Τα πύρινα μέτωπα της ακυρολεξίας:

Το Ολοκαύτωμα ούτε ως μετωνυμία
ούτε ως μεταφορά*
Των ΕλένηΣ Κοσμά - Στέργιου Μήτα
«Δεν υπάρχει ρατσισμός χωρίς μια γλώσσα»
Jacques Derrida,
«Η τελευταία λέξη του ρατσισμού»

«Γιατί οι λέξεις είναι φορείς ιδεών. γεννούν ιδέες,
πολύ περισσότερο από το να γεννιούνται από αυτές»
Jean Baudrillard,
«Συνθήματα»

από το
οπλοστάσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας για την πε
ριγραφή της πρόσφατης αποτέφρωσης πάτριων
δασικών (και όχι μόνο) εκτάσεων ήταν ίσως εξί
σου απρόκλητη με το ίδιο το έγκλημα και εξίσου
εκτεταμένη: τόσο που ένας εξωτερικός παρατη
ρητής θα έλεγε πως είναι τουλάχιστον ευτραφή
τα ιστορικά αντανακλαστικά και οι συλλογικές
μας ευαισθησίες. Τα πράγματα προφανώς δεν
είναι έτσι· είναι πολύ απλούστερα: ή δεν γνωρί
ζουμε καθόλου το περιεχόμενο της λέξης «Ολο
καύτωμα» ή γνήσιοι κληρονόμοι του αρχαιοελ
ληνικού λυρισμού καταληφθήκαμε και εμείς από
έναν ανοικονόμητο μεταφορικό οίστρο.

Η ανάσυρση της λέξης «Ολοκαύτωμα»

Λυπούμαστε που πρέπει να πάρουμε τα πράγματα

απ’ την αρχή. Ως Ολοκαύτωμα αναγνωρίζεται η
μοναδική στην ιστορία μαζική βιομηχανία θανά
του με γραφειοκρατικά και ορθολογικά χαρακτη
ριστικά, που έστησε ο Χίτλερ τη δεκαετία του ‘40
και είχε ως αποτέλεσμα την εξόντωση έξι εκατομ

* Ο
 τίτλος κατά παράφραση εκείνου που δίνει η Ρίκα Μπενβενίστε στο επίμετρό της για το βιβλίο τής Annete Wieviorka,
Άουσβιτς: 60 χρόνια μετά, Πόλις, 2006.

μυρίων Εβραίων. Είναι το «έγκλημα των εγκλημά
των», η θλιβερή επιτομή του Ναζισμού μέχρι και
την ύστατη στιγμή της πτώσης του. Και είναι στη
διακριτική ευαισθησία του καθενός να καταλά
βει ότι τέτοια πράγματα δεν επιδέχονται καμιάς
μορφής μεταφορική χρήση. Συνιστά ασέβεια όχι
μόνο προς την τοτινή αλλά και προς την τωρινή
τραγωδία. Η ακύρωση των ιστορικών φορτίων, ή
έστω η αγαθών προθέσεων λεκτική συστέγαση
γεγονότων καταστατικά διαφορετικών, δυσχεραί
νει κάθε προσπάθεια υπεύθυνης ιστορικής συνο
μιλίας, νομιμοποιεί μια φενακισμένη αγοραπωλη
σία ανύπαρκτων γνώσεων, επιβραβεύει τότε και
τώρα την αδιαφορία.
Η εμμονή με

τη σημασία της λέξης «Ολοκαύτω
μα» δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση σχολα
στικιστικό τερτίπι. Η γλώσσα δεν είναι ένα εξω
τερικό και αδιαφοροποίητο όλο, από το οποίο
δανειζόμαστε αδιάκριτα και κατά βούληση την
τάδε ή τη δείνα λέξη. Η δέσμευσή μας στην (πο
λιτική) πραγματικότητα που μας συνέχει φαίνεται
και από τον τρόπο που επιλέγουμε να μιλήσουμε
για αυτήν και ασφαλώς «δεν υπάρχει ρατσισμός
χωρίς μια γλώσσα»: «Η φυλετική βία δεν είναι μό
νο λέξεις, αλλά της χρειάζεται μια λέξη. Παρό
τι μνημονεύει το αίμα, το χρώμα, τη γέννηση, ή
μάλλον επειδή εκφέρει αυτόν τον νατουραλιστικό
και κάποτε αναφερόμενο στη θεϊκή δημιουργία
(créationniste) λόγο, ο ρατσισμός προδίδει πάντα
τη διαστροφή ενός ανθρώπου, “ζώου ομιλούντος”.
Θεσμοθετεί, δηλώνει, γράφει, εγγράφει, προγρά
φει. Σύστημα στιγμάτων, ιχνογραφεί τους τόπους
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Ο μύθος
της εβραϊκής συνωμοσίας
Tου Καθηγητή Ανδρέα Πανταζόπουλου
Μπορούμε και επιβάλλεται να το πούμε εξαρχής και χωρίς περιστροφές: η έκδοση του βιβλίου του φιλοσόφου, ιστορικού των ιδεών και πολιτειολόγου Πιέρ-Αντρέ Ταγκιέφ για τον
μύθο των «Σοφών της Σιών» καλύπτει με μεγάλες αναλυτικές αξιώσεις ένα βασικό κενό
στην ελληνική Βιβλιογραφία τη σχετική με ένα πρόβλημα που τροφοδότησε κατά το παρελθόν, αλλά και συνεχίζει να εμψυχώνει, όλα τα επικίνδυνα και ακραία αρνητικά πάθη
κατά του εβραϊκού λαού. Προσωπικά, δεν έχουμε υπόψη μας άλλη τέτοια κριτική, ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη μελέτη, στην ελληνική πάντα βιβλιογραφία, η οποία να συνδυάζει, με μεγαλειώδη πράγματι τρόπο, τη λεπτομερειακή ιστορική έρευνα που αποδεικνύει,
πολλαπλώς και αναντίρρητα, ότι τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» είναι ένα χυδαίο
πλαστογράφημα της ρωσικής τσαρικής μυστικής αστυνομίας των αρχών του 20ού αιώνα, με
τη γενοκτονική ιδεολογία του αντισημιτισμού που απορρέει από αυτά τα «Πρωτόκολλα».

Ο

Ταγκιέφ παρουσιάζει βήμα βήμα,
στηριζόμενος σε πλήθος ιστορικών
ντοκουμέντων, την επινόηση του
σχετικού μύθου και την κυκλοφο
ρία του, από την πρώτη δημοσίευση
των «Πρωτοκόλλων», το 1903 αποσπασματικά και
το 1905 σε ολοκληρωμένη μορφή, μέχρι και τις τρο
μοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου κατά των
Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρκη. Το βάρος, βέβαια,
της εξαντλητικής κριτικής παρουσίασης πέφτει κυρί
ως, αλλά όχι αποκλειστικά, στα χρόνια της επινόησης
του μύθου από την τσαρική Ρωσία, όπου ο ορθόδο
ξος μυστικιστής Σεργκέι Αλεξάντροβιτς Νίλους (18621929) δημοσιεύει το «ντοκουμέντο» των «Πρωτοκόλ
λων» ως παράρτημα στο θρησκευτικό βιβλίο του «Το
Μεγάλο μέσα στο Μικρό, ο Αντίχριστος ως επικείμενη
πολιτική δυνατότητα» (1905). Ο στόχος είναι προφα
νής: να συσ χετισθεί άμεσα η «έλευση» του Αντίχριστου
με τους Εβραίους, να πεισθεί ο ρωσικός χριστιανικός
πληθυσμός ότι οι Εβραίοι «ενσαρκώνουν» τον Αντί
χριστο. Με τη σκόπευση αυτή, οι Εβραίοι χρεώνονται
όλα τα κοινωνικά και οικονομικά δεινά που πλήττουν
τη χώρα την περίοδο αυτή, ώστε να «νομιμοποιηθεί»
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η εσωτερική πολιτική του Τσάρου Νικολάου Β’ και να
δικαιολογηθούν όλα τα αντι-εβραϊκά πογκρόμ.
Εντούτοις, παρά τις κατ’ επανάληψη έγκυρες
επιβεβαιώσεις, ήδη από το 1921, για την ανυπαρξία
των «Πρωτοκόλλων», παρά, δηλαδή, την αποκάλυψη

Καταδίκη αντισημιτικού
βιβλίου στην Ελλάδα
Μετά από τρεις ημέρες δικαστικής δια
δικασίας το τριμελές Εφετείο Πλημμελη
μάτων Αθηνών, στις 13 Δεκεμβρίου 2007,
κατεδίκασε τον Κ. Πλεύρη σε φυλάκιση
14 μηνών με 3ετή αναστολή για τα υβρι
στικά, συκοφαντικά περιεχόμενα του βι
βλίου του «Οι Εβραίοι. Όλη η αλήθεια».
Το δικαστήριο έκρινε ότι τα όσα αναφέ
ρονται στο βιβλίο οδηγούν στην ανάπτυ
ξη πνεύματος μισαλλοδοξίας, ρατσισμού
και αντισημιτισμού.
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ότι αυτά συντάχθηκαν από την Οχράνα, την τσαρι
κή μυστική αστυνομία, η διακίνηση και υποδοχή του
σχετικού μύθου της συνωμοσίας (οι Εβραίοι κατέχουν
το χρήμα, συνωμοτούν και θέλουν να γίνουν κυρίαρ
χοι του κόσμου, καθορίζουν την τύχη του, διαθέτουν
προσβάσεις σε όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες τους
υπηρετούν συνειδητά ή ασυνείδητα κ.λπ.) δεν έπαψε,
το αν τίθετο, να σημειώνει ιδιαίτερες επιτυχίες. Γιατί;
Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που θέτει ο Ταγκιέφ
στο βιβλίο του και στο οποίο απαντά κατά τη γνώμη
μας με θαυμαστή επάρκεια και πρωτοτυπία.

Η «διαβολική αιτιότητα»

Σ

ύμφωνα με τον Γάλλο στοχαστή, ο συγκεκρι
μένος μύθος λειτουργεί στη βάση της λεγό
μενης «διαβολικής αιτιότητας». Όταν κάποιοι
τον επικαλούνται, το κάνουν για να υποδείξουν έναν
εχθρό, στην περίπτωση των Εβραίων τον «απόλυτο»
προς εξόντωση εχθρό, όπως συνέβη στη ναζιστική Γερ
μανία, δηλαδή μία εδραία αιτία η οποία θεωρείται η
αφετηρία όλων των δεινών. Αλλά εδώ χρειάζεται ιδι
αίτερη προσοχή, αφού η επίκ ληση αυτού του μύθου
συνδυάζει μια ορισμένη ανορθολογικότητα με έναν σι
δερένιο ορθολογισμό. Μέσα σε έναν κόσμο όπου κυ
ριαρχούν η ορθολογική εργαλειακότητα και η τεχνο
κρατική ουτοπία, η επίκληση του μύθου μπορεί μεν να
υποδεικνύει μια ορισμένη επιστροφή του «ανορθολο
γικού», ωστόσο, ο ίδιος ο μύθος διαθέτει μια εσωτε
ρική άκαμπτη ορθολογικότητα, αυτήν της αιτιώδους
εξήγησης. Όλα παραπέμπουν σε μία και μοναδική αρ
χική γενεσιουργό αιτία, αφού, σύμφωνα με τον Λ. Πο
λιακόβ, έναν από τους σημαντικότερους και πρωτο
πόρους ερευνητές του αντισημιτικού/αντισιωνιστικού
συνδρόμου, «το πνεύμα των ανθρώπων γοητεύεται
από τη στοιχειώδη και εξαντλητική αιτιότητα».

Οι λειτουργίες του μύθου
της «παγκόσμιας εβραϊκής συνωμοσίας»

Σ

το πλαίσιο αυτό, ο Ταγκιέφ θα επεξεργαστεί
και θα υποδείξει ένα σχήμα αποτελούμενο από
πέντε λειτουργίες που εξηγούν την επιτυχία
του μύθου της «παγκόσμιας εβραϊκής συνωμοσίας».
Η πρώτη λειτουργία: όλα εξηγούνται διά της απλού
στευσης. Ο μύθος προσφέρει το κλειδί της γνώσης.
Εξηγεί διά της απλούσ τευσης των δεδομένων ό,τι φαί
νεται σκοτεινό και απόμακρο για την πλειονότητα του
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πληθυσμού, και την ίδια στιγμή συστηματοποιεί διά
σπαρτες φήμες και ενισ χύει στερεότυπα. Ικανοποιεί,
έτσι, την ανάγκη για «γνώση» της ίδιας της ιστορικής
εξέλιξης, τα νοήματα της οποίας φαίνονται απόμακρα,
σύνθετα και δυσεπίλυτα για τους περισσότερους: «τα
«Πρωτόκολλα» παράγουν έτσι, μέσω της δαιμονοποί
ησης ενός αιώνιου εχθρού του ανθρώπινου γένους, την
κατανόηση του ουσιώδους, που θεωρείται συγκαλυμ
μένο... Ο μύθος της παγκόσμιας εβραϊκής συνωμοσίας
παίρνει τη μορφή δαιμονολογικού μύθου, καθώς φωτί
ζει τη διιστορική αρχή του κακού υπό το πρίσμα ενός
μονοαιτιακού αναγωγισμού».
Λειτουργία δεύτερη: η άμυνα κατά μιας απειλής.
Τα «Πρωτόκολλα», επισημαίνει ο Ταγκιέφ, λειτουργούν
«αποκαλυπτικά», ξεγυμνώνουν και κατονομάζουν τον
εχθρό, τον κάνουν να μιλάει για τα σκοτεινά του σχέ
δια. Ταυτόχρονα, «η ανάγνωση των «Πρωτοκόλλων»
έχει καθαρτικά αποτελέσματα, φέρνει γαλήνη και πα
ρηγοριά σε όσους κυριεύτηκαν από την ανησυχία που
νιώθει κανείς όταν πιστεύει ότι υπάρχουν τρομακτικοί
εχθροί, αλλά δεν μπορεί να τους προσδιορίσει». Επι
πλέον, αυτή η προσφερόμενη γνώση της απειλής «λει
τουργεί ως μέθοδος αυτό-ανοσοποίησης» εκείνων οι
οποίοι κατέχουν πλέον το μυστικό της κακοδαιμονίας
τους. Αυτοί, πλέον, επειδή «γνωρίζουν», αποκλείεται
να «μολυνθούν». Αλλά, πάνω απ’ όλα, η αποκάλυψη
του μυστικού της συνωμοσίας μιας φούχτας συνωμο
τών λειτουργεί ως η «αρχή της προσπάθειας εξολό
θρευσής της, ως πράξης αμυντικής μαγείας. Της στερεί
τα μέσα να αμυνθεί», και την ίδια στιγμή παρέχει στους
κατά φαντασία πληττόμενους τα μέσα της αντεπίθε
σης «ακολουθώντας τους μυστικούς κανόνες δράσης
του ίδιου του εχθρού». Με άλλα λόγια, η «συνωμοσία»
επιβάλλει την «αντί-συνωμοσία» των αμόλυν των. Γι’
αυτούς τους τελευταίους όλα επιτρέπονται προκειμέ
νου να εξοντώσουν το «κακό».
Λειτουργία τρίτη: η νομιμοποίηση ως εθνοκε
ντρική εκλογίκευση. Αν τα «Πρωτόκολλα» λειτούρ
γησαν σε μια πρώτη φάση ως μέσα δικαίωσης των πο
γκρόμ κατά των Εβραίων στην τσαρική Ρωσία, αυτή η
νομιμοποιητική τους λειτουργία δεν σταμάτησε εκεί.
Στην αραβοϊσραηλινή σύγκρουση, παραδείγματος
χάριν, η ήττα των αραβικών χωρών στον Πόλεμο των
Έξι Ημερών ερμηνεύτηκε όχι ως καθαρή στρατιωτική
ήττα, αλλά ως ήττα οφειλόμενη στο «αποτέλεσμα μιας
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διεθνούς συνωμοσίας σκοτεινών δυνάμεων που είχαν
οργανωθεί από «σιωνιστές»». Τα θύματα, επομένως,
αν και ηττημένα, εξακολουθούσαν να παραμένουν
«καλύτερα» από τους νικητές, παρά την ήττα τους.
Λειτουργία τέταρτη: η εξόντωση του
απόλυτου εχθρού. Εδώ, ο μυθικός μηχανι
σμός των «Πρωτοκόλλων» δεν υποδεικνύει
«απλώς» την αναγκαιότητα απομόνωσης
του δαιμονοποιημένου εχθρού, αλλά συνι
στά και κάλεσμα για τη φυσική του εξό
ντωση. Ο εχθρός μπορεί να προσλάβει τις
πιο διαφορετικές μορφές, μπορεί να είναι
ο φιλελευθερισμός/ καπιταλισμός, ο κομ
μουνισμός/ διεθνισμός, η μασονία κ.ο.κ.
Λειτουργία πέμπτη: η αρνητική ανα
μάγευση του κόσμου. Παρέχοντας μια
βάση αιτιώδους μυθολογικής εξήγησης,
τα «Πρωτόκολλα» συμβάλλουν στην
ενίσχυση μιας διάχυτης αγωνίας, στοιχείο
το οποίο παραπέμπει στο καθήκον μιας δι
αρκούς επαγρύπνησης, μιας μαγικής επα
γρύπνησης. Πρόκειται, όπως θα επισημά
νει ο Ταγκιέφ, «για μια συναισθηματικοφαντασιακή λειτουργία αρνητικής επα
ναμάγευσης του κόσμου, που επικαλείται
φανταστικές δυνάμεις, οι οποίες βάλλουν
εναντίον νόμων της φύσης, τους βιάζουν
και τους παραβιάζουν». Ο «Εβραίος», στο
πλαίσιο αυτό, κατασκευάζεται, όπως συ
νέβη στην περίπτωση του Ναζισμού, ως
«αντι-φυλή», ως κάτι το οποίο βρίσκε
ται εκτός ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι
«απλώς» ο εκπρόσωπος του Σατανά, αλλά ο ίδιος ο
Σατανάς προσωποποιημένος, και είναι με τον τρόπο
αυτόν που «η συνωμοσιακή φιλολογία τείνει να ταυ
τίζεται με τη σατανιστική φιλολογία».

