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Εισαγωγή 

 

Η έννοια της μνήμης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο έ-

ντονου προβληματισμού μέσω εορτασμών, επετείων, αναμνηστήριων 

τελετών, ανέγερση μνημείων και αγαλμάτων, ίδρυση μουσείων. Συ-

γκεκριμένα, ο Γάλλος ιστορικός Pierre Nora υποστηρίζει ότι «υπάρ-

χουν σήμερα ‘τόποι’ της μνήμης, τόποι δηλαδή στους οποίους κατά-

φεύγει και αποκρυσταλλώνεται η μνήμη, όπως τα μουσεία, επειδή δεν 

υπάρχουν πια ζωντανά ‘περιβάλλοντα’ μνήμης».1 Το μουσείο ως κεί-

μενο αφηγείται την ιστορία, τη ζωή και τη δράση μιας κοινωνίας στον 

τόπο και το χρόνο. 

Η μνήμη είναι μια ενεργή διαδικασία, καθώς επιλέγει το συμβάν 

που θα διατηρηθεί και η επιλεκτική μνημόνευση του παρελθόντος α-

ποτελεί το μέσο για τη συγκρότηση της συλλογικότητας.2 Η αναγκαι-

ότητα της μνήμης μάς οδηγεί στη δημιουργία μνημονικών τόπων, ό-

πως είναι τα μουσεία. Η έννοια της μνήμης γενικά και ειδικά στο χώ-

ρο του μουσείου είναι ο βασικός προβληματισμός που διατρέχει την 

παρούσα εργασία με πεδίο έρευνας το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονί-

κης. Στη μελέτη της μνήμης μάς ενδιαφέρει το περιεχόμενο, η διαδι-

κασία διατήρησης και μεταβίβασης καθώς και η λειτουργία και η ση-

μασία της σ’ ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. Στη μελέτη του 

μουσείου ως μνημονικού τόπου μας ενδιαφέρει καταρχάς ως προς το 

τι είδους μνήμη αναπαρίσταται, ποιος τη διαμορφώνει, ποιους αντι-

προσωπεύει και, έπειτα, ποια είναι τα όρια και η δυναμική του. 

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει τη μνήμη, αλλά και το Εβραϊκό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης από μια διαφορετική σκοπιά, με σκοπό την 

πρωτοτυπία στην έρευνα. Έτσι, λοιπόν, το θεωρητικό πλαίσιο που θα 

αποτελέσει την επιστημονική βάση της εργασίας βασίζεται στις μελέ-

τες των σπουδών μνήμης και στη θεωρία της Σημειωτικής. Στόχος με-

 
1 Ανδρομάχη Γκαζή, «Μουσεία και Μνήμη», Ενημερωτικό Δελτίο 8 (Δεκέμβριος 

2011): 3, διαθέσιμο στο https://icom-greece.mini.icom.museum/wp-content/uploads/ 

sites/38/2018/12/Deltio_08.pdf (ανάκτ. 11-4-2017). 
2 Βασιλική Κράββα, «Να μην ξεχάσω να θυμηθώ: Πολυπολιτισμικές πρακτικές που 

ξορκίζουν το κακό», Δελτίο Βιβλικών Μελετών, 28 (2010): 21-34. 
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σα από αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση είναι η παρουσίαση μιας 

νέας οπτικής στην ανάγνωση ενός αξιοσημείωτου και πολύτιμου ση-

μειωτικού κειμένου, όπως είναι το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

Γιατί, όμως, επιλέχθηκε η Σημειωτική ως θεωρητικό πλαίσιο προσέγ-

γισης της μνήμης και του μουσείου; 

Αρχικά, σχετικά με το αντικείμενο μελέτης της Σημειωτικής, ο 

Daniel Chandler3 υποστηρίζει ότι στη Σημειωτική «‘σημεία’ είναι μο-

νάδες σημασίας που παίρνουν τη μορφή λέξεων, εικόνων, ήχων, ενερ-

γειών, ή αντικειμένων. Τέτοια πράγματα δεν έχουν εγγενή σημασία 

και γίνονται σημεία μόνο όταν τους αποδώσουμε νόημα (σημασία)». 

Ο γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure,4 αναφερόμενος στη Σημειω-

τική, κάνει λόγο για «[…] μια επιστήμη που μελετά τη ζωή των ση-

μείων μέσα στην κοινωνική ζωή. Η επιστήμη αυτή θα αποτελούσε 

μέρος της Κοινωνικής Ψυχολογίας και κατά συνέπεια της Γενικής 

Ψυχολογίας. Θα την ονομάσουμε Σημειολογία (sémiologie, από την 

ελληνική λέξη “σημείον”)». Για τον Saussure, βασική μονάδα σημεί-

ωσης είναι το σημείο, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, το σημαί-

νον (signifier), τη μορφή που παίρνει το σήμα, και το σημαινόμενο, 

την έννοια που αναπαριστά. Περίπου την ίδια εποχή, στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής ο Charles Sanders Peirce ανέπτυξε τη δική 

του θεωρία της σημείωσης στο πλαίσιο μιας φιλοσοφικής προσέγγι-

σης. Ο Peirce,5 μεταξύ πολλών ταξινομήσεων, κατηγοριοποίησε τα 

εικονικά σημεία σε τρεις τύπους. Αρχικά, ξεχωρίζει την εικόνα (icon), 

που αφορά στα σημεία των οποίων το σημαίνον έχει μια αναλογική 

σχέση με αυτό που αντιπροσωπεύει, δηλαδή με το σημείο αναφοράς 

του. Για παράδειγμα, μία εικόνα, μία φωτογραφία που παρουσιάζει 

ένα δέντρο, οι πίνακες ζωγραφικής, τα εικονίσματα στις εκκλησίες, 

είναι εικόνες στο βαθμό που μοιάζουν με ένα δέντρο ή με ό,τι άλλο 

απεικονίζουν. Έπειτα, είναι ο ενδείκτης (index), που αφορά στα ση-

 
3 Daniel Chandler, Σημειωτική για Αρχαρίους (1994), 8, διαθέσιμο στο http:// 

semiotics.nured.uowm.gr/wp-content/uploads/2013/05/ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ-ΓΙΑ-

ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.pdf (ανάκτ. 25-2-2019). 
4 Ferdinand de Saussure, Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας (Αθήνα: Παπαζήσης, 

1979), 45. 
5 Charles-Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, εκδ. Charles 

Hartshorne–Paul Weiss–Arthur Burks, τ. 8 (Cambridge: Belknap Press, Harvard 

University Press, 1931-1966). 
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μεία που έχουν μία αιτιακή σχέση φυσικής γειτνίασης με αυτό που 

αντιπροσωπεύουν. Είναι η περίπτωση των λεγόμενων φυσικών ση-

μείων, όπως ο καπνός για τη φωτιά, το σύννεφο για τη βροχή, το ίχνος 

από τα πατήματα στην άμμο, όταν δείχνουμε με το δάκτυλο. Τέλος, 

μια τρίτη ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί το σύμβολο (symbol), που 

αφορά στα σημεία, τα οποία έχουν μία σχέση κοινωνικής σύμβασης 

με το σημείο αναφοράς τους. Είναι η περίπτωση συμβόλων, όπως οι 

σημαίες για τα κράτη, το περιστέρι για την ειρήνη, η ζυγαριά για τη 

δικαιοσύνη. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό σύμβολο 

είναι το κίτρινο αστέρι που υποχρεώθηκαν να φορέσουν οι Εβραίοι 

της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 1943. Σύμφωνα με τον Um-

berto Eco,6 «η σημειωτική μελετά κάθε πολιτισμική διαδικασία ως 

διαδικασία επικοινωνίας». Η Boklund-Λαγοπούλου7 αναφέρει ότι «η 

σημειωτική ή σημειολογία [είναι] η επιστήμη που μελετά τα συστή-

ματα σημασίας […]». Ο Μιχάλης Σετάτος8 ορίζει τη Σημειωτική ή 

σημειολογία ως τη «γενική θεωρία των σημείων, σε όλες τις μορφές 

και πραγματώσεις τους (γλωσσικά και μη γλωσσικά, κοινωνικά και 

ατομικά, κανονικά και παθολογικά σημεία)» και προσθέτει ότι ο 

«σκοπός της σημειωτικής είναι να περιγράψει και να ερμηνέψει […]». 

