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Ο εβραϊσµός της Ελλάδας και οι φωνές για «ενότητα και σωφροσύνη» την επαύριον της Σοά 
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Σε επιστολή του προς το Ισραηλιτικόν Βήµα στις αρχές Ιανουαρίου του 1946, ο Άρων Πίλο, 

αριθ. βραχίονα 113204, έγραφε: «Συ είσαι η εφηµερίδα που ενδιαφέρεσαι για τα ζητήµατα 

των λίγων Ελλήνων Εβραίων που σώθηκαν από τα κάτεργα της Πολωνίας […]. Ο χειµώνας 

ήρθε κι’ εµείς γυµνοί, χωρίς φαγί, ρούχο και παλτό γυρίζουµε στους πέντε δρόµους χωρίς 

κανείς να µας συνδράµει. Ούτε ο Σύλλογος των Οµήρων, ούτε η Τζόϊντ, ούτε η σηµερινή 

κοινότητα, που βαδίζει στ’ αχνάρια της προπολεµικής […]. Μερικοί ευκατάστατοι κάµουν 

ένα σύλλογο και δίνουν αράδα διαλέξεις. Καλά και άγια όλα αυτά, αλλά πρώτα ζη κανείς 

και µετά φιλοσοφεί!». Τέσσερις µήνες αργότερα, το δηµοσιογραφικό όργανο της 

Σιωνιστικής Οµοσπονδίας Ελλάδος, το ∆ελτίον Εβραϊκών Ειδήσεων (Αθήνα, 1945-46), ζητούσε 

συγγνώµη από τους αναγνώστες του «διότι ησχολήθηµεν µε [τα] αερολογήµατα [της] 

θορυβοποιού εβραϊκής εφηµερίδος της Θεσσαλονίκης, τα οποία µας υπενθυµίζουν το 

γνωµικόν “των οικιών υµών εµπηπραµένων [sic] υµείς άδετε”». Την επαύριον της Σοά δύο 

φωνές, µία ατοµική και µία συλλογική, εκφράζονται για µία τρίτη εβραϊκή φωνή, συλλογική 

κι αυτή.  

Τα σύντοµα αυτά αποσπάσµατα συνεπικουρούν στην άποψη που δηµόσια εξέφρασε ο 

αµερικανοεβραίος δηµοσιογράφος Hal Lehrman την άνοιξη του 1946 ότι στον εβραϊσµό της 

Ελλάδας «ενδηµούν διαµάχες µεταξύ των ∆εξιών και των Αριστερών, των ελάχιστων 

πλουσίων και των πολλών φτωχών, των εκτοπισµένων και των µη εκτοπισµένων, των 

Σιωνιστών και των µη-Σιωνιστών». Μ’ άλλα λόγια, πιστοποιείται το έλλειµµα ενότητας. 

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να αναδείξει τις πολυποίκιλες φωνές του ιστορικού 

υποκειµένου και κατ’ επέκταση να ερµηνεύσει το φάσµα των στάσεων απέναντι στο 

πρόταγµα για «ενότητα και σωφροσύνη». Το πραγµατολογικό υλικό της ανακοίνωσης θα 

αντληθεί από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου 

Ελλάδος, τη σιωνιστική Εβραϊκή Εστία (Αθήνα, 1947) και κυρίως το Ισραηλιτικόν Βήµα 

(Θεσσαλονίκη, 1945-47)· πρωτογενές υλικό που µόνο περιστασιακά έχει µελετηθεί έως 

σήµερα. 



 

Φωνή βοώντος εν τη ερήµω;  
Οι πρώτες προσπάθειες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης  

για αποκατάσταση των εβραϊκών περιουσιών 
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«Αποτελεί παράλειψιν σοβαροτάτην η µη κατάργησις άµα τη απελευθερώσει της χώρας του 

ανελευθέρου Γερµανικού νόµου 205, εξυπηρετήσαντος µόνον τον κατακτητήν και τους µετ’ 

αυτούς συνεργασθέντας των οποίων την παραδειγµατικήν τιµωρίαν διεκήρυξαν αι από της 

απελευθερώσεως και εντεύθεν Ελληνικαί Κυβερνήσεις». Η θέση αυτή εκφράζεται σε επιστολή 

της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ) προς το υπουργείο Οικονοµικών τον 

Ιούνιο του 1945. 

Ήδη από τις αρχές ∆εκεµβρίου του 1944, µε την τοποθέτηση του τυπογράφου Μ. Μπεχάρ 

«εις την υπηρεσίαν Υ.∆.Ι.Π.», το εκλεγµένο «διά βοής» από 137 «διασωθέντες» Συµβούλιο 

είχε καταστεί συλλογικός διεκδικητής των καταπατηµένων εβραϊκών περιουσιών της πόλης. 

