε αμησκαηηθνί Γεξκαλνί θαη κέλαλε θαη δπν αμησκαηηθνί ηεο νκάδαο 

Ρόδελκπεξθ πνπ ήηαλ ππεύζπλε γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο γακπξόο κνπ 

κε ηελ αδεξθή κνπ ήμεξαλ θαιά γεξκαληθά θαη κπνξνύζαλ λα ζπλελλνεζνύλ καδί ηνπο. 

Όηαλ μεθίλεζε ν δησγκόο, πξώηα καο βάιαλε ζε γθέην. Δκείο επεηδή ην ζπίηη καο δελ 

ήηαλ ζηηο πεξηνρέο πνπ είραλ νξίζεη νη Γεξκαλνί, πήγακε ζην γθέην ηεο πγγξνύ, ζε έλα 

δσκάηην καδί κε κηα άιιε νηθνγέλεηα, δίπια από ην μελνδνρείν ηνπ γακπξνύ κνπ. Μηα 

κέξα ζην μελνδνρείν πιεζηάδεη έλαο αμησκαηηθόο από ηελ Ρνδελκπεξθ ηνλ γακπξό κνπ 

θαη ηνπ είπαλ όηη μέξνπλ όηη ε γπλαίθα ηνπ θαη ε νηθνγέλεηα ηεο είλαη Δβξαίνη. Σνπ 

γακπξνύ κνπ ηνπ θόπεθαλ ηα πόδηα όηαλ ηνπ ην παλ απηό. Σνπο ιέεη ν γακπξόο κνπ πσο 

ε αδεξθή κνπ έρεη βαπηηζηεί Υξηζηηαλή θαη έρνπλ παληξεπηεί από ην ‘38 θαη δελ 

παληξεύηεθαλ ηώξα. Δθείλε ηελ επνρή πνπ μεθίλεζαλ νη δησγκνί γηλόηαλ θαη πνιινί 

ιεπθνί γάκνη γηα λα ζσζνύλ νη εβξαίεο θνπέιεο. Σνλ ξώηεζαλ πνπ βξηζθόκαζηε εκείο, 

ηνπο είπε όηη ήκαζηαλ ζην γθέην ηνπ πγγξνύ θαη ηνπ ιέλε εάλ κπνξείο λα κελ ηνπο 

ζηείιεηο εθεί ζηελ Πνισλία θαλ'ην. Έξρεηαη δπν κέξεο πξηλ καδέςνπλ ην γθέην ηνπ 

πγγξνύ θαη καο αλαθνηλώλεη όηη ζε δπν κέξεο καδεύνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γθέην. Ζ 

αδεξθή ηνπ παηέξα κνπ θαζόηαλ ζην Φάιεξν. Πήγε ν παηέξαο κνπ πήξε άδεηα από ηελ 

ζπλαγσγή γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηαθεξζνύκε εθεί, δελ απαγνξεπόηαλ. Ο γακπξόο κνπ 

πξνζπαζνύζε λα καο ζηείιεη ζηελ Αζήλα. Αθνύ πήγακε ζην Φάιεξν έξρεηαη ε αδεξθή 

κνπ καο αλαθνηλώλεη όηη ζε δπν κέξεο καδεύνπλ ην γθέην ηνπ Φαιήξνπ. Φύγακε από 

θεη, πήγακε ζηελ Αγία Φσηεηλή, εθεί πνπ λαη ε έθζεζε ηώξα ζε κηα θακαξηέξα ηνπ 

μελνδνρείνπ ηνπ γακπξνύ καο. Ο άληξαο ηεο θακαξηέξαο ήηαλ ρσξνθύιαθαο θαη καο 

πξνκήζεπζε κε πιαζηέο ηαπηόηεηεο κε ρξηζηηαληθά νλόκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα πάκε 

ζηελ Αζήλα κε ην ηξέλν. Μηα κέξα κε παίξλεη ε αδεξθή κνπ εκέλα θαη κε θέξλεη ζην 

μελνδνρείν, κε πήγε ζην δσκάηην ηνπο λα θνηκεζώ εθεί θαη ηελ άιιε κέξα θάπνηα 

ζηηγκή ζα πήγαηλα θη εγώ λα βξσ ηνπο γνλείο κνπ. Όηαλ ρηππνύζε θαλείο ηελ πόξηα ηνπ 

δσκαηίνπ, ρσλόκνπλ θάησ από ην θξεβάηη. Να κελ είλαη θάπνηνο θαη κε δεη. Ο γακπξόο 

είπε ζε έλαλ αμησκαηηθό όηη ε κηθξόηεξε ηεο νηθνγέλεηαο, δειαδή εγώ ήκνπλ ζην 

δσκάηην. Σνλ αμησκαηηθό ηνλ έλα Νηηηξίρ ηνλ έιεγαλ, απηόλ πνπ γλώξηζα, ηνλ άιινλ 

δελ ηνλ γλώξηζα. Έξρεηαη ζην δσκάηην κε ηξαβάεη θάησ από ην θξεβάηη θαη ιέεη ζηελ 

αδεξθή κνπ «έρσ θαη εγώ κηα θόξε ζηελ ειηθία ηεο». Μεηά από κηα απίζηεπηε 

ηαιαηπσξία πνπ δήζακε κε ηνπο γνλείο κνπ κέρξη πήγακε ζην ζηαζκό, γηα λα θύγνπκε. 

Ο γακπξόο ζπλελλνήζεθε κε θάηη αιβαλνύο από ηελ Κνξπηζά πνπ ήηαλ πειάηεο ηνπο, 

λα καο ζηείινπλ καδί ηνπο ζηελ Αιβαλία, κε ην αδεκείσην θπζηθά. ηελ Αιβαλία 

δήζακε πνιύ θαιά κέρξη ηελ απειεπζέξσζε, όπνπ θαη επηζηξέςακε πίζσ. 

                                             πλέληεπμε επηδήζαζαο (δηαζθεπαζκέλα απνζπάζκαηα) 
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α) Πώο θξίλεηε ηελ ζηάζε ησλ Γεξκαλώλ απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

νηθνγέλεηα; Θεσξείηε όηη ππήξμαλ αλάινγεο πεξηπηώζεηο ζηνπο Δβξαίνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Πεξηγξάςηε ηελ ζηηγκή πνπ ν Γεξκαλόο κπαίλεη κέζα ζην δσκάηην ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη βιέπεη ηελ κηθξή Δβξαία θξπκκέλε. Πώο έλησζε ε 

ζπγθεθξηκέλε Δβξαία εθείλε ηελ ώξα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Αλ δνύζαηε εθείλε ηελ επνρή θαη ζαο πιεζίαδε έλαο Γεξκαλόο αμησκαηηθόο 

από ηκήκα Ρόδελκπεξγθ θαη ήζειε λα ζαο βνεζήζεη, ώζηε λα απνθύγεηε ηελ 

απνζηνιή ζαο ζηα ζηξαηόπεδα ηνπ ζαλάηνπ, ζα ην δερόζαζηαλ. Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..... 

δ) Αξρηθά ν γακπξόο ηεο επηδήζαζαο ήζειε λα ηνπο ζηείιεη ζηελ Αζήλα. Ζ 

Αζήλα ζε πνηά δώλε θαηνρήο βξίζθνληαλ θαη ηη άπνςε είρε ε εγεζία ηεο Αζήλαο 

γηα ηνπο Δβξαίνπο γεληθόηεξα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Πξνζπάζεηεο δηάζσζεο ,Οκάδα: Γ, Ζκέξα: 15ε &16ε 

Κάζε θνξά πνπ δηαβάδσ γηα ηνλ επξσπατθό αλζξσπηζκό, ν λνπο κνπ γπξλάεη ζηηο 

καύξεο κέξεο ηνπ 43 ηόηε πνπ νη άλζξσπνη ζηεθόηαλ ζηα πεδνδξόκηα ηεο Δγλαηίαο θη’ 

έβιεπαλ κε ζθηγκέλε θαξδηά ηνπο Δβξαίνπο λα θεύγνπλ. Ήηαλ έλα εμνπζελσκέλν 

θαξαβάλη κε άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά, γέξνπο θαη γξηέο, πνπ έζεξλα ηα πόδηα ηνπο 

θνπβαιώληαο κηθξά κπνγαιάθηα. Πνπ θαη πνπ θάπνηνο αλαγλώξηδε θαλέλα γλσζηό ηνπ 

θαη ηνλ ραηξεηνύζε θξπθά, κελ ηύρεη θαη ηνλ αληηιεθζνύλ νη Γεξκαλνί ζηξαηηώηεο πνπ 

ηνπο ζπλόδεπαλ. ηνπο ηνίρνπο δειεηεξηαζκέλεο αθίζεο κε αληηζεκηηηθά ζπλζήκαηα. 

Πόζνη άξαγε από θείλνπο πνπ ζηέθνληαλ ηόηε ζηα πεδνδξόκηα είραλ θξύςεη θαη είραλ 

ζώζεη κε θίλδπλν ηεο δσή ηνπο Δβξαίνπο; Αιιά θαη πόζνη από θείλνπο δελ είραλ 

αξπάμεη αλάιγεηα εβξατθέο πεξηνπζίεο θαη δελ είραλ αδεηάζεη ηα εβξατθά καγαδηά; 

Αλάκεζα ζ απηνύο θαη ζε θείλνπο ζηέθακε όινη εκείο νη άιινη κε ηελ ζιίςε, βνπβνί 

ζεαηέο κηα απάλζξσπεο ηξαγσδίαο, εκείο πνπ δελ είρακε θάλεη ηίπνηα απνιύησο γηα 

ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο.  

