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Η Αθήνα στο παγκόσµιο δίκτυο πόλεων
κατά του αντισηµιτισµού

Η Αθήνα, εκεί που γεννήθηκε η δηµοκρατία των πολιτών,
στέκεται απέναντι στον αντισηµιτισµό, τον ρατσισµό και
την ξενοφοβία. Ο ∆ήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης,
υπέγραψε την ∆ιακήρυξη «Ενωµένοι ∆ήµαρχοι κατά του
Αντισηµιτισµού», και γίνεται ο πρώτος Έλληνας ∆ήµαρ-
χος, µεταξύ των 360 συναδέλφων του από την Ευρώπη
και την Αµερική, που εκπροσωπούν 130 εκατοµµύρια πο-
λίτες και συµµετέχουν στη µεγαλύτερη διεθνή εκστρα-
τεία, κατά του αντισηµιτισµού, που οργανώνει η
Αµερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (A.J.C).

«Υπογράφω αυτή την ∆ιακήρυξη, διότι πιστεύω ότι
πρωταρχική αξία της πολιτισµένης κοινωνίας, είναι η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συµπράττω µε τους δηµάρ-
χους που έχουν υπογράψει, στηρίζοντας αυτή την πρω-
τοβουλία, που έχει ως στόχο την προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δήλωσε χαρακτηριστικά
ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, στην τελετή που έγινε στο ∆η-
µαρχείο της Αθήνας, την Παρασκευή 18 Μαρτίου, πα-
ρουσία της ηγεσίας της A.J.C και του ελληνικού
εβραϊσµού.

Στην διακήρυξη αποκηρύσσεται κάθε µορφή αντισηµιτι-
σµού, καταδικάζονται ως ασύµβατες µε τις ευρωπαϊκές
αξίες, οι προκαταλήψεις εναντίον Εβραίων και άλλων αν-
θρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες, υπο-
στηρίζονται προσπάθειες κυβερνήσεων και φορέων, για
την πρόληψη αντισηµιτικών φαινοµένων, καθώς και σχε-
τικά εκπαιδευτικά προγράµµατα και υιοθετείται η µηδε-
νική ανοχή, απέναντι στον αντισηµιτισµό.

«Η αποδοχή από εσάς για την ένταξη της Αθήνας σε αυτό
το παγκόσµιο δίκτυο πόλεων, είναι µια σηµαντική πρω-
τοβουλία µε ευρύτερες διαστάσεις και για την πόλη µας
και για ολόκληρη της Ελλάδα. Γνωρίζω προσωπικά, την
ευαισθησία σας στα θέµατα αντισηµιτισµού και ρατσι-
σµού, τις πρωτοβουλίες σας για τον σεβασµό κάθε δια-
φορετικότητας, αλλά και την σφοδρή σας καταδίκη του
φαινοµένου της Χρυσής Αυγής», ανέφερε ο Μίνος Μωυ-

σής, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Αθήνας,
και συνεχάρη τον Γιώργο Καµίνη, για την συνέπεια και
την αποφασιστικότητα µε την οποία ο δήµαρχος Αθη-
ναίων, αντιµετωπίζει τις εκφράσεις αντισηµιτισµού στην
πόλη της Αθήνας και στο ∆ηµοτικό της Συµβούλιο.

Η κίνηση του ∆ηµάρχου Αθηναίων, δεν έχει µόνο ισχυ-
ρούς συµβολισµούς. Είναι ένα ουσιαστικό µήνυµα προ-
στασίας της ανθρώπινης υπόστασης, της ίδιας της
κοινωνίας µας, σε µια περίοδο που ο ακραίος φανατισµός
εξαπλώνεται, εκµεταλλευόµενος τον ανθρώπινο πόνο και
την ανθρώπινη δυστυχία χιλιάδων προσφύγων, που προ-
σπαθούν να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο από την αγριό-
τητα του πολέµου. Είναι αυτός ο ίδιος φανατισµός, που
δεν αναγνωρίζει ούτε την αξία της ζωής, ούτε την αξία
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι η βία και η αγριότητα
που υιοθετούν οι νεοναζί και οι τζιχαντιστές, και θύµατά
τους είναι οι διαφορετικοί άνθρωποι.

Είναι αυτός ο ίδιος ο φανατισµός, που επιχείρησε να εξον-
τώσει τους Εβραίους, τους οµοφυλόφιλους και τους τσιγ-
γάνους, τους Χριστιανούς στην Συρία και στο Ιράκ, τους
Μουσουλµάνους, που πιστεύουν στον Μωάµεθ και όχι
στη βία των Ισλαµιστών, τους ανθρώπους που θέλουν να
αναπνέουν, να κινούνται και να εκφράζονται ελεύθερα
στο Παρίσι, στην Κοπεγχάγη, στην Κωνσταντινούπολη,
στην Ιερουσαλήµ και στις Βρυξέλλες. Η πόλη της Αθή-
νας µε πρωτεργάτη το ∆ήµαρχό της, έχει πάρει θέση στο
στρατόπεδο, που εναντιώνεται στο µίσος, τον φανατισµό,
τον ρατσισµό, τον αντισηµιτισµό.

Ευχαριστούµε θερµά τον ∆ήµαρχο Αθηναίων Γιώργο
Καµίνη, που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτηµά µας,
να φιλοξενήσουµε την αποκλειστική συνέντευξή του
στο «Άλεφ».

Καλή ανάγνωση
Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ
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04 κοινοτητας διοικηση

Αγαπητά µέλη της Κοινότητάς µας, 

Την Κυριακή 22 Μαϊου 2016, θα γίνουν οι εκλογές της Κοινότητας
για την ανάδειξη της νέας Γενικής Συνέλευσης, από την οποία θα
προκύψει το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινότητας για την επό-
µενη τριετία. 
Η τριετία που πέρασε, ήταν γεµάτη από προκλήσεις. Μέσα σε ένα
αντίξοο περιβάλλον ύφεσης αλλά και κοινωνικών προβληµάτων
στη χώρα µας, η Κοινότητά µας κατάφερε να σταθεί όρθια και να
συνεχίσει όλες τις δραστηριότητές της, µε ακόµα µεγαλύτερη έν-
ταση. Όλες οι πτυχές της κοινοτικής ζωής, έχουν συγκεντρώσει
αφοσιωµένους εθελοντές – παλιούς και νέους – που µε τη συν-
δροµή τους στο έργο του Κοινοτικού Συµβουλίου, παραδίδουν
ενόψει των εκλογών µια καλύτερη Κοινότητα, που µπορεί να ατε-
νίζει το µέλλον µε αισιοδοξία. 
Ως µείζονα επιτυχία µας αυτή την τριετία, θεωρούµε την εξω-
στρέφεια που ανέπτυξε η Κοινότητά µας και ορίζεται µε πολλούς
τρόπους. Παρέµβαση και δυνατή φωνή σε ότι µας αφορά, παρου-
σία στα σύγχρονα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχής ενηµέ-
ρωση των µελών µέσα από σύγχρονο site, εκδηλώσεις ανοικτές
στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης µας, άνοιγµα σε φορείς και Ορ-
γανισµούς στο εξωτερικό, φιλοξενία πλήθους εκδηλώσεων ευρύ-
τερου ενδιαφέροντος, παρουσία µας σε έκθεση τροφίµων µε τις
πιστοποιήσεις Κόσερ, επαφές µε τις αρχές της πολιτείας και άλλα
πολλά. ∆ιεκδικήσαµε και πετύχαµε να είµαστε στο χάρτη τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να ακούγεται η φωνή µας, να
είναι σεβαστή η Κοινότητά µας. 
Η νέα τριετία της Κοινότητας δεν θα είναι εύκολη. Το περιβάλλον
θα έχει πολλών ειδών δυσκολίες και µέσα σε αυτό η Κοινότητά µας
πρέπει να συνεχίσει την πορεία της για το καλό όλων µας, κυρίως
όµως των νέων µας, στους οποίους οφείλουµε να παραδώσουµε
ένα καλύτερο µέλλον. 
Στις εκλογές, σας ζητώ να έρθετε όλοι να ψηφίσετε. Όποια και αν
είναι η επιλογή σας σε πρόσωπα, η αξία της συµµετοχής σας είναι
αυτή που µετράει περισσότερο. Μια Κοινότητα που θέλει να είναι
ζωντανή και δραστήρια και να συνεχίζει µε αισιοδοξία, χρειάζεται
τη συµµετοχή σας στις εκλογές. Από αυτή, το επόµενο Κοινοτικό
Συµβούλιο και όλοι οι εθελοντές, θα αντλήσουν δύναµη για να συ-
νεχίσουν το έργο τους. 
Ελάτε λοιπόν, την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 στο Πνευµατικό Κέν-
τρο, για να συµµετέχετε στις εκλογές ελπίδας και αισιοδοξίας,
για την Κοινότητά µας.

ΜΜίίννοοςς  ΜΜωωυυσσήήςς
Πρόεδρος της Κοινότητας

Mηνυµα του Προεδρου
της Ισραηλιτικης Κοινοτητας Αθηνων

Σε συνέχεια της πολύ επιτυχηµένης δράσης
του Σχολείου µας, «Τα παιδιά στηρίζουν τους
πρόσφυγες» και χάρη στη ενεργή συµµετοχή
µαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών, καταφέ-
ραµε και συγκεντρώσαµε το ποσό των 1.353
ευρώ.
Αφού ήρθαµε σε επικοινωνία µε φορείς υπο-
στήριξης των προσφύγων, πληροφορηθήκαµε
πως υπήρχε επιτακτική ανάγκη για την προµή-
θεια σκηνών. Αγοράσαµε λοιπόν 55 σκηνές τεσ-
σάρων ατόµων, τις οποίες παραδώσαµε στο
λιµάνι του Πειραιά.
Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι, που η οικογένεια
του Σχολείου µας ανταποκρίθηκε τόσο άµεσα
και ενεργά σε αυτή µας την προσπάθεια και
στάθηκε δίπλα σε ανθρώπους, που χρήζουν
υποστήριξης.

το µας 

στηριζει
τους προσφυγες
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Στις 7 Απριλίου 2016, ο εβραϊσµός της Αθήνας και το
κράτος του Ισραήλ αποχαιρέτησαν έναν µεγάλο ευερ-
γέτη: τον ΝΝττάάρριιοο  ΚΚόόββοο.
Γεννηµένος στην Θεσσαλονίκη, γιός του Μάριο και της
Εστρέα Κόβο, ο Ντάριο είναι ο µικρότερος αδελφός
µιας πολυµελούς οικογένειας µε άλλα 6 αδέλφια, τους
Μόσες, Αλµπέρτο, Σαµ, Ζακ, Μαρία, Σαρίκα.
Η οικογένειά του, διατηρούσε προπολεµικά στην Θεσ-
σαλονίκη, γραφείο αντιπροσωπειών βιοµηχανικών ερ-
γαλείων και µηχανηµάτων, κατασκευής Ιταλίας,
Γαλλίας, Γερµανίας, τον οίκο «Μάριο Κόβο».
Τα δύσκολα χρόνια του Πολέµου, κατέβηκε στην
Αθήνα και φυγαδεύτηκε στο Χαλέπι και µετά στην Πα-
λαιστίνη, όπου έµεινε για 2 χρόνια. Ο Μίλτος – όνοµα
που απέκτησε στα χρόνια της γερµανικής Κατοχής –
βρέθηκε µε το ελληνικό Εκστρατευτικό Σώµα στην
Μέση Ανατολή και απέφυγε τον εκτοπισµό στα ναζι-
στικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Μετά την απελευθέρωση επέστρεψε στην Αθήνα, απ’
όπου συνέχισε µε τα αδέλφια του την επιτυχηµένη
επαγγελµατική δραστηριότητά τους. Η επιχείρηση
«Μάριο Κόβο», είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά, αλλά
η οικογένεια Κόβο ξεκίνησε από την αρχή, µια και-
νούργια ζωή στην Αθήνα και όλοι µαζί πέτυχαν να επα-
ναφέρουν το όνοµα, την δύναµη και την ακτινοβολία
του οίκου «Μάριο Κόβο», τον οποίο διατήρησε ο Ντά-
ριο, µέχρι πριν από 10 χρόνια.
Ο Μίλτος ήταν το πρόσωπο που εκτιµούσε η αγορά
και αγαπούσαν οι φίλοι του, οι καλοί του φίλοι στη δική
του παρέα και στο κλαµπ του µπριτζ, όπου, όπως είπαν
την ηµέρα του αποχαιρετισµού, «ήταν ο πλέον καλον-
τυµένος και κοµψός άνδρας της παρέας, µε αστεί-
ρευτο χιούµορ και πάντα ακριβής και συνεπής στα
ραντεβού του».
Ο Ντάριο Κόβο, ανταποκρινόταν πρόθυµα για την κά-
λυψη αναγκών των εβραϊκών οργανισµών, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο Ισραήλ. Αρχικά, πριν από 30 πε-
ρίπου χρόνια, µε τον τότε πρόεδρο της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Αθηνών ∆ανέλο Αλχανάτη, και στη συνέ-

στη µνηµη
του 
Κοβο

χεια µε τον διάδοχό του, Μπένη Αλµπάλα, ο Ντάριο Κόβο
έδειξε έµπρακτα την αγάπη του στην µεγάλη οικογένειά του,
τον εβραϊσµό της Αθήνας. Το Εβραϊκό σχολείο, το Πνευµατικό
Κέντρο, η συναγωγή Μπετ Σαλώµ, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλά-
δας και ο οίκος φιλοξενίας ηλικιωµένων «Ρέστειον», φέρουν
την ανεξίτιλη σφραγίδα του Ντάριο Κόβο, ο οποίος χρηµατο-
δότησε πολλά έργα για τη συντήρηση και ανάπτυξή τους. Η
Ισραηλιτική Κοινότητα της Αθήνας, τίµησε τον Ντάριο Κόβο το
1996 και το 2006.
Το φιλανθρωπικό έργο του Ντάριο Κόβο επεκτάθηκε και στο
Ισραήλ. Με χορηγία του ιδρύεται το Ειδικό Κέντρο για την επα-
νένταξη παιδιών µε νοητική υστέρηση, στην Αφούλα, στο βό-
ρειο Ισραήλ, το οποίο φέρει το όνοµά του. Στο πανεπιστηµιακό
νοσοκοµείο Αντάσα, στην Ιερουσαλήµ, η µονάδα εγκαυµάτων
είναι δηµιούργηµα του Ντάριο, ενώ χρηµατοδοτεί παιδικούς
σταθµούς, νηπιαγωγεία και Μονάδες Υγείας σε ολόκληρο το
Ισραήλ. Έγινε επίτιµος δηµότης της Ιερουσαλήµ και τιµήθηκε
από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον δήµαρχο της Ιε-
ρουσαλήµ.
«Έζησα από κοντά τις καλές και τις δύσκολες ηµέρες της ζωής
του», είπε στον επικήδειο λόγο του ο τ. Πρόεδρος της Κοινό-
τητας και του ΚΙΣ, Μπένης Αλµπάλας, επί 30 και πλέον χρόνια,
στενός φίλος και συνεργάτης του Ντάριο Κόβο. «Πολύγλωσ-
σος, κοινωνικός, ικανός κολυµβητής, αγαπούσε το χορό, το
τραγούδι, το εκλεκτό φαγητό. Τον συνόδευα στα ιατρεία, στα
νοσοκοµεία, στις εγχειρήσεις. Ενας ευγενής άνθρωπος, ένας
µεγάλος φιλάνθρωπος» .
Στις 7 Απριλίου 2016, η Ισραηλιτική Κοινότητα της Αθήνας, το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος, το Εβραϊκό Μουσείο
Ελλάδος, ο οίκος φιλοξενίας «Ρέστειον», το Κέρεν Αγεσόντ και
οι φίλοι του, αποχαιρετήσαµε τον ΜΜίίλλττοο, τον ΝΝττάάρριιοο  ΚΚόόββοο.

ΒΒίίκκττωωρρ  ΙΙσσααάάκκ  ΕΕλλιιέέζζεερρ



06 της ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ

το Μνηµειο των
∆ικαιων

των 
στην Αθηνα 
και η εκδηλωση

Την ΤΤεεττάάρρττηη  2277  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166, αποκαλύφθηκε το
Μνηµείο των Ελλήνων ∆ικαίων των Εθνών στην
Αθήνα. Το κράτος του Ισραήλ, από το 1963 απονέ-
µει τον τίτλο «∆ίκαιος των Εθνών», σε όσους µη
Εβραίους έθεσαν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή,
προκειµένου να σώσουν Εβραίους από τη ναζιστική
λαίλαπα. Με τον τίτλο αυτό, έχουν τιµηθεί 25.685
άνθρωποι σε όλο τον κόσµο, ανάµεσα στους οποί-
ους και 328 Έλληνες πολίτες.



0077

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, τιµώντας τους 328 συµ-
πολίτες µας, χάραξε ανάγλυφα τα ονόµατά τους σε ειδικό
µνηµείο στο χώρο της Συναγωγής, στην οδό Μελιδόνη στο
Θησείο, στον ίδιο χώρο δηλαδή που οι ναζί συγκέντρωσαν,
συνέλαβαν και εκτόπισαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
800 Εβραίους της Αθήνας, λίγα µόλις µέτρα από το µνη-
µείο του Ολοκαυτώµατος της πόλης. «Σ’ αυτό ακριβώς το
σηµείο, η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών φιλοξενεί από σή-
µερα το Μνηµείο των Ελλήνων ∆ικαίων, ως ελάχιστη έν-
δειξη ευγνωµοσύνης του συνόλου των Ελλήνων Εβραίων.
Παρακαταθήκη στην πόλη της Αθήνας, για να τους θυµά-
ται και να τους τιµά για πάντα. Γιατί απλά ήταν ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΙ», ανέφερε στο χαιρετισµό του, ο πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. ΜΜίίννοοςς  ΜΜωωυυσσήήςς.
«Οι Εβραίοι διαθέτουν µιαν αίσθηση παραπάνω από τις
πέντε, αυτήν της µνήµης». Την ρήση του πάλαι ποτέ Αρχι-
ραββίνου της Μεγάλης Βρετανίας, Λόρδου Σαξ», είπε στο
χαιρετισµό του ο κ. ΒΒεεννιιααµµίίνν  ΑΑλλµµππάάλλααςς, πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, επισηµαί-
νοντας ότι και ο ίδιος ήταν ένα από τα κρυµµένα παιδιά,
που µαζί µε την οικογένειά του γλύτωσαν τον εκτοπισµό
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, χάρη στη γενναιότητα
Χριστιανών συµπολιτών του.
Ο κ. Αλµπάλας, εµπνευστής του µνηµείου για τους Έλλη-
νες ∆ικαίους των Εθνών, είπε στην οµιλία του: «Στις 18 Νο-
εµβρίου 2013, σε σεµνή τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, το
Ίδρυµα Raoul Wallenberg τίµησε τους Έλληνες ∆ικαίους
και τον ελληνικό λαό, στο πρόσωπο του τότε Προέδρου της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια. Ήµουν εκεί,
τότε ως Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου
Ελλάδος. Ήταν ακριβώς εκείνη η στιγµή, που η µνήµη αυτή
ξύπνησε. Ήταν τότε, που η εικόνα του χρέους και της από-
τισης τιµής στους Έλληνες ∆ικαίους των Εθνών πληµµύρι-
σαν τη σκέψη µου. Ήταν τότε, που υποσχέθηκα στον εαυτό
µου και στο ακροατήριο, ως κρυµµένο παιδί, που µαζί µε
την πατρική µου οικογένεια µας είχε σώσει ένας Έλληνας
∆ίκαιος, ότι ο εβραϊσµός της Ελλάδος θα τιµήσει τους Έλ-
ληνες ∆ικαίους των Εθνών».
Τα αποκαλυπτήρια του Μνηµείου, τέλεσε ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας κ. ΠΠρροοκκόόππιιοοςς  ΠΠααυυλλόόπποουυλλοοςς, παρουσία πολ-
λών εκ των 328 Ελλήνων ∆ικαίων των Εθνών, απογόνων
τους αλλά και Ελλήνων Εβραίων, που ζουν σήµερα χάρη
στη γενναιότητα των συµπολιτών τους.
Η Βουλή των Ελλήνων τίµησε για πρώτη φορά, µε ειδική
εκδήλωση την ηµέρα µνήµης των Εβραίων Μαρτύρων του
Ολοκαυτώµατος, παρουσία επιζώντων των στρατοπέδων
συγκέντρωσης και της ηγεσίας του ελληνικού εβραϊσµού,
στην οποία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των
6.000.000 Εβραίων, που εξοντώθηκαν από τη ναζιστική µη-
χανή θανάτου. Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΝίίκκοοςς  ΒΒοούύττσσηηςς,
έκανε λόγο για πρωτοβουλία, που αποτελεί τιµή για το ελ-
ληνικό κοινοβούλιο και ανακοίνωσε ότι η Βουλή θα συµµε-

τάσχει στη χορηγία για την δηµιουργία µόνιµου µνηµειακού
χώρου στο Άουσβιτς, για τα θύµατα των Ελλήνων Εβραίων,
που άφησαν τη ζωή τους εκεί.
Ο υπουργός Παιδείας κ. ΝΝίίκκοοςς  ΦΦίίλληηςς, αναφέρθηκε στους
Έλληνες αντισηµίτες, που δεν χάνουν ευκαιρία, όπως είπε,
«να αµφισβητήσουν τον πατριωτισµό των Ελλήνων
Εβραίων, µε κάθε είδους πιθανούς και απίθανους τρό-
πους», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το αίµα των Ελλήνων
Εβραίων χύθηκε για την ελευθερία της Ελλάδας, όπως και
το αίµα των υπολοίπων Ελλήνων πολιτών, όποτε η πατρίδα
το χρειάστηκε».
Στην κεντρική εκδήλωση, το βράδυ της 27ης Ιανουαρίου,
όµηροι των στρατοπέδων συγκέντρωσης, που ζουν ακόµη
ανάµεσά µας, άναψαν 6 κεριά στη µνήµη των 6.000.000
Εβραίων θυµάτων του Ολοκαυτώµατος. Είναι οι άνθρωποι,
που γλύτωσαν από τη φρίκη του βιοµηχανοποιηµένου θα-
νάτου της ναζιστικής µηχανής και µεταφέρουν το βαρύ
φορτίο της «ζωντανής απόδειξης», για να µαθαίνουν και να
θυµούνται οι νεότερες γενιές, το µεγαλύτερο έγκληµα που
διαπράχθηκε κατά της ανθρωπότητας.
Στο χαιρετισµό της η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ΡΡέένναα  ∆∆οούύ--
ρροουυ, τόνισε: «Βρισκόµαστε σήµερα εδώ, για να κρατή-
σουµε ζωντανή τη µνήµη, περιφρουρώντας την απέναντι
στην απειλή της άγνοιας, την απειλή της λήθης, της παρα-
χάραξης, της διαστρέβλωσης. Τούτη είναι η επιτακτική µας
αποστολή. ∆ύσκολη αλλά αναγκαία, όποια θέση κι αν κα-
τέχουµε, έχουµε χρέος να δώσουµε έναν διµέτωπο αγώνα:
κατά του αναθεωρητισµού και κατά του αντισηµιτισµού. Τις
δύο επικίνδυνες και ύπουλες απειλές, που σαπίζουν τα θε-
µέλια της κοινωνίας και αναπτύσσονται εκεί, όπου υπάρχει
άγνοια και αδιαφορία. Αδιαφορία που µετατρέπεται σε
φοβία και σε απόρριψη του άλλου, του ξένου, του πρό-
σφυγα, του µετανάστη, του διαφορετικού. Το Ολοκαύτωµα
είναι µια πρωτόγνωρη οικουµενική τραγωδία που αφορά
όλους τους λαούς, όλες τις κοινωνίες, στο µέτρο και το
βαθµό που συνεργάστηκαν, ανέχθηκαν, σώπασαν µπροστά
στη διάπραξη του εγκλήµατος».
Αναφερόµενη στους «∆ικαίους των Εθνών», τόνισε: «Με-
µονωµένες ήσαν οι περιπτώσεις εκείνων που, αδιαφορών-
τας για τους κινδύνους που διέτρεχαν, σήκωσαν το βάρος
της υπεράσπισης της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης,
απέναντι στο σκοτάδι της φονικής ναζιστικής µηχανής.
Αναφέροµαι στους ∆ικαίους µεταξύ των Εθνών, τους hasi-
dei ummόt a-olam. Σε εκείνους, που σήκωσαν στους ώµους
τους την ανθρωπότητα. Οι ∆ίκαιοι των Εθνών, κράτησαν το
φως της ελπίδας µέσα στο σκοτάδι του ναζισµού, έγιναν οι
κόκκοι άµµου που δεν επέτρεψαν στη µηχανή του θανάτου
να λειτουργήσει. Ας σκεφθούµε για µία στιγµή πώς θα ήταν
αυτό το τοπίο, χωρίς την ύπαρξη των ∆ικαίων; Ήττα της
ζωής και της ανθρωπιάς. Ακύρωση της ελπίδας και της πί-
στης στον άνθρωπο. Όµως αυτό δεν συνέβη, χάρη και στην
αντίσταση των ∆ικαίων. Οι ∆ίκαιοι των Εθνών, ανέλαβαν την