Ένας από τους πιο σύγχρονους μελετητές, ο Marcel Danesi,9 υποστη-

ρίζει ότι «η λέξη σημειωτική προέρχεται από τις αρχαιοελληνικές λέ-

ξεις σημείο και σημάδι». Επίσης, αναφέρει ότι η Σημειωτική, ως επι-

στημονικός κλάδος, είναι το κατάλληλο εργαλείο για να διεξάγει έ-

ρευνες σε διάφορα πεδία και ειδικά σε πεδία που μελετούν πώς μα-

θαίνονται τα σημεία. Μάλιστα, χρησιμοποιείται ως «μεθοδολογικό 

εργαλείο προκειμένου να μελετηθούν φαινόμενα όπως η γλώσσα του 

σώματος, τα προϊόντα αισθητικής, η οπτική επικοινωνία, τα μέσα επι-

κοινωνίας, η διαφήμιση, η αφηγηματολογία, ο υλικός πολιτισμός (έν-

 
6 Umberto Eco, Θεωρία Σημειωτικής (Αθήνα: Γνώση, 1989 ), 27. 
7 Κάριν Boklund-Λαγοπούλου, «Εισαγωγή», στο Σημειωτική και Κοινωνία: Διεθνές 

Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, επιμ. Κάριν Boklund-Λαγοπούλου 

(Αθήνα: Οδυσσέας, 1980), 7. 
8 Μιχάλης Σετάτος, «Σημειωτική και Γλωσσολογία», Διαβάζω 71 (1983): 16. 
9 Marcel Danesi, “Foreword: Edusemiotics,” στο Semiotics Education Experience, 

εκδ. Inna Semetsky (Rotterdam: Sense Publishers, 2010), vii–xi. 
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δυση, γαστρονομία), οι ιεροτελεστίες».10 Άρα, πίσω από κάθε σημείο 

είναι πιθανό να προβάλλεται μια ιδεολογία. Ο Nöth11 υποστηρίζει ότι 

η μελέτη των ιδεολογιών είναι μια μελέτη των σημείων και των ση-

μειωτικών συστημάτων: «[…] Η κοινωνική επαφή είναι το μέσο στο 

οποίο το ιδεολογικό φαινόμενο αποκτά πρώτα την ιδιαίτερη ύπαρξή 

του, το ιδεολογικό της νόημα, τη σημειωτική του φύση». Έτσι, καθί-

σταται σαφές ότι τα σημεία δεν εξυπηρετούν απλώς ένα κυριολεκτικό 

νόημα, αλλά επικοινωνούν και ιδεολογικές επιλογές. 

 

1.1 Σημειωτική και μνήμη 
 

Η θεωρία του Juri Lotman για την πολιτισμική μνήμη είναι μια σημα-

ντική συμβολή στην ανάπτυξη της Σημειωτικής, που συνίσταται στην 

ανάδειξη της μνημονικής λειτουργίας του πολιτισμού και της τοποθέ-

τησής της στον πυρήνα της σημειωτικής ανάλυσης του πολιτισμού. Ο 

Lotman υποστήριξε επιτακτικά ότι η ατομική και συλλογική μνήμη 

είναι πρώτα απ’ όλα ένα σημειωτικό φαινόμενο.12 Η μνήμη είναι ση-

μαντική επειδή «αποτελεί ένα πολιτιστικό σύστημα – ένα σύμπλεγμα 

σημείων εντός του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να […] δικαιολογή-

σουν τη συμπεριφορά τους και να ερμηνεύσουν την εμπειρία τους. 

Αυτές οι αναμνήσεις είναι εργαλεία για μια κοινωνία που σκέφτεται 

δυνατά για την ίδια».13 H μνήμη, με άλλα λόγια, «είναι ένα πολιτιστι-

κό πρόγραμμα που προσανατολίζει τις προθέσεις μας, καθορίζει τις 

διαθέσεις μας και μας επιτρέπει να δράσουμε».14 Επίσης, η αξία της 

μνήμης έγκειται στο γεγονός ότι «η κουλτούρα μπορεί να γίνει κατα-

νοητή κατ’ αναλογία με τον ατομικό μηχανισμό της μνήμης ως ορι-

σμένο συλλογικό μηχανισμό αποθήκευσης και επεξεργασίας πληρο-

 
10 Danesi, ό.π. 
11 Winfried Nöth, “Semiotics of Ideology,” Semiotica 148, no. 2 (2004): 13. 
12 Marek Tamm, “Semiotic Theory of Cultural Memory: In the Company of Juri Lot-

man,” στο The Ashgate Research Companion to Memory Studies, εκδ. Siobhan Kat-

tago (New York, NY: Routledge, 2015), 9-11. 
13 Barry Schwartz, “Frame Images: Towards a Semiotics of Collective Memory,” 

Semiotica 121, no. 1-2 (1998): 25-26. 
14 Schwartz, ό.π. 
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φοριών».15 Έτσι, ο πολιτισμός, ως μια μορφή συλλογικής μνήμης, υ-

πόκειται στους νόμους του χρόνου αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μη-

χανισμούς που αντιστέκονται στο χρόνο και την κίνησή του. Η μνήμη 

δεν είναι αποθήκη πληροφοριών αλλά μάλλον ένας μηχανισμός για 

την αναγέννησή της. Συνδέοντας και πάλι τη Σημειωτική με τη μνή-

μη, «τα σύμβολα που είναι αποθηκευμένα σε μια κουλτούρα μεταφέ-

ρουν μέσα τους πληροφορίες που σχετίζονται με το παρελθόν πλαίσιο 

[…], ενώ […], προκειμένου αυτές οι πληροφορίες να ‘αφυπνιστούν’, 

το σύμβολο πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο 

αναπόφευκτα θα μεταμορφώσει το νόημά του».16 Τα σύμβολα έχουν 

τη δυνατότητα να διατηρούν εξαιρετικά μεγάλα και σημαντικά 

κείμενα σε συμπαγή μορφή. Η μνήμη ενός συμβόλου είναι πάντα πιο 

αρχαία από τη μνήμη του μη συμβολικού περιβάλλοντος κειμένου. Ως 

ένας σημαντικός μηχανισμός πολιτιστικής μνήμης, «τα σύμβολα με-

ταφέρουν κείμενα, γραφήματα και άλλους σημειωτικούς σχηματι-

σμούς από το ένα πολιτιστικό στρώμα στο άλλο».17 Συνεπώς, η σημα-

σία ενός συμβόλου είναι ρευστή. 

