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Μια µεγάλη εκπαιδευτική 
προσπάθεια

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες αλλά και αποτελεσµα-
τικές πρωτοβουλίες της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευ-
µάτων και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, είναι η
διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων µαθητών και µα-
θητριών από διάφορα σχολεία της χώρας µας, στο Μου-
σείο του Άουσβιτς. Αθόρυβα αλλά επίµονα, η πολιτεία σε
συνεργασία µε τον ελληνικό εβραϊσµό, προσπαθεί να βελ-
τιστοποιήσει τη δράση αυτή, µε στόχο να δουν, όσο πε-
ρισσότεροι µαθητές και µαθήτριες επιτρέπει η οικονοµική
κατάσταση της χώρας, πού οδηγούν οι ιδέες του ρατσι-
σµού, του αντισηµιτισµού και της ξενοφοβίας. Η επί-
σκεψη στο Μουσείο του Άουσβιτς είναι ένα ταξίδι στο
παρελθόν, αλλά την ίδια στιγµή είναι και µια εικόνα
του µέλλοντος, που επιφυλάσσεται σε όλους µας εάν
επικρατήσουν οι ιδέες, που από-ανθρωποποιούν τον
άνθρωπο. Κατά το προηγούµενο σχολικό έτος, για πρώτη
φορά, η διαδικασία επιλογής των µαθητών που συµµετεί-
χαν στο πρόγραµµα επισκέψεων στο Άουσβιτς, συνδέ-
θηκε µε τη διοργάνωση µαθητικού διαγωνισµού
δηµιουργίας ολιγόλεπτων βίντεο, µε θέµα: «Το Ολοκαύ-
τωµα και οι Έλληνες Εβραίοι». Η συµµετοχή ήταν εντυ-
πωσιακή και τα βίντεο που δηµιούργησαν οι µαθητές
Λυκείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έδειξαν ότι
τα παιδιά ξέρουν να µεταφράζουν τον τρόµο της γνώσης
του παρελθόντος, σε ένα ελπιδοφόρο µήνυµα για το µέλ-
λον. Μια επιτροπή από σκηνοθέτες, δηµοσιογράφους και
ιστορικούς ανέλαβε το δύσκολο έργο να επιλέξει τα πέντε
καλύτερα, τα οποία ήδη αναρτήθηκαν στο κανάλι της εκ-
παιδευτικής τηλεόρασης του υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων στην ιστοσελίδα: «youtube.com»
(http://www.minedu.gov.gr/…/2015-09-16-09-19-00/14441-
02-11-…). Ο διαγωνισµός διεξάγεται και κατά το σχολικό
έτος 2015-2016, µεταξύ µαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου των
∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και
Θεσσαλίας (http://www.minedu.gov.gr/…/2015-09-16-09-
1…/14391-09-10-2015). Θερµά συγχαρητήρια λοιπόν,

στον Γενικό Γραµµατέα Θρησκευµάτων Γιώργο Καλαν-
τζή, στην επιστηµονική συνεργάτη της Γραµµατείας  Βα-
σιλική Κεραµίδα, στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και
σε όσους συνέβαλλαν και συνεχίζουν να συµβάλλουν,
στη θεσµοθέτηση και υλοποίηση αυτής της µεγάλης εκ-
παιδευτικής προσπάθειας.

Στο τεύχος αυτό…

Ευχαριστούµε τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παπά,
που δέχθηκε να µιλήσει αποκλειστικά στο Άλεφ για την
πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισ-
ραήλ και για το παρόν και το µέλλον των Ελληνο-Ισραη-
λινών σχέσεων. 
Ευχαριστούµε την τ. Γενική Γραµµατέα Ισότητας
Βάσω Κόλλια, για το εξαιρετικό άρθρο µε τίτλο «165 δο-
λάρια το παιδί», που έγραψε ειδικά για το Άλεφ. Ευχαρι-
στούµε επίσης, τον µουσικό δηµιουργό Παναγιώτη
Καλαντζόπουλο, για την συνέντευξη που παραχώρησε
στο νέο µέλος της συντακτικής οµάδας του Άλεφ, Ρόζα
Ρούσσου, τον Μωρίς Σιακκή, για το άρθρο του µε θέµα
τους Εβραίους στη ροκ µουσική, τον Αλµπέρτο Εσκε-
νάζη για την συνέντευξή του στην Ντορίτα Τρέβεζα και
τον Άρη Εµµανουήλ, για την επιµέλεια των νέων µας
στηλών, για την εννοιολογική σηµασία εβραϊκών θρη-
σκευτικών όρων και ταλµουδικών ιστοριών. 
Και τέλος… Με το εξώφυλλο που φιλοτέχνησε η Ρασέλ
Μπαλέστρα, το Άλεφ µοιράζεται τα συναισθήµατα πόνου,
για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης, της 13ης Νο-
εµβρίου στο Παρίσι. Εκεί όπου ο τρόµος χτύπησε την
πρωτεύουσα του ∆ιαφωτισµού, την καρδιά της Ευρώ-
πης, την πόλη των αγώνων για τα ανθρώπινα δικαιώ-
µατα.

Καλή ανάγνωση
Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ
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συνταξης σηµειωµα



04 κοινοτητας διοικηση

Μια πρωτοβουλία της Κοινότητάς µας φέτος, ήταν να συµ-
µετέχουµε κι εµείς στην κοινή προσπάθεια των οργανισµών
World Jewish Relief και Praksis, σε µια οργανωµένη εκ-
στρατεία αλληλεγγύης, για τους χιλιάδες ανθρώπους που
έφτασαν στην πατρίδα µας, προσπαθώντας να επιβιώσουν. 
Τα νησιά µας γέµισαν σάπιες βάρκες, που έφταναν υπερ-
φορτωµένες µε πρόσφυγες, ανθρώπους τροµαγµένους και
ξεριζωµένους. Ανάµεσά τους µωρά, ηλικιωµένοι, µικρά παι-
διά πολλές φορές ασυνόδευτα, άνθρωποι µε ειδικές ανάγ-
κες, αγκαλιά µε τα λιγοστά πράγµατα που µπορούσαν να
κουβαλήσουν, όταν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Κάποιοι
από αυτούς αρνήθηκαν να αφήσουν πίσω στο θάνατο, τα
ζώα συντρόφους της ζωής τους και τα έφεραν µαζί, σε
αυτό το δύσκολο και αβέβαιο ταξίδι. 
Εικόνες από το παρελθόν, που δεν περιµέναµε να δούµε
στην εποχή µας, ζωντανεύουν σαν εφιάλτης. Με διαφορε-
τικά αίτια αυτή την φορά, καραβάνια ανθρώπων περπατούν
µερόνυχτα δίπλα σε γραµµές των τραίνων για να φτάσουν
σε σύνορα, να αγγίξουν ένα καλύτερο µέλλον. Σύνορα που
έκλεισαν ξανά, όπως και στο παρελθόν για τους ανεπιθύ-
µητους, σε µια Ευρώπη που δεν άλλαξε καθόλου.
Κράτη, πρότειναν ως λύση να τους πετούν από µακριά καρ-
βέλια ψωµί, άλλοι να τους χρησιµοποιούν ως δούλους, δη-
λαδή να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται, άλλοι ύψωσαν
τείχη, µόλις «παρέλαβαν» το εργατικό δυναµικό που χρει-
άζονταν. Η χώρα µας αντιµετώπισε την προσφυγική κρίση,
µε απίστευτη µεγαλοψυχία και αξιοπρέπεια. Όταν οι άστε-
γοι στην Ελλάδα πληθαίνουν και ο καθένας από εµάς στο
δικό του σπιτικό αντιµετωπίζει άλυτα προβλήµατα, εµείς
αρνηθήκαµε να υψώσουµε τείχη. 
Η Κοινότητά µας, συµµετείχε µε τεράστια επιτυχία σε αυτή
την προσπάθεια. Αν και όλοι µας από την αρχή του καλο-
καιριού, ήδη είχαµε αρχίσει να συνεισφέρουµε στις διά-
φορες οργανώσεις, που ανέλαβαν τη φροντίδα των
προσφύγων και µεταναστών, στο κάλεσµα που ξεκίνησε µε
το «Mitzvah Day» στις 29 Νοεµβρίου, το οποίο διοργάνω-
σαν από κοινού Μπενέ Μπερίτ και Μπενότ, αποδείξαµε πως
η διάθεσή µας να προσφέρουµε παραµένει µεγάλη.
Το World Jewish Relief κινητοποίησε οµόθρησκους, ώστε να
συγκεντρώσει το απαιτούµενο ποσό και ανέλαβε να προ-
σφέρει οικονοµική βοήθεια, καλύπτοντας ανάγκες σε ιατρικό
προσωπικό και φάρµακα, στους χώρους µε τη µεγαλύτερη
ανάγκη. Κατά την διάρκεια της διάσκεψης των Ευρωπαίων
Ραββίνων, το Νοέµβριο στην Αθήνα, εκπρόσωπος του World
Jewish Relief συνόδευσε µαζί µε συνεργάτη τους από την

Praksis, τον Αρχιρραβίνο της Αγγλίας Εφραίµ Μίρβις, στον
καταυλισµό της Ειδοµένης, ώστε να διαπιστώσει ο ίδιος από
κοντά τί πραγµατικά συµβαίνει και να συναντήσει πρόσφυ-
γες από την Συρία, Λιβύη και Αφγανιστάν. 
Η Praksis από την πλευρά της αξιοποίησε µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο αυτή την προσφορά, ανακουφίζοντας τον
πόνο εκείνων που λύγισαν από την ταλαιπωρία, σωµατική
και ψυχική. Γιατρός, νοσηλευτής και µεταφραστής τέθη-
καν άµεσα στην υπηρεσία της οργάνωσης, που πρόσφατα
βραβεύτηκε µε το «∆εύτερο Ετήσιο Βραβείο» του ιδρύµα-
τος Σταύρος Νιάρχος, για το φιλότιµο, την εξαιρετική συµ-
βολή της στην ενίσχυση της κοινωνίας-πρόνοιας και τη
δέσµευσή της προς όλους, όσους βρίσκονται σε ανάγκη.
Συγκεντρώσαµε 25 κούτες και µεγάλες σακούλες γεµάτες
ρούχα, παιχνίδια, παπούτσια, φάρµακα και φαγητά για εκεί-
νους που τα χρειάζονται. Το αυτοκινητάκι της οργάνωσης
Praksis έκανε δύο δροµολόγια, για να τα µεταφέρει από το
σχολείο µας, στους χώρους διαλογής και συσκευασίας
που διαθέτουν. Στο Bazaar του σχολείου µας, γονείς και
µαθητές γέµισαν την αίθουσα µε χαµόγελα και έγιναν οι
πρώτες αφίξεις προσφορών. 
Μέλη της νεολαίας µας ήταν εκεί όλη την ηµέρα για να
βοηθήσουν και στο τέλος της ηµέρας, να κουβαλήσουµε
όλοι µαζί τα πράγµατα στην αποθήκη. Το σχολείο, για
ακόµη µια φορά, µας βοήθησε παραχωρώντας χώρο και
µέρες, µέχρι όλα να τακτοποιηθούν. Εξαιρετικά πολύτιµη,
η συµβολή του Μάρκου Μεσσίνα στη διαλογή και µετα-
φορά όλου αυτού του υλικού και του Μάκη Κοφινά, που
απαντούσε στα τηλέφωνα για τις παραδόσεις όσων ενδια-
φέρονταν να έρθουν στο σχολείο, όλη την περίοδο που
διήρκησε το πρόγραµµα. 
Ακόµη µια φορά, αποδείξαµε πως η αλληλεγγύη είναι πάνω
από όλα για όλους εµάς, τρόπος σκέψης και ζωής. 

Ρόζα Ρούσσου

365 ηµερες προσφορας
της Ισραηλιτικης Κοινοτητας Αθηνων

Σηµειώστε την ηµεροµηνία 
22 Μαΐου 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
πρέπει όλοι να δώσουµε το "παρών".



0055
της ΑΛΙΝΑΣ ΜΩΥΣΗ

Σοφολογιότατε, κ. Πρόεδρε, φίλες, φίλοι, αγαπηµένα µας
παιδιά,

Σας καλωσορίζω µε ένα εγκάρδιο Χάγκ Σαµέαχ στη χα-
ρούµενη γιορτή του Χανουκά, που ετοιµάστηκε όπως κάθε
χρόνο, µε πολλή αγάπη από τις κυρίες της WIZO, από τα
παιδιά του σχολείου και τον δάσκαλό τους, Τζάκο Αλγκάβα,
αλλά και τα µεγαλύτερα παιδιά, που θα µας παρουσιάσουν
κάτι ιδιαίτερο απόψε και από την Κοινότητά µας, που, τόσο
ως ηγεσία όσο και ως θεσµός, αγκαλιάζει πάντα αυτή την
εκδήλωση. 
Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ, για να χαρούµε όλοι
µαζί την έβδοµη ηµέρα της πιο φωτεινής µας γιορτής.
Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τις κυρίες, που θα µας
προσφέρουν το αποψινό κέρασµα. Είναι η Σαρίτα Φρανσέ,
η Καρολίνα Μαγρίζου η Ντόλλυ Ιωαννίδου και η Νίνα
Μουσά, που τα παιδιά τους πέρασαν φέτος στο Πανεπι-
στήµιο. Συγχαρητήρια στα παιδιά αλλά και στις µαµάδες,
γιατί όλοι ξέρουµε πόσο σηµαντική είναι η στήριξή τους,
στις προσπάθειες των παιδιών. Να έχουν πάντα χαρές και
κάθε καλό στα σπίτια τους. Ένα µεγάλο ευχαριστώ και
στην Σέλλη Νεγρή, που πρόσφερε από το κατάστηµά της
το δώρο, που θα κληρωθεί σήµερα ανάµεσα στις κυρίες
που θα ανάψουν τα κεράκια.
Στη γιορτή του Χανουκά πρωταγωνιστούν η χαρά, τα τρα-
γούδια, τα δώρα και οι έπαινοι, οι…λουκουµάδες ασφαλώς,
αλλά ο αναµφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι τα κεράκια,
το φως. 
Όλα αυτά σε ανάµνηση της γνωστής ιστορίας των Μακκα-
βαίων, που πάνω από 2.000 χρόνια πριν, αντιστάθηκαν στην
προσπάθεια των Σύριων κατακτητών να εξαφανίσουν την
εβραϊκή θρησκεία, πολέµησαν ενάντια στον ισχυρότερο
στρατό της εποχής και τον νίκησαν. Η νίκη αυτή, ήταν ένα
θαύµα. 
Κι όταν οι Μακκαβαίοι κατέλαβαν και πάλι την Ιερουσαλήµ
και καθάρισαν τον βεβηλωµένο από τις ειδωλολατρικές τε-
λετές Ναό, άναψαν την Μενορά, το αιώνιο σύµβολο του
Ιουδαϊσµού, µε το λάδι που βρήκαν στο µοναδικό δοχείο
που είχε διασωθεί. Κι αυτό κράτησε το φως αναµµένο, όχι
για µία, αλλά για οχτώ ολόκληρες ηµέρες, έως ότου ετοι-

µαστεί νέο αγνό λάδι για τη Μενορά. Ήταν κι αυτό ένα
θαύµα. 
Γιορτάζουµε δηλαδή το Χανουκά, δύο θαύµατα: µια τερά-
στια στρατιωτική νίκη και ένα ταπεινό φως, που έµεινε
αναµµένο οχτώ ηµέρες. Ας σκεφτούµε όµως λίγο. Ποιο
από τα δύο θα µπορούσε να θεωρηθεί πιο σηµαντικό; Ποιο
θα γραφόταν στις εφηµερίδες, αν γινόταν στις µέρες µας;
Μάλλον η νίκη των λίγων, ενάντια στους πολλούς, σωστά;
Κι όµως όταν µιλούµε για το Χανουκά, στο µυαλό µας έρ-
χεται µία λέξη: «κεράκια». Το σύµβολο της γιορτής δεν
είναι το σπαθί, είναι το φως. Λίγοι από εµάς θυµούνται το
πολεµικό σύνθηµα των Μακκαβαίων («Μι λ’ Αντονάι, ελάι»),
αλλά όλοι ξέρουµε απ’ έξω τις µπεραχώτ για το άναµµα
της Χανουκιγιά. Γιατί; Γιατί οι Εβραίοι δεν πολεµούν µε
σπαθιά. Πολεµούν µε φως! Αντιστέκονται µε σπαθιά, όποτε
χρειαστεί να υπερασπιστούν τη ζωή και την πίστη τους,
αλλά πολεµούν µε φως. Σε όλη τη διάρκεια της µακραί-
ωνης ιστορίας µας, ακόµα και στη χειρότερη τραγωδία του
λαού µας, που συνέβη µέσα στον 20ο αιώνα, όποτε αντι-
µετωπίσαµε τον κίνδυνο του αφανισµού, αντισταθήκαµε µέ-
νοντας ζωντανοί και κρατώντας αναµµένο το φως. ∆εν µας
προσδιορίζουν λοιπόν, ο πόλεµος και οι νίκες. Είµαστε
ένας λαός, που θέλει την ειρήνη, για να µπορεί ελεύθερα
να δοξάζει τον Ένα και Μοναδικό Θεό και να ζει µε φως. 
Και τι είναι φως; Φως είναι να στήνουµε οικογένειες, να
κρατάµε τις παραδόσεις µας, να µένουµε ενωµένοι. Φως
είναι, να βοηθούµε όσους έχουν ανάγκη, να προοδεύουµε,
να γινόµαστε κάθε µέρα καλύτεροι άνθρωποι. Φως είναι,
να ζούµε µε ηθική, µε καλοσύνη, να ζούµε µε χαρά. ∆υ-
στυχώς, υπάρχει πάντα πολύ σκοτάδι γύρω µας. Σκοτάδι
στον κόσµο µας, αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων. Και
δεν διαλύεται µε το σπαθί. ∆ιαλύεται µε το κερί!

Σε λίγο, που θα ανάψουµε τα κεράκια στη Χανουκιγιά, ας
φανταστούµε πως ο καθένας από εµάς είναι ένα κερί και ας
αναλογιστούµε πού και πώς µπορούµε να διαδώσουµε το
φως µας. Ας φέρουµε περισσότερο φως στη ζωή µας, στην
οικογένειά µας, στην κοινότητά µας. Ας πολεµήσουµε το
σκοτάδι, µε φως!

Λάρισα, 12 ∆εκεµβρίου 2015

στη γιορτη του Χανουκα
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«Θα αρχίσω πρώτα από το αξέχαστο νησί της Ζακύνθου,
που µε τις άπειρες οµορφιές του, διαµορφώνει χαρακτή-
ρες. Αυτό βεβαίως, δεν µπορούσε να µη συµβεί και σε
µένα, µε αποτέλεσµα σε µικρή ηλικία να µου φαίνονται όλα
όµορφα και ευτυχισµένα, έστω και µε τα λίγα χρήµατα που
διέθετε κάθε οικογένεια».

Έτσι ξεκινά την αφήγησή του ο Αβραάµ Μόρδος, γεννη-
θείς στην Ζάκυνθο το 1931, στο κείµενό του, «Αναµνήσεις
από την εβραϊκή ζωή στην Ζάκυνθο», για το βιβλίο του Σα-
µουήλ Μόρδου, «Οι Εβραίοι της Ζακύνθου - Χρονικό Πέντε
Αιώνων», (εκδόσεις Γράµµα, 2010).