ευθύνη. Τράβηξαν την κόκκινη γραµµή.
Και επέλεξαν στρατόπεδο. Ενήργησαν,
ως παράγοντες της ηθικής».
Και η κ. ∆ούρου ολοκλήρωσε την οµι-
λία της επισηµαίνοντας: «Εκείνο που
οφείλουµε να επιδεικνύουµε καθηµε-
ρινά, είναι η βούληση να µην ξεχά-
σουµε. Η αδιαπραγµάτευτη θέληση να
αγωνιστούµε κατά της λήθης. Η Σιµόν
Βέιλ δίνει το µέτρο και το µέγεθος του
καθήκοντός µας: «Τίποτε δεν σβήνει:
τα καραβάνια, η δουλειά, ο εγκλεισµός,
οι παράγκες, οι αρρώστιες, το κρύο, η
έλλειψη ύπνου, η πείνα, οι ταπεινώσεις,
η κτηνωδία, τα κτυπήµατα, οι κραυγές,
τίποτε δεν µπορεί και δεν πρέπει να ξε-
χαστεί[…] ∆εν θα ξεχάσω ποτέ. Εκεί
κάτω στις γερµανικές πεδιάδες εκτείνονται πλέον απογυ-
µνωµένοι χώροι, όπου επικρατεί η σιωπή. Αυτό είναι το φο-
βερό βάρος του κενού, που η λήθη δεν έχει το δικαίωµα να
γεµίσει και όπου η µνήµη των ζωντανών θα κατοικεί για
πάντα».
Ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. ΜΜίίννοοςς
ΜΜωωυυσσήήςς, αφού διάβασε απόσπασµα από την περιγραφή
του πατέρα του Εσδρά Μωυσή στην αίτηση που υπέβαλε
στο Yad Vashem, για την απονοµή του τίτλου ∆ίκαιος των
Εθνών στον Σταύρο ∆ιαµαντή από το χωριό Στόµιο Κισσά-
βου, κοντά στη Λάρισα, απευθύνθηκε στους 328 Έλληνες
∆ικαίους των Εθνών: «Σταύρο, και άλλοι 327 Έλληνες ∆ί-
καιοι των Εθνών, σηκώσατε στις πλάτες σας την ευθύνη
ενός ολόκληρου κόσµου να αντισταθεί στη βαρβαρότητα
και το µίσος, µε όπλο µόνο την ανθρωπιά. Ήσασταν λίγοι,
ελάχιστοι, οι περισσότεροι στην καλύτερη περίπτωση αδια-
φόρησαν. Ήσασταν όµως αρκετοί, για να γράψετε µια
ιστορία, χωρίς να διεκδικήσετε τη δόξα, ταπεινά, όπως αξί-
ζει σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ».
«6.000.000 οµόθρησκοί µου» τόνισε ο κ. Μωυσής, «ανά-
µεσά τους 67.151 Έλληνες Εβραίοι, δεν είχαν την τύχη να
γνωρίσουν τον ανθρωπισµό και τη θαλπωρή σας. Όσοι
όµως σώθηκαν από εσάς, έγιναν οι ζωντανές αποδείξεις
του ηρωισµού σας. Εγώ αλλά και πολλοί σήµερα εδώ, σε
σας οφείλουµε το γεγονός ότι υπάρχουµε. Και σας ευ-
γνωµονούµε για αυτό». Και ο κ. Μωυσής κατέληξε µε το
µήνυµα ότι, «η µνήµη του Ολοκαυτώµατος τιµά τα αναρίθ-
µητα θύµατά του και θυµίζει στον κόσµο όλο, πού µπορεί
να οδηγήσει η προκατάληψη, ο φανατισµός, το µίσος».
Η Ισραηλινή συγγραφέας, σκηνοθέτης και ποιήτρια ∆ρ.
ΜΜιιχχάάλλ  ΓΓκκοοββρρίίνν, στην οµιλία της µε θέµα: «Σε έναν τόπο που
δεν υπάρχουν άνθρωποι, προσπαθεί να υπάρξει ένας άν-
θρωπος», ανέφερε µεταξύ των άλλων: Το βασικό ερώτηµα
που τίθεται για µας σήµερα είναι, πώς µπορεί κανείς να µε-
τατρέψει τη µετάδοση της µνήµης, ώστε να φαίνεται όχι
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µόνο για το παρελθόν, αλλά και να γί-
νεται µια δέσµευση στο εδώ και τώρα;
Ή, µε άλλα λόγια, πώς, σε απόσταση
εβδοµήντα χρόνων, η µεταφορά της
µνήµης του Ολοκαυτώµατος να µην
είναι µόνο «η ευθύνη της ανάµνησης»,
αλλά και πρόκληση για να «θυµόµαστε
υπεύθυνα;» […]
Το Ολοκαύτωµα ήταν η καταστροφή
του άλλου, της ανθρώπινης ύπαρξης
µε την ιδιότητα του «άλλου», εξήγησε
η Μιχάλ Γκοβρίν, «έξι εκατοµµύρια
Εβραίοι, άτοµα µε αναπηρία, Ροµά,
οµοφυλόφιλοι και µετά από αυτούς,
θύµατα ήταν οι Σλάβοι, οι Ρώσοι, οι
Πολωνοί, και όλοι οι άλλοι που ορί-
στηκαν ως διαφορετικοί από την πα-

ρανοϊκή ψευδαίσθηση της «ανώτερης φυλής». Η
καταστροφή ξεκίνησε µε εξοστρακισµό, ταπείνωση και τη
διαγραφή της ταυτότητας και συνεχίστηκε µε τη δολοφο-
νία και την διαγραφή κάθε ανάµνησης των δολοφονηθέν-
των». Η Μιχάλ Γκοβρίν αναφερόµενη στους «∆ικαίους των
Εθνών» είπε: «Στάθηκαν έξω από τη µονολιθικότητα των θε-
ατών και µε κίνδυνο των ιδίων και των οικογενειών τους,
έσωσαν ζωές. Ήρθαν από όλα τα στρώµατα της κοινωνίας,
Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι, και µέλη ανατολικών θρησκειών.
Πράξεις ελέους και θάρρους, σύµφωνα µε τις ηθικές και αν-
θρωπιστικές αξίες, που άντλησαν από τη θρησκεία τους και
τον πολιτισµό τους. Στην εβραϊκή παράδοση, οι ενέργειές
τους περιγράφονται από το ρητό, «αυτός που σώζει µια
ψυχή είναι σαν να έχει σώσει ολόκληρο τον κόσµο». Ο πυ-
ρήνας της µνήµης απαιτεί να αγωνιστούµε για την ανθρωπιά
απέναντι στις προσπάθειες να την διαγράψουν, να διαγρά-
ψουν το φως που µας καθοδηγεί».
Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελ-
φείας κ. ΓΓααββρριιήήλλ, σε µια συγκινητική οµιλία επεσήµανε τη
συµβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος στην διάσωση µελών
της εβραϊκής Κοινότητας από τη ναζιστική φρίκη του Β’
Παγκοσµίου Πολέµου, και καταδίκασε απερίφραστα κάθε
µορφή βίας, ως µέσο επίλυσης προβληµάτων. «Είναι κα-
θοριστική η συµβολή της εβραϊκής Κοινότητας στην µα-
κραίωνη διαδροµή της πατρίδας µας, στην εµπορική και
οικονοµική της ανάπτυξη», τόνισε ο Μητροπολίτης Γα-
βριήλ, ενώ χαρακτήρισε τον διαθρησκειακό διάλογο ως
«καθοριστικό παράγοντα στην αρµονική συνύπαρξη και
την κοινωνική συνοχή. Το Ολοκαύτωµα πρέπει να είναι
αφορµή αποφυγής παρόµοιων πρακτικών και ταυτόχρονα
µνήµης και σεβασµού προς τα πρόσωπα που έχασαν τη
ζωή τους, στο βωµό της µισαλλοδοξίας και του φανατι-
σµού», κατέληξε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ.
Η εκδήλωση έκλεισε µε µουσικό δρώµενο από τον κ. ΠΠαα--
ννααγγιιώώττηη  ΚΚααλλααννττζζόόπποουυλλοο και την ΟΟρρχχήήσσττρραα  ττοουυ  ∆∆ρρόόµµοουυ.
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Εµείς,οι υπογράφοντες Ευρωπαίοι ∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί
ηγέτες, αναγνωρίζουµε ότι ζούµε στην εποχή της παγκο-
σµιοποίησης. Οι πόλεις µας, ανεξαρτήτου µεγέθους, ανή-
κουν σε µια παγκόσµια κοινότητα, στην οποία οι πολίτες
µας είναι πιο συνδεδεµένοι από ποτέ και που γεγονότα σε
µια κοινότητα µπορούν να διακλαδώνονται, από την µία
άκρη του κόσµου στην άλλη. Καταλαβαίνουµε επίσης, ότι
οι ∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί ηγέτες παίζουν σηµαντικό ρόλο
στο να αναπτύσσουν σεβαστές κοινότητες, που προάγουν
τη συνύπαρξη ανθρώπων όλων των φυλών, εθνοτήτων και
πίστεων, και που η επιτυχία κάθε πόλης βασίζεται σε αν-
θρώπους οποιασδήποτε καταγωγής, που συνεργάζονται
όλοι µαζί για την πρόοδο των αστικών κοινοτήτων µας.
Έχοντας αυτό υπ’όψην µας, συµµετέχουµε µε δηµάρχους
από τις ΗΠΑ και συνυπογράφουµε την πρωτοβουλία «∆∆ήή--
µµααρρχχοοιι  ΕΕννωωµµέέννοοιι  ΚΚααττάά  ττοουυ  ΑΑννττιι--ΣΣηηµµιιττιισσµµοούύ»»,, για να εκ-
φράσουµε τη βαθιά µας ανησυχία για την ευρεία διάδοση
του αντισηµιτισµού στον κόσµο, ο οποίος γίνεται πιο αι-
σθητός και βίαιος σε κάποια µέρη της Ευρώπης. Αναγνω-
ρίζουµε ότι, ο αντισηµιτισµός δεν είναι µόνο µια επίθεση
ενάντια στους Εβραίους, αλλά µια προσβολή στις κύριες
αξίες οποιασδήποτε δηµοκρατικής και πλουραλιστικής κοι-
νωνίας. Σε έναν κόσµο της παγκόσµιας επικοινωνίας, όπου
οι αντισηµιτικές ιδέες µπορούν να εξαπλωθούν µε ραγδαί-
ους ρυθµούς, η επίδραση της αύξησης του αντισηµιτισµού
στην Ευρώπη, δεν σταµατά στα ευρωπαικά σύνορα. Όταν
οι θεµελιώδεις αρχές της δηµοκρατίας δοκιµάζονται, υπάρ-
χει η ανάγκη µιας απάντησης συντονισµένης και βασισµέ-
νης σε αξίες.
Μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι, ηγέτες από όλο τον κόσµο
έχουν µιλήσει ανοικτά, σχετικά µε αυτό το επικίνδυνο φαι-
νόµενο και προτρέπουν σε πράξεις για να το αντιµετωπί-
σουν. Παραδείγµατα τέτοιων δηλώσεων:
•Ο Πρόεδρος Οµπάµα, σε οµιλία του σε µια συναγωγή της
Ουάσιγκτον, προειδοποίησε: «Στη σύγχρονη εποχή, έχουµε
παρατηρήσει µια ανησυχητική αύξηση του αντισηµιτισµού
σε µέρη του κόσµου, όπου τέτοιες σκέψεις θα ήταν απί-
στευτες, µερικά χρόνια ή δεκαετίες πριν. ∆εν πρόκειται για
µια περαστική µανία, αυτά δεν είναι µεµονωµένα φαινό-
µενα. Και γνωρίζουµε από την ιστορία µας, ότι δεν µπορούν
να αγνοηθούν.... Όταν επιτρέπουµε στον αντισηµιτισµό να
ριζώσει, τότε οι ψυχές µας καταστρέφονται, γιατί θα εξα-
πλωθεί».
•Η Γερµανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ δήλωσε:
«Όποιος χτυπάει κάποιον που φοράει κιπά, χτυπάει όλους
εµάς. Όποιος βεβηλώνει µια εβραική ταφόπλακα, ατιµάζει
τον πολιτισµό µας. Όποιος επιτίθεται σε µια συναγωγή, επι-
τίθεται στα θεµέλια της ελεύθερης κοινωνίας µας».

•Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς, υπογράµµισε
πόσο κρίσιµη είναι η µάχη ενάντια στον αντισηµιτισµό δη-
λώνοντας: «Η επιλογή έγινε από την Γαλλική Επανάσταση
το 1789, να αναγνωριστούν οι Εβραίοι ως ισότιµοι πολίτες.
Αν 100000 Εβραίοι φύγουν, η Γαλλία δεν θα είναι πια Γαλ-
λία. Η Γαλλική ∆ηµοκρατία θα κριθεί ως µια αποτυχία».
•Ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) επιβεβαίωσε, τον περασµένο Νοέµβριο,
την κρίσιµη ανάγκη για συµµετοχή των κρατών στη µάχη
ενάντια στον αντισηµιτισµό.
Ως ∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί ηγέτες, έχουµε ιδιαίτερη ευ-
θύνη να ορθώσουµε το ανάστηµά µας ενάντια στην αυξα-
νόµενη απειλή του αντισηµιτισµού, και καλούµε όλους τους
Ευρωπαίους οµολόγους µας να συνδράµουν, προσθέτων-
τας τα ονόµατά τους σε αυτή τη δήλωση και επιβεβαι-
ώνοντας τα ακόλουθα:
Εµείς, οι προσυπογράφοντες,
•Καταδικάζουµε το αντι-εβραϊκό µίσος σε όλες του τις µορ-
φές,
•Απορρίπτουµε την αντίληψη, ότι πράξεις αντισηµιτισµού,
ενώ κάποιες φορές λαµβάνουν χώρα στο όνοµα ενός πο-
λιτικού σκοπού, δεν µπορούν να δικαιολογηθούν ή να συγ-
χωρεθούν, εξ’ αιτίας των απόψεων κάποιου για τις πράξεις
ή την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ.
•∆ιακηρύσσουµε ότι οι προκαταλήψεις εναντίον των
Εβραίων ή άλλων, λόγω της θρησκευτικής τους πίστης, δεν
συνάδουν µε τις θεµελιώδεις αξίες µας.
•Στηρίζουµε κυβερνητικές προσπάθειες που κατευθύνον-
ται στην εξάλειψη του αντισηµιτισµού και στην αποτροπή
της εξτρεµιστικής  κατήχησης και στρατολόγησης. Και στη-
ρίζουµε διευρυµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, συµπερι-
λαµβανοµένων των προγραµµάτων µε θέµα το
Ολοκαύτωµα, που αυξάνουν την επίγνωση και αντιµετωπί-
ζουν την µη ανεκτικότητα και τις διακρίσεις.
•Αναγνωρίζουµε την πανταχού παρούσα ανάγκη να είµα-
στε σε επαγρύπνηση στην προσπάθεια αποτροπής και κα-
ταγραφής αντισηµιτικών δράσεων και άλλων εγκληµάτων
µίσους.
•Πιστεύουµε οτι οι κοινότητες που προωθούν ένα κλίµα αλ-
ληλοκατανόησης και σεβασµού µεταξύ όλων των πολιτών,
είναι παράγοντες καλής διακυβέρνησης και δηµοκρατικής
ζωής.
Επιπλέον, ως Ευρωπαίοι ηγέτες, επιβέβαιώνουµε την δέ-
σµευσή µας:
•Να ακολουθούµε µια πολιτική µηδενικής ανοχής στο θέµα
του αντισηµιτισµού στις πόλεις και τους δήµους µας.
•Να διασφαλίζουµε ότι αντισηµιτικά περιστατικά διερευ-
νούνται στο έπακρον.

∆∆ηηµµααρρχχοοιι  εεννωωµµεεννοοιι  κκαατταα  ττοουυ  ααννττιισσηηµµιιττιισσµµοουυ
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συνεντευξη του Αθηναιων

Γιωργου Καµινη

«Κύριε ∆ήµαρχε καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ, που δεχ-
θήκατε να δώσετε την συνέντευξη αυτή στο «Άλεφ», το πε-
ριοδικό που εκδίδει η Ισραηλιτική Κοινότητα της Αθήνας.
ΝΝαα  ξξεεκκιιννήήσσοουυµµεε  ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  σσααςς,,  σσττηηνν  δδιιαακκήήρρυυξξηη
ττωωνν  ∆∆ηηµµάάρρχχωωνν  κκααττάά  ττοουυ  ααννττιισσηηµµιιττιισσµµοούύ..  ΠΠωωςς  ττοο  ααπποοφφαασσίί--
σσααττεε  ααυυττόό;;  ΓΓιιααττίί  δδηηλλααδδήή,, κκρρίίννααττεε  ααππααρρααίίττηηττοο,, όόττιι  ηη  ΑΑθθήήνναα
ππρρέέππεειι  νναα  εεννττααχχθθεείί  σσττοο  δδίίκκττυυοο  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν  κκααττάά  ττοουυ  ααννττιι--
σσηηµµιιττιισσµµοούύ;;
Υπέγραψα την διακήρυξη των ∆ηµάρχων κατά του αντιση-
µιτισµού, κατ’ αρχάς γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Η Αθήνα
είναι µία πόλη ανεκτικότητας, µία πρωτεύουσα που ξεχω-
ρίζει στη µάχη κατά των διακρίσεων, µε βάση το χρώµα, τη
θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό. Είναι κυ-
ρίαρχη αξία της δηµοτικής µας αρχής. Έχουµε διαρκές µέ-
τωπο, µε κάθε τι που συµβολίζει τη µισαλλοδοξία, το
φανατισµό και την βία. 
ΠΠοοιιαα  θθεεωωρρεείίττεε  όόττιι  εείίννααιι  τταα  ααίίττιιαα  ττηηςς  εεννδδυυννάάµµωωσσηηςς  κκααιι  εεξξάά--
ππλλωωσσηηςς,, µµέέσσαα  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  ιιδδεεώώνν  πποουυ  υυιιοοθθεεττοούύνν  ττοο  µµίίσσοοςς,,
ττοονν  ρρααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηηνν  ξξεεννοοφφοοββίίαα,,  7700  µµόόλλιιςς  χχρρόόννιιαα,, ααφφόόττοουυ
ηη  ΕΕυυρρώώππηη  ααππααλλλλάάχχθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ννααζζιισσµµόό;;  ΤΤιι  φφττααίίεειι;;  
Όπως σε κάθε φάση της σύγχρονης ιστορίας, έτσι και σε
αυτή που βιώνουµε, κύρια αιτία για την ενίσχυση των
ακραίων τάσεων, είναι η φτώχεια και η εξαθλίωση. Είναι η
περιθωριοποίηση, που αντιµετωπίζουν κοινωνικές οµάδες,
οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την οικονοµική και
κοινωνική κρίση. Για τον λόγο αυτό, καθήκον των µεγάλων
φορέων, όπως οι δήµοι, είναι να αγκαλιάσουν τους ανθρώ-
πους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, προκει-
µένου να µην το κάνουν -για ιδιοτελείς λόγους- κάποιοι

άλλοι. Οι κοινωνικές δοµές του δήµου Αθηναίων, ενισχύουν
µε τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης, περισσότερους από
25.000 ανθρώπους στην πόλη.
ΣΣττιιςς  ππρρόόσσφφααττεεςς  δδηηµµοοττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς  οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  ττοουυ  ννεεοο--
ννααζζιισσττιικκοούύ  µµοορρφφώώµµααττοοςς  κκέέρρδδιισσεε  ττοο  1155%%  ττωωνν  ψψήήφφωωνν  ττωωνν
ΑΑθθηηννααίίωωνν  δδηηµµοοττώώνν..  ΣΣααςς  ααννηησσυυχχεείί  ααυυττόό  ττοο  φφααιιννόόµµεεννοο,,  ττηηςς
µµεετταακκίίννηησσηηςς  δδηηλλααδδήή,, µµεεγγάάλληηςς  µµεερρίίδδααςς  ΑΑθθηηννααίίωωνν  σσεε
αακκρρααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  ππώώςς  ττοο  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεεττεε;;
Τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων, στο νεοναζιστικό µόρ-
φωµα, σηµειώθηκαν στις πάλαι ποτέ αστικές γειτονιές της
Αθήνας, την Κυψέλη και τον Άγιο Παντελεήµονα, που εδώ
και περισσότερο από µία δεκαετία αντιµετωπίζουν και τα
µεγαλύτερα προβλήµατα από την παράτυπη µετανά-
στευση. Γνωρίζετε ότι, αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο της
ξενόφοβης ακροδεξιάς βίας, µε αποφασιστικότητα. Για τα
δικαιώµατα των ανθρώπων, που βλέπουν τη ζωή και την κα-
θηµερινότητά τους να υποβαθµίζεται, οφείλει πρώτο να κι-
νηθεί, µε σχέδιο και αποφασιστικότητα, το λεγόµενο
δηµοκρατικό τόξο και να µην αφήσει κανένα χώρο στους
θιασώτες του αντικοινοβουλευτισµού, που καιροφυλα-
κτούν, ώστε να αυξήσουν την δική τους επιρροή.
ΗΗ  ΕΕυυρρώώππηη  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  όόττιι  δδεενν  εείίννααιι  ττόόσσοο  αασσφφααλλήήςς  όόσσοο
ννοοµµίίζζααµµεε,, ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  ττρροοµµοοκκρρααττίίαα..  ΗΗ  ΑΑθθήήνναα,, πποουυ  ββρρίί--
σσκκεεττααιι  σσττηηνν  ππιιοο  εευυααίίσσθθηηττηη  ππύύλληη  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  εείίννααιι  αασσφφαα--
λλήήςς;;  
Η τουριστική ανάκαµψη της Αθήνας είναι ένας αδιάψευ-
στος µάρτυρας, ότι αποτελεί ασφαλή προορισµό. Είναι µία
ζωντανή και δυναµική πόλη, µε κατοίκους φιλόξενους. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι, αν και η Ελλάδα και κυρίως η ευρύ-
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τερη περιοχή της Αττικής, υφίσταται µία ισχυρή πίεση από
το προσφυγικό ζήτηµα, οι πολίτες στη µεγάλη πλειονότητά
τους, λόγω και των προσφυγικών µας καταβολών, συµπα-
ραστέκονται στους πρόσφυγες. Αυτό δεν σηµαίνει, ότι το
κεντρικό κράτος πρέπει να δείξει την παραµικρή ολιγωρία,
σε όσα διεθνώς προβλέπονται, όσον αφορά την ταυτοποί-
ηση και την καταγραφή εκείνων που εισέρχονται.
ΠΠωωςς  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι  ηη  δδηηµµοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ττοο  µµεεγγάάλλοο  κκύύµµαα  ππρροο--
σσφφύύγγωωνν  κκααιι  µµεετταανναασσττώώνν,, πποουυ  φφθθάάννεειι  κκααιι  µµέέννεειι  γγιιαα  µµεεγγάάλλοο
δδιιάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα;;
Θεωρώ ότι στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος ο
δήµος Αθηναίων κινήθηκε εγκαίρως και αναλόγως της σο-
βαρότητας του θέµατος. Ήδη από τον περασµένο Αύγου-
στο, προβλέποντας την έκταση και την ένταση που θα
λάµβανε το ζήτηµα, είχαµε φροντίσει να παραχωρήσουµε
χώρο στην περιοχή του Ελαιώνα, προκειµένου να δηµι-
ουργηθεί δοµή φιλοξενίας προσφύγων. Μηνυθήκαµε µάλι-
στα γι’ αυτό, από την Χρυσή Αυγή. Γιατί, βλέπετε, µία
οργανωµένη αντίδραση από την διοίκηση, έστω την τοπική,
δεν βολεύει τα άκρα, που επιδιώκουν και τρέφονται από
την ανοµία και την αναταραχή στην πόλη. Σήµερα, λοιπόν,
ο αρχικός χώρος που διαθέσαµε στον Ελαιώνα, έχει επε-
κταθεί από τα 14 στα 37 στρέµµατα, φιλοξενεί ήδη 1.600
ανθρώπους, στην συντριπτική τους πλειονότητα οικογέ-
νειες µε παιδιά, µε δυνατότητα να φτάσει τα 2.000 άτοµα.
Ο «Ελαιώνας» είναι δοµή – πρότυπο και σηµείο αναφοράς
για ξένες αντιπροσωπείες, φορείς και οργανισµούς που τον
επισκέπτονται. Βεβαίως, δεν περιοριζόµαστε εκεί. Συµµε-
τέχουµε στο πρόγραµµα προσωρινής στέγης, της Ύπατης
Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,
προκειµένου να φιλοξενηθούν πρόσφυγες σε 200, άδεια
έως σήµερα, διαµερίσµατα στην Αθήνα και τους γειτονι-
κούς δήµους. Και προετοιµαζόµαστε συνεχώς για προ-
γράµµατα οµαλής ένταξης, που αφορούν όσους ζητήσουν
άσυλο από τη χώρα µας.
ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  44--55  χχρρόόννιιαα,, ααννααππττύύσσσσεεττααιι  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  ΕΕλλ--
λλάάδδααςς  κκααιι  ΙΙσσρρααήήλλ  σσττοουυςς  ττοοµµεείίςς  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς,,  ττηηςς  ττεεχχννοο--
γγννωωσσίίααςς  σσττηηνν  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη  υυδδάάττωωνν  σσττοονν  ττοουυρριισσµµόό  κκααιι
σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ννεεοοφφυυώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  ΣΣεε  πποοιιοο  εεππίίππεεδδοο  κκααιι
µµεε  πποοιιοουυςς  ττρρόόπποουυςς,, ννοοµµίίζζεεττεε  όόττιι  µµπποορρεείί  νναα  ααννααππττυυχχθθεείί  ηη
σσυυννεερργγαασσίίαα  ττηηςς  ππόόλληηςς  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  µµεε  ττηηνν  ΙΙεερροουυσσααλλήήµµ;;
Τα περιθώρια συνεργασίας της Αθήνας και µε την Ιερου-
σαλήµ και µε την πόλη του Τελ Αβίβ είναι πολύ µεγάλα,
στους τοµείς την προώθησης της επιχειρηµατικότητας, της
καινοτοµίας και της ανταλλαγής εµπειριών στον τοµέα της
τουριστικής προβολής. Μάλιστα, ο δήµαρχος του Τελ Αβίβ,
ο κ. Ron Huldai, στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα,
ζήτησε να επισκεφθεί και τον ξενάγησα, στον Κόµβο Αλλη-
λοβοήθειας Πολιτών του δήµου Αθηναίων, που ενισχύει πε-
ρισσότερες από 8.500 οικογένειες στην πόλη.
Συµφωνήσαµε στην ανταλλαγή επισκέψεων από συνεργά-

τες µας, προκειµένου να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας και
να εκπονηθεί ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας. 
ΜΜιιαα  ππρροοσσωωππιικκήή  εερρώώττηησσηη  κκύύρριιεε  ∆∆ήήµµααρρχχεε..  ΠΠοοιιοο  εείίννααιι  ττοο  δδιικκόό
σσααςς  σσττίίγγµµαα,,  ηη  δδιικκήή  σσααςς  σσφφρρααγγίίδδαα,, σσττοο  έέρργγοο  πποουυ  θθεεωωρρεείίττεε
όόττιι  θθαα  εείίννααιι  ηη  µµεεγγάάλληη  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΚΚααµµίίννηη,, σσττηηνν
ππόόλληη  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς;;
Η δηµαρχιακή θητεία µου, συµπίπτει µε την πιο δύσκολη
µεταπολεµική περίοδο της Αθήνας. Τα προβλήµατα της
χώρας συµπυκνώνονται στην Αθήνα- και για το λόγο αυτό
λέω- ότι εάν δεν ανακάµψει η Αθήνα, δεν µπορεί να ανα-
κάµψει η χώρα. Νιώθω ότι είµαστε για τα δύσκολα. Και το
πιο δύσκολο είναι να διατηρήσεις την κοινωνική συνοχή
στην πόλη, στηρίζοντας εκείνους που υποφέρουν και που
µέρα µε τη µέρα γίνονται περισσότεροι, δηµιουργώντας
παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης, µε κύριο στόχο την
δηµιουργία θέσεων εργασίας. Οι συνθήκες, µέσα σε όλα
τα υπόλοιπα, έχουν µεταβάλει άρδην τον ρόλο, την απο-
στολή καθώς και τις προτεραιότητες του δηµάρχου. Η έν-
ταση των προβληµάτων, δεν επιτρέπει επιδερµικές
προσεγγίσεις και επικοινωνιακή διαχείριση. Για να κρατηθεί
µια πόλη όρθια, χρειάζεται ολοκληρωµένο και πολυεπίπεδο
σχέδιο, πολύ περισσότερο τώρα, που η κεντρική διοίκηση
έχει ουσιαστικά υποχωρήσει από τα ζητήµατα πρόνοιας και
συνοχής. Παραµένει βεβαίως, µία σταθερά, για εµένα και
τους οµολόγους µου, που δεν έχει αλλάξει: ότι ο πολίτης,
τον πρώτο που θα αναζητήσει για κάθε πρόβληµά του, είναι
τον δήµαρχο.
ΚΚύύρριιεε  ∆∆ήήµµααρρχχεε,, σσααςς  εευυχχααρριισσττώώ  πποολλύύ  γγιιαα  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ααυυττήή
κκααιι  εεύύχχοοµµααιι  κκααλλήή  εεππιιττυυχχίίαα  σσττοο  δδύύσσκκοολλοο  έέρργγοο  πποουυ  έέχχεεττεε
ααννααλλάάββεειι,, ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ττωωνν  δδηηµµοοττώώνν  ττηηςς»»..

συνέχεια από τη σελίδα 9

•Να ευαισθητοποιήσουµε την κοινή γνώµη για το πρό-
βληµα.
Και 
•Θέτουµε ως προτεραιότητα να περιφρουρήσουµε την
ασφάλεια των εβραϊκών Κοινοτήτων και τη δηµιουργία
ενός κλίµατος, όπου τα µέλη και οι οργανισµοί τους θα
είναι ασφαλείς.
∆εσµευόµαστε λοιπόν, να εργαστούµε στο εσωτερικό των
Κοινοτήτων µας, αλλά και διακοινοτικά, για να προάγουµε
τις αξίες µιας συνύπαρξης µε σεβασµό και καλούµε ∆η-
µάρχους, ∆ηµοτικούς ηγέτες, και άλλους αξιωµατούχους
της Ευρώπης να συµπράξουν µαζί µας για να διαβεβαι-
ώσουµε ότι ο αντισηµιτισµός είναι ασύµβατος µε τις θε-
µελιώδεις δηµοκρατικές αξίες.

Μετάφραση: ΙΙσσααάάκκ  ΒΒ..ΕΕλλιιέέζζεερρ

1111
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κανονικοτητα*
ή
…Οι Εβραίοι της Αµερικής δεν έζησαν µε άµεσο τρόπο

οι ίδιοι, τα κορυφαία γεγονότα του εβραϊσµού, δηλαδή

το Ολοκαύτωµα και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Από το πρώτο τους προφύλαξε η γεωγραφία, από το

δεύτερο τους απέτρεψε η ευηµερία. […]

Αν το πρώτο γεγονός, τραγικό αποκορύφωµα δύο χι-

λιάδων χρόνων αντισηµιτισµού, σάρωσε τον αιωνόβιο

ευρωπαϊκό εβραϊσµό και αποτυπώθηκε πρώτα και κύρια

στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, Εβραίων και µη Εβραίων

συγγραφέων, το δεύτερο, µε συνέπειες πολλές, ποικί-

λες και πρωτόγνωρες για την εβραϊκή συνείδηση, απο-

τυπώθηκε, όπως είναι φυσικό, στην καθαυτό εβραϊκή

λογοτεχνία του καιρού µας, σε εκείνη δηλαδή που γρά-

φεται στην εβραϊκή γλώσσα, στο Ισραήλ.

Ο Φίλιπ Ροθ στην Επιχείρηση Σάυλωκ έρχεται να ανα-

µετρηθεί, µε εξαιρετική µυθιστορηµατική και πνευµατική

τόλµη, και µε τα δύο αυτά κορυφαία γεγονότα του

εβραϊσµού, όσο και µε τη µεταξύ τους σχέση, κυριότατα

όµως µε το δεύτερο, το καινοφανές δηλαδή και πολυ-

σήµαντο γεγονός της κρατικής υπόστασής του. Ακριβέ-

στερα, έρχεται να θεωρήσει, υπό το πρίσµα του

γεγονότος αυτού, την εβραϊκότητα εν γένει, τη συνθήκη

του Εβραίου ανθρώπου. […]

Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ δεν σήµανε µόνο την

εκπλήρωση του πανάρχαιου πόθου των Εβραίων να ζουν

και να πεθαίνουν ελεύθεροι στη γη του Αβραάµ, του

Ισαάκ και του Ιακώβ, αλλά και κάτι εντελώς καινούργιο

για την εβραϊκή συνείδηση, την υποχρέωση άσκησης

κρατικής βίας. Όταν δηλαδή, για να δώσουµε ένα απλό

παράδειγµα, ένας Εβραίος διαπράττει ένα αδίκηµα στην

επικράτεια του Ισραήλ, συλλαµβάνεται από την ισραη-

λινή αστυνοµία, προσάγεται ενώπιον της ισραηλινής δι-

καιοσύνης και, αν καταδικαστεί, οδηγείται στις

ισραηλινές φυλακές. Κράτος σηµαίνει επιπλέον και πό-

λεµος, πόλεµος εναντίον όσων θεωρείται πως απειλούν

την υπόστασή του. Μέχρι χτες σχεδόν, οι Εβραίοι ήταν

η εξαίρεση ανάµεσα στους λαούς, µόνοι µονότατοι µέσα

στον κόσµο, αντιµέτωποι µε τα σκληρά προβλήµατα που

τους προκαλούσε το γεγονός αυτής της εξαίρεσης, από

την οποία ήταν αδύνατο άλλωστε να απαλλαγούν, γιατί

ακόµα και να το ήθελαν ―και πολλοί το ήθελαν― υπήρ-

χαν πάντοτε οι άλλοι που τους το υπενθύµιζαν, µε τον

πιο οδυνηρό τρόπο: πολλοί Εβραίοι ανακάλυψαν ότι

είναι Εβραίοι µέσα στο Άουσβιτς. Μετά το 1948, οι

Εβραίοι αντιµετωπίζουν επιπλέον και τα προβλήµατα τα

οποία συνεπάγεται η εθνοκρατική κανονικότητα: ασκούν

βία, διεξάγουν πολέµους. Η απόκτηση όµως αυτής της

κανονικότητας σήµανε αυτόµατα και µια απώλεια: οι

Εβραίοι έχασαν το τεράστιο ηθικό πλεονέκτηµα του θύ-

µατος. Έγιναν και θύτες. […]

Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, µετά τον εφιάλτη του

ναζισµού και του Ολοκαυτώµατος, θα προσέφερε επι-

τέλους στους κατατρεγµένους Εβραίους αυτό που τους

είχε απελπιστικά λείψει δύο χιλιάδες χρόνια: µια

ασφαλή, κανονική ζωή. Μάταιη ελπίδα. Οι Εβραίοι που

ζουν στο Ισραήλ, «στη µικρότερη χώρα της Μεσογείου

―και η οποία ακόµα θεωρείται υπερβολικά µεγάλη από

όλον τον κόσµο» (σελ. 366), νιώθουν περισσότερο επι-

σφαλείς και απειληµένοι από τους Εβραίους όλου του

κόσµου. Η απειλή που νιώθουν είναι πραγµατική: η ρητά
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εκπεφρασµένη βούληση της πλειονότητας των Αράβων

είναι η καταστροφή του Ισραήλ. Το εβραϊκό κράτος,

µέσα σε αυτόν τον ωκεανό αραβικού µίσους, όσο είναι

ισχυρό άλλο τόσο και περισσότερο είναι εύθραυστο.

[…]

Αυτός ο φόβος ενός επικείµενου δεύτερου ολοκαυτώ-

µατος, πραγµατικού ή ηθικού (σελ. 51), είναι ή µήτρα

του πολιτικού κινήµατος του ∆ιασπορισµού, το οποίο

ιδρύει ο Μόισε Πίπικ, ο Αµερικανοεβραίος πρώην ντε-

τέκτιβ, κεντρικό πρόσωπο στην Επιχείρηση Σάυλωκ. Το

πολιτικό του σχέδιο είναι συνοπτικά το εξής:

Προτείνει δηµόσια οι Εβραίοι Ισραηλινοί ασκεναζίτικης

καταγωγής, που αποτελούν το µισό του πληθυσµού της

χώρας, εκείνο µε τη µεγαλύτερη επιρροή, και που συνι-

στούν την αρχική οµάδα που εποίκισε το κράτος, να επι-

στρέψουν στις χώρες καταγωγής τους µε στόχο να

αναστήσουν την ευρωπαϊκή εβραϊκή ζώνη, που ο Χίτλερ

σχεδόν εξολόθρευσε µεταξύ 1939 και 1945. Προβάλλει

επιχείρηµα σύµφωνα µε το οποίο αυτό το µετασιωνι-

στικό πολιτικό πρόγραµµα, το οποίο αποκαλεί «∆ιασπο-

ρισµό», είναι το µόνο µέσον προς αποφυγή «δεύτερου

ολοκαυτώµατος» στο οποίο, είτε τα τρία εκατοµµύρια

των Εβραίων του Ισραήλ θα κατακρεουργηθούν από

τους Άραβες εχθρούς τους είτε οι εχθροί τους θα απο-

δεκατιστούν από ισραηλινά πυρηνικά όπλα, πράγµα που

θα αποτελέσει νίκη η οποία, όπως και η ήττα, θα κατα-

στρέψει τα ηθικά θεµέλια της εβραϊκής ζωής άπαξ δια

παντός. […] Οµολογεί την ανησυχητική επιµονή της αν-

τισηµιτικής νοοτροπίας σηµαντικού ποσοστού του πλη-

θυσµού της Ευρώπης, αλλά προτείνει την εφαρµογή

µαζικού προγράµµατος ανάνηψης που θα αναµορφώ-

σει  αυτούς τους ανθρώπους που ανέρχονται σε αρκε-

τές δεκάδες εκατοµµύρια και είναι ακόµα ανίσχυροι

έναντι των πειρασµών του παραδοσιακού αντισηµιτι-

σµού και θα τους καταστήσει ικανούς να ελέγχουν την

αντιπάθειά τους απέναντι στους Εβραίους συµπατριώ-

τες τους άπαξ και οι Εβραίοι ξαναριζώσουν στην Ευ-

ρώπη. […] (σελ. 317-318)

[…] Το παρανοϊκό πολιτικό σχέδιό του δεν θα σώσει βέ-

βαια τους Εβραίους, αποκαλύπτει όµως κάτι σηµαντικό:

αφενός, τη µόνιµη ευθραυστότητα του εβραϊσµού και,

αφετέρου (µε τη δεύτερη πτυχή του), τη µόνιµη παρου-

σία του αντισηµιτισµού. Ο αντισηµιτισµός είναι συστα-

τικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισµού, τόσο του

χριστιανικού όσο και του κοσµικού. Ο Εβραίος είναι µι-

σητός, παγκόσµια µισητός. Το µίσος εναντίον των

Εβραίων υπερβαίνει τους πολιτιστικούς, ιστορικούς και

κοινωνικούς προσδιορισµούς. Ο Σουπόζνικ έχει δίκιο:

Ο εβραϊκός λαός ζει κάτω από τη σκιά του Σάυλωκ. Στον

σύγχρονο κόσµο ο Εβραίος µονίµως δικάζεται� ακόµα

και σήµερα ο Εβραίος δικάζεται στο πρόσωπο του Ισ-

ραηλινού ―κι αυτή η σύγχρονη δίκη του Εβραίου, αυτή

η δίκη που ποτέ δεν τελειώνει, αρχίζει µε τη δίκη του

Σάυλωκ. […] Ο γεµάτος µίσος και µισητός Εβραίος, του

οποίου οι καλλιτεχνικές ρίζες απλώνονται πίσω στο

χρόνο ως τα µεσαιωνικά Μυστήρια του Πάθους στην

Υόρκη, του οποίου η αντοχή στο ρόλο του κακού της

ιστορίας, αλλά και του δράµατος, είναι άνευ προηγου-

µένου, ο τοκογλύφος µε την γαµψή µύτη, ο µίζερος, ο

παραδόπιστος εγωµανής έκφυλος, ο Εβραίος που πη-

γαίνει στη συναγωγή για να καταστρώσει το σχέδιο δο-

λοφονίας ενός ενάρετου χριστιανού ―αυτός είναι ο

Εβραίος της Ευρώπης, ο Εβραίος που εκδιώχθηκε το

1290 από τους Άγγλους, ο Εβραίος που εξορίστηκε το

1492 από τους Ισπανούς, ο Εβραίος που τροµοκράτη-

σαν οι Πολωνοί, που σφαγίασαν οι Ρώσοι, που αποτέ-

φρωσαν οι Γερµανοί, που εξοστράκισαν οι Βρετανοί και

οι Αµερικανοί ενώ οι κλίβανοι εβρυχώντο στην Τρεµ-

πλίνκα. […] Ο Έµπορος της Βενετίας προφήτεψε ―δια

της έξωσης του βέβηλου Εβραίου Σάυλωκ― το χιτλε-

ρικό όνειρο µιας Ευρώπης Γιούντενραϊν, καθαρής από

τους Εβραίους. Σήµερα µια Βενετία χωρίς Εβραίους,

αύριο ένας κόσµος χωρίς Εβραίους. (σελ.364-367)

Πέρα από τον σιωνισµό και τον ∆ιασπορισµό υπάρχει

και µια τρίτη δυνατότητα για τους Εβραίους να ζήσουν

κανονικά, φυσιολογικά, όπως οι άλλοι: να αποβάλουν

κάθε στοιχείο εβραϊκότητας, κάθε ιδιαιτερότητα, να πε-

τάξουν από πάνω τους το βάρος της ιστορίας τους. Αν

συνέχεια στη σελίδα 24
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Κοινοτητα ορθοδοξα θρησκευοµενη,
µηπως συντηρητικη 

ή µαλλον παραδοσιακή;

Γεννήθηκα και µεγάλωσα σ’ αυτήν την κοινότητα, της
οποίας υπήρξα ανέκαθεν ενεργό µέλος µε διαρκή συµµε-
τοχή σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε είδους δρώµενο. Πα-
ράλληλα, εργάστηκα για την κοινότητα ακούραστα και µε
συνέπεια σε διάφορες θέσεις για 33 ολόκληρα χρόνια,
στην διάρκεια των οποίων ο περισσότερος χρόνος της κα-
θηµερινότητάς µου δαπανήθηκε σ’ αυτούς τους χώρους,
µε αποτέλεσµα να γνωρίσω από µέσα και µε λεπτοµέρειες
τη λειτουργία, τις δοµές, τις ιδιαιτερότητές, τα χαρακτηρι-
στικά της. Τολµώ να χρησιµοποιήσω για την κοινότητα το
ρήµα «αγαπάω», µε ό,τι περικλείει αυτή η έννοια, αν και
πολλές φορές και κυρίως στο κοντινό παρελθόν, µε έχει
πληγώσει βάναυσα. Η κοινότητα όµως, είναι θεσµός που
υπηρετείται από άτοµα, αυτονόητο λοιπόν είναι, ότι η ευ-
θύνη για τέτοιες συµπεριφορές βαραίνει αποκλειστικά
εκείνα τα άτοµα, που δεν φροντίζουν να υπηρετούν το
θεσµό µε ηθική, συνέπεια, ευθύνη και ευγένεια, όπως κάνει
η πλειονότητα αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Η κοινότητα της Αθήνας, όπως την βίωσα από τα παιδικά
µου χρόνια, χτίστηκε κυρίως µετά τον Πόλεµο πάνω σε µια
στέρεα ελληνοεβραϊκή παράδοση, που περιελάµβανε στοι-
χεία τόσο της ρωµανιώτικης όσο και της σεφαραδίτικης κα-
ταγωγής, αρµονικά δεµένα µεταξύ τους, χωρίς να
εµφανίσει ακραίες απόψεις, χωρίς να στέκεται αποκλει-
στικά στο γράµµα του νόµου, αλλά στην ουσία του. Προ-
σπάθησε να είναι ενταγµένη στον κοινωνικό ιστό της
χώρας, να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κοινωνικό, πολι-
τικό και πολιτιστικό επίπεδο χωρίς να αγνοεί τις ρίζες, τις
αξίες, τις επιταγές της θρησκείας µας, που ως γνωστόν
είναι τρόπος ζωής, περικλείει µια βαθειά φιλοσοφία και
έναν οργανωµένο κώδικα καθηµερινότητας. ∆εν ήταν εύ-
κολο να ενώνει άκρα, αποτελούσε όµως και µια πρόκληση,
που άξιζε να κατακτηθεί. Κυρίως ήξερε που στεκόταν,
πόσο κοντά µπορούσε να πλευρίσει τις διάφορες εξελίξεις
και πόσο δέσιµο µπορούσε να έχει µε τους γύρω της.
Στις µέρες µας, σηµάδια φανατισµού άρχισαν να εµφανί-
ζονται στον ευρύτερο ορίζοντα και να επηρεάζουν την ευ-

ρύτερη κοινωνία. Ειδικά ο χώρος της θρησκείας, αντιµε-
τωπίζει έξαρση ριζοσπαστισµού και υπερβατικής συµπερι-
φοράς, που εγκυµονεί µεγάλες ανακατατάξεις και πολλούς
κινδύνους για την ανθρωπότητα και τον πολιτισµό, όπως
τον εννοούµε στον δυτικό κόσµο, παράδειγµα τα τραγικά
γεγονότα που ζούµε πρόσφατα. Ο φανατισµός όµως, δεν
είναι «προνόµιο» καµίας πλευράς, απαντάται σε όλους
τους χώρους, µε ιδιαίτερη προτίµηση στα άκρα. Ακραίες
συµπεριφορές φανατικών θρήσκων Εβραίων, δείχνουν ένα
πρόσωπο µε το οποίο η συνείδηση και η ανθρωπιά που διέ-
πει την εβραϊκή θρησκεία και την κοινότητά µας δεν µας
επιτρέπει να ταυτιστούµε, µιας και σαν έθνος κυνηγηθή-
καµε και κατηγορηθήκαµε στο πέρασµα των αιώνων και
πολύ και άδικα. Από την άλλη, ξενόφερτα κινήµατα που
µιλάνε άλλη γλώσσα, έχουν άλλες προτεραιότητες, δια-
φορετικές αξίες, έθιµα, παραδόσεις, άλλες γεύσεις, προ-
σπαθούν έµµεσα µε εξεζητηµένες τεχνικές, χρήση
καθαρού marketing και προσφορών να µας πείσουν ότι η
ζωή µας αρχίζει και ολοκληρώνεται γύρω από την θρη-
σκεία. Λες και δεν υπάρχουν και άλλοι πυλώνες, γύρω από
τους οποίους πρέπει να την οικοδοµήσουµε, δίπλα στην
τήρηση των παραδόσεων, µε τις οποίες µεγαλώσαµε και
εξακολουθούµε να τιµούµε µε σεβασµό. Επιχειρείται µια
προσπάθεια να γυρίσει ο χρόνος πίσω και να «παρκά-
ρουµε» κάπου στον Μεσαίωνα, θέτοντας την τυπολατρία
σαν κύρια προτεραιότητα και απεµπολώντας δικαιώµατα
που κατακτήθηκαν στο πέρασµα του χρόνου, όπως η θέση
της γυναίκας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η ανοχή απέναντι σε
άλλες οµάδες και κοινωνικές εκφάνσεις, η επαφή µαζί
τους, και πρωταρχικά η τιµή και η προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής, που κατά την ταπεινή µου γνώµη είναι πάνω
και πέρα από οποιαδήποτε θρησκεία, πατρίδα, ιδεολογία.
Και κάπου εδώ, µπαίνει στην εικόνα το ερώτηµα «τι είδους
κοινότητα θέλουµε». Κοινότητα ορθόδοξα θρησκευόµενη,
µήπως συντηρητική ή µάλλον παραδοσιακή; Μια πιθανή
σφυγµοµέτρηση, είµαι σίγουρη ότι δεν θα βγάλει αποτέ-
λεσµα. Για τον απλούστατο λόγο, ότι ο καθένας την κοινό-

Με αφορµή το παραπάνω ερώτηµα και εν όψει των επικείµενων εκλογών στην κοινότητα, 
έκανα κάποιες σκέψεις, που µοιράζοµαι µαζί σας.
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τητα και την λειτουργία της την προσδιορίζει «ολίγον αλά καρτ».
Τόσο-όσο του επιτάσσουν οι οικογενειακές συνήθειες, τα έθιµα,
η καθηµερινότητα, η προβολή ακόµα και το συµφέρον (;).
Προσωπικά, θα ήθελα να αντικρίζω το γνωστό και -στα µάτια
µου- ιδιαίτερο τοπίο που µεγάλωσα. Θα ήθελα να εξακολουθώ να
αισθάνοµαι κατάνυξη από τα γνώριµα ακούσµατα, που θα µε πα-
ραπέµπουν στους αγαπηµένους µου. Θα ήθελα στις προσευχές
να ακούω «µπορέ περί αγκέφεν», όπως το έλεγε ο παππούς και
ο πατέρας µου και όχι «αγκάφεν», που δεν ξυπνά µέσα µου καµιά
συγκίνηση, καµία µνήµη. Θα ήθελα ο θρησκευτικός λειτουργός
να τηρεί τις αρχές και τις αξίες µε τις οποίες εκπαιδεύτηκε, αλλά
ταυτόχρονα να είναι ένας από εµάς, ο θεµατοφύλακας που ταυ-
τίζεται µε το ποίµνιό του δεν είναι µακριά από την εποχή του,
ευαίσθητος στα ερεθίσµατά της, αλλά ταυτόχρονα και οδηγός
στα ελικοειδή µονοπάτια της εβραϊκής θρησκευτικής κουλτού-
ρας, τα τόσο ενδιαφέροντα αλλά όχι τόσο προσβάσιµα, ηγέτης
και όχι «ικέτης» µε όραµα και στόχο την διατήρηση της παράδο-
σης και των κοινών που µας ενώνουν. Θα ήθελα να µπορώ να πη-
γαίνω στην Συναγωγή µε το αυτοκίνητό µου, όπως και κάνω
άλλωστε γιατί είναι µακριά και αλλιώς δεν µπορώ να φτάσω,
αλλά αυτό να µην αποτελεί στοιχείο παραβατικότητας, που θα
κρίνει την ποιότητα της εβραϊκότητάς µου. Θα ήθελα πιο πολύ
ανάλυση στην γλώσσα που µιλάω για την άποψη της θρησκείας
σε επίκαιρα θέµατα, που προβληµατίζουν την κοινή γνώµη και
πολύ, πιο πολύ µελωδία στις λειτουργίες. Θα ήθελα και άλλες
ενηµερωτικές συνεδρίες για να κατακτήσω την ουσία του
εβραϊσµού και όχι να περιορίζοµαι σε αυστηρές τελετουργίες
και κανόνες περιοριστικούς για την ελεύθερη σκέψη, που απο-
προσανατολίζουν και εν τέλει αποµακρύνουν.
Θα προτιµούσα να προσφέρω για το Κιντούς, τα κασέρ σπιτικά
µπουρεκάκια της οικογενειακής µου παράδοσης, που µε παρα-
πέµπουν στην γιαγιά και την µαµά µου και όχι να προκρίνεται ένα
ουδέτερο, άχρωµο, άνοστο ετοιµατζίδικο παρασκεύασµα, µόνο
και µόνο γιατί έχει την τυπική ένδειξη «kosher». Η ελληνοεβραϊκή
γαστριµαργική παράδοση άλλωστε, έχει να επιδείξει θαυµάσιες
γεύσεις, που δεν παραβιάζουν τις αρχές του κασερούτ, αλλά αν-
τίθετα, αποτελούν εφαλτήριο για ευφάνταστους συνδυασµούς
και γευστικές προτάσεις.
Αναµφισβήτητα, η θρησκεία µας υπήρξε ο δυνατός κρίκος που
κράτησε στέρεα και στο πέρασµα των αιώνων και των αντιξοο-
τήτων, την ύπαρξη του εβραϊσµού. Σήµερα βρισκόµαστε ενώπιον
άλλης πραγµατικότητας, νέων προκλήσεων και δυναµικών. Για να
αντιµετωπίσουµε αυτά τα δεδοµένα, χρειάζεται να επιστρατεύ-
σουµε τόσο την πείρα που αποκτήσαµε όσο και τα σύγχρονα
µέσα, τον σεβασµό όλων των τάσεων και µέσα και µόνο από τον
διάλογο και όχι από την αποδοχή µονοσήµαντων εξαγγελιών, να
οικοδοµήσουµε την σύγχρονη αντίληψη για το εβραϊκό κοινοτικό
και όχι µόνο γίγνεσθαι, τόσο σαν µέλη αυτής της κοινότητας, όσο
και σαν πολίτες αυτού του κόσµου.

Αθήνα, 07/04/2016

Άιν α-Ρα (κακό µάτι): Μάτιασµα, βασκανία.
Αναφέρεται αρκετές φορές στο Ταλµούδ
και στα καµπαλιστικά κείµενα. Για την
εβραϊκή παράδοση δεν πρόκειται για πρό-
ληψη αλλά για το φυσικό αποτέλεσµα υπερ-
βολικής επίδειξης των ευλογιών ή των
αγαθών που έχει κάποιος. Αποτέλεσµα που
έρχεται να τον συνετίσει προκειµένου να
σταµατήσει µε την επίδειξή του να τραβάει
τη ζηλόφθονη προσοχή των άλλων.

Αλιγιά (=ανάβαση, πληθ. Αλιγιότ): Έτσι
ονοµάζεται καθένα από τα κύµατα παλιννό-
στησης των Εβραίων της ∆ιασποράς προς
το Κράτος του Ισραήλ. Ο όρος προέρχεται
από το έθιµο να καλούνται οι πιστοί να ανέ-
βουν στο βήµα της συναγωγής προκειµένου
να διαβάσουν µέρος από την εβδοµαδιαία
περικοπή της Τορά. Η τιµή αυτή ονοµάζεται
αλιγιά που στα Εβραϊκά σηµαίνει «ανά-
βαση» και αυτό γιατί η Καµπαλά αναφέρει
ότι όταν ένας Εβραίος ανεβαίνει στην Τορά,
η ψυχή του ανυψώνεται σε ανώτερο επί-
πεδο.

Αµαλέκ (πληθ. Αµαλεκίµ): Αµαλήκ. (Γένεση
36,12 & 15-16) Γιος του Ελιφάζ και της παλ-
λακίδας του Τίµνας και εγγονός του Ησαύ.
Ήταν αρχηγός νοµαδικής φυλής που κα-
τοικούσε µεταξύ των νοτιότερων υψωµάτων
της Χαναάν και των συνόρων της Αιγύπτου.
Οι Αµαληκίτες επιτέθηκαν στους Ισραηλίτες
µετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο (Έξο-
δος 17,8-16) και έκτοτε συµβολίζουν τον
αρχετυπικό εχθρό των Εβραίων κάθε γενιάς
και το αναίτιο µίσος εναντίον τους. Ο Αµάν
υπήρξε απόγονος του Αµαλέκ.

Αµέν (=µακάρι, είθε, πράγµατι): Λέξη που
εκφωνείται από την κοινότητα προς επικύ-
ρωση µιας ευλογίας (ή κατάρας), ή ως
απάντηση σε δοξολογία του Θεού. Απαντά-
ται 14 φορές στην Τορά (Πεντάτευχο) και
συνολικά 30 φορές σε όλη τη Βίβλο, ως
λέξη επιβεβαίωσης και συµφωνίας. Προέρ-
χεται από τις λέξεις µααµίν (πιστεύω) και
εµέτ (αλήθεια).

γλωσσαρι
εβραϊκων ορων

απο τον Άρη Εµµανουήλ
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Είναι γνωστή η σχέση του εβραϊσµού µε την Θεσσαλο-
νίκη. Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι άφησαν ανεξίτηλα τη
σφραγίδα τους, στην πόλη, που για πολλούς ήταν γνω-
στή µε την ονοµασία, «Μητέρα του Ισραήλ» και «∆εύ-
τερη Ιερουσαλήµ». Οι Εβραίοι για εκατοντάδες χρόνια,
έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην δηµιουργία και στην ανά-
πτυξη της πόλης, όπως και στην αρχιτεκτονική µορφή
που έχει σήµερα. Συνέβαλαν στο εµπόριο, την εκπαί-
δευση και την κουλτούρα της. Η πλούσια παρουσία των
Εβραίων, που στιγµάτισε για πάντα την πόλη µας, υπέ-
στη σοβαρό πλήγµα κατά την διάρκεια της ναζιστικής
Κατοχής, όταν η πλειοψηφία τους εκτοπίζεται στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, για να µην επιστρέψει ποτέ. Από
τους 50.000 Εβραίους και Εβραίες της Θεσσαλονίκης
προπολεµικά, οι περίπου 1.500 επιζήσαντες επέστρεψαν
στην πόλη τους και βρήκαν κατεστραµµένες τις περι-
ουσίες, τους ναούς και τα νεκροταφεία τους.
Σε µια πόλη µε τόσο µεγάλη εβραϊκή παράδοση αλλά
και φηµισµένη, ως «η πόλη των γεύσεων και του καλού
φαγητού», η απουσία της σεφαραδίτικης κουζίνας από
τον χώρο της εστίασης, ήταν παραπάνω από αισθητή.
Το κενό αυτό, έρχεται πλέον να καλύψει το Αγιολί Σε-
φαράντ. Στον επάνω όροφο του εστιατορίου Αγιολί,
στην παραλία, ένας ιδιαίτερος χώρος περιµένει τους
επισκέπτες και τις επισκέπτριες, αφιερωµένος στην θεσ-
σαλονικιώτικη σεφαραδίτικη κουζίνα και ξεκίνησε σή-
µερα µε το γεύµα του Σαµπάτ.
Κάθε Σαµπάτ (Σάββατο), το κιντούς, η προσευχή πριν
το φαγητό, θα γίνεται 12:30 και θα ακολουθεί γεύµα. Το
Σαµπάτ είναι µια µέρα γιορτής και το τραπέζι είναι γιορ-
τινό. Η οικογένεια τρώει µαζί, πίνοντας κρασί, µε συνο-
δεία από προσευχές και εβραϊκά παραδοσιακά
τραγούδια. Όποιος βέβαια, θέλει να δοκιµάσει τη σε-
φαραδίτικη κουζίνα, µπορεί να το κάνει και οποιαδήποτε
άλλη µέρα και ώρα στο εστιατόριο.
Το Σαµπάτ ξεκινάει το σούρουπο της Παρασκευής, µε
την προσευχή του Σαµπάτ στη Συναγωγή και τελειώνει
το σούρουπο του Σαββάτου. Το Σαµπάτ δεν είναι απλά
µια µέρα ανάπαυσης, είναι µια ολόκληρη φιλοσοφία και
τελετουργία. Είναι η ηµέρα που σύµφωνα µε την ραββι-
νική διδασκαλία οι πιστοί οφείλουν να µην κάνουν καµία
εργασία. ∆εν δουλεύουν, δεν οδηγούν, δεν ταξιδεύουν,
δεν χρησιµοποιούν τηλέφωνα και υπολογιστές. Είναι µια
µέρα αφιερωµένη στην ανάπαυση, στο φαγητό και στην
οικογένεια. Ένας από τους λόγους που οι Εβραίοι µέχρι

και σήµερα, ζουν όλοι µαζί σε µια περιοχή, είναι για να
µπορούν να πάνε στη Συναγωγή µε τα πόδια κατά την
διάρκεια του Σαµπάτ.
Στο γεύµα του Σαµπάτ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
φαγητά είναι το Χαµίν (ζεστό). Για το λόγω του ότι, στο
Σαµπάτ απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία, το
Χαµίν µαγειρεύεται από την Παρασκευή για το Σάββατο.
Για να µπορεί όµως να παραµένει ζεστό, παλαιότερα το
καλύπτανε µε κουβέρτες, άλλοι το κρατούσαν κλεισµένο
σε ένα πήλινο φούρνο. Πλέον, υπάρχει ηλεκτρονικός
τρόπος να διατηρηθεί το γεύµα ζεστό, µιας και υπάρχει
το ηλεκτρικό ρεύµα. Το Χαµίν έχει ιδιαίτερη γεύση, µα-
γειρεύεται για πολλές ώρες πάνω στην φωτιά και έτσι
χάνει όλες του τις βιταµίνες και γίνεται πολύ βαρύ. Πε-
ριλαµβάνει πατάτες, κρέας µόσχου, σιτάρι, ρύζι, αυγά,
φασόλια, κρεµµύδια.
Αποφάσισα να παρευρεθώ την πρώτη µέρα αυτής της
προσπάθειας, στο πρώτο δηµόσιο Σαµπάτ και ποιός
άλλος θα µπορούσε να µε συνοδεύσει, από τον φίλο µου
Άριστείδη Παρασκάκη, άνθρωπο µε ιδιαίτερη ευαισθη-
σία ως προς τα θέµατα των Εβραίων συµπολιτών µας
και της κουλτούρας τους. Όσες απορίες δεν µπόρεσε
να µου λύσει, τις κουβεντιάσαµε µε τον Ραββίνο Ααρόν
Ισραέλ. Οι άνθρωποι µας υποδέχτηκαν εγκάρδια και η
φιλοξενία ήταν άψογη. Το γεύµα µας, ξεκίνησε µε ζεστά
και κρύα ορεκτικά, σαλάτες και ψάρι. Περιµένοντας το
Χαµίν τραγουδήσαµε παραδοσιακά εβραϊκά τραγούδια
και προσευχές -για να µπει στο τραπέζι το χαµίν πρέπει
να προηγηθούν τουλάχιστον δυο τραγούδια, ζήτησε ο
Ραββίνος. Η συγκίνηση ήταν µεγάλη για τους παρευρι-
σκόµενους και τις παρευρισκόµενες, που πρώτη φορά
µετά το Ολοκαύτωµα τραγούδησαν και προσευχήθηκαν
ανοιχτά, σε δηµόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης και όχι σε
ιδιωτικές κατοικίες ή στην Ισραηλιτική Κοινότητα.

*Ειδικά για το γεύµα του Σαµπάτ, µε τηλεφωνικές κρατήσεις ως την
Πέµπτη το απόγευµα στο 6978008301 (Ρετζίνα Βαρσάνο). Ευχαριστώ
τον Άρη Παρασκάκη για την πολύτιµη βοήθεια, την κυρία Ρετζίνα Βαρ-
σάνο για την άψογη φιλοξενία, τον κύριο Ίνο Βαρσάνο, όπως και τον
Ραββίνο Ααρών Ισραέλ, για όλη την γνώση που µού µετέφεραν. Το 2002,
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φυτράκης το βιβλίο «Γεύση από Σεφα-
ραδίτικη Θεσσαλονίκη» µε συνταγές από την κ. Νίνα Μπενρουµπή, το
οποίο δυστυχώς, σήµερα είναι εξαντληµένο από τον εκδοτικό οίκο.

www.ppaarraallllaaxxiimmaagg..ggrr

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΙΤΙΡΙ∆Η

το Σαµπατ
και η σεφαραδιτικη κουζινα
στην Θεσσαλονικη*



Τα εφτά που δεν πρέπει να έχεις: 
πλούτο χωρίς µόχθο, 
γνώση χωρίς χαρακτήρα, 
πολιτική χωρίς αρχές, 
απόλαυση χωρίς συναίσθηµα, 
εµπόριο χωρίς ήθος, 
επιστήµη χωρίς ανθρωπιά, 
αγάπη χωρίς θυσία.

Μαχάτµα Γκάντι (1869-1948, 
Ινδός πολιτικός ηγέτης)



Ηφιλανθρωπία, «τσεδακά», είναι µια από τις υποχρε-
ώσεις του ιουδαϊκού Νόµου. Τα αρχαία χρόνια, έδι-
ναν ελεηµοσύνη στους φτωχούς. Κατά την

βιοµηχανική εποχή, δηµιουργήθηκαν µεγάλα φιλανθρωπικά
ιδρύµατα, από πλούσιες οικογένειες, για διάφορους σκο-
πούς. Η ιδιωτική φιλανθρωπία, σε συνεργασία µε τις κυ-
βερνήσεις χρησιµοποιήθηκε για να βοηθήσουν απόρους,
για να µορφώσουν τον κόσµο, για να υπερασπιστούν τους
καταδιωκόµενους και για να περιθάλψουν αρρώστους. Η
έννοια της φιλανθρωπίας από ιδιώτες επιχειρηµατίες και
όχι από την αριστοκρατία, ήταν ένα από τα καλά αποτελέ-
σµατα της Βιοµηχανικής Επανάστασης.
Μετά τον Εµφύλιο Πόλεµο (της Αµερικής), δηµιουργήθη-
καν τεράστιες περιουσίες, µεταξύ αυτών ήταν και από επι-
χειρήσεις Γερµανών Εβραίων µεταναστών, που το όνοµά
τους ταυτίστηκε µε την ανάπτυξη της Αµερικής σε παγκό-
σµια δύναµη. Οι Seligman, Guggenheim, Bache, Kuhn,
Loeb, Warburg, Speyer, Schiff, Straus, Lehman, Wertheim,
Goldman, Sachs και Rosenwald, υπήρξαν ιδρυτές πολλών
σηµαντικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και καταστη-
µάτων λιανικής πώλησης. Οι εταιρείες χρηµατοοικονοµι-
κών υπηρεσιών, όπως η Lehman Brothers, Goldman,
Sachs,Wertheim Schroeder, και µεγάλοι πωλητές λιανικού
εµπορίου, όπως ο Macy, o Abraham & Straus, Sears, Roe-
buch, ξεκίνησαν από µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και
εξελίχθηκαν µε την ανάπτυξη της Αµερικής.
Ο Τζούλιους Ρόζενβαλντ έλεγε συχνά, ότι η οικονοµική του
επιτυχία ήταν 95% ιδρώτας και 5% έµπνευση. Ισχυριζόταν

ότι δεν γνώριζε το µέγεθος της περιουσίας του. Το σηµαν-
τικότερο για τον ίδιο, ήταν τι έκανε µε τα χρήµατα αυτά και
πώς θα επηρέαζε και άλλους να προσφέρουν. Ο γιός του,
Ουίλιαµ, θυµάται ότι ο πατέρας του έλεγε, ότι ο µεγάλος
πλούτος πραγµατοποιείται χάρη στην εµπιστοσύνη του κοι-
νού.
Ο Ρόζενβαλντ γεννήθηκε στο Σπρίγνκφλντ του Ιλλινόϊς, σε
ένα σπίτι, που βρισκόταν ένα τετράγωνο µακριά από το
σπίτι του Λίνκολν. Οι γονείς του ήταν Γερµανοί Εβραίοι,
που µετανάστευσαν στην Αµερική το 1850. Ο πατέρας του,
Σάµουελ, δούλευε σε ένα εργοστάσιο ανδρικών ενδυµά-
των, που είχαν τα αδέλφια της γυναίκας του, Αυγούστα Χά-
µερσλαφ. Τα αδέλφια Χάµερσλαφ µετακινήθηκαν στην Νέα
Υόρκη και τότε, ο Σάµουελ αγόρασε ένα κατάστηµα αν-
δρικών ειδών ιµατισµού. 
Σε ηλικία 17 ετών, ο Τζούλιους πήγε µαθητευόµενος στους
θείους του στην Νέα Υόρκη. Έγινε φίλος µε τον Χένρι
Γκόλντµαν (αργότερα ιδρυτή της Γκόλντµαν, Σακς) και τον
Χένρι Μόργκεντο (µελλοντικό πρέσβη και πατέρα του
υπουργού Οικονοµικών, επί Ρούσβελτ). Οι πρώτες προ-
σπάθειες του Τζούλιους στην Νέα Υόρκη και µετά στο Σι-
κάγο να δηµιουργήσει την δική του επιχείρηση ενδυµάτων
δεν είχαν µεγάλη επιτυχία. Το 1890 παντρεύτηκε την Αυ-
γούστα Νούσµπαουµ και έκαναν πέντε παιδιά. Η Αυγούστα
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Τζούλιους, κυ-
ρίως ως φιλάνθρωπος αλλά και ως έµπορος. Σε µια εποχή
που δεν ήταν εύκολη για τους ίδιους, ο Τζούλιους, αυθόρ-
µητα, έκανε µια δωρεά 2500$ σε ένα εβραϊκό φιλανθρω-
πικό έργο, η Αυγούστα τον υποστήριξε λέγοντάς του, ότι
δεν θα πρέπει ποτέ να διστάζει να δώσει χρήµατα για αγα-
θοεργούς σκοπούς. Στα τέλη του 1890 έγινε έµπορος και
το όνειρό του ήταν να κερδίζει 15.000$ το χρόνο, ώστε να
χρησιµοποιεί τα πέντε για τις ανάγκες της οικογένειας, να
αποταµιεύει τα πέντε και τα άλλα πέντε να τα δίνει σε φι-
λανθρωπίες.
Το 1895, ο αδελφός της Αυγούστας, Ααρών και ο Τζούλι-
ους επένδυσαν χρήµατα σε µια ενδιαφέρουσα επιχείρηση,
τη Sears, Roebuck & Co. Αυτή ήταν εταιρεία ταχυδροµι-
κών παραγγελιών και ιδρυτής της, ήταν ο Ρίτσαρντ Σίρς,
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Ροζενβαλντ
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((1862-1932)

οι 100 Εβραιοι 
που επηρεασαν 
τον κοσµο



που ήταν ένας οραµατιστής των πωλήσεων και του µάρκε-
τινγκ. Παρόλο που ήταν πρωτοπόρος στη διαφήµιση, δεν
ήταν αποτελεσµατικός έµπορος. Όταν ο Ααρών και ο Τζού-
λιους αγόρασαν το 25% της εταιρείας, ήταν σε χάος, η ποι-
ότητα των εµπορευµάτων ήταν κατώτερη αυτών που
έβρισκε κανείς στα καταστήµατα και ήταν διαφηµισµένα
παραπλανητικά. Ο Ρόζενβαλντ, ανέπτυξε αυτή την έξυπνη
ιδέα σε µια επιχείρηση, που θα είχε την εµπιστοσύνη του
καταναλωτή και θα είχε σωστό σχεδιασµό. Υπό την διοί-
κησή του, η Sears εξελίχθηκε σε µια τεράστια εταιρεία τα-
χυδροµικών παραγγελιών, εξυπηρετούσε πελάτες που δεν
έβρισκαν αυτό που είχαν ανάγκη στα τοπικά καταστήµατα,
και αντί να ταξιδεύουν µεγάλες αποστάσεις σε κακοτρά-
χαλους δρόµους, µπορούσαν να παραγγείλουν µέσα από
τον κατάλογο εµπορευµάτων της Sears και να το λάβουν
µέσω του ταχυδροµείου.
Οι πελάτες της Sears ήταν κυρίως από αγροτικές περιοχές
και εκτός από ενδύµατα και έπιπλα, τους εφοδίαζε µε όπλα
και «φίλτρα», µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που υπόσχονταν
θεραπεία σε κάθε πάθηση. Ο Ρόζενβαλντ σταµάτησε την
πώληση όπλων και φίλτρων, βελτίωσε την ποιότητα των εµ-
πορευµάτων και ο κατάλογος των προϊόντων ήταν ακριβής
στην απεικόνισή τους. Ακεραιότητα και τιµιότητα, και όχι
παραπλάνηση αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές. Οι Αµερι-
κάνοι πίστεψαν στον κατάλογο της Sears, που έγινε µια
σταθερά της ζωής στην Αµερική.
Λέγεται ότι ένα κοριτσάκι, ρώτησε τον δάσκαλό της από
που ήρθαν οι ∆έκα Εντολές και εκείνος απάντησε από την
«Sears and Roebuck, φυσικά».
Ο Ρόζενβαλντ εισήγαγε και άλλες καινοτόµες επιχειρηµα-
τικές πρακτικές, όπως την µαζική παραγωγή (πολύ πριν τον
Χένρι Φόρντ και άλλους γίγαντες της βιοµηχανίας), την εγ-
γύηση επιστροφής χρηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των
εξόδων µεταφοράς), την αποστολή ταχυδροµικών δεµά-
των, το πρώτο εργαστήριο δοκιµών των προϊόντων προς
πώληση, την πρώτη αυτόµατη µηχανή ανοίγµατος επιστο-
λών και υπήρξε από τις πρώτες εµπορικές εταιρείες, που
έκαναν δηµόσια εγγραφή (οργανωµένη από τους φίλους
του Γκόλντµαν, Σακς), καθώς και προγράµµατα αποταµί-
ευσης, διανοµή κερδών, προγράµµατα αγοράς µετοχών
της εταιρείας µε προνοµιακούς όρους από τους υπαλλή-
λους της (stock plans), ασφάλιση υγείας και ψυχαγωγία για
τους υπαλλήλους και όλα αυτά, ήταν αναπόσπαστο µέρος
της επιχείρησης του Ρόζενβαλντ.
Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε φόρος εισοδήµατος, ο Ρό-
ζενβαλντ και άλλοι, όπως ο Ροκφέλερ και ο Κάρνεγκι, δη-
µιούργησαν αµύθητο πλούτο. Ο Ρόζενβαλντ πίστευε, όπως
και άλλοι πριν από αυτόν, όπως ο βαρώνος Χίρς, o Σερ Μό-
ουζες Μοντεφιόρε και o Τζέικοµπ Σίφ, ότι η ζωή ενός επι-
χειρηµατία δεν αξίζει χωρίς κοινωνική ευθύνη.
Ο Ρόζενβαλντ, συνεισέφερε περισσότερα από 63 εκατοµ-

µύρια δολάρια σε φιλανθρωπικά έργα. Αποδέκτες των δω-
ρεών του, ήταν κοινωνικοί οικισµοί σε φτωχογειτονιές του
Σικάγο, οργανώσεις ενίσχυσης των µεταναστών, ερευνη-
τικά ινστιτούτα για τη γεωργία, το Πανεπιστήµιο του Σικάγο
και άλλα εξέχοντα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το
American Joint Distribution Commitee (που βοηθούσε τους
Εβραίους µετά τις καταστροφές του Α� Παγκοσµίου Πολέ-
µου, καθώς και τα θύµατα από το Βέλγιο, την Αρµενία, την
Συρία, την Σερβία και την Γερµανία). Ο Ρόζενβαλντ πρό-
σφερε ένα εκατοµµύριο δολάρια, µε την προϋπόθεση ότι η
Joint θα συνέλεγε εννέα εκατοµµύρια και έτσι, έγινε ο ηγέ-
της στην πρώτη µεγάλη καµπάνιά της. Βοήθησε κι άλλες
εβραϊκές οργανώσεις, όπως το American Jewish Commit-
tee, µουσεία, όπως το Μουσείο Επιστήµης και Τεχνολογίας
του Σικάγο, το οποίο και ίδρυσε.
Επιπλέον των δωρεών του, ο Ρόζενβαλντ ανέπτυξε νέους
τρόπους, στο πώς να προσφέρεις. Αντίθετος µε την έννοια
του διαρκούς κληροδοτήµατος, που όριζε στο διηνεκές
πώς θα έπρεπε να δαπανηθούν οι δωρεές, πίστευε ότι οι
διαχειριστές και οι διευθυντές έπρεπε να έχουν την ευχέ-
ρεια να χρησιµοποιούν το κεφάλαιο και τους τόκους, χωρίς
περιορισµούς. Ο τρόπος που έδινε τις δωρεές επηρέασε
τον τρόπο που τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα τις δέχονταν και
τις δαπανούσαν. Πίστευε ότι τα χρήµατα είναι προτιµότερο
να δαπανούνται προληπτικά, πριν δηµιουργηθεί κρίση και
ότι είναι σηµαντικό να προσφέρεις, έτσι ώστε και άλλοι να
ακολουθούν το παράδειγµά σου.
Εκτός από τις χρηµατικές δωρεές που έκανε, διέθετε τον
χρόνο και την εµπειρία του για το κοινό καλό. Υπηρέτησε
στην Επιτροπή Σχεδιασµού του Σικάγο, θεµελιώνοντας τον
σχεδιασµό του σύγχρονου Σικάγο. ∆ιορίστηκε από τον
πρόεδρο Γούντροου Γουίλσον, µέλος της Συµβουλευτικής
Επιτροπής του Συµβουλίου Εθνικής Άµυνας, µε επικεφαλής
τον Μπερνάρντ Μπαρούχ. Οι γνώσεις του περί του λιανικού
εµπορίου, βοήθησαν στον εξοπλισµό του αµερικάνικου
στρατού.
Ακολουθώντας το παράδειγµα του Λίνκολν, ο Ρόζενβαλντ
υποστήριξε την εκπαίδευση των νέων µαύρων του Νότου.
Χρηµατοδότησε την οικοδόµηση δύο χιλιάδων σχολείων
στον αγροτικό Νότο, βιβλιοθήκες και κτίρια της YMCA για
τους Αφρο-αµερικανούς. Αυτά τα σχολεία έγιναν γνωστά,
ως «Σχολεία Ρόζενβαλντ». Φωτογραφίες του Λίνκολν, του
Ουάσιγκτον και του Ρόζενβαλντ, κοσµούν πολλά σχολεία και
σπίτια Αφρο-αµερικανών, που αισθάνονται ευγνωµοσύνη.

1199

Από το οµότιτλο βιβλίο τού
MICHAEL SAPIRO

µετάφραση ΑΑλλίίκκηη  ΑΑρροούύχχ--ΜΜοορρδδεεχχάάιι
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ΒΒιιεεττννααµµέέζζοοιι  µµεεττααννάάσσττεεςς//ππρρόόσσφφυυγγεεςς
Στις 10 Ιούνιου του 1977, ένα ισραη-
λινό εµπορικό πλοίο µε προορισµό
την Ιαπωνία, βρήκε στον δρόµο του
ένα πλοιάριο µε 66 νοτιο-βιετναµέ-
ζους. Οι τελευταίοι, δεν είχαν ούτε
νερό ούτε φαί, το δε σκάφος τους
έµπαζε νερά. Αν και εξέπεµψαν SOS,
αγνοήθηκαν πλήρως από ένα ανατο-
λικο - γερµανικό εµπορικό πλοίο, ενώ
το ίδιο έπραξαν και ένα νορβηγικό,
ένα γιαπωνέζικο και ένα παναµέζικο
σκάφος.
Αντιθέτως, το ισραηλινό εµπορικό
περιµάζεψε τους νοτιο-βιετναµέ-
ζους, που είχαν δραπετεύσει από το
Βιετνάµ µετά την νίκη των κουµουνι-
στών, προσφέροντάς τους νερό,
τροφή, ρούχα και ιατρική περίθαλψη
και τους µετέφεραν στο Ισραήλ.

Από το 1977 και µέχρι το 1979, το Ισ-
ραήλ δέχτηκε 360 Βιετναµέζους
πρόσφυγες, στους οποίους παρα-
χώρησε (µε συνοπτικές διαδικασίες)
την ισραηλινή υπηκοότητα, πλήρη
πολιτικά δικαιώµατα και δωρεάν δια-
µερίσµατα.

Για την ιστορία, σήµερα έχουν µείνει
στο Ισραήλ κάπου 150-200 Βιετνα-
µέζοι και οι απόγονοί τους. Οι υπό-
λοιποι πήγαν στην Ευρώπη και την
Βόρειο Αµερική.

ΑΑφφρριικκααννοοίί  µµεεττααννάάσσττεεςς//ππρρόόσσφφυυγγεεςς
Μεταξύ των ετών 2008 – 2009, 30
µετανάστες δολοφονηθήκαν από τις
αιγυπτιακές Αρχές, στην προσπά-
θειά τους να περάσουν στο Ισραήλ.
Αυτοί ήταν οι τυχεροί. Όσοι δεν πέ-
θαναν, βασανίστηκαν, βιάστηκαν ή
υπέστησαν αφαίρεση οργάνων από
τους διακινητές δουλεµπόρους, ως
επί το πλείστον Βεδουίνους, που
ζουν στην χερσόνησο του Σινά.
Από το 2008, το Ισραήλ άρχισε να
δέχεται τους µετανάστες και πρό-
σφυγες από την Ερυθραία και το
Σουδάν, παρόλο που µε την τελευ-
ταία δεν έχει καν διπλωµατικές σχέ-
σεις, αφού το Σουδάν θεωρεί το
Ισραήλ εχθρικό κράτος.
Στην προσπάθειά του να βοηθήσει
τους µετανάστες, το Ισραήλ τους
παραχώρησε άδεια παραµονής
αλλά όχι εργασίας. Παρόλα αυτά,
υπήρχε ρητή εντολή να µην συλλαµ-
βάνονται όσοι βρίσκουν δουλειά και
να µην τιµωρούνται µε πρόστιµο,
όσες επιχειρήσεις παρέχουν εργα-
σία στους µετανάστες.
Οι συνθήκες αυτές, έφεραν µεγάλο
αριθµό µεταναστών. Το 2012, ο
αριθµός τους είχε φτάσει τις 55.000.
Ήταν ένας αριθµός, που το Ισραήλ
δεν µπορούσε να διαχειριστεί.
Ανοίγω µία παρένθεση. Το Ισραήλ
έχει έκταση, όσο η Πελοπόννησος

και πληθυσµό κάτι λιγότερο από 8,5
εκατοµµύρια. Κλείνει η παρένθεση.
Το αποτέλεσµα ήταν, να αναγκαστεί
το Ισραήλ να φτιάξει ηλεκτρονικό
φράκτη µεταξύ της επικράτειάς του
και του Σινά και να διώξει περίπου
τους µισούς, είτε στις πατρίδες
τους, είτε σε άλλες χώρες που δέ-
χτηκαν να τους πάρουν.
Για την ιστορία, σήµερα ζουν στο Ισ-
ραήλ γύρω στους 27,000 Αφρικανοί
µετανάστες.

ΆΆρρααββεεςς  µµεεττααννάάσσττεεςς//ππρρόόσσφφυυγγεεςς
Αν νοµίζετε ότι ο παραπάνω τίτλος
είναι λάθος, πλανάστε πλάνην οι-
κτράν.
Μέχρι το 1975, ο Λίβανος ήταν µία
χώρα τόσο ωραία και πλούσια, που
τον είχαν βαφτίσει «η Ελβετία της
µέσης Ανατολής». ∆υστυχώς όµως,
από το 1970, όταν ο Αραφάτ και η
PLO µετακόµισαν στον νότιο Λίβανο,
τα πρώτα σηµάδια αναταραχής άρ-
χισαν να φαίνονται.
Έτσι, το 1977 άρχισε ο πόλεµος Πα-
λαιστινίων και Λιβανέζων Χριστιανών
Μαρωνιτών. Αµέσως, το Ισραήλ
άνοιξε στα σύνορα µε τον Λίβανο,
κοντά στην ισραηλινή πόλη Με-
τούλα, ένα πέρασµα που ονοµά-
στηκε «η πύλη της καλής θέλησης»
ή «η πύλη της Φατίµα», όπως την
ονόµαζαν οι Λιβανέζοι.
Μέσα από αυτή την πύλη, το Ισραήλ
δέχτηκε χιλιάδες πρόσφυγες, οι
οποίοι είχαν αυτοµάτως δικαίωµα
εργασίας στην Χάιφα ή όπου αλλού
µπορούσαν να βρουν εργασία και
όχι µόνο.

Ισραηλ και µεταναστες
Όποτε γράφω κάτι για µετανάστες, πρόσφυγες κλπ, το πρώτο σχόλιο που πάντα παίρνω είναι περίπου, «εσείς στο
Ισραήλ, γιατί δεν δέχεστε µετανάστες/ πρόσφυγες» ή, «εσείς, γιατί δεν βοηθάτε τους κατατρεγµένους», µε άλλα
λόγια, από τη πόλη έρχοµαι και στην κορυφή κανέλλα ή άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.
Επειδή όµως, θα υπάρχουν πολλοί καλοπροαίρετοι οι οποίοι όντως θα αναρωτηθούν, αν οι προαναφερθείσες ερω-
τήσεις έχουν κάποια βάση, αποφάσισα να απαντήσω. Και δεν θα γράψω για τους Εβραίους πρόσφυγες, καθ’ ότι
είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Οι πρώτοι Βιετναµέζοι πρόσφυγες, µεταφέ-
ρονται από το αεροδρόµιο του Ben Gourion
στο Τελ Αβιβ, 26 Ιουνίου 1977 (Moshe Mil-
ner/GPO/NEWSROOM)
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Οι Λιβανέζοι πρόσφυγες, όπως και
οι Λιβανέζοι στρατιώτες και απλοί
πολίτες του Νοτίου Λιβάνου, είχαν
ιατρική περίθαλψη. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία του Western Galilee Hospi-
tal, το ένα τρίτο των ασθενών του
οφθαλµολογικού τµήµατος, ήταν
Άραβες.
Όλα αυτά σταµάτησαν, όταν το Ισ-
ραήλ απεχώρησε από τον Λίβανο, το
2000.
Αλλά ο Λίβανος δεν είναι η µοναδική
περίπτωση. Κατά την διάρκεια της
εισβολής του Ισραήλ στην Γάζα
το2012 και 2014, το Ισραήλ, εκτός
από την καθηµερινή βοήθεια που
έστελνε (800 περίπου φορτηγά την
ηµέρα), δεχόταν στα νοσοκοµεία
του και ασθενείς από τον άµαχο
πληθυσµό.
∆εν θα σας κουράσω µε στοιχεία,
αλλά µπορείτε να βρείτε άπειρες τέ-
τοιες περιπτώσεις στο διαδίκτυο. Το
ίδιο συµβαίνει και στα υψώµατα του
Γκολάν, όπου τραυµατίες περνούν
τα σύνορα για ιατρικούς λόγους.
Μάλιστα, οι θρησκευτικοί ηγέτες
του Ισραήλ ζητάνε από την κυβέρ-
νηση, να δεχτεί πρόσφυγες.

ΑΑννθθρρωωππιισσττιικκήή  ββοοήήθθεειιαα
Επειδή η λίστα είναι τεράστια στον
τοµέα αυτόν, θα αρκεστώ µόνο σε
µερικές περιπτώσεις και µόνο στην
ηµεροµηνία και τόπο καταστροφής.

ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22001100  --  ΑΑϊϊττήή  σσεειισσµµόόςς
Η µονάδα του στρατού, εκτός των
άλλων φτιάχνει µετά από 48 ώρες,
το πρώτο και µοναδικό κινητό νο-
σοκοµείο.

ΑΑππρρίίλλιιοοςς  22000088  -- ΝΝεεππάάλλ  σσεειισσµµόόςς
Η µονάδα του στρατού, εκτός των
άλλων, φτιάχνει το πρώτο και µονα-
δικό κινητό νοσοκοµείο.

ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000066 --  ΚΚέέννυυαα  κκααττάάρρ--
ρρεευυσσηη  ππεεννττααόόρροοφφηηςς  πποολλυυκκααττοοιικκίίααςς  
Η µονάδα του στρατού, εκτός των
άλλων φτιάχνει κινητό νοσοκοµείο.

ΣΣεεππττέέµµββρριιοοςς  22000044 –– ΑΑίίγγυυππττοοςς  ττρροο--
µµοοκκρρααττιικκήή  εεννέέρργγεειιαα  σσττηηνν  ΤΤάάµµππαα  ττηηςς
ΑΑιιγγύύππττοουυ
Η µονάδα του στρατού περιθάλπει
και µεταφέρει στο Ισραήλ τραυµατι-
σµένους.

ΑΑύύγγοουυσσττοοςς  11999999 ––  ΤΤοουυρρκκίίαα  σσεειισσµµόόςς
Η µονάδα του στρατού εκτός των
άλλων φτιάχνει κινητό νοσοκοµείο. 

ΣΣεεππττέέµµββρριιοοςς  11998855  --  ΜΜεεξξιικκόό  σσεειισσµµόόςς
Η µονάδα του στρατού, εκτός των
άλλων φτιάχνει κινητό νοσοκοµείο. 

ΕΕλλλλάάςς  
ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  11995533
Η πρώτη φορά που το Ισραήλ
έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στην
Ελλάδα, ήταν στους σεισµούς της
Κεφαλονιάς, το 1953. Την στιγµή
εκείνη, το ισραηλινό πολεµικό ναυ-
τικό έκανε ασκήσεις και άκουσε τυ-
χαία, την έκκληση για βοήθεια από
την Κεφαλονιά και έτρεξε αµέσως.
Επί 48 ώρες, οι άνδρες του έσκα-
βαν, έσωζαν ζωές, χειρούργησαν,
έκαναν τον ενδιάµεσο µε την ελλη-
νική κυβέρνηση, µέσω του VHF και
µετέφεραν τραυµατίες στην Πάτρα.

ΣΣεεππττέέµµββρριιοοςς  11999999 --  ΣΣεειισσµµόόςς  µµεε  114433
ννεεκκρροούύςς  κκααιι  22..000000  ττρρααυυµµααττίίεεςς
Η στρατιωτική µονάδα του Ισραήλ
φτάνει, αλλά χάρη στην ελληνική
γραφειοκρατία, το 50% του υλικού
της δεν βγαίνει από το τελωνείο. Η
ελληνική πολιτεία φοβήθηκε, µήπως
οι ισραηλινοί στρατιώτες τα πουλή-
σουν λαθραία! ∆εν κάνω πλάκα.
Ήµουν εκεί µε την µονάδα, για να
βοηθήσω σε ό,τι χρειαζόταν. Πα-

ρόλα αυτά, έκανε τη δουλειά της.

ΗΗλλεείίαα  22000077--  ΠΠυυρρκκααγγιιέέςς  σσεε  πποολλλλάά
µµέέρρηη  ττηηςς  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ
Το Ισραήλ στέλνει την σχολή αξιω-
µατικών της Πυροσβεστικής υπηρε-
σίας.

ΛΛέέσσββοοςς  ΒΒόόρρεειιαα  ΕΕλλλλάάδδαα  ΜΜάάιιοοςς  22001155
Μέχρι σήµερα η ιδιωτική ανθρωπι-
στική οργάνωση IsraAid βρίσκεται
στην Μυτιλήνη και στην βόρεια Ελ-
λάδα, παρέχοντας βοήθεια και υγει-
ονοµική αρωγή σε φάρµακα και
προσωπικό (Άραβες και Ισραηλινοί)
και ίσως, η µοναδική οργάνωση που
παρέχει ψυχιατρική υποστήριξη και
ψυχολογική φυσικά.

ΣΣυυµµππέέρραασσµµαα
Γιατί δεν τα ξέρετε όλα αυτά, αγαπη-
τοί µου και καλοπροαίρετοι φίλοι;
Απλά, ας είναι καλά η αντί-ισραηλινή
ελληνική πολιτική σκηνή, µέχρι πριν
κάποια χρόνια και φυσικά, τα ελλη-
νικά ΜΜΕ, που προτιµούν µέχρι σή-
µερα να φάνε ένα µαγκάλι κάρβουνα,
παρά να γράψουν, να πουν ή να δεί-
ξουν κάτι, υπέρ του Ισραήλ.
Ξέρετε πώς κατάλαβα, πως η «πύλη
της καλής θελήσεως», ήταν ισραη-
λινή; Από τις στολές των στρατιω-
τών. Το θέµα ανέφερε σε δισέλιδο
φωτο-ρεπορτάζ εκείνη την εποχή, το
περιοδικό «Ταχυδρόµος» και δεν
ανάφερε τίποτα απολύτως για το Ισ-
ραήλ, ή τον Λίβανο!
Ενώ, όταν η Ελλάδα έστειλε το 2010
τα πυροσβεστικά της αεροπλάνα, να
βοηθήσει στην κατάσβεση της φω-
τιάς στη Χάιφα, όλα τα µέσα έγρα-
ψαν και έδειξαν το τι κάνουν οι
Έλληνες, που έγιναν δεκτοί από τον
πρόεδρο του κράτους και τον πρω-
θυπουργό.
Με το χέρι στην καρδιά, πόσοι από
εσάς που διαβάζετε αυτό το πόνηµα,
ξέρατε για την περίπτωση της Ελλά-
δος; Πολλοί λίγοι, είµαι σίγουρος.
Αυτά, για να ξέρουµε τι λέµε.

Πηγή: CCoohheenn..ggrr,,  2244..33..22001155

Αεροπορική µεταφορά βρέφους στο Ισραήλ
από πληγείσα περιοχή
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Το κίνηµα B.D.S. είναι από τα αρχικά των αγγλικών λέ-
ξεων Βoycott, Divestment, Sanctions, που σηµαίνουν
µποϋκοτάζ, εκποίηση, κυρώσεις. Το συγκεκριµένο κί-
νηµα, έχει ως στόχο την καθιέρωση στην συνείδηση της
παγκόσµιας κοινής γνώµης, του Ισραήλ ως ενός κρά-
τους ναζιστικού και ψεύτικου, του οποίου η ύπαρξη πρέ-
πει να ακυρωθεί. Η κριτική σε ένα κράτος δεν είναι
αντισηµιτισµός, η απαγόρευση ύπαρξής του όµως, είναι
καθαρό µίσος και ρατσισµός που επιθυµεί την εξόντωση
και όχι την λύση σε µια διαµάχη.
Εµφανίστηκε το 2001 από ΜΚΟ που συµµετείχαν στο
Παγκόσµιο Συνέδριο κατά του Ρατσισµού στο Durban
της Νοτίου Αφρικής. Η προσπάθειά τους επικεντρώθηκε
στο να ταυτιστεί το Ισραήλ µε το Απαρτχάιντ της Αφρι-
κής, ώστε η µόνη λύση για την κατάλυσή του να είναι η
αποµόνωση του. Ήταν τόσο ακραίες οι τοποθετήσεις
των εισηγητών, που ακόµα και η Πρόεδρος του Συνε-
δρίου, εκπρόσωπος του Ο.Η.Ε για τα Ανθρώπινα ∆ι-
καιώµατα -οργανισµός που φηµίζεται για την έλλειψη
αντικειµενικότητας- τους κατηγόρησε για ακραίο αντι-
σηµιτισµό.
Από τότε µέχρι σήµερα έχει γίνει µια απίστευτη εξά-
πλωση του κινήµατος µέσω της γνώριµης οδού της προ-
παγάνδας και αλλοίωσης ιστορικών στοιχείων. Γιατί έχει
επιτυχία; Γιατί αφορά τους Εβραίους. Γιατί στηρίζεται
στο φαινόµενο ενός αιώνιου µίσους, που µάλλον δεν θα
σβήσει ποτέ. Απλά πρέπει να µάθουµε να αµυνόµαστε
καλύτερα για να επιβιώσουµε.
Στρατηγική του είναι η πολιτιστική, εµπορική, οικονοµική
και επιστηµονική αποµόνωση οποιουδήποτε κατάγεται
από το Ισραήλ ή είναι Εβραίος και δεν αφορίζει δηµόσια
το κράτος. ∆εν δίστασαν πρόσφατα να µποϋκοτάρουν
σε Πανεπιστήµιο του Σικάγο, οµιλία του Παλαιστίνιου
Μπασσέµ Έιντ, ο οποίος έχει δηµιουργήσει έναν οργα-
νισµό που ασχολείται µε την καταπάτηση των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων που διαπράττει η Παλαιστινιακή Αρχή
κατά των ίδιων των Παλαιστινίων.
Στα βήµατα στρατηγικής του Γκαίµπελς, πρώτα διαδί-
δουν την ιδεολογία που αργότερα θα γίνει ο ∆ούρειος
Ίππος για να µπορέσουν να επιτεθούν. Αν ο Γκαίµπελς
είχε σύµµαχο τις εφηµερίδες που ήλεγχε, σήµερα µε την
εξάπλωση της τεχνολογίας εκείνος που ελέγχει τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ελέγχει τον κόσµο όλο. Όπως
συµβαίνει στην άγρια ζωή αν αποµονώσεις το θήραµα,

θα πετύχεις πιο εύκολα την εξόντωσή του. Στοχοποίηση,
αποµόνωση, εξόντωση. Άξιοι µαθητές και συνεχιστές
ενός έργου, που τελικά δεν τέλειωσε µε το Ολοκαύτωµα. 
Σήµερα, πολλά από τα µεγαλύτερα Πανεπιστήµια της
Αµερικής, Αγγλίας και Καναδά έχουν υπογράψει πρω-
τόκολλα συνεργασίας αντί ισραηλινής δράσης, όπως
ονοµάζεται. Είναι θλιβερό να βλέπεις νέα παιδιά να πο-
λεµούν µε µίσος ένα κράτος, χωρίς να έχουν να προτεί-
νουν λύσεις. Να επιτίθενται σε συµφοιτητές τους µόνο
και µόνο επειδή δεν ακολουθούν την ίδια ρητορική µί-
σους. Η υποκρισία του αρχηγού του κινήµατος εναντίον
των ισραηλινών πανεπιστηµίων, του Οµάρ Μπαργκουτί,
εντοπίζεται πως ο ίδιος θα κάνει το µεταπτυχιακό του
στο Πανεπιστήµιο του Τελ Αβίβ. Προφανώς, για να µε-
λετήσει τον εχθρό από µέσα. Και δεν καταλαβαίνει πως
µε την κίνησή του αυτή, το µόνο που αποδεικνύει είναι
τον δηµοκρατικό τρόπο λειτουργίας του συγκεκριµένου
πανεπιστηµίου. 
Συµφέρει όλο αυτό τους Παλαιστινίους; Θα τους δώσει
ειρήνη; Φυσικά και όχι, απλά θα γεµίσει τις τσέπες των
επιτήδειων, που διαφηµίζουν έναν πόλεµο για την ει-
ρήνη. Μόνο που τα πολεµοφόδια κοστίζουν και οι υπο-
στηρικτές πληρώνουν µεγάλα ποσά. 
Περίπου 2.500 Παλαιστίνιοι έχασαν την δουλειά τους,
όταν η ισραηλινή εταιρεία Soda Stream στοχοποιήθηκε
από το B.D.S., µε αποτέλεσµα να µεταφερθεί από την
Ιουδαία και την Σαµάρεια στην έρηµο Νεγκέβ. Ιουδαία
και Σαµάρεια, πόλεις που εδώ και χιλιάδες χρόνια κα-
τοικούσαν και Εβραίοι. Αλλά η ιστορία οφείλει να αλλά-
ξει για να πείσει. Ο δεσµός των Εβραίων µε αυτή τη γη
πρέπει όχι µόνο να αµφισβητηθεί αλλά να αποδειχτεί ένα
µεγάλο ψέµα. Ακόµη και ο Χριστός µπορεί να θεωρηθεί
πρόσφυγας από την Κίνα, αρκεί να ακυρωθεί κάθε υπο-
ψία ίχνους εβραϊκής παρουσίας στην περιοχή. 
Στις Βρυξέλλες, το µποϊκοτάρισµα επεκτάθηκε και στο
πένθος. Απαγορεύεται να υπάρχει ισραηλινή σηµαία
στην πλατεία Χρηµατιστηρίου, όπου συγκεντρώνονται
άνθρωποι για να προσευχηθούν για τα θύµατα των τρο-
µοκρατικών επιθέσεων. Η σηµαία του Ισραήλ κάηκε και
αντικαταστάθηκε. Και όχι µονάχα µια φορά. Το πιο ανη-
συχητικό; Ότι η αντίδραση σε αυτή την άθλια κίνηση
ήταν αυστηρά µεµονωµένη. 
Στην Ελλάδα συναντάµε το µποϊκοτάρισµα, κυρίως σε
επίπεδο πολιτισµού, όπως είναι το φεστιβάλ ισραηλινού

στα βηµατα
του , το B.D.S
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κινηµατογράφου που συνήθως συγκεντρώ-
νει οµάδα διαδηλωτών µε αντί ισραηλινά
συνθήµατα. Έλληνες καλλιτέχνες ακύρωσαν
στο παρά πέντε, συµµετοχή τους σε συναυ-
λία µε ισραηλινό τραγουδιστή. Την εποµένη
κιόλας ηµέρα ηρωποιήθηκαν µέσω δηµοσι-
ευµάτων για την θαρραλέα αντίστασή τους
στο εγκληµατικό και ναζιστικό Ισραήλ. Πριν
δύο χρόνια, άλλη τραγουδίστρια ακύρωσε
συναυλίες στο Ισραήλ, ύστερα από πιέσεις
δηµοσιευµάτων, που ακολουθούν την τα-
κτική του κινήµατος µποϊκοταρίσµατος, για
να τραγουδήσει τελικά σε εκδήλωση για το
ένα καράβι για την Γάζα.
Για να πετύχει το B.D.S., απαγορεύεται οτι-
δήποτε ενώνει µε το Ισραήλ και τους Εβραί-
ους. Τέχνη, επιστήµη, βιβλία, τεχνολογία,
ιατρική µε εβραϊκή ταυτότητα δέχονται επί-
θεση.  Υποστηρικτές τους, οι ανά τον κόσµο
προοδευτικοί αντιφασίστες. Γιατί αντιφασί-
στας που σέβεται τον εαυτό του, απαγο-
ρεύεται να µην είναι εναντίον της ύπαρξης
του εβραϊκού κράτους.
Πόσο µπορεί αυτή η πολιτική αποµόνωσης
και ρητορική µίσους, να επηρεάσει τις
εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσµο; Η
απάντηση δίνεται µέσα από την διοργάνωση
ενός συνεδρίου στην Ιερουσαλήµ µε την κω-
δική ονοµασία «stopBDS», ενώ το επόµενο
ήδη προγραµµατίζεται να γίνει στο Λος Άν-
τζελες. Αν δεν υπήρχε κίνδυνος, δεν θα
υπήρχε τόσο έντονη ανησυχία. Ακτιβιστές,
πολιτικοί, καλλιτέχνες και ο Πρόεδρος του
Παγκόσµιου Εβραϊκού Συνεδρίου, Ronald
Lauder, µίλησαν ανοιχτά για τον αντισηµιτι-
σµό και τους κινδύνους αυτής της οµάδας.
Ακόµη και η βράβευση του πρώην προέδρου
Σιµόν Πέρες από την UNESCO πριν ένα
µήνα, κινδύνευσε από συντονισµένες προ-
σπάθειες του B.D.S. 
Ο απλός κόσµος και οι θεσµοί πρέπει όλοι
µαζί να καταλάβουµε, πως η υποτίµηση του
µεγέθους ενός προβλήµατος δεν αποδυνα-
µώνει το πρόβληµα αλλά εµάς και τις αντι-
δράσεις µας. Ο σύγχρονος αντισηµιτισµός
ζητά πάλι την δαιµονοποίηση Εβραίων, για
να µπορέσει χωρίς εµπόδια να µας επιτεθεί
ξανά. Ζητά την αποµόνωση της εβραϊκής
σκέψης και δηµιουργίας σε όλο τον κόσµο,
ώστε να ακυρωθεί η ίδια η ύπαρξη του κρά-
τους του Ισραήλ. Από εµάς εξαρτάται αν θα
τα καταφέρει. 

Ένας άνθρωπος, ένας κόσµος ολάκερος

Σε µισνά όπου εξεταζόταν το ζήτηµα αξιοπιστίας ενός µάρτυρα, οι
Ραββίνοι έφτασαν στο ερώτηµα για ποιο λόγο ο Αδάµ δηµιουργή-
θηκε πρώτος και µόνος (Γένεσις 1,27 & 2,7) και όχι ταυτόχρονα µε
τους άλλους ανθρώπους. Οι σοφοί αποφάνθηκαν,

ΜΙΣΝΑ Γι’ αυτόν το λόγο δηµιουργήθηκε µόνος του, ώστε να µας δι-
δάξει πως, όποιος καταστρέφει έστω και µόνο µια ψυχή, για τη
Γραφή είναι το ίδιο ένοχος µε το να κατέστρεψε έναν ολόκληρο
κόσµο. Παροµοίως, όποιος διασώζει έστω και µόνο µια ψυχή, για τη
Γραφή είναι το ίδιο άξιος σα να έσωσε έναν ολόκληρο κόσµο. Ακόµη,
ο Αδάµ δηµιουργήθηκε µόνος, για να υπάρχει ειρήνη ανάµεσα στους
ανθρώπους, ώστε κανείς να µην µπορεί να πει στον συνάνθρωπό του
«Ο πατέρας µου ήταν µεγαλύτερος από τον δικό σου». Ακόµη πε-
ρισσότερο, δηµιουργήθηκε µόνος του, ώστε οι αιρετικοί να µην µπο-
ρούν να πουν «Υπάρχουν πολλές αρχές στον ουρανό». Αλλά, ο Αδάµ
δηµιουργήθηκε µόνος του και για να φανερώσει τη µεγαλοσύνη του
Θεού, Ευλογητός ας είναι: αν κάποιος κόψει πολλά νοµίσµατα από
ένα καλούπι, αυτά θα είναι όλα ίδια· όµως, ο Ύψιστος Βασιλιάς των
βασιλιάδων, ο Άγιος, Ευλογηµένος ας είναι, αν και έπλασε τον κάθε
άνθρωπο µε τη σφραγίδα του πρωταρχικού, κανείς δεν είναι ίδιος
µε τον συνάνθρωπό του. Κατά συνέπεια, κάθε ένας άνθρωπος µπο-
ρεί να αναφωνήσει: «Ο κόσµος δηµιουργήθηκε για τη δική µου
χάρη!»
bSanhedrin 37a

ΣΧΟΛΙΑ Εδώ το Ταλµούδ απαντά πως ο Θεός δηµιούργησε πρώτο
και µόνο τον Αδάµ, ώστε όλες οι επερχόµενες γενεές να αντιλη-
φθούν την ανεκτίµητη αξία έστω και µιας µόνο ανθρώπινης ζωής.
Ακόµη, η µεµονωµένη δηµιουργία του Αδάµ θα πρέπει πάντα να θυ-
µίζει σε όλη την ανθρωπότητα, ότι όλοι προέρχονται από έναν κοινό
πρόγονο και κατά συνέπεια, τελικά είναι όλοι συγγενείς. Παρ’ όλα
αυτά, ο κάθε άνθρωπος είναι όµοιος αλλά και διαφορετικός από τους
άλλους. […]

― ο Αδάµ δηµιουργήθηκε µόνος: Κατά κάποιον τρόπο, ο Αδάµ έµοι-
αζε µε τον σπόρο του δένδρου που µέσα του έκρυβε ένα ολόκληρο
δάσος (εικόνα πολύ αγαπητή στους ιερούς συγγραφείς). […]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΖΑΡΡΑΣ
ΤΤααλλµµοούύδδ

εκδόσεις Έννοια

ταλµουδικες ιστοριες
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η επιτυχία του ∆ιασπορισµού εξαρτάται απολύτως από

τους άλλους και από την απαλλαγή της κοινωνίας από

τον αντισηµιτισµό, ο τρίτος δρόµος προς την εβραϊκή

κανονικότητα δεν έχει τέτοια εµπόδια. Όλα εξαρτώνται

από τους ίδιους τους Εβραίους. […]

Οι γκογίµ, για άλλη µια φορά, δείχνουν στους Εβραίους

τον δρόµο της σωτηρίας, ας τον ακολουθήσουν επιτέ-

λους. […] 

Και όµως όχι! Οι χριστιανοί µπορούν να πάψουν να είναι

χριστιανοί, οι άθεοι να είναι άθεοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι,

οι Πορτογάλοι να είναι Άγγλοι, Γάλλοι,  Πορτογάλοι. Οι

Εβραίοι όµως δεν µπορούν να πάψουν να είναι Εβραίοι.

∆εν έχουν ούτε καν αυτό το δικαίωµα, να αρνηθούν δη-

λαδή τον εαυτό τους. Τους αρνούµαστε όλοι εµείς οι

άλλοι το δικαίωµα της άρνησης του εαυτού τους. Από

την εποχή της Χειραφέτησης και της Αφοµοίωσης γνω-

ρίζουµε καλά πως όσο πιο πολύ ήθελαν οι Εβραίοι να

µην είναι Εβραίοι, όσο πιο πολύ έπαυαν τελικά να είναι,

τόσο θέριευε το µίσος εναντίον τους, τόσο ο αντισηµι-

τισµός γινόταν όλο και περισσότερο ακραίος. Ο κοσµι-

κός, φυλετικός αντισηµιτισµός σήµαινε ακριβώς την

άρνηση στους Εβραίους του δικαιώµατος να πάψουν,

αν το θέλουν, να είναι αυτό που είναι, του δικαιώµατος

να αλλάξουν.

Ούτε ο σιωνισµός ούτε ο ∆ιασπορισµός ούτε ο «σλοκι-

σµός» µπορούν να εξασφαλίσουν στους Εβραίους την

πολυπόθητη κανονική ζωή, τη φυσιολογική ζωή. Όχι

µόνο τα ηµερολόγια του Κλίνγκχοφφερ και της Άννας

Φρανκ αλλά και η Επιχείρηση Σάυλωκ του Φίλιπ Ροθ επι-

βεβαιώνουν το ίδιο κατάφωρο πάθος»:

Πρώτον, ότι οι Εβραίοι είναι φυσιολογικοί� δεύτερον, ότι

τους αρνούνται τη φυσιολογική ζωή. Η κανονικότητα, η

ευλογηµένη, πληκτική, εκθαµβωτική κανονικότητα, είναι

παρούσα σε κάθε παρατήρηση, σε κάθε συναίσθηµα,

σε κάθε σκέψη. Το κέντρο του Εβραϊκού ονείρου, αυτό

που τροφοδοτεί τη ζέση τόσο του σιωνισµού όσο και

του ∆ιασπορισµού: ο τρόπος µε τον οποίο οι Εβραίοι θα

µπορούσαν να είναι άνθρωποι, αν µπορούσαν να ξεχά-

σουν το γεγονός ότι είναι Εβραίοι. Κανονικότητα. Μειλι-

χιότητα. Αδιατάρακτη µονοτονία. Ανετοιµοπόλεµη

ύπαρξη. Η επαναληπτική σιγουριά της µικρής κρουα-

ζιέρας του καθενός. Όµως αυτό δεν είναι γραφτό. Το

απίστευτο δράµα του να είναι κανείς Εβραίος (σελ. 437-

438). 

Οι Εβραίοι είναι καταδικασµένοι να είναι εξαίρεση. Εξαί-

ρεση αιµατηρή. Εδώ άλλωστε, στην αιµατηρότητα, στη

βία, βρίσκεται το κρίσιµο ερώτηµα το οποίο θέτει απαι-

τητικά ενώπιόν µας η εβραϊκή εξαίρεση, το κατά πόσον

δηλαδή µπορούµε να υπάρξουµε, ατοµικά ή συλλογικά,

ως εξαιρέσεις, χωρίς να γινόµαστε αντικείµενο της βίας

και του µίσους του άλλου. Πέρα από αυτό, η εβραϊκή

εξαίρεση µας αφορά όλους και για ένα άλλο βαθύτερο

λόγο, γιατί εκφράζει µια συγκλονιστική εκδοχή του αν-

θρώπου, την εκδοχή του ως ύπαρξης επισφαλούς, απει-

ληµένης, αβέβαιης.

Με τι αντίτιµο έχουν πληρώσει οι Εβραίοι αυτήν την οδυ-

νηρή µέχρι σήµερα εξαίρεση, αυτήν την ανέφικτη ως

τώρα κανονικότητα, το ξέρουµε όλοι. Με τι αντάλλαγµα

έχουν πληρωθεί είναι δική τους κυρίως υπόθεση να το

κρίνουν και να το πουν. Ας αφήσουν, όπως λέει και η

ακροτελεύτια φράση του µυθιστορήµατος, την εβραϊκή

τους συνείδηση να τους καθοδηγήσει στην απάντηση

που είναι υποχρεωµένοι να δώσουν.

(επιλογή αποσπασµάτων
ΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛ)

* Κριτικό δοκίµιο πάνω στο µυθιστόρηµα του Φίλιπ Ροθ, Επιχείρηση Σάυ-

λωκ.
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Σηµειώστε την ηµεροµηνία 
22 Μαΐου 2016 

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

«Σε ένα µακρινό µέρος, κυκλοφό-
ρησε η φήµη, ότι ένας σοφός γέ-
ροντας, κάνει θαύµατα, µε
αποτέλεσµα ο κόσµος να πηγαίνει
σ’ αυτόν για να ζητήσει από κάτι.
Κάθεται, λοιπόν, ο γέροντας µέσα
σ’ ένα µπαρ και εµφανίζονται διά-
φοροι από µπροστά του, ανάµεσά
τους ένας Γάλλος, ένας Γερµανός
και ένας Έλληνας. Τον πλησιάζει,
πρώτα ο Γάλλος και του λέει
«Σοφέ µου γέροντα, είµαι κου-
τσός, δεν µε κάνεις καλά;» Τον
ακουµπά ο γέροντας, και αµέσως
γίνεται καλά. Έπειτα τον πλησιά-
ζει ο Γερµανός και του λέει, «Γέ-
ροντα, εγώ είµαι καµπούρης», τον
ακουµπά µε το χέρι ο γέρος και
ξαφνικά ισιώνει το σώµα του Γερ-
µανού. Έπειτα, βλέπει στο βάθος
έναν Έλληνα, ανάπηρο, τον πλη-
σιάζει ο γέροντας και τότε, ο Έλ-
ληνας του λέει, «µακριά γέροντα,
γιατί είδα κι έπαθα να πάρω ανα-
πηρική σύνταξη!».

λαθη 
χωρις προθεση…

1. Λυπούµαστε πολύ και ζητούµε
συγνώµη διότι στο προηγούµενο
τεύχος (59) του ΑΛΕΦ, δηµοσιεύ-
θηκε άρθρο του Μωρίς Σιακκή,
«Οι Εβραίοι του Rock N Roll», στο
οποίο, χωρίς ευθύνη του αρθρο-
γράφου, αποδόθηκαν λανθασµένα
κάποια ονόµατα στα ελληνικά. 
2. Ζητούµε συγνώµη, διότι εκ πα-
ραδροµής στο τεύχος 59, παρα-
λήφθηκε ότι η πηγή του κειµένου
της Μαρίζας Ντεκάστρο ήταν η
ιστοσελίδα, www.oanagnostis.gr.

Η  συντακτική οµάδα του Άλεφ

ο
συνανταται
µε το κατα
του Ισραηλ
Την ίδια ηµέρα που ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απέβαλε
από την αίθουσα Έλληνα ευρωβου-
λευτή της ακροδεξιάς για ρατσιστικά
σχόλια εις βάρος των Τούρκων, στην
Ελληνική Βουλή επιδείχτηκε ανοχή
στο ρατσιστικό –ισλαµοφοβικό παρα-
λήρηµα και στο µίσος κατά του Ισ-
ραήλ, που διατυπώθηκε από τον
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του νε-
οναζιστικού µορφώµατος.
«Έχουµε εξαιρετικές διµερείς σχέ-
σεις µε τον αραβικό κόσµο, οι οποίες
κλονίζονται πλέον, µε τις σχέσεις που
έχουµε αναπτύξει µε το κράτος δο-
λοφόνο της περιοχής, το Ισραήλ»,
είπε χαρακτηριστικά ο Χρ. Παππάς
στη συνεδρίαση του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου, στις 8 Μαρτίου 2016.
Στην ίδια παρέµβασή του, δεν δί-
στασε να ταυτίσει τους πρόσφυγες
και τους µετανάστες που βρίσκονται
ή έρχονται στην Ελλάδα, µε φανατι-
κούς αιµοσταγείς δολοφόνους. Είπε
συγκεκριµένα: «Η Ελλάδα βρίσκεται
σε κίνδυνο. Υπάρχουν πολύ σοβαρά
προβλήµατα, όπως είναι το πρό-
βληµα της µαζικής µετανάστευσης
εκατοντάδων χιλιάδων µουσουλµά-
νων. Έρχονται εδώ όλου του κόσµου
οι κατατρεγµένοι, έρχονται εδώ άν-
θρωποι οι οποίοι είναι διαφορετικού
θρησκεύµατος, διαφορετικής φυλής
και διαφορετικής κουλτούρας. Αυτοί
οι άνθρωποι, αν θυµόσαστε και βλέ-
πετε το διαδίκτυο και τα δελτία ειδή-
σεων, υψώνουν µε τα χέρια τους
κοµµένα κεφάλια...».

Ως άνθρωπος, αγανακτώ όταν κά-
ποιοι παραβιάζουν βασικές αξίες του
ανθρωπισµού µιας κοινωνίας και κά-
ποιοι άλλοι παραµένουν απλοί θεα-
τές. Ως Έλληνας πολίτης λυπάµαι
ειλικρινά για το γεγονός, ότι δεν
υπήρξε καµία αντίδραση από κανέ-
ναν βουλευτή, εντός του Κοινοβου-
λίου. Εάν το παραλήρηµα του λόγου
γίνεται ανεκτό µέσα στη Βουλή των
Ελλήνων, είναι βέβαιο ότι θα εξελιχ-
θεί σε παραλήρηµα βίας εκτός Βου-
λής. Και τότε, πολλοί θα διερωτώνται:
γιατί δεν αντιδράσαµε! Θα είναι όµως
αργά, θα είναι ένα ρητορικό και υπο-
κριτικό ερώτηµα!!!
Ως Εβραίος, πικραίνοµαι, διότι οι
οµόθρησκοί µου, επί σχεδόν 2000
χρόνια περιπλανιόντουσαν ως πρό-
σφυγες. Στην αρχή, διώκτες ήταν οι
Ρωµαίοι, µετά ήρθε η Ιερά εξέταση
και τα πογκρόµ της Ισπανίας, στη συ-
νέχεια τα πογκρόµ της Ρωσίας και
τέλος, το Ολοκαύτωµα. Η ιστορία του
εβραϊκού λαού λοιπόν, µε διδάσκει να
είµαι αλληλέγγυος στους πρόσφυ-
γες, ανεξαρτήτως χρώµατος, φυλής
ή θρησκείας.
Το «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» δεν µπορεί να πε-
ριµένει την «άσκηση βίας», οφείλει να
αντιµετωπίσει την «έκφραση µίσους».
Για τους λόγους αυτούς, οφείλουµε
όλοι να καταδικάσουµε το ρατσιστικό
παραλήρηµα κατά των προσφύγων
και το µίσος, κατά του Ισραήλ από τα
νεοναζιστικά ή παρεµφερή µορφώ-
µατα, οπουδήποτε και εάν αυτά εκ-
δηλώνονται.
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ο ειναι 
ο νεος αντισηµιτισµος
Στις 27 Μαρτίου,µιλώντας στους Κυ-
ριακάτικους Times, ο πρώην Αρχιεπί-
σκοπος του Κάτενµπουρυ Ρόουαν
Ουίλλιαµς, εξέφρασε την ανησυχία
του για τα αυξανόµενα επίπεδα αντι-
σηµιτισµού στα Βρετανικά Πανεπιστη-
µία. «Υπάρχουν» είπε, «ανησυχητικοί
αντίλαλοι» της Γερµανίας της δεκαε-
τίας του 30. ∆ύο µέρες αργότερα,
στους Times, ο Κρις Μπράιαντ, σκιώ-
δης πρόεδρος του House of Com-
mons και ανώτερο µέλος στο
Βρετανικό Εργατικό Κόµµα, προειδο-
ποίησε ότι η πολιτική αριστερά αµφι-
σβητούσε το δικαίωµα ύπαρξης του
Ισραήλ, µια άποψη που ο ίδιος χαρα-
κτήρισε «µια όχι και τόσο διακριτή
µορφή αντισηµιτισµού».
Οι Εβραίοι εγκαταλείπουν την Ευ-
ρώπη. Μια έρευνα του 2013 που διε-
ξήχθη από την Υπηρεσία της
Ευρωπαικής Ένωσης για τα Θεµε-
λιώδη ∆ικαιώµατα, έδειξε οτι πάνω
από το 1/3 των Ευρωπαίων Εβραίων
έχουν σκεφτεί να µεταναστεύσουν εξ’
αιτίας του αντισηµιτισµού, οι αριθµοί
αγγίζουν το 46% στην Γαλλία και το
48% στην Ουγγαρία.
Το πρόβληµα αυτό δεν εντοπίζεται
µόνο στην Ευρώπη. Η έρευνα του Πα-
νεπιστηµίου του Μπράντεις για Βορει-
οαµερικάνους Εβραίους φοιτητές το
2015, έδειξε ότι τα 3/4 αυτών είχαν
εκτεθεί σε αντισηµιτική ρητορική. Το
1/3 ανέφερε περιστατικά παρενόχλη-
σης, εξ’ αιτίας του ότι είναι Εβραίοι. Το
µεγαλύτερο µέρος του εκφοβισµού
προκαλείται, είτε από τις εβδοµάδες
«Ισραηλινού Απαρτχάιντ», είτε από την
καµπάνια BDS (Μποϋκοτάζ κατά του
Ισραήλ). Αυτά έχουν µετατραπεί σε
ό,τι ήταν το Πάσχα τον Μεσαίωνα, µια

ευκαιρία επίθεσης κατά των Εβραίων.
Κάτι σίγουρα συµβαίνει, αλλά τι; Πολ-
λοί από το χώρο της αριστεράς, υπο-
στηρίζουν ότι κατηγορούνται άδικα.
∆εν είναι κατά των Εβραίων λένε, µόνο
κατά των πολιτικών του κράτους του
Ισραήλ. Εδώ κάποιος πρέπει να επιση-
µάνει το προφανές. Κριτική στην ισ-
ραηλινή κυβέρνηση, δεν είναι
αντισηµιτισµός. Ούτε το κίνηµα BDS
είναι εκ φύσεως αντισηµιτικό. Πολλοί
από τους υποστηρικτές τρέφουν αλη-
θινές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα. Είναι όµως, ένα πάτηµα για
τον νέο αντισηµιτισµό, µια ανίερη συµ-
µαχία του ακραίου ισλαµισµού και της
πολιτικής της αριστεράς.
Τι είναι λοιπόν, αντισηµιτισµός; ∆εν
είναι µια συνάφεια αντιλήψεων, αλλά
µια σειρά από αντιφάσεις. Πριν το
Ολοκαύτωµα, οι Εβραίοι ήταν µισητοί
και επειδή ήταν πλούσιοι και επειδή
ήταν φτωχοί, επειδή ήταν κοµµουνι-
στές και επειδή ήταν καπιταλιστές, και
γιατί ήταν «κλειστοί» και γιατί διείσ-
δυαν παντού, και επειδή ήταν προ-
σκολληµένοι σε αρχαία θρησκευτικά
πιστεύω και επειδή ήταν κοσµοπολίτες
δίχως ρίζες, που δεν πίστευαν τίποτα.
Ο αντισηµιτισµός είναι ένα µικρόβιο
που επιζεί γιατί µπορεί να µεταλλάσ-
σεται. Στον Μεσαίωνα, οι Εβραίοι ήταν
πόλος µίσους, λόγω της θρησκείας
τους. Κατα τον 19ο και τον 20ο αιώνα,
λόγω «ράτσας». Σήµερα είναι πόλος
µίσους εξ’αιτίας του εθνικού τους κρά-
τους, του Ισραήλ. Ο αντισιωνισµός
είναι ο νέος αντισηµιτισµός.
Επίσης, έχει αλλάξει η νοµιµοποίηση.
Ιστορικά, όποτε οι άνθρωποι έχουν
προσπαθήσει να δικαιολογήσουν τον
αντισηµιτισµό,το έχουν κάνει προ-

σφεύγοντας στην υψηλότερη διαθέ-
σιµη βαθµίδα εξουσίας που υπάρχει
στην εκάστοτε εποχή. Στον Μεσαίωνα
ήταν η θρησκεία. Στην µετά τον δια-
φωτισµό Ευρώπη, ήταν η επιστήµη.
Σήµερα έιναι τα ανθρώπινα δικαιώ-
µατα. Γι’ αυτό και το Ισραήλ, η µόνη
πραγµατική δηµοκρατία της Μέσης
Ανατολής µε ελευθερία Τύπου και ανε-
ξάρτητη δικαστική αρχή, κατηγορείται
τακτικά για τα πέντε εγκλήµατα κατά
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων: ρατσι-
σµό, απαρτχάιντ, εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας, εθνοκάθαρση και από-
πειρα γενοκτονίας. Αυτό είναι ο αιµα-
τηρός λίβελλος της εποχής µας.
Ο αντισηµιτισµός είναι κλασσικό πα-
ράδειγµα αυτού, που ο ανθρωπολό-
γος Ρενέ Ζιράρ βλέπει, ως πρωτογενή
µορφή ανθρώπινης βίας: το φαινόµενο
του αποδιοποµπαίου τράγου. Όταν
άσχηµα πράγµατα συµβαίνουν σε µια
οµάδα,τα µέλη της µπορούν να ανα-
ρωτηθούν δύο πράγµατα: «Τι κάναµε
λάθος;» ή «Ποιος µας το έκανε αυτό;».
Όλη η µοίρα της οµάδας θα εξαρτη-
θεί από το τι θα διαλέξει.
Αν αναρωτηθεί «τι κάναµε λάθος;», ξε-
κινάει η αυτοκριτική που συνάδει µε
µια ελεύθερη κοινωνία. Αν αναρωτηθεί
«ποιος µας το έκανε αυτό;», έχει αυ-
τοπροσδιοριστεί ως θύµα. Μετά θα
αναζητήσει να κατηγορήσει τον απο-
διοποµπαίο τράγο για όλα της τα προ-
βλήµατα. Κλασσικά, αυτοί είναι οι
Εβραίοι.
Σήµερα το επιχείρηµα πάει κάπως
έτσι. Μετά το Ολοκαύτωµα, κάθε ορθά
σκεπτόµενος άνθρωπος πρέπει να
εναντιώνεται στον ναζισµό. Οι Παλαι-
στίνιοι είναι οι καινούργοι Εβραίοι. Οι
Εβραίοι είναι οι καινούργοι ναζί. Το Ισ-

δηλωνει ο πρωην αρχι-Ραββινος Βρετανιας
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ραήλ είναι το νέο έγκληµα κατά της ανθρω-
πότητας. Άρα κάθε ορθά σκεπτόµενος πρέπει
να εναντιώνεται στο κράτος του Ισραήλ, και
αφού όλοι οι Εβραίοι είναι Σιωνιστές, πρέπει
να είµαστε κατά των Εβραίων. Το επιχείρηµα
αυτό, είναι τελείως λάθος. Ήταν Εβραίοι όχι
Ισραηλινοί που δολοφονήθηκαν στις τροµο-
κρατικές επιθέσεις στην Τουλούζ, στο Παρίσι,
στις Βρυξέλλες και στην Κοπενχάγη.
Ο αντισηµιτισµός είναι µια µορφή γνωστικής
ασυνέπειας. Η λανθασµένη εξαπλούστευση
περίπλοκων προβληµάτων. ∆ιαχωρίζει τον
κόσµο σε µαύρο και άσπρο, καταλογίζοντας
τα λάθη µόνο στη µια πλευρά και θυµατοποι-
ώντας πλήρως την άλλη. Κατανέµει την ευ-
θύνη σε µια µόνο οµάδα, ενώ υπάρχουν
εκατοντάδες παραβάτες. Είµαστε αθώοι, είναι
ένοχοι. Επακόλουθο είναι ότι αν εµείς, οι Χρι-
στιανοί, µέλη της Άριας φυλής, ή οι Μου-
σουλµάνοι, µπορούµε να είµαστε ελεύθεροι,
αυτοί, οι Εβραίοι, ή το κράτος του Ισραήλ πρέ-
πει να καταστραφούν. Έτσι ξεκινούν τα µε-
γάλα εγκλήµατα.
Οι Εβραίοι είναι πόλος µίσους γιατί είναι δια-
φορετικοί. Ήταν η πιο εµφανής µη-Χριστιανική
µειονότητα στην προπολεµική Χριστιανική Ευ-
ρώπη. Σήµερα είναι η πιο εµφανής µη-µου-
σουλµανική παρουσία σε µια µουσουλµανική
Μέση Ανατολή. Ο αντισηµιτισµός, ανέκαθεν
ήταν η ανικανότητα µιας οµάδας να ενσωµα-
τώσει την διαφορετικότητα. Καµία οµάδα που
τον υιοθετεί δεν θα µπορέσει ποτέ να δηµι-
ουργήσει µια ελεύθερη κοινωνία.
Το µίσος που αρχίζει για τους Εβραίους, δεν
τελειώνει ποτέ µε τους Εβραίους. Σε έναν
κόσµο που το µίσος για τις θρησκευτικές δια-
φοροποιήσεις είναι διάχυτο, οι άνθρωποι
όλων των πίστεων αλλά και εκείνοι που δεν πι-
στεύουν, πρέπει να σταθούν µαζί, όχι µόνο για
να ηττηθεί ο αντισηµιτισµός αλλά και για να
διασφαλιστούν παντού τα δικαιώµατα των
θρησκευτικών µειονοτήτων.
Η ιστορία θα µας κρίνει, βάσει του τρόπου µε
τον οποίο θα αντιµετωπίσουµε αυτή την πρό-
κληση. ∆εν πρέπει να αποτύχουµε.

*Ο Γιόναταν Σακς υπηρέτησε ως Αρχιραββίνος Βρετανίας
από το 1991-2013. Πρόσφατα του δόθηκε το βραβείο Tem-
pleton 2016. Το τελευταίο του βιβλίο είναι το: "Όχι στο
Όνοµα του Θεού: Αντιµετωπίζοντας τη Θρησκευτική Βία".
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Η Βενετία θυµάται τον εβραϊκό πληθυσµό της, που έζησε ως επί το
πλείστον στην περιοχή του Γκέτο για 500 χρόνια.
Ακριβώς 500 χρόνια πριν, στα τέλη Μαρτίου του 1516, η Γαληνοτάτη
δηµιούργησε έναν φυλασσόµενο οικισµό σε µια περιοχή, που έφερε
το όνοµα Γκέτο. Εκεί στεγάστηκαν οι Εβραίοι της πόλης και η λέξη –
της οποίας η ετυµολογία παραµένει ως σήµερα οµιχλώδης – ταυτί-
στηκε στους σκοτεινούς καιρούς των ναζί µε τις διώξεις αυτού του
πληθυσµού. Στο Γκέτο, οι κάτοικοι µπορούσαν να ασκούν τις εµπο-
ρικές και οικονοµικές τους δραστηριότητες, καθώς και τα θρησκευ-
τικά τους καθήκοντα στις συναγωγές. Το βράδυ όµως, οι πύλες
έκλειναν και υπήρχε νυχτερινός φύλακας. Ο αρχικός πυρήνας των
Εβραίων, οι οποίοι ήταν εξαναγκασµένοι να φορούν κάποιο διακρι-
τικό που µαρτυρούσε την καταγωγή τους, αυξήθηκε όταν κατέφθα-
σαν εκεί οι κυνηγηµένοι από την Ισπανία και την Πορτογαλία, τον 15ο
αιώνα. Έτσι, από 700 άτοµα έφτασαν περίπου, τις 6.000. Ύστερα,
διωγµένοι από άλλα µέρη της Ευρώπης, κατέφευγαν στο Γκέτο, όπου
οι συνθήκες µόνο ιδανικές δεν ήταν, αλλά υπήρχε ασφάλεια και εµ-
πορική «ανεξιθρησκεία». Παρά τον καθολικισµό τους, οι Βενετσιάνοι
δεν τους πίεσαν να αλλάξουν θρήσκευµα. Άλλωστε η Γαληνοτάτη εκ-
µεταλλεύτηκε στο έπακρο τα εµπορικά τους δίκτυα, την οικονοµική
διορατικότητά τους και το γεγονός ότι ήταν υπό περιορισµό.
Το 1797, τα στρατεύµατα του Ναπολέοντα µπήκαν στην πόλη και εις
το όνοµα της ισότητας και της ελευθερίας (µάλλον όχι αδελφότητας),
απελευθέρωσαν τον πληθυσµό του Γκέτο. Πολλοί από τους Εβραί-
ους, ιδιαίτερα οι ευκατάστατοι, άρχισαν να κατοικούν ακόµα και σε
παλάτσο, πάνω στο Μεγάλο Κανάλι. Όµως η αµεριµνησία δεν κρά-
τησε για πολύ, καθώς η έλευση του φασισµού και οι ναζί εξαπέλυσαν
εκ νέου άγριους διωγµούς στους Ευρωπαίους Εβραίους, που είχαν
ως αποτέλεσµα να χαθούν στα κρεµατόρια, περίπου έξι εκατοµµύρια
ψυχές.
Η σηµερινή Βενετία θυµάται και τιµά τον εβραϊκό της πληθυσµό, µε
µια έκθεση που θα γίνει στο παλάτι των δόγηδων. Θα εγκαινιαστεί
στις 19 Ιουνίου και θα κρατήσει έως τον Νοέµβριο. Οι επισκέπτες θα
έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα 500 χρόνια ιστορίας των Βε-
νετσιάνων Εβραίων. Άλλα µουσεία και µνηµεία της πόλης, θα συντο-
νιστούν για τον εορτασµό της επετείου, που βέβαια δεν θα
επικεντρωθεί µόνο στην περιοχή του Γκέτο, αλλά θα απλωθεί στη
Λαγκούνα.
Μιλώντας πάντως για τους Εβραίους της πόλης, αξίζει να γίνει ιδιαί-
τερη µνεία στην Πέγκι Γκούγκενχαϊµ, που βέβαια δεν γεννήθηκε πλάι
στα κανάλια αλλά αγάπησε τη Βενετία και έµεινε εκεί, προσφέρον-
τάς της µία από τις ωραιότερες συλλογές τέχνης του κόσµου και ένα
παλάτσο-µουσείο, που µέχρι σήµερα είναι από τα ωραιότερα στέκια
των φιλότεχνων.

ΚΚΑΑΘΘΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗ, 31/3/2016

η Γαληνοτατη τιµα τους
Εβραιους του γκετο



28 τεχνης σχολια - σινεµα

Πώς είναι το να συνεργάζεσαι µε µια από τις µεγαλύτερες
σταρ του Hollywood και µάλιστα µε διπλό τρόπο (συµ-
πρωταγωνίστρια και σκηνοθέτης);
Από την πρώτη στιγµή που γνωριστήκαµε µε την Nάταλι κα-
τάλαβα αµέσως πως βρίσκοµαι µπροστά σε µία πανέξυπνη,
εργασιοµανή και ευαίσθητη γυναίκα. Με τέτοιου είδους αν-
θρώπους θέλεις να συνεργάζεσαι. ∆εν υπήρχε καµία σταρ
στο δωµάτιο, υπήρχε µια σκηνοθέτης µε µεγάλο πάθος να
πει µια σπουδαία ιστορία.
Το βιβλίο του Άµος Οζ, εκτός από τον «βαρύ» όνοµα που
έχει στη λογοτεχνία, είναι και ένα τεράστιο, κυριολεκτικά,
έργο εκατοντάδων σελίδων. Είχατε ενδοιασµούς για την
κινηµατογραφική µεταφορά του, τόσο όταν σας προσέγ-
γισαν για το ρόλο όσο και κατά τα γυρίσµατα;
Το βιβλίο έχει επικές διαστάσεις και δεν υπάρχει περίπτωση
να δηµιουργήσεις µια ταινία που θα το καλύπτει ολόκληρο.
Η Nάταλι επέλεξε να πει την ιστορία µιας οικογένειας που
παραπαίει παράλληλα µε τη γέννηση ενός έθνους. Πήρε το
κοµµάτι της ιστορίας που τη συγκίνησε περισσότερο. Όσο
για εµένα, όταν διάβασα τον ρόλο του Άριε συνειδητοποί-
ησα αµέσως πόσες πολλές οµοιότητες έχει µε τον πατέρα
µου. Αυτό µε βοήθησε πολύ στο να εργαστώ για την απει-
κόνισή του. Όταν είδα την ταινία στον κινηµατογράφο είπα
στον εαυτό µου «Ποιος είναι αυτός;». Νοµίζω πως αυτό είναι
ένα καλό σηµάδι.