Μια μορφή μνήμης είναι το γράψιμο. Όπως μια «ατομική συνείδη-

ση διαθέτει μηχανισμούς για την υποστήριξη της μνήμης, η συλλογι-

κή συνείδηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καταγραφής ορισμένων 

πραγμάτων για ολόκληρη τη συλλογική, δημιουργεί μηχανισμούς 

συλλογικής μνήμης, όπως η γραφή».18 Οι αναμνήσεις, οι αναφορές 

και οι παραπομπές, από την άλλη πλευρά, είναι οργανικά μέρη ενός 

νέου κειμένου και λειτουργούν μόνο στο συγχρονισμό του. Μετακι-

νούνται από ένα κείμενο στα βάθη της πολιτιστικής μνήμης, ενώ ένα 

σύμβολο μετακινείται από τα βάθη της πολιτιστικής μνήμης σε ένα 

κείμενο. Το σύμβολο λειτουργεί ως κατανοητός μηχανισμός συλλογι-

κής μνήμης. Ένα σύμβολο διαφέρει από ένα συμβατικό σύμβολο με 

την παρουσία ενός εικονικού στοιχείου, το οποίο αναπαριστά την ο-

μοιότητα μεταξύ των επιπέδων έκφρασης και του περιεχομένου. Για 

 
15 Μarek Tamm (εκδ.), Juri Lotman: Culture, Memory and History: Essays in Cul-

tural Semiotics (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019), 9. 
16 Tamm, Juri Lotman, 143. 
17 Tamm, Juri Lotman, 141, 143, 163. 
18 Tamm, Juri Lotman, 150. 
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παράδειγμα, σε έναν πίνακα η τρισδιάστατη πραγματικότητα αντιπρο-

σωπεύεται σε δύο διαστάσεις.19 

 

1.2 Σημειωτική και μνημεία 

 

Με τη στενή έννοια του όρου, το μνημείο φαίνεται να είναι σαφώς 

οριοθετημένο: είναι ένα φυσικό αντικείμενο που βρίσκεται σε ένα χώ-

ρο που πολιτισμικά ορίζεται ως δημόσιο, που χτίζεται με πρωτοβου-

λία κάποιου επίσημου φορέα και το οποίο αναφέρεται σε ορισμένα 

εκδήλωση στο παρελθόν.20 Για τους Bellentani και Panico, η σημειω-

τική ανάλυση «λαμβάνει υπόψη τόσο το πολιτιστικό πλαίσιο, στο 

οποίο δημιουργούνται και ερμηνεύονται τα μνημεία, όσο και τα μνη-

μεία μεταξύ των διαφόρων κειμένων δημιουργούνται μεταξύ τους. 

Συγκεκριμένα, διερευνά πώς οι έννοιες των μνημείων προέρχονται 

από τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών αλληλεπιδραστικών κοινοτή-

των σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο».21 Τα μνημεία «κατασκευάζονται για 

να διαρκέσουν και να υπενθυμίσουν στους θεατές τους τους καιρούς 

που χτίστηκαν», σύμφωνα με την Papadaki.22 Επιπρόσθετα, «λειτουρ-

γούν ως ίχνη ή σημάδια, […] τα οποία βοηθούν να εκτιμήσουμε και 

να διατηρήσουμε την κοινωνική μνήμη, ενισχύουν τη σημασία συ-

γκεκριμένων τοποθεσιών και εισέρχονται στη συνείδηση των ανθρώ-

πων που ζουν γύρω τους».23 

 

2. Το μουσείο ως κιβωτός μνήμης 

 

Η έννοια της μνήμης «είναι διφορούμενη […]. Μπορεί να είναι ένα 

γεγονός, μια πράξη μνήμης ή μπορεί να αποτελείται από μια δομή που 

διατηρεί και οργανώνει ένα σύνολο γεγονότων».24 Σύμφωνα με τον 

 
19 Tamm, Juri Lotman, 165-72. 
20 Göran Sonesson, “The Publication of Memory–From the Via Crucis to the Terror-

ist Memorial,” Punctum 5, no. 2 (2019): 25. 
21 Federico Bellentani–Mario Panico, “The Meanings of Monuments and Memori-

als: Toward a Semiotic Approach”, Punctum 2, no.1 (2016): 41. 
22 Eirini Papadaki, “Mediating Mediations of the Past: Monuments on Photographs, 

Postcards and Social Media,” Punctum 5, no. 2 (2019): 136-37. 
23 Papadaki, ό.π., 136. 
24 Sonesson, ό.π., 11. 
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Halbwachs, η μνήμη «δεν περιορίζεται στην ανάμνηση και ανάκληση 

απλώς του παρελθόντος, αλλά περιλαμβάνει ένα ολόκληρο πλέγμα 

εξωτερικών προς το άτομο σχέσεων, μορφών και αντικειμένων που 

στηρίζουν, εξαντικειμενικεύουν και ενσαρκώνουν το παρελθόν».25 Η 

μνήμη τους εξαρτάται άμεσα από τα «κοινωνικά πλαίσια»26 στα οποία 

εντάσσονται στη διάρκεια της ζωής τους (οικογένεια ή ευρύτερη συγ-

γενική ομάδα, κοινωνική τάξη, θρησκευτική ομάδα, πολιτική παράτα-

ξη, επαγγελματικό κύκλο). 27  Κατά συνέπεια, η ίδια «η συλλογική 

μνήμη δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ενιαία, αλλά πολλαπλή, κα-

θώς εξαρτάται από την κοινωνική ομάδα στο πλαίσιο της οποίας πα-

ράγεται». 28  Το υποκείμενο «θυμάται τοποθετώντας τον εαυτό του 

στην προοπτική της ομάδας, αλλά η μνήμη της ομάδας πραγματώνε-

ται και εκδηλώνεται στις ατομικές μνήμες».29 Καθώς το παρελθόν δεν 

υπάρχει πλέον, οι άνθρωποι προσαρμόζονται στο «μόνο κόσμο που 

υπάρχει, ο οποίος είναι αυτός που βιώνουν τώρα»,30 βλέπουν δηλαδή 

το παρελθόν από τη «σκοπιά του παρόντος».31 Τα συμφέροντα, οι πε-

ποιθήσεις, οι ιδεολογίες, οι πολιτικές και ιστορικές συγκυρίες, οι 

προσδοκίες του παρόντος διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι προσλαμβάνουν το παρελθόν. Η συλλογική μνήμη, επομέ-

νως, «υφαίνεται εξαρχής στον ιστό της κοινωνικής αυθεντίας και ε-

ξουσίας»,32 αλλά αν η συλλογική μνήμη είναι διανεμημένη και αν οι 

συλλογικές παραστάσεις και μνήμες υπάρχουν μέσα και μέσω του 

κοινωνικού ιστού κάτω από συνθήκες μετεγκατάστασης, δούλωσης, 

διωγμού κ.ο.κ., θα δημιουργούν και χάσματα στην κοινωνική μνή-

μη.33 Συγκροτείται, επομένως, η τραυματική μνήμη. Πιο συγκεκριμέ-

 
25 Θεόδωρος Παραδέλης, «Μνήμη και ιστοριογραφία», στο Διαδρομές και τόποι της 

μνήμης. Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, επιμ. Ρίκα Μπενβενίστε–Θεό-

δωρος Παραδέλης (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999), 28-32. 
26 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: Les Presses Uni-

versitaires de France, 1925), 6. 
27 Παραδέλης, ό.π., 28. 
28 Παραδέλης, ό.π. 
29 Halbwachs, ό.π., 7.  
30 Halbwachs, ό.π., 85. 
31 Halbwachs, ό.π. 
32 Παραδέλης, ό.π., 29. 
33 Παραδέλης, ό.π., 28-32. 



