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Η παιδική ηλικία σε ταραγµένους καιρούς. Μετακινήσεις παιδιών από τη
Βόρεια Ελλάδα στην Κατοχή και τον Εµφύλιο
Οι τύχες της παιδικής ηλικίας στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ‘πρόωρη’
ενηλικίωση των παιδιών, οι κοινωνικές πολιτικές που σχεδιάστηκαν για την ένταξή τους στη
μεταπολεμική κοινωνία, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι τραυματικές εμπειρίες και
μνήμες σφράγισαν τη μετέπειτα πορεία τους, είναι μερικά από τα θέματα που έχουν
απασχολήσει ιστορικούς και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που ασχολούνται τόσο με την
ιστορία του πολέμου όσο και με την ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας σε ταραγμένους
καιρούς. Στην περίπτωση της ελληνικής ιστοριογραφίας, παρά την έκρηξη της μνήμης του
πολέμου που σημειώνεται ήδη από τη δεκαετία του 1990, πολλά θέματα που αφορούν τη
συγκρότηση της υποκειμενικότητας των παιδιών που έζησαν την κρίσιμη πολεμική δεκαετία
παραμένουν ακόμη αδιερεύνητα. Οι μελέτες που αναφέρονται στις μετακινήσεις παιδιών
από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έχουν αναδείξει αφενός τον ρόλο της βουλγαρικής
κατοχής στην ιστορία των διώξεων των εβραϊκών κοινοτήτων από τις περιοχές της
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και αφετέρου τη σημασία που είχαν οι ακριτικές
αυτές περιοχές για την έκβαση του εμφυλίου. Ωστόσο, η διερεύνηση των εμπειριών της
παιδικής ηλικίας σε αυτό το τοπικό πλαίσιο παραμένει εκκρεμής. Εκκινώντας από την
παραπάνω διαπίστωση, σας καλούμε να συμμετάσχετε στο συνέδριο με θέμα τις
μετακινήσεις των παιδιών στη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου από περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας.
Οι θεματικές περιοχές που θα μας απασχολήσουν είναι οι εξής: α) οι μαζικές μετακινήσεις
παιδιών από τις εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Κομοτηνής, της
Αλεξανδρούπολης, του Διδυμοτείχου, της Ξάνθης, κ.ά. που βίωσαν την εμπειρία της
εκτόπισης σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, β) τα ‘κρυμμένα παιδιά’, γ) η πολιτικοποίηση της
παιδικής ηλικίας και της νεότητας στη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου, δ) οι
κοινωνικές πολιτικές που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του πολέμου ή λίγο μετά, και
αφορούσαν διάφορες κατηγορίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου, και ε) η διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος και των συγκρουσιακών ζητημάτων του πολέμου.
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