Την Πέµπτη έφυγε. Μια ακόµη από τις ελάχιστες συστά-
δες χρωµατικών συνθέσεων, στο παλιοκαιρίτικο καλειδο-
σκόπιο της αυθεντικής ζακυνθινής µνήµης, έγινε διάφανη.
Ήταν ένας απ’ τους ανθρώπους, που φώτισε µε ζωηρό
χρώµα το ασπρόµαυρο. Γοητευµένος µε τη φωτογραφία,
στην εποχή της νεότητάς του, δεν θα µπορούσε να δια-
νοηθεί µε κανέναν τρόπο τότε, την αξία που ενείχε η ενα-
σχόλησή του αυτή, για τις επόµενες γενιές. Γιατί χάρη σ’
αυτόν, σήµερα σώζονται τα µόνα λιγοστά φωτογραφικά
τεκµήρια από την εβραϊκή ζωή, στην προσεισµική Ζάκυνθο.
Ο Αβραάµ βρίσκεται εργαζόµενος στην Αθήνα, κατά τη
διάρκεια του µεγάλου σεισµού τον Αύγουστο του ́ 53, όταν
την υλική καταστροφή επισφραγίζει µε την ολοκληρωτική
σάρωσή της, η πυρκαγιά που ακολουθεί. Κι έχοντας στην
κατοχή του τη φωτογραφισµένη κληρονοµιά των ευχάρι-
στων αναµνήσεών του στο νησί, σώζει ταυτόχρονα ένα ου-
σιαστικό κοµµάτι απ’ την ιστορία της µοναδικής εβραϊκής
του κληρονοµιάς. Χάρη στις φωτογραφίες αυτές, οι αφη-
γήσεις της µητέρας µου για τη ζωή τους στην όµορφη προ-
σεισµική Ζάκυνθο, έρχονται στο φως µιας ηλιόλουστης
µέρας, αποκτούν κίνηση, ήχο, διαλόγους, λυρισµό και µου-
σικές, κατά ένα ιδιοποιηµένο, αγαπηµένο τρόπο, στην παι-
δική φαντασία. Αυτή, που έχει µια δύναµη να ενθαρρύνει,
εµάς της επόµενης γενιάς, µε τη συναίσθηση για µια συ-
νέχεια. Στερνή, αλλά ίσως συνέχεια, σ’ αυτόν τον ιδιότυπο,
ποιητικό τρόπο ζωής, που µοιραία εξαφανίστηκε βίαια,

ωσάν ύπουλος εξορκισµός της ανείπωτης ενοχής για την
καταστροφή, που όσο κι αν προσπάθησε, δεν κατάφερε,
σ’ εκείνο τον τόπο, να ‘ρθει απ’ τη ναζιστική θηριωδία.
Είναι λίγες ασπρόµαυρες φωτογραφίες, ή πολυδιάστατες
εικόνες µε ποικίλα ζωντανά χρώµατα της φαντασίας. Αλλά
και η µια, πιο βαριά από την άλλη. Από την ελπίδα. Περα-
τζάδα στο λιθόστρωτο του γέτο µετά τη λειτουργία στο συ-
ναγώϊ, µια στοργική πατρική αγκαλιά γεµάτη παιδιά µε
ξέγνοιαστα πρόσωπα, κάτω απ’ το εκτυφλωτικό φως του
ήλιου και το περήφανο, χορτάτο βλέµµα της λυγερόκορ-
µης µάνας, υπαίθρια τραγούδια, γέλια, ποιήµατα, χαρές
τρώγοντας τα κούκλια µετά το Πέσσαχ στο Βενετσιάνικο
Κάστρο ή στη Μπόχαλη, ευωδιές, νερατζιές, µπουγαρινιές,
περγαµόντο, ανάσα του µυαλού και της ψυχής µετά από
µια κοπιαστική µέρα για το µεροκάµατο, εκεί στην πίσω
πλευρά του σπιτιού, στο περιβόλι.
Ο Αβραάµ µαζί µε τον αδελφό του Ερµάνδο, που έσβησε κι
αυτός µόλις πριν δυο µήνες, βρέθηκαν στην Ζάκυνθο πέρσι
το καλοκαίρι, για τα αποκαλυπτήρια των µνηµείων προς
τιµήν των Ζακύνθιων Εβραίων, θυµάτων του ναζισµού στην
Κέρκυρα και στα Χανιά της Κρήτης και του Ζακύνθιου
στρατιώτη Μωϋσή Φόρτες, που έπεσε µαχόµενος στο Αλ-
βανικό Μέτωπο, τον ∆εκέµβριο του ΄40. Ήταν κι οι δυο
τους ευλογηµένοι, γιατί σαν ευοίωνο επίλογο – επίλογο,
αλλά ευοίωνο - ένα χρόνο πριν το τέλος της επίγειας ζωής
τους, συνάντησαν τυχαία την Μαρούλα. Την χριστιανο-
πούλα συµµαθήτρια του Αβραάµ και παιδική φίλη, γειτο-
νοπούλα, στο διπλανό σπίτι, της µητέρας µου, που
κατάφερε να ξαναστήσει µετά το σεισµό ένα οικοδόµηµα
ζωής στο νησί, τουλάχιστον για τα καλοκαίρια. Η Μαρούλα,
που ξεχείλιζε επί ώρες από συγκίνηση και εξωστρέφεια,
που άνοιξε διάπλατα την πόρτα του σπιτιού της για να µου
δείξει µε ενθουσιασµό το περιβόλι της, είναι, τότε και τώρα,
η σηµερινή, µια απ’ τις πρωτοφανείς αλλά αφανείς προ-
σωποποιηµένες µορφές, που συσπειρώνουν όλων των λο-
γιών τα χρώµατα, σε ένα ζωηρό. Αυτό του σπάνιου ήθους
των ανθρώπων του «ξεπερασµένου», που ήξεραν και ξέ-
ρουν, πώς να καιροφυλακτούν για το νόηµα. Κόντρα στο
άσπρο-µαύρο. Στη µνήµη. Στη ζωή.

«Όταν πεθάνω µην µε κλαις
χάρη, δε στο γνωρίζω

όταν εζούσα ήθελα
το "επιθυµώ" κι "ελπίζω"».

Ιωσήφ Γανής, εκ Ζακύνθου (1891 – 1970)



Έφυγε από κοντά µας, σε ηλικία 105 ετών, η σεβαστή και αγαπηµένη Ζερµαίν
Ματαλών Κοέν, η γηραιότερη Ελληνίδα διασωθείσα των ναζιστικών στρατο-
πέδων συγκέντρωσης, µε χαραγµένο αριθµό στο χέρι της Α 8313.
Κόρη του ιατρού – µαιευτήρα Μωυσή Ματαλών και της Ρικέτας Ναβάρρο,
γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη και παντρεύτηκε τον Σαµπετάϊ
(Σάµπυ) Κοέν από το Μοναστήρι, µε τον οποίο απέκτησαν τρεις κόρες. Ο Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος και οι διωγµοί, έβαλαν τέλος στα όνειρα του αγαπη-
µένου ζευγαριού.
Από την Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης διέφυγαν µε καΐκι και έφθασαν στην
Αθήνα, όπου µε τη βοήθεια του Πατέρα Χρυσόστοµου, κρύφτηκαν στο σπίτι
µιάς ηρωϊκής γυναίκας, της Ελένης Τουµπακάρη. Οι τρεις κόρες µπήκαν
εσωτερικές στη σχολή St. Joseph, µε την φροντίδα της Sueur Germaine du
Carmel.
∆υστυχώς ένας καταδότης, έµπορος από την Θεσσαλονίκη, που ο πατέρας

του ήταν µέλος στα ΕΕΕ, πρόδοσε τον Σάµπυ και τη Ζερµαίν. Συνελήφθησαν και µεταφέρθηκαν στο Χαϊδάρι και από
εκεί, στις 21 Απριλίου του 1944, στο Άουσβιτς Μπίρκεναου, όπου ο Σάµπυ εκτελέστηκε.
Η Ζερµαίν κατάφερε να επιζήσει και να γυρίσει στις κόρες της, µετά από µια σκοτεινή διαδροµή, Άουσβιτς Μπιρκενάου
– Μπέργκεν Μπέλσεν – Ραγκούν Τερέζιντατ. Στις 5 Μαΐου του 1945, Ρώσοι στρατιώτες την απελευθερώνουν, άρρωστη
από τύφο, από το τραίνο που την οδηγούσε στην εκτέλεση και το καλοκαίρι του 1945, επιστρέφει στην Αθήνα, από το
Μπάρι της Ιταλίας. Βρήκε τα παιδιά της, τις τρεις της κόρες, στο ορφανοτροφείο «Εσθήρ» στην Κηφισιά. 
Η Ζερµαίν έχει δύναµη. Μαζί µε άλλες 7 κοπέλες, δουλεύουν εθελοντικά για τη σίτιση των αρρώστων. Οι γονείς της την
βοηθούν να γυρίσει στην Θεσσαλονίκη, όπου αντικρίζει µια πόλη γεµάτη φαντάσµατα από το παρελθόν. Ο σύζυγός της,
η οικογένειά του, οι φίλοι τους, όλοι είχαν εξαφανιστεί. Είχαν εξοντωθεί. Αισθάνθηκε προδωµένη. Προσπάθησε όµως να
ανασυγκροτήσει την κατεστραµένη της οικογένεια, να ξαναδώσει ταυτότητα και αξιοπρέπεια. Μια µητέρα, οπλισµένη µε
κουράγιο και δύναµη. Αφοσιωµένη στις τρεις κόρες της, για να πραγµατοποιήσει τα όνειρα που είχε ή ίδια αλλά και ο
σύζυγός της γι΄αυτές.
Ήταν επίσης µια ενεργή εθελόντρια, συνέβαλε στην ίδρυση του Εβραϊκού παιδικού Κέντρου της Κοινότητας Θεσσαλο-
νίκης και ήταν µέλος της Επιτροπής για την Εβραϊκή κατασκήνωση στην Αγία Τριάδα, εκεί όπου τα κυνηγηµένα παιδιά
ξαναβρήκαν το χαµόγελο. Ταυτόχρονα, η Ζερµαίν πρωτοστατεί στην ίδρυση της WIZO και υποστηρίζει τα πρώτα βή-
µατα, του νεοσυσταθέντος κράτους του Ισραήλ. 

Ο εγγονός της, Άρις Μιωνής, έγραψε το ποίηµα «Κληρονοµική πληγή», 
για τον Σάµπυ και την Ζερµαίν Κοέν:

Πηγή αστείρευτη και δύναµη η γνώση
καταραµένη γνώση των διωγµών
µέχρι που το ταξίδι θα τελειώσει
την πίκρα θα έχω τόσων στεναγµών.
Όσο στη θάλασσα ένα δρόµο θα γυρεύω
θα νιώθω πάντα των δικών µου τις µατιές
και εκατοµµύρια κεριά µες στην καρδιά µου
θα ’ναι αναµµένα µνηµονεύοντας ψυχές.

0077
του ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ

(Α 8313)
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Επισκεφθήκατε πρόσφατα το Ισραήλ, συνοδεύοντας τον
Έλληνα Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η πρώτη
φορά, που επισκεφθήκατε το Ισραήλ; Ποιές ήταν οι εν-
τυπώσεις σας από αυτό το ταξίδι, όπου συναντήσατε εκ-
προσώπους από όλο το φάσµα της ισραηλινής πολιτικής
σκηνής;
Ναι, ήταν η πρώτη µου επίσκεψη στο Ισραήλ. Είδα µια
χώρα µε πολύ δυναµική οικονοµία, µε την οποία η Ελλάδα
µπορεί και πρέπει να αναπτύξει οικονοµικές σχέσεις, προς
αµοιβαίο όφελος. Μια χώρα µε βαθιά ριζωµένο πολιτισµό,
µε τον οποίο ο ελληνικός οφείλει να έχει σταθερές γέφυ-
ρες. Συνάντησα πολλούς ανθρώπους, που πιστεύουν στο
διάλογο και στην ειρηνική συνύπαρξη λαών, πολιτισµών,
θρησκειών, και είναι διατεθειµένοι να αγωνιστούν για αυτά
τους τα «πιστεύω», γεγονός που αναπτέρωσε τις ελπίδες
µου, για άρση των αδιεξόδων στη συγκεκριµένη περιοχή
και για συµβολή στην ειρήνευση, ευρύτερα, της Μέσης
Ανατολής και όχι µόνο.
Στο παρελθόν, το κόµµα σας είχε µια καταγγελτική στάση
έναντι του Ισραήλ. Μετά την επίσκεψή σας, θεωρείτε ότι
η σκληρή κριτική που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λίγο υπερ-
βολική;
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάντοτε τη θέση –την οποία συνεχίζει να έχει
και ως κυβερνών κόµµα της Ελλάδας- ότι τα προβλήµατα,
όπως για παράδειγµα το Παλαιστινιακό, επιλύονται µόνο
µέσω της διπλωµατικής οδού. Και, σε καµία περίπτωση βέ-
βαια, της βίας, της καταπίεσης ή της τροµοκρατίας. Αυτή
ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή και παραµένει.
Τα τελευταία 4-5 χρόνια, αναπτύσσεται η συνεργασία Ελ-
λάδας και Ισραήλ στους τοµείς της ενέργειας, της τε-
χνογνωσίας στην εκµετάλλευση υδάτων και στην
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων. Η κυβέρνησή σας,
φαίνεται να επιθυµεί να εµβαθύνει και να επεκτείνει τη
συνεργασία αυτή και σε άλλους τοµείς. Ποιά η σηµασία
αυτής της συνεργασίας σε γεωπολιτικό και οικονοµικό
επίπεδο για την Ελλάδα;
Θεωρώ ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, Ισραήλ και
Ελλάδας –η οποία διευρύνθηκε σε τριµερή µε την Κύπρο-
έχει εξαιρετική γεωπολιτική και οικονοµική σηµασία, όχι
µόνο για τη χώρα µας, αλλά για ολόκληρη την ευρύτερη
περιοχή.
Ελλάδα και Ισραήλ, έχουν θέσει ως τοµείς προτεραιότητας
της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας, την έρευνα, την
τεχνολογία, την ενέργεια (είναι τεράστιες οι ευκαιρίες ενερ-

γειακής συνεργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου για την έρευνα, εξόρυξη και µεταφορά φυσικού αε-
ρίου προς την Ευρώπη), τον αγροτοδιατροφικό τοµέα, τις
υδάτινες τεχνολογίες, τις θαλάσσιες µεταφορές. Μάλιστα,
ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπένζαµιν Νετανιάχου, προ-
σκάλεσε –µε αφορµή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο
Ισραήλ- τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για τους τοµείς
αυτούς, να επενδύσουν στην Ελλάδα, υπογραµµίζοντας τις
προσπάθειες της κυβέρνησής µας, για ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονοµίας. Οι δύο χώρες έχουν, επίσης, δεσµευ-
θεί να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στην
αξιοποίηση του εκτεταµένου και υψηλής στάθµης επιστη-
µονικού προσωπικού τους και ιδίως των νέων επιστηµόνων,
καθώς και τον τουριστικό τοµέα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουρ-
γός του Ισραήλ σηµείωσε, ότι οι Ισραηλινοί τουρίστες που
επισκέπτονται την Ελλάδα, µπορούν να αυξηθούν σε
350.000, από 50.000 σήµερα.
Οι δύο πλευρές συζητήσαµε σε βάθος τη συνεργασία µας
σε τοµείς, όπως η εκµετάλλευση των υποθαλάσσιων κοι-
τασµάτων, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας.
Η διµερής συνεργασία θα προωθηθεί περαιτέρω, σε πολύ
πρακτικό επίπεδο και µε την ευκαιρία της διακυβερνητικής
συνάντησης των δύο χωρών, που έχει προγραµµατιστεί να
πραγµατοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου, ενώ θα ακολου-
θήσει η τριµερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.
Να περάσουµε στο Παλαιστινιακό. Ο Πρωθυπουργός
ανακοίνωσε την ετοιµότητα, να αναλάβει η Ελλάδα εποι-
κοδοµητικό ρόλο στην διευθέτηση του Παλαιστινιακού
προβλήµατος. Μπορείτε να µας αποσαφηνίσετε τη δή-
λωση αυτή; Αναµένεται κάποια διπλωµατική πρωτοβου-
λία, εκ µέρους της Ελλάδας; Ξέρετε, η «τροµοκρατία των
µαχαιριών» σπέρνει το θάνατο σε δεκάδες Ισραηλινούς
πολίτες. Με ποιό τρόπο δηλαδή, θα µπορούσε η Ελλάδα
να συµβάλλει στην επίτευξη µιας, έστω, σχετικής ηρε-
µίας στην περιοχή;
Το σηµερινό αδιέξοδο, σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επί-
λυσης του παλαιστινιακού προβλήµατος, µας ανησυχεί ιδι-
αιτέρως. Πολύ περισσότερο, όταν συνοδεύεται και από την
κλιµάκωση της έντασης, της οποίας πρόσφατα γινόµαστε
µάρτυρες και την οποία καταδικάζουµε απερίφραστα. Η πε-
ρίπτωση δε, η βία αυτή να αποκτήσει θρησκευτικό πρό-
σηµο, είναι άκρως ανησυχητική.
Το ζήτηµα, όµως, δεν θεωρούµε ότι µπορεί να λυθεί διαιω-

ο Υπουργος Επικρατειας Νικος Παππας στο Αλεφ

Σε συνέντευξή του στον Βίκτωρα Ελιέζερ, µιλάει για τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ, 
για το Παλαιστινιακό, για την τροµοκρατία και τον αντισηµιτισµό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
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νίζοντας το φαύλο κύκλο της έντασης, αλλά µε τη δηµι-
ουργία προυποθέσεων για την άµεση επανέναρξη αξιόπι-
στων συνοµιλιών.
Θεωρώ ότι, η Ελλάδα µπορεί να συνεισφέρει προς αυτήν
την κατεύθυνση, εφόσον –βέβαια- το θεωρούν χρήσιµο τα
δύο άµεσα εµπλεκόµενα µέρη. Τα λέω αυτά από τη θέση
µιας χώρας φίλης και εταίρου του Ισραήλ και την ίδια
στιγµή, µιας χώρας µε παραδοσιακές φιλικές σχέσεις προς
τον παλαιστινιακό λαό και προς τις αραβικές χώρες. Ο ιδι-
αίτερος αυτός συνδυασµός, είναι που µας προσφέρει τη
δυνατότητα να λειτουργήσουµε εποικοδοµητικά.
Το παλαιστινιακό ζήτηµα, αποτελεί αποσταθεροποιητικό
παράγοντα για όλη την περιοχή. Μια περιοχή που βυθίζε-
ται όλο και περισσότερο στις συγκρούσεις και τις αντιπα-
ραθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό – και σε στενή συνεργασία µε
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία- ευελπιστούµε να ενισχύσουµε
το ρόλο µας, ως περιφερειακού πυλώνα ειρήνης και στα-
θερότητας. Η Ελλάδα, τόσο σε διµερές επίπεδο όσο και
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων διεθνών
οργανισµών, ευελπιστεί να συνεισφέρει στην καλλιέργεια
κλίµατος, που θα επιτρέψει την επανέναρξη των ειρηνευτι-
κών συνοµιλιών. Αυτό τόνισε και ο Πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, κατά τις συναντήσεις του και την ειλικρινή συζή-
τηση που είχε την ευκαιρία να κάνει, τόσο µε τον Ισραηλινό
Πρωθυπουργό Μπένζαµιν Νετανιάχου, όσο και µε τον Πρό-
εδρο του Ισραήλ, Ρόιβεν Ρίβλιν.
Η Ευρώπη αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο ασφαλής
όσο νοµίζαµε, απέναντι στη τροµοκρατία. Η Ελλάδα, που
βρίσκεται στην πιο ευαίσθητη πύλη της Ευρώπης, είναι
ασφαλής;
Η τροµοκρατία, όπως έχει εξελιχθεί στις µέρες µας, δεν
είναι ζήτηµα µίας χώρας και µόνο. Η ελληνική κυβέρνηση,
παρά τις δυσκολίες, παρά την οικονοµική κρίση, παρά το
πρωτοφανές ρεύµα των προσφυγικών ροών που καλείται
να αντιµετωπίσει –σηκώνοντας, επιτρέψτε µου να το ση-
µειώσω, µεγαλύτερο βάρος από αυτό που πραγµατικά της
αναλογεί- λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε η χώρα
µας να παραµένει ασφαλής. Και το επιτυγχάνει. Μάλιστα,
φροντίζει –υπό πολύ αντίξοες συνθήκες- και για την ασφά-
λεια της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Και όλα
αυτά, την ώρα που, από ορισµένα υπερ-συντηρητικά κέν-
τρα της Ευρώπης, δεν λείπουν οι «τρικλοποδιές», είτε από
εκείνους που εµµονικά προσπαθούν µε κάθε τρόπο να φέ-
ρουν την Ελλάδα σε δύσκολη θέση, είτε από τους άλλους
που νοµίζουν ότι µπορούν απλά να κλείσουν τις πόρ-
τες/σύνορά τους, να κρύψουν το κεφάλι τους στην άµµο
και το πρόβληµα να εξαφανιστεί, περίπου δια µαγείας.
Αυτό που δεν συνειδητοποιούν, είναι πως συµφέρον τους
είναι να στηρίξουν την Ελλάδα και όχι να της τραβούν το
χαλί κάτω από τα πόδια, σε κάθε ευκαιρία. Η χώρα µας, την
ώρα που έχει τα δικά της σοβαρά προβλήµατα στον τοµέα
της καταταλαιπωρηµένης -από µια πενταετία µνηµονιακών
πολιτικών οικονοµίας της- µε αποτελεσµατικότητα έχει κι-

νητοποιηθεί και στην αντιµετώπιση των προσφυγικών
ροών. Όµως, είναι προφανές κ. Ελιέζερ, ότι όλοι αυτοί οι
άνθρωποι έχουν προορισµό την δυτική Ευρώπη και όχι την
Ελλάδα. Η Ελλάδα, τους αντιµετωπίζει µε την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια που δικαιούνται και διαθέτει όλες τις δυνάµεις
της, για να προσφέρει λύσεις. Θα περιµέναµε ωστόσο, κά-
ποιοι -αντί να µας κουνούν το δάχτυλο- να µας στήριζαν
περισσότερο, συνειδητοποιώντας ότι, όσο καλύτερα αντι-
µετωπίζει η Ελλάδα το πρόβληµα, τόσο περιορίζεται αυτό
για τους ίδιους.
Με ποιο τρόπο κύριε υπουργέ, νοµίζετε ότι µπορεί να
αντιµετωπισθεί από την Ευρώπη η τροµοκρατία που
ασκούν οι φανατικοί Ισλαµιστές;
Είναι άµεση προτεραιότητα, όλες οι χώρες που πιστεύουµε
στην ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών θρησκειών και
πολιτισµών, στην ανάγκη να πρυτανεύσει η λογική (η λο-
γική της συνεργασίας, αντί του φόβου και της επιθετικό-
τητας απέναντι στον «άλλο», στον διαφορετικό), να
αναλάβουµε πρωτοβουλίες ώστε να αντιµετωπίσουµε τον
κίνδυνο εξάπλωσης του τζιχαντισµού, να ενθαρρύνουµε
όλες τις σχετικές διπλωµατικές ενέργειες που συµβάλλουν
προς την κατεύθυνση τερµατισµού του πολέµου στη Συρία
και την υποστήριξη των συνοµιλιών της Βιέννης, αλλά και
των διπλωµατικών πρωτοβουλιών του ΟΗΕ.
Θεωρώ ότι, προς αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να αγωνι-
στούµε, για τη διαφύλαξη της πολυπολιτισµικότητας της
Μέσης Ανατολής και τελικά, για τη σταθεροποίηση του κό-
σµου όπου ζούµε εµείς και τον οποίο καλούµαστε να πα-
ραδώσουµε, λίγο καλύτερο στα παιδιά µας.
Στις πρόσφατες εκλογές, το νεοναζιστικό µόρφωµα στην
Ελλάδα διατήρησε την εκλογική του δύναµη. Σας ανησυ-
χεί αυτό; Με ποιό τρόπο η ελληνική πολιτεία αντιµετω-
πίζει το φαινόµενο του νεοναζισµού, το οποίο άλλωστε
εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη;
Είµαι βέβαιος ότι θυµάστε, πως ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, επέλεξε –σε µια κίνηση υψηλού συµβολισµού –
να αρχίσει την επίσκεψή του στο Ισραήλ από το Μουσείο
του Ολοκαυτώµατος YadVashem, καταθέτοντας στεφάνι
στη µνήµη των θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας.
Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι καθήκον ολόκληρης
της ανθρωπότητας, να µην ξεχνά αυτήν τη µαύρη κηλίδα
της σύγχρονης ιστορίας. Γιατί η µνήµη είναι «όπλο», ώστε
να διασφαλίσουµε ότι δεν θα επιτραπεί στους κάθε είδους
νοσταλγούς του ναζισµού, του φασισµού, να γυρίσουν τις
πολιτισµένες κοινωνίες πολλά-πολλά χρόνια πίσω. Είναι κα-
θήκον µας να αντισταθούµε στην ιδεολογία του µίσους, της
ξενοφοβίας και του ρατσισµού. Να µην επιτρέψουµε στις
ακροδεξιές αντιλήψεις και τους σύγχρονους εκφραστές
τους, να εκµεταλλευτούν τα εντεινόµενα οικονοµικά –κυ-
ρίως- προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες, να τα
διαστρεβλώσουν και να στρέψουν τον άνθρωπο, εναντίον
του ανθρώπου. Ειδικά σήµερα, µε τις διογκούµενες προ-
σφυγικές ροές κάποιοι καραδοκούν, ώστε να πείσουν

