
Ο αφανισµός των Θεσσαλονικέων Εβραίων της Γαλλίας 1942-1944

Με ιδιαίτερη χαρά και τιµή φιλοξενούµε εδώ, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, την 
παρουσίαση  του  βιβλίου  του  Γιάννη  Καρατζόγλου  που  κυκλοφόρησε  από  τις  εκδόσεις 
“Επίκεντρο”.  Το γεγονός  είναι ακόµα πιο σηµαντικό  αν αναλογιστεί κανείς  τους  παλαιούς 
δεσµούς που ενώνουν αυτό το ίδρυµα µε την ισραηλιτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Η 
τιµητική πλακέτα στην είσοδο του Γαλλικού Σχολείου µας υπενθυµίζει ότι µεγάλος αριθµός 
µαθητών της κοινότητας φοίτησε εδώ µέχρι τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο χώρος στον οποίο 
βρισκόµαστε φέρει το όνοµα της οικογένειας Αλλατίνη, ενώ στο δεύτερο όροφο του κτηρίου 
βρίσκεται η αίθουσα Ιωσήφ Νεχάµα. 

∆ε θα επιχειρήσω µια κλασική παρουσίαση του βιβλίου που µας συγκέντρωσε εδώ σήµερα, 
αυτό θα το κάνουν άλλοι καλύτερα από εµένα. Θα ήθελα απλά να µοιραστώ µαζί σας µερικές 
σκέψεις που γεννήθηκαν κατά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. 

Κατ'αρχάς, το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Γιάννη Καρατζόγλου όπου περιγράφονται τα 
διάφορα κύµατα µεταναστών Θεσσαλονικέων Εβραίων, στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 
20ου  αιώνα, µου δίνει την ευκαιρία να υπενθυµίσω την έλξη που ασκούσε η Γαλλία και οι 
δηµοκρατικές της αξίες. Στα µάτια µου, η αναχώρηση πολλών Εβραίων της Σαλονίκης προς 
τη  Γαλλία  απεικονίζει  την  προσήλωση  στη  γαλλική  γλώσσα  και  το  γαλλικό  πολιτισµό.  Ο 
ρόλος  που  διαδραµάτισαν  ο  διεθνής  εβραϊκός  µορφωτικός  οργανισµός  Alliance israélite 
universelle και το Σχολείο της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής  (Mission laïque française) στην 
εκπαίδευση  των  παιδιών  της  εβραϊκής  κοινότητας,  εξηγεί  σε  µεγάλο  βαθµό  αυτήν  την 
προσήλωση.        

Η Γαλλία προσέλκυε επίσης τους Εβραίους διότι ήταν φορέας αξιών. Ας θυµηθούµε ότι το 
1791,  στη  Γαλλία,  για  πρώτη  φορά  στην  Ευρώπη,  οι  Εβραίοι  απέκτησαν  ίσα  πολιτικά 
δικαιώµατα µε τους  άλλους. Η υπόθεση Ντρέιφους  είναι  µεν  ενδεικτική  του  επερχόµενου 
αντισηµιτισµού  αλλά,  από  την  άλλη  πλευρά,  δείχνει  επίσης  ότι  µεγάλο  κοµµάτι  του 
πληθυσµού  και  της  ελίτ  κινητοποιήθηκε  για  να  υπερασπιστεί  την  αθωότητα  του  γάλλου 
αξιωµατικού  εβραϊκού  θρησκεύµατος  που  καταδικάστηκε  άδικα  για  προδοσία.  Αυτή  η 
κινητοποίηση, που σηµάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της Γαλλίας, οδήγησε στην αθώωση και 
στη συνέχεια την αποκατάσταση του Άλφρεντ Ντρέιφους. 

Η  προσήλωση  στη  Γαλλία  και  τη  δηµοκρατία  είναι  τόσο  µεγάλη,  που  πολλοί  Εβραίοι, 
Θεσσαλονικείς αλλά και όχι µόνο, συµµετέχουν ενεργά στην Αντίσταση κατά τη διάρκεια της 
ναζιστικής  κατοχής  της  Γαλλίας.  Ο  κος  Καρατζόγλου  το  υπενθυµίζει  εύστοχα  στο  τρίτο 
κεφάλαιο  του  βιβλίου,  από  το  οποίο  αναφέρω  µια  φράση  του  επιλόγου:  “Εν  κατακλείδι  
µπορεί να ισχυριστεί κανείς, ότι οι ελληνοεβραίοι που µετανάστευσαν στη Γαλλία µεταξύ των  
Βαλκανικών  πολέµων  και  του  Β'  Παγκοσµίου  Πολέµου,  είχαν  αφοµοιωθεί  στη  γαλλική  
κοινωνία αποκτώντας γαλλική εθνική συνείδηση, όσο και οι ελληνοεβραίοι της Ελλάδος, που  
ενσωµατώθηκαν κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο στον "εθνικό κορµό"”.  