Νηίλνο Υξηζηηαλόπνπινο, πεξηνδηθό εληεπθηήξην, 2
ν
 ηεύρνο, Φεβξνπάξηνο 1988 

δηαζέζηκό ζην http://entefktirio.blogspot.gr/2016/01/blog-post_27.html 

«Μηα κέξα, άθνπζα ηνπο γνλείο πνπ κηινύζαλ γηα εθηνπηζκό: ζα καο καδέςνπλ θαη ζα 

καο πάλε θάπνπ αιινύ.... Δμνξία ξσηάσ ηνλ παηέξα κνπ; Δθείλε ηελ κέξα ήξζε θαη ν 

ηαρπδξόκνο ηεο παιηάο καο γεηηνληάο γηα λα δεη ηνλ παηέξα κνπ ζην ζπίηη καο. Σνλ 

αθνύσ λα ιέεη ζηνπο γνλείο καο, « Γώζε κνπ ηα δπν παηδηά θαη ζα ηα πάσ ζηελ κάλα 

κνπ ζην ρσξηό έμσ από ηελ Βέξνηα, ζα είλαη θαιά εθεί κελ έρεηο έγλνηα». Ζ απάληεζε 

ηνπ παηέξα κνπ ήηαλ: «Όρη επραξηζηώ ζ’ επραξηζηώ πάξα πνιύ». 

Έξηθα Κνύλην- Ακαξίιην 

Καη κηα κέξα ζηελ θαηνρή, εθεί ζην ζπίηη κνπ είρα κηα Καηίλα πνιύ θίιε απηή, πνιύ 

θαιή, καο βνεζνύζε ζηελ θαηνρή. Απηή, κηα κέξα κε βξήθε ζην δξόκν. Γε θνξνύζα ην 

αζηέξη. Μνπ ιέεη «έια λα ζε πάσ ζην ρσξηό, λα γιπηώζεηο, κελ παο καδί ηνπο». Κη εγώ 

αγξίεςα ηόζν πνιύ θαη ηεο ιέσ « Καιά Καηίλα, είζαη ζηα θαιά ζνπ, πνύ ζα αθήζσ 

ηνπο γνλείο κνπ;» 

πλέληεπμε επηδήζαζαο 

 

 

 

http://entefktirio.blogspot.gr/2016/01/blog-post_27.html
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α) πγθξίλεηε ην θείκελν ηνπ Νηίλνπ Υξηζηηαλόπνπινπ, κε ηηο άιιεο δπν 

καξηπξίεο. Ση παξαηεξείηε γηα ηελ ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη Υξηζηηαλνί πξνο ηνπο 

Δβξαίνπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Γηαηί νη γνλείο ηεο Έξηθα Κνύλην δελ ήζειαλ λα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνλ 

ηαρπδξόκν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Πώο θξίλεηε ηελ ζηάζε ησλ δπν Υξηζηηαλώλ ζηηο δπν καξηπξίεο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο; Θεσξείηε όηη ζε ηέηνηεο ζηηγκέο 

πξέπεη λα βνεζάκε ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Θα θξύβαηε ηα παξαπάλσ παηδηά ζην ζπίηη ζαο ηεο δεύηεξεο καξηπξίαο έηζη 

ώζηε λα απνθύγνπλ ηνλ  ζάλαην ζην πνισληθό ζηξαηόπεδν ηνπ Άνπζβηηο- 

Μπηξθελάνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Πξνζπάζεηεο δηάζσζεο, Οκάδα: Γ, Ζκέξα:15
ε
&16

ε
                                                                      

Δλψ  ν θφζκνο ζε αηνκηθή βάζε εμέθξαδε ηε δπζθνξία ηνπ γη‟ απηά πνπ ζπλέβαηλαλ, 

απφ ηελ κεξηά ησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ δελ ππήξμε θάηη 

αλάινγν. Ζ κνλαδηθή εμαίξεζε ήηαλ ε έλσζε παιαηψλ πνιεκηζηψλ, πνπ αληέδξαζε 

κε νξγή φηαλ νη Δβξαίνη παιαίκαρνη εμαλαγθάζηεθαλ λα απνγξαθνχλ ην « Μαχξν 

άββαην». ε επαλεηιεκκέλεο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ ε εγεζία ηεο Υξηζηηαληθήο 

έλσζεο ηξαπκαηηψλ πνιέκνπ πξνζπάζεζε λα παξέκβεη ππέξ ησλ Δβξαηψλ 

ζπκπνιεκηζηψλ ηεο. ην ηέινο νη Γεξκαλνί απείιεζαλ φηη ζα ηνπο εθηεινχζαλ, αλ 

πξνρσξνχζαλ ζηηο δηαδειψζεηο πνπ ζρεδίαδαλ. Απ‟ απηή ηελ άπνςε ε Θεζζαινλίθε 

ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ Αζήλα. Δθεί ν αξρηεπίζθνπνο Γακαζθελφο 

θαηαδίθαζε κε απζηεξφ ηξφπν ηηο εθηνπίζεηο, ζε επίζεκεο επηζηνιέο πνπ έζηεηιε 

ζηνλ πξσζππνπξγφ θαη ζηνλ Γθνχληεξ θνλ Αιηελκπνπξγθ, πιεξεμνχζην ηνπ Ράηρ 

ζηελ Διιάδα. Αληίζεηα ν κεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο Γελλάδηνο αξθέζηεθε ζε 

ηδησηηθνχ ηχπνπ δηακαξηπξίεο. ηαλ κηα ρνχθηα πξφθξηηνη επηζθεθηήθαλ ηνλ 

ηκσλίδε ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνιάβνπλ ηηο εθηνπίζεηο, ν γεληθφο δηνηθεηήο ηνπο 

παξέπεκςε απιά ζηνπο Γεξκαλνχο νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ έθπιεμε ηνπο πνπ νη 

Έιιελεο δελ θαηάιαβαλ πφζν κεγάιε ράξε ηνπο έθαλαλ. Απφ θεη θαη πέξα, ε ζηγή 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ππήξμε εθθσθαληηθή. Απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, απφ ηνπο ζπιιφγνπο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ 

δηθεγφξσλ δελ αθνχζηεθε θηρ. 

Mark Mazower, Θεζζαινλίθε, Πόιε ησλ Φαληαζκάησλ, ζει 517-518 

α) Γηαηί ηα ζσκαηεία ησλ παιαηώλ ειιήλσλ πνιεκηζηώλ θαη ε Υξηζηηαληθή 

έλσζε ηξαπκαηηώλ πνιέκνπ δηακαξηπξήζεθαλ ζηελ γεξκαληθή δηνίθεζε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Γηα πνηνύο ιόγνπο νη επαγγεικαηηθνί θνξείο  δελ δηακαξηπξήζεθαλ θαζόινπ 

γηα ηηο εθηνπίζεηο ησλ Θεζζαινληθηώλ Δβξαίσλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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γ) Με πνηά ζηάζε απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο ζπκθσλείηε: κε ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ 

αξρηεπίζθνπνπ Αζελώλ Γακαζθελνύ ή κε ηηο ηδησηηθνύ ηύπνπ δηακαξηπξίεο ηνπ 

κεηξνπνιίηε Γελλάδηνπ; Θεσξείηε πσο νη  Μεηξνπόιεηο ζε ηέηνηεο δύζθνιεο 

ζηηγκέο είλαη θαιό λα παξεκβαίλνπλ ζηηο εγεζίεο ησλ ρσξώλ γηα λα ζηακαηάλε 

ηα ζρέδηα ηνπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) πκθσλείηε κε ηελ άπνςε ηνπ Γεξκαλνύ δηνηθεηή όηαλ ζπλάληεζε ηνπο 

πξόθξηηνπο
17

, όηη νη Γεξκαλνί ηνπο έθαλαλ ράξε πνπ εθηνπίδνπλ θαη δνινθνλνύλ 

ηνπο Θεζζαινληθείο ζπκπνιίηεο ηνπο ζηα ζηξαηόπεδα ηνπ Άνπζβηηο- 

Μπίξθελανπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Τοπικοί άρχοντεσ ( δήμαρχοι, νομάρχεσ) 
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Φύιιν εξγαζίαο: Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ, Ζκέξα: ,17
ε
  

Άνπζβηηο- Μπηξθελάνπ 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία βιέπνπκε Έιιεληδεο Δβξαίεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο  κε ηα παηδηά ηνπο θαη κε ην αζηέξη ξακκέλν ζηα ξνύρα ηνπο λα  

πεξηκέλνπλ ζηελ ζεηξά γηα λα εηζέιζνπλ ζην πνισληθό ζηξαηόπεδν εμόλησζεο. 

α) ε ηη ζα ρξεζίκεπε ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ ζην ζηξαηόπεδν ηνπ  Άνπζβηηο -

Μπηξθελάνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Πώο ζα αηζζαλόζαζηαλ εζείο, αλ ήζαζηαλ ζηελ ζέζε ησλ παηδηώλ ηεο 

θσηνγξαθίαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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γ) Πώο πηζηεύεηε όηη ήηαλ ε δσή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηξαηόπεδν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Πνηά πηζηεύεηε όηη ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ Γεξκαλώλ θαηαθηεηώλ απέλαληη 

ζηνπο Δβξαίνπο κέζα ζην ζηξαηόπεδν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Μαξηπξία ηνπ Ραθαέι Βαξζάλν, Οκάδα: Α, Ζκέξα:,17
ε
, 18

ε
 θαη 19

ε
  

Μαξηπξία ηνπ Ραθαέι Βαξζάλν 

Γελλήζεθα ζηελ Θεζζαινλίθε ην 1927. Ήκνπλ δειαδή δεθαέμη ρξνλψλ ην 1943. 

