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Την 27η Ιανουαρίου, ηµέρα µνήµης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων στα σχολεία όλης της 
χώρας, διδάσκεται το δίωρο µάθηµα της µνήµης του Ολοκαυτώµατος και των εγκληµάτων κατά 
της ανθρωπότητας. Χρειάζονται προτάσεις που ο µαθητής να υποβάλλεται περισσότερο σε 
βιωµατικές και λειτουργικές/διαδραστικές ενέργειες. Απαιτούνται πολιτισµικά ενεργήµατα που 
θα δώσουν την ευκαιρία να εισχωρήσει κανείς στην τραγικότητα του γεγονότος και να ενισχυθεί 
η ιστορική µνήµη, µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Πραγµατικές µαρτυρίες ανθρώπων 
που µπορούν οι ίδιοι (επιζήσαντες, διασωθέντες, απόγονοι) να µεταβιβάσουν και στοιχεία µέσα 
από τον δικό τους πολιτισµό, όπως ένα σεφαραδίτικο τραγούδι, µια ιστορία, µια παροιµία στη 
γλώσσα τους και στη συνέχεια οι µαθητές να υποβληθούν στη διαδικασία εκµάθησης αυτού του 
τραγουδιού, αποτελεί µια διαδικασία όχι µόνο εµπειρικής γνώσης αλλά και ουσιαστικής 
επενέργειας στην ιστορική συλλογική µνήµη. 

Λέξεις κλειδιά: Ολοκαύτωµα, σεφαραδίτικη µουσική κουλτούρα, τραγούδι, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για ηµέρα Μνήµης, ιστορική συλλογική µνήµη, αντισηµιτισµός, 27η 
Ιανουαρίου – 

The music of the Sephardic Community of Thessaloniki and the National 
Day of Remembrance for Victims and Heroes of the Holocaust - January 

27th [The course of Historical Collective Memory through Cultural 
Interaction - Proposals] 

Kostis Papazoglou  
Conductor, Music Educator, Researcher of Cultural Anthropology 

kostis.papazoglou@gmail.com 

The 27th of January is the Commemoration Day of the Holocaust (Shoa) when all Greek 
students participate with special educational programs preserving the collective memory. 
Considering this, it is important to empower this historical day with more educational and 
empirical ways such as sharing a personal experience about holocaust, listening to a Jewish 
song and then learning  it or learning an adverb in ladino language. This way students will 
be helped not only to have a holistic approach about this historical day but also to preserve 
the historical collective memory. The aim of this process is to keep alive in people's memory 
how all these traumatic experiences are now declared as crimes against the humanity. 
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Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια επιβάλλεται από κοινή διυπουργική απόφαση 
του Συµβουλίου της Ευρώπης, η θεσµοθέτηση Ηµέρας για τη Μνήµη του 
Ολοκαυτώµατος και την πρόληψη των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας στα 
σχολεία όλης της χώρας (άρθρο 9 της Διακήρυξης των Υπουργών Παιδείας). Την 27η 
Ιανουαρίου ηµέρα µνήµης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων, πρέπει να διδάσκεται 
το µάθηµα της ιστορικής µνήµης που αναφέρεται στο τραγικό γεγονός που 
ονοµάζεται Ολοκαύτωµα, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 

Μέχρι τώρα στο συγκεκριµένο µάθηµα (αφιερώνεται ένα δίωρο) και για τη 
συγκεκριµένη εκπαιδευτική διαδικασία δεν υπήρχαν κάποιες συγκεκριµένες 
υποδείξεις, παρά µόνο ελεύθερη επιλογή θέµατος εκ των δασκάλων-καθηγητών, σε 
ό,τι αυτοί κρίνουν δόκιµο για την ηµέρα. Απουσίαζαν οι προτάσεις που να έχουν 
σκοπό την παρουσίαση πολιτισµικών αγαθών που να αναδεικνύουν τις αρετές της 
διαφορετικότητας. Η πρακτική αυτή έχει αποδείξει πως οι ιδέες είναι πολύ λίγες, από 
µία "κινηµατογραφική ταινία " που να αναφέρεται στο ολοκαύτωµα, έως κάποιες 1

"µουσικές σεφαραδίτικες/εβραϊκές παρουσιάσεις", ενώ η αποτελεσµατικότητα της 
ενηµέρωσης που επιδιώκει η εκπαιδευτική κοινότητα αµφισβητείται καθώς δεν 
υπάρχει συγκεκριµένη πρόταση/οδηγός που να κατέληξε σε συγκεκριµένα 
επιστηµονικά συµπεράσµατα. Αν συνυπολογίσει κανείς πως ο αντισηµιτισµός στην 
ελληνική κοινωνία παραµένει αρκετά υψηλός , για χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, 2

τότε εύκολα καταλήγει στο συµπέρασµα πως η συγκεκριµένη εκπαιδευτική 
διαδικασία χρειάζεται ενίσχυση και αποφασιστικές προτάσεις. Προτάσεις, µέσω των 
οποίων ο µαθητής να υποβάλλεται σε βιωµατικές και λειτουργικές/διαδραστικές 
ενέργειες. Απαιτούνται πολιτισµικά ενεργήµατα που θα δώσουν την ευκαιρία να 
εισχωρήσει  κανείς στην τραγικότητα του γεγονότος και να ενισχυθεί η ιστορική 
µνήµη µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Γνωριµία πεδίου/χορωδίας/ανθρώπων 

Στη χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης υπάρχουν άνθρωποι µε 
προσωπικές µαρτυρίες διάσωσής τους. Μαζί µας στο εργαστήριο παρευρίσκονταν οι 
Βικτώρια Μπενουζίλιο  και ο Ζακ Αλχανάτης , καθώς και απόγονοι επιζώντων. Αυτό 3 4

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για να µπορέσει να γίνει κατανοητή η τραγικότητα του 
γεγονότος αλλά και η διατήρηση της ιστορικής µνήµης, ακριβώς διότι είναι ζωντανή 
και αδιάσειστη προσωπική εµπειρία. Μέσα από πραγµατικές µαρτυρίες ανθρώπων 
που οι ίδιοι µπορούν να µεταβιβάσουν µέσα από τον δικό τους πολιτισµό (όπως ένα 
σεφαραδίτικο τραγούδι, µια ιστορία, µια παροιµία στη γλώσσα τους) ενώ στη 
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 Κινηµατογραφική ταινία Μ. Μανουσάκη - https://el.wikipedia.org/wiki/Ουζερί_Τσιτσάνης1

 Έρευνα ιδρύµατος Böll - https://gr.boell.org/sites/default/files/antisimitismos_lr.pdf2

 Η ιστορία διάσωσής της ανaδηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Documento, 18.3.2018, µε τον τίτλο "ένα 3

παιδί θυµάται", σελ 16. Η πρώτη καταγραφή έγινε στο ηµερολόγιο του ερευνητή.
 Η ιστορία του καταγεγραµµένη στη δηµοσίευση "Επτά τραγούδια για να ζω", Παπάζογλου Κ., της 4

βιβλιοθήκης Πέργαµος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/
browse.html?params.id=1058836.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?params.id=1058836
https://gr.boell.org/sites/default/files/antisimitismos_lr.pdf
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συνέχεια οι µαθητές/παρευρισκόµενοι υποβάλλονται στη διαδικασία εκµάθησης 
αυτού του τραγουδιού. Αυτό αποτελεί µια διαδικασία όχι µόνο εµπειρικής γνώσης 
αλλά και ουσιαστικής επενέργειας στην ιστορική συλλογική µνήµη (Παπάζογλου, 
2016). 

Περιγραφή του εργαστηρίου 

Αρχίζει η συζήτηση/γνωριµία µε τα παρευρισκόµενα µέλη της χορωδίας η οποία 
περιλαµβάνει ως θέµα της τις διάφορες δραστηριότητες στη διάρκεια της εβδοµάδας, 
του µήνα, του έτους. Με τη βοήθεια του εµψυχωτή/εκπαιδευτικού η συζήτηση 
προχωρά στις εβραϊκές ετήσιες γιορτές και τι συνήθως πραγµατοποιούνται σε αυτές 
(ενδεικτικά κάποιες κοινές εορτές όπως το Πέσαχ κ.ά). Μοιραία η συζήτηση 
επικεντρώνεται στη σεφαραδίτικη κουζίνα, µιας και το φαγητό, όπως το σέντερ 
(πασχαλινό δείπνο), αφορά και άλλους πολιτισµούς, όπως τον χριστιανικό κόσµο. Η 
συζήτηση συνεχίζεται µε περιγραφή και µικρή ιστορική αναδροµή στη γλώσσα 
(Λαντίνο). Απαντώνται ερωτήσεις γνωριµίας της κοινότητας (βρίσκεται αδιάλειπτα 
στη Θεσσαλονίκη από το 1492 και µετέπειτα) και γίνονται αναφορές σε παλαιότερες 
ισραηλιτικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρονται στη Βίβλο [Πράξεις 
των Αποστόλων κεφ.17, εδ.1 - "...ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή 
των Ιουδαίων" - 1ος αι. µ.Χ.]. 

Οι πολιτισµικές αναφορές σχετικές µε την Ιστορία των εβραίων στην πόλη 
βοηθούν στην εξοικείωση των µαθητών µε τις ιδιαιτερότητες των εβραϊκών 
κοινοτήτων, καθώς γίνεται γνωστή η σχέση τους µε πολλά τοπωνύµια της 
Θεσσαλονίκης (Μοδιάνο, στοά Χίρς, βίλα Αλλατίνη κ.ά.). Η αναφορά σε ονόµατα 
συµµαθητών µας (ονόµατα που δείχνουν αναγωγή στην Ισπανική κουλτούρα) 
δηµιουργεί ευχάριστες εκπλήξεις στους χριστιανούς Σαλονικιούς που πιθανόν να µην 
γνώριζαν την προέλευσή τους. Μέχρι τη δεκαετία του ΄80 οι ίδιοι οι επιζώντες από τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν αφηγούνταν σχεδόν ποτέ τα παθήµατά τους. Τα 
σκέπαζε όλα µία µυστηριώδης οµίχλη που προέρχονταν από το φόβο "...καλύτερα να 
µη γνωρίζουν πολλά µήπως και ξανασυµβούν" έλεγαν οι παλιοί (µαρτυρία 
συγγραφέα), κάτι που δικαιολογούσε οποιαδήποτε σιωπή.  

Έτσι η παρουσίαση του εργαστηρίου µας χωρίζεται σε δύο µέρη: το θεωρητικό 
και το πρακτικό. Το θεωρητικό περιλαµβάνει γνωριµία πεδίου µε συζήτηση ή 
παρουσίαση ηχητικών/κινηµατογραφικών αποσπασµάτων αλλά και "δια ζώσης" 
εµπειρίες και το πρακτικό περιλαµβάνει το χορωδιακό/χορευτικό εργαστήρι.  

Μαρτυρίες παρευρισκόµενων σεφαραδιτών - συµπεράσµατα 

Στη συνέχεια της παρουσίασης η διευθύντρια του εβραϊκού σχολείου διηγήθηκε την 
οµαλή συµπόρευση των χριστιανών και εβραίων µαθητών και την κοινή αποδοχή της 
εβραϊκής και χριστιανικής θρησκευτικής κουλτούρας και ελληνικής παιδείας. 
Κάποιος θα µαρτυρήσει πώς σώθηκαν οι γονείς του, άλλος, πώς ο ίδιος διέφυγε την 
σύλληψη. Έτσι πέρα από προσωπικές µαρτυρίες εφόσον υπάρχουν, αν όχι τότε 
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επικουρείται κάποιο κινηµατογραφικό απόσπασµα ή ντοκουµέντο  από το διαδίκτυο. 5

Με τη συµµετοχή όµως ανθρώπων (όλης ή µέρους της χορωδίας, όπως έγινε στο 
εργαστήρι µας) που είτε είναι απόγονοι επιζησάντων είτε διασωθέντες, καθώς και της 
αφήγησης της δικής τους προσωπικής µαρτυρίας και κατάστασης, ενισχύεται η δια/
δραστικότητα της παρουσίασης . 6

Γενικά έχει αποδειχθεί πως όσο καλύτερα γνωρίζεις τους ανθρώπους τόσο 
περισσότερο αναρωτιέσαι για τον άδικο χαµό των συµπολιτών µας, Θεσσαλονικέων 
εβραίων. Όσο βαθύτερα γνωρίζεις την κουλτούρα του διπλανού σου, τόσο αρχίζει να 
σου λείπει η παρουσία του. Οι αποδείξεις των παραπάνω είναι αυτονόητες, σε ένα 
εργαστήρι µε επίκεντρο την πολιτισµική γνωριµία, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η 
βίαιη απουσία χιλιάδων εβραίων από την πόλη µας συνέβη εξαιτίας της 
θρησκευτικής/φυλετικής ιδιαιτερότητας και όχι µε υπαιτιότητά τους ή εξαιτίας 
κάποιας διαµάχης. Γίνεται σαφές ότι οι Ναζί είχαν φυλετικές προθέσεις διαχωρισµού 
των ανθρώπων, υποστηρίζοντας την καθαρότητα της άριας φυλής. Έτσι διείσδυσαν 
στην κατεχόµενη Ελλάδα επιβάλλοντας τις απεχθείς και επαίσχυντες δολοφονικές  
τους πράξεις.  

Το συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι η θωράκιση της νεολαίας/κοινωνίας 
ενάντια σε οµαδοποιηµένες ενέργειες κατά της διαφορετικότητας και η ανάδειξη 
προβληµάτων που προκύπτουν από παρόµοιες συµπεριφορές είναι αναγκαίο. 
Σηµαντικό στοιχείο που να αιτιολογεί την ενίσχυση της γνώσης σχετικά µε το 
Ολοκαύτωµα αλλά και τον αντισηµιτισµό είναι η παροχή γενικότερης παιδείας στον 
πληθυσµό. Η έρευνα του Ιδρύµατος H. Böll, µε έδρα και τη Θεσσαλονίκη (όπως 
προαναφέραµε στη 2η υποσηµείωση), παρέχει σηµαντικά στοιχεία στο γεγονός "...ότι 
η εκπαίδευση και η γνώση µειώνουν την ξενοφοβία και τον ρατσισµό”. 

 

Αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας για τον αντισηµιτισµό στην ελληνική κοινή γνώµη 
 - Heinrich Böll Stiftung 
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 Υπάρχουν σύντοµα αποσπάσµατα από το ντοκυµαντέρ της Στέλα Παπαστεφάνου: "Με αναµνήσεις 5

και τραγούδια" - απέσπασε ειδικό βραβείο για τη µουσική από το Viva Film Festival που 
πραγµατοποιήθηκε στο Σεράγεβο. Ήταν µια παραγωγή του διεθνούς φεστιβάλ κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης και του τµήµατος κινηµατογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
 βλ. "Για τη µεθοδολογία της συνέντευξης - αφήγησης ζωής" βλ. Χρηστάκης, 2010.6
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Χορωδιακό εργαστήρι 

Το χορωδιακό εργαστήρι βασίστηκε στην εκµάθηση σεφαραδίτικων και εβραϊκών 
τραγουδιών (όπως και παραδοσιακών χορών π.χ. Χόρα ) και την αντίστοιχη 7

παράθεση υλικού για τη χρήση σε σχολικές µονάδες, από το ρεπερτόριο της 
χορωδίας. Ο στόχος του εργαστηρίου, εκτός όλων των παραπάνω, συνοψίζεται στα 
εξής: Γνωριµία της κουλτούρας των σεφαραδιτών εβραίων της Θεσσαλονίκης, µέσω 
της µουσικής και του χορωδιακού/οµαδικού τραγουδιού. Η µουσική αλλά και ο χορός 
που ενέχει µουσική/ρυθµική πράξη, είναι το καλύτερο µέσο γνωριµίας του άλλου. 
Στη Μόρια της Λέσβου αντάλλαξα µε πρόσφυγες τραγούδια δικά µου και δικά τους 
και η εµπειρία µου ήταν µοναδική (ελπίζω και γι αυτούς, δεν τους ξανασυνάντησα). 
Αυτοί µου τραγούδησαν, µε την κιθάρα, δικό τους τραγούδι στη γλώσσα τους και γω 
δικό µου. Όσες φορές τους θυµάµαι (και αυτές είναι περισσότερες από όσες 
αναλογούν σε µια φυσιολογική και τυχαία συνάντηση ανθρώπων ) συγκινούµαι και 8

νιώθω ιδιαίτερη νοσταλγία γι αυτούς τους ανθρώπους και τις φωνές τους.  
Στο εργαστήρι µας στόχος ήταν να συµπράξουµε σε οµαδικό χορωδιακό 

τραγούδι. Όχι κατά ανάγκη πολυφωνικό, απλώς οµαδικό.  

Παραθέτουµε δύο τραγούδια στα οποία συµπεριλαµβάνονται το µουσικό 
κείµενο, το πρωτότυπο κείµενο τραγουδιών, η µετάφραση των τραγουδιών καθώς και 
πληροφορίες για την ιστορία αλλά και το νόηµα των στίχων, εκεί που απαιτείται.  

Τα τραγούδια είναι: ένα σεφαραδίτικο , στη Λαδίνο (ήταν η καθοµιλουµένη 9

γλώσσα της αγοράς/γειτονιάς/κατοικίας) και ένα εβραϊκό τραγούδι/χορό/χόρα  (τα 10

εβραϊκά ήταν η γλώσσα της προσευχής/συναγωγής αλλά και της διεθνούς 
συνεννόησης). 
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 http://www.jewish-music.huji.ac.il/content/hora - και βίντεο στο https://www.youtube.com/watch?7

time_continue=51&v=XtVYGWyyd2M
 Εθνογραφικό ηµερολόγιο ερευνητή συγγραφέα (Μυτιλήνη, 2016). 8

 Diziocho anios tengo (είµαι δεκαοκτώ χρονών) από τη συλλογή: Levy, I. (1959). Chants Judeo-9

Espagnoles. Λονδίνο: Federation Sephardite Mondiale Departement Culturel, καταγραφή σε µουσική 
παρτιτούρα.

 Radhalaila από τη συλλογή: Frey, M., Mettke, B. G., & Suttner, K. (1983). Chor aktuel, Ein 10

Chorbuch für den Musikuntericht an Gymnasien. Kassel: Gustav Bosse Verlag.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=XtVYGWyyd2M


Workshop - Εργαστήρια Παπάζογλου

 
Περπατώντας στην πλατεία 
Μια γυναίκα συναντώ 
Με παράστηµα ωραίο 
Με µαγεύει σαν την δω 

Μαύρα µακριά µαλλιά 
Μ’ έκαναν να ερωτευτώ 

Η καρδιά µου πως χτυπούσε 
Είχα χάσει τη µιλιά 

Είµαι δεκαοκτώ χρονών  
Μες της νιότης τον ανθό 
Με έκαψες σε µια φωτιά 
Απ’ την πρώτη τη µατιά 

τρα	  λα	  λα	  ...	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ελεύθερη	  απόδοση	  στα	  ελληνικά:	  	  
Λέλος	  Αρούχ  

R  
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Workshop - Εργαστήρια Παπάζογλου

Το εβραϊκό τραγούδι “Ρανταλάιλα" (Frey, Mettke & Suttner, 1983). είναι ένα 
χορευτικό τραγούδι συναναστροφής. Σε ελεύθερη απόδοσή: Πέφτει η νύχτα, 
µεγαλώνει το τραγούδι µας που σπάει τον ουρανό, οι καρδίες µας γίνονται µία …και 
αιωνίως συνεχίζεται η αλυσίδα. Η επιλογή του τραγουδιού έχει αναφορές σε 
πανανθρώπινες έννοιες και ιδέες που προωθούν την αδελφοσύνη και την ειρήνη. Εάν 
συνδέσουµε το τραγούδι µε χορό έχουµε άµεσο αποτέλεσµα στους στόχους του 
µαθήµατος. Ο χόρα είναι ζωηρός χορός, ιδιαίτερα αγαπητός στη νεολαία (στις 
εβραϊκές κοινότητες της διασποράς διδάσκεται στις κατασκηνώσεις). Το ιδιόρρυθµο 
δέσιµο των χεριών δηµιουργεί µια ανθρώπινη αλυσίδα και ενισχύει το νόηµα των 
στίχων. 

Γενικό συµπέρασµα του εργαστηρίου 

Η ενασχόληση των µαθητών µε πολιτισµικά αγαθά διαφορετικότητας του γείτονα/
συµµαθητή/συµπολίτη µας αναδεικνύει τη συµπεριφορά και ιδιαιτερότητα του άλλου 
και τον κάνει οικείο. Η γνώση του πολιτισµού του "απέναντι" µειώνει τον φόβο και 
αυξάνει τα συναισθήµατα αγάπης και χαράς. Προσδίδει ανεκτικότητα στη 
συµπεριφορά µου και αποδοχή του άλλου. Ο καθηµερινός χαιρετισµός των εβραίων, 
απανταχού της γης είναι shalom=ειρήνη. Η πραγµατική όµως έννοια είναι ειρήνη σε 
όλους και σε όλα. Εάν έχει ο γείτονας ειρήνη, τότε έχω και εγώ. Τέλος, κάθε εργασία/
αποτέλεσµα, καλό θα ήταν να δηµοσιοποιείται για να αποδεικνύει στη µαθητική 
κοινότητα και τον περίγυρό της τη γενναιότητα της γνώµης που επιβάλλεται σε 
ειρηνικές κοινωνίες. Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρει η παγκόσµια δράση 
#weRemember (θυµόµαστε). Δεν πρέπει να υποκρύπτεται ούτε µία στιγµή 
αµφιβολίας για την ορθότητα επιλογής των πολιτισµικών µας ενεργηµάτων. Αυτό 
προσδίδει θάρρος, παρρησία αλλά κυρίως ηγετική αρωγή, µέσα από την οµαδική 
δουλειά που χρειάζεται να καλλιεργείται σε µια δηµοκρατική κοινωνία.  
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