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«Και θα διηγηθείς στα παιδιά σου, σαν εσύ ο ίδιος να
βγήκες από τη γη της Αιγύπτου».

Από την Αγκαντά του Πέσσαχ

Όλοι εµείς, που είµαστε η λεγόµενη δεύτερη γενιά, που
ζήσαµε και µεγαλώσαµε µέσα στα σπίτια των επιζώντων,
στα σπίτια των γονιών µας, εµείς που ακούγαµε τις ιστο-
ρίες τους, ξανά και ξανά και στοίχειωναν τα όνειρά µας
και τα παιχνίδια µας, εµείς που νιώσαµε τους φόβους
τους, όλοι εµείς, που το ψυχικό τραύµα των γονιών έγινε
τραύµα δικό µας και µε αυτό, ακόµη πορευόµαστε στη
ζωή…
Και τα παιδιά µας, που γνώρισαν παππούδες και γιαγιά-
δες, που χάιδεψαν τον αριθµό στο χέρι τους, που τους συ-
νόδεψαν στις τελετές και στα µνηµόσυνα. Τα εγγόνια
αυτά, που µε έκδηλο ενδιαφέρον κοιτούν φωτογραφίες
και προσπαθούν να καταλάβουν, που µε λαχτάρα ζητούν
να βρουν το σηµείο που έφτασε το τραίνο και το παρά-
πηγµα που κοιµόταν η γιαγιά, όταν επισκέπτονται τα
στρατόπεδα, αυτά τα εγγόνια, που µε περίσσιο πόνο
ακούν τις διηγήσεις και κάποια µε θυµό ακόµα και άλλα
µε απορία… 
Η ευθύνη πλέον περνάει σε όλους εµάς! Εµάς που ακού-
σαµε, που νιώσαµε, που κλάψαµε µαζί τους και που θυ-
µώσαµε µέσα µας! Η ευθύνη περνάει σε µας και στα

παιδιά µας, να µεταφέρουµε την εµπειρία, να µεταδώ-
σουµε τη γνώση, να διατηρήσουµε τη µνήµη, να αρνη-
θούµε σθεναρά την άρνηση. 
Οι επιζώντες εκπλήρωσαν την επιθυµία εκείνων που δεν
σώθηκαν, «όποιος βγει από εδώ µέσα, να πει στον κόσµο,
να µάθουν τι περάσαµε, να µην ξεχαστεί». Για πολλούς
από τους επιζώντες, όπως ο Βιζέλ, αυτό έγινε στόχος
ζωής, νιώθοντας ότι έτσι πραγµατοποιούν τον λόγο, για
τον οποίο έµειναν οι ίδιοι ζωντανοί.
Ο Ελί Βιζέλ και όλοι οι επιζώντες µάρτυρες σαν κι αυτόν,
αφήνουν τώρα πάνω µας το φορτίο να µάθει ο κόσµος τι
συνέβη εκεί κάτω, στο χαµηλότερο µέρος της γης. Και να
µην ξεχάσει! Να µην ξεχάσει τα γεγονότα, να µην ξεχά-
σει τα διδάγµατα, να µην ξεχάσει τους ανθρώπους. 
Ας τους δικαιώσουµε!

«Αυτός που ακούει έναν µάρτυρα, γίνεται µάρτυρας ο
ίδιος», Ελί Βιζέλ.
Ιγιέ ζιχρό µπαρούχ! Ας είναι η µνήµη του ευλογηµένη.

*Η Νέλλη Αρούχ είναι υπεύθυνη του Κέντρου Εβραϊκής Επιµόρφωσης -
Μερκάζ Αντραχά της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και
υπεύθυνη του προγράµµατος March of the living στην Ελλάδα.

Αγαπητοί αναγνώστες, 
Το τεύχος αυτό είναι αφιερωµένο σε µια µεγάλη µορφή
του παγκόσµιου εβραϊσµού, που έζησε τη φρίκη των να-
ζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης και
δεν άφησε την ανθρωπότητα να ξεχάσει.
Αντί άλλου σηµειώµατος, θεώρησα ότι δεν θα µπορούσα
να βρω καταλληλότερες λέξεις από το κείµενο, που µου
έστειλε η φίλη µου Νέλλη Αρούχ*, ακριβώς γιατί νοµίζω
ότι, εκφράζει τον κόσµο των συναισθηµάτων µιας ολό-
κληρης γενιάς.

Καλή ανάγνωση
Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ

0033
συνταξης σηµειωµα



04 κοινοτητας διοικηση

Αγαπητά µέλη της Κοινότητάς µας,
Από τις εκλογές στις 22/5 που έγιναν στην Κοινότητα, προέκυψε η
νέα 50-µελής Γενική Συνέλευση, µε την εξής κατανοµή των εδρών
της:
••ΕΝΟΤΗΤΑ: 41 έδρες
•ΑΝΑΝΕΩΣΗ: 5 έδρες
•ΝΕΑ ΠΝΟΗ: 3 έδρες
•Ανεξάρτητος: 1 έδρα

Η νέα Γενική Συνέλευση, συνεδρίασε την ∆ευτέρα 6/6 και εξέλεξε
το Προεδρείο της:

•Πρόεδρος: Όβη Ναµίας
•Α' Αντιπρόεδρος: Μάνος Αλχανάτης
•Β’ Αντιπρόεδρος: Αλβέρτος Σασών
•Α’ Γραµµατέας: Ντορέλλα Καµχή
•Β’ Γραµµατέας: Λούση Σολοµών

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της Κοινότητας, που συγκροτήθηκε άµεσα σε σώµα:

•Πρόεδρος: Μίνος Μωυσής
•Αντιπρόεδρος: Μίκης Μοδιάνο
•Γενικός Γραµµατέας: Ζοζέφ Μιζάν
•Ταµίας: Χαΐµ Ναχµίας
•Τακτικά µέλη: Ντάνη Κόβο, Σάκης Λεών, Σολοµών Μορδοχάι, 
Ρόζα Ρούσσου, Μόνις Χαλέγουα
•Αναπληρωµατικά µέλη: Αλβέρτος Ταραµπουλούς, 
Τζοάννα Ναχµία, Ρόζα Αλχανάτη και Ιάκωβος Ατούν.

Το νέο Κοινοτικό Συµβούλιο, εκφράζει τα ευχαριστήριά του στα
µέλη της Κοινότητας που έδωσαν το «παρών» στις εκλογές και αν-
ταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις για συµµετοχή σε αυτές. Θερµά ευ-
χαριστήρια επίσης, στην Πρόεδρο της εκλογικής Επιτροπής κ.
Μπέλλα Ααρών και τα µέλη της, για την άψογη διενέργεια των
εκλογών, καθώς και σε όλα τα µέλη της Κοινότητας, που στελέ-
χωσαν τις εφορευτικές επιτροπές και συνέδραµαν στην επιτυχία
των εκλογών.
Αγαπητά µέλη της Κοινότητάς µας,
Το νέο Κοινοτικό Συµβούλιο αναλαµβάνει το έργο του µε αίσθηµα
ευθύνης απέναντι στην Κοινότητά µας. Η µίξη έµπειρων και νέων
µελών του, είµαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργήσει θετικά και αποτε-
λεσµατικά, για να λυθούν προβλήµατα αλλά και να ατενίσουµε το
µέλλον της Κοινότητάς µας µε αισιοδοξία.

Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη σας,

Το Κοινοτικό Συµβούλιο



0055
του ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ελι 
in Memoriam
Στις 2 Ιουλίου 2016, έφυγε από τη ζωή ο νοµπελίστας συγ-
γραφέας και επιζών του Ολοκαυτώµατος, Ελί Βιζέλ. Ο θά-
νατος κανενός άλλου ανθρώπου δεν προκάλεσε τέτοια
θλίψη στην παγκόσµια εβραϊκή κοινότητα, µε σχεδόν όλες
τις εβραϊκές οργανώσεις να εκδίδουν τιµητικές ανακοινώ-
σεις, οµόφωνα ανακηρύσσοντας τον Βιζέλ, «συνείδηση της
ανθρωπότητας».
Εκτός από τα βιβλία του και την ασταµάτητη διεθνή δράση
του κατά των γενοκτονιών και κάθε είδους παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ο Βιζέλ είχε γίνει γνωστός στη
χώρα µας και από την επίσκεψή του, στις 28 Ιανουαρίου
2004, µε την ευκαιρία της πρώτης εθνικής ηµέρας µνήµης
του Ολοκαυτώµατος. Στην Θεσσαλονίκη, όπου και τιµή-
θηκε µε το χρυσό µετάλλιο της πόλης και ως επίτιµο µέλος
της ισραηλιτικής κοινότητας, ο Βιζέλ είχε µιλήσει για τους
Θεσσαλονικείς Εβραίους που είχε γνωρίσει στα στρατό-
πεδα θανάτου και τόνισε, ότι οι άνθρωποι πρέπει να θυ-
µούνται την ιστορία, να γνωρίζουν το τί γίνεται στον
υπόλοιπο κόσµο και να µην αδιαφορούν για τα προβλήµατα
των άλλων λαών. 
Είχα την τιµή να τον γνωρίσω από κοντά και να περάσω κά-
ποιες στιγµές µαζί του, τον Απρίλιο του 2009 στην Γενεύη,
κατά τη διάρκεια τις συνόδου του ΟΗΕ κατά του ρατσι-
σµού. Η σύνοδος αυτή ήταν συνέχεια την αντίστοιχης, που
είχε λάβει χώρα το 2001 στο Ντούρµπαν της Νοτίου Αφρι-
κής, η οποία είχε χαρακτηριστεί από µαζικές φραστικές επι-
θέσεις και διαδηλώσεις, κατά του κράτους του Ισραήλ και
των Εβραίων. ∆ηλαδή µια σύνοδος τυπικά κατά του ρατσι-
σµού, είχε µετατραπεί σε σύνοδο, υπέρ του αντισηµιτι-
σµού! Μόνο η αποχώρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και οι
σκληρές διαπραγµατεύσεις από ευρωπαϊκές χώρες, κατά-
φεραν να κρατήσουν τα πράγµατα στο τέλος, κάπως συγ-
κρατηµένα.
Αυτή η εµπειρία είχε δηµιουργήσει µεγάλη εγρήγορση στις
εβραϊκές οργανώσεις, που φοβόντουσαν µια επανάληψη
των γεγονότων του 2001, στην Γενεύη. Το περιεχόµενο των
προκαταρκτικών συζητήσεων καθώς και η εναρκτήρια οµι-
λία του προέδρου του Ιράν, Μαχµούντ Αχµαντινετζάντ,
γνωστού για τις συχνές αµφισβητήσεις του Ολοκαυτώµα-

τος, δεν βοήθησαν στο να καθησυχάσουν αυτούς τους φό-
βους. Σε αυτή την συγκυρία, στραφήκαµε στον Βιζέλ για
τη συνδροµή του και αυτός µας απάντησε θετικά.
Η πρώτη µέρα της συνόδου, την ηµέρα της οµιλίας του Αχ-
µαντινετζάντ, είχε συµπέσει µε την Γιοµ Ασοά, την µέρα
µνήµης του Ολοκαυτώµατος, µε βάση το εβραϊκό ηµερο-
λόγιο. Οι δυτικοί διπλωµάτες είχαν αποχωρήσει από την αί-
θουσα, τη στιγµή που ο Ιρανός πρόεδρος άρχισε να
αρνείται το Ολοκαύτωµα και 10 χώρες είχαν αποσύρει τη
συµµετοχή τους. Το απόγευµα εκείνης της ηµέρας, στη µε-
γάλη πλατεία µπροστά στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών,
διοργανώθηκε µια συγκινητική εκδήλωση για την µνήµη του
Ολοκαυτώµατος, µε τη συµµετοχή του Ελί Βιζέλ και άλλων
διαπρεπών οµιλητών. 
Στην οµιλία του, ο Βιζέλ δεν είχε διστάσει να καταφερθεί
κατά του Ιρανού προέδρου, αναρωτώµενος πώς µετά από
όσα έγιναν, µπορεί ο αρχηγός ενός κράτους µε τέτοια αρ-
χαία παράδοση να διαδίδει τόσο προσβλητικά και άσχηµα
µηνύµατα. Και κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όταν ο Αχ-
µαντινετζάντ έδινε συνέντευξη Τύπου µέσα στο κτίριο του
ΟΗΕ στους ξένους ανταποκριτές, ο Βιζέλ ήταν εκεί, µε µια
οµάδα Εβραίων νέων ακτιβιστών από όλον τον κόσµο, να
υψώσει µια δυνατή φωνή διαµαρτυρίας.
Λίγοι είναι οι άνθρωποι, που µπορούν να γίνουν σύµβολα
και να αφήσουν το στίγµα τους σε άλλους. Ένας τέτοιος
ήταν και ο Βιζέλ. ∆ε θα ξεχάσω την ανιδιοτέλειά του, την
αγάπη του για τον συνάνθρωπο και την πίστη του σε έναν
καλύτερο κόσµο. Θα µας λείψει η διαύγεια του πνεύµατός
του και η βαρύτητα της φωνής του, σε µια κρίσιµη περίοδο
όπως η σηµερινή, όταν η ανθρωπότητα χρειάζεται ηθική
ηγεσία. Ας είναι η µνήµη του έµπνευση για όλους εµάς, να
εργαστούµε για ένα ειρηνικότερο αύριο.

Ο Λεόν Σαλτιέλ είναι υποδιευθυντής της οργάνωσης ανθρωπίνων
δικαιωµάτων UN Watch και συνδιοργανωτής εκδηλώσεων στον
ΟΗΕ, κατά του αντισηµιτισµού και των διακρίσεων.

Λεόν Σαλτιέλ, Ελί Βιζέλ, Ρισάρ Πρασκιέ



06 του ΣΑΚΗ ΛΕΩΝ

ο Ελι Βιζελ
και το Μνηµειο

στην Αθηνα

∆ιαβάτη στάσου, κλείσε τα µάτια και θυµήσου,
Θυµήσου, τότε, κάπου εδώ,
συµπολίτες σου φιλήσυχους και ανέµελους,
άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
συνέλαβαν, ταπείνωσαν και καταδίκασαν σε θάνατο αποτρόπαιο,
σε στρατόπεδα εξόντωσης,
που θα ‘ναι για πάντα η ντροπή του ευρωπαϊκού πολιτισµού.
Επειδή ήσαν Εβραίοι, έξι εκατοµύρια ψυχές στερήθηκαν το δικαίωµα στην
ελευθερία, την ευτυχία, την ελπίδα, στο χαµόγελο
και την προσευχή, στην ίδια τη ζωή.
Θυµήσου τη ζωή, την αγωνία και το θάνατό τους.
Χωρίς θρήνους και χωρίς κραυγές για τον πόνο και τη φρίκη.
Μην αφήσεις ο θυµός και η απελπισία να βαρύνουν το µέλλον σου.
Ας είναι η θύµησή σου δικαίωση και τιµή, εµπόδιο στον χθεσινό εχθρό
να σκοτώσει τα θύµατά του µε δεύτερο θάνατο – τη λήθη

Ελί Βιζέλ

Η τρίγλωση επιγραφή 
στο Μνηµείο Ολακαυτώµατος
Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα
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Τον Ιούνιο του 2009 και καθώς οι διαδικασίες για την αδει-
οδότηση του Μνηµείου του Ολοκαυτώµατος Ελληνων
Εβραίων στην Αθήνα βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, ο νοµ-
πελίστας καθηγητής του Τέχνιον και φίλος της κοινότητάς
µας ∆ρ. Ααρών Τσεχάνοβερ, ο οποίος έδειχνε συνεχώς το
ενδιαφέρον του για την πολύπλοκη και χρονοβόρο διαδι-
κασία, πρότεινε να απευθυνθούµε στον προσωπικό του
φίλο, επίσης νοµπελίστα, Ελί Βιζέλ για να γράψει το κεί-
µενο για την αναθηµατική επιγραφή του Μνηµείου.
Στην Επιτροπή για το Μνηµείο, υποδεχθήκαµε την πρόταση
µε ενθουσιασµό. Η εισήγησή µας στο Κοινοτικό Συµβού-
λιο, έγινε επίσης δεκτή µε ενθουσιασµό και µε γρήγορες
διαδικασίες ετοιµάστηκε η επιστολή που ζητούσε από τον
Ελί Βιζέλ να γράψει το κείµενο. Η επιστολή παραδόθηκε
στα χέρια του Ελί, µέσω του Ααρών Τσεχάνοβερ στην Νέα
Υόρκη, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009. Τελικά, στις 29 Σεπτεµ-
βρίου 2009 λάβαµε την τελική πρόταση του Ελί για το κεί-
µενο. Το πρωτότυπο κείµενο είναι γραµµένο στα γαλλικά