συνέχεια στη σελίδα 23
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ΟΠαναγιώτης Καλαντζόπουλος είναι ένα εξαιρετικό
µουσικό ταλέντο, ένας ιδιόµορφος δηµιουργός,
που συντροφεύει εδώ και πολλά χρόνια τις ζωές

µας µε τις µελωδίες και τους στίχους του. Σπουδές κιθά-
ρας, Ελληνικό Ωδείο, στην συνέχεια σπουδές µουσικής σε
Λονδίνο και Παρίσι. Μουσική για το θέατρο, τον κινηµατο-
γράφο, την τηλεόραση όπου το λαϊκό συναντά το ρόκ, η
τζαζ το σουίνγκ, σε ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες και ετικέ-
τες, µε πηγή µονάχα τη γνήσια έµπνευση. Τραγούδια και
µουσικές «…σχεδόν για όποιον µου το ζητήσει…» .
Λέει, λέει, λέει, Ελισσώ, Με τα µάτια κλειστά, Να χα δυό
ζωές, Λευκό µου Γιασεµί, Summertime in Prague, είναι ορι-
σµένες από τις συνθέσεις του, που συνάντησαν στιχουρ-
γούς εξαίσιους, όπως ο Άρης ∆αβαράκης, Μιχάλης

Γκανάς, Λίνα Νικολακοπούλου, Ελένη Ζιώγα κι έγιναν τρα-
γούδια, τα οποία αγαπήσαµε µε την Έλλη Πασπαλά, Γιώτα
Νέγκα, Σοφία Παπάζογλου, Άγγελο Παπαδηµητρίου, Άλ-
κηστις Πρωτοψάλτη, ∆ήµητρα Γαλάνη κ.α.
Μια καριέρα γεµάτη βραβεία, αν και όπως έχει δηλώσει
µπορεί και να σε κάνουν αόρατο: το 1993, Βραβείο Μουσι-
κής για την τηλεοπτική σειρά «Africa» και Βραβείο Μουσι-
κής Τηλεοπτικής ∆ιαφήµισης, το 1999 Βραβείο Μουσικής
στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, για την ται-
νία του Κώστα Καπάκα «Peppermint», το 2000 Βραβείο
Μουσικής Τηλεοπτικής ∆ιαφήµισης, το 2007 Βραβείο Μου-
σικής στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, για
την ταινία του Κώστα Καπάκα «Uranya».
Με την δική του ιδιαίτερη διακριτικότητα είναι ένας πολιτι-

ζουµε αλλον ενα
µεσοπολεµο;
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κοποιηµένος δηµιουργός. ∆ηµόσιες αναρτήσεις και τοπο-
θετήσεις του στο διαδίκτυο, γίνονται όταν βρίσκει πως
υπάρχει λόγος. ∆ιαβάζει κυρίως ιστορία και ποίηση, γράφει
µουσική, ασχολείται µε τη γη στο µικρό του κτήµα, παρα-
τηρεί ό,τι συµβαίνει γύρω του και µιλάει, όταν έχει κάτι να
πει. 
Όσοι τον γνωρίζουµε, έχουµε την αίσθηση της ήρεµης δύ-
ναµης που εκπέµπει και εκφράζεται µέσα από τις δηµιουρ-
γίες του. Με την γυναίκα της ζωής του, την Ευανθία
Ρεµπούτσικα, έφτιαξαν ένα ζεστό σπίτι, µε δύο παιδιά που
χαράζουν τη δική τους ανεξάρτητη πορεία στη ζωή.
Ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος θα βρίσκεται µαζί µας τον
Ιανουάριο, στην εκδήλωση µνήµης για το Ολοκαύτωµα. Θα
είναι εκεί µε τους µουσικούς του, να ντύσει µε ήχους τη
βραδιά, που κάθε χρόνο αφιερώνουµε σε εκείνους που πέ-
ρασαν µαρτύρια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόν-
τωσης από τους Γερµανούς. Άλλοι γύρισαν πίσω και άλλων
τα ίχνη έσβησαν για πάντα. 
ΈΈχχεεττεε ππεειι ππωωςς ξξεεκκιιννήήσσααττεε νναα σσπποουυδδάάζζεεττεε µµοουυσσιικκήή,,  όόππωωςς
τταα ππεερριισσσσόόττεερραα ππρράάγγµµαατταα πποουυ κκααθθοορρίίζζοουυνν ττηη ζζωωήή µµααςς..
ΚΚάάππωωςς ττυυχχααίίαα..  ΜΜιιλλήήσσττεε µµααςς γγιι ααυυττόόνν,,  ττοονν µµοοιιρρααίίοο ρρόόλλοο ττηηςς
ττύύχχηηςς σσττηη ζζωωήή σσααςς..
Τα πιο σηµαντικά που µας ορίζουν, που καθορίζουν την ζωή
µας, ο χρόνος και ο τόπος που θα γεννηθούµε, άρα και η
µητρική µας γλώσσα, τα πρόσωπα που είναι οι γονείς µας,
οι συγγενείς µας, το φύλλο µας, είναι αποφάσεις που είναι
έξω από µας, τις παίρνει ο Θεός, η φύση, όπως θέλει ας το
πει ο καθένας, πάντως όχι εµείς. Μ’ αυτήν την έννοια,
ακόµα και η µουσική µπήκε στη ζωή µου τυχαία, εκεί γύρω
στα δέκα µου χρόνια σε µια κατασκήνωση, µε µάγεψε ο
ήχος της κιθάρας ή µπορεί και ο τρόπος που η κιθάρα τρα-
βούσε σαν µέλι τα κορίτσια. Μετά ήρθαν όλα τα άλλα, «το
ταλέντο», το «έχει αυτί». Αισθάνοµαι πως, όπως όλα τα ση-
µαντικά, µε διάλεξε, δεν την διάλεξα εγώ την µουσική.
ΑΑνν ηη ιισσττοορρίίαα εεππααννααλλααµµββάάννεεττααιι ωωςς φφάάρρσσαα,,  σσεε πποοιιαα εεπποοχχήή
ππιισσττεεύύεεττεε ππωωςς ββρριισσκκόόµµαασσττεε κκααιι γγιιααττίί ττεελλιικκάά δδεενν µµααθθααίί--
ννοουυµµεε;;
Ο Θουκυδίδης λέει πως «όσο η φύση του ανθρώπου είναι
αυτή που είναι, υπό όµοιες συνθήκες θα προκύπτουν όµοια
αποτελέσµατα», το µόνο που εξελίσσεται µε τον χρόνο
είναι η επιστήµη στον ρόλο του χρήσιµου ηλίθιου, στην
υπηρεσία της εξουσίας. Χάρισαν δηλαδή οι επιστήµονες,
όπλα µαζικής καταστροφής σε αυτιστικούς πολιτικούς και
στρατιωτικούς, κάτι σαν να χαρίζεις ηλεκτρικό τρυπάνι σε
µικρό παιδί. 
ΜΜιιλλοούύνν γγιιαα ττηηνν µµννήήµµηη σσττοο ααίίµµαα..  ΑΑυυττάά πποουυ δδεενν ζζήήσσααµµεε ααλλλλάά
κκλληηρροοννοοµµοούύµµεε ααππόό ττιιςς ππααλλααιιόόττεερρεεςς γγεεννιιέέςς κκααιι τταα ααιισσθθααννόό--
µµαασσττεε σσαα δδιικκάά µµααςς ββιιώώµµαατταα..  ΤΤοο ΟΟλλοοκκααύύττωωµµαα,,  λλέέννεε ππωωςς
εείίννααιι έένναα ααππόό ααυυττάά..  ΩΩςς γγιιόόςς µµιιααςς γγυυννααίίκκααςς πποουυ εεππέέζζηησσεε ααππόό
ττοο ΜΜππέέλλσσεενν,,  ττιι ππιισσττεεύύεεττεε;;
Oι Γερµανοί διπλωµάτες το �'53, ούτε δέκα χρόνια µετά τον
τέλος του πολέµου, όταν επέστρεψαν για να ξανανοίξουν

την πρεσβεία της ∆υτικής Γερµανίας στην Αθήνα χρησιµο-
ποιούσαν συστηµατικά προς τους Έλληνες διπλωµάτες τον
όρο Liquidation of memory – ρευστοποίηση µνήµης – να τα
ξεχάσουµε όλα δηλαδή, διαγραφή της µνήµης, το τελευ-
ταίο, το έσχατο στάδιο ολοκλήρωσης της γενοκτονίας,
είναι η άρνησή της.
Και αν έχει µία σηµασία η συµµετοχή µου στις 27 Ιανουα-
ρίου, είναι ότι µε όλους όσους θα βρεθούν εκείνο βράδυ
και εγώ µαζί, δηλώνουµε πως δεν είµαστε διατεθειµένοι να
ξεχάσουµε τη µοναδική –ιστορικά- γενοκτονία, όπου µία
χώρα, η Γερµανία, µε την ίδια συστηµατικότητα που είναι
ικανή να παράγει βιοµηχανικά µηχανές, µε την ίδια ακρι-
βώς συστηµατικότητα είναι ικανή να παράγει βιοµηχανικά
θάνατο.
Την ηµέρα µνήµης αυτή την βλέπω σαν ένα ανάχωµα, εµ-
πόδιο σε αυτήν ακριβώς την επιστηµονική αµνησία που
θέλει µε δόλια συστηµατικότητα να επιβάλλει η σηµερινή
Γερµανία. 
ΤΤηη ννέέαα σσααςς δδοουυλλεειιάά ««ΤΤοο ττέέλλεειιοο έέγγκκλληηµµαα σσττοο CCaassiinnoo  PPaallaaccee»»
ττηηνν εεµµππννεευυσσττήήκκααττεε ααππόό µµοοννόόσσττηηλλαα εεφφηηµµεερρίίδδωωνν,,  πποουυ γγρράά--
φφοουυνν γγιιαα εεγγκκλλήήµµαατταα γγυυννααιικκώώνν µµέέσσαα σστταα ππάάθθηη κκααιι τταα λλάάθθηη..
ΜΜέέσσαα ααππόό πποοιιεεςς σσκκέέψψεειιςς κκααιι σσυυννααιισσθθήήµµαατταα ππεερρππααττήήσσααττεε,,
γγιιαα νναα γγρράάψψεεττεε ααυυττήή ττηη µµοουυσσιικκήή;;  
Ο τίτλος µπορεί να φαίνεται βαρύς, αλλά είναι ίσως τα πιο
ελαφρά τραγούδια που έχω γράψει µέχρι σήµερα και τώρα
που τα τελείωσα µπορώ να δω πως είναι συγχρόνως και
τραγούδια και µαύρη κωµωδία, ίσως γιατί καιρό τώρα οι
κεραίες µου, λένε πως ζούµε έναν ακόµα µεσοπόλεµο.
ΥΥππάάρρχχεειι εελλππίίδδαα ήή ττεελλιικκάά όόλλαα εείίννααιι ««ΛΛόόγγιιαα ττοουυ ααέέρραα»»,,  όόππωωςς
λλέέεειι ττοο ττρρααγγοούύδδιι σσααςς;;  ΜΜιιαα εεππιιθθυυµµίίαα κκααττααδδιικκαασσµµέέννηη νναα µµεείί--
ννεειι εεππιιθθυυµµίίαα;;  ΣΣττηηνν πποολλιιττιικκήή,,  σσττοονν έέρρωωτταα,,  σσττηηνν φφιιλλίίαα,,  σσττοο νναα
ααλλλλάάξξοουυµµεε ττοονν κκόόσσµµοο;;
Ελπίδες έχεις, όταν έχεις ήδη καταλάβει πως έχασες, ενώ
τα όνειρα είναι συνήθως επιθυµίες, χωρίς να έχει περάσει
από πάνω τους η ήττα. Από την άλλη, τα λόγια του αέρα
είναι τα χρήσιµα ψέµµατα Τα λόγια του αέρα τα έχουν
ανάγκη τα παραµύθια, για να συναντήσουν την αλήθεια.
Θέλει παραµύθι η ζωή. 
Αλλά ν’ αλλάξουµε τον κόσµο; Αυτά είναι για το Χόλυγουντ,
για τους ροµαντικούς, τους κατ’ επάγγελµα θυµατοποι-
ηµένους.



Μετά από τους 100 Εβραίους που επηρέασαν τον κόσµο
(ευχαριστώ για την ιδέα την Αλίκη Αρούχ-Μορδεχάι), ήρθε
η ώρα των 100 Εβραίων του Rock N Roll*: της µουσικής
που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, πριν από 60 χρόνια και κατέκτησε
τον πλανήτη. Πώς προέκυψε όµως η εµπλοκή τους; 
Στην Αµερική, µετά την Ανεξαρτησία (1776), αναπτύχθηκε
µια µουσική σκηνή µε τραγούδια αγγλοσαξωνικής προ-
έλευσης και ποικίλα θέµατα: αγάπη, φυσιολατρία, εορτα-
σµός ενός γεγονότος, πολεµικά τραγούδια και εµβατήρια.
Από το 19ο αιώνα και µετά, η εισροή εκατοµµυρίων δού-
λων από τη µαύρη ήπειρο, συνέβαλε στην ανάπτυξη της
αµερικανικής οικονοµίας (ιδιαίτερα της αγροτικής οικονο-
µίας του Νότου) αλλά και στην εξέλιξη της µουσικής, µέσα
από διάφορα στυλ: minstrelsy (λυρική), coon songs (µαύρη
µουσική), vaudeville (µιούζικαλ) , ragtime (κωµική), jazz, go-
spel (εκκλησιαστική) και – βέβαια – blues.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, στις ΗΠΑ είχαν ήδη αρχίσει να
χτίζονται οι βάσεις του λαϊκού (popular) τραγουδιού, όπως
το ξέρουµε σήµερα, πολλά εκ των οποίων γράφτηκαν για
ένα µιούζικαλ στο θέατρο ή για µια ταινία στον κινηµατο-
γράφο. Σε αυτό συνέβαλαν, η άνοδος του βιοτικού επιπέ-
δου, διαθέσιµου εισοδήµατος και ελεύθερου χρόνου και η
ανάγκη για περισσότερο θέαµα και ακρόαµα. Συνέβαλε
όµως και ένα άλλο γεγονός, άσχετο µε τη µουσική. Τα πογ-
κρόµ της τσαρικής Ρωσίας στα τέλη του 19ου αιώνα, ώθη-
σαν πολλούς Εβραίους της ανατολικής Ευρώπης, να
µεταναστεύσουν στις Ηνωµένες Πολιτείες. Αρκετοί από αυ-
τούς ήταν καλλιτέχνες, οι οποίοι µετέφεραν την ευρωπαϊκή
µουσική τους παιδεία, στη νέα τους πατρίδα. 
Έτσι, το συντριπτικό ποσοστό των συνθετών που καθόρι-
σαν την αµερικανική µουσική σκηνή στις αρχές του 20ου
αιώνα, ήταν εβραϊκής καταγωγής µετανάστες: Irving Ber-
lin (Ίρβιν Μπέρλιν), George Gershwin (Τζόρτζ Γκέρσουιν),
Oscar Hammerstein (Όσκαρ Χάµερσταϊν Ι και II), Jerome
Kern (Τζερόµ Κέρν), Richard Rodgers (Ρίτσαρντ Ρότζερς),
Lorenz Hart (Λόρεντς Χάρτ), Vincent Youmans (Βίνσεντ Γι-
ούµανς). Και η ικανότητά τους να ενσωµατώσουν την ευ-
ρωπαϊκή παράδοση στην αµερικανική πραγµατικότητα,
δηµιούργησε κλασσικά έργα: η µουσική της όπερας «Porgy
& Bess», που έχει κεντρικό της θέµα τη ζωή µιας οικογέ-
νειας µαύρων στη Ν. Καρολίνα, γράφτηκε από Εβραίο (Ger-
shwin), το νούµερο ένα τραγούδι όλων των εποχών σε

πωλήσεις, έχει θέµα τα Χριστούγεννα («White Christmas»),
αλλά ο συνθέτης του ήταν Εβραίος (Berlin), ο ίδιος έγραψε
και το πιο γνωστό πατριωτικό τραγούδι των ΗΠΑ («God
Bless America», «Ο Θεός να ευλογεί την Αµερική»).
Παράλληλα, η ανάπτυξη του µάρκετινγκ και της τεχνολο-
γίας, έφερνε καταιγιστικές αλλαγές προς όφελος όσων
έµεναν στην επαρχία και δεν είχαν πρόσβαση σε θέατρα,
κινηµατογράφο και clubs. Με την εξάπλωση των σιδηρο-
δρόµων, µια κιθάρα ή ένα µπάντζο µπορούσε να πάει µε
ταχυδροµική παραγγελία, σε κάθε γωνιά των ΗΠΑ. Και λίγο
µετά, οι ίδιοι άνθρωποι είχαν πρόσβαση και σε ηχογραφη-
µένη µουσική, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από δίσκους
φωνογράφου. Αυτή η µουσική ανάπτυξη και «αποκέν-
τρωση», συνέβαλε στην ανάπτυξη δύο µουσικών ειδών, που
θα καθόριζαν την εξέλιξη της αµερικανικής λαϊκής µουσι-
κής στον 20ο αιώνα: της country (µουσικής των λευκών) και
του blues (µουσικής των µαύρων). Η αλληλεπίδραση και το
πάντρεµα αυτών των δύο ειδών δηµιούργησε το rock n roll,
άλλαξε το ρου της µουσικής και σιγά-σιγά δηµιούργησε µια
νέα βιοµηχανία.

Στη βιοµηχανία αυτή, οι Εβραίοι θα παίξουν σηµαντικό
ρόλο, για δύο κυρίως λόγους: ο πρώτος έχει καλλιτεχνικό
χαρακτήρα. Πολύ απλά, το ταλέντο κάποιων ανθρώπων, σε
συνδυασµό µε την ευρωπαϊκή µουσική παράδοση των οι-
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οι του 

Rock N Roll

Φυτεία Stovall, Clarksdale, Mississipi. Στο σηµείο της πλακέτας ήταν η
καλύβα του Muddy Waters, πριν µετακοµίσει στο Σικάγο και την εταιρία
δίσκων των αδελφών Phil & Leonard CHESS.
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κογενειών τους, δηµιούργησε καλλιτέχνες. Ο δεύτερος
είναι κοινωνικός. Ως µετανάστες, οι Εβραίοι που πήγαν
στην Αµερική ξεκίνησαν από χαµηλά. Αυτό τους έφερε σε
επαφή µε άλλα χαµηλά στρώµατα του πληθυσµού – περι-
λαµβανοµένων και των µαύρων. Έτσι, «καβάλησαν» το φαι-
νόµενο της νέας µουσικής από την αρχή, µε διαφορετικές
ιδιότητες. Παραθέτουµε επιγραµµατικά, κάποιους από
τους πιο σηµαντικούς.
Οι συνθέτες-τραγουδιστές, περιλαµβάνουν ονόµατα όπως
οι: Marc Bolan (Μάρκ Μπόλαν), Leonard Cohen (Λέοναρντ
Κοέν), Neil Diamond (Νήλ Ντάϊαµοντ), Bob Dylan (Μπόµπ
Ντίλαν), Billy Joel (Μπίλυ Τζόελ), Randy Newman (Ράντυ
Νιούµαν), Lou Reed (Λου Ρίντ), Carly Simon (Κάρλυ Σάϊ-
µον), Simon & Garfunkel (Σάϊµον και Γκάρφουνκλ), Amy Wi-

nehouse (Έιµυ Γουάινχάους) και Warren Zevon (Γουόρεν
Ζίβον). Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό Εβραίων συνθετών-
στιχουργών, µε ονόµατα όπως οι Mann & Weil (Μάν και
Γουέιλ), Pomus & Shuman (Πόµους και Σούµαν), Barry &
Greenwich (Μπάρυ και Γκρίνουιτς), Goffin & King (Γκόφιν
και Κίνγκ), Leiber & Stoller (Λέιµπερ και Στόλλερ) και Diane
Warren (Νταιάν Γουάρεν). Αρκετοί είναι οι band leaders
(αρχηγοί) γνωστών συγκροτηµάτων, µε πιο γνωστούς τους
Donald Fagen (Ντόναλντ Φέιγκεν), Steely Dan (Στίλυ Ντάν),
Mick Jones (Μίκ Τζόουνς) (Clash), Mark Knopfler (Μάρκ
Νόπφλερ) (Dire Straits) και Geddy Lee (Τζέντυ Λι) (Rush).
∆ύο από τους κορυφαίους κιθαρίστες blues είναι Εβραίοι
(Mike Bloomfield, Peter Green) (Μάικ Μπλούµφιλντ και
Πίτερ Γκρίν), όπως και πολλοί άλλοι εξέχοντες µουσικοί,
είτε ως session «µισθοφόροι» (Hal Blaine, Marc Ribot,
Waddy Wachtel) (Χαλ Μπλέιν, Μάρκ Ρίµποτ, Γουάντυ
Γουάξτελ), είτε ως µέλη σε γνωστά συγκροτήµατα (10cc,
Beastie Boys, Blue Oyster Cult, Blood Sweat & Tears, Doors,
Elastica, Haim, J Geils Band, Jefferson Airplane, Kiss, Tom
Petty’s Heartbreakers, Phish, Red Hot Chili Peppers, Stro-
kes). Σηµαντική ήταν η συµβολή Εβραίων της Νέας Υόρ-
κης, στη δηµιουργία του punk: Jonathan Richman
(Τζόναθαν Ρίτσµαν), Richard Hell (Ρίτσαρντ Χελ), δύο µέλη
των Ramones, Lenny Kaye (Λένυ Κέυ) (Patti Smith Group),
Chris Stein (Κρίς Στάιν) (Blondie), Alan Vega (Άλαν Βέγκα)
(Suicide). Οι Εβραίοι παραγωγοί περιλαµβάνουν τον Howie
B (Χάουι Μπί), τον Phil Spector (Φίλ Σπέκτορ), τον Rick
Rubin (Ρίκ Ρούµπιν), τους αδερφούς Was (Γουάς) και τον
Jerry Wexler (Τζέρυ Γουέξλερ). Οι ιδιοκτήτες δισκογραφι-
κών εταιριών τους: Herb Alpert (Χέρµπ Άλπερτ) (A&M),
Chris Blackwell (Κρίς Μπλάκγουελ) (ISLAND), Phil & Leo-
nard Chess (Φίλ και Λέοναρντ Τσές) (CHESS), Jac Holzman
(Τζάκ Χόλτσµαν) (ELEKTRA) και David Geffen (Ντέιβιντ Γκέ-
φεν) (GEFFEN). Το ρόστερ των managers συναγωνίζεται
σε βαρύτητα αυτό των συνθετών (Don Arden, Brian Epstein,
Albert Grossman, Malcolm McLaren, Andrew Loog Oldham,
Allen Klein). Τέλος, ο DJ Alan Freed (Άλαν Φρίντ) έδωσε
όνοµα στη νέα µουσική, ο promoter Bill Graham (Μπίλ
Γκράχαµ) άλλαξε τα δεδοµένα στις συναυλίες µε τα Fill-
more East & West (Φίλµορ Ίστ και Ουέστ) και ο εκδότης
Jann Wenner (Τζάν Γουένερ) δηµιούργησε το πρώτο ΜΜΕ
για τη νέα µουσική (Rolling Stone).

*Οι 100 Εβραίοι του Rock N Roll, δηµοσιεύονται ήδη σε µια σειρά άρθρων
στην ιστοσελίδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. 
**O Μωρίς Σιακκής είναι θαυµαστής και ιστορικός ερευνητής της σύγχρο-
νης µουσικής, από τα εφηβικά του χρόνια. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε εφη-
µερίδες και περιοδικά, έχει κάνει τη σειρά εκποµπών «Ροκ ιστορίες» στο
Βήµα Fm (2010-2012) και έχει κυκλοφορήσει δύο βιβλία: το «Let the rock
stories roll: Λονδίνο 1954-2004», από τις εκδόσεις Ποταµός, 2008 και το «448
µίλια, εκατοµµύρια νότες: αναζητώντας τη γέννηση του σύγχρονου τρα-
γουδιού στον αµερικανικό Νότο», από τις Εκδόσεις Μαριλού, 2013. 

πηγή: mmoorrrriiss5588@@oouuttllooookk..ccoomm

"Subterranean homesick blues", ξενοδοχείο Savoy, Λονδίνο. 
Εδώ γυρίστηκε το πρώτο video clip της ιστορίας, µε το Bob Dylan να γυρί-
ζει τις κάρτες των στίχων και τον ποιητή Allen Ginsberg να περιφέρεται στο
πίσω µέρος της εικόνας...

1133



Πριν λίγο καιρό, είδαµε αποστολή και
κατόπιν, µερική απόσυρση των τουρ-
κικών στρατευµάτων στο Ιράκ. Από
την άλλη, σε τουρκικές περιοχές
όπου ζουν Κούρδοι µε το αίτηµα της
αυτονοµίας, υπάρχουν (ή υπήρξαν
την ηµέρα της δηµοσίευσης της συ-
νέντευξης) εκτεταµένες συγκρούσεις,
µεταξύ των τουρκικών στρατευµάτων
και µαχητών του PKK. Ποιος ο ρόλος
των Κούρδων στο µεσανατολικό παζλ;
Βλέπετε καθόλου πιθανό, σε βάθος
χρόνου, τον σχηµατισµό κουρδικού
κράτους στη Συρία;

Η Ουάσιγκτον δεν είναι διατεθειµένη
να απωλέσει την προβολή αµερικανι-
κής ισχύος της στο Ιράκ. Και αυτή δια-
κυβεύεται, εφόσον η κυβέρνησις της
Βαγδάτης αισθάνεται ότι η εδαφική
ακεραιότητα και η εθνική ανεξαρτησία
του Ιράκ, απειλείται από τις ιµπεριαλι-
στικές επεµβάσεις της Τουρκίας στο
βόρειο τµήµα της χώρας, δηλαδή
στην περιοχή Αυτόνοµης Κουρδικής
∆ιοικήσεως. Μια τέτοια εξέλιξις όµως,
στρέφει µοιραία, τον κ. Μαλίκι προς
δύο κατευθύνσεις, διαθέτουσες κοινή
γεωστρατηγική στόχευση: την Ρωσία
και το Ιράν! Εξ’ ου και η πρότινος ση-
µειωθείσα παρέµβασις Οµπάµα προς
την Άγκυρα, προς απόσυρσιν των
στρατευµάτων της Τουρκίας από την
εν λόγω περιοχή του Βορείου Ιράκ. Η
δηµιουργία ενός Μεγάλου Κουρδι-
στάν στην περιοχή δεν θα επιτραπεί
να ελεγχθεί από την ισλαµιστική Τουρ-
κία και µάλιστα, να υποστηριχθεί η
εξέλιξις αυτή, από τις ΗΠΑ και το Ισ-
ραήλ! Το δηµιουργούµενον Κουρδι-
στάν θα ευρίσκεται υπό την προστασία

των ΗΠΑ και του Ισραήλ, διότι θα απο-
τελεί την νησίδα ασφαλείας των αµε-
ρικανικών συµφερόντων στην καρδιά
της Μέσης Ανατολής και του ελέγχου
του µαλακού υπογαστρίου της Ρωσίας
στην Κεντρική Ασία, όπως και της
Κίνας. Επίσης, θα αποτελεί εκείνο το
χερσαίον στρατηγικόν βάθος, το απα-
ραίτητον δια την επιβίωσιν, εν ασφα-
λεία, του κράτους του Ισραήλ, το
οποίον σήµερον δεν διαθέτει η Ιερου-
σαλήµ. Ιδιαιτέρως δε, µετά την αποχώ-
ρηση των αµερικανικών στρατευµάτων
από την περιοχή και την προϊούσα εξο-
µάλυνσιν των ιρανο-αµερικανικών σχέ-
σεων, των µη εκλαµβανοµένων ως
θετικήν εξέλιξιν, δια την ασφάλειαν
του ισραηλινού κράτους. Η τριχοτό-
µησις της Συρίας και η δηµιουργία
τριών κρατιδίων είναι ante portas.
Αυτά θα είναι: 1) ένα κρατίδιον στην
∆υτική παραλιακή Συρία µε την ∆αµα-
σκό ως πρωτεύουσα και τους, ρωσι-
κών στρατιωτικών συµφερόντων,
λιµένες της Λαοδικείας και της Ταρ-
σού, 2) ένα βόρειο-συριακόν Κουρδι-
κόν κρατίδιον, στα σύνορα µε την
Τουρκία και 3) ένα Σουνιστάν στην
Κεντρική Συρία. Το πρώτον θα είναι
ρωσικής επιρροής και τα δύο άλλα
ΝΑΤΟϊκής επιρροής. Το σχήµα αυτό
θα ονοµασθεί µάλλον «Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Συρίας» και θα...δια-
σπασθεί, εις τα εξ ών συνετέθη, µετά
παρέλευσιν ολίγου χρόνου! Έτσι
όπως προέβλεψα ανωτέρω ότι θα
συµβεί και µε την ∆ικοινοτικήν (;) ∆ι-
ζωνικήν (;) Κύπρο! Είναι ένα «κοστου-
µάκι» που θα «φορεθεί» στις
κρατογενέσεις της Ευρύτερης Μέσης
Ανατολής! Αµέσως µετά, θα προχω-

ρήσει και προς τα τουρκικά, Ανατολικά
και Νοτιο-ανατολικά εδάφη. Και εκεί
θα παραστούµε µάρτυρες της εργα-
λειακής χρήσεως του Συριακού Σουνι-
στάν, ώστε να ανακοπεί αυτή η τάσις
δηµιουργίας αντιστοίχου κουρδικού
κρατιδίου στα τουρκικά εδάφη! Η
Τουρκία έχει ακόµη πολλά να υποφέ-
ρει από την άφρονα και ιδεοληπτική
νεο-οθωµανική, ισλαµιστική πολιτική
της! Ελπίζουµε να το αντιληφθεί και να
επανέλθει, εις την οδόν της λογικής.
Για ιδικόν της συµφέρον και προς όφε-
λος της ειρήνης και της ασφαλείας
στην περιοχή µας.

Είναι κατά τη γνώµη σας ο ISIS ένας
βολικός «διάβολος», για ορισµένα
από τα συµφέροντα στην περιοχή;

Σαφέστατα! Για τους λόγους που προ-
ανέφερα αλλά και ως δικλείδα ασφα-
λείας των ΝΑΤΟϊκών συµφερόντων για
οποιαδήποτε «τάση ανισορροπίας»
του δηµιουργηθησοµένου νέου µεσα-
νατολικού εθνοκρατικού συστήµατος
αµερικανο-ρωσικο-ιρανικών επιρροών,
το οποίον µόλις περιέγραψα!

Θα θέλαµε το σχόλιό σας και για τις
σχέσεις Ελλάδας- Ισραήλ, σε µια
εκρηκτική και ρευστή περίοδο για τη
Μέση Ανατολή. Ποιες ευκαιρίες και
ποιους κινδύνους κρύβει µια ενδε-
χόµενη συµπόρευση µε το Ισραήλ,
και σε ποια ζητήµατα µπορεί αυτή να
ευδοκιµήσει, χωρίς να αποφέρει αρ-
νητικές επιπτώσεις σε άλλες διε-
θνείς σχέσεις της χώρας;

Οι κίνδυνοι για την Ελλάδα θα προέλ-
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γεωστρατηγικα
Αποσπάσµατα από τη συνέντευξη του καθηγητή Ιωάννη Μάζη
στην Μαρία Κανελλοπούλου, για την εφηµερίδα «Ανεξαρτησία».
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θουν από την χαλάρωσιν των σχέ-
σεων, εις το γεωπολιτικόν πλέγµα
Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-
Αιγύπτου. Και έτσι πρέπει να νοεί-
ται, και όχι µόνον ως δίπολον
Ελλάδος-Ισραήλ. Η περιοχή είναι,
γεωπολιτικώς οµιλούντες, πολύ
ευαίσθητη και πολύπλοκη και δεν
δυνάµεθα να την ευτελίζοµε οντο-
λογικώς, οµιλούντες περί απλών
«∆ιπόλων». Το Ισραήλ είναι πολύ
ισχυρός γεωστρατηγικός παράγων
στην περιοχή και έχει σε πολλά ση-
µεία, κοινά συµφέροντα ασφαλείας
µε την Ελλάδα και την Κύπρο. 1) Το
Ισραήλ πχ., δεν θα επιθυµούσε σε
καµµία περίπτωση την ισλαµο-τουρ-
κοποίησιν της Κύπρου, η οποία
αποτελεί και το µοναδικόν θαλάσ-
σιον γεωστρατηγικόν του βάθος!
Αυτό νοµίζω συµφέρει και την Ελ-
λάδα! 2) Οµοίως δεν θα επιθυµούσε
κάτι ανάλογον και στο Ανατολικόν
Αιγαίον! Και αυτό συµφέρει την Ελ-
λάδα! 3) Επίσης, το Ισραήλ δεν θα
ήθελε επ’ ουδενί να υποβάλει τους
ενεργειακούς του διαδρόµους, εις
τον εκβιαστικόν έλεγχον µιας ισλα-
µιστικής αντισηµιτικής Τουρκίας,
όσες πιέσεις και εάν δεχθεί από την
Ουάσιγκτον! Αυτό συµφέρει και την
Ελλάδα! 4) Οι ισραηλινές επιρροές
στην Ουάσιγκτον, ήσαν και είναι
ισχυρές! Υπό το φως των ανωτέρω,
αυτό συµφέρει και την Ελλάδα! 5)
Εάν προσθέσοµε και τα ακριβώς
όµοια αιγυπτιακά συµφέροντα, δεν
νοµίζω να υπάρχει αµφιβολία, ότι η
συµµαχική σχέσις µας µε το Ισραήλ,
συµβαδίζει µε τα εθνικά µας συµ-
φέροντα! ∆ιαφορετικά, µπορούµε
να ασχοληθούµε µε την...θεολογία
ή και την...Ποίηση! Μόνο που αυτές,
αν και συµπαθείς, δεν συµφέρουν
κανέναν!

Ξεκίνησα να γράφω για το ταξίδι,
όταν ήµουνα ακόµα εκεί. Πέρασαν 6
µήνες, µέχρι που είδα την ταινία του
Λάζλο Νέµες, «Ο Γιος του Σαούλ» και
οι σκέψεις µου µπήκαν σε σειρά.

Βαρσοβία
1η Σεπτεµβρίου του 1939. Η πρω-
τεύουσα της Πολωνίας σαρώθηκε
από τη Λουφτβάφε και το γερµανικό
πυροβολικό: 80% των κτιρίων κατα-
στράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς και
20% ισοπεδώθηκαν. Η πόλη ξαναχτί-
στηκε µετά τον πόλεµο µε σοβιετικό
µοντέλο. Σήµερα, τις φαρδιές λεωφό-
ρους, τα πάρκα, τους κήπους, που
κρύβουν αρχοντικά, τις εκκλησίες γε-
µάτες πιστούς που προσεύχονται µε
κατάνυξη, το ιστορικό ξενοδοχείο Πο-
λώνια, περικυκλώνουν βαριά τσιµεν-
τένια παραλληλεπίπεδα πέντε, έξι,
εφτά ορόφων, τα γκρίζα δηµόσια κτί-
ρια του σοσιαλιστικού ρεαλισµού,
καθώς και πολυκατοικίες γκρίζες,
άχαρες.
Αν η φυσιογνωµία αυτών των κτιρίων
επεδίωκε να δείξει δύναµη και κύρος,
θετικό πνεύµα και οργάνωση, στερε-
ότητα και επιβολή της συλλογικότη-
τας πάνω στο άτοµο, το Παλάτι της
Κουλτούρας του 1952, δώρο του Στά-
λιν στους Πολωνούς, εκτινάσσεται
σαν πύραυλος προς τον ουρανό, θέ-
λοντας να εδραιώσει τις κατακτήσεις
του σοσιαλισµού σ’ ολόκληρο το σύµ-
παν.
Για να διασκεδαστεί η εντύπωση, οι
Πολωνοί έπαιξαν µε το φως κι έβαλαν
χρώµα. Καταλαβαίνεις καλύτερα τη
µεταπολεµική ανοικοδόµηση, όταν
ψάχνεις τα ίχνη του εβραϊκού παρελ-
θόντος της Βαρσοβίας. Με τον ταξι-

διωτικό οδηγό, διανύεις χιλιόµετρα
άδειων λεωφόρων, µε τα τραµ να κι-
νούνται αργά στις ράγες τους, ελάχι-
στους διαβάτες, ψάχνεις γειτονιές και
δεν τις βρίσκεις. Θυµάσαι φωτογρα-
φίες, που έχεις δει από τις πυκνοκα-
τοικηµένες εβραϊκές συνοικίες και το
γκέτο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ο πο-
λεοδοµικός ιστός της τόσο παλιάς
πόλης, έχει εξαφανιστεί και µαζί του,
οι πολύτιµες µαρτυρίες για ένα πα-
ρελθόν που καταστράφηκε. Αναζητάς
αυτό το κοµµάτι ιστορίας και δεν το
συναντάς στο δρόµο σου, δεν σκον-
τάφτεις πάνω του. Το διαβάζεις, αλλά
δεν το βλέπεις. 

Λοτζ
«Οι απόκληροι», η µυθιστορία του

Στίβ Σεµ-Σάντµπεργκ (εκδόσεις Πα-
τάκη, 2009), µας έστειλαν στον σιδη-
ροδροµικό σταθµό Ράνταγκαστ,
µνηµείο στη µέση του πουθενά, στις
παρυφές του Λοτζ, στο δάσος. 
Κυριακάτικο καλοκαιρινό πρωινό. Οι-
κογένειες µε παιδιά πηγαίνουν για πι-
κνίκ πηδώντας τις σιδηροτροχιές.
Πουλιά. Την πράσινη ηρεµία διακόπτει
ένα φουγάρο από κόκκινα τούβλα.
Είναι το µνηµείο των ανθρώπων, που
έφυγαν από αυτό το σταθµό για τα
στρατόπεδα εξόντωσης.
Ο περίβολος, ένας τσιµεντένιος τοί-
χος καµιά 100η µέτρα, µε σηµειωµένα
τα έτη 1945 µέχρι και 1939. Μπαίνεις
στο σταθµό, ένα ξύλινο κτίσµα όπως
παραδοσιακά τα έφτιαχναν στην Πο-
λωνία. Στην πλατφόρµα, οι γραµµές
του τρένου σε οδηγούν σε ένα τού-
νελ. ∆εξιά και αριστερά τα έτη και οι
λίστες µε τα ονόµατα των ανθρώπων
που ανέβηκαν στα τρένα. Με τις

ταξιδι
στην
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σφραγίδες και τις υπογραφές των γερµανικών αρχών.
Όπου έχουν χαθεί οι λίστες, σπαράγµατα αντικειµένων, ψα-
λίδια, κουµπιά, κύπελλα, πιάτα, ό,τι έµεινε από αυτά που
πήραν µαζί τους. 
Το φως ανάβει και σβήνει πίσω σου, καθώς προχωράς. Από
το φως στο σκοτάδι και τελικά, σε ένα µικρό υποφωτισµένο
δωµάτιο, µε µια εστία και το φουγάρο από πάνω της. Λιτή
κατασκευή, που βοηθά το βλέµµα και το µυαλό να εστιάσει
στο ουσιώδες, στο είδος του ταξιδιού.

Κρακοβία
Οι πόλεις µε ποτάµια είναι πάντα όµορφες. Στις όχθες του
ποταµού Βιστούλα, λάµπει στην διαυγή ατµόσφαιρα, η πε-
ριτειχισµένη παλιά Κρακοβία, µνηµείο της παγκόσµιας πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς. Η Κρακοβία έχει πολλές χάρες και
µια από αυτές αποτυπώνεται µε εικαστικές συνθέσεις κάθε
µεγέθους, στους τοίχους της νέας πόλης, τον παράδεισο
της τέχνης του δρόµου. Μας έρχεται στο νου, η µεγάλη πα-
ράδοση των Πολωνών εικονογράφων.

Συγκρότηµα Άουσβιτς- Μπίρκεναου
Λογική η σκέψη των ναζί να οργανωθεί το µεγαλύτερο
στρατόπεδο εξόντωσης στο Όσβιετσιµ, κοντά στην Κρα-
κοβία, στο κέντρο της Ευρώπης, στον κόµβο των εµπορι-
κών δρόµων από τον µεσαίωνα και έπειτα.
Τέσσερα χωριά σαρώθηκαν, για να εγκατασταθεί το Μπίρ-
κεναου 3-4 χιλιόµετρα από το Άουσβιτς, που παλιότερα
ήταν στρατώνας του πολωνικού στρατού. Τα πλήθη των
επισκεπτών, το στριµωξίδι, οι φωνές, δεν σ’ αφήνουν να
στοχαστείς πού ακριβώς βρίσκεσαι. 
Μέσα σε πελώριες προθήκες, τα προσωπικά αντικείµενα

των χαµένων- παπούτσια, βαλίτσες µε ονόµατα, ηµεροµη-
νίες και περιοχές προέλευσης, µατογυάλια, µαλλιά, ξυρά-
φια, τεχνητά µέλη, µωρουδιακά- τόνοι πραγµάτων, που
δείχνουν την αποτελεσµατική οργάνωση εκείνης της διε-
στραµµένης επιχείρησης.
Βλέπεις και δεν έχεις τι να πεις. Άλλωστε οι ξεναγοί, δεν
λένε ιστορίες των ανθρώπων. Καθένας µόνος του, ίσως
προσπαθεί να τις ανασυστήσει από τα αντικείµενα. Πινέλο
για το ξύρισµα: ένας αστός; Γυναικείες γόβες: νέα και
όµορφη; Παιδικά παπουτσάκια: πόσων ετών; Στραβοπατη-
µένες µπότες: αγρότης; Ένα βιβλίο: ποιός, ποιοί το διάβα-
σαν; Ένα µουσείο µε θέµα τη φρίκη.

Αγώνας για ζωή µε κάθε τρόπο. ∆εν τον κρίνεις, παρά τον
ακούς σαν επιβεβαίωση συνηθισµένων κοινωνικών συµπε-
ριφορών, που τις σκέφτεσαι φυσιολογικές και αναµενόµε-
νες ακόµα και στο Μπίρκεναου, το στρατόπεδο- κωµόπολη
των περίπου 90.000 κατοίκων. Πατάς στη ράµπα του τρέ-
νου, πλάι στο βοµβαρδισµένο κρεµατόριο στο απέραντο
ξέφωτο του δάσους, µε τα θεµέλια των παραπηγµάτων,
εκεί όπου συνέβαινε το ανείπωτο: τέλος ταξιδιού, επιλογή,
θάλαµος αερίων. ∆ιαβάζεις την επιγραφή στο µνηµείο, σε
όσες γλώσσες ξέρεις. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι εκεί.

Όλα τα ναζιστικά στρατόπεδα στην Πολωνία και αλλού,
είναι πλέον µουσεία. Χιλιάδες επισκέπτες, χιλιάδες φωτο-
γραφίες, χιλιάδες προσωπικές µατιές. Αναρωτιέµαι αν και
πώς, φωτογραφίζεις τόπους, όπου µαρτύρησαν άνθρωποι.
Τι είδους προσωπική µατιά µπορείς να αποτυπώσεις και
πόσες σκέψεις να κλείσεις, σε κάθε λήψη.
.



∆εν θα υπάρξει νίκη του φωτός πάνω στο σκοτάδι,
όσο δεν καταλαβαίνουµε την απλή αλήθεια,

ότι αντί να πολεµάµε το σκότος,
πρέπει να δυναµώσουµε το φώς.

Ααρόν Νταβίντ Γκόρντον (1856-1922)



ΟΛορέντσο Ντα Πόντε ήταν στιχουργός του Μότσαρτ. Το όνοµά του
ήταν Εµµανουέλε Κονελιάνο και γεννήθηκε σε γκέτο, κοντά στη Βε-
νετία. ∆εν είναι κοινώς γνωστό, ότι ο Ντα Πόντε ήταν Εβραίος, αφε-

νός γιατί ως ιερέας, το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του περιδιάβαινε την
Ευρώπη και αφετέρου, η ζωή του Μότσαρτ συγκέντρωνε πάντα µεγαλύτερο
ενδιαφέρον. Ο αβάς Ντα Πόντε έγραψε τον «Γάµο του Φιγκαρό», το «Ντον
Τζοβάνι» και το «Έτσι κάνουν όλες», τα τρία µεγαλύτερα λιµπρέτα στην ιστο-
ρία της όπερας, µελοποιηµένα από τον Μότσαρτ. Πριν τις εξαιρετικές δια-
σκευές στα τέλη του 1800, του Οθέλλου και του Φάλσταφ του Σαίξπηρ, από
τον στιχουργό Αρίγκο Μπόϊτο για τον Βέρντι, η κοµέντια περ µούζικα του
Ντα Πόντε, αντιπροσώπευε την κορωνίδα του µουσικού θεάτρου.

18

Λορεντσο
Ντα Ποντε

51

((1749-1838)

οι 100 Εβραιοι 
που επηρεασαν 
τον κοσµο



Τίποτα από το παρελθόν του Ντα Πόντε δεν προοιώνιζε την
πολυκύµαντη ζωή του και τα φιλολογικά του επιτεύγµατα.
Πατέρας του ήταν ο Τζερέµια, που ήταν έµπορος δερµά-
των. Όταν ο Εµµανουέλε ήταν πέντε ετών, η µητέρα του,
Γκέλα (Ραχήλ) Πίνκερλε, πέθανε κατά τη διάρκεια του το-
κετού, του µικρότερου αδελφού του. Η δεύτερη σύζυγος
του πατέρα του, ήταν Χριστιανή. Ίσως γιατί ήθελε να ικα-
νοποιήσει τις θρησκευτικές επιθυµίες της συζύγου του, ή
ίσως γιατί ήθελε να βρει έναν τρόπο εξόδου από το γκέτο,
το 1763 ο Τζερέµια προσηλυτίστηκε στον χριστιανισµό µαζί
και τα τρία του παιδιά, που βαπτίστηκαν από τον επίσκοπο
της περιοχής (που ονοµαζόταν Λορέντσο Ντα Πόντε!).
Όπως ήταν το έθιµο, η οικογένεια Κονελιάνο πήρε το επί-
θετο Ντα Πόντε και ο Εµµανουέλε πήρε και το µικρό όνοµα
του επισκόπου. Ο επίσκοπος εξασφάλισε υποτροφίες σε
σεµινάρια, που του προσέφεραν αξιοσηµείωτη παιδεία,
στενές φιλίες µε άλλους ταλαντούχους ποιητές και τον
τίτλο του κληρικού, που θα εµπόδιζε στο εξής τη ροµαν-
τική του ζωή, αν και λιγότερο απ' όσο µπορεί να υποθέσει
κανείς.
Το 1773, ο Εµµανουέλε Κονελιάνο, παιδί του γκέτο, έγινε ο
ιερέας Λορέντσο Ντα Πόντε. Παρότι αβάς, ο Ντα Πόντε δεν
κράτησε την ιεροσύνη. Το ταµπεραµέντο του δεν ταίριαζε
µε την αγαµία και την αγνότητα. Υπήρξε όµως, καλός δά-
σκαλός στο ιεροδιδασκαλείο του Τρεβίζο και ήταν γοητευ-
µένος µε τη σύγχρονη λογοτεχνία και τις αρχαίες γλώσσες.
Μια ατυχής σειρά ερωτικών σχέσεων κορυφώθηκε, µε το
να αποκτήσει παιδί µε µια γυναίκα παντρεµένη, αριστο-
κρατικής καταγωγής. Ο συνδυασµός των ριζοσπαστικών
πολιτικών απόψεών του και οι άσωτες δραστηριότητές του,
οδήγησαν στην απέλασή του από το Τρεβίζο. Ο Ντα Πόντε
κατέφυγε στη Βενετία, λέγεται στο σπίτι µιας άλλης όµορ-
φης κυρίας, κατόπιν στην Γκορίτσια και στη συνέχεια εκτός
Ιταλίας, στη ∆ρέσδη.
Τέλος το 1782, έχοντας µια συστατική επιστολή προς τον
συνθέτη της βασιλικής αυλής Αντόνιο Σαλιέρι, ο Ντα Πόντε
έφτασε στη Βιέννη, µε µεγάλη όρεξη για δουλειά. Η βασι-
λική αυλή της Αυστρίας ήταν γοητευµένη µε την ιταλική
όπερα και ο Ντα Πόντε προσλήφθηκε ως ποιητής, στο Βα-
σιλικό Θέατρο. Έγραψε ένα λιµπρέτο για τον Σαλιέρι και
σύντοµα γνωρίστηκε µε τον Μότσαρτ, που ήταν τότε 27
ετών.  
Η πρώτη τους συνεργασία δεν είχε επιτυχία. Ο Μότσαρτ
εκείνη την εποχή, ήταν στο απόγειο της έµπνευσης και της
τέλειας τεχνικής. Χρειαζόταν κάτι περισσότερο από άλλη
µία όπερα Μπούφα, µε τα χαρακτηριστικά καλαµπούρια.
Τους έλκυσε το επαναστατικό έργο της εποχής τους, «Ο
γάµος του Φιγκαρό» του Μποµαρσέ. Πρόκειται για µια ιστο-
ρία µοιχείας (ο Ντα Πόντε ήξερε από αυτές), ενός άντρα
που ήθελε να απατήσει την φίνα σύζυγό του µε την υπηρέ-
τριά της (ήδη αρραβωνιασµένη µε τον µπάτλερ του). Όλα

τα στοιχεία της κωµικής όπερας ήταν εκεί, µε κάποιες εξαι-
ρέσεις. Αφορούσε πραγµατικούς ανθρώπους. Τραγουδού-
σαν για πραγµατικά αισθήµατα, ενίοτε ήταν φοβισµένοι,
γελούσαν και θύµωναν και οι άριες που είχαν εύηχα λόγια
µε υπέροχες µελωδίες, έφερναν δάκρυα στα µάτια.
Ο «Ντον Τζοβάνι» είναι µια άγρια τραγική κωµωδία, είναι η
ιστορία ενός ∆ον Ζουάν, χαρακτήρα που δεν απέχει πολύ
από το παρελθόν του ίδιου του Ντα Πόντε (ήταν φίλος µε
τον Καζανόβα). Με µία τραγικότητα στον κορµό του, το
«Ντον Τζοβάνι» είναι έργο µεγαλοπρεπές. Αντίθετα, το
«Έτσι κάνουν όλες» είναι καυστικό, πικρόχολο, πρωτότυπο.
Μιλάει για τις σχέσεις µεταξύ γυναικών και ανδρών- πώς
απατά ο ένας τον άλλον, λένε ψέµατα, είναι παθιασµένοι,
µαθαίνουν και ξεχνούν τί είναι αγάπη. Ο Ντα Πόντε, εκτός
από εξαιρετικός δραµατουργός ήταν και εξαιρετικός ποι-
ητής. Οι χαρακτήρες και το πλαίσιο ορίζονται άµεσα. Το
ακροατήριο παρασύρεται από την πλοκή, κυρίως όµως,
από τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των ηρώων, που µοι-
άζουν µε τους καθηµερινούς ανθρώπους. Παρά το µήκος,
τη διάρκεια αυτών των έργων, δεν υπάρχει επανάληψη, πε-
ριττά λόγια, παρά µόνο υπέροχες εκφράσεις. Ας παραδε-
χτούµε ότι, πριν τον Μότσαρτ και τον Ντα Πόντε, τέτοιο
βάθος σε δραµατικές παραστάσεις υπήρχε µόνο στον Σαίξ-
πηρ και τους αρχαίους Έλληνες.
Ένα χρόνο πριν τον θάνατο του Μότσαρτ το 1790, ο αυτο-
κράτορας της Αυστρίας περιέκοψε την υποστήριξή του
στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, λόγω των αυξηµένων
δαπανών στον πόλεµο κατά της Τουρκίας. Ο Ντα Πόντε
έχασε τη θέση του, ταξίδεψε στο Τριέστε, όπου γνώρισε
µια νέα γυναίκα Αγγλίδα, την Νάνσυ Γκράλ και ταξίδεψε
µαζί της στο Παρίσι και το Λονδίνο (όπου εργάστηκε τα
επόµενα 13 χρόνια µε συνθέτες, που σήµερα έχουν ξεχα-
στεί) και τελικά µετανάστευσε στην Αµερική. Απέκτησε µαζί
της τέσσερα παιδιά. Ως µετανάστης και σε προχωρηµένη
ηλικία, προκειµένου να συντηρήσει την οικογένειά του, δί-
δαξε ξένες γλώσσες, αφού γνώριζε πολλές από τις ευρω-
παϊκές γλώσσες. ∆ίδαξε ιταλικά στο Κολούµπια, στην Νέα
Υόρκη. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών.
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Από το οµότιτλο βιβλίο τού
MICHAEL SAPIRO
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Όταν βλέπει κάποιος αυτή την φωτο-
γραφία της οµοσπονδίας βόλεϊ του
Ιράν, δεν γίνεται να µην αναρωτηθεί:
Πρώτον, οι αθλήτριες της φωτογρα-
φίας επέλεξαν µόνες τους να παίζουν
το αγαπηµένο τους άθληµα, µε το µει-
ονέκτηµα αυτής της άβολης στολής;
Αν δεν το επέλεξαν, ποιος επιβάλλει
τον περιορισµό τους, να παιδεύονται
αντί να βοηθιούνται να αναπτύξουν την
κλίση τους; ∆εύτερον, πως γίνεται, ενώ
τους επιτρέπεται να παίζουν το άθληµα
που αγαπούν, την ίδια στιγµή να τους
απαγορεύεται να το παρακολουθή-
σουν, αν παίζεται από άντρες;
Τρίτον, το πώς είναι ντυµένες ως αθλή-
τριες, ενδιαφέρει ή όχι όλους εµάς; Εν-
διαφέρει ή όχι, τους διεθνείς φορείς
του αθλητισµού; Και τελικά, αυτοί οι
περιορισµοί αυτών των αθλητριών της
φωτογραφίας, είναι υπόθεση και δική
µας; Έχουµε όλοι οι υπόλοιποι, µια ευ-
θύνη για αυτό; Πρέπει κι εµείς να µεί-
νουµε σιωπηλοί ή όχι, στην έλλειψη
ελευθερίας που προδίδει η φωτογρα-
φία;
Συνακόλουθα, πρέπει αυτές οι ίδιες οι
αθλήτριες να έχουν την ευκαιρία να
µας πουν τι θέλουν; Έχουν δικαίωµα
να αγωνιστούν, όπως αυτές επιλέγουν
(µέσα -πάντα- σε ένα διεθνώς αποδε-
κτό κανόνα), χωρίς άλλους, µη αθλητι-
κούς, περιορισµούς; Κι αυτό τους το

δικαίωµα, ποιος θα το υπερασπιστεί;
Πρέπει να βρεθεί κάποιος εντός, ή
εκτός αυτής της οµοσπονδίας;
Όλοι συµφωνούµε, ότι ο αθλητισµός
αποτελεί ένα παγκόσµιο φαινόµενο,
που πρεσβεύει βασικές αρχές στον
τρόπο που ζούµε. Κι όµως, όλες αυτές
οι ευγενείς αρχές παραβιάζονται βά-
ναυσα, όταν έρχεται η γυναίκα στο
προσκήνιο, σε χώρες όπως το Ιράν, η
Σαουδική Αραβία, η Λιβύη κλπ και σί-
γουρα, σε περιοχές του ISIS.
Αναφέρθηκα στη φωτογραφία αυτή, µε
τα αισθήµατα και τα ερωτήµατα που
δηµιουργεί µόλις την αντικρίσεις, γιατί
πολύ εύκολα µπορεί ο καθείς να αντι-
ληφθεί, τη διείσδυση των αρχών µιας
υπερσυντηρητικής και ακραίας ερµη-
νείας του Κορανίου, σε όλες τις πτυχές
της καθηµερινότητας των γυναικών
στον ισλαµικό κόσµο και πως αυτές οι
αντιλήψεις, µπορούν να οδηγήσουν σε
καταστάσεις που ζούµε αυτό τον
καιρό, µε πρωταγωνιστές τους τζιχαν-
τιστές.
Κάποιοι θα σπεύσουν να αναρωτη-
θούν, πώς είναι δυνατόν να συγκρίνω
αυτές τις δυο καταστάσεις. Ως απάν-
τηση, θα σας δώσω ένα αγαπηµένο
µου ποίηµα: «Όταν ήρθαν να πάρουν
τους τσιγγάνους, δεν αντέδρασα. ∆εν
ήµουν τσιγγάνος. Όταν ήρθαν να πά-
ρουν τους κοµµουνιστές, δεν αντέ-
δρασα. ∆εν ήµουν κοµµουνιστής. Όταν
ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν
αντέδρασα. ∆εν ήµουν Εβραίος. Όταν
ήρθαν να πάρουν εµένα, δεν είχε απο-
µείνει κανείς για να αντιδράσει… Για
σένα, που νοµίζεις ότι η δική σου σειρά
δε θα φτάσει ποτέ, ότι επειδή ακόµη δε
χρειάστηκε να πας στο νοσοκοµείο και
να σε διώξουν, γιατί δεν έχεις λεφτά.
Ότι, επειδή ακόµη έχεις ένα πιάτο φαΐ,
δε θα στο πάρουν. Ότι, επειδή ακόµη

δε σου πήραν το σπίτι του πατέρα σου
για χρέη στο δηµόσιο, θα τη γλυτώ-
σεις. Ότι, επειδή το παιδί σου ακόµη
είναι στο σχολείο, θα συνεχίσει. Ότι, η
ζωή σου δεν επηρεάζεται από εκείνη
του διπλανού σου».
Ας γυρίσουµε όµως στο Κοράνι. Στο
Κοράνι λοιπόν, είναι έκδηλη η µονοµέ-
ρεια υπέρ των ανδρών και η υποτίµηση
της γυναίκας. «Οι άνδρες είναι ανώτε-
ροι των γυναικών, ένεκα της ιδιότητος
δι�ής, ο Θεός ύψωσε τους µεν επι των
δε, και διότι οι άνδρες προικίζουσι τας
γυναίκας, εκ του πλούτου αυτών
(4:38)». Η όλη δοµή και φύση της ισλα-
µικής κοινωνίας και η θέση της γυναί-
κας, καθορίζονται από την Σαρία. Η
Σαρία προβλέπει µόνον τον οικιακό βίο
για την γυναίκα. Η αποστολή της βρί-
σκεται κυρίως στο σπίτι και την ανα-
τροφή των τέκνων του ανδρός της,
καθώς η ισλαµική οικογένεια έχει αυ-
στηρά ανδροκρατούµενη γραµµή.
Η γυναίκα είναι «περιουσία» του άνδρα.
Για τον άνδρα φανατικό µουσουλµάνο
ο Αλλάχ έπλασε τους άνδρες να στη-
ρίζουν δυναµικά το τζιχάντ και τις γυ-
ναίκες να γεννούν παιδιά. Το καλύτερο
πράγµα για έναν άνδρα είναι το τζιχάντ
και το καλύτερο για µια γυναίκα είναι
να αποτελεί παραδειγµατική µητέρα
και να µεγαλώνει τα παιδιά της στο
δρόµο του Αλλάχ.
Ένα άλλο σηµείο, που θα µας βοηθή-
σει να καταλάβουµε την άθλια και κτη-
νώδη µεταχείριση των γυναικών που
συλλαµβάνονται όπου προελαύνει το
ISIS, είναι αυτό που αναγνωρίζει την
δουλεία για τον εχθρό - αιχµάλωτο πο-
λέµου, για τον άπιστο.
Προς αποφυγήν οποιασδήποτε παρε-
ξηγήσεως, θα ήθελα στο σηµείο αυτο
να υπογραµµίσω ότι η ιστορία του
Ισλάµ, µπορεί να είναι µια πορεία βι-

165 δολαρια το παιδι...
124 δολαρια η εφηβη...



2211

αιοτήτων και ποταµών αίµατος, η οποία
γεννήθηκε µέσα από σκληρές εµφύλιες
συγκρούσεις στην Χερσόνησο της
Αραβίας και εξαπλώθηκε µε αιµατη-
ρούς πολέµους. Μπορεί να είναι βου-
τηγµένη στο αίµα, δεν είναι όµως µια
βίαιη θρησκεία που προπαγανδίζει την
σκληρότητα και τη σύγκρουση. Οι αλ-
λαγές όµως, που σηµειώνονται στον ισ-
λαµικό κόσµο και απειλούν τους
παραδοσιακούς δεσµούς, φέρνουν
στην επιφάνεια ακραία στοιχεία, που
έχουν πάρει την πρωτοβουλία και
ηγούνται των εξελίξεων (αυτό όµως,
είναι θέµα για ένα άλλο άρθρο).
Ας γυρίσουµε λοιπόν στην πολλαπλή
κακοποίηση της γυναίκας, σε αυστηρό
µουσουλµανικό περιβάλλον, το οποίο ο
ανεπτυγµένος κόσµος, οι διεθνείς ορ-
γανισµοί όπως ο ΟΗΕ, ανέχονται,
χωρίς να κάνουν τίποτα, καθώς οι
χώρες αυτές είναι µέλη του.
Έτσι λοιπόν, οι τζιχαντιστές ερµη-
νεύοντας το Κοράνι µε τρόπο που ικα-
νοποιεί τα πιο άγρια και πρωτόγονα
ένστικτα του ανθρώπου, συλλαµβά-
νουν τις «άπιστες» και τις πωλούν σαν
σκλάβες του σεξ, αφού πρώτα τις
έχουν οι ίδιοι κακοποιήσει σεξουαλικά.
Γυναίκες και παιδιά, ηλικίας ακόµη και
εννέα ετών, πωλούνται σε µεµονωµέ-
νους άνδρες ή κρατούνται σε σπίτια
ανδρών του ισλαµικού κράτους και βιά-
ζονται µαζικά από µαχητές, όταν επι-
στρέφουν από τη γραµµή του πυρός.
Συγκλονιστικές µαρτυρίες γυναικών,
που έπεσαν θύµατα σεξουαλικής εκµε-
τάλλευσης του ΙSIS, αποκαλύπτουν την
ασύλληπτη ωµότητα και φρίκη µε την
οποία οι τζιχαντιστές επιβάλλουν καθε-
στώς τρόµου στον γυναικείο πληθυσµό
της Μέσης Ανατολής που καταλαµβά-
νουν. Σοκάρουν οι µαρτυρίες για σαδι-
στικές σεξουαλικές πράξεις.
Η εντεταλµένη του ΟΗΕ για ζητήµατα
σεξουαλικής βίας, Ζαΐναµπ Μπανγ-
κούρα, επιβεβαίωσε τις τιµές που κυ-
κλοφορούν, σχετικά µε την πώληση
των κοριτσιών στους µαχητές του ισ-
λαµικού κράτους. Οι τιµές ξεκινούν
από τα 124 δολάρια, για µια έφηβη και
φθάνουν µέχρι τα 165 δολάρια, για ένα
κορίτσι από ενός, µέχρι εννέα ετών…

Τα κορίτσια, αρχικά «προσφέρονται»
στους επικεφαλής του ISIS, έπειτα πω-
λούνται σε ξένους µαχητές ή ευκατά-
στατους άνδρες από χώρες της Μέσης
Ανατολής και στη συνέχεια προσφέ-
ρονται και πάλι στους τζιχαντιστές, σε
χαµηλότερη τιµή.
Ιδιαίτερα στο στόχαστρο, βάζουν τις
γυναίκες της µειονότητας των Γεζίντι,
οι οποίες βιάζονται, υποδουλώνονται,
εκπορνεύονται και εξωθούνται σε σε-
ξουαλικές πράξεις ακραίας βαναυσό-
τητας. Μάλιστα, µια γυναίκα τζιχαντιστή
ανέλυσε πρόσφατα στο περιοδικό
προπαγάνδας του ισλαµικού κράτους,
«Dabiq», πως ο βιασµός γυναικών Γε-
ζίντι θεωρείται αποδεκτός, επειδή
«συγχωρείται από το Κοράνι».
«Προσπαθούσαµε να καταλάβουµε τη
νοοτροπία των ανθρώπων, που δια-
πράττουν τέτοια εγκλήµατα», σχολίασε
η Ζαΐναµπ Μπανγκούρα και περιέ-
γραψε τη διαδικασία που ακολουθεί το
ισλαµικό κράτος, για την εκµετάλλευση
των κοριτσιών: «Αφού επιτεθούν σε ένα
χωριό, οι άνδρες του ισλαµικού κρά-
τους χωρίζουν τις γυναίκες και τους
άνδρες και στη συνέχεια, εκτελούν τα
αγόρια και τους άνδρες άνω των 14
ετών. Μετά διαχωρίζουν τις µητέρες
από τις γυναίκες, γδύνουν τα κορίτσια
και εξετάζουν αν είναι παρθένες, το µέ-
γεθος του στήθους τους και την οµορ-
φιά τους. Οι νεαρότερες και αυτές που
θεωρούν οµορφότερες παρθένες, πε-
τυχαίνουν υψηλότερες τιµές και απο-
στέλλονται στη Ράκα, προπύργιο του
ισλαµικού κράτους».
Μια γυναίκα Γεζίντι, που κατάφερε να
δραπετεύσει από τα σκλαβοπάζαρα,
είπε στο CNN: «Ξεχωρίζουν κάθε φορά
50 από εµάς και µας βάζουν σε σειρές
των 10. Μας λένε να µην κουνηθούµε
και να µην κλάψουµε, αλλιώς θα µας
χτυπήσουν. Οι άνδρες έρχονται και πε-
ριγράφουν, πώς θέλουν να είναι το κο-
ρίτσι που θα πάρουν και στη συνέχεια
επιλέγουν».
Η Ζαΐναµπ Μπανγκούρα εξήγησε, ότι η
επιλογή των κοριτσιών που θα ικανο-
ποιήσουν τα γούστα των κατακτητών,
ακολουθεί µια ιεραρχία: «οι σεΐχηδες
επιλέγουν πρώτοι, στη συνέχεια οι εµί-

ρηδες και µετά οι µαχητές. Συνήθως,
παίρνουν τρία µε τέσσερα κορίτσια ο
καθένας και τα κρατάνε για περίπου
έναν µήνα και όταν βαρεθούν µια κο-
πέλα, τη στέλνουν πίσω στην αγορά.
Στα σκλαβοπάζαρα, οι αγοραστές κά-
νουν µεγάλα παζάρια και ρίχνουν τις
τιµές, υποτιµώντας τα κορίτσια, λέγον-
τας ότι είναι άσχηµες, ή ότι έχουν µικρό
στήθος».
Πως αντιδρά το ISIS σε αυτήν την κα-
τάσταση; Καταρχάς, σύµφωνα µε το
Reuters, σύστησε υπηρεσία λαφυρα-
γώγησης, για τη διαχείριση της δου-
λείας! Και δεύτερον, εξέδωσε έναν
λεπτοµερή κανόνα, για το πως οι ιδιο-
κτήτες σκλάβων πρέπει να συνευρί-
σκονται σεξουαλικά µαζί τους! Οι
οδηγίες αυτές αποτελούν µια φετφά,
δηλαδή θρησκευτικό διάταγµα, µε το
οποίο η οργάνωση προσπαθεί να ερ-
µηνεύσει ή να παρερµηνεύσει, µε τον
δικό της µισαλλόδοξο, ρατσιστικό και
βάρβαρα πρωτόγονο τρόπο, στίχους
από το Κοράνι.
Το ISIS αποτελεί την πλέον ακραία σα-
λαφιστική, φονταµεταλιστική εκδοχή
του σουνιτικού Ισλάµ και, κατά κάποιον
τρόπο, µετεξέλιξη της Al Qaeda, µα-
κράν όµως πιο οργανωµένο, συγκρο-
τηµένο, µαζικό, δυναµικό και αξιόµαχο
µόρφωµα, απ’ όσα κατά καιρούς έχουν
εµφανιστεί.
Είναι ανάγκη πλέον, η διεθνής κοινό-
τητα να αντιδράσει. Θα τολµούσα να
πω, να αντιδράσει δυναµικά. Ο κίνδυ-
νος αυτής της λαίλαπας, δεν γνωρίζει
σύνορα. ∆εν γνωρίζει λαούς, κράτη,
αξίες. Είναι εξίσου αναγκαίο όµως, να
αντιδράσει και το µετριοπαθές Ισλάµ,
σ’ αυτόν τον πόλεµο. Σε αυτήν τη βαρ-
βαρότητα. Να καταγγείλει, να αποµο-
νώσει και να καταδιώξει τους αιµοσταγείς
µακελάρηδες του ISIS, καταδεικνύοντας
πως η πεµπτουσία της θρησκείας
αυτής, είναι εκ διαµέτρου αντίθετη µε
τις φρικαλέες πρακτικές των τζιχαντι-
στών αλλά και άλλων ακροτήτων.

*Η Βάσω Κόλλια είναι Πολιτική Επιστήµων, ECWT,
High Advisory Committee Member, τέως Γενική
Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων
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«Κανείς δεν απορεί όταν σκοτώνονται Εβραίοι, διότι είναι
Εβραίοι», έγραψε ο εκδότης του Charlie Hebdo, σε άρθρο
του, που δηµοσιεύτηκε στην αφιερωµατική έκδοση του πε-
ριοδικού, µε αφορµή την επέτειο ενός έτους από την τρο-
µοκρατική επίθεση στο περιοδικό και στο εβραϊκό
παντοπωλείο, στο Παρίσι. «Έχουµε τόσο πολύ συνηθίσει
να βλέπουµε Εβραίους να σκοτώνονται, επειδή είναι
Εβραίοι», έγραψε ο Ζεράρ Μπιάρντ. «Αυτό είναι λάθος και
όχι µόνο σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε κάθε τροµοκρατικό
χτύπηµα, ο εκτελεστής αποφασίζει ποιον θα στοχοποι-
ήσει ως Εβραίο και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα
της 13ης Νοεµβρίου 2015, στο Παρίσι. Εκείνη την ηµέρα,
οι δήµιοι µας έδειξαν ότι είχαν αποφασίσει, πως είµαστε
όλοι Εβραίοι» . 
∆ιαβάζω άρθρα και αναλύσεις που δαιµονοποιούν το κρά-
τος του Ισραήλ, αναδεικνύοντας τους µεν Ισραηλινούς ως
«βάρβαρους θύτες», που επιδιώκουν την εξολόθρευση των
Παλαιστινίων, τους οποίους παρουσιάζουν ως «αθώα θύ-
µατα». Έχω την εντύπωση, ότι έχει ωριµάσει ο χρόνος, για

να δούµε και να αντιληφθούµε την πραγµατικότητα, µακριά
από προκαταλήψεις και ιδεολογήµατα. 
Το Ισραήλ είναι η µοναδική δηµοκρατία στη Μέση Ανατολή,
όπου υπάρχει απόλυτη ελευθερία του Τύπου και των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Απόδειξη αυτής της ελευθερίας,
είναι η σκληρή κριτική που υφίσταται η εκάστοτε κυβέρ-
νηση, εντός και εκτός του κράτους του Ισραήλ. Ακόµη και
σε περιόδους πολεµικών επιχειρήσεων, οι δηµοσιογράφοι
µετέδιδαν εικόνες και ειδήσεις από την πρώτη γραµµή του
µετώπου. Το Ισραήλ λοιπόν, ουδέποτε θυσίασε την ελεύ-
θερη µετάδοση γεγονότων, ιδεών και ειδήσεων, στο βωµό
µιας προπαγάνδας που «δηµιουργεί» γεγονότα και προ-
τάσσει «πόνο και αίµα», απευθυνόµενη στο θυµικό των αν-
θρώπων, για να καρποφορήσει το µίσος. ∆εν διάβασα, ούτε
µια αράδα για την παντελή έλλειψη στοιχειωδών ελευθε-
ριών στα γειτονικά µε το Ισραήλ κράτη, ούτε βέβαια στην -
υπό καθεστώς της ισλαµιστικής Χαµάς- Λωρίδα της Γάζας.
Ενός καθεστώτος, που έχει την απόλυτη στήριξη της Τουρ-
κίας, η οποία δεν φηµίζεται για τη δηµοκρατική της ευαι-
σθησία.
Το Ισραήλ εξακολουθεί να είναι το µοναδικό κράτος στην
περιοχή, όπου οι Άραβες πολίτες, ισότιµα µέλη µιας πολυ-
πολιτισµικής κοινωνίας, εκλέγουν και εκλέγονται στην ισ-
ραηλινή Βουλή, (το Ενωµένο Αραβικό κόµµα είναι η τρίτη
σε δύναµη κοινοβουλευτική οµάδα στη Κνεσέτ). Η αρχή
της ισοπολιτείας, ανεξαρτήτως χρώµατος, φυλής ή θρη-
σκεύµατος είναι ακρογωνιαίος λίθος της ∆ιακήρυξης της
Ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ και η ισραηλινή κοι-
νωνία διαφυλάσσει αυτή την αρχή, απέναντι στους φανα-
τικούς εποίκους που επιχειρούν να την παραβιάσουν.
Στο Ισραήλ, από την 1η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί δεκά-
δες Ισραηλινοί πολίτες από επιθέσεις Παλαιστινίων οι
οποίοι µαχαιρώνουν, πυροβολούν ή επιτίθενται µε αυτοκί-
νητα σε στάσεις λεωφορείων ή τραµ. ∆εκάδες Παλαι-
στίνιοι νεκροί, εκ των οποίων πολλοί επιδίωξαν, ή και

ενας χρονος 
συµβολαιο τροµου

µε το 



κατάφεραν, θανάσιµα πλήγµατα, εναντίον Ισραηλινών.
Γιατί;
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2015, ο πρόεδρος της Παλαιστινια-
κής Αρχής Μαχµούντ Αµπάς, από το βήµα του ΟΗΕ, κα-
τηγόρησε το Ισραήλ ότι ασκεί σκληρή βία για να επιβάλλει
τα σχέδιά του, για την κατάκτηση των ισλαµικών και χρι-
στιανικών Ιερών Τόπων στην Ιερουσαλήµ. Σε αυτό το κρί-
σιµο χρονικά σηµείο, φορτίζει τη σύγκρουση µε µια
εξαιρετικά επικίδυνη παράµετρο: το θρησκευτικό συναί-
σθηµα. Απευθύνεται δηλαδή στο λαό του, προτάσσοντας
µια δήθεν ισραηλινή απειλή, για την πλατεία των Τεµένων.
Ο Μαχµούντ Αµπάς φαίνεται να προσεταιρίζεται τις µε-
θόδους της Χαµάς και του ισλαµικού κράτους, υιοθετών-
τας την κουλτούρα του θρησκευτικού µίσους. ∆εν είναι
τυχαίο άλλωστε, ότι για πρώτη φορά, πριν από 2 µήνες,
µέλος του ισλαµικού κράτους ανάρτησε στο διαδίκτυο βίν-
τεο, στο οποίο µιλώντας στα εβραϊκά απείλησε ότι: «κα-
νείς Εβραίος δεν θα µείνει ζωντανός στην Ιερουσαλήµ».
Ταυτόχρονα, εκατοντάδες αναρτήσεις Ισλαµιστών στα
κοινωνικά µέσα δικτύωσης, προβάλλουν ως ήρωες, τόσο
τους τροµοκράτες του Παρισιού, όσο και τους τροµο-
κράτες των «µαχαιριών» στο Ισραήλ, πανηγυρίζοντας για
τη «µεγαλειώδη νίκη, που οδηγεί στον παράδεισο τους
εκτελεστές». Μήπως λοιπόν, µια υπεύθυνη κυβέρνηση
δεν πρέπει να διαµαρτυρηθεί στη Google, για τις αναρ-
τήσεις µίσους, που οδηγούν στην αιµατοχυσία αθώων
πολιτών της χώρας της; Ή µήπως, οι τροµοκράτες
έχουν συνάψει συµβόλαιο τρόµου µε το Internet, που
τους επιτρέπει να χρησιµοποιούν την ελεύθερη διακί-
νηση ιδεών και εικόνων, για να σκορπούν το θάνατο; 
Η λύση δεν είναι εύκολη. Η συνεχής αιµατοχυσία, ενισχύει
τελικά τους ακραίους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπε-
νιαµίν Νετανυάου και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχµούντ
Αµπάς, γνωρίζουν ότι µόνο µε την επίτευξη µιας δίκαιης
και διαρκούς ειρήνης, που θα προβλέπει τη δηµιουργία
ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους για τους Πα-
λαιστίνιους στη ∆υτική Όχθη του Ιορδάνη και θα διασφα-
λίζει την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ σε ασφαλή
σύνορα, µπορούν να σταµατήσουν την ανελέητη αιµατο-
χυσία. Η τροµοκρατία όµως, δεν είναι ο τρόπος για την
επίτευξη αυτού του στόχου.
Πριν 14 χρόνια, σε µια ντισκοτέκ στο Τελ Αβίβ, 21 νέα παι-
διά βρήκαν φρικτό θάνατο από έναν Παλαιστίνιο βοµβιστή
αυτοκτονίας, την ώρα που χόρευαν. Στο διπλανό τοίχο,
ένας νέος που σώθηκε, έγραψε: «Θα συνεχίσουµε να χο-
ρεύουµε. ∆εν θα µας αναγκάσουν να σταµατήσουµε να
χορεύουµε. ∆εν θα το καταφέρουν!».

Το άρθρο αυτό δηµοσιεύθηκε στην ΕΕφφηηµµεερρίίδδαα  ττωωνν  ΣΣυυνντταακκττώώνν
στις 12.1.2016

*∆ηµοσιογράφος και Ανταποκριτής της εφηµερίδας Yediot Achronot στην
Ελλάδα.
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στρώµατα της κοινωνίας που πιέζονται από τα πράγµατα,
ότι ο εχθρός είναι ο «άλλος». Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα
κάνει ό,τι µπορεί για να περιορίσει τα φαινόµενα αυτά,
που δεν αρµόζουν σε ένα λαό µε βαθιά προσφυγική ιστο-
ρία, όπως ο ελληνικός. Και είµαι βέβαιος, ότι στο πλευρό
µας στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται, η συντριπτική
πλειονότητα του ελληνικού λαού, αποµονώνοντας τους
εκφραστές του περιθωρίου.
Οφείλω να σας πω κύριε υπουργέ, ότι την ίδια στιγµή
που οι Εβραίοι της Ευρώπης βρίσκονται στο στόχαστρο
των Ισλαµιστών και των νεοναζιστικών οµάδων, συνερ-
γάζονται µε Μουσουλµανικές Κοινότητες κατά του αν-
τισηµιτισµού και της Ισλαµοφοβίας, που εκπροσωπούν
οι δυνάµεις της Άκρας ∆εξιάς. Κινδυνεύει η δηµοκρα-
τία στην Ευρώπη; Με ποιό τρόπο συµβάλλει η Ελλάδα,
στη θωράκιση αυτής της δηµοκρατίας;
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή µου στο Ισραήλ, είχα την
ευκαιρία να ενηµερωθώ από πρώτο χέρι, για το πολύ ση-
µαντικό έργο που αναπτύσσουν στη Λέσβο οι εθελοντές
της IsraAID, που λειτουργούν ως διασώστες, παρέχουν
πρώτες βοήθειες, σίτιση, αλλά και ψυχολογική υποστή-
ριξη σε πρόσφυγες. Μάλιστα, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της IsraAID –πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί τη µεγα-
λύτερη εθελοντική οργάνωση του Ισραήλ- είναι πως απαρ-
τίζεται τόσο από Εβραίους, όσο και από Άραβες,
Ισραηλινούς εθελοντές. Θεωρώ ότι αυτά τα παραδείγ-
µατα είναι προς µίµηση, αφού χτυπούν στην πράξη –και
στη ρίζα της- τη στρεβλή «ιδεολογία» που κάποιοι επιχει-
ρούν να σερβίρουν, ως αντίδοτο στην κρίση.
Όσο υπάρχουν άνθρωποι, λαοί και έθνη, σταθερά προ-
σανατολισµένα προς τις αξίες που προανέφερα, η δηµο-
κρατία στην Ευρώπη δεν θα κινδυνεύσει. Η Ελλάδα, ως η
χώρα που γέννησε τη δηµοκρατία, καθώς και η κυβέρ-
νησή µας, θα δώσουµε µε όλες τις δυνάµεις µας, στον
αγώνα για να την προστατεύσουµε.
Κύριε υπουργέ, σας ευχαριστώ θερµά για τη συζήτηση
αυτή.

συνέχεια από τη σελίδα 9



24 του ILAN BEN ZION

Ερευνητές του Ινστιτούτου
Βάιζµαν και της Αρχαιολογικής
υπηρεσίας του Ισραήλ, ανακά-
λυψαν πρόσφατα, τα αρχαι-
ότερα γνωστά καλλιεργηµένα
ξερά φασόλια -περίπου πριν
από 10.200 χρόνια- στη Γαλι-
λαία, µια ένδειξη ότι η καθηµε-
ρινή τροφή της Νεολιθικής
Εποχής περιελάµβανε και
πλούσια σε πρωτεΐνες όσπρια.
Στην έρευνα, που δηµοσιεύ-
τηκε στο τεύχος του Οκτω-
βρίου του περιοδικού Nature, µελετήθηκαν τα αποµεινάρια
εκατοντάδων ξερών φασολιών, που βρέθηκαν στην Αχι-
ούντ, τη Ναχάλ Ζίπορι και την Γιφταέλ, τρεις νεολιθικές το-
ποθεσίες στην Κάτω Γαλιλαία. Η έρευνα κατέδειξε, ότι η
καλλιέργεια ξερών φασολιών, που σήµερα αποτελούν µε-
γάλη πηγή τροφής παγκοσµίως, πρέπει να είχε λάβει χώρα
ήδη από τις αρχές της 11ης χιλιετίας προ Κοινής Εποχής.
Τα ξερά φασόλια παραµένουν βασικό συστατικό στις διά-
φορες κουζίνες παγκοσµίως, µε τη Μέση Ανατολή να µην
αποτελεί εξαίρεση. Οι συγγραφείς της µελέτης Βαλεντίνα
Καρακούτα, Όµρι Μπαρτζιλάι, Χαµουντί Καλαιλί, Γιανίρ Μι-
λέφσκι, Γιτσχάκ Πάζ, Τζέικοµπ Βάρντι, Λιόρ Ρεγκέβ, και Ελι-
σαµπέτα Μποαρέτο, απέδειξαν ότι τα ταπεινά ξερά
φασόλια είναι «το τρίτο πιο σηµαντικό όσπριο µετά την
σόγια και τα µπιζέλια».
Τα βρασµένα ξερά φασόλια, γνωστά στους ντόπιους µε τον
αραβικό όρο φούλ (ful), είναι δηµοφιλής επικάλυψη για το
χούµους (hummus), τον πουρέ από ρεβίθια µε τον οποίο ξε-
τρελαίνονται, τόσο οι Παλαιστίνιοι, όσο και οι Ισραηλινοί.
Επιπρόσθετα, η παρουσία µιας µεγάλης ποσότητας σπόρων
σε αρχαίες τοποθεσίες, υποδεικνύει ότι υπήρχε γεωργικός
σχεδιασµός και κοινωνική συνοχή. Η αποθήκευση των σπό-
ρων βάσει του λεπτότερου φλοιού τους, που τους επέτρεπε
να φυτρώσουν γρήγορα, ενισχύει την άποψη ότι «χρησιµο-
ποιούνταν για να εξασφαλιστεί µια σίγουρη σοδειά, η οποία
οδήγησε στην καλλιέργεια φυτών, µε εύσαρκα χαρακτηρι-
στικά», υποστηρίζουν οι συγγραφείς της έρευνας.
Η οµοιοµορφία στο µέγεθος των 469 σπόρων που µελετή-

θηκαν, υποδεικνύει εξελιγµένη ορ-
γάνωση και σχεδιασµό, µε τον
οποίο οι πρώτοι γεωργοί συνέλεγαν
τη σοδειά, µόλις ωρίµαζε. Μικρότε-
ροι σπόροι, επιλέγονταν για την ικα-
νότητά τους να αντιµετωπίζουν πιο
ξηρές συνθήκες και η καλλιέργεια
των οσπρίων, κατά την 10η χιλιετία,
κατέστη δυνατή «λόγω της ικανό-
τητας των ντόπιων γεωργών να επι-
λέγουν σπόρους, που µπορούσαν
να φυτρώσουν σε συνθήκες ξηρα-
σίας», αναφέρουν οι ερευνητές.

Εν ολίγοις, οι κάτοικοι της νεολιθικής Γαλιλαίας, εφάρµο-
ζαν την µακρά διαδικασία της καλλιέργειας φυτών. Η καλ-
λιέργεια σιτηρών ξεκίνησε από την εύφορη ηµισέληνο, της
οποίας το σύγχρονο Ισραήλ αποτελεί το δυτικό πλευρό,
πριν από περίπου 12.000 χρόνια, πολύ πριν εµφανιστεί η
καλλιέργεια οσπρίων, όπως τα ξερά φασόλια. Η ανακά-
λυψη µεγάλων ποσοτήτων µπιζελιών, ξερών φασολιών, ρε-
βιθιών και φακής σ’ αυτές τις νεολιθικές τοποθεσίες,
δείχνει ότι αυτές οι τροφές κυριαρχούσαν στην καθηµερινή
διατροφή των πρώτων- µόνιµα εγκατεστηµένων σε κάποιο
τόπο -λαών, καθώς και τη σηµασία τους στη µείωση του
κινδύνου του λιµού.
Οι ερευνητές σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν τα εξής: «το
να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε τις πρώτες τοποθε-
σίες, όπου έγινε η καλλιέργεια των ειδών των φυτών, τα
οποία σήµερα συνιστούν ένα αδιόρατο κοµµάτι της καθη-
µερινής µας διατροφής, είναι κάτι που έχει πολύ µεγάλη
σηµασία για την έρευνα. Εκτός από τη σηµασία των σιτη-
ρών για την καθηµερινή διατροφή µας µέχρι σήµερα, πι-
θανόν στην περιοχή που ερευνήσαµε -δυτικά του ποταµού
Ιορδάνη- να καλλιεργούνταν πράγµατι, τα πρώτα όσπρια
µε την κατάλληλη γεύση και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.
Σήµερα, είναι σαφές ότι η περιοχή της σύγχρονης Γαλι-
λαίας, υπήρξε η αρχική παραγωγός οσπρίων της προϊστο-
ρικής εποχής».

www.timesofisrael.com
Πηγή:ccoohheenn..ggrr

γευστικη
απο την του Λιθου
Τα αρχαιότερα γνωστά ξερά φασόλια, που βρέθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους στο Ισραήλ, υποδεικνύουν
την ύπαρξη σχεδιασµένης, εντατικής καλλιέργειας, πλούσιων σε πρωτεΐνες φυτών, κατά τη Νεολιθική εποχή.

Ανασκαφές στην Αχιούντ της Κάτω Γαλιλαίας, όπου ανακαλύ-
φθηκαν τα αρχαιότερα καλλιεργηµένα ξερά φασόλια, σύµφωνα
µε την Αρχαιολογική υπηρεσία του Ισραήλ.
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Αγκουνά (=αλυσσοδεµένη): Έτσι αποκα-
λείται η σύζυγος, της οποίας ο άντρας έχει
εξαφανιστεί και δεν µπορεί να παντρευτεί
χωρίς µαρτυρία για τον θάνατό του. Επίσης,
αυτή που δεν ζει µε τον άνδρα της και
αυτός αρνείται να της δώσει διαζύγιο.

Αλαχά (=ατραπός, πληθ. αλαχότ): Είναι το
νοµικοθρησκευτικό µέρος του Ταλµούδ.
Πρόκειται για συλλογή κανόνων, νοµοθετη-
µάτων και διατάξεων που ρυθµίζουν τον
εβραϊκό τρόπο ζωής και βασίζονται στον
γραπτό και προφορικό Νόµο, εµπεριέχον-
τας όλες τις πλευρές της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας: την γέννηση, τον γάµο, τη
χαρά, το εµπόριο, την ηθική, την θεολογία
κ.α. Εν συντοµία θα µπορούσε να ειπωθεί,
πως η αλαχά είναι ο τρόπος της συµπερι-
φοράς και συνίσταται από την πρακτική
εφαρµογή των 613 µιτσβότ. Τόσο η αλαχά,
όσο και η αγκαντά (το µυθοπλαστικό µέρος
του Ταλµούδ), δεν απαντώνται διαχωρι-
σµένα αλλά αναµιγνύονται σε κάθε σελίδα
του. Εντούτοις, προσπάθειες να συγκεν-
τρωθεί το σύνολο των κανόνων σε ένα πε-
ριεκτικό σύστηµα, έγιναν από τον Ραµπάµ
(Μαϊµονίδη) στο σύγγραµµα Γιάντ Χαζακά,
τον Γιάκοβ µπεν Ασέρ στο σύγγραµµα Του-
ρίµ, και µερικές εκατοντάδες χρόνια µετά,
από τον Ραββίνο Γιοσέφ Κάρο στο βιβλίο
του Σουλχάν Αρούχ, το δεύτερο µισό του
16ου αιώνα. Το τελευταίο, θεωρείται µέχρι
σήµερα, η σηµαντικότερη πηγή της αλαχά.

Αλέινου (=καθήκον µας): «Είναι καθήκον
µας να δοξάζουµε τον Κύριο…». Η προ-
σευχή που λέγεται στο τέλος των τριών κα-
θηµερινών λειτουργιών, πριν το καντίς, στις
νεοµηνίες και µετά την τελετή περιτοµής.
Είναι µια από τις σηµαντικότερες προσευ-
χές του βιβλίου των Προσευχών. Σύµφωνα
µε την παράδοση αποδίδεται στον Ιησού
του Ναυή, µετά που κατέκτησε την Ιεριχώ.
Πρωτοεµφανίστηκε σε χειρόγραφο για τη
λειτουργία του Ρος α-Σανά, που ανήκε στον
Ραβ (175-247 µ.Χ.). Ενσωµατώθηκε στην κα-
θηµερινή λειτουργία από τον 13ο αιώνα.

γλωσσαρι
εβραϊκων ορων

απο τον Άρη Εµµανουήλ Πρώτα ο Ουρανός
Σοφοί Ραββίνοι, που κάποτε συζητούσαν για την αξία της συγκέν-
τρωσης της προσοχής κατά την ώρα της προσευχής, µας δίδαξαν
την παρακάτω ιστορία.
Ένας χασίντ βρισκόταν κάποτε σε ταξίδι, µακριά από την κατοικία
του. Σαν έφτασε η ώρα της προσευχής, σταµάτησε στην άκρη του
δρόµου και βυθίστηκε σε αυτήν. Ενόσω ήταν συγκεντρωµένος στην
προσευχή, κάποιος αξιωµατούχος που περνούσε, του απηύθυνε χαι-
ρετισµό. Όµως, απολύτως εστιασµένος στο ιερό καθήκον του, ο χα-
σίντ ούτε αποκρίθηκε, ούτε σταµάτησε να προσεύχεται. Μάλλον
σοβαρά θιγµένος, ο αξιωµατούχος, περίµενε υποµονετικά, µέχρι να
ολοκληρώσει την προσευχή.
Σαν τελείωσε η προσευχή του χασίντ, ο αξιωµατούχος τον επιτίµησε,
«Ανόητε! ∆εν είναι γραµµένο στην Τορά σας, προσέξτε καλά και δια-
φυλάξτε τις ψυχές σας; Κι ακόµη, δεν έχει γραφτεί, διαφυλάξτε µε
µεγάλη προσοχή τις ψυχές σας; Όταν σε χαιρέτησα, γιατί δεν αντα-
πέδωσες τον χαιρετισµό; Εάν σε είχα αποκεφαλίσει µε το σπαθί µου,
ποιος θα µπορούσε να µου ζητήσει ικανοποίηση για το αίµα σου;»
Σαν απόσωσε τα λόγια του, ο χασίντ απάντησε: «∆είξε υποµονή και
θα σου εξηγήσω. Πες µου, αν στεκόσουν µπροστά στον βασιλιά µιας
χώρας κι εκείνη την ώρα περνούσε ένας φίλος σου και σε χαιρε-
τούσε, τι θα έκανες, θα του αποκρινόσουν;». «Όχι, δεν θα του απο-
κρινόµουν», απάντησε ο άλλος. «Κι αν του αποκρινόσουν, τι θα σου
έκαναν;». «Θα µου έκοβαν το κεφάλι µε το σπαθί», είπε ο αξιωµα-
τούχος. «Τότε, δεν έχουµε εδώ ένα συµπέρασµα που εξάγεται κατά
µείζονα λόγο (a fortiori);», τον ρώτησε ο χασίντ. «Αν θα συµπεριφε-
ρόσουνα µε αυτόν τον τρόπο ενώπιον ενός εγκόσµιου βασιλιά, που
σήµερα ζει και αύριο είναι στο χώµα, τότε στοχάσου: τι θα έπρεπε να
κάνω κι εγώ, όταν βρισκόµουν µπροστά στον Βασιλιά των βασιλιά-
δων, τον Άγιο και Ευλογητό και πέρα από κάθε αιωνιότητα Θεό;».
Τότε, ο αξιωµατούχος κατανόησε το επιχείρηµα και δέχτηκε την εξή-
γηση και ο καλός χασίντ µπόρεσε να επιστρέψει στην οικογένειά του
εν ειρήνη.

bBerakhot 32b-33a

ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΟΟ
Αφήγηση που διδάσκει ότι για τον αληθινά πιστό, από όλες τις εγ-
κόσµιες αρχές και εξουσίες, προηγείται το καθήκον απέναντι στον
Ουρανό. Αλλού, ούτε το δήγµα ενός δηλητηριώδους ερπετού δεν
µπορεί να αποσπάσει έναν άλλον χασίντ, τον Χανίνα µπεν Ντόσα,
από την προσευχή του. Στα δε Πατερικά Γνωµικά, αναφέρεται πως,
για τις ιερές Γραφές, όποιος διακόπτει τη µελέτη του έστω και για
µια στιγµή, για να παρατηρήσει το περιβάλλον, είναι σαν να έχει
χάσει τη ζωή του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΖΑΡΡΑΣ
ΤΤααλλµµοούύδδ

εκδόσεις Έννοια

ταλµουδικες ιστοριες
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εναντιον
της ειρηνης

Κάποιοι άνθρωποι όπως κι εγώ, επικρίνουν τους εποι-
κισµούς αλλά η απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή
Ένωση για την σήµανση προϊόντων που παράγονται
σε αυτούς, είναι αντιπαραγωγική και αφελής. ∆εν
πρόκειται να κάνει τίποτα για την προώθηση της συµ-
φιλίωσης και της κατανόησης µεταξύ των δύο πλευ-
ρών. Θα εξυπηρετήσει µόνο τα συµφέροντα εκείνων,
που αντιτίθενται στην ειρήνη και τον συµβιβασµό.
Μπορεί η Ε.Ε. να µην έχει τέτοια πρόθεση, αλλά σί-
γουρα αυτό θα είναι το αποτέλεσµα.
Οι οικισµοί, ιδιαίτερα στις βιοµηχανικές ζώνες στα πα-
λαιστινιακά εδάφη, παρέχουν εργασία σε περίπου
30.000 Παλαιστινίους. Ακόµα και σε αυτές τις δύσκο-
λες εποχές, οι Παλαιστίνιοι εργάζονται δίπλα σε
Εβραίους υπαλλήλους, στα εργοστάσια. Σε αντίθεση
µε τα ψεύδη που δηµοσιεύονται συνεχώς εναντίον
του Ισραήλ, αυτοί οι Παλαιστίνιοι υπάλληλοι δεν είναι
ούτε σκλάβοι, ούτε υπόκεινται σε εκµετάλλευση µε
οποιονδήποτε τρόπο. Λαµβάνουν µισθούς, σηµαντικά
µεγαλύτερους από συναδέλφους τους, που δεν ερ-
γάζονται σε εβραϊκούς οικισµούς. Συχνά κατέχουν και

υψηλότερες θέσεις, από κάποιους Εβραίους συνα-
δέλφους τους. Αυτές οι βιοµηχανίες αποτελούν ση-
µαντικό κοµµάτι της παλαιστινιακής οικονοµίας. Αυτοί
που υποστηρίζουν την λύση των δύο κρατών, όπως η
Ε.Ε. και ο συντάκτης αυτού του άρθρου, πρέπει να
εξασφαλίσουν τη συνέχιση της οικονοµικής συνερ-
γασίας και σε περιόδους ειρήνης. Αυτό σηµαίνει τη
διατήρηση των βιοµηχανικών ζωνών, που εξυπηρε-
τούν και τους δύο πληθυσµούς. Για να κατανοήσει κα-
νείς τη σηµασία αυτής της κοινής οικονοµίας, ακόµα
και σήµερα, πριν την επίλυση της σύγκρουσης και σί-
γουρα αφότου επιτευχθεί συµφωνία, πρέπει να λη-
φθεί υπόψη το γεγονός ότι η Παλαιστινιακή Αρχή
(ΠΑ) έχει διακηρύξει, φαινοµενικά µόνο, µποϊκοτάζ
εναντίον ισραηλινών προϊόντων και έχει απαιτήσει
από τους δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους που απα-
σχολούνται στις βιοµηχανίες των εποίκων, να εγκα-
ταλείψουν τις δουλειές τους. Η ΠA διαθέτει ισχυρές
δυνάµεις ασφαλείας και τη δύναµη να επιβάλλει την
άποψή της στον παλαιστινιακό πληθυσµό. Όµως, η
ίδια η ΠΑ έχει συνειδητοποιήσει πόση ζηµιά κάτι τέ-
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τοιο θα έκανε στο λαό της. Θα οδηγούσε δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπους στην ανεργία. Θα έκανε σοβαρότατη ζηµιά
στην παλαιστινιακή οικονοµία. Εποµένως, είναι σαφές
ακόµα και σε αυτούς, ότι η στάση αυτή είναι εντελώς µη
ρεαλιστική και αντιπαραγωγική. Η ΠΑ έχει αναθεωρήσει
αυτή την στάση και όλο και περισσότεροι Παλαιστίνιοι ερ-
γάζονται σε επιχειρήσεις Εβραίων, τα τελευταία χρόνια.
Έχει ενδιαφέρον πάντως, το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρο-
µοκρατία αλλά ούτε και ένταση σε αυτές τις βιοµηχανικές
περιοχές. Εκεί, ανάµεσα σε όλα τα άλλη µέρη, έχει ανα-
πτυχθεί ένα µοντέλο οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ
Εβραίων και Αράβων.
Αλλά αντί να υποστηρίξει αυτό το µοντέλο, η Ε.Ε αποφά-
σισε να συνταχθεί µε τις πιέσεις που ασκούνται, κυρίως
από οργανώσεις, που απαιτούν ένα µποϊκοτάζ εναντίον του
Ισραήλ. Αυτές οι οργανώσεις απαιτούν ένα γενικό µποϊκο-
τάζ, αλλά χαίρονται για κάθε µέτρο που λαµβάνεται, εναν-
τίον αυτών των κοινών βιοµηχανικών ζωνών, όπου Εβραίοι
και Άραβες εργάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Κι αυτό
που προκαλεί ακόµα περισσότερη αγανάκτηση, είναι το γε-
γονός ότι εκείνοι που υποστηρίζουν το µποϊκοτάζ και εκεί-
νοι που φέρουν την ευθύνη για την εκστρατεία προώθησής
του, είναι οι οργανώσεις που εναντιώνονται σε οποιαδή-
ποτε συµφωνία ειρήνης.
Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε, ότι η σήµανση προϊόντων
δεν αντιστοιχεί µε ένα µποϊκοτάζ εναντίον του Ισραήλ και η
Ε.Ε., αντιτίθεται σε οποιοδήποτε µποϊκοτάζ κατά του Ισ-
ραήλ. Αλλά η εκστρατεία για την σήµανση προϊόντων, κα-
θοδηγείται από οργανώσεις όπως είναι το FIDH (∆ιεθνής
Οµοσπονδία Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων) και το Αλ-Χακ, οι
οποίες υποστηρίζουν σθεναρά το BDS (µποϊκοτάζ). Οι
Οµάρ Μπαργκουτί, Αλί Αµπουνιµάχ και Άσαντ Αµπού Καλίλ,
έχουν δηλώσει ότι: «ο πραγµατικός στόχος του BDS, είναι
η κατάρρευση του κράτους του Ισραήλ. Αυτός είναι ο ξε-
κάθαρος στόχος. ∆εν πρέπει να υπάρχει καµία αµφιβολία
γι' αυτό το θέµα». Και το BDS εναντιώνεται ξεκάθαρα, σε
οποιαδήποτε πρωτοβουλία ειρήνης που βασίζεται στη λύση
των δύο κρατών. Οι ηγέτες του BDS δεν κρύβουν την φι-
λοδοξία τους για την καταστροφή του Ισραήλ. Αλλά όλες οι
ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η Ε.Ε., έχουν αντίθετη άποψη.
Υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών.
Εποµένως, εγείρεται το εύλογο ερώτηµα: η Ε.Ε., που υπο-
στηρίζει την ειρήνη, γιατί χορεύει στο ρυθµό εκείνων, που
εναντιώνονται στις συµφωνίες, την οµαλοποίηση των σχέ-
σεων και την ειρήνη και που υποστηρίζουν την εξαφάνιση
του κράτους του Ισραήλ; Χωρίς τις πιέσεις των οργανώ-
σεων του BDS, η Ε.Ε. δεν θα είχε αποδεχθεί ποτέ την ιδέα
της σήµανσης προϊόντων. Οι οργανώσεις που προωθούν
αυτές τις ενέργειες, τις θεωρούν ως το πρώτο βήµα στην
κατεύθυνση ενός γενικού µποϊκοτάζ.
Πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη, το γεγονός ότι υπάρ-
χουν κι άλλες περιοχές που βρίσκονται υπό κατοχή, όπως

είναι η ∆υτική Σαχάρα που είναι υπό µαροκινό έλεγχο και η
Βόρεια Κύπρος, που είναι υπό τουρκικό έλεγχο. Γιατί δεν
ελήφθησαν παρόµοιες αποφάσεις γι’ αυτές τις περιοχές;
Και πάλι παρατηρούνται τα δύο µέτρα και δύο σταθµά, που
υιοθετούνται εναντίον του Ισραήλ. Συνεπώς, η απόφαση
για την σήµανση προϊόντων, δεν ανταποκρίνεται ούτε και
σε βασικές ηθικές αρχές.
Μια άλλη σηµαντική διαφορά, είναι το γεγονός ότι σε αντί-
θεση µε άλλες κατεχόµενες περιοχές, το µεγαλύτερο
µέρος της διεθνούς κοινότητας, συµπεριλαµβανόµενης της
Ε.Ε., υποστηρίζει τις παραµέτρους Κλίντον, ως βάση για
µια συµφωνία ειρήνης. Σύµφωνα µε αυτές τις παραµέ-
τρους, οι βιοµηχανικές περιοχές θα παραµείνουν υπό ισ-
ραηλινό έλεγχο, ως κοµµάτι αρκετών ισραηλινών περιοχών
µέσα στα εδάφη, σε µια ανταλλαγή περιοχών που έχει προ-
ταθεί. Το Ισραήλ αποδέχθηκε το πλαίσιο Κλίντον. Οι Πα-
λαιστίνιοι το απέρριψαν.
Με άλλα λόγια, η σήµανση προϊόντων αποτελεί απόφαση,
που βασίζεται σε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Βρίσκεται σε
αντίθεση µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την ειρήνη,
που έχουν γίνει αποδεκτές από το µεγαλύτερο µέρος της
διεθνούς κοινότητας και µπορεί να προκαλέσει περισσό-
τερη ζηµιά στους Παλαιστινίους, από τους Εβραίους στο
Ισραήλ. Και το σηµαντικότερο είναι, ότι είναι απόφαση που
εξυπηρετεί τα συµφέροντα των πιο ακραίων αντιπάλων της
ειρηνευτικής διαδικασίας και εκείνων, που τρέφουν φιλο-
δοξίες για την καταστροφή του Ισραήλ.
Πιθανόν, πολλοί Ευρωπαίοι να µην έχουν αντιληφθεί τί κρύ-
βεται, πίσω από την απόφασή τους. Ας ελπίσουµε ότι εκεί-
νοι που γνωρίζουν την αλήθεια, θα αντιταχθούν σε αυτή
την απόφαση και όχι µόνο επειδή είναι φιλο-ισραηλινοί. Η
ανάκληση αυτής της απόφασης είναι απαραίτητη και συµ-
βαδίζει µε τα συµφέροντα των Παλαιστινίων και της οικο-
νοµίας τους. Είναι κρίσιµο, προκειµένου να εµποδιστεί µια
νέα νίκη εκείνων, που εναντιώνονται στην ειρήνη και να επι-
τευχθεί µια µακροπρόθεσµη συµφωνία.

*Ο Ben-Dror Yemini είναι νοµικός, ερευνητής και δηµοσιογράφος.

πηγή: wwwwww..hhuuffffiinnggttoonnppoosstt..ggrr



«Κύριε Εσκενάζη, πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε µε
την συγκεκριµένη θεατρική παράσταση; Θέλετε να µας
πείτε δύο λόγια για τους συντελεστές της;
Το συγκεκριµένο έργο ήταν ιδιαίτερα γνώριµο για µένα,
εξαιτίας του ότι µεγάλα αποσπάσµατά του, τα διδάσκω αρ-
κετά χρόνια στην δραµατική σχολή. Η θεατρική παράσταση
«Εκείνος και Εκείνος», έχει έναν έντονο εκπαιδευτικό χα-
ρακτήρα, το σενάριό του το καθιστά ένα σπουδαίο έργο, µε
πολύ δυνατό κείµενο, το οποίο καταφέρνει να ξεπεράσει
κάθε εποχή, λόγω του ότι έχει συµβολισµούς και µηνύµατα,
τα οποία υπονοούνται και το καθιστούν επίκαιρο σε κάθε
εποχή. Την παράσταση την σκηνοθετώ εγώ ο ίδιος και δια-
δραµατίζω τον ρόλο του Σόλων, ενός εκ των δύο αστέγων,
ενώ η σύνθεση της µουσικής και των τραγουδιών της πα-
ράστασης είναι του Κώστα Μπίγαλη. Ο δεύτερος άστεγος,
στο ρόλο του Λουκά και στενός φίλος του Σόλων (Μπίγα-
λης), είναι ο συνοδοιπόρος του. Μαζί µας παίζουν, η Σαββίνα
Πετρίδου και η Σάρα Αυγερινού. Οι δυο ήρωες αναζητούν,
φιλοσοφούν, ανησυχούν, διασκεδάζουν, µαλώνουν, αγα-
πούν και αναρωτιούνται συνεχώς, µέσα από ζωηρούς δια-
λόγους, για το νόηµα της ζωής, την ελευθερία, τις
οικονοµικές δυσκολίες, την ανεργία, το κατεστηµένο, την
πολιτική. Πρόκειται για µια παράσταση, όπου η τραγικότητα
των ηρώων εναλλάσσεται µε το χιούµορ, το τραγούδι και
τον χορό και παρόλη την τραγικότητα, τη µοναξιά και το
αδιέξοδο που βιώνουν οι δυο φίλοι, αναζητούν σταθερά µια
διέξοδο προς το φως, έναν δρόµο άλλο, προκειµένου να
διατηρήσουν την απόλυτη προσωπική τους ελευθερία.
Όταν προβλήθηκε η τηλεοπτική σειρά «Εκείνος και Εκεί-

νος», οι πολιτικές συνθήκες ήταν διαφορετικές από τις
τωρινές. Παρόλα αυτά, η παράσταση θέτει προβληµατι-
σµούς, που µπορούµε να πούµε ότι απασχολούν και σή-
µερα τους πολίτες αυτής της χώρας;
Όταν ένα έργο είναι ισχυρό, ξεπερνάει κάθε εποχή και γί-
νεται πολιτικό, µε την έννοια ότι πραγµατεύεται ιδέες, σκέ-
ψεις και αξίες που χαρακτηρίζουν κάθε ιστορική συγκυρία.
Σήµερα ειδικά, η παράσταση αυτή είναι εξαιρετικά επί-
καιρη, γιατί οι δυο άστεγοι συνοµιλούν για τις οικονοµικές
δυσκολίες, την ανεργία, τους φόβους τους, την ελευθερία,
γεγονός που τους τοποθετεί στην καρδιά της σύγχρονης
πραγµατικότητας. Παρά τις οικονοµικές δυσκολίες τους,
τα αδιέξοδα, τον πόνο και την τραγικότητά τους, το έργο
αυτό είναι σοφά γραµµένο διότι οι ήρωες δεν το βάζουν
κάτω, συνεχίζουν να ψάχνουν για το φως. Το φως της συν-
τροφικότητας, της ελπίδας, της ελευθερίας, της αναζήτη-
σης µιας ζωής µε νόηµα. Ένας από τους στόχους µου ήταν
το έργο να ανέβει ως variete, να χορεύουµε, να τραγου-
δάµε εξαιρετικά τραγούδια, αλλά και να αντιλαµβανόµα-
στε το µέγεθος της τραγικότητας των δύο ηρώων.
Μέχρι πότε θα παίζεται η παράσταση «Εκείνος και Εκεί-
νος»;
Μέχρι την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, θα είµαστε στο θέατρο
Ακάδηµος, αλλά η παράσταση έχει διαδροµή, θέλουµε να
συνεχίσουµε τις παραστάσεις µας και σε άλλο θέατρο. Ο
πολυχώρος theatrale στο Μαρούσι, θα µπορούσε να φιλο-
ξενήσει τις επόµενές µας παραστάσεις».

28 τεχνης εργα - θεατρο

Αποκλειστική συνέντευξη
του Αλµπέρτο Εσκενάζη στο Άλεφ, 
για την θεατρική παράσταση
«Εκείνος και Εκείνος»

της ΝΝττοορρίίττααςς ΤΤρρέέββεεζζαα

εκεινος
και 

εκεινος
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Οι ανεξιχνίαστες 
εµπειρίες καθοδηγούν τα
βήµατά µας

Της Ντορίτας Τρέβεζα

Η επιλογή συντρόφου είναι καθορι-
στικής σηµασίας γιατί αυτή νοηµατο-
δοτεί τη ζωή του καθενός και
προσφέρει µια αίσθηση προσωπικής
ευτυχίας και ολοκλήρωσης. Στο βι-
βλίο του, ο Ματθαίος Γιωσαφάτ, ανα-
φέρεται στις δύο από τις

βασικότερες αποφάσεις, που καθορίζουν την ευτυχή ή όχι, πο-
ρεία του ατόµου, την επιλογή συντρόφου και την επιλογή επαγ-
γέλµατος. Αυτές οι δύο σηµαντικές αποφάσεις, καθορίζουν σε
µεγάλο βαθµό την υποκειµενική αίσθηση χαράς και πληρότητας,
κι ενώ η επιλογή επαγγέλµατος µπορεί να είναι µια πιο απλή, θε-
ωρητικά, υπόθεση, η επιλογή συντρόφου δεν είναι και τόσο απλή
ή τυχαία. Αυτό συµβαίνει κυρίως, γιατί ο τρόπος µε τον οποίο κά-
ποιος συ-σχετίζεται και συνάπτει δεσµό, αναφέρει ο Γιωσαφάτ,
επηρεάζεται, άλλες φορές πολύ άλλες λιγότερο, από το παρελ-
θόν του, την αγάπη και ευγνωµοσύνη που βίωσε ή δε βίωσε ως
παιδί, από τις πρώιµες παιδικές εµπειρίες, από την σχέση του µε
τους γονείς ή τους σηµαντικούς «άλλους» της ζωής του, από
ασυνείδητες δηλαδή διαδικασίες, για τις οποίες δεν έχει πάντα
επίγνωση ότι τον κατευθύνουν προς µια συγκεκριµένη κατά-
σταση. Ενώ λοιπόν, τις περισσότερες φορές βιώνει κανείς µια αί-
σθηση ατοµικής ελευθερίας και θεωρεί ότι κάνει συνειδητά
επιλογές, που τον εκφράζουν και τον ικανοποιούν, η αλήθεια
είναι κάπως διαφορετική. Πολλές φορές, ασυνείδητες ανάγκες ή
ανεκπλήρωτες επιθυµίες της παιδικής ηλικίας αναδύονται και
αναζητούν άµεση ικανοποίηση, µε αποτέλεσµα η εξεύρεση συν-
τρόφου να σχετίζεται µε την ικανοποίηση αυτών των ασυνείδη-
των παρελθοντικών εµπειριών. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, δεν
είναι η ελευθερία που καθορίζει την ποιότητα της σχέσης, αλλά
τα βιώµατα και οι πρώιµες αλλά άκρως σηµαντικές, εµπειρίες
στη ζωή του ατόµου. 
Στο βιβλίο, αναδύονται θέµατα όπως, οι σχέσεις µέσα στην οι-
κογένεια, η ανάπτυξη του παιδιού κατά τα πρώτα έτη της ζωής,
οι διάφοροι τρόποι του «σχετίζεσθαι» και οι µορφές που µπορούν
να πάρουν οι σχέσεις, ανάλογα µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά
τους. Στο βασικό ερώτηµα, που φέρει και τον τίτλο του βιβλίου
«να παντρευτεί κανείς ή να µην παντρευτεί;», η απάντηση µπορεί
να µη δίνεται ξεκάθαρα, αλλά το µήνυµα του βιβλίου, είναι πως,
µόνο µέσα από σχέσεις ισοτιµίας και ωριµότητας µπορεί κανείς
να νιώσει πληρότητα και να αισθανθεί λίγο πιο κοντά, σε αυτό
που ονοµάζουµε υποκειµενική αίσθηση πραγµατικής ευτυχίας.

*Το βιβλίο του Ματθαίου Γιωσαφάτ «Να παντρευτεί κανείς ή να µην παν-
τρευτεί;», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρµός, Αθήνα, 2014

του Σταύρου Ζουµπουλάκη

Ο ήρωας της ταινίας «ο Γιός του Σαούλ», είναι ο
Σαούλ Αουσλαίντερ, Ούγγρος Εβραίος, µέλος του
τελευταίου Ζόντερκοµαντο του Άουσβιτς, εκείνου
που τον Οκτώβριο του 1944 θα οργανώσει και θα
πραγµατοποιήσει την ένοπλη εξέγερση, για την
οποία γίνεται λόγος, µε ιστορική ακρίβεια, στην ται-
νία του Λάζλο Νέµες. Αυτές οι Ειδικές Οµάδες κρα-
τουµένων, ήταν επιφορτισµένες να οδηγούν τους
νεοφερµένους στους θαλάµους αερίων, µέσα σε
δυο ώρες µετά την άφιξή τους στο στρατόπεδο, να
τους βγάζουν νεκρούς από εκεί, να τους αφαιρούν
τα χρυσά δόντια, να κόβουν τα µαλλιά των νεκρών
γυναικών, να ταξινοµούν τα ρούχα και τα παπού-
τσια, να µεταφέρουν τα πτώµατα στα κρεµατόρια,
να σκορπίζουν τη στάχτη. Οι Γερµανοί ναζί, ήθελαν
να κάνουν τους Εβραίους συνεργούς, στην εξολό-
θρευση των Εβραίων! Τα µέλη των Ζόντερκοµαν-
τος, τα περίµενε βέβαια και αυτά ο θάνατος, µετά
από λίγους µήνες φρικτής δουλειάς.

πηγή: wwwwww..kkaatthhiimmeerriinnii..ggrr, 6.12.2015

Ο Σαούλ Αουσλαίντερ, οδηγούσε τους νεοφερµένους στους
θαλάµους αερίων.

ο Γιoς του Σαουλ



30 τεχνης σχολια - βιβλια

Μπεάτε & Σερζ
Κλάρσφελντ
αποµνηµονεύµατα

Ένας κεραυνοβόλος έρω-
τας ανάµεσα στην κόρη
ενός στρατιώτη της Βέρ-
µαχτ και στο γιο ενός Ρου-
µάνου Εβραίου που
πέθανε στο Άουσβιτς, εξε-
λίχτηκε σε µια σχέση
ζωής, χτισµένη πάνω σε

έναν κοινό σκοπό. Βλέποντας πρώην ναζί εγκληµα-
τίες, να αποκτούν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης στη
µεταπολεµική Ευρώπη, ο Σερζ και η Μπεάτε θέτουν
ως στόχο την απόδοση δικαιοσύνης. Το χαστούκι της
Μπεάτε στον Γερµανό Καγκελάριο Κίζινγκερ και η
σκληρή µάχη που θα δώσει για να αποτρέψει την επα-
νεκλογή του, δεν θα είναι παρά η αρχή. Θα ταξιδέ-
ψουν σε όλο τον κόσµο για να εντοπίσουν φυγόδικους
εγκληµατίες, όπως ο Αλόις Μπρούνερ ή ο Γιόζεφ
Μένγκελε, κινητοποιώντας παράλληλα την κοινή
γνώµη και τις αρχές. Θα επιχειρήσουν να απαγάγουν
τον πρώην αρχηγό της γκεστάπο στο Παρίσι, Κουρτ
Λίσκα, θα διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στις δίκες
Μπουσκέ, Τουβιέ, Λεγκέ και Παπόν, θα σύρουν τον
«χασάπη της Λυών», Κλάους Μπάρµπι, στα γαλλικά
δικαστήρια. Στον πολύχρονο αγώνα τους, δεν θα τους
σταµατήσουν οι απειλές, ούτε και η φυλακή. Παράλ-
ληλα, θα κάνουν ένα τιτάνιο έργο για τη διατήρηση
της µνήµης των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος (µέσω
και της οργάνωσής τους «Γιοί και Θυγατέρες των
Εκτοπισµένων Εβραίων της Γαλλίας»), µε αποτέλεσµα
να τιµηθούν από το κράτος του Ισραήλ, από πολλούς
Γάλλους προέδρους (Μιτεράν, Σιράκ, Ολάντ) και πρό-
σφατα (2015) από τον Γερµανό πρόεδρο Γιόαχιµ
Γκάουκ. Το 2012, η Μπεάτε ήταν υποψήφια του κόµ-
µατος Ντι Λίνκε, για την προεδρία της δηµοκρατίας
της Γερµανίας. Η ζωή τους γυρίστηκε ταινία στο Χό-
λυγουντ, το 1986, µε πρωταγωνίστρια τη Φάραχ
Φώσετ. Η συναρπαστική -ιδιωτική και δηµόσια- ζωή
του ζεύγους Κλάρσφελντ, όπως τη διηγούνται οι ίδιοι.

Το βιβλίο "Μπεάτε & Σερζ Κλάρσφελντ, αποµνηµονεύµατα",
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπόν, 2015, µετάφραση Κα-
ρίνα Λάµψα.

της Έφης Εζρατή

Καταγράφοντας ένα σηµαντικό
µέρος της οικογενειακής του ιστο-
ρίας, ο Μωϋσής Κ. Κωνσταντίνης,
επί σειρά ετών πρόεδρος του Κεν-
τρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου

Ελλάδος, παρουσιάζει το έργο του πατέρα του, Κανάρη ∆.
Κωνσταντίνη, ιδρυτικού στελέχους του ελληνικού εβραϊσµού
και πρώτου προέδρου του ΚΙΣ. Το έργο έχει διπλή σηµασία
για τον δηµιουργό του, καθώς το προσωπικό στοιχείο συν-
δυάζεται µε το οικογενειακό πάθος για τα κοινά και τη διατή-
ρηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς. Ταυτόχρονα, το βιβλίο
έχει ιστορική αξία για την εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος,
καθώς συνδέεται µε την κρίσιµη περίοδο της ανασυγκρότη-
σης του εβραϊσµού, µετά την λαίλαπα του Ολοκαυτώµατος.
Το κύριο µέρος του βιβλίου αποτελείται από τις εκθέσεις που
συνέτασσε µεταπολεµικά ο Κανάρης Κωνσταντίνης, ύστερα
από τις επισκέψεις του σε ισραηλιτικές κοινότητες ανά την
Ελλάδα. Ο Κ. Κωνσταντίνης ταξίδευε τότε για λογαριασµό
των ΤΤΤ (Ταχυδροµεία, Τηλέφωνα, Τηλέγραφοι), ενώ παράλ-
ληλα σε κάθε ταξίδι του, ερχόταν σε επαφή µε τους επιζή-
σαντες των αποδεκατισµένων εβραϊκών κοινοτήτων,
καταγράφοντας για λογαριασµό του ΚΙΣΕ, το µέγεθος της κα-
ταστροφής και τις ανάγκες –υλικές και σε ανθρώπινο δυνα-
µικό- για την αναβίωση της εβραϊκής ζωής. Το πολύτιµο αυτό
υλικό αποτελεί πρωτογενές ιστορικό ντοκουµέντο, για τις
συνθήκες που επικρατούσαν, τη δύσκολη εκείνη περίοδο. «Ο
πατέρας µου, όταν συνέτασσε τις εκθέσεις του δεν απέβλεπε
σε δηµοσιότητα, ούτε µπορούσε να φανταστεί ότι αυτές θα
αποτελούσαν κάποτε, τεκµήρια µιας εποχής της ελληνικής
ιστορίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στον πρόλογό του ο
Μωυσής Κωνσταντίνης.
Το βιβλίο διανθίζεται µε σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη
συλλογή του συγγραφέα του, του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συµβουλίου Ελλάδος και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος,
καθώς και µε κείµενα που έχουν επιλεγεί, για να συµπληρώ-
σουν την εικόνα της µεταπολεµικής ανοικοδόµησης, αλλά και
της συµβολής της οικογένειας Κωνσταντίνη σε αυτή. Ο Μ.
Κωνσταντίνης αφιερώνει το βιβλίο στα παιδιά και τα εγγόνια
του, κληροδοτώντας την ιστορία της προσφοράς της οικογέ-
νειάς τους.

Μωυσής Κ. Κωνσταντίνης, οι Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδος
µετά το Ολοκαύτωµα - Από τις εκθέσεις του Κανάρη ∆. Κωνσταντίνη,
Αυτοέκδοση, Αθήνα 2015.

οι Ισραηλιτικες 
Κοινότητες 
της Ελλάδος 
µετά το Ολοκαυτωµα
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Από το χάος 
της ύπαρξης, 
στο χάος 
του κόσµου

του Άκη Παπαντώνη*

Το µυθιστόρηµα διαιρεί-
ται σε δέκα κεφάλαια.
Κάθε κεφάλαιο ανοίγει µε
ένα απόσπασµα µιας ψυ-
χαναλυτικής συνεδρίας,

πάντα ανάµεσα στο ίδιο ψυχαναλυτικό ζεύγος, στο
ίδιο πάντα δωµάτιο, τις ίδιες πάντα µέρες, υπό το
φως πάντα της ίδιας σκηνογραφίας. Στο µυθιστό-
ρηµα του Μισέλ Φάις «Από το πουθενά», ο συγγρα-
φέας, αφενός µε τη συνειδητή µετάβαση από το
δωµάτιο της ψυχανάλυσης στην παγκόσµια σκηνή,
αντανακλά το ιδιωτικό στο δηµόσιο, το τοπικό στο
παγκόσµιο, το εγώ στο εµείς και αφετέρου, µέσα από
θεατρικογενείς σκηνές, όπου µε ελλειπτικό τρόπο και
λοξή παρωδία, αποτυπώνει αντανακλάσεις και κυµα-
τισµούς, ανάµεσα στην άγρυπνη µνήµη και στην ωµή
πραγµατικότητα. Ήδη µετά τα πρώτα κεφάλαια του
βιβλίου ο αναγνώστης αναρωτιέται, αν κορµός της
µυθοπλασίας του Φάις είναι όντως το ηµερολόγιο
ψυχανάλυσης του κεντρικού πρωταγωνιστή – όπως,
πιθανά, και να αναρωτιέται τί πυροδοτεί την έκρηξη
εντροπίας του κειµένου. Οι φωνές µπλέκουν, από την
Ιαπωνία έως τις ΗΠΑ και από την αφρικανική ενδο-
χώρα, ως τις ακτές της Μεσογείου, οι προσωπικοί
προβληµατισµοί συναιρούνται και γίνονται ηχώ, το
όνειρο µπλέκεται µε την τρέχουσα ειδησεογραφία, οι
επιµέρους ήρωες –καθένας στο µικροπεριβάλλον του
– µοιάζουν να συνθέτουν ένα κοινό, παρατεταµένο
παραµιλητό. Ποιός όµως, ο λόγος που ένας µεσήλι-
κας εξετάζει στον καθρέφτη της ψυχανάλυσης, το
χάος του µέσα εαυτού, την ίδια στιγµή που γύρω του,
το χάος της κοινωνικοπολιτικής συγκυρίας, είναι
έτοιµο να τον καταπιεί; Προφανώς η µέριµνα και το
άγχος ενός σύγχρονου συγγραφέα για την κρίσιµη
καµπή της ιστορίας µε την οποία, συνειδητά ή ερή-
µην, όλοι αναµετριόµαστε.

*Ο Άκης Παπαντώνης είναι επίκουρος καθηγητής στο Πα-
νεπιστήµιο της Κολωνίας. 

Το βιβλίο του Μισέλ Φάις, «Από το πουθενά», κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015.

Πηγή: wwwwww..aatthheennssvvooiiccee..ggrr

Το παιχνίδι

της Ανθούλας ∆ανιήλ

Η ποιητική συλλογή του Ιωσήφ
Βεντούρα, «Το παιχνίδι», µοιάζει
µε θεατρικό έργο, σαν παρά-
σταση µε διαλόγους και µονολό-
γους µε πεζά κείµενα, µε ποιητικά
ιντερµέδια και παραλλαγές πάνω
στο ίδιο θέµα. Με τα εκφραστικά
του µέσα σε πλήρη έλεγχο, λέξη,
στίχο, εικόνα, συναίσθηµα, παίζει

µοντέρνα παιχνίδια, αλλά και παραδοσιακά. Η εικονική πραγ-
µατικότητα είναι παρούσα, ως αναλαµπή ή και παραίσθηση
της άλλης, της πραγµατικής. Το ερώτηµα είναι ποια «πραγ-
µατικότητα» βιώνει ο ποιητής ως αληθινή, αυτή που ζει, ή την
άλλη όπου παίζει;

Ο κόσµος του παιχνιδιού, όπως και του παραµυθιού, δεν είναι
αθώος, αντιθέτως, έχει τους κανόνες του, τους κινδύνους
του, τις νίκες και τους χαµούς του. Η συλλογή του Βεντούρα
είναι µια πάλη µε τον άγνωστο άγγελο, σαν εκείνον µε τον
οποίο πολεµούσε ο Ιακώβ, χωρίς να νικηθεί και τελικά πήρε
την ευχή του Θεού, ως «ισχυρός» και προχώρησε προς τη γη
του. Και ο µύθος έχει την αλήθεια του. Ο ποιητής, τηρουµέ-
νων των αναλογιών, παίζοντας, επαναφέρει στην οθόνη του
υπολογιστή του, αυτούς που έχει καταχωρίσει στην ψυχή
του, υπενθυµίζοντας στον αναγνώστη ότι, όλα ένα παιχνίδι
του νου είναι. Ένα παιχνίδι η τεχνολογία, ένα παιχνίδι ο άν-
θρωπος, στα χέρια του χρόνου ή του Θεού. 

*Το "παιχνίδι" του Ιωσήφ Βεντούρα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τυ-
πωθήτω.

πηγή: wwwwww..ddiiaassttiixxoo..ggrr



Η Επιτροπή Πέτσια

Η αλληλεγγύη προς τους 
αναξιοπαθούντες 
οµοθρήσκους µας, 
είναι ιερό χρέος µας

Τα παιδιά µας χρειάζονται
την αµέριστη βοήθειά µας
για παροχή
υψηλού επιπέδου παιδείας
στο Σχολείο µας

Η συνέχιση των παραδόσεων
που διατηρούν
ζωντανό το λαό µας
οφείλουµε να είναι
διαρκές µέληµά µας

ΣΥΜΒΑΛΛΩ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΣΙΑ 
ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ


