
 



 

 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα 

με τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην 

οποία φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο 

πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ και διαρκεί 28 ώρες. Αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι 

επιμορφούμενοι τη νεότερη ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων του ελλαδικού χώρου 

με έμφαση στο Ολοκαύτωμα και τις σχέσεις Χριστιανών-Εβραίων. Στόχος της είναι 

να καταδειχθεί ο σπουδαίος ρόλος της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διάσωση εβραίων 

και χριστιανών στη διάρκεια της Κατοχής. Επίσης, να διερευνηθεί το θέμα του 

αντισημιτισμού και της ιστορικής του εξέλιξης, και να γίνει κατανοητή η στάση του 

χριστιανισμού απέναντι σ’ αυτό, που καταδικάζει κάθε μορφή ρατσισμού, μίσους και 

πρακτικών βίας, και κηρύσσει την έμπρακτη αγάπη προς κάθε άνθρωπο. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  
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Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.  Εβραϊκή και χριστιανική λατρεία: επιδράσεις και διαφοροποίηση 3 

2. Γενοκτονίες και Ολοκαύτωμα 4 

3. Το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα 4 

4. Η Εκκλησία της Ελλάδος στην περίοδο των διωγμών 4 

5. Οι απλοί Χριστιανοί και η στάση τους 4 

6. Ο αντισημιτισμός 4 

7.1. Κοινωνιολογική και χριστιανική θεώρηση του αντισημιτισμού 2 

7.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες 

αρμόζουν και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους 

συνεργάτες του, τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα 

προγράμματά του και κυρίως προς τον κ. Γεώργιο Αντωνίου, Επίκουρο Καθηγητή 

της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, και τον κ. Ευάγγελο Χεκίμογλου, Δρ 

Οικονομικής Ιστορίας και Έφορο του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, για τη 

σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος ευχαριστούμε πολύ 

και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στο παρόν πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας 

μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1 Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής περιοχής είναι οι συμμετέχοντες να 

εξοικειωθούν με τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων του 

ελλαδικού χώρου με έμφαση στο Ολοκαύτωμα και τις σχέσεις Χριστιανών-Εβραίων.   

Η παρούσα ενότητα αφορά θέματα που, σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, 

συνδέονται με τη διαχρονική παρουσία των εβραϊκών κοινοτήτων. Σκοπός είναι να 

αναδειχτούν σύγχρονα ζητήματα μείζονος σημασίας και διεπιστημονικού 

ενδιαφέροντος, όπως η γενοκτονία ως έγκλημα, το ολοκαύτωμα των εβραίων ως 

πληγή της ανθρωπότητας και ο αντισημιτισμός ως σύγχρονη απειλή. Στο πλαίσιο 

αυτό παρουσιάζονται και συναφή ιστορικά θέματα, όπως η στάση της Εκκλησίας της 

Ελλάδος και των απλών χριστιανών κατά τους ανθεβραϊκούς διωγμούς που έλαβαν 

χώρα επί ξενικής κατοχής.  

Η γενοκτονία προσεγγίζεται ετυμολογικά, ιστορικά αλλά και από την άποψη του 

διεθνούς δικαίου, δεδομένου ότι πρόκειται για έννοια με κατεξοχήν νομικό 

περιεχόμενο, συνδεόμενο με τη συστηματική και μαζική εξόντωση πληθυσμών κατά 

τον 20ό και 21ο αιώνα. Η αποδοχή της γενοκτονίας ως εγκλήματος κατά της 

ανθρωπότητας, η καταδίκη των εγκληματιών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η 

σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας 

εξετάζονται στην αλληλεξάρτησή τους, ως πηγές δικαίου και ταυτοχρόνως ως 

ιστορικές εξελίξεις απαράμιλλης ηθικής αξίας. 

Το Ολοκαύτωμα εξετάζεται κατά την κλιμακωτή του εξέλιξη, από την ανθεβραϊκή 

ναζιστική πολιτική και τους διωγμούς στις κατεχόμενες από τη Γερμανία χώρες, 

μέχρι τη δημιουργία στρατοπέδων μαζικής εξόντωσης εκατομμυρίων εβραίων. 

Εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες των εν λόγω στρατοπέδων και η αντιμετώπιση των 

συναφών εγκλημάτων από τα Ηνωμένα Έθνη μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό 

αναδεικνύεται η μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος, σε συσχετισμό με την άρνησή 

του, είτε υπό την χονδροειδή απόλυτη μορφή, είτε με τη σχετικoποίησή του 

(σύγκριση με εμφανώς μικρότερης κλίμακας και διαφορετικών συνθηκών 

καταστάσεις) ή και την αναθεώρησή του (φαινομενική παραδοχή των δευτερευόντων 

στοιχείων και αποδόμηση των πρωτευόντων). 



Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
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Στη συνέχεια εξετάζονται τα ανθεβραϊκά μέτρα στην Ελλάδα, ταξινομημένα κατά 

ζώνη κατοχής (γερμανική, ιταλική, βουλγαρική) και περιοδολογημένα κατά χρονικές 

φάσεις, με απώτερη κατάληξη τις εκτοπίσεις των εβραίων της Ελλάδας. Μέσα από 

την ανάλυση αυτή προκύπτουν δύο διαφορετικές εικόνες εβραϊκής γενοκτονίας, μία 

με σχεδόν πλήρη εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού στη Βόρεια Ελλάδα και την 

Κρήτη και μία με υψηλό ποσοστό επιβίωσης στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. 

Πρωτεύων παράγοντας για τη μειωμένη επιτυχία των ανθεβραϊκών διωγμών 

υπήρξε η  στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος, με εξέχοντα τον ρόλο του 

Μητροπολίτη Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνού και της Ιεράς Συνόδου. 

Αναφέρεται παραδειγματικώς η συμβολή και άλλων ιεραρχών, όπως του 

Θεσσαλονίκης Γεννάδιου, του Δημητριάδος Ιωακείμ, του Ζακύνθου Χρυσόστομου, 

του Χαλκίδος Γρηγορίου και άλλων, κάθε ένας από τους οποίους έδρασε υπό 

διαφορετικές συνθήκες. Προέκταση της φιλάνθρωπης στάσης της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας απέναντι στο Ολοκαύτωμα ήταν η στάση πολλών απλών χριστιανών. 

Χωρίς διάθεση γενικεύσεων, εξετάζονται ενδεικτικά περιπτώσεις διάσωσης εβραίων 

από χριστιανούς, συχνά χωρίς καν να υφίσταται στενή γνωριμία μεταξύ τους. 

Ταυτοχρόνως, επισημαίνεται και η πρόθεση άλλων χριστιανών να εκμεταλλευτούν 

τον  διωγμό και να οικειοποιηθούν εβραϊκές περιουσίες. 

Τέλος, εξετάζεται η έννοια του Αντισημιτισμού, η οποία είναι σύγχρονη και 

αντιδιαστέλλεται προς την ρωμαϊκή ανθεβραϊκή κληρονομιά του Βυζαντίου, που είχε 

θρησκευτικό χαρακτήρα, ή με τον  ανθεβραϊσμό στον Δυτικό Μεσαίωνα, που 

συνιστούσε επέκταση των φεουδαλικών αυταρχικών συστημάτων. Ο σύγχρονος 

αντισημιτισμός τεκμηριώνεται περαιτέρω και διερευνώνται οι μορφές ποινικού 

κολασμού του. 

Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να: 

• εξοικειωθούν με τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων του 

ελλαδικού χώρου με έμφαση το Ολοκαύτωμα και τις σχέσεις Χριστιανών-

Εβραίων 

• κατανοήσουν το ζήτημα του αντισημιτισμού, των αιτίων του, των τρόπων 

αντιμετώπισής του 

• μπορούν να αποτιμήσουν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις για την 

ιστορική εξέλιξη του φαινομένου του Ναζισμού και της Γενοκτονίας 
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• εμβαθύνουν παράλληλα σε ένα ειδικό θέμα της περιόδου σχετικό με το 

Ολοκαύτωμα και την κληρονομιά του. 

• εντρυφήσουν στις δυσκολίες, τις αποτυχίες αλλά και τα φωτεινά παραδείγματα 

της ιστορίας της διάσωσης από τον απλό λαό και τον κλήρο   

• βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να αποτιμούν και να αξιολογούν ιστορικά 

ερωτήματα επιχειρηματολογώντας κατάλληλα 

• εξοικειωθούν με διεπιστημονικές προσεγγίσεις της θεματικής ενότητας 

• κατανοήσουν την στάση του χριστιανισμού απέναντι στον αντισημιτισμό 
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1.2 Εβραϊκή και χριστιανική λατρεία: επιδράσεις και διαφοροποίηση 

 

 

Εισαγωγικά 

Όπως τα μεγάλα δένδρα έχουν βαθύτατες ρίζες, έτσι και το υπέροχο και 

ποικιλόμορφο «δένδρο» της χριστιανικής Λατρείας απλώνει τις ρίζες του στη λατρεία 

του εθνικού του λίκνου, εκεί όπου γεννήθηκε, έδρασε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο 

Χριστός, εκεί όπου ανδρώθηκε η πρώτη χριστιανική Εκκλησία, πριν εξέλθει από τα 

όρια της Παλαιστίνης και φθάσει στις εσχατιές της οικουμένης. Εκεί, στην 

Ιερουσαλήμ, ακούστηκε το πρώτο χριστιανικό κήρυγμα, το οποίο απευθύνθηκε στο 

ρωμαϊκό κόσμο και στις ειδωλολατρικές κοινωνίες μέσα από τις εβραϊκές κοινότητες 

της αυτοκρατορίας. Στους  πατέρες και προφήτες του εβραϊκού έθνους ο Θεός «είχε 

λαλήσει πολυμερώς και πολυτρόπως», ώστε να προετοιμαστεί η «ομιλία του Θεού 

προς εμάς δια του Υιού Του»1. 

Η γνώση της εβραϊκής λατρείας μας είναι απαραίτητη για να μελετήσουμε τη 

γένεση της αντίστοιχης χριστιανικής, για να ψαύσουμε τις ρίζες του 

προαναφερθέντος «δένδρου». Μας είναι απαραίτητη για να απαντήσουμε στο καίριο 

ερώτημα, εάν και κατά πόσον η χριστιανική Λατρεία αποτελεί απλή μετεξέλιξη της 

εβραϊκής ή διαφοροποιείται ριζικά. Είναι προφανές ότι, το ερώτημα αυτό υπερβαίνει 

τα όρια της λατρείας και αγγίζει το ευρύτερο θέμα των σχέσεων της εβραϊκής 

θρησκείας με το Χριστιανισμό (θέμα, το οποίο αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην 

εναντίον της χριστιανικής Εκκλησίας κριτική των λεγομένων αρχαιολατρών ή 

νεοειδωλολατρών). 

Το 19ο αι. πολλοί θρησκειολόγοι θέλησαν να ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν το 

δόγμα και τη Λατρεία της Εκκλησίας με μία Εγελειανή αντίληψη: θέση- αντίθεση- 

σύνθεση2. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εν λόγῳ ερευνητών, ο εθνικός κόσμος, 

στον οποίο εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός, απετέλεσε την ισχυρή αντίθεση προς τις 

βασικές ιουδαιο-χριστιανικές θέσεις της πρώτης Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να 

επέλθει μια νέα σύνθεση, ένας νέος τύπος λατρείας, στην οποία επέδρασαν κυρίως οι 

 
1 Εβρ. 1,1. 

2 Βλ. τις θέσεις τους στα έργα των J. JUNGMANN (The Early Liturgy, Notre Dame, 1959, σσ.152-163) 

και L. BOUYER (Rite and Man, Notre Dame, σσ. 123-150). 
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μυστηριακές θρησκεῖες. Οι αντιλήψεις αυτές οδήγησαν τους εκφραστές των 

συγκεκριμένων τάσεων αφενός μεν στην επίμονη αναζήτηση ομοιοτήτων και 

παραλληλισμών μεταξύ της Λατρείας της Εκκλησίας και των ειδωλολατρικών 

θρησκειών, αφετέρου δε στην απόρριψη των πραγματικών πηγών της χριστιανικής 

Λατρείας, δηλαδή των εβραϊκῶν λειτουργικών τύπων και παραδόσεων. 

Τις αλήθειες αυτές ανακεφαλαιώνει με σαφήνεια ο καθ. Ι.Φουντούλης, όταν 

γράφει ότι, «πολλά στοιχεία της Θείας Λατρείας έχουν τις ρίζες τους στην ιουδαϊκή 

παράδοση, στη λατρεία του ισραηλιτικού ναού και στην προσευχή της συναγωγής. Ο 

Χριστός, οι απόστολοι και οι πρώτοι μαθητές ήσαν Εβραίοι και οι συναγωγές των 

Εβραίων ήσαν τα πρώτα κέντρα προς την εκπόρθηση των ὁποίων εστράφη η 

χριστιανική ιεραποστολή. Λόγοι, λοιπόν, ιστορικοί συνέδεαν τη χριστιανική λατρεία 

προς την ιουδαϊκή. Αλλά και λόγοι θεωρητικοί. Οι χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι 

αυτοί αποτελούν το λαό του Θεού τον περιούσιο, τα εκ των λίθων εγερθέντα τέκνα 

του Αβραάμ, τα οποία δικαιωματικώς κληρονομούν τις επαγγελίες, τη διαθήκη, αλλά 

και τη λατρεία του αληθινού Θεού»3. 

 

Καινή Διαθήκη και εβραϊκή λατρεία (μαρτυρίες και διαφοροποιήσεις στον 

πρώτο Χριστιανισμό) 

 

1.2.1 Ο Ναός και η Συναγωγή 

Λέξεις-κλειδιά: Ναός/ Συναγωγή/ Εκκλησία των Ιεροσολύμων/ Αποστολική 

Σύνοδος 

 

1.2.1.1 Ο Ναός των Ιεροσολύμων προβάλλεται ως ο τόπος, όπου ο Χριστός 

βρισκόταν καθημερινά4 και προς τον οποίο έτρεφε μεγάλο σεβασμό, αποκαλώντας 

τον «οἶκο προσευχῆς»5. Ο σεβασμός αυτός, μάλιστα, ήταν τόσο αισθητός στον κύκλο 

των Μαθητών, ώστε εκείνοι θεώρησαν ότι με τη συγκεκριμένη στάση του Χριστού 

 
3 Πρβλ. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, Θεσσαλονίκη 1966, σ.5. 
4 Λκ. 22, 53. Είναι αξιοσημείωτο ότι, το Ευαγγέλιο του Λουκά αρχίζει με αναφορά στο Ναό (1, 8-9) 

και τελειώνει με παρόμοια αναφορά (24,53).   
5 Πρβλ. την εκδίωξη των εμπόρων από το Ναό (Μτ.21, 12/ Μκ. 11, 15/ Λκ. 19, 45/  Ιω. 2, 15). Ο όρος 

«οἶκος προσευχῆς» παραπέμπει στο Ησ. 56,7. 

Μοναδική, ίσως, διαφοροποίηση του Κυρίου απέναντι στην κρατούσα λατρευτική παράδοση σχετικά 

με το Ναό, απετέλεσε ο τρόπος ορισμένων προσευχών Του όταν βρισκόταν εκτός του Ναού: οι 

Εβραῖοι συνήθιζαν να προσεύχονται στρεφόμενοι προς το Ναό, ενώ ο Χριστός στρέφεται προς τον 

ουρανό (πρβλ. Μτ. 14, 19// Μκ. 6,41/ 7,34// Λκ. 9, 16. Βλ. και A.HAMMAN, La Prière, Tournai, 

Desclèe, 1959, σσ. 81-82). 
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απέναντι στο Ναό επιβεβαιώνεται το ψαλμικό (68, 10) «ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου 

κατέφαγέ με»6. Ο Ναός των Ιεροσολύμων, άλλωστε, ήταν ένας από τους τόπους 

διδασκαλίας του Κυρίου7 και ένας τόπος που συνδέεται με σημαντικά γεγονότα στην 

Κ.Δ.8 

Για την πρώτη χριστιανική Εκκλησία είχε σημασία και το γεγονός ότι, η λατρεία 

στο Ναό αντιπροσώπευε ολόκληρο το εβραϊκό έθνος. Όσα τελούνταν στο Ναό, 

τελούνταν εξ ονόματος όλου του λαού. Αυτή η λαμπρή και επιβλητική λατρεία με τις 

πλούσιες και λεπτομερείς διατάξεις της, τις προσφορές του θυμιάματος, τις θυσίες 

των άμωμων αμνών, του άρτου και άλλων προϊόντων, τις προσευχές και τις 

ψαλμωδίες, τη φωνητική και ενόργανη μουσική, καθώς και τις λιτανείες του λαού 

κατά τις μεγάλες εορτές, όλα αυτά αντιπροσώπευαν για την πρώτη χριστιανική 

Εκκλησία των Ιεροσολύμων το συνεκτικό δεσμό με τους ομοεθνείς. 

Εκτός, όμως, από τις καινοδιαθηκικές αναφορές στη Λατρεία του Ναού και τη 

συμμετοχή σ᾿ αυτήν των Μαθητών και των πρώτων μελών της ιεροσολυμιτικής 

Εκκλησίας, ο Ναός προβάλλεται ως τόπος με συμβολικό περιεχόμενο: γίνεται 

διάκριση μεταξύ «χειροποίητου» και «αχειροποίητου» Ναού9, η οποία (διάκριση) 

εισάγει στη θεώρηση του σώματος του Αναστημένου Χριστού ως «ναού», ενώ κατ᾿ 

επέκταση ως «ναός» θεωρείται και το σώμα των πιστών10. Ο συμβολισμός αυτός 

αποκαλύπτει το γεγονός της αποδεσμεύσεως των πρώτων Χριστιανών από τα στενά 

εβραϊκά πλαίσια θεωρήσεως του Ναού ως του κατ᾿ εξοχήν τόπου λατρείας. 

Κατά την περίοδο της δημόσιας δράσης και του κηρύγματός Του, ο Χριστός δεν 

απαξίωσε την προσφορά θυσίας στο Ναό: δεν απαγορεύει την «προσφορά του δώρου 

επί του θυσιαστηρίου», αλλά συνιστά τη συμφιλίωση με «τον αδελφό» πριν από την 

προσφορά της θυσίας11. Παράλληλα, όμως, διδάσκει ότι θέλει ἔλεον καὶ οὐ θυσίαν 12, 

δηλαδή ότι η προσφορά της καρδιάς είναι ανώτερη από την προσφορά θυσίας στο 

 
6 Ιω. 2, 17. 
7 Ιω. 7, 14. 
8 Κάποια από τα γεγονότα αυτά είναι η εξαγγελία του Συμεὼν περί της σωτηρίας του Ισραήλ καί των 

Εθνών (Λκ. 2, 31-32), καθώς και η δήλωση του δωδεκαετούς Ιησού προς τη μητέρα Του, ότι 

ευρισκόμενος στο Ναό ευρισκόταν κοντά στον Πατέρα Του (Λκ. 2, 49). Με την ίδια αιτιολογία 

εκδιώκει από το Ναό τους κολλυβιστές, κατηγορώντας τους ότι είχαν μετατρέψει τον «οἶκο» του 

πατέρα Του σε «σπήλαιο ληστών» (Λκ. 19, 46). Στο Ναό, επίσης, ο Ιησούς επετέλεσε πολλά θαύματα 

(Μτ. 21, 14), ενώ μέσα από την αναφορά στην καταστροφή και στην εκ νέου επανέγερση του Ναού 

εντός τριων ημερών ο Ιησούς αναγγέλλει την τριήμερο εκ νεκρών Ανάστασή Του (Ιω. 2, 19). 
9 Μκ. 14, 58. Πρβλ. και την κριτική του διακόνου Στεφάνου στο Ναό, ότι ὁ ὕψιστος οὐκ ἐν 

χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ (Πρ. 7, 48). 
10 Α΄ Κορ. 3, 16. (Πρβλ. και Β΄ Κορ. 6, 16).   
11 Μτ. 5, 23-24 
12 Μτ. 9, 13 καὶ 12, 7. 
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Ναό13. Αλλά και μετά από τη θεραπεία του λεπρού, ο Χριστός τον προτρέπει να 

«προσφέρει για τον καθαρισμό του ό,τι πρόσταξε ο Μωϋσής», δηλαδή την 

προβλεπόμενη θυσιαστική προσφορά14. 

 

1.2.1.2 Η λατρεία στο Ναό ήταν περιορισμένη στην πόλη των Ιεροσολύμων και 

τερματίζεται οριστικά το 70 μ.Χ., όταν ο Ναός καταστράφηκε από τους Ρωμαίους και 

ουδέποτε ξανακτίστηκε. Η ίδρυση, όμως, των Συναγωγών επέφερε την εξάπλωση της 

λατρείας του Ναού, ώστε ουδεμία εβραϊκή κοινότητα να παραμείνει χωρίς 

λατρευτικές ευκαιρίες15. Έτσι, η Συναγωγή έγινε «τὸ ἕτερον ἱερὸν» του Ισραήλ, ο 

τόπος προσευχής, μελέτης και αναγνώσεως των Γραφών16. Σε μία Συναγωγή (των 

Λιβερτίνων) εσύχναζε ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος17, ενώ η προσευχή στη Συναγωγή 

προβάλλεται από τον αδελφόθεο Ιάκωβο κατά τη διάρκεια της Αποστολικῆς Συνόδου 

στα Ιεροσόλυμα18. 

Η Συναγωγή, επομένως, ήταν όχι μόνο ο τόπος προσευχής, αλλά και διδαχής. 

Αυτό που ενδιαφέρει την ιστορία της χριστιανικής λατρείας είναι η μαρτυρία της 

καθολικής επιστολής του Ιακώβου, ότι οι Χριστιανοί είχαν δημιουργήσει δικές τους 

Συναγωγές19. Ο όρος μάλλον δηλώνει την σύναξη των χριστιανών για προσευχή. Η 

εβραϊκή αντίδραση κατά της χριστιανικής Εκκλησίας εκφραζόταν κυρίως μέσα από 

τις προσευχές στις Συναγωγές, όπως μαρτυρεί τον 2ο αι. ο Ιουστίνος20 και, αργότερα, 

οι Ιερώνυμος21 και Επιφάνιος22. Αυτή, ίσως, υπήρξε η αιτία αδυναμίας συνυπάρξεως 

Χριστιανών και Εβραίων στη λατρεία της Συναγωγής. 

 
13 Κάποιες αντίστοιχες απόψεις υπήρχαν στη ραββινική γραμματεία της εποχής της Κ.Δ. (βλ. A. 

BÜCHLER, Studies in Sin and Atonement in the Rabbinic Literature of the First Century, New York, 

Library of Biblical Studies, 1967, σσ.403-418). 
14 Μκ. 1, 44. 
15 H.H. ROWLEY, Worship in Ancient Israel, London, SPCK, 1967, σ.228. Πριν από την καταστροφή 

του Ναού, στα Ιεροσόλυμα υπήρχαν τρακόσιες εννενήντα τέσσερεις Συναγωγές (E. WERNER, The 

Sacred Bridge, New York 1970, σ.2). 
16 A.Z. IDELSOHN, Jewish Liturgy and its Development, New York, 19672, σ.23/ L.N. DEMBITZ, Jewish 

Services in Synagogue and Home, New York 1974, σσ. 64-65. Όπως ευστοχότατα σημειώνει ο 

C.W.DUGMORE, «if the Temple was still the focus of Jewish religion and national aspiration, the 

Synagogue had already become the centre of Jewish worship, life, and thought, wherever there were 

Jews, by the time of Jesus» (The Influence of the Synagogue upon Divine Office, Westminster 19642, 

σσ. 1-2). 
17 Πρ. 6,9. 
18 Πρ. 15,21. 
19 Ἀδελφοί μου…ἐὰν εἰσέλθῃ εἰς τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδάκτυλος (Ιακ. 2, 2). 
20 Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι Εβραίοι ήσαν καταρώμενοι ἐν ταῖς συναγωγαῖς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ 

τὸν Χριστὸν (Διάλογος πρὸς Τρύφωνα, 16, PG 6, 512). 
21 Ter per singulos dies in omnibus synagogis sub nomine Nazarenorum anathematisent vocabulum 

Christianorum (In Isaiam XLIX, 7, PL 24, 484). 
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1.2.2 Από το εβραϊκό Σάββατο στη χριστιανική Κυριακή 

Λέξεις-κλειδιά: Σάββατο/ Κυριακή/ Καινή Διαθήκη/ Απόστολος Παύλος/ 

Χριστιανοί/ Εβραίοι 

 

1.2.2.1 Το Σάββατο υπήρξε η κατ᾿ εξοχήν εορταστική ημέρα της εβραϊκής 

λατρείας23, ως η μετά την έκτη ημέρα της δημιουργίας, κατά την οποία ο Θεός 

«κατέπαυσε» από το δημιουργικό Του έργο24. Δεν υπάρχουν καινοδιαθηκικές 

μαρτυρίες περί του τελετουργικού του Σαββάτου. Μοναδική δυνατότητα 

πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό παρέχει η μαρτυρία ότι, ο εορτασμός του 

Σαββάτου αποτελούσε μία από τις βασικές ακολουθίες της Συναγωγής. Η Κ.Δ. 

αναφέρεται στον εορτασμό του Σαββάτου περισσότερο στα πλαίσια μιας κριτικής25 

(η οποία, μάλιστα, ολοκληρωνόταν με τη διενέργεια θεραπειών από τον Χριστό κατα 

τη διάρκεια της λατρείας του Σαββάτου26), παρά μιας τάσεως τελετουργικής 

περιγραφής. 

Αυτό που ενδιαφέρει την ιστορικολειτουργική έρευνα είναι η υποκατάσταση του 

Σαββάτου, ως της κατ᾿ εξοχήν ημέρας λατρείας, από την Κυριακή27. Η εν λόγῳ 

υποκατάσταση υποφώσκει ήδη στην άποψη του απ. Παύλου, η οποία επιβεβαιώνει 

ότι θα ήταν αδύνατη η υιοθέτηση από τους Χριστιανούς του Σαββάτου ως ημέρας 

λατρείας: Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἤ ἐν μέρει ἑορτῆς ἤ 

 
22 Οὐ μόνον γὰρ οἱ τῶν ἰουδαίων παῖδες πρὸς τούτους κέκτηνται μῖσος, ἀλλὰ καὶ ἀνιστάμενοι ἕωθεν καὶ 

μέσης ἡμέρας καὶ περὶ τὴν ἑσπέραν, τρὶς τῆς ἡμέρας, ὅτε εὐχὰς ἐπιτελοῦσιν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς συναγωγαῖς, 

ἐπαρῶνται αὐτοῖς, καὶ ἀναθεματίζουσι τρὶς τῆς ἡμέρας φάσκοντες ὅτι Ἐπικαταράσαι ὁ Θεὸς τοὺς 

Ναζωραίους (Πανάριον 29, 9, PG 41, 404-405). 
23 Βλ. τη σχετική βιβλιογραφία στο σημαντικό άρθρο του E. LOHSE, «Sabbaton», Theologische 

Worterbuch zum neuen Testament VII,  σσ. 1-30. 
24 Γεν. 2, 2 καὶ 3. Πρβλ. Εξ. 20, 11. 
25 Περι της κριτικής αυτής, βλ. E. LOHSE, «Jesu Worte über Sabbat: Judentum-Urchristentum –Kirche», 

Festchrift für J.Jeremias zum 60 Geburtstag, στο  Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche 

Wissenschaft 26(1960), σσ. 79-89.  
26 Βλ. W. RORDORF, Sabbat et dimanche dans l’Eglise ancienne, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1972, 

σ. XI. Οι Συναγωγές ήσαν πρόσφοροι χώροι για τη δράση του Ιησού κατά τα Σάββατα. Στο κατά 

Λουκάν, ιδιαιτέρως, ο Ιησούς εμφανίζεται να επισκέπτεται πολλές φορές τις Συναγωγές κατά την 

ημέρα του Σαββάτου (βλ. περισσότερα: A. GEORGE, «Israël dans l’œuvre de Luc», Revue Biblique 75 

(1968), σσ. 481-525). 
27 Θεωρούμε μάλλον ως ανίσχυρη την άποψη ότι η κριτική κατά του Σαββάτου από τον Χριστό έχει τις 

ρίζες της στην Εσσαϊκή κοινότητα (βλ. E. HILGERT, «Jubilees and the Origin of Sunday», Andriews 

University Seminary Studies 3 (1963), σσ.44εξ./ C.S. MOSNA, MOSNA, C.S., Storia della domenica dalle 

origini fino agli inizi del V secolo. Problema delle origini e sviluppo. Culto e riposo. Aspetti pastorali e 

liturgici, Roma 1969 (Analecta Gregoriana 170), σσ.3εξ., 36εξ.). Παρομοίως ανίσχυρη εμφανίζεται η 

άποψη του H. RIESENFELD, ότι η πρώτη χριστιανική Εκκλησία δεν υπεκατέστησε το Σάββατο δια της 

Κυριακής, αλλά διετήρησε τη λειτουργική συμμετοχή στην κατά το Σάββατο εσπερινή ακολουθία της 

Συναγωγής, ακολούθως δε τελούσε την Ευχαριστία κατά την Κυριακή, εφόσον  η έναρξη της 

Κυριακής υπολογιζόταν ήδη μετά το εσπέρας του Σαββάτου («Sabbat et jour du Seigneur», New 

Testament Essays. Studies in Memory of T.W.Manson, Manchester 1959,…σσ.210ἑξ.). 
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σαββάτων, ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ28. Είναι πιθανόν η 

αποδέσμευση από το Σάββατο να έχει την αρχή της στο ελληνιστικό περιβάλλον, στο 

οποίο απευθύνεται και ο Παύλος· αυτό υποδηλώνεται στην ψευδομαρτυρία εναντίον 

του ελληνιστή και Πρωτομάρτυρα Στέφανου29. 

Το γεγονός ότι, η πρώτη Εκκλησία δεν είχε υιοθετήσει το Σάββατο ως την κατ᾿ 

εξοχήν ημέρα λατρείας συνάγεται από την εναντίον των Χριστιανών κριτική των 

Εβραίων, όπως αυτή η κριτική εκφράζεται στα μέσα του 2ου μ.Χ. αι. από τον Ιουδαίο 

Τρύφωνα στον ομώνυμο διάλογό του με τον φιλόσοφο και μάρτυρα Ιουστίνο: Ἐκεῖνο 

δὲ ἀποροῦμεν μάλιστα, εἰ ὑμεῖς, εὐσεβεῖν λέγοντες καὶ τῶν ἄλλων οἰόμενοι διαφέρειν, 

κατ᾿οὐδὲν αὐτῶν ἀπολείπεσθε, οὐδὲ διαλλάσσετε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τὸν ὑμέτερον βίον, ἐν 

τῷ μήτε τὰς ἑορτὰς μήτε τὰ σάββατα τηρεῖν...30. 

 

1.2.2.2 Η Ανάσταση του Κυρίου λίαν πρωΐ της «μιᾶς τῶν Σαββάτων»31 υπήρξε το 

έναυσμα διακρίσεως της Κυριακής από το εβραϊκό Σάββατο32. Κατά την ίδια ημέρα, 

τη «μία τῶν Σαββάτων», ο Αναστάς πορεύεται με τους δύο μαθητές προς την 

Εμμαούς33. Μία εβδομάδα αργότερα και κατά την ίδια ημέρα, ο Ιησούς εμφανίζεται 

στους Μαθητές και τους ευλογεί34, ενώ εμφανίζεται μετά από οκτώ ημέρες (πάντοτε 

τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων) και στο Θωμά35. Για την πρώτη Εκκλησία «ανέτειλε» η ημέρα 

εκείνη (η μία μετά από το Σάββατο) ως η «ημέρα του Κυρίου», η Κυριακή36. 

 
28 Κολ. 2, 16-17. Βλ. και Γ. ΓΡΑΤΣΕΑ, Τὸ σάββατον ἐν Κουμρὰν καὶ τῇ Κ. Διαθήκῃ, Ἀθῆναι 1971, σσ. 

151ἑξ. 
29 Πρβλ. Πρ. 6, 14: Ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον 

τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἅ παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς.  
30 Διάλογος πρὸς Τρύφωνα 10, 3, ΒΕΠΕΣ 3 , 1955, σ.217(22-25). 
31 Μκ. 16,2. Πρβλ. καὶ Μτ. 28,1/ Λκ. 24,1/ Ιω. 20,1. 
32 Βλ. περισσότερα στις μελέτες των R.A. KRAFT [«Some Notes on Sabbath Observance in Early 

Christianity», Andriews University Seminary Studies 3(1965), σσ. 18-33] και P.DELHAYE- J.L.LEAT 

[«Dimanche et Sabbat», Melanges de Sciences Religieuse 23(1966), σσ. 3-14]. Περί του συνδέσμου 

μεταξύ του όρου «μὶα τῶν σαββάτων» και του γεγονότος της Αναστάσεως στην πρώτη Εκκλησία, βλ. 

J.H. HAYES, «The Resurrection as Enthronement and the Earliest Church Christology», Interpretation 

22 (1968), σσ. 333-345/ L.W. BARNARD, «The Day of the Resurrection and Ascension of Christ in the 

Epistle of Barnabas», Revue Benedictine 78 (1968), σσ. 106-107. 
33 Λκ. 24, 1 καὶ 13ἑξ. Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἰησοῦ στοὺς δύο μαθητὲς κατὰ τὴν πορεία πρὸς 

Ἐμμαούς, βλ. P. HEBBLETHEWAITE, «Theological Themes in the Lucan Post- Resurrection Narratives», 

The Clergy Review 50 (1965), σσ. 360–369/ H. SWANSTON, «The Road to Emmaus», The Clergy 

Review 50 (1965), σσ. 506-523.  
34 Ιω. 20, 19. 
35 Ιω. 20, 26. 
36 Απ. 1, 10. 
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Είναι λογικό οι πρώτοι Χριστιανοί να υιοθετήσουν την Κυριακή ως κύρια ημέρα 

λατρείας του Θεού37. Κατά τα πρώτα χρόνια ιστορίας της Εκκλησίας οι Χριστιανοί 

δεν επέλεξαν την Κυριακή λόγῳ κάποιας αντιιουδαϊκής στάσεως38. Αν και η 

νεοσύστατη Εκκλησία αισθανόταν την ανάγκη να αποδεσμευθεί από τον εβραϊκό 

εορτασμό του Σαββάτου, όμως όταν οι κήρυκες της νέας πίστεως εμφανίζονται 

ενώπιον ομάδων εβραϊκής προελεύσεως, για να εξαγγείλουν τη νέα πίστη, δεν 

αναφέρονται καθόλου στη «μία τῶν σαββάτων»  ως την κατ᾿ εξοχήν ημέρα 

λατρείας39, αλλά επισκέπτονται τις Συναγωγές κατά τον εορτασμό του Σαββάτου για 

να κηρύξουν εκεί τη νέα πίστη. 

Η συνήθεια, επομένως, των Χριστιανών να προσεύχονται μαζί με τους πρώην 

θρησκευτικούς αδελφούς τους, τους Εβραίους, θα πρέπει να διατήρησε το Σάββατο 

ως όρο αναφοράς στη συγκεκριμένη ημέρα και ως ημέρα προσευχής και λατρείας του 

Θεού (αυτό ίσχυε περισσότερο για τους εξ Ιουδαίων Χριστιανούς)40. Όμως, η 

Κυριακή αποκτά ευθύς εξ αρχής την αίγλη της κατ᾿ εξοχήν ημέρας χριστιανικής 

Λατρείας, αλλά και πραγματοποιήσεως του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας, δηλαδή 

της «λογείας»41. Η μαρτυρία του Α΄ Κορ, 16, 2 περί της «λογείας» κατά τη «μία τῶν 

Σαββάτων» σηματοδοτεί τη χρονική στιγμή αποσπάσεως της χριστιανικής Εκκλησίας 

από την εβραϊκή λατρευτική παράδοση της Συναγωγής κατά την ημέρα του 

Σαββάτου. 

Θεωρούμε ότι, η  άποψη του Θεοφίλου Αντιοχείας (4ος αι.) αποτελεί την καλύτερη 

ανακεφαλαίωση των παραπάνω απόψεων και διαδηλώνει την οριστική 

υποκατάσταση του εβραϊκού Σαββάτου από την Κυριακή: Τὸ ἔθος καὶ τὸ πρέπον ἡμᾶς 

ἀπαιτεῖ πᾶσαν Κυριακὴν τιμᾶν, καὶ ἐν ταύτῃ πανηγυρίζειν, ἐπειδήπερ ἐν ταύτῃ ὁ Κύριος 

Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν ἡμῖν ἐπρυτάνευσε42. 

 

 
37 Όπως σημειώνει εύστοχα ο π.Α. Σμέμαν, «῾Η Κυριακὴ ἦταν ἡ ἡμέρα τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ 

Κυρίου, ἡ φανέρωση τῆς νέας ζωῆς· κι αὐτὴ ἡ ἡμέρα ἔγινε γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ ἡμέρα τῆς 

Εὐχαριστίας» (πρβλ. π.Α. ΣΜΕΜΑΝ, Ἡ Ἐκκλησία προσευχομένη (Εἰσαγωγὴ στὴ Λειτουργικὴ θεολογία), 

μτφρ. Π. Δ. Τζέρπος, Αθήνα, Ακρίτας, 20032, σσ. 87-88). 
38 Βλ. L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien, Paris, E.de Boccard, 1925, σ.47. 
39 Πρβλ. Γ. ΓΡΑΤΣΕΑ, Τὸ σάββατον…, σ.170. 
40 Όπως σημειώνει τον 3ο αι. ο Ωριγένης, το Σάββατο αποτελεί εορτή για τους Χριστιανούς, η οποία 

όμως έχει αποδεσμευτεί από τις εβραϊκές περί Σαββάτου διατάξεις. Κατά την εορτή αυτή ο Χριστιανός 

πρέπει να προσέρχεται στο Ναό, ώστε να ακούει τα βιβλικά αναγνώσματα και τους λόγους της διδαχής 

(Homilia in Numeros, 23, 4, PG 12, 749). 
41 Ένα από τα αρχαιότερα καινοδιαθηκικά κείμενα, η Α΄ προς Κορινθίους (περί το 57 μ.Χ.) αναφέρεται 

στην πραγματοποίηση της λογείας στην Κόρινθο κατά «την μία ημέρα μετά το σάββατο» (Α΄ Κορ. 16, 

2). 
42 Προσφώνησις τῶν ἁγίων Θεοφανείων ἐπιστάντων ἐν Κυριακῇ, PG 65, 33. 
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1.2.3  Το Πάσχα και η Πεντηκοστή 

Λέξεις-κλειδιά: Πάσχα/ Πεντηκοστή/ αμνός/ εορτή των εβδομάδων/ Θεοφάνεια 

Σινά 

 

1.2.3.1 Οι εορτές αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς της εβραϊκής και της 

χριστιανικής λατρείας. Από όλα τα επιμέρους στοιχεία της λατρείας, οι εορτές 

αποτελούν το ολιγότερο μεταβλητό τμήμα. Εννοούμε, δηλαδή, ότι η πρώτη 

χριστιανική Εκκλησία βρέθηκε μέσα σε μία εβραϊκή εορτολογική παράδοση, η οποία 

είχε βαθύτατες ρίζες στη συνείδηση εκείνων που προσέρχονταν στη χριστιανική 

πίστη. Η πρώτη Εκκλησία, επομένως, αντιμετώπισε την ανάγκη ενός χριστιανικού 

επαναπροσδιορισμού του εορτολογικού περιεχομένου, σε ό,τι αφορά- τουλάχιστον- 

στις δύο μεγάλες εορτές: του Πάσχα και της Πεντηκοστής. 

Είναι βέβαιο ότι, το θέμα σχέσεως των μεγάλων αυτών εβραϊκών εορτών με τις 

χριστιανικές απησχόλησε αποκλειστικά την Εκκλησία της Παλαιστίνης (κυρίως την 

ιεροσολυμιτική), καθώς και τις Εκκλησίες όπου έτυχε να υπάρχει ισχυρή εβραϊκή 

διασπορά. Για τις εξ εθνών Εκκλησίες δεν τέθηκε παρόμοιο πρόβλημα, εφόσον- ως 

γνωστόν-οι εξ εθνών Χριστιανοί έμειναν ξένοι προς τις εόρτιες παραδόσεις των 

Εβραίων43. 

Ο βασικός στόχος της Κ.Δ. δεν είναι η ενασχόληση με την εβραϊκή θεσμολογία 

περί της εορτής του Πάσχα. Τα καινοδιαθηκικά κείμενα ασχολοῦνται περισσότερο  

με τη μεταφορική έννοια του εβραϊκού Πάσχα για τη χριστιανική Εκκλησία. Ο 

Χριστός είναι ο πασχάλιος αμνός, ενώ οι Χριστιανοί αποτελούν τα αληθινά «άζυμα» 

και καλούνται να εορτάσουν ένα καινούργιο Πάσχα με μία καινούργια ζύμη44. Στους 

λόγους του απ. Παύλου καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστὸς, το χριστιανικό Πάσχα 

διακρίνεται από το εβραϊκό δια του χαρακτηρισμού του Χριστού ως πασχάλιου 

θύματος. Έτσι, το παλαιοδιαθηκικό Πάσχα αποβαίνει προτύπωση του πάθους του 

Χριστού45 καθώς και του χριστιανικού πασχάλιου δείπνου, της θείας Ευχαριστίας. 

 
43 Προς τους εξ εθνών Χριστανούς, άλλωστε, απευθύνεται η ακόλουθη προτροπή του απ. Παύλου, 

στην οποία διακηρύσσεται η ανεξαρτησία της νεοσύστατης χριστιανικής Εκκλησίας έναντι των 

εορτολογικών παραδόσεων των Εβραίων: Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει, ἤ ἐν πόσει ἤ ἐν ἡμέρᾳ 

ἑορτῆς ἤ νουμηνίας, ἤ σαββάτων, ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων (Κολ. 2, 16-17). 
44 Ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθὼς ἐστε ἄζυμοι· καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν 

ἐτύθη Χριστός. Ὥστε ἑορτάζομεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾿ ἐν ἀζύμοις 

εἰλικρινίας καὶ ἀληθείας (Α΄ Κορ. 5, 7-8). 
45 Βλ. σχετικὰ, L. DANIELOU, Sacramentum futuri, Paris 1950, σσ. 97-128. 
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Μεταξύ του 160 και 170 μ.Χ. είναι γραμμένο το έργο του Μελίτωνος Σάρδεων 

Περὶ Πάσχα. Στο έργο αυτό αναλύεται η έννοια του χριστιανικού σε σχέση με το 

εβραϊκό Πάσχα46. Οι σκέψεις του Μελίτωνος Σάρδεων αποκαλύπτουν ότι, εκτός από 

την τυπολογική ερμηνεία της εβραϊκής πασχάλιας τελετουργίας, διατυπώνεται μία 

χριστιανική θεολογία περί του Πάσχα, η οποία εκφράζει τη νέα καινοδιαθηκική 

πραγματικότητα. Θεωρούμε τις απόψεις αυτές (οι οποίες καταγράφονται σε ποιητική 

μορφή) ως τον καταλληλότερο επίλογο για την αναφορά στη συνάντηση εβραϊκού 

και χριστιανικού Πάσχα. 

 

1.2.3.2 Η πρώτη μαρτυρία της εορτής της Πεντηκοστής προέρχεται από το Εξ. 

23,16, όπου μνημονεύεται ως «εορτή θερισμού πρωτογεννημάτων»47. Η ονομασία 

της, ακολούθως, ποικίλλει: «εορτὴ των εβδομάδων στην αρχή του θερισμού»48, 

«εορτή των νέων (γεννημάτων)»49. Ως «εορτὴ των εβδομάδων»50 αναφέρεται μεταξύ 

των τριων εορτών, κατά τις οποίες ο Εβραίος οφείλει να επισκεφθεί «τον τόπον του 

Κυρίου», δηλαδή το Ναό των Ιεροσολύμων51. Η τελευταία, αυτή, ονομασία συνδέει 

τη συγκεκριμένη εορτή με την εορτή των Αζύμων και του Πάσχα· επτά εβδομάδες 

αριθμούνται μετά από την πασχάλια εορτή, ενώ γίνεται μνεία της περιόδου των 

«πεντήκοντα ημερών» οι οποίες μεσολαβούν μεταξύ των δύο εορτών52. 

Επρόκειτο περί εορτής, η οποία είχε «ευφρόσυνο» χαρακτήρα για τους 

μετέχοντες53 και κατά την οποία η προσφορά εναπέκειτο στις δυνατότητες του κάθε 

προσκυνητή (Δευτ. 16,10), καθορίζεται όμως η ελάχιστη απαιτούμενη προσφορά 

(Λευ. 23, 17-18)54. 

Το διάστημα των πενήντα ημερών μεταξύ του Πάσχα και της «εορτής των 

εβδομάδων» υπήρξε η αιτία συνδυασμού της συγκεκριμένης εορτής με την παράδοση 

του νόμου από το Θεό στο Μωϋσή (Εξ. 19,1)55. Αν και ο τρόπος μετρήσεως των 

 
46 Βλ. εισαγωγικὲς πληροφορίες: Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Πατρολογία, τόμ. Α΄, Αθήνα, Παρουσία, 19973, 

σσ.261-262. 
47 Καὶ ἑορτὴν θερισμοῦ πρωτογεννημάτων ποιήσεις τῶν ἔργων σου, ὧν ἐὰν σπείρῃς ἐν τῷ ἀγρῷ σου, καὶ 

ἑορτὴν συντελείας ἐπ᾿ ἐξόδου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἔργων σου τῶν ἐκ τοῦ ἀγροῦ σου 

(Εξ.23,16). 
48 Εξ. 34, 22. 
49 Αριθμ. 28, 26. 
50 Δευτ. 16,10/ Εξ. 34, 22/ Αριθμ.28,26/ Β΄ Παραλ. 8, 13. 
51 Δευτ. 16, 16. 
52 Λευ. 23, 15-16. 
53 Δευτ. 16,11. 
54 Βλ. περισσότερα: R. DE VAUX, Institutions de l’Ancien Testament, II, Paris 1960, σσ.395-396. 
55 Βλ. τὶς παρατηρήσεις τῆς A. JAUBERT, La notion d’Alliance dans le judaïsme aux abords de l’ère 

chrétienne, Paris 1963, σσ. 100εξ. 
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πενήντα ημερών εμφάνιζε ποικιλίες στις διαφορετικές εβραϊκές παραδόσεις, φαίνεται 

όμως ότι υπήρξε ενιαίος τρόπος υπολογισμού του συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος ήδη από τον 4ο π.Χ. αι.56. Φαίνεται, όμως, ότι μέχρι της εποχής του 

Χριστού υπήρχαν δύο διαφορετικές ερμηνείες της εν λόγῳ εορτής: η παράδοση των 

Εσσαίων και των Ιωβηλαίων, η οποία τόνιζε την ανάμνηση της παραδόσεως του 

νόμου στο Σινά57, και η ραββινική παράδοση, η οποία τόνιζε τον αγροτικό χαρακτήρα 

της εορτής, θεωρώντας την ως ανανέωση της διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ. 

 

1.2.3.3 Όπως προαναφέρθηκε, ο εορτασμός της Πεντηκοστής είχε χαρακτήρα 

προσκυνηματικό, δηλαδή προέβλεπε την προσέλευση στα Ιεροσόλυμα. Αν και 

συνδεδεμένη, επομένως, με το ναό των Ιεροσολύμων, η Πεντηκοστή σχετιζόταν 

τελετουργικά και με τη Συναγωγή, επειδή φαίνεται ότι προβλεπόταν μία 

προετοιμασία του εορτασμού στη Συναγωγή κατά το Σάββατο που προηγείτο . Από 

το γεγονός, όμως, ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο του Ταλμούδ αφιερωμένο στην 

Πεντηκοστή, συμπεραίνουμε ότι το περιβάλλον των Φαρισαίων δεν απέδιδε στην 

εορτή την ίδια σημασία που της απέδιδαν οι Εσσαίοι . 

Η ακολουθία της Συναγωγής, η οποία προετοίμαζε τον εορτασμό της 

Πεντηκοστής, προέβλεπε την ανάγνωση συναφών βιβλικών κειμένων58. Η φαρισαϊκή 

παράδοση, η οποία τόνιζε περισσότερο τον αγροτικό χαρακτήρα της εορτής, 

προέβλεπε ως ανάγνωσμα το Δευτ. 16,9εξ., το οποίο φαίνεται ότι απετέλεσε το 

παραδοσιακό ανάγνωσμα στις Συναγωγές της Παλαιστίνης. Μία διαφορετική, όμως, 

παράδοση (προφανώς εσσαϊκής προελεύσεως) προέβαλε αναγνώσματα εκ της 

Εξόδου, κεφ. 19, 20 και 24, στα οποία τονίζεται ο χαρακτήρας της εορτής ως 

αναμνήσεως της παραδόσεως του νόμου στο Σινά. Στην τελευταία, αυτή, παράδοση 

θα πρέπει να προσθέσουμε και αναγνώσματα από Ψαλμούς που αναφέρονται στη 

θεοφάνεια του Σινά59. 

 
56 Βλ. J. VAN GOUDEVER, Biblical Calendars, Leiden 1961, σ.47. 
57 Ἰωβηλαῖα 6, 19-21, έκδ. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Τὰ Ἀπόκρυφα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόμ. Α΄, Ἀθῆναι 1974, 

σ. 72. Στα Ἰωβηλαῖα (1ος αι. π.Χ.) μαρτυρείται μία συστηματοποίηση του λειτουργικού έτους γύρω 

από την εορτή της Πεντηκοστής, γεγονός που προέρχεται από το σύνδεσμο Πεντηκοστής και 

παραδόσεως του νόμου στο Σινά. 
58 Το πηγαίο υλικό περί των βιβλικών αναγνωσμάτων κατά την εν λόγῳ ακολουθία οφείλουμε στις ανά 

χείρας μας ανέκδοτες σημειώσεις του καθ. K. HRUBY, υπό τον τίτλο La place des lectures bibliques et 

de la predication dans la liturgie Synagogale ancienne, Paris 1976. Κάποια στοιχεία της μελέτης του, ο 

K. HRUBY είχε καταχωρήσει στο άρθρο του «La Synagogue dans la Littérature rabbinique», L’Orient 

Syrien 9(4), 1964, σσ.473-515. 
59 Ψαλμ. 17, 8-16/ 28/ 67, 8-20/ 76, 17-19. 
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Η θεοφάνεια στο Σινά απετέλεσε για τους Εβραίους την έναρξη της θρησκευτικής 

τους ιστορίας. Η παράδοση του νόμου συνέστησε, έκτοτε, τον κανόνα ζωής του 

Ισραήλ. Η θεοφάνεια, όμως, αυτή απετέλεσε και την  έκφραση της επεμβάσεως του 

Θεού στην ιστορία του εκλεκτού λαού Του και σηματοδότησε την έκφραση όλων των 

μεταγενέστερων παρόμοιων επεμβάσεων· κυρίως, μάλιστα, υπήρξε προτύπωση της 

επεμβάσεως του Θεού «στο τέλος των χρόνων», όταν θα έλθει να κρίνει και να 

αποκαταστήσει τη δημιουργία Του. Ο νόμος πού παραδόθηκε στο Σινά δεν αποτελεί 

μόνο τον οδοδείκτη στη ζωή του εκλεκτού λαού, αλλά προαναγγέλλει την τελική 

έλευση του Θεού και προτρέπει την ανθρώπινη καρδιά να προετοιμαστεί μέσα από 

τον εξαγνισμό της για την έλευση αυτή. 

Η χριστιανική Εκκλησία αποτελεί εκείνο το λαό του Θεού, ο οποίος αναμένει την 

επέμβαση του Θεού «στο τέλος των χρόνων», γεγονός που προαναγγέλθηκε από το 

Χριστό ως εγγύς ευρισκόμενο. Αυτό, όμως, το γεγονός συνδυάστηκε από τον Χριστό 

με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με τη χριστιανική Πεντηκοστή. 

Η σύναξη του λαού και η θεοφάνεια του Σινά απετέλεσαν την κοινή θεματική 

βάση για την εβραϊκή και τη χριστιανική Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική εορτολογική συγκυρία και για τους πρώτους Χριστιανούς, τόσο 

υπό την εβραϊκή, όσο καὶι υπό τη χριστιανική διάσταση60. Πάνω σ᾿ αυτή την κοινή 

θεματική βάση, όμως, μπορούμε ταυτόχρονα να επισημάνουμε τη διαφοροποίηση. 

Είναι, πάντως, σίγουρο ότι η εβραϊκή πεντηκοστή απετέλεσε τη μήτρα, εντός της 

οποίας κυοφορήθηκε- για τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς- η έννοια της χριστιανικής 

Πεντηκοστής. 

 

 

Οι επιδράσεις της εβραϊκής επί της χριστιανικής λατρείας 

 

1.2.4  Η λειτουργική χρησιμοποίηση του  Ψαλτηρίου 

Λέξεις-κλειδιά: Ψαλτήριο/ Ψαλμοί/ ναός Ιεροσολύμων/ χριστολογικοποίηση 

 

 
60 Είναι αξιοσημείωτο ότι ο απ. Παύλος επείγεται να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα για τον εορτασμό της 

Πεντηκοστής (Πρ. 20,16), αλλά και προγραμματίζει να παραμείνει στην Έφεσο έως του εορτασμού 

της Πεντηκοστής (Α΄ Κορ. 16,8), προφανώς για να μην ευρεθεί σε μετακίνηση κατά την συγκεκριμένη 

εορτή. 
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1.2.4.1 Είναι γνωστό ότι, στην εβραϊκή λατρεία είχε ενταχθεί η σπουδαία 

θρησκευτική ποίηση του Ισραήλ, σημαντικότερο τμήμα της οποίας είναι οι Ψαλμοί61. 

Δεν αποτελεί υπερβολή ο ισχυρισμός ότι οι Ψαλμοί συνιστούν την ουσία ολόκληρης 

της Π.Δ.62: ανακεφαλαιώνουν την περί Θεού και Μεσσία διδασκαλία63, επεξηγούν 

την πνευματική αξία του νόμου του Θεού, εμβαθύνουν στο μυστήριο του ανθρώπου 

και της σχέσεώς του με το Θεό, εξαίρουν τις αρετές και αποτελούν πηγή διδαχής σε 

ποικίλα θέματα64. Γι᾿ αυτό οι Ψαλμοί θεωρούνται σημαντικά τμήματα της 

παγκόσμιας λογοτεχνίας65. 

Οι πληροφορίες μας για τη χρήση των Ψαλμών στην εβραϊκή λατρεία κατά την 

εποχή του Χριστού και της πρώτης Εκκλησίας είναι περιορισμένες66. Οι Ψαλμοί ήσαν 

οπωσδήποτε εντεταγμένοι στις καθημερινές ακολουθίες του Ναού, όπως ο Ψαλμ. 104 

(αναφορά στα «θαυμάσια του Θεού») κατά την εωθινή και ο Ψαλμ. 95 (αναφορά στη 

«βασιλεία του Θεού») κατά την εσπερινή67. Ελάχιστες είναι οι μαρτυρίες για 

κάποιους ορισμένους Ψαλμούς κατά τις ακολουθίες των ημερών της εβδομάδας: τη 

«μία μετά το Σάββατο» ο Ψαλμ. 23· τη Δευτέρα ο Ψαλμ. 47· την Τρίτη ο Ψαλμ. 81· 

την Τετάρτη ο Ψαλμ. 93· την Πέμπτη ο Ψαλμ. 80· την παραμονή του Σαββάτου ο 

Ψαλμ.92· το Σάββατο οι Ψαλμ. 37 καὶ 9168. 

 
61 Τη φήμη της θρησκευτικής ποιήσεως των εβραίων μαρτυρεί ο Ψαλμός 136,3, όταν οι Βαβυλώνιοι 

κατακτητές ζήτησαν από τους εκπατριζόμενους Ιουδαίους (που έφθασαν το 586 π.Χ. εξόριστοι στους 

ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη) να «ψάλλουν κάτι από τις ωδές της Σιὼν» (βλ. Ι. ΦΟΥΝΤΑ, «Ἡ 

λειτουργικὴ χρήση τοῦ ἱεροῦ Ψαλτήρα», στὸν τόμο Ἱερουργεῖν τὸ Εὐαγγέλιον. Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴν 

Ὀρθόδοξη Λατρεία (πρακτικὰ Ε΄Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου στελεχῶν ἱερῶν 

Μητροπόλεων), Ἀθήνα 2004, σ.348). Περί της εντάξεως της θρησκευτικής ποιήσεως των εβραίων στη 

λατρεία, βλ. S.MOWINKEL, The Psalm’s in Israel’s Worship (μτφρ. D.R.A. THOMAS), Oxford 1962.  
62 Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς Ο΄, τόμ. 24, Οἱ Ψαλμοί, Θεσσαλονίκη, 

Ρηγόπουλος, 19732, σ.11. Όπως σημειώνει ευστοχώτατα ο L.LEIJSSEN, «from ancient times the Psalms 

have been the most beautiful prayers given to us to express our relationship to God in the most diverse 

circumstances of our lives» («Foreword» στο συλλογικό έργο Les Psaumes. Prières de l’humanité, 

d’Israël, de l’Eglise, Leuven 1990, σ. 153. Πρόκειται περί συλλογικού τόμου που εξέδωσε ο ίδιος προς 

τιμή του Jos Luyten). 
63 Περί του θέματος του Μεσσία στους Ψαλμούς, βλ. τις αξιόλογες μελέτες των B. FISHER, [«Le Christ 

dans les psaumes, la dévotion aux psaumes dans l’Eglise des martyrs», La Maison-Dieu 27 (1951), σσ. 

86-113], F. VANDENBROUCKE (Les psaumes, le Christ et nous, Louvain, Centre liturgique, 1955) καὶ A. 

ROSE (Les psaumes, voix du Christ et de l’Eglise, Paris, Lethielleux, 1981). 
64 Περισσότερα περί των Ψαλμών ως ανακεφαλαιώσεως της παλαιοδιαθηκικής διδασκαλίας, βλ. H. 

RINGGREN, The Faith of the Psalmists, London 1963. 
65 Ο σημαντικός Γερμανός ποιητής Reiner Paria Rilke (+1926) έγραφε στον εκδότη των ποιημάτων του 

ότι, κατά τις όμορφες και άσχημες στιγμές της ζωής του κατέφευγε πάντοτε στους Ψαλμούς (το 

γράμμα καταχωρίζεται στο έργο του G.VON RAD, Theologie des Alten Testamentes 1, Munich 19605, 

σ.412). 
66 Περί της ελλείψεως σχετικών μαρτυριών, βλ. E. BEAUCAMP, «Psaumes, II Le Psautier», Supplément 

au Dictionnaire de la Bible, τόμ.9, 1973, στ. 125-206. 
67 Βλ. A.G. MARTΙMORT, «La liturgie des Heures…», σ.208. 
68 J. VAN GOUDOEVER, «L’arrière-plan liturgique du psautier», Questiones Liturgiques 52 (1971), 

σσ.79-85. 
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1.2.4.2 Η πρόσληψη των ψαλμών ως προσευχητικών κειμένων από την πρώτη 

χριστιανική Εκκλησία. 

Η χρησιμοποίηση των Ψαλμών στην πρωτοχριστιανική Λατρεία πιστοποιείται από 

μαρτυρίες των επιστολών του απ. Παύλου. Την εποχή εκείνη ούτε εκκλησιαστικοί 

ύμνοι υπήρχαν (με τη μεταγενέστερη έννοια του όρου), αλλά ούτε και μουσικό 

σύστημα ψαλμωδήσεως των ύμνων. Επομένως, η χρησιμοποίηση του ρήματος 

«ψάλλω» μόνο στη λειτουργική χρήση των Ψαλμών μπορεί να αναφέρεται. Υπό την 

έννοια αυτή πρέπει να ερμηνεύσουμε την αποστροφή των λόγων του απ. Παύλου 

ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ69, η οποία εντάσσεται σε αναφορά του στην 

προσευχή της Εκκλησίας της Κορίνθου. Στην ίδια επιστολή σαφώς αναφέρεται ότι, 

κατά τη διάρκεια της λειτουργικής συνάξεως προβλεπόταν η χρήση των Ψαλμών από 

ειδική κατηγορία τεταγμένων προς το σκοπό αυτό70, είναι δε προφανές ότι μετά την 

ψαλμώδηση των συγκεκριμένων ύμνων άρχιζε το Κυριακό Δείπνο (η θεία 

Λειτουργία)71. 

Ένα παλαιοδιαθηκικό βιβλίο με τόσο μεγάλη θρησκευτική απήχηση στην εβραϊκή 

πίστη και λατρεία, καθώς και με τόσο έντονη χρησιμοποίησή του στο περιβάλλον του 

Κυρίου, των Μαθητών, αλλά και των διαφόρων καινοδιαθηκικών κειμένων, ήταν 

απόλυτα φυσιολογικό να αποτελέσει προσευχητικό κείμενο στη Λατρεία της πρώτης 

Εκκλησίας72, μάλιστα δε να υπερβεί την ψαλμική χρήση της ἑβραϊκῆς λατρείας73. 

Ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς τῆς λατρείας, οἱ Ψαλμοὶ εχρησιμοποιούντο σε πολλές περιπτώσεις 

 
69 Α΄ Κορ. 14, 15. 
70 Αυτό συμπεραίνουμε από το γεγονός εντάξεως της χρησιμοποιήσεως των Ψαλμών στην αναφορά 

του απ. Παύλου στα ποικίλα διακονήματα- χαρίσματα κατά τη διάρκεια των λειτουργικών συνάξεων: 

Τὶ οὖν ἀδελφοί; Ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, 

ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω (Α΄ Κορ. 14, 26). 
71 Βλ. M. HENGEL, «Hymnus und Christologie», Wort in der zeit, Festgabe für K.H.Rengstorf, 

Herausgegeben von W.Hanbeck und M.Bachman, Leiden 1983, σ.1/ A. SCHLATER, Paulus, der Bote 

Jesu, Stuttgart 1907, σ. 383. 
72 Πρβλ. A.G. MARTΙMORT, «La liturgie des Heures…», σ.208. Βλ. περισσότερα περί του θέματος 

αυτού στη μελέτη του J.A. LAMB, The psalms in christian worship, London, The Faith Press, 1962. 