ηαλ έθπγα θνξνχζα θνληά παληειφληα. Δίκαη έλαο απφ ηνπο πνιχ ιίγνπο πνπ 

επέδεζαλ ζ‟ απηή ηελ ειηθία. Γπν ηξεηο άιινη είλαη κφλν. Σφηε κέλακε ζηελ νδφ 

Ίσλνο Γξαγνχκε, ςειά ιίγν πάλσ απφ ηελ Δγλαηία. Έκελα κε ηνπο γνλείο κνπ, ηνλ 

παππνχ κνπ, θ‟ έλα αδειθφ ηνπ παηέξα κνπ. Δίρα έλαλ αδειθφ πνπ ράζεθε ζην 

ζηξαηφπεδν. Πξψηνπ βαζκνχ  ζπγγελείο έραζα ηξεηο. Μαθξηλνχο ζπγγελείο έραζα 

κέρξη θαη εθαηφ άηνκα. ηαλ έγηλαλ ζηα γθέην ήκνπλ κηθξφο. Θπκάκαη φκσο φηη εκείο 

είρακε κείλεη ζην ίδην ζπίηη, ζηε Γξαγνχκε, γηαηί απηή ε πεξηνρή ήηαλ γθέην. 

Μείλακε ιίγεο κέξεο θαη κεηά καο πήγαλ ζηνπ Βαξφλνπ Υίξο. ηνπ Βαξψλνπ Υίξο 

κείλακε κηα βδνκάδα. 

Πόηε πεξίπνπ ζαο έβαιαλ ζηνπ Βαξώλνπ Χηξο; 

Μάξηην ηνπ 1943. Έθαλαλ απνζηνιέο. Άδεηαδαλ ηνπ Βαξψλνπ Υίξο θαη άκα γέκηδαλ 

ηα ηξέλα, άθελαλ φζνπο πεξίζζεπαλ γηα άιιε απνζηνιή, κηα ε δπν απνζηνιέο. Οη 

ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ ήηαλ ηξαγηθέο, Δθαηφ άηνκα ζ‟ έλα βαγφλη γηα άινγα. Δηδηθά 

ζην δηθφ καο βαγφλη πέζαλε έλαο θαη ηνλ άθεζαλ εθεί. Πήγε κέρξη ην Άνπζβηηο 

πεζακέλνο ν θνπθαξάο. Σξφθηκα θαη λεξφ, είρακε φηη πήξακε απφ ηα ζπίηηα καο. Γηα 

ζσκαηηθέο αλάγθεο ην ηξέλν ζηακάηεζε δπν ηξεηο θνξέο. Σν ηαμίδη δελ ζπκάκαη 

αθξηβψο πφζν θξάηεζε. Ίζσο κηα βδνκάδα. Φζάζακε λχρηα ζην Άνπζβηηο. Έξρνληαη 

θάηη αμησκαηηθνί Δο-Δο, νη πεξηζζφηεξνη κεζπζκέλνη θαη έθαλαλ ηελ δηαινγή. Δίραλ 

δηαηαγή φηη ην ζηξαηφπεδν απφ ηνπο ηξεηο ρηιηάδεο ηεο απνζηνιήο καο, ρξεηάδνληαλ 

δηαθφζηνπο πελήληα. Πεξίπνπ ιέσ έλα λνχκεξν, εθαηφ γπλαίθεο θαη  δηαθφζηνη 

άληξεο. Κη απηνί δηαιέγαλε. Έηζη θαη καδεχαλε φζνπ ήζειαλ, απηφ ήηαλ φιν. Δγψ έρσ 

θαη κηα αηνκηθή πεξίπησζε. Ο παηέξα κνπ, θξαηνχζε ζην έλα ρέξη εκέλα θαη ζην 

άιιν ηνλ αδεξθφ κνπ πνπ ήηαλ θαηά δπν ρξφληα κηθξφηεξνο κνπ. Σέηνηεο ειηθίεο ζαλ 

ηνπ αδειθνχ κνπ δελ έκπαηλαλ ζην ζηξαηφπεδν. ινη φκσο ήζειαλ λα πάλε απφ ηελ 

άιιε κεξηά, εθεί πνπ ηειηθά δελ επέδεζαλ, πνπ πήγαλ θαηεπζείαλ ζηα θξεκαηφξηα. 

Θέιακε λα πάκε απφ θεη αιιά ν παηέξαο κνπ, κνπ είπε λα θάλσ ην θνξφηδν. Ο 

Γεξκαλφο είδε φηη δελ πήγα κ‟ εθείλνπο πνπ επξφθεηην λα κπνπλ ζην ζηξαηφπεδν. 

Μνπ έδσζε ινηπφλ κηα ζπξσμηά θαη κ΄  έζηεηιε εθεί, Δγψ πάιη ζαλ παηδί, 

μαλαέθεπγα, ηεο θαπνπιάξσ θαη πάσ ζηνλ παηέξα κνπ, ζηελ άιιε ζεηξά, ζηελ ζεηξά 

πνπ πήγαλ ζηνπο θνχξλνπο. Ο Γεξκαλφο αμησκαηηθφο κε είδε πάιη θαη κνπ έδσζε δπν 

θινηζηέο θαη ηειείσζε απηφ ήηαλ φιν, θάζηζα ζηελ ζεηξά πνπ κ‟ έβαιε ν 

αμησκαηηθφο. Αο πνχκε φηη κε έζσζε. πσο ζεο πάξην. ην ζηξαηφπεδν βέβαηα θάζε 

ηξεηο κήλεο έςαρλαλ πνηνη κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ θαη πνηνί φρη θιπ. Έθαλαλ ηηο 

επηινγέο, πεξάζακε ηέηνηεο επηινγέο θαη μέξακε φηη αλ ζε βγάδαλε απφ θεη, ήζνπλ γη 

ην θνχξλν. Δθείλν ην βξάδπ ηεο άθημεο καο, φκσο ζην Άνπζβηηο, δελ ην μέξακε απηφ. 
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Καη πόηε κάζαηε, όηη εθείλνη πνπ ηνπο μερώξηζαλ ζηελ άιιε ζεηξά, αθνύ θζάζαηε, 

πήγαλ ζηα θξεκαηόξηα, Καη πσο ληώζαηε ηόηε; 

Μεηά, απφ κηα εβδνκάδα, δέθα κέξεο. Μαο ην είπαλ νη παιηνί. Δγψ ήκνπλ παηδί. Κη 

έλα παηδί δελ κπνξεί λα ληψζεη φπσο έλαο κεγαιχηεξνο. Σα παίξλακε φια έηζη. Ήηαλ 

άγξηα ηα πξάγκαηα εθεί πνπ δελ ζνπ άθελαλ πεξηζψξηα γηα λα ζθεθηείο ηέηνηα. ηαλ 

ινηπφλ κπήθακε ζην ζηξαηφπεδν, αξρή-αξρή καο θνπάλεζαλ, απηά εδψ ηα λνχκεξα. 

Ο δηθφο κνπ αξηζκφο είλαη: «115.365». Γελ κπνξνχκε λα ην μεράζνπκε απηφ. Μεηά 

καο βαιαλ ζηα κπιφγθ θαη άξρηζαλ λα καο ζηέιλνπλ ζε δνπιεηέο. Δκείο πνπ ήκαζηαλ 

δεθαέμη σο δεθανρηψ ρξνλψλ καο πήγαηλαλ γηα έλα δηάζηεκα ζηε « Μάνπεξ ζνχιε», 

πνπ ζα πεη ζρνιή ρηηζηψλ. Μαο πήγαηλαλ έμσ απφ ην ζηξαηφπεδν, ρηίδακε, αιιά ηη 

ρηίδακε δελ μέξσ. Θπκάκαη πάληα φηαλ δνπιεχακε ήκαζηαλ πεξηθπθισκέλνη απφ ηα 

Δο- Δο. « λει – λει» (γξήγνξα- γξήγνξα), έιεγαλ. Φψλαδαλ απφ πάλσ ζνπ θαη 

θακηά θνξά ρηππνχζαλ. 

Θέιεηε λα πείηε νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ζαο εθεί; ηη ξνύρα 

θνξνύζαηε, πνηα ήηαλ ε ηξνθή ζαο, πνπ θνηκόζαζηαλ; 

Σν θαγεηφ ήηαλ απηφ πνπ μέξαηε, κηα ζνχπα θαη ειάρηζην ςσκί. Σα ξνχρα ήηαλ νη 

ζηνιέο νη ξηγέ, κπιε κε άζπξα θαη θάηη ηζφθαξα. Γελ έδηλαλ παπνχηζηα. Σα ξνχρα 

καο ήηαλ ζαλ λα ήηαλ απφ ραξηί. Δπίζεο είρακε έλα θαπέιν, έλα παληειφλη, έλα 

ρηηψλην. 

ε άιια θνκάλην ή ζηξαηόπεδα ππεξεηήζαηε; 

Ήκνπλ δηαξθψο ζην Άνπζβηηο θαη ζε άιια δηάθνξα θνκάλην
18

. Έκεηλα ζην Άνπζβηηο 

κέρξη ηελ εθθέλσζε ηνπ, επεηδή έξρνληαλ νη Ρψζνη. Κάλακε ηελ κεγαιχηεξε βιαθεία 

πνπ δελ θξπθηήθακε θάπνπ ζην ζηξαηφπεδν, γηα λα ζσζνχκε κηα ψξα αξρίηεξα. 