και έχει µεταφραστεί στα ελληνικά και τα αγγλικά. Παρόλο
που η αρχική σκέψη ήταν να χαρακτεί επάνω στο κεντρικό
µαρµάρινο τµήµα του Μνηµείου, επικράτησε τελικά η πρό-
ταση να αποτελέσει έναν αυτόνοµο πυρήνα, σε µία από τις
εισόδους στο χώρο. Έτσι, µια τρίγλωση επιγραφή συνο-
δεύει έκτοτε το Μνηµείο Ολοκαυτώµατος Ελληνων Εβραίων
στην Αθήνα, για να υπενθυµίζει τον άδικο χαµό των αθώων
αδελφών µας και ένα έγκληµα, που αποτελεί ντροπή για τον
ευρωπαϊκό πολιτισµό.
Όπως φαίνεται και στις επιστολές του ο πάντα απλός και
µετριόφρων Ελί, ζητούσε τη γνώµη µας για το κείµενό του.
Η αρχική του πρόταση, την οποία τροποποίησε ελάχιστα
στο τέλος, δηµοσιεύεται εδώ για πρώτη φορά. 
Ας είναι η µνήµη του ευλογηµένη. Η επιγραφή του στο Μνη-
µείο θα τον φέρνει πάντα στην µνήµη µας, µαζί µε τα εκα-
τοµµύρια των αδελφών µας που χάθηκαν στο Ολοκαύτωµα.

(Οι επιστολές είναι από το προσωπικό αρχείο του κ. Σάκη Λεών)

Η επιστολή - αίτηµα προς τον Ελί Βιζέλ Αρχική  πρόταση του Ελί Βιζέλ



ο Ελι Βιζελ στην
Θεσσαλονικη
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Στις 28 Ιανουαρίου 2004, ο Ελι Βίζελ έφθασε στην Θεσ-
σαλονίκη και ήταν ο επίσηµος οµιλητής στην εκδήλωση
για την Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος. Η Ισραηλι-
τική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, απένειµε στον Έλι
Βιζέλ τον τίτλο του επιτίµου µέλους της Κοινότητας. Ο
∆αυίδ Σαλτιέλ, πρόεδρος της Ι.Κ.Θ, είπε µεταξύ άλλων:
«Η Κοινότητά µας, καλωσορίζει τον κ. Βιζέλ στην Θεσ-
σαλονίκη. Ελπίζουµε ότι θα νιώθετε και εσείς κ. Βιζέλ,
ότι βρίσκεστε ανάµεσα σε καλούς φίλους, που συναν-
τήσατε κάποτε, όπως γράψατε, σε στιγµές οδύνης. Νο-
µίζω, ότι θα νιώθετε επίσης υπερήφανος και ευτυχής,
διότι εξήντα χρόνια µετά, οι Θεσσαλονικείς που επέζη-
σαν των στρατοπέδων του θανάτου και οι απόγονοί
τους, συνεχίζουν να υπάρχουν και να δηµιουργούν. Η
Κοινότητά µας, σας απένειµε τον τίτλο του επίτιµου
µέλους της. Και θεωρεί εαυτήν υπερήφανη, διότι δι-
καιούται πλέον να σας συγκαταλέγει στους κόλπους
της. Η τιµητική αυτή διάκριση, είναι ελάχιστο δείγµα του
σεβασµού µε τον οποίον σας περιβάλλουµε. Και είµα-
στε βέβαιοι, ότι και εσείς, θα φέρετε στο εξής τον τίτλο
του µέλους της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης,
µε την ίδια υπερηφάνεια». 
Ο Ελί Βιζέλ, αφού ευχαρίστησε τη Κοινότητα για την µε-
γάλη τιµή, αναφερόµενος στην ηµέρα µνήµης του Ολο-
καυτώµατος, είπε µεταξύ άλλων:
«…Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια πρέπει να έχει µια ηθική
διάσταση. Χωρίς αυτήν, όλα πάνε λάθος. Πώς µπορεί
κάποιος να κατανοήσει πραγµατικά, πώς καλλιεργηµέ-
νοι άνθρωποι, µορφωµένοι άνθρωποι, άνθρωποι µε ακα-
δηµαϊκά πτυχία, καθηγητές στην φιλοσοφία, στην
ιατρική, στην θεολογία, έγιναν δολοφόνοι παιδιών,
Εβραιόπουλων - εκατοντάδων κάθε µέρα. Θα αναρωτη-
θείτε, πώς αυτό ήταν δυνατό. Πώς ήταν δυνατόν; ∆εν
αποτελεί ο πολιτισµός ασπίδα ενάντια στη βαρβαρό-
τητα; ∆εν είναι ο πολιτισµός µια θεραπεία στην άγνοια;
Και όµως, συνέβη. Ίσως η απάντηση είναι, είχαν γνώση
αλλά δεν είχαν ηθική.
Τι είναι η ηθική; Εµείς, στην εβραϊκή παράδοση γνωρί-
ζουµε ότι η ηθική προϋποθέτει µια σχέση µε τον άλλον.

Αυτοπροσδιορίζοµαι ως κάποιος, που δεν ζει µόνος.
Μόνο ο Θεός είναι µόνος. Μπορούµε να µην είµαστε
µόνοι, η ανθρώπινη ύπαρξη επιζητά τον άλλον, ειδικά
όταν ο άλλος µε χρειάζεται. Εκεί είναι που ο ανθρωπι-
σµός µου δοκιµάζεται. Ποιον ακούω, αν όχι αυτόν που
λέει, «είµαι επίσης ένα ανθρώπινο ον; Χριστιανός ή Βου-
διστής ή Μουσουλµάνος ή Άγνωστος, είµαι ένα ανθρώ-
πινο ον», λέει εκείνη η φωνή - που έρχεται από τον άλλον
σε µένα. Προσπαθώ να ακούω. Στην τάξη µου, είµαι ο
καλύτερος ακροατής. ∆ιδάσκω τους µαθητές µου, την
τέχνη της ακρόασης, για παράδειγµα. Και φυσικά δεν
είναι περίεργο που στην εβραϊκή παράδοση, η λέξη
ακοή επαναλαµβάνεται τόσο συχνά στην Αγία Γραφή.
«Ακούστε εδώ», ή «άκουσε Ισραήλ», «προσέξτε», φυ-
σικά, δυστυχώς.
Φέτος είναι η 60η επέτειος από τον εκτοπισµό των Ούγ-
γρων Εβραίων. Εκείνη την εποχή ήταν η τελευταία µε-
γάλη εβραϊκή Κοινότητα ακόµα ζωντανή. Η µόνη που θα
µπορούσε να είχε σωθεί και δεν σώθηκε. Όταν φθά-
σαµε, δεν ξέραµε τι σήµαινε - είδαµε το όνοµα Άουσβιτς
στο σιδηροδροµικό σταθµό. ∆εν ξέραµε τι σήµαινε και
κανείς δεν νοιαζόταν για να µας πει. Και έτσι, αυτό που
αποφάσισα να κάνω στη ζωή µου ήταν να µιλάω, γιατί οι
άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν. Αν είναι η Ρουάντα, αν
είναι η Βοσνία, αν είναι η Καµπότζη, τώρα ξέρουµε. Και
ως εκ τούτου, πρέπει να κάνουµε το καθήκον µας. ∆εν
µπορούµε να αφήνουµε τα θύµατα σε απόγνωση. Ως εκ
τούτου, επικαλούµαστε τη µνήµη και είναι θετικό το γε-
γονός, ότι όλα τα ευρωπαϊκά έθνη που σέβονται τον
εαυτό τους έχουν υιοθετήσει την 27η Ιανουαρίου, ως
ηµέρα µνήµης. Είναι καλό ότι τώρα τα έθνη γνωρίζουν,
ότι η µνήµη είναι ένα σηµαντικό στοιχείο της πρόληψης.
Έτσι λοιπόν καλοί µου φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για
την τιµή που µου κάνετε να µε εντάξετε στην κοινότητά
σας, την οποία αποδέχοµαι µε ευγνωµοσύνη. ∆εν ξέρω
τις υποχρεώσεις, αλλά ξέρω τα προνόµια. Μπορώ να
σας πω ότι πρακτικά έχετε δώσει δύο κάρτες µελών,
γιατί ό, τι κάνω, το κάνω µε τη γυναίκα µου. Έτσι λοιπόν
όταν έρθω, θα πρέπει αποδεχθείτε και εκείνη!».
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γιατι το χθες
ειναι ακοµη εδω…
«Να µην µπορείς να κοιµηθείς, αν
έστω και ένας άνθρωπος υποφέρει
κάπου στον κόσµο, πεινάει, είναι ανήµ-
πορος και ταλαιπωρείται από αρρώ-
στιες, βασανίζεται ή δολοφονείται. Να
µην µπορείς να κοιµηθείς, όταν κά-
ποιος σε χρειάζεται. Να µην σιωπάς,
να προστατεύεις εκείνους που σε
έχουν ανάγκη».
Τα λόγια και οι σκέψεις του Ελί Βιζέλ
αφορούν πάνω απ’ όλα, την αιώνια
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων. Φοβόταν πως µέσα από την
αδιαφορία και τη λήθη, όλα θα συµ-
βούν ξανά. Μέσα από τη δική του φρι-
κτή εµπειρία δεν ζητά µόνο να
θυµόµαστε, αλλά κυρίως να µην επι-
τρέψουµε να µας µισούν για το χρώµα
του δέρµατός µας, για το θρήσκευµά
µας, για την καταγωγή ή τις σεξουαλι-
κές µας επιλογές. 
Σε όλο τον κόσµο, υπάρχει εδώ και
χρόνια µια συζήτηση γύρω από το ζή-
τηµα του Ολοκαυτώµατος. Πολλοί
αναρωτιούνται, αν θα πρέπει να µι-
λάµε συνεχώς για αυτό, άλλοι πως
έχουν κουραστεί να γίνεται αναφορά,
ενώ κάποιοι µας κατηγορούν πως το
χρησιµοποιούµε. Όµως, πρέπει να κα-
ταλάβουµε πως οι συνθήκες και η
εποχή που οδήγησαν σε αυτό το µα-
ζικό έγκληµα, είναι γύρω µας. Και
αυτό, το ήξερε καλά ο Ελί Βιζέλ. 
Σκοπός δεν είναι να θυµίζουµε στους
άλλους τους δικούς µας νεκρούς αλλά
να αντιληφθεί η κοινή γνώµη πως οι
συνειδήσεις που επέτρεψαν την βιο-
µηχανία θανάτου είναι ακόµα εδώ.
Ίσως πιο δυνατές, γιατί αποδεικνύουν