Οι δομές του μύθου

Η

εξαιρετική αυτή ανάλυση των λειτουργιών
του συνωμοσιολογικού μύθου δεν περιορίζε
ται βέβαια στον αντισημιτισμό της εξόντω
σης, όσο και αν ο τελευταίος αποτελεί την κορυφαία
και πλέον φονική του επένδυση. Αγκαλιάζει μια σει
ρά από σύγχρονα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά
φαινόμενα. Όπως, παραδείγματος χάρη, τη συγκαιρι
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νή λαϊκής κατανάλωσης (παρά-) φιλολογία περί εξω
γήινων, περί αποκρυφισμού, αλλά και έναν νέο χύδην,
ανορθολογικό και μιζεραμπιλιστικό λαϊκισμό που επα
ναφέρει στο προσκήνιο αντι-παγκοσμιοποιητικούς μύ
θους (περί «αόρατης κυβέρνησης» που κα
θορίζει τις τύχες του κόσμου κ.λπ.). Όλα
αυτά τα θέματα ο Ταγκιέφ τα προσεγγίζει
με σπάνια αναλυτική δεινότητα και πλη
ρότητα στο άλλο του βιβλίο («Imaginaire
du complot mondial. Aspects d’ un mythe
moderne»— «To φαντασιακό της παγκό
σμιας συνωμοσίας. Πλευρές ενός σύγ
χρονου μύθου»). Από αυτή τη σημαντική
μελέτη αξίζει, εκτός των άλλων, να συ
γκρατήσει κανείς τις βασικές αρχές δό
μησης όλων των συνωμοσιολογικών πε
ποιθήσεων. Πρώτον, την πίστη ότι τίποτα
δεν είναι τυχαίο. Η θέση αυτή αρνείται την
ύπαρξη του τυχαίου και του ενδεχομένου.
Δεύτερον, την πίστη πως ό,τι συμβαίνει
είναι προϊόν συγκεκριμένων προθέσεων ή
κρυμμένων θελήσεων. Τρίτον, η πίστη πως
τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται ότι εί
ναι. Οι ομοιότητες είναι πάντα απατηλές.
Συνεπώς, αν τα πάντα είναι μεταμφιεσμέ
να, όλα πρέπει να αποκαλυφθούν. Τέταρ
τον, όλα συνδέονται μεταξύ τους με τρό
πο απόκρυφο, σκοτεινό.
Ο αναλυτικός στοχασμός του ΠιερΑντρέ Ταγκιέφ μας προσφέρει σημαντικά
στοιχεία για να εξηγήσουμε και να κατα
νοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους
σήμερα (ανά-) δομούνται (με «μεταμοντέρνο» τρόπο,
σύμφωνα με τον συγγραφέα) ευρύτερες περιοχές του
νεωτερικού φαντασιακού. Ο μύθος της (εβραϊκής)
συνωμοσίας συνιστά ένα από τα κεντρικότερα μοτίβα
τους. Η πλούσια και άκρως συγκαιρινή προβληματική
που αναπτύσσει ο Γάλλος στοχαστής είναι μια ρηξι
κέλευθη τομή στις σκοτεινές όψεις αυτού του φαντα
σιακού.

[Ο κ. Ανδρέας Πανταζόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μελέτημά του δημοσιεύτηκε στην
«Ελευθεροτυπία» (Βιβλιοθήκη), 22.6.2007].
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Η μεταφορά και η εξόντωση
του εβραϊκού πληθυσμού
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δ

Της Ξανθίππης Κοτζαγεωργη

υο ομάδες κατοικούσαν επίσης στην
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη:
οι Εβραίοι και οι Αρμένιοι1. Από τις
δύο αυτές ομάδες οι Εβραίοι ήταν αυ
τοί που εβίωσαν με τραγικότερο από
τους Έλληνες τρόπο τη βουλγαρική κατοχή στην πε
ριοχή. Στις αρχές του 1942 οι Εβραίοι της περιοχής
ήταν περίπου 4.640 και η συντριπτική πλειοψηφία
τους ζούσε στην Καβάλα (3.022). Κάποιοι από αυ
τούς, λίγοι στον αριθμό εγκατέλειψαν την περιοχή
κατά το δεύτερο χρόνο της κατοχής και έτσι στις αρ
χές του 1943 οι Εβραίοι εμφανίζονται λιγότεροι κατά
400 άτομα (4.250)2.
Οι νομοθετικές διατάξεις που έπληξαν τον εβρα
ϊκό πληθυσμό ήταν κυρίως ο Νόμος «για την προ
στασία του Έθνους» του 1941 (21.01.1941, Βουλ
γαρική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 26.01.1941, αρ.
16) και ο Νόμος «περί βουλγαρικής υπηκοότητας»
του 1942 (10.06.1942). Το άρθρο 21 του Νόμου «για
την προστασία του Έθνους» αρνιόταν το δικαίω
μα βουλγαρικής υπηκοότητας στους κατοίκους της
εβραϊκής καταγωγής και τη στερούσε και από αυ
τούς που την είχαν ήδη, ενώ το άρθρο 18 επέκτεινε
την ισχύ του νόμου και στις περιοχές που αποκτήθη
καν μετά τον Απρίλιο του 1941. Παρ’ όλες τις προ
σπάθειες των Βουλγάρων κυρίως ιστορικών να μει
ώσουν τη δύναμη και τη σημασία του, ο νόμος αυτός
καθεαυτός ήταν αρκετά σκληρός. Με βάση το νόμο
αυτό περιορίστηκε ο αριθμός των Εβραίων που επι
τρεπόταν να ασκούν το επάγγελμα του γιατρού, του
δικηγόρου, του μηχανικού, καθώς και ο αριθμός των
Εβραίων που μπορούσαν να φοιτούν στο Πανεπι
στήμιο. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν, επίσης, να δια
θέτουν υπηρέτες, να στέλνουν χρήματα εκτός Βουλ
γαρίας, να αλλάζουν τόπο κατοικίας, να κατέχουν
μεγάλα ακίνητα. Έπρεπε μάλιστα να δηλώσουν ιδι
αίτερα την κινητή και ακίνητη περιουσία τους στις
6

αρμόδιες βουλγαρικές κρατικές υπηρεσίες. Τα οικο
νομικά περιοριστικά μέτρα για τους Εβραίους της
Βουλγαρίας επεκτάθηκαν από το καλοκαίρι του 1941
και στους Εβραίους των «νέων εδαφών».

Μ

ετά τη Συνδιάσκεψη του Wannsee
(20.1.1942)3, όταν αποφασίστηκε η τελι
κή λύση του εβραϊκού ζητήματος, θεσπί
στηκαν και στη Βουλγαρία αυστηρότεροι ακόμη νό
μοι: νόμος που επέβαλε ειδικό φόρο 20% σε όλες τις
ακίνητες περιουσίες των Εβραίων. Νόμος που δήμευε
φαρμακεία, εμπορικά αποθέματα, ορυχεία, ασφαλι
στήρια και οικίες που ανήκαν σε Εβραίους (εκτός
από την προσωπική τους κατοικία). Ειδικές άδειες
για να ταξιδεύουν. Νόμος που διέλυε τις εβραϊκές ορ
γανώσεις. Σταδιακά τους απαγορεύθηκε ακόμη και
να κατέχουν ραδιόφωνα και τελικά τους επιβλήθη
κε να φορούν και το κίτρινο αστέρι του Δαβίδ. Το
κίτρινο αστέρι, καθώς και ξεχωριστή κίτρινη ταυτό
τητα που δήλωνε την εβραϊκή τους καταγωγή στα
ελληνικά και τα βουλγαρικά επιβλήθηκε και στους
Εβραίους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θρά
κης, αφού πρώτα επιβλήθηκε γενική καταγραφή τους
με παρουσίαση στην αστυνομία και κατάθεση πρό
σφατης φωτογραφίας. Με κίτρινο αστέρι χαράχθη
καν επίσης οι πόρτες των οικιών και των καταστη
μάτων τους. Παράλληλα, καταγράφηκε η περιουσία
τους, κατασχέθηκε άμεσα το 20% και δεσμεύθηκε το
υπόλοιπο. Απαγορεύθηκε η άσκηση οποιουδήποτε
επαγγέλματος σε όλους ανεξαιρέτως τους Εβραίους,
ενώ οι νέοι επιστρατεύονταν με τους Έλληνες και κά
ποιους Μουσουλμάνους στα τάγματα εργασίας. Στα
διακά, στους Εβραίους απαγορεύθηκαν επίσης η δι
έλευση από τους κεντρικούς δρόμους των πόλεων
και η είσοδος σε δημόσια θεάματα και κέντρα ψυχα
γωγίας4. Νόμος πάλι «περί της βουλγαρικής υπηκο
ότητας» αρνιόταν στους κατοίκους εβραϊκής κατα
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γωγής το δικαίωμα να είναι Βούλγαροι υπήκοοι στις
«νέες χώρες» και το δικαίωμα να μετοικίζουν από
τόπο σε τόπο.

Σ

τις αρχές του καλοκαιριού του 1942 η βουλ
γαρική Κυβέρνηση αναζητούσε τρόπους να
ευθυγραμμιστεί άμεσα με την πολιτική του
τσάρου Μπόρις και έμμεσα με την πολιτική του Γ’
Ράιχ για την επίλυση του εβραϊκού ζητήματος. Στις
12 Ιουνίου κατατέθηκε στη Βουλγαρική Βουλή από
τον Υπουργό Εσωτερικών Π. Γκαμπρόφσκι νέο νο
μοσχέδιο -ανάλογο με εκείνο του Οκτωβρίου του
1940- με σκοπό να καλύψει τα κενά της ήδη θεσπι
σμένης νομοθεσίας εναντίον των Εβραίων και με
ιδιαίτερη έμφαση σε τρία σημεία: α) στην προσπά
θεια να δικαιολογηθεί η αναγκαιότητα να ψηφιστεί
εκ νέου μία πράξη για την προστασία του Έθνους·
β) στην ανάγκη «να λυθεί δραστικά το εβραϊκό ζή
τημα» και γ) στο γεγονός η απόφαση και ο σχεδια
σμός που αφορά τα ζητήματα αυτά να είναι γρήγο
ρος και στον κατάλληλο χρόνο. Στα τέλη Ιανουαρίου
1943 έφτασε στη Σόφια, ως ειδικός απεσταλμένος
του Άντολφ Άιχμαν, ένας από τους άντρες του, ο επι
κεφαλής των ομάδων Θυέλλης Θήοντορ Ντάννε
κερ. Σκοπός της επίσ κεψής του ήταν να βοηθήσει
τη βουλγαρική Κυβέρνηση -η οποία είχε ζητήσει αυ
τή τη βοήθεια- ως ειδικός για το εβραϊκό ζήτημα. Η
προηγούμενη αποστολή του ήταν η εξόντωση των
Εβραίων στη Γαλλία και την εμπειρία του από την
επιχείρηση αυτή έφερνε τώρα στη Βουλγαρία. Στις 2
Φεβρουαρίου ο Ντάννεκερ και ο Γκαμπρόφσκι συμ
φώνησαν να εκτοπιστούν όλοι οι Εβραίοι της ενωμέ
νης Βουλγαρίας, αλλά ο εκτοπισμός να αρχίσει από
τους Εβραίους της Διοικήσεως του Αιγαίου και των
Διοικήσεων Σκοπίων, Μοναστηρίου και Πιρότ. Η
συμφωνία μεταβιβάστηκε για επικύρωση στο βουλ
γαρικό Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο στις 12 Φε
βρουαρίου, μετά από μία μακρά συνεδρίαση, ενέκρι
νε πλήρως τις εισηγήσεις του Βούλγαρου Επιτρόπου
Εβραϊκών Υποθέσεων Α. Μπέλεφ για τον εκτοπι
σμό των Εβραίων5. Για να αποφευχθούν τυχόν ταρα
χές προβλέφθηκε οι Εβραίοι αυτοί να μεταφερθούν
πρώτα εvτός Βουλγαρίας και από εκεί με τραίνα να
οδηγηθούν στον τελικό τόπο εκτοπισμού. Στις 22
Φεβρουαρίου ο Επίτροπος Εβραϊκών Υποθέσεων Α.
Μπέλεφ και ο επικεφαλής των γερμανικών ομάδων
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Θυέλλης Ντάννεκερ υπέγραψαν και επίσημα συμ
φωνία για τον εκτοπισμό 20 χιλιάδων Εβραίων στις
ανατολικές γερμανικές χώρες.

Μ

ετά τη συμφωνία αυτή, στις 2.3.1943
το βουλγαρικό Υπουργικό Συμβούλιο
εξέδωσε δέσμη διαταγμάτων που σχε
τίζονταν έμμεσα και άμεσα με τον εκτοπισμό των
Εβραίων και τον προετοίμαζαν. Ο χάρτης των δια
ταγμάτων αυτών δίνει βήμα με βήμα την προετοι
μασία του εκτοπισμού, τον οποίο ενδύει χαρακτηρι
στικά με επίφαση νομιμότητας. Τα διατάγματα αυτά
αφορούσαν ειδικότερα την αποστέρηση των Εβραί
ων από τη βουλγαρική υπηκοότητα και την απαλ
λοτρίωση της περιουσίας τους. Το διάταγμα αρ. 113
αφορούσε την υπηρεσιακή μετακίνηση όλων των
πολιτών υπαλλήλων της Επιτροπής Εβραϊκών Υπο
θέσεων μέχρι τις 31 Μαΐου 1943, οπότε το εβραϊκό
ζήτημα έπρεπε να έχει τελικά επιλυθεί. Το διάταγ
μα αρ. 114 όριζε ο βουλγαρικός οργανισμός σιδηρο
δρόμων να επιτρέψει τη δωρεάν μεταφορά όλων των
προσώπων εβραϊκής καταγωγής που ζούσαν στις Δι
οικήσεις Αιγαίου, Σκοπίων, Μοναστηρίου και Πιρότ
ή στην παλαιά Βουλγαρία. Το διάταγμα αρ. 115 όρι
ζε ότι οι επιτροπές επίταξης της χώρας θα επέτασ
σαν και θα διέθεταν τα απαραίτητα κτίρια και ακί
νητα για την οργάνωση των στρατοπέδων για τους
Εβραίους. Σημαντικότερο στον τομέα αυτό ήταν το
διάταγμα αρ. 116, το οποίο αποστερούσε όλους τους
κατοίκους μη βουλγαρικής καταγωγής από τη βουλ
γαρική υπηκοότητα και ενέτελε να εκβληθούν από
τη χώρα. Το άρθρο 15 του νόμου περί βουλγαρικής
υπηκοότητας είχε ήδη δώσει τις νομικές δικαιοδο
σίες στο βουλγαρικό Υπουργικό Συμβούλιο να χει
ριστεί με αυτόν τον τρόπο τους Εβραίους κατοίκους
της Βουλγαρίας, καθώς προέβλεπε ότι κάθε πρόσω
πο που αποστερούνταν τη βουλγαρική υπηκοότητα
έπρεπε να εγκαταλείψει τη χώρα. Άλλα τρία διατάγ
ματα αφορούσαν το εβραϊκό ζήτημα: το διάταγμα
αρ. 117 προέβλεπε τη μετακίνηση προσώπων που
θα αναλάμβαναν τη φρούρηση της κινητής και ακί
νητης περιουσίας των εκτοπισθέντων Εβραίων μέχρι
την τελική της διάθεση· το διάταγμα αρ. 126 απαλ
λοτρίωνε την ακίνητη περιουσία όλων των προσώ
πων εβραϊκής καταγωγής που θα εκτοπίζονταν από
τη χώρα και τη μετέτρεπε σε κρατική περιουσία· τέ
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Δράμα. Οι καπναποθήκες όπου κρατούνταν οι Εβραίοι πριν
τον εκτοπισμό τους.

λος, το διάταγμα αρ. 127 διέτασσε τον εκτοπισμό
20.000 Εβραίων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στις
«νεοαπελευθερωθείσες χώρες».

Μ

ετά την έκδοση του τελευταίου διατάγ
ματος εκπρόσωποι της Επιτροπής Εβρα
ϊκών Υποθέσεων στάλθηκαν στις περιο
χές όπου ζούσαν Εβραίοι. Είχαν επιφορτισθεί άμεσα
με την απομάκρυνση των Εβραίων, την εγκατάστα
σή τους σε προσωρινά στρατόπεδα και τον επακόλου
θο εκτοπισμό τους έξω από τη χώρα στα στρατόπεδα
θανάτου όπου οι εκπρόσωποι θα είχαν την υποστή
ριξη της αστυνομίας και των άλλων αρχών. Η επιχεί
ρηση εξόντωσης των Εβραίων ξεκίνησε το πρωί της
4ης Μαρτίου 1943 στην Aνατολική Μακεδονία και
την ελληνική Θράκη και άμεση συνέπειά της ήταν ο
εκτοπισμός και η εξόντωση ποσοστού 97 με 99% του
συνόλου των Εβραίων της περιοχής. Ο στρατός απέ
κλεισε τις γειτονιές και δεν επέτρεψε την κυκλοφο
ρία των κατοίκων μέχρι τις 7.30 το πρωί. Στις 4-5 το
πρωί ομάδες φρουρών, που αποτελούνταν από τρεις
αξιωματικούς της αστυνομίας, έπαιρναν οδηγίες και
κατάλογο με ονόματα εβραϊκών οικογενειών τις οποί
ες θα έπρεπε να συλλάβουν, καθώς και τα απαραί
τητα εργαλεία για τη σφράγιση των οικιών. Έβγαλαν
τις εβραϊκές οικογένειες από τα σπίτια τους, λέγο
ντάς τους ότι η κυβέρνηση είχε διατάξει τη μεταφο
ρά τους προσωρινά στο εσωτερικό της χώρας. Είχαν
επιλεγεί οι συντομότερες διαδρομές για να οδηγη
θούν στα σημεία που είχαν ετοιμαστεί ως στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Τέτοια στρατόπεδα είχαν ετοιμαστεί
στην Καβάλα, τη Δράμα, την Κομοτηνή, την Ξάν
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θη, τις Σέρρες και δεν ήταν άλλα από τις κεντρικές
καπναποθήκες των πόλεων αυτών. Από αυτά τα αρ
χικά στρατόπεδα οι Εβραίοι επρόκειτο να μεταφερ
θούν σε άλλα στο Μπλαγκόεβγκραντ (τότε Γκόρνα
Τζουμαγιά) και τη Ντούπνιτσα της Βουλγαρίας, που
ήταν και τα κέντρα διακίνησης. Οι Εβραίοι της Ξάν
θης μεταφέρθηκαν στη Ντούπνιτσα, όλοι οι υπόλοι
ποι στο Μπλαγκόεβγκραντ. Οι βουλγαρικές αρχές
εξακολούθησαν στα κέντρα αυτά να παραπλανούν
τους Εβραίους σχετικά με τον προορισμό τους λέγο
ντάς τους, όμως, τώρα ότι πρόκειται να τους μεταφέ
ρουν στην Παλαιστίνη από λιμάνια της Αδριατικής
και της Μαύρης θάλασσας. Από τις δύο αυτές βουλ
γαρικές πόλεις δύο τραίνα οδήγησαν τους Εβραίους
στο Λομ στις 18 και 19 Μαρτίου. Στο τραίνο που ανα
χώρησε από το Μπλαγκόεβγκραντ στις 18 Μαρτίου
επέβαιναν 1.985 Εβραίοι. Στα τραίνα της 19ης Μαρ
τίου 692 Εβραίοι από το Μπλαγκόεβγκραντ, 1.385
από τη Ντούπνιτσα και 158 από το Πιρότ. συνολικά
διακινήθηκαν από τα κέντρα αυτά 4.507 Εβραίοι. Στο
Λομ έφτασαν στις 19-20 Μαρτίου και στις 20-21 με
ταφέρθηκαν έπειτα με τέσσερα πλοιάρια, μέσω του
Δούναβη και της Βιέννης, στο Κάτοβιτς της Πολωνί
ας κάτω από την επίβλεψη του ίδιου του Ντάννεκερ
όλοι οι Εβραίοι που είχαν επιβιώσει στο ταξίδι (6 εί
χαν πεθάνει στο μεταξύ) και επιπλέον ένα μωρό που
γεννήθηκε στο Λομ. Τα πλοία αυτά μετέφεραν από
874-1.100 επιβάτες το καθένα και συνολικά μεταφέρ
θηκαν 4.219 Εβραίοι. Το ταξίδι ως τη Βιέννη κράτη
σε πέντε μέρες· από τη Βιέννη μέσω του Κάτοβιτς, οι
Εβραίοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης
οδηγήθηκαν στην Τρεμπλίνκα όπου και εξολοθρεύ
θηκαν λίγες μέρες αργότερα.