Η ανακοίνωση εστιάζει στο πώς η αποδεκατισµένη, καταρρακωµένη και φοβισµένη 

κοινότητα, η οποία προσπαθούσε ακόµα να εκτιµήσει το µέγεθος της καταστροφής, πάσχιζε 

να περισυλλέξει και να περισώσει τα διάσπαρτα και καταπατηµένα περιουσιακά της 

στοιχεία σε ένα καταφανώς εχθρικό περιβάλλον, αρθρώνοντας παράλληλα µια φωνή 

διαµαρτυρίας ενάντια στις αυθαιρεσίες της κρατικής µηχανής και στη γενικευµένη 

κοινωνική αδιαφορία. Την ίδια στιγµή, η ανακοίνωση θα σταθεί και στην εξαιρετικά 

προσεκτική και συχνά διστακτική στάση της ΙΚΘ σε σχέση µε την απόδοση ευθυνών σε 

µεσεγγυούχους σχετικά µε κατηγορίες δοσιλογισµού. 

Το πραγµατολογικό υλικό της ανακοίνωσης αποτελείται κυρίως από τεκµήρια προερχόµενα 

από το αρχείο της ΙΚΘ, και συγκεκριµένα την αλληλογραφία της κοινότητας µε φορείς όπως 

το υπουργείο Οικονοµικών και ειδικότερα την (Κ)Υ∆ΙΠ, όπου επισηµαίνονται τα κενά και 

οι ολιγωρίες των ελληνικών κυβερνήσεων και της κρατικής µηχανής γενικότερα σε σχέση µε 

το ακανθώδες ζήτηµα των περιουσιών.  



Το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων 

 και η «φωνή» των Ελλήνων Εβραίων (1945-1962) 
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Ο δηµοσιογράφος Μπαρούχ Σιµπή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καθοδηγούσε έναν άτυπο 

«Εβραϊκό Τοµέα» του ΕΑΜ και πρωτοστάτησε στη διαφυγή του ραβίνου Αθηνών Ηλία 

Μπαρτζιλάι στο βουνό τον Σεπτέµβριο του 1943, στις 15 Ιανουαρίου 1961 απέστειλε µια 

εκρηκτική επιστολή στον βουλευτή της ΕΡΕ στη Θεσσαλονίκη Αλέξανδρο Θεοδοσιάδη, στην 

οποία αναφερόταν στις γερµανικές αποζηµιώσεις του 1960 και στα πενιχρά τους 

αποτελέσµατα για τον ελληνικό εβραϊσµό: «Τα χρήµατα αυτά ισοδυναµούν µε καθαράν 

γελοιοποίησιν της όλης υποθέσεως η οποία αξίζει και κάποιον σεβασµό εκ µέρους της 

Πολιτείας που δεν ήτο εις θέσιν να παρεµποδίση το άνοιγµα του απεράντου τάφου εις τον 

οποίον οι Γερµανοί έθαψαν τον Εβραϊσµόν της Ελλάδος. Φρονώ ότι εις την υπόθεσιν αυτήν 

υπάρχει, διά τας ευγενικάς καρδιάς πολύς χώρος δι’ αγώνα υπέρ του δικαίου. Και ό,τι δεν 

βασίζεται επί του δικαίου, πρέπει να σβήση».  

Στις πολλές έκτακτες συνεδριάσεις του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου κατά τη 

διάρκεια των ετών 1960-62 µε εκπροσώπους της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 

προκειµένου να συζητηθεί το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, αφετηριακή παραδοχή 

υπήρξε πάντοτε το ότι οι αποζηµιώσεις δεν επρόκειτο να τους ικανοποιήσουν πλήρως 

ηθικώς, αλλά απλώς ήταν «µια συµβολική συµµετοχή εις αποκατάστασιν». Στόχος της 

ανακοίνωσης είναι να εξετάσει πώς ο ελληνικός εβραϊσµός, το ίδιο το ιστορικό υποκείµενο 

δηλαδή, τοποθετείται απέναντι στο καίριο ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων στον 

συλλογικό, δηµόσιο και ιδιωτικό λόγο του. Το πραγµατολογικό υλικό της ανακοίνωσης 

αντλείται από τα αρχεία της ΙΚΘ και του ΚΙΣ, καθώς και από τις µαρτυρίες των επιζώντων 

της Σοά.  

 

 

 

 