πως, ενώ οι άνθρωποι έχουν όλα τα
µέσα να ενηµερωθούν, ουσιαστικά
επιλέγουν να αδιαφορήσουν. 
Υπήρξε ένας πνευµατικός ηγέτης, που
οραµατιζόταν τον κόσµο χωρίς µίσος
και πάλεψε σε όλη του τη ζωή για
αυτό. Πολλοί τον κατέκριναν για τη θε-
ολογική του στάση και επιµονή του να
θεωρεί το Άουσβιτς, ως έναν τόπο
µαρτυρίου που δεν χωρά στο σύµπαν.
Για την απόφασή του να µην µιλήσει
δηµόσια για την διένεξη και το Παλαι-
στινιακό ζήτηµα, η θέση του να µην
ασκεί κριτική στο κράτος του Ισραήλ,
πιστεύω πως δεν ήταν µια πολιτική επι-
λογή. Βασιζόταν στο ότι πίστευε µε
όλη την δύναµη της ψυχής του, πως
το Ισραήλ είναι το σπίτι, ο χώρος που
θα προστατεύσει όλους τους ανθρώ-
πους της διασποράς από κάθε κακό
στον κόσµο. 
Από την άλλη πλευρά ας µην ξεχνάµε,
πως η διεθνής κοινότητα ποτέ δεν
άσκησε κριτική και δεν απέρριψε τον
Γκάντι για τις επιστολές του στον
Αδόλφο Χίτλερ, τον αγαπητό του φίλο
όπως τον προσφωνούσε, στην προ-
σπάθειά του να φτιάξει συµµαχίες
ενάντια στην βρετανική αποικιοκρατία,
ούτε τον Μαντέλα, που τιµούσε τυ-
ράννους όπως ο Καντάφι, επειδή κά-
ποτε του συµπαραστάθηκαν*. 
Όταν πολιτικοί εκπρόσωποι αποκα-
λούν δηµόσια τον Βιζέλ, λίγες µόλις
ώρες µετά τον θάνατό του, «πόρνη
του Ολοκαυτώµατος» τότε, να είµαστε
σίγουροι πως τίποτε δεν τελείωσε. Η
βαρβαρότητα του µυαλού δεν έδωσε
τέλος στο µίσος και το τέρας γιγαντώ-

νεται ακολουθώντας διαφορετικό µο-
νοπάτι. Το τέρας που φοβόταν ο Βιζέλ,
µας απειλεί ακόµα. 
Εκτός από επιζών των στρατοπέδων
συγκέντρωσης, ήταν κυρίως ένας µα-
χητής για το δικαίωµα στην ελευθερία
και αξιοπρέπεια ολόκληρης της αν-
θρωπότητας. Με το έργο και τα λόγια
του θέλησε να µας διδάξει πως δεν
πρέπει να σιωπούµε ποτέ µπροστά
στην αδικία, όποιον άνθρωπο και να
αφορά. Ζήτησε να παίρνουµε πάντα
θέση και να µην παρακολουθούµε σιω-
πηλοί, ό,τι συµβαίνει γύρω µας. Ήξερε
πολύ καλά, πως ο χειρότερος εχθρός
είναι η λήθη. Και την πολέµησε µέχρι
την τελευταία του στιγµή. 
Με την ίδια του την ύπαρξη δεν τίµησε
µονάχα την µνήµη όσων δολοφονήθη-
καν πριν από 73 χρόνια, δίνοντας
φωνή σε εκείνους που δεν θα ακου-
στούν ποτέ, σε εκείνους που η παγκό-
σµια κοινότητα θα προτιµούσε να
σβήσει από την µνήµη της. Αλληλέγ-
γυος προς τα θύµατα όλων των γενο-
κτονιών, εκπροσωπούσε όλους όσους
υποφέρουν ακόµα και σήµερα. Όσους
αγωνίζονται να επιβιώσουν και µάχον-
ται για τα στοιχειώδη δικαιώµατά
τους. 
Η ύπαρξή του ολόκληρη, ένας αγώνας
να σωθεί η µνήµη για να έχουµε όλοι
οι άνθρωποι ελπίδα σε µια καλύτερη
ζωή. Σαν να ήταν ο ίδιος το Καντίς για
τις ψυχές, που δεν εγκατέλειψε ποτέ. 