 

 

 

 

 

 

 

 
402 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

να, στην περίπτωση τραυματικών εμπειριών η σιωπή και η προσωρινή 

διαγραφή μοιάζουν οι μοναδικοί ανώδυνοι τρόποι διαχείρισης του πα-

ρελθόντος. Αυτή η αποξένωση είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν τα 

άτομα την απόσταση ασφαλείας που θα τους επιτρέψει να ταξινομή-

σουν και να ιστορίσουν ό,τι κακό τους συνέβη και συνεπώς να συμφι-

λιωθούν με το παρελθόν τους και να το επανοικειοποιηθούν επενδύο-

ντάς το με νέο νόημα. Έτσι, η οδυνηρή εμπειρία που μετατρέπεται σε 

αφήγημα παύει να αποτελεί αποκλειστικά εστία πόνου και καθίσταται 

εφαλτήριο στοχασμού και αναδιαπραγμάτευσης.34 Η διαδικασία δια-

τήρησης και μεταβίβασης της μνήμης απαιτεί τη συγκέντρωση των 

εκάστοτε επιλεγμένων από κάποια ομάδα γεγονότων σε ένα χώρο και 

μάλιστα όχι απλώς σε ό,τι αφορά τον τόπο αλλά και το χρόνο, τα γε-

γονότα, τα πρόσωπα και τα ηθικά και παιδαγωγικά μηνύματα. Επίσης, 

τα στηρίγματα ενός γεγονότος πολλαπλασιάζονται όταν αυτό το γεγο-

νός διασπάται σε επιμέρους συμβάντα που εντοπίζονται σε διαφορε-

τικούς μεταξύ τους χώρους.35 

Το τι θυμόμαστε και το τι ξεχνάμε, αλλά και το πότε και το πώς 

θυμόμαστε καθορίζονται από κοινωνικούς κανόνες.36. Σχετικά με τη 

λειτουργία της μνήμης παρατηρείται ο σαφής συσχετισμός της μνή-

μης με τη συγκρότηση ταυτότητας μιας κοινότητας και με το καθήκον 

των ανθρώπων να αποτιμήσουν το παρελθόντος στην προοπτική ενός 

μέλλοντος. Βασικές λειτουργίες της συλλογικής μνήμης είναι να συ-

γκροτεί σε μια κοινότητα την ταυτότητά της και να εξασφαλίζει τη 

συνοχή της μέσω μιας κύριας αφήγησης είτε πρόκειται για μουσειακή 

έκθεση είτε για αναμνηστήρια τελετή. 

Το μουσείο, σύμφωνα με την Γκαζή, είναι ένας από τους κατεξο-

χήν τόπους εγγραφής και αναπαραγωγής της συλλογικής ή κοινωνι-

κής μνήμης. Τα μουσεία δημιουργούνται αρχικά ως αντίδοτο στη λή-

θη, αλλά σταδιακά μεταβάλλονται σε «νοσταλγικούς τόπους», όπου 

το παρελθόν παρουσιάζει πάντοτε πολύ μεγαλύτερη συνοχή από ό,τι 

συνέβη και προσφέρεται προς κατανάλωση ως «προϊόν».37 Τα μου-

σεία μπορούν να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν τέτοιου είδους 

 
34 Κράββα, ό.π. 
35 Κράββα, ό.π., 30-34. 
36 Γκαζή, «Μουσεία και Μνήμη». 
37 Γκαζή, «Μουσεία και Μνήμη». 
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αφηγήσεις που αναπαριστούν συγκεκριμένες μορφές συλλογικής μνή-

μης, διότι η μνήμη διαμορφώνεται και λειτουργεί μέσα στον κόσμο 

των πραγμάτων. Τα αντικείμενα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημι-

ουργία ατομικής ή κοινωνικής μνήμης, καθώς κάποια αντικείμενα κα-

τασκευάζονται εξαρχής με σκοπό να λειτουργήσουν ως μνημεία ή ως 

αναμνηστικά. Το περισσότερα, όμως έχουν αρχικά χρηστικό ρόλο, ο 

οποίος ρόλος στην πορεία του χρόνου επενδύεται με συμβολική αξία 

και έτσι τα αντικείμενα αναδεικνύονται σε σημαντικά μνημεία και ε-

κτίθενται σε κάποιο μουσείο όπου λειτουργούν ως μνημονικοί σύν-

δεσμοι με το παρελθόν.38 

Επομένως, η διατήρηση εξασφαλίζεται μέσα από κείμενα, φωτο-

γραφίες, αρχεία, μουσεία, μνημεία κ.λπ., ενώ η μεταβίβαση επιτυγχά-

νεται μέσω της προφορικής παράδοσης, των συμβόλων, των θεσμών 

και των ΜΜΕ.39 

Συνοψίζοντας, μέσω της έκθεσης αντικειμένων, της δημιουργίας α-

φηγήσεων και αναπαραστάσεων, τα μουσεία παράγουν και επικοινω-

νούν μνήμη. Κυρίως, βέβαια, το είδος της μνήμης που είναι δημόσια, 

συλλογική, τη μνήμη που αφορά τις κοινά αναγνωρίσιμες εικόνες. 

Έτσι, το μουσείο μπορεί καταρχήν να διαφυλάσσει την εθνική μνήμη ή 

τη λεγόμενη ισχυρή συλλογική μνήμη. Τα όριά του δεν είναι πεπερα-

σμένα, διότι η υλική πραγματικότητα του μουσείου διαρκεί στο χρόνο 

και διαιωνίζει τη μνήμη των μελών μιας κοινότητας, καθώς η συνεχής 

αναδημιουργία τής υλικής διάταξης διατηρεί τη συλλογική μνήμη.40 

Τα μουσεία δεν σώζουν απλώς αρχειοθετημένα τεκμήρια. Δεν α-

ντικατοπτρίζουν μόνο τη μνήμη αλλά και την ενεργοποιούν, καθιστώ-

ντας μια έκθεση με ιστορικές αναφορές, μαρτυρίες και αντικείμενα 

παράγοντα διαρκώς νέων αφηγήσεων, σχέσεων ή διενέξεων στο όνο-

μα της έγκυρης, ηθικής και αντικειμενικής απόδοσης του παρελθό-

ντος. Επιπλέον, το μουσείο θέτει και ζητήματα διαχείρισης της τραυ-

ματικής μνήμης εγείροντας συζητήσεις αν οι τραυματικές μνήμες πρέ-

πει να αντιμετωπίζονται πραγματολογικά, ως μοναδικές, ή παραδειγ-

 
38 Γκαζή, «Μουσεία και Μνήμη». 
39Ανδρομάχη Γκαζή, «Διαδράσεις της μνήμης στο μουσείο», στο Ίρις: Μελέτες στη 

μνήμη της καθηγήτριας Αγγελικής Πιλάλη-Παπαστερίου, επιμ. Νίκος Μερούσης–

Ευαγγελία Στεφανή–Μαριάννα Νικολαϊδου (Θεσσαλονίκη: Κορνηλία Σφακιανάκη, 

2010), 345-61. 
40 Παραδέλης, ό.π., 31. 
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ματικά, ως αφορμές συσχετισμού του με άλλα ιστορικά γεγονότα με 

σκοπό τη εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων από τον επισκέπτη.41 

Η παραδειγματική μνήμη ωθεί στην κατανόηση, τη συγκρότηση νοή-

ματος αλλά και την αποφυγή καταστροφικών επαναλήψεων, ταρά-

ζοντας συνειδήσεις και θέτοντας προβληματισμό σχετικά με το παρόν 

και το μέλλον της ανθρωπότητας.42 

Τα μουσεία, τελικά, επικυρώνουν τη μνήμη μέσα από την έκθεση 

των αντικειμένων, ενεργοποιούν στον επισκέπτη συναισθήματα και 

ενισχύουν τη συλλογική μνήμη, σώζοντας από τη λήθη μνημονικά 

σημεία και αναπαραστάσεις. 

 

3. Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Η ιστορία του 

 

Οι γεωγράφοι έχουν τονίσει το ρόλο των μνημείων στον καθορισμό 

της συλλογικής και εθνικής ταυτότητας, δεδομένου ότι η μνήμη είναι 

η βάση για κάθε οικοδόμηση ταυτότητας.43 Το μουσείο είναι ο τόπος 

όπου συναντώνται η μνήμη με την ιστορία. Ένα τέτοιο μουσείο είναι 

το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

Μουσείο Ιστορικής Διαδρομής Εβραϊσμού Θεσσαλονίκης. Είναι α-

φιερωμένο στη διατήρηση της μνήμης, στη συντήρηση και στη μελέ-

τη της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη, μιας παρουσίας τόσο ισχυρής 

που καθόριζε τον εμπορικό παλμό της πόλης, αλλά διακόπηκε με 

δραματικό τρόπο το 1944 με την εκτόπιση και τον αφανισμό του με-

γαλύτερου μέρους της κοινότητας.44 Ως προς την πολιτική τού μου-

σείου, δηλαδή το αφήγημα που συνθέτει, και ως προς την εικόνα που 

στοχεύει να δείξει, παρατηρούμε ότι το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλο-

νίκης συνθέτει ένα ενοποιητικό αφήγημα, όπως δηλώνεται με σαφή-

νεια στο ενημερωτικό φυλλάδιο που βρίσκεται διαθέσιμο στην είσοδο 

για τους επισκέπτες:  

 

 
41 Εσθήρ Σολομών, «Τα μουσεία ως ‘αντικείμενα’. Αναζητώντας τρόπους προσέγ-

γισης», στο Υλικός Πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των Πραγμάτων, επιμ. 

Ελεάνα Γιαλούρη (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2012), 100-01. 
42 Κράββα, ό.π. 
43 Bellentani–Panico, ό.π., 30. 
44  Νίκος Σταυρουλάκης, «Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονικέων 

Πόλις: Αφιέρωμα στην Ισραηλιτική Κοινότητα, 13 (2011): 48-53. 
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«το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε για να τιμήσει 

την πλούσια και δημιουργική σεφαραδίτικη κληρονομιά του πο-

λιτισμού που αναπτύχθηκε στην πόλη αυτή μέσα στο 15ο αιώνα. 

Μετά τη φοβερή εκδίωξή τους από την Ισπανία από τους βασι-

λείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα το 1492, χιλιάδες Εβραίοι βρή-

καν ασφαλές καταφύγιο στην πόλη […]».  

 

Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα ειδικό μουσείο, κα-

θώς δεν αφορά μόνο την εβραϊκή παρουσία αλλά και τη νεότερη ιστο-

ρία της Θεσσαλονίκης ως συνόλου, καθώς οι Εβραίοι δεν αποτελούσαν 

απλώς μια ισχυρή κοινότητα αλλά την πλειονότητα του πληθυσμού.45 

Η Θεσσαλονίκη διατηρούσε σίγουρα τη μεγαλύτερη από τις σεφαρα-

δίτικες (ισπανοεβραϊκές) κοινότητες. Η πόλη αποτέλεσε επί αιώνες το 

σημαντικότερο εμπορικό και παραγωγικό κέντρο της Βαλκανικής 

Χερσονήσου μετά την Πόλη (υφάσματα, χαλιά, μετάξι), χάρη στην 

τεχνογνωσία που έφεραν οι Εβραίοι από την Ιβηρική Χερσόνησο.46 

Ένας μνημονικός τόπος της εβραϊκής κοινότητας της πόλης είναι 

το Εβραϊκό Μουσείο, που βρίσκεται στην οδό Αγίου Μηνά 13, πρώτη 

παράλληλο πάνω από την πολύβουη οδό Τσιμισκή, στο κέντρο. Το 

μουσείο στεγάζεται σε ένα από τα σπάνια κτίρια εβραϊκής ιδιοκτησίας 

που σώθηκαν από την πυρκαγιά του 1917, ένα κτίριο επιβλητικό, δη-

μιούργημα της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης, που ανα-

πτύχθηκε με τη συνδρομή του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύου-

σας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997» που το αναπαλαίωσε. Είναι 

ένας χώρος όχι ιδιαίτερα μεγάλος, ήσυχος, φωτεινός, όπου αναπαρί-

σταται η ιστορία των Εβραίων της πόλης ως ένα κομμάτι της τοπικής 

ιστορίας της καθώς και όψεις της θρησκευτικής, κοινωνικής, οικονο-

μικής και πολιτισμικής ζωής τους. Στο μουσείο στεγάζονται αντικεί-

μενα από τις μόνιμες συλλογές, φωτογραφικές εκθέσεις, καθώς και η 

έκθεση Σάιμον Μάρκς «Θεσσαλονίκη, Μητρόπολη του Σεφαραδι-

σμού». Επίσης λειτουργεί κέντρο ερευνών και μελέτης, το οποίο ε-

ρευνά και ψηφιοποιεί αρχειακό υλικό του μουσείου και άλλων φορέ-

 
45 Ευάγγελος Χεκίμογλου, «Για ένα μουσείο τοπικής ιστορίας: Το Εβραϊκό Μου-

σείο Θεσσαλονίκης», στο Θεσσαλονικέων Πόλις: Αφιέρωμα στην Ισραηλιτική Κοινό-

τητα, 13 (2011): 44-47. 
46 Χεκίμογλου, ό.π. 
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ων δημιουργώντας μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων προσβάσιμη 

στους επισκέπτες. 

Ως προς την οπτική αναπαράσταση του παρελθόντος, αυτή επιτε-

λείται μέσω των αντικειμένων και των φωτογραφιών της ιστορίας και 

της παράδοσης της κοινότητας που συνιστούν τον υλικό πολιτισμό της 

και αφηγούνται τη θέση της κοινότητας στο χώρο και το χρόνο με 

γραμμική χρονολογική και θεματική τακτοποίηση στο χώρο. Πιο συ-

γκεκριμένα, στο ισόγειο βρίσκονται ταφόπλακες και επιτύμβιες στήλες 

από τη μεγάλη εβραϊκή νεκρόπολη που εκτεινόταν ανατολικά από τα 

τείχη της πόλης, η οποία το 1942 λεηλατήθηκε από τις γερμανικές αρ-

χές κατοχής. Οι ταφόπλακες χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό 

σε όλη την πόλη. Το εβραϊκό νεκροταφείο υπήρξε ένας τόπος μνήμης 

και το μουσείο είναι ένας τόπος μνήμης, επομένως είναι ταιριαστό αυτό 

το θέμα να καθορίζει και την πρώτη εντύπωση.47 Στον πρώτο όροφο 

υπάρχει το χρονολόγιο, καθώς και κάποιες ξεχωριστές αίθουσες μέσα 

στις οποίες υπάρχουν φωτογραφίες και αντικείμενα από την καθημε-

ρινή και τη θρησκευτική ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης πριν από 

τον πόλεμο. Τα αντικείμενα και οι βιτρίνες είναι χωρισμένα σε ενότη-

τες: η συναγωγή, η προσευχή, οι μεγάλες εβραϊκές γιορτές, το σπίτι, οι 

φορεσιές τους και, φυσικά, το Ολοκαύτωμα. Σύμφωνα με τη Μόλχο, 

«η μελέτη του [Ολοκαυτώματος] μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ρίζες 

και τις συνέπειες της προκατάληψης, του ρατσισμού και της δημιουρ-

γίας στερεοτύπων σε κάθε κοινωνία».48 Στο κεντρικό σημείο του πρώ-

του ορόφου εκτίθεται η ιστορία της εβραϊκής παρουσίας στη Θεσσα-

λονίκη από τον 3ο αι. π.Χ. μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κατά 

μήκος του μακρόστενου χώρου τοποθέτηση φωτογραφιών που απεικο-

νίζουν χρονικές στιγμές-σταθμούς της εβραϊκής ιστορίας εξυπηρετεί τη 

γραμμική χρονολογική αφήγηση του ιστορικού παρελθόντος της κοι-

νότητας συνυφασμένου με την τοπική ιστορία της πόλης χάρη στα επε-

ξηγηματικά υπομνήματα των φωτογραφιών. Στις υπόλοιπες μικρότερες 

αίθουσες εκτίθενται αντικείμενα της θρησκευτικής ζωής, της καθημερι-

νότητας και της οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητας των 

Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει επίσης ειδικός εκθεσιακός χώρος 

 
47 Σταυρουλάκης, ό.π. 
48 Ρένα Μόλχο, Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων: Μελέτες Ιστορίας και Μνή-

μης (Αθήνα: Πατάκης, 22018), 25. 
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που αναφέρεται στη γενοκτονία, η «αίθουσα του Ολοκαυτώματος», ό-

που εκεί ξεχωρίζει η μηχανή κοπής του κίτρινου αστεριού που υπο-

χρεώθηκαν να φορούν οι Εβραίοι λίγο πριν τον εκτοπισμό τους στα 

στρατόπεδα Άουσβιτς και Μπέργκεν-Μπέλσεν, όπου και εξοντώθηκαν. 

Η μηχανή αυτή επενδυμένη με τη μνήμη τής πιο επώδυνης εμπειρίας 

της κοινότητας συγκινεί ιδιαίτερα την υπεύθυνη του μουσείου και τους 

επισκέπτες. Υπάρχει μία ακόμη αίθουσα, η βιβλιοθήκη, όπου φιλοξε-

νούνται σημαντικά κείμενα που έχουν τυπωθεί στη Θεσσαλονίκη από 

τον 16ο έως τον 20ό αι, τα οποία καλύπτουν πτυχές της εβραϊκής ζωής, 

θρησκευτικής και κοσμικής. 

Τα αντικείμενα και οι φωτογραφίες συγκροτούν τη συλλογική μνή-

μη της κοινότητας και πληροφορούν τον επισκέπτη για το ρόλο της 

στην πόλη, καθώς αυτά αποκτούν συμβολική αξία είτε αναπαριστούν 

την ατομική είτε τη συλλογική εμπειρία. Άξιο παρατήρησης είναι το 

γεγονός ότι ο αφανισμός της κοινότητας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

δεν τονίζεται υπερβολικά, οπότε αντιλαμβανόμαστε πως στόχος του 

μουσείου δεν είναι να αναδημιουργήσει συγκινησιακά την τραγωδία 

και να ενσωματώσει το τραύμα ως βασικό στοιχείο της εβραϊκής ταυ-

τότητας υποτιμώντας την υπόλοιπη μακραίωνη αξιομνημόνευτη δράση 

της, αλλά να προβληθούν το θάρρος, η αξιοπρέπεια και ο αγώνας ως 

αξίες ενός σύγχρονου ειρηνικού κόσμου. Η βιωμένη εμπειρία που από-

τυπώνεται ευδιάκριτα σε όλα τα αντικείμενα και ιδίως στο φωτογρα-

φικό υλικό μεταβιβάζεται στον αποδέκτη του αφηγήματος του μουσεί-

ου. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία της ανακατασκευής του παρελθόντος με 

συγκροτημένο τρόπο εξασφαλίζοντας την αίσθηση της συνέχειας και 

στα μέλη της κοινότητας και στους επισκέπτες, με στόχο την επίτευξη 

στόχων του παρόντος, όπως είναι η έξοδος από την αφάνεια και η 

διεκδίκηση μιας θέσης στην πνευματική ζωή της πόλης. 

Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης διατηρεί τις εξής συλλογές: 

επιτύμβιες πλάκες από το κατεστραμμένο Ισραηλιτικό Νεκροταφείο, 

το χώρο όπου οικοδομήθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης· οικο-

δομικά μέλη από συναγωγές που κατεδαφίστηκαν από τις γερμανικές 

αρχές κατοχής· θρησκευτικά αντικείμενα, παλαιά και σπάνια βιβλία 

στην εβραϊκή γλώσσα, προπολεμικές και σπάνιες τοπικές εφημερίδες, 

οικογενειακά κειμήλια, κετουμπότ, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα 

σχετικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιωτικές επιστολές, ενδυμασί-

ες, χαλιά, υφάσματα, αντικείμενα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
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χαρακτικά και πίνακες, λογιστικά βιβλία, προπολεμικές οικογενειακές 

και σχολικές φωτογραφίες από ιδιωτικές συλλογές κ.ά. Αυτά είναι 

μερικά μόνο στοιχεία από τη βαριά κληρονομιά του Εβραϊκού Μου-

σείου Θεσσαλονίκης, που αναδεικνύουν τη μνήμη ως το κύριο διακύ-

βευμά του, αλλά και στοιχεία του συνόλου της τοπικής ιστορίας κα-

θώς η πλειονότητα των κατοίκων της πόλης κατάγεται από άλλες πε-

ριοχές της Ελλάδας και ελάχιστοι φέρουν οικογενειακές μνήμες από 

την πόλη που κατοικούν.49 

Κορυφαίο απόκτημα είναι ο ηλεκτρονικός κατάλογος των άνω των 

πενήντα χιλιάδων Θεσσαλονικέων εβραϊκού θρησκεύματος που εξο-

ντώθηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου, προϊόν πολυετούς εργασίας 

του Χ. Κούνιο. Εκτός από τις μόνιμες συλλογές το Εβραϊκό Μουσείο 

διοργανώνει περιοδικές εκθέσεις, αναδεικνύοντας την ιστορικότητα 

της Θεσσαλονίκης και καλλιεργώντας τον προβληματισμό στην ιστο-

ριογραφία και στον αισθητικό τομέα.50 Η διάσωση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς της εβραϊκής κοινότητας ήταν απόλυτη προτεραιότητα, 

δεδομένου ότι είχε χαθεί σχεδόν όλο το αρχειακό υλικό των εβραϊκών 

κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα.51 

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι μεγάλο και ετερόκλητο, όχι 

αναγκαστικά μορφωμένο ή κοινωνικά καταξιωμένο, ενώ οι μουσεια-

κές δράσεις γίνονται πιο καινοτόμες με σκοπό να τραβήξουν το εν-

διαφέρον ανοίκειων με το χώρο επισκεπτών. Σε μια έκθεση τα αντι-

κείμενα μπορούν να αποκτήσουν νόημα ή νοήματα με διαφορετικούς 

τρόπους: μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της, της «συνομιλίας» 

της με το κτίριο ή το τοπίο που την περιέχουν, της χρήσης επεξηγημα-

τικών κειμένων συνοδευτικών φωτογραφιών που υποστηρίζουν την 

αληθοφάνεια της ερμηνείας. Οι επισκέπτες, επομένως, χάρη στο μου-

σείο αποκτούν πρόσβαση στα τεκμήρια του συλλογικού παρελθόντος, 

στη διαδικασία αναπαράστασης ενός πολιτισμού, τα οποία εδραιώ-

νουν την αίσθηση της πνευματικής ανάτασης και της επιτέλεσης του 

ρόλου του σωστού πολίτη. Οι επισκέπτες αυτοί, των οποίων η κατα-

γωγή είναι η Θεσσαλονίκη και ο βορειοελλαδικός χώρος γενικότερα, 

αλλά και το Ισραήλ, είναι χιλιάδες. Πολλοί από αυτούς είναι άνθρω-

 
49 Χεκίμογλου, ό.π. 
50 Χεκίμογλου, ό.π. 
51 Σταυρουλάκης, ό.π. 
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ποι που έρχονται να αναζητήσουν τις ρίζες τους. Τα τελευταία χρόνια 

ο αριθμός των επισκεπτών παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Τέλος, 

αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρείται από τις επισκέψεις των σχολείων 

της πόλης. 

Ένα μουσείο είναι ένας «τόπος μνήμης» και το Εβραϊκό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του, το 1996, παρουσιάζει σταθερή και 

συνεχή ανάπτυξη με έμφαση σε συλλογές με διδακτικό ρόλο, καθώς 

δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης 

αλλά ξετυλίγουν στην πραγματικότητα ένα νήμα μνήμης που, μέσα 

στη μακραίωνη ιστορία της πόλης, φτάνει μέχρι την αρχαιότητα και 

αναδεικνύει την τοπική της ιστορία.52 

 

4. Οι δράσεις του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

 

Η δραστηριότητα του μουσείου είναι πολυποίκιλη. Στις δράσεις του 

συγκαταλέγονται διάφορα σεμινάρια, εκθέσεις, εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες, συμμετοχές σε εκδηλώσεις και συνελεύσεις. Πιο συγκε-

κριμένα, το φθινόπωρο του 2014 πραγματοποιήθηκε το Τρίτο Σεμινά-

ριο Τοπικής Ιστορίας για Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης και την 

άνοιξη του 2015 το Τέταρτο.53 Το Δεκέμβριο του 2014 πραγματοποι-

ήθηκε στους χώρους της ΙΚΘ ειδικό σεμινάριο για τη διδασκαλία του 

Ολοκαυτώματος, σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-16, στο πλαίσιο των σεμιναρίων τοπικής ιστο-

ρίας που διοργάνωσε το μουσείο για τους καθηγητές μέσης εκπαίδευ-

σης, προωθήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης εγκύκλιος 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα σεμιναριακά προγράμματα.54  Την 

ίδια χρονιά (3 και 4 Δεκεμβρίου 2015) πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο 

Ιστορίας Θεσσαλονίκης σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος 

προς εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, με την 

συνεργασία και υποστήριξη του αδελφού μουσείου της Θεσσαλονί-

κης.17 

Επίσης, αξιοσημείωτες είναι οι εκδηλώσεις που διοργανώνει και 

στις οποίες συμμετέχει το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ειδικό-

 
52 Σταυρουλάκης, ό.π. 
53 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, Ελούλ-ΑΒ 5775, 2014-2015. 
54 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, 2015-2016. 
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τερα, τον Ιανουάριο του 2008 η Νομαρχία Θεσσαλονίκης και η Ισ-

ραηλιτική Κοινότητα συνεργάστηκαν για μια ακόμη φορά για να ορ-

γανώσουν την τελετή για την «Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 

Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος». Την ίδια χρονιά τελέ-

στηκε ο εορτασμός για τα «60 Χρόνια από την Ίδρυση του Κράτους 

του Ισραήλ» σε μια σειρά εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Κοινότη-

τα.55 Τον Φεβρουάριο του 2014 με αφορμή την 50ετία από το θάνατο 

του κορυφαίου Θεσσαλονικέως μαθηματικού Ραφαέλ Σαλέμ (1898-

1963), το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Εβρα-

ϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με συντονισμό του εφόρου του μουσεί-

ου, διοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμήν της οικογένειας Σαλέμ.56 Τέ-

λος, με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 η 

Δημοτική Κοινότητα της Νέας Μαγνησίας σε συνεργασία με την Ισ-

ραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εκδήλωση για την 

μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.57 

Εκτός από τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια, στις δραστηριότητες 

του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται η παραγωγή 

και η παρουσίαση εκθέσεων. Για παράδειγμα, η παραγωγή και πα-

ρουσίαση της φωτογραφικής έκθεσης «Οι Εβραϊκές Κοινότητες στη 

Βόρεια Ελλάδα» που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2010, η παρουσί-

αση της περιοδικής έκθεσης «Σύλβια» σε συνεργασία με το Εβραϊκό 

Μουσείο Ελλάδος, τον Φεβρουάριο του 2011,58 η έκθεση «Οι Εβραίοι 

στη Θεσσαλονίκη. Ανεξίτηλα ίχνη στο χώρο» που διοργανώθηκε από 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία του Ε-

βραϊκού Μουσείου και εγκαινιάστηκε στις 17-9-2011 και διήρκησε 

μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012.59 Η έκθεση του γλύπτη Γιώργου 

Λάππα αποτέλεσε κορυφαία εκδήλωση για το Εβραϊκό Μουσείο· 

πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο 2013 ως τον Φεβρουάριο 2014 

και είχε τίτλο «Ντοκουμέντα και γλυπτικά τοπία». Στις 13 Μαρτίου 

εγκαινιάστηκε η έκθεση «Μνήμες Κατοχής», η οποία περιλάμβανε 

τεκμήρια σχετικά με δωσίλογους, κατοχικές αγοραπωλησίες, τάγματα 

 
55 Επετηρίδα Κοινοτικού Έργου Σεπτέμβριος 2007-Σεπτέμβριος 2008 Λούαχ 5768. 
56 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, Τισρί Ελούλ 5774, 2013-2014. 
57 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, 2015-2016. 
58 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, Σανά 577, 2010-2011. 
59 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, 2011-2012. 
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ασφαλείας, διώξεις κατά των Εβραίων και άλλα.60 Στις 27 Ιανουαρίου 

2013 παρουσιάστηκε μια από τις κορυφαίες εκθέσεις του Μουσείου: 

«Μια πόλη αναζητά την Κεϊλότ της. Αόρατα πολιτισμικά μνημεία της 

εβραϊκής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη». Η επιστημονική επιμέλεια της 

έκθεσης έγινε από τον Ευ. Χεκίμογλου, με τη συνεργασία των Ε. Περα-

χιά και Λ. Ναχμία.61 Η έκθεση «Συναγωνιστής», η οποία αφορά τη 

συμμετοχή των Εβραίων στην αντίσταση κατά τη διάρκεια της Κα-

τοχής, είναι προϊόν του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, αλλά με πρω-

τοβουλία του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης κατασκευάστηκε ένα 

αντίγραφο της έκθεσης αυτής και παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη 

(εγκαίνια στις 17-9-2014).62 Τέλος, το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονί-

κης φιλοξένησε επιτυχώς την έκθεση «Synagogues of East Central 

Europe 1781-1944» στις 15-10-2015, σε συνεργασία με την πρεσβεία 

της Ουγγαρίας. Στις 15-4-2016 η πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα 

παρουσίασε στο Μουσείο την έκθεση της Centropa με τίτλο «Imagenes 

de un mundo perdido» που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Εικόνες ενός 

χαμένου κόσμου». Στα εγκαίνια μίλησαν ο Πρέσβης της Ισπανίας 

Alfredo Lucini και ο Πρόεδρος της ΙΚΘ Δαυίδ Σαλτιέλ.63 

Κλείνοντας, θα αναφέρουμε ενδεικτικά άλλες δραστηριότητες του 

μουσείου, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμμετοχές του διά της κας 

Ε. Περαχιά στην ετήσια συνέλευση Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσεί-

ων, οι παρουσιάσεις εκθέσεων για την εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλο-

νίκης στο Μόναχο, η συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο Βερολίνου, 

η πραγματοποίηση δύο ωριαίων μαθημάτων στο Ανοιχτό Πανεπιστή-

μιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην ενότητα «Η Θεσσαλονίκη και τα 

μουσεία της» σχετικά με τη δράση του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσα-

λονίκης, η παροχή βιβλιογραφικής υποστήριξης σε προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με θέματα συναφή προς τα 

ενδιαφέροντα του Μουσείου κ.ά. 

 

 

 
60 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, Τισρί Ελούλ 5774, 2013-2014. 
61 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, Τισρέι Ελούλ 5773, 2012-2013. 
62 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, Ελούλ-ΑΒ 5775, 2014-2015. 
63 Απολογισμός Κοινοτικού Έργου, 2015-2016. 
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Συμπεράσματα  

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε ο επιστημονικός συγκερασμός 

της επιστήμης της Σημειωτικής και των σπουδών μνήμης με στόχο 

την πρωτοτυπία προσέγγισης του θέματος, αλλά και τη σφαιρικότερη 

ανάλυσή του. Με το πέρας της ανάλυσης, μπορούμε να συμπεράνου-

με ότι η μνήμη είναι η ικανότητα που μας επιτρέπει να διαμορφώσου-

με μια συνείδηση του εαυτού μας, μια ταυτότητα τόσο σε προσωπικό 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επίσης, η μνήμη τρέφεται μέσα από 

τις συνδηλώσεις και το νόημα των αναπαραστάσεων. Τη μνήμη μπο-

ρεί να ενεργοποιήσει διακειμενικά ενδεχομένως μια εικόνα, ένα εν-

δείκτης, ένα σύμβολο ή ακόμη και ένα όνομα (προσώπου, τόπου, α-

ντικειμένου, μνημείου, οδού). Στη μελέτη της σχέσης μνήμης και ταυ-

τότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιστορία, το κοινωνικό και το 

ιδεολογικό συγκείμενο. Η πολιτιστική μνήμη εξωτερικεύεται και α-

ποθηκεύεται μέσω των μαρτυριών και των μουσείων. Τα αντικείμενα 

ως φορείς μνήμης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο επίπεδο της 

προσωπικής και της συλλογικής μνήμης. Η μνήμη υπάρχει μόνο σε 

συνεχή αλληλεπίδραση όχι μόνο με τις αναμνήσεις, αλλά και με τα 

σχετικά σύμβολα. Η πολιτιστική μνήμη βασίζεται σε σταθερά σημεία 

του παρελθόντος. Το παρελθόν εκπέμπεται και αποτυπώνεται σε σύμ-

βολα, καθώς αυτά εκπροσωπούνται σε προφορικές ή γραπτές μαρτυ-

ρίες και σε αναμνηστήριες τελετές και ζουν μέσα στο παρόν. Οι πρα-

κτικές σημασιοδότησης των συμβόλων που εκτίθενται στα μουσεία 

θεωρούνται ως αξιομνημόνευτα σημεία ανάμνησης. Έτσι, η κοινωνι-

κή μνήμη ως ένα είδος συλλογικής μνήμης ενδεχομένως να συνδέεται 

με πρακτικές της διαιώνισης της μνήμης για σημαντικά γεγονότα και 

η πόλη ως σημειωτικός χώρος μπορεί να θεωρηθεί σημείο ή και ολό-

κληρο κείμενο. 

Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα θυμούνται ως μέ-

λη μιας κοινωνικής ομάδας και συγχρόνως η μνήμη προκύπτει από 

ένα κοινωνικό περιβάλλον που νιώθει την ανάγκη της μνημόνευσης 

ιστορικών γεγονότων, έτσι όπως τα διαπέρασε η προσωπική εμπειρία 

και το ατομικό βίωμα. Αν και λέγεται πως η εκφορά της είναι ατομική 

υπόθεση, έρχονται τα μουσεία να αποδείξουν πως ένας χώρος μπορεί 

να γίνει τόπος μνήμης όπου η εκφορά της γίνεται μέσω της υλικότη-

τας η οποία αποκτά τη δύναμη συγκρότησης της συλλογικής ταυτότη-
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τας μιας κοινότητας. Ένας τόπος μνήμης, όπως είναι ένα μουσείο, α-

ποκτά για την κοινότητα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η λειτουργία 

του συνίσταται στο να διαμορφώνει τη μνήμη με τρόπο που να αντα-

ποκρίνεται σε μια επιλεκτική και αναλλοίωτη εκδοχή του παρελθό-

ντος. Τα μουσεία, επιπλέον, ανάγονται όχι μόνο σε χώρους μνήμης 

μιας κοινότητας αλλά και σε χώρους ιστορικής γνώσης, πολιτισμού, 

επιστημονικής έρευνας, εκπαιδευτικής δράσης, με αποτέλεσμα εκεί 

να καταδεικνύεται ότι η μνημόνευση δεν είναι πράξη εξωραϊσμού του 

παρελθόντος ή αναμόχλευσης των παθών του αλλά πράξη αντίστασης 

στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Τα αδιέξοδα, τα οποία τραυμάτισαν 

την ανθρωπότητα, κρατούν τη μνήμη ζωντανή για επανόρθωση της 

αδικίας σε βάρος της. Αυτή η επανόρθωση θα γίνει με την αναμέτρη-

ση του σύγχρονου ανθρώπου με την ιστορία έχοντας το βλέμμα του 

στραμμένο στο παρόν και το μέλλον, στοχεύοντας αρχικά στη ριζική 

μεταμόρφωση των συνθηκών και των δομών που ευτέλισαν τον άν-

θρωπο. Η μνήμη πρέπει να γίνει συνεχής δράση απέναντι στα γεγονό-

τα που κατακρεούργησαν την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέ-

πεια. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος με την εκπαίδευση θα στραφεί στην 

αναστοχαστική αυτοκριτική και την ανάληψη της ιστορικής ευθύνης, 

για να λειτουργήσει η μνήμη παραδειγματικά όχι μόνο στην πρόληψη 

επανάληψης λαθών αλλά στην ανάληψη πρωτοβουλιών που δεν θα 

προκαλέσουν ένα νέο κύκλο αδικιών σε βάρος της ανθρωπότητας.  

 