Κατά δεύτερο λόγο, το βιβλίο υπενθυµίζει την ευθύνη των γαλλικών αρχών στην εκτόπιση 
των  Εβραίων  της  Γαλλίας.  Είναι  πάντα  δύσκολο  για  µια  χώρα  και  ένα  έθνος  να 
αντιµετωπίσουν µε νηφαλιότητα και ηρεµία το παρελθόν τους και την ιστορία τους· είναι µια 
αργή διαδικασία. Σε αυτό το σηµείο, θα έπρεπε να αποτίσουµε φόρο τιµής στον Πρόεδρο της 



∆ηµοκρατίας, Ζακ Σιράκ, ο οποίος, στο πλαίσιο της επιµνηµόσυνης τελετής για την επέτειο 
της επιδροµής του χειµερινού ποδηλατοδροµίου, το 1995, εκφώνησε ένα γενναίο λόγο: 
“ ... αυτές οι σκοτεινές ώρες αµαυρώνουν για πάντα την ιστορία µας και αποτελούν προσβολή  
για  το  παρελθόν  και  τις  παραδόσεις  µας.  Ναι,  η  εγκληµατική  παράνοια  του  κατακτητή  
βοηθήθηκε  από  τους  Γάλλους,  από  το  γαλλικό  Κράτος.  [...]  Εκείνη  την  ηµέρα,  η  Γαλλία,  
πατρίδα του ∆ιαφωτισµού και των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, χώρα υποδοχής και ασύλου,  
κατάφερε το ανεπανόρθωτο. [...] Το χρέος µας, έναντι όλων αυτών, είναι απαράγραπτο. [...]  
Να αναγνωρίζουν τα λάθη του παρελθόντος, και εκείνα που έκανε το Κράτος. Με τίποτα µην  
αποσιωπάτε  τις  σκοτεινές  ώρες  της  Ιστορίας  µας,  απλώς  υπερασπιστείτε  την  ανθρώπινη  
ιδιότητα, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του.” 

Ο  Πρόεδρος  της  ∆ηµοκρατίας,  Φρανσουά  Ολάντ,  παρέµεινε  πιστός  σε  αυτό  το  πνεύµα 
µιλώντας, το 2012, για την παλιά γαλλική παράδοση σχετικά µε τους µετανάστες: “Αργότερα,  
κάποιοι άλλοι βρήκαν στη Γαλλία µια χώρα υποδοχής, µια ευκαιρία να φτιάξουν τη ζωή τους,  
µια υπόσχεση προστασίας. Αυτή ακριβώς η υπόσχεση και η εµπιστοσύνη ποδοπατήθηκαν πριν  
από  εβδοµήντα  χρόνια.”,  συµπληρώνοντας  “Η  αλήθεια  είναι  ότι  ούτε  ένας  γερµανός  
στρατιώτης δεν κλήθηκε να συµµετάσχει στο σύνολο των επιχειρήσεων. Η αλήθεια είναι ότι  
αυτό το έγκληµα διαπράχθηκε στη Γαλλία, από τη Γαλλία” . 

Στις  22 Ιουλίου  2012, ο Υπουργός  Εσωτερικών  της  Γαλλίας, Μανουέλ  Βαλς,  δήλωσε  ότι 
“ αυτό το επεισόδιο συγκαταλέγεται ανάµεσα στα πιο οδυνηρά της ιστορίας µας. Η τροµακτική  
πολιτική και εξέλιξη των γεγονότων οδήγησε τη διοίκησή µας και την αστυνοµία µας να τείνουν  
χείρα βοηθείας στους ναζί κατακτητές. Αρκούσε η ενεργή συνεργασία κάποιων που, όχι µόνο  
ανταποκρίθηκαν  στις  απαιτήσεις  των  ναζί  κατακτητών,  αλλά  τις  υλοποίησαν  πριν  καν  τους  
ζητηθεί! Αυτό είναι µια αδιαµφισβήτητη ιστορική αλήθεια. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων χρόνων,  
η Γαλλία παρεκτράπηκε από την πορεία της”. 

Η Εθνικός Οργανισµός Σιδηροδροµικών Μεταφορών,  SNCF,  αναγνώρισε επίσης το µερίδιο 
ευθύνης του στην εκτόπιση των Εβραίων της Γαλλίας. 

Τα παραδείγµατα του Γενικού Γραµµατέα της Νοµαρχίας του Μπορντώ, Μωρίς Παπόν, που 
κατηγορήθηκε για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας το 1983 και καταδικάστηκε το 1998 
και του Γενικού Γραµµατέα της Αστυνοµίας, Ρενέ Μπουσκέ, που δολοφονήθηκε το 1993 πριν 
καν δικαστεί, αποδεικνύουν ότι χρειάζεται χρόνος για να αντιµετωπίσει κανείς την ιστορία 
του. Αυτή η διαδικασία είναι παρ'όλα αυτά αναγκαία. Πρέπει να µάθουµε να κοιτάζουµε το 
παρελθόν µε υπευθυνότητα και να το αποδεχόµαστε. Είναι ηθική µας υποχρέωση απέναντι 
στο παρελθόν αλλά και απέναντι στο µέλλον. Ώστε να µην αναπαραχθούν οι ίδιες αδυναµίες, 
τα ίδια λάθη και τα ίδια εγκλήµατα. 

Η ιστορία αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο. Η Γαλλία της Κατοχής είναι η Γαλλία της Αντίστασης 
και των “∆ικαίων των Εθνών” αλλά επίσης και η Γαλλία του Πεταίν, του νόµου “Περί του 
καθεστώτος των εβραίων”, του Βαλά και του Νταρκιέ ντε Πελπουά. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε 
ότι, για να είναι η νίκη της πρώτης Γαλλίας διαρκής, πρέπει να µάθουµε και να διδάσκουµε 
αυτήν την ιστορία στα παιδιά µας. Είναι το µόνο µας οχύρωµα ενάντια στις προκαταλήψεις 
και τη µισαλλοδοξία.        

Κατά τρίτο λόγο, το βιβλίο µας δίνει την ευκαιρία να µιλήσουµε για τον αντισηµιτισµό στη 
σηµερινή Γαλλία που αριθµεί περίπου 600 000 πολίτες  εβραϊκού θρησκεύµατος. ∆υστυχώς, 
αυτοί οι άνθρωποι έρχονται αντιµέτωποι µε λόγια και πράξεις αντισηµιτισµού. Η πρόσφατη 



επίθεση  σε  µια  οικογένεια  Εβραίων  στο  Κρετέιγ  µας  υπενθυµίζει  τον  κίνδυνο  του 
αντισηµιτισµού,  του  µίσους,  της  ανοησίας.  Χάρη  σε  ένα  νοµικό  οπλοστάσιο  πλήρως 
ανεπτυγµένο,  η  Γαλλία  διαθέτει  τα  µέσα  για  να  δράσει  εναντίον  του  ρατσισµού,  του 
αντισηµιτισµού  και  της  ξενοφοβίας.  ∆ιαθέτει  επίσης  ισχυρή  πολιτική  βούληση.  Στις  7 
∆εκεµβρίου 2014, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Καζνέβ, επιβεβαίωσε  τη βούληση για 
δράση  ενάντια  στο  ρατσισµό  και  τον  αντισηµιτισµό  ως  ένα  µεγάλο  εθνικό  σκοπό:  “ Η  
∆ηµοκρατία θα σας υπερασπιστεί µε όλες της τις δυνάµεις διότι, χωρίς εσάς, θα έπαυε να είναι  
∆ηµοκρατία. Η ∆ηµοκρατία θα σας προστατεύει πάντα από πράξεις και λόγια που υπονοµεύουν  
τα θεµέλια των ιδρυτικών αξιών της”.  

Αυτή  η  πολιτική  δέσµευση  αναγνωρίστηκε  από  το  Αντιπροσωπευτικό Συµβούλιο των 
Γαλλικών Εβραϊκών Θεσµών (CRIF)  του οποίου ο πρόεδρος δήλωσε, απευθυνόµενος στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, το Μάρτιο του 2014:  “ Σας ευχαριστούµε,  καθώς επίσης και το 
σύνολο της κυβέρνησης,  για την αποφασιστική καταπολέµηση των εκδηλώσεων αντισηµιτικού 
µίσους.”

Εν  κατακλείδι,  το  βιβλίο  του  Γιάννη  Καρατζόγλου  είναι  απαραίτητο.  Όχι  µόνο  διότι 
περιγράφει το πιο τραγικό κοµµάτι της ιστορίας των Εβραίων της Γαλλίας. Όχι µόνο διότι 
αποτελεί  προϊόν  ενός  εντυπωσιακού  ερευνητικού  έργου  από  την  πλευρά  του  συγγραφέα. 
Είναι απαραίτητο διότι ξαναδίνει ένα όνοµα, µια ιστορία, µια ταυτότητα - µερικές φορές και 
ένα πρόσωπο µέσα από τις φωτογραφίες - σε όλους αυτούς που οι ναζί θέλησαν να ορίσουν 
αποκλειστικά  και  µόνο  από έναν  αριθµό  χαραγµένο  στο  χέρι, που  τους  αρνήθηκαν  την 
ανθρωπιά. 

Ο Γιάννης Καρατζόγλου µας υπενθυµίζει ότι αυτή η ανθρωπιά θα είναι πάντα πιο δυνατή από 
το µίσος. 

Για αυτό, τον ευχαριστούµε.   
  

Christophe Le Rigoleur
Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη 
∆ιευθυντής Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 