*Στοιχεία από άρθρο του AAnnsshheell  PPffeeffffeerr, The Price
of Elie Wiesel’s Victory, HHaaaarreettzz,,  8.7.2016.
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Από την ακαδηµαϊκή του σταδιοδροµία έως τις πολιτικές
παρεµβάσεις του, ο Ελί Βιζέλ υπήρξε ένθερµος υποστηρι-
κτής πλήθους ζητηµάτων, που άπτονται των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Θή-
τευσε στο Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και µίλησε, µεταξύ άλλων, ανοικτά ενάντια
στο καθεστώς Απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική, για τους
«εξαφανισµένους» της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του
Βρώµικου Πολέµου, για την γενοκτονία των Βοσνίων κατά
τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, στις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Παρέµεινε, ωστόσο, διαρκώς και σταθερά αφο-
σιωµένος στο ζήτηµα του Ολοκαυτώµατος και στην απο-
στολή που έθεσε στον εαυτό του, για τη διατήρηση της
µνήµης και την προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά µε
αυτό.  
Το κείµενο-σταθµός, µέσα από το οποίο δήλωσε τη βαθιά
αυτή αφοσίωσή του, αποτέλεσε το αυτοβιογραφικό έργο
του, «Η Νύχτα». Εκεί, ο Βιζέλ περιγράφει την εµπειρία ενός
εφήβου, του ίδιου, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο έφη-
βος Ελιέζερ (Ελί) στάλθηκε µαζί µε τον πατέρα του Σλόµο
στο στρατόπεδο εργασίας Μπούνα ή Μόνοβιτς, αλλιώς
γνωστό ως Άουσβιτς ΙΙΙ, όπου υπεβλήθησαν σε υποχρεω-
τική εργασία για οχτώ µήνες πριν να µεταφερθούν σε µία
σειρά άλλων στρατοπέδων συγκέντρωσης, κατά τα τέλη
του Πολέµου. Το 1945, ο Ελί Βιζέλ βγαίνει από τα στρατό-
πεδα, νιώθοντας ήδη µία εµµονική ανάγκη να µιλήσει για
τα όσα έζησε εκεί και να κρατήσει έτσι, ζωντανή τη µνήµη
µιας χαµένης οικογένειας. Ορκίστηκε να µην αφήσει τη
σιωπή να καλύψει το σηµείο εκείνο, «όπου ο άνθρωπος
έζησε τον πόνο και την ταπείνωση». Η µαρτυρία αυτή δεν
θα γραφτεί, παρά δέκα χρόνια αργότερα, βασισµένη σε
ένα πρώτο σχεδιάγραµµα, που έβαλε στο χαρτί αµέσως
µετά την έξοδό του από τα στρατόπεδα. «Όσο αφόρητος
κι αν ήταν ο πόνος µου, υποσχέθηκα στον εαυτό µου το
εξής: να µη µιλήσω, να µην αγγίξω το ζήτηµα για το λιγό-
τερο, δέκα χρόνια. Όσο χρειαζόταν για να δω καθαρά. Όσο
χρειαζόταν για να µάθω να ακούω τις φωνές που έκλαιγαν

εντός µου. Όσο χρειαζόταν για να επανακτήσω τη µνήµη
µου. Όσο χρειαζόταν για να ενωθούν η γλώσσα των αν-
θρώπων, µε τη σιωπή των νεκρών». Το 1954, αποφασίζει να
γράψει στην αρχή στα εβραϊκά, στη συνέχεια στα γίντις,
και ολοκληρώνει ένα έργο 862 σελίδων που θα φέρει τον
τίτλο «Και ο κόσµος σιώπησε». Από αυτό, θα προκύψει το
1958 το πολύ συντοµότερο, «Η Νύχτα». «Η Νύχτα», ένα κεί-
µενο περισσότερο ξαναγραµµένο από την αρχή, παρά µε-
τάφραση του πρώτου, έχει συµπυκνώσει χαρακτηρισµούς,
όπως αυτοβιογραφική µαρτυρία, µυθιστορηµατική αφή-
γηση, ρεαλιστικό µυθιστόρηµα. Ένα βιβλίο που είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να περιγράψει κανείς, όπως άλλωστε
δύσκολο είναι να περιγραφεί η ίδια η στρατοπεδική εµπει-
ρία. Οι λέξεις δεν µπορούν παρά να αντανακλούν, µόνον
κατά τρόπο µερικό, τον τρόµο. «Η πείνα, η δίψα, ο φόβος,
η µεταφορά, η επιλογή, ο φούρνος και η καµινάδα: αυτές
οι λέξεις σηµαίνουν ορισµένα πράγµατα, όµως εκείνους
τους καιρούς σήµαιναν κάτι άλλο», γράφει ο Ελί Βιζέλ. Σε
κάθε περίπτωση, εκείνο που µπορεί µε βεβαιότητα να ει-
πωθεί, είναι ότι ο Ελί Βιζέλ στη «Νύχτα», ξεπέρασε την απλή
καταγραφή της προσωπικής µαρτυρίας, µεταφράζοντάς
την σε ένα παγκόσµιο, πανανθρώπινο µήνυµα. Το αφηγη-
µατικό νήµα ξετυλίγεται γύρω από φιλοσοφικά ερωτήµατα
και γύρω από το παγκόσµιο, πανανθρώπινο µήνυµα της
µνήµης.  
Ο Ελί Βιζέλ διερωτάται στη «Νύχτα» διαρκώς, σχετικά µε
την πρακτική της άγνοιας ή άρνησης του κινδύνου, εκ µέ-
ρους των Εβραίων και µια είδους «τυφλότητας» απέναντι
στο ναζιστικό σχέδιο µαζικής εξόντωσής τους. «Οι Γερµα-
νοί ήταν ήδη στην πόλη, οι φασίστες ήταν ήδη στην εξου-
σία, η ετυµηγορία είχε ήδη ανακοινωθεί και οι Εβραίοι του
Sighet [γενέθλιας πόλης του Βιζέλ] ακόµα χαµογελούσαν»,
γράφει. Ο Φρανσουά Μωριάκ, θα γράψει στον πρόλογο του
βιβλίου πως, «αρνούνται να πιστέψουν» και πως µοιάζουν
να αντιδρούν στις διώξεις µε µια είδους παθητική αµνησία,
µία καταναγκαστική τάση διατήρησης της ελπίδας. Με αφε-
τηρία του αυτήν την επίµονη εµπιστοσύνη των Εβραίων,



στην καλοσύνη και στη λογική ως εγγενών, φυσικών χα-
ρακτηριστικών της ανθρωπότητας, ο Ελί Βιζέλ ξετυλίγει
τα ερωτήµατά του σχετικά µε τη θρησκεία, τον Θεό και
την τάση του ανθρώπου να παραδίνεται στις «µυστη-
ριώδεις οδούς» του Θεού. Με τη «Νύχτα», όπως και µε
το πολύ µεταγενέστερο «Όλα τα ποτάµια ρέουν στη θά-
λασσα» (1994), ο Βιζέλ θα επανέρχεται διαρκώς στο
αναπάντητο ερώτηµα της παρουσίας ή της απουσίας
του Θεού, της παρουσίας ή της απουσίας της θείας επε-
νέργειας. Η «Νύχτα» καταγράφει µία από τις πραγµατι-
κότητες της µετα-Ολοκαυτωµατικής εποχής, αυτό που
για πολλούς πρώην εγκλείστους των στρατοπέδων, κα-
ταγράφηκε ως απουσία του Θεού την ώρα της δοκιµα-
σίας. Στη «Νύχτα», ο Ούγγρος καταδικασµένος σε
θάνατο κρατούµενος προτιµά να πιστεύει στον Χίτλερ,
που είναι «ο µόνος που κράτησε τις υποσχέσεις του,
όλες τις υποσχέσεις του, απέναντι στον εβραϊκό λαό».
Στο «Όλα τα ποτάµια ρέουν στη θάλασσα», ο Βιζέλ θα
επανέλθει: «Ο πόνος και ο θάνατος αθώων παιδιών δεν
µπορούν παρά να θέτουν εν αµφιβόλω τη θεία βούληση.
Και να προκαλούν την οργή και την εξέγερση των αν-
θρώπων [...] Τα ερωτήµατα που έθεσα κάποτε σχετικά
µε τη σιωπή του Θεού παραµένουν ανοικτά [...] Θεωρώ
πως ο θάνατος έξι εκατοµµυρίων ανθρώπων θέτει ένα
ερώτηµα, στο οποίο δεν θα δοθεί ποτέ καµία απάντηση».
Κι ωστόσο, όσο και αν η «Νύχτα» κατέδειξε τις δύσκολες
πτυχές της ανθρώπινης συνείδησης και δοκίµασε την
πίστη τόσο στον Θεό όσο και στον άνθρωπο, το έργο
είχε ως διαρκή επωδό του το καθήκον της µνήµης, ενάν-
τια σε ακριβώς αυτήν  την αλλοτρίωση της ανθρώπινης
συνείδησης, το καθήκον της µνήµης ενός πρώην εγ-
κλείστου των στρατοπέδων συγκέντρωσης ενάντια στη
λήθη, που απεργάζονταν τα στρατόπεδα. Έτσι, ο Ελί
Βιζέλ, µέσα από τη γραφή και τη δράση του, διεξήγαγε
τον δικό του πόλεµο ενάντια στη λήθη, ενάντια σε έναν
επαπειλούµενο δεύτερο θάνατο των θυµάτων. Η λήθη
θα σήµαινε µία ακόµα νίκη του εχθρού που επαναλάµ-
βανε: «Κι αν ακόµα επιζήσεις, κι αν ακόµα µιλήσεις
γι’αυτό, κανείς δεν θα σε πιστέψει», θα καταγράψει ο
Βιζέλ στο Silences et m�moires d’hommes. Essais, hi-
stories, dialogues (1989). Για τον ίδιο, η γραφή, οι οµι-
λίες, οι συζητήσεις, η εν συνόλω δράση του, ήταν η νίκη
που ίδιος κατάφερε ενάντια στον ολοκληρωτισµό. Η νίκη
του πνεύµατος ενάντια στην ύλη, µία πράξη αντίστασης
που αποδείκνυε πως ο άνθρωπος, η µνήµη του, δεν υπέ-
κυψαν τελικά στον στρατοπεδικό εξανδραποδισµό. 

*Πολιτική Επιστήµων, Ερευνήτρια Yad Vashem, Ιερου-
σαλήµ, Ισραήλ
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Ελι Βιζελ 
«Όταν ακούς έναν µάρτυρα, γίνεσαι κι εσύ ο ίδιος
µάρτυρας»

Αγαπητοί φίλοι του March of the Living, 
Το διεθνές March of the Living ενώνει τη φωνή του
µε όλο τον κόσµο, καθώς θρηνούµε τον θάνατο του
Ελί Βιζέλ, επιζώντα του Ολοκαυτώµατος, κάτοχο
του βραβείου Νόµπελ Ειρήνης και συνείδηση της
ανθρωπότητας. 
Ο Ελί Βιζέλ συµµετείχε σε αρκετά προγράµµατα
του March of the Living, συµπεριλαµβανοµένου του
πρώτου March of the Living, το 1988. Τον Μάη του
2016, ο καθηγητής Βιζέλ υπήρξε επίτιµος πρό-
εδρος στο συνέδριο του March of the Living µε
θέµα την «∆ιπλή κατανόηση της Νυρεµβέργης»,
που έγινε στο πανεπιστήµιο της Κρακοβίας, στην
Πολωνία. Στο συνέδριο αυτό, µνηµονεύτηκαν τα 80
χρόνια από την ισχύ των νόµων της Νυρεµβέργης
και τα 70 χρόνια από τις δίκες της Νυρεµβέργης. 
Ο Ελί Βιζέλ έλεγε: «Όταν ακούς ένα µάρτυρα, γί-
νεσαι ο ίδιος µάρτυρας». Η δύναµη και η ευφρά-
δεια του Βιζέλ, µετέτρεψε δεκάδες χιλιάδες
συµµετέχοντες του March of the Living σε µάρτυ-
ρες, που είναι δεσµευµένοι να µοιράζονται τις ιστο-
ρίες και τα µαθήµατα της Σοά µε τις µελλοντικές
γενιές.
Στην βαθιά συγκινητική οµιλία του στο March of the
Living το 1990 στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου, την
ηµέρα πένθους για τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος,
ο Ελί Βιζέλ είπε: «Θα βλέπω για πάντα [µπροστά
στα µάτια µου] τα παιδιά που δεν έχουν τη δύναµη
πια να κλάψουν. Θα βλέπω για πάντα τους ενήλι-
κες, που δεν έχουν πια τη δύναµη να τα βοηθήσουν.
Θα βλέπω για πάντα τις µητέρες και τους πατερά-
δες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τα µικρά
σχολιαρόπαιδα, τους δασκάλους τους… τους δί-
καιους και τους πιστούς… Από πού να αντλήσουµε
τα δάκρυα για να τους κλάψουµε; Ποιος έχει τη δύ-
ναµη να κλάψει γι’ αυτούς;»
Ας είναι η µνήµη του ευλογηµένη και η οικογένειά
του ας παρηγορηθεί µαζί µε όλους τους πενθούν-
τες της Σιών, γνωρίζοντας ότι το κληροδότηµα που
µας άφησε θα διασωθεί από αυτούς, τις ζωές των
οποίων άγγιξε και άλλαξε, ο Ελί Βιζέλ. 

Μετάφραση: ΝΝέέλλλληη  ΑΑρροούύχχ

DDrr..  SShhmmuueell  RRoosseennmmaann          
Πρόεδρος March of the Living     
Ισραήλ

PPhhyylllliiss  GGrreeeennbbeerrgg  HHeeiiddeemmaann
Πρόεδρος March of the Living     
U.S.A   
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Τριάντα χρόνια πριν, ταξίδεψα στο Άουσβιτς µε τον Ελί
Βιζέλ. Είχα βρεθεί στο στρατόπεδο και πιο παλιά. Είχα δει
το αγκαθωτό συρµατόπλεγµα, τους στρατώνες, τους πύρ-
γους φρουράς. Είχα σταθεί στους θαλάµους αερίων, όπου
µια γενιά Εβραιοπαίδων εξαφανίστηκαν στα χέρια του
κακού. Αλλά το να βιώνει κανείς το Άουσβιτς µέσα από τα
µάτια του Ελί, µέσα από τα µάτια ενός ανθρώπου που δί-
δαξε στον κόσµο τον τρόµο του Ολοκαυτώµατος, άλλαξε
τα πάντα για µένα. Άλλαξε τον τρόπο σκέψης µου και
άναψε µέσα µου µια φλόγα, που καίει µέχρι σήµερα.
Ο Ελί µια φορά παρατήρησε, ότι οι επιζώντες της Shoah
«είχαν το δικαίωµα να εγκαταλείψουν την ανθρωπιά». Αλλά
ο Ελί αρνήθηκε να παραιτηθεί. Όταν τον συνάντησα στο
Άουσβιτς, βρήκα έναν άνθρωπο όχι γεµάτο µίσος, αλλά γε-
µάτο θλίψη και επιµονή. Θλίψη για όλους όσους χάθηκαν
και επιµονή, για να τιµήσει τη µνήµη τους µε πράξεις.
Μιλήσαµε για το νόηµα του Ολοκαυτώµατος. Και είπε κάτι
που δε θα ξεχάσω ποτέ. Μου είπε: «το αντίθετο της αγά-
πης, δεν είναι το µίσος. Είναι η αδιαφορία». Η αδιαφορία
είναι αυτή, που οδήγησε τον κόσµο να κάθεται άπραγος,
ενώ ο αντισηµιτισµός στην Γερµανία άκµαζε. Η αδιαφορία
έκανε το Ολοκαύτωµα δυνατό.
Και γι' αυτό ο Ελί έδωσε µια υπόσχεση: ποτέ δεν θα ήταν
αδιάφορος µπροστά στα βάσανα των ανθρώπων. Μέσω
των συγγραµµάτων του, των πράξεών του και της αγνής
δύναµης της ηθικής φωνής του, συγκέντρωσε την ενέργειά
του για να παλέψει ενάντια στην αδικία και το κακό.
Βοήθησε στο να στραφεί η προσοχή του κόσµου στην κα-
τάσταση των καταδιωκόµενων ανθρώπων στην Ρουάντα και
την πρώην Γιουγκοσλαβία. Το βιβλίο του, «Οι Εβραίοι της
Σιωπής», ένα από τα 60 έργα του, επιστηµονικής και µη
φαντασίας, ευαισθητοποίησε τον κόσµο για τους Εβραίους
της Σοβιετικής Ένωσης, που αγωνίζονταν για τη ζωή τους
κάτω από τις αλυσίδες της πολιτικής καταπίεσης. Μαζί µε
την πολυαγαπηµένη του γυναίκα, Μάριον- και εκείνη επι-
ζήσασα του Ολοκαυτώµατος- ίδρυσαν το Ίδρυµα Ελί Βιζέλ
για την ανθρωπότητα. Βοήθησε µε ηγετικό τρόπο να δηµι-
ουργηθεί το αµερικάνικο Μουσείο Μνήµης του Ολοκαυτώ-
µατος στην Ουάσινγκτον, φέρνοντας κοντά την κοινότητα
επιζώντων, για να χτιστεί αυτό το ανθεκτικό στον πόνο
ίδρυµα.
Ήταν δάσκαλος. ∆εν µας δίδαξε µόνο για το κακό του Άου-
σβιτς, αλλά και για τον ιουδαϊσµό, για τον σκοπό του σιωνι-
σµού και για το κράτος του Ισραήλ, µια γη που σεβόταν και