«ειναι τιµη να ειµαι 
καλλιτεχνης
στο »της ΝΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΙΑΝΗ

Το βιβλίο «Ιστορία αγάπης και σκότους», αποτελεί ένα
από τα διασηµότερα της βιβλιογραφίας του Άµος Οζ
και πρόκειται για την αυτοβιογραφία του αναγνωρι-
σµένου Ισραηλινού συγγραφέα. Ακολουθεί την παιδική
του ηλικία, την σχέση µε την βασανισµένη µητέρα του
και ταυτόχρονα όλα τα ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά
γεγονότα, που οδήγησαν στη γέννηση ενός έθνους,
αυτό του Ισραήλ.
Η ταινία του οµώνυµου βιβλίου, αποτελεί το συγγρα-
φικό και σκηνοθετικό ντεµπούτο της ΝΝάάττααλλιι  ΠΠόόρρττµµαανν,
το οποίο έκανε πρεµιέρα τον περασµένο Σεπτέµβριο,
στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Τορόντο, καθώς και
στο Ισραήλ. Η διάσηµη ηθοποιός εργαζόταν εδώ και
χρόνια, πάνω στην µεταφορά του βιβλίου του Οζ στη
µεγάλη οθόνη, καθώς αποτελούσε ένα µεγάλο προσω-
πικό στοίχηµα για την ίδια, τόσο λόγω σκηνοθετικού
ντεµπούτου όσο και συναισθηµατικού δεσίµατος -η
Πόρτµαν είναι εβραϊκής καταγωγής. Εκτός από τη σκη-
νοθεσία και το σενάριο, η ηθοποιός ανέλαβε και τον
πρωταγωνιστικό ρόλο της µητέρας του Οζ, Φάνια,
δίπλα στον Ισραηλινό καλλιτέχνη ΓΓκκιιλλάάννττ  ΚΚααχχάάνναα, που
υποδύεται τον πατέρα του συγγραφέα. Σηµαντική λε-
πτοµέρεια: ολόκληρη η ταινία είναι γυρισµένη στην
εβραϊκή γλώσσα.
Στο πλαίσιο της 4ης Εβδοµάδας Ισραηλινού Κινηµατο-
γράφου ο Γκιλάντ Καχάνα ήρθε στην Ελλάδα, για να
παρευρεθεί στην προβολή της ταινίας, που άνοιξε την
πρώτη ηµέρα του εβδοµαδιαίου αφιερώµατος, και να
συνοµιλήσει µε το κοινό. Ο Καχάνα είναι ένας από τους
πιο γνωστούς καλλιτέχνες του Ισραήλ. Γεννηµένος στο
Μεξικό, ο πολυσχιδής καλλιτέχνης επέστρεψε µε την
οικογένειά του στο Τελ Αβίβ, όταν ήταν 9 χρονών και
ξεκίνησε την καριέρα του ως µουσικός, την δεκαετία
του �90΄, ιδρύοντας το συγκρότηµα Τζιραφότ, οι οποίοι
µέσα στα επόµενα χρόνια έγιναν διάσηµοι στο Ισραήλ,
κερδίζοντας πλατινένιους δίσκους και διθυραµβικές
κριτικές. Το 2004 κυκλοφόρησε το πρώτο του solo άλµ-
πουµ στα αγγλικά, ενώ το 2009 παρουσίασε το πρώτο
του ντοκιµαντέρ, µε θέµα τις πολύνεκρες επιθέσεις του
Μουµπάι -στις οποίες ήταν µπροστά, καθώς βρισκόταν
σε περιοδεία µε τους Τζιραφότ στην Ινδία. Έχει γράψει
τραγούδια για πολλούς διάσηµους τραγουδιστές του
Ισραήλ και έχει κυκλοφορήσει δύο βιβλία στα εβραϊκά.

Πηγή: wwwwww..hhuuffffiinnggttoonnppoosstt..ggrr

ιστορια αγαπης και σκοτους



Πώς καταφέρατε να διατηρή-
σετε την ισορροπία ανάµεσα
στη τέχνη και το διδακτισµό
µιλώντας για ένα τόσο ευαί-
σθητο θέµα;
Αρχικά ξεκίνησα να προσεγγίζω
το βιβλίο από όποια οπτική
γωνία µπορούσα, από ακαδη-
µαϊκές µελέτες καθώς και παίρ-
νοντας συνέντευξη από τον ίδιο
τον Άµος Οζ. Έπειτα ξεκίνησα
να αποστηθίζω το κείµενο και
µόνο τότε, όταν απέκτησα
ισχυρά θεµέλια, ξεκίνησα να
πετάω.
Τι σηµαίνουν για εσάς οι λέ-
ξεις Ισραήλ και Παλαιστίνη,
τόσο ως ιδέες όσο και ως
σύµβολα και πραγµατικότητα.
Το Ισραήλ είναι το σπίτι µου. Η
Παλαιστίνη είναι το σπίτι των
Παλαιστίνιων. Είναι αναπόφευ-
κτο. Θα µας πάρει χρόνο αλλά
στο τέλος ελπίζω πως θα γί-
νουµε γείτονες και θα σταµατή-
σουµε να είµαστε εχθροί.
Εκτός από ηθοποιός είστε και
αναγνωρισµένος µουσικός.
Πώς είναι η ζωή ενός σύγχρο-
νου καλλιτέχνη στο Ισραήλ;
Έχετε σκεφτεί ποτέ να ζήσετε
σε κάποια άλλη χώρα όπου
µπορεί να έχετε περισσότερες
επαγγελµατικές ευκαιρίες;
Το να είσαι καλλιτέχνης στο Ισ-
ραήλ είναι ένας συνεχής αγώ-
νας, ακόµα κι αν είσαι
επιτυχηµένος. Πέρα από αυτό
όµως, δεν θα εγκατέλειπα ποτέ
τη χώρα µου. Είναι µια τερά-
στια τιµή για εµένα να έχω τη
δυνατότητα να γράφω τραγού-
δια και ιστορίες και να εκφράζω
την τέχνη µου στα εβραϊκά.
Είναι ένα πραγµατικό θαύµα και
απολαµβάνω το κάθε λεπτό.
Ακόµα κι όταν φτύνω αίµα.

στη HHuuffffPPoosstt  GGrreeeeccee
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σωθηκαµε 
στον διαβολο

«Αν ήµουν ένα υγιές Εβραιόπουλο, µε
ύψος ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά,
θα είχα εκτελεστεί µε αέριο, όπως εκα-
τοντάδες χιλιάδες άλλοι Εβραίοι στη
χώρα µου. Γι’ αυτό, αν ποτέ αναρωτιό-
µουν γιατί γεννήθηκα νάνος, η απάντησή
µου θα ήταν ότι η αναπηρία µου, η δυ-
σµορφία µου, ήταν ο τρόπος του Θεού να
µε κρατήσει ζωντανή». Με αυτά τα λόγια
η Πέρλα Όβιτς περιγράφει σε δύο προ-
τάσεις, την τραγική µοίρα των Εβραίων
θυµάτων του Ολοκαυτώµατος και την
αιτία, που εκείνη και η οικογένειά της κα-
τόρθωσαν να επιβιώσουν από το κολα-
στήριο του Άουσβιτς.
Τον Μάιο του 1944 η πολυµελής οικογέ-
νεια Όβιτς µεταφέρεται στο Άουσβιτς και
οδηγείται κατευθείαν στους θαλάµους
αερίων. Προτού επέλθει το µοιραίο, ο δια-
βόητος Γιόζεφ Μένγκελε, σταµατά την
διαδικασία και τους παίρνει υπό την «προ-
στασία» του, για να τους υποβάλει αργό-
τερα σε φριχτά πειράµατα.
«Σωθήκαµε χάρη στον διάβολο», θα πει
πολλά χρόνια αργότερα η 20χρονη τότε
Πέρλα Όβιτς στους δηµοσιογράφους-
συγγραφείς Γιεχούντα Κορέν και Εϊλάτ
Νεγκέφ, οι οποίοι µετέφεραν την απί-
στευτη ιστορία της Πέρλας και της οικο-
γένειάς της στο βιβλίο, «Οι 7 νάνοι του
Άουσβιτς»*.
Οι Όβιτς κατάγονταν από το µικρό χωριό
Ροζαβλέα της Βόρειας Ρουµανίας. Ο πα-
τέρας τους Αϊζικ, παντρεύτηκε δύο φορές

Η οικογένεια Όβιτς σε πλήρη σύνθεση, µε τα παιδιά
και τους συζύγους τους. Ο νανισµός δεν πέρασε
στους απογόνους τους.

και απέκτησε επτά παιδιά νάνους και
τρία κανονικού ύψους. «Τα επτά παιδιά
του, είχαν ταλέντο στη µουσική και
έφτιαξαν τον δικό τους θίασο τη δε-
καετία του ’30. Για πολλά χρόνια έδιναν
παραστάσεις στη Ρουµανία, την Ουγ-
γαρία και την Τσεχοσλοβακία, απο-
κτώντας µεγάλη φήµη», σηµειώνει η κ.
Νεγκέφ. Η αυλαία για τον «Λιλιπούτειο
Θίασο», όπως ονοµάζονταν, έπεσε το
1944 µε τη σύλληψή τους και τη µετα-
φορά τους στο Άουσβιτς.
Η ζωή τους στο στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης ήταν ένας συνδυασµός «κανο-
νικότητας και κόλασης», µας εξηγούν
οι συγγραφείς. Ο Μένγκελε έκανε τα
πάντα για να τους κρατήσει ζωντανούς
και να διεξαγάγει τα πειράµατά του. Η
οικογένεια των επτά νάνων και οι συγ-
γενείς τους –µαζί µε ορισµένους συγ-
χωριανούς τους, που δήλωσαν
συγγενείς για να γλιτώσουν τους θα-
λάµους αερίων– ζούσαν σε δικό τους
χώρο, έτρωγαν καλύτερα, φορούσαν
τα δικά τους ρούχα και ζούσαν υπό το
καθεστώς µιας νοσηρής προστασίας.
«Ο Μένγκελε τους αφαιρούσε υγιή
δόντια, έπαιρνε δείγµατα µαλλιών και
µυελού των οστών και τους υπέβαλε
καθηµερινά σε επώδυνα πειράµατα,
στην προσπάθειά του να µάθει τα µυ-
στικά της γενετικής», τονίζουν οι συγ-
γραφείς. Ωστόσο, οι Όβιτς επέζησαν
χάρη στο ισχυρό τους δέσιµο και την
υποµονή τους και µετά την απελευθέ-
ρωση του 1945, επέστρεψαν στην
ενεργό δράση: «Αν και τους είχαν κλέ-
ψει όλη την περιουσία, κατάφεραν να
ορθοποδήσουν και να δίνουν παρα-
στάσεις για τα επόµενα πέντε χρόνια.
Έπειτα, αγόρασαν δύο κινηµατογρά-
φους στο Ισραήλ και δούλευαν εκεί». Η
Πέρλα Όβιτς έφυγε από τη ζωή πλή-
ρης ηµερών, το 2001. «Έκλαψε, όταν
έµαθε πως πέθανε ο Μένγκελε», µας
λέει η κ. Νεγκέφ προτού κλείσουµε. Ο
διάβολος είχε αφήσει το σηµάδι του.

ΚΚΑΑΘΘΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗ, 5/2/2016

*Το βιβλίο «Οι 7 νάνοι του Άουσβιτς», κυκλοφορεί
στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πηγή, 2012, µετά-
φραση Φλώρα Μίτση. 



Από την φυλετική
έρευνα στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης.*

Μια από τις λίγες µετα-
φρασµένες µελέτες για

τα αίτια των διωγµών και την πορεία προς την εξόν-
τωση, του 25 τοις εκατό περίπου, των Ευρωπαίων
Ροµά. Χωρίς να υπάρχουν ακριβή στοιχεία κατα-
γραφής τους, υπολογίζεται  πως περίπου 220.000
έως 500.000 ψυχές, δολοφονήθηκαν, αφού οι ζωές
τους πρώτα ξεφτιλίστηκαν.
Οι εβραϊκές κοινότητες έχουµε το θλιβερό προνό-
µιο να θρηνούµε τον µεγαλύτερο αριθµό θυµάτων,
στην διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Ανά-
µεσά µας όµως, στους δρόµους αυτής της κόλα-
σης συναντήσαµε και άλλους, που οι ναζιστές
ονόµασαν κατώτερο είδος.  Εναντίον µας  προ-
ϋπήρχε το µίσος, ενώ για τους Ροµά ήταν η βαθιά
προκατάληψη πως δεν µπορούν να ενσωµατωθούν
στην κοινωνία, άρα ήταν νόµιµο να τους εξαφανί-
σουν. 
Οι Γερµανοί  στα πλαίσια εκβιοµηχάνισης µέσω της
εξουσίας πολέµησαν µε πάθος κάθε ίχνος ελευθε-
ρίας που διαθέτει ένας άνθρωπος. Και από αυτή
την άποψη, οι Ροµά ήταν επικίνδυνοι για την ενο-
ποίηση του νέου κράτους. Καταναγκαστικά έργα,
εγκλεισµός στα στρατόπεδα, βιασµοί γυναικών
µπροστά στις οικογένειές τους, αναγκαστικές στει-
ρώσεις και τα πειράµατα του Μένγκελε, σε δίδυ-
µους Ροµά.
Μετά τον Πόλεµο, οι διακρίσεις εναντίον τους συ-
νεχίστηκαν, αφού αµφισβητήθηκε ότι η δίωξή τους
είχε ρατσιστικά κίνητρα. Η τελική επίσηµη ανα-
γνώριση ήρθε, µόλις το 1985, όταν ο Πρόεδρος
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας, τους κήρυξε
επίσηµα ως θύµατα του ναζισµού. Αυτό το βιβλίο
µας υπενθυµίζει το χρέος µας, να µην ξεχαστεί
ποτέ κανένα από τα εγκλήµατα της ναζιστικής θη-
ριωδίας, κατά της ανθρωπότητας.

ΡΡόόζζαα  ΡΡοούύσσσσοουυ

*Συγγραφείς του βιβλίου είναι οι, Καρόλα Φινγκς, Χέρµπερτ Χόις,
Φρανκ Σπάρινγκ, επιµέλεια Σιδέρη Αθηνά, µετάφραση Παύλου
Αλεξάνδρα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998.

Οι Σιντι 
και Ροµα 
υπο το ναζιστικο 
καθεστως
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«Η εβραϊκή 
παρουσία 
στην Πάτρα 
από την 
αρχαιότητα 
µέχρι σήµερα»

Του Χρήστου Αθ. Μούλια

Η Πάτρα, λόγω της θέσης της,
υπήρξε ανέκαθεν σπουδαίο εµπορικό κέντρο και σηµαντι-
κός διαµετακοµιστικός σταθµός, εξ ου και ο χαρακτηρι-
σµός της «εµπορείο» του νεοελληνικού κράτους. Σ’ έναν
τέτοιο χώρο, θα ήταν παράδοξο να µην ζούσαν Εβραίοι. Οι
πρώτοι Εβραίοι µετοίκησαν στην Πάτρα τον 4ο π.Χ. αιώνα
και έκτοτε η παρουσία τους, έχει αφήσει το στίγµα της στη
συλλογική µνήµη της πόλης.
Την προαιώνια διαδροµή τους, διέκοψαν βίαια οι ναζί. Στην
Πάτρα, το ποσοστό των θυµάτων, στο συνολικό αριθµό
των Πατρινών Εβραίων, έφθασε το 30%. Και όσοι σώθηκαν
το οφείλουν στη βοήθεια των συµπολιτών τους, µε τους
οποίους διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις. Ερευνώντας
την ιστορία της γενέτειράς του, ο δικηγόρος κ. Χρήστος
Μούλιας, συναντήθηκε µε το εβραϊκό στοιχείο και πήρε
συνεντεύξεις, πράγµα που του κέντρισε το ενδιαφέρον να
επεκτείνει την έρευνα και να εντρυφήσει στην ιστορία των
Εβραίων της Πάτρας. Το αποτέλεσµα αυτού του έργου
είναι το βιβλίο, «Η εβραϊκή παρουσία στην Πάτρα από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα», που εξέδωσε το Κεντρικό Ισ-
ραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος. Το βιβλίο περιλαµβάνει µια
ενδιαφέρουσα καταγραφή των εβραϊκών οικογενειών της
Πάτρας και της ιστορίας τους.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στον πρόλογο του βι-
βλίου ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης: «Η
µακρόχρονη έρευνα, σε συνδυασµό µε το ερευνητικό
πάθος και τη µεθοδικότητα του συγγραφέα, µας προσφέ-
ρουν το ανά χείρας έργο, που αποτελεί ένα πολύτιµο ερ-
γαλείο για κάθε ιστορικό ερευνητή. Η ταξινόµηση των
πηγών, η ανάλυσή τους και η σύνδεση της ιστορίας µε τα
άτοµα, τις οικογένειες των Πατρινών Εβραίων, που ρίζω-
σαν στην αχαϊκή πρωτεύουσα, προόδευσαν, διώχτηκαν και
ξεκληρίστηκαν στη ναζιστική Κατοχή και µεταπολεµικά
σκορπίστηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι στοι-
χεία που συµβάλλουν στη ζωντανή αφήγηση».

*Το βιβλίο του Χρήστου Αθ. Μούλια, κυκλοφορεί από την έκδοση
ΚΙΣΕ, Αθήνα 2015.
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BLOCK 25

Τον Μάρτιο του 1998 οι Έλληνες
Εβραίοι Καρολίνα Ναχµούλη-Γαβριη-
λίδου (1919-2008) και ο σύζυγός της,
Γαβριήλ (Μπίλλης) Γαβριηλίδης
(1917-2008), κάτοικοι Αθηνών, δίνουν
µπροστά στον φακό της βιντεοκάµε-
ρας δύο, ξεχωριστές µεταξύ τους,
συνεντεύξεις, απαντώντας σε συγκε-
κριµένες ερωτήσεις που τους απευ-

θύνει η εντεταλµένη για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, Ελληνίδα
οµόθρησκή τους, Παυλίνα Ματαθία. Ο συνολικός χρόνος της µα-
γνητοσκοπηµένης συνοµιλίας, εκτείνεται στις τρεις περίπου ώρες
για την Καρολίνα Γαβριηλίδου, από τις ελάχιστες γυναίκες οµή-
ρους που επέζησαν των στρατοπέδων Άουσβιτς-Μπιρκενάου και
Μπέργκεν-Μπέλζεν, και στη µιάµιση ώρα για τον εαµικών καταβο-
λών Γαβριήλ Γαβριηλίδη, αιχµάλωτο των Άγγλων στην Μέση Ανα-
τολή κατά την περίοδο της γερµανικής κατοχής.  
Απόσπασµα από το βιβλίο
«Μόλις µας πιάσουν να παρανοµούµε έτσι στο ελάχιστο, ήµασταν
για το Μπλοκ 25, δηλαδή το προκαταρκτικό του κρεµατορίου. Σε
κλείνανε τρεις µέρες µέσα, σου δίνανε φαΐ χωρίς κουτάλια χωρίς τί-
ποτα, να βουτήξεις µέσα για να φας, σε τυραννούσαν εν ολίγοις, σε
φορτώνανε µετά στο καµιόνι και σε πηγαίνανε στο κρεµατόριο 1. Ο
µεγάλος φόβος µας ήταν αυτός, να µην πάµε στο Μπλοκ 25».
Σχόλια
«Θα µπορούσαµε να προσπαθήσουµε να ξεχάσουµε το παρελθόν.
Γιατί όχι; ∆εν είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να απωθεί ό,τι του
προκαλεί πόνο, ό,τι του προκαλεί ντροπή; Όπως το σώµα, έτσι και
η µνήµη προστατεύει τις πληγές της. Όταν ξηµερώνει η µέρα, µετά
από µια νύχτα αγρύπνιας, τα φαντάσµατα πρέπει να αποσυρθούν.
Οι νεκροί πρέπει να γυρίσουν στους τάφους τους. Αλλά για πρώτη
φορά στην ιστορία, οι δικοί µας νεκροί δεν αξιώθηκαν να έχουν τά-
φους, εµείς δεν µπορέσαµε να θάψουµε τους νεκρούς µας. Κου-
βαλάµε τους τάφους τους, µέσα στη ψυχή µας. Εµείς, δεν υπάρχει
περίπτωση να ξεχάσουµε ποτέ». Ελί Βιζέλ
Αυτό ακριβώς µας λέει και η Καρολίνα, µε τα δικά της λόγια. Σχε-
δόν κάθε επιζών, ένιωσε την ανάγκη να καταθέσει τη µαρτυρία του.
Αυτή ήταν η διαθήκη των νεκρών. Αφού ο αποκαλούµενος πολιτι-
σµένος κόσµος, δεν έδωσε καµία αξία στη ζωή τους, τότε ας κα-
τοικηθεί από το θάνατό τους. «Κουβαλάµε τους τάφους τους µέσα
στην ψυχή µας».
Και η ζωή συνεχίστηκε. Παρότι το δέντρο κλαδεύτηκε, η ρίζα δεν
ξεράθηκε - παρά τα όσα συνέβησαν. Η Καρολίνα παντρεύτηκε,
έκανε παιδιά και αγωνίστηκε θαρραλέα µέσα στη ζωή, κατά τον ίδιο
τρόπο που κατάφερε να επιζήσει του διωγµού και να σώσει και άλ-
λους. Αποδεικνύοντας έτσι, πως η ελπίδα είναι εφικτή και µέσα από
την απόγνωση.

Το βιβλίο της Καρολίνας Ναχµούλη–Γαβριηλίδου, "BLOCK 25 Μαρτυρία οµηρίας" , κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη, ενώ η έρευνα, επιµέλεια, το επίµετρο και τα
σχόλια είναι του Λευτέρη Ξανθόπουλου.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΕΒΡΑΪΚΩΝ 
ΟΡΩΝ & ΟΝΟΜΑΤΩΝ, 
Άρης Εµµανουήλ, 
εκδ. Γαβριηλίδης

Η ελληνική και η εβραϊκή γλώσσα έχουν αλληλο-
επηρεασθεί από τα πολύ παλιά χρόνια. Η πρώτη
είσοδος εβραϊκών λέξεων στην ελληνική γλώσσα
έγινε πριν την κάθοδο των ∆ωριέων στην Ελλάδα
(11ος αιώνας π.Χ.) επειδή οι κάτοικοι των ελλη-
νικών παραλίων είχαν στενή επαφή µε τους θα-
λασσοπόρους Φοίνικες. Η καθοριστική όµως
περίοδος αλληλοδανεισµού λέξεων, ξεκινάει µε
την ελληνιστική εποχή της Παλαιστίνης και της
Μέσης Ανατολής µετά την εκστρατεία του Με-
γάλου Αλεξάνδρου. Η ελληνική γλώσσα και παι-
δεία πέτυχαν να διεισδύσουν σε τέτοιο βαθµό
στον ιουδαϊσµό τής εποχής που το αποτέλεσµα
ήταν η είσοδος περισσότερων ελληνικών λέξεων
στη θρησκευτική εβραϊκή φιλολογία από όσες
εβραϊκές βρίσκει κανείς στο ελληνικό λεξικό.

Το γλωσσάρι αυτό σκοπό έχει να εξοικειώσει το
ελληνικό κοινό µε τους εβραϊκούς όρους. Η εκ-
φορά τους ακολουθεί τη σύγχρονη εβραϊκή
γλώσσα (µοντέρνα εβραϊκά) ενώ οι περισσότεροι
απ’ αυτούς είναι λέξεις βιβλικές, λέξεις µε θρη-
σκευτικό περιεχόµενο, αλλά και σεφαραδίτικες
και ασκεναζίτικες λέξεις, λέξεις που αφορούν
εβραϊκά γεγονότα, λέξεις από την προ κράτους
Ισραήλ εποχή και λιγότερες που αφορούν το ση-
µερινό κράτος, αλλά και λέξεις που χρησιµοποι-
ούν οι Εβραίοι της Ελλάδας, Ρωµανιώτες και
Σεφαραδίτες.

Το παρόν πόνηµα συµπληρώνεται από την πολύ
σηµαντική έρευνα του Ελληνοεβραίου λόγιου,
Ασέρ Ρ. Μωυσή, για την προέλευση των ονοµά-
των των Εβραίων της Ελλάδας.



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