Ε

πικεφαλής της επιχείρησης στη διοίκηση του
Αιγαίου ήταν ο Γιάροσλαβ Καλίτσιν. Βούλγα
ροι αστυνομικοί εκτελούσαν σε συνεργασία
με τους Γερμανούς χρέη φυλάκων στα τραίνα, όχι μό
νο κατά το βουλγαρικό τμήμα της διαδρομής, αλλά
και ως το Κάτοβιτς. Τη φρούρηση των τραίνων εί
χαν αναλάβει ομάδες που αποτελούνταν από ένα δι
ευθυντή της αστυνομίας, δύο ανώτερους αξιωματι
κούς και σαράντα κατώτερους. Η Επιτροπή Εβραϊκών
Υποθέσεων είχε επίσης ορίσει ομάδες από 14 ως 32
αστυνομικούς για να συνοδεύσουν τα πλοιάρια που
έφυγαν από το Λομ. Ως τη Βιέννη τους Εβραίους συ
ΧΡΟΝΙΚΑ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

νόδευσαν βουλγαρική
αρκετά τρόφιμα, νερό,
φρουρά και Βούλγαροι
εγκαταστάσεις υγιει
γιατροί, την ακριβή
νής. Υποβλήθηκαν σε
εκτέλεση της επιχεί
ταπεινωτικές σωματι
ρησης όμως επέβλε
κές έρευνες και τους
παν Γερμανοί φρουροί.
έκ λεψαν ακόμη και τα
Σύγχρονοι Βούλγαροι
λίγα υπάρχοντα που
ιστορικοί υποστηρί
η αστυνομία τους είχε
ζουν ότι η επιχείρη
επιτρέψει να πάρουν
ση προετοιμάστηκε
μαζί τους. Πολλοί αρ
με τέτοιο τρόπο που
ρώστησαν και άλλοι
δεν φανέρωνε τίποτε
πέθαναν. Οι φύλακες
από ό,τι περίμενε τους
τους συμπεριφέρονταν
Εβραίους της περιο
άσχημα και τους υπέ
βαλαν σε σωματικές και
χής. Βουλγαρικές πη
γές αναφέρουν ότι στο
ψυχολογικές ταλαιπω
σιδηροδρομικό σταθ
ρίες. Σύμφωνα με μαρ
τυρίες των ίδιων των
μό της Δράμας και
Εβραίων, εξάλλου, η με
της Ξάνθης οι Εβραί
ταφορά τους γινόταν σε
οι φώναζαν κατά την
αναχώρησή τους «Ζή
τραίνα που χρησιμοποι
Αναφορά του Αμερικανού προξένου στην Κωνσταντινούπολη B.
τω ο τσάρος Μπορίς Beray για τον εκτοπισμό των Εβραίων της Αν. Μακεδονίας και ούνταν για τη μεταφο
ρά ζώων. Μετά τη μετα
Γ’», καθώς τους είχαν της Θράκης (USNARA, 874.4016/68, 25.3.1943).
φορά τους η κινητή και
εξηγήσει ότι τους με
ταφέρουν προσωρινά στα όρια της παλαιάς Βουλ η ακίνητη περιουσία των Εβραίων αποτέλεσε βορά
γαρίας και ότι θα τους ξαναγυρίσουν και πάλι στα των Βουλγάρων, των Αρμενίων και των λίγων συνερ
σπίτια τους. γι’ αυτό το λόγο άλλωστε σφράγιζαν τα γαζόμενων Ελλήνων, τα καταστήματα και οι οικίες
σπίτια με την παρουσία τους. Στην παραπλανητική καταλήφθηκαν, τα κινητά περιουσιακά στοιχεία με
αυτή εικόνα που δινόταν προς τους εκτοπιζόμενους αξία απήχθησαν με φορτηγά, ενώ τα είδη νοικοκυ
Εβραίους συνετέλεσε, σύμφωνα με τον Καλίτσιν, και ριού και τα κινητά χωρίς ιδιαίτερη αξία πουλήθηκαν
το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και κα με εξευτελιστικές συνθήκες σε πλειστηριασμό6.
τά την παραμονή τους στα στρατόπεδα συγκέντρω
πό διαφορετικές πηγές μας έχουν παρα
σης η συμπεριφορά και οι συνθήκες διατροφής ήταν
δοθεί τέσσερις διαφορετικοί αριθμοί που
αρκετά καλές. Μάλιστα σε αναφορά του σχετικά με
τη μεταφορά του εβραϊκού πληθυσμού ο Α. Μπέλεφ,
σχετίζονται με τους εκτοπισθέντες Έλλη
ο Επίτροπος Εβραϊκών Υποθέσεων σημείωνε: «Δεν νες Εβραίους από την Ανατολική Μακεδονία και τη
σημειώθηκε κανένα ατύχημα κατά την απομάκρυν Θράκη. Ο πρώτος προέρχεται από εβραϊκή πηγή και
ση. Δεν υπήρξαν περιπτώσεις αντίστασης ή ανυπα αναφέρει 3.587 εκτοπισθέντες7. Από τη βουλγαρική
κοής· ούτε περιπτώσεις βίας ή δραματικού χαρακτή πλευρά μας δίνονται τρεις διαφορετικοί αριθμοί· οι
ρα. Ο εβραϊκός πληθυσμός επέδειξε τέλεια υποταγή δύο πρώτοι προέρχονται από την αναφορά του Επι
τρόπου Εβραϊκών Υποθέσεων και από την αναφορά
και παραίτηση».
Υπάρχουν, όμως, πληροφορίες που μιλούν για του περιφερειακού Διοικητή Αιγαιΐδος Στ. Κλέτσκοφ:
τις εξαιρετικά άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν 4.256 άτομα αναφέρει ο Επίτροπος Εβραϊκών Υπο
τόσο στα στρατόπεδα όσο και κατά τη διαδρομή: θέσεων και 4.025 ο περιφερειακός Διοικητής. Η δια
οι Εβραίοι απήχθησαν από τα σπίτια τους απρο φορά στους αριθμούς ερμηνεύεται από τους Βούλγα
ειδοποίητα και κλείστηκαν σε στρατόπεδα χωρίς ρους ιστορικούς ως εξής: ο πρώτος αριθμός βασίζεται

Α
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Έλληνες Εβραίοι εκτοπισθέντες από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το Μάρτιο του 1943
Περιοχή
Κομοτηνή

Αριθμοί βουλγαρικής Αριθμοί Βουλγαρικού Αριθμοί Βούλγαρου
Αριθμοί
Επιτροπής Εβραϊκών περιφερειακού διοι επικεφαλής επιχείρη
εβραϊκής πλευράς
υποθέσεων
κητή εκτοπισμού
σης
909

865

878

44

48

42

150

Δράμα

592

592

589

780

Ξάνθη

537

534

536

261

1.657

4.471

1.484

1.800

471

471

471

596

Αλεξανδρούπολη

Καβάλα
Σέρρες
Ζίχνη

19

19

18

Θάσος
..............................
Ελευθερούπολη

32

16
...............
5

...............
19

Χρυσούπολη
Σύνολο

12
4.256

στα στοιχεία που έδωσαν στην επιτροπή οι εβραϊκές
κοινότητες στην περιοχή για τον αριθμό των μελών
τους, ενώ ο δεύτερος αριθμός είναι ουσιαστικά ο αριθ
μός των εκτοπισθέντων. Ο τρίτος αριθμός αναφέρεται
από τον Γιάροσλαβ Καλίτσιν και είναι 4.224 άτομα.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο τελικός αριθμός που δί
νει ο Βούλγαρος Επίτροπος Εβραϊκών Υποθέσεων εί
ναι 4.215 άτομα, καθώς από το σύνολο των Εβραίων
που συγκεντρώθηκαν 37 απολύθηκαν ως ξένοι υπή
κοοι και 4 πέθαναν στο ταξίδι της μεταφοράς προς
το Δούναβη. Επίσης, ότι από την Καβάλα δεν απο
μακρύνθηκαν κατά την επιχείρηση εκτοπισμού όλοι
οι Εβραίοι της κοινότητας, γιατί αρκετοί από αυτούς
(πάνω από 100) είχαν ήδη εκτοπιστεί στα λεγόμενα
τάγματα εργασίας και εργάζονταν σε έργα στην πα
λαιά Βουλγαρία. Διάταγμα του βουλγαρικού Υπουργι
κού Συμβουλίου προέβλεπε την απόλυσή τους από τα
τάγματα εργασίας και τη μεταφορά τους στα στρατό
πεδα· πολλοί από αυτούς πάντως δεν απολύθηκαν με
το δικαιολογητικό ότι τους είχαν άμεση ανάγκη· άλ
λοι δραπέτευσαν και ορισμένοι ενώθηκαν με τις γυ
ναίκες και τα παιδιά τους για να μοιραστούν την ίδια
μοίρα. Τέλος, έξι Εβραίοι με ελληνική υπηκοότητα ζή
τησαν άσυλο στο τουρκικό προξενείο Κομοτηνής και
σώθηκαν. Αν συνυπολογιστούν τα στοιχεία αυτά με
τα στοιχεία που έδωσε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμ
βούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως αμέσως με
τά την Κατοχή για τους Εβραίους που επιβίωσαν, ο
πραγματικός αριθμός των Εβραίων της περιοχής που
10

4.025

4.224

3.587

εξοντώθηκαν προσεγγίζει μάλλον τον αριθμό του πε
ριφερειακού διοικητή: 4.025 άτομα.

Η

επίσημη δικαιολογία που προέβαλε η Βουλ
γαρία μετά τον εκτοπισμό ήταν ότι αναγκά
στηκε να προχωρήσει στην εξόντωση των
εβραϊκών κοινοτήτων για να ισορροπήσει τις πιέσεις
εκ μέρους της Γερμανίας να κηρύξει πόλεμο κατά της
Ρωσίας8. Οι Βούλγαροι ιστορικοί προωθούν σήμερα
την άποψη ότι η εξόντωση των Εβραίων της Ανατο
λικής Μακεδονίας και της Θράκης ήταν έργο απο
κλειστικά του τσάρου Μπόρις Γ’ και της Κυβέρνησης
του Μπ. Φίλοφ, οι οποίοι κατόρθωσαν να κρατήσουν
μυστικά τα σχέδια για τη «λύση» του εβραϊκού ζητή
ματος, όχι μόνο από τη βουλγαρική κοινή γνώμη, αλ
λά και από το βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Ισχυρίζονται,
επίσης, ότι την πραγματική αιτία για τον εκτοπισμό
των Εβραίων της Αιγαιΐδος δεν γνώριζε ούτε και το
τεχνικό προσωπικό που ανέλαβε την επιχείρηση ού
τε και οι διοικητικές Αρχές της περιοχής. Τα σχέδια
αυτά γνώριζαν μόνο οι εκπρόσωποι της Επιτροπής
Εβραϊκών Υποθέσεων και ο Γιάροσλαβ Καλίτσιν, προ
ϊστάμενος του διοικητικού τμήματος της Επιτροπής.
Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι επρόκειτο για άγ νοια ού
τε της βουλγαρικής Βουλής ούτε και της βουλγαρι
κής κοινής γνώμης· μπορούμε ίσως να μιλήσουμε για
απάθεια ή αδυναμία αντίδρασης, τουλάχιστον μέχρι
τη μεταφορά των Εβραίων στα προσωρινά στρατό
πεδα συγκέντρωσης και από εκεί στο Δούναβη για
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τον τελικό εκτοπισμό. Ιδιαίτερα η βουλγαρική Βου
λή ήταν ανεπίσημα πλήρως ενήμερη για τα σχέδια
της βουλγαρικής Κυβέρνησης ήδη από τον Ιούνιο του
1942, όταν κάποια από τα κορυφαία μέλη της είχαν
αντιδράσει στην ψήφιση της πράξης για την «Προ
στασία του Έθνους». Η εκτέλεση των σχεδίων της
βουλγαρικής Κυβέρνησης, λοιπόν, ολοκληρώθηκε όχι
μέσα σε κλίμα απόλυτης μυστικότητας, πράγμα αδύ
νατο, αλλά σε κλίμα σιωπηρής συνενοχής.

γαρίας ούτε και πιστεύουμε θεωρούσαν εμπόδιο τους

Υποσημειώσεις:

Final solution in South-East Europe. Enforcement and

1. Η μόνη εθνική ομάδα που δεν υπέστη τις συνέπει
ες των νομοθετικών και διοικητικών βουλγαρικών μέ
τρων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της
Δυτικής Θράκης ήταν οι Αρμένιοι. Το 1943 σύμφωνα με
βουλγαρικά στοιχεία 5.853 Αρμένιοι ζούσαν σε όλην την
περιοχή, ήταν αστικά εγκατεστημένοι, οι περισσότεροι
από αυτούς στην Καβάλα, την Κομοτηνή και τη Δρά
μα. Οι βουλγαρικές Αρχές τήρησαν στάση φιλική απένα
ντί τους και τους παραχώρησαν πλήρη ελευθερία, εφό
σον και οι ίδιοι αποδείχτηκαν πολύ καλοί συνεργάτες
τους. Οι δυνατότητες μάλιστα που τους παραχώρησαν
οι βουλγαρικές Αρχές τους έδωσαν την άνεση να διεκ
δικήσουν την άνοιξη του 1943 τη θέση των εκτοπισμέ
νων Εβραίων στον τομέα του εμπορίου και της βιοτεχνί
ας (βλ. D. Jonchev, «Η από κοινού συμβίωση Ελλήνων,
Αρμενίων, Βουλγάρων, Εβραίων και Μουσουλμάνων στο
Αιγαίο, 1941-1944. Μερικές απόψεις». Ανακοίνωση στο
Ελληνοαρμενικό συνέδριο Έλληνες και Αρμένιοι στη
Ν.Α. Ευρώπη και τη Μ. Ασία κατά το 19ο και 20ό αιώ
να. Προβλήματα Συμβίωσης και Επιβίωσης», Θεσσαλο
νίκη 31.10-2.11.1994. Η ανακοίνωση μου παραχωρήθη
κε από το συγγραφέα).
2. Ο καθηγητής Χάγκεν Φλάισερ στο πολύ καλό βι
βλίο του Στέμμα και Σβάστικα, Η Ελλάδα της Κατοχής
και της Αντίστασης, Τόμος Β’, 318 αναφέρει ως αιτία του
εκτοπισμού των Εβραίων των κατεχομένων περιοχών
και το γεγονός ότι αποτελούσαν πρόσθετο εμπόδιο στα
βουλγαρικά σχέδια για εκβουλγαρισμό της περιοχής. Δεν
συμμεριζόμαστε την άποψη αυτή, καθώς, όπως φαίνε
ται και από τον αριθμό που αναφέρεται στο κείμενο, η
εβραϊκή μειονότητα στην Ανατολική Μακεδονία και τη

ελάχιστους Εβραίους της Ανατολικής Μακεδονίας και
της Θράκης στον εκβουλγαρισμό της περιοχής από τον
ελληνικό και μουσουλμανικό χαρακτήρα της.
3. Για το πλήρες κείμενο του «Πρωτοκόλλου του
Wanssee» βλ. στο Avalon Project at the Yale Law School
στη διεύθυνση του Διαδικτύου: http:// www.yale.edu/
lawweb/avalon/imt/imt.htm. Για τη Συνδιάσκεψη
του Wanssee βλ. και Manfred Messerschmidt, «The
Obstruction» στο Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944,
Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση, Πρακτικά Διεθνούς
Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 9-11 Δεκεμβρίου 1994), Θεσ
σαλονίκη 1998, 211-220.
4. Σχετικά με την εβραϊκή πολιτική της Βουλγαρίας
και τους Εβραίους της Ανατολικής Μακεδονίας και της
Δυτικής Θράκης βλ. D. Jonchev, op. cit. D. Jonchev, «The
Jews from the New Lands in the policy of Tzar Boris III
(October 1940-March 1943)», Annual of the Institute for
Jewish Studies XXVII/1994, 20-21 και 24-25. Marshall
Lee Miller, Bulgaria during the Second World War, 22, 95100. Hans-Joachim Hoppe, «Germany, Bulgaria, Greece:
Their relations and Bulgarian Policy in Occupied Greece»,
Journal of the Hellenic Diaspora XI/3 (1984), 41-54. Π. Κ.
Ενεπεκίδης, Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941-1944,
Αθήναι 1969, 170 και 177-183. Βλ. επίσης, Daskalov, DP/2,
36. Για τους Εβραίους της περιοχής βλ. και Μαύρη Βίβλος,
142-144. Κατά τον Μ. Messerschmidt, ό.π., 220 όλες οι
αντιεβραϊκές διατάξεις ακυρώθηκαν στη Βουλγαρία στις
30 Αυγούστου 1944.
5. Η Επιτροπή Εβραϊκών Υποθέσεων συστάθηκε τον
Αύγουστο του 1942 με απόφαση του βουλγαρικού Υπουρ
γικού Συμβουλίου του ίδιου μήνα. Ο Αλεξάντερ Μπέλεφ,
πρώην τμηματάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών, διορί
στηκε Επίτροπος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από αναφορά
του Ντάννεκερ προκύπτει ότι πριν ακόμη εγκριθεί η επι
χείρηση από το Υπουργικό Συμβούλιο με δική του πρωτο
βουλία ο Μπέλεφ έστειλε πράκτορες στις νεοπροσαρτη
μένες περιοχές να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο
θα μπορούσαν οι Εβραίοι να μεταφερθούν στα στρατόπε
δα. Προσωρινά στρατόπεδα συγκέντρωσης δημιουργή

Θράκη ήταν μηδαμινή σε ποσοστό· εξάλλου, οι Βούλγα

θηκαν σε τέσσερα μέρη: Γκόρνα Τζουμαγιά, Ντούπνιτσα,

ροι ούτε είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα

Ραντομίρ, Πιρότ. Βλ. USNARA, 874.4016/65, 13 March

με την ειρηνική εβραϊκή κοινότητα της ίδιας της Βουλ

1943, Β. Berry (Istanbul) to the Secretary of State. Επίσης,
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την επιστολή ενημέρωσης του Ντάννεκερ προς τον Άντολφ
Άιχμαν (Σόφια, 8.2.1943), σύμφωνα με την οποία οι Βούλ
γαροι ήταν έτοιμοι για τον εκτοπισμό 6.000 Εβραίων από
την παλαιά Βουλγαρία και 14.000 από τις «νέες χώρες».
Ο Γκαμπρόφσκι δήλωνε επίσης έτοιμος για τη μεταφορά
όλων των αρρένων Εβραίων 17-46 ετών σε στρατόπεδα
για καταναγκαστική εργασία. Αυτά συμπεριλαμβάνονταν
στις προτάσεις του Μπέλεφ που επικύρωσε το βουλγαρι
κό Υπουργικό Συμβούλιο. Βλ. και τη μυστική έκθεση του
Ντάννεκερ προς την 4η Διεύθυνση της Γενικής Διοίκη
σης Παγκόσμιας Ασφάλειας (Σόφια, 16.2.1943). Τα δύο
αυτά έγγραφα του Ντάννεκερ δημοσιεύει η V. Toshkova,
Balgariia, svoenravniiat sajuznik na tretiia raih, 113 (αρ.
82) και 116 (αρ. 85).
6. Jonchev, Συμβίωση και Jonchev, The Jews from the New
Lands, 20-21 και 24-25. Επίσης, Daskalov, DP/2, 36. Βλ. επί
σης, Hans-Joachim Hoppe, 413-414. Ενεπεκίδης, 177, 179,
180. Βλ. επίσης, USNARA, 874.4016/65, 13 March 1943,
Β. Berry (Istanbul) to the Secretary of State και USNARA,
874.4016/65, 25 March 1943, B. Berry (Istanbul) to the
Secretary of State. Επίσης, Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και
Σβάστικα, ό.π., 318-319.
7. H Οντέτ Βαρών στο άρθρο της «Μια σιωπή των γραπτών πηγών» (περ. Σύγχρονα Θέματα, τεύχ. 52-53, Ιούλι
ος-Δεκέμβριος 1994, 79-84) αναφέρει ότι από την Καβάλα
στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 1.800 Εβραίοι,
από τη Δράμα 780, από τις Σέρρες 596, από την Ξάνθη
261, από την Αλεξανδρούπολη 150 (σελ. 79) (Παραπέμπει
σε Μικαέλ Μόλχο-Ιωσήφ Νεχαμά, In Memoriam, Θεσσα
λονίκη 1974, 19). Να σημειώσουμε εδώ και τους αριθμούς
που έδωσε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονι
σμού και Γνωματεύσεως αμέσως μετά την Κατοχή και δεν
πρέπει να είναι απόλυτα ακριβείς: από τους 140 Εβραίους
της Αλεξανδρουπόλεως επιβίωσαν οι 4· από τους 550 της
Ξάνθης επέστρεψαν οι 6. από τους 819 της Κομοτηνής οι
28· από τους 2.100 Εβραίους που ζούσαν στην Καβάλα επι
βίωσαν οι 42· από τους 1.200 της Δράμας οι 39· και από τους
600 των Σερρών μετά την Κατοχή ζούσαν μόνο 3· σύνολο
Εβραίων που χάθηκαν 5.287 (Ενεπεκίδης, 170). Σύμφωνα
με το υπόμνημα που υπέβαλε η Ελλάδα στη Διάσκεψη
Ειρήνης του Παρισιού 122 Έλληνες Εβραίοι της περιοχής
επέστρεψαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι το
1947. Βλ. Φ. Δραγούμης, Τα ελληνικά Δίκαια στη Διάσκεψη
της Ειρήνης, 55.

25 March 1943, Β. Beray to the Secretary of State. Βλ.
και USNARA, 874.4016/69, 25 March 1943, έκθεση του
ιδίου.
[Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα, από το «Η Βουλγαρική Κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη
1941-1944», έκδοση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου
του Αίμου - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2002, σελ. 155168. - Η κα Ξανθ. Κοτζαγεώργη είναι επιστημονική συνεργάτιδα του ΙΜΧΑ].

Μια ιστορική νομική απόφαση

Τα δικαιώματα Εβραίου εργαζόμενου
Από άρθρο του Δρ. Αντ. Πρ. Ανανιάδη, με τίτλο
«Το άλλο “Όχι”» («Εστία», 26.10.2007) αναδημοσιεύουμε την παρακάτω νομική υπόθεση:
«Παραμονές του έπους του ’40, το Πρωτοδικείο
Καβάλας έκρινε υπόθεση υπαλλήλου της ιταλικής
ατμοπλοϊκής εταιρείας «Αδριατική», που είχε απο
λύσει χωρίς αποζημίωση τον απασχολούμενο στην
Καβάλα υπάλληλό της, κατ’ εφαρμογήν του ιταλι
κού νόμου 1728/1938, ο οποίος επέτρεπε κάτι τέτοιο
στην περίπτωση που ο υπάλληλος ήταν εβραϊκής κα
ταγωγής, όπως ο ενάγων. Το Πρωτοδικείο Καβάλας,
με την ιστορική απόφασή του 55/1940, δέχθηκε ότι
εφαρμοστέο στην προκειμένη υπόθεση ήταν το ελ
ληνικό δίκαιο, κατά το οποίο βεβαίως, με τους εργα
τικούς νόμους των δεκαετιών του ‘20 και του ‘30, ήταν
αδιανόητη μία τέτοια άδικη διάκριση. Και έκρινε ως
άκυρη την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας χω
ρίς την καταβολή της προβλεπομένης αποζημιώσεως,
αφού -όπως δέχθηκε- και αν ακόμη ήταν εφαρμοστέο
το ιταλικό δίκαιο, θα προσέκρουε στην ελληνική δη
μόσια τάξη και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή στην
Ελλάδα η ρύθμιση αυτή, που στερούσε από τον απο
λυόμενο την αποζημίωση, επειδή ήταν Εβραίος. (Πε
ριοδικό «Θέμις», τόμος ΝΑ (1940), σελ. 234).
Πρόεδρος Πρωτοδικών Καβάλας ήταν ο Π. Τζαν
νετάκης και Εισηγητής στην υπόθεση αυτή ήταν ο τό
τε Πρωτοδίκης Σπ. Γάγγας, μετά τον πόλεμο Πρόε
δρος Πρωτοδικών Καβάλας και εν συνεχεία Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου».

8. USNARA, 874.4016/68, Telegram from Istanbul,
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 20ού αιώνα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ

Η

Του Δ. ΡΗΓΙΝΟΥ

συμβολή της οικογένειας Κωνσταντίνη, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, στην οικονομική,
βιομηχανική και τεχνική ανάπτυξη της Ελλάδος υπήρξε κατά τον 20ό αιώνα πρωτοποριακή. Μέλη της έδρασαν πρωτοποριακά στο δύσβατο και ταραγμένο ελληνικό περιβάλλον
των πρώτων δεκαετιών του 20 ού αιώνα και ξεπέρασαν τους στόχους των αρχικών προθέσεών τους. Μεγάλη υπήρξε επίσης η συμβολή της οικογένειας στους μακροχρόνιους εθνικούς αγώνες
του Ελληνισμού, καθώς επίσης η δραστηριότητά της σε θέματα του Ελληνικού Εβραϊσμού μέσα από τις
υπηρεσίες που προσέφεραν στην Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών.

ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

Ο

«Πατριάρχης» της οικογέ
νειας Κωνσταντίνη, Αβρα
άμ Κωνσταντίνης (Γεννήθηκε στη
Ζάκυνθο το 1865, πέθανε στην
Αθήνα το 1919), τραπεζίτης και
επιχειρηματίας, χαρακτηρίστηκε
ως «ο δημιουργός της βιομηχα
νίας της ασετυλίνης εν Ελλάδι»
(Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν
Λεξικόν, τόμος Γ, σελ. 362).
Αρχικά ο Αβραάμ Κωνσταντίνης φοίτησε στη Φιλοσο
φική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα
πήρε πτυχίο (το 1882) από την τότε Τηλεγραφική Σχολή,
που λειτουργούσε στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Στη
συνέχεια μετέβη στο Παρίσι για να φοιτήσει στην εκεί Ανω
τέρα Τηλεγραφική Σχολή. Στο Παρίσι, όπου σπούδασε επί
πενταετία, σε αναγνώριση του θαρραλέου, ανεξάρτητου
χαρακτήρα του, τον έθεσε υπό την προστασία του ο τότε
πρέσβης της Ελλάδος Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Στο Πα
ρίσι ο Κωνσταντίνης φοίτησε επίσης στην Ecole Nationale
des Pontes et Chaussees. Τελικά μετά τον κύκλο των σπου
δών του, το Πανεπιστήμιο Αθηνών του απένειμε τον τίτλο
του Διδάκτορος Φυσικών Επιστημών.
Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα για πολύ μικρό διάστημα
διορίστηκε διευθυντής στην Εταιρία Δημοσίων Εργοληψι
ών, η οποία εισήγαγε την ηλεκτρική ενέργεια στην Αθή
να. Συνεταιρίσθηκε στην Εταιρία Δημοσίων ΄Εργων με
τον Φ. Νέγρη και ανέλαβε ως υπεργολήπτης τη διάτρηση
του Μπράλου για να περάσει η σιδηροδρομική αρτηρία.
Στον Μπράλο ο Κωνσταντίνης συνέλαβε την ιδέα να εκ
μεταλλευθεί τις υδατοπτώσεις του Γοργοποτάμου για την
παραγωγή ηλεκτρισμού. Επίσης μελέτησε και παρήγαγε
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ασετυλίνη «(ασβεστοκυαναμίδη, το πολυτιμότατον τούτο
διά την γεωργικήν παραγωγήν αζωτούχον χημικόν λίπα
σμα… το οποίον συλλαμβάνεται εκ της ατμόσφαιρας)».
Όπως γράφει ο Γ. Ηλιάδης, σε μελέτη του (περιέχεται σε
Βλασίου Γαβριηλίδου, «Αι νέαι βιομηχανίαι της Ελλάδος»,
έκδοση του 1917-18, σελ. 138-151) «κατανοεί τις, οποίαν
υπηρεσίαν προσήνεγκεν εις την χώραν η ασετυλίνη και
αυτό, ακόμη, το τερεβινθέλαιον…Το ότι η Ελλάς απέκτη
σε και δεύτερον εθνικόν φωτισμόν, την ασετυλίνην, είναι
μέγα γεγονός αποτελεί ένα λίθον ισχυρόν του φρουρίου
της εθνικής αμύνης… Η ασετυλίνη έχει τετραπλήν χρήσιν.
Χρησιμοποιείται αύτη εις τον φωτισμόν, την βιομηχανίαν,
την γεωργίαν και την αλιείαν».
Ο Αβραάμ Κωνσταντίνης, θεμελιωτής της μεγάλης
αυτής εθνικής ηλεκτροχημικής βιομηχανίας, στα δύο ερ
γοστάσια (παραγωγής κινητηρίου δυνάμεως-ηλεκτρισμού
και ανθρακασβεστίου –ασετυλίνης) τοποθέτησε ως διευ
θυντή τον αδελφό του Μάρκο Κωνσταντίνη, ηλεκτρολό
γο μηχανικό. Ο τελευταίος μάλιστα τελειοποίησε τα χρη
σιμοποιούμενα μηχανήματα και ιδιαίτερα τον ηλεκτρικό
κλίβανο, ο οποίος νέος κλίβανος ονομάστηκε «κλίβανος
Κωνσταντίνη».
Ο Κωνσταντίνης εξελέγη το 1900 πρόεδρος της Ισρα
ηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Όπως γράφει το φημισμένο
στην εποχή του «Ημερολόγιον Σκόκου» (τόμος 22, 1907):
«Προ ολίγων ακόμη ετών, η εν Αθήναις Ισραηλιτική Κοινό
της δεν ηδύνατο να καυχάται επί ευημερία. Δεν είχε παρά
μίαν αχουροειδή Συναγωγήν και την αρνητικήν περιουσίαν
χρέους εξακισχιλίων δραχμών. Σήμερον έχει ωραίαν Συνα
γωγήν ιδιόκτητον, Σχολείον εις τα ισόγεια αυτής, ιδιαίτερον
νεκροταφείον με φυλακείον, ουδέν χρέος και περιουσίαν
θετικήν, αντιπροσωπεύουσαν πλέον των 30,000 δρχ.
Η ευημερία αυτή οφείλεται αποκλειστικώς εις την δράσιν
του κ. Α. Κωνσταντίνη, ο οποίος από του 1900 εξελέγη Πρό
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εδρος της Κοινότητος και τοιούτος διατελεί μέχρι σήμερον.
Κατά το διάστημα μιας εξαετίας, ο κ. Κωνσταντίνης ανέδειξε
τόσην δραστηριότητα ώστε να επιτευχθούν τα λαμπρά απο
τελέσματα, τα οποία απηριθμήσαμεν ανωτέρω και να δειχθή
ότι η Κοινότης εύρεν επιτέλουν τον άνθρωπόν της».
Ο Αβραάμ Κωνσταντίνης, «ο μεγαλοβιομήχανος του
Γοργοποτάμου και της ασετυλίνης, επέτυχε εντός μίας ει
κοσικοπενταετίας την οικονομικήν και κοινωνικήν πρόοδόν
του, οφειλομένην μόνον εις την χρησιμοποίησιν των πολ
λών αρετών του, και κατά δεύτερον λόγον του επιστημο
νικού του καταρτισμού», κατά τον εκδότη της εφημερίδας
«Ακρόπολις» βλ. Γαβριηλίδη (σε συνέντευξη λήγοντος του
1918). Για την πατριωτική δράση του στα πλαίσια της Ισ
ραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών ο Κωνσταντίνης τιμήθηκε
με το παράσημο του Σωτήρος.

ΜΙΝΩΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

Ο

Μίνως Σ. Κωνσταντίνης
(γεννήθηκε το 1886 στα
Χανιά και πέθανε το 1955 στην
Αθήνα). Ορφανός από πατέ
ρα από την παιδική του ηλικία
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα κο
ντά στο θείο του Αβραάμ Κων
σταντίνη, τον οποίο αργότερα
διαδέχθηκε στη διεύθυνση του
Εμπορικού Οίκου εισαγωγών και
εξαγωγών. Η επιχείρηση είχε υποκαταστήματα και αντα
ποκριτές σ΄ όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις και σε πρω
τεύουσες του εξωτερικού. Το 1920 ίδρυσε την Α.Ε. Εμπο
ρίου και Βιομηχανίας «Μίνως Κωνσταντίνης», της οποίας
υπήρξε πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι τον θάνατό του. ΄Εδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (γε
ωργικών και ορυκτών) και για το σκοπό αυτό ταξίδεψε σ΄
ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο (μέχρι το Περού, Βενεζουέλα,
Αργεντινή κ.α.).
Το 1924 διέθεσε μεγάλα κεφάλαια για την ίδρυση στον
Πειραιά, με τον Φώτιο Ι. Μιχαηλίδη, του εργοστασίου ζυμα
ρικών «ΜΙΣΚΟ» (από τα αρχικά του ονόματός του). ΄Ηταν
το πρώτο παρόμοιο εργοστάσιο στα Βαλκάνια δεδομένου
ότι ο Κωνσταντίνης έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαί
δευση του προσωπικού και στη χρησιμοποίηση τελειότα
των μηχανημάτων. Με τη «ΜΙΣΚΟ» σταμάτησε η εισαγω
γή ζυμαρικών από το εξωτερικό ενώ παράλληλα εγίνοντο
εξαγωγές στην Αγγλία, Ασία κ.ά. αγορές που μέχρι τότε
κατείχαν οι Ιταλοί. Ο Κωνσταντίνης θεωρήθηκε από τους
εμπορικούς κύκλους «πατήρ της προηγμένης βιομηχανί
ας ζυμαρικών εν Ελλάδι» (Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν
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Λεξικόν, τόμος Γ, σελ. 370). Η «ΜΙΣΚΟ» λειτουργεί μέχρι
σήμερα, ιστορική δε έχει παραμείνει η διαφήμισή της με τον
καλόγερο Ακάκιο.
Το 1915, κατόπιν παρακλήσεως της Ελληνικής Κυβερ
νήσεως, ανέλαβε εμπιστευτική αποστολή στην Κωνσταντι
νούπολη για κρίσιμα εθνικά θέματα, την οποία έφερε σε
αίσιο πέρας με επακόλουθο να του απονεμηθεί το χρυσό
παράσημο του Γεωργίου του Α΄.
Το 1914 διορίστηκε επίτιμος Γενικός Πρόξενος του Περού
στην Ελλάδα, αξίωμα που διατήρησε μέχρι τον θάνατό του.
Για τη δράση του με σκοπό την επιτυχή ανάπτυξη εμπορικών
σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Περού τιμήθηκε με το παρά
σημο του Χρυσού Αστέρα του Ιππότη του Τάγματος Ηλίου
(Ορντερ ντελ Σολ) του Περού και από ελληνικής πλευράς
με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Σωτήρος.
Ο Μ. Κωνσταντίνης, ο οποίος στην καθημερινή ομιλία
του διατήρησε πολλές λέξεις από το Κρητικό ιδίωμα, αγα
πήθηκε και τιμήθηκε από τον εμπορικό κόσμο της χώρας
και από την αθηναϊκή κοινωνία. Μεταπολεμικά βοήθησε με
κάθε τρόπο την Ελλάδα μέσω διεθνών εβραϊκών προσωπι
κοτήτων (π.χ., του Herbert H. Lehman, γενικού διευθυντή
της τόσο χρήσιμης για την επούλωση των πολεμικών κα
ταστροφών οργανώσεως UNRRA, του αντιπροέδρου της
αμερικανικής «Επιτροπής Δικαιοσύνης διά την Ελλάδα»
αρχιρραβίνου της Νέας Υόρκης – γερουσιαστή Stephen
Weiss κ.ά.).
Το 1940 η Ακαδημία Αθηνών προκήρυξε το «Κωνσταντί
νειον βραβείον εις την καλλιτέραν συγγραφήν έργου περί
του βίου και του έργου του Νικολάου Π. Δημητρακόπουλου,
μετά εισαγωγής εις την ιστορίαν της ελληνικής δικαιοσύνης
από της ιδρύσεως του ελληνικού βασιλείου μέχρι τον θάνα
τον του Ν.Π. Δημητρακόπουλου». (Η αθλοθέτηση του βρα
βείου ύψους 15.000 δρχ. έγινε από τον Μ. Κωνσταντίνη).
Ο Μ. Κωνσταντίνης διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Πάντοτε ανέφερε, ότι
«Οι πάπποι και πρόπαπποι μας Έλληνες Ισραηλίτες μας εί
παν – και ημείς το εβεβαιώθημεν – ότι υπό τον γαλανόν ου
ρανόν της Ελλάδος, πάντοτε επεκράτησεν απόλυτος ισό
της και σεβασμός προς όλα τα θρησκεύματα» (εφημερίδα
«Ελεύθερο Βήμα», 5.1.1941). Κατά τη διάρκεια του Ελλη
νο-Ιταλικού πολέμου του 1940, ως πρόεδρος της Ισραηλι
τικής Κοινότητας Αθηνών, διαφώτισε τις αντίστοιχες εβραϊ
κές Κοινότητες του εξωτερικού για τα ελληνικά δίκαια. Κατά
την περίοδο της Ιταλικής Κατοχής συνελήφθη, αποφυλα
κίστηκε αργότερα ύστερα από παρέμβαση Ελλήνων παρα
γόντων. Η αγάπη και η εκτίμηση των Εβραίων των Αθηνών
προς τον Μ. Κωνσταντίνη φαίνεται και από το γεγονός ότι
στις 9 Ιουλίου 1955 έγινε στη Συναγωγή ειδική δοξολογία
για την αποκατάσταση της υγείας του.
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ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

Ο

Κανάρης (Ελκανάς) Κων
σταντίνης (Γεννήθηκε
στη Ζάκυνθο το 1889 και πέθα
νε στην Αθήνα το 1977). Σπού
δασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και πολύ νέος διορίστη
κε στην Υπηρεσία των Τ.Τ.Τ.
(Ταχυδρομεία, Τηλέφωνα, Τη
λέγραφοι). ΄Ελαβε μέρος στους
Βαλκανικούς πολέμους και ήταν
από τους πρώτους που εισήλθε έφιππος στην απελευθερω
μένη πόλη της Θεσσαλονίκης. Γνωστός για την εργατικό
τητα και τιμιότητά του διορίστηκε Γενικός Ταμίας της Τα
χυδρομικής Υπηρεσίας και ήταν εκείνος που διέσωσε τις
χρηματαποστολές του στρατού και των υπολοίπων δημοσί
ων υπηρεσιών από το αποτεφρωθέν Ταχυδρομείο της Θεσ
σαλονίκης κατά την πυρκαϊά του 1917. [Φύλλο Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως αριθμός 203 -Τεύχος Γ΄- της 13ης Σεπτεμ
βρίου 1917 όπου εδημοσιεύθη η άκρα ευαρέσκεια της Κυ
βέρνησης (Υπουργός Αλ. Παπαναστασίου)].
Ανήλθε ταχύτατα στην ιεραρχία των Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρο
μεία, Τηλέγραφοι, Τηλέφωνα) και έγινε ο νεώτερος Διευ
θυντής Α΄ της Υπηρεσίας. Πριν από την κήρυξη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε ως Περιφερειακός Δι
ευθυντής Ηπείρου. Με την κατάρρευση του μετώπου διο
ρίστηκε Περιφερειακός Διευθυντής Πελοποννήσου μέχρι
την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο
της Κατοχής ήταν Γενικός Επιθεωρητής Τ.Τ.Τ. ως τη συν
θηκολόγηση της Ιταλίας, οπότε με το διωγμό των Εβραίων
από τους Γερμανούς άρχισε να κρύβεται με την οικογένειά
του σε διάφορα σπίτια της Αθήνας.
Μετά την απελευθέρωση, επανήλθε στην Υπηρεσία με
τον αυτό βαθμό και, μεταξύ άλλων υπηρεσιακών ασχολιών,
του ανατέθηκε η διενέργεια ανακρίσεων για την συμμετο
χή διαφόρων Κρατικών Υπαλλήλων ως συνεργατών των
Γερμανών.
 Το 1949, με την ίδρυση του ΟΤΕ, αποσπάσθηκε ως
Γενικός Επιθεωρητής στον νεοσύστατο Οργανισμό από
όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 1953.
Ο Κ. Κωνσταντίνης υπήρξε επί σειρά δεκαετηρίδων αντι
πρόεδρος και -κατά την διάρκεια των δύσκολων χρόνων του
εμφυλίου- πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.
Ανακηρύχθηκε Μέγας Ευεργέτης και επίτιμος Πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Ζακύνθου και άλλων Κοινοτήτων.
Επίσης, ως μέλος και επίτιμος πρόεδρος της Σχολικής Επι
τροπής της Ι.Κ. Αθηνών, πρωτοστάτησε για την απόκτηση
το 1960 ιδιόκτητου Εβραϊκού Σχολείου στο Ψυχικό.
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Ο Κ. Κωνσταντίνης, κατά την αμέσως μεταπολεμική
περίοδο όταν με την υπηρεσιακή του ιδιότητα επισκέ
φθηκε διάφορες ελληνικές πόλεις, φρόντισε παράλληλα
να επισκέπτεται τις αντίστοιχες Ισραηλιτικές Κοινότητες,
οι οποίες είχαν καταστραφεί κατά την Κατοχή. Με την
επιτόπια αυτή έρευνα ο Κ. Κωνσταντίνης συνέταξε τις
πρώτες επίσημες εκθέσεις για την κατάσταση αυτών των
Κοινοτήτων, την τύχη, τα προβλήματα, τις άμεσες ανάγκες
των μελών τους. Οι εκθέσεις αυτές αποδίδουν την πλήρη
εικόνα των μεταπολεμικών Κοινοτήτων, αμέσως μετά το
Ολοκαύτωμα, ως εκ τούτου αποτελούν αδιάψευστα ντο
κουμέντα των καταστροφών και των αναγκών. Μερικές
από τις εκθέσεις αυτές δημοσιεύθηκαν στα «Χρονικά»
(Τεύχος 142, Μάρτιος – Απρίλιος 1996).
Μετά την ίδρυση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμ
βουλίου το 1946, στην ίδρυση του οποίου πρωτοστά
τησε με τον Ασέρ Μωύσή, εξελέγη πρώτος πρόεδρός
του. Από τη θέση αυτή εργάστηκε για την αντιμετώπιση
των επιτακτικών αναγκών των Εβραίων όχι μόνον της
Αθήνας, αλλά και όσων βρίσκονταν σε δεινή θέση στις
επαρχιακές πόλεις προσπαθώντας να ανασυντάξουν
την προσωπική και να ανασυγκροτήσουν την κοινοτι
κή ζωή. Μετείχε ως εκπρόσωπος του Κ.Ι.Σ. στην από το
1945 συσταθείσα Γνωμοδοτική Επιτροπή της ΚΥΔΙΠ.
Υπό την ιδιότητα του προέδρου του Κ.Ι.Σ. απέστειλε το
1946 προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τους Εβρα
ϊκούς Οργανισμούς του εξωτερικού και την στρατιωτική
Αμερικανική Διοίκηση στο Βερολίνο έγγραφο για την δι
εκδίκηση «νομισματικού χρυσού διαρπαγέντα παρά των
Γερμανών κατά την περίοδον των αντιεβραϊκών διωγμών.
Κατά τους σχετικούς υπολογισμούς του ημετέρου Συμβου
λίου, γενομένους επί τη βάσει υπαρχόντων δεδομένων, η
συνολική αξία του νομισματικού χρυσού του διαπαργέντος
από τους Ισραηλίτας της Ελλάδος συνεπεία των διωγμών
ανέρχεται εις 1.700.000 χρυσάς λίρας Αγγλίας…..ανήκον εις
Ισραηλίτας εξοντωθέντας κατά τους φυλετικούς διωγμούς
εκ μέρους των Γερμανών και μη καταλειπόντας εκ διαθήκης
κληρονόμους ή συγγενείς εξ αδιαθέτου κληρονόμους».
 Για τη συμμετοχή του στις πολεμικές επιχειρήσεις του
Ελληνικού Στρατού του απενεμήθη ο Αργυρούς Σταυρός
του Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου Α΄, φύλλο Εφημε
ρίδας Κυβέρνησης 77 (Τεύχος γ΄) της 3ης Μαΐου 1940, ως
επίσης και αντίστοιχο Σερβικό παράσημο.
 Τέλος, σε αναγνώριση της επί σαράντα χρόνια ευ
δόκιμης υπηρεσίας του στον Δημόσιο Τομέα (Τ.Τ.Τ.) και
στις ειρηνικές προσπάθειές του, του απενεμήθη ο Χρυσούς
Σταυρός του Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου Α΄ ΦΕΚ 146
(Τεύχος Γ΄) της 29 Ιουνίου 1950, «εγγραφής εις τα Μητρώα
των Βασιλικών Ταγμάτων Αξίας και Τιμής».
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Ο Κούρτ Βαλντχάιμ (δεύτερος από αριστερά), με Ιταλούς και Γερμανούς αξιωματικούς σε στρατιωτικό αεροδρόμιο το 1943.

Τ

α στοιχεία έρευνας που αναφέρονται για τον
Κουρτ Βαλντχάιμ (Kurt Waldheim) αποτε
λούν μια χαρακτηριστική περίπτωση κα
τά την οποία ένας πρώην Ναζί αξιωματικός
της Βέρμαχτ (Wehrmacht), μετά το τέλος του πολέμου
κατάφερε να διατελέσει Υπουργός των Εξωτερικών της
Αυστρίας κατά τα έτη 1968-1970, Γενικός Γραμματέ
ας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) κατά τα
έτη 1972-1981, και Πρόεδρος της Αυστρίας κατά τα έτη
1986-1992.
Ωστόσο πίσω από το ναζιστικό παρελθόν, που επι
μελώς επιχείρησε ο ίδιος να κρύψει, πίσω από τα πολι
τικά χαρακτηριστικά ενός διπλωμάτη καριέρας της με
ταπολεμικής Ευρώπης, βρισκόταν ερμητικά κλειστό το
σκοτεινό παρελθόν ενός ανθρώπου, σε πράξεις που επι
σύρουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκλήματα πολέ
μου κατά του άμαχου πληθυσμού, και σε διαπραχθέντα
εγκλήματα γενοκτονίας.
Ουσιαστική έρευνα που θα μπορούσε να τεκμηρι
ώσει βάσιμες κατηγορίες για τα παραπάνω διεξήγαγε
μεταπολεμικά ο Simon Wiesenthal, ο μοναχικός αυτός
ακούραστος διώκτης των Ναζί, ο άνθρωπος που συνέ
βαλε στην σύλληψη και καταδίκη του Adolf Eichman
καθώς και άλλων 70 Ναζί φυγόδικων εγκληματιών, με
τά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 η εφημερίδα New
York Times, στο φύλλο της 10ης Απριλίου 1986, απο
καλύπτει σε σχετικό άρθρο τη συμμετοχή του Kurt
Waldheim στις εκτοπίσεις των Εβραίων της Θεσσαλο
νίκης και των άλλων πόλεων της Ελλάδος, αναφέροντας
και τον βαθμό που κατείχε στην Wehrmacht καθώς και
το γραφείο ευθύνης του στην ομάδα στρατού Ε΄ με έδρα
τη Θεσσαλονίκη.
Από τα μέχρι τώρα ερευνητικά στοιχεία διαπιστώ
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Ο Βαλντχάιμ
και ο διωγμός
των Εβραίων
Του Αλέκου Ράπτη

νουμε ότι τον Οκτώβριο του 1943, ο Waldheim υπηρε
τεί ως ανθυπολοχαγός της Wehrmacht, στη Θεσσαλο
νίκη και διευθύνει το τμήμα 03, που αναφέρεται στον
συνταγματάρχη Herbert Warnstorff αξιωματικό του IC,
που ασχολείται με «θέματα συμμοριών» που ανήκει στο
κεντρικό αρχηγείο της ομάδας στρατού Ε΄.
Στην Ελλάδα είχε έρθει το καλοκαίρι της ίδιας χρο
νιάς και τοποθετήθηκε στο γραφείο σχεδιασμού του γερ
μανικού επιτελείου στην Αθήνα. Το ανωτέρω γραφείο
δεχόταν τις αναφορές από τις υφιστάμενες μονάδες και
ο Waldheim τις μεταβίβαζε με καθημερινή αναφορά στο
αρχηγείο της ομάδας στρατού Ε στη Θεσσαλονίκη.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την αναφορά της 1ης Ορει
νής Μεραρχίας Ορεινών Καταδρομών (I. Gebirgs
Division «Edelweiss»), που έλαβε από τα Γιάννενα στις
12 Αυγούστου 1943, στην οποία αναφερόταν ότι «το
Κουκλέσι κάηκε, τα πυρομαχικά εξερράγησαν, 10 ύπο
πτοι πολίτες τουφεκίστηκαν», και την οποία αναφορά
ο Waldheim μετέτρεψε σε «το Κουκλέσι κάηκε ολοσχε
ρώς, τα πυρομαχικά εξερράγησαν, 10 ύποπτοι ληστές
«banden-verdachtige» τουφεκίστηκαν».
Η παραποίηση των στρατιωτικών αναφορών απο
τελεί προσφιλές έργο του γραφείου και με τον τρόπο
αυτό οι άμαχοι μετατρέπονται σε «ληστές», όπως χα
ρακτηριστικά μπορούμε να διαπιστώσουμε και από άλ
λες αντίστοιχες αναφορές που αναφέρονται σε τέτοιες
«στρατιωτικές επιχειρήσεις» στην Ήπειρο κατά τη δι
άρκεια του πολέμου.
Σαν επιτελικός αξιωματικός, που φέρει τον βαθμό
του υπολοχαγού στο αρχηγείο της ομάδας στρατού Ε,
συμμετέχει και στο λεπτομερή σχεδιασμό των εκτοπί
σεων του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας, με τελι
κό προορισμό τα στρατόπεδα θανάτου του Άουσβιτς Μπιρκενάου.
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Μια μαρτυρία

στο Άουσβιτς στο κρεματόριο... Άλλοι το έσκασαν από
τη Λάρισα, ήμασταν 12 αγόρια. Ζήσαμε στο δάσος και
ον Μάρτιο του 1944 έρχεται στα Γιάννενα, σαν
πηγαίναμε από χωριό σε χωριό ώσπου βρεθήκαμε με
άγγελος θανάτου κομίζοντας το θανατικό, για
τους αντάρτες... Όταν ο πόλεμος τελείωσε οι αντάρ
τους δύστυχους ανθρώπους της εβραϊκής κοι
τες μας άφησαν να πάμε στην πόλη
νότητας και στις 25 Μαρτίου 1944
να δούμε τι συνέβη στα σπιτικά μας,
ο γερμανικός στρατός συλλαμβάνει
στις οικογένειές μας. Όταν φτάσαμε
και εκτοπίζει όλους τους Γιαννιωτοε
είδαμε ότι τίποτε δεν υπήρχε, τίποτα
βραίους της πόλης και διαμέσου Λά
να φάμε, έτσι φύγαμε. Υπήρχαν δυό
ρισας τους οδηγεί στα στρατόπεδα
είδη ανταρτών, εγώ πολέμησα με
θανάτου του Άουσβιτς-Μπιρκενάου.
τους κομμουνιστές....» (Ο Yehosua
Το τίμημα βαρύ, συνολικά 1.850
Matza δεν πρόλαβε να δει τη συνέ
Γιαννιωτοεβραίοι έχασαν τη ζωή
ντευξή του στο τεύχος του περιοδι
τους στα στρατόπεδα και μόνον 163
κού Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1998,
άνθρωποι από όλη την Κοινότητα
πέθανε στις 3 Ιανουαρίου 1998).
κατάφεραν να επιζήσουν. Την παρα
Στα χρόνια που περνούν το δη
μονή της εκτοπίσεως, ένα γερμανικό
μοσίευμα της εφημερίδας New York
υδροπλάνο προσγειώθηκε στη Λί
Daily News, στις 14 Οκτωβρίου
μνη, στα Ταμπάκικα, εκεί όπου έδε
Το εξώφυλλο της έκθεσης
2002, αποκαλύπτει πως ο πρώην Γ.Γ.
ναν τις βάρκες τους οι νησιώτες και
για τον Κ. Βαλντχάιμ.
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
αρκετός κόσμος κατέβηκε για να δει
(Ο.Η.Ε.) λαμβάνει σύνταξη από τον
το περίεργο θέαμα, ένα αεροπλάνο
Ο.Η.Ε. για την 12ετή θητεία του, το
να προσγειώνεται στη Λίμνη.
ποσό των 1.823 εκατομμυρίων δο
Ο Yehosua Matza, Γιαννιω
λαρίων, ενώ η καταβαλλόμενη ετή
τοεβραίος επιζών του Ολοκαυ
σια σύνταξη ανέρχεται σε 124.754
τώματος, αναφέρει σε συνέντευ
δολάρια.
ξή του, τον Ιανουάριο του 1998,
Μετά τη βεβήλωση της μνήμης
στο περιοδικό International Jewish
των
θυμάτων, έρχεται η επιβράβευ
Monthly πως αναγνώρισε τον Kurt
ση του θύτη για την «προσφορά» του
Waldheim: «Από την μύτη, από τον
στον Οργανισμό που ιδρύθηκε με
τρόπο που στεκόταν, τα ανοιγμέ
τά τον πόλεμο για να προστατεύσει
να του πόδια. Όταν τον είδα, ήταν
την ασφάλεια των μελών-κρατών,
στην Αμερική, (στην τηλεόραση
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντί
στα Ηνωμένα Έθνη) στην αρχή δεν
της καταδίκης η απόδοση τιμών. Ας
τον γνώρισα. Μερικά χρόνια αργό
Έγγραφο
της
23ης
Σεπτεμβρίου
1943
μην ξεχάσουμε ποτέ, μα ποτέ τους
τερα (o Waldheim είχε φύγει από
με ευανάγνωστη την υπογραφή
βάρβαρους.
τον Ο.Η.Ε.) τον είδα και είδα αυτή
του Κούρτ Βαλντχάιμ.
[Από την εφημερίδα «Ηπειρωτικός
τη φωτογραφία... Θα το θυμάμαι σε
Αγών», 18.7.2007].
όλη μου την ζωή (ο Waldheim) ήταν ο αξιωματικός στα

Τ

Γιάννενα. Εμείς είδαμε τους αξιωματικούς να έρχονται
με το υδροπλάνο στη λίμνη μας στα Γιάννενα. Ήταν
ένας από αυτούς...
Τον είδα στο στρατόπεδο στη Λάρισα. Είχαν αρχίσει
να μαζεύουν τα χρήματά μας. Εμείς πετάγαμε τα χρή
ματα κάτω μπροστά από τον Waldheim, δεν τα έπαιρ
νε από τα χέρια μας... Αυτοί στάλθηκαν στην Πολωνία
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• Στις 8 Φεβρουαρίου 1988 υπεβλήθη στον Αυστρι-

ακό Καγκελάριο Δρ. Franz Vranitzky η έκθεση της
Διεθνούς Επιτροπής Ιστορικών για την όλη δραστηριότητα του Waldheim κατά τη γερμανική Κατοχή.
Η έκθεση δημοσιεύθηκε σε τόμο από το Museum
Tusculanum Press, του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, το 1993.
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H υπόθεση του εβραίου πραγματογνώμονα καπνών Ραζόν:

συκοφαντία αίματος και διαχείριση κρίσεων στην Καβάλα του 1894
Του Βασίλη Ριτζαλέου

Τ

ο φαινόμενο του αντισημιτισμού στον ελ
ληνικό χώρο αποτελεί αντικείμενο μελέτης
μόλις τα τελευταία χρόνια1. Mαζί με τη χαρ
τογράφηση των υποθέσεων, τα κίνητρα και
οι συνέπειες του φαινομένου αποκαλύπτουν ότι η θρη
σκευτική διαφορά αποτελεί μόνο την αφετηρία για τις
αντιεβραϊκές εκδηλώσεις, καθώς οι ουσιαστικοί λόγοι
συνδέονται με το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον σε κάθε περίπτωση.
Η συκοφαντία αίματος (blood libel), η αβάσιμη κα
τηγορία για τη θυσία νεαρών Χριστιανών από Εβραίους
με σκοπό τη χρήση του αίματος στο θρησκευτικό τελε
τουργικό, που γνώρισε μεγάλη εξάπλωση σε ολόκληρη
την Ευρώπη από τo 13ο αιώνα, παρουσιάζει έξαρση στο
ελληνικό κράτος και ιδιαίτερα στις αλύτρωτες κοινό
τητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας από τα μέσα του
19ου αι. μέχρι τo Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο2.
Η πρώτη, όμως, γνωστή υπόθεση τελετουργικού φό
νου (ritual mord) σημειώνεται στο Norwich της Βρετα
νίας κατά το Μεσαίωνα (1144) με την υποτιθέμενη απα
γωγή του 12χρονου William σε ένα εβραϊκό σπίτι και τη
δολοφονία του εκεί. Η κατηγορία αφορά τη σταύρωση
του νεαρού από τους Εβραίους για την εξυπηρέτηση
μαγικών σκοπών3. Στην υπόθεση της Fulda στο γερμα
νικό χώρο (1235), για πρώτη φορά η κατηγορία του φό
νου πέντε παιδιών παίρνει τη μορφή της συκοφαντίας
αίματος για την προετοιμασία των άζυμων (matzah) του
εβραϊκού Πάσχα με τo αίμα των θυμάτων4.
Στο τέλος του 15ου αι. θα λάβει διαστάσεις ανάλογη
κατηγορία στην υπόθεση του νηπίου Simone στην πόλη
Trento της βόρειας Ιταλίας (1475), που ανακηρύχτηκε
«Μάρτυρας» και «Άγιος» της καθολικής εκκλησίας
(1582)5. Το 16ο αι. εξαπλώνεται στην Πολωνία και στη
Λιθουανία μέχρι και την εποχή του Διαφωτισμού. Στην
Πολωνία η πλειοψηφία των περιπτώσεων εντοπίζεται
σε περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν δεκάδες χιλιάδες
Εβραίοι πρόσφυγες προκαλώντας αντιδράσεις στον το
πικό πληθυσμό6.
Ο ορθόδοξος κόσμος στην Ανατολή δεν αποτελεί
εξαίρεση στη διατύπωση κατηγοριών για ανθρωπο
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θυσίες εναντίον των Εβραίων. Το 1799 η τσαρική Ρω
σία αντιμετωπίζει την πρώτη γνωστή υπόθεση, ενώ συ
γκλονίζεται από ανάλογες κατηγορίες από το 1870 μέ
χρι και τις αρχές του 20ού αιώνα7. Στην οθωμανική αυ
τοκρατορία, για πρώτη φορά, Αρμένιοι της Αμάσειας
καταγγέλλουν για ανθρωποθυσία το 1530 Εβραίους,
που διέρχονται ως κοινότητα περίοδο οικονομικής ανά
πτυξης. Από τα μέσα του 19ου αι., εξαπλώνεται τόσο
στις βαλκανικές επαρχίες της αυτοκρατορίας όσο και
στην ανατολική Μεσόγειο8.
Τον 15ο αι. εγκαταλείπονται από τις τοπικές εξου
σίες οι πρακτικές της αυτοδικίας και των «πογκρόμ»
εναντίον των Εβραίων στις πόλεις όπου διατυπώνονται
κατηγορίες για τελετουργικό έγκλημα και εγκαινιάζε
ται η εκδίκαση των υποθέσεων. Με την περίπτωση μά
λιστα του Simone (1475), «στοιχειοθετείται» η κατη
γορία πως το αίμα του παιδιού μεταφέρθηκε σε άλλες
εβραϊκές κοινότητες εξυπηρετώντας το τελετουργικό
της θρησκείας τους. Επομένως εισάγεται επίσημα το
ζήτημα της συνολικής ευθύνης των εβραίων και αυτό
θα επαναλαμβάνεται όπου θα εμφανίζονται ανάλογες
κατηγορίες9.
Μέσα σε μια μακραίωνη ευρωπαϊκή παράδοση υπο
θέσεων συκοφαντίας αίματος, η υπόθεση της Καβάλας,
οθωμανικής ακόμη πόλης στο τέλος του 19ου αι., πα
ρουσιάζει ιδιαίτερες πτυχές τόσο στα κίνητρα όσο και
στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τις το
πικές αρχές και τις κοινότητες. Μας είναι γνωστή από
δύο προξενικές αναφορές που βρέθηκαν στα αρχεία
του υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας
στο Λονδίνο10 και στα διπλωματικά αρχεία της Γαλλίας
στη Ναντ11. Συντάκτες των εγγράφων είναι οι επίτιμοι
υποπρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων στην Καβάλα,
ο γιατρός Pecchioli της Βρετανίας12 και ο έμπορος Πι
ερ Βουλγαρίδης της Γαλλίας13 αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τον υποπρόξενο της Βρετανίας, τo ελ
ληνικό στοιχείο στην πόλη κατηγορούσε τη σύζυγο του
Ραζόν14, Εβραίου πραγματογνώμονα καπνών της εται
ρείας των αδερφών Allatini15, για απόπειρα τελετουρ
γικού φόνου σε βάρος ενός ορφανού κοριτσιού. Φημο
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λογούνταν πως η γυναίκα κάλεσε το χριστιανόπαιδο,
την ημέρα του Σαββάτου, για να ανάψει τη φωτιά του
σπιτιού, καθώς η ίδια απείχε από οποιαδήποτε εργασία
εκείνη την ημέρα τηρώντας τις εβραϊκές παραδόσεις.
Μετά την είσοδο του παιδιού στο σπίτι, λέγεται πως το
οδήγησε στο υπόγειο προκειμένου να το δολοφονήσει.
Το κορίτσι σώθηκε με την επέμβαση του καβάση (φύ
λακα) του Wix, ενός άλλου γνωστού Εβραίου καπνέ
μπορα της πόλης16. Τελικά, με τη διάδοση της φήμης,
κατηγορείται ο ίδιος ο Ραζόν πως έκρυψε δύο χριστια
νόπαιδα, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, «για να ασκή
σει σε αυτά το μυστήριο του αίματος με την ευκαιρία
του προσεχούς εβραϊκού Πάσχα».
Η φήμη μεταδόθηκε αστραπιαία, το ίδιο βράδυ
στις 7 Απριλίου 1894, στη μικρή κοινωνία της Καβά
λας. Ένα πλήθος 500-600 εξαγριωμένων Ελλήνων17 συ
γκεντρώθηκε μπροστά στο σπίτι του Ραζόν, με εχθρι
κές διαθέσεις εναντίον του και των ομόθρησκων γειτό
νων του. Ταυτόχρονα σημειώθηκε επεισόδιο μπροστά
στο γειτονικό σπίτι του Εβραίου εμπόρου και τραπε
ζίτη Νατάν Ναχμία18. Το πλήθος λιθοβόλησε το σπίτι
και οι ένοικοι απάντησαν εκτοξεύοντας νερό εναντί
ον του πλήθους.

Σ

ύμφωνα με το βρετανικό έγγραφο, ο Pecchioli,
με την «πολύχρονη παρουσία του στην πόλη»,
διαβεβαιώνει πως θα διεξαχθεί έρευνα από τον
καϊμακάμη και τις νόμιμες αρχές. Η ατμόσφαιρα γίνε
ται πιο ήρεμη και οι Έλληνες πρόκριτοι απομακρύνουν
τους συγκεντρωμένους. Πραγματοποιείται συμβού
λιο στην κατοικία του Ισπανού υποπρόξενου20 με τη
συμμετοχή Ελλήνων προκρίτων και του Έλληνα υπο
πρόξενου21. Συγκροτείται επιτροπή για τη διεξαγωγή
της έρευνας από τον καϊμακάμη, τον εκπρόσωπο του
Μητροπολίτη22, τον ραβίνο23, τις αστυνομικές αρχές,
πρόκριτους και 4-5 άτομα από το πλήθος. H έρευνα
απέβη άκαρπη, δεν βρέθηκαν παιδιά και ούτε κάποιος
στην πόλη δήλωσε την εξαφάνιση παιδιού24. Το επό
μενο βράδυ, ελάχιστοι Έλληνες επέστρεψαν στην οι
κία του Ραζόν, προκάλεσαν μικροεπεισόδιο και συνε
λήφθησαν.
Ο Pecchioli ασκεί έντονη κριτική στον καϊμακάμη
για ολιγωρία και ανευθυνότητα. Φροντίζει, ωστόσο, να
ζητήσει την παρέμβαση των εκπροσώπων της Τράπε
ζας Θεσσαλονίκης στον καϊμακάμη για την έκδοση δι
αταγής με σκοπό την αποτροπή ανάλογων περιστατι
κών. Παράλληλα, ο ίδιος επιθυμεί συνάντηση με τον
Μητροπολίτη «γιατί υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες στο
ελληνικό στοιχείο». Η υπόθεση κλείνει ουσιαστικά με
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τά τη συμφωνία του καϊμακάμη, των προκρίτων της ελ
ληνικής και της εβραϊκής κοινότητας Καβάλας για τη
διευθέτηση όλων των παραμέτρων της.
Ο υποπρόξενος της Βρετανίας στο έγγραφό του θε
ωρεί αρχικά πως θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «λαϊκή
επανάσταση αντισημιτικού θρησκευτικού χαρακτήρα».
Στη συνέχεια σπεύδει να μετριάσει τις εντυπώσεις: «Τε
λικά η όλη ιστορία ήταν προϊόν παρεξήγησης, καθώς
οι Έλληνες πιστεύουν πως οι Εβραίοι για να τελέσουν
το Πάσχα τους έχουν ανάγκη από χριστιανικό αίμα».
Εκτός από τη διάθεση προβολής της δικής του συμβο
λής στην αποκλιμάκωση της έντασης26 και την ευαι
σθησία του για τη θέση του εβραϊκού στοιχείου27, η αλ
λαγή εκτίμησης δείχνει την ισχυρή εντύπωση που προ
κάλεσε η επιθυμία διατήρησης της ηρεμίας στην πόλη
και η ειρηνική κατάληξη της υπόθεσης.
Εξετάζοντας προσεκτικά τις οικονομικές συνθήκες
στην πόλη, η υπόθεση του Pecchioli πως το περιστατι
κό ήταν μόνο «προϊόν παρεξήγησης» δεν αποτελεί ικα
νοποιητική ερμηνεία, ενώ υποβαθμίζει και την άμεση
αντίδραση των αρχών και των κοινοτήτων. Στο τέλος
του 19ου αιώνα η Καβάλα γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη
χάρη στο καπνεμπόριο και στις εξαγωγές του λιμανιού
της. Μέσα σε αυτές τις ευνοϊκές οικονομικές συνθή
κες, η εβραϊκή κοινότητα ιδρύεται το 1880 από 20 πε
ρίπου οικογένειες Θεσσαλονικέων Εβραίων οι οποίοι
προχωρούν στην ανέγερση της συναγωγής “Μπεθ-Ελ”
το 1883/1884. Στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια ο εβρα
ϊκός πληθυσμός έχει ήδη αυξηθεί σε 250 ψυχές σε συ
νολικό πληθυσμό 10.000-12.000 κατοίκων, σύμφωνα
με εβραϊκή πηγή28.
Η κοινότητα αναπτύσσεται γύρω από τη συναγω
γή «Μπεθ-Ελ» (στην οδό Παύλου Μελά), σε κάθετους
δρόμους βόρεια της σημερινής εμπορικής οδού Ομο
νοίας, και στη συνέχεια προς τα ανατολικά στη συνοι
κία «Γύφτικα» (Gomlek Dere ή Dere mahalle) ή του
«Αγίου Γεωργίου» όπως είναι γνωστή ήδη στο μεσο
πόλεμο29. Νοτιότερα, οι καπναποθήκες και τα γραφεία
των εταιρειών καπνού, εβραϊκών συμφερόντων από τη
Θεσσαλονίκη και το εξωτερικό, καταλαμβάνουν μεγά
λες εκτάσεις τόσο στην περιοχή του σημερινού δημαρ
χείου όσο και στα δυτικά αυτής της περιοχής30.
Οι δύο σημαντικότερες εβραϊκές επιχειρήσεις, η
εταιρεία των Allatini και του Herzog, ελέγχουν στο τέ
λος του 19ου αι. τουλάχιστον το 70% της εμπορίας, επε
ξεργασίας και εξαγωγής των 4.130.000 κιλών των πε
ρίφημων ανατολικών καπνών που εξάγονται από το
λιμάνι της Καβάλας31, παραμερίζοντας τους κυρίαρ
χους μέχρι τo 1880 Έλληνες καπνέμπορους32. Με τις
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παραπάνω επιδόσεις, αυτές οι επιχειρήσεις ελέγχουν
την καπναγορά επιβάλλοντας τις τιμές στους παρα
γωγούς και τo ύψος των ημερομισθίων στα προσφερό
μενα εργατικά χέρια, μέχρι την εμφάνιση των αμερικα
νικών εταιρειών στις αρχές του 20ού αι.33
Στις οικονομικές συναλλαγές διαδραματίζουν ση
μαντικό ρόλο η Τράπεζα Θεσσαλονίκης (συμφερόντων
Allatini) και μικρά εβραϊκά τραπεζικά γραφεία34, που
ανταγωνίζονται τις κύριες οθωμανικές τράπεζες και
άλλα τραπεζικά γραφεία στην εξυπηρέτηση της ζήτη
σης μεγάλων κεφαλαίων κίνησης όπως απαιτεί η κα
πναγορά35.
Στις εβραϊκές επιχειρήσεις οι διευθυντές και τα
ανώτερα στελέχη στα διάφορα τμήματα είναι πρό
σωπα εβραϊκής καταγωγής που διαθέτουν πείρα στις
εμπορικές συναλλαγές και γνωρίζουν τις απαραίτητες
για το διεθνές καπνεμπόριο γλώσσες. Αυτήν την πε
ρίοδο οι απόφοιτοι των σχολών της Alliance Israelite
Universelle36 και των εμπορικών σχολών στη Θεσσα
λονίκη είναι περιζήτητοι στην Καβάλα37.

Η

οικονομική κυριαρχία των λιγοστών αριθμη
τικά Εβραίων, κυρίως Ευρωπαίων και Θεσσα
λονικέων, απέναντι στις δύο μεγάλες πλη
θυσμιακές ομάδες, τους Τούρκους και τους Έλληνες,
προκαλεί τις αντιδράσεις των τελευταίων για την υψη
λή συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε
λίγες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, διατυπώνονται κατη
γορίες για προνομιακές σχέσεις των Εβραίων εμπόρων
με τις ευάλωτες σε χρηματισμό τοπικές αρχές στο σα
ντζάκι της Δράμας, όπου ανήκει και η Καβάλα38. Εξαι
τίας αυτής της συγκέντρωσης, οι ελληνικές προξενικές
αρχές εκφράζουν μάλιστα την ανησυχία τους για τις πο
λιτικές επιπτώσεις σε μια διαρκώς και πιο ανήσυχη ενό
ψει εθνικών αντιπαραθέσεων Μακεδονία39.
Η ευμάρεια των εβραϊκών οίκων και των ελάχιστων
ομοθρήσκων με θεσσαλονικιώτικη προέλευση γενικεύ
εται αυθαίρετα στο σύνολο των εβραίων της πόλης, οι
οποίοι ανήκουν στην πλειοψηφία τους στην τάξη των
καπνεργατών. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι αντιμε
τωπίζουν την επιτυχία των εβραϊκών επιχειρήσεων με
φθόνο και καχυποψία, καθώς απολαμβάνουν τα οφέ
λη μιας περιοχής που κατοικείται κυρίως από μη εβραί
ους40.
Η επιλογή του εμπειρογνώμονα καπνών των
Allatini Ραζόν για την κατηγορία της ανθρωποθυσί
ας δεν ήταν καθόλου τυχαία στην Καβάλα του 1894.
Ενώ οι συνηθισμένοι στόχοι της συκοφαντίας αίματος
στη νότια βαλκανική είναι μικροπωλητές και γυρολό
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γοι41, στην περίπτωση της Καβάλας επιλέγεται ένας
«εξπέρ» των καπνών που εργάζεται στην κορυφαία κα
πνεμπορική εταιρεία. Ταυτόχρονα, ο σαράφης και κα
πνέμπορος Νατάν Ναχμία, που ανήκει στον πυρήνα
των εύπορων Θεσσαλονικέων της πόλης, δέχεται επί
θεση από το μαινόμενο πλήθος. Ο Εβραίος μεταπρά
της στην Καβάλα αποτελεί για πολλούς κίνδυνο μέ
σα στις νέες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που
χαρακτηρίζονται από τον ανταγωνισμό και τις υψηλές
προσδοκίες ανάμεσα σε εθνοθρησκευτικές κοινότη
τες και ιδιώτες.
Τον Απρίλιο μάλιστα του 1894, το οθωμανικό μο
νοπώλιο42 παραχωρεί στην Τράπεζα Θεσσαλονίκης τα
δικαιώματά του για την πώληση του καπνού στην περι
φέρεια της Καβάλας για πέντε χρόνια από την 1η Μαρ
τίου 1894. Η χορήγηση αδειών παραγωγής στους καλ
λιεργητές, η αγορά και η επεξεργασία των καπνών για
λογαριασμό του μονοπωλίου και τις ανάγκες της τουρ
κικής αγοράς, η αποστολή των καπνών στα εργοστά
σια για μεταποίηση, η επιτήρηση των αποθηκών των
ανταγωνιστών εμπόρων και εταιρειών, ελέγχονται πλέ
ον από την Τράπεζα Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά από
τους Allatini. Ο Γάλλος πρόξενος Θεσσαλονίκης σημει
ώνει με νόημα: «Δε βλέπω ποίο συμφέρον οδήγησε το
οθωμανικό μονοπώλιο σε αυτήν τη σύμβαση»43.
Αν συνυπολογιστεί η θρησκευτική διαφορά ανάμε
σα σε Χριστιανούς και Εβραίους που ενισχυόταν πα
ραδοσιακά τις ημέρες του (εβραϊκού και χριστιανικού)
Πάσχα44, το έδαφος φαίνεται πρόσφορο για να ξεσπά
σουν επεισόδια με την πρώτη ευκαιρία. Η εποχή σημα
δεύεται από πραγματική έξαρση των υποθέσεων συ
κοφαντίας αίματος στην ευρύτερη περιοχή της νότι
ας βαλκανικής και ανατολικής Μεσογείου, απ’ όπου
προέρχονται πολλοί οικονομικοί μετανάστες στην Κα
βάλα. Έχουν ζήσει πρόσφατα επεισόδια στην Αλεξάν
δρεια (1881)45, στην Κέρκυρα (1891)46, στο Πορτ-Σάιντ
(1892)47, σε βουλγαρικές πόλεις (1891, 1893)48, στην
Καλλίπολη (1894)49.

Τ

ο δεύτερο ζήτημα προς διερεύνηση είναι η δι
αχείριση της κρίσης με πλήρη αποκλιμάκωση
της βίας από τις αρχές και τους κύριους εμπλε
κόμενους, την ελληνική και την εβραϊκή κοινότητα. Η
προηγούμενη ιστορική εμπειρία στην Ευρώπη σημα
δεύτηκε από πρωτοφανή μέτρα σε βάρος των Εβραί
ων που κατηγορήθηκαν σε ανάλογα επεισόδια. Αντί
των «πογκρόμ» στο γερμανικό χώρο όπως την εκδί
ωξη των Εβραίων από το Wolfsberg (1338)50, της κα
τάσχεσης περιουσιών και της απέλασης των ισπανοε
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βραίων το 149251, της απαγόρευσης εγκατάστασής τους
στο Τρέντο της Ιταλίας μέχρι το 18ο αι. ή της δικαιο
λόγησης των αντιεβραϊκών μέτρων από τους Ναζί53,
εξαιτίας υποθέσεων συκοφαντίας αίματος, Έλληνες και
Εβραίοι στην περίπτωση της Καβάλας αναζητούν ει
ρηνική λύση.
Είναι βέβαιο πως η εβραϊκή πλευρά επιθυμεί πρώ
τη την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης. Η ηγεσία της
κοινότητας καταγγέλλει τις αυθαίρετες κατηγορίες και
προστατεύει τα λιγοστά και ανίσχυρα στην πλειοψη
φία τους μέλη της. Ταυτόχρονα προασπίζεται τα δικά
της εμπορικά συμφέροντα, όπως και εκείνα των μεγά
λων εβραϊκών επιχειρήσεων. Καθώς το επεισόδιο συ
μπίπτει με την έναρξη της νέας περιόδου καπνεργασί
ας, η επεξεργασία και οι εξαγωγές πρέπει να ανταπο
κριθούν στην υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό χωρίς
προβλήματα που θα έπλητταν την αξιοπιστία των εται
ρειών απέναντι στους ξένους αγοραστές. Ένα πλήγμα
στο καπνεμπόριο θα είχε άμεσες και οδυνηρές επιπτώ
σεις και στην Τράπεζα Θεσσαλονίκης.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιδρά
σεις της ηγεσίας στην ελληνική κοινότητα. Η ουσια
στική συμβολή της στην αποκλιμάκωση της έντασης
δείχνει πως ούτε προκάλεσε τα επεισόδια ούτε επιθυ
μούσε να τo εκμεταλλευτεί. Στη συντριπτική πλειοψη
φία τους, οι ελληνικής καταγωγής πρόκριτοι έχουν πα
ρόμοια συμφέροντα με τους Εβραίους πρόκριτους και
επιχειρηματίες.
Συμμετέχουν και αυτοί στην ομάδα των καπνέμπο
ρων και των τραπεζιτών που προσδοκούν υψηλά κέρ
δη από τον καπνό, όπως ακριβώς και οι άμεσα εμπλε
κόμενοι υποπρόξενοι της Γαλλίας Βουλγαρίδης και της
Ισπανίας Παρτίδης.
Οι Έλληνες καπνέμποροι εκείνη την περίοδο έχουν
αποδεχθεί την ήττα τους στο καπνεμπόριο από τους
Allatini και Herzog. Αντιλαμβάνονται επίσης πως οι
μεγάλες επιχειρήσεις με την προώθηση του προϊόντος
στις διεθνείς αγορές, κάτω από διαφορετικούς όρους
λόγω των κεφαλαίων και των διασυνδέσεών τους, ανοί
γουν νέες αγορές, δημιουργούν ευνοϊκότερες προϋπο
θέσεις για μεγαλύτερη επέκταση της παραγωγής, της
επεξεργασίας και του εξαγωγικού εμπορίου του ανα
τολικού καπνού. Επομένως δίνονται νέες ευκαιρίες σε
όλους για να αποσπάσουν ένα μερίδιο της μεγαλύτερης
ζήτησης. Έπειτα οι Έλληνες καπ νέμποροι είναι αδύ
ναμοι να ανατρέψουν το οικονομικό περιβάλλον που
διαμορφώνεται από τις εβραϊκές επιχειρήσεις και να
το αντικαταστήσουν με ένα άλλο σύστημα ανάλογων
δυνατοτήτων.
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Η παρέμβασή τους για τον τερματισμό της κρίσης
επιτρέπει την αναβάθμιση του ρόλου των Ελλήνων κα
πνέμπορων μέσα στην υπάρχουσα καπναγορά. Καθώς
το επεισόδιο πλήττει το κύρος του σημαντικότερου κα
πνεμπορικού οίκου, οι Έλληνες με την υπεύθυνη στά
ση τους γίνονται αξιόπιστοι συνομιλητές τόσο των με
γάλων επιχειρήσεων όσο και των τοπικών αρχών, αμ
βλύνοντας την εντύπωση των περιφερειακών παραγό
ντων και διεκδικώντας έμμεσα στενότερη συνεργασία.
Αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή προμήθειας των εβραϊ
κών εταιρειών με καπνά από την περιφέρεια, καθώς οι
Έλληνες καπνέμποροι διαθέτουν πείρα δεκαετιών και
γνώση της νοοτροπίας των ντόπιων καλλιεργητών.
Η συνειδητοποίηση των κοινών συμφερόντων ανά
μεσα στα μέλη της πολυεθ νικής μεταπρατικής αστι
κής τάξης στην Καβάλα, όπως προκύπτει από τη με
τριοπαθή στάση τους, αποτελεί τo βασικό κριτήριο στις
επιλογές τους και σταδιακά τους αποδεσμεύει από το
άγονο πεδίο των προκαταλήψεων και των κοινοτικών
διενέξεων. Η εγκατάλειψη των διαχωριστικών γραμ
μών ξεκινά από τους καπνέμπορους της Καβάλας ενώ
σύντομα θα ακολουθήσουν οι χιλιάδες Μουσουλμάνοι,
Χριστιανοί και Εβραίοι καπνεργάτες, που θα συσπει
ρωθούν στις κινητοποιήσεις του 1896 χωρίς θρησκευ
τικές διακρίσεις54.
Με την ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης, η Καβάλα
πρωτοπορεί στην περιοχή της, στα τέλη του 19ου αιώνα,
για τη δημιουργία ενός νέου τύπου πόλης που δεν απο
τελεί σύνολο ανεξάρτητων εθνοθρησκευτικών κοινοτή
των αλλά συγκροτείται από ετερόκλητες ομάδες πληθυ
σμού με κοινά συμφέροντα παράλληλα με τη συνέχιση
της κοινοτικής ζωής.
Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ενώ ο
πληθυσμός της Καβάλας έχει δεχτεί σημαντικές μετα
βολές με την αποχώρηση των Μουσουλμάνων και την
άφιξη των Ελλήνων προσφύγων του 1922, σημειώνο
νται τουλάχιστον άλλα δύο περιστατικά συκοφαντίας
αίματος. Το Μάρτιο του 1926, οι Εβραίοι της πόλης κα
τηγορήθηκαν για το θάνατο ενός δεκάχρονου παιδιού
που ανήκε σε προσφυγική οικογένεια. Η φήμη πως «το
είχαν σκοτώσει για να χρησιμοποιήσουν το αίμα του
στην παρασκευή των άζυμων» προκάλεσε γενική ανα
στάτωση. Ξεσπούν περιορισμένα επεισόδια εναντίον
εβραϊκών σπιτιών μέχρι να αποκαλυφθεί πως το παιδί
έπεσε θύμα βιασμού από έναν σάτυρο και ρίχτηκε σε
χαράδρα κοντά στην πόλη. Η αντίδραση του διοικητή
της χωροφυλακής απέτρεψε τα χειρότερα σύμφωνα με
εβραϊκή πηγή της εποχής55.
Το 1932, στη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρί
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σης μετά το «κραχ» του 1929, η Καβάλα αναστατώ
νεται ξανά από κατηγορίες σε βάρος Εβραίων για τον
τραυματισμό ενός παιδιού, πιθανόν προσφυγικής κα
ταγωγής. Στην ανακοίνωσή του ο Νομάρχης Καβάλας
Τοράκης είναι σαφής: «οι αμυχαί - διότι περί αμυχών
πρόκειται - τας οποίας φέρει ο μικρός υιός του υποδη
ματοποιού Θεοδωρίδου δεν είναι έργον Ισραηλίτου και
μάλιστα διά τους λόγους τους οποίους έφερον αι δια
δόσεις»56.
Η επανάληψη της συκοφαντίας αίματος, τέσσερις
δεκαετίες μετά το πρώτο γνωστό επεισόδιο, δείχνει την
αντοχή των προκαταλήψεων εναντίον των Εβραίων οι
οποίες ενισχύθηκαν από τους Έλληνες πρόσφυγες με
τά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922. Στον το
πικό πολιτισμό της ιδιαίτερης πατρίδας των προσφύ
γων αντανακλάται ο ανταγωνισμός με τους Εβραίους
στην Ανατολή57.

Τ

όσο στη Θράκη58 όσο και στα μικρασιατικά
παράλια59 Έλληνες αστοί και χωρικοί πίστευ
αν σε λαϊκές δοξασίες εναντίον των Εβραί
ων και αρκετοί τηρούν ανάλογες παραδόσεις, με θρη
σκευτικές κυρίως καταβολές, μετά την εγκατάστασή
τους στον ελλαδικό χώρο 60. Στην «νέα πατρίδα», στην
Καβάλα, ένα τμήμα των προσφυγών αντιμετωπίζει με
προκατάληψη τους Εβραίους της πόλης σαν «ντόπιουςξένους»61, που διατηρούν τα ηνία της εμπορίας του κα
πνού, του πολύτιμου προϊόντος της περιοχής.
Η κυριαρχία των εβραϊκών επιχειρήσεων μέχρι το
μεσοπόλεμο στο καπνεμπόριο και η κοινωνική ανατα
ραχή από τις καπνεργατικές κινητοποιήσεις και τη στα
διακή υποχώρηση των εισοδημάτων στις τοπικές οι
κονομίες του καπνού, παράλληλα με τη νευρικότητα
των προσφύγων για την επιστροφή στις εστίες τους ή
την αποκατάστασή τους στη νέα πατρίδα, αποτελούν
τις νέες αφορμές για τις αντιεβραϊκές εκδηλώσεις ενός
τμήματος της κοινής γνώμης στην Καβάλα, κυρίως
προσφυγικής καταγωγής62.
Ίσως δεν είναι τυχαίο πως σχεδόν ταυτόχρονα με
την κοινωνική αναταραχή από την ανεργία και την
ανέχεια στην πόλη αλλά και την τελευταία υπόθεση
συκοφαντίας αίματος (1932), εμφανίζεται στην Κα
βάλα η αντισημιτική οργάνωση «Εθνική Ένωσις Ελ
λάς», γνωστή σαν ΕΕΕ63. Η πρώτη ιδρυτική της συνέ
λευση θα γίνει τον Ιούνιο του 1932 με τη συμμετοχή
πολλών καπνεργατών. Η παρουσία τους αποδεικνύει
τη διείσδυση της οργάνωσης και των ιδεών της στα πιο
καταπιεσμένα από τις τραγικές οικονομικές συνθήκες
στρώματα στην Καβάλα64.
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Ο

πως ακριβώς και στην υπόθεση του 1894, τό
σο οι πολιτικές όσο και οι αστυνομικές αρ
χές επεμβαίνουν δυναμικά με ανακρίσεις και
επίσημες διαψεύσεις για την προστασία των Εβραίων
και της δημόσιας τάξης, με το έμπρακτο ενδιαφέρον
των καπνέμπορων τουλάχιστο στην περίπτωση του
192665.
Ωστόσο, οι κοινωνικές συνθήκες στο μεσοπόλεμο
έχουν αλλάξει σε σχέση με την τελευταία περίοδο της
τουρκοκρατίας και οι Εβραίοι γίνονται αποδεκτοί από
ευρύτερα στρώματα της καβαλιώτικης κοινωνίας, κυ
ρίως ανάμεσα στην παλαιότερη ομάδα των Χριστιανών
κατοίκων66. Παρά τις προκαταλήψεις των προσφύγων
και την εμφάνιση των εθνικιστών της ΕΕΕ67, σημαντι
κό τμήμα των Χριστιανών και των Εβραίων συμβιώνει
αρμονικά, σε διακοινοτικές συνοικίες κυρίως στο κέ
ντρο της πόλης, μοιράζεται την ίδια εργασία στις κα
πναποθήκες, υφίσταται τις ίδιες καταθλιπτικές συνέ
πειες της οικονομικής κρίσης στην καπνεργασία και
στο εμπόριο.
Στις τρεις γνωστές υποθέσεις συκοφαντίας αίμα
τος στην Καβάλα, κατά την περίοδο 1894-1932, η ενι
αία στάση των ηγετικών ομάδων στην πόλη, χάρη στην
κοινότητα των συμφερόντων τους, σε συνδυασμό με τη
δύναμη επιβολής τους στην τοπική κοινωνία, αποδυ
ναμώνουν ομάδες πληθυσμού που αναζητούν «απο
διοπομπαίους τράγους» στη διάψευση των κοινωνικών
προσδοκιών τους. Οι εκδηλώσεις, όμως, αλληλεγγύης
των Χριστιανών της Καβάλας, σύμφωνα με έγγραφο
του Γερμανού προξένου Drager68, κατά τον εκτοπισμό
των Εβραίων της πόλης στις αρχές Μαρτίου 1943, στη
διάρκεια της πιο βίαιης βουλγαρικής κατοχής69, υπεν
θυμίζουν πως το σύνθετο φαινόμενο του αντισημιτι
σμού στην Ελλάδα απαιτεί περισσότερο συστηματική
μελέτη παρά εύκολους αφορισμούς70.
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Ημέρα Μνήμης
Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων

Από την κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο Άγνωστου
Στρατιώτη. O εκπρόσωπος
της Κυβέρνησης υπουργός
Εσωτερικών κ. Πρ.
Παυλόπουλος, ο Νομάρχης
Αθηνών κ. Ιωάννης Σγουρός
και ο πρόεδρος του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος κ. Μωϋσής
Κωνσταντίνης.

Η

Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος τιμήθηκε με εκδήλωση
που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2008, στις 7 το απόγευ
μα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Νομαρχία Αθηνών,
το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και οι
Ισραηλιτικές Κοινότητες Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός απότισε φόρο τιμής στη
μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης, με
ταξύ των οποίων και 67.000 Έλληνες Εβραίοι (το 86%
του συνολικού εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας), που
εξοντώθηκαν στα Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρω
σης και παράλληλα τίμησε εκείνους που συνέβαλαν
στη διάσωση Εβραίων.
Σε αναγνώριση της έμπρακτης βοήθειάς τους,
κατά τη φετινή εκδήλωση τιμήθηκαν οι τότε Πρόξενοι της Ισπανίας και της Ιταλίας που έσωσαν
Εβραίους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Πρόκειται για πράξεις ανθρωπισμού σε μια περίοδο που
η απανθρωπιά του Φασισμού και του Ναζισμού κατείχε την Ελλάδα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, εκπροσωπώντας
αντιστοίχως την Ισπανία και την Ιταλία, οι Υφυπουρ
γοί Εξωτερικών κ. Μπερναρδίνο Λεόν και Φαμιάνο
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Κρουτσανέλι. Επίσης, εκτός των άλλων, παρέστησαν:
η αντιπρόεδρος της Βουλής κα Έλ. Παπαδημητρίου,
οι υπουργοί, κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, κύριοι Γ.
Αλογοσκούφης, Θ. Κασσίμης, Ιω. Παπαθανασίου, Ιω.
Βαληνάκης, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η κυρία Σ. Ράπτη,
του ΚΚΕ ο κ. Βασ. Δημόπουλος, το μέλος της Πολι
τικής Γραμματείας του ΣΥΝ κ. Παν. Τριγάζης, η τ.
Πρόεδρος της Βουλής κ. ΄Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, οι
βουλευτές κ. Π. Παναγιωτόπουλος, Μ. Βαρβιτσιώτης,
Κ. Κουκοδήμος, Μ. Γλέζος, Γρ. Νιώτης κ.ά. Πρέσβεις
ξένων χωρών, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, πρώην
υπουργοί, εκπρόσωποι του πνευματικού, επιστημονι
κού και επαγγελματικού κόσμου της χώρας κ.ά.
Η Υπουργός Εξωτερικών κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, αφού
αναφέρθηκε στα δεινά που υπέστησαν οι Εβραίοι από
τη «φυλετική και εθνικιστική αναλγησία της δεκαετίας
του 1940», κατέληξε: «Ως Υπουργός των Εξωτερικών
της χώρας που υπέστη σε σημαντικό βαθμό τα δεινά
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σας καλώ σήμερα, ημέρα
μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων, να
ενώσουμε όλοι τις φωνές μας κατά του αντισημιτισμού.
Να διατηρήσουμε αναλλοίωτο στη μνήμη μας το μαρ
τύριο που υπέστησαν οι Εβραίοι συμπολίτες μας. Να
λυτρώσουμε τις αθώες και αδικοχαμένες ψυχές τους.
Να αγωνιστούμε για ανοιχτές κοινωνίες, για κοινωνίες
ευημερούσες, για κοινωνίες ισότητας, δικαιοσύνης και
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αδελφοσύνης».
Ο Νομάρχης Αθηνών κ.
Ιωάννης Σγουρός υπογράμ
μισε ότι «σήμερα, στις λε
γόμενες πολιτισμένες χώρες
αναπτύσσονται φαινόμενα
βίας, προκατάληψης και ρα
τσισμού που μας απειλούν
όλους, χωρίς εξαίρεση. Αιτί
ες γι΄ αυτά είναι η αδιαφορία
για τον συνάνθρωπό μας, η
έλλειψη σεβασμού για την
διαφορετικότητα, η μισαλλο
δοξία, ο φανατισμός, η ανοχή
απέναντι στα φαινόμενα προ
κατάληψης, απολυταρχισμού
και βίας».
Ο πρόεδρος του Κεντρι- Από το άναμμα κεριών στη μνήμη των Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί κατά
κού Ισραηλιτικού Συμβου- το Ολοκαύτωμα.
λίου Ελλάδος κ. Μωϋσής
Κωνσταντίνης, στην ομιλία του, στάθηκε στο θέμα τεύσουν Εβραίους. Ο ίδιος περιέγραψε τους τρόπους
της ευγνωμοσύνης την οποία καθ΄ όλη τη μεταπολε που συμπατριώτες Έλληνες φίλοι του τον βοήθησαν
μική περίοδο εκφράζουν με κάθε τρόπο οι Εβραίοι σε να διαφύγει τη σύλληψη.
Ακολούθησε η επίδοση αναμνηστικών Τιμητικών Δι
όσους τους βοήθησαν κατά την τραγική περίοδο του
ακρίσεων
στους Υφυπουργούς Εξωτερικών της ΙσπαΟλοκαυτώματος. Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικά στις τότε
επιτυχείς ενέργειες του Γενικού Προξένου της Ισπανίας νίας κ. Bernardino Leon και της Ιταλίας κ. Famiano
στην Αθήνα Σεμπαστιάν ντε Ρομέρο Ραδιγάλες για να Crucianelli, καθώς και σε συγγενείς των αειμνήστων
Προξένων Ραδιγάλες και Τζαμπόνι.
διασώσει Εβραίους ισπανικής καταγωγής.
Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας ΘεσO Ιταλός Υφυπουργός, στο χαιρετισμό του, ανέ
σαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ εξιστόρησε τις αγωνιώδεις
προσπάθειες του Ιταλού Προξένου στη Θεσσαλονίκη φερε ότι η Ιταλία που στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Γκουέλφο Τζαμπόνι και των συνεργατών του ώστε να Πολέμου παρασύρθηκε από τη Φασιστική ιδεολογία
υπονομεύσουν έμπρακτα τα γερμανικά σχέδια για την και συμπορεύτηκε με τις απεχθείς ρατσιστικές επιλογές
εξολόθρευση των Εβραίων. Τελικά κατόρθωσαν να δια του Ναζισμού, σήμερα μπορεί να κοιτάξει με περηφάνια
και βαθιά ευγνωμοσύνη προσωπικότητες, όπως ο στη
σώσουν μεγάλο αριθμό που ξεπερνά τα 500 άτομα.
Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθη- Κατοχή πρόξενός της Zamboni, που ήξεραν με τις τότε
νών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, με αφορμή τα όσα απάν ενέργειές τους να δώσουν απόλυτη αξία στην προστα
θρωπα συνέβησαν στο Ολοκαύτωμα, ανέδειξε τα κατα σία της ζωής.
Ο Ισπανός Υφυπουργός, με αφορμή το τιμηθέν
στροφικά αποτελέσματα για την ανθρώπινη κοινωνία
που δημιουργούνται σαν επακόλουθα της μισαλλοδο ηθικό παράστημα του τότε Ισπανού διπλωμάτη Ραδι
γάλες, τόνισε ότι: «Αυτό είναι το ηθικό μήνυμα που,
ξίας και του αντισημιτισμού.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνε- μετά τη συμπλήρωση πλέον των τεσσάρων δεκαετιών
δρίου κ. Moshe Kantor, στην ομιλία του, αναφέρθηκε από το τέλος της παγκόσμιας διένεξης, οφείλουμε να
στην αξία που έχει για τις νέες γενιές η διδασκαλία του δίνουμε το παρόν μπροστά στις προκλήσεις και τις
Ολοκαυτώματος και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αδικίες που ακόμα και σήμερα απειλούν τον κόσμο και
για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αναβίωση του την ειρήνη».
αντισημιτισμού.
Το πρωί της ίδιας ημέρας έγινε κατάθεση στεφάΗ κα Ραχήλ – Λόλα Άντζελ, διασωθείσα από το
στρατόπεδο Μπέργκεν – Μπέλσεν, κατέθεσε την νων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τους
προσωπική της μαρτυρία για τη συμβολή του Ισπανού εκπροσώπους των Αρχών και των Ισραηλιτικών Κοινο
Προξένου και των συνεργατών του ώστε να βοηθήσουν τήτων Ελλάδος. Ως Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού
και της Κυβέρνησης, στεφάνι κατέθεσε ο υπουργός
συλληφθέντες Εβραίους.
Ο κ. Αρμάνδος Μοδιάνο, που διασώθηκε κατά το Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Προκόπης
διωγμό, αναφέρθηκε στα όσα έπραξαν στελέχη του Παυλόπουλος.
Ιταλικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη για να προστα
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Ασημακόπουλος Κώστας, 210/15
Β
Βαζάκας Θωμάς, 211/6
Βαλέτας Κώστας, 207/22
Βενέτσια Σλόμο, 210/13
Γ
Γιαλκέτσης Θαν., 210/12
Δ
Δούκαρης Δημ., 211/8
G
Goodman Martin, 209/12
K
Καρατζόγλου Γιάννης, 212/8
Καρκαγιάννης Αντώνιος, 210/2
Κατσαρός Λουκάς, 208/26
Κοσμά Ελένη, 207/2
Κουλούρη Χριστίνα, 211/2
Κωνσταντίνης Μωϋσής, 208/8
M
Μαβίδης Παύλος, 208/37
Μαγρίζος Μωρίς, 208/27
Μαγρίζου Μπέττυ, 208/30
Μάζης Ι.Θ., 212/3
Μανγκέλ Αλμπέρτος, 212/17
Μάτσας Σαμπετάϊ, 211/9
Μαυράκη Μαρία, 207/15
Μήτας Στ., 207/2
Μολίνος Στρ., 210/3
Μορδοχάϊ ΄Αννα, 208/11
Μπαττίνου Ζανέτ, 211/14
Μπέγζος Μάριος, 212/2
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Μπουκάλας Παντελής, 209/2
Μωϋσή Ρίτα, 208/29
Μωϋσής Εσδράς, 212/10
N
Ναχμία Μπέρρυ, 208/11
O
Οικονόμου Ηλίας, 207/3
Ορφανός Γεώργιος, 208/16
Π
Παπαγεωργόπουλος Βασ., 208/19
Παπατόλιας Απ., 208/36
Πάτρας Λουκάς, 209/3
Ρ
Ριτζαλέος Βασίλειος, 207/10
Σ
Σαλτιέλ Δαυϊδ, 208/20
Σαρτρ Ζαν-Πωλ, 210/12
Σγουρός Ιωάννης, 208/7
Σολομών Μαρσέλ, 208/37
Σφυρίδης Περ., 209/25
Σωτηρίου Νίκος, 208/35
Τ
Τριανταφυλλόπουλος Ν.Δ., 211/15
Τσαλαχούρης Κώστας, 210/9
Τσινικόπουλος Δημήτρης, 212/14
Υ
Υψηλάντης Τριαντ., 209/14
Χ
Χάρις (Harris) D., 208/13
Ψ
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα, 208/5
Ψωμιάδης Παν., 208/18
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Π Ι ΝΑ Κ Α Σ ΘΕ Μ ΑΤΩ Ν

Α
Αντισημιτισμός, 207/2, 209/2, 210/2, 210/12, 212/3
Αρχαιολογία, 209/13
Γ
Γιαννιώτικα Εβραϊκά τραγούδια, 211/9
Δ
Διηγήματα, 210/15

Λ
Λίτζ Ερνστ, 212/19
Μ
«Μάνθος» καραγκιοζοπαίχτης, 211/15
Μπεναρόγια Αβραάμ, 211/8
Μωϋσής Ασέρ, 212/10
Ν
Ναρ Αλμπέρτος, 209/25

Ε
Εβραίοι – Ελληνισμός, 211/3
Θ
Θρησκείες, 212/2
Ι
Ισραηλιτικές Κοινότητες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 209/14
Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, 207/10
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 212/8
Ισραηλιτική Κοινότητα Καστοριάς, 210/7
Ισραηλιτική Κοινότητα Λέσβου, 210/3
Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου, 210/9
Ισραηλιτική Κοινότητα Σερρών, 211/15
Κ
Καζαντζάκης Νικ., 211/8
Κοινωνιολογία Παλαιάς Διαθήκης, 207/3, 209/3

Ο
Ολοκαύτωμα, 207/15, Ετήσια Τελετή 2007 αφιέρωμα
208, 210/13, 211/2, διδασκαλία του Ολοκαυτώματος,
211/14 και 212/17
Π
Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, 207/22
Πολιτισμός, 209/12
Σ
Σολομώντος (Παροιμίες), 212/14
Στρατόπεδα, Ebensee – Αυστρίας, 211/6
Φ
Φριζής Μαρδοχαίος, 211/5

Ε Κ ΔΟΣ Ε Ι Σ
◆◆ Alb.

Rainer, «Η ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ κα
τά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης», 208/42
◆◆ Moishe Postone, «Οι ιστορικοί και το Ολοκαύτωμα»,
208/42
◆◆ Φωτεινή Τομαή – Κωνσταντοπούλου, «Προσωπικά
και Δημόσια», 208/42
◆◆ Κ. Κριτσίνης, «Η Φραγκοσυριανή και ο Δούκας της
Άσπρης Θάλασσας», 208/42
◆◆ Κομν. Απότας, «Θρησκευτικές Κοινότητες της
Καβάλας 1850-1950», 209/30
◆◆ Δημ. Τσινικόπουλος, «Ιησούς: Ο ποιητής των ποιη
τών», 209/30
◆◆ Mark Mazower, «Θεσσαλονίκη – Πόλη των
Φαντασμάτων – Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και
Εβραίοι, 1430-1950», 209/30

◆◆ Φρ.

Κάκις, «Η κληρονομιά του θάρρους», 210/18
Καϊμάκης, «Τρία βιβλία με θέματα της Παλαιάς
Διαθήκης», 210/18
◆◆ Κων. Χαλβατζάκης, «Οι υπόγειες πολιτείες της
Καπαδοκίας και άλλα ιστορήματα», 210/18
◆◆ Εκδόσεις του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος, 211/16
◆◆ Βασ. Γεωργιάδου - Άλκης Ρήγος, «Άουσβιτς – Το γε
γονός και η μνήμη του», 212/21
◆◆ Niki Eideneir, «Τα Ηλιοτρόπια των Εβραίων», 212/21
◆◆ Μαν. Πράτσικας, «Η Κατοχή και η Αθήνα», 212/21
◆◆ Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, «Σταθμός Ζωή», 212/21
◆◆ Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ανθολογία,
212/22
◆◆ Βασίλης Κωνσταντίνου, «Οι παίχτες», 212/22
◆◆ Δημ.

Α ΝΑ Δ Η ΜΟΣ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ
Π. Μανδραβέλης: «Απαγορεύεται το φρόνημα», 207/24.
Παν. Δεντσόρας: «Ολοκαύτωμα», 209/30.
Γ. Καρατσιώλης: «Εβραίοι στους πολέμους του Ελληνισμού», 212/22.
Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Α Σ Τ Α « Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α »
Γ. Ν. Αντωνακόπουλος, «Γραμματική της εβραϊκής γλώσσας τυπωμένη στη Μάλτα το 1837», 208/41.
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Bιβλίο

Ευτυχίας Νάχμαν:
Χρονικό της Wizo-Aviv
(Έκδοση Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος, Αθήνα 2007)

Η

συγγραφέας είχε την
ευτυχή πρωτοβουλία να
παρουσιάσει την πολύπλευ
ρη δραστηριότητα της WizoAviv, παράρτημα Ελλάδος.
Η διεθνής Wizo ιδρύθηκε το
1920, ως Κίνηση Γυναικών
με ιδανικά, όπως αναφέρε
ται στον υπότιτλο του βιβλί
ου, το δε ελληνικό τμήμα το
1935 από τις Βικτωρίνη Καμ
χή και Ρέη Κανέτη. (Επίσημη
ίδρυση το 1937 στη Θεσσα
λονίκη). Έκτοτε, επί δεκαε
τίες η οργάνωση συνεχίζει
το έργο της με σκοπό να δι
αφυλάξει τις εβραϊκές παρα
δόσεις στην οικογένεια και
να συγκεντρώνει το γυναι
κείο εβραϊκό δυναμικό σε εκ

δηλώσεις ενότητας και φιλί
ας. Ένα βιβλίο με πολύτιμες
καταγραφές ντοκουμέντων,
χρήσιμο για την ιστορία του
ελληνικού εβραϊσμού.

Γιώργου Λιόλιου:
Ίχνη Εβραϊκής
Παρουσίας στη Σίφνο
(Ευρασία, Αθήνα 2007)

Η

παρούσα ερευνητική
εργασία κινείται προς
δύο κατευθύνσεις: Η πρώ
τη αφορά γενικά τη ζωή και
τη δράση των Ελλήνων πολι
τών, Εβραίων το θρήσκευμα.
Η δεύτερη προσπαθεί να διε
ρευνήσει τυχόν ίχνη εβραϊκής
παρουσίας στη Σίφνο, μέσα
στα πλαίσια της αντίστοιχης
έντονης εβραϊκής παρουσίας
στις Κυκλάδες.

Βάσωσ Σταματίου:
Βαρούμ: Μια Ελληνίδα
στο Άουσβιτς
(Αθήνα, 2007)

Η

Θεσσαλονικιά συγγρα
φέας του βιβλίου, παρότι
δεν ήταν Εβραία, συνελήφθη
από τους Γερμανούς το 1944

και μεταφέρθηκε στα στρα
τόπεδα Άουσβιτς, Ραβεν
σμπρυκ και Μπούχενβαλντ.
Κατάφερε να επιβιώσει. Κα
ταγράφει τις προσωπικές
της αναμνήσεις και εμπειρί
ες από τα γεγονότα που έζησε
στα στρατόπεδα θανάτου μέ
χρι το 1945 που απελευθερώ
θηκε και επέστρεψε στη Θεσ
σαλονίκη.

Νίκου Ζαϊκου:
Διεθνές Δίκαιο και συνεργασία με τον εχθρό

(Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Αθήνα 2006).

Μ

ελέτημα για το πρωτό
τυπο θέμα που αφορά
την κρατική υπόσταση και τη
δικαιϊκή τάξη που δημιουρ
γούνται από τις κυβερνήσεις
των κατεχομένων κρατών, οι
οποίες διορίζονται από τους
ξένους κατακτητές σε περιό
δους πολέμου. Στην παρού
σα εργασία εξετάζεται η θέ
ση των κυβερνήσεων αυτών
από πλευράς Διεθνούς Δικαί
ου. Ιδιαίτερο τμήμα της μελέ
της αφορά τα όσα συνέβησαν
στην Ελλάδα κατά τη διάρ
κεια της Γερμανικής Κατοχής
1941-1944.

Νίκου Π. Χιδιρογλου:
Τουρκία και Ευρώπη

(Εκδόσεις Πελασγός, Αθήνα 2005)

Η

στάση ευρωπαϊκών χω
ρών απέναντι στο αίτη
μα της Τουρκίας για ένταξή
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εξετάζεται στο παρόν βιβλίο.
Η στάση αυτή διερευνάται
από την πολιτική, τη γεωγρα
φική, την οικονομική πλευρά
της κάθε χώρας. Όπως γράφει
στον πρόλογό του ο πρέσβης
ε.τ. Κ. Βάσσης «Οι κυβερνή
σεις της Ευρωπαϊκής Ενώσε
ως ενεργούν κατά κανόνα ερή
μην των πολιτών των, σχεδόν
συνωμοτικώς, ενώ οι πολίται
τις αποδοκιμάζουν, ευθύς ως
τους δοθή η ευκαιρία». Το βι
βλίο αποτελεί μια συνοπτική
παρουσίαση της ευρωπαϊκής
πορείας και προοπτικής της
Τουρκίας.

Λάβαμε επίσης:
Μαντώ Κατσούλου - Ζο
λώτα: Ποιητικές Συνθέσεις (Πειραιάς: Art-Selana,
2007). Ποιήματα που έχουν
γραφτεί σε διάφορες στιγμές
της ζωής της ποιήτριας.

Τα π ύρινα μ έτωπ α της α κ υρολ ε ξίας:

Το Ολοκαύτωμα ούτε ως μετωνυμία ούτε ως μεταφορά
 Συνέχεια από τη σελίδα 2

για να ορίσει περιορισμό κατ’ οίκον ή για να κλείσει
τα σύνορα. Δεν διακρίνει, εισάγει διακρίσεις»1. Όταν
ο Derrida γράφει «δεν υπάρχει ρατσισμός χωρίς μια
γλώσσα», το λιγότερο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι
ότι η ίδια γλώσσα που οργανώνει το ρατσιστικό μοντέλο
είναι αυτή που αργότερα προάγει και διευκολύνει την
κανονικοποίησή του (banalization).
και αθώα η επίκληση στο διεκ
περαιωτικό κλισέ «ε, και λοιπόν; Αφού έτσι το λέμε»,
ιδίως εάν λάβουμε υπόψη την κάθε άλλο παρά «διεκ
περαιωτική» οικοδόμηση του ναζιστικού γλωσσικού μο
ντέλου, που ως αποτέλεσμα είχε την υπονόμευση της
ίδιας της γλώσσας ως διαπιστωτικής: «Πείνα, δίψα, με
τάθεση, διαλογή, φωτιά, καμινάδα: όλες αυτές οι λέξεις
σημαίνουν κάτι, μα την εποχή εκείνη σήμαιναν κάτι άλ
λο», γράφει ο Ελί Βιζέλ στον πρόλογο της Νύχτας και
είναι φανερό ότι αυτή η γλώσσα δεν διαπισ τώνει, αλλά,
επιτελεί. Και επιτελεί διπλά: όπως η επιγραφή «Νύχτα
και Καταχνιά» στην καρτέλα ενός κρατουμένου προ

Είναι ελάχιστα πειστική
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γράφει την εξόντωσή του, έτσι και η λέξη «Ολοκαύτω
μα» δεν μπορεί έκτοτε παρά να παραπέμπει (έστω και
ανεπαρκώς2) στον αφανισμό έξι εκατομμυρίων Εβραί
ων της Ευρώπης. Αυτές οι συζητήσεις είναι οδυνηρές:
δεν αφορούν μόνο νεκρούς που στοιχειώνουν τη μνήμη
μας, αλλά και αυτήν ακριβώς την πιο πρόσφατη εμπει
ρία των πυρκαγιών στην περισσότερο ανατριχιαστική
υλικότητά της. Και για αυτό χρήσιμη θα ήταν μια σχε
τική αυτοσ υγκράτηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Jacques Derrida, Η τελευταία λέξη του ρατσισμού, μτφ. Χ. Γ.
Λάζος, Αγρα, 1992, σ. 11.
2. «Αν στις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 οι ενήλικες που είχαν
γεννηθεί πριν ή κατά τη διάρκεια του πολέμου εκδήλωναν μια
ασυνείδητη, όλο επιείκεια αδιαφορία απέναντι σε αυτό που πολύ
μετριοπαθώς ονομάζεται Ολοκαύτωμα, τώρα πια τα πράγματα
δεν είναι έτσι» (Ελί Βιζέλ, Η Νύχτα, μτφ. Γιώργος Ξενάριος, Με
ταίχμιο, 2006. Η υπογράμμιση δική μας).
[Από το «Aντί», 26.10.2007].
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In their study, Eleni Kosma and Stergios Mi
tas, say that the term Holocaust should not
be used in any other case except for “the unique in
history mass death factory which Hitler organized
for the annihilation of 6 million Jews”.

4

On the occasion of Pierre Andre Taguieff ’s
book “The myth of the «Elders of Zion»”, Pro
fessor Andreas Pandazopoulos explains how the
myth of Jewish conspiracy on matters concerning
humanity was created and continues to function.

4

Mrs Xanthippi Kotzageorgi who has worked
particularly on the Bulgarian occupation in
Eastern Macedonia and Thrace between 1941-1944,
refers specifically on the deportation and extermination of the Jewish population of these two re
gions.

4

In the series Greek Jewish personalities of the
20th century, we publish data on the Constantini family, whose members contributed to the fi
nancial, industrial and technical development of
Greece, as well as to the Public Administration, and
to the Jewish communal affairs.

Heroes of the Holocaust was honored in Athens.
During the event, the Consuls of Spain and Italy
who had assisted in the rescue of Greek Jews, citi
zens of these two respective countries, were hon
ored. We publish a report on the event to which the
president of the European Jewish Congr17ess, Mr.
Moshe Kantor, attended.
contents of the 2007 issues follow.
4AThetableissueofcloses
with book reviews.
4
FRONT COVER: Samuel anoints David.
Fresco in the Synagogue Doura – Europos,
Syria (3rd century).
Translated from Greek by: Rebecca S. Camhi-Nachmia

4

The Nazi former President of Austria Kurt
Waldheim had been an active Nazi officer in
4
Greece. Alekos Raptis gives us Yehosua Matza’s tes

timony on Waldheim’s anti-Semitic activity.

In 1984 in Kavala (Greek Macedonia), a ru
mor was spread that the wife of a Jewish man,
named Razon, tried to commit a ritual murder of an
orphan girl resulting to a crisis. In his study, Vassilis
Ritzaleos proves that the particular libel was false
and was related to the domination of Jewish enter
prises back then.

4

4

On February 4, 2008, the National Remembrance Day for Greek Jewish Martyrs and
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