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Γερμανική Κατοχή, Παρίσι 16 Ιουλίου 1942. Χειμερινό Ποδηλατοδρόμιο. Χι-
λιάδες παριζιάνοι εβραίοι έχουν συλληφθεί από την αστυνομία κι έχουν οδη-
γηθεί με λεωφορεία μέσα στο Ποδηλατοδρόμιο. 

«Τριγύρω απέξω από το κτίριο, σταθμεύουν φορτηγά και λεωφορεία. Οπλι-
σμένοι Γάλλοι χωροφύλακες απαγορεύουν την πρόσβαση στους περίεργους 
που ρωτούνε τι συμβαίνει. Άντρες και γυναίκες που βλέπουν τον ερχομό 
όλων αυτών των ανθρώπων προσπαθούν να πάνε πιο κοντά για να δούνε 
πώς μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους γέροντες, τις γυναίκες και τα παι-
διά που ακούγονται να κλαίνε ακόμα και από μακριά.(…) "Φεύγουν στη Γερ-
μανία, για να δουλέψουν εκεί", λέει ένας επιστρατευμένος αστυνομικός με 
φανερή συγκίνηση. 
»-Για να δουλέψουν; Μα, με τα πιτσιρίκια; Αυτοί ακόμα και μωρά έχουν μα-
ζί τους!(…) 
»Μέσα στο Ποδηλατοδρόμιο, ένας πατέρας προσπαθεί να εξηγήσει στον 
επτάχρονο γιό του τι συμβαίνει αλλά και να δώσει μιαν απάντηση στις ερω-
τήσεις του μικρού. 
»-Πές μου μπαμπά, πές μου γιατί είμαστε σ' αυτό το γήπεδο; Γιατί είμαστε 
έτσι στοιβαγμένοι, γιατί όλοι είναι θλιμμένοι, γιατί αυτοί ξεφωνίζουν, γιατί 
δεν έχουμε τίποτα να φάμε; Πές μπαμπά, γιατί η μαμά και η αδελφή μου 
δεν είναι μαζί μας, γιατί μπαμπά; 
»-Αγόρι μου, είσαι επτά χρονών πια, πρέπει να σου εμπιστευτώ ένα μυστικό, 
είσαι σε θέση να το κρατήσεις; 
» Ήθελε να μιλήσει, να ρωτήσει, αλλά ο μπαμπάς τού κλείνει το στόμα με το 
χέρι και ξαναλέει: μπορείς να φυλάξεις ένα μυστικό; Ο μικρός δείχνει συγκα-
τάβαση. Ο μπαμπάς αγκαλιάζει με το δεξί του χέρι τους μικρούς του ώμους 
και φέρνει το κεφάλι του δίπλα στο στόμα του (…) 
»-Λοιπόν, τώρα αγόρι μου, νάτο το μυστικό: Η μεγάλη μέρα της αναχώρησης 
ορίστηκε για αύριο. Θα φύγουμε όλοι μαζί, με το τραίνο μέχρι τη Μασσαλία, 
έπειτα με πλοίο για το Πιτσιπόϊ, την άγνωστη χώρα που μας περιμένει. 
»-Πιτσιπόϊ; Αστείο όνομα, μπαμπά. 
»-Ναι παιδί μου, είναι το όνομα της γης που θα μας υποδεχθεί, και εκεί πια 
θα ξαναβρεθούμε με τη μαμά και την αδερφή σου, που έφυγαν κιόλας μυ-
στικά με το τραίνο από χθες. Ήρθαν να μας αναζητήσουν για να φύγουμε 
αμέσως. Δεν πρόλαβαν να μας πούνε αντίο. Ο πατέρας κρύβει τη θλίψη του, 
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τα μάτια του βουρκώνουν, δεν γνωρίζει τίποτα για τη γυναίκα και τη κόρη 
του που έφυγαν από το σπίτι τους μετά τα αστυνομικά μπλόκα των προη-
γουμένων ημερών.» 

Έτσι περιγράφει ο Samuel Beer, τον οποίο ο πατέρας του έσπρωξε την τε-
λευταία στιγμή, πριν την επιβίβαση προς μιαν άγνωστη γυναίκα για να τον 
αρπάξει εκείνη από το χέρι και να απομακρυνθούν γρήγορα μαζί προς τη σω-
τηρία, εκείνες τις φοβερές ώρες. Ο μικρός Σαμουήλ έμεινε όλα τα χρόνια της 
Κατοχής με την οικογένεια που τον φιλοξένησε και βέβαια δεν γνώρισε ποτέ 
το Πιτσιπόϊ. Δεν είδε όμως ξανά τον πατέρα του, τη μητέρα του και την α-
δελφή του που βρήκαν τον θάνατο στο Άουσβιτς.1 Και βέβαια, το Πιτσιπόϊ 
δεν υπάρχει πουθενά στον χάρτη της Ευρώπης. Ούτε θα δώσει απάντηση με 
γεωγραφικούς όρους το Google, αν ψάξει κανείς για τη λέξη «Πιτσιπόϊ». 

Σε αντίθεση με τους εβραίους της Θεσσαλονίκης που όταν μπαίνανε στα 
τραίνα υποτίθεται ότι γνώριζαν πως φεύγανε για την Πολωνία, και συγκεκρι-
μένα για την Κρακοβία για την οποία ο Αρχιραββίνος Κόρετς έλεγε ότι «Η 
μεγάλη κοινότης της Κρακοβίας, θα επαγρυπνήσει για την εκεί εγκατάσταση 
μας»2 ή για το Λούμπιν της Σιλεσίας όπως μαρτυρεί ο Χαϊντς Σαλβατώρ Κού-
νιο3, οι εβραίοι που ξεκινούσαν από το Παρίσι το 1942 για το ταξίδι του θα-
νάτου, δεν γνώριζαν το τέρμα του ταξιδιού, ούτε τους εφοδίασαν με ζλότυ, το 
πολωνικό νόμισμα της εποχής, όπως η τοπική ναζιστική σπείρα της Θεσσα-
λονίκης, ένα χρόνο αργότερα, έκανε 4 στους εβραίους την παραμονή της ανα-
χώρησης τους. 

Ωστόσο, κάποιες φήμες κυκλοφορούσαν μεταξύ των εβραίων της Γαλλίας, 
ότι θα τους πήγαιναν στην Πολωνία. Έτσι, οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο 
του Drancy επινόησαν (με κάποια ποιητική διάθεση, όπως σημειώνει ο Andrè 
Monan) τον φανταστικό τόπο «Πιτσιπόϊ»5 ως σημείο τελικού προορισμού 
και εγκατάστασης, όπου «το να προσδιορίσει κανείς το Πιτσιπόϊ σε κάποιο 
χάρτη προϋπέθετε γνώσεις μεταφυσικής γεωγραφίας, αφού η λέξη αυτή υπο-
νοούσε τον πρώτο σιδηροδρομικό σταθμό πέραν του κόσμου τούτου».6 

                                                 
1 Αφήγηση του Samuel Beer στην ιστοσελίδα του Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie, 
www.crlbn.fr/wp-content/uploads/2013/07/Pichipoi.pdf  
2 Βλ. «In Memoriam», έκδοση Ισραηλιτικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης 1976, σελ. 107 
3 Βλ. «Έζησα το θάνατο», Χαϊντς Σαλβατώρ Κούνιο, Ιδιωτική Έκδοση, Θεσσαλονίκη 1982 
4 Αλόις Μπρούνερ, Ντίτερ Βισλιτσένυ, Μαξ Μέρτεν 
5 Κάτι αντίστοιχο με τον φανταστικό τόπο Λιλιπούπολη, των ραδιοφωνικών προγραμμάτων του Γ’ 
Προγράμματος επί Μάνου Χατζηδάκι. 
6 Βλ. «The making of the Holocaust», Antre Monan, Ed. Rodopi B.V., 1999 
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Ανάμεσα στους δεκάδες χιλιάδες εβραίους με προορισμό τον ού-τόπο Πι-
τσιπόϊ κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής της Γαλλίας 1942-1944, βρί-
σκονταν και χιλιάδες με ελληνική υπηκοότητα και καταγωγή, για τους οποίους 
η ιστοριογραφία στην Ελλάδα επέδειξε μέχρι τώρα μια απόλυτη σιωπή. 

Πράγματι, ο λόγος της συγγραφής αυτής της μελέτης εδράζεται στο γεγο-
νός ότι στην Ελλάδα ελάχιστα είναι γνωστή η τύχη των εβραίων που είχαν με-
ταναστεύσει από την Ελλάδα για να εγκατασταθούν πριν απ’ τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο στη Γαλλία οι οποίοι συνελήφθησαν και εκτοπίστηκαν από το 1942 
μέχρι το 1944 στο Άουσβιτς και σε άλλα μικρότερα στρατόπεδα εξόντωσης, 
ακολουθώντας ακριβώς την ίδια μοίρα με τους ομόθρησκους τους της Ελλάδος, 
δηλαδή την εξολόθρευση τους. Οι μέχρι τώρα εκδόσεις βιβλίων για τον ελληνι-
κό εβραϊσμό όπως και τα πρακτικά διαφόρων Συνεδρίων για το ίδιο θέμα, δεν 
ασχολούνται με αυτό το "άλλο" Ολοκαύτωμα. Καμία αναφορά γι αυτούς δεν 
υπάρχει ούτε στις δυο επίσημες εκδόσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, για τους 
Έλληνες εβραίους και για τους Έλληνες στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, εκδόσεις 
των ετών 1999 και 2009 αντίστοιχα.7 Ακόμα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι, 
σε αντίθεση με τους εβραίους που εκτοπίστηκαν από την Ελλάδα και κυρίως 
τους Σαλονικιούς, οι εκτοπισθέντες από τη Γαλλία σεφαραδίτες ελληνοεβραίοι, 
πλην ενός (του Μωρίς Μπενρουμπί), δεν κατέγραψαν τις μαρτυρίες τους από 
την απέλαση τους στα στρατόπεδα του Γ´ Ράιχ (σε αντίθεση με αρκετά βιβλία 
με μαρτυρίες εβραίων εκτοπισθέντων από τη χώρα αυτή, άλλων εθνικοτήτων) 
και έτσι η ιστοριογραφία στο σημείο αυτό χωλαίνει και από την απουσία δημο-
σιευμένων μαρτυριών που θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμες.  

Το ζήτημα των ελληνοεβραίων της Γαλλίας έγινε γνωστό για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα από τον Ιωσήφ Νεχαμά, που το αναφέρει στο κεφάλαιο V του Β’ 
Τόμου του βιβλίου In Memoriam, (έκδοση της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης) με τίτλο «Παρισινές Εκατόμβες», όπου αφηγείται, με κάποια 
σχετική αριθμητική υπερβολή «την εξόντωση πέντε χιλιάδων Ελλήνων Ε-
βραίων-Θεσσαλονικέων στη μεγίστη πλειοψηφία των, που συνελήφθησαν στο 
Παρίσι τον Νοέμβριο 1942…Υπολογίζουν ότι το τρίτο των Εβραίων της Ελλά-
δος που διέμεναν στο Παρίσι, χαθήκαν στα στρατόπεδα του θανάτου».8 Βεβαί-
ως, η αρχειακή έρευνα την εποχή που γράφονταν το In Memoriam δεν είχε 
ξεκινήσει ακόμα. Και σίγουρα, πέρασαν αρκετά χρόνια μετά τον Πόλεμο σε 
                                                 
7 Δες, "Οι Έλληνες Εβραίοι, Στοιχεία της Ιστορίας τους μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα 
του Υπουργείου Εξωτερικών"., Επιμ. Θάνος Βερέμης και Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, ΥΠΕΞ-
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδ. Καστανιώτη 1999. Δες επίσης "Έλληνες στο Άουσβιτς-Μπίεκεναου", 
Τομαή Φωτεινή, ΥΠΕΞ-Εκδ. Παπαζήση, 2009. 
8 «In Memoriam», ό.π, σ. 253 υπό τον τίτλο «Παρισινές εκατόμβες». 