Αιιά πνπ λα μέξεηο ηφηε. Πεξπαηήζακε ηέζζεξα κεξφλπρηα κε ηα πφδηα ζηα ρηφληα, 

ρεηκψλα θαηξφ. πνηνο δελ κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη ηνλ ζθφησλαλ κε εηδηθέο 

ζθαίξεο πνπ έζθαγαλ κέζα ηνπ, ηη ζθαίξεο «ληνπκ- ληνπκ». Άθνπγεο ππξνβνιηζκνχο. 

Μεηά καο έβαιαλ άιια ηέζζεξα κεξφλπρηα ζε βαγφληα αλνηρηά ρσξίο ζθεπή, φξζηνη. 

Κ‟ εθεί αλ δελ κπνξνχζε θαλείο εξρφηαλ ηα Δο- Δο θαη ηνλ ζθνηψλαλε. Μαο πήγαλ 

ζηελ Απζηξία, ζην Μάνπηρανπδελ θαη κεηά ζην Μπέξγθελ-Μπέιζελ. Δθεί καο 

απειεπζέξσζαλ νη Ακεξηθάλνη. Σξαβήμακε πείλα κεγάιε, νη Γεξκαλνί δελ καο 

ηάηδαλ. Γελ καο έδηλαλ νχηε ζνχπα, νχηε ιίγν ςσκί πνπ καο έδηλαλ ζην Άνπζβηηο. 

Διεπζεξσζήθακε ην 1945 Απξίιην ή Μάην, απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο. Μαο είπαλ φηη νη 

Γεξκαλνί θχγαλε. Οη Ακεξηθάλνη καο έδηλαλ θνλζέξβεο, ςσκηά θιπ. Απηφ δελ ήηαλ 

θαιφ γηαηί πνιινί πέζαλαλ, ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, γηαηί έηξσγαλ 

πνιχ θαη απφηνκα, ελψ δελ ήκαζηαλ ζπλεζηζκέλνη ζε θάηη ηέηνην. Οη Γεξκαλνί ήηαλ 

ηξνκνθξαηεκέλνη θαη δελ έβγαηλαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο. Οη Ακεξηθάλνη έθηηαμαλ 

ζρνιεία θαη λνζνθνκεία ζηελ Απζηξία γηα λα καο θξνληίζνπλ. Όζηεξα καο έθεξαλ 

κε ζηξαηησηηθφ αεξνπιάλν ζηελ Αζήλα. ηελ Θεζζαινλίθε φηαλ γπξίζακε δελ 

                                                           
18

 Κομάντοσ: Ομάδεσ εργαςίασ 
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βξήθακε ηα ζπίηηα καο. ηελ αξρή, θνηκφκαζηαλ ζηελ ζπλαγσγή. ηγά ζηγά αξρίζακε 

λα θηηάρλνπκε ηελ δσή καο. ηελ Αζήλα κνπ αθαίξεζαλ έλα κέξνο νζηνχ απφ ηελ 

γάκπα θαη κνπ ην έβαιαλ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Αθφκε θαίλεηαη ε νπιή. Απηφ 

νθείιεηαη ζην μχιν πνπ έθαγα απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζην Άνπζβηηο. Δίλαη ιππεξφ φηη 

φζνη γχξηζαλ απφ ηα ζηξαηφπεδα δελ έθαλαλ κηα πην κεηξεκέλε δσή, γηαηί είκαζηε, 

είηε ην ζέινπκε, είηε φρη επαίζζεηνη. Θα είλαη επαίζζεηνη θαη ηα παηδηά ησλ παηδηψλ 

καο. 

Δπραξηζηψ πνπ κε θαιέζαηε γηα λα ηα κάζνπλ απηά νη λένη φινπ ηνπ θφζκνπ. Δίλαη 

ληξνπή ζήκεξα λα βιέπεη λενλαδηζηέο φηαλ ράζεθαλ έμη εθαηνκκχξηα Δβξαίνη. Απηφ 

πξέπεη λα επαηζζεηνπνηήζεη φιν ηνλ θφζκν. Γπζηπρψο φκσο δελ ζπλέβε απηφ. ιν ν 

θφζκνο είλαη ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ, δειεχεη ηνπο Δβξαίνπο γί΄ απηφ ππάξρνπλ 

αληηζεκίηεο λαδί θιπ. Άιιε αηηία εγψ δελ βιέπσ. Δκείο δελ πεηξάδνπκε θαλέλα. Γελ 

μέξσ πνπ λα ην απνδψζσ, κηα δσή φινη λα είλαη ελαληίνλ καο θαη γηα ην 

Οινθαχησκα, φινη λα ην βνπιψλνπλ θαη λα ην ακθηζβεηνχλ. Άληε λα βγάιεηο άθξε. 

Δζείο νη λένη λα θάλεηε φηη πξέπεη λα γίλεη, ψζηε λα κελ μεραζηνχλ απηά θαη λα ηα 

κάζεη φινο ν θφζκνο. 

Έξηθα Κνύλην- Ακαξίιην, Πξνθνξηθέο καξηπξίεο Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα 

ην Οινθαύησκα, ζει. 244- 249 (απνζπάζκαηα) 
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α) Πνηέο είλαη νη ζθέςεηο ζαο δηαβάδνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε καξηπξία; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Πώο λνκίδεηε όηη έλησζε ν Ραθαέι Βαξζάλν, όηαλ επέζηξεςε ζηελ 

Θεζζαινλίθε, κεηά ηελ απειεπζέξσζε από ηνπο Γεξκαλνύο, έρνληαο ράζεη όιε 

ηνπ ηελ νηθνγέλεηα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Πώο λνκίδεηε όηη επεξέαζαλ ηελ δσή ηνπ Ραθαέι Βαξζάλν, κεηά ηνλ πόιεκν, 

ηα όζα έδεζε ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Άνπζβηηο- Μπίξθελανπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Γηα πνηό ιόγν πηζηεύεηε, ζύκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Ραθαέι Βαξζάλν, πξέπεη 

λα κάζνπλ νη λένη ην Οινθαύησκα ησλ Δβξαίσλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ε) ηελ παξαπάλσ καξηπξία, βιέπνπκε κηα πνιύ άζρεκε κεηαρείξηζε ησλ 

Δβξαίσλ θξαηνύκελσλ, από ηνπο Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο.  Να βξείηε ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ ζηα νπνία θαίλεηαη απηή ε έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, θαη λα ζθεθηείηε ζε πνηό πνιίηεπκα ππάξρεη ζεβαζκόο ζ’ απηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ζη) Με πνηνύο ηξόπνπο πξέπεη λα πξνζηαηέςνπκε ην πνιίηεπκα καο, γηα λα κελ 

ππάξμνπλ αληίζηνηρεο καξηπξίεο ζαλ απηή ηνπ Ράθαει Βαξζάλν ζην κέιινλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Μαξηπξία ηνπ Ηαθψβ Αηηίαο, Οκάδα: Β, Ζκέξα: 17ε, 18ε θαη 19ε   

Μαξηπξία ηνπ Ηαθώβ Αηηίαο 

Σν 1943 ήκνπλ ηξηάληα ρξνλψλ. Καηνηθνχζα ζηελ νδφ Σαληάινπ θαη ήκνπλ 

παληξεκέλνο. Δίρα θαη έλα θνξίηζη. Δίρα καλάβηθν ζηελ νδφ Πηνιεκαίσλ. Δκέλα κε 

πηάζαλ πνιχ λσξίο. Με πήξαλ πξψηα θαη κε πήγαλ ζηα έξγα ζην Γηδά (ζεκεξηλή 

Αιεμάλδξεηα Βέξνηαο). Δθεί έθαηζα θακηά είθνζη κέξεο, είδα πνπ δελ είρε νχηε 

Γεξκαλφ, νχηε ηίπνηα, αλαγθάζηεθα λα θχγσ. Γχξηζα  ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηελ 

νηθνγέλεηα κνπ. Σν καγαδί κνπ ην βξήθα. Ζ γπλαίθα κνπ, κνπ είπε λα θχγνπκε ζην 

βνπλφ. Πήγα εγψ πάλσ ζηε Καξαηδφβα, ηα θαλφληζα εθεί πέξα κε κηα νηθνγέλεηα 

επεηδή ζπλεξγαδφκνπλα κ‟ απηνχο εγψ. Μνπ είπαλ λα κε πάξνπλ γηα θαλα δπν κέξεο 

γηα λα κελ ζθνηψζνπλ θαη απηνχο θαη ζα κε βνεζνχζαλ γηα λα βγσ ζην βνπλφ, ζην 

αληάξηηθν. Αιιά δελ πξνιάβακε ζε δπν κέξεο, καο θάλαλ κπιφθν νη Γεξκαλνί. 

Όηαλ έγηλαλ ηα γθέην, αιιάμαηε ζπίηη; 

Πξψηα θαζφκνπλ ζηελ νδφ Παησλίαο. Δθεί καο απνγνξέςαλε λα κείλνπκε θαη πήγα 

ζηελ Σαληάινπ. Ννίθηαζα εθεί έλα ζπίηη. 

Δθηόο από ηελ γπλαίθαο ζαο, είραηε άιινπο ζπγγελείο; 

Σελ κάλα κνπ, ηα αδέιθηα ηνπ παηέξα κνπ...... Απφ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γχξηζα κφλν 

εγψ. Δίρα καδί κνπ θαη ηα πεζεξηθά κνπ. Έραζα πεξίπνπ νρηψ άηνκα. Μαο πήγαλ 

πξψηα ζηνπ Βαξψλνπ Υίξο απφ ην γθέην πνπ ήκαζηαλ. Δθεί κείλακε κφλν κηα κέξα. 

Σελ επφκελε κέξα έθεπγε. Μπήθακε κέζα ζηα ηξέλα. Ήηαλ έλα βαγφλη απ‟ απηά πνπ 

βάδνπλ ηα δψα κέζα. Ογδφληα, ελελήληα άηνκα ήκαζηαλ κέζα. Σνπαιέηα δελ ππήξρε, 

θαηνπξνχζακε θαη θάλακε ηελ αλάγθε καο, ζε βαξέιηα, εθεί φια. Νεξφ θαη θαγεηφ 

δελ καο έδηλαλ, ηξψγακε θαη πίλακε φηη είρε ν θαζέλαο καδί ηνπ. 

Κάλαλε ζηάζεηο ηα ηξέλα; 

Κάλαλε αιιά νχηε καο άλνηγαλ. Οθηψ κέξεο ζπλέρεηα κέζα. Φηάζακε ζην Άνπζβηηο. 

Αλνίμαλε ηα βαγφληα καο πήξαλε, καο ρσξίζαλε. Δγψ είρα κσξφ ζηελ αγθαιηά κνπ 

θαη κε ιέλε λα ην δψζσ ζηελ γπλαίθα κνπ. Σν εδψζα ζηελ γπλαίθα κνπ, ήηαλ ε 

θνπληάδα κνπ θνληά. Υψξηζαλ ηνπ γέξνπο... ηνπο λένπο. Δκάο καο πήξαλ γηα δνπιεηά. 

Σελ γπλαίθα κνπ θαη ηελ κάλα κνπ, ηνπο πήγαλε ζην Μπίξθελανπ. 

Απηό έγηλε κε ην θαιό ή κε ην άγξην; 

Με ην άγξην καο ηξαβάγαλε. 
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Καη πνηνο ζαο ρώξηδε από δσ θαη από θεη; 

Ο Γεξκαλφο. Οη γπλαίθα κνπ, κε ηελ κάλα κνπ έθπγαλ γηα ην Μπηξθελάνπ. Ρσηάγακε 

ηνπ Πνισλνχο πνπ ήκαζηαλ καδί ζην ζηξαηφπεδν, ηη είλαη απηφ πνπ θαίεη. Πέληε – 

δέθα κέξεο καο έιεγαλ φηη είλαη θνπξακάλεο πνπ θηηάρλνπλ, θαη κεηά καο είπαλ είλαη 

νη νηθνγέλεηεο καο. Δθεί ράζεθαλ. 

Με ζαο ηηο έγηλε; 

Δκάο καο πήγαλε κε ηα πφδηα ζην Μπίξθελάνπ. Δθεί καο πήξαλ, καο βάιαλε ζε 

θαξαληίλα
19

, 20-30 κέξεο. Δθεί κέζα καο είραλ δελ βγαίλακε. Μαο πήξαλ ηα ξνχρα 

καο έδσζαλ ξνχρα ξηγέ. Μαο βάιαλε αξηζκνχο ζην κπξάηζν, ν δηθφο κνπ είλαη ην « 

10.923». Μαο θνχξεςαλ θηφιαο φιν ην ζψκα. Παπνχηζηα καο έδσζαλ θάηη γαιφηζεο. 

ηαλ ηειείσζε ε θαξαληίλα, καο πήγαλ ζηελ δνπιεηά λα ξίμνπκε πέηξεο, ληνπβάξηα, 

λα ζθάβνπκε. 

Σν θαγεηό ζαο ηη ήηαλ, πνπ θνηκόζαζηαλ; 

Μηα ζνχπα ην πξσί καο δίλαλε, έλα ηζάη ην πξσί, ρσξίο δάραξε, Σν κεζεκέξη καο 

έπαηξλαλ απφ θεη πνπ δνπιεχακε θαη καο έδηλαλ κηα ζνχπα. θαιίδακε λα βξνχκε 

θαλέλα ξεβίζη ή θαζφιη. Πεγαίλακε ζηηο δνπιεηέο ζηηο επηά ην πξσί θαη γπξίδακε ζηηο 

δψδεθα ην κεζεκέξη. Όζηεξα μαλαπεγαίλακε πάιη, κέρξη ηηο έμη ε ψξα ην απφγεπκα. 

ζν αθνξά ηνλ χπλν. Κνηκφκαζηαλ ζε παξάγθεο. Σα θξεβάηηα ήηαλ μχιηλα. Οχηε 

καμηιάξηα, νχηε ζεληφλη, νχηε ζηξψκαηα. ε ρφξηα πάλσ θνηκφκαζηαλ. Ήηαλ ηξία 

θξεβάηηα καδί, ζαλ θνπθέηεο. 

Ήηαλ ηξηώξνθέο θνπθέηεο ινηπόλ. Έρσ αθνύζεη όηη θνηκόζαζηαλ, πνιιά άηνκα ζε 

έλα θξεβάηη. Σηο δηαηαγέο ηνπο πσο ηηο θαηαιαβαίλαηε; Ξέξαηε Γεξκαληθά; 

ρη. Οχηε είρα φξεμε λα κάζσ, γηαηί ψξα κε ηελ ψξα πεξηκέλακε λα καο θαζαξίζνπλ. 

Μφλν ην « ξάνπο» έκαζα. Ο έλαο θνληά ζηνλ άιινλ καο βάιαλε θαη πεγαίλακε. Έλα 

δπν, άηλ-ηζβαηλ... Μεηά ην Μπηξθελάνπ, καο πήγαλ ζηελ Βαξζνβία, δνπιεχακε ζε 

έλα εξγνζηάζην κε ηζηκέληα. ηελ Βαξζνβία κείλακε έμη κήλεο. Δθεί είρακε θηηάμεη 

θάηη παξάγθεο θαη κέλακε. ηαλ άξρηζε ν πφιεκνο λα ράλεηαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο, 

καο πήξαλ καο βάιαλε κέζα ζε βαγφληα γηα λα πάλε λα καο θαζαξίζνπλ. Γελ 

πξνιάβαλε φκσο, ήξζαλ νη Ακεξηθάλνη θαη καο γιηηψζαλε. 

Δπηινγέο έθαλαλ, πεξάζαηε από επηινγέο; 

Πσο θάλαλε, εγψ πέξαζα. Πφηε πφηε ήζειαλ κεξηθνχο έιεγαλ « Δζχ έια, εζχ έια...». 

Μαο έβαδαλ ζηελ ζεηξά. Δγψ γιίησζα. ηνλ κήλα πάλσ έηζη πσο θνηκφκαζηαλ 

έκπαηλαλ κέζα ζηηο παξάγθεο, θψλαδαλ « ξάνπο, ξάνπο» ζεθσλφκαζηαλ, καο έβαδαλ 

ζε κηα δπγαξηά θαη καο δπγίδαλε. Αλ ήηαλ ιίγα θηιά θαη δελ κπνξνχζακε λα 

εξγαζηνχκε καο παίξλαλε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ άιιε κέξα ζε πήγαηλαλ γηα θάςηκν. 

                                                           
19

 Καραντίνα: περιοριςμόσ για κάποιο χρονικό διάςτημα και εξζταςη όςων ανθρϊπων ζρχονταν από 
περιοχζσ που είχαν εξαπλωθεί μολυςματικζσ αςθζνειεσ 
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Πσο έγηλε ε απειεπζέξσζε ζαο; 

Οη Ακεξηθάλνη καο ειεπζέξσζαλ. Ννκίδσ ηνλ Μάην ηνπ 1945. Μαο ηαΐδαλε ιίγν, ιίγν 

γηαηί θνβφκαζηαλ απφ ηηο ζηεξήζεηο ηφζνπο κήλεο, ζην θαγεηφ, λα κελ πάζνπκε 

ηίπνηα. Μεηά καο πήξαλ λα καο πάλε ζηελ Ηηαιία, καο πήγαλ ζε έλα απφ ηα ιηκάληα 

ηεο Ηηαιία ζην Μπάξη, καο βάιαλε ζηα θαξαβάληα, θηάζακε Πάηξα. Απφ θεη καο 

πήξαλ κε απηνθίλεηα καο πήγαλ Αζήλα. ηαλ πήγα Αζήλα κε ξψηεζαλ πνπ ζέισ λα 

πάσ Ηζξαήι, Ακεξηθή ε Θεζζαινλίθε. Δγψ είπα Θεζζαινλίθε θαη πήγα. 

Γεκηνπξγήζαηε νηθνγέλεηα όηαλ ήξζαηε ζηελ Θεζζαινλίθε, ην καγαδί ζαο ην 

βξήθαηε; 

Σν καγαδί ην βξήθα, αιιά δελ ήηαλ δηθφ κνπ. Οηθνγέλεηα έθηηαμα θαηλνχξγηα, γηαηί ε 

πξψηε κνπ γπλαίθα θαη ηα παηδηά θάεθαλ ζηνπο θνχξλνπο ζην Άνπζβηηο. Αιιά 

παηδηά δελ θάλακε. Δίθνζη ρξφληα ήκνπλ παληξεκέλνο, κε ηελ δεχηεξε γπλαίθα κνπ.  

Έξηθα Κνύλην- Ακαξίιην, Πξνθνξηθέο καξηπξίεο Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα 

ην Οινθαύησκα, ζει. 241- 244 ( απνζπάζκαηα, δηαζθεπή) 

α) Θεσξείηε όηη όια όζα έδεζε ν Ηαθώβ Αηηίαο επεξέαζαλ ηελ δσή ηνπ κεηά ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ; Αλ λαη κε πνηνλ ηξόπν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Ση ελλνεί όηαλ ιέεη ν Δβξαίνο επηδώλ όηη ην καγαδί ην βξήθε, αιιά δελ ήηαλ 

δηθό ηνπ;, Πνηνη είραλ πάξεη ην καγαδί ηνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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γ) Πώο πηζηεύεηε όηη έλησζε απηόο ν άλζξσπνο όηαλ απειεπζεξώζεθε από ην 

ζηξαηόπεδν ηνπ Άνπζβηηο- Μπηξθελάνπ αιιά όιε ε νηθνγέλεηα ηνπ είρε πεζάλεη 

ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Θεσξείηε όηη είλαη θαιό λα γλσξίδνπκε καξηπξίεο όπσο απηή πνπ δηαβάζαηε,  

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Οινθαύησκα ησλ Δβξαίσλ; γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ε) ηελ παξαπάλσ καξηπξία, βιέπνπκε κηα πνιύ άζρεκε κεηαρείξηζε ησλ 

Δβξαίσλ θξαηνύκελσλ, από ηνπο Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο.  Να βξείηε ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ ζηα νπνία θαίλεηαη απηή ε έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, θαη λα ζθεθηείηε ζε πνηό πνιίηεπκα ππάξρεη ζεβαζκόο ζ’ απηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ζη) Με πνηνπο ηξόπνπο πξέπεη λα πξνζηαηέςνπκε ην πνιίηεπκα καο γηα λα κελ 

ππάξμνπλ μαλά αληίζηνηρεο καξηπξίεο ζαλ απηή ηνπ Ηαθώβ Αηηίαο ζην κέιινλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Μαξηπξία ηεο Αιιέγθξε Πίζνλ, Οκάδα: Γ, Ζκέξα: 17ε, 18ε θαη 19ε 

Μαξηπξία ηεο Αιιέγθξε Πίζνλ 

Σν 1943 ήκνπλ είθνζη δπν ρξνλψλ. Πξνπνιεκηθά θαηνηθνχζα ζηελ πιαηεία 

Ναπξίλνπ, αξηζκφο 25. ηαλ παληξεχηεθα κε πήξε ν Υξηζηηαλφο άληξαο κνπ, θαη 

κείλακε ζηε Νεάπνιε. Δγψ δνχιεπα ηφηε ζην καγαδί ηνπ.  Παληξεπηήθακε έκεηλα 

έγθπνο θαη απνθηήζακε έλα θνξηηζάθη πνπ ηελ βαθηίζακε Αγιαΐα ην φλνκα, ηεο 

κεηέξαο ηνπ άληξα κνπ. Πξψηα ηνλ πήγαλ ζην δηθαζηήξην θαη κεηά κε παληξεχηεθε, 

βέβαηα. Σνλ έγξαςαλ θαη νη εθεκεξίδεο. Απηά ζπλέβεζαλ ην 1937. Παληξεπηήθακε 

ινηπφλ θαη έγηλα θαη εγψ Υξηζηηαλή. Ήκνπλ παληξεκέλε φηαλ ήξζαλ νη Γεξκαλνί. 

Γειαδή όηαλ άξρηζε ν δησγκόο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, εζείο δελ 

θηλδπλεύζαηε θαζόινπ; 

ρη. Δγψ έκπιεμα κε άιιν ηξφπν. Μηα κέξα ήξζαλ  νη Γεξκαλνί ηεο Γθεζηάπν κνπ 

πήξαλ ην παηδί κνπ, θαη κε πηάζαλε. Ο ιφγνο πνπ κε πηάζαλε ήηαλ γηαηί φπσο κνπ 

είπαλ ήκνπλ θνκκνπλίζηξηα. Δγψ βέβαηα δελ ήκνπλ θνκκνπλίζηξηα, είπε ςέκαηα ε 

θίιε πνπ είρε ν άληξαο κνπ, γηα λα κε ζπιιάβνπλ. Πήγακε ζε δηθαζηήξην κε ηνλ 

άληξα κνπ, «ηνπ ιέσ ηη είλαη απηά πνπ έθαλεο» Μνπ απάληεζε πσο δελ ην έθαλε 

απηφο αιιά ε θίιε ηνπ. Απηά έγηλαλ ην 1943, κνπ θαίλεηαη πξηλ ην Πάζρα, ελψ νη 

απνζηνιέο κε ηνπο Δβξαίνπο είραλ μεθηλήζεη γηα ηα ζηξαηφπεδα. Απηή καο πξφδσζε 

θαη ν άληξαο κνπ κ‟ απηή ηελ ζηάζε πνπ θξάηεζε έδεημε φηη δελ καο ιππήζεθε νχηε 

εκέλα νχηε ηελ θφξε καο. 

Ήηαλ θαη άιινη Δβξαίνη ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Παύινπ Μειά; 

Δίραλ πηάζεη θάηη Ηζξαειίηηζζεο πνπ είραλ γίλεη Υξηζηηαλέο. Ήζειαλ φκσο νη άληξεο 

ηνπο κε θιάκαηα θαη κε θσλέο έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ Παχινπ Μειά θαη θψλαδαλ 

ζηνπο Γεξκαλνχο: « Πψο καο παίξλεηε ηηο γπλαίθεο καο;» Οη άιιεο κνπ ιέγαλ λα κελ 

ζηελαρσξηέκαη, γηαηί θάηη ζα θάλεη ν άληξαο κνπ, ιφγσ ηνπ παηδηνχ πνπ έρνπκε θαη 

ζα βγσ. ιεο νη άιιεο Δβξαίεο απειεπζεξψζεθαλ απφ ηνπ Παχινπ Μειά. Μφλν εγψ 

δελ βγήθα. Έιεγαλ φηη ζα κε ζθνηψζνπλ εδψ, θάζε κέξα θη εγψ έηξεκα. Ο άληξαο 

κνπ είπε λα κελ κε ζθνηψζνπλ εδψ, ζηελ Θεζζαινλίθε, θαη γίλεη ληφξνο. Απηφ ην 

„καζα αξγφηεξα. Πξνηηκνχζε λα πάσ ζηελ Πνισλία. Έκεηλα ινηπφλ ζην Παχινπ 

Μειά 2.5 κήλεο θαη κεηά κε πήγα ζηνπ Βαξφλνπ Υηξο θαη κεηά έθπγα κε ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Καζηνξηάο γηα ην Άνπζβηηο. 

Πσο ήηαλ ην ηαμίδη; 

Σν ηαμίδη καο κε ην ηξέλν δηήξθεζε παξαπάλσ απφ κηα βδνκάδα.. Γηα θαγεηφ είρακε 

φηη πήξακε καδί καο. Μ‟ απηά πεξάζακε. Μαο είραλ κέζα ζην βαγφλη 80 άηνκα, 

ζηξηκσγκέλνπο δελ κπνξνχζακε λα θαζίζνπκε ζαλ ηα δψα ήκαζηαλ. Καη καο έβαιαλ 

θαη έλα θνπβά γηα ηηο αλάγθεο καο. Καηεβήθακε ιίγεο θνξέο γηα λα πάξνπκε αέξα. 

Δίραλ θαη ζθπιηά καδί ηνπο. Μαο θαηέβαδαλ γηα ιίγν, κηα θνξά θάζε ηξεηο κέξεο. 

Μνπ θαίλεηαη φηη θάπνηνο είρε πεζάλεη εθεί κέζα. ηαλ θζάζακε καο πήγαλ θαη‟ 
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επζείαλ ζην Άνπζβηηο. Γελ μέξακε φηη εθεί ήηαλ ζηξαηφπεδν. Οη Γεξκαλνί άλνημαλ 

ηηο πφξηεο ησλ βαγνληψλ θαη είδακε θαη θπιαθηζκέλνπο ληπκέλνπο κε ηα ξηγέ, ήηαλ 

Γάιινη θαη καο έιεγαλ λα αθήζνπκε ηηο απνζθεπέο καο. Δκείο λνκίδακε φηη θάλνπκε 

ζηάζε θαη ζπλερίδνπκε. Οη Καζηνξηαλέο Δβξαίεο δελ γλψξηδαλ γαιιηθά θαη ηηο 

εμεγνχζα εγψ ηη ιέλε. Μαο είπαλ λα κελ πνχκε φηη είκαζηε άξξσζηεο γηαηί 

θηλδπλεχνπκε. Να πνχκε φηη είκαζηε πγηείο θαη φηη δελ έρνπκε ηίπνηα.  

Οη Γεξκαλνί ζαο κηινύζαλ γεξκαληθά; 

Ναη, αιιά ππήξραλ δηεξκελείο πνπ λα καο ηα εμεγήζνπλ. πσο ζαο είπα αθήζακε ηα 

πάληα ζηα βαγφληα. Μαο πήγαλε ζην Άνπζβηηο κε ηα πφδηα. Γελ ήηαλ πνιχ καθξηά. 

Πξψηα φκσο καο δηάιεμαλ, έγηλε ε δηαινγή. ε ρψξηδαλ ζηελ άθξε. ε θνίηαδαλ θαη 

ζνπ ιεγαλ ζηα γεξκαληθά ε αξηζηεξά ε δεμηά. Σνπο ειηθησκέλνπο ηνπο ζπκάκαη θαη 

θιαίσ, γηαηί.... Δκάο δελ καο ζθφησζαλ ακέζσο. 

Πόζνπ πεξίπνπ δηάιεμαλ γηα λα κπνπλ ζην ζηξαηόπεδν; 

Κακηά δηαθνζαξηά, ίζσο θαη παξαπάλσ. Γελ ζπκάκαη θαιά. Γελ ήμεξα ηη ζα κνπ 

θάλνπλ. Δγψ ήζεια λα πάσ κε ηνπο πνιινχο, πνπ ηνπο πήξαλ κε ηα απηνθίλεηα θαη 

ηνπο πήγαλ ζηα θξεκαηφξηα, αιιά δελ ήμεξα φηη ηνπο παλ εθεί, κεηά ην έκαζα. ην 

Άνπζβηηο καο θαηέβαζαλ θαη κεηά καο πήγαλ ζην Μπηξθελάνπ. Μφιηο θζάζακε εθεί 

καο έβαιαλ αξηζκνχο ζην ρέξη. Δγψ είρα ην «76.890». Μεηά κε θνπξέςαλε κε ςηιή 

κεραλή, κεηά καο έδσζαλ λα πηνχκε έλα πγξφ ζαλ άζπξν. Σξφκαμα! Μνπ ιέεη κηα « 

πηεο ην γηα λα ζνπ θνπεί ε πεξίνδνο είλαη» Αλ δελ ην πηείο ζα ζε ζθνηψζνπλ. Ήηαλ 

έλα πγξφ γηα λα καο θνπεί ε πεξίνδνο. Μαο πήγαλ ζε έλα κπάλην, θαη καο έδσζαλ 

κεηά ξηγσηά ξνχρα θαη λα πάκε λα θάλνπκε κπάλην. Μαο έδσζαλ ηζφθαξα, θάιηζεο 

δελ καο έδσζαλ. Ήκαζηαλ μππφιεηεο. Μαο έδσζαλ έλα καληήιη γηα ην θεθάιη θαη 

έλα ζρνηλί, έλα θνξδφλη πνπ πεξλνχζακε κηα θαηζαξφια γηα θαγεηφ. Σν κεζεκέξη 

ήηαλ κηα ζνχπα, ράιηα, κε θάηη ξεπάληα καδί, ην θαγεηφ άζιην. 

Πόηε κάζαηε όηη όζνη ζηελ δηαινγή πήγαλ κε ηα απηνθίλεηα, πέζαλαλ; 

Απφ ην δηθφ καο ζηξαηφπεδν θαηλφηαλ ηα ηέζζεξα θξεκαηφξηα πνπ έθαηγαλ ζπλέρεηα. 

Γελ ζηακαηνχζαλ λχρηα-κέξα. Κάζε νρηψ ψξεο άιιαδαλ βάξδηα. Σξεηο βάξδηεο ην 

24σξν. ηαλ είδακε ηα θξεκαηφξηα ξσηήζακε: «Ση είλαη απηφ;», « ζα ην κάζεηε» καο 

είπαλ «Απηφο είλαη θνχξλνο». Δδψ ζα ζαο θάςνπλ φιεο, νη πνισλέδεο 

ζπγθξαηνχκελεο καο ην παλ απηφ, είρε πάξα πνιιέο. ηελ αξρή δελ ην πηζηέςακε. 

Αθνχγακε φκσο θξαπγέο απφ γπλαίθεο παηδηά. Ζ απφζηαζε ήηαλ κηθξή. Πξνπαληφο 

ηελ λχρηα νη θξαπγέο δελ καο άθελαλ λα θνηκεζνχκε. ιε ηελ λχρηα έθαηγαλ. Πξψηα 

βέβαηα ηνπο ζθφησλαλ κε γθάδη. Έθεξλαλ ζπλέρεηα Δβξαίνπο απφ ηελ Πνισλία, ηελ 

Οπγγαξία. Απηφ θξάηεζε κέρξη ηελ απειεπζέξσζε. Γελ ην πηζηεχακε φηη καο 

απειεπζέξσζαλ νη Ακεξηθάλνη. 
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ην ζηξαηόπεδν ηη δνπιεηά θάλαηε; 

Ήκαζηαλ ζην Άνπζελ θνκάλην. Δθεί ξίρλακε ζπίηηα θαηεζηξακκέλα. Σα ηξαβνχζακε 

κε ηα ζρνηληά θη φζνη ήηαλ απφ θάησ, ηνπο πιάθσλαλ ηα εξείπηα. Μαο πήγαηλαλ 

καθξηά ζε άιιεο πφιεηο. Γελ μέξσ πσο ηηο ιέλε απηέο ηηο πφιεηο. Πεξπαηνχζακε 

θάκπνζε ψξα. Μαο πήγαηλαλ νη Γεξκαλνί κε ηα ζθπιηά. ην θνκάλην καο ήηαλ κφλν 

γπλαίθεο. Σα ζθπιηά ήηαλ καζεκέλα λα καο θπλεγνχλ. Αλ έθαλεο πξνζπάζεηα λα 

δξαπεηεχζεηο νξκνχζαλ πάλσ ζνπ. Γελ κπνξνχζακε θαη απφ ην ζηξαηφπεδν λα 

δξαπεηεχζνπκε, παληνχ ππήξραλ ζπξκαηνπιέγκαηα θαη Γεξκαλνί. 

 Πεξάζαηε επηινγέο; 

 Πέξαζα απφ επηινγή αιιά δελ κε γξάςαλε ζην βηβιίν γηα εθηέιεζε. Ήηαλ δπν 

Γεξκαλνί πνπ είραλ απφ έλα ηεηξάδην θαη έλα κνιχβη. Απηνί έιεγραλ αλ είκαζηε 

άξξσζηεο. Έκελα κε ξψηεζαλ απφ πνχ είκαη, είπα φηη είκαη απφ ηελ Διιάδα, απφ ηελ 

Θεζζαινλίθε. Μνπ βξήθαλ ην ζψκα πνιχ θαζαξφ θαη δελ κε έγξαςαλ ζην βηβιίν. 

Μεηά κάζακε πσο φζεο ηηο έγξαςαλ, ηηο πήγαλ ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ θαη απφ θεη 

ζηα θξεκαηφξηα. Γελ μέξακε ηελ πξψηε θνξά γηαηί γίλνληαλ νη επηινγέο. Πέξαζα 

πνιιέο θνξέο απφ ηελ επηινγή. Θπκάκαη, κεηά απφ ηξεηο κήλεο, καο έβγαιαλ φιεο 

έμσ. Μαο έβαιαλ ζηελ γξακκή, πέληε, πέληε θαη άξρηζαλ ηελ επηινγή. Μεηά κάζακε 

φηη φζεο καο πήξαλε απφ ηελ άιιε κεξηά ηηο θάςαλε. Ήκαζηαλ πάληα κε ηνλ θφβν. Ζ 

δσή καο δελ ήηαλ ζίγνπξε εθεί. ηαλ νη ζχκκαρνη καο ειεπζέξσζαλ, καο ξσηνχζαλ 

πφζν ρξνλψλ είκαζηε. Δκέλα κνπ είπαλ φηη είκαη ζαλ ελελήληα ρξνλψλ. Μαο 

ξσηνχζαλ επίζεο αλ ήκαζηαλ άληξεο νη γπλαίθεο. Μαο είπαλ λα κελ θάκε ιίγν ζηελ 

αξρή γηα λα κελ πάζνπκε ηίπνηα, Αξθεηνί πέζαλαλ κεηά γηαηί έπεζαλ κε ηα κνχηξα 

ζην θαγεηφ. Δπηπρψο εγψ ηνπο άθνπζα θαη δελ έθαγα πνιχ. Δπίζεο καο κνίξαζαλ 

ξνχρα θαη παπνχηζηα, απφ απνζήθεο πνπ είραλ δηθά καο ξνχρα. 

Πσο γπξίζαηε ζηελ Διιάδα; 

Μαο πήγαλ πξψηα ζην Βέιγην, ζηηο Βξπμέιεο θαη καο έθεξαλ ζ‟ έλα γπκλάζην ζηελ 

Αζήλα. Μεηά ήξζακε Θεζζαινλίθε. 

Όηαλ επηζηξέςαηε εδώ ηη θάλαηε; Βξήθαηε ηνλ άληξα ζαο; Εεηήζαηε ην παηδί 

πίζσ; 

Ακέζσο έηξεμε ν δηθεγφξνο ηεο θνηλφηεηαο Κνελ θαη έγηλε δηθαζηήξην. Ο άληξαο κνπ 

δηθάζηεθε σο δνζίινγνο. Ο ζχδπγνο κνπ ζηελ δίθε είπε φηη ην γεγνλφο φηη έθπγα γηα 

ην Άνπζβηηο επζχλεηαη ε θίιε ηνπ. Σν θνξηηζάθη κνπ ην πήξα πίζσ θαη ην βξήθα 

θπκαηηθφ άξξσζην, δελ ην πξφζεραλ θαζφινπ. Σν κεγάισζα θαη αξγφηεξα 

παληξεχηεθε θαη δεη ζηελ Ακεξηθή. Δγψ μαλαπαληξεχηεθα κε ηνλ άληξα κνπ, ηνλ λέν 

δελ θάλακε φκσο παηδηά. 

Έξηθα Κνύλην- Ακαξίιην, Πξνθνξηθέο καξηπξίεο Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα 

ην Οινθαύησκα, ζει.188-193( απνζπάζκαηα) 
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α) Γηαηί έγξαςαλ νη εθεκεξίδεο ηνλ γάκν ηεο Αιιέγθξε Πίζνλ κε ηνλ Υξηζηηαλό 

άληξα ηεο; 

............…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................................... 

β) Πώο θξίλεηε ην γεγνλόο όηη ε ζύληξνθνο ηνπ άληξα ηεο επηδήζαζαο Δβξαίαο 

έζηεηιε ηελ Αιιέγθξε ζην Άνπζβηηο, ελώ ζα κπνξνύζε λα ην είρε απνθύγεη; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Πνηεο ζθέςεηο πηζηεύεηε όηη  πεξλνύζαλ από ην κπαιό ηεο Αιιέγθξε Πίζνλ 

όηαλ πεξλνύζε από επηινγέο; Πώο πηζηεύεηε όηη αηζζάλνληαλ ην παηδί όηαλ 

έιεηπε ε κεηέξα ηνπ θαη δελ ήηαλ ζίγνπξν όηη ζα επέζηξεθε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Θεσξείηε όηη βνεζάεη όινπο εκάο λα γλσξίδνπκε καξηπξίεο από αλζξώπνπο 

πνπ έδεζαλ κέζα ζην πόιεκν ζ’ απηά ηα ζηξαηόπεδα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ε) ηελ παξαπάλσ καξηπξία, βιέπνπκε κηα πνιύ άζρεκε κεηαρείξηζε ησλ 

Δβξαίσλ θξαηνύκελσλ, από ηνπο Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο.  Να βξείηε ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ ζηα νπνία θαίλεηαη απηή ε έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, θαη λα ζθεθηείηε ζε πνηό πνιίηεπκα ππάξρεη ζεβαζκόο ζ’ απηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ζη) Με πνηνπο ηξόπνπο πξέπεη λα πξνζηαηέςνπκε ην πνιίηεπκα καο γηα λα κελ 

ππάξμνπλ μαλά αληίζηνηρεο καξηπξίεο ζαλ απηή ηεο Αιιέγθξε Πίζνλ, ζην 

κέιινλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο: Μαξηπξία αλψλπκεο εβξαίαο επηδήζαζαο, Οκάδα: Γ, Ζκέξα: 17ε,18ε 

θαη 19ε 

Σε κεηέξα κνπ, κε ηα κηθξά, πεγαίλακε καδί, ηελ πήξαλε ζ’ έλα θνξηεγό. Κη εκέλα κνπ 

πε ν Γεξκαλόο « Δζύ ζα παο κε ηα πόδηα» Ήμεξα ιίγα γαιιηθά, ηόηε ιίγα, « Δζύ ζα παο 

κε ηα πόδηα κε ιέεη. Καη ζα ηνπο αληακώζεηο εθεί πέξα». ηα πξώην θνξηεγό είραλ θαη 

λεθξνύο. Σνπο άλδξεο ηνπο έβαδαλ ρσξηζηά θαη ηηο γπλαίθεο ρσξηζηά. Καη κεηά καο 

πήξαλε κε ηα πόδηα θαη θηάζακε ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Άνπζβηηο. Δθεί καο γξάςαλε ην 

λνύκεξν ζην ρέξη, καο έθνςαλ ηα καιιηά. Φύγακε γηα ην Άνπζβηηο θάπνπ ηνλ Μάξηε κε 

Απξίιε. Αθνύ καο θνύξεςαλ καο έβαιαλ λα θάλνπκε κπάλην. Σα ληνπδ παγσκέλα, άκα 

δελ έκπαηλεο, είρε κηα γεξκαλίδα θάπν, κηα ρνληξή ζ’ έξηρλε κε ηνλ θνπβά πάλσ. Μεηά 

καο έδσζαλ θάηη ξνύρα ζηξαηησηηθά όια κπαισκέλα θαη θξπώλακε. Ζ κηα θνπέια 

ήκαζηαλ θνληά κε ηελ άιιε.  ην κπινθ 13 ήκνπλ εγώ. αξάληα κέξεο καο είραλ ζε 

θαξαληίλα. Γελ είρακε επαθή κε θαλέλα. Γελ πεγαίλακε θαη ζηελ δνπιεηά, κεηά πήγα. 

Μαο ζήθσλαλ έμη ε ώξα ην πξσί θαη καο πεγαίλαλε ζην δξόκν, λα ζθάβνπκε 

ραξαθώκαηα. Κνπειίηζεο ήηαλ δνύιεπαλ όιεο αθόκε θαη νη έγθπεο δνύιεπαλ. Σν βξάδπ 

πνπ επηζηξέθακε από ηελ  δνπιεηά θαη καο δίλαλε έλα θνκκαηάθη ςσκί όζν αθνξά ηνλ 

ύπλν είρακε ηξία θξεβάηηα ην έλα πάλσ ζην άιιν, ηα ζηξώκαηα ήηαλ από άρπξα. Μηα 

κέξα δελ κπνξνύζα είρα ζαλ ππξεηό. Καη είρε θαη θάπνπο
20

. Σν πξσί καο κεηξνύζε ν 

Γεξκαλόο. Πνηεο ζα πάκε γηα δνπιεηά πνηέο γηα θάςηκν. Έξρεηαη κηα Γεξκαλίδα θάπν 

θαη δελ κε βιέπεη ζηα θνκάλην εκέλα, θαη ιέεη ζηα γεξκαληθά « Πνπ είλαη ε Διιελίδα» 

γηαηί κέζα ζηα θνκάλην είρε θαη Πνισλέδεο θαη κε βιέπεη ζην ληνπβάξη. Μ’ αξπάδεη θαη 

κε βάδεη ζηελ γξακκή. Με βάδεη ζε κηα ζε κηα γσληά, θαη κε θέξλεη θη’ εκέλα έλα 

κπινπκ παηάηεο, ήηαλ ηόζν ιίγεο πνπ έθαλεο αγώλα γηα λα βξεηο κηα κέζα ζην δεζηό ην 

λεξό. Δθείλε ηελ κέξα κε παίξλεη απηή ε θάπν θαη κε πήγε γηα δνπιεηά. ηνλ γπξηζκό 

έκαζα πσο όζεο ήηαλ ζην ληνπβάξη πήγαλ γηα θάςηκν, δειαδή εκέλα απηή ε θάπν κε 

γιίησζε. Γεληθά γιύησζα πνιιέο θνξέο ηνλ ζάλαην. Όηαλ ξσηνύζα θάηη γαιιίδεο θαη 

ινβέλεο κηθξέο ζηελ ειηθία κνπ, ηη θαίλε ζηνπο θνύξλνπο, ηη θιόγεο είλαη απηέο καο 

ιέγαλ θηηάρλνπλ ςσκί. Ση ςσκί ηεο έιεγα απηό κπξίδεη θξέαο. Σνπο πξώηνπο κήλεο δελ 

μέξακε όηη έθαηγαλ αλζξώπνπο. Ρσηνύζα ηηο θνπέιεο από ηελ Γαιιία θαη ηελ ινβελία 

πνπ είλαη νη γνλείο ζαο θαη κνπ ιέγαλ ηνπο θάςαλ. Δκείο ζηελ αξρή δελ θαηαιαβαίλακε, 

κεηά θαηαιάβακε..... 

                                                                         πλέληεπμε επηδήζαζαο (δηαζθεπή) 

 

 

 

  

                                                           
20

 Αρχηγοί 
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α) Ζ κεηέξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπξίαο κε ην πνπ έθηαζαλ ζην Άνπζβηηο 

κεηαθέξζεθε ζηνπο ζαιάκνπο αεξηώλ από ηνπο Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο. Πώο 

λνκίδεηε όηη έλησζε ε ζπγθεθξηκέλε θνπέια όηαλ έκαζε ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο 

ηεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

β) Πώο θξίλεηε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ Γεξκαλώλ απέλαληη ζηηο θνπέιεο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

γ) Πώο ζα αηζζαλόζαζηαλ εζείο, αλ ήζαζηαλ ζηελ ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θνπέιαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) ηελ παξαπάλσ καξηπξία, βιέπνπκε κηα πνιύ άζρεκε κεηαρείξηζε ησλ 

Δβξαίσλ θξαηνύκελσλ, από ηνπο Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο.  Να βξείηε ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ ζηα νπνία θαίλεηαη απηή ε έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, θαη λα ζθεθηείηε ζε πνηό πνιίηεπκα ππάξρεη ζεβαζκόο ζ’ απηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ε) Θεσξείηε όηη βνεζάεη όινπο εκάο λα γλσξίδνπκε καξηπξίεο, ζαλ θαη απηή πνπ 

δηαβάζαηε, από αλζξώπνπο πνπ έδεζαλ απηά ηα γεγνλόηα; Γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ζη) Με πνηνύο ηξόπνπο πξέπεη λα πξνζηαηέςνπκε ην πνιίηεπκα καο γηα λα κελ 

ππάξμνπλ μαλά ζην κέιινλ αληίζηνηρεο καξηπξίεο ζαλ απηή πνπ δηαβάζαηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Δθεκεξίδα Απνγεπκαηηλή 

Δθεκεξίδα Μαθεδνλία 

Δθεκεξίδα Νέα Δπξώπε 

Δθεκεξίδα θξίπ 

Πεξηνδηθά 

αξηδεηάθεο,Εαραξίαο(2015).Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ηζηνξηθά 

Θέκαηα,27,ζει.37,40 

Υξηζηηλίδεο, Αλδξέαο (1997) Ζ βηνκεραλία ηεο εμόλησζεο. Υξνληθά,152,ζει.5-8. 
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20/05/2018). 
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http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/pdf/map2.p
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Από ειεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο 
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1ν Παξάξηεκα 
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2ν Παξάξηεκα 

«Ζ Διιάδα ζηελ θαηνρή» 
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3ν Παξάξηεκα 

«Ζ δσή ηνπ παππνύ Ηαθώβ» 
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