Όπως σημειώνει εύστοχα ο L. LEIJSSEN, «Jesus of Nazareth, as a prious Jew, certainly prayed the 

pralms himself and meditated on them. As a rabbi and teacher he clarified the meaning of those prayers 

both in the synagogue and further in his personal instruction to his disciples, such that the sayings 

concerning the Messiah in the salvation history of Israel would later be applied to his person: in him 

the predictions of the prophets have been fulfilled. In this way the psalms of ancient Israel also became 

the prayers of the Christian community which followed Jesus, and were used in the Christian liturgy 

from the beginning» (πρβλ. Les Psaumes. Prières de l’humanité, d’Israël, de l’Eglise, Hommage à Jos 

Luyten, Leuven 1990, σ.154). 
73 A.G. MARTΙMORT, «La liturgie des Heures…», σ.209. 
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της ιδιωτικής ζωής των πρώτων Χριστιανών, κυρίως δε στις οικογενειακές 

συγκεντρώσεις τους και στα κοινά δείπνα τους (τις «αγάπες»)74. 

 

1.2.4.3 Ἡ «χριστολογικοποίηση» των Ψαλμών. 

Υπό το νεολογίζοντα όρο «χριστολογικοποίηση» θέλουμε να διερευνήσουμε την 

τάση της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας, ώστε να χρησιμοποιεί στη Λατρεία της 

τους παλαιοδιαθηκικούς Ψαλμούς υπό την έννοια των χριστολογικών κειμένων, 

δηλαδή των μαρτυριών που προετοίμασαν την έλευση του Χριστού. 

Ως βάση αυτής της «χριστολογικοποιήσεως» των Ψαλμών στη Λατρεία της 

πρώτης Εκκλησίας θα πρέπει να εκληφθούν οι λόγοι του Ίδιου του Χριστού προς 

τους μαθητές Του λίγο πριν από την Ανάληψη: Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὕς ἐλάλησα πρὸς 

ὑμᾶς ἔτι ὤν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως 

καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ75. Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων 

«γεγραμμένων» στα παραπάνω παλαιοδιαθηκικά κείμενα (επομένως και στους 

Ψαλμούς) επεξηγείται στοὺυς ακολουθούντες στίχους 46 και 47: Οὕτως γέγραπται 

παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἔφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη.  

Αὐτή, ὅμως, ἡ χριστολογικὴ ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν κορυφώνεται στὸ κήρυγμα τοῦ 

ἀπ. Πέτρου πρὸς τὰ πλήθη κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν ἀναφέρεται στὸ 

Πάθος καὶ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μὲ τὸν Ψαλμὸ 15, 8-11, καθὼς καὶ στὴν διὰ 

τῆς Ἀναλήψεως δόξα Του μὲ τὸν ψαλμικὸ στίχο 109,176. Μὲ ψαλμικοὺς στίχους 

ἀναφέρεται στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν 

ἑβραϊκὴ συναγωγὴ τῆς Ἀντιόχειας τῆς Πισιδίας77. Οἱ μαρτυρίες αὐτὲς καταδεικνύουν 

τὴν ἑρμηνευτικὴ τάση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας νὰ προβάλλει τοὺς Ψαλμοὺς ὡς 

κείμενα μιᾶς χριστολογικῆς προαναγγελίας. 

 

 
74 Πρβλ. Α. ΦΥΤΡΑΚΗ, Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡμῶν ποίησις κατὰ τὰς κυριοτέρας αὐτῆς φάσεις, Ἀθῆναι 1957, 

σ.7. Μαρτυρίες περί του θέματος αυτού καταχωρίζονται στο άρθρο του I. SAINT-ARNAUD, «Les 

psaumes dans la tradition chrétienne», Supplément au Dictionnaire de la Bible τόμ.9, 1973, στ. 206-

214. 
75 Λκ. 24, 44. 
76 Πρ. 2, 25-28: Δαυίδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν· προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός,/ ὅτι ἐκ 

δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ./ Διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου/ καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου,/ 

ἔτι δὲ καὶ ἡ σὰρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ἐλπίδι,/ ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην/ οὐδὲ 

δώσεις τον ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν./ Ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς,/ πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ 

προσώπου σου/ Βλ. καὶ Πρ. 2, 34-35. 
77 Πρ. 13, 33 καὶ 35. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τους ψαλμικούς στίχους υἱός μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον 

γεγένηκά σε (Ψαλμ. 2, 7) καί οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθορὰν (Ψαλμ. 15, 10). Βλ. καὶ J. 

DUPONT, Études sur les Actes des Apôtres, Paris, Cerf, 1967, σσ. 265-269, 283-307 (Lectio Divina 45). 
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1.2.5 Η λειτουργική χρησιμοποίηση του θυμιάματος 

Λέξεις-κλειδιά: θυμίαμα/ λιβάνι/ ευχή θυμιάματος 

 

 Δεν υπάρχει συμφωνία των ερευνητών περί του χρόνου υιοθετήσεως του 

θυμιάματος στην εβραϊκή λατρεία78. Όπως οι υπόλοιποι λαοί της Ανατολής, οι 

Εβραίοι θεωρούσαν το θυμίαμα ως σύμβολο της προσευχής79 και το προσέφεραν είτε 

μόνο του, είτε ως συνοδευτικό κάποιας θυσίας80. Στην πρώτη περίπτωση, το θυμίαμα 

απετελείτο από ποικίλα συστατικά81, η δε παρασκευή του ήταν αποκλειστικό έργο 

των ιερέων, όπως αποκλειστική ήταν και η χρησιμοποίησή του για τη λατρεία του 

Θεού82 (η δε προσφορά του σε άλλους θεούς ήταν μία ένδειξη ειδωλολατρίας83). 

Κατά την ημέρα της εορτής του εξιλασμού, ο αρχιερέας εισερχόταν στα άγια των 

αγίων και προσέφερε το συγκεκριμένο θυμίαμα σε ειδικό θυμιατήριο, σύμβολο της 

αποφυγής του θανάτου84. Εκτός, όμως, από την ημέρα αυτή, προβλεπόταν προσφορά 

του θυμιάματος δύο φορές την ημέρα (περί την 9η πρωϊνή και την 3η απογευματινή), 

στο θυσιαστήριο «απέναντι του καταπετάσματος» (δηλαδή στα άγια)85. 

Αν και σημαντικό στοιχείο της εβραϊκής λατρείας και, επομένως, οικείο στους 

Χριστιανούς, το θυμίαμα δεν μαρτυρείται ως στοιχείο της χριστιανικής Λατρείας πριν 

από το δεύτερο ήμισυ του 4ου αι.86. Είναι αλήθεια ότι οι αναφορές της Ἀποκαλύψεως 

τόσο στις «χρυσές φιάλες που ήσαν γεμάτες θυμιάματα»87, όσο και στο «χρυσό 

 
78 Η θέση του A.VAN HOONACKER («La date de l’introduction de l’encens dans le culte de Jahvé», 

Révue Biblique 11 (1914),, σσ. 161-187) περί υιοθετήσεως της τελετουργικής χρήσεως του θυμιάματος 

στην εβραϊκή λατρεία περί τον 7ο π.Χ. αι. επιχειρεί τη σύγκλιση των παλαιοτέρων απόψεων: 

S.R.DRIVER, An introduction to the literature of the Old Testament, Edinburg 18976, σσ. 37-38/ 

F.DELITZSCH, «Der Räucheraltar», Zeitschrift für Kirchliche Wissenschaft 10 (1880), σσ. 114-121/ 

C.F.A.DILLMANN, Exodus und Leviticus, Leipzig 18973, σσ. 359εξ. 
79 Ψαλμ. 140, 2. 
80 βλ. E.FEHRENBACH, «Encens», Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de Liturgie 5 , 1922, στ. 6. 
81 Εξ. 30, 34-36. Περί των συστατικών του θυμιάματος, βλ. E.W.G.MASTERMAN, «Incense», A 

Dictionary of the Bible, σ. 381. 
82 Εξ. 30, 36-38/ Α΄ Παραλ. 9, 29. Σύμφωνα με το Λκ. 1, 11, ο ιερέας Ζαχαρίας είδε ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα 

τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος τον άγγελο του Θεού, ο οποίος του ανήγγειλε τη γέννηση του Ιωάννη 

του Προδρόμου (επομένως, ο Ζαχαρίας μόλις είχε προσφέρει θυμίαμα στο θυσιαστήριο). 
83 Α΄ Μακαβ. 2, 15. 
84 Λευ. 16, 12-14. 
85 Εξ. 30, 6-8. 
86 Ο Κ.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ υποστηρίζει (χωρίς, όμως, να αναφέρει αποδείξεις) ότι το θυμίαμα είχε υιοθετηθεί 

από τη χριστιανική Εκκλησία των πρώτων αιώνων για «λόγους υγιεινής», λόγῳ των αναθυμιάσεων εκ 

των τάφων και της υγρασίας στις κατακόμβες (Ὁ Χριστιανικὸς Ναὸς καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ, 

Ἀλεξάνδρεια 1921, σ. 176). 
87 Αποκ. 5, 8. 
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λιβανωτό», τα «πολλά θυμιάματα» και τον «καπνό των θυμιαμάτων»88 δεν 

στοιχειοθετούν αποδείξεις της χρησιμοποιήσεως του θυμιάματος στην 

πρωτοχριστιανική Λατρεία. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι, κάποιοι εκκλησιαστικοί 

συγγραφείς των πρώτων αιώνων παραπέμπουν στο Μαλαχ. 1, 1189. Η αναφορά τους, 

όμως, δεν υποδηλώνει τη λειτουργική χρήση του θυμιάματος, αλλά θεωρεί το κείμενο 

ως συμβολική αναφορά στην προσευχή90.  

Ως επιστέγασμα της υιοθετήσεως του θυμιάματος στη χριστιανική Λατρεία κατ᾿ 

επίδραση από την εβραϊκή, θεωρούμε μία από τις ευχές του θυμιάματος που 

περιέχονται στη Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου, της οποίας ο 

πυρήνας είναι αποστολικός, αν και η τελική διαμόρφωση πραγματοποιείται τον 4ο 

αι.91. Στην ευχή αυτή «του θυμιάματος της εισόδου της συνάξεως» γίνεται μνεία 

κάποιων παλαιοδιαθηκικών δεδομένων περί του θυμιάματος, ως εάν ήθελε ο 

συγγραφέας της να τονίσει την εβραϊκή προέλευση της λειτουργικής χρήσεως του 

θυμιάματος. 

 

1.2.6 Τα εγκαίνια ναών 

Λέξεις-κλειδιά:  Εγκαίνια/ Ιακώβ/ εγκαινισμός/ θυσιαστήριο 

 

1.2.6.1 Στην ιστορία του εβραϊκού έθνους είχε καθιερωθεί η ύπαρξη ειδικής 

τελετής, ώστε να εγκαινιάζεται ένας χώρος Λατρείας. Οι ρίζες της λειτουργικής 

αυτής διαδικασίας ευρίσκονται ήδη στην πρωτοβουλία του Ιακώβ να καθαγιάσει τον 

τόπο, όπου είχε εμφανιστεί ο Θεός, δημιουργώντας ένα μικρό θυσιαστήριο από 

πέτρες και ρίχνοντας πάνω σ᾿ αυτό λάδι92. Το γεγονός αυτό απετέλεσε την απαρχή 

για τον «εγκαινισμό του θυσιαστηρίου», ο οποίος μαρτυρείται ως εντολή του Θεού 

προς το Μωϋσή και προέβλεπε την καθημερινή «προσαγωγή των Δώρων» στο 

θυσιαστήριο από ένα διαφορετικό «άρχοντα»93. Η διαδικασία, επομένως, των 

εγκαινίων συνίστατο απλώς σε μία επίσημη θυσία (προσφορά), με την οποία άρχιζε η 

 
88 Αποκ. 8, 3-5. 
89 Διότι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ 

θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, λέγει 

Κύριος Παντοκράτωρ. 
90 Βλ. Ιουστίνου, Διάλογος πρὸς Τρύφωνα, 41,  PG 6, 564/ Ειρηναίου, Κατὰ αἱρέσεων, 4, 17, PG 7, 

1023-1024/ Τερτυλλιανού, Adversus Marcionem, 3, 22, PL 2, 381/ Ευσεβίου, Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις 4, 

10, PG 22, 92. 
91 Πρβλ. Ι.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Θεία Λειτουργία Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου», Κείμενα Λειτουργικῆς, τεῦχος 

Γ΄, Θεῖαι Λειτουργίαι, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 67.  
92 Γεν. 28, 18. 
93 Αριθμ. 7, 11. 
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χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου θυσιαστηρίου ως τόπου επιτελέσεως της λατρείας 

του Θεού. 

Τα εγκαίνια αυτά του τόπου λατρείας των Εβραίων αποκαλούνται και ως «χρίσις 

του θυσιαστηρίου»94, δηλαδή αγιασμός του με τον τρόπο που αγιάζονταν άνθρωποι 

και αντικείμενα στην εβραϊκή λατρεία (δηλαδή άλειψη του τόπου με λάδι). Η 

αναγκαιότητα εγκαινίων του τόπου λατρείας του Θεού συνετέλεσε στην καθιέρωση 

εγκαινίων της κάθε νεόδμητης οικίας95. 

 

1.2.6.2 Η χριστιανική Εκκλησία παρέλαβε από την εβραϊκή λατρεία τη 

λειτουργική πρακτική των εγκαινίων του τόπου λατρείας, δηλαδή του Ναού. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι, η λειτουργική πρακτική των εγκαινίων ναού στη χριστιανική 

Λατρεία αφορά, κυρίως, στο θυσιαστήριο (αγία τράπεζα), όπως συνέβαινε στην 

εβραϊκή παράδοση ήδη από τον «εγκαινισμό» του θυσιαστηρίου από τον Ιακώβ. 

Η περίοδος των διωγμών δεν επέτρεψε στην Εκκλησία την ανοικοδόμηση ναών, 

έως και τις αρχές του 4ου αι.96. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ανυπαρξία 

μαρτυριών περί εγκαινίων ναών κατά τους τρεις πρώτους αιώνες97. Σύμφωνα με 

μαρτυρία αποκρύφου κειμένου του τέλους του 1ου αι. (τις Επιστολές Κλήμεντος προς 

τον άγιο Ιάκωβο), υφίστατο τελετουργικό εγκαινίων ναού με διάφορες προσευχές98. 

Την αναγκαιότητα καθαγιασμού των θυσιαστηρίων (διά της τελέσεως Θ. 

Λειτουργίας) υποστηρίζει ένα ακόμα απόκρυφο κείμενο, η Εγκύκλιος του πάπα 

Ευάρεστου (100-109 μ.Χ.)99. Οι μαρτυρίες, όμως, αυτές δεν προέρχονται από 

ασφαλείς πηγές. 

Εφόσον ο «εγκαινισμός» των ιερών χώρων της εβραϊκής λατρείας ελάμβανε χώρα 

δια προσφοράς θυσιών, στη χριστιανική Λατρεία του 4ου αι. (δηλαδή της 

αρχαιότερης εποχής, όπου γίνεται αναφορά σε εγκαίνια Ναών) υιοθετήθηκε ο 

 
94 Αριθμ. 7, 84. 
95 Δευτ. 20, 5. 
96 Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται η μετατροπή των οικιών σε πρόχειρους ναούς, ώστε να 

εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Λατρείας (P. DE PUNIET, «Dedicace des Eglises», Dictionnaire 

d’archéologie chrétienne et de Liturgie 4, 1920, στ. 378). 
97 Η ανυπαρξία μαρτυριών προβλημάτισε τους μελετητές (βλ. τις σχετικές απόψεις στο έργο του 

D.STIEFENHOFER, Die Geschichte der Kirchweihe vom I bis VII Jahrhundert, München 1909, σσ. 24-

35). 
98 Ecclesias per congrua et utilia facite loca, quae divini precibus sacrare oportet (πρβλ. Mansi, 

Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, vol.I, στ. 129). 
99  Omnes basilicae cum missa semper debent consecrari (πρβλ. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et 

amplissima collectio, vol.I, στ. 631). Την ισχύ της μαρτυρίας υποστηρίζει ο σχολάζων μητροπολίτης 

Καισαρείας Αμβρόσιος Σταυρινός (Αἱ ἀρχαιόταται καὶ αἱ σύγχρονοι Λειτουργίαι, τόμ.2, 

Κωνσταντινούπολις 1922, σ.217). 
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ακριβώς αντίστοιχος τρόπος: η προσφορά της χριστιανικής θυσίας, δηλαδή της θείας 

Ευχαριστίας. Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί παλαιοδιαθηκική ορολογία, 

αποκαλώντας το θυσιαστήριο ως «λίθο»100 και προσθέτοντας ότι «καθαγιάζεται» δια 

της εναποθέσεως εκεί του Σώματος του Χριστού (δηλαδή της τελέσεως της θείας 

Ευχαριστίας)101. Παράλληλα, όμως, αναπτύχθηκε και η λειτουργική πρακτική 

εναποθέσεως λειψάνων των Μαρτύρων στη βάση των χριστιανικών θυσιαστηρίων, η 

οποία (πρακτική) ουδεμία σχέση έχει με τον εβραϊκό τρόπο «εγκαινισμού» των ιερών 

τόπων λατρείας. 

 

1.2.7 Τα βιβλικά102 αναγνώσματα 

Λέξεις-κλειδιά: Βίβλος/ ανάγνωσμα/ Συναγωγή/  

 

1.2.7.1 Η ανάγνωση της Βίβλου υπήρξε βασικό στοιχείο των ακολουθιῶν της 

Συναγωγής. Παρατηρούμε, βεβαίως, ότι τα βιβλικά αναγνώσματα προβλέπονταν στη 

λατρεία της Συναγωγής ορισμένες ημέρες της εβδομάδας103. Η διαδικασία της 

αναγνώσεως ελάμβανε λαμπρό τελετουργικό χαρακτήρα: τα ειλιτάρια που περιείχαν 

τα βιβλικά κείμενα (κυρίως εκ της Πεντατεύχου και εκ των Προφητών) 

μεταφέρονταν κατά τρόπο λιτανευτικό από το ερμάριο (όπου φυλάσσονταν) στο 

αναλόγιο του αναγνώστου104, υπήρχε δε η ευσεβής συνήθεια του ασπασμού των 

ειλιταρίων από τους παριστάμενους105. Την απόδοση τιμής προς το βιβλίο που 

περιέχει τα βιβλικά αναγνώσματα επισημαίνουμε ως μεταγενέστερο στοιχείο της 

χριστιανικής Λατρείας.  

Στη Λατρεία της Συναγωγής τα βιβλικά αναγνώσματα ήσαν καθορισμένα και 

αναγινώσκονταν όλα κατά τη διάρκεια ενός τριετούς κύκλου106. Πρώτο 

αναγινωσκόταν το κείμενο της Πεντατεύχου, το οποίο απετελείτο, κατ᾿ αρχάς, από 

μεμονωμένους στίχους και αναγινωσκόταν από ένα πρόσωπο, πιθανόν δε υπήρχε 

ερμηνευτής που απέδιδε το νόημα, δεδομένου ότι η παλαιά εβραϊκή γλώσσα δεν ήταν 

 
100 Πρόκειται περὶ ἀναπλάσεως τοῦ Γεν. 28, 18. 
101 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία 20 εἰς τὴν Β΄ πρὸς Κορινθίους, 3, PG 61, 540. 
102 Αν και χρησιμοποιούμε τον όρο «βιβλικός», εν τούτοις αναφερόμαστε σε αναγνώσματα της 

Παλαιάς Διαθήκης. 
103 Την πληροφορία αυτή υπογράμμισε ιδιαίτερα ο C.W.DUGMORE, ο οποίος επισημαίνει ότι η 

χριστιανική Λατρεία παρέλαβε τη συνήθεια αναγνώσεως εκ της Βίβλου ανεξαρτήτως ημέρας (The 

Influence of the Synagogue upon Divine Office, Westminster 19642, σ.110). 
104 F.E.WARREN, The Liturgy and Ritual of the Ante-Nicene Church, London 1912, σ.209. 
105 Βλ. E.UNDERFHILL, Worship, London 19372, σ. 210. 
106 D.G.DIX, The Shape of the Liturgy, London, Dacre Press, 19522, σ. 360. 
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κατανοητή από όλους107. Ακολουθούσε το ανάγνωσμα εκ των Προφητών, το οποίο 

απεκαλείτο Haftora και εθεωρείτο ο επίλογος της όλης ακολουθίας. 

 

1.2.7.2 Η ανάγνωση τμήματος προφητείας του Ησαΐα από τον Χριστό στη 

Συναγωγή της Ναζαρέτ αποτελεί το προΐμιο για τη χρήση βιβλικών αναγνωσμάτων 

στη Λατρεία της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας108. Η ύπαρξη αναγνωσμάτων στη 

χριστιανική Λατρεία ὑποδηλώνεται από την προτροπή του απ. Παύλου προς τον 

Τιμόθεο109 και πιστοποιείται στην   μαρτυρία του   Ιουστίνου (2ος αι.) ότι πριν από 

την έναρξη της θείας Λειτουργίας κατά τις Κυριακές, στη σύναξη των πιστών 

ανεγινώσκετο κάποιο κείμενο «εκ των συγγραμμάτων των προφητών»110. 

Tα βιβλικά αναγνώσματα όχι μόνο υιοθετήθηκαν στη χριστιανική Λατρεία από 

την πρώτη Ἐκκλησία, αλλά απέκτησαν τόσο μεγάλη σημασία ώστε να αναφερόμαστε 

«σε «βιβλικό χαρακτήρα» και «βιβλικό προσανατολισμό» της Λατρείας111. Μέσῳ 

των αναγνωσμάτων, η Βίβλος απετέλεσε τον ερμηνευτικό άξονα για την ανάπτυξη 

της μεταγενέστερης λειτουργικής θεολογίας112. 

 

1.2.8 Ο τρόπος απαγγελίας των λειτουργικών προσευχών 

Λέξεις-κλειδιά: έκφωνη προσευχή/ Ιουδαιοχριστιανοί/ Μυστικός Δείπνος 

 

1.2.8.1 Τα δεδομένα της εβραϊκής λατρείας 

Οι Εβραῖοι προσεύχονταν (όπως και όλοι οι Σημίτες) κατά τρόπο «έκφωνο»113, 

δηλαδή όλοι άκουγαν την ευχή που ανεγίνωσκε ο τελετουργός114. Οι περισσότερες 

 
107 Βλ. τὶς παρατηρήσεις τοῦ P.LEVERTOFF, «Synagogue Worship in the first century», στὸ βιβλίο τοῦ 

W.K.L.CLARKE, Liturgy and Worship, London 1947, σσ. 76εξ. 
108 B.STEUART, The Development of Christian Worship, London 1953, σσ. 9ἑξ. 
109 Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλία (Α΄  Τιμ. 4, 13). 
110 Ιουστίνου, Α΄Ἀπολογία, 67, 3, ΒΕΠΕΣ 3, 1955, σ. 198(13-14). 
111 Βλ. τη μελέτη του Π.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, «Ὁ βιβλικὸς χαρακτήρας τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας», Ἱερουργεῖν 

τὸ Εὐαγγέλιον. Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία (Πρακτικὰ Ε΄ Πανελληνίου λειτουργικοῦ 

συμποσίου στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων), Ἀθήνα, ΕΜΥΕΕ, 2004, σσ. 35-66. 
112 Επί του θέματος αυτού μεγάλη υπήρξε η συμβολή του J.DANIELOU, Bible et Liturgie, Paris, Cerf, 

1958. 
113 Το ρήμα «εκφωνείν» μεταφράζεται, στη νεοελληνική, ως «κραυγάζω», «φωνάζω δυνατά», 

«αναφωνώ», «ξεφωνίζω» (Πρβλ. Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ, Λεξικὸν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης (Α-Ω), 

Ἀθῆναι, Φοίνιξ, 1972, σ.324/ H.G. LIDDELL- R. SCOTT, A Greek– English Lexicon, Oxford, Clarendon, 

19789, σ. 526). 
114 Γι᾿ αυτό και η Vulgata αποδίδει το «προσεύχεσθαι» δια του clamare (βλ. σχετικώς: F. DI CAPUA, 

«Osservationi sulla lettura e sulla preghiera ad  alta voce presso gli antichi», στὸ ἔργο τοῦ ἰδίου Scritti 

minori, Roma, Desclée, 1959, σ.38). Τον ἐκφωνητικό τρόπο αναγνώσεως των προσευχών στην 

εβραϊκή λατρεία εκφράζει και ο Ψαλμ. 129,1: Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς 

φωνῆς μου. 
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από τις λειτουργικές προσευχές ανεγινώσκονταν όχι μόνο εις επήκοον τῶων 

παρισταμένων, αλλά και μὲ μελωδία (εμμελώς)115. Μαρτυρεῖται, μάλιστα, η 

περίπτωση μιας λειτουργικής φράσεως κατα τη διάρκεια κάποιας προσευχής της 

Συναγωγής116, η οποία αναγινωσκόταν μεν με λαμπρή φωνή, λαμβάνονταν όμως 

παράλληλα κάποιες προφυλάξεις ώστε να απομονωθούν από τη λατρευτική σύναξη οι 

παρευρισκόμενοι Ιουδαιοχριστιανοί117. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η μαρτυρία περί μιας προσευχής προσφοράς 

θυμιάματος, την οποία ο λαός ανέπεμπε κατά τρόπο μυστικό: καθώς ο ιερέας ανέμενε 

στα Άγια την εντολή του προεστώτος για την αφή του θυμιάματος, ο λαὸς που 

βρισκόταν στην εσώτερη αυλή του Ναού ανέπεμπε γονατιστός μία ευχή κατά τρόπο 

μυστικό118. Η στιγμή ήταν τόσο ιερή, ώστε δεν επιτρεπόταν σε κανένα να εισέλθει 

στην αυλή κατά την ώρα της προσφοράς του θυμιάματος119. 

 

1.2.8.2 Οι επιδράσεις στην πρώτη χριστιανική Λατρεία 

Εάν παρατηρήσουμε με προσοχή τα αρχαιότερα λειτουργικά κείμενα της Κ.Δ., 

συμπεραίνουμε ότι ο τρόπος αναγνώσεως των ευχών της εβραϊκής λατρείας επέδρασε 

στον αντίστοιχο της λατρείας στην πρώτη Εκκλησία. 

Στις μαρτυρίες των Ευαγγελίων περί του Μυστικού Δείπνου σημειώνεται ότι ο 

Κύριος, λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκε στοὺς Μαθητές120. Παρόμοια 

«ευχαριστία» (αλλά επί του άρτου) μαρτυρείται και από τον απ. Παύλο121, αλλά και 

από τον ευαγγελιστή Ιωάννη στην περί χορτασμού των πεντακισχιλίων διήγηση122. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, η «ευχαριστία» του Κυρίου επί του άρτου και του οίνου 

αναπέμφθηκε κατά τον ίδιο τρόπο με τις εβραϊκές ευχές του δείπνου. Το περιεχόμενο 

 
115 Βλ. G. DIX, The Shape of the Liturgy, Westminster, Dacre Press, 19522, σ. 482, σημ.3. 
116 Εὐλογημένο ἄς εἶναι τὸ ὄνομα τῆς δόξης τῆς βασιλείας σου εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
117 Πρβλ. P. LEVERTOFF, «Synagogue Worship in the first century», στο συλλογικό τόμο υπό την 

εποπτεία του W.K. LOWTHER CLARKE, Liturgy in the first century, London 1947, σσ. 76-92. 
123 Βλ. Τὴ σχετικὴ μαρτυρία στὴ μελέτη τοῦ P. EDERSHEIM, The Temple, its Ministry and services as 

they were at the time of Jesus Christ, London, The religious tract society, 1984, σ.138. 
124  E.G. CUTHEBERT- F. ATCHLEY, A history of use of incense in Divine Worship, London, Longmans, 

1909, σ.36 (Alcuin Club Collections 13). 
125 Η γνώμη του F.E. WARREN ότι, η συγκεκριμένη προσευχή επηρέασε τον τρόπο αναγνώσεως των 

προσευχών της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας, παραμένει χωρίς ιδιαίτερα ερίσματα (The Liturgy and 

ritual of the antenicene Church, London 1897, σ.35). Οι Εβραίοι, πάντως, πίστευαν ότι ο Θεός ακούει 

και τις σιωπηρές προσευχές τους. Πρβλ. τον Ψαλμ. 75,2 (ἡ σιωπὴ εἶναι ὁ αἶνός σου, κατά το 

Μασσωριτικό κείμενο. Βλ. καὶ M.J. LAGRANGE, Le Judaïsme avant Jesus-Christ, Paris, Gabalda, 19313, 

σ.472). 

 
120 Μτ. 26, 27/ Μκ. 14, 23/ Λκ. 22, 17.   
121 Α΄ Κορ.  11, 23-24. 
122 Ιω. 6, 10-11. 
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της ευχής, μάλιστα, δεν μνημονεύεται από τους ιερούς συγγραφείς λόγῳ της ευρείας 

γνώσεώς του εφόσον ήταν γνωστό ως ακουόμενο από όλους123. 

Αλλά και η ευχαριστιακή προσευχή των πρώτων χριστιανικών λειτουργικών 

συνάξεων αναπέμπεται σύμφωνα με την αντίστοιχη εβραϊκή παράδοση. Οι πιστοί της 

νεοσύστατης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ἦσαν προσκαρτεροῦντες (δηλαδή 

άκουγαν) τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς 

προσευχαῖς124. Εκτός, όμως, από τις ευχαριστιακές συνάξεις, η συλλογική προσευχή 

των πρώτων Χριστιανών ανεπέμπετο κατά τον εβραϊκό μεγαλόφωνο τρόπο, όπως στο 

Πρ. 4,24, όπου οι πιστοί ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ 

εἶπον (ακολουθεί το κείμενο της ευχής). 

Το συμπέρασμα είναι προφανές: η χριστιανική Λατρεία υιοθέτησε τὸον τρόπο 

αναγνώσεως των ευχών από την εβραϊκή λειτουργική παράδοση. Η επίδραση αυτή 

βοήθησε, αργότερα, τη λατρεία της Εκκλησίας να αποφύγει κινδύνους επιρροών από 

τον ειδωλολατρικό μυστικιστικό κόσμο, εφόσον ο εκφωνητικὸς εβραϊκός τρόπος 

αναγνώσεως των ευχών διεφύλασσε τη χριστιανική λατρεία από την όποια μορφή 

μυστικισμού. 

 

1.2.9 Οι ώρες της προσευχής 

Λέξεις-κλειδιά: εωθινή προσευχή/ εσπερινή προσευχή/  

 

1.2.9.1 Στην εβραϊκή λατρεία την εποχή του Χριστού 

Σε προηγούμενη ενότητα διαπιστώσαμε ότι, η λειτουργική παράδοση του Ναού 

και της Συναγωγής δεν επεβίωσε στη νεοσύστατη χριστιανική Λατρεία. Όμως, το 

θέμα των ωρών της προσευχής στην εβραϊκή λειτουργική παράδοση επηρέασε σε 

μεγάλο βαθμό τις αντίστοιχες ώρες προσευχής της Εκκλησίας. Στην εβραϊκή λατρεία 

της εποχής του Χριστού ίσχυαν δύο κατηγορίες ως προς τις ώρες της προσευχής: η 

πρώτη προέβλεπε καθημερινά δύο προσευχές, ενώ η άλλη τρεις. 

 
123 Έκπληξη προκαλεί η θέση του Ρωμαιοκαθολικού θεολόγου P. LE BRUN, ότι ο Κύριος ανέπεμψε 

κατά τρόπο μυστικό τις ευχές του Δείπνου, σε αντίθεση με την κρατούσα εβραϊκή παράδοση: «Mais 

pour la consécration de l’Eucharistie les Evangélistes n’ont point rapportè les termes de l’invocation et 

de la bénédiction. Cependant Jésus-Christ ordonna à ses Apôtres, et en leur personne à tous les prêtres, 

de faire ce qu’il avait fait: Τοῦτο ποιεῖτε. Il a donc fallu qu’ils aient rendu grâces et invoquè la Tout-

puissance. Mais comme les Evangélistes n’en ont mis les paroles par écrit, les Pères de même, durant 

les quatre premiers siècles, ont tenu les paroles de l’invoquation dans le secret et dans le silence, ne 

confiant ces prières qu’à leurs successeurs dans le sacerdoce» (Explication littérale, historique et 

dogmatique des prières et de cérémonies de la messe, t.4, Paris 1843, σσ. 414-415). 
124 Πρ. 2, 42. 
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Η πρώτη κατηγορία εδράζεται στην προτροπή του Δευτερονομίου: ο πιστός οφείλει 

τόσο πριν από τον ύπνο, όσο και μετά την έγερσή του125, να αναπέμπει την προσευχή 

Σεμά Γισραέλ (η ονομασία αυτή είναι μεταγενέστερη του Δευτερονομίου)126.  Οι δύο 

αυτές προσευχές συνδέονταν με τους δύο βασικούς ρυθμούς της ημέρας (τον ύπνο 

και το ξύπνημα), αντιστοιχούσαν δε προς τα δύο χρονικά ορόσημα του 

εικοσιτετραώρου (τη δύση και την ανατολή του ήλιου)127. 

Παράλληλα, όμως, με τις δύο αυτές προσευχές αναπτύχθηκε και μία παράδοση 

που προέβλεπε τρεις προσευχές κατά τη διάρκεια της ημέρας128. Μαρτυρούνται, ήδη, 

στο βιβλίο του Δανιήλ (5ος αι. π.Χ.)129, σύμφωνα με το οποίο όταν ο Δανιήλ 

πληροφορήθηκε την απαγόρευση προσευχής προς το Θεό που επέβαλε ο Δαρείος 

στους Εβραίους, άρχισε να προσεύχεται «τρεις φορές την ημέρα» και συνελήφθη 

καθώς προσευχόταν τρὶς τῆς ἡμέρας καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν130. Ο Ψαλμός 54, 18 

αναφέρει επακριβώς τις τρεις αυτές προσευχές: τὸ εσπέρας, το πρωΐ και τη 

μεσημβρία. Η παράδοση των τριων προσευχών διασώζεται στην προσευχή της 

Συναγωγής («τεφιλάχ») στη συλλογή της Μίσνα (2ος αι.)131, επομένως στο 

μεταγενέστερο- από την εποχή του Χριστού- Ιουδαϊσμό. Κατά τους χρόνους της 

πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας θα πρέπει να ίσχυε ευρύτερα στην εβραϊκή λατρεία, 

όπως συμπεραίνουμε από το Απόκρυφο βιβλίο του Ενώχ (γραμμένο στις αρχές του 

1ου μ.Χ. αι.)132. 

 

 
125 Δευτ. 6,7: καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος. 
126 Ἄκου Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστιν· καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης 

τῆςκαρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου (Δευτ. 6, 4-5). Πρβλ. και 

Παραλ. 23,30: Καὶ τοῦ στῆναι πρωΐ τοῦ αἰνεῖν ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ καὶ οὕτως τὸ ἑσπέρας. Η 

προτροπή περί της συγκεκριμένης προσευχής ήταν τόσο επιτακτική, ώστε στο Δευτερονόμιο 

σημειώνεται: Καὶ ἀφάψεις αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου· 

καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν (6, 8-9). 
127 Βλ. J.JEREMIAS, «Daily Prayer in the Life of Jesus and the Primitive Church», στὸ συλλογικὸ τόμο 

The Prayers of Jesus, London, SCM Press, 1974, σσ. 75-82, (Studies in Biblical Theology, series 2, no 

6), και K. HRUBY, «Les heures de prière dans le Judaïsme à l’époque de Jésus», στὸ συλλογικὸ ἔργο 

ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῶν E.CASSIEN-B.BOTTE, La prière des heures, Paris, Cerf, 1963, σσ.45-48 και 76-

81(Lex Orandi 35). 
128 Βλ. R.TAFT, The Liturgy of the Hours in East and West, Collegeville (Mines.), The Liturgical Press, 

1986, σ.6. 
129 Π.ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, Ἀθῆναι 1975 (ἀνατύπωσις τῆς πρώτης 

ἐκδόσεως), σ. 431ἑξ. 
130 Δανιήλ 6, 11-12 και 14. Ο ίδιος ο Δαρείος, μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια να διασώσει τον Δανιήλ 

από την τιμωρία του λάκκου των λεόντων, αρκείται να του απευθύνει μία ευχή: Ὁ Θεός σου, ᾧ σὺ 

λατρεύεις ἐνδελεχῶς τρὶς τῆς ἡμέρας, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε ἐκ χειρὸς τῶν λεόντων· ἕως πρωῒ θάρρει (6,17). 
131 Βλ. H.L.STRACK- P.BILLERBECK, Kommentar zum N.T. aus Talmud und Midrash, t.4, München, 

Beck, 1928, σσ. 208-249. 
132 Β΄ Ενώχ 51,4, ἔκδ. R.H.CHARLES, The Apocrypha and Pseudoepigrapha of the Old Testament in 

English, Oxford, University Press, 1913, t.2, σ.461. 
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1.2.9.2 Η υιοθέτηση (από την πρώτη χριστιανική Εκκλησία) των ωρών προσευχής 

της εβραϊκής λατρείας. 

Ως συνεπής στα λειτουργικά του καθήκοντα Εβραίος, ο Χριστός μαρτυρείται ότι 

σεβόταν τις ώρες της προσευχής. Ακόμα και ο λόγος του αντανακλά αυτό το 

σεβασμό. Τούτο συμπεραίνουμε από την απάντηση που δίδει σε κάποιον από τους 

γραμματείς, όταν χρησιμοποιεί την προσευχή «Άκουε Ισραήλ…» (Σεμά Γισραέλ), 

δηλαδή την προβλεπόμενη πρωϊνή προσευχή133. Η μνεία της παραβολής του Τελώνου 

και του Φαρισαίου ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι134 

υποδηλώνει, επίσης, το σεβασμό του Χριστού προς την καθορισμένη προσευχή στο 

Ναό. Αλλά και η μομφή του εναντίον εκείνων που «προσεύχονται στις γωνίες των 

πλατειών» αποκαλύπτει εμμέσως την κριτική του Χριστού εναντίον μιας προσευχής 

που δεν ετελείτο στο Ναό τις καθορισμένες ώρες προσευχής135. 

Ευρισκόμενος στην Καπερναούμ και έχοντας επιτελέσει πολλά θαύματα, ο Κύριος 

εγείρεται πρωΐ και φεύγει από το σπίτι του Πέτρου (όπου είχε καταλύσει) για να 

εκπληρώσει την υποχρέωση της πρωϊνής προσευχής «σε κάποιο έρημο τόπο»136. 

Παρόμοια προσευχητική τακτική του Κυρίου μαρτυρείται μετά και από άλλες 

περιπτώσεις θαυμάτων137. Άλλες μαρτυρίες πιστοποιούν τη συνέπεια του Κυρίου 

στην εσπερινή προσευχή138. Άλλωστε, λίγο πριν από την εκλογή των δώδεκα 

μαθητών, ἐγένετο ἐξελθεῖν αὐτὸν εὶς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν 

τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ139. Παρόμοια είναι η μαρτυρία περί του γεγονότος της 

Μεταμορφώσεως: ο Χριστός ανέβηκε στο όρος με τους τρεις μαθητές Του «για να 

προσευχηθεί»140. 

 

1.2.10 Λοιπά στοιχεία (Αμήν, Αλληλούια, Έναρξη λειτουργικής ημέρας από το 

απόγευμα της προηγούμενης)  

 
133 Μκ. 12, 29-30. 
134 Λκ. 18, 9. 
135 Οι ώρες προσευχής των Εβραίων δεν συναρτώνταν μόνο με τον ορισμένο χρόνο, αλλά και με το 

συγκεκριμένο τόπο (Ναός, Συναγωγές). 
136 Μκ. 1, 35 (στη συνέχεια το κείμενο μας πληροφορεί ότι, ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές Τόν 

αναζητούσαν επειδή δεν τους είχε ενημερώσει για την πρόθεσή Του αυτή). Η κατά μόνας προσευχή 

του Κυρίου μαρτυρείται και σε άλλη περίσταση (πρβλ. Λκ. 9, 18), αλλά και ως συνηθισμένη τακτική 

του Κυρίου (ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος, Λκ. 5, 16). 
137 Λκ. 5, 16 (αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος). Πρβλ. και Μκ. 6, 46. 
138 Μτ. 14, 23. Το κείμενο αναφέρεται σε «οψία», δηλαδή το εσπέρας, εφόσον λίγο αργότερα, όταν ο 

Ιησούς παρεμβαίνει για να σώσει τους μαθητές από την τρικυμία, ήταν ήδη «τέταρτη φυλακή της 

νύκτας».  
139 Λκ. 6, 12. 
140 Λκ. 9, 28. 



Εβραϊκή και χριστιανική λατρεία: επιδράσεις και διαφοροποίηση 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  

32 

Λέξεις-κλειδιά: Αμήν/ Αλληλούϊα/ Συναγωγή/ Νυχθήμερο 

 

1.2.10.1 Το «Αμήν» υπήρξε το επιστέγασμα των προσευχών στις ακολουθίες της 

Συναγωγής141. Πλην της λατρείας της Συναγωγής, το «Αμήν» τοποθετείται στο τέλος 

του ευχαριστήριου ψαλμού του Δαβίδ142, η δε χρήση του στο τέλος των προσευχών 

εσήμαινε την επιβεβαίωση των λεγομένων και τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα 

εισακούσει την προσευχή143. Η έννοια, όμως, της λέξεως ήταν και δεσμευτική, 

δηλαδή δηλωτική της ευθύνης που αναλαμβάνει ο άνθρωπος απέναντι σ᾿ έναν 

όρκο144, ή (πολύ περισσότερο) απέναντι στην ανανέωση της Διαθήκης με το Θεό145. 

Αλλά και ο Θεός, αντίστοιχα, παραμένει πιστός στη Διαθήκη με το λαό Του, αυτή δε 

είναι η έννοια του «Θεού-Αμήν»146. 

Ήταν αναμενόμενη η υιοθέτηση της λέξεως αυτής από την πρώτη χριστιανική  

Εκκλησία147, όπως διαπιστώνουμε από τη χρησιμοποίησή του στην Κ.Δ.: αποτελεί 

εισαγωγή των διακηρύξεων του Κυρίου148, ακολουθεί μετά από δοξολογικές φράσεις 

που απευθύνονται προς το Θεό Πατέρα ή το Χριστό149, ενισχύει τη μεσιτεία του 

Κυρίου στην προσευχή προς το Θεό150, ολοκληρώνει την ευχαριστία προς το Θεό151, 

συνυφαίνεται με άλλες προσευχές ή ύμνους152. Ως επευφημία, το «Αμήν» 

ολοκληρώνει τις ῳδές των εκλεκτών στην ουράνια λειτουργία της Αποκαλύψεως153 , 

η δε απαγγελία του από την Εκκλησία υποδηλώνει την ενότητά της με τους 

«εκλεκτούς» στον ουρανό154. 

 

 
141 Βλ. L.GINSBERG, «Amen», JE 1, σσ. 491ἑξ./ I.CECCHETTI, L’Amen nella Scrittura e nella Liturgia, 

Roma 1942. Περί της ποικιλίας χρήσεώς του στην Π.Δ., βλ. F.CABROL, «Amen», DACL 1, 1907, στ. 

1554ἑξ. 
142 Α΄ Παραλ. 16, 8-36. 
143 Τωβ. 8,8/ Ιουδ. 15, 10. Βλ. καὶ M.RIGHETTI, Manuale di storia liturgica, t.1, Milano 1950, σσ. 34ἑξ. 
144 Αριθμ. 5, 22. 
145 Δευτ. 27, 15-26). 
146 Ησ. 65, 16. 
147 Βλ. τις παρατηρήσεις του G.DELLING, Worship in the New Testament (μτφρ. P.SCOTT), Philadelphia 

1962, σσ.71-74/ W.O.E. OESTERLEY, The Jewish Background of the Christian Liturgy, Oxford 1925, σσ. 

147-148. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη λέξη μεταφέρθηκε αυτούσια στη 

χριστιανική Λατρεία, χωρίς δηλαδή κάποια μετάφραση. 
148 Μτ. 5, 18/ 18, 3. Στο κατά Ιωάννην, μάλιστα, η εισαγωγή γίνεται με διπλό «αμήν» (Ιω. 1, 51/ 5, 19). 
149 Ρωμ. 1,25· 11,36· 16,27/ Γαλ. 1,5/ Εφεσ. 3,21/ Φιλιπ. 4,20/ Α΄ Τιμ. 1,17/ Β΄ Τιμ. 4,18/ Εβρ. 13,21/ 

Α΄ Πετρ. 4,11· 5,11/ Β΄ Πετρ. 3,18/ Ιούδα 25/ Αποκ. 1,6· 5,14· 7,12. 
150 Β΄ Κορ. 1,20. 
151 Α΄ Κορ. 14,16. 
152 Α΄ Τιμ. 6,16/ Αποκ. 19,4· 22,20. 
153 Αποκ. 5, 14/ 19, 4. 
154 Αποκ. 7, 12. 
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1.2.10.2 Το «Αλληλούϊα» (=Αινείτε τον Κύριον) αποτελεί, επίσης, δάνειο εκ της 

εβραϊκής λατρείας, αν και στην Κ.Δ. εμφανίζεται μόνο στο βιβλίο της 

Αποκαλύψεως155. Η θέση του στην εβραϊκή λατρεία είναι η του δοξολογικού 

επιφωνήματος156 (στη Λατρεία της Εκκλησίας ονομάστηκε, μεταγενέστερα,  

«δοξολογικό εφύμνιο»), αυτή δε εξακολούθησε να είναι εντός της χριστιανικής 

Λατρείας. Αναφερόμενος στη χρήση των Ψαλμών στη Λατρεία, ο Μ. Αθανάσιος 

γράφει ότι το «Αλληλούϊα» ψαλλόταν «καθ᾿ υπακοήν» στο τέλος του κάθε ψαλμικού 

στίχου157. 

Είναι γνωστό ότι στην εβραϊκή λατρεία το Αλληλούϊα εψάλλετο, είτε από 

ολόκληρο το πλήθος, είτε από κάποιον που είχε αναλάβει ειδικά τη λειτουργική αυτή 

αποστολή158. Επομένως, η ψαλμώδηση του «Αλληλούϊα»  στην πρώτη χριστιανική 

Εκκλησία υπήρξε απόλυτα φυσιολογική. 

 

1.2.10.3 Σύμφωνα με την εβραϊκή αντίληψη, η ημέρα άρχιζε από τη δύση του 

ηλίου. Επομένως, προηγείτο η νύκτα και ακολουθούσε η ημέρα (νυχθήμερο). Η 

ελληνορωμαϊκή αντίληψη επί του θέματος ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη: προηγείτο η 

ημέρα και ακολουθούσε η νύκτα (ημερονύκτιο)159. 

Σε προηγούμενες ενότητες αναφερθήκαμε στις επιδράσεις της εβραϊκής λατρείας 

επί της χριστιανικής ως προς τις ώρες της προσευχής. Ήταν, επομένως, φυσικό 

επακόλουθο να υιοθετήσει η χριστιανική Λατρεία και τον εβραϊκό τρόπο 

υπολογισμού της ημέρας, δηλαδή το νυχθήμερο160. Έτσι, οι ακολουθίες ενός 

εικοσιτετραώρου στη χριστιανική Λατρεία αποκαλούνται «ακολουθίες του 

νυχθημέρου», αρχής γενομένης από την ακολουθία κατά τη δύση του ηλίου, δηλαδή 

τον Εσπερινό161. 

Ας προστεθεί, τέλος, ότι ενώ ως προς τη σειρά των ακολουθιών της η χριστιανική 

Λατρεία υιοθέτησε το εβραϊκό νυχθήμερο, ως προς την έναρξη όμως της νηστείας 

 
155 Αποκ. 19, 1,3,4,6. 
156 Βλ. G.DELLING, Worship…, σσ. 47-48. 
157 Μ. Αθανασίου, Πρὸς μαρκελλῖνον εἰς τὴν ἑρμηνείαν τῶν Ψαλμῶν, κε΄, PG 27, 37Β 
158 F.CABROL, «Alleluia chant», Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de Liturgie 1, 1907, στ. 1226. 
159 Πλην των αντιλήψεων αυτών, γνωρίζουμε ότι οι Χαλδαίοι, Σύροι και Πέρσες θεωρούσαν ως αρχή 

της ημέρας την ανατολή του ηλίου, οι δε Άραβες τοποθετούσαν την αρχή της ημέρας περί το μεσημέρι 

(Γ.Λ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, «Ἡμέρα», Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν, τόμ. 6,  Ἀθῆναι, Ἐλευθερουδάκης, σ. 338). 
160 Βλ. Ι.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Τὸ ἑορτολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ γένεση καὶ διαμόρφωσή του», 

στὸ βιβλίο τοῦ ἰδίου Τελετουργικὰ θέματα, Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία, 2002, σ.32. 
161 Η προέλευση της λέξεως διαδηλώνει το τέλος της ημέρας («ἐς» και «πέρας», δηλαδή «εἰς τὸ πέρας» 

της ημέρας). Βλ. Σ.Χ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, Ἀθήνα 1984, σ.9. 
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υιοθέτησε το ελληνορωμαϊκό ημερονύκτιο, δηλαδή την έναρξη της νηστείας από το 

μεσονύκτιο162. 

 

1.2.11 Η Λατρεία «ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» ως άξονας διαφοροποιήσεως της 

χριστιανικής από την εβραϊκή Λατρεία. 

Λέξεις-κλειδιά: Πνεύμα/ αληθινή λατρεία/ τυπολατρία/ Σαμαρείτιδα/ Μωσαϊκός 

νόμος 

 

1.2.11.1 Εισαγωγική προσέγγιση του θέματος 

1.2.11.1.1 Εκτός από τις εξωτερικές μορφές, η βασική διαφοροποίηση της 

χριστιανικῆς από την εβραϊκή Λατρεία εστιάζεται κυρίως στο νέο πνεύμα της 

χριστιανικής Λατρείας. Σ᾿ αυτό τὸο νέο πνεύμα (στη λατρεία «ἐν πνεύματι καὶ 

ἀληθείᾳ») είχε αναφερθεί ο Χριστός κατά το διάλογό του με τη Σαμαρείτιδα (Ιω. Δ΄, 

7ἑξ.): οι «αληθινοί προσκυνηταί» του Θεού είναι εκείνοι που λατρεύουν το Θεό όχι 

με τους τύπους, αλλά με καθαρή και αφοσιωμένη καρδιά και νου. Ο Χριστός, 

επομένως, διαγράφει με εξαιρετική σαφήνεια το καινούργιο πνεύμα της Λατρείας των 

Χριστιανών, τον τρόπο με τον οποίο «δεῖ προσκυνεῖν» το Θεό, αντιδιαστέλλοντας 

συγχρόνως τη χριστιανική από την εβραϊκή λατρεία. 

Όπως διαπιστώσαμε από προηγούμενες αναφορές στην εβραϊκή λατρεία, το 

στοιχείο της «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» λατρείας ήταν παντελώς άγνωστο. Στην 

εβραϊκή λατρεία η αληθινή προσκύνηση του Θεού ισοδυναμούσε με τη λεπτομερή 

τήρηση δεκάδων κανόνων και εκατοντάδων διατάξεων. Εφ᾿ όσον ο Εβραίος τηρούσε 

πιστά όλο αυτό το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο περί λατρείας, εθεωρείτο αληθινός 

προσκυνητής του Θεού. Αλλά και ο Θεός (κατά την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση) 

κατοικούσε σε συγκεκριμένο τόπο, στα άγια των αγίων του Ναού των Ιεροσολύμων 

(ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα ξεκινάει απο το θέμα του τόπου 

κατοικίας του Θεού). 

 

1.2.11.1.2 Η διακήρυξη, όμως, του Χριστύ ότι ο Θεός είναι Πνεύμα (και, 

επομένως, δεν κατοικεί σε συγκεκριμένο τόπο, σε «χειροποιήτους ναούς» κατά τον 

απόστολο Παύλο (Πρ. Ιζ΄, 24), αποδεσμεύει τη χριστιανική Λατρεία από τον 

παράγοντα του τόπου ή του καθορισμένου περιβάλλοντος. Διαπιστώνουμε, επομένως, 

 
162 Βλ. Ι.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργικὴ Α΄, Θεσσαλονίκη 1993, σ.131. 
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ότι ο Χριστός μετατοπίζει όλο το κέντρο βάρους της εβραϊκής λατρείας. Αυτή η 

αποδέσμευση, άλλωστε, της λατρείας του Θεού από τον ιδιαίτερο χώρο του Ναού 

των Ιεροσολύμων ήταν μία από τις «βλασφημίες» που του κατελόγισαν οι Φαρισαίοι. 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα διαμορφώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 

χριστιανικής λατρείας: ο «τύπος» που υπάρχει στις χριστιανικές ακολουθίες και 

τελετές δεν αποτελεί την ουσία, αλλά ενεργεί βοηθητικά για να επιτύχει ο πιστός την 

ουσία: να επικοινωνήσει αληθινά με το Θεό. 

 

1.2.11.2 Η λατρεία «ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» στη χριστιανική γραμματεία 

1.2.11.2.1 Η αντίθεση με το Μωσαϊκό νόμο και τη λατρεία. 

 Η πρώτη ερμηνευτική πτυχή σχετίζεται με την κατάργηση της παλαιάς λατρείας 

(της εβραϊκής) από τη νέα (τη χριστιανική). Η «νέα» αυτή διδασκαλία περιβάλλεται 

(όπως γράφει ο Ευσέβιος Καισαρείας) με τη νομιμότητα της παλαιάς163, την οποία 

σχεδόν καταργεί, εφόσον (όπως επισημαίνει ο Ωριγένης) δια της φράσεως του 

Χριστού οἱ πρότεροι προσκυνηταὶ ἐν σαρκὶ καὶ πλάνῃ προσεκύνουν 164. 

Η κριτική της εκκλησιαστικής γραμματείας επικεντρώνεται και στο θέμα της 

υποκαταστάσεως των σαρκικών θυσιών δια της νέας λατρείας, της «ἐν πνεύματι καὶ 

ἀληθείᾳ». Όπως τονίζεται, η λατρεία αυτή «δεν περιλαμβάνει θυσίες και αίματα»165, 

διότι είναι διαφορετική «από τις θυσίες του Ισραήλ»166. 

Η υποκατάσταση της τυπολατρίας, του Μωσαϊκού νόμου και των αιματηρών 

θυσιών συνοδεύεται, στην εκκλησιαστικη γραμματεία, από την αμφισβήτηση ενός 

συγκεκριμένου τόπου ως τόπου λατρείας του Θεού. Με αφορμή τη διδασκαλία του 

Χριστού στο διάλογό Του με τη Σαμαρείτιδα περί των «αληθινών προσκυνητών», ο 

Μ. Αθανάσιος τονίζει ότι οι προσκυνητές αυτοί «δεν έχουν ανάγκη εκκλησίας ή 

τόπου για να λατρεύσουν το Θεό»167. Είναι οι προσκυνητές, οἱ μήτε τόπῳ 

περικλείοντες τὴν λατρείαν168. Ο Ωριγένης επιμένει στην ανατροπή του Μωσαϊκού 

νόμου ως προς τον τόπο κατοικίας του Θεού: δια της προτροπής του αυτής ο Κύριος 

ήθελε να δηλώσει ότι, non ergo in loco neque in terra habitat Deus, sed in corde 

 
163 Εὐαγγελικὴ Ἀπόδειξη, Ι,6,39, GCS, 1911, σ. 29(2-3). 
164 Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην, ΚΓ΄, 19, PG 14, 432A. 
165 Ευσεβίου Καισαρείας, Εὐαγγελικὴ Ἀπόδειξις, Α΄, 6, 57, GCS 23, 1911, σ.32 (6-7). 
166 Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ὁμιλία 8 (τύπος ΙΙΙ), 1, ἔκδ. E.KLOSTRMANN- H.BERTHOLD, Berlin, 

Akademie Verlag, 1961, σ.38 (20-27). 
167 Ρήσεις καὶ ἑρμηνεῖαι παραβολῶν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, κδ΄, PG 28, 717Α-Β. 
168 Ι. Χρυσοστόμου, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην, Ὁμιλία 32, 2, PG 59, 190. Πρβλ. καὶ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εἰς τὴν πρὸς 

Ἑβραίους, Ὁμιλία ΙΑ΄, 3, PG 63, 92. 
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habitat169. Και ο Χρυσόστομος τονίζει ότι, ο Κύριος ταῦτα ἔλεγε, τὴν τε ἀνάγκην ἡμῶν 

λύων λοιπὸν τὴν ἐκ τῆς τοῦ τόπου παρατηρήσεως170. 

Στις παραπάνω επισημάνσεις διακηρύσσεται ότι, η «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» 

λατρεία ανταποκρίνεται στην εσωτερικὴ ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύσει το Θεό 

αποδεσμευμένος απὸ τον παράγοντα του τόπου. Ο εγκλωβισμός της λατρείας σε 

καθορισμένο τόπο, τον οποίο επέβαλε ο εβραϊκός νόμος, συνιστούσε- όπως 

συμπεραίνουμε από την εκκλησιαστική γραμματεία- εξαναγκασμό του ανθρώπου και 

του προσέθετε μία ακόμα υποχρέωση, η οποία παρεμπόδιζε την αμεσότητα σχέσεώς 

του με το Θεό. Γι᾿ αυτό και η συγκεκριμένη αποδέσμευση αντιμετωπίζεται από τους 

εκκλησιαστικούς συγγραφείς με αισθήματα ανακουφίσεως. 

 

1.2.11.2.2 Η περί Θεού διδασκαλία δια της εντολής περί λατρείας «ἐν πνεύματι καὶ 

ἀληθείᾳ». 

Παράλληλα, όμως, με την αναφορά της εκκλησιαστικής γραμματείας στην 

πνευματική φύση της θεότητας και στην αντιδιαστολή της με την ανθρώπινη φύση, οι 

εκκλησιαστικοί συγγραφείς αναπτύσσουν (με αφορμή, πάντοτε, τη συγκεκριμένη 

διδασκαλία του Κυρίου) τη θεολογία περί του Κυρίου ως «πνεύματος» και 

«αληθείας». Σύμφωνα με τον Μ. Αθανάσιο, η λατρεία «ἐν πνεύματι» μας υπενθυμίζει 

ότι, πνεῦμα προσώπου ἡμῶν Χριστὸς Κύριος ἐστι171. Ο Μ. Αθανάσιος συνδέει την 

προτροπή του Χριστού περί λατρείας «ἐν ἀληθείᾳ» με το Ιω.17,17 (Ἁγίασον αὐτοὺς ἐν 

τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι)172.  

Με βάση αυτή τη διαπίστωση, το «ἐν ἀληθείᾳ» ταυτίζεται με το «ἐν Χριστῷ» και 

η προτροπή του Χριστού περί λατρείας του Θεού «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» 

υποδηλώνει την παρουσία του Υιού ως μεσίτου της προς το Θεο λατρείας. Γι᾿ αυτό ο 

Μ. Αθανάσιος γράφει ότι, η συγκεκριμένη διδασκαλία του Χριστού μας υπενθυμίζει 

«το έλεος του Θεού προς ημάς δια του Μονογενούς», δηλαδή τη σωτηρία που 

παρέσχε ο Θεός δια της αποκεκαλυμμένης αλήθειας173. Η εν λόγῳ προτροπή, 

επομένως, αποκτά ένα χριστολογικό περιεχόμενο και αποκαλύπτει τη βαθύτερη 

έννοια του  Ιω. 14, 6 (ἐγὼ εἰμι…ἡ ἀλήθεια)174.  

 
169 Ωριγένους, In Genesis, Homilie XIII, 3, GCS 29, 1920, σ. 118(12). 
170 Ι. Χρυσοστόμου, Κατὰ Ἰουδαίων, λόγος Ε΄, 12, PG 48, 904. 
171 Μαρτυρίαι ἐκ τῆς Γραφῆς, 23, PG 28, 53C. 
172 Μ. Αθανασίου, Κατὰ Ἀρειανῶν, ΙΙΙ, 19, PG 26, 364Β. 
173 Μ. Αθανασίου, Εἰς τοὺς Ψαλμούς, 138, PG 27, 389B. 
174 Πρβλ. τις ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις του Μ. Αθανασίου: …“ἔρχεται ὥρα ὅτε οἱ ἀληθινοὶ…”. 

Δέδεικται τύνοιν ἐντεῦθεν, ὡς ἡ ἀλήθεια μὲν αὐτὸς ὁ Υἱὸς ἐστιν, ὡς αὐτὸς φησίν· “ἐγὼ εἰμι ἡ ἀλήθεια”. 
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Στις ερμηνείες της εκκλησιαστικής γραμματείας με βάση την προτροπή του 

Κυρίου προς τη Σαμαρείτιδα περιλαμβάνεται και μία πνευματολογική προσέγγιση. Ο 

Επιφάνιος Σαλαμίνος διακηρύσσει ότι, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που υπαγορεύει 

την προτροπή περί λατρείας «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ»175. Η θέση αυτή του 

Επιφανίου έχει τις ρίζες της στη διδασκαλία της ΚΔ περί του Άγίου Πνεύματος ως 

«Πνεύματος τῆς ἀληθείας» (Ιω.14, 17), τό οποίο «θα οδηγήσει τους πιστούς να 

γνωρίσουν ολόκληρη την πληρότητα της αλήθειας» (Ιω. 16, 13). Και η πληρότητα 

της αλήθειας είναι η δυνατότητά μας να «λατρεύουμε τὸ Θεὸ ἐν τῷ πνεύματι» (Ρωμ. 

1,9), εφόσον τὸ τὶ προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα 

ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις (Ρωμ. 8, 26).  

 

1.2.11.2.3 Το πνευματικό πλαίσιο της λατρείας «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ». 

Η ερμηνευτική της εκκλησιαστικής γραμματείας στη διδασκαλία του Χριστού περί 

λατρείας «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις πνευματικές 

προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος τη συγκεκριμένη λατρεία. 

Περιγράφοντας τις προϋποθέσεις αυτές οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς αναφέρονται 

ταυτόχρονα στη φύση της αληθινής λατρείας. 

H συνάφεια της «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» λατρείας με την πνευματική ζωή 

τονίζεται πολλαπλώς σηὴ συγκεκριμμένη γραμματεία. Ο Ι. Χρυσόστομος γράφει ότι, 

η προτροπή του Κυρίου περί της αληθινής λατρείας μας εισάγει «στα υψηλότερα και 

πνευματικότερα»176, ο δε Μακάριος ο Αιγύπτιος τονίζει ότι δια της εν λόγῳ προτροής 

δηλώνεται η πνευματική ζωή («ὁ ἐπουράνιος πνευματικὸς πλοῦτος»)177, τους δε 

«ἀληθινοὺς προσκυνητὲς» αποκαλεί ως «πλούσιους στὸ πνεῦμα» και διακρινόμενους 

από τους «πένητες τῆς ἁμαρτίας»178. 

Έτσι, οι αληθινοί προσκυνητές είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν έναν πνευματικό 

αγώνα, εκείνοι πού οὐ κατὰ σάρκα, ἀλλὰ πονηροὺς δεῖ περικόπτειν λογισμούς, καὶ 

 
Περὶ οὗ καὶ ὁ προφήτης Δαβίδ ἐπεκαλεῖτο λέγων· “ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν 

σου”(Ψαλμ. 42,2) Οἱ ἀληθινοὶ τύνοιν προσκυνηταὶ προσκυνοῦσι μὲν τῷ Πατρί, ἀλλ᾿ἐν Πνεύματι καὶ 

ἀληθείᾳ, ὁμολογοῦντες Υἱὸν καὶ ἐν αὐτῷ τὸ Πνεῦμα (Ἐπιστολὴ Α΄πρὸς Σεραπίωνα, 33, PG 26, 608A–

B). 
175 Προσκυνητὸν δὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅδον· “τοὺς γὰρ προσκυνοῦντας Θεῷ ἐν Πνεύματι δεῖ προσκυνεῖν καὶ 

ἀληθείᾳ” (Ἐπιφανίου Σαλαμίνος, Ἀγκυρωτός, 70,1, GCS 25, 1915, σ.87, 10-11). 
176 Κατὰ Ἰουδαίων, Λόγος Ε΄, 12, PG 48, 904. 
177 Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ὁμιλίαι πνευματικαί, 18, ἔκδ. Ἀ.Γεωργίου, Ἀθῆναι 1886, σ.119. 
178 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ὁμιλία 7 (τύπος ΙΙΙ), 6, ἔκδ. E.KLOSTERMAN- H.BERTHOLD, Berlin, Akademie Verlag, 

1961, σ.35(6-15). 
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σταυροῦν ἑαυτόν, καὶ τὰς ἀλόγους ἀναιρεῖν ἐπιθυμίας καὶ καταφάσκειν179. Στον αγώνα 

αυτό κεντρικό σημείο είναι το «οὐ κατὰ σάρκα», δηλαδή η ζωή χωρίς τα πάθη της 

αμαρτίας. Ο Ωριγένης τονίζει ὅτι, οἱ ἀληθινοὶ προσκυνητὲς εἶναι οἱ ἐν Πνεύματι καὶ 

μὴ σαρκί180. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη θεολογία του απ. Παύλου στην προς 

Ρωμαίους επιστολή, όπου η ζωή του Πνεύματος αντιδιαστέλλεται προς τη ζωή της 

σάρκας, δηλαδή της αμαρτίας181. 

1.2.11.2.4 Οι σωτηριώδεις ανθρωπολογικές προεκτάσεις. 

Ο Μάξιμος ο Ομολογητής αποκαλεί την αλήθεια ως «κατάσταση τῶν μελλόντων», 

θεωρώντας την ως υπέρβαση του «τύπου» και της «εικόνας»182. Η «κατάσταση τῶν 

μελλόντων» είναι «η απελευθέρωση από το θάνατο και τη φθορά». Η λατρεία, 

επομένως, «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» παραπέμπει στην αιωνιότητα της ανθρώπινης 

υπάρξεως και οι «ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ» καθίστανται εκείνοι που, δια της αληθινής 

λατρείας του Θεού, προγεύονται τη χαρά της αιώνιας μακαριότητας. 

Η ερμηνευτική, όμως, της εκκλησιαστικής γραμματείας επί της διδασκαλίας του 

Χριστού περί λατρείας «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» εκτείνεται και σε κάποιες άλλες 

σωτηρολογικές ανθρωπολογικές διαστάσεις. Το γεγονός ότι, ο Κύριος «είναι η 

αλήθεια» και ότι Εκείνος παρεκάλεσε τον Πατέρα Του «να αγιάσει τους μαθητές Του 

ἐν τῇ ἀληθείᾳ» Του, συνιστά κατά τον Μ. Αθανάσιο γεγονός «θέσει καὶ χάριτι» 

υιοθεσίας του ανθρώπου183. Με βάση την επισήμανση αυτή μπορούμε να 

συσχετίσουμε το γεγονός της «ἐν ἀληθείᾳ» λατρείας του Θεού με την υπ᾿Αυτού 

υιοθεσία του ανθρώπου. 

Η αληθινή λατρεία αναδεικνύει τον άνθρωπο σε «υιό του Θεού κατά χάριν». Υπό 

τη συγκεκριμένη εννοιολογική θεώρηση αντιλαμβανόμαστε την ερμηνευτική 

προσέγγιση του Χρυσοστόμου στο περί λατρείας «ἐν ἀληθείᾳ», ο οποίος σημειώνει 

 
179 Ι. Χρυσοστόμου, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην, Ὁμιλία 32, 2, PG 59, 190. 
180 Ωριγένους, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην, ΧΙΙΙ, 18, PG 14, 429Α (πρβλ. στὸ ἴδιο, ΧΙΙΙ, 25, PG 14, 441Α). 
181 2Ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας 

καὶ τοῦ θανάτου 3Τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν 

πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4ἵνα τὸ 

δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. 5Οἱ γὰρ κατὰ 

σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος…9Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστε ἐν σαρκὶ 

ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. Εἰ δὲ τις πνεῦμα Θεοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν 

αὐτοῦ…12Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν, 13εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, 

μέλλετε ἀποθνῄσκειν· εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε (Ρωμ. 8). 
182 …οἷον ἀπὸ τῶν τύπων ἐπὶ τὴν εἰκόνα· καὶ ἀπὸ ταύτης ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν. Σκιὰ γὰρ τὰ τῆς Παλαιᾶς· 

εἰκὼν δὲ τὰ τῆς Νέας Διαθήκης· ἀλήθεια δὲ ἡ τῶν μελλόντων κατάστασις (Μαξίμου του Ο μολογητοῦ, 

Σχόλια εἰς τὸ περὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας, Γ΄, 3, §2, PG 4 137D). 
183 Μ. Αθανασίου, Κατὰ Ἀρειανῶν, ΙΙΙ, 19, PG 26, 364Β. 
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ότι η αληθινή λατρεία συνδέεται με τον προσωπικό αγιασμό του ανθρώπου184. Σε ένα, 

δε, από τα αρχαιότερα μαρτύρια των Χριστιανών σημειώνεται ότι, οἱ ἀληθινοὶ 

προσκυνηταὶ κατὰ τὴν θείαν ὑπόμνησιν τοῦ Κυρίου, οἱ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ 

προσκυνοῦντες τῷ Θεῷ, ἀφομοιοῦνται τῇ δόξῃ τοῦ Θεοῦ καὶ εἰσὶν μετ᾿αὐτοῦ ἀθάνατοι, 

μεταλαβόντες τῆς αἰωνίου ζωῆς διὰ τοῦ λόγου185. Είναι, επομένως, σαφέστατος ο 

σύνδεσμος της «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» λατρείας του Θεού με το γεγονός της 

σωτηρίας και της θεώσεως του ανθρώπου. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Με βάση το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό να αναπτύξετε την άποψή σας σχετικά 

με το βαθμό, στον οποίο η εβραϊκή λατρεία επηρέασε τη χριστιανική. 

2. Με βάση όσα εκτέθηκαν παραπάνω σχετικά με τη διαφοροποίηση της χριστιανικής 

Λατρείας από την εβραϊκή, πιστεύετε ότι η χριστιανική Εκκλησία μπορεί να 

προβάλλει αυτή τη διαφοροποίηση ως αφορμή ενός «αντισημιτικού πνεύματος»; 

3. Με βάση τα σχετικά με την ερμηνεία των εκκλησιαστικών συγγραφέων περί 

«Λατρείας ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» πιστεύετε ότι η σημερινή χριστιανική Εκκλησία 

έχει παραμείνει συνεπής προς τη συγκεκριμένη αρχή, ή ότι εμφανίζεται (σε πολλές ή 

λίγες περιπτώσεις) το φαινόμενο επιστροφής των Χριστιανών στη νοοτροπία της 

εβραϊκής τυπολατρίας. 

 

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες.
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2. Γενοκτονίες και ολοκαύτωμα 

 

Λέξεις κλειδιά: γενοκτονία, ατιμωρησία, διεθνές δίκαιο πολέμου, ολοκαύτωμα, 

ναζιστική ιδεολογία, στρατόπεδα συγκέντρωσης 

 

2.1 Γενοκτονία 

Ο κάτοχος της ελληνικής γλώσσας αντιλαμβάνεται αμέσως τι σημαίνει ο όρος 

«γενοκτονία» από την ετυμολογία του (γένος+[κτείνω=σκοτώνω]). Αν όμως η 

ετυμολογία της λέξης γίνεται αμέσως κατανοητή, δε συμβαίνει το ίδιο και με το 

ακριβές νόημά της, διότι πρόκειται για νομικό όρο που ενσωματώθηκε σε ψήφισμα 

της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποκρυσταλλώθηκε με διεθνή σύμβαση στο 

πλαίσιο  του ίδιου Οργανισμού το 1949.  Το 1954 η σύμβαση ενσωματώθηκε στην 

ελληνική δικαιοταξία. Ωστόσο, προϋπήρξε μακρύς διάλογος μέχρι να διαμορφωθεί 

κοινή αντίληψη για την έννοια του όρου. 

 

«Γένος» 

Η «γενοκτονία» δεν είναι παλαιά ελληνική λέξη, όπως θα μπορούσε κάποιος να 

υποθέσει, αλλά μετάφραση του σύγχρονου διεθνούς όρου genocide. Αποδίδεται στον 

Raphael Lemkin, Πολωνό δικηγόρο και φιλόλογο, οποίος έγραψε το 1944 ένα 

περιώνυμο βιβλίο με την ανάλυση  των νόμων της ναζιστικής κατοχής και των 

μεθόδων που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί, για να υποδουλώσουν τους λαούς των 

χωρών που κατέκτησαν. Σκοπός του Lemkin ήταν να αποδείξει ότι οι Γερμανοί είχαν 

την πρόθεση να αναδιοργανώσουν την Ευρώπη σε φυλετική βάση και ότι η 

εκπλήρωση του στόχου τους προϋπέθετε μαζικές δολοφονίες και εκμηδενισμό των 

άλλων πολιτισμών. Με τον όρο γενοκτονία περιέγραψε «την καταστροφή ενός έθνους 

ή μιας εθνοτικής ομάδας», δηλαδή μιας πληθυσμιακής κοινότητας, τα μέλη της 

οποίας μετέχουν σε κοινές ιστορικές και πολιτισμικές παραδόσεις που ξεχωρίζουν 

από άλλες ομάδες.  

Ο Lemkin σχημάτισε τον όρο γενοκτονία από την ελληνική λέξη γένος και τη 

λατινική caedes, η οποία σημαίνει σφαγή, κατ’ αναλογία του όρου homicide 

(ανθρωποκτονία, από το homo+caedes).186 Η λέξη «γένος» είναι πολυσήμαντη και 

 
186 Lemkin, Axis Rule in Europe. Laws of Occupation. Analysis of Government. Proposals for Readers, 

Washington, 1944)· παρατίθεται στο John Cooper, Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide 

Convention, Palgrave Macmillan, London 2008, σ. 56. 
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έχει μεγάλο ιστορικό βάθος. Στον Όμηρο απαντά με διπλή έννοια: αφενός των 

στενών οικογενειακών δεσμών (δεσμοί αίματος: αἷμα τε καὶ γένος), αφετέρου των 

ευρύτερων φυσικών δεσμών της κοινής καταγωγής (ἐξ Ἰθακῆς γένος εἰμί).187 Στην 

Αθηναϊκή Πολιτεία το «γένος» ήταν η χρονικά απώτερη πολιτική και κοινωνική 

υποδιαίρεση, της οποίας η προέλευσή της αναγόταν στους «γεννήτες» (τρία γένη 

συνιστούσαν μία φρατρία).188 Συνδετικά πολιτισμικά στοιχεία ανάμεσα στα μέλη του 

γένους ήταν οι θρησκευτικές παραδόσεις, βάσει των οποίων ρυθμίζονταν οι σχετικές 

τελετουργίες.189 Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο όρος «γένος» προσδίδει διαχρονικά 

κοινά χαρακτηριστικά, λ.χ. κοινή καταγωγή, και όχι μόνον στενούς φυσικούς 

δεσμούς.  

Σύμφωνα με τον Lemkin, η γενοκτονία αναφέρεται στις σχέσεις θύτη-θύματος. Ο 

θύτης είναι κρατικός ή παρακρατικός μηχανισμός και το θύμα μια ευρεία συλλογική 

οντότητα. Η γενοκτονία εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την 

αποδιάρθρωση των συνεκτικών δεσμών της οντότητας-θύματος και η δεύτερη την 

πραγμάτωση των σκοπών του θύτη, λ.χ. την οικειοποίηση του γεωγραφικού χώρου 

τον οποίο κατείχε το θύμα. Με την έννοια αυτή, ο όρος γενοκτονία έχει ευρύτερο 

νόημα από τις μαζικές σφαγές που έχει να παρουσιάσει η ιστορία,190 διότι 

περιλαμβάνει την πλήρη καταστροφή του  συλλογικού θύματος.  

Σε λιγότερο από ένα έτος, ο όρος έλαβε τεράστια διάδοση και χρησιμοποιήθηκε 

ακόμη και στα κείμενα του Διεθνούς Στρατοδικείου που δίκασε εγκληματίες 

πολέμου.191 

 

«Κτείνω» 

Ποια όμως μπορεί να είναι η έννοια της «καταστροφής» ενός γένους; Καταρχάς 

είναι η άμεση, απόλυτη φυσική εξάλειψη ενός πληθυσμού με κοινή καταγωγή και 

κοινό πολιτισμό. Μπορεί όμως να είναι και η αλληλουχία σχεδιασμένων ενεργειών 

που έχουν σκοπό την καταστροφή των βασικών στοιχείων που συνθέτουν την ύπαρξη 

 
187 Οδύσσεια 8.503 και 15.267). 
188 Γεννηταί οὐχ οἱ ἐκ γένους καὶ ἀφ’ αἵματος προσήκοντες, ἀλλ’ οἱ ἐκ τῶν γενῶν τῶν 

συννενεμημένων εἰς τὰς φρατρίας (Σχολ. Δημοσθένη, Κατά Τιμοκράτους, 709.4). Βλ. και 

Harpocrationis Lexicon in decem oratores Atticos. Harpocration, Valerius. Wilhelm Dindorf. Oxonii:  

Typographeo Academico. Oxford. 1853, λήμμα Γεννῆται. Επίσης, A Dictionary of Greek and Roman 

Antiquities, υπό William Smith, William Wayte, London 1890, λήμμα Γένος. 
189 «…πάλιν δὲ τῶν φρατριῶν ἑκάστη διήρητο εἰς γένη λ΄, ἐξ ὧν αἱ ἱερωσύναι αἱ ἑκάστοις 

προσήκουσαι ἐκληροῦντο» (Ἀρποκρατίωνος, Λέξεις ρητορικαί, λήμμα γεννῆται). 
190 Cooper, ό.π. 
191 Willliam Chabas, Genocide in International Law:  The Crime of Crimes, Cambridge University 

Press, σ. 14 
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του εν λόγω πληθυσμού (εθνική συνείδηση, γλώσσα, πολιτισμό). Αυτή ήταν η άποψη 

του Lemkin.192 

Αν ο όρος γενοκτονία είναι σύγχρονος, η καταστροφή μεγάλων πληθυσμιακών 

ομάδων είναι παλαιά υπόθεση. Η πόλη της Τροίας πυρπολήθηκε, μετά την άλωσή της 

από τους Αχαιούς, οι άρρενες κάτοικοί της εξοντώθηκαν και οι γυναίκες 

σκλαβώθηκαν.193 Ο λαός του Ισραήλ εξόντωσε τον αρσενικό πληθυσμό πέντε πόλεων 

των Μαδιανιτών, τις οποίες κατέκαψε, ενώ σκλάβωσε τις γυναίκες και τα παιδιά, 

αλλά ο Μωυσής έδωσε στη συνέχεια εντολή να  κρατηθούν μόνον οι παρθένες και να 

φονευθούν οι υπόλοιπες γυναίκες.194 Μία παραπλήσια εντολή δίδεται στο 

Δευτερονόμιο περί «φόνῳ μαχαίρας»» όλων των αρσενικών εχθρών, όχι όμως των 

γυναικών και των παιδιών, που θα σκλαβώνονταν και θα ανήκαν στον λαό του 

Ισραήλ.195 

Σε άλλες όμως περιπτώσεις, η Παλαιά Διαθήκη προέβλεπε και την εξάλειψη των 

υλικών υπαρχόντων των πόλεων που έπρεπε να καταστραφούν, διότι ανήκαν στην 

κατηγορία «χερέμ» (הרם), δηλαδή συνιστούσαν βδέλυγμα για τον Θεό. Συγκεκριμένα, 

η εντολή προς τους Ισραηλίτες ήταν να κάψουν τα ειδωλολατρικά γλυπτά των 

εχθρών και να περιφρονήσουν τα πολύτιμα μέταλλα που περιείχαν, διότι θεωρούνταν 

βδελύγματα ενώπιον του Θεού.196 

Ανάλογη γνωστή από την ιστορία αντιμετώπιση εχθρικής πόλης (θανάτωση 

αρρένων, καταστροφή πόλης, δούλωση γυναικών) είναι των Αθηναίων έναντι της 

Μήλου, το 416 π.Χ., όταν οι κάτοικοι της τελευταίας αρνήθηκαν να υποταχθούν στο 

 
192 Βλ. αναλυτικά, Holocaust Student Guide, σ. 44. Ο Lemkin υπογράμμιζε ότι τα SS και η Gestapo 

«συμμετείχαν σε σχέδια καθυπόταξης, εκμετάλλευσης και καταστροφής εθνών, για τα οποία είχαν 

εκπαιδευτεί πολύ πριν από τον πόλεμο και στα οποία πίστευαν με φανατισμό. Τα εγκλήματα πολέμου 

τα οποία διέπραξαν δεν είναι σποραδικά γεγονότα εγκληματικής βούλησης, αλλά εργαλεία για την 

εκτέλεση των σχεδίων» (Copper, ό.π., σ. 59). 
193 Η αρχαία ελληνική ποίηση και εικονογραφία επικεντρώνει στην τύχη που είχαν τα μέλη της 

βασιλικής οικογένειας της Τροίας. Michael J. Johnson, The Fall of Troy in Early Greek Poetry and Art, 

Clarendon Press, Oxford, σσ. 27-61. 
194 Σαμουήλ, 15: 2-3. Αριθμοί 31: 7-17. Βλ. αναλυτικά στο Adam Jones, Genocide: A Comprehensive 

Introduction, Routledge 22011, σσ. 4-5. 
195 Δευτερονόμιον 20: 13 ἕως ἂν παραδῷ σοι αὐτὴν Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ 

πατάξεις πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς ἐν φόνῳ μαχαίρας, 14 πλὴν τῶν γυναικῶν καὶ τῆς ἀποσκευῆς καὶ πάντα 

τὰ κτήνη καὶ πάντα, ὅσα ἂν ὑπάρχῃ ἐν τῇ πόλει, καὶ πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν προνομεύσεις σεαυτῷ καὶ 

φαγῇ πᾶσαν τὴν προνομὴν τῶν ἐχθρῶν σου, ὧν Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι. Βλ. και Encyclopaedia 

Judaica, ό.π. 
196 Δευτερονόμιον 7: 25 τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν  καύσετε πυρί· οὐκ ἐπιθυμήσεις ἀργύριον οὐδὲ 

χρυσίον  ἀπ᾿ αὐτῶν σὺ λήψῃ σεαυτῷ, μὴ πταίσῃς δι᾿ αὐτό, ὅτι  βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σού ἐστι· 26 

καὶ οὐκ εἰσοίσεις  βδέλυγμα εἰς τὸν οἶκόν σου. Η λέξη «χερέμ» αναφέρεται στο τελευταίο αυτό εδάφιο 

(Tanakh. The Jewish Bible (Jewish-English), Varda Books, Skokie-Illinois, 2009 (5769), σ. 357). 

Επίσης, βλ. Δευτερονόμιον, 13:16-18 («16…ἀναιρῶν ἀνελεῖς πάντας τοὺς  κατοικοῦντας ἐν τῇ γῇ 

ἐκείνῃ ἐν φόνῳ μαχαίρας(…) καὶ ἐμπρήσεις τὴν πόλιν ἐν πυρὶ (…) καὶ  ἔσται ἀοίκητος εἰς τὸν αἰῶνα, 

οὐκ ἀνοικοδομηθήσεται  ἔτι).  Πρβλ. Encyclopaideia Judaica, λήμμα Herem. 
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αθηναϊκό κράτος.197 Το ίδιο περιεχόμενο έχουν και οι πολεμικές οδηγίες του 

Κορανίου για τους «λαούς της Βίβλου» (χριστιανούς και εβραίους), των οποίων 

συγχωρείται η εξαίρεση από την εξόντωση, εφόσον υποτάσσονται και καταβάλλουν 

φόρο υποτέλειας.198 Η Αθήνα και τα Ιωάννινα παραδόθηκαν στους Οθωμανούς τον 

15ο αιώνα έναντι φόρου υποτέλειας, ενώ η Κωνσταντινούπολη και η Θεσσαλονίκη 

αντιστάθηκαν, με αποτέλεσμα τη σφαγή και τον εξανδραποδισμό του πληθυσμού 

τους.199 

Η μαζική εξόντωση του αντιπάλου που απαντά στα παραπάνω και σε πολλά άλλα 

παραδείγματα, δε συμπίπτει πλήρως με τη σύγχρονη αντίληψη της γενοκτονίας. Θα 

μπορούσε μάλιστα να υποστηριχτεί, ότι η αναδρομική αναγωγή της έννοιας της 

γενοκτονίας στο απώτερο ιστορικό παρελθόν είναι ως ένα βαθμό ανιστορική.200  Στις 

περιπτώσεις της Τροίας (13ος αι. π.Χ.), της Χαναάν (13ος αι. π.Χ.), της Μήλου (5ος 

αι. π.Χ.) ή της Θεσσαλονίκης (15ος αι. μ.Χ.) ο ειδικός σκοπός της εξόντωσης των 

αντιπάλων υπήρξε σε κάθε περίπτωση διαφορετικός, αλλά το κοινό στοιχείο ήταν η 

απόκτηση δούλων και η κατάληψη εδαφών και κτιρίων ως αποτέλεσμα πολεμικής 

σύγκρουσης. (Η απόκτηση δούλων είχε μεγάλη οικονομική αξία). Τα θύματα όμως 

διέθεταν εναλλακτική λύση, λ.χ. την πολιτική υποταγή, σε αντίθεση επί παραδείγματι 

με τα θύματα των ναζιστικών διωγμών. Επίσης, η εξόντωση των κατοίκων των 

παραπάνω πόλεων έγινε λόγω της φυσικής παρουσίας τους σε αυτές και δεν 

οφείλεται στη θρησκευτική ή στην εθνική τους ταυτότητα. Οι σφαγές των κατοίκων 

της βενετοκρατούμενης Θεσσαλονίκης (1430) από τους Οθωμανούς, επί 

παραδείγματι, αφορούσαν αδιακρίτως τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, 

περιλαμβανομένων και των εβραίων και μικρού αριθμού μουσουλμάνων, και όχι 

ειδικά τους καθολικούς ή τους ορθόδοξους χριστιανούς (έστω και αν οι τελευταίοι 

συνιστούσαν πλειονότητα). Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις διαφέρουν από τη 

μαζική εξόντωση άμαχων πληθυσμών από οργανωμένα κράτη κατά τον 21ο αιώνα, η 

οποία έγινε χωρίς οι θύτες να τελούν σε εμπόλεμη κατάσταση με τα θύματα, όπως 

λ.χ. οι σφαγές των Αρμενίων ή των Ποντίων, καθώς και το Ολοκαύτωμα των 

εβραίων. 

 
197 Θουκυδίδου, Ιστορίαι, 5.83-116. 
198 Κοράνι, 9.29. 
199 Halil Inalcik, “The policy of Mehmed II toward the Greek population of Istanbul and the Byzantine 

bildings of the city”, Dumbarton Oaks Papers, 23/24, σσ. 229-249 (ειδ. 233-235· Spyros Vryonis Jr., 

“The Ottoman conquest og Thessaloniki in 1430”, στο Anthony Breyer-Heath Lowry (επιμ.), 

Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society, Birmingham 1986. 
200 Πρβλ. Jones, ό.π., σσ. 7-8, που υιοθετεί την αναδρομική έννοια της γενοκτονίας. 
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Η ατιμωρησία της γενοκτονίας 

Ο παραπάνω προβληματισμός παρατίθεται προκειμένου να οδηγηθούμε στην 

κρατούσα αντίληψη της γενοκτονίας. Βασικό στοιχείο της σύγχρονης αντίληψης είναι 

ότι η γενοκτονία δεν αποτελεί απλώς ιστορικό επεισόδιο, αλλά έγκλημα που πρέπει 

να τιμωρείται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Επί αιώνες οι σφαγές άμαχων 

πληθυσμών παρέμειναν ατιμώρητες, διότι πραγματοποιούνταν στην περιοχή της 

κρατικής οντότητας που είχε την πρωτοβουλία της τέλεσής τους ή εν πάση 

περιπτώσει την ανεχόταν.  Συχνά, τα μαζικά εγκλήματα συνιστούσαν τμήμα της 

κρατικής πολιτικής στο πλαίσιο πολέμων και αποικιακών κατακτήσεων·  το κράτος, 

σύμφωνα με την αντίληψη που επικρατούσε, είχε το δικαίωμα να πράξει κατά το 

δοκούν στο εσωτερικό του. Ο απόλυτος σεβασμός της εσωτερικής κυριαρχίας ενός 

κράτους ήταν στοιχείο συστατικό και γενεσιουργό της ύπαρξής του. Υπήρχαν βέβαια 

ανθρωπιστικές αντιλήψεις, ήθη και έθιμα,  που υποτάσσονταν όμως στη λογική της 

κρατικής κυριαρχίας ή περιορίζονταν στα έθιμα του πολέμου. 

Το 19ο αιώνα άρχισε να σχηματίζεται εμβρυακά η έννοια του διεθνούς 

εγκλήματος, όταν η πειρατεία και το δουλεμπόριο αναδείχθηκαν σε αδικήματα 

διακρατικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν μπορούσαν να περιοριστούν στη 

δικαιοδοσία ενός μόνο κράτους. Αλλά και πάλι, ως θύτες των εγκλημάτων αυτών 

θεωρούνταν φυσικά πρόσωπα και όχι κράτη. Οι κυβερνήσεις ήταν απλώς υπεύθυνες 

για την τήρηση διακρατικών συμφωνιών ως προς ορισμένες απαγορεύσεις (επί 

παραδείγματι, με αφετηρία οθωμανο-βρετανικές συμφωνίες, στα μέσα του 19ου 

αιώνα το οθωμανικό κράτος κήρυξε σταδιακά παράνομη την εισαγωγή νέων δούλων 

στην επικράτειά του, όχι όμως και τη δουλοκτησία).201 Έτσι, η άκαμπτη αντίληψη 

περί κρατικής κυριαρχίας διατήρησε τη μαζική εξολόθρευση πληθυσμών εκτός 

διεθνούς δικαίου, διότι παρέμεινε ακλόνητη η αντίληψη πως ό,τι συνέβαινε μέσα στα 

όρια ενός κράτους αφορούσε μόνο το ίδιο.202 

 

Η θέσπιση διεθνούς δικαίου του πολέμου 

Ως τα τέλη του 19ου αιώνα ο μοναδικός περιορισμός στην κυριαρχία του κράτους 

ήταν το λεγόμενο φυσικό δίκαιο, κυρίως το έθιμο και οι ηθικές ανθρωπιστικές 

 
201 Y. Hakan Erdem, Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise, 1800-1909, Oxford 1996, σσ. 97-

107. 
202 Schobas, ό.π., σ. 2. 
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αντιλήψεις. Οι συμβάσεις της Χάγης (1899 και 1907)203 διαμόρφωσαν θετό διεθνές 

δίκαιο για τη διεξαγωγή του πολέμου (το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο), γι’ αυτό 

θεωρούνται ως το πρώτο μεγάλο βήμα περιορισμού της απόλυτης δικαιοδοσίας του 

κράτους.204  

Οι συμβάσεις αυτές προέβλεψαν υποχρεώσεις των εμπολέμων ως προς τη 

μεταχείριση των αιχμαλώτων, περιορισμούς στην αναγκαστική εργασία του 

πληθυσμού κατακτημένης χώρας, υποχρέωση των εμπολέμων για την προστασία της 

τιμής, της ζωής και της περιουσίας των υπηκόων των αντίπαλων χωρών, απαγόρευση 

της λεηλασίας στις κατακτημένες πόλεις, προστασία των πολιτιστικών, θρησκευτικών 

και νοσηλευτικών κτιρίων και ιδρυμάτων, κ.ά. Επίσης, με τις διεθνείς συνθήκες για 

την ειρηνική διευθέτηση διεθνών διαφορών (1899 και 1907) θεσπίστηκε η λειτουργία 

διαιτητικού δικαστηρίου.205 Στο προοίμιο της σύμβασης του 1899 τέθηκε η λεγόμενη 

«ρήτρα Martens» (από το όνομα του εκπροσώπου της Ρωσίας, ο οποίος την 

πρότεινε): Οι εμπόλεμοι και οι άμαχοι δε θα στερούνταν προστασίας στις 

περιπτώσεις που στις διεθνείς συμβάσεις υπήρχε κενό δικαίου. Τα κενά θα έπρεπε να 

ρυθμιστούν από τους εμπολέμους με βάση την ηθική, τον ανθρωπισμό και την κοινή 

συνείδηση, που έτσι αναγνωρίστηκαν ως πηγές δικαίου. Πάντως, από το σύνολο των 

ρυθμίσεων έλειπε τελείως η αντίληψη κάποιας εξουσίας που θα έλεγχε τη μη 

συμμόρφωση των κρατών στις συνθήκες που υπέγραψαν. Έλειπε επίσης η πρόνοια 

για τα εγκλήματα που μπορούσαν να διαπράξουν τα κράτη εναντίον των ίδιων των 

υπηκόων τους. 

 

Τα εγκλήματα του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου  

Ακολούθησε ο αιματηρός Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με 8,5 εκατομμύρια νεκρούς 

σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Στη διάρκειά του χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά χημικά όπλα, ενώ οι εμπόλεμοι, και κυρίως η Γερμανία και η Τουρκία, 

παραβίασαν σε μεγάλη κλίμακα τους νόμους και τα έθιμα διεξαγωγής του πολέμου. 

Τον Ιανουάριο του 1919 το προκαταρκτικό συνέδριο της ειρήνης που 

 
203 Σύμβαση περί των νόμων κι εθίμων του χερσαίου πολέμου (1899), σύμβαση για την έναρξη των 

εχθροπραξιών (1907), σύμβαση για τους νόμους και τα έθιμα του χερσαίου πολέμου (1907), σύμβαση 

για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ουδετέρων δυνάμεων και προσώπων στον χερσαίο πόλεμο 

(1907).   
204 Είχε προηγηθεί η σύμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών των τραυματιών των εμπόλεμων 

δυνάμεων (Γενεύη, 1864), που είχε όμως περιορισμένο αντικείμενο. 
205 George Grafton Wilson, The Hague Arbitration Cases, Boston and London, Ginn and Company 

Publishers, 1915, σσ. 447 και 472. 
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πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, ανέθεσε σε μια επιτροπή ειδικών την αναζήτηση 

ευθυνών, προκειμένου να τιμωρηθούν οι Γερμανοί υπαίτιοι και οι σύμμαχοί τους. 

Αντικείμενα της έρευνας της επιτροπής ήταν όσοι υπήρξαν υπαίτιοι του πολέμου και 

όσοι παραβίασαν τους νόμους και τα έθιμα διεξαγωγής του. Αποφασίστηκε επίσης 

ότι μετά το τέλος της έρευνας ένα ειδικό δικαστήριο θα δίκαζε όσους θα υποδείκνυε η 

εν λόγω επιτροπή. Ήταν η πρώτη φορά που συστήθηκε διεθνές ανακριτικό σώμα με 

τόσο ευρείες αρμοδιότητες, που αφορούσαν υπηκόους τρίτων χωρών. 

Η επιτροπή διευκολύνθηκε στο έργο της από το γεγονός ότι η -μεταγενέστερη του 

σχηματισμού της- Συνθήκη των Βερσαλλιών περιέλαβε σαφή πρόβλεψη για την 

εγκληματική ευθύνη του αυτοκράτορα Γουλιέλμου.  Προέβλεπε επίσης τη δίωξη 

όσων παραβίασαν τους νόμους και τα έθιμα διεξαγωγής του πολέμου, βάσει των 

συμβάσεων της Χάγης του 1907, ενώ υποχρέωνε τη Γερμανία και τα συμμαχικά της 

κράτη να παραδώσουν όλους όσους θα διώκονταν, προκειμένου να δικαστούν. 

Ωστόσο, η Συνθήκη των Βερσαλλιών δεν περιλάμβανε συγκεκριμένη διάταξη για τη 

δίωξη των Τούρκων αξιωματούχων που ήταν υπεύθυνοι για τις μαζικές σφαγές των 

Αρμενίων στη διάρκεια του πολέμου. Η προαναφερθείσα επιτροπή θεώρησε το θέμα 

ως συνδεόμενο προς άλλες πτυχές της εντολής που είχε λάβει, δηλαδή την παραβίαση 

των νόμων και των εθίμων του πολέμου από τους Γερμανούς. Έτσι, εξέτασε τις 

ευθύνες των Τούρκων αξιωματούχων στο πλαίσιο των «εγκλημάτων κατά των νόμων 

της ανθρωπότητας», όπως το ονόμασε.206 Το εν λόγω νομικό πλαίσιο στηρίχτηκε στο 

πνεύμα των συμβάσεων της Χάγης, καθώς και στην κοινή δήλωση Μ. Βρετανίας, 

Γαλλίας και Ρωσίας της 29ης Μαΐου 1915 κατά των διώξεων των Αρμενίων (που 

καταδίκαζε «τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού»).207 

Η επιτροπή παρέδωσε την οριστική έκθεσή της τον Μάιο του 1919.  Η ετυμηγορία 

της ήταν ότι ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος έφερε την ευθύνη για την έναρξη του 

πολέμου και το αδίκημα που διέπραξε ήταν «η υπέρτατη προσβολή της διεθνούς 

ηθικής και της ιερότητας των συνθηκών», ενέργεια που συνιστούσε παραβίαση των 

νόμων της ανθρωπότητας. Καθώς το αδίκημα αυτό δεν προβλεπόταν από κανένα 

νομικό κείμενο, ο αυτοκράτορας εξασφάλισε πολιτικό άσυλο στην Ολλανδία και δεν 

 
206 Genocide Encyclopaidia, λήμμα Commission on Responsibilities, σσ. 195-185. Ελληνική απόδοση 

του αγγλικού όρου “crimes against the laws of humanity”. 
207 Robinson, Darryl, "Defining "Crimes against Humanity" at the Rome Conference", The American 

Journal of International Law 93, no. 1 (1999), σσ. 43-57 (ειδικά σσ. 43-44). Η δήλωση μας είναι 

γνωστή από σχετικό τηλεγράφημα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών προς την πρεσβεία των 

ΗΠΑ  στην Κωνσταντινούπολη (παρατίθεται στο https://www.armenian-

genocide.org/Affirmation.160/current_category.7/affirmation_detail.html). 
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τιμωρήθηκε. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που αποδόθηκε σε ηγέτη κράτους 

προσωπική ευθύνη για έγκλημα «κατά των νόμων της ανθρωπότητας». Αυτό 

θεωρείται ως προηγούμενο που αργότερα διευκόλυνε τη διατύπωση του 

κατηγορητηρίου στις δίκες της Νυρεμβέργης. 

Σε ό,τι αφορά εκείνους που παραβίασαν τους νόμους και τα έθιμα διεξαγωγής του 

πολέμου, η Επιτροπή συγκέντρωσε και αξιολόγησε στοιχεία που υπέβαλαν οι 

ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και απήγγειλε κατηγορίες εναντίον 20.000 Γερμανών 

αξιωματούχων (για συστηματική τρομοκράτηση, κακή μεταχείριση και μαζικούς 

φόνους αμάχων πληθυσμών, χρησιμοποίησή τους ως ανθρώπινων ασπίδων από τον 

στρατό, επιβολή συλλογικών τιμωριών, λεηλασία ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, 

φόνους και κακή μεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου).208 Τελικά, ο κατάλογος των 

κατηγορουμένων περιορίστηκε σε 895, αλλά δε συστήθηκε διεθνές δικαστήριο για να 

τους δικάσει, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά. Αντίθετα, η επιβολή ποινών ανατέθηκε 

στο γερμανικό κράτος. Δικάστηκαν μόνον 22 άτομα, από τα οποία καταδικάστηκαν 

οι 19. 

 

Η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών του οθωμανικού κράτους 

Σε ό,τι αφορά τη συστηματική και μαζική εξόντωση των χριστιανών Οθωμανών 

πολιτών, κυρίως αρμενικής καταγωγής, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι αυτή 

αποτελούσε παραβίαση των νόμων της ανθρωπότητας, κατ’ αναλογία προς τα 

εγκλήματα πολέμου. Το σκεπτικό της ήταν ότι, αν ο σκοπός του Δικαίου του 

Πολέμου ήταν να προστατεύσει τον αθώο άμαχο πληθυσμό, δεν θα έπρεπε να γίνεται 

διάκριση για την υπηκοότητα των αμάχων. Συνεπώς, το Δίκαιο  του Πολέμου 

προστάτευε και τους αμάχους και από το κράτος του οποίου ήταν υπήκοοι. Η 

Επιτροπή έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι θα έπρεπε να 

δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως οι Γερμανοί είχαν 

παραπεμφθεί για εγκλήματα πολέμου. Αντέδρασαν όμως οι αντιπροσωπείες των 

ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, οι οποίες διατύπωσαν το νομικό επιχείρημα ότι τα εγκλήματα 

κατά των νόμων της ανθρωπότητας βασίστηκαν στο φυσικό δίκαιο και όχι στο θετικό 

δίκαιο και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν ως έγκυρη ερμηνεία του 

υφιστάμενου διεθνούς δικαίου. Τη διαφωνία έλυσε οριστικά η Συνθήκη της Λοζάνης 

 
208 Genocide Encyclopaidia, λήμμα Commission on Responsibilities, σ. 185. 
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(24 Ιουλίου 1923) που παραχώρησε αμνηστία στους Τούρκους αξιωματούχους για 

την περίοδο από το 1914 ως το 1922. 209 

Αν και το διεθνές ενδιαφέρον εστίασε στους Αρμένιους, με έναυσμα ένα μικρό 

βιβλίο του ιστορικού Arnold Toynbee, που γράφτηκε στη διάρκεια των σφαγών και 

που κατέδειξε όχι μόνον την έκταση του εγκλήματος, αλλά και ότι αυτό διαπράχθηκε 

με βάση οργανωμένο σχέδιο,210 η μετέπειτα έρευνα απέδειξε ότι στους διωγμούς 

εκείνους περιλήφθηκαν όλες οι χριστιανικές μειονότητες, της ελληνικής 

περιλαμβανομένης. Το ελληνικό κράτος με τον νόμο 2193/1994, καθιέρωσε την 19η 

Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.211 

Ο χαρακτηρισμός ως γενοκτονίας των μαζικών εγκλημάτων που συνέβησαν στον 

Πόντο παραπέμπει στη νομική σημασία του όρου, ο οποίος εξετάζεται στη συνέχεια. 

Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός τους ως «εθνοκάθαρσης» (ethnic-cleansing) που 

προτάθηκε εναλλακτικά το 2015 σε πολιτικό επίπεδο, δεν αποτελεί νομικό όρο, όπως 

η γενοκτονία. Πρόκειται για πολύ πρόσφατο νεολογισμό, που εισήχθη στο δημόσιο 

διάλογο το 1992, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία, και αργότερα των 

σφαγών στο Σουδάν. Εννοιολογικά, σημαίνει τη βίαιη αποβολή μιας πληθυσμιακής 

ομάδας από μια συγκεκριμένη περιοχή και όχι αναγκαστικά τη θανάτωσή της, αν και 

η βίαιη αποβολή μπορεί να αποκτήσει χαρακτηριστικά γενοκτονίας. Συχνή χρήση του 

όρου έγινε και από το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων για την πρώην 

Γιουγκοσλαβία, το οποίο στα πρακτικά του ενέταξε την «εθνοκάθαρση» στην 

κατηγορία των διά της βίας πληθυσμιακών μετακινήσεων, η οποία αποτελεί έγκλημα 

κατά της ανθρωπότητας.212 

 

 
209 Genocide Encyclopaidia, λήμμα Commission on Responsibilities, σσ. 186-187. 
210 Arnold J. Toynbee, The Murder of a Nation, έκδοση Hodder and Stoughton, London, New York, 

Toronto 1915, ιδιαίτερα βλ. σσ. 26-39. Σημαντικό ρόλο για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής 

γνώμης διαδραμάτισε και το βιβλίο του άλλοτε πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, Henry 

Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, New York 1918. Για αντίλογο, βλ. ενδεικτικά Heath 

Lowry, The Story Behind 'Ambassador Morgenthau's Story', İstanbul (İsis Publications), 1990. 

Πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνουν τα εκδομένα αμερικανικά αρχεία: United States Official 

Documents on the Armenian Genocide, τ. 2 (1994) και 3 (1995). Πάντως, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την 

αρμενική γενοκτονία μόλις τον Δεκέμβριο του 2019. Η επίσημη τουρκική άποψη για τα γεγονότα 

απεικονίζεται στο βιβλίο του πρώην γενικού διευθυντή των Κρατικών Αρχείων της Τουρκίας, Ismet 

Binark, με τον χαρακτηριστικό τίτλο Archive Documents about the Atrocities and Genocide inflicted 

upon Turks by Armenians, Ankara 2002.  
211 ΦΕΚ A 32/1994. Πρόκειται για νόμο-πλαίσιο, προκειμένου να πραγματοποιούνται τελετές σε 

συνεργασία με τις ποντιακές οργανώσεις και όχι για κήρυξη γενοκτονίας, η οποίαν μόνον έμμεσα 

μπορεί να νοηθεί από τον τίτλο του νόμου. Η συναφής ελληνική βιβλιογραφία για τον ξεριζωμό του 

Ποντιακού Ελληνισμού είναι ογκώδης. 
212 Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, τόμ. 3, λήμμα Ethnic Cleansing. 
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2.2 Ολοκαύτωμα  

Ο όρος «Ολοκαύτωμα» χρησιμοποιείται για τη γενοκτονία εκατομμυρίων εβραίων 

στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Η εβραϊκή γενοκτονία 

πραγματοποιήθηκε από τους κρατικούς μηχανισμούς των Ναζί και των συνεργατών 

τους με απόλυτα συστηματικό τρόπο.  

Η αρχαία ελληνική σημασία του όρου «ολοκαύτωμα» (θυσία με καύση του 

προσφερόμενου ζώου: «εἰς ὁλοκαύτωσιν ἐνδελεχῶς»)213 υπονοεί την ολοσχερή 

καύση των σωμάτων των εβραίων σε κρεματόρια, μετά τη δηλητηρίασή τους με 

αέρια σε ειδικά στρατόπεδα εξόντωσης.214 

 

Η ανθεβραϊκή ναζιστική ιδεολογία 

Η εξόντωση των εβραίων αποτέλεσε το θεμέλιο της ναζιστικής ιδεολογίας. Το 

1919 ο άσημος τότε Αδόλφος Χίτλερ ισχυρίστηκε ότι οι Εβραίοι ήταν παρασιτική 

«φυλή» και όχι θρησκευτική κοινότητα και χαρακτήρισε την παρουσία τους ως 

«φυλετική φυματίωση» των λαών· υποστήριξε ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί νομοθεσία 

διακρίσεων κατά των εβραίων, με απώτερο σκοπό την εκδίωξή τους από τη χώρα.215 

Αργότερα, στο άρθρο 4 του προγράμματος του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος 

αναφερόταν ότι «πολίτης μπορεί να είναι μόνον το μέλος της φυλής. Μέλος της 

φυλής μπορεί να είναι μόνον όποιος έχει γερμανικό αίμα, ανεξάρτητα από το 

θρησκευτικό δόγμα του. Συνεπώς, κανένας Εβραίος δεν μπορεί να είναι μέλος της 

φυλής». Σε άλλα σημεία του προγράμματος αναφερόταν ότι οι Εβραίοι θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζονται ως αλλοδαποί, ότι δεν   επιτρεπόταν να ασκούν δημόσια 

λειτουργήματα, ότι έπρεπε να εκδιωχθούν από τη Γερμανία στο μέτρο που δεν ήταν 

δυνατή η συντήρηση όλου του γερμανικού πληθυσμού, ότι δε θα επιτρεπόταν 

περαιτέρω μετανάστευσή τους στη χώρα, και ότι δεν ήταν επιτρεπτό να εκδίδουν 

γερμανικές εφημερίδες. Τις αρχές αυτές διατήρησε το ναζιστικό κόμμα σε όλη της 

διάρκεια της ύπαρξής του.216 

 
213 Αριθμοί 28:3 και 10-11. Επίσης, Λευιτικόν, 9:2. 
214 Encyclopaideia Judaica, τόμ. 9, σ. 325. Επειδή όμως δεν επρόκειτο περί θυσίας, αλλά περί 

δολοφονίας, πολλοί νεότεροι ιστορικοί προτιμούν τον όρο «εβραϊκή γενοκτονία»· βλ. όμως πιο κάτω 

για την υποστηριζόμενη μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος, η οποία προδιαθέτει για χρήση ειδικού 

όρου για την περίπτωση της εβραϊκής γενοκτονίας. 
215 Βλ. την ιστοσελίδα του United States Holocaust Museum 

https://www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/before-1933 
216 Από το κατηγορητήριο στη δίκη των πρωταιτίων στη Νυρεμβέργη. Trial of the Major War 

Criminals before the International Military Tribunbal, τόμ. 1, Nuremberg 1947, σσ. 248-249. 
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Πράγματι, μετά την ανάρρηση των Ναζί στην εξουσία, τον Απρίλιο του 1933 οι 

Εβραίοι έχασαν το δικαίωμα να διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ η φυλετική 

διάκριση μεταξύ Αρίων και μη καθιερώθηκε επίσημα στη νομοθεσία. Το 1935 

θεσπίστηκαν οι δύο πρώτοι νόμοι της λεγόμενης «νομοθεσίας της Νυρεμβέργης» 

(Nürnberger Gesetze), σχετικά με τη γερμανική υπηκοότητα και την «προστασία του 

γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής», οι οποίοι απογύμνωσαν τους 

Εβραίους από τα πολιτικά δικαιώματά τους και απαγόρευσαν τον γάμο και την 

ερωτική επαφή μεταξύ Αρείων και μη. Στη συνέχεια, καθορίστηκε νομοθετικά ότι 

Εβραίος ήταν όποιος είχε τρεις ή τέσσερις Εβραίους προγόνους δεύτερης γενιάς 

(παππούδες-γιαγιάδες). Το 1938 οι ανθεβραϊκοί διωγμοί εντάθηκαν. Οι Εβραίοι 

υποχρεώθηκαν διά νόμου να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

επιχειρήσεις τους και απαγορεύτηκε κάποιος μη Εβραίος να εμφανίζεται ως εικονικός 

ιδιοκτήτης εβραϊκής περιουσίας. Από τους 700.000 Εβραίους που κατοικούσαν στη 

Γερμανία και την Αυστρία, περίπου τα δύο τρίτα κατόρθωσαν να μεταναστεύσουν, 

καταβάλλοντας (με διάφορες νομιμοφανείς μορφές) «λύτρα» στο γερμανικό κράτος. 

Τον Ιούνιο του 1938 διεθνής διάσκεψη στην πόλη Εβιάν ασχολήθηκε με το πρόβλημα 

των εβραίων προσφύγων, που κατέκλυζαν τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά καμία 

απόφαση δεν λήφθηκε. Λίγες εβδομάδες αργότερα οι Εβραίοι γιατροί της Γερμανίας 

έχασαν το δικαίωμα να εξετάζουν Άρειους ασθενείς. Οι άρρενες Εβραίοι 

υποχρεώθηκαν να προσθέσουν στο όνομά τους το προσωνύμιο «Ισραήλ», ενώ οι 

γυναίκες το προσωνύμιο «Σάρα», ώστε να γίνονται αμέσως αντιληπτοί. Οι Εβραίοι 

δικηγόροι έχασαν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμά τους. Στις 9 και 10 

Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν μαζικές τρομοκρατικές, δολοφονικές και 

καταστρεπτικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία και την Αυστρία, με καταστροφή 

εκατοντάδων συναγωγών και λεηλασία των εβραϊκών επιχειρήσεων και κατοικιών 

(«Νύχτα των Κρυστάλλων»). Ταυτόχρονα, απαγορεύτηκε να φοιτούν Εβραίοι στα 

δημόσια σχολεία και τον επόμενο μήνα επιβλήθηκε νομοθετικά και εκτελέστηκε 

βίαια η «αριανοποίηση» των εβραϊκών επιχειρήσεων, δηλαδή η απαλλοτρίωσή τους.  

 

Διωγμοί στις κατεχόμενες από τη Γερμανία χώρες 

Μετά την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία (1939), τη χώρα με το 

μεγαλύτερο αριθμό εβραίων στην Ευρώπη (πάνω από 2.500.000), λήφθηκαν 

σκληρότατα ανθεβραϊκά μέτρα, με την αναγκαστική μετακίνηση των εβραίων σε 
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γκέτο, την υποχρέωσή τους να φορούν το αστέρι του Δαυίδ και την κατάσχεση των 

περιουσιών τους. Τον Νοέμβριο του 1940 το γκέτο της Βαρσοβία, με 400.000 

Εβραίους, απομονώθηκε από τον έξω κόσμο και το Μάρτιο του 1941 το ίδιο συνέβη 

με το γκέτο της Κρακοβίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Στα γκέτο 

αυτά οι Εβραίοι υπέστησαν οξύ υποσιτισμό ή και θανατηφόρο ασιτία. 

Την εισβολή της Γερμανίας στην ΕΣΣΔ ακολούθησε μαζική εξολόθρευση των 

εβραίων στα υπό γερμανική κατοχή σοβιετικά εδάφη. Μέχρι το τέλος του 1941 

περίπου 800.000 Εβραίοι είχαν θανατωθεί στα εδάφη αυτά. Τα περισσότερα θύματα 

οδηγήθηκαν πεζή σε απομονωμένες τοποθεσίες, κοντά στις πόλεις που διέμεναν, 

όπου και εκτελέστηκαν μπροστά σε ήδη ανοιγμένους μαζικούς τάφους. Η κατά 

περιοχή προσωρινή διατήρηση στη ζωή των Εβραίων που είχαν απομείνει 

εξαρτήθηκε από τη χρησιμότητά τους στην τοπική οικονομία. Μέχρι τον Μάρτιο του 

1943 περί τους 650.000 επιπλέον Εβραίοι είχαν θανατωθεί. 

Ο Χίτλερ ανακοίνωσε την απόφασή του να εξολοθρευτούν όλοι οι Εβραίοι της 

Ευρώπης σε συνάντηση των ηγετών των Ναζί τον Δεκέμβριο του 1941. Τον επόμενο 

μήνα συνεδρίασαν ανώτατοι αξιωματούχοι του κόμματος και της κυβέρνησης (στο 

προάστιο Wannsee). Ο αξιωματούχος Reinhard Heydrich, στον οποίον είχε ανατεθεί 

ο χειρισμός του θέματος (η «τελική λύση», όπως αναφέρθηκε), προδιέγραψε το 

μέλλον των εβραίων ως εξής: «τοποθετημένοι σε μεγάλες φάλαγγες, ξεχωριστά τα 

δύο φύλα, οι κατάλληλοι για εργασία Εβραίοι θα κινηθούν προς ανατολάς, 

κατασκευάζοντας δρόμους. Αναμφίβολα, η μεγάλη πλειονότητα θα πεθάνει από 

φυσικά αίτια. Όσοι τελικά επιβιώσουν, θα είναι ασφαλώς τα πιο ανθεκτικά στοιχεία. 

Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, διότι διαφορετικά, βάσει της φυσικής 

επιλογής, θα αποτελέσουν τα μολυσμένα κύτταρα για μια νέα εβραϊκή αναβίωση».217 

Ακολούθησε συζήτηση προκειμένου να διευκρινιστεί η έννοια του «Εβραίου» σε ό,τι 

αφορούσε την «τελική λύση», αν θα περιλαμβάνονταν απόγονοι μικτών γάμων 

δεύτερης ή τρίτης γενιάς, ήρωες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου κ.ά.  Αλλά αυτή 

καθαυτή η θανατηφόρος «τελική λύση» δεν τέθηκε σε συζήτηση από τους 14 

παριστάμενους.  

Στη συνέχεια, αποδείχτηκε ότι, όταν οι Ναζί έκαναν λόγο για «τελική λύση»,  δεν 

εννοούσαν την κατασκευή δρόμων.  

 

 
217 Dinah L. Shelton (editor in chief),  Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, τόμ. 3, 

Macmillan Reference, New York 2005, σσ. 1140-1141. 
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Στρατόπεδα και μέθοδοι θανάτωσης 

Το 1942 στην κεντρική Πολωνία, όπου είχε εγκαθιδρυθεί γερμανική  «Γενική 

Διοίκηση» που περιλάμβανε το 45% περίπου του πολωνικού  πληθυσμού, οι μαζικές 

εκτελέσεις εξελίχτηκαν σε δύο φάσεις, με τακτικές ανάλογες προς εκείνες που 

εφαρμόστηκαν στα υπό  γερμανική κατοχή σοβιετικά εδάφη, αλλά με διαφορετικά 

μέσα. Δημιουργήθηκαν, τόσο στη «Γενική Διοίκηση» όσο και στο προσαρτημένο στη 

Γερμανία πολωνικό έδαφος («Reichsgau Wartheland», στη Δυτική Πολωνία) έξι 

στρατόπεδα εξόντωσης: Chelmno (ή Kulmhof), Belzec, Sobibor, Treblinka, 

Majdanek και Auschwitz-Birkenau. Στα δύο τελευταία, οι κρατούμενοι 

υποχρεώνονταν σε εξαντλητική εργασία, υπό συνθήκες ακραίου υποσιτισμού, και 

θανατώνονταν όταν (με επιπόλαια εξέταση) δεν κρίνονταν πλέον ικανοί για 

εργασία.218 

Οι μέθοδοι εκτέλεσης διέφεραν κατά στρατόπεδο.  Μόνον δύο από αυτά 

(Auschwitz και Majdanek) χρησιμοποιούσαν το θανατηφόρο αέριο Zyklon B. Στα 

στρατόπεδα  Belzec, Sobibor και Treblinka, οι Εβραίοι θανατώθηκαν σε σταθερούς 

θαλάμους αερίων, στους οποίους διοχετεύονταν αναθυμιάσεις κινητήρων. Στο 

Chelmno οι θανατώσεις γίνονταν με αναθυμιάσεις αυτοκινήτων. Περίπου 100.000 

ασθενείς και ανάπηροι θανατώθηκαν με εμφιαλωμένο μονοξείδιο του άνθρακα. 

Σύμφωνα με τον γενικό διοικητή της Κεντρικής Πολωνίας, Hans Frank, η πολιτική 

της μαζικής θανάτωσης θα άμβλυνε τα προβλήματα επισιτισμού και  τους 

υγειονομικούς κινδύνους, καθώς και τη μαύρη αγορά. Οι Εβραίοι που κρίνονταν 

ακατάλληλοι για  εργασία εκτοπίστηκαν με τρένα στο Belzec (από 17.3.1942) και στο 

Sobibor (από 6.5.1942), ενώ άλλοι συγκεντρώθηκαν και φονεύτηκαν με ομαδικούς 

πυροβολισμούς.   

Η δεύτερη φάση μαζικών δολοφονιών στην περιοχή ξεκίνησε τον Ιούλιο 1942, με 

την έναρξη λειτουργίας του στρατοπέδου εξόντωσης στην Treblinka, κοντά στη 

Βαρσοβία.  Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Μάιο και οι εκτελέσεις τον Ιούλιο 

του 1942. Ταυτόχρονα νέοι και μεγαλύτεροι θάλαμοι αερίων κατασκευάστηκαν στο 

Belzec, ενώ η Sobibor  και η Treblinka ακολούθησαν το φθινόπωρο του ίδιου  

χρόνου. Με διαταγή του Χίμλερ και την υποστήριξη του  Γκέρινγκ, από τον Ιούλιο 

ως τον Οκτώβριο του 1942 τα αιτήματα των γερμανικών και των τοπικών αρχών για  

 
218 Shelton, Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, τόμ. 1, σσ. 484-486. Ronald M. 

Smelser (editor in chief), Learning about the Holocaust. A Student's Guide, Macmillan Reference, New 

York 2001, σσ. xxvii-xxxvii. 
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καταναγκαστική εργασία περιορίστηκαν κατά πολύ και έτσι πολλοί  εβραίοι εργάτες 

κρίθηκαν άχρηστοι και θανατώθηκαν. Συνολικά, 1.150.000 Εβραίοι από την Πολωνία 

θανατώθηκαν το δεύτερο μισό του 1942.  

Το Auschwitz είχε ιδρυθεί το 1940 ως στρατόπεδο συγκέντρωσης, αλλά το 1942 

μετατράπηκε σε κέντρο θανάτωσης. Θανατώσεις μαζικής κλίμακας με αέριο 

ξεκίνησαν στις αρχές Μαΐου 1942, και έφθασαν σε πλήρη δυναμικότητα τον Ιούλιο 

του 1942, με θύματα Εβραίους από την Πολωνία, καθώς και από την Κεντρική  και 

τη Δυτική Ευρώπη, που μεταφέρθηκαν στο Auschwitz με τρένα.  Ποσοστό 10-35% 

των αφικνουμένων επιλέγονταν για αναγκαστική εργασία, ενώ οι υπόλοιποι 

θανατώνονταν αμέσως (μεταξύ των οποίων βρέφη και παιδιά. Μέχρι τον Μάρτιο του 

1943 στους δύο αρχικούς θαλάμους αερίων είχαν προστεθεί και άλλοι δύο. 

Υπολογίζεται ότι πάνω από τους μισούς Εβραίους-θύματα του Ολοκαυτώματος 

θανατώθηκαν μεταξύ Μαρτίου  1942 και Μαρτίου 1943. Αρχικά τα πτώματα 

θάβονταν κοντά στο στρατόπεδο, αλλά από το καλοκαίρι του 1942 τα SS εφάρμοσαν 

τη μέθοδο της αποτέφρωσης. Πριν από την αποτέφρωση, τα πτώματα 

απογυμνώνονταν από οτιδήποτε μπορούσε να είναι χρήσιμο (μαλλιά, χρυσά δόντια, 

γυαλιά, παπούτσια κ.ά.). 

Το 1943, από τον Μάρτιο,  οι εκτοπισμοί στο Άουσβιτς συνεχίστηκαν με τους 

Εβραίους της Ελλάδας και, από το φθινόπωρο, της Ιταλίας. Στα τέλη του ίδιου 

χρόνου τα άλλα στρατόπεδα εξόντωσης έκλεισαν. Το 1944 το Άουσβιτς 

τροφοδοτήθηκε κυρίως από τους Εβραίους της Ουγγαρίας, 430.000 των οποίων 

θανατώθηκαν (το ίδιο έτος έγιναν οι εκτοπισμοί από τη Νότια Ελλάδα).  

Οι εκτοπισμοί των εκτός Πολωνίας εβραίων συντονίζονταν από το «Γραφείο 

Εβραϊκών Υποθέσεων» (IV B 4), της RSHA (Reichssicherheitshauptamt), δηλαδή της 

υπηρεσίας στην οποία συγχωνεύτηκαν όλες οι οργανώσεις ασφαλείας του κράτους 

και του κόμματος (διοικητής ήταν ο περιβόητος Adolf Eichmann). Το «Γραφείο 

Εβραϊκών Υποθέσεων» δεν είχε πολυπληθές προσωπικό και χρειαζόταν τη 

συνεργασία του στρατού και των κατά τόπους πολιτικών υπηρεσιών, καθώς και των 

σιδηροδρομικών εταιρειών, για να πραγματοποιηθούν οι μαζικοί εκτοπισμοί προς το 

Άουσβιτς. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνταν συνεννοήσεις 

γραφειοκρατικού χαρακτήρα, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν ήταν η ίδια. 
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Οι ιδιαιτερότητες του Άουσβιτς 

Επειδή ήταν στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας και οι κρατούμενοι δεν 

θανατώνονταν αμέσως, το Άουσβιτς είχε το μεγαλύτερο ποσοστό επιζώντων. Από 

1.100.000 Εβραίους που μεταφέρθηκαν σε αυτό, περίπου οι 100.000 επέζησαν. 

Πολλοί από αυτούς όμως έχασαν τη ζωή τους στην «πορεία θανάτου προς τη δύση». 

Τον Ιανουάριο του 1945, καθώς τα σοβιετικά στρατεύματα πλησίαζαν, οι Γερμανοί 

εκκένωσαν το στρατόπεδο και υποχρέωσαν τους μισοπεθαμένους από την εξάντληση 

κρατούμενους να βαδίσουν προς τα δυτικά, σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων, με 

έντονο ψύχος και σε συνθήκες ασιτίας. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της 

πορείας ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που μεταφέρθηκαν (όπως το Buchenwald 

και το Bergen-Belsen), λόγω ασθενειών, όπως ο ενδημών τύφος, και της ασιτίας. 

Ο Rudolf Höss, που διετέλεσε διοικητής του Άουσβιτς, έδωσε την εξής μαρτυρία: 

«Είχαμε δύο γιατρούς σε υπηρεσία στο Άουσβιτς, για να εξετάζουν τους 

νεοεισερχόμενους αιχμαλώτους. Οι αιχμάλωτοι βάδιζαν δίπλα σε έναν γιατρό ο 

οποίος και έκρινε από το βάδισμά τους. Όσοι ήταν κατάλληλοι για εργασία, 

στέλνονταν στο στρατόπεδο. Οι υπόλοιποι στέλνονταν απευθείας στις εγκαταστάσεις 

εξόντωσης. Τα παιδιά σε τρυφερή ηλικία θανατώνονταν πάντοτε, διότι λόγω της 

ηλικίας τους ήταν ανίκανα για εργασία. Μια ακόμη βελτίωση που κάναμε σε 

σύγκριση με την Τρεμπλίνκα ήταν ότι στην Τρεμπλίνκα τα θύματα γνώριζαν πάντοτε 

ότι επρόκειτο να εκτελεστούν, ενώ στο Άουσβιτς κατορθώσαμε να εξαπατούμε τα 

θύματα, ώστε να νομίζουν ότι επρόκειτο να πάνε για αποφθειρίαση. Βέβαια, συχνά 

ανακάλυπταν τις πραγματικές προθέσεις μας και ως εκ τούτου μερικές φορές είχαμε 

αντιδράσεις και δυσκολίες. Πολύ συχνά γυναίκες έκρυβαν τα παιδιά τους κάτω από 

τα ρούχα τους, αλλά βέβαια, όταν τα βρίσκαμε, στέλναμε τα παιδιά προς εξόντωση». 

Για τον τρόπο θανάτωσης, ο Höss έδωσε την εξής μαρτυρία: 

«Χρειαζόταν από τρία  ως δεκαπέντε λεπτά για να θανατωθούν άνθρωπο στο 

θάλαμο εξόντωσης, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Γνωρίζαμε ότι οι άνθρωποι 

είχαν πεθάνει διότι σταματούσαν οι κραυγές τους. Συνήθως περιμέναμε μισή ώρα 

πριν ανοίξουμε τις πόρτες και μετακινήσουμε τα πτώματα.  Μετά τη μετακίνηση των 

πτωμάτων, ειδικές ομάδες [αποτελούμενες από κρατούμενους] αφαιρούσαν από αυτά 

τα δαχτυλίδια και αποσπούσαν τον χρυσό από τα δόντια των πτωμάτων».219 

 

 
219  Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunbal, τόμ. 1, , Nuremberg 

1947, σσ. 247-248. 
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2.3 Τα εγκλήματα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου 

Πριν ακόμα τελειώσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, τα Ηνωμένα Έθνη 

προετοίμαζαν τη διαδικασία, για να δικαστούν τα εγκλήματα πολέμου και τα 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που είχαν διαπράξει οι Γερμανοί.  

Το Συνέδριο του Λονδίνου, στο οποίο συμμετείχαν η Βρετανία, οι ΗΠΑ, η ΕΣΣΔ 

και η Γαλλία, διαμόρφωσε το δίκαιο που εφάρμοσε το Διεθνές Στρατοδικείο της 

Νυρεμβέργης. Το δικαστήριο αυτό δίκασε: 220 

(α) Εγκλήματα κατά της ειρήνης (σχεδιασμός, προετοιμασία,  πραγματοποίηση 

επιθετικού πολέμου ή πολέμου με  παραβίαση των διεθνών συνθηκών). 

(β) Εγκλήματα πολέμου: παραβίαση νόμων ή εθίμων του πολέμου.  Ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά:  δολοφονίες, κακομεταχείριση  ή εκτοπισμός άμαχου πληθυσμού 

από ή σε κατεχόμενες περιοχές  για αναγκαστική εργασία· δολοφονία ή 

κακομεταχείριση  αιχμαλώτων πολέμου, θανάτωση ομήρων, λεηλασία δημόσιας  ή 

ιδιωτικής περιουσίας, ριζική καταστροφή πόλεων και χωριών,  ή καταστροφές μη 

δικαιολογούμενες από πολεμικές ανάγκες.  

(γ) Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή δολοφονία,  εξόντωση, 

σκλάβωση, εκτοπισμός και άλλες απάνθρωπες  πράξεις που πραγματοποιήθηκαν 

εναντίον οποιουδήποτε  άμαχου πληθυσμού, πριν ή μετά τον πόλεμο, ή διώξεις  για 

πολιτικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς λόγους για την  εκτέλεση ή σε συσχέτιση με 

οποιοδήποτε έγκλημα της  αρμοδιότητας του Δικαστηρίου, είτε αφορούσε είτε όχι 

την  παραβίαση του εσωτερικού δικαίου της χώρας, όπου τελέστηκε  η παραπάνω 

παράνομη πράξη. 

Ηγέτες, οργανωτές, πρωταίτιοι και συνένοχοι,  που συμμετείχαν από κοινού στον 

σχεδιασμό ή την εκτέλεση  σχεδίου ή συνομωσίας για την πραγματοποίηση των 

παραπάνω  εγκλημάτων, ευθύνονταν για όλες τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν  

από οιονδήποτε τρίτο για την εκτέλεση των σχεδίων τους. Τυχόν επίσημη ιδιότητα 

των κατηγορουμένων, είτε ως επικεφαλής του  κράτους είτε ως επικεφαλής τμημάτων 

του κρατικού μηχανισμού  δε συνιστούσε λόγο απαλλαγής από την ευθύνη, ούτε 

αποτελούσε ελαφρυντικό  για την ποινή. Αντίθετα, η εκτέλεση εντολών άνωθεν, ναι 

 
220 Συγκρότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, άρθρο 6, στο Trial of the Major  War Criminals before the 

International Military Tribunal, ό.π., σσ. 11-12. Το νομικό αυτό πλαίσιο επικύρωσε η Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ στις 11.12.1946 (Απόφαση 95[1]), καθώς και την εφαρμογή του για τα 

εγκλήματα πολέμου στην Άπω Ανατολή. 
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μεν δεν συνιστούσε λόγο απαλλαγής από την ευθύνη, αλλά μπορούσε να αποτελέσει 

ελαφρυντικό για την  επιβολή της ποινής κατά την κρίση του δικαστηρίου.   

Με όλα αυτά τα βήματα και μετά την επιβολή των ποινών από το Διεθνές 

Στρατοδικείο διαμορφώθηκε το corpus για τη διατύπωση της έννοιας του εγκλήματος 

της γενοκτονίας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

 

Η σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της 

γενοκτονίας 

Μετά και από τις δίκες της Νυρεμβέργης και χάρη στις ηρωικές προσπάθειες του 

Lemkin, που αφιέρωσε τη ζωή του για την καταδίκη της γενοκτονίας, την 11η 

Δεκεμβρίου 1946 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έλαβε παμψηφεί την απόφαση 96(1) 

με την οποία κήρυξε ότι η γενοκτονία αποτελεί έγκλημα διεθνούς δικαίου.  

Συγκεκριμένα, η απόφαση ανέφερε ότι «η γενοκτονία αποτελεί έγκλημα διεθνούς 

δικαίου το οποίο συνίσταται στην έμπρακτη άρνηση της ύπαρξης ενιαίων 

ανθρώπινων ομάδων, όπως η ανθρωποκτονία είναι η άρνηση του δικαιώματος της 

ζωής των ανθρώπινων πλασμάτων. Αυτή η άρνηση του δικαιώματος της ύπαρξης 

ταράσσει τη συνείδηση της ανθρωπότητας, έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες για 

την ανθρωπότητα με τη μορφή της πολιτισμικής και όποιας άλλης συμβολής 

αντιπροσωπεύουν αυτές οι ανθρώπινες ομάδες και είναι αντίθετη προς τον ηθικό 

νόμο και τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών. Πολλά περιστατικά εγκλημάτων 

γενοκτονίας συνέβησαν οσάκις καταστράφηκαν εντελώς ή εν μέρει φυλετικές, 

θρησκευτικές, πολιτικές και άλλες ομάδες. Η τιμωρία του εγκλήματος της 

γενοκτονίας αποτελεί ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος». Επίσης, η απόφαση ανέφερε 

ότι το εν λόγω έγκλημα πρέπει να τιμωρείται «είτε αφορά ιδιώτες, είτε κρατικούς 

αξιωματούχους είτε πολιτικούς» και «οσάκις διεξάγεται με θρησκευτικά, φυλετικά, 

πολιτικά ή όποια άλλα κριτήρια». Τέλος,  κάλεσε τα μέλη να θεσπίσουν την αναγκαία 

νομοθεσία για την πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος. 

Η θέσπιση της νομοθεσίας πραγματοποιήθηκε μετά από δύο έτη, με τη σύμβαση 

της Γενεύης για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας της 

29ης Δεκεμβρίου 1948, η οποία -όπως προαναφέρθηκε- ενσωματώθηκε στο ελληνικό 

δίκαιο το 1954.221 Καταρχάς, η σύμβαση ορίζει ότι η γενοκτονία αποτελεί έγκλημα 

είτε συντελείται σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου, παρακάμπτοντας τον 

 
221 ΝΔ 3091, ΦΕΚ Α΄ 250/12.10.1954. 
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σκόπελο που είχε προκύψει στις δίκες της Νυρεμβέργης, και είναι τιμωρητέα από τα 

ίδια τα μέλη.222 Ως προς το ποιες ομάδες προστατεύονται, ωστόσο, από το έγκλημα 

της γενοκτονίας, η σύμβαση περιλαμβάνει μόνον τις κατηγορίες: εθνική (national), 

εθνολογική (ethnic), φυλετική ή θρησκευτική.223 Συγκριτικά με την απόφαση του 

ΟΗΕ του 1946  είναι περιοριστική, αφού η τελευταία αναφερόταν «σε όποια άλλα 

κριτήρια» και επιπλέον περιλάμβανε και τις πολιτικές ομάδες. Επιπλέον, οι τέσσερις 

προαναφερόμενες κατηγορίες δεν προσδιορίζονται (αίφνης: ποια η διαφορά εθνικού 

και εθνολογικού).  

Ως γενοκτονία ορίστηκαν οι εξής πράξεις ενεργούμενες με την πρόθεση ολικής ή 

μερικής καταστροφής μιας από τις ομάδες που προαναφέρθηκαν:  (α) φόνος των 

μελών της ομάδας. (β) Σοβαρή βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας 

των μελών της ομάδας. (γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδας σε συνθήκες 

διαβίωσης δυνάμενες να επιφέρουν την πλήρη ή μερική σωματική καταστροφή τους. 

(δ) Μέτρα που απέβλεπαν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων στους κόλπους της 

ομάδας. (ε) Αναγκαστική μεταφορά παιδιών μιας ομάδας σε άλλη.224 Στις πράξεις 

αυτές δεν περιλαμβάνονται πράξεις πολιτισμικής καταστροφής (λ.χ. απαγόρευση 

χρήσης συγκεκριμένης γλώσσας). 

Η σύμβαση προσδιόριζε ειδικότερα ότι θα τιμωρούνταν όχι μόνον η γενοκτονία, 

αλλά και η συνεννόηση για διενέργεια γενοκτονίας, η άμεση και δημόσια προτροπή 

για τη διενέργειά της, η απόπειρα για την διάπραξή της και η συνέργεια στη διάπραξή 

της, 

Το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων που πραγματοποιήθηκε για τα εγκλήματα που 

τελέστηκαν στη Ρουάντα το 1994, ήταν το πρώτο διεθνές δικαστήριο που επέβαλε 

ποινές για το έγκλημα της γενοκτονίας και το πρώτο που κλήθηκε να ερμηνεύσει την 

έννοια της γενοκτονίας, όπως περιγράφεται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1948. Το 

εν λόγω Δικαστήριο ερμήνευσε διασταλτικά τη σχετική διάταξη του άρθρου 2, 

περιλαμβάνοντας «κάθε σταθερή και μόνιμη ομάδα».225 

 

 
222 Άρθρο 1. 
223 Άρθρο 2. 
224 Άρθρο 2, παράγραφοι (α)-(ε). Κατά τη συζήτηση της σύμβασης στην ειδική επιτροπή της Βουλής 

των Ελλήνων, η πέμπτη παράγραφος υποδείχθηκε από βουλευτές ως η κατάλληλη για να προσφύγει η 

Ελλάδα κατά των χωρών που φιλοξενούσαν παιδιά, τα οποία είχαν μεταφερθεί από τη Βόρεια Ελλάδα 

στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου («παιδομάζωμα»)· εφημερίδα Ελευθερία, 13.8.1954, σ. 5. 
225 Jones, ό.π., σ. 14. Αναλυτικά για το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων στη Ρουάντα βλ. στην 

ιστοσελίδα https://unictr.irmct.org. 
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2.4 Η μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος 

Στα θύματα του Ολοκαυτώματος περιλαμβάνονται και άλλες πληθυσμιακές 

κατηγορίες εκτός από τους Εβραίους. Η Encyclopaideia Judaica, εξετάζοντας  τον 

τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το Μουσείο Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ την 

πολλαπλότητα των θυμάτων, επισημαίνει ότι στο εν λόγω μουσείο παρουσιάζονται 

όλες οι κατηγορίες, αλλά τονίζονται οι διαφορές με τους Εβραίους σε ό,τι αφορά τη 

φύση των διωγμών. Για παράδειγμα, οι τσιγγάνοι (Ρομά, Σίντι) θανατώθηκαν στο 

Μπίρκεναου σε θαλάμου αερίων, κατά οικογένειες.226 Ωστόσο, η εξόντωσή τους δεν 

αποτέλεσε κεντρικό σημείο της ναζιστικής ιδεολογίας ούτε προβλήθηκε ως 

προαπαιτούμενο για τη σωτηρία του γερμανικού λαού, όπως συνέβη με τους 

Εβραίους. Αρκετοί τσιγγάνοι γλίτωσαν, από αδιαφορία των αρχών, διότι θεωρήθηκε 

ότι δεν αποτελούσαν κίνδυνο για την «καθαρότητα γερμανικού αίματος». Στις 

περιοχές υπό γερμανική κατοχή η δολοφονία τους δεν αποτέλεσε προτεραιότητα ούτε 

έγινε ιδεοληψία. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μαρτύρησαν για την πίστη τους. Ωστόσο, 

όσοι ήταν πρόθυμοι να την απαρνηθούν, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αντίθετα, οι Εβραίοι 

ήταν θύματα και όχι μάρτυρες. Θανατώνονταν ακόμη και αν είχαν ασπαστεί άλλη 

θρησκεία. Οι άρρενες ομοφυλόφιλοι επίσης φυλακίζονταν, αλλά για αναμόρφωση ή 

τιμωρία. Όταν η ποινή έληγε ή όταν μπορούσαν να προβούν σε γενετήσια πράξη με 

γυναίκα, αφήνονταν ελεύθεροι. Οι σοβιετικοί αιχμάλωτοι που επιβίωσαν από τον 

πρώτο χειμώνα του 1941-42 υποχρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία στη 

Γερμανία και ένα μέρος τους επιβίωσε. Αντίθετα, οι Γερμανοί δεν επιθυμούσαν να 

είναι εξαρτημένοι από την εργασία των εβραίων.227 

Η μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος τονίστηκε από τον φιλόσοφο Steven Katz 

στο έργο του The Holocaust in Its Historical Context, όπου συνέκρινε τη μοίρα των 

εβραίων της Ευρώπης με την εξόντωση των ινδιάνων της Αμερικής, την αρμενική 

γενοκτονία και τη μαζική δολοφονία άλλων ομάδων από το ναζιστικό καθεστώς. Η 

δολοφονία των εβραίων ήταν μοναδική, διότι υπήρξε η πρόθεση και όχι ένα τυχαίο 

αποτέλεσμα της γερμανικής πολιτικής. Ήταν ολοκληρωτική καταστροφή, με θύματα 

όλους τους Εβραίους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, όπου κι αν βρίσκονταν. Ήταν 

αυτοσκοπός, κύριο στοιχείο και προτεραιότητα της γερμανικής πολιτικής, χωρίς να 

 
226 Για τη γενοκτονία των τσιγγάνων, βλ. Ian Hancock, “Responses to the Porrajmos: The Romani 

Holocaust”, στο Alan S. Rosenbaum (editor), Is the Holocaust Unique? Perspectives on Comparative 

Genocide, Westview Press, 2009,  σσ. 75-101, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
227 Encyclopaideia Judaica, τόμ. 9, σ. 389. 
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συνδέεται με οικονομικά ή εδαφικά οφέλη. Ήταν συνεχής και επίμονη προσπάθεια 

του γερμανικού κράτους από το 1933 ως την ήττα του, το 1945.228 

 

 

2.5 Η σύγχρονη σημασία του Ολοκαυτώματος229 

Πολλοί θεωρούν ότι ο Ολοκαύτωμα αποτέλεσε μια επιστροφή στη βαρβαρότητα, 

μέσα σε έναν, κατά τα άλλα, πολιτισμένο κόσμο. Με την οπτική αυτή οι Ναζί 

εμφανίζονται σαν μια βάρβαρη φυλή που αναβίωσε τον 20ό αιώνα. Οι ερευνητές του 

Ολοκαυτώματος απορρίπτουν αυτήν την ανάγνωση της ιστορίας. Το Ολοκαύτωμα 

δεν ήταν ένα περιστασιακό πογκρόμ, αλλά ένας εξαιρετικά σχεδιασμένος μηχανισμός 

παραγωγής θανάτου, προϊόν τη σύγχρονης κοινωνίας και όχι αναβίωση 

προγενέστερων βάρβαρων κοινωνιών. Έγινε εφικτό μόνον χάρη στη δυνατότητα που 

έχουν τα σύγχρονα κράτη να εφαρμόζουν μεγάλης έκτασης και σύνθετα σχέδια, με 

την ενεργοποίηση μιας απρόσωπης, πολυδαίδαλης και πολυάνθρωπης 

γραφειοκρατικής μηχανής, η οποία εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. 

Σημαντικό στοιχείο για την εκτέλεση του σχεδίου εξόντωσης των εβραίων ήταν η 

δυνατότητα της γραφειοκρατικής μηχανής να υλοποιεί επί πολλούς μήνες 

καθημερινούς στόχους, με αποδοτικό τρόπο και με βάση τους κανόνες του 

επιστημονικού μάνατζμεντ. Η θανάτωση εκατομμυρίων ανθρώπων δεν έγινε σε 

στιγμές συναισθηματικής και διανοητικής σύγχυσης, από ανθρώπους με μειωμένο 

καταλογισμό και σαδιστικό χαρακτήρα. Έγινε από "κανονικούς" ένστολους 

ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ήταν εξαιρετικά μορφωμένοι. Οι τρεις από τους 

τέσσερις διοικητές των μονάδων που "διεκπεραίωσαν" τη θανάτωση με τυφεκισμό 

ενός εκατομμυρίου εβραίων (Einsatzgruppen) ήταν κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος, η πνευματική elite της εποχής τους.  

Η εξόντωση των εβραίων ήταν ένας στόχος για την επίτευξη του οποίου 

ενεργοποιήθηκαν όλα τα τμήματα του ναζιστικού κόμματος, του γερμανικού 

 
228 Στο ίδιο. Βλ. και Steven T. Katz, “The Uniqueness of the Holocaust: The Historical Dimension”, 

στο Alan S. Rosenbaum (editor), Is the Holocaust Unique? Perspectives on Comparative Genocide, 

Westview Press, 2009, σσ. 55-74. Στην κριτική που του έγινε από διάφορες πλευρές, ο Katz απάντησε 

με το άρθρο του «Explanation of the meaning of “genocide”«, το οποίο περιλαμβάνεται σε πρόσφατο 

τόμο με διάφορα κείμενά του (Steven T.Katz, Holocaust Studies; Critical Reflections, Variorum 

Collected Studies Series, Routledge 2019, όπου επισημαίνει ότι το βασικότερο στοιχείο για να 

χαρακτηριστεί μοναδικό το Ολοκαύτωμα είναι ότι οι διώκτες προσπάθησαν να δολοφονήσουν όλα τα 

μέλη της εχθρικής ομάδας, δηλαδή μέχρι και τον τελευταίο εβραίο. 
229 Smelser, Learning about the Holocaust, σσ. xvii-xviii. 
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κρατικού μηχανισμού και της γερμανικής οικονομίας. Τα στελέχη των τομέων αυτών 

-που ενεργοποιήθηκαν για την αξιοποίηση της καταναγκαστικής εργασίας στα 

στρατόπεδα εξόντωσης-  ήταν της ίδιας σχολής, συμμετείχαν στα ίδια σεμινάρια και 

είχαν στενή συνεργασία. Η μεγάλη χημική εταιρεία I. G. Farben επένδυσε τεράστια 

ποσά στο Auschwitz-Birkenau και για τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής 

τεχνητού ελαστικού στο Auschwitz-Monowitz. Και άλλες εταιρείες ανέπτυξαν 

ανάλογα προγράμματα, με βάση την καταναγκαστική εργασία. Για όλους όσους 

συμμετείχαν, γιατρούς, δικηγόρους, επιχειρηματίες, λογιστές, το σημαντικό στοιχείο 

ήταν ότι είχαν επιφορτιστεί με την επίτευξη ενός στόχου. Η διαδικασία έγινε ρουτίνα 

και τα θύματα έχασαν τις όποιες ανθρώπινες ιδιότητές τους. Μόνον ένα μικρό 

ποσοστό των ενεχομένων λογοδότησαν στη δικαιοσύνη. Οι υπόλοιποι συνέχισαν τις 

σταδιοδρομίες τους και συνταξιοδοτήθηκαν σαν αξιοπρεπείς επαγγελματίες, με όλο 

τον σεβασμό από τον κοινωνικό περίγυρό τους. 

Θα μπορούσε να συμβεί πάλι ένα Ολοκαύτωμα; Ασφαλώς θα μπορούσε, διότι οι 

συνθήκες δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Σύγχρονοι κυβερνητικοί μηχανισμοί με 

τεράστιες γραφειοκρατίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Τα μέσα επικοινωνίας και 

συγκοινωνίας έχουν βελτιωθεί πολύ (ας θυμηθούμε τη σημασία του σιδηρόδρομου 

για τους εκτοπισμούς στο Άουσβιτς). Η χημεία έχει προοδεύσει πολύ (το Zyclon B 

αποδείχθηκε κεφαλαιώδους σημασίας). Κοσμικές ιδεολογίες που υποκατέστησαν τις 

θρησκείες και νομιμοποιούν τις θανατώσεις έχουν διαδοθεί. Οι πιθανές μελλοντικές 

γενοκτονίες δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν τους Εβραίους. Υπάρχουν άλλα 

πιθανότερα θύματα, όπως οι γηραιότεροι και οι γκετοποιημένες μειονότητες. Γι' αυτό 

έχει σημασία η ιστορική γνώση για το Ολοκαύτωμα, αφού οι θύτες και τα θύματα δεν 

υπάρχουν πια και ο μόνος τρόπος για να μην επαναληφθεί είναι να γνωρίζουμε πώς 

έγινε. 

  



Γενοκτονίες και ολοκαύτωμα 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Ποιος ο ορισμός της γενοκτονίας και ποιο το ιστορικό πλαίσιο δημιουργίας του; 

2. Ποιες οι διαφορές και ποιες οι ομοιότητες της εβραϊκής γενοκτονίας από άλλες 

περιπτώσεις γενοκτονικών συμβάντων στην ιστορία; 

3. Σχολιάστε τα βασικά χαρακτηριστικά της ναζιστικής ιδεολογίας που συνέβαλαν 

στη στοχοποίηση και εξόντωση των εβραϊκών πληθυσμών της Ευρώπης.   

4. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το Άουσβιτς.  

5. Οι βασικοί σταθμοί της Εβραϊκής Γενοκτονίας.  
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3. Το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα 

 

Λέξεις κλειδιά: ολοκαύτωμα, ανθεβραϊκά μέτρα, εκτοπίσεις 

 

3.1 Εισαγωγή 

Η γενοκτονία των εβραίων της Ελλάδας επιχειρήθηκε μέσα στο πλαίσιο της 

ναζιστικής «τελικής λύσης» και πραγματοποιήθηκε, όπως και στα άλλα ευρωπαϊκά 

κράτη, με αποτέλεσμα τον φρικτό θάνατο της πλειονότητας του εβραϊκού πληθυσμού 

της χώρας. Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές διαφορές από τόπο σε τόπο, στο εσωτερικό 

της Ελλάδας, οι οποίες συνδέονται με τον χρόνο στον οποίον επιχειρήθηκαν οι 

εκτοπίσεις και με τις τοπικές συνθήκες. 

Σε ό,τι αφορά το νομικό καθεστώς των εβραίων της Ελλάδας στη συγκεκριμένη 

περίοδο θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με άλλες χώρες, δεν υπήρξε 

φυλετική νομοθεσία· οι Εβραίοι ήταν υπήκοοι με αναγνωρισμένο θρήσκευμα, σε μια 

χώρα που η επίσημη θρησκεία ήταν η Ορθοδοξία. 

Οι Εβραίοι της Ελλάδας είχαν αποκτήσει (με πρωτοβουλία του ελληνικού 

κράτους) ιδιαίτερη κοινοτική οργάνωση. Με βάση τον νόμο 2456/1920, 

λειτουργούσαν για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών και μορφωτικών υποθέσεών 

τους 24 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου230 (με έδρες ισάριθμες πόλεις), που 

καθένα έφερε την επωνυμία «Ισραηλιτική Κοινότητα» και το όνομα της έδρας του.231 

Σε αυτά τα νομικά πρόσωπα ήταν αυτοδικαίως μέλη όλοι οι Έλληνες πολίτες 

εβραϊκού θρησκεύματος.232 Η διοίκηση των κοινοτήτων γινόταν από αιρετά όργανα. 

Το 1940 ο νόμος τροποποιήθηκε και οι διοικήσεις των κοινοτήτων διορίζονταν πλέον 

από την κυβέρνηση.233 

Ο εβραϊκός πληθυσμός αποτελούσε πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο (1,17% το 

1928 και 0,92% το 1940), λίγο μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις γειτονικές βαλκανικές 

 
230 Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ιδρύονται με πράξη της πολιτείας για την επιτέλεση 

δημόσιου σκοπού και την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Η λειτουργία τους διέπεται από το δημόσιο 

δίκαιο.  
231 Για κάθε Ισραηλιτική Κοινότητα εκδόθηκε ιδιαίτερο Βασιλικό Διάταγμα. 
232 Με τον νόμο 4837 καθορίστηκε ότι το κυρίαρχο σώμα κάθε κοινότητας  ήταν η κοινοτική 

συνέλευση που εκλεγόταν με καθολική ψηφοφορία των μελών και σε αυτή λογοδοτούσε το κοινοτικό 

συμβούλιο, το οποίο διοικούσε την κοινότητα. 
233 Νόμος 2544/1940 ΦΕΚ 291/12.9.1940. Επίσης καταργήθηκαν οι κοινοτικές συνελεύσεις, που ήταν 

τα κυρίαρχα όργανα των κοινοτήτων, και οι αρμοδιότητές τους μεταβιβάστηκαν στα διορισμένα 

κοινοτικά συμβούλια. 
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χώρες (Βουλγαρία 0,85%, Γιουγκοσλαβία 0,53%, Αλβανία 0,02%).234 Συνολικά 

(πλην της Δωδεκανήσου, που τελούσε υπό ιταλική κυριαρχία) το 1928 κατοικούσαν 

στην Ελλάδα περίπου 73.000 Εβραίοι. Κραυγαλέα εξαίρεση, ως προς την 

πληθυσμιακή αναλογία, ήταν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, που παρά τη μείωσή τους 

από τις αρχές του αιώνα και τον πολλαπλασιασμό των χριστιανών κατοίκων εξαιτίας 

της εγκατάστασης των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής, εξακολουθούσαν 

να αποτελούν το 20% του πληθυσμού της πόλης. 

 

Διαφορές ανά ζώνη κατοχής 

Μετά την κατάληψη της Ελλάδας από γερμανικά στρατεύματα (Απρίλιος 1941) το 

μεγαλύτερο μέρος της χώρας τέθηκε υπό ιταλική κατοχή. Οι Γερμανοί διατήρησαν 

στρατιωτικές δυνάμεις στην Κεντρική Μακεδονία, σε τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας 

(Φλώρινα και Κοζάνη), στην Κρήτη, στην περιοχή του ποταμού Έβρου και σε 

ορισμένα νησιά του Αιγαίου. Τέλος, αν και η Βουλγαρία δεν είχε κηρύξει πόλεμο 

στην Ελλάδα,  η Γερμανία επέτρεψε να καταλάβει ο βουλγαρικός στρατός την 

Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πλην του Έβρου, «για να διατηρεί την τάξη σε 

περιοχές που κατέλαβε η Γερμανία».235  

Έτσι, πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός της επικράτειας σε τρεις γεωγραφικές 

ζώνες στρατιωτικής κατοχής. Όμως η ζώνη στρατιωτικής κατοχής δεν πρέπει να 

συγχέεται με τη ζώνη πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Εξ αρχής στην Αθήνα οι 

Γερμανοί είχαν καθαιρέσει και συλλάβει το συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας, 

καθώς και εβραίους ομήρους,236 ενώ διατηρούσαν σημαντικό βαθμό επιρροής στην 

Αθήνα και τον Πειραιά.237  

 
234 ΓΣΥΕ, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 16ης Οκτωβρίου 1940, σ. κβ΄. 
235 R. J. Crampton, «Bulgaria and the Second World War, 1941–1944», Bulgaria, Oxford University 

Press, 2008, σ. 259. Η Βουλγαρία ονόμασε την υπό κατοχή της περιοχή «Belomorska Trakia». 

Βουλγαρικός στρατός κατέλαβε και γιουγκοσλαβικά εδάφη και συγκεκριμένα τις επαρχίες Vardarska 

Makedonia και Pirot (ονομασίες της εποχής). 
236 Ελιάου Μπαρτζιλάι, «Η διάσωση των εβραίων της Αθήνας κατά την περίοδο της κατοχής των 

Γερμανών», Χρονικά τχ. 150 (Ιούλος-Αύγουστος 1997), σ. 6. 
237 Katerina Lagos, The Holocaust in Salonika, Eyewitness Accounts (review)Journal of Modern Greek 

Studies 26(1)January 2008 DOI: 10.1353/mgs.0.0009 (κριτική στο Steven B. Bowman, The Agony of 

Greek Jews, 1940-1945,  Stanford: Stanford University Press. 2009). 
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Πίνακας: Εβραϊκός πληθυσμός της Ελλάδας κατά νομό (1928) 238 

Νομός Πληθυσμός Ζώνη Άθροισ

μα 

Αναλο

γία 

Ροδόπης 1.208 Βουλγαρική   

Ξάνθης 725 Βουλγαρική   

Καβάλας 2.165 Βουλγαρική   

Δράμας 697 Βουλγαρική   

Σερρών 583 Βουλγαρική 5.378 7,4% 

Έβρου 1.041 Γερμανική   

Θεσσαλονίκης 55.550 Γερμανική   

Ημαθίας 433 Γερμανική   

Φλώρινας 318 Γερμανική   

Χανίων 268 Γερμανική 57.610 79,1% 

Καστοριάς 659 Ιταλική   

Ιωαννίνων 2.016 Ιταλική   

Κέρκυρας 1.832 Ιταλική   

Αττικής 1.793 Ιταλική   

Λάρισας 767 Ιταλική   

Μαγνησίας 959 Ιταλική   

Τρικάλων 536 Ιταλική   

Καρδίτσας 51 Ιταλική   

Άρτας 390 Ιταλική   

Πρέβεζας 235 Ιταλική   

Αχαΐας 188 Ιταλική   

Ζακύνθου 143 Ιταλική   

Εύβοιας 75 Ιταλική   

Λοιποί 160 (κυρίως 

Ιταλική) 

9.804 13,5% 

Σύνολο   72.792  

 
238 Χρησιμοποιούμε την απογραφή του 1928, διότι η απογραφή του 1940 δεν δημοσιεύτηκε πλήρης και 

γνωρίζουμε μόνον τον συνολικό εβραϊκό πληθυσμό και τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης για το έτος 

αυτό. Το 1928 ήταν 72.792 (βλ. πίνακα) και το 1940 μειώθηκε σε 67.661 (ΓΣΥΕ, Πληθυσμός της 

Ελλάδος κατά την απογραφή της 16ης Οκτωβρίου 1940. Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, 

επαρχίας, δήμους, κοινότητας, πόλεις και χωρία, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1950, σ. 

κγ΄.  ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τόμ. 1, Αθήναι 1961, 

σ. cvii. 
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Οι τρεις ζώνες κατοχής είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορούσε την 

μεταχείριση των εβραίων. Φυλετικοί νόμοι είχαν θεσπιστεί και στις τρεις 

κατακτήτριες χώρες, αλλά η ιταλική νομοθεσία περιλάμβανε μεν διακρίσεις εις βάρος 

των εβραίων, όχι όμως και σκληρά μέτρα οικονομικής αφαίμαξής τους.239 Σε ό,τι 

αφορά τον ελληνικό χώρο, η ιταλική φυλετική νομοθεσία εφαρμόστηκε μόνον στα 

Δωδεκάνησα που αποτελούσαν ιταλικό έδαφος, όχι όμως στην «Isole Jonie» 

(υποτελές κρατίδιο των Ιονίων Νήσων), ούτε στην ιταλική ζώνη κατοχής.  

Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, κύριος στόχος της ήταν ο «εκβουλγαρισμός» των 

εβραϊκών επιχειρήσεων και εφαρμόστηκε, όπως και στο καθαυτό βουλγαρικό έδαφος, 

νομοθεσία διακρίσεων (βάσει θρησκεύματος) στη βουλγαρική ζώνη κατοχής.240 Η 

Γερμανία εφάρμοσε στο μητροπολιτικό έδαφός της τους λεγόμενους «νόμους της 

Νυρεμβέργης» και στη συνέχεια εκτόπισε τον εβραϊκό πληθυσμό της «προς 

Ανατολάς».  

Με κριτήριο τον αριθμό των εβραίων, η σημασία κάθε ζώνης ήταν εντελώς 

διαφορετική. Ο κύριος όγκος ήταν συγκεντρωμένος στη γερμανική ζώνη. Με βάση 

την απογραφή του 1928, κατοικούσαν σε αυτήν 57.610 Εβραίοι (ποσοστό 79%), ενώ 

στην ιταλική ζώνη 9.803 (ποσοστό 13,5%) και στη βουλγαρική 5.378 (ποσοστό 

7,4%). Οι αριθμοί αυτοί ασφαλώς άλλαξαν μέχρι το 1941, χωρίς όμως να 

διαφοροποιηθεί η τάξη μεγέθους. Στη Θεσσαλονίκη, την κύρια εστία του, ο εβραϊκός 

πληθυσμός μειώθηκε κατά 10% (από 55.500 σε 49.000) μεταξύ των ετών 1928 και 

1940241, μείωση που οφείλεται στη μετανάστευση περίπου 6.500 Ελλήνων υπηκόων 

στην Παλαιστίνη στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930.242 Από τους 49.000 Εβραίους 

του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που έδειξε η απογραφή του 

1940,243 300-400 άντρες σκοτώθηκαν στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και 4.700 άτομα 

 
239 Βλ. αναλυτικό κατάλογο των ιταλικών φυλετικών νόμων, τους οποίους ακύρωσε τον Ιανουάριο του 

1944 η κυβέρνηση Μπαντόλιο, στο Ανώνυμος, «Η αποκατάσταση των εβραίων της Δωδεκανήσου», 

Χρονικά 122 (Οκτώβριος 1992), σσ. 27-28. 
240 Roumen Avramov, “The Microeconomics of State Antisemitism. Expropriating the Jews under 

Bulgarian Rule, 1941-1944”, στο S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation 3 (2016) 

2, σσ. 5-17. Η διαφοροποίηση έγινε όχι στη βάση της «φυλής», όπως στη Γερμανία, αλλά της 

θρησκευτικής ομολογίας (χριστιανοί/εβραίοι). 
241 Γνωρίζουμε κατ’ εξαίρεση τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης για το 1940 (Βασίλης Ριτζαλέος, «Η 

ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και το Ολοκαύτωμα», στο Γ. Αντωνίου, Στρ. 

Δορδανάς κ.ά., Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2011, σσ. 306-307). Από το 

1928 ως το 1940 μειώθηκε κατά 6.585 άτομα, ενώ ο συνολικός εβραϊκός πληθυσμός της Ελλάδας 

μειώθηκε κατά 5.131. 
242 Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1932 (σ. 112), 1933 (σ. 102), 1934 (σ. 98), 1935 (σ. 101), 1936 

(σ. 97). Ο κύριος όγκος μετανάστευσης στην Παλαιστίνη σημειώθηκε στα χρόνια 1933-35. 
243 ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τόμ. 1, Αθήναι 1961, σ. 

cvii. 



Το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
71 

πέθαναν στον λιμό του 1941-42 (ποσοστό 9% επί του εβραϊκού πληθυσμού).244 

Πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν οι Εβραίοι Θεσσαλονικείς που κατέφυγαν στην 

ιταλική ζώνη ή στα βουνά (Βέρμιο, Χάσια, Πήλιο) μέχρι το 1943 (τους οποίους ο 

Ασέρ Μωυσής υπολόγιζε στο ένα δέκατο του πληθυσμού) ,245 καθώς και οι γεννήσεις 

στο διάστημα 1941-43.246 

Αντίστοιχα, ο εβραϊκός πληθυσμός της Αθήνας αυξήθηκε (από 1.700 σε 7.000 

περίπου το 1943), με τη μετοικεσία Θεσσαλονικέων και άλλων. Σε ό,τι αφορά τη 

βουλγαρική ζώνη κατοχής, η σύγκριση μεταξύ του πληθυσμού του 1928 και των 

εκτοπισθέντων το 1943 δείχνει ότι αποχώρησε ένας αριθμός εβραίων, όπως άλλωστε 

και πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι -βεβαιωμένα τουλάχιστον οι τελευταίοι- κατέφυγαν 

στη Θεσσαλονίκη. 

 

3.2 Ανθεβραϊκά μέτρα πριν από τις εκτοπίσεις 

Αν και ο βουλγαρικός στρατός εισήλθε στο ελληνικό έδαφος ως δύναμη κατοχής, 

στην πραγματικότητα η Σόφια εφάρμοσε μέτρα προσάρτησης των ελληνικών 

περιοχών που της παραχώρησαν οι Γερμανοί (Μάιος 1941). Έτσι, εφαρμόστηκε (από 

5.6.1942) ο βουλγαρικός νόμος περί υπηκοότητας  (οι χριστιανοί είχαν τη δυνατότητα 

να γίνουν βούλγαροι υπήκοοι και μάλιστα πιέζονταν γι' αυτό, όχι όμως και οι 

Εβραίοι, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τη βουλγαρική υπηκοότητα, βάσει των 

ρατσιστικών νόμων της Βουλγαρίας).247  Στη συνέχεια εφαρμόστηκε το διάταγμα της 

29.8.1942, σύμφωνα με το οποίο τα ελεύθερα επαγγέλματα, το εμπόριο και η 

μεταποίηση έκλεισαν για τους Εβραίους· επιπλέον, οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να 

καταβάλουν φόρο ως ξένοι υπήκοοι.  Η εβραϊκή συμμετοχή σε επιχειρήσεις 

κεφαλαιοποιήθηκε από την Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας και εκποιήθηκε σε 

πλειστηριασμούς. Το βουλγαρικό δημόσιο είχε καθεστώς προνομιακού αγοραστή που 

 
244 Αθανάσιος Μαντέκος, «Η εξ ασιτίας και ελονοσίας θνησιμότης εις Θεσσαλονίκην και αγροτικάς 

περιοχάς της Μακεδονίας (1940-1943), Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, Συνεδρία 29.4.1944, 76-80. 
245  Ασέρ Μωυσής, Κληροδότημα, Αθήνα 2011, σ. 91. Ειδικά το 1943 είχαν καταφύγει στην Αθήνα 400 

Θεσσαλονικείς εβραίοι, οι οποίοι διέμεναν σε δύο σχολικά κτίρια. Μαρτυρία του δημοσιογράφου Σαμ 

Μοδιάνο, εκδότη της εφημερίδας Le Progrès (Yad Vashem, μητρώο Άγγελου Έβερτ).   
246 Κατά προφορική ανακοίνωση της Λέλας Σαλέμ, η οποία ερεύνησε τα ληξιαρχικά αρχεία, από το 

1938 ως το 1943 είχαν γεννηθεί από εβραϊκές οικογένειες 3.000 παιδιά (Ναυτεμπορική, 10.3.2014). 
247 Andrew Apostolou, «Greek Collaboration in the Holocaust and the Course of the War», G. 

Antoniou & A. Moses (Eds.), The Holocaust in Greece (pp. I-Ii). Cambridge: Cambridge University 

Press, σ. 102.  
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μπορούσε να εθνικοποιήσει οποιαδήποτε εβραϊκή επιχείρηση σε χρονικό διάστημα 

δύο εβδομάδων.248  

Στην ιταλική ζώνη δεν πραγματοποιήθηκαν ανθεβραϊκές διώξεις. Όμως η Ιταλία 

συνθηκολόγησε με τους Συμμάχους τον Σεπτέμβριο του 1943 και τότε ο γερμανικός 

στρατός κατέλαβε την μέχρι τότε ιταλική ζώνη και επακολούθησαν διωγμοί κατά των 

εβραίων. 

Στη γερμανική ζώνη εκδηλώθηκαν αμέσως ανθεβραϊκά μέτρα. Στην Κρήτη 

απαγορεύτηκε ο ειδικός εβραϊκός τρόπος σφαγής των ζώων (ώστε να είναι «κόσερ» η 

τροφή) και επιβλήθηκε αμέσως το κίτρινο σήμα στα εβραϊκά καταστήματα.249  Στη 

Θεσσαλονίκη οι Γερμανοί απαγόρευσαν τον εβραϊκό τύπο, επέταξαν το εβραϊκό 

νοσοκομείο και τα εβραϊκά σχολεία, καθώς και τις ανετότερες κατοικίες, και 

συνέλαβαν τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης και άλλους 

επιφανείς Εβραίους. Τα κοινοτικά αρχεία κατασχέθηκαν. Στις 24 Απριλίου 

εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη κλιμάκιο του Sondercommando Rosenberg που 

κατέγραψε και κατάσχεσε χιλιάδες σπάνια βιβλία και ιερά κειμήλια από τις 55 

συναγωγές της Θεσσαλονίκης. Επακολούθησε κατάσχεση των ραδιοφώνων και των 

πιάνων, ενώ στις 4.5.1941 κατασχέθηκαν τα βιβλιοπωλεία εβραϊκής ιδιοκτησίας και 

φυλακίστηκαν οι ιδιοκτήτες τους. Στις 17.5.1941 ο Αρχιραβίνος Θεσσαλονίκης, Τσβι 

Κόρετς, συνελήφθη ευρισκόμενος στην Αθήνα και εκτοπίστηκε στη Βιέννη. 

Όπως συνέβη σε όλες τις υπό γερμανική κατοχή χώρες, η Γκεστάπο διόρισε 

εβραϊκή ηγεσία της επιλογής της. Συγκεκριμένα, ως ηγέτη του Εβραϊσμού ολόκληρης 

της Ελλάδας όρισε τον ανώτερο υπάλληλο της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Θεσσαλονίκης, Σαμπετάι Σαλτιέλ. Τον Οκτώβριο του 1941 ο διορισμένος πρόεδρος 

στάλθηκε από τη Γκεστάπο στην Αθήνα για να ασκήσει τα αρχηγικά του καθήκοντα 

και στους εκεί Εβραίους. Οι Εβραίοι της Αθήνας δεν τον αναγνώρισαν αλλά και οι 

ιταλικές αρχές δεν τον διευκόλυναν. Αντίθετα, διόρισαν ως πρόεδρο της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Αθηνών τον αρχιραβίνο της πόλης, Ηλία Μπαρτζιλάι.250 

Μέχρι το τέλος του 1941 η Sondercommando Rosenberg ολοκλήρωσε την 

αποστολή της στην Ελλάδα· εκτελέστηκε ένας αριθμός εβραίων, είτε ως 

κομμουνιστές είτε ως όμηροι. Τον Ιανουάριο του 1942 ο αρχιραβίνος Κόρετς 

 
248 Avramov, ό.π., σσ. 8-9. 
249 Αποστόλου, «Greek Collaboration», σ. 100. 
250 Πρβλ. όμως την πληροφορία ότι ο διορισμός είχε γίνει από την Γκεστάπο (Φίλιππος Κάραμποτ, 

«’Να εξαφανισθούν οι καταδότες από το πρόσωπο της γης’. Εβραίοι δωσίλογοι και η σκιά της 

προδοσίας (1944-1963)», στο Την Επαύριον του Ολοκαυτώματος (επιμ. Ευάγγελος Χεκίμογλου και 

Άννα Μαρία Δρουμπούκη), Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2017, σ. 106). 
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απελευθερώθηκε και επανήλθε στα θρησκευτικά καθήκοντά του στη Θεσσαλονίκη. 

Στις 7 Απριλίου 1942 επιβλήθηκε σε όλη τη γερμανική ζώνη ειδικός περιορισμός 

μετακινήσεων για τους Εβραίους αμφοτέρων των φύλων.251  

Τον Ιούλιο του 1942 ο Γερμανός πληρεξούσιος στην Αθήνα βολιδοσκόπησε τον 

Ιταλό ομόλογό του, αν η κυβέρνησή του συμφωνούσε να φέρουν υποχρεωτικά οι 

Εβραίοι της Ελλάδας το κίτρινο διακριτικό άστρο, πρόταση που έπεσε στο κενό, ενώ 

στις 14 του ίδιου μήνα, ελληνική ναζιστική οργάνωση με τη βοήθεια Γερμανών 

στρατιωτών επιχείρησε να ανατινάξει τη συναγωγή και τα γραφεία της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Αθηνών.252 

Επίσης, τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη δρομολογήθηκε από τους Γερμανούς η 

στρατολόγηση 9.000 εβραίων για να εργαστούν αναγκαστικά σε έργα που εκτελούσε 

o πολιτικο-στρατιωτικός οργανισμός Todt (οδοποιία, μεταλλεία, κ.λπ.). 

Προσκλήθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας της Θεσσαλονίκης 9.000 άντρες, που 

έμειναν κάτω από τον καυτό ήλιο μέχρι το μεσημέρι, υφιστάμενοι εξευτελισμούς και 

μαρτύρια (11.7.1942). Οι καταγεγραμμένοι  μεταφέρθηκαν σε έργα οδοποιίας και στο 

αεροδρόμιο του Σέδες, όπου λόγω των άθλιων συνθηκών και της ελλιπέστατης 

σίτισης πολλοί αρρώστησαν και πέθανε ένας σημαντικός αριθμός.253 Με παρότρυνση 

της γερμανικής πλευράς, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ανέλαβε εκείνη τη 

στρατολογία και την ιατρική περίθαλψη των εργατών στα εργοτάξια, ενώ μερικές 

εβδομάδες αργότερα (17.10.1942) εξαγόρασε την υποχρέωση της εργασίας αντί 

μεγάλου ποσού, το οποίο κλήθηκε να συγκεντρώσει από τα μέλη της με 

 
251 Andrew Apostolou, ««The Exception of Salonika». Bystanders and Collaborators in Northern 

Greece», Holocaust and Genocide Studies, V14 N2, Fall 2000, σ. 177. 
252 Ο αρχιραβίνος Ελιάου Μπαρτζιλάι αφηγήθηκε την υπόθεση ως εξής: «Με περίπου 100 νεαρούς 

Έλληνες, οπλισμένους και οδηγημένους από οκτώ Γερμανούς στρατιώτες, επιτέθηκαν με θόρυβο στην 

οδό Μελιδώνη, έσπασαν τα τζάμια, λεηλάτησαν και πήραν πράγματα αξίας και είχαν σκοπό να 

κάψουν τη συναγωγή και τα γραφεία της Κοινότητας. Τότε ζήτησα βοήθεια από τους Ιταλούς και 

κατόρθωσα να έρθει στην οδό Μελιδώνη μεγάλος αριθμός καραμπινιέρων, και όχι μόνον σώθηκαν τα 

γραφεία και η συναγωγή (κατά τη στιγμή που είχαν ανάψει βενζίνη για να μας κάψουν) αλλά 

συνελήφθηκαν πολλοί από αυτούς, που μεταξύ τους ήταν και πέντε Γερμανοί στρατιώτες» 

(χειρόγραφο σημείωμά του στο αρχείο του εγγονού του, Νισίμ Μπενμαγιόρ· βλ. και του ιδίου, «Η 

διάσωση των εβραίων της Αθήνας κατά την περίοδο της κατοχής των Γερμανών», Χρονικά τχ. 150 

(Ιούλιος-Αύγουστος 1997), σσ. 7-8). Οι δράστες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από απαίτηση των 

Γερμανών, αλλά ο Μπαρτζιλάι φρόντισε να εξασφαλίσει ένα επίσημο έγγραφο που πιστοποιούσε την 

καταστροφή των κοινοτικών αρχείων, έγγραφο που επρόκειτο να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο 

αργότερα.  
253 Η καταναγκαστική εργασία στα εργοτάξια της Todt δεν πρέπει να συγχέεται ούτε να συγκρίνεται με 

τις προσκλήσεις ανδρών για ολιγοήμερη υπηρεσία φύλαξης σιδηροδρομικών γραμμών ή συναφών 

καθηκόντων, κοντά στον τόπο κατοικίας τους, η οποία αφορούσε ολόκληρο τον πληθυσμό και γινόταν 

στη διάρκεια του 1942 στο διοικητικό πλαίσιο της πολιτικής επιστράτευσης. 
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υποχρεωτικές εισφορές. Το ποσό πληρώθηκε κατά το ήμισυ, με δόσεις, ως τις 

15.1.1942, οπότε και οι πόροι της Κοινότητας εξαντλήθηκαν.254  

Επιπλέον, η γερμανική διοίκηση «πρότεινε» τον μερικό συμψηφισμό των λύτρων 

για την εξαγορά της εργασίας με την ισοπέδωση  του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου. 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα αντέταξε ότι η ιουδαϊκή θρησκεία δεν επέτρεπε την εκταφή 

των νεκρών, αλλά η ίδια δεν ήταν σε θέση να εμποδίσει την ισοπέδωση του ιερού 

τόπου της εφόσον τη διέταζε η γερμανική στρατιωτική διοίκηση. 

Στις 28.11.1942 η γερμανική Διοίκηση Θεσσαλονίκης-Αιγαίου εξέδωσε αυστηρή 

διαταγή για την επείγουσα κατάργηση του ισραηλιτικού νεκροταφείου. Τις ίδιες 

μέρες κατασχέθηκαν τα εμπορεύματα των χαρτεμπορικών οίκων (τη διαχείριση 

ανέλαβε η Ελληνογερμανική Εταιρεία Χάρτου), επιτάχθηκαν κινηματογράφοι 

εβραίων επιχειρηματιών και διατάχθηκε το δημοτικό συμβούλιο να μετονομάσει 

δρόμους που έφεραν εβραϊκά ονόματα. Επακολούθησαν «συσκέψεις» αρμοδίων των 

ελληνικών υπηρεσιών με εκπροσώπους της Ισραηλιτικής Κοινότητας, με αντικείμενο 

τη μεταφορά του εβραϊκού νεκροταφείου και την ισοπέδωση του υφιστάμενου, σε 

μικρή χρονική προθεσμία, στις οποίες ανώτεροι Έλληνες λειτουργοί υποστήριξαν τις 

γερμανικές διαταγές. Στις 6 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η αποσυναρμολόγηση των τάφων 

και η ισοπέδωση του νεκροταφείου. Τούβλα και μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν στη 

συνέχεια από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες, με κεντρική διαχείριση από τη Γενική 

Διοίκηση Μακεδονίας.255  Στις 9 Δεκεμβρίου η Γκεστάπο απάλλαξε τον Σαλτιέλ (ο 

οποίος είχε ήδη παραμεριστεί τους τελευταίους μήνες) και ανέθεσε στον αρχιραβίνο 

Κόρετς (που είχε χειριστεί το θέμα του νεκροταφείου) και τα καθήκοντα του 

προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Η κατοχική κυβέρνηση καθυστέρησε να 

προβεί στον τυπικό διορισμό του Κόρετς, αναγνωρίζοντας επίσημα τη μεταβολή, 

 
254 Οι επιταγές με τις οποίες πληρώθηκαν οι δόσεις ανακαλύφτηκαν το 2003. Βλ. Ευάγγελος 

Χεκίμογλου, «Οι χαμένες επιταγές του Μέρτεν», Θεσσαλονικέων Πόλις 18 (Σεπτέμβριος 2005), σ. 40-

61. Βασική πηγή για την υπόθεση της αναγκαστικής εργασίας των εβραίων της Θεσσαλονίκης είναι το 

Γιομτώβ Γιακοέλ, Απομνημονεύματα 1941-1943, εισαγωγή-επιμέλεια Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου,  

Παρατηρητής-΄Ιδρυμα Ετς Χαΐμ, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 57-64. Επίσης, Μικαέλ Μόλχο, Ιωσήφ 

Νεχαμα, In memoriam, Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 1978, σσ. 71 κ.ε. 
255 Leon Saltiel, «Dehumanizing the Dead. The Destruction of Thessaloniki’s Jewish Cemetery in the 

Light of New Sources», 2014, Yad Vashem Studies, Vol. 42[1], σσ. 1-35, όπου και η σχετική 

βιβλιογραφία. 
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μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου,256 ενώ είναι βέβαιο ότι βολιδοσκόπησε και άλλα μέλη της 

κοινότητας.257 

 

3.3 Οι εκτοπίσεις του 1943 

Στις 27.12.1942 εισήχθη επισήμως το γερμανικό Ποινικό Δίκαιο στα κατεχόμενα 

ελληνικά εδάφη και στις 16 Ιανουαρίου 1943 ένας βοηθός του Eichmann, ο 

ταγματάρχης των SS Rolf Günther, στάλθηκε στην Ελλάδα για να συντονίσει τις 

υπηρεσίες προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο της εκτόπισης των Εβραίων της 

γερμανοκρατούμενης ζώνης στα στρατόπεδα εξόντωσης. Πιθανόν το γεγονός ότι η 

επίσκεψη του Günther συνέπεσε με την καταβολή της τελευταίας δόσης για τα λύτρα 

και την εξάντληση των πόρων της κοινότητας είναι συμπτωματικό. Πάντως, στις 

26.1.1943 ο επιτετραμμένος της Γερμανίας Altenberg ενημέρωσε τον κατοχικό 

πρωθυπουργό Λογοθετόπουλο (που είχε διαδεχτεί τον Τσολάκογλου)258 για την 

επικείμενη εκτόπιση των εβραίων.259 

Στις 2.2.1943 οι αξιωματικοί των SS Dieter Wisliceny και Alois Brunner έφτασαν 

στη Θεσσαλονίκη επικεφαλής ειδικής δύναμης για να εκτελέσουν το σχέδιο του 

μαζικού εκτοπισμού. Στις 6.2.1943 εκδόθηκε διαταγή της Γερμανικής Διοίκησης 

Θεσσαλονίκης-Αιγαίου για την υποχρεωτική χρήση κίτρινου αστεριού από κάθε 

Εβραίο ελληνικής υπηκοότητας. Στις 10.2.1943 επιτάχθηκαν τα εβραϊκά 

καταστήματα σιδηρικών και μηχανημάτων. Την επομένη η Ισραηλιτική Κοινότητα 

κάλεσε όλους τους Εβραίους (εκτός από τους κατοίκους των περιφερειακών 

συνοικισμών) να απογραφούν εντός τετραημέρου σε γραφεία που λειτούργησαν σε 

έξι συναγωγές. Στις 12.2.1943 εκδόθηκε διαταγή από τη γερμανική «Εξωτερική 

Υπηρεσία της Αστυνομίας Ασφαλείας» που καθόριζε το μέγεθος του κίτρινου 

αστεριού και την υποχρεωτική χρήση ταυτάριθμης ταυτότητας (με υπογραφή του 

 
256 29.1.1943. Πράξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του 

Κόρετς ως προέδρου της Κοινότητα 
257 Ο Γιακοέλ, Απομνημονεύματα 1941-1943, σημειώνει ότι ο Νικόλαος Λούβαρης του πρότεινε να 

αναλάβει εκείνος την προεδρία. Ο καθηγητής Λούβαρης διατηρούσε στενές σχέσεις με την 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών αλλά και με τη γερμανική πρεσβεία και στην κατοχική κυβέρνηση Ράλλη 

ανέβαλε Υπουργός Θρησκευμάτων. 
258 Επίσημα στις 2.12.1942, αλλά ουσιαστικά τουλάχιστον από τον Νοέμβριο, διότι ο Τσολάκογλου 

απείχε από τα καθήκοντά του. Βλ. την απολογητική του Λογοθετόπουλου για την πρωθυπουργία του 

στο βιβλίο του Ιδού η Αλήθεια, Αθήνα 1948. Αποτίμηση για την ιατρική σταδιοδρομία του και 

σύντομη αναφορά στην πολιτική του δράση βλ. Iavazzo, Christos & Gkegkes, Ioannis & Gkegke, 

Xanthi-Ekaterini & Karamanou, Marianna & Androutsos, George. (2015), «Konstantinos 

Logothetopoulos (1878–1961): the controversial life of an eminent gynaecologist», Archives of 

gynecology and obstetrics. 292. 10.1007/s00404-015-3652-y. 
259 Apostolou, «Greek Collaboration», σ. 108. 



Το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
76 

Wisliceny). Με άλλη διαταγή της ίδιας υπηρεσίας καθορίζονται τα διακριτικά σήματα 

που θα έπρεπε να φέρουν τα καταστήματα και οι κατοικίες των Εβραίων. 

Οι εξελίξεις αυτές δεν φαίνεται να επηρέασαν την πολιτική κατάσταση στην 

Αθήνα, όπου το διακύβευμα ήταν οι εκτελέσεις ομήρων ως αντίποινα για τη δράση 

ανταρτών. Ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός είχε υποβάλλει στον πρωθυπουργό 

Λογοθετόπουλο σχετικό υπόμνημα διαμαρτυρίας, υπογεγραμμένο και από τους 

προέδρους των κυριότερων ιδρυμάτων και οργανισμών. Ο Λογοθετόπουλος κάλεσε 

όσους είχαν υπογράψει το υπόμνημα και τους ζήτησε να καταδικάσουν την ανταρτική 

δράση. Την ίδια μέρα της συνάντησης,  με διαταγή της γερμανικής Διοίκησης 

Θεσσαλονίκης-Αιγαίου οι αρμοδιότητες του Κόρετς επεκτάθηκαν σε όλους τους 

Εβραίους που βρίσκονταν στην περιοχή δικαιοδοσίας της εν λόγω αρχής, δηλαδή σε 

όλες τις κοινότητες της γερμανικής ζώνης. Κυρίως, όμως, με διαταγή της ίδιας 

υπηρεσίας απαγορεύτηκε στον εβραϊκό πληθυσμό να αλλάζει κατοικία, να 

χρησιμοποιεί δημόσια μεταφορικά μέσα, να κυκλοφορεί μετά τη δύση του ήλιου και 

να χρησιμοποιεί τηλέφωνο.260  

Η διαταγή διαβάστηκε στην κεντρική συναγωγή Μπετ-Σαούλ από τον ίδιο τον 

αρχιραβίνο και πρόεδρο Κόρετς, που χρειαζόταν πλέον μία φρουρά για να εκτελεί τις 

εντολές των Γερμανών. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς σχηματίστηκε· ονομαζόταν 

«πολιτοφυλακή» και επανδρώθηκε από διακόσιους Εβραίους που είχαν υπηρετήσει 

στο στρατό και μάλιστα είχαν πολεμήσει και στο μέτωπο. Ταυτόχρονα με την 

«πολιτοφυλακή», δραστηριοποιήθηκαν εθελοντές οι οποίοι πραγματοποίησαν 

σχολαστική απογραφή όλων των Εβραίων που κατοικούσαν στις περιφερειακές 

συνοικίες (από 14.2.1943). 

Στις 25.2.1943 η προθεσμία για τη συγκέντρωση του εβραϊκού  πληθυσμού σε 

συνοικίες-γκέτο έληξε.  Την ίδια μέρα, με νέα διαταγή της γερμανικής στρατιωτικής 

Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου οι επαγγελματικές οργανώσεις διατάχθηκαν να 

διαγράψουν όλα τα μέλη τους που ήταν Εβραίοι. Οι εντολές της γερμανικής 

στρατιωτικής διοίκησης υπογράφονταν «κατ’ εντολήν» από τον πολιτικό σύμβουλο 

Μέρτεν. Την 1.3.1943 -με διαταγή της ίδιας αρχής- οι εβραϊκές οικογένειες κλήθηκαν 

να υποβάλουν λεπτομερέστατες δηλώσεις για την κινητή και ακίνητη περιουσία 

τους.261 

 
260 Λεπτομερής αναφορά των εξελίξεων στο In Memoriam, ό.π. 
261 Έχουν διασωθεί 4.105 δηλώσεις από 10.000 περίπου εκτοπισμένες οικογένειες. 
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Στο μεταξύ, τον Ιανουάριο του 1943 η βουλγαρική κυβέρνηση είχε συνάψει 

σύμβαση με τη γερμανική για την εκτόπιση 20.000 εβραίων της Βουλγαρίας και των 

κατεχόμενων εδαφών (μάλιστα η βουλγαρική κυβέρνηση ανέλαβε και τις σχετικές 

δαπάνες).262 Την ύστατη στιγμή όμως, χάρη στην αντίδραση μέρους του βουλγαρικού 

πολιτικού κόσμου και της βουλγαρικής Εκκλησίας, η κυβέρνηση της Σόφιας 

αποφάσισε οι Εβραίοι της Βουλγαρίας να περιοριστούν σε προορισμούς εντός των 

ορίων της χώρας τους. Έτσι, εκτοπίσεις εκτός βουλγαρικών συνόρων 

πραγματοποιήθηκαν μόνον στα κατεχόμενα εδάφη.  Στις 3 και 4.3.1943, με 

υποδειγματική γραφειοκρατική τάξη, εκτοπίστηκαν όλοι οι Εβραίοι από την 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (δεν λαμβάνεται υπόψη η γερμανική ζώνη στον 

Έβρο). Σύμφωνα με τους ονομαστικούς καταλόγους εκτοπίστηκαν 3.525 άτομα 

(Κομοτηνή 925, Αλεξανδρούπολη 42, Δράμα 628, Ξάνθη 1.508 και Σέρρες 489).263 

Κατέληξαν στην Τρεμπλίνκα, η οποία ήταν αποκλειστικά στρατόπεδο θανάτου και 

δεν υπήρχε - παρά μόνον από σύμπτωση - περίπτωση επιβίωσης. Μόνον ένας μικρός 

αριθμός εβραίων, που είχαν εκτοπιστεί προηγουμένως σε βουλγαρικό έδαφος, 

επιβίωσαν. Πάντως, η διαφορά μεταξύ του αριθμού της απογραφής του 1928 και του 

αριθμού των εκτοπισθέντων του 1943264 δείχνει ότι αρκετοί Εβραίοι πρέπει να είχαν 

μεταναστεύσει από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πριν από τη χρονολογία 

αυτή. 

Την ίδια μέρα που ολοκληρώθηκε η εκκένωση της Θράκης, ο συνοικισμός 

Βαρόνου Χιρς, δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό, περιφράχτηκε και απαγορεύτηκε 

αυστηρά η έξοδος στους κατοίκους του. Την επομένη, η Ισραηλιτική Κοινότητα 

εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση, που συνιστούσε στα μέλη της ψυχραιμία και 

εμπιστοσύνη στην ηγεσία της. Στις 6.3.1943 οι εβραϊκές συνοικίες-γκέτο της 

Θεσσαλονίκης οριοθετήθηκαν με κίτρινη ταινία και χωροφύλακες φρουρούσαν τις 

εισόδους, ενώ την τάξη τηρούσε η «πολιτοφυλακή». Στις 7.3.1943  εκδόθηκε διαταγή 

 
262 Βασίλης Ριτζαλέος, «Η τύχη της βουλγαροκρατούμενης Μακεδονίας και Θράκης», στο Υπουργείο 

Εξωτερικών (επιμέλεια Φωτεινή Τομαή), Οι Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών, Μίλητος χ.χ. [2016], σσ. 

111-136. 
263 Депортирането На Евреите От Вардарска Македония,Беломорска Тракия И Пирот Март 1943 

г, Съставителство и обща редакция: Надя Данова и Румен Аврамов, обединени издатели 2013, 

σσ. 862-1133. Ο αριθμός υπολείπεται των 4.150 που αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Steven B. 

Bowman, The Agony of Greek Jews, 1940–1945, Stanford University Press, 2009, σ. 93) ή των 4.500 

που υπολογίζει ο Ριτζαλέος ("Η τύχη των εβραίων...", σ. 115. Ενδέχεται η διαφορά να προέρχεται από 

τα υπό βουλγαρική κατοχή γιουγκοσλαβικά εδάφη. 
264 Το 1928 ο συνολικός αριθμός εβραίων που απογράφτηκαν σε αυτήν την περιοχή ήταν 5.400, έναντι 

3.525 των ονομαστικών καταλόγων της εκτόπισης. Είχαν απογραφεί επίσης 1.041 στον Έβρο, οι 

οποίοι όμως εκτοπίστηκαν από τους Γερμανούς και όχι από τους Βούλγαρους (Διδυμότειχο). 
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των αρχών κατοχής προς στην ελληνική Γενική Διοίκηση να συστήσει υπηρεσία για 

την εγκατάσταση μεσεγγυούχων σε όλες τις εβραϊκές επιχειρήσεις. Την ίδια μέρα, οι 

104 «πρόκριτοι» της Ισραηλιτικής Κοινότητας, περιλαμβανομένων και ξένων 

υπηκόων,265 κλήθηκαν για να τους ανακοινωθεί από τον Bruner ότι ήταν όμηροι, ως 

εγγύηση για την εφαρμογή των ανθεβραϊκών μέτρων. Δεν φυλακίστηκαν όμως, διότι 

ο Κόρετς έθεσε τον εαυτό του ως εγγύηση.  

Αφού στο μεταξύ απαγορεύτηκαν οι αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων 

εβραϊκής ιδιοκτησίας, εκδόθηκε διαταγή της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου να 

συγκεντρώσει η Ισραηλιτική Κοινότητα όλη την περιουσία των μελών της, εκτός από 

αυτήν που τέθηκε υπό μεσεγγύηση. Ανακοινώθηκαν αυστηρές ποινές σε βάρος όσων 

παραλάμβαναν από Εβραίους ελληνικής υπηκοότητας αντικείμενα προς φύλαξη ή 

αγόραζαν οτιδήποτε. 

Στις 14.3.1943 ο αρχιραβίνος Κόρετς ανήγγειλε στους κατοίκους του συνοικισμού 

Βαρόνου Χιρς την επικείμενη αναχώρησή τους στην Πολωνία, όπου δήθεν επρόκειτο 

να «δημιουργήσουν μια νέα ζωή». Όλοι υποχρεώθηκαν να καταθέσουν χρήματα και 

τιμαλφή, παίρνοντας σε αντίκρισμα εικονικές επιταγές σε πολωνικά νομίσματα. Την 

επομένη αναχώρησε ο πρώτος συρμός για Άουσβιτς-Μπίρκεναου, με κατοίκους του 

συνοικισμού Βαρόνου Χιρς. Σε βαγόνια για οκτώ άλογα στοιβάζονταν 80 άνθρωποι. 

Εκδόθηκε ανακοίνωση της Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου ότι θα επιβάλλονταν 

αυστηρές κυρώσεις σε όσους θα λεηλατούσαν  τις «εγκαταλελειμμένες» κατοικίες 

μετά την «οριζομένη μετανάστευση των Ισραηλιτών» (ανακοίνωση που δεν εμπόδισε 

τη γενική λεηλασία).  

 

Αντιδράσεις 

Την ίδια μέρα, ο δικηγόρος Ασέρ Μωυσής (πρώην πρόεδρος της κοινότητας 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε καταφύγει στην Αθήνα) ενημέρωσε τον αρχιεπίσκοπο 

Δαμασκηνό για την έναρξη των εκτοπίσεων και την επομένη (με μεσολάβηση του 

Δαμασκηνού) ενημέρωσε τον Λογοθετόπουλο, ο οποίος επικαλέστηκε άγνοια και 

έλλειψη ενημέρωσης από τον υπουργό-γενικό διοικητή Μακεδονίας Σιμωνίδη.266  

Στις 17 του μηνός αναχώρησε και ο δεύτερος συρμός, με κατοίκους του 

συνοικισμού Στασιόν Τσίκα. Ο συνοικισμός Βαρόνου Χιρς χρησίμευε πλέον ως 

σταθμός διερχομένων, όπου οδηγήθηκαν διαδοχικά οι κάτοικοι των γκέτο της 

 
265 Οι ξένοι υπήκοοι (Ισπανοί, Ιταλοί, κυρίως, και λίγοι Ελβετοί) ήταν περίπου 500 άτομα. 
266 Ασέρ Μωυσής, Κληροδότημα, σ. 79. 
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Θεσσαλονίκης. Την ίδια μέρα σε συγκέντρωση στη συναγωγή Μοναστηριωτών (στο 

γκέτο του κέντρου της πόλης), ο Κόρετς συνέστησε, μέσα σε ηλεκτρισμένο κλίμα, 

υπομονή και καρτερία. 

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος ζήτησε από τον Μέρτεν την αναστολή 

των εκτοπίσεων. Ακολούθησαν και άλλα διαβήματα στην Αθήνα, άλλα ειλικρινή και 

επικίνδυνα για όσους τα έκαναν και άλλα προσχηματικά και ανώδυνα. Στις 18.3.1943 

(ημέρα που στην Αθήνα γινόταν  απεργία εμπόρων και επαγγελματιών κατά της 

αύξησης της φορολογίας) ο Λογοθετόπουλος  υπέβαλε γραπτό αίτημα προς τον 

Altenburg για την άμεση αναστολή των εκτοπίσεων των εβραίων της 

Θεσσαλονίκης,267 ενώ την επομένη οι πρόεδροι των επαγγελματικών οργανώσεων το 

ζήτησαν από τον υπουργό Οικονομικών Γκοτζαμάνη.  

Στις 21 του μηνός ο Wisliceny, μετά από πρόσκληση του Altenburg, εξήγησε 

προσωπικά στον Λογοθετόπουλο πώς είχε το θέμα με τις εκτοπίσεις. Αν και ο 

Wisliceny εμφανίζεται σε σχετικό μήνυμά του προς τον Eichman ως βέβαιος ότι είχε 

καθησυχάσει τον κατοχικό πρωθυπουργό,268 ο τελευταίος υπέβαλε την επομένη νέο 

αίτημα προς τον Altenburg για την αναστολή των εκτοπίσεων  των εβραίων της 

Θεσσαλονίκης και την επιστροφή όσων είχαν εκτοπιστεί. Προλαβαίνοντας 

ενδεχομένως την απάντηση ότι ήταν ήδη ενήμερος ή και σύμφωνος με τις εκτοπίσεις, 

τόνισε ότι «δεν εγνωστοποιήθησαν εκ των προτέρων τα αποφασισθέντα υπό της εν 

Θεσσαλονίκη Ανωτάτης Γερμανικής Αρχής μέτρα, αλλά απλώς διετάχθη ο Γενικός 

Διοικητής Μακεδονίας να προβή εις σειράν εκτελεστικών ενεργειών χωρίς και ούτος 

να ζητήση την συγκατάθεσιν της κυβερνήσεως».269  

Ακολούθησε (23.3.1943) η πρώτη από τις σοβαρότερες αντιδράσεις της ελληνικής 

κοινωνίας, δηλαδή αίτημα του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και 28 εκπροσώπων 

θεσμικών οργανώσεων προς τον Λογοθετόπουλο, για την αναστολή των εκτοπίσεων 

των εβραίων της Θεσσαλονίκης εκτός της ελληνικής επικράτειας (βλ. την ενότητα για 

τον ρόλο της Εκκλησίας). Η δεύτερη σοβαρή αντίδραση (24.3.1943) ήταν το αίτημα 

του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και 20 εκπροσώπων θεσμικών οργανώσεων της 

Αθήνας προς τον Altenburg με ανάλογο αίτημα (αν και με διαφορετική 

φρασεολογία). 

 
267 Γ. Α. Φαρμακίδης, Πεπραγμένα της παρά τω πρωθυπουργώ υπηρεσίας ανταποκρίσεων μετά των 

γερμανικών αρχών κατά την κατοχήν, Αθήναι 1957, σσ. 61-62. 
268 Apostolou, «The Exception of Salonika», σ. 182. 
269 Λογοθετόπουλος, ό.π., σσ. 99-102. Η επιστολή αυτή αναφέρεται σε μεταγενέστερο έγγραφο του 

Ράλλη, που δημοσίευσε ο Φαρμακίδης (ό.π., σ. 62) αλλά δεν παρατίθεται από τον τελευταίο.  
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Μέχρι τις 9 Απριλίου είχε πραγματοποιηθεί και η όγδοη αποστολή στο Άουσβιτς. 

Την ημέρα εκείνη ο νέος δοτός πρωθυπουργός Ράλλης επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη 

για να διαπραγματευτεί με τη στρατιωτική ανώτατη γερμανική διοίκηση (στρατηγός 

Lohr) τους όρους υπό τους οποίους θα αναλάμβανε την πρωθυπουργία. Ο Κόρετς 

συνάντησε τον Ράλλη για μερικά λεπτά στο μητροπολιτικό μέγαρο και ικέτεψε για τη 

συνδρομή του (11.4.1943). Ο Ράλλης δήλωσε αδυναμία, ενώ ο αρχιραβίνος 

συνελήφθη από τα SS για το διάβημά του, παύτηκε από την προεδρία και οδηγήθηκε 

στο γκέτο Βαρόνου Χιρς μαζί με την οικογένειά του.270 Αντικαταστάθηκε από έναν 

υπάλληλο της κοινότητας γερμανικής καταγωγής, που μάλλον χρησίμευε 

προηγουμένως ως οδηγός του.  

Συνολικά, ως την 1.6.1943 πραγματοποιήθηκαν 18 αποστολές από τη 

Θεσσαλονίκη προς το  Άουσβιτς-Μπίρκεναου (στρατόπεδο θανάτωσης) και άλλη μία 

στις 10.8.1943, με κατοίκους της συνοικίας 151 που είχαν σταλεί για αναγκαστική 

εργασία στη Νότια Ελλάδα,271 συνολικά δηλαδή 19 αποστολές. Απόδειξη για το τι 

σήμαινε η καταναγκαστική εργασία για την υγεία των εργατών είναι ότι από αυτήν 

την αποστολή μόνον 271 θεωρήθηκαν χρήσιμοι για εργασία στο Άουσβιτς, ενώ οι 

υπόλοιποι 1.529 θανατώθηκαν αμέσως στους θαλάμους αερίων.272 

Τέλος, έγινε και μία αποστολή για το Μπέργκεν-Μπέλσεν (στρατόπεδο κράτησης), 

στο οποίο περιλήφθηκε η διοίκηση και το προσωπικό της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

καθώς και 367 Ισπανοί υπήκοοι (οι οποίοι αργότερα προωθήθηκαν στην Ισπανία).273 

Οι τελευταίοι 350-400 Ιταλοί υπήκοοι είχαν κατορθώσει να φύγουν στην Αθήνα 

μέχρι τον Ιούλιο, με έγγραφα που εξέδωσε το ιταλικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, 

μετά από πολλές τριβές με τις γερμανικές αρχές.274  

Με την έναρξη των εκτοπίσεων, οι Γερμανοί προέβησαν σε λαφυραγώγηση των 

μεγάλων εβραϊκών καταστημάτων και διαμοίρασαν μερικές εκατοντάδες άλλα σε 

 
270 Π. Ενεπεκίδης, Οι διωγμοί των εβραίων εν Ελλάδι 1941-1944, επί τη βάσει των αρχείων των Ες-Ες, 

Αθήνα 1969, σσ. 26-30. 
271 Σύμφωνα με τον Bowman (ό.π., σσ. 85-86) και τη βάση δεδομένων του Yad Vashem 

https://deportation.yadvashem.org/index.html?language=en&search=salonika 
272 Bowman, ό.π., σ. 91. 
273 Για την τύχη των Ισπανών υπηκόων βλ. Matilde Morcillo Rosillo, «Η γερμανική κατοχή και οι 

διώξεις του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης μέσα από την ισπανική διπλωματική 

αλληλογραφία (1934-1946)» , Θεσσαλονικέων Πόλις 3 (Οκτώβριος 2000), σσ. 183-204.  
274 Μαρία Φράγκου, Μία "διπλωματική" περιπλοκή: Το ζήτημα των Εβραίων με ιταλική, ισπανική και 

πορτογαλική υπηκοότητα στη Θεσσαλονίκη της Κατοχής 1941-1944, μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, 2012. 
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πρόσωπα της εμπιστοσύνης τους ως «μεσεγγυούχους».275 Στις 2.8.1943 εγκρίθηκε 

από το δημοτικό συμβούλιο η δαπάνη για την κατασκευή νέων πινακίδων στους 

δρόμους που προηγουμένως έφεραν εβραϊκά ονόματα, ενώ ήδη είχαν κατεδαφιστεί 

δύο εβραϊκοί συνοικισμοί (Ρεζή Βαρδάρ και Έξι),276 ενέργειες ενταγμένες στην 

προσπάθεια να απαλειφθεί η μνήμη των εβραίων της πόλης. 

Δεν διαθέτουμε αρκετά στοιχεία για όλες τις εκτοπίσεις στις λοιπές πόλεις της 

ζώνης γερμανικής κατοχής. Στη Βέροια (με φροντίδα της «πολιτοφυλακής») η 

εκτόπιση ξεκίνησε στις 26.4.1943,277 στη Φλώρινα στις 30.4.1943278 και στο 

Διδυμότειχο-Σουφλί στις 4.5.1943.279 Από τις πόλεις αυτές εκτοπίστηκαν περίπου 

1.894 άτομα (660, 372 και 862 αντίστοιχα) και υπήρξε ένα ποσοστό διασωθέντων, 

κυρίως στη Βέροια χάρη στην παραδειγματική φυγή του προέδρου της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας, στην ηρωική πρωτοβουλία ενός ιερέα280 και την Αντίσταση.281 Για τη 

Φλώρινα δεν διαθέτουμε πληροφορίες, ενώ στο Διδυμότειχο μερικοί πέρασαν τον 

Έβρο, μεταξύ των οποίων και ο ραβίνος Αλκαμπές που κατόρθωσε να διαπεραιωθεί 

στην Παλαιστίνη.282 

Συνολικά, το 1943 εκτοπίστηκαν μέσω Θεσσαλονίκης στο Άουσβιτς 48.533 

άτομα.283 Αν αφαιρεθούν οι Εβραίοι των λοιπών πόλεων, απομένουν 46.569 κάτοικοι 

Θεσσαλονίκης, στους οποίους όμως περιλαμβανόταν και άγνωστος αριθμός που είχαν 

εγκατασταθεί ως πρόσφυγες από τη βουλγαρική ζώνη. Επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη 

λιγότεροι από χίλιοι. Χίλιοι ακόμη είχαν κρυφτεί στη Νότια Ελλάδα ή είχαν 

 
275 Στράτος Δορδανάς, «Εξόντωση και λεηλασία. Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών 

(ΥΔΙΠ), στο Γ. Αντωνίου, Στρ. Δορδανάς κ.ά., Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο, 2011, σσ. 331-352. 
276 Οι σχετικοί φάκελοι στο Δημοτικό Αρχείο, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 
277 «Ο διωγμός των εβραίων της Βέροιας», Χρονικά 201 (Φεβρουάριος 2006), σσ. 28-29· Γιώργος 

Λιόλιος, «Ο διωγμός των εβραίων της Βέροιας», Χρονικά 155 (Ιούνιος 1998), σσ. 23-25. 
278 Γιάννης Δ. Τσομπάνος, «Η Ισραηλιτική Κοινότητα Φλώρινας», Χρονικά, 124 (Φεβρουάριος 1993), 

σσ. 9-10. Κωνσταντίνος Σεχίδης, «Η εβραϊκή κοινότητα της Φλώρινας», Χρονικά 186 (Αύγουστος 

2003), σσ. 6-7. 
279 Μάρκος Μαχόν, Μπίρκεναου: Το στρατόπεδον του θανάτου, Θεσσαλονίκη 1991. «Ισραηλιτικές 

κοινότητες στη Βόρεια Ελλάδα», Χρονικά 151 (Οκτώβριος 1997), σ. 3-4. Photini Constantopoulou, 

Thanos Veremis, Documents on the History of the Greek Jews, Καστανιώτης, Αθήνα 1998, σσ. 271-

272. 
280 Giorgos Antoniou, «Bystanders, Rescuers, and Collaborators: A Microhistory of Christian– Jewish 

Relations, 1943– 1944», στο The Holocaust in Greece (edited by Giorgos Antoniou and A. Dirk 

Moses), Cambridge University Press, 2019, σσ. 135-156. 
281 Έχει διαψευστεί ότι υπήρξε πρόταση του ΕΑΜ να διασώσει τους εβραίους της πόλης εφόσον 

αναλάμβαναν να προκαταβάλουν τη δαπάνη συντήρησής τους. Βλ. επιστολή των Ρούμπεν Μ. 

Στρούμσα και Ιωσήφ Στρούμσα, Χρονικά Ιούνιος 203, σ. 28 
282 Στο Διδυμότειχο φορτώθηκαν 740 Εβραίοι. Ακολούθησαν οι αποστολές 197 Εβραίων από την Νέα 

Ορεστιάδα και το Σουφλί. Μενέλαος Μενεξιάδης, «Ο τραγικός εκτοπισμός των Εβραίων 

Διδυμοτείχου, Νέας Ορεστιάδας και Σουφλίου», Χρονικά 201 (Φεβρουάριος 2006) σ. 25· βλ. και 

Μαχόν, ό.π. 
283 Bowman ό.π., σσ. 86-87. Κατά Molho και Nehama εκτοπίστηκαν 45.420 άτομα.  
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προσχωρήσει στην Αντίσταση. Ένας ακόμη απροσδιόριστος αριθμός επιβιωσάντων 

(που δεν πρέπει να ήταν μεγάλος) έφυγαν απευθείας στην Παλαιστίνη και αρκετοί 

παρέμειναν στην Αθήνα, όπου είχαν καταφύγει. Με αυτά τα δεδομένα, ο ακριβής 

υπολογισμός των απωλειών θα ήταν αυθαίρετος. Ως τάξη μεγέθους, πάντως, το 

συνολικό ποσοστό Θεσσαλονικέων που επιβίωσαν ήταν 5%-10%.284  

 

3.4 Οι εκτοπίσεις του 1944 

Οι γερμανικές προσπάθειες για την εκτόπιση των εβραίων από τη Νότια Ελλάδα 

καρποφόρησαν το 1944. Λίγες μέρες μετά την ιταλική κατάρρευση, στις 21.9.1943, ο 

αρχιραβίνος της Αθήνας, Ελιάου Μπαρτζιλάι, κλήθηκε από τους Γερμανούς να 

παραδώσει κατάλογο των εβραίων της Αθήνας μέσα σε 12 ώρες. Ο Μπαρτζιλάι δεν 

έφερε αντίρρηση. «Παρά τον κίνδυνο της ζωής μου είχα να κάνω δύο πολύ 

σημαντικές δουλειές», έγραψε αργότερα. «Πρώτον, να κάψω όλα τα βιβλιάρια των 

νέων μελών που ήταν στην Κοινότητα και δεύτερον να καλέσω σε συνέλευση στη 

συναγωγή όλους τους Εβραίους και να τους εξηγήσω ότι έπρεπε να αφήσουν αμέσως 

τα σπίτια τους, να σώσουν ό,τι μπορούν και να απομακρυνθούν, έτσι ώστε ούτε οι 

Γερμανοί ούτε οι Έλληνες γείτονές τους να ξέρουν που είναι. Σ' αυτούς που δεν 

ήρθαν, τηλεφώνησα και τους είπα μεταφορικά (για να μην καταλάβουν οι Γερμανοί) 

ότι ο “άρρωστος είναι πολύ βαριά και οι γιατροί προτείνουν να φύγει από την πόλη 

και να πάει στο βουνό”».285 Για την καταστροφή των κοινοτικών αρχείων κάνει λόγο 

και ο δικηγόρος Χαΐμ Κοέν, ο οποίος εργαζόταν τότε ως άμισθος γραμματέας στην 

Κοινότητα· αναφέρει αφενός ότι στην καταστροφή τους ήταν παρών και ο πρόεδρος 

της κοινότητας Ιωσήφ Λόβιγγερ286 αφετέρου ότι ο κατάλογος των μελών δεν 

καταστράφηκε, αλλά φυλάχτηκε από φίλο του στην ασφαλιστική εταιρεία, όπου 

εργάζονταν και οι δύο, και παραδόθηκε μετά τον πόλεμο στην Ισραηλιτική 

Κοινότητα.287 

 
284 Περίπου το ένα δέκατο του πληθυσμού υπολόγιζε ο Ασέρ Μωυσής (επιστολή του προς τον Ιωσήφ 

Νεχαμά, 1962). Κληροδότημα, σ. 91. 
285 Μπαρτζιλάι, ό.π. 
286 Για τον Λόβιγγερ, μετέπειτα πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, που ως Ούγγρος 

υπήκοος ήταν ακόμη ελεύθερος, βλ. Γεράσιμος Αποστολάτος, «Η Εθνική προσφορά του Ιωσήφ 

Λόβιγγερ», Χρονικά 120 (Απρίλιος 1992), σ. 27. 
287 Επιστολή στα Χρονικά 122 (Οκτώβριος 1992), σ. 36. Ο Χαΐμ Κοέν διασώθηκε χάρη σε ψεύτική 

ταυτότητα που του έδωσε ο αστυνομικός διευθυντής Άγγελος Έβερτ (βλ. επιστολή του στο Φωτεινή 

Τομαή, «Ποιοι άνθρωποι ήσαν οι Δίκαιοι των Εθνών», Υπουργείο Εξωτερικών (επιμέλεια Φωτεινή 

Τομαή), Οι Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών, Μίλητος χ.χ. [2016], σσ. 64-65). 
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Μετά από τις ενέργειες αυτές, ο Μπαρτζιλάι παρουσιάστηκε στους Γερμανούς 

προσκομίζοντας βεβαίωση των ιταλικών αρχών ότι τα αρχεία της Κοινότητας είχαν 

καταστραφεί στην εμπρηστική επίθεση του Ιουλίου του 1942 και ζήτησε νέα 

προθεσμία 48 ωρών. Στη συνέχεια, αφού η παράταση του δόθηκε μαζί με πολλές 

απειλές, σύναψε με το ΕΑΜ συμφωνία για την παροχή βοήθειας προς τους Εβραίους, 

με βάση την οποία του παρέδωσε το ταμιακό υπόλοιπο της Κοινότητας. 288 Το ποσό 

είχε αξία μόλις 19 χρυσών λιρών (οκτώ εκατομμύρια δραχμές, με ισοτιμία τη 

συγκεκριμένη ημέρα 420.000 δραχμών). Το ΕΑΜ οργάνωσε τη φυγή του 

αρχιραβίνου και της οικογένειάς του με τη βοήθεια του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού 

και του διευθυντή της Αστυνομίας, Άγγελου Έβερτ. Εβραίος αξιωματικός του ΕΛΑΣ 

συνόδευσε την οικογένεια των φυγάδων μέχρι τα ανταρτικά σώματα.289  

Η φυγή του αρχιραβίνου έκανε τα μέλη της κοινότητας να συνειδητοποιήσουν την  

έκταση του κινδύνου και να σπεύσουν να απομακρυνθούν. Η έκκληση που απηύθυνε 

ο Μπαρτζιλάι προς τον παγκόσμιο εβραϊσμό για παροχή οικονομικής βοήθειας προς 

την Αντίσταση είχε μεγάλη απήχηση και τον καθιέρωσε ως εμβληματική 

φυσιογνωμία της Αντίστασης.290 

Όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, οι Γερμανοί εξέδωσαν διαταγή (3.10.1943)291 η 

οποία επί ποινή τυφεκισμού καλούσε τους Εβραίους να επιστρέψουν στις κατοικίες 

τους, να σπεύσουν να απογραφούν στην Ισραηλιτική Κοινότητα και να δίνουν 

καθημερινώς το παρόν.292 Κάλεσαν, μάλιστα, τους «γέροντες» της Κοινότητας να 

σχηματίσουν ηγεσία (στη συνέχεια διόρισαν συμβούλιο με πρόεδρο τον «γέροντα 

Μωυσή Μποχώρ Σιακή, άλλοτε πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών» και 

γραμματέα τον πρώην διευθυντή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Ισαάκ 

Καμπελή, που διορίστηκε πρόεδρος μετά τον θάνατο του Σιακή).293 Όμως οι Εβραίοι 

 
288 Έμφαση στην παράδοση των χρημάτων έχει δοθεί από τους Κατερίνα Λάμψα, Ιακώβ Σιμπή, Η 

διάσωση. Η σιωπή του κόσμου, η αντίσταση στα γκέτο και τα στρατόπεδα, οι Έλληνες Εβραίοι στα 

χρόνια της Κατοχής, εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2012, σσ. 287-288. 
289 Διαφορετική εκδοχή δίνει ο Ασέρ Μωυσής, ό.π., σ. 91. 
290 Bowman, ό.π., σσ. 124-126. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε ο Bowman, οι 

Θεσσαλονικείς εβραίοι που είχαν καταφύγει στην Αθήνα ήταν αποφασισμένοι να μην επαναληφθεί το 

προηγούμενο του αρχιραβίνου Κόρετς, ο οποίος είχε παραδώσει τους καταλόγους των μελών της 

Ισραηλιτικής Κοινότητας. Βλ. τα σχόλια του Τσόρτσιλ για την έκκληση του Μπαρτζιλάι στο ίδιο, σ. 

88. 
291 Δημοσιεύτηκε στον καθημερινό τύπο στις 7 και 8.10.1943. Βλ. και Ριτζαλέος, ό.π., σ. 12. 
292 Για τις διώξεις κατά των εβραίων της Αθήνας βλ. Alexander Kitroeff, War-Time Jews.. The Case of 

Athens, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Αθήνα 1995, ιδιαίτερα 60-69. Φίλιππος 

Κάραμποτ, «Στάσεις και αντιδράσεις της ελληνορθόδοξης κοινωνίας απέναντι στο διωγμό των 

Εβραίων συμπολιτών της στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής», στο Γ. Αντωνίου, Στρ. Δορδανάς 

κ.ά., Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2011, σσ. 253-294. 
293 Bowman, ό.π., σ. 69, και Μωυσής, ό.π., σ. 93. 
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της Αθήνας δεν πειθάρχησαν και έσπευσαν να κρυφτούν. Τον Νοέμβριο από τους 7-

8.000 Εβραίους του πολεοδομικού συγκροτήματος είχαν καταγραφεί μόλις 1.200, 

σύμφωνα με τον Neubacher, ειδικό πληρεξούσιο του Ράιχ για τα οικονομικά και 

νομισματικά ζητήματα της Ελλάδας, ο οποίος σημείωνε ότι είχαν εμφανιστεί για 

καταγραφή άτομα άνευ ενδιαφέροντος και ότι δεν θα έπρεπε να οργανωθεί εκτόπιση 

αν δεν συλλαμβάνονταν και οι υπόλοιποι, κυρίως εκείνοι που είχαν πολιτικό 

ενδιαφέρον.294   

Η φυγή των εβραίων της Αθήνας επιτεύχθηκε διότι η Αστυνομία  Πόλεων 

χορήγησε μεγάλο αριθμό ψεύτικων ταυτοτήτων στους διωκόμενους. Για τον λόγο 

αυτόν, από τους ανώτερους αξιωματικούς της τιμήθηκαν από το Yad Vashem με τον 

τίτλο του «Δικαίου των Εθνών» οι: Άγγελος Έβερτ295, Δημήτριος Βρανόπουλος, 

Μιχαήλ Γλύκας και Δημήτριος Βλάσταρης (έτος 1969).296 Επιπλέον, ένας μεγάλος 

αριθμός αξιωματικών και αστυφυλάκων (επώνυμοι και ανώνυμοι) βοήθησαν στη 

διάσωση των εβραίων σε διάφορες πόλεις,297 ιδιαίτερα στην Αττική αλλά και στη 

Χαλκίδα, όπου είχαν καταφύγει αρκετοί Εβραίοι από την Αθήνα, δεδομένου ότι οι 

ευβοϊκές ακτές προσφέρονταν για δραπέτευση προς την Τουρκία. Όταν στο ίδιο νησί 

κοινοποιήθηκε διαταγή ονομαστικής καταγραφής των εβραίων, αρχικά προσήλθαν 

μόνον 21 άτομα, που σταδιακά μειώθηκαν, ώσπου στο τέλος παρουσιαζόταν μόνον ο 

ραβίνος. Συνολικά 24 Εβραίοι συνελήφθησαν σε μπλόκα ή καταδόθηκαν στη 

Χαλκίδα.298  

Ανάλογες εξελίξεις σημειώθηκαν και σε άλλα σημεία της χώρας. Οι εβραϊκές 

οικογένειες της Κορίνθου δεν προσήλθαν για καταγραφή και δραπέτευσαν στα γύρω 

χωριά. Το ίδιο συνέβη και στο Αγρίνιο, ενώ κρύφτηκαν και οι περισσότεροι Εβραίοι 

της Πάτρας. Επίσης, η πλειονότητα των εβραίων του Βόλου εγκατέλειψε την πόλη 

και κρύφτηκε στα γύρω χωριά. Ο αρχιραβίνος Βόλου Μοσέ Πέσαχ πέρασε στις 

 
294 Irith Dublon-Knebel (επιμ), German Foreign Office documents on thw Holocaust in Greece (1937-

1944), Tel Aviv University, 2007, σ. 180. 
295 Από τα πολλά που γράφτηκαν, αξίζει κανείς να διαβάσει την επιστολή του αστυνομικού Αθανάσιου 

Αθανασιάδη, Αστυνομικά Χρονικά 417 (Φεβρουάριος 1971), σσ. 90-91, σύμφωνα με την οποία ο 

Άγγελος Έβερτ (1894-1970) είχε δεύτερη σφραγίδα για τις πλαστές ταυτότητες, με μικρές διαφορές 

από την κανονική, και έβαζε παραποιημένη υπογραφή, ώστε σε περίπτωση ελέγχου να μπορεί να 

ισχυριστεί ότι επρόκειτο για πλαστή ταυτότητα. 
296 Μητρώο Yad Vashem Μ.31.2/553, όπου και αναφορά στις πράξεις των τιμωμένων. 
297 «Αστυνομία πόλεων. Αρωγός στο δράμα των εβραίων», Χρονικά 33 (Νοέμβριος 1980), σσ. 8-10.  
298 Ελευθέριος Ιωαννίδης, Τεκμήρια για την ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητος Χαλκίδος κατά την 

περίοδο της κατοχής από τα αρχεία του Δήμου Χαλκιδέων, Χαλκίδα 2013. Μαΐρ Μαΐσης, Η ιστορία της 

εβραϊκής κοινότητας Χαλκίδας από το 586 π.Χ. έως το 2001 μ.Χ., Χαλκίδα 2013. Νικόλαος 

Αναγνωστόπουλος, Η Εύβοια υπό Κατοχήν. Συμβολή εις την ιστορικήν έρευναν του δράματος της 

Ελλάδος, τ. Α΄, Αθήναι 1950, τ. Β΄, Αθήναι 1973. Σωτήρης Παπαστρατής, Μέρες του 1943-1944 στην 

Εύβοια, Αθήνα 1995. 
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ελεγχόμενες από το ΕΑΜ περιοχές και εξέδωσε πρόσκληση προς όλους τους 

Εβραίους της Ελλάδας να συμμετάσχουν στην Αντίσταση.  

Τον Δεκέμβριο του 1943 ο δήμαρχος Ζακύνθου Λουκάς Καρρέρ κλήθηκε από τον 

γερμανό φρούραρχο να παραδώσει κατάλογο των εβραίων του νησιού. Τόσο αυτός 

όσο και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος αρνήθηκαν και κατέθεσαν έγγραφο που 

περιείχε μόνον τα δικά τους ονόματα. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ζακύνθου Μοσέ 

Γκανή προέτρεψε τους ομοθρήσκους του να κρυφτούν στα χωριά του νησιού. Η 

κατάσταση έμεινε στάσιμη, ενδεχομένως λόγω απροθυμίας του Γερμανού διοικητή, 

μέχρι την αντικατάστασή του τον Αύγουστο του 1944. Ο νέος διοικητής απαίτησε 

κατάλογο των εβραίων, οι οποίοι κατέφυγαν στα χωριά, ενώ ο δήμαρχος Καρρέρ 

δραπέτευσε από το νησί. Στις 12 Σεπτεμβρίου οι Γερμανοί αποχώρησαν από τη 

Ζάκυνθο και έτσι δεν έγινε εκτόπιση του εβραϊκού πληθυσμού.299 

Στις 25 Μαρτίου 1944 πραγματοποιήθηκε εκτόπιση των εβραίων των Ιωαννίνων, 

της Άρτας και της Πρέβεζας. Στη μεγαλύτερη κοινότητα, των Ιωαννίνων, 1.850 

εκτοπίστηκαν, 112 επέστρεψαν, 69 κρύφτηκαν.300 Στην Άρτα 352 εκτοπίστηκαν, 25 

επέστρεψαν, 35 κρύφτηκαν.301 Σε ό,τι αφορά την ολιγάριθμη κοινότητα της 

Πρέβεζας, οι αριθμοί δεν είναι σαφείς.302 Αντίθετα, την ίδια εποχή, χάρη και στην 

προσχώρηση του αρχιραβίνου Βόλου, Μωυσή Πέσαχ, στο ΕΑΜ, η πλειονότητα 

διασώθηκε στις κοινότητες της Θεσσαλίας, Βόλο303, Λάρισα304 και Τρίκαλα, με τη 

βοήθεια των χριστιανών κατοίκων, της Αντίστασης και της Εκκλησίας (εκτοπίστηκαν 

 
299 Στραβόλεμος, Διονύσιος Χ., Η Ζάκυνθος στα χρόνια της σκλαβιάς : (1 Μαΐου 1941-27 Μαρτίου 

1945), Ζάκυνθος 1949. Yitzchak Kerem, «The survival of the Jews of Zakynthos in the holocaust», 

http://www.jstor.org/stable/23535658 
300 Για τους αριθμούς βλ. τη βιβλιογραφία στο Λήδα Παπαστεφανάκη, «”Άνθρωποι ταπεινοί, φρόνιμοι, 

νοικοκυρεμένοι και καλοί οικογενειάρχες…”. Προς μια κοινωνική ιστορία της εβραϊκής κοινότητας 

των Ιωαννίνων τον 20ό αιώνα», στο Α. Μαχαιρά-Λ. Παπαστεφανάκη (επιμ.), Εβραϊκές κοινότητες 

ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, 15ος-20ός αι., Ισνάφι, Ιωάννινα 2016, σ. 140, υποσ. 5. Για την 

υποτίμηση του κινδύνου από την ηγεσία της εβραϊκής κοινότητας όπως αποτυπώθηκε στη λογοτεχνία 

βλ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ο Άλλος εν Διωγμώ, Η εικόνα του Εβραίου στη Λογοτεχνία, Ζητήματα 

ιστορίας και μυθοπλασίας, Εκδόσεις Θεμέλιο, 1998, σ. 45. 
301 Μωυσής Κ. Κωνσταντίνης, Οι Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδος μετά το Ολοκαύτωμα. Από τις 

εκθέσεις του Κανάρη Δ. Κωνσταντίνη 1945, Αθήνα 2015, σ. 62. Παρεμφερείς αριθμούς διασωθέντων, 

αλλά μεγαλύτερο εκτοπισθέντων δίνει ο παλαιός πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ραφαήλ Γκιούλης 

(1909-1979) «Χρονικό της Ισραηλιτικής Κοινότητος της Άρτας», Χρονικά 54 (Δεκέμβριος 1982) , σ. 7. 
302 Κωνσταντίνης, ό.π., σ. 107. Γιώργος Μ. Βραζιτούλης, «Στα ίχνη της Ισραηλιτικής Κοινότητας της 

Πρέβεζας», Χρονικά 240 (Ιούνιος 2013) σσ. 17-18. Ο αριθμός απαχθέντων που αναφέρεται συνήθως 

είναι 172, αλλά το 1942 κατοικούσαν μόνον 138. Διαφορές υπάρχουν και στον αριθμό εκείνων που 

γλίτωσαν. 
303 Νίτσα Κολιού, Άγνωστες πτυχές κατοχής και αντίστασης 1941-1944, Βόλος 1985, τ. Β΄. Ραφαήλ 

Φρεζής, Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, Βόλος 2002. 
304 Εσδράς Μωυσής, Η Εβραϊκή κοινότητα της Λάρισας πριν και μετά το Ολοκαύτωμα, Λάρισα 2002. 
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αντίστοιχα 15%, 20% και 30% του εβραϊκού πληθυσμού).305 Στην Καρδίτσα οι αρχές 

όχι μόνον δεν έδωσαν κατάλογο των εβραίων στους Γερμανούς, αλλά και εφοδίασαν 

τους Εβραίους με πλαστές ταυτότητες. Οι περισσότεροι κατέφυγαν στο χωριό 

Αμάραντο των Αγράφων.306 Συνολικά, θεωρείται ότι πάνω από 2.000 Εβραίοι 

διασώθηκαν χάρη στο ΕΑΜ και ίσος αριθμός κατόρθωσε να δραπετεύσει στην 

Παλαιστίνη με τη βοήθεια των αντιστασιακών και εβραϊκών οργανώσεων.307 Περίπου 

χίλιοι Εβραίοι συμμετείχαν ενεργά στην αντίσταση.308 

Αντίθετα, ολική ήταν η απώλεια των εβραίων των περισσότερων νησιών. Τον 

Μάιο του 1944 πραγματοποιήθηκε η εκτόπιση των εβραίων των Χανίων, οι οποίοι 

βρήκαν τον θάνατο όταν βυθίστηκε το πλοίο που τους μετέφερε. Τον Ιούνιο 

εκτοπίστηκαν 1.900 Εβραίοι της Κέρκυρας309, με πολύ λίγες διαρροές, και τον Ιούλιο 

1.696 Εβραίοι της Ρόδου.310 

Από την Αθήνα έφυγαν για το Άουσβιτς τρεις σιδηροδρομικές αποστολές. Η 

πρώτη, στις 2.4.1944, περιλάμβανε 1.500 Εβραίους από την Αθήνα κυρίως, και άλλες 

πόλεις της πρώην ιταλικής ζώνης. Η δεύτερη, στα μέσα Ιουνίου 1944 περιλάμβανε 

τους Εβραίους της Κέρκυρας και 200 περίπου από την Αθήνα και άλλα σημεία 

(συνολικά 2.000). Η  τρίτη περιλάμβανε τους Εβραίους της Ρόδου και της Κω και 

700 περίπου που είχαν συλληφθεί στο μεταξύ στην Αθήνα και άλλες πόλεις 

(συνολικά 2.500). Από την πρώην ιταλική ζώνη, δηλαδή, το 1944 εκτοπίστηκαν 

4.200 άτομα (και 500 ξένοι υπήκοοι) από το σύνολο των 16.000 εβραίων που είχαν 

συγκεντρωθεί εκεί. Η διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό απωλειών του 1943 στη 

γερμανική ζώνη (95-100%) και του 1944 στην πρώην ιταλική ζώνη (25% περίπου) 

είναι ο λόγος που έχουν διαμορφωθεί δύο διαφορετικές εικόνες για την εβραϊκή 

γενοκτονία στην Ελλάδα.  

 

 
305 Κωνσταντίνης, ό.π., σσ. 68-69, 95 και 111 αντίστοιχα. 
306 Ανώνυμος, «Κοινότητα Καρδίτσας»,  Χρονικά 201 (Φεβρουάριος 2006) σσ. 34-35. 
307 Iason Chandrinos and Anna Maria Droumpouki, «German Occupation and the Holocaust in Greece: 

A Survey», στο The Holocaust in Greece (edited by Giorgos Antoniou and A. Dirk Moses), Cambridge 

University Press, 2019, σ. 27. 
308 Steven Bowman, Η αντίσταση των Εβραίων στην κατοχική Ελλάδα, μετάφραση: Ισαάκ Μπενμαγιόρ, 

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, Αθήνα 2012. Ιάσων Χανδρινός, «Ο ρόλος της Εθνικής Αντίστασης 

στη διάσωση των Εβραίων», στο Υπουργείο Εξωτερικών (επιμέλεια Φωτεινή Τομαή), Οι Έλληνες 

Δίκαιοι των Εθνών, Μίλητος χ.χ. [2016], σσ. 161-192. 
309 Για την εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας βλ. Nata Gattegno Osmo, Από την Κέρκυρα στο 

Μπίρκεναου και στην Ιερουσαλήμ, Αθήνα 2005. 
310 Για τη Ρόδο βλ. Anthony McElligott, «The Deportation of the Jews of Rhodes, 1944: An Integrated 

History», στο The Holocaust in Greece (edited by Giorgos Antoniou and A. Dirk Moses), Cambridge 

University Press, 2019, σσ. 58-86. 
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3.5 Σύγκριση: Δύο εικόνες γενοκτονίας 

Η ερμηνεία του χαμηλού ποσοστού επιβίωσης στη γερμανική ζώνη κατοχής έχει 

οδηγήσει σε μακρά συζήτηση που παραμένει ανοιχτή. Οι νεότερες εργασίες δεν 

αρκούνται στη γενική εικόνα μιας βιομηχανικής γενοκτονίας που εκτέλεσε η 

καλύτερη διοικητική μηχανή της Ευρώπης, κι αναζητούν την ερμηνεία σε τοπικές 

παραμέτρους. Επί παραδείγματι, καταγράφονται παράγοντες που καθιστούσαν 

αδύνατη την ομαδική διάσωση των εβραίων της Θεσσαλονίκης, όπως ο απόλυτος 

αριθμός (46.000, από τους οποίους τα δύο τρίτα ήταν γυναίκες, παιδιά και 

ηλικιωμένοι),311 οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί των εβραίων, η εμπιστοσύνη στην 

κοινοτική τους ηγεσία, οι λανθασμένοι χειρισμοί της τελευταίας και η απροθυμία του 

αρχιραβίνου να συνεργαστεί με το ΕΑΜ.312 Λιγότερο έχει τονιστεί η μεγάλη φτώχεια 

των περισσοτέρων εβραίων (η δραπέτευση προϋπέθετε τη δυνατότητα να ζει κανείς 

χωρίς δελτίο τροφίμων και χωρίς ενοικιοστασιακή ή άλλη στεγαστική προστασία, 

κάτι αδιανόητο για την συντριπτική πλειονότητα του πεινασμένου εβραϊκού 

πληθυσμού της Θεσσαλονίκης).313 Άλλοι παράγοντες που καταγράφονται ήταν η 

απάθεια του χριστιανικού πληθυσμού και η ουδέτερη ή και εχθρική στάση των 

τοπικών ελληνικών αρχών, σε συνδυασμό με τη γλωσσική διαφοροποίηση των 

εβραίων (μιλούσαν ισπανικά), τη σχετική απομόνωσή τους από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό (τα δύο τρίτα των χριστιανών της Θεσσαλονίκης ήταν πρόσφυγες, 

πρόσφατα εγκατεστημένοι στην πόλη). 

Η μειωμένη επιτυχία των εκτοπίσεων του 1944 συγκριτικά με τις εκτοπίσεις του 

1943 συνδέεται με σειρά παραγόντων: (α) Όταν μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας 

(8.9.1943) η ιταλική ζώνη κατοχής καταλήφθηκε από τους Γερμανούς, το πολιτικό 

κλίμα στην Αθήνα δεν είχε καμία σχέση με εκείνο της Θεσσαλονίκης την περίοδο 

των εκτοπισμών.  Από το Φεβρουάριο είχε εκδηλωθεί στην Αθήνα σειρά απεργιών 

και διαδηλώσεων με οικονομικά και επισιτιστικά αιτήματα. Στις 5 Μαρτίου, δηλαδή 

την ημέρα που στη Θεσσαλονίκη περιφράχτηκε το γκέτο Μπαρόν Χιρς, στην Αθήνα 

πραγματοποιήθηκε γενική απεργία και αιματηρή διαδήλωση για την αποτροπή της 

 
311 Minna Rozen, «Jews and Greeks Remember Their Past: The Political Career of Tzevi Koretz (1933-

43)», Jewish Social Studies, Volume 12, Number 1, Fall 2005 (New Series), σσ. 111-166, ειδικά 128-

130. 
312 Σύμφωνα με την επιβεβαίωση του Ασέρ Μωυσή, Κληροδότημα, σ. 91. Κριτική για τη στάση του 

αρχιραβίνου, στο ίδιο, σσ. 104-108. Πρβλ. όμως θετική προσέγγιση στη Rozen, ό.π. 
313 E. Hekimoglou, «Jewish Pauperism in Thessaloniki in 1940», στο Mina Rozen (ed.), The last 

Ottoman century and beyond: The Jews in Turkey and the Balkans 1808-1945, τ. 2, Tel Aviv 

University, 2002, σ. 195-206. 
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πολιτικής επιστράτευσης.314 Γενική κινητοποίηση, επίσης αιματηρή, σημειώθηκε και 

στις 25 Ιουνίου 1943, με 100.000 διαδηλωτές (σύμφωνα με την εκτίμηση της ιταλικής 

αστυνομίας).315 Το πνεύμα αυτό της αντίστασης, που ήταν σύνδρομο της ανάπτυξης 

του αντάρτικου στην ύπαιθρο, δεν περιοριζόταν στην Αθήνα. Επί παραδείγματι, τον 

Αύγουστο του 1943 εκδηλώθηκε γενική απεργία των κατοίκων της Χαλκίδας για να 

αποτραπεί η εκτέλεση ομήρων.316 

(β) Οι Εβραίοι της Αθήνας, ακόμη και όταν ληφθούν υπόψη όσοι είχαν καταφύγει 

εκεί από τη γερμανική ζώνη, δεν υπερέβαιναν τους 7.000317 ή 8.000 με υπολογισμό 

των Γερμανών.318 Ο συνολικός πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος στην 

απογραφή του 1928 ήταν 1.124.000 και ασφαλώς είχε αυξηθεί κατά πολύ μέχρι το 

1943. Συνεπώς οι Εβραίοι στην Αθήνα αντιπροσώπευαν (στην καλύτερη περίπτωση) 

το ασήμαντο ποσοστό 7 τοις χιλίοις, έναντι 20 τοις εκατόν στη Θεσσαλονίκη. 

Χαμηλό ήταν το ποσοστό των εβραίων και στις περισσότερες από τις πόλεις που ως 

τον Σεπτέμβριο του 1943 υπάγονταν στην ιταλική ζώνη κατοχής. 

(γ) Στην ελληνική πολιτική ζωή οι ελληνόφωνοι Εβραίοι της Παλιάς Ελλάδας 

είχαν διαφορετική αντιμετώπιση από τους ισπανόφωνους των Νέων Χωρών. Ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος είχε υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι Εβραίοι της 

Θεσσαλονίκης αποτελούσαν μειονότητα «θρησκευτική και εθνική» και τους διέκρινε 

από το «καθαρώς ελληνικό στοιχείο».319 Στην επαναληπτική εκλογή της 

Θεσσαλονίκης της 2.7.1933 είχε απαιτήσει να μην περιληφθεί Εβραίος στο 

ψηφοδέλτιο της παράταξής του.320 Είχε υποστηρίξει και εφαρμόσει με το επιχείρημα 

αυτό τον διαχωρισμό των εβραίων σε ξεχωριστό εκλογικό σώμα, ενώ σε περιόδους 

όξυνσης είχε δηλώσει ότι «oι Ισραηλίται της Θεσσαλονίκης δεν είναι Έλληνες 

 
314 Mark Mazower, Inside Hitler's Greece. The Experience of Occupation, 1941-44, Yale University 

Press, New Haven and London 1993, σσ. 118-120. 
315 Στο ίδιο, σ. 122. Για τις κινητοποιήσεις στην Αθήνα την περίοδο εκείνη βλ. αναλυτικότερα Μέλπω 

Αξιώτη, Αθήνα 1941-1945, εκδόσεις Α. Καραβία, Αθήνα 1945. 
316 Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Η Εύβοια υπό Κατοχήν. Συμβολή εις την ιστορικήν έρευναν του 

δράματος της Ελλάδος, τ. Α΄, Αθήναι 1950, τ. Β΄, Αθήναι 1973, σ. 215. 
317 Σύμφωνα με σημείωμα του αρχιραβίνου Ηλία Μπαρτζιλάι, το 1943 οι εγγεγραμμένοι στην 

Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών ήταν 3.000 και υπολογιζόταν σε 4.000 ακόμη οι πρόσφυγες, που είχαν 

ξεφύγει από άλλες πόλεις και κυρίως τη Θεσσαλονίκη. 
318 Βασίλης Ριτζαλέος, «Η ώρα της δράσης. Ο αρχιραβίνος Μπαρτζιλάι και οι Εβραίοι στην Αθήνα 

αντιμέτωποι με τους Ναζί το φθινόπωρο του 1943», Χρονικά 207 (Φεβρουάριος 2007), σ. 10. 
319 Απόσπασμα από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη πριν από τις επαναληπτικές εκλογές της 

2.7.1933, οι οποίες έγιναν διότι το εκλογοδικείο θεώρησε παράνομο τον διαχωρισμό των εβραίων 

ψηφοφόρων της πόλης και την ένταξή τους σε χωριστό εκλογικό κατάλογο (Μακεδονικά Νέα, 

30.6.1933, σ. 1). 
320 Τηλεγράφημά του στον πρόεδρο των Φιλελευθέρων της Θεσσαλονίκης (Αρχείο Ελευθερίου 

Βενιζέλου http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=33121). 
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πατριώτες (...) δεν έχουν δικαίωμα να αναμιγνύονται εις την πολιτικήν ζωήν της 

Ελλάδος».321 Οι τρεις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης που υποστήριζαν τους 

Φιλελεύθερους (Μακεδονικά Νέα, Νέα Αλήθεια και Μακεδονία, και όχι μόνον η 

τελευταία όπως γράφεται συνήθως) υποστήριζαν και την αντισημιτική οργάνωση 

ΕΕΕ. Την άποψη ότι οι Εβραίοι των Νέων Χωρών ήταν διαφορετικοί από τους 

«καλούς» Εβραίους της Παλαιάς Ελλάδας χρησιμοποίησε ως και  ο διάδοχος του Κ. 

Λογοθετόπουλου, Ιωάννης Ράλλης (επανειλημμένα βουλευτής στην Αττική), σε 

διάβημά του προς τον Altenburg (28.9.1943), όταν έγινε γνωστή η πρόθεση των 

Γερμανών να εφαρμόσουν τους φυλετικούς νόμους και στη Νότια Ελλάδα. Ο Ράλλης 

ισχυρίστηκε ότι: «Οι εβραίοι της Παλαιάς Ελλάδος δεν αποτελούν εθνικήν 

μειονότητα (...) Εφαρμογή και εν Παλαιά Ελλάδι των κατά των Εβραίων μέτρων θα 

προσέβαλε βαθύτατα το αίσθημα του λαού».322  

(δ) Οι Εβραίοι εκτός γερμανικής ζώνης -αλλά και οι χριστιανοί- είχαν στη διάθεσή 

τους μερικούς μήνες για να συνειδητοποιήσουν ότι οι εκτοπισμένοι της 

Θεσσαλονίκης δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής, οπότε και δεν υπήρχαν 

ψευδαισθήσεις για το τι τους περίμενε αν ακολουθούσαν τις γερμανικές εντολές. 

(ε) Tην άνοιξη του 1944 που πραγματοποιήθηκαν οι εκτοπισμοί στη Νότια 

Ελλάδα ο πόλεμος είχε κριθεί, γεγονός που ευνοούσε την ανάπτυξη της αντίστασης 

στις πόλεις και στην ύπαιθρο, ενώ αντίθετα στις αρχές του 1943 η δύναμη των 

ανταρτικών ομάδων στην Κεντρική Μακεδονία ήταν περιορισμένη. 

(στ) Μεγάλος αριθμός χριστιανών υπαλλήλων και αστυνομικών, επίσκοποι και 

ιερείς, οργανωμένοι στο ΕΑΜ και κυρίως απλοί πολίτες ήταν διατεθειμένοι να 

βοηθήσουν Εβραίους να διαφύγουν, παρά τους κινδύνους που προέρχονταν από τους 

Γερμανούς, τους συνεργάτες τους και τους καταδότες. 

  

 
321 Μακεδονία, 6.9.1934, σ. 1. 
322 Φαρμακίδης, ό.π. 
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4. Η Εκκλησία της Ελλάδος στην περίοδο των διωγμών 

 

Λέξεις κλειδιά: διωγμοί Εβραίων, Εκκλησία της Ελλάδος, ιεράρχες 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στη συντριπτική πλειονότητά της η βιβλιογραφία για το Ολοκαύτωμα στην 

Ελλάδα στηρίχτηκε σε μαρτυρίες και πηγές που μόνον συμπωματικά αναφέρονται 

στον ρόλο της Εκκλησίας, εκτός από μικρό αριθμό μελετών που στόχευσαν στο 

ερώτημα πώς συνέδραμε ο ελληνικός κλήρος τους διωκόμενους Εβραίους. Η 

συνδρομή των κληρικών μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με 

τη σημασία της και τον σκοπό της: από τη μέριμνα για τη διάσωση εβραϊκών ιερών 

βιβλίων και αντικειμένων (η οποία μπορούσε τη συγκεκριμένη εποχή να τιμωρηθεί 

σκληρά), ως την παραμυθία και τον παρηγορητικό λόγο· από τις επικίνδυνες 

παρεμβάσεις σε Γερμανούς αξιωματούχους μέχρι την παροχή ασύλου στους 

διωκόμενους, ενέργεια που αν ανακαλυπτόταν θα επέφερε θανατική τιμωρία.  

Η φύση των κινδύνων με τους οποίους συνδεόταν η όποια βοήθεια προς τους 

Εβραίους δεν θα επέτρεπε να μείνουν ευανάγνωστα ίχνη στα αρχεία των 

Μητροπόλεων. Οι πρώτες γραπτές πηγές σχετικά με τη βοήθεια προς τους 

διωκόμενους Εβραίους είναι οι απαντήσεις που έδωσε ένας αριθμός Μητροπόλεων 

στην έρευνα που πραγματοποίησε η ίδια Εκκλησία της Ελλάδος το 1966, 

απευθύνοντας σε κάθε Μητρόπολη το ερώτημα τι έπραξε επί Κατοχής για τους 

Εβραίους της περιοχής της. Όμως λόγω της παρέλευσης ικανού χρόνου, οι αρχιερείς 

που απάντησαν στη σχετική εγκύκλιο δεν είχαν προσωπικές εμπειρίες από τις 

περιοχές δικαιοδοσίας τους και μετέφεραν απλώς την προφορική παράδοση που είχε 

διατηρηθεί σε αυτές. Ορισμένες Μητροπόλεις, στην περιοχή των οποίων 

κατοικούσαν Εβραίοι μέχρι το 1943 ή το 1944, είτε δεν απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο είτε η απάντησή τους ήταν δήλωση άγνοιας των γεγονότων. Οι 

απαντήσεις, αναγκαστικά ελλιπείς, ασαφείς και γενικόλογες, συγκεντρώθηκαν στο 

Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος και αποτέλεσαν τη βασική αρχειακή 

πηγή για να σκιαγραφηθεί η στάση της έναντι του Ολοκαυτώματος.  
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Το υλικό που συγκεντρώθηκε αφορά αποκλειστικά τη δράση των μητροπολιτών. 

Η προσφορά των ιερέων είναι κρυμμένη στη ζώνη της ανωνυμίας, μαζί με την 

προσφορά εκατοντάδων λαϊκών.323 

 

4.2 Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός 

Από την έλλειψη ή ασάφεια των πηγών εξαιρείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. 

Ο Δαμασκηνός Παπανδρέου (1891-1949) υπήρξε κορυφαία εκκλησιαστική 

προσωπικότητα. Ως αρχιμανδρίτης ακόμη συμμετείχε στην επιτροπή  για τη σύνταξη  

του  Καταστατικού Χάρτη του Αγίου  Όρους. Ως μητροπολίτης Κορινθίας διακρίθηκε 

για το κοινωνικό έργο του, ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς που το 1928 ισοπέδωσαν 

την Κόρινθο. Επίσης, διακρίθηκε ως πατριαρχικός έξαρχος κατά την κρίση που 

εκδηλώθηκε στους κόλπους του ορθόδοξου ποιμνίου στην Αμερική (1930). Τον  

Νοέμβριο  του  1938 εξελέγη στην αρχιεπισκοπική έδρα. Ασκήθηκε όμως προσφυγή 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε, με ψήφους 8 έναντι 7, την 

εκλογή του Δαμασκηνού για τυπικό λόγο. Στη συνέχεια, το καθεστώς της 4ης 

Αυγούστου τροποποίησε το εκλεκτορικό σώμα, με αποτέλεσμα να εκλεγεί στον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο ο Χρύσανθος. Τον Ιούνιο του 1941 η κυβέρνηση 

Τσολάκογλου (με υπουργό Παιδείας τον Κ. Λογοθετόπουλο) θέσπισε το ΝΔ 188, 

βάσει του οποίου συγκλήθηκε Μείζων Σύνοδος που με ομόφωνη απόφασή της 

(2.7.1941) κήρυξε κανονική την εκλογή του Δαμασκηνού, ο οποίος και επανήλθε 

στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.  

Για να μπορέσει κανείς να εκτιμήσει τις ενέργειες του Δαμασκηνού, θα πρέπει να 

έχει υπόψη του τα γεγονότα αυτά αλλά και τη συνολική δραστηριότητά του στη 

διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, στη διάρκεια της οποίας η Εκκλησία κλήθηκε να 

λάβει θέση απέναντι σε οξύτατα κοσμικά θέματα. Πρωταρχικά το ζήτημα της πείνας 

(το οποίο αντιμετώπισε με την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Χριστιανικής 

Αλληλεγγύης)324 και στη συνέχεια τις εκτελέσεις ομήρων ως αντίποινα στα σαμποτάζ 

των αντιστασιακών ομάδων. Ο Δαμασκηνός συγκέντρωσε γύρω του τους θεσμικούς 

 
323 Βλ. επί παραδείγματι την περίπτωση του ιερέα του Γηροκομείου Αθηνών, π. Αρσενίου στην 

Φωτεινή Τομαή «Ποιοι άνθρωποι ήταν οι Δίκαιοι των Εθνών», Οι Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών 

(επιμέλειας της ίδιας), Υπουργείο Εξωτερικών (εκδόσεις Μίλητος), Αθήνα χ.χ. [2016, σ. 56, 

υποσημείωση 63. 
324 Panteleymon Anastasakis, The Church of Greece under Axis Occupation, Fordham University 

Press, New York, 2015, σσ. 133–155. Ο ΕΟΧΑ λειτούργησε και ως μηχανισμός απόκρυψης 

διωκόμενων εβραίων (Μνήμες και μαρτυρίες από το '40 και την Κατοχή, Κλάδος Εκδόσεων 

Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2001 (β΄έκδοση), σ. 

399). 
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επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της χώρας δημιουργώντας  μία ισχυρή 

συσπείρωση, με κύρος μεγαλύτερο από της κατοχικής κυβέρνησης. Τον Ιανουάριο 

του 1943 οι εν λόγω φορείς325 υπέβαλαν στον κατοχικό πρωθυπουργό 

Λογοθετόπουλο συλλογικό υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις εκτελέσεις, με πρώτη την 

υπογραφή του Δαμασκηνού. Ο Λογοθετόπουλος επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά 

το υπόμνημα. Συγκάλεσε σε σύσκεψη τους επικεφαλής των φορέων που είχαν 

συνυπογράψει με τον Δαμασκηνό και τους ζήτησε είτε να εγκρίνουν τις ενέργειές του 

είτε να του ζητήσουν να παραιτηθεί (12.2.1943).326 Μάλιστα, με ομιλία του στο 

ραδιόφωνο και δημοσίευμά του στον Τύπο327 επιχείρησε να εμφανίσει τη σύσκεψη 

ως έκφραση εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του, ενώ στην πραγματικότητα σχεδόν 

όλοι οι συμμετέχοντες αποποιήθηκαν τη μετάθεση των κυβερνητικών ευθυνών στους 

ώμους τους.328 Στο μεταξύ, η Αθήνα συγκλονιζόταν από τις κινητοποιήσεις των 

δημοσίων υπαλλήλων και λαϊκές αντιδράσεις για την πολιτική επιστράτευση, με 

αποκορύφωμα το συλλαλητήριο της 5ης Μαρτίου, με 12 νεκρούς, 100 τραυματίες και 

εκατοντάδες συλλήψεις.329 Τις επόμενες μέρες καταστήματα και γραφεία έμειναν 

κλειστά.  

Ο Λογοθετόπουλος έσπευσε να χορηγήσει αύξηση στους δημοσίους 

υπαλλήλους330 και διαβεβαίωσε για μια ακόμη φορά διά του Τύπου ότι όσοι 

επιστρατεύονταν πολιτικά δεν θα στέλνονταν στο εξωτερικό. Την ίδια μέρα 

(7.3.1932) δημοσιεύτηκε ξεχωριστή δήλωση του Αρχιεπισκόπου, ότι «κατόπιν 

επαφής μου μετά των Αρχών Κατοχής είμαι εξουσιοδοτημένος όπως δηλώσω ότι αι 

φήμαι αίτινες ετέθησαν εις κυκλοφορίαν με το σύνθημα σχεδιαζομένης πολιτικής 

επιστρατεύσεως εν Ελλάδι στερούνται πάσης υποστάσεως. Δεν συντρέχει συνεπώς 

ουδείς λόγος ανησυχίας του πληθυσμού». Στη συνέχεια ζήτησε από τον λαό 

«ειρηνική επάνοδο στα έργα του» και υποσχέθηκε ότι θα παρακολουθούσε «μετά της 

 
325 Συμβούλιο Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελεγκτικό 

Συνέδριο, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Μετσόβειο Πολυτεχνείο, ΑΣΟΕΕ, Ιατρικός Σύλλογος, 

Εμπορικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμος Βιομηχάνων, Συνομοσπονδία Εργατών, 

Εμπορικός Σύλλογος, Οδοντιατρικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ένωση Τραπεζών, Ένωση 

Χημικών, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 

Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς. 
326 Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, Ιδού η Αλήθεια, Αθήνα 1948, σ. 123 κ.ε. 
327 «Ο χθεσινός ιστορικός λόγος», Καθημερινή, 25.2.1943. 
328 Μετά τον ισχυρισμό του Λογοθετόπουλου ότι είχε την στήριξη των θεσμικών οργανώσεων, υπήρξε 

διάψευση από τους ενδιαφερόμενους, όπως ομολόγησε ο ίδιος («Η επιδοκιμασία των κρατικών 

ενεργειών», Καθημερινή 10.3.1943). 
329 Μέλπω Αξιώτη, Αθήνα 1941-1945, εκδόσεις Α. Καραβία, Αθήνα 1945, σ. 39-40. 
330 Νόμος 46/1943, που επικύρωσε Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. 
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ιδίας πατρικής στοργής όπως και κατά το παρελθόν» τα ζητήματα των δημοσίων 

υπαλλήλων.331 Η δήλωση αυτή μαρτυρεί αφενός ότι η κατοχική κυβέρνηση είχε 

απογυμνωθεί στα μάτια των αρχών κατοχής (ο Λογοθετόπουλος σε μερικές μέρες 

επρόκειτο να παραιτηθεί) αφετέρου ότι η μοναδική προσωπικότητα με κύρος την 

εποχή εκείνη στην Αθήνα ήταν ο Δαμασκηνός. Γράφτηκε μάλιστα ότι είχε δηλώσει 

στον επιτετραμμένο της Γερμανίας Altenburg πως ήταν διατεθειμένος να «ἡγηθῆ 

προσωπικῶς τῆς ἐξεγέρσεως», αν επιβαλλόταν η επιστράτευση.332 

Η γνώση του πολιτικού αυτού πλαισίου είναι αναγκαία για να κατανοηθεί από πού 

αντλήθηκε η ισχύς του Δαμασκηνού για να συμβάλει στη διάσωση εβραίων, συμβολή 

για την οποία αναγνωρίστηκε μετά θάνατον «Δίκαιος των Εθνών» (φάκ. 547). Αν ο 

Δαμασκηνός δεν είχε διαμορφώσει εθναρχικό ρόλο σε χρονικό διάστημα 16 μηνών 

από την αναγνώριση της εκλογής του, θα μπορούσε να απευθύνει ικεσίες προς τους 

Γερμανούς, όπως έκαναν και άλλοι ιεράρχες, όχι όμως να κινητοποιήσει τον κλήρο 

και την κοινή γνώμη. Η συμβολή του μπορεί να συνοψιστεί σε ενέργειες για τη 

σωτηρία των εβραίων: (α) της Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 1943), (β) της Αθήνας 

(Σεπτέμβριος 1943- Σεπτέμβριος 1944). 

(α) Ενέργειες για τη σωτηρία των εβραίων της Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 1943).  

Ο Ασέρ Μωυσής, πρώην πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 

είχε μετοικήσει στην Αθήνα το 1941. Πληροφορήθηκε ότι θα άρχιζαν οι εκτοπίσεις 

(15.3.1943) και κατέφυγε στον Δαμασκηνό. Αυτός τον δέχτηκε στο Ψυχικό, 

αναβάλλοντας επέμβαση που επρόκειτο να κάνει στον λάρυγγα, και του κανόνισε 

συνάντηση με τον Λογοθετόπουλο, μέσω του πολιτικού Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. 

Στη συνάντηση, που έγινε την επομένη, ο Λογοθετόπουλος ισχυρίστηκε άγνοια. 

Επακολούθησε νέα συνάντηση στις 18.3.1943, στην οποία ο πρωθυπουργός 

παραδέχτηκε ότι η πρώτη αποστολή για το Άουσβιτς είχε αναχωρήσει. Ο Μωυσής 

του ζήτησε να παραιτηθεί, προκειμένου να εμποδίσει τις εκτοπίσεις. Το ίδιο 

απόγευμα ο Τσαλδάρης ανακοίνωσε στον Μωυσή ότι ο Λογοθετόπουλος πράγματι 

επρόκειτο να παραιτηθεί σε λίγες μέρες (όπως όμως ο τελευταίος έγραψε στα 

απομνημονεύματά του, άλλος ήταν ο λόγος της παραίτησης). 

Πάντως, την επομένη  (18.3.43), ο Λογοθετόπουλος, ζήτησε με επιστολή του προς 

τον Altenburg την άμεση αναστολή των εκτοπισμών. Την ημέρα εκείνη τα 

καταστήματα και τα εργαστήρια της Αθήνας είχαν παραμείνει κλειστά λόγω της 

 
331 Καθημερινή, 7.3.1943, σ. 1. 
332 Ηλίας Βενέζης, Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός (Οι χρόνοι της δουλείας), Αθήνα 1952, σ. 259. 
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απεργίας εμπόρων και επαγγελματιών για την αύξηση της φορολογίας, γεγονός που 

υπονόμευσε περισσότερο τον ήδη αποδυναμωμένο πρωθυπουργό. Ακολούθησε η 

«ενημέρωση» του Λογοθετόπουλου από τον Wisliceny (21.3.1943) και νέα επιστολή 

του πρώτου προς τον Altenburg (22.3.1943), με την οποία ζήτησε και πάλι την 

αναστολή των εκτοπισμών των εβραίων της Θεσσαλονίκης. 

Σε όλο αυτό το διάστημα, ο Δαμασκηνός ετοίμαζε την πρώτη από τις πιο 

θεαματικές πράξεις αντίστασης μέσα στα όρια της νομιμότητας και στις 23.3.1943 

κατατέθηκε επιστολή προς τον Λογοθετόπουλο, υπογεγραμμένη από τον 

Αρχιεπίσκοπο και 28 εκπροσώπους φορέων, που ζητούσε τη σωτηρία των εβραίων. Η 

κατακλείδα της επιστολής ήταν ότι, αν ο εκτοπισμός κρινόταν αναγκαίος, ας 

συγκεντρώνονταν μόνον οι άρρενες Εβραίοι σε ένα σημείο της ελληνικής επικράτειας 

και ας εξαιρούνταν οι γυναίκες, τα παιδιά και οι γέροι. 

Εκτός από εκείνους που είχαν υπογράψει το υπόμνημα για τις εκτελέσεις ομήρων, 

στις υπογραφές περιλαμβάνονταν και άλλοι πρόεδροι, περισσότερο εκτεθειμένοι, 

όπως του Σωματείου Ηθοποιών και της Ένωσης των Δημοσιογράφων. Οι επικεφαλής 

των φορέων δεν εξέφραζαν μόνον την προσωπική τους άποψη, αλλά έπρεπε να 

διαθέτουν σχετική εντολή, άρα να συνεδριάσουν σύγκλητοι και διοικητικά 

συμβούλια και να κατανικηθούν αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, διαδικασίες για τις 

οποίες χρειάστηκε κόπος και χρόνος, διότι καμία απόφαση δεν ήταν ανώδυνη. 

Απόδειξη ότι οι πρυτάνεις των ανώτατων σχολών και οι πρόεδροι του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Αρείου Πάγου 

απολύθηκαν από τις θέσεις τους, διότι είχαν υπογράψει το υπόμνημα.333 Οι τολμηρές 

αυτές ενέργειες είχαν ως εμπνευστή τον Δαμασκηνό.  

Καθώς ο Λογοθετόπουλος δεν έκρυβε την πρόθεσή του να παραιτηθεί ούτε την 

αδυναμία του, προέκυψε κενό εξουσίας. Έτσι αποφασίστηκε η πίεση να ασκηθεί 

απευθείας προς τους Γερμανούς. Την επομένη ημέρα (24.3.1943) υποβλήθηκε νέο 

υπόμνημα προς τον Altenburg για τη σωτηρία των εβραίων. Από τη σύνθεση των 

υπογραφόντων προκύπτει το συμπέρασμα ότι η απόφαση λήφθηκε βιαστικά και 

κλήθηκαν να υπογράψουν μόνον όσοι βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας.   

Στο υπόμνημα προς τον Γερμανό πληρεξούσιο τονίστηκε η ιστορική διάσταση της 

συνύπαρξης χριστιανών και εβραίων στην Ελλάδα και η υποχρέωση της Γερμανίας 

 
333 Βλ. επιστολή του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Δοντά, Καθημερινή, 28.10.1947. Πριν 

παραιτηθεί (επίσημα από 6.4.1943), ο Λογοθετόπουλος άσκησε πειθαρχικές διώξεις εναντίον εκείνων 

που είχαν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. 
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να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Το αίτημα ήταν η αναστολή του εκτοπισμού, χωρίς 

την αναφορά στην ενδιάμεση λύση του εκτοπισμού σε ελληνικό έδαφος.334  

Μερικές μέρες αργότερα (30.3.1943), η Ιερά Σύνοδος επιδοκίμασε ομοθύμως τις 

πρωτοβουλίες του Αρχιεπισκόπου, εκφράζοντας το γενικότερο πνεύμα των 

αρχιερέων.335  

Στα εκδοθέντα γερμανικά έγγραφα της περιόδου δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια 

συνέχεια εκ μέρους του Altenburg στο διάβημα υπέρ των εβραίων. Αντίθετα, σε 

απόρρητο τηλεγράφημά του προς το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών της 24.4.1943 

αναφέρεται στην αναμενόμενη (αλλά μη πραγματοποιηθείσα) καταγραφή των 

εβραίων της Αθήνας από τον ιταλικό στρατό.336 Αυτό όμως δε σημαίνει ότι το 

διάβημα ήταν άσκοπο, καθώς η αθηναϊκή κοινωνία, ιδιαίτερα το συντεταγμένο τμήμα 

της, ταυτίστηκε με τους  διωκόμενους Θεσσαλονικείς Εβραίους μέσα από τη 

συζήτηση του θέματος σε όλους τους φορείς που συνυπέγραψαν τις επιστολές. 

Αναφερόμενη στον διωγμό των εβραίων, η Ιωάννα Τσάτσου (1909-2000), που 

εργαζόταν εθελοντικά κοντά στον αρχιεπίσκοπο, γράφει στο ημερολόγιό της με 

ημερομηνία 20.4.1943: «[Ο Αρχιεπίσκοπος] ζήτησε από τον Ερυθρό Σταυρό να 

οργανώσει γι’ αυτούς συσσίτια», εννοώντας τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης.337 

Πράγματι, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του Yad Vashem, ο Δαμασκηνός, σε 

συνεργασία με τον Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, κατόρθωσε να μεταφερθούν στη 

Θεσσαλονίκη χρήματα που είχαν συγκεντρώσει Εβραίοι της Αθήνας, προκειμένου οι 

εκτοπιζόμενοι ομόθρησκοί τους να εξασφαλίσουν τρόφιμα για το ταξίδι στην 

Πολωνία.  

 (β) Ενέργειες για τη σωτηρία των εβραίων της Αθήνας (Σεπτέμβριος 1943- 

Σεπτέμβριος 1944).  

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Αρχιραβίνος της Αθήνας Ηλίας Μπαρζιλάι έλαβε από τη 

Γκεστάπο την εντολή να υποβάλει κατάλογο των μελών της εβραϊκής κοινότητας. 

Ακολούθησε η εικονική απαγωγή του από το ΕΑΜ, στην οποία συνέβαλε ο 

Δαμασκηνός (βλ. κεφάλαιο για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα). Προηγουμένως, ο 

Αρχιραβίνος και ο Αρχιεπίσκοπος είχαν έρθει σε επικοινωνία και ο δεύτερος πρότεινε 

 
334 Φωτεινή Κωνσταντοπούλου και Θάνος Βερέμης, Οι Έλληνες Εβραίοι: Στοιχεία της ιστορίας τους 

μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 2000, σσ. 266-270 

και 270-273. 
335 Βιβλίο πρακτικών Ιεράς Συνόδου 13.6.1941-5.4.1945, πρακτικό 30.3.1943. 
336 Irith Dublon-Knebel (επιμ), German Foreign Office documents on thw Holocaust in Greece (1937-

1944), Tel Aviv University, 2007, s. 128. 
337 Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής, Αθήνα 1976. 
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στον πρώτο να φροντίσει για τη μεταφορά του στη Μέση Ανατολή, όμως ο 

Μπαρτζιλάι δεν ήθελε να αποχωριστεί την οικογένειά του. Στη συνέχεια, ο 

Δαμασκηνός προέβη σε νέο διάβημα προς τον Γερμανό επιτετραμμένο, «προκειμένου 

να μην εφαρμοσθούν τα μέτρα εκτοπισμού για τους Εβραίους των Αθηνών και των 

ελληνικών επαρχιών του Νότου». Το διάβημα αυτό έγινε  στις 27 Σεπτεμβρίου. Το 

βράδυ της ημέρας εκείνης ο Ασέρ Μωυσής και ο συνάδελφός του Γιομτώβ Γιακοέλ 

επισκέφθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο στη βίλα Μποδοσάκη στο Ψυχικό, όπου διέμενε, για 

να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα του διαβήματος. Ο Δαμασκηνός τους απάντησε 

ότι «ο Altenburg του είχε δηλώσει ότι του ήταν τελείως αδύνατον να παρέμβει».338  

Επίσης, η παράδοση διασώζει την πληροφορία ότι ο Δαμασκηνός εξέδωσε 

απόρρητη εγκύκλιό του προς όλους τους ναούς, με την οποία παρακινούσε τους ιερείς 

και το ποίμνιο να δώσουν κάθε βοήθεια στους κατατρεγμένους Εβραίους. Σύμφωνα 

με άλλη εκδοχή, η οδηγία αυτή δόθηκε μέσω του γραμματέα του, Ιωάννη Γεωργάκη, 

ο οποίος ζήτησε από τους ιερείς και τις μονές να βοηθήσουν τους διωκόμενους. Η 

Ιωάννα Τσάτσου σημειώνει στο ημερολόγιό της στις 20.4.1943: «Μέσα σὲ ἀπόλυτη 

μυστικότητα, βαφτίζομε ἑβραίους στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ μεγάλο 

προσωπικό του κίνδυνο, κάνει μιὰ τεράστια προσπάθεια νὰ σώση ὅσους μπορεῖ. 

Συνεννοήθηκε μὲ τὸν Παναγιώτη Χαλδέζο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Αὐτὸς ἔχει ἀνοίξει 

ἰδιαίτερο δημοτολόγιο καὶ μετὰ τὴ βάφτιση, τοὺς δίνει πιστοποιητικὰ ὅτι εἶναι 

ἕλληνες Χριστιανοί». Σύμφωνα με το δελτίο του Yad Vashem, ο Αρχιεπίσκοπος είπε 

στον Χαλδέζο: «΄Εκανα το σταυρό μου, μίλησα με το Θεό και αποφάσισα να σώσω 

όσες περισσότερες ψυχές εβραίων μπορέσω. Ακόμη και με κίνδυνο της ζωής μου, θα 

τους βαφτίζω κι εσύ θα εκδίδεις πιστοποιητικά, ώστε να εκδίδουν ταυτότητες ως 

χριστιανοί Έλληνες».  

Η έκθεση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που υποβλήθηκε το 1966, σημειώνει ότι 

στα αρχεία της Αρχιεπισκοπής  Αθηνών βρίσκονται κατατεθειμένες 377 αιτήσεις 

εβραίων για να προσέλθουν στην Ορθοδοξία, ενώ γίνονταν κατ’ οικονομία γάμοι 

μεταξύ εβραίων και χριστιανών. Δεν είναι σαφές αν οι περισσότερες βαπτίσεις, 

γαμήλιες τελετές και εκδόσεις πιστοποιητικών έγιναν την άνοιξη ή το φθινόπωρο του 

1943, όταν εκδηλώθηκαν διώξεις και εναντίον των εβραίων της Αθήνας. Τα 

πιθανότερο είναι ότι κάλυψαν ολόκληρο το έτος.339 

 
338 Ασέρ Μωυσής, Κληροδότημα, σ. 87. 
339 Ιστορικό Αρχείο Εκκλησίας της Ελλάδος (εφεξής ΙΑΕΕ), Α1S18Y4F68, έκθεση Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών (1966). 
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4.3 Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Αλεξιάδης  

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Αλεξιάδης (1868-1951) στη μακρά 

ποιμαντορία του στον μητροπολιτικό θρόνο της Θεσσαλονίκης (1912-1951) είχε 

συχνές επαφές με την ισραηλιτική κοινότητα.340 Μετά τα αντισημιτικά επεισόδια του 

συνοικισμού Κάμπελ (Ιούνιος 1931), έδωσε προς τους ιερείς εντολή να κηρύξουν 

στις εκκλησίες την ειρηνική συμβίωση με τους Εβραίους της πόλης, ενώ το περιοδικό 

της Μητρόπολης «Γρηγόριος ο Παλαμάς» αποδοκίμασε την επίθεση κατά του 

συνοικισμού ως πράξη βάρβαρη και αντιχριστιανική.341  

Όταν ο αρχιραβίνος Κόρετζ συνελήφθη από τους Γερμανούς και εκτοπίσθηκε στη 

Βιέννη (17.5.1941), ο Γεννάδιος συνέταξε επιστολή προς τη γερμανική διοίκηση, με 

την οποία βεβαίωνε ότι ο αρχιραβίνος απολάμβανε της γενικής εκτιμήσεως της 

τοπικής κοινωνίας και ότι ήταν «κύριος καλός, τίμιος και αφοσιωμένος εις το 

καθήκον του και την εξυπηρέτησιν της Ισραηλιτικής Κοινότητος».342  

Το Δεκέμβριο του 1942 ο Γεννάδιος εξέδωσε εγκύκλιο προς το χριστιανικό 

ποίμνιο, συμβουλεύοντας τους πιστούς να επιδεικνύουν αγάπη προς τον πλησίον. Ο 

δικηγόρος Γιομτώβ Γιακοέλ στο ημερολόγιό του κάνει μνεία της εγκυκλίου αυτής, ως 

υπόδειξη του «ανθρωπίνου καθήκοντος των χριστιανών έναντι των δοκιμαζομένων 

συμπολιτών των».343  

Όταν έγινε γνωστό ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης θα εκτοπίζονταν, ο Γεννάδιος 

προέβη σε διάβημα προς τη γερμανική διοίκηση, που αναφέρεται από τον ραβίνο 

Μικαέλ Μόλχο,344 σύμφωνα με τον οποίον: «ὁ έξέχων κληρικὸς ἐπεσκέφθη ἀμέσως 

τὸν δρα Μέρτεν345 καὶ διεμαρτυρήθη, ἐν ὀνόματι τῆς πίστεως στὸν Χριστό, ἐναντίον 

τῶν ἀποστολῶν ποὺ ἐτοιμάζονται». Ο Μέρτεν όμως απάντησε ότι οι διαταγές ήταν 

κατηγορηματικές και καμία επέμβαση δεν μπορούσε να τις αλλάξει.  

 
340 Athanassios Karathanassis, “The relations between the Jewish Community and Metropolitan 

Gennadios of Thessaloniki (1912-11951)”, στο I. K. Hassiotis (ed.), The Jewish Communities of 

Southeastern Europe from the fifteenth century to the end of World War II, Ίδρυμα Μελετών 

Χερσονήσου Αίμου, Θεσσαλονίκη 1997. 
341 Βασίλης Ριτζαλέος, «Η ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και το Ολοκαύτωμα», στο 

Γ. Αντωνίου, Στρ. Δορδανάς κ.ά., Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 

301. 
342 Στο ίδιο, σ. 308. 
343 Στο ίδιο, σ. 309. 
344 In Memoriam, σ. 138. 
345 Ο Μέρτεν ήταν πολιτικός σύμβουλος της στρατιωτικής διοίκησης. Βλ. την ενότητα Το 

Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. 
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Ο Γεννάδιος δεν περιορίσθηκε σε προφορικό διάβημα, αλλά επέδωσε και την 

επιστολή, το κείμενο της οποίας βρέθηκε στα αμερικανικά αρχεία.346 Η επιστολή δεν 

φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, ούτε όνομα παραλήπτη. Είναι όμως του Γεννάδιου, 

καθώς ο συντάκτης της αναφέρεται «ως θρησκευτικός αρχηγός της μακεδονικής 

πρωτευούσης», ενώ η επιστολή ξεκινά με τη φράση «Ἡ ἑλληνικὴ Ὁρθόδοξος 

Ἐκκλησία Θεσσαλονίκης ... ὑποβάλλει δι' ἑμοῦ τὴν θερμὴν παράκλησιν». Με την 

επιστολή ο Γεννάδιος ζητούσε «νά ἀποσοβηθῆ ἡ λῆψις περαιτέρω ὁλοκληρωτικῶν 

αὐστηρῶν μέτρων ἐναντίον αὐτῶν [τῶν ἰσραηλιτῶν]», επικαλούμενος «τὴν ἐπιείκειαν 

καὶ τὴν μεγαλοφροσύνην τοῦ γενναίου καὶ χριστιανικοῦ γερμανικοῦ ἔθνους ἔναντι 

τῶν ἑτεροθρήσκων Ἑλλήνων τούτων πολιτῶν ἐν πνεύματι χριστιανικῆς ἀγάπης».  

Δύο φράσεις βοηθούν στην ακριβή χρονολόγηση της επιστολής: (α) «νά 

ἀποσοβηθῆ ἡ λῆψις περαιτέρω ὁλοκληρωτικῶν αὐστηρῶν μέτρων», που σημαίνει ότι 

συντάχθηκε αφού είχε ολοκληρωθεί ο εγκλεισμός στα λεγόμενα «γκέτο» (28.2.1943). 

(β) «Ἐπειδή κυκλοφοροῦν φῆμαι ὅτι μελετᾶται ἡ ἐκτόπισις αὐτῶν ἔξω τῶν ὁρίων τῆς 

ἑλληνικῆς ἐπικρατείας...». ΄Επεται ότι η επιστολή συντάχθηκε μεταξύ 28.2.1942 και 

15.3.1942, ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν οι εκτοπίσεις. Συμπίπτει, δηλαδή, με 

το προφορικό διάβημα του Γενναδίου.347 

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «Οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν [των εβραίων] εἶναι κατ' 

ἐξοχήν ἄποροι καί πένητες βιοπαλαισταί, πάντες δε καθ' ὅλην τήν περίοδον τῆς 

Κατοχῆς, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἐπέδειξαν νομιμοφροσύνην καί διαγωγήν ἄμεμπτον. Ἡ 

τυχόν ἐφαρμογή τοῦ μέτρου τῆς ἐκτοπίσεως θά ἐπέφερεν μοιραίως τήν καταστροφήν 

καί τόν θάνατον τῶν πλείστων ἐξ αὐτῶν λόγω τῆς ἐσχάτης ἀπορίας των...». 

Στις 7.4.1943 ο Γεννάδιος μεσολάβησε για να πραγματοποιηθεί στο μητροπολιτικό 

μέγαρο η συνάντηση του αρχιραβίνου Κόρετζ με τον Ιωάννη Ράλλη, που είχε μόλις 

αναλάβει πρωθυπουργικά καθήκοντα.  

Σύμφωνα με τον Β. Ριτζαλέο348, στο αρχείο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης 

σώζονται τρεις επιστολές του Γενναδίου με τις οποίες ζητούσε καλή μεταχείριση ή 

την απελευθέρωση εκχριστιανισθέντων εβραίων. Δεν υπάρχουν αρχειακές μαρτυρίες, 

αλλά είναι πιθανόν ότι υπήρξε και στη Θεσσαλονίκη, αν και σε μικρή κλίμακα, το 

φαινόμενο των κατ’ οικονομία βαπτίσεων και γάμων, που παρατηρήθηκε στην 

Αθήνα.  

 
346 Ριτζαλέος, ό.π., σσ. 316-317. 
347 Βλ. και Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Οι Καλοί Ποιμένες. Αρχιερείς και Αρχιραβίνοι μπροστά στο 

Ολοκαύτωμα, Αθήνα 2019, σσ. 24-37. 
348 Ριτζαλέος, ό.π.,, σσ. 321-322. 
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Όταν το 1966 η Εκκλησία της Ελλάδος πραγματοποίησε έρευνα για τη βοήθεια 

που παρασχέθηκε προς τους Εβραίους, η Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης απάντησε ότι 

«οὐδὲν σχετικὸν ἔγγραφον εὕρομεν ἐν τοῖς ἀρχεῖοις ἡμῶν», παρέθεσε όμως 

αποσπάσματα από τον τόμο In Memoriam (πρώτη έκδοση στη γαλλική γλώσσα), τα 

οποία της απεστάλησαν από την Ι.Κ.Θ., αντί άλλης αναφοράς για τη δράση του 

Γενναδίου. 349 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι μία παρέμβαση του Γενναδίου μετά την Κατοχή, όταν 

κυκλοφόρησε αντισιωνιστική προκήρυξη κατά της ίδρυσης κράτους του Ισραήλ από 

μία δήθεν χριστιανική οργάνωση. Ο Μητροπολίτης εξέδωσε ανακοίνωση για το 

ψευδεπίγραφο της προκήρυξης και την προφανή σκοπιμότητά της να δυσφημίσει την 

Ορθόδοξη Εκκλησία και να δημιουργήσει τριβές μεταξύ χριστιανών και εβραίων. Και 

με την ευκαιρία, εξέφρασε τη βαθειά λύπη του για την απώλεια των εβραίων, την 

οποία «παρά τας εγκαίρους διαμαρτυρίας και προσπαθείας» δεν κατάφερε να 

αποτρέψει. Στην ανακοίνωση του Γενναδίου απάντησε με επιστολή της η Ισραηλιτική 

Κοινότητα Θεσσαλονίκης (15.1.1946), η οποία τον ευχαρίστησε για τη συγκεκριμένη 

απάντηση αλλά και για τις «γενναίες» προσπάθειες και τις «θαρραλέες» διαμαρτυρίες 

του προς τους κατακτητές.350 

Ο Γεννάδιος αναγνωρίστηκε μετά θάνατον Δίκαιος των Εθνών (1969).351  

 

4.4 Δημητριάδος Ιωακείμ  

Ο Ιωακείμ Αλεξόπουλος (1873-1959) χειροτονήθηκε επίσκοπος Βοστόνης το 

1923. Το 1931 εκλέχθηκε Μητροπολίτης Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα. Στη 

Μητρόπολη Δημητριάδος μετακινήθηκε το 1935.  

Στη διάρκεια της Κατοχής, ο Ιωακείμ έδωσε μεγάλη προσοχή στα οξυμμένα 

ζητήματα του ποιμνίου του, όπως η πείνα: «ἐπὶ πολλὰς Κυριακὰς ἐκαυτηρίασα ἀπὸ 

τοῦ ἄμβωνος τῶν διαφόρων ναῶν τὴν ἀρξαμένην ἀπόκρυψιν τῶν τροφίμων καὶ τὴν 

μαύρην ἀγοράν», σημειώνει στην αναφορά του. Ταυτοχρόνως, οργάνωσε συσσίτια 

 
349 Joseph Nehama, Michael Molho, In Memoriam: Hommage Aux Victimes Juives des Nazis en Grèce, 

Volumes 1-2. . Publisher, Imp. N. Nicolaidès, 1948. In Memoriam: Hommage Aux Victimes Juives des 

Nazis en Grèce, Volume 3.Imp. N. Nicolaîdès, 1953. Η ελληνική μετάφραση από τον Γ. Ζωγραφάκη 

πραγματοποιήθηκε αργότερα, το 1974. 
350 Photini Constantopoulou, Thanos Veremis, Documents on the History of the Greek Jews, Αθήνα 

1998, σσ. 341-343. 
351 http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4015148. Βλ. και Εβραϊκό 

Μουσείο Ελλάδος, Οι Καλοί Ποιμένες. Αρχιερείς και Αρχιραβίνοι μπροστά στο Ολοκαύτωμα, Αθήνα 

2019, σσ. 24-37. 

http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4015148
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για τα άπορα παιδιά και τις επίτοκες, τα οποία επεκτάθηκαν και σε άλλες κατηγορίες 

του πληθυσμού.352  

Στο βιβλίο με τις αναμνήσεις του από την Κατοχή353 ο Ιωακείμ δεν κάνει λόγο για 

τη σωτηρία των εβραίων της Μαγνησίας. Παρέχονται όμως πληροφορίες στη 

διδακτορική διατριβή του Δημητρίου Τσιλβίδη,354 ο οποίος σε νεαρή ηλικία 

κατέγραψε προφορική μαρτυρία του Ιωακείμ, λίγο πριν από τον θάνατο του 

τελευταίου (1958). Ο Ιωακείμ του είχε πει σχετικά με το θέμα αυτό: 

«Είχον αφ’ ότου εγκατεστάθην εν Βόλω αγαθάς σχέσεις με τον γέροντα 

αρχιραββίνο Πέσαχ. Ήτο απολύτως τυπικός εις τας δημοσίας υποχρεώσεις του και 

παρίστατο εις όλας τας εθνικάς εορτάς, τας δοξολογίας εν τω Μητροπολιτικώ ναώ 

και τας παρελάσεις, ενδεδυμένος την παραδοσιακήν ενδυμασίαν του εβραίου 

διδασκάλου και διατηρών μακράν γενειάδα. Ήτο άνθρωπος ήπιος, λιγόλογος, λόγιος 

και σώφρων. Το απόγευμα εκείνο όμως του φθινοπώρου του 1943, καθώς με ανέμενε 

εις το γραφείον μου, εφαίνετο ιδιαίτερα αναστατωμένος. Ανησύχησα και ο ίδιος διότι 

εμάντευσα ότι κάτι το πολύ σοβαρό συμβαίνει. Τον καθησύχασα και του εζήτησα να 

μου αναφέρει τα σχετικά με την επίσκεψή του γεγονότα. Την πρωίαν της ίδιας ημέρας 

(30 Σεπτεμβρίου) οι Γερμανοί διά της Δημαρχίας τον κάλεσαν να παρουσιασθεί εις 

το γερμανικό φρουραρχείον. Απήντησε εις τους δημοτικούς κλητήρας ότι η ιερότης 

της εβραϊκής πρωτοχρονιάς απηγόρευε την εκ των οικιών έξοδον των Εβραίων. Του 

εδηλώθη ρητώς ότι όφειλε να υπακούση, διότι άλλως θα προσήγετο βιαίως. 

Αναγκασθείς προ της απειλής, προσέρχεται εις το δημαρχείον συνοδευόμενος από 

ομόθρησκόν του γερμανομαθή, προς συνάντησιν του δημάρχου Νικ. Σαράτση, τον 

οποίον απουσιάζοντα κατ’ εκείνην την στιγμήν, συνήντησεν ολίγον αργότερον, και ο 

οποίος του συνέστησε να παρουσιασθή το ταχύτερον εις το φρουραρχείον. Κατόπιν 

τούτου μετέβη εκεί το ίδιο απόγευμα και οδηγήθηκε ενώπιον του φρουράρχου, όστις 

τον επετίμησε αυστηρότατα διά την αργοπορίαν του και τον διέταξε να παρουσιασθή 

την επαύριον το πρωί με τον κατάλογο των μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητος 

Βόλου. Ο αρχιραβίνος έσπευσε μετά την έξοδόν του από το γερμανικό φρουραρχείο 

προς συνάντησίν μου εις την Μητρόπολιν. Μου εζήτησεν επιμόνως να πληροφορηθώ 

 
352 ΙΑΕΕ, A1S1Y5F24. Αναφορά Μητροπολίτη Ιωακείμ στην Ι. Σύνοδο από 7.3.1950, με τίτλο: Περὶ 

τῶν πεπραγμένων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ιερᾷ Μητροπόλει Δημητριάδος κατὰ τὸν πόλεμον. 
353 Η Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος μεταξύ κατακτητών και ανταρτών, Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος 

(Τύποις: Χ. Συνοδινού), 1950. Επίσης, καμία μνεία για τους εβραίους του Βόλου δεν κάνει ο Ιωακείμ 

στην αναφορά του στην Ι. Σύνοδο, που συνέταξε το ίδιο έτος. 
354 Δημήτριος Ηλ. Τσιλιβίδης, Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιωακείμ Αλεξόπουλος: Η ζωή και το έργο 

του. Διδακτορική διατριβή ΑΠΘ, Θεολογική Σχολή, Θεσσαλονίκη 1996. 
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υπευθύνως και εξ απολύτου εγκύρων γερμανικών πηγών, τας πραγματικάς προθέσεις 

των Γερμανών, αν τούτο ήτο δυνατόν, προσθέτων ότι αι περαιτέρω αποφάσεις και 

ενέργειαί του ήθελον βασισθή επί της πληροφορίας ταύτης. Εσκέφθην αμέσως τον 

γερμανό πρόξενο Έλμουτ Σέφελ, ο οποίος πολλάκις μοι παρέσχεν πολυτίμους 

πληροφορίας προερχομένας εκ των γερμανικών αρχών. Επειδή το ζήτημα εφαίνετο 

σοβαρότατον και δεν είχον εμπιστοσύνην ούτε εις το τηλέφωνον, απέστειλα πάραυτα 

έμπιστον κληρικόν εις την οικία του προξένου, η προφορική απάντησις του οποίου 

ήταν λακωνική και τελεσίδικος «να φύγουν γρήγορα εκ της πόλεως προ της λήξεως 

της δοθείσης προθεσμίας». Τον συνεβούλευσα και εγώ με την σειράν μου τα ίδια και 

του επέδωσα συστατικόν έγγραφον απευθυνόμενον προς τους κατοίκους των χωριών, 

την Αντίσταση και τους ιερείς να τον βοηθήσουν εν παντί. Το συστατικό γράμμα 

έγραφε: 

«Ἐν Βόλῳ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 1943355.’Αγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ. Συνιστῶ θερμῶς 

τὸν ἐπιφέροντα τὸ παρὸν διδάσκαλον καὶ παρακαλῶ πάντα ἀδελφόν ὁ ὁποῖος θὰ τὸν 

συναντήσῃ, νὰ τὸν ἀκούσῃ μετὰ προσοχῆς καὶ εὐμενείας καὶ νὰ τοῦ παράσχῃ πᾶσαν 

διευκόλυνσιν δι' ὅ,τι ἤθελεν χρειασθῆ διὰ τὴν ζωὴν αὐτοῦ καὶ τοῦ ποιμνίου του, διὰ 

νὰ μὴν πέσουν θύματα τῆς παρούσης δυσκόλου καταστάσεως. Ὁ Δημητριάδος 

Ἰωακείμ». 

Ο αρχιραβίνος Μοσέ Πέσαχ (1869-1955) αφηγείται την ίδια ιστορία,356 

προσθέτοντας την ουσιώδη πληροφορία ότι το ίδιο βράδυ η Αντίσταση τον οδήγησε 

εκτός πόλεως, απόδειξη ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση μαζί της. Αμέσως μετά, οι 

περισσότεροι Εβραίοι αποχώρησαν από την πόλη.357  

Σύμφωνα με ιστορικό της εβραϊκής κοινότητας του Βόλου Ραφαήλ Φρεζή, πριν 

ακόμη από την ιταλική συνθηκολόγηση οι αντιστασιακές οργανώσεις είχαν εφοδιάσει 

τους Εβραίους της πόλης με πλαστές ταυτότητες.358 Η έκδοση δελτίων ταυτότητας με 

χριστιανικά ονόματα γινόταν από τον διοικητή της Ασφάλειας Μαγνησίας, που 

ονομαζόταν Ηλίας Αγδινιώτης. Η εκκένωση του Βόλου από εξακόσιους και πλέον 

Εβραίους και η διαμονή τους στην ύπαιθρο δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη βοήθεια των 

αντιστασιακών οργανώσεων και τη συνδρομή της Εκκλησίας.  

 
355 Κατά τον Τσιλβίδη, η προχρονολόγηση ήταν εσκεμμένη. 
356 In Memoriam. 
357 Ερανιστής, «Η αντίσταση των εβραίων του Βόλου κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής (1943-

1944)», Χρονικά, τχ. 52, Οκτώβριος 1982, σσ. 8-12. 
358 Ραφαήλ Φρεζής, Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, Βόλος 2002. 
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Άλλη αξιομνημόνευτη ενέργεια του Ιωακείμ ήταν η φύλαξη μέσα στο 

μητροπολιτικό μέγαρο αντικειμένων των εβραίων φυγάδων, η οποία συνιστούσε 

τιμωρητέα πράξη.  Μάλιστα, μετά την απελευθέρωση, εξέδωσε εγκύκλιο, με την 

οποία καλούσε τους Βολιώτες να επιστρέψουν στον αρχιραβίνο όποια βιβλία της 

συναγωγής είχαν στα χέρια τους, «και όσοι έχουν ρούχα, έπιπλα ή άλλα πράγματα να 

τα επιστρέψουν εις τους δικαιούχους διά να ζήσουν κι εκείνοι τώρα που απεκτήσαμεν 

όλοι την ελευθερίαν της πατρίδος μας».  

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Μητροπολίτης Ιωακείμ Αλεξόπουλος 

αναγνωρίστηκε, σαράντα χρόνια μετά το θάνατό του (1998), ως Δίκαιος των 

Εθνών.359  

 

4.5 Ζακύνθου Χρυσόστομος  

Ο Χρυσόστομος Δημητρίου (1890-1958), διδάκτωρ θεολογίας του πανεπιστημίου 

Αθηνών, εκλέχθηκε το 1934 μητροπολίτης Ζακύνθου. Είχε σπουδάσει και στο 

Μόναχο υπηρετώντας εκεί ως εφημέριος.360 Από την έναρξη της αρχιερατείας του 

επέδειξε φιλική στάση προς τους Εβραίους της νήσου, με αποτέλεσμα να επικριθεί 

από φανατικούς αρθρογράφους, με αφορμή την παρουσία του στη συναγωγή κατά 

την εορτή της σκηνοπηγίας και την ανταλλαγή προσφωνήσεων με τον ραβίνο.361  

Στη διάρκειά της ιταλικής κατοχής ο Χρυσόστομος ανέπτυξε έντονη 

φιλανθρωπική δράση υπέρ του ποιμνίου του και πέτυχε την αποφυλάκιση 

κρατουμένων από τις ιταλικές αρχές.362 Επειδή όμως «ἐστηλίτευε ἀφόβως τὸν 

κατακτητὴν ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος»363 συνελήφθη από τους Ιταλούς και εκτοπίστηκε στην 

Αθήνα, σχεδόν για ένα ολόκληρο έτος. Επέστρεψε στην έδρα του μετά την ιταλική 

συνθηκολόγηση. Με τη γερμανομάθειά του απέσπασε τη συμπάθεια του 

στρατιωτικού διοικητή Alfred Lütt και του φρούραρχου Paul Behrens. «Ο 

Μητροπολίτης κρατώντας αμείωτη την εθνική του ακεραιότητα, έκρινε ότι προς το 

συμφέρον του λαού έπρεπε να εκμεταλλευθεί την αδυναμία εκείνη της ‘γερμανικής 

διοικήσεως’. Έτσι, οι δύο άντρες που κρατούσαν στα χέρια τους τις τύχες της 

Ζακύνθου (…) έδειξαν έναν άνευ προηγουμένου θαυμασμό στο πρόσωπο του 

 
359 Βλ. και Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Οι Καλοί Ποιμένες, σσ. 54-61. 
360 Διονύσιος Χ. Στραβόλεμος, Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος Δημητρίου, Αθήναι 1976, σ. 90 
361 «Κήρυξ Ορθοδόξων», φ. 183/15.10.1934. 
362 Αναφορά του ιδίου προς την Ι. Σύνοδο, 29.1.1951 (ΙΑΕΕ, 1-5-31). 
363 Δημήτριος Καταιβάτης, Αναμνήσεις από την κατοχή στη Ζάκυνθο και η μεγάλη απογοήτευσις: Μία 

ανορθόδοξος θεώρησις, Αθήνα χ.χ., 33 
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Μητροπολίτου», σύμφωνα με τον γραμματέα της μητρόπολης και επ’ αδελφή γαμβρό 

του Χρυσόστομου, Διονύσιο Στραβόλεμο. 364 

Είναι ευρύτερα γνωστό ότι τόσο ο δήμαρχος Λουκάς Καρρέρ όσο και ο 

μητροπολίτης Χρυσόστομος τιμήθηκαν με τον τίτλο του Δικαίου των Εθνών, διότι 

όχι μόνον αρνήθηκαν να παραδώσουν τον κατάλογο των εβραίων του νησιού, αλλά 

και παρέδωσαν αντί γι’ αυτόν ένα έγγραφο που περιλάμβανε μόνον τα δυο τους 

ονόματα. Είναι επίσης γνωστό ότι χάρη στη χειρονομία αυτή οι Εβραίοι της 

Ζακύνθου δεν εκτοπίστηκαν, περίπτωση σπανιότατη στην κατοχική Ευρώπη.  

Στα τέλη Δεκεμβρίου 1943 ο δήμαρχος Καρρέρ κλήθηκε από τον φρούραρχο 

Baerens, ο οποίος τον διέταξε -με απειλή εναντίον της ζωής του- να παραδώσει το 

συντομότερο κατάλογο των εβραίων της Ζακύνθου. Ο δήμαρχος ζήτησε τη βοήθεια 

του μητροπολίτη Χρυσόστομου, ο οποίος -σύμφωνα με τη μαρτυρία του 

Στραβόλεμου- τον συμβούλεψε να καταστρέψει τα σχετικά έγγραφα. Έπειτα, 

επισκέφθηκε τον φρούραρχο και τον έπεισε να παραπέμψει το ζήτημα στον 

στρατιωτικό διοικητή.  Ακολούθησε συνάντηση του στρατιωτικού διοικητή με τον 

Χρυσόστομο, τον Καρρέρ και τον πρόεδρο της ισραηλιτικής κοινότητας, Μοσέ 

Γκανή, στην οποία ο Μητροπολίτης προσπάθησε να πείσει τον διοικητή ότι οι 

περισσότεροι Εβραίοι είχαν ήδη φύγει από το νησί λόγω του πολέμου και των 

βομβαρδισμών. Λέγεται επίσης ότι τον δωροδόκησαν με ένα πολύτιμο δαχτυλίδι.  

Πάντως ο διοικητής επέμενε να του παραδοθεί κατάλογος των εβραίων και διέταξε 

τη λήψη μέτρων ελέγχου τους, όπως: (α) ημερήσια αναφορά όλων των εβραίων στον 

πρόεδρο της ισραηλιτικής κοινότητας, (β) απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονή 

στην κατοικία 5μμ-7πμ, (γ) ανάρτηση πίνακα των μελών κάθε οικογένειας δίπλα στην 

πόρτα του σπιτιού, η οποία θα έπρεπε να παραμένει πάντοτε ανοικτή. 

Στην απαίτηση του διοικητή να παραδοθεί κατάλογος, ο Χρυσόστομος απάντησε 

με μια χειρονομία που, κατά τον Στραβόλεμο, «άφησε άναυδο» τον Γερμανό. Του 

παρέδωσε το περίφημο έγγραφο με δύο μόνον ονόματα, το δικό του και του 

δημάρχου. 

 
364 Ο Διονύσιος Χ. Στραβόλεμος (1908-1989 έγραψε τα εξής βιβλία σχετικά με τη διάσωση των 

εβραίων και την κατοχή στη Ζάκυνθο, πάντοτε με αναφορά τον Μητροπολίτη Χρύσανθο: Η Ζάκυνθος 

στα χρόνια της σκλαβιάς (1.5.41-27.3.45), Ζάκυνθος 1949. Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος Δημητρίου, 

Αθήναι 1976. Προσφορά μνήμης και τιμής: Ιστορικό της διάσωσης των εβραίων της Ζακύνθου κατά την 

ναζιστική κατοχή, Αθήνα 1985. Ένας ηρωισμός - Μία δικαίωση: Η διάσωση των εβραίων της Ζακύνθου 

στην Κατοχή, Αθήναι 1988. 
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Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

συγκέντρωσε τους ομοθρήσκους του στη συναγωγή, τους ενημέρωσε για τα 

συμβάντα και τους ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να κρυφτεί στα χωριά του νησιού, 

συμβουλεύοντας τους λοιπούς να πράξουν κατά συνείδηση. Έτσι, τα δύο τρίτα  των 

εβραίων δραπέτευσαν στα χωριά. Στην πόλη της Ζακύνθου παρέμειναν οι 

γηραιότεροι και φτωχότεροι.  

Λίγο πριν από τη λήξη της γερμανικής κατοχής, ίσως τον Αύγουστο του 1944, 

έφτασε στη Ζάκυνθο νέος στρατιωτικός διοικητής, που όχι μόνον αντικατέστησε τον 

Lütt, αλλά όταν διαπίστωσε ότι ο προκάτοχός του δεν διέθετε καταλόγους των 

εβραίων, τον έθεσε υπό κράτηση.  Ο Χρυσόστομος διαβεβαίωσε τον νέο διοικητή ότι 

οι Εβραίοι της Ζακύνθου είχαν ήδη εγκαταλείψει την πόλη, αλλά εκείνος απαίτησε 

από τον δήμαρχο Καρρέρ, με απειλή κατά της ζωής του, να παρουσιαστούν όλοι οι 

Εβραίοι την επόμενη ημέρα.365 Αμέσως δόθηκε γενικό σύνθημα της φυγής όσων 

εβραίων είχαν απομείνει στην πόλη, ενώ και ο ίδιος ο δήμαρχος εγκατέλειψε αμέσως 

τη Ζάκυνθο. Ο νέος διοικητής ζήτησε να πλεύσουν στη νησί τρία ιστιοφόρα πλοία για 

να παραλάβουν τους Εβραίους. Τα πλοία έφτασαν, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για την 

αποχώρηση των ίδιων των Γερμανών από τη Ζάκυνθο (12.9.1944). Έτσι, δεν 

πραγματοποιήθηκε εκτοπισμός των εβραίων από το νησί.366 

 

4.6 Χαλκίδος Γρηγόριος  

Μητροπολίτης Χαλκίδας, Ξηροχωρίου και Βορείων Σποράδων στη διάρκεια της 

Κατοχής ήταν ο Γρηγόριος Πλειαθός (1891-1971). Μερίμνησε ιδιαίτερα για τον 

επισιτισμό του πληθυσμού και την αποτροπή εφαρμογής αντιποίνων σε βάρος του,367 

ενώ καυτηρίαζε από άμβωνος την αναλγησία των ευπόρων έναντι του κατοχικού 

λιμού που έπληττε τους φτωχούς.368 Λίγο πριν από την ιταλική συνθηκολόγηση 

(Αύγουστος 1943) ηγήθηκε γενικής απεργίας των κατοίκων της Χαλκίδας, για να 

αποτραπεί η εκτέλεση ομήρων.369 Σε προτροπή του αποδίδεται απόφαση του 

 
365 Yitzchak Kerem, «The survival of the Jews of Zakynthos in the holocaust», 

http://www.jstor.org/stable/23535658 
366 Βλ. και Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Οι Καλοί Ποιμένες. Αρχιερείς και Αρχιραβίνοι μπροστά στο 

Ολοκαύτωμα, Αθήνα 2019, σσ. 88-97 
367 Νικόλαος Πρωτοπαππάς, Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος Πλειαθός ο Τήνιος, Αθήνα 1981, σσ. 

13-14.  
368 Δημ. Ι. Μαδεμοχωρίτης, Η εθνική αντίσταση στην Εύβοια 1941-1944, Αθήνα 2008, σ. 65. 
369 Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Η Εύβοια υπό Κατοχήν. Συμβολή εις την ιστορικήν έρευναν του 

δράματος της Ελλάδος, τ. Α΄, Αθήναι 1950, τ. Β΄, Αθήναι 1973, σ. 215. 
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δημοτικού συμβουλίου Χαλκίδας (15.4.1943) να εκφράσει την ευχή να μην 

εκτοπιστούν οι Έλληνες Εβραίοι.370  

Μετά την κατοχή πραγματοποιήθηκε δέηση στη συναγωγή και ο Γρηγόριος 

ανακηρύχθηκε Μέγας Ευεργέτης της Ισραηλιτικής Κοινότητας για τη βοήθεια που 

της παρείχει στη διάρκεια της Κατοχής και συγκεκριμένα, «διὰ τὰς πρὸς τὸ Ἑβραϊκὸν 

στοιχεῖον τῆς πόλεως Χαλκίδος σθεναρὰς προσπαθείας του πρὸς διάσωσίν του ἐκ τοῦ 

ἀπηνοῦς διωγμοῦ τοῦ βαρβάρου κατακτητοῦ».371 Ενδεικτική συμβολή του ήταν ότι 

έκρυψε ιερά βιβλία σκεύη της συναγωγής στη Μητρόπολη και τα παρέδωσε στην 

Ισραηλιτική Κοινότητα μετά την απελευθέρωση μαζί με ένα «σπάνιο βιβλίο του 15ου 

αιώνος περί εβραίων».372  

Σύμφωνα με μεταγενέστερο πρακτικό που συντάχθηκε από τον ραβίνο Μενασέ 

Κοέν (21.1.1971)  η Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας συμμετείχε στον εορτασμό του 

Ιωβηλαίου του Γρηγορίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε έξι μήνες πριν από τον 

θάνατό του, προκειμένου να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της «διὰ τὰς πολλαπλὰς 

εὐεργεσίας ἃς προσέφερεν εἰς τὴν Κοινότητὰ μας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς γερμανικῆς 

κατοχῆς δι' ὃ καί ἐνεγράφη χρυσοῖς γράμμασι εἰς τὴν Στήλην τῶν Εὐεργετῶν ἡ ὁποία 

ὑφίσταται ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Συναγωγῆς Χαλκίδος, μετὰ τὸ ὄνομα τοῦ ἀειμνήστου 

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Δαμασκηνοῦ. Ὁ 

Σεβασμιώτατος τ. Μητροπολίτης κ.κ. Γρηγόριος ἦτο ὁ πρῶτος Ἱεράρχης ὅστις 

ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν πρὸς τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης 

Ἑλλάδος Δαμασκηνόν, ζητῶν ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προστατεύση τοὺς 

Ἕλληνας Ἰσραηλίτας οἵτινες ἀποτελοῦν γνήσια τέκνα τῆς μητρὸς Ἑλλάδος, 

θυσιαζόμενα διὰ τὴν ἀκεραιότητά της ὑπερασπιζόμενοι Αὐτὴν εἰς τὰς ἑκάστοτε 

περιστάσεις. Ἐν συνεχεία ἐκράτησεν καὶ ἐφύλαξεν μέ κίνδυνον τῆς ζωῆς του τὰς 

ἀρχαιοτάτας Ἱερὰς Βίβλους τῆς Συναγωγῆς (Σέφερ-Τορὰ) ἐντὸς τῆς Μητροπόλεως 

διὰ νὰ μᾶς τὰς ἐπιστρέψη ἀθίκτους μετὰ τὴν Κατοχήν. Κατὰ τὰ μακρὰ ἔτη τῆς 

διακονίας του ἐτήρησε τὴν παράδοσιν τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν. Εἰς δυσκόλους 

στιγμὰς ἐστάθη ὡς ποιμενάρχης ἔναντι τῶν ὁμοθρήσκων μας συνδέσας ἀρρήκτως τὸ 

 
370 Μαΐρ Μαΐσης, Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας Χαλκίδας από το 586 π.Χ. έως το 2001 μ.Χ., 

Χαλκίδα 2013, σ. 302. 
371 Χρυσόστομος Τριανταφύλλου, Μνήμη Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου (Πλειαθού). Η 

προσφορά του στα χρόνια της Κατοχής, Χαλκίδα 2000, σσ. 9 και 17. 
372 Μαΐσης, ο.π., σ. 304 και Τριανταφύλλου, ό.π., σ. 8. 
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ὄνομά του μέ τὴν ἱστορίαν τῆς ἀρχαιοτέρας ἑβραϊκῆς κοινότητος τῆς Εὐρώπης, ὅσον 

οὐδεὶς ἄλλος πρὸ αὐτοῦ Ἱεράρχης».373 

Από το κείμενο αυτό προκύπτει η (αμάρτυρη από άλλη πηγή) πρωτοβουλία του 

Γρηγορίου να ζητήσει από τον Δαμασκηνό να θέσει η Εκκλησία υπό την προστασία 

της τους Εβραίους. 

Επίσης, η προφορική παράδοση έχει διασώσει τις προτροπές του Γρηγορίου προς 

τους Εβραίους να καταφύγουν έγκαιρα στα χωριά της Εύβοιας. Επίσης, ότι με 

ενέργειες του μητροπολίτη, ο υπομοίραρχος της Χωροφυλακής Οικονομίδης 

«χορήγησε σε πολλούς Εβραίους πλαστές ταυτότητες, με χριστιανικά ονόματα» και 

ότι συνέβαλε στο να μην παραδοθούν κατάλογοι με εβραϊκά ονόματα.374 (Τέτοιοι 

κατάλογοι δεν υπήρχαν διότι στις επανειλημμένες προσκλήσεις των γερμανικών 

αρχών προς τους Εβραίους για να καταγραφούν, προσήλθαν ελάχιστοι αλλά και αυτοί 

δραπέτευσαν.375 

 

4.7 Άλλοι ιεράρχες 

Εκτός από τους ιεράρχες που προαναφέρθηκαν, οι παρεμβάσεις των οποίων ήταν 

ουσιαστικές ως προς τη διάσωση των εβραίων, υπήρξαν και άλλοι μητροπολίτες οι 

οποίοι συμπαραστάθηκαν, ο καθένας με τον τρόπο του, δείχνοντας συμπάθεια και 

αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. 

 

1. Διδυμοτείχου Ιωακείμ   

Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Ιωακείμ Σιγάλας (1881-1965) κατά τη 

συγκέντρωση των εβραίων της πόλης του πριν από τον εκτοπισμό τους (4.5.1943), 

παρουσιάστηκε στις γερμανικές αρχές και παρακάλεσε για την «ἀποφυγήν 

οἱασδήποτε σκληρότητος καί ἀπανθρώπου μεταχειρίσεως τούτων». Επίσης, κατά τη 

μεταφορά των εβραίων από τη συναγωγή, όπου οι Γερμανοί τους είχαν 

συγκεντρώσει, στο σιδηροδρομικό σταθμό (5.5.1943), βρέθηκε σκόπιμα στο δρόμο 

τους και «προέπεμψεν αὐτοὺς δακρύων, εὐχηθείς “καλὴν τύχην”, οὗτοι δέ κλαίοντες 

ἀπεχαιρέτουν αὐτόν, ὁδηγούμενοι, φεῦ, εἰς τὸν τόπον τοῦ μαρτυρίου των».376 

 
373 Παρατίθεται σε φωτογραφικό αντίγραφο από τον Μαΐση. 
374 Τριανταφύλλου, ό.π. 
375 Ελευθέριος Ιωαννίδης, Τεκμήρια για την ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητος Χαλκίδος κατά την 

περίοδο της κατοχής από τα αρχεία του Δήμου Χαλκιδέων, Χαλκίδα 2013. 
376 ΙΑΕΕ, A1S18Y4F68-T2. 
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Τα παραπάνω αναφέρει μεταγενέστερη έκθεση της Ι. Μητροπόλεως. Το 

επιβεβαιώνει ένας αυτόπτης Εβραίος μάρτυρας, ο γιατρός Μάρκος Μαχόν:  «Αὐτὴν 

τὴν στιγμὴν καὶ δῆθεν κατά τύχην, ὁ Μητροπολίτης μὲ τὸ μεγάλο του θάρρος, ποὺ 

δὲν τοῦ ἔλειψε ποτέ, διέρχεται τὴν ἰσραηλιτικὴν συνοικίαν. Κανεὶς δὲν ἀπατᾶται διὰ 

τὸν πραγματικὸν σκοπὸν τοῦ περιπάτου του. Οἱ Ἰσραηλῖται καταλαβαίνουν καλὰ ὅτι 

κατέβηκε εἰς τὴν πόλιν διὰ νὰ τοὺς ἀποχαιρετήση καὶ νὰ τοὺς δείξη τὴν συμπάθειάν 

του. Πολλοί εἰς ἔνδειξιν εὐχαριστήσεως τοῦ φιλοῦν διὰ τελευταίαν φορὰν τό χέρι».377  

 

2. Ιωαννίνων Σπυρίδων 

Σύμφωνα με την παράδοση, μετά τον εκτοπισμό των εβραίων των Ιωαννίνων 

(25.3.1944), ο Μητροπολίτης Σπυρίδων Βλάχος (1873-1956) φρόντισε να 

συγκεντρωθούν σε ασφαλές μέρος οι ραπτομηχανές από τα εβραϊκά σπίτια, μαζί με 

τα πολύτιμα ενδύματα που έμειναν σε αυτά, ώστε να είναι στη διάθεση των 

ιδιοκτητών τους, όταν επιστρέψουν. Μετά την επιστροφή των ολίγων επιζώντων 

εβραίων στα Ιωάννινα, ο Μητροπολίτης Σπυρίδων μερίμνησε να αποδοθούν τόσο οι 

ραπτομηχανές όσο και τα πολύτιμα ενδύματα σε όσους είχαν ανάγκη. Σύμφωνα με 

την παράδοση, μοιράστηκαν με κλήρο.378  

Όταν το 1949 ο Σπυρίδων εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, 

ο Αρχιραβίνος Βόλου Μωυσής Πέσαχ του έστειλε συγχαρητήρια επιστολή. Σε αυτήν 

αναφέρεται ότι ο Σπυρίδων είχε φροντίσει να συγκεντρωθούν και τα λειτουργικά 

αντικείμενα από τη συναγωγή των Ιωαννίνων,  που τα διαφύλαξε με όλους τους 

κινδύνους και τα παρέδωσε στους Εβραίους που επιβίωσαν.379  

 

3. Άρτης Σπυρίδων 

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, μετά την ανακοίνωση των περιοριστικών 

μέτρων στην πρώην ιταλική ζώνη κατοχής (4.10.1943), ο μητροπολίτης Σπυρίδων 

Γκινάκας (1871-1948) έκανε διάβημα στις γερμανικές αρχές, μετά την απόρριψη του 

οποίου συνέστησε στους Εβραίους της πόλης να δραπετεύσουν στα γύρω χωριά, 

αλλά εισακούστηκε από μικρό αριθμό.380 

 
377 Μάρκος Μαχόν, Μπίρκεναου: Τὸ στρατόπεδον τοῦ θανάτου, Θεσσαλονίκη 1991, σσς. 33-34. Βλ. 

περισσότερα στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Οι Καλοί Ποιμένες. Αρχιερείς και Αρχιραβίνοι μπροστά 

στο Ολοκαύτωμα, Αθήνα 2019, σσ. 72-75, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
378 Οι Καλοί Ποιμένες. Αρχιερείς και Αρχιραβίνοι μπροστά στο Ολοκαύτωμα, Αθήνα 2019, σσ. 98-105. 
379 Photini Constantopoulou, Thanos Veremis, Documents on the History of the Greek Jews, Αθήνα 

1998, σ. 390. 
380 Κωνσταντίνος Τσιλιγάννης, Η εβραϊκή κοινότητα της Άρτας, Αθήνα 2004. Οι Καλοί Ποιμένες. 
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4. Κερκύρας και Παξών Μεθόδιος 

Ο Μητροπολίτης Κερκύρας Μεθόδιος Κοντοστάνος (1881-1972) 1944 

εναντιώθηκε στην εφαρμογή φυλετικών μέτρων. Συγκεκριμένα, στις 2 Ιουνίου 

απέστειλε έγγραφο στον νομάρχη, με το οποίο αναφέρθηκε στην «ἀδικίαν καὶ 

ἐκμετάλλευσιν τῶν ἀτυχιῶν καὶ δοκιμασιῶν» επτά εβραίων μεταφορέων, οι οποίοι 

είχαν αποκλεισθεί «ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ὑπὸ τοῦ συλλόγου κομιστῶν παρεχομένης», 

με απόφαση του χριστιανού προέδρου του σωματείου. «Φρονοῦμεν», ἔγραφε «ὅτι τὸ 

τοιοῦτον εἶναι μεγάλο ἀδίκημα, προσγινόμενον εἰς Ἕλληνας πολίτας παρ’ Ἕλληνος 

πολίτου». Στο ημερολόγιό του, ο Μεθόδιος σημείωσε: «Κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν 

παρουσιάσθην εἰς τὸν Γερμανὸν στρατιωτικὸν Διοικητὴν κ. Jaeger καὶ τοῦ εἶπα ὅτι 

εἶναι καὶ ἀπάνθρωπον καὶ ἄδικον νὰ ἀποκλεισθοῦν οἱ ὡς ἄνω Ἰσραηλῖται ἐκ τῆς 

ἐργασίας. Διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα ὡς πολῖται Ἕλληνες, δὲν ἔχουν καμμίαν 

ἐξαίρεσιν».381  

Ως προς το γενικό κλίμα κατά την αρχιερατεία του Μεθοδίου, ενδιαφέρουσα 

πληροφορία παρέχει ο ανωτέρω διοικητής της Κέρκυρας, συνταγματάρχης Jaeger, ο 

οποίος έγραψε σε αναφορά του ότι, σε περίπτωση εκτόπισης, «επειδή ο πληθυσμός 

είναι αλληλέγγυος με τους Εβραίους, τους οποίους και θεωρεί Έλληνες, πρέπει να 

υπολογίσουμε ότι θα εκδηλωθεί ίσως παθητική αντίσταση των ελληνικών 

πληρωμάτων των πλοίων».382 Δυστυχώς όμως η εκτόπιση πραγματοποιήθηκε 

επιτυχώς για τους Γερμανούς, για μια σειρά λόγων άσχετων προς τον ιεράρχη. 

 
Αρχιερείς και Αρχιραβίνοι μπροστά στο Ολοκαύτωμα, Αθήνα 2019, σσ. 50-53. 

 
381 Κοντοστάνος Μεθόδιος, Αρχείο και καθημερινά περιστατικά γεγονότα επί ιταλικής και γερμανικής 

κατοχής, Κέρκυρα 1949, σσ. 420-421. 
382 Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941-1944 επί τη βάσει των μυστικών 

αρχείων των Ες-Ες, Παπαζήσης, Αθήναι 1969, σ. 161. Περισσότερα, βλ. Οι Καλοί Ποιμένες. Αρχιερείς 

και Αρχιραβίνοι μπροστά στο Ολοκαύτωμα, Αθήνα 2019, σσ. 104-109. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Αποτιμήστε τον ρόλο της εκκλησίας κατά τα χρόνια της Κατοχής στο ζήτημα της 

διάσωσης εβραϊκών πληθυσμών. Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην επίδειξη 

αλληλεγγύης και ποια ήταν τα όρια αυτής της αλληλεγγύης; 
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2. Επιλέξτε έναν Μητροπολίτη και αναλύστε τη στάση του κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες Κατοχής.  

3. Ο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός. Αναλύστε τις προσπάθειες 

μεσολάβησης προς τις αρχές Κατοχής και την παροχή βοήθειας σε διωκόμενους 

Εβραίους. 

4. Ο Θεσσαλονίκης Γεννάδειος. Αποτιμήστε το ρόλο του σε σχέση με τις συνθήκες 

που επικρατούσαν στη Θεσσαλονίκη όπως παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.  
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5. Οι απλοί χριστιανοί και η στάση τους απέναντι στο Ολοκαύτωμα 

 

Λέξεις κλειδιά: χριστιανοί, ολοκαύτωμα, «Δίκαιοι των Εθνών», Λέλα Καραγιάννη, 

σωτήρες, περιουσίες 

 

Η ελληνική σημαία που αναρτήθηκε στο Δημαρχείο της ελεύθερης πλέον Αθήνας 

την 28η Οκτωβρίου 1944, τέταρτη επέτειο της ιταλικής εισβολής στην Ελλάδα, είχε 

σταλεί στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου από τους εκπροσώπους των 

εβραϊκών κοινοτικών συμβουλίων που κρύβονταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες στην 

Αθήνα. Μαζί με τη σημαία, είχαν στείλει μία επιστολή με την οποία υπενθύμιζαν 

στον πρωθυπουργό τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι Έλληνες Εβραίοι στον 

ελληνοϊταλικό πόλεμο και δήλωναν: «δεν θα λησμονήσουμε ποτέ την ηρωική 

αλληλεγγύη ολόκληρου του ελληνικού λαού προς όσους συμπατριώτες του 

ασπάζονται την ιουδαϊκή πίστη, ούτε τη βοήθειά τους στις χειρότερες ώρες των 

ναζιστικών διωγμών».383  

 

5.1 Εισαγωγή 

Αντίθετα προς τη δήλωση των εβραϊκών κοινοτήτων που έκανε λόγο για καθολική 

βοήθεια και αλληλεγγύη, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη 

στις 28.2.1945 με την ιδιότητα του Αντιβασιλέως, ομολόγησε την αδυναμία των 

χριστιανών να προστατεύσουν τους εκεί Εβραίους: «φιμωμένοι και άοπλοι δεν 

ηδυνάμεθα να τείνωμεν τας καθημαγμένας χείρας μας διά να επουλώσωμεν τας 

χαίνουσας πληγάς των ουδέ να ψιθυρίσωμεν λέξεις παραμυθίας εις την φρικτήν 

εκείνην δοκιμασίαν των».384  

Οι δύο αυτές αντιφατικές δηλώσεις περιγράφουν δύο διαφορετικές 

πραγματικότητες ως προς τη στάση των απλών χριστιανών απέναντι στο 

Ολοκαύτωμα. Στην Νότια Ελλάδα ηρωική αλληλεγγύη, στη Βόρεια Ελλάδα 

αδυναμία βοήθειας. Πράγματι, ενώ στην περίπτωση των γερμανικών διωγμών στην 

πρώην ιταλική ζώνη οι γνωστές περιπτώσεις παροχής πρακτικής βοήθειας προς τους 

 
383 Jewish Telegraphic Agency <https://www.jta.org/1944/11/01/archive/greek-jews-voice-thanks-for-

assistance-given-them-by-entire-greek-people> 
384 «Ο εμπνευσμένος λόγος του Αντιβασιλέως», Ελευθερία, 28.2.1945, σ. 3. 
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φυγάδες ήταν πολλές και ουσιαστικές (εξασφάλιση κρησφύγετου και τροφής), στη 

γερμανική ζώνη οι περιπτώσεις και ήταν λιγότερες και περιλάμβαναν κυρίως 

φυγάδευση στη Νότια Ελλάδα. Ο χρόνος που εκδηλώθηκαν οι διωγμοί διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαφορά, αφού στη Βόρεια Ελλάδα η μεν καταγραφή 

των εβραίων προηγήθηκε κατά οκτώ μήνες, η δε εκτόπισή τους κατά ένα χρόνο. Τον 

Μάρτιο του 1943 που άρχισαν οι εκτοπίσεις στη Θεσσαλονίκη, η φυγή προς την 

ιταλική ζώνη ήταν πρώτη προτεραιότητα των εβραίων της Θεσσαλονίκης και όχι το 

να κρυφτούν στην πόλη τους. 

Τους μήνες μετά την απελευθέρωση ο ελληνικός λαός βαρύνονταν με κολοσσιαία 

προβλήματα και ειδικά οι επιζώντες Έλληνες Εβραίοι με ακόμη μεγαλύτερα, καθώς 

θρηνούσαν την απώλεια των οικογενειών τους και αγωνίζονταν για να ανακτήσουν 

καταστήματα, κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Άλλωστε, την εποχή εκείνη 

η φρίκη του Ολοκαυτώματος δεν είχε συνειδητοποιηθεί από το ευρύ κοινό. Οι πρώτες 

αναφορές για την τύχη των εβραίων στην Ευρώπη εμφανίστηκαν σποραδικά στον 

ελληνικό Τύπο την άνοιξη του 1945.385 Τον Νοέμβριο, με τις ανταποκρίσεις από τις 

δίκες της Νυρεμβέργης, οι Έλληνες αποκτούσαν έγκυρη πληροφόρηση για τη 

δηλητηρίαση και την αποτέφρωση εκατομμυρίων εβραίων στο Άουσβιτς (όπου είχαν 

σταλεί και θανατωθεί οι Έλληνες Εβραίοι). Εκτενέστερες περιγραφές της εβραϊκής 

γενοκτονίας της Ελλάδας (μαρτυρίες και αφηγήσεις με κάποια έκταση) είδαν το φως 

στον ημερήσιο Τύπο μόλις στη δεκαετία του 1950.386  

Στη συνέχεια, και για ολόκληρες δεκαετίες η στάση του ελληνικού λαού απέναντι 

στην εβραϊκή γενοκτονία δεν αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Το 

γεγονός ότι η διάσωση των περισσότερων από τους επιζώντες είχε γίνει και με τη 

βοήθεια της Αντίστασης ή προσώπων που είχαν σχέση με αυτή, καθιστούσε το θέμα 

απαγορευμένο υπό τις συνθήκες του εμφυλίου πολέμου και της μετεμφυλιακής 

πολιτικής ζωής.  

Η δίκη του πολιτικού συμβούλου (Kriegsverwaltungsrat) της γερμανικής 

στρατιωτικής διοίκησης, Μαξ Μέρτεν, του μοναδικού Γερμανού αξιωματούχου που 

δικάστηκε στην Ελλάδα για εγκλήματα εις βάρος των εβραίων της χώρας και μάλιστα 

της Θεσσαλονίκης (1959), ευαισθητοποίησε το ελληνικό κοινό, τόσο στη διάρκεια 

 
385 Επί παραδείγματι, Άρθρουρ Καίσλερ, "Πώς ο Χίτλερ εξόντωσε μίαν φυλήν", Ελευθερία, 18.2.1945, 

σ. 3 (για δηλητηρίαση με αέριο μέσα στα φορτηγά). "Η αφάνταστος τραγωδία των εβραίων του 

Μπέλσεν", Ελευθερία, 22.9.1945, σ. 1.  
386 Σε ό,τι αφορά τις εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας: «Είσαι εβραίος; Θα πεθάνεις» (Εμπρός, 1952) 

και «Ο μεγάλος διωγμός» (Έθνος, 1955). Στον εβραϊκό Τύπο είχε προηγηθεί η δημοσίευση σχετικών 

μαρτυριών. 
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της ακροαματικής διαδικασίας όσο και μετά την αποφυλάκιση και παράδοσή του στις 

γερμανικές αρχές προκειμένου να δικαστεί στην πατρίδα του. Από τις καταθέσεις των 

μαρτύρων της δίκης προέκυψε μία αντιφατική εικόνα. Για τους Εβραίους μάρτυρες, ο 

Μέρτεν ήταν εκείνος που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκτόπιση και 

θανάτωση των οικογενειών τους και στη λεηλασία των περιουσιών τους. Απεναντίας, 

αρκετοί χριστιανοί μάρτυρες ήταν πολύ ηπιότεροι. Επρόκειτο για προσωπικότητες 

της Θεσσαλονίκης, που στη διάρκεια της Κατοχής είχαν θέσει ως προτεραιότητα να 

αποτραπεί η εγκατάσταση βουλγαρικών στρατευμάτων στην Κεντρική Μακεδονία 

και να αντιμετωπιστεί η βουλγαρική προπαγάνδα στο σλαβόφωνο πληθυσμό. Για την 

επιτέλεση του σκοπού τους, ο Μέρτεν είχε φανεί πως ήταν χρήσιμος, αν και η 

χρησιμότητά του υπερτονίστηκε στη δίκη. Έτσι,  η συμμετοχή του στους 

ανθεβραϊκούς διωγμούς υποβαθμίστηκε από τους μάρτυρες, μόλις 16 χρόνια μετά τις 

εκτοπίσεις των εβραίων.387 

Η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πρώτος θεσμός ο οποίος πραγματοποίησε 

ευρύτερη έρευνα μέσω των Μητροπόλεων, εν έτει 1966, περί της «παρασχεθείσης εις 

τους Εβραίους πάσης φύσεως βοηθείας, προστασίας και περιθάλψεως κατά αυτών 

υπό των Γερμανών ιδία κατά τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον», με έναυσμα απόφαση 

του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Όπως αναφέρθηκε όμως στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, στις περισσότερες περιπτώσεις η όποια παρασχεθείσα βοήθεια είχε 

λησμονηθεί, με εξαίρεση λίγες διακεκριμένες περιπτώσεις.  

 

Δίκαιοι των Εθνών 

Στις 15.7.1970 ήρθε η αναγνώριση από πλευράς του κράτους του Ισραήλ σε 

ανθρώπους που είχαν βοηθήσει διωκόμενους Εβραίους στην περίοδο του πολέμου. 

Το ίδρυμα "Γιαντ Βασέμ" τίμησε με τον τίτλο «Δίκαιος των Εθνών» τον 

Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, τον Μητροπολίτη Γεννάδιο, τους αστυνομικούς 

διευθυντές Δημήτριο Βλάσταρη και Μιχάλη Γκίκα (που δεν βρίσκονταν πλέον στη 

ζωή), καθώς και την καθολική αδελφή Ελένη Καπαρία, τον καθολικό ιερέα Ειρηναίο 

Τυπάλδο, και τους ανώτατους αξιωματικούς της Αστυνομίας Δημήτριο Βρανόπουλο 

και Άγγελο Έβερτ.388  

 
387 Βλ. ανάλυση του θέματος στο Ευάγγελος Χεκίμογλου, «Ο Μαξιμιλιανός Μέρτεν στην παράδοση 

των Θεσσαλονικέων», στο Γ. Αντωνίου, Σ. Ν. Δορδανάς, Ν. Ζάικος, Ν. Μαραντζίδης (επιμ.), Το 

Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, 2011, σ. 379-413. 
388 Ο τίτλος «Δίκαιος των Εθνών» δίδεται μετά από σχολαστική έρευνα και μόνον μετά από 

τεκμηριωμένη αίτηση διασωθέντων. 
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Οι πρώτοι κάτοχοι του τίτλου προβλήθηκαν από τον Τύπο ως «ελληνικές 

προσωπικότητες», αλλά οι τριακόσιοι περίπου που ακολούθησαν μέχρι τις μέρες μας 

δεν ανήκαν, ως επί το πλείστον, στην κατηγορία των προσωπικοτήτων. Ήταν 

καθημερινοί άνθρωποι, φτωχοί και εύποροι, μορφωμένοι και αγράμματοι, οι οποίοι 

διέσωσαν πολλαπλάσιο αριθμό εβραίων (σε μία περίπτωση δύο χριστιανοί διέσωσαν 

21 Εβραίους). Αλλά είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες «Δίκαιοι των Εθνών» αποτελούν 

απλώς ένα δείγμα από τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό χριστιανών που διέσωσαν 

Εβραίους, ιδιαίτερα το 1944 στην Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία, και οι οποίοι 

έμειναν ανώνυμοι (συνήθως καλύπτονται από γενικές εκφράσεις όπως «η 

Αντίσταση» ή «τα γύρω χωριά», ήταν όμως ατομικές πράξεις). Πάντως, το γεγονός 

ότι οι περιπτώσεις των «Δικαίων» έχουν ερευνηθεί, μας δίνει τη δυνατότητα να 

σκιαγραφήσουμε τους σωτήρες και τις ενέργειές τους.389 

Ο Ευάγγελος Παραβάντης, τέως νομάρχης και ανώτερος δικαστικός, έκρυψε την 

τριμελή οικογένεια Μοσέ, πρώτα στο σπίτι του και έπειτα στο σπίτι της αδελφής του, 

της Αγγελικής Αναγνωστοπούλου, στο κέντρο της Αθήνας. Στη συνέχεια, όταν οι 

γείτονες της τελευταίας υποπτεύθηκαν την ταυτότητα των φιλοξενουμένων, τους 

ξαναπήρε στο σπίτι του, με όλους τους κινδύνους.390 Ο εν αποστρατεία πτέραρχος 

Γεώργιος Λεμπέσης έκρυψε τους γείτονές του, την οικογένεια Ασσέο, σε φιλικό σπίτι 

στο Λουτράκι, αφού τους εφοδίασε με ψεύτικες ταυτότητες, ενώ η σύζυγός του 

Λίτσα μεριμνούσε επί μήνες για τη διατροφή τους. Το καλοκαίρι του 1944 ο 

πτέραρχος ήρθε σε επαφή με την Αντίσταση και προώθησε τους Ασσέο σε 

ελεγχόμενη από αυτήν περιοχή στην Πελοπόννησο.391 

 

5.2 Λέλα Καραγιάννη 

Γνωστή στο πανελλήνιο είναι η ηρωική μορφή της Λέλας Καραγιάννη (1898-

1944), μιας απλής 40χρονης νοικοκυράς, που δημιούργησε την αντιστασιακή 

οργάνωση «Μπουμπουλίνα», με σκοπό τη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών, την 

υποστήριξη σε ομάδες σαμποτάζ και τη φυγάδευση εθελοντών απ’ την κατεχόμενη 

Αθήνα. Κατοικούσε με τον φαρμακοποιό σύζυγό της και τα επτά παιδιά τους σε μια 

μονοκατοικία κοντά στην Πλατεία Αμερικής, στην οδό που φέρει το όνομά της. 

 
389 Βλ. σχετικά Φωτεινή Τομαή, «Ποιοι άνθρωποι ήσαν οι Δίκαιοι των Εθνών, στο Υπουργείο 

Εξωτερικών (επιμέλεια Φωτεινή Τομαή), Οι Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών, Μίλητος χ.χ. [2016], σσ. 31-

69. 
390 Yad Vashem, Μ.31.2/4504/1. 
391 Yad Vashem, Μ.31.2/8208. 
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Μεταξύ των εβραίων που διέσωσε ήταν ο Λέων Γαβριηλίδης. Η περίπτωση της 

επταμελούς εβραϊκής οικογένειας Γαβριηλίδη, γειτόνων της Καραγιάννη, δείχνει 

πόσο δύσκολη ήταν η επιβίωση. Μετά τη  γερμανική διαταγή της 7ης Οκτωβρίου 

1943 να προσέλθουν και να καταγραφούν όλοι οι Εβραίοι της Αθήνας, ο πατέρας 

Γαβριηλίδης έδωσε το παρών και πίστεψε ότι ήταν ασφαλής, με αποτέλεσμα να 

συλληφθεί τον Μάρτιο του 1944 και να εκτοπιστεί στο Άουσβιτς. Δύο από τους 

τέσσερις γιους του είχαν προσχωρήσει στην Αντίσταση και έτσι γλίτωσαν. Η μητέρα 

Γαβριηλίδου εφοδιάστηκε με πλαστή ταυτότητα από την οργάνωση "Μπουμπουλίνα" 

και κρυβόταν σε σπίτι φίλου της οργάνωσης. Επιχείρησε να βοηθήσει και μια άλλη 

οικογένεια, τους Μεΐρ, εφοδιάζοντάς τους με πλαστές ταυτότητες που ετοίμασε η 

οργάνωση "Μπουμπουλίνα". Όμως η οικογένεια Μεΐρ δεν είχε αλλάξει κατοικία, με 

αποτέλεσμα να συλληφθούν τα μέλη της μαζί με τη Γαβριηλίδου, να κλειστούν στο 

Χαϊδάρι και να εκτοπιστούν στο Άουσβιτς. Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας 

Γαβριηλίδη, ο οποίος ήταν γερμανομαθής, επιχείρησε να βοηθήσει τη μητέρα του, με 

αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνος και να έχει την ίδια τύχη μαζί της. Ευτυχώς, η 

μικρότερη κόρη της οικογένειας σώθηκε από μια γειτόνισσα που, όταν κατάλαβε ότι 

το παιδί είχε μείνει μόνο του, το παρέδωσε στις καθολικές καλόγριες, που το έκρυψαν 

μέχρι το τέλος του πολέμου. Απέμενε ο 18ετής Λέων Γαβριηλίδης, που ζήτησε τη 

βοήθεια της Καραγιάννη. Εκείνη τον έκρυψε, τον έντυσε με παλιόρουχα και τον 

εφοδίασε με πλαστή ταυτότητα και με μπουκαλάκια ούζο για να δωροδοκεί τους 

φρουρούς στους ελέγχους που θα συναντούσε στους δρόμους που οδηγούσαν έξω 

από την Αθήνα. Μαζί τους έφυγε και ένας άλλος νεαρός Εβραίος. Προορισμός τους 

ήταν η Λαμία, προκειμένου να καταταγούν στον ΕΔΕΣ, εφοδιασμένοι με συστατική 

επιστολή της "Μπουμπουλίνας". Οι δύο νέοι πέρασαν τα γερμανικά φυλάκια και 

επιβιβάστηκαν σε ένα λεωφορείο για τη Λαμία. Στη διαδρομή τους σταμάτησε 

μπλόκο του ΕΛΑΣ, στο οποίο αποκάλυψαν ότι ήταν Εβραίοι και αναγκαστικά 

κατατάχτηκαν εκεί.392 

 

5.3 Καραμερτζάνης και Κεφάλας  

Κουμπάρος και γείτονας της οικογένειας Καραγιάννη ήταν ο Λάμπρος 

Καραμερτζάνης, ο οποίος έκρυψε τη σύζυγο και την κόρη του Σολομών Κοέν. Ο 

τελευταίος είχε ένα εργαστήριο παραγωγής φακέλων στην οδό Φράγκων, στη 

 
392 Στέλιος Περάκης, "Λέλα Καραγιάννη (1898-1944), Χρονικά 238 (Δεκέμβριος 2012), σ. 10-11. 
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Θεσσαλονίκη. Κοντά του, στην οδό Βενιζέλου, ήταν το τυπογραφείο και 

χαρτεμπορικό κατάστημα του Μιχάλη Τριανταφύλλου. Ο Τριανταφύλλου έκρυψε την 

οικογένεια Κοέν, όταν άρχισαν οι εκτοπισμοί στη Θεσσαλονίκη και τη φυγάδευσε 

στην Αθήνα. Εκεί την παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Κεφάλας, ιδιοκτήτης χαρτοποιίας 

(μετέπειτα «Αθηναϊκή Χαρτοποιία»), που έκρυψε τον Σολομώντα Κοέν στο 

εργοστάσιό του, ενώ τη σύζυγο και την κόρη παρέλαβε ο Καραμερτζάνης, ο οποίος 

μερίμνησε να εξασφαλίσει στις διωκόμενες επτά διαφορετικά κρησφύγετα μέχρι το 

τέλος της κατοχής.393  

Ο Καραμερτζάνης, ο οποίος ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου είχε συνυπογράψει το περίφημο υπόμνημα της 24.3.1943 προς τον 

Altenburg (βλ. το προηγούμενο κεφάλαιο), μερίμνησε επίσης για τον εφοδιασμό με 

ταυτότητες και τη φυγάδευση του εφέτη Σιακκή και της τετραμελούς οικογένειάς 

του.394 Τους έστειλε στον αδελφό του, που ήταν δικηγόρος στη Λιβαδειά. Οι Σιακκή 

έφτασαν στον προορισμό τους στην πιο ακατάλληλη στιγμή: την ώρα που οι 

Γερμανοί έκαναν επίταξη στο σπίτι του ανθρώπου που επρόκειτο να τους 

φιλοξενήσει και παραλίγο να αναγνωριστούν ως Εβραίοι. Όμως ο δικηγόρος τους 

τακτοποίησε στο σπίτι ενός αγρότη, του Νίκου Κατσικούρου, ο οποίος τους φρόντισε 

σε όλη της διάρκεια της Κατοχής. Οι περίοικοι γνώριζαν ότι επρόκειτο για Εβραίους, 

αλλά δεν τους κατέδωσε κανείς. Το γεγονός πιστοποιεί η αναφορά της Μητροπόλεως 

Θηβών (1966) ότι «διέμενον δύο «ἑβραϊκαὶ οἰκογένειαι, τοῦ Ἐφέτου Χασκιᾶ Σιακῆ 

καὶ τοῦ Ἠλία Λεβῆ, πρὸς τὰς ὁποίας καὶ παρεσχέθη πᾶσα βοήθεια καὶ συνδρομή, εἰς 

τρόπον ὥστε αὗται νὰ ἐπιζήσωσι κατὰ τὰ χαλεπά ἔτη τῆς γερμανικῆς κατοχῆς».395 

Επιστρέφουμε στον χαρτοβιομήχανο Κωνσταντίνο Κεφάλα. Εκτός από τον Κοέν, 

διέσωσε και τον γιο ενός ανταγωνιστή του, του Ισαάκ Άντζελ, ιδιοκτήτη της 

Μακεδονικής Χαρτοποιίας, στη Θεσσαλονίκη.396 Η τετραμελής οικογένεια Άντζελ 

είχε καταφύγει στην Αθήνα. Η μητέρα και ο ένας αδελφός συνελήφθησαν από τη 

Γκεστάπο. Ο Κεφάλας έκρυψε τον Ραϋμόνδο, γιο του Ισαάκ, και τον κράτησε επί 

μήνες στο σπίτι του. Όταν το κρησφύγετο έγινε επισφαλές, τον μετέφερε στην 

Κηφισιά, όπου τον έκρυψε η Ελένη Χαλά, ο αδελφός της οποίας έκρυβε τον Ισαάκ 

Άντζελ. Το καλοκαίρι του 1944 ο Κεφάλαςς εγκαταστάθηκε στο σπίτι του στην 

 
393 Περάκης, όπ. σσ. 13-14.  Ε. Χεκίμογλου, Λεξικό Επιχειρηματιών της Μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη 2004. Ευφρ. Ρούπα-Ε. Χεκίμογλου, Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής συσκευασίας, 

Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 247-248. 
394 Yad Vashem M.31.2/4907/1. 
395 IAEE, έγγραφο A1-S18-Y4-F68_T2-3. 
396 Λεξικό Επιχειρηματιών της Μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης, σ. 21. 
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Κηφισιά, όπου ξαναπήρε κοντά του τον Ραϋμόνδο. Ας σημειωθεί ότι ο τελευταίος 

είχε κάνει μαζί με τον πατέρα του μια ανεπιτυχή προσπάθεια απόδρασης μέσω 

Εύβοιας προς την Τουρκία, αυξάνοντας τις πιθανότητες εντοπισμού του.397 

 

5.4 Πλούσιοι και φτωχοί σωτήρες 

Αφανής αλλά ηρωική ήταν η περίπτωση του Νικόλαου και της Βασιλικής 

Μπέτσου, που ζούσαν σε μια λαϊκή αθηναϊκή γειτονιά, στην ίδια αυλή με την 

οικογένεια Ελχάι: Ο Μωυσής ήταν γυρολόγος, η Ματίλντα έγκυος στο δεύτερο παιδί 

τους, ενώ το πρώτο ήταν ανάπηρο σε καροτσάκι. Στην αρχή οι Μπέτσοι έκρυψαν 

τους Ελχάι στο δωμάτιό τους, στη συνέχεια αναζήτησαν καλύτερο καταφύγιο και 

κατέληξαν στη Χρυσάνθη Παπαδημητρίου, αδελφή της Βασιλικής. Επειδή όμως στην 

αυλή της Χρυσάνθης κατοικούσαν και Γερμανοί, εκείνη έκρυψε τους Ελχάι στο 

σχινοποιείο ενός φίλου της, στα Ταμπούρια, όπου τους εγκατέστησε σε παράπηγμα 

στην αυλή του εργαστηρίου. Τους παρουσίασε ως συγγενείς από τη Λιβαδειά. Μετά 

την περικύκλωση της συναγωγής, τον Μάρτιο του 1944, ο Νίκος, η Βασιλική και η 

Χρυσάνθη έσωσαν άλλους εννέα Εβραίους και τους έκρυψαν στο σχινοποιείο, έτσι 

ώστε συνολικά στην οικογένεια αυτή οφείλανε τη ζωή τους 13 άτομα.398 

Ο βιομήχανος Ζακ Μοδιάνο από τη Θεσσαλονίκη, συνιδιοκτήτης της 

καλτσοποιίας ΓΕΚΑ, ήταν Ιταλός υπήκοος και έτσι κατέφυγε έγκαιρα στην Αθήνα 

μαζί με την οικογένειά του, όπου νοίκιασαν ένα διαμέρισμα από τον δικηγόρο 

Κωνσταντίνο Ροβολόπουλο. Όταν και οι ιταλικής υπηκοότητας Εβραίοι τέθηκαν σε 

διωγμό, ο Ροβολόπουλος ανέλαβε να κρύψει την οικογένεια στο σπίτι της αδελφής 

του, Βιργινίας, και του συζύγου της Νικόλαου Δημητριάδη. Μετά από μερικές μέρες 

όμως ο Ζακ πέθανε, σε ηλικία μόλις 52 ετών, και το πένθος μαζί με την κηδεία, 

προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Γκεστάπο. Έτσι, η σύζυγος του Ζακ, η Αλίν Σαλέμ, 

μετακινήθηκε σε άλλο σπίτι με τη βοήθεια της κόρης της Βιργινίας, της Φανής. Την 

κόρη της Γιολάντα, την έκρυψαν στο σπίτι του Παύλου Καλλιγά, όπου κρύβονταν και 

ο αδελφός της, Όσκαρ Σαλέμ, μαζί με τη σύζυγό του. Χρειάστηκαν δηλαδή οι 

συνδυασμένες και εξαιρετικά επικίνδυνες προσπάθειες τριών χριστιανικών 

οικογενειών για να κρύψουν τις δύο εβραϊκές οικογένειες. Πρέπει να τονιστεί ο ρόλος 

του Νικόλαου Δημητριάδη που συνελήφθη και ανακρίθηκε, αλλά δεν αποκάλυψε ότι 

 
397 Yad Vashem, Μ.31.2/3938/1. 
398 Yad Vashem, Μ.31.2/5465. 
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έκρυβε Εβραίους. Ο ανιψιός του Ζακ Μοδιάνο, ο Αρμάνδος, είχε διαφύγει στην 

Ελεύθερη Ελλάδα.399  

Οι σωτήρες ανήκαν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους κατάφεραν να περιθάλψουν προσωρινά ή και να γλιτώσουν 

Εβραίους. Στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, υπήρχε η κάλυψη του υπηρετικού 

προσωπικού και συνήθως ένα απόμερο σπίτι. Σε μία περίπτωση, ο σωτήρας έκρυψε 

την εβραία γνωστή του στην εξοχική βίλα του, στην Εκάλη, δήθεν ως τη γυναίκα που 

φρόντιζε τη γηραιά μητέρα του. Σε μια άλλη παρόμοια περίπτωση, μία αθηναϊκή 

οικογένεια διέσωσε μία εβραία κρύβοντάς την, επίσης στο εξοχικό της, ως νταντά 

των παιδιών. Η πριγκίπισσα Αλίκη φιλοξένησε ολόκληρη την οικογένεια του 

θανόντος βουλευτή Χαϊμάκη Κοέν, καθώς οι στεγαστικές συνθήκες επέτρεπαν 

μυστικότητα (σημειωτέον ότι δεν είχε γνωρίσει προηγουμένως τη γυναίκα που 

φιλοξενούσε). Ένας ιατρός κλινικάρχης, επίσης στην Αθήνα, έκρυψε και αυτός μία 

ολόκληρη οικογένεια: Τον πατέρα στην κλινική του ως ασθενή, τον γιο ως 

ασκούμενο φοιτητή Ιατρικής, ενώ τη σύζυγο και τα μικρά παιδιά στο σπίτι του. Ένας 

ανώτερος υπάλληλος των ΤΤΤ (τηλεφωνία, τηλέγραφοι) διέσωσε τη φίλη της κόρης 

του, φιλοξενώντας την στο σπίτι του στην Αθήνα, με την κάλυψη της υπηρέτριας, η 

οποία μάλιστα σέρβιρε και τους Γερμανούς επισκέπτες.  

Τον Μάρτιο του 1944 την πόρτα μίας Αθηναίας εβραίας νοικοκυράς χτύπησε ένας 

αστυφύλακας που είχε έρθει να την πάρει για να την οδηγήσει στη συναγωγή. Ήταν η 

μέρα που συγκέντρωσαν όσους Εβραίους είχαν παρουσιαστεί και απογραφεί. Η 

νοικοκυρά παρακάλεσε τον αστυφύλακα να περιμένει λίγο, για να ετοιμάσει τα 

παιδιά της. Εκείνος όμως της είπε με νόημα, ότι ήταν καλύτερο να συνοδεύσει πρώτα 

την ίδια και μετά να πάει πάρει τα παιδιά. Κι έτσι τα έσωσε, μαζί με τη γειτόνισσα 

που προσφέρθηκε να τα κρατήσει έστω κι αν είχε πέντε δικά της. Σύντομα, χριστιανοί 

φίλοι της οικογένειας  πληροφορήθηκαν το γεγονός και πήραν στα σπίτια τους τα 

παιδιά.  

Οι ιστορίες είναι πολλές. Η σωτηρία συνήθως απαιτούσε συλλογική προσπάθεια, 

αφού όπως είδαμε περισσότερα από ένα πρόσωπα συνέβαλαν σε αυτήν. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις υπήρξε δικτύωση με την Αστυνομία ή την Αντίσταση, και 

έτσι η διάσωση υπήρξε μεν αποτέλεσμα προσωπικού ηρωισμού, χωρίς όμως να είναι 

 
399 Yad Vashem, Μ.31.2/11612/1. Ευφροσύνη Ρούπα & Ε. Χεκίμογλου, Η επιχειρηματικότητα στην 

περίοδο 1900-1940.  Μεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές οικογένειες. Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική 

Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2004, σσ. 406-415. 
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στενά ιδιωτική πράξη. Η παρουσία της αστυνομίας άλλοτε κατονομάζεται άλλοτε όχι. 

Ο αστυφύλακας που δεν πήρε τα παιδιά, όπως προαναφέρθηκε, ο αστυνόμος που 

ακύρωσε την επίταξη ενός σπιτιού, διότι κατάλαβε ότι ο ιδιοκτήτης φιλοξενούσε 

Εβραίους και βέβαια η έκδοση ψεύτικων ταυτοτήτων.  

 

 

5.5 Εκτός Αθηνών 

Το ότι γνωρίζουμε αρκετές περιπτώσεις διάσωσης στην Αθήνα, δεν σημαίνει ότι 

έγιναν λιγότερες στην ύπαιθρο, όπως η σωτηρία της οικογένειας ενός Εβραίου 

τραπεζικού υπαλλήλου στη Θεσσαλία: ένας συνάδελφός του τον φυγάδευσε, ένας 

φίλος του οδήγησε την οικογένεια στο χωριό, όπου ο πρώτος έστελνε τρόφιμα, 

κάποιος τρίτος τους έφερε σε επαφή με την Αντίσταση που τους έκρυψε μέχρι το 

τέλος. Μερικές φορές η σωτηρία ήταν ομαδική. Στο μικρό χωριό Στόμιο της Λάρισας 

κρύφτηκαν από την Αντίσταση 21 Εβραίοι με ψεύτικες ταυτότητες. Τους έδωσαν 

μάλιστα σπίτι και γη για να καλλιεργούν λαχανικά. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του χωριού Συκιά Ημαθίας, όπου με 

πρωτοβουλία του εφημέριου Νέστωρα Καραμητσόπουλου, σώθηκαν 11 εβραϊκές 

οικογένειες της Βέροιας, συνολικά 55 ψυχές. Αρχικά, δηλαδή το Μάρτιο του 1943, οι 

οικογένειες μοιράστηκαν σε ισάριθμα σπίτια του χωριού. Πλήρωναν με λίρες για την 

τροφή τους και συμμετείχαν στις αγροτικές και οικιακές εργασίες. Η αγορά της 

τροφής γίνονταν από τον ανιψιό του ιερέα, αναγκαστικά από τη μαύρη αγορά και 

πληρωνόταν με λίρες. Η κυκλοφορία χρυσών λιρών στα γύρω χωριά και οι 

ακριτομυθίες έκαναν γνωστή την παρουσία των εβραίων στη Συκιά και έτσι το 

φθινόπωρο του 1943 οι φυγάδες έφυγαν από τα σπίτια του χωριού και 

εγκαταστάθηκαν σε ξύλινες καλύβες, τις οποίες κατασκεύασαν μέσα στο δάσος. Εκεί 

ξεχειμώνιασαν. Την άνοιξη οι Γερμανοί έκαναν επιδρομή στο χωριό και έκαψαν τα 

σπίτια που είχαν φιλοξενήσει Εβραίους, ενώ αργότερα, μάλλον τον Αύγουστο του 

1944, ομάδα τουρκόφωνων εθνικιστών του Κισά Μπατζάκ με μικρό αριθμό 

Γερμανών, συνέλαβαν τους φυγάδες. Τους οδήγησαν στο κοντινό χωριό Παλατίτσα, 

όπου τους απέσπασαν τα περιουσιακά στοιχεία τους και πληροφορίες για τους 

αντάρτες του ΕΛΑΣ. Στη συνέχεια τους πήραν μαζί τους και τους οδήγησαν στα 

χωριά που έλεγχαν (έδρα τους ήταν ο Κούκος Πιερίας). Εκεί τους επέτρεψαν να 

εργαστούν και τους παρείχαν στέγη και τροφή. Προς το τέλος της Κατοχής, όταν 

έγινε βέβαιο ότι έκαναν αιματηρές μάχες με τους αντάρτες ΕΛΑΣ, οι τουρκόφωνοι 
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έστειλαν τους  Εβραίους στην περιοχή που έλεγχαν οι ισχυρότεροι αντίπαλοί τους, 

προκειμένου να γλιτώσουν. Ο πατήρ Νέστορας, στον οποίον οι 55 Εβραίοι όφειλαν 

τη διάσωσή τους (επιβίωσαν όλοι) τιμήθηκε δικαίως με τον τίτλο των «Δικαίου του 

Εθνών», αλλά η διάσωση υπήρξε συλλογικό έργο των κατοίκων της Συκιάς, όπως και 

των ανθρώπων του Κισά Μπατζάκ οι οποίοι δεν παρέδωσαν τους Εβραίους στους 

Γερμανούς.400 

Την ίδια τύχη δεν είχαν όλοι οι Εβραίοι της Βέροιας που αναζήτησαν σωτηρία στα 

γύρω χωριά. Αρκετοί ήταν εκείνοι που περιπλανήθηκαν χωρίς να βρούνε καταφύγιο 

και προστασία.401 Οι ντόπιοι αρνήθηκαν να τους συνδράμουν, απειλώντας τους με 

κατάδοση ή και ληστεύοντάς τους. Αντίθετα, η Μύριαμ Μορδεχάι κατόρθωσε να 

επιβιώσει μαζί με τα τρία παιδιά της (ένα πέθανε στη διάρκεια του διωγμού). Για ένα 

χρόνο έμειναν κρυμμένοι μέσα στη Βέροια, σε ένα πατάρι χωρίς αέρα και φως, ώστε 

να μην γίνονται αντιληπτοί. Το πατάρι το κατασκεύασε για να τους κρύψει η 

οικογένειά που τους φιλοξενούσε. Όταν έγιναν αντιληπτοί, μητέρα και παιδιά 

περιπλανήθηκαν στα χωριά γύρω από την πόλη, και επιβίωσαν με τη βοήθεια πολλών 

αγνώστων. Ακόμη και συνεργάτης των Γερμανών που τη συνάντησε, δεν την 

κατέδωσε.402 

Στη Θεσσαλονίκη σημειώνεται η περίπτωση της εβραϊκής οικογένειας Πάρδο, που 

δραπέτευσε από το γκέτο με τη βοήθεια ενός Αυστριακού και παρέμεινε κρυμμένη σε 

ένα δωμάτιο του διαμερίσματος του Γιώργου και της Φαίδρας Καρακώτσιου, στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί 18 ολόκληρους μήνες.403  Σημειώνονται και άλλες 

περιπτώσεις παροχής βοήθειας στη Θεσσαλονίκη, οι περισσότερες των οποίων 

αφορούν ολιγοήμερο κρύψιμο και φυγάδευση κυρίως προς την Αθήνα ή προς την 

Αντίσταση. Εξαίρεση είναι η ιστορία της Μάντη Φλωρεντίν, την οποία τράβηξε από 

τη γραμμή που θα ξεκινούσε για το γκέτο ένας νεαρός γείτονας, ο Δημήτρης Ζάννας, 

και την έκρυψε στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Άδενδρο, έξω από τη Θεσσαλονίκη. 

Εκεί η Μάντη γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειτο να παντρευτεί, τον Στράτο 

 
400 Giorgos  Antoniou, "Bystanders,  Rescuers,  and  Collaborators: A Μicrohistory of  Christian– 

Jewish  Relations,  1943– 1944", The  Holocaust  in  Greece (edited  by Giorgos Αntoniou and A. Dirk 

Moses, Cambridge University Press 2018, σσ. 135-156. 
401 Στο ίδιο. 
402 Μύριαμ Μορδεχάι, "Η αληθινή ιστορία μιας Εβραίας από τη Βέροια", Χρονικά 131 (Ιούνιος 1994), 

σσ. 5-17. Το 1994 τρία μέλη της οικογένειας που τους φιλοξένησε για έναν ολόκληρο χρόνο 

τιμήθηκαν με τον τίτλο του Δικαίου των Εθνών. 
403 Yad Vashem, M.31.2/9431. Βλ. και Ροζίνα Ασέρ Πάρδο, 548 ημέρες με άλλο όνομα. Θεσσαλονίκη 

1943: Μνήμες πολέμου, Αθήνα 2008. Πρόκειται για το ημερολόγιο που κρατούσε στη διάρκεια της 

παραμονής στο δωμάτιο μία από τις κόρες της οικογένειας. 
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Παρασκευαΐδη. Στο μεταξύ, η αδελφή της Μάντη, η Φανή, είχε προσχωρήσει μαζί με 

τον άντρα της στην Αντίσταση. Το 1944 συνελήφθη και φυλακίστηκε στο 

στρατόπεδο Παύλου Μελά, χωρίς να αποκαλυφτεί η ταυτότητά της. Ο 

Παρασκευαΐδης μερίμνησε γι’ αυτήν και ο Ζάννας κατόρθωσε να την αποφυλακίσει. 

Ύστερα οι δύο αδελφές έμειναν κρυμμένες στο αγρόκτημα στο Άδεντρο μέχρι την 

απελευθέρωση.404 

 

5.6 Περιουσίες 

Τα τελευταία χρόνια οι μελέτες σχετικά με το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα έχουν 

πληθύνει, μαζί με τον αριθμό των ερευνητών που ασχολούνται με το θέμα και την 

αξιοποίηση των συγκεντρωμένων μαρτυριών των όσων επέζησαν. Η στάση του 

πληθυσμού απέναντι στους διωκόμενους είναι μια ερευνητική κατεύθυνση. Άλλες 

μελέτες έχουν ασχοληθεί με τους συνεργάτες των Γερμανών και τη λεηλασία των 

ισραηλιτικών περιουσιών, μετά την εκτόπιση των κατόχων τους. 

Από τις μελέτες αυτές, προκύπτει ότι η στάση του χριστιανικού πληθυσμού μπορεί 

να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, του αδιαμφισβήτητου 

αλτρουισμού, μπορούν να ταξινομηθούν οι περισσότερες από τις περιπτώσεις που 

προαναφέρθηκαν. Ακολουθεί η κατηγορία των ανθρώπων που παρείχαν άσυλο σε 

Εβραίους ή βοήθησαν στη φυγάδευσή τους με κάποιο αντάλλαγμα (αμοιβή σε χρήμα 

ή σε είδος). Οι ειδικοί φρονούν ότι τα όρια ήταν θολά, δεδομένου ότι η παροχή 

κρησφύγετου από μόνη της δεν έλυνε το πρόβλημα, αν δεν υπήρχε κάποια πηγή 

τροφίμων, κι αυτό ήταν δυνατό είτε με πλαστό δελτίο είτε με χρυσές λίρες. Έπεται η 

κατηγορία εκείνων που η καλοσύνη τους κάμφθηκε από το φόβο της τιμωρίας, όπως 

λ.χ. η συνηθισμένη περίπτωση της φιλοξενίας εβραίων για μια-δυο μέρες, από τους 

οποίους στη συνέχεια ζητήθηκε να φύγουν λόγω του φόβου ενός μέλους της 

οικογένειας που τους φιλοξενούσε. Ακολουθεί η μεγάλη κατηγορία εκείνων που 

απλώς αισθάνθηκαν λύπη για την τύχη γειτόνων και φίλων και συνέπασχαν μαζί 

τους, αλλά δεν επιχείρησαν να τους βοηθήσουν πρακτικά. Μια μεγάλη κατηγορία 

ήταν εκείνη των αδιάφορων, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν υπήρχε μακροχρόνιος 

συγχρωτισμός με Εβραίους και δεν ήταν ακόμη γνωστό το φρικτό τέλος των 

εκτοπιζομένων. 

 
404 Yad Vashem, Μ.31.2/4465. 
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Μία κατηγορία, που μόλις τα τελευταία χρόνια διερευνήθηκε επιστημονικά, είναι 

εκείνη των εθνικιστικών ομάδων, μερικές από τις οποίες είχαν κάποια μορφή 

συνεργασίας με τους Γερμανούς είτε για να αποφύγουν τις επιθέσεις του ΕΛΑΣ είτε 

από ιδιοτελή κίνητρα.405 Σε γενικές γραμμές και στο μέτρο που εκτελούσαν 

γερμανικές εντολές, οι ομάδες αυτές ήταν εχθρικές για τους Εβραίους. (Βλ. όμως και 

την προαναφερθείσα περίπτωση του Κισά Μπατζάκ από τον Κούκο Πιερίας, που 

πρώτα λήστεψε αλλά μετά προστάτεψε έντεκα εβραϊκές οικογένειες).  

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας η ιδιοποίηση 

των εβραϊκών περιουσιών στις διάφορες μορφές της. Είναι γεγονός ότι λεηλατήθηκαν 

τα κινητά που άφησαν πίσω τους οι εκτοπιζόμενοι. Τα παλαιοπωλεία της 

Θεσσαλονίκης είχαν γεμίσει από έπιπλα των εβραϊκών σπιτιών, και κατά μία 

μαρτυρία παλαιοπώλη «διωχετεύθησαν εις την αγοράν της Θεσσαλονίκης δεκάδες 

χιλιάδων ισραηλιτικών κλινών και επίπλων».406  Στην Κέρκυρα έγινε λεηλασία στα 

σπίτια της εβραϊκής συνοικίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 9ης 

Ιουνίου 1944, δηλαδή την ημέρα που οι Εβραίοι φυλακίστηκαν στο φρούριο, σε 

αναμονή της εκτόπισής τους.407  

Εκτός όμως από τα κινητά, τα αντικείμενα της ιδιοποίησης περιλάμβαναν: (α) 

Εβραιόκτητες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε ιδιόκτητους χώρους. (β) 

Εβραιόκτητες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε χώρους εκμισθωμένους από 

Εβραίους ιδιοκτήτες. (γ) Επαγγελματικά ακίνητα εβραϊκής ιδιοκτησίας εκμισθωμένα 

σε χριστιανούς. (δ) Εβραιόκτητες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε χώρους 

εκμισθωμένους από χριστιανούς. (ε) Κατοικίες  εβραϊκής ιδιοκτησίας εκμισθωμένες 

σε Εβραίους. (στ) Κατοικίες  εβραϊκής ιδιοκτησίας εκμισθωμένες σε χριστιανούς. (ζ) 

Κατοικίες  χριστιανικής ιδιοκτησίας εκμισθωμένες σε Εβραίους. (η) Κατοικίες 

εβραϊκής ιδιοκτησίας ιδιοχρησιμοποιούμενες. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες θα 

 
405 Νίκος Μαραντζίδης, Yasasin Millet, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001. Νίκος Μαραντζίδης 

(επιμ.), Οι άλλοι καπετάνιοι, Αντικομμουνιστές ένοπλοι στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου. 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2006. Στράτος Δορδανάς,  Έλληνες εναντίον Ελλήνων, Ο κόσμος 

των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941-1944. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006. Ι. 

Μιχαηλίδης, Η. Νικολακόπουλος κ.ά., "Εχθρός εντός των τειχών", Όψεις του δωσιλογισμού στην 

Ελλάδα της Κατοχής, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006. Βάιος Καλογριάς, Το αντίπαλο δέος, Οι 

εθνικιστικές οργανώσεις αντίστασης στην κατεχόμενη Μακεδονία (1941-1944), University Studio 

Press, Θεσσαλονίκη 2012. 
406 Έγγραφο από τη Συλλογή Μαλαμίδη. Ένστασις Χρήστου Α., επιπλοποιού, κατοίκου 

Θεσσαλονίκης, κατά της από 15.3.45 αποφάσεως της Επιτροπής Περισυλλογής Υλικού του Ελληνικού 

Δημοσίου 
407 Osmo, Nata Gattegno, Από την Κέρκυρα στο Μπίρκεναου και στην Ιερουσαλήμ, Αθήνα 2005, σ. 7. 

Βασίλης Άνθης, Ένα ταξίδι, μια ζωή: Εθνική Αντίσταση στην Κέρκυρα, Αθήνα 1992, σ. 78. Κ. Δαφνής, 

Χρόνια πολέμου και κατοχής: Κέρκυρα 1940-1944. Μια άγνωστη ιστορία, Κέρκυρα 1966, σ. 293. 
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έπρεπε να διερευνηθεί ξεχωριστά, διότι έχει διαφορετική σημασία. Η διάθεση των 

κενών κατοικιών γινόταν τόσο από γερμανικές όσο και από ελληνικές αρχές σε μία 

περίοδο με οξεία κρίση στέγης. Μεγάλος αριθμός προσφύγων από τη βουλγαρική 

ζώνη στεγάστηκαν, με παραχωρητήριο ελληνικής υπηρεσίας, σε σπίτια εβραίων που 

είχαν εκτοπιστεί στο Άουσβιτς. Τα παραχωρητήρια ήταν προσωρινοί τίτλοι και δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ως μέσο ιδιοποίησης. Αντίθετα, οι δύο πρώτες κατηγορίες 

(εβραιόκτητες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε ιδιόκτητους χώρους ή σε χώρους 

εκμισθωμένους από Εβραίους ιδιοκτήτες) ήταν εκείνες που αποτέλεσαν αντικείμενο 

ιδιοποίησης καταρχάς από τους Γερμανούς που έλεγχαν την όλη διαδικασία και στη 

συνέχεια από συνεργάτες τους. Αυτά όμως αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι ο 

μεγάλος όγκος ήταν μικρά καταστήματα που δεν περιείχαν τίποτε. Παρόλα αυτά, το 

σύνολο των εβραϊκών περιουσιακών στοιχείων αποτέλεσαν αντικείμενο χειρισμού 

από τους Γερμανούς προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. 

 

5.7 Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, όπως ακριβώς οι χριστιανοί της Ελλάδας δεν αποτελούσαν 

ομοιογενές σύνολο, έτσι και οι σωτήρες των εβραϊκών οικογενειών απαντούν σε όλες 

τις κοινωνικές τάξεις. Η γενική στάση των χριστιανών έναντι του διωκόμενου 

εβραϊκού πληθυσμού αντανακλά τα αγαθά και παθογενή στοιχεία της ελληνικής 

κοινωνίας. Περισσότερο θα έπρεπε να γίνεται λόγος για προσωπική στάση, αφού η 

αυτοθυσία και η αλληλεγγύη είναι προσωπικά και όχι συλλογικά χαρακτηριστικά. 

Αλλά δεν έφταναν αυτές. Όσοι ήθελαν να βοηθήσουν τους Εβραίους που βρίσκονταν 

σε κίνδυνο είχαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη θανατική ποινή, αν τους έπιαναν, 

αλλά ανυπέρβλητες δυσκολίες όσον αφορά τον εφοδιασμό και τη συντήρηση των 

διασωθέντων σε κρυψώνες. Στις γνωστές περιπτώσεις, που είναι μόνον ένα μέρος του 

συνόλου, αρχικά υπήρξε αυθόρμητη προσφορά μεμονωμένων ατόμων, η οποία 

επεκτάθηκε στον άμεσο οικογενειακό και φιλικό τους κύκλο, έτσι ώστε σημαντικός 

αριθμός ανθρώπων συνδύασε τις δυνατότητές του δημιουργώντας ένα δίκτυο για να 

ξεπεράσει τα εμπόδια. Οι ατομικές αυτές πρωτοβουλίες συνδυάστηκαν με θεσμούς 

πανελλαδικής εμβέλειας, όπως της Εκκλησίας και της Αστυνομίας, παρέχοντας 

διόδους φυγάδευσης και ψεύτικες ταυτότητες, καθώς και της Αντίστασης που είχε 

δημιουργήσει ημι-ελεύθερες ή και ελεύθερες περιοχές στα βουνά. Αν και η διάσωση 

των εβραίων δεν έχει μελετηθεί συστηματικά στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι δε 
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σημειώθηκε η εχθρική προδιάθεση χριστιανών προς Εβραίους η οποία παρατηρήθηκε 

σε άλλες χώρες και ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη. 
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3. Αυτοί που δεν έσωσαν. Οι δωσίλογοι και ο ρόλος τους. 



Οι απλοί χριστιανοί και η στάση τους απέναντι στο ολοκαύτωμα 
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4. Αιτιολογήστε τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στη στάση των χριστιανών έναντι των 

εβραίων σε σχέση με τη χρονική περίοδο και τη γεωγραφία των διωγμών. 
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6. Αντισημιτισμός 

 

Ο  σύγχρονος αντισημιτισμός είναι φαινόμενο που αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα και 

κορυφώθηκε τον 20ό. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις ποικίλες εκδηλώσεις εχθρικής 

συμπεριφοράς εναντίον της  ιουδαϊκής θρησκείας και των εβραίων που αναφέρονται 

σε διάφορες ιστορικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες ανάγεται σε διαφορετικό 

ερμηνευτικό πλαίσιο και έχουν ονομασθεί σχηματικά ως «εβραιοφοβία». 

 

6.1 Στερεότυπα και ιστορική επιστήμη 

Ωστόσο, θεμελιώδες στοιχείο του σύγχρονου Αντισημιτισμού είναι ο ψευδής 

ισχυρισμός ότι «εξ υπαρχής οι Εβραίοι, όποτε εμφανίζονται στην ιστορία, 

αντιμετώπισαν το μίσος ανεξαιρέτως όλων των λαών», όπως τον εξέφρασε ο 

θεωρούμενος ως ο θεωρητικός θεμελιωτής του Αντισημιτισμού, Wilhelm Marr.408 

Αντίθετα, η ιστορική πραγματικότητα είναι ότι στη μακρά περίοδο σημειώθηκαν 

φαινόμενα ανθεβραϊκών διωγμών σε συγκεκριμένες χώρες, όπως και μακρές περίοδοι 

ομαλής κοινωνικής ζωής. Ο διωκόμενος Εβραίος αποτελεί στερεότυπο του 

Αντισημιτισμού, το οποίο στοχεύει στην ενοχοποίηση του θύματος, με τη δημιουργία 

του ερωτήματος «για ποιο λόγο οι Εβραίοι διώκονταν πάντοτε; Σε κάτι θα φταίνε και 

αυτοί». Όμως, η ιστορική επιστήμη εξετάζει την εξέλιξη, τις μεταβολές και τους 

παράγοντες που τις προκάλεσαν και όχι τα στερεότυπα, τα οποία είναι εκ φύσεως 

αντίθετα προς την επιστημονική λογική.  

Το δίδυμο στερεότυπο του «διωκόμενου Εβραίου» είναι ο «περιπλανώμενος 

Ιουδαίος», βρετανικός λαϊκός θρύλος του 12ου αιώνα για τον «καταραμένο Εβραίο» 

που περιπλανιέται σε όλες τις χώρες σκορπώντας ασθένειες και καταστροφή. Ο 

θρύλος έδωσε την έμπνευση για τη συγγραφή του φερώνυμου ογκώδους 

μυθιστορήματος του Ευγένιου Σι (1844)409 που δημιούργησε κλίμα εβραιοφοβίας στη 

 
408 Wilhelm Marr,  Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum, Bern, 1879 (αγγλική 

μετάφραση του Gerhard Rohringer με τίτλο The Victory of Judaism over Germanism, 2009, σ, 7, 

προσβάσιμο στην ιστοσελίδα https://mk.christogenea.org/system/files/resources/Marr-Text-

English.pdf). Ο Marr ανασκεύασε τις θέσεις του σε μεταγενέστερο κείμενο που δημοσιεύτηκε 

postmortem από τον καθηγητή του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ Moshe Zimmermann, 

διευκρινίζοντας ότι εννοούσε πως οι εβραίοι θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη γερμανική κοινωνία 

αν απαλλάσσονταν από τη θρησκεία τους. (Moshe Zimmermann, Wilhelm Marr: The Patriarch of 

Anti-Semitism (Studies in Jewish History), Oxford University Press, 1986, σ. 136). 
409 Eugène Sue, Le Juif Errant, 1844. 

https://mk.christogenea.org/system/files/resources/Marr-Text-English.pdf
https://mk.christogenea.org/system/files/resources/Marr-Text-English.pdf
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Γαλλία και ευρύτερα.410 Στη σειρά των στερεοτύπων ισχυρότερο αποδείχθηκε το 

πλαστό «πρωτόκολλο των σοφών της Σιών» που εκδόθηκε στη ρωσική γλώσσα το 

1903 και έκτοτε αναπαράχθηκε σε αναρίθμητο αριθμό εκδόσεων σε όλο τον κόσμο, 

παρά το γεγονός ότι η πλαστότητά του αποδείχτηκε εδώ και εκατό χρόνια.411 

 

6.2 Η ρωμαϊκή ανθεβραϊκή κληρονομιά του Βυζαντίου 

Η ιστορική απαρχή των στερεοτύπων ανάγεται στην ανθεβραϊκή πολιτική της 

Ρώμης που έχει την αφετηρία της στην επανάσταση της Ιουδαίας (66-70 μ.Χ.). Για 

την καταστολή της οι Ρωμαίοι λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τον Ναό του Σολομώντα 

στην Ιερουσαλήμ, θανάτωσαν και εξανδραπόδισαν χιλιάδες Εβραίους και 

κατάσχεσαν τα υπάρχοντά τους. Οι εναπομείναντες Εβραίοι υποχρεώθηκαν να 

καταβάλουν ειδικό φόρο, τον Fiscus Judaicus.412 Η ανθεβραϊκή πολιτική των 

Ρωμαίων κλιμακώθηκε με τη σταθερή άρνηση να επιτρέψουν την ανοικοδόμηση του 

Ναού, ο οποίος ήταν το λατρευτικό και θυσιαστικό κέντρο της ιουδαϊκής θρησκείας, 

και κορυφώθηκε με τη νέα επανάσταση στην Ιουδαία το 132 μ.Χ., μετά την οποία 

απαγορεύτηκε στους Εβραίους να κατοικούν στην Ιερουσαλήμ.413  

Ο ιουδαϊσμός ήταν ακατανόητος για τους Ρωμαίους. Διέφερε από τις άλλες 

θρησκείες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (ο χριστιανισμός ήταν ακόμη στα σπάργανά 

του) διότι απαιτούσε αποκλειστικότητα από τους πιστούς της και απέκλειε την 

απόδοση τιμής σε οποιαδήποτε άλλη θεότητα. Η αντίληψη αυτή ήταν αδιανόητη για 

τους πολυθεϊστές, οι οποίοι την απέδιδαν στον φανατισμό των εβραίων. Εξίσου 

ακατανόητο ήταν ότι οι Εβραίοι τηρούσαν το Σάββατο ως ιερή ημέρα και 

προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να πολεμήσουν στη διάρκειά της (απορία που 

εξέφρασε και ο Πλούταρχος).414  

Η ρωμαϊκή ανθεβραϊκή παράδοση κληροδοτήθηκε στο βυζαντινό κράτος που ήταν 

η συνέχεια του ρωμαϊκού. Η κληρονομιά άντεξε δέκα αιώνες, αλλά ήταν πιο έντονη 

στις απαρχές του Βυζαντίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θέσπισε τη θανατική ποινή για 

 
410 Frank Felsenstein, Anti-Semitic Stereotypes: A Paradigm of Otherness in English Popular Culture, 

1660-1830, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1999, σσ. 58-89. 
411 Herman Bernstein, The history of a lie, "The protocols of the wise men of Zion", Ogilvie Publishing 

Co, Νέα Υόρκη 1921. Προσβάσιμο στον ιστότοπο 

https://archive.org/details/historyofliethep00berniala/page/n3/mode/2up 
412 Marius Heemstra, The Fiscus Judaicus and the parting of the Ways, έκδοση Mohr Siebeck, 

Tübingen, 2010. 
413 Martin Goodman, The Roman World 44 BC-AD 180, Routledge History οf The Ancient World, 

Rootledge, London and New York 1997, σσ. 254-258. 
414 Στο ίδιο, σ. 302. 
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όποιον Εβραίο κατείχε χριστιανό δούλο, γεγονός που απέκλειε τους Εβραίους από τα 

περισσότερα επαγγέλματα, σε μια κοινωνία που η οικονομία στηριζόταν στην 

εργασία των δούλων. Ο διάδοχός του Κωνστάντιος Α΄ (Gaius Flavius Valerius 

Constantius),ο επονομαζόμενος Χλωρός (χλωμός) στα διατάγματά του περιέγραψε 

τους Εβραίους ως «feralis» (πρωτόγονους), ως λαό «abominable» (απαίσιο) και 

«sacrilegi coetus» (όμιλος βλάσφημων), ενώ την ιουδαϊκή θρησκεία ως  «flagitium, 

turpitude» (ντροπή, ατιμία).415 

Με τη σειρά του, ο Θεοδόσιος Α΄ εξέδωσε σειρά νόμων που περιόριζαν τα 

δικαιώματα των πιστών στην ιουδαϊκή θρησκεία, αν και προστάτευαν τους Εβραίους 

ως φυσικά πρόσωπα. Ο Θεοδόσιος Β΄ περιόρισε ακόμη περισσότερο τα θρησκευτικά 

δικαιώματα των εβραίων. Η εορτή του Πουρίμ θεωρήθηκε ως προσβολή κατά της 

χριστιανικής πίστης, ενώ επί της βασιλείας του καταστράφηκαν αρκετές συναγωγές. 

Το 414 ο Πατριάρχης Κύριλλος της Αλεξάνδρειας οργάνωσε διώξεις κατά της 

εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Το 420 αυτοκρατορικό διάταγμα απαγόρευσε την 

καταστροφή συναγωγών και την πυρπόληση εβραϊκών κατοικιών, αλλά τη βαρύτητα 

της απαγόρευσης μείωνε η προτροπή προς τους Εβραίους να απέχουν από προσβολές 

εναντίον της χριστιανικής θρησκείας (προσβολές που νομιμοποιούσαν τις εναντίον 

τους ενέργειες). Με την Νεαρά αρ. 3, που αποτέλεσε επιτομή όλων των 

προηγούμενων σχετικών περιορισμών, απαγορεύτηκε η οικοδόμηση νέων 

συναγωγών, ενώ για τις υφιστάμενες επιτράπηκε η επισκευή τους μόνον αν ήταν 

ετοιμόρροπες. Οι νεόδμητες συναγωγές μετατράπηκαν σε ναούς. Ο προσηλυτισμός 

στην εβραϊκή θρησκεία καταχωρίστηκε ως  έγκλημα με θανατική ποινή.416  

Οι περιορισμοί στην άσκηση της ιουδαϊκής θρησκείας γίνονται κατανοητοί αν 

ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες που δεν έχουν σχέση με την ιουδαϊκή θρησκεία 

καθαυτή, αλλά με τη συγκρότηση της χριστιανικής θρησκείας, της Εκκλησίας ως 

θεσμού, και του Βυζαντίου ως χριστιανικού κράτους.  

Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι πολλοί χριστιανοί προέρχονταν από τους 

Εβραίους, γεγονός που δημιούργησε σειρά θεμάτων και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, καθώς οι προσήλυτοι εξακολουθούσαν να εφαρμόζουν συνήθειες της 

ιουδαϊκής θρησκείας. Τη σχετική προβληματική εντοπίζουμε σε κείμενα που απέχουν 

μεταξύ τους δύο αιώνες, από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου 

 
415 Elisabeth Revel-Nehr, The Image of the Jew in Byzantine Art, Studies in Antisemitism, Pergamon 

Press, 1992, σ. 5. 
416 Στο ίδιο, σ. 8. 
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(6.16, σχετικά με την περιτομή) έως τον Ιωάννη Χρυσόστομο (349-407) που γράφει: 

«Ἑορταὶ τῶν ἀθλίων καὶ ταλαιπώρων Ἰουδαίων μέλλουσι προσελαύνειν συνεχεῖς καὶ 

ἐπάλληλοι, αἱ σάλπιγγες, αἱ σκηνοπηγίαι, αἱ νηστεῖαι· καὶ πολλοί τῶν μεθ' ἡμῶν 

τεταγμένων  τὰ ἡμέτερα λεγόντων φρονεῖν, οἱ μὲν ἐπὶ τὴν θέαν ἀπαντῶσι τῶν 

ἑορτῶν, οἱ δὲ καὶ  συνεορτάζουσι καὶ τῶν νηστειῶν κοινωνοῦσι· καὶ  τοῦτο τὸ 

πονηρόν ἔθος βούλομαι τῆς Ἐκκλησίας ἀπελάσαι νῦν».417 Το κείμενο περιλαμβάνει 

σοβαρές κατηγορίες κατά των εβραίων, αλλά ο κύριος σκοπός που συντάχθηκε, από 

όσο μπορούμε να αντιληφθούμε το ιστορικό πλαίσιο, ήταν η οριοθέτηση των εξ 

ιουδαίων χριστιανών από τα εβραϊκά έθιμα.  

Ο δεύτερος παράγοντας που ερμηνεύει τα ανθεβραϊκά μέτρα είναι ότι οι 

αυτοκράτορες είχαν ανάγκη από το μέγιστο βαθμό θρησκευτικής ομοιογένειας των 

υπηκόων τους και οι αιρέσεις εμπόδιζαν να σχηματιστεί ένα ενιαίο εκκλησιαστικό 

σώμα. Το αχανές βυζαντινό κράτος, με την ποικιλία λαών, εθίμων και γλωσσών, είχε 

ως συνδετικό στοιχείο τη χριστιανική θρησκεία, η οποία τους πρώτους αιώνες δεν 

ήταν τόσο ομοιογενής όσο φαίνεται σήμερα η Ορθοδοξία, όπως προκύπτει από τις 

αποφάσεις των αλλεπάλληλων Οικουμενικών Συνόδων σχετικά με τις αιρέσεις. Σε 

ορισμένα κείμενα των Συνόδων η ιουδαϊκή θρησκεία αντιμετωπίζεται ως αίρεση της 

χριστιανικής και οι χριστιανικές αιρέσεις ως σχετιζόμενες με την ιουδαϊκή θρησκεία. 

Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος (έτος 431), αναφερόμενη στους Νεστοριανούς κάνει λόγο 

για «τοὺς δὲ τολμῶντας ἤ συντιθέναι πίστιν ἑτέραν, ἤγουν προσκομίζειν, ἤ προφέρειν 

τοῖς θέλουσιν ἐπιστρέφειν εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, ἢ ἐξ ἑλληνισμοῦ, ἢ ἐξ 

ἰουδαϊσμοῦ, ἤγουν ἐξ αἱρέσεως».418 Ο όρος «αιρετικός» είχε την περίοδο εκείνη 

ευρύτερο νόημα και υποδήλωνε όποιον δεν είχε απόψεις ταυτόσημες με της 

Εκκλησίας και όχι τον χριστιανό που είχε αποκλίνουσες αντιλήψεις. Με την έννοια 

αυτή, ο όρος κάλυπτε και τους Εβραίους, που ως αιρετικοί γίνονταν εχθροί του 

κράτους.  

Για τους παραπάνω λόγους, τα ιερά κείμενα της ιουδαϊκής θρησκείας αποτέλεσαν 

αντικείμενο επέμβασης του κράτους. Από τον δεύτερο αιώνα είχαν εκδηλωθεί εκ 

μέρους των εβραίων προσπάθειες αναθεώρησης της ελληνικής μετάφρασης των 

Εβδομήκοντα, ώστε να προσεγγίζει στο εβραϊκό πρωτότυπο.419 Το 553, με την Νεαρά 

αρ. 146 ο Ιουστινιανός καθόρισε ότι η ερμηνεία της Torah στις συναγωγές έπρεπε να 

 
417 Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου 

Λόγοι κατά Ιουδαίων. Λόγος πρώτος, κεφ. α΄. 
418 Κανών Ζ΄, Περὶ τῶν ἐναλλασσόντων τὴν τῆς ἐν Νίκαιᾳ πίστιν. 
419 Goodman, ό.π., σ. 304. 
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γίνεται βάσει των κειμένων των Πατέρων της Εκκλησίας. Ως μέσο για την επιβολή 

του νόμου του διέταξε να χρησιμοποιείται μόνον η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Για 

να εμποδίσει τις όποιες αντιδράσεις, ο Ιουστινιανός απαγόρευσε τον αφορισμό από 

τους ραβίνους όσων εφάρμοζαν τη διαταγή του, αλλά απαίτησε να αφορίζονται όσοι 

αρνούνταν την ανάσταση νεκρών, την εσχάτη κρίση και την ύπαρξη των αγγέλων. 

Τέλος, απαγόρευσε τη «δευτέρωση», δηλαδή την προφορική θρησκευτική παράδοση 

των εβραίων (Mishnah και Talmud). 420 Η εναλλακτική ερμηνεία της Παλαιάς 

Διαθήκης με βάση άλλη μετάφραση θα αποτελούσε πιθανώς έναυσμα για νέες 

«αιρετικές» θέσεις. 

Οι παραπάνω οξύτατοι θρησκευτικοί περιορισμοί κωδικοποιήθηκαν στα Βασιλικά 

του Βασιλείου Α΄, δημιουργώντας ένα νομικό πλαίσιο ανοχής των εβραίων, αν και με 

υποδεέστερο κοινωνικό καθεστώς, αλλά όχι και της θρησκείας τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο Λέων Στ΄ ο Σοφός εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο οι 

Εβραίοι θα έπρεπε να ζουν με βάση τη χριστιανική πίστη (Νεαρά αρ. 55). 

Μεταξύ έβδομου και δέκατου αιώνα σημειώθηκαν απόπειρες εκχριστιανισμού των 

εβραίων και μαζική φυγή τους στο βασίλειο των Χαζάρων, ενώ στη συνέχεια και ως 

και τον 13ο αιώνα σημειώθηκε μόνον μία τέτοια προσπάθεια, με περιορισμένη 

έκταση. Στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη, για τις οποίες έχουμε 

πληροφορίες, οι Εβραίοι κατοικούσαν σε ξεχωριστές συνοικίες, αλλά στη 

Θεσσαλονίκη τον 12ο αιώνα τους δόθηκε δικαίωμα να επεκταθούν μέσα στην πόλη, 

σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ευστάθιο.  

Εν ολίγοις, στο βυζαντινό κράτος υπήρξαν πολλοί περιορισμοί εναντίον της 

άσκησης της ιουδαϊκής θρησκείας, προκειμένου κυρίως να εδραιωθεί η χριστιανική 

Εκκλησία και να καταπολεμηθούν οι αιρέσεις.  

 

6.3 Ο ανθεβραϊσμός στον Δυτικό Μεσαίωνα 

Όπως και το Βυζάντιο, έτσι και η Δυτική Ευρώπη παρέλαβε την ανθεβραϊκή 

κληρονομιά της Ρώμης. Οι Εβραίοι ήταν αποκλεισμένοι από την αγροτική γαιοκτησία 

και τα χειρωνακτικά επαγγέλματα, δηλαδή από τους παραγωγικούς πόρους των εν 

λόγω κοινωνιών και αναγκαστικά ασχολούνταν με το εμπόριο. Για τον κόσμο της 

φεουδαρχικής γαιοκτησίας, το επάγγελμα του εμπόρου εθεωρείτο οικονομικά 

 
420 Revel-Nehr, ό.π., σ. 10. Για τις κατηγορίες αυτές βλ. Shmuel Safrai (editor) The Literature of the 

Sages. First Part: Oral Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud, External Tractates, Fortress Press, 

Philadelphia 1987. 
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υποδεέστερο και ηθικά ύποπτο. Στις ολιγάριθμες αρχικά εβραϊκές μειονότητες οι 

περισσότεροι ήταν φτωχοί. Ο μοναδικός τομέας που μπορούσαν να επενδύσουν οι 

Εβραίοι που πετύχαιναν στο εμπόριο, ήταν ο τοκισμός.  

Υπό τις συνθήκες της εποχής, μέσα στις οποίες η πίστη ήταν ιδιαίτερα επισφαλής, 

τα επιτόκια ήταν ανάλογα υψηλά.421 Σε περιόδους με μειωμένες αγροτικές εσοδείες ή  

λοιμούς η απαίτηση πληρωμής των συσσωρευμένων τόκων εκ μέρους του δανειστή 

δημιουργούσε οργισμένες αντιδράσεις από τους οφειλέτες. Η οργή οδηγούσε στην 

αντίληψη ότι οι Εβραίοι ζούσαν από τον κόπο των άλλων και ότι απεχθάνονταν την 

πραγματική εργασία (στερεότυπο που διατηρήθηκε ακόμη και τον 19ο αιώνα). Τη 

δημιουργία αυτού του στερεότυπου διευκόλυνε η πρακτική υπερχρεωμένων 

ηγεμόνων να διώχνουν από την επικράτειά τους τους Εβραίους τοκιστές, 

προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή των χρεών τους.422  

Η Καθολική Εκκλησία καταπολέμησε τον έντοκο δανεισμό, ιδιαίτερα από τον 12ο 

αιώνα και μέχρι τον 16ο. Οι τοκιστές εξισώνονταν με εμπρηστές, μοιχούς και 

μάγισσες, ενώ η Σύνοδος της Βιέννης (1311-1312) τους κατέταξε στους αιρετικούς, 

γεγονός που τους έθετε στη δικαιοδοσία της Ιεράς Εξέτασης. Από την άλλη πλευρά, η 

πίστη ήταν αναγκαία ακόμη και στις φεουδαλικές οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης 

και έτσι τις απαγορεύσεις αυτές διαδέχονταν περίοδοι de facto ανοχής των εβραίων 

τοκιστών. Οι χριστιανοί τραπεζίτες ήταν οι πλέον  ένθερμοι υποστηρικτές του 

διωγμού των εβραίων, διότι έτσι είχαν μικρότερο ανταγωνισμό και τη δυνατότητα να 

αυξάνουν τα επιτόκιά τους.423 

Χαρακτηριστικές, αλλά όχι μοναδικές, για τη στάση της Καθολικής Εκκλησίας 

έναντι των εβραίων είναι οι κανόνες 67-70 της Δ΄ Συνόδου του Λατερανού (1215): 

«΄Οσο περισσότερο η χριστιανική θρησκεία απομακρύνεται από την τοκογλυφία, 

τόσο η κακοπιστία των εβραίων αναπτύσσεται, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό 

διάστημα εξαντλούν τα διαθέσιμα των χριστιανών. Επιθυμώντας να μην 

καταπιέζονται βάρβαρα οι χριστιανοί από τους Εβραίους στον τομέα αυτόν, 

 
421 Πληθώρα ραβινικών αποφάσεων που καθόρισαν ανομοιόμορφα τις συνέπειες της αθέτησης 

υποσχέσεως πληρωμής δανείων (πτωχεύσεις, συμβιβασμοί κ.λπ.) δείχνουν πόσο αβέβαιες ήταν οι 

πιστώσεις είτε σε εβραίους είτε σε μη εβραίους, για διαφορετικούς λόγους για κάθε κατηγορία. Βλ. 

Chaim N. Saiman, Halakhah. The Rabbinic Idea οf Law, Princeton University Press 2018, σσ. 174-176 

και 179-182, και ειδικότερα Steven H. Resnicoff, «Bankruptcy - A Viable Halachic Option?», Journal 

of Halacha & Contemporary Society 5 (Fall 1992). Αναθεωρημένη έκδοση στον ιστότοπο 

http://www.jlaw.com/Articles/bankrutpcy.html.  
422 Phyllis Goldstein, A Convenient Hatred: The History of Antisemitism, Facing History and Ourselves 

National Foundation, Brookline, MA, 2012, σσ. 93 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
423 Marvin Perry and Frederick M. Schweitzer, Antisemitism. Myth and Hate fron Antiquity to the 

Present, Palgrave Macmillan, 2002, σσ. 120-126. 
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καθορίζουμε με τον παρόντα κανόνα, ότι αν μελλοντικώς οι Εβραίοι με οποιαδήποτε 

πρόφαση αποσπάσουν καταπιεστικά υπερβολικό τόκο από χριστιανούς, η επαφή τους 

με τους χριστιανούς θα διακοπεί έως ότου αποδώσουν επαρκή αποζημίωση για το 

υπέρμετρο βάρος.  Επίσης, οι χριστιανοί θα υποχρεωθούν, υπό την επιτήρηση της 

Εκκλησίας, και χωρίς δυνατότητα έφεσης, να μην πραγματοποιούν εμπορικές πράξεις 

με εβραίους. Εντελλόμαστε οι πρίγκιπες να μην είναι εχθρικοί προς τους χριστιανούς 

στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά να επιδείξουν ζήλο για να περιορίσουν τις μεγάλες 

καταπιέσεις των εβραίων. Επιφυλάσσοντας τις παραπάνω ποινές, καθορίζουμε ότι οι 

Εβραίοι θα είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώνουν τις εκκλησίες για τις οφειλόμενες 

προς αυτές εισφορές και προσφορές, τις οποίες κατ’ έθιμο λάμβαναν από τους 

χριστιανούς για οικήματα και άλλες ιδιοκτησίες, πριν αυτές μεταβιβαστούν με 

οιοδήποτε τίτλο σε Εβραίους, ώστε να αποφευχθεί η ζημία των εκκλησιών» 

(υπογράμμιση του γράφοντος) (Κανόνας 67).424 

Είναι σαφές ότι ο παραπάνω Κανόνας δεν έχει θρησκευτικό αλλά οικονομικό 

χαρακτήρα και στόχευε να περιφρουρήσει τα συμφέροντα της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα (η οικονομική εξασθένιση των 

χριστιανών από την τοκογλυφία θα ήταν μακροπρόθεσμα εις βάρος της Εκκλησίας). 

Τόσο αυτός όσο και οι επόμενοι Κανόνες είχαν ως στόχο να περιορίσουν τους 

Εβραίους πάνω στους οποίους η Εκκλησία δεν είχε άμεση δικαιοδοσία: Η δημόσια 

εμφάνιση των Εβραίων (και άρα ο αθέμιτος εμπορικός ανταγωνισμός) κατά τις 

ημέρες των εορτών και η τιμωρία της, ως βλασφημίας κατά του Ιησού (ώστε να 

επισύρει θανατική ποινή, Κανόνας 68), η απαγόρευση κατοχής δημοσίων θέσεων από 

Εβραίους (αφού δεν θα υπάγονται στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία, άρα θα είναι 

ανεξέλεγκτοι: Κανόνας 69) και η απαγόρευση των εξ Ιουδαίων χριστιανών να τηρούν 

τα λατρευτικά έθιμα της παλαιάς θρησκείας τους  (αφού έτσι δεν αποκόπτονται από 

αυτήν, Κανόνας 70) είναι ακριβώς το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε σε βάθος ο 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αιώνες πριν.425 

Η απαγόρευση επαφής μεταξύ χριστιανών και εβραίων που επικαλούνται οι 

παραπάνω κανόνες οδηγούσε αρχικώς στον διαχωρισμό και στη συνέχεια στην 

εκδίωξή τους από τη συγκεκριμένη κοινωνία. Έτσι εκδιώχτηκαν από την Αγγλία το 

1290, τη Γαλλία το 1394 και τη Γερμανία το 1350. Οι λόγοι ήταν πρωτίστως 

 
424 https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1215-

1215,_Concilium_Lateranum_IIII,_Documenta_Omnia,_EN.pdf 
425 Στο ίδιο. 
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οικονομικοί. Στην Αγγλία, επί παραδείγματι, είχε προηγηθεί η επιβολή δεκάδων 

ειδικών φόρων που επιβάρυναν μόνον τους εβραίους της χώρας. Η εκδίωξή τους 

συνοδεύτηκε με τη δήμευση των περιουσιών τους και την ανάληψη όλων των χρεών 

προς αυτούς από τον βασιλιά Εδουάρδο Α΄. Επρόκειτο δηλαδή μια μορφή 

σεισάχθειας εις βάρος των πιστωτών, η οποία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να 

μπορέσει ο χρεοκοπημένος βασιλιάς να επιβάλει υπερβολική φορολογία στους 

χριστιανούς φεουδάρχες.426 Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν το 1186 πέθανε ο 

τραπεζίτης Ααρών, ο βασιλιάς δήμευσε την περιουσία του την οποία αποτελούσαν 

χρεόγραφα. Για την είσπραξή τους δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα στο Βασιλικό 

Θησαυροφυλάκιο, το «τμήμα του Ααρών», υπεύθυνος του οποίου διορίστηκε ο 

αρχιεπίσκοπος του Κόβεντρι με βοηθό τον αρχιδιάκονο του Γκλόσεστερ. Οι δύο 

κληρικοί εργάστηκαν επί πολλά χρόνια για να εισπράξουν τα χρέη.427  

 

6.4 Η εκδίωξη των εβραίων από την Ισπανία 

Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο του Δυτικού Μεσαίωνα η Ισπανία αποτέλεσε 

συγκριτικά έναν παράδεισο. Από τον 8ο αιώνα και έπειτα, οι εβραίοι ευημερούσαν, 

αρχικά υπό μουσουλμανικό καθεστώς και στη συνέχεια υπό χριστιανικό.  Τον 15ο 

αιώνα η Ισπανία είχε τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό παγκοσμίως. Εβραίοι 

ευδοκιμούσαν στους επιτρεπόμενους τομείς, όπως το εμπόριο, την ιατρική και τις 

τέχνες. Ωστόσο, κατά καιρούς οι μονάρχες της χώρας αυτής επέβαλλαν τον 

υποχρεωτικό εκχριστιανισμό των εβραίων. Η πίεση της Εκκλησίας και των 

μοναστικών ταγμάτων για εκχριστιανισμό αυξήθηκε τον 15ο αιώνα. Οι 

εκχριστιανισμένοι, που γίνονταν ολοένα και περισσότεροι, διατηρούσαν 

οικογενειακές επαφές με τους εβραίους και συχνά τηρούσαν και τα εβραϊκά έθιμα. 

Για τον λόγο αυτόν νόμος υποχρέωσε τους εβραίους να κατοικούν σε ξεχωριστές 

συνοικίες, ώστε να έρχονται στην ελάχιστη δυνατή επαφή με τους 

εκχριστιανισμένους. Δεν υπάρχει ομοφωνία των ειδικών ως προς τους λόγους της 

τελικής εκδίωξης των εβραίων από την Ισπανία (είχε προηγηθεί η αποβολή τους από 

την Ανδαλουσία το 1483 και από την Αραγονία το 1486). Πάντως, είναι βέβαιο ότι οι 

εκχριστιανισμένοι (conversos) διαδραμάτιζαν ως τότε σοβαρό ρόλο στη λειτουργία 

του κράτους, ακόμη και της Εκκλησίας, και ότι η εκδίωξη των εβραίων συνοδεύτηκε 

 
426 Cecil Roth, A History of the Jews in England, Oxford University Press, 1941 (κεφάλαιο έκτο). 
427 Robin R. Mundill, The King’s Jews. Money, Massacre and Exodus in Medieval England, 

Continuum UK, London 2010, σ. 21 κ.ε. 
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με την αμφισβήτηση της ειλικρίνειας των conversos από την Ιερά Εξέταση και τον 

περιορισμό του ρόλου τους. Η περιουσία των εκδιωχθέντων εβραίων δημεύτηκε, 

όπως είχε γίνει και στην Αγγλία. Δεν είναι γνωστό πόσοι εβραίοι τελικά έφυγαν από 

την Ισπανία, διότι πολλοί προτίμησαν να ασπαστούν τον χριστιανισμό προκειμένου 

να μην ξεριζωθούν. Οι περισσότεροι που παρέμειναν εβραίοι μετανάστευσαν στην 

Πορτογαλία, από όπου όμως διώχτηκαν το 1497428 

Ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων εβραίων της Ισπανίας εγκαταστάθηκαν στο 

οθωμανικό κράτος, όπου έζησαν, όπως και οι χριστιανοί, υπό καθεστώς 

θρησκευτικής ανοχής, φορολογικής ανισότητας και ελάχιστων δικαιωμάτων έναντι 

των μουσουλμάνων. Αν και υπήρχε ελευθερία στην άσκηση της θρησκευτικής 

λατρείας (με αυστηρή απαγόρευση του προσηλυτισμού μουσουλμάνων και της 

ανέγερσης συναγωγών), εν τούτοις μεγάλο ποσοστό των εβραίων που 

εγκαταστάθηκαν στο οθωμανικό κράτος (οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη) 

εξισλαμίστηκαν. Το φαινόμενο του εξισλαμισμού παρατηρείται συνεχώς, από το έτος 

1500 τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, και σημείωσε την κορύφωσή του 

στην απογραφή του 1568.  

 

6.5 Ο όρος «Σημιτισμός» 

Ο όρος «σημιτικός» εμφανίζεται σε γλωσσολογικές αναλύσεις του 18ου και 

κυρίως του 19ου αιώνα, που κατέτασσαν τις γλώσσες σε ινδοευρωπαϊκές (ελληνική, 

ινδική, λατινική) και σημιτικές (αραβικές, εβραϊκή). Το επίθετο αυθαίρετα 

μεταπήδησε από τη γλωσσολογική στην εθνολογική κατάταξη και ανακριβώς 

θεωρήθηκε συνώνυμο του εβραίου. Υιοθετήθηκε από τον Wilhelm Marr (βλ. 

υποσημείωση 1) στο έργο του «Η νίκη του Ιουδαϊσμού  έναντι του Γερμανισμού» (ο 

ίδιος πάντως χρησιμοποίησε τον όρο «Σημιτισμός» και όχι «Αντισημιτισμός» όπως 

ανακριβώς του αποδίδεται). Ο Marr προσέδωσε ανύπαρκτες πολιτικές και ιστορικές 

ιδιότητες στους οπαδούς της ιουδαϊκής θρησκείας και τους κατηγόρησε ότι δεν 

διαθέτουν τα εχέγγυα για να χειραφετηθούν μέσα σε μια ευρωπαϊκή -ειδικά στη 

γερμανική- κοινωνία και για τον λόγο αυτόν εμποδίζουν την ανάπτυξή της. Μόνον αν 

αποχωρίζονταν την ιουδαϊκή θρησκεία θα σταματούσαν να εμποδίζουν την ανάπτυξη 

της γερμανικής κοινωνίας. Στην αντίληψη αυτή (ότι οι εβραίοι δεν είναι 

 
428 Για πρόσφατη και ενήμερη με τη βιβλιογραφία και τις πηγές εξέταση του θέματος βλ. Norman 

Roth, Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain, TheUniversity of Wisconsin 

Press, 2002, σσ. 271-311. 
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ενσωματώσιμοι στη διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης) έχει την αφετηρία της η 

πολιτική επιδίωξη της αποβολής των εβραίων από τη Γερμανία, η οποία αναπτύχθηκε 

από τα τέλη του 19ου αιώνα και βρήκε την πλήρη ανταπόκριση στο πρόγραμμα του 

εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος για να καταλήξει σε γενοκτονία (βλ. την ενότητα 

Γενοκτονίες-Ολοκαύτωμα). 

Με απαρχή τη διεθνή οικονομική κρίση στη δεκαετία του 1870 και ως τον Α΄  

Παγκόσμιο Πόλεμο κυριάρχησαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη πολιτικά 

αιτήματα για την αναδιανομή του πλούτου όχι μόνον μεταξύ τάξεων, αλλά και 

μεταξύ εθνικών ομάδων (ενδεχομένως οι δύο τάσεις αλληλοσυμπληρώνονταν με την 

εικόνα του «πλούσιου εβραίου»). Εφόσον οι εβραίοι δεν θεωρούνταν στοιχείο 

αφομοιώσιμο στον εθνικό κορμό, λόγω της θρησκευτικής και πολιτιστικής 

ιδιαιτερότητας, εκλαμβάνονταν ως "ξένοι". Άρα, η αναδιανομή του πλούτου θα 

έπρεπε να γίνει μεταξύ ντόπιων και ξένων. Η απαγόρευση του ανταγωνισμού, επί 

παραδείγματι, μεταξύ μικρεμπόρων με την επιβολή κατώτατης τιμής, όταν οι εβραίοι 

πουλούσαν φτηνότερα ή έκαναν πίστωση στους πελάτες τους, ήταν μια ήπια μορφή 

αναδιανομής, ο περιορισμός του αριθμού των εβραίων γιατρών και εν γένει 

επιστημόνων με την επιβολή numerus clausus, ήταν μία μορφή αποκλεισμού. Η 

επέκταση οικονομικών μέτρων με ανθεβραϊκό χαρακτήρα διαμόρφωσε μια πολιτική 

σκηνή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στην οποία οι "ξένοι" εβραίοι 

θεωρήθηκαν η πηγή για την "αποζημίωση" της χριστιανικής πλειονότητας για τις 

όποιες οικονομικές και κοινωνικές απώλειές της.429  

Η πολιτική διακρίσεων και οι ανθεβραϊκές βίαιες εκδηλώσεις που υποκινούσαν τα 

ανατολικά ευρωπαϊκά κράτη ώθησαν τα 2,5 από τα 6 εκατομμύρια των εβραίων που 

κατοικούσαν στην Ανατολική Ευρώπη σε μετανάστευση στην περίοδο 1870-1914. Οι 

περισσότεροι κατευθύνθηκαν στις ΗΠΑ, στη Δυτική Ευρώπη και στη Μεγάλη 

Βρετανία. Στον αγγλοσαξωνικό κόσμο η φιλελεύθερη παράδοση και η μειωμένη 

επίδραση του κορπορατισμού ήταν οι λόγοι που οι τάσεις αυτές δεν είχαν μεγάλη 

επίδραση.  Ωστόσο, το μεταναστευτικό κύμα των εβραίων από την Ευρώπη στα τέλη 

του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα προκάλεσε αντιδράσεις. Από το 1880 

άρχισαν να θεσπίζονται νόμοι για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Ακόμη και στην 

εστία του φιλελευθερισμού, τη Βρετανία, θεσπίστηκε  νόμος για τον περιορισμό της 

μετανάστευσης ο οποίος εισήγαγε την έννοια του "ανεπιθύμητου μετανάστη" ως 

 
429 Steven Beller, Antisemitism. A very short introduction, Oxford University Press, 2007, σσ. 68-76. 
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κριτήριο αποκλεισμού, με στόχο κυρίως τους εβραίους της Ρωσίας (1905 Aliens 

Act).430 Στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της εποχής οι φτωχοί εβραίοι μετανάστες 

παρουσιάστηκαν ως υπαίτιοι της εγκληματικότητας, επιδείνωσης των βιοτικών όρων 

της εργατικής τάξης, αναρχίας, ακαθαρσίας, ασθενειών κ.λπ. Η γενική κατάρρευση 

του βιοτικού επιπέδου στην Ευρώπη μετά τον Α΄  Παγκόσμιο Πόλεμο και η 

αναζωπύρωση του γερμανικού εθνικισμού δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε η 

ανθεβραϊκή διάθεση να μετασχηματιστεί σε επιθετικό αντισημιτισμό, με αποτέλεσμα 

την εβραϊκή γενοκτονία. 

 

6.6 Ο σύγχρονος αντισημιτισμός και ο ποινικός κολασμός του 

Ο σύγχρονος αντισημιτισμός είναι συνέχεια του ναζιστικού αντισημιτισμού, ο 

οποίος αρχικά επαγγέλθηκε την εκδίωξη των εβραίων από τη Γερμανία και τις 

κατεχόμενες από αυτήν χώρες και στη συνέχεια προχώρησε στη συστηματική 

εξόντωσή τους. Γι' αυτό και μετά τον πόλεμο ο αντισημιτισμός δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως οικονομική αντίδραση ή ως ιδεολογική άποψη, αλλά συνιστά 

δικαιολόγηση των ναζιστικών εγκλημάτων.  

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του Αντισημιτισμού από την International 

Holocaust Remembrance Alliance, που αποτελεί διακυβερνητικό οργανισμό 

(συμμετέχει και η Ελλάδα), «ο αντισημιτισμός είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη για 

τους εβραίους, που ενδέχεται να εκφραστεί ως μίσος εναντίον τους. Λεκτικές και 

φυσικές εκδηλώσεις του αντισημιτισμού στοχεύουν σε εβραίους και μη και /ή στην 

περιουσία τους, σε εβραϊκούς κοινοτικούς θεσμούς και θρησκευτικές 

εγκαταστάσεις». Ο ορισμός για τον αντισημιτισμό έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες 

εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (και από την Ελλάδα) καθώς και από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σε οδηγία του προς τα κράτη-μέλη ζήτησε να τον 

ενσωματώσουν στην κρατική νομοθεσία. 

Σύγχρονες εκδηλώσεις αντισημιτισμού είναι ενδεικτικά, σύμφωνα με τον ίδιο 

διακυβερνητικό οργανισμό, οι εξής: 

- Η παρότρυνση ή η παροχή βοήθειας για τη θανάτωση ή τον τραυματισμό 

εβραίων στο όνομα εξτρεμιστικής ιδεολογίας ή θρησκευτικής άποψης, καθώς και η 

δικαίωση των παραπάνω. 

 
430 Πάντως ο νόμος θέσπισε την έννοια του πολιτικού ασύλου. Alison Bashford & Jane McAdam, «The 

Right to Asylum: Britain's 1905 Aliens Act and the Evolution of Refugee Law», Law and History 

Review, May 2014, Vol. 32, No 2, σσ. 309-350. 
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-Η διατύπωση αναληθών ισχυρισμών και στερεοτυπικών χαρακτηρισμών για 

εβραίους (με αυτή τους την ιδιότητα), ή για τη συλλογική δύναμη των εβραίων, όπως 

επί παραδείγματι, ο μύθος ότι υπάρχει παγκόσμια εβραϊκή συνομωσία ή εβραϊκή 

κυριαρχία των ΜΜΕ, της οικονομίας κ.λπ. 

-Η παρουσίαση των εβραίων κατά τρόπο που υποβαθμίζει τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά τους, καθώς και η παρουσίασή τους ως δαιμονικά και επικίνδυνα 

πλάσματα. 

-Η διατύπωση κατηγοριών ότι οι εβραίοι στο σύνολό τους είναι υπεύθυνοι για 

πραγματικό ή φανταστικό έγκλημα που διέπραξαν συγκεκριμένα άτομα, εβραίοι ή 

μη. 

-Η άρνηση της γενοκτονίας των εβραίων από την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, 

τους υποστηρικτές της και τους συνεργάτες της κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε 

αφορά γεγονότα, είτε τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. θάλαμοι αερίων). 

-Η διατύπωση της κατηγορίας ότι είτε οι εβραίοι είτε το κράτος του Ισραήλ 

επινόησε ή διογκώνει το Ολοκαύτωμα. 

-Η διατύπωση της κατηγορίας ότι οι εβραίοι πολίτες μιας χώρας είναι πιο πιστοί 

προς το Ισραήλ ή στις υποτιθέμενες διεθνείς προτεραιότητες των εβραίων, παρά στα 

συμφέροντα του δικού τους κράτους. 

-Η χρήση συμβόλων, εικόνων και  κατηγοριών που απορρέουν από την τυπική 

αντισημιτική παρακαταθήκη (π.χ. οι εβραίοι σκότωσαν τον Χριστό, οι εβραίοι 

χρησιμοποιούν αίμα παιδιών στις τελετές τους κ.λπ.). 

-Η σύγκριση του κράτους του Ισραήλ με τους Ναζί και η απόδοση ευθυνών στους 

εβραίους άλλων χωρών για τις ενέργειες του κράτους αυτού. 

Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 4285/2014, ο οποίος τροποποίησε προϋφιστάμενο 

(927/1979) και αφορά στην τιμωρία της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Ο νόμος 

αυτός καλύπτει τις εκδηλώσεις αντισημιτισμού. Τιμωρείται με φυλάκιση τριών 

μηνών έως τριών ετών όποιος δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε 

άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες 

που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας 

προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις 

γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία.  Απαιτείται να υπάρχει 

πρόθεση εκ μέρους του δράστη, και η πράξη του να γίνεται κατά τρόπο που εκθέτει 

σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική 
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ακεραιότητα των προστατευόμενων προσώπων. Η πρόθεση και το ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα της πράξης κρίνεται από το δικαστήριο. Επιπλέον, ο νόμος τιμωρεί και 

όποιον συγκροτεί ή συμμετέχει σε οργάνωση ή ένωση προσώπων οποιασδήποτε 

μορφής που επιδιώκει συστηματικά την τέλεση των παραπάνω πράξεων. 

 Με βάση τον ίδιο νόμο, τιμωρείται όποιος επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα 

αρνείται την ύπαρξη ή τη σοβαρότητα εγκλημάτων γενοκτονιών, εγκλημάτων 

πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, του Ολοκαυτώματος και των 

εγκλημάτων του ναζισμού που έχουν αναγνωριστεί με αποφάσεις διεθνών 

δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων. Απαιτείται να υπάρχει πρόθεση, η πράξη να 

τελείται δημόσια, και να εκδηλώνεται με τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος 

ή ενέχει απειλητικό ή υβριστικό χαρακτήρα κατά της προστατευόμενης ομάδας ή 

μέλους της.  

 Επίσης, στον Ποινικό Κώδικα προστέθηκε το άρθρο 81Α που αφορά το 

ρατσιστικό έγκλημα. Αναφέρεται σε αδίκημα που τελείται από μίσος λόγω της φυλής, 

του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της 

αναπηρίας κατά του παθόντος και προβλέπει αύξηση του κατώτερου ορίου ποινής για 

το αντίστοιχο αδίκημα. Τέλος, ο Ποινικός Κώδικας (άρθρο 200) προβλέπει ότι όποιος 

κακόβουλα προσπαθεί να εμποδίσει ή με πρόθεση διαταράσσει μια ανεκτή κατά το 

πολίτευμα θρησκευτική συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με φυλάκιση 

μέχρι δύο ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μέσα σε εκκλησία ή σε τόπο 

ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή κατά το πολίτευμα, ενεργεί υβριστικά 

ανάρμοστες πράξεις. 

Σύμφωνα με ειδικές έρευνες, ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα είναι κυρίως 

λεκτικός. Οι φυσικές πράξεις αφορούν τη βεβήλωση εβραϊκών νεκροταφείων και 

μνημείων του Ολοκαυτώματος. Ωστόσο, είναι αρκετά διαδομένες οι ανθεβραϊκές 

προκαταλήψεις, οι οποίες αποτελούν εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη 

αντισημιτισμού υπό τις κατάλληλες συνθήκες και συνιστούν προϋπόθεση για την 

ευδοκίμηση εξτρεμιστικών πολιτικών θέσεων που έχουν αντισημιτικό υπόβαθρο.431 

 

 
431 Γιώργος Αντωνίου, Σπύρος Κοσμίδης, Ηλίας Ντίνας, Λέων Σαλτιέλ, Αντισημιτισμός στην Ελλάδα 

σήμερα. Εκφάνσεις, αίτια και αντιμετώπιση του φαινομένου, Θεσσαλονίκη 2017. 
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6.7 Άρνηση, σχετικoποίηση και αναθεώρηση432 

Ο καθηγητής Gregory Stanton έχει κατατάξει σε στάδια την όλη διαδικασία του 

Ολοκαυτώματος, που είναι τα εξής: 1. Λεκτικός διαχωρισμός μιας ομάδας από την 

υπόλοιπη κοινωνία με αυθαίρετα κριτήρια και χαρακτηρισμός της ως εχθρικής προς 

την υπόλοιπη κοινωνία. 2. Τονισμός του διαχωρισμού της εχθρικής ομάδας με την 

αυθαίρετη χρήση δυσφημιστικών συμβόλων που υποτίθεται ότι την χαρακτηρίζουν. 

3. Υποβάθμιση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών της εχθρικής ομάδας, απόδοση 

συλλήβδην σε όλα τα μέλη της ιδιοτήτων υπανθρώπου. 4. Δημιουργία οργανώσεων 

που εκφράζουν συστηματικά μίσος και εκδηλώνουν βία προς την εχθρική ομάδα. 5. 

Δημιουργία πόλωσης μεταξύ της κοινωνίας και της εχθρικής ομάδας. Η πόλωση 

ενισχύεται από την αδιαφορία και την παθητικότητα της πλειονότητας των πολιτών. 

6. Προετοιμασία για την εξόντωση (ταυτοποίηση όλων των μελών της εχθρικής 

ομάδας, γεωγραφικός διαχωρισμός από την υπόλοιπη κοινωνία, εξαναγκασμός τους 

στη χρήση διακριτικού σήματος). 7. Απαλλοτρίωση της περιουσίας τους. 8. 

Συγκέντρωσή τους σε καθορισμένο τόπο, μεταφορά τους στον τόπο εξόντωσης. 9. 

Εξόντωση. 10. Άρνηση της εξόντωσης. 

Η άρνηση του Ολοκαυτώματος είναι η απόπειρα μικρού αριθμού συγγραφέων να 

διαψεύσουν ότι υπήρξε συστηματική ή οργανωμένη εξόντωση των εβραίων της 

Ευρώπης από τους Ναζί ή να ισχυριστούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ήταν 

μικρότερος ή ακόμη και να ισχυριστούν ότι δεν υπήρχαν θάλαμοι αερίων και άλλες 

μέθοδοι μαζικής εξόντωσης. Τα κύρια σημεία που προβάλλουν οι αρνητές είναι τα 

εξής: Δεν υπήρξε γενοκτονία ούτε και θάλαμοι αερίων. Η "τελική λύση" ήταν η 

εκτόπιση των εβραίων στην Ανατολική Ευρώπη και όχι η θανάτωσή τους. Ο αριθμών 

των θυμάτων ήταν πολύ μικρότερος από έξι εκατομμύρια. Οι εβραίοι ήταν εξίσου 

υπεύθυνοι με τους Γερμανούς για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κύριος εχθρός της 

ανθρωπότητας δεν ήταν η Γερμανία, αλλά η ΕΣΣΔ. Η γενοκτονία ήταν εβραϊκή 

επινόηση ενταγμένη στην προπαγάνδα των Συμμάχων.  

 
432 Η πληρέστερη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στο βιβλίο του 

Richard J. Evans, Lying About Hitler.  History, Holocaust and the David Irving Trial, New York, Basic 

Book, 2001, το οποίο αποτελεί περίληψη της ογκώδους αναλυτικότατης γνωμάτευσής του, ως ειδικού, 

στη δίκη μεταξύ του αρνητή του Ολοκαυτώματος David Irving και της ιστορικού Deborah Lipstadt, 

όταν ο πρώτος μήνυσε τη δεύτερη διότι τον κατηγόρησε στο βιβλίο της Denying the Holocaust: The 

Growing Assault on Truth and Memory (1993), ότι παραποιούσε την ιστορία. Το 2000 το Ανώτερο 

Δικαστήριο (High Court) του Λονδίνου απέρριψε τη μήνυση του Irving και του απέδωσε τον 

χαρακτηρισμό του πλαστογράφου της ιστορίας. 
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Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η απαξίωση των μαρτυριών όσων επιβίωσαν στα 

στρατόπεδα, είτε με την αξιοποίηση αναπόφευκτων αντιφάσεων σε 

μικρολεπτομέρειες είτε με την αντιπαραβολή μαρτυριών Γερμανών, οι οποίοι δεν 

είδαν και δεν άκουσαν τίποτε. Απαξιώνονται επίσης, τα τεκμήρια της εποχής με τον 

ισχυρισμό ότι είναι πλαστά. Άλλοι αρνητές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τη 

χημεία, για να αποδείξουν ότι δήθεν δεν χρησιμοποιήθηκε το αέριο Zyclon, 

φτάνοντας στο σημείο να πλαστογραφήσουν αποτελέσματα εργαστηριακών 

εξετάσεων. 

Από τη δεκαετία του 1970 διαμορφώθηκε ένα δήθεν επιστημονικό ρεύμα 

"αναθεώρησης" από συγγραφείς που δεν αρνούνται ότι υπήρξε το Ολοκαύτωμα, 

αμφισβητούν όμως ότι αυτό ήταν απόρροια οργανωμένου σχεδίου για την εξόντωση 

των εβραίων μέχρι του τελευταίου. Ταυτόχρονα, ισοσταθμίζουν το Ολοκαύτωμα με 

τα δεινά που υπέστη ο γερμανικός λαός από τους Συμμάχους στη διάρκεια του 

πολέμου και μετά από αυτόν. Άλλο στοιχείο είναι η επιμονή στην απουσία γραπτής 

διαταγής του Χίτλερ για την εξολόθρευση των εβραίων, καθώς και στην απουσία 

εγγράφων με ρητές αναφορές στη θανάτωση με δηλητηριώδη αέρια. Επίσης, 

υποστηρίχτηκε ότι οι όροι Endlösung (τελική λύση) και Sonderbehandlung (ειδική 

μεταχείριση) αναγράφονται σε κείμενα τα οποία αναφέρονται σε άλλα θέματα και όχι 

στην εξόντωση των εβραίων. Στο ίδιο πλαίσιο  διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο 

ναζιστικός αντισημιτισμός ήταν ρητορικός, αλλά η πρακτική ήταν ηπιότερη. Οι 

συγκλονιστικές μαρτυρίες που ακούστηκαν στη δίκη της Νυρεμβέργης (όπως του 

διοικητή του Άουσβιτς Rudolf Höss) αμφισβητούνται ως δήθεν προϊόν πιέσεων προς 

τους κατηγορουμένους. 

Οι αφελείς και ψευδο-επιστημονικές απόπειρες συμβαδίζουν και απευθύνονται σε 

διαφορετικό κοινό, οι πρώτες στους λάτρεις των θεωριών της συνομωσίας και οι 

δεύτερες στο καλόπιστο αλλά ανενημέρωτο κοινό. Ωστόσο, έχει διαμορφωθεί ένα 

τεράστιο corpus ιστοριογραφικού, δικαστικού και αρχειακού υλικού για το 

Ολοκαύτωμα. Ήδη το 1985 μετρήθηκαν 2.000 βιβλία (σήμερα είναι πολλαπλάσια) 

και περί τα 10.000 κείμενα μόνον για το Άουσβιτς. Όπως λέχθηκε προσφυώς, το να 

συζητά ένας ειδικός για το Ολοκαύτωμα με έναν αρνητή του Ολοκαυτώματος είναι 

σαν να συζητά κάποιος ερευνητής της NASA με κάποιον που υποστηρίζει ότι η Γη 

είναι επίπεδη. Γι' αυτό και οι αναθεωρητές επιχειρούν να εισέρχονται στη δημόσια 

συζήτηση ως ισότιμοι συζητητές με τους ιστορικούς, επικαλούμενοι την ελευθερία 

της έκφρασης και της έρευνας, αποφεύγοντας την ιστορική ουσία. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Αναφερθείτε στις σχέσεις Ρωμαίων και Βυζαντινών με την εβραϊκή θρησκεία και 

τους εβραϊκούς πληθυσμούς της εποχής. 

2. Αναφερθείτε στα αίτια και το εύρος του αντισημιτισμού στην Ελλάδα σήμερα. 

3. Εξηγείστε τη διάδοση των Πρωτόκολλων των Σοφών της Σιών διεθνώς και στην 

Ελλάδα. 

4. Διαχωρείστε τις έννοιες της εβραιοφοβίας και του σύγχρονου αντισημιτισμού. 

5. Άρνηση, σχετικοποίηση και ποινικός κολασμός. Σχολιάστε τα φαινόμενα και τα 

προβλήματα που ανακύπτουν από τη νομική αντιμετώπιση του φαινομένου. 
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7. Κοινωνιολογική και χριστιανική θεώρηση του αντισημιτισμού 

 

Λέξεις κλειδιά: αντισημιτισμός, άρια φυλή, χριστιανική διδασκαλία 

 

7.1 Κοινωνιολογική θεώρηση 

Ο Houston Stewart Chamberlain, γιος Άγγλου ναυάρχου είναι ο κατεξοχήν 

εκπρόσωπος της ρατσιστικής θεωρίας433. Πίστευε στην «παγκόσμια κυριαρχία» της 

γερμανικής φυλής και για το λόγο αυτό ο Αυτοκράτορας της Γερμανίας Γουλιέλμος 

Β’ όσο και οι εθνικοσοσιαλιστές εκτίμησαν ιδιαίτερα τις απόψεις του. 

Ο μεγαλύτερος και πιο επικίνδυνος εχθρός των Αρίων κατά τη θεωρία του είναι οι 

Εβραίοι. Είναι αδύνατον να συνυπάρξει η «Άρια φυλή» με τους Εβραίους. Πίστευε 

ότι οι «Άριοι» θα έπρεπε να διατηρήσουν τη φυλετική τους καθαρότητα πολεμώντας 

τις δυνάμεις του «Κακού» που ήταν, όπως τόνιζε, οι Εβραίοι, οι οποίοι προσπαθούν 

να επικρατήσουν με κάθε μέσο καταστρέφοντας πολύτιμες πολιτιστικές αξίες άλλων 

λαών434. Αμφισβητούσε την εβραϊκή καταγωγή του Ιησού, ο οποίος ήταν «Άριος» 

διότι δήθεν η Γαλιλαία, όπου γεννήθηκε, δεν κατοικήθηκε ποτέ από Εβραίους, αφού 

ο λαός που ζούσε τότε εκεί ανήκε σε μία από τις «Άριες φυλές»435. Ο αγώνας ενάντια 

στους Εβραίους είναι αγώνας ιδεών. Το «Εβραϊκό Ζήτημα», τόνιζε, δεν είναι δυνατόν 

να λυθεί καθιστώντας τους Εβραίους επιπόλαια υπεύθυνους για τα δεινά κάθε 

εποχής. Κατηγορούσε έτσι την αδιαφορία των Ινδοευρωπαίων και την επανάπαυσή 

τους απέναντι στον εβραϊκό κίνδυνο. Η αδιαφορία αυτή επέτρεψε στους Εβραίους να 

διεισδύσουν σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ζωής. Γι’ αυτό έγραφε ότι η λύση του προβλήματος και άρα η λύτρωση 

από τον «σημιτικό ζυγό» θα είναι πρωτίστως λύτρωση πνευματική436. 

Οι θεωρίες αυτές με τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου αναπτύχθηκαν 

ιδιαίτερα στη Γερμανία και για έναν επιπρόσθετο λόγο. Οι Γερμανοί επειδή 

ηττήθηκαν στα πεδία των μαχών και ταπεινωμένοι λόγω των επαχθών όρων που τους 

επέβαλαν οι νικήτριες δυνάμεις με την υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών 

(1919), θέλησαν να αναζητήσουν μία ισχυρή εθνική ταυτότητα, αξιοποιώντας σε 

υπερβολικό βαθμό τους μύθους των φυλετικών θεωριών, οι οποίες επείχαν θέση νέου 

 
433 H. St. Chamberlain, Τα θεμέλια του 19ου αιώνα (Die Grundlagen des 19 Jahrhunderts), 1899. 
434 Ό.π., σσ. 448 και 450. 
435 G. L. Mosse, Towards the final Solution. A History of European Racism, The University of 

Wisconsin Press, 1978, σ. 106.   
436 H. St. Chamberlain, ό.π., σ. 448. 
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μυστικισμού ή νέας θρησκείας. Κύριος εκφραστής της φυλετικής ιδέας στη Γερμανία 

του μεσοπολέμου ήταν ο καθηγητής της κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστη-

μιο Ιένας Hans F. K. Günther. 

Ο Günther αντί της έννοιας της «άριας φυλής» χρησιμοποιεί την έννοια της 

«βόρειας φυλής», που πρώτος εισήγαγε στη φυλετική συζήτηση ο ρωσικής 

καταγωγής ανθρωπολόγος Joseph Deniker (1852-1918) στο βιβλίο του, Οι Ευρω-

παϊκές φυλές 1889. Στο έργο του που έχει τίτλο, Η φυλετική καταγωγή του γερμανικού 

λαού, διατυπώνει την άποψη ότι η ανθρωπότητα είναι διαιρεμένη σε ιστορικές φυλές 

που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στις διανοητικές ικανότητες, στις ηθικές αξίες 

και στην ανατομία. Φυσικά θεωρεί κατώτερους τους Εβραίους και επιπλέον τονίζει 

ότι η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης είναι η πάλη μεταξύ των «φυλών»437. 

Μόλις είναι ανάγκη να τονίσουμε το γεγονός ότι στο πλαίσιο των θεωριών αυτών 

εντάσσεται και ο «κοινωνικός δαρβινισμός» που συνδέεται με την εξελικτική θεωρία 

του Άγγλου φυσιοδίφη και βιολόγου Charles R. Darwin (1809-1882). Όπως 

αναπτύχθηκε φιλοσοφικά η θεωρία αυτή η επιβίωση του ισχυρότερου είναι η βασική 

αρχή κοινωνικής οργάνωσης. Στον αγώνα για τη ζωή επικρατούν τελικά εκείνα τα 

είδη (στην περίπτωση μας οι φυλές) που είναι ισχυρότερα και μπορούν να προσα-

ρμόζονται, ενώ όλα τα άλλα είναι καταδικασμένα να εξαφανιστούν.  

Η σύνδεση του κοινωνικού δαρβινισμού με την πολιτική ζωή της Γερμανίας είναι 

εμφανής στην περίπτωση του περιβόητου προγράμματος «φυλετικής υγιεινής», 

σύμφωνα με το οποίο συστάθηκε υπηρεσία ευγονικού ελέγχου για τη φυλετική 

καθαρότητα του γερμανικού λαού438. 

Ο αντισημιτισμός διαφέρει του θρησκευτικού αντιουδαϊσμού διότι τα αίτια της 

εχθρότητας κατά των Εβραίων δεν είναι πλέον θρησκευτικά αλλά φυλετικά. Στην 

περίπτωση αυτή έχουμε την αναγωγή των Εβραίων από θρησκευτική κοινότητα σε 

φυλή. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του αντισημιτισμού οι Εβραίοι ανήκουν στη 

«σημιτική φυλή» και ως εκ τούτου είναι βιολογικά και πνευματικά κατώτεροι από 

τους Ινδοευρωπαίους. 

Σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια του αντισημιτικού πνεύματος του 19ου αιώνα 

έπαιξαν οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Οι φιλόσοφοι Johan Fichte 

(1762-1814), ο πρώτος εκλεγμένος πρύτανης του Πρωσικού Πανεπιστημίου του 

 
437 H. F. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes, 1922, (Η φυλετική καταγωγή του γερμανικού 

λαού), σσ. 22ε.   
438 Ζ. Παπαδημητρίου, Ο Ευρωπαϊκός Ρατσισμός, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σσ. 157ε. 
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Βερολίνου, θεωρούσε τους Εβραίους εχθρικό λαό, που συγκρούεται συνεχώς με 

όλους τους άλλους. Δεν πίστευε στη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων στους 

Εβραίους διότι αποτελούσαν ένα «γκέτο», ένα «Κράτος εν Κράτει». Πρότεινε ως 

λύση να κοπούν τα κεφάλια τους μέσα σε μία νύχτα και να αντικατασταθούν με άλλα, 

στα οποία δεν θα υπάρχει έστω και μία εβραϊκή ιδέα. Τόνιζε συγκεκριμένα: «Για να 

προστατευθούμε από αυτούς δεν βλέπω άλλη δυνατότητα, παρά μόνο να κατακτήσουμε 

για λογαριασμό τους τη γη της Επαγγελίας και να τους εξαποστείλουμε όλους εκεί». 

Αργότερα τη σκυτάλη του αντισημιτισμού θα πάρουν ο μουσικοσυνθέτης Richard 

Wagner (1813-1883) και ο ανατολιστής και φιλόσοφος Anton Lagarde439 (1827-

1891). 

Οι θεωρίες αυτές λειτουργούν ως προβολή θρησκευτικών υποκατάστατων. Θέτουν 

στη θέση του Θεού τον Άνθρωπο και στη θέση της Εκκλησίας το Κράτος και την 

φυλετική θεωρία περί ανωτερότητας. Σε κάθε περίπτωση κινούνται στην κατεύθυνση 

ενός νεοπαγανιστικού πανθεϊσμού που υποκαθιστά την υπερβατικότητα και την 

πνευματικότητα με μία παχυλή υλικότητα, η οποία θεμελιώνει τη βαρβαρότητα και 

την κτηνωδία της δύναμης όχι απλώς του Υπερανθρώπου, αλλά και του 

Υπανθρώπου. 

 

7.2 Χριστιανική θεώρηση 

Βασική θέση της Ορθόδοξης Χριστιανικής θεολογίας αποτελεί η ρήση του Ιωάννη 

του Δαμασκηνού «Οὐχ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα θέλομεν, ἀλλὰ Θεὸν 

ἐνανθρωπήσαντα440». Η θεολογική αυτή Πατερική ρήση μας καλεί με πνεύμα 

ταπείνωσης και εσωτερικής κάθαρσης να αποβάλουμε τον «ανθρωπόθεο» που 

κρύβουμε μέσα μας (αυτοείδωλο ἐγενόμην) και να αποδεχθούμε τη θυσιαστική 

προσφορά της συνύπαρξης, αλληλοπεριχώρησης και καταλλαγής. Ο άθεος υπαρξι-

στής φιλόσοφος Ζ. Π. Σαρτρ έλεγε και είχε δίκιο ότι ο «αντισημιτισμός είναι ο σνο-

μπισμός των φτωχών», επισημαίνοντας την κοινωνικο-ψυχολογική διάσταση της 

αντισημιτικής συμπεριφοράς441. Οι απλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον Εβραίο ως 

αποδιοπομπαίο τράγο, γιατί έτσι μπορούν να αισθάνονται φυλετικά, κοινωνικά, πο-

λιτικά και θρησκευτικά ανώτεροι. Αντισταθμίζουν με τον τρόπο αυτό τα αισθήματα 

κατωτερότητας που καλλιεργεί η έλλειψη προοπτικών και προόδου. Όπως μάλιστα 

 
439 Ό.π. 
440 Ι. Δαμασκηνού, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, Γ’, 2. PG 94, 988. 
441 J. P. Sartre, Drei Essays: Ist des Existenzia lismus ein Humanismus?, Berlin 1964, σσ. 119-120.  
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έλεγαν οι εκπρόσωποι της Κριτικής Σχολής της Φρανκφούρτης, ο αντισημιτικός 

τρόπος συμπεριφοράς γεννιέται σε καταστάσεις στις οποίες τυφλωμένοι, στερημένοι 

άνθρωποι αισθάνονται ότι αποκτούν κοινωνική υπόσταση μέσα από τη βία σε 

ανυπεράσπιστα θύματα442. 

Η Ορθόδοξη Χριστιανική θεανθρωποκεντρική διδασκαλία επισημαίνει ότι ο 

ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι φυλετικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις σε βάρος των 

ανθρωπίνων προσώπων προσβάλλουν τον νομικό πολιτισμό μας και οδηγούν σε 

διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Οι εθνοκαθάρσεις, οι Γενοκτονίες και τα Ολοκαυ-

τώματα προσβάλουν όχι απλώς τους νόμους της Χάριτος του Θεού (τους πνευ-

ματικούς νόμους), αλλά και κάθε έννοια Φυσικού Δικαίου, που αφορά όλες τις 

ανθρώπινες κοινωνίες σε όποια θρησκεία, πολιτισμό ή έθνος ανήκουν. 

Οι φυλετικοί και θρησκευτικοί φανατισμοί και οι φονταμενταλισμοί οδηγούν σε 

γκετοποιήσεις, μισαλλοδοξίες, ανταγωνισμούς και αποκλεισμούς. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι θα πρέπει να καλλιεργηθεί μία λογική συγκρητισμού και 

ομογενοποιημένης Παγκοσμιοποίησης προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές 

αυτές καταστάσεις. Δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί καμία λογική δογματικού μινιμα-

λισμού που ακυρώνει τις δογματικές διαφορές των θρησκειών. Άλλωστε η δημοκρα-

τική συνείδηση θεμελιώνεται στη συνύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών κοινο-

τήτων που δέχονται όμως τις βασικές αρχές λειτουργίας των Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η καταξίωση του ανθρωπίνου Προσώπου από 

τον Χριστιανισμό σε συνδυασμό με την έντονη κοινωνική διδασκαλία του, θεμελίωσε 

τις πολιτισμένες και σύγχρονες αρχές της δημοκρατίας, της καταλλαγής, της ειρήνης, 

της ανεκτικότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτή άλλωστε είναι η προσφο-

ρά εκτός της Α. Γραφής και του Μ. Κωνσταντίνου με το διάταγμα των Μεδιολάνων 

(313 μ.Χ.). 

Σύμφωνα με τον Απ. Παύλο επισημαίνεται η ισότητα όλων των ανθρώπων αφού 

είναι δημιουργήματα του Θεού. Στις Πράξεις των Αποστόλων περιγράφεται η 

σχετική διδασκαλία του στους Αθηναίους: «Δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα 

έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σ’ όλη τη γη»443. Αυτή είναι άλλωστε 

και η διδασκαλία της Πεντατεύχου στην Παλαιά Διαθήκη εφόσον όλοι είναι κατ’ 

 
442 M. Horkheimer – Th. Adorno, Η διαλεκτική του Διαφωτισμού, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 1986, σ. 153. 
443 Πράξ. 17,26. 
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εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού δημιουργήματα. Στο Λευϊτικό υπογραμμίζεται ο 

χρόνιος κανόνας της Ηθικής: «Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν»444. 

Μ’ όλες τις διαφορές τους Χριστιανισμός και Ιουδαϊσμός έχουν και κοινά σημεία, 

όπως η Π. Διαθήκη και οι διδασκαλίες των Προφητών, στα πλαίσια της Αβρααμικής 

θρησκευτικής πίστης. Οι αρχικές ιουδαιοχριστιανικές κοινότητες ήταν 

εξελληνισμένες. Η πολυμορφία του Ιουδαϊσμού υπήρξε το πρώτο περιβάλλον στο 

οποίο αναπτύχθηκε η Χριστιανική Εκκλησία σαφώς διαφοροποιούμενη και οριοθε-

τούμενη. Με τη νέα θεολογική οπτική και διδασκαλία του Χριστιανισμού οι Ψαλμοί 

και τα άσματα του αρχαίου Ισραήλ, όπως και τα αναγνώσματα από τους Προφήτες 

και την Πεντάτευχο, κατέλαβαν σημαντική θέση στη ζωή της Εκκλησίας.  

Τελικά η Οικουμενική ανάπτυξη του Χριστιανισμού ξεπέρασε τον Ιουδαϊκό 

εθνοφυλετισμό και κατήργησε την τυπολατρία και τον νομικισμό. Οι εξελίξεις αυτές 

στο πλαίσιο της Εκκλησιαστικής  Χριστιανικής Οικουμένης δεν στράφηκαν εναντίον 

των Ιουδαίων ως προσώπων, αλλά υπερέβησαν και έκριναν την Ιουδαϊκή θεολογία. 

Η Εκκλησία της Ελλάδος την περίοδο της Κατοχής έκανε πολλές ενέργειες για να 

προστατεύσει τους ανυπεράσπιστους Εβραίους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1371 του 

1968 επισημαίνεται ότι την περίοδο εκείνη «οὐ μὸνον δέν ὑστέρησε ἀλλὰ, κατὰ 

ἐπιβεβλημένην Αὐτῇ Χριστιανικὴν καί ἀνθρωπιστικὴν ἀντὶληψην καθήκοντος, 

παντοιοτρόπως ἐπεδείξατο τήν μέριμναν καί συμπαράστασιν Αὐτής πρὸς τούς Ἕλληνας 

τούτους συμπατριώτας ἡμῶν Ἑβραίων… κατὰ τα ἔτη τῆς ἐν τῇ Πατρίδι ἡμῶν 

Γερμανικής δίᾳ Κατοχής»445. 

  

 
444 Λευϊτικό 19,18  
445 Σπ. Κοντογιάννη, Ο ρόλος του Ελληνικού Κλήρου στη διάσωση των Εβραίων, Υπ. Εξωτερικών Οι 

Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών, εκδ. Μίλητος, Αθήνα, σσ. 71-88.   
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4. Τι υποστήριζε ο F. K. Günther; 

5. Σε τι διαφέρει ο Αντισημιτισμός από τον θρησκευτικό αντι-ιουδαϊσμό; 

6. Οι θρησκευτικές θεωρίες λειτουργούν ως «θρησκευτικά υποκατάστατα»; 

Αναπτύξτε 

7. Τι σχέση έχει η ρήση του Αγ. Ιωάννη του Δαμασκηνού με την αντιμετώπιση του 

ρατσισμού; 

8. Τι υποστήριζε για τον αντισημιτισμό ο Ζ.Π. Σαρτρ; 

9. Τι διδάσκει για το πρόβλημα αυτό η Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία;   