αγαπούσε. Και παρόλο που πέρασε την ενήλικη ζωή του στην
Αµερική, ο Ελί ένιωθε παντού σαν στο σπίτι του, στον Παλαιό
Κόσµο στον Νέο Κόσµο, στα γίντις, στα ούγγρικα, στα γαλ-
λικά, στα αγγλικά και στα εβραϊκά. Ήταν χαλαρός µε του ηγέ-
τες του κόσµου και µε τους πολλούς προέδρους των ΗΠΑ
και άλλων κρατών, που αναζήτησαν την συµβουλή του.
Και ήταν συγγραφέας ασυνήθιστου ταλέντου. Η πεζογρα-
φία του, γεµάτη χάρη αλλά συγχρόνως στοιχειοθετική,
απλή αλλά γεµάτη δύναµη, ενεργοποιούσε τον κόσµο για
τους κινδύνους της αδιαφορίας. Χρησιµοποιούσε την πένα
του για να εµπνεύσει γενεές, για να εµπνεύσει Εβραίους
και µη, για να παλέψουν ενάντια στο µίσος και τη θρησκο-
ληψία, οπουδήποτε έβρισκαν πρόσφορο έδαφος.
Είµαι ένας από τους ανθρώπους που ενέπνευσε. Εξαιτίας
του Ελί, εξαιτίας όσων έµαθα εκείνη την µέρα µαζί του στο
Άουσβιτς, τρείς δεκαετίες πριν, αποφάσισα να υψώνω τη
φωνή µου όπου βλέπω την αδικία. Είναι το παράδειγµα του
Ελί, που µε οδήγησε να εµπλακώ στο Παγκόσµιο Εβραϊκό
Συνέδριο, στην οργάνωση όπου έχω το προνόµιο να είµαι
πρόεδρος.
Μου έδωσε το κουράγιο να υψώνω τη φωνή µου, εκ µέρους
του παγκόσµιου οργανισµού. Με ενέπνευσε να ορθώσω το
ανάστηµά µου για το Ισραήλ, τους ανθρώπους του, τα δι-
καιώµατά του, την ασφάλειά του. Ό,τι κάνω σήµερα, το
κάνω λόγω του παραδείγµατος που µου έδωσε ο Ελί, σε
εµένα και σε όλο τον κόσµο.
Ο Ελί µπορεί να µας άφησε, αλλά η µνήµη του θα συνεχί-
σει να ζει. Και όπως ο γιος του Ελισά, το έθεσε τόσο εύ-
στοχα στην κηδεία του, ακόµα νιώθω την παρουσία του
µέσα στην καρδιά µου. Ακόµα ακούµε την ευγενική του
φωνή να µας λέει ό,τι θα έλεγε στον καθένα, που θα µπο-
ρούσε να ακούσει: ότι οι ευσυνείδητοι άνθρωποι έχουν
ηθική υποχρέωση να υψώνουν τη φωνή τους, να ακούγον-
ται και να πολεµούν τη θρησκοληψία.
Ο Ελί Βιζέλ ήταν επιζών, δάσκαλος, νοµπελίστας, λόγιος
και η ηθική πυξίδα του κόσµου. Μα πάνω από όλα, άνθρω-
πος. Μακάρι η κληρονοµιά και η σοφία του να αντέξουν σαν
µια αιώνια φλόγα.

Πηγή: wwwwww..ttiimmee..ccoomm
Μετάφραση: ΙΙσσααάάκκ ΒΒ..  ΕΕλλιιέέζζεερρ

*Ο Ρόναλντ Σ. Λάουντερ είναι Πρόεδρος του Παγκοσµίου Εβραϊκού Συνεδρίου.

Ροναλντ Σ. Λαουντερ*:
ο Ελι Βιζελ ηταν η πυξιδα των ηθων του κοσµου
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Η µαθήτρια
«Καληµέρα. Ονοµάζοµαι Γεωργίου Μαρία και είµαι µαθή-
τρια του 3ου ΓΕΛ Λάρισας. Θα ήθελα να σας µιλήσω για
τις εντυπώσεις µου από το Άουσβιτς. Όχι σαν ιστορικό
στοιχείο, σαν απόδειξη της ναζιστικής κτηνωδίας. Αλλά σαν
ένα πολύτιµο µάθηµα ιστορίας, που αποτελεί χρέος όλων
µας να µην το ξεχάσουµε ποτέ. Θα σας περιγράψω τα όσα
νιώθει ο επισκέπτης, καθώς και το τι αποκοµίζει από αυτή
του την ξενάγηση.
Μετά την πραγµατοποίηση της εκδροµής µας στο Άου-
σβιτς, γύρισα πίσω έχοντας βιώσει, ίσως ό,τι πιο έντονο. Ο
ανθρώπινος νους βιώνει µια πρωτόγνωρη εµπειρία, που δύ-
σκολα µπορεί να πιστέψει πως συνέβη στην πραγµατικό-
τητα και όχι σε κάποια κινηµατογραφική ταινία. Αυτό που
αντικρίζει κανείς, ξεπερνά κάθε φαντασία και αλλάζει σί-
γουρα τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε το κεφά-
λαιο ιστορία.
Ξεκινήσαµε την περιήγησή µας στο Άουσβιτς Ι. Η πα-
ραπλανητική επιγραφή «Arbeit macht frei», στα ελληνικά
«Η δουλειά απελευθερώνει», σε συνδυασµό µε τις σει-
ρές ηλεκτροφόρων πλεγµάτων αριστερά και δεξιά, σου
δίνουν µια πρώτη γεύση για αυτό που θα ακολουθήσει.
Κι έπειτα, το µυαλό παγώνει. Μπροστά στα έκπληκτα
µάτια µας ξεδιπλώνονται τα ναζιστικά στρατόπεδα, ένα
από τα πιο ζωντανά µνηµεία της ανθρώπινης θηριω-
δίας, ένα µοναδικό µάθηµα ιστορίας, που όλοι θα πρέ-

πει να «διδαχθούν» µέσα από µια επίσκεψη. 
Περπατώντας ανάµεσα στα µπλοκ νιώθεις τη φρίκη και το
φόβο να σε πληµµυρίζουν, ακόµη και 71 χρόνια µετά. Νιώ-
θεις πόνο για τα θύµατα, τις οικογένειές τους αλλά ακόµη
και για το ίδιο το ανθρώπινο είδος, που έπεσε τόσο χαµηλά.
Θρηνείς γι’ αυτούς. Ο νους σου πηγαίνει σε αυτούς τους
αιχµαλώτους, που στέκονταν όρθιοι και γυµνοί µέσα στην
παγωνιά, µακριά από τις οικογένειές τους, κουρεµένοι µε
την ψιλή, καθώς τους ετοίµαζαν για τους θαλάµους αερίων.
Σκέφτεσαι αυτούς, που τους κρατούσαν στη ζωή µόνο και
µόνο για να εργαστούν µέχρι θανάτου. Εικόνες που δεν ται-
ριάζουν σε ανθρώπους. Τα συναισθήµατα ανάµεικτα. Τα
πρόσωπα των επισκεπτών, ξαφνικά αλλάζουν έκφραση.
Πράγµα που το παρατηρεί κανείς, κοιτάζοντας και τις δικές
µας φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια της
ξενάγησης. Τα πρόσωπα σκοτεινιάζουν και µαραζώνουν,
µπροστά σε όσα βλέπουν. 
Και το ερώτηµα είναι ένα: γιατί; Γιατί η κοσµοθεωρία των
ναζί ήταν τόσο διεστραµµένη και ακραία; Γιατί ήταν το έγ-
κληµά τους τόσο καλά οργανωµένο και υπολογισµένο; Μα,
κυρίως: γιατί τόσο µίσος; Μίσος από τον άνθρωπο για τον
ίδιο του τον συνάνθρωπο.
∆ύσκολο να απαντήσει κανείς σ’ αυτά τα ερωτήµατα. Θα
πρέπει πρώτα να µελετήσουµε τον άνθρωπο, τι είναι αυτό
που τον γοητεύει, που τον παραπλανά, τι είναι αυτό που
τον οδηγεί.

µαθητες 
επισκεπτονται 
το 
Ογδόντα µαθητές και µαθήτριες από σχολεία της Αθήνας, της Λάρισας και της Πάτρας,
µαζί µε δέκα εκπαιδευτικούς, πραγµατοποίησαν στις 28 Ιουνίου εκπαιδευτική επίσκεψη
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άουσβιτς-Μπιργκενάου. Προηγουµένως είχαν 
δηµιουργήσει βίντεο µε θέµα το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων. Μια αξιέπαινη
πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων, που υλοποιείται µε την 

υποστήριξη του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. 

Το Άλεφ δηµοσιεύει τις εντυπώσεις µιας µαθήτριας και µια εξαιρετική επιστολή ενός εκπαιδευτικού.



14

Συνεχίσαµε την περιήγηση στα µπλοκ, µαθαίνοντας έτσι
για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων,
τις τιµωρίες τους, τον θάνατό τους. 
Είδαµε επίσης προσωπικά αντικείµενα των θυµάτων. Με-
ταξύ αυτών και κουζινικά σκεύη, ένα ακόµα στοιχείο που
µαρτυρά την παραπλάνησή τους. Θυµάµαι χαρακτηριστικά
την ξεναγό να µας λέει πως οι Εβραίοι κατεβαίνοντας απ’
το τρένο, πίστευαν ότι το ταξίδι αυτό ήταν ό,τι χειρότερο
µπορούσε να τους συµβεί και το µόνο που ζητούσαν ήταν
νερό. Οι Γερµανοί γελούσαν και έλεγαν ότι τους περιµένει
ο καφές. Ειρωνεία, έτσι;
Κι όλος αυτός ο πόνος και η λύπη έρχονται να συγκρου-
στούν µε τον θυµό και το αίσθηµα αδικίας. Γιατί δεν τιµω-
ρήθηκαν; Εξόντωσαν εκατοµµύρια ανθρώπους και
τιµωρήθηκε µόνο το 10% αυτών. Και αυτοί µόνο µε τρία
χρόνια φυλάκισης. Χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές, χωρίς µε-
τάνοια.
Ιδιαίτερα συγκινητική στιγµή είναι, όταν έρχεται κανείς αν-
τιµέτωπος µε την φωτογραφική απεικόνιση των θυµάτων.
Ένας διάδροµος γεµάτος φωτογραφίες ανθρώπων πονε-
µένων, ταλαιπωρηµένων και κουρασµένων. Ανθρώπων που
έχασαν την ταυτότητά τους και έγιναν αριθµοί. Παιχνίδια
στα χέρια των ναζί, πειραµατόζωα. Είναι σαν να στοιχηµά-
τιζαν στην αντοχή τους και τους έκαναν κι άλλα, κι άλλα,
καταφεύγοντας έτσι σε ακόµα περισσότερες φρικαλεότη-
τες και πειράµατα. Από τις φωτογραφίες, ένα µόνο θυµά-
ται κανείς, το βλέµµα τους. Ένα βλέµµα που σε στοιχειώνει
και αποζητά δικαίωση και όχι εκδίκηση. Ζητά να γίνουν γνω-
στά, τα όσα έζησαν. 
Άλλωστε, είναι υποχρέωση όλων µας, να διαδώσουµε τα
όσα συνέβησαν τότε, αφού ακόµα και σήµερα υπάρχουν
πτυχές του Ολοκαυτώµατος, που παραµένουν άγνωστες
στο ευρύ κοινό. 
Στην διαδροµή προς το Μπίρκεναου, σχεδόν κανείς δεν
µιλά. Όλοι αναλογιζόµαστε τις εκατοµµύρια ψυχές που χά-
θηκαν. Στο Μπίρκεναου, τα κτίρια έµοιαζαν να εκτείνονται
στον ορίζοντα προς κάθε κατεύθυνση, δηµιουργώντας έτσι
ένα τεράστιο εργοστάσιο θανάτου µε τις χαρακτηριστικές
σιδηροδροµικές ράγες, που οδηγούσαν το ανθρώπινο εµ-
πόρευµα κατευθείαν στο εσωτερικό του.
Οι έξι θάλαµοι αερίων και τα τέσσερα κρεµατόρια που
υπήρχαν εκεί, µας κάνουν να καταλάβουµε την κατάσταση
στο στρατόπεδο και να φανταστούµε τον εξαιρετικά µε-
γάλο αριθµό των θυµάτων. 
Λίγα είναι τα κτίρια που έχουν παραµείνει όρθια σήµερα,
αφού οι ναζί προσπάθησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος των
εγκληµάτων τους, ανατινάζοντάς τα. Σε ένα από αυτά, συ-
ναντήσαµε κι έναν επιζώντα µε τον χαρακτηριστικό αριθµό
στο χέρι, ο οποίος διηγούνταν την τραυµατική στιγµή που
ένα µόνο νήµα καθόριζε την τύχη του, που έκανε τη δια-
φορά ανάµεσα στη ζωή και τον θάνατο. 
Η αλήθεια είναι πως η «ξενάγηση»-αν µπορεί κανείς να την

αποκαλέσει έτσι-χαράσσεται βαθιά στη µνήµη. ∆εν είναι
ούτε εύκολη, ούτε ευχάριστη. ∆εν πας να θαυµάσεις τα θε-
τικά στοιχεία ενός πολιτισµού, αλλά να βιώσεις από κοντά
την ζωή στα στρατόπεδα εργασίας και εξόντωσης και να
καταλάβεις το µέγεθος του εγκλήµατος. 
Εκεί αισθάνεται κανείς δέος για αυτούς τους ανθρώπους
που επέζησαν και έχουν αναδείξει το πνεύµα του ανθρω-
πισµού. Αισθάνεται συγκλονισµένος από το µέγεθος, όσων
είχαν γίνει εκεί και ταπεινός µπροστά στο κουράγιο και τη
θυσία των στρατιωτών και των ηγετών τόσων εθνών, που νί-
κησαν τη ναζιστική απειλή. 
Μαζί µε τα ερωτήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά την επί-
σκεψή µας στο Άουσβιτς, γεννήθηκε και µια ελπίδα. Μια
ελπίδα ότι εµείς και οι µετέπειτα γενιές θα ενώσουµε τις
δυνάµεις µας, ώστε να µην συµβεί ποτέ ξανά σε κανέναν
αυτή η φρίκη. Ότι θα οικοδοµήσουµε ένα µέλλον, έχοντας
µάθει από τα λάθη του παρελθόντος και φροντίζοντας να
µην ξανασυµβούν. Μια ελπίδα, ότι θα αποδεχτούµε την δια-
φορετικότητα και πως γεγονότα σαν κι αυτά, θα µείνουν
για πάντα στην µνήµη µας, µιας και η λησµονιά είναι συ-
νώνυµη της ενοχής.
Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πραγ-
µατοποίηση αυτής της εκδροµής, όχι µόνο για το σπουδαίο
µάθηµα ιστορίας που µου προσέφερε, αλλά επίσης γιατί
µου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω µερικούς σπουδαίους
ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο εκπαιδευτικός
Καληµέρα σας,
Ονοµάζοµαι Αβραάµ Κοέν, Είµαι φυσικός και είµαι κάτο-
χος µεταπτυχιακού τίτλου στη διδακτική της Χηµείας και
στις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες. 
Συµµετείχα ως συνοδός καθηγητής 9 µαθητών από το 8ο
και το 3ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, το 15ο Γυµνάσιο – λυ-
κειακές τάξεις Λάρισας και το Λεόντιο Λύκειο Νέας Σµύρ-
νης Αθήνας, στην εκπαιδευτική επίσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του
Άουσβιτς- Μπιιρκενάου στην Πολωνία, από 22 έως 24 Ιου-
νίου 2016. Οι µαθητές που συµµετείχαν στην επίσκεψη δια-
κρίθηκαν σε διαγωνισµό του υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα τη δηµιουργία βίν-
τεο αναφορικά µε το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων
και µε έπαθλο την επίσκεψη στον τόπο µαρτυρίου του Άου-
σβιτς.
Η επίσκεψη στον τόπο, όπου συνέβησαν γεγονότα ασύλ-
ληπτης αγριότητας που δυσφηµίζουν την έννοια «άνθρω-
πος», δεν µπορεί, παρά να οδηγήσει σε αναζωπύρωση
εσωτερικών αναζητήσεων σχετικών µε τις αξίες, τις στα-
θερές αλλά και τους τρόπους επικοινωνίας µε τους συ-
νανθρώπους µας, για την διεύρυνσή τους και την ανάδειξή
τους σε πανανθρώπινο επίπεδο.



Αυτή είναι µια ανάγκη που µε ακολουθεί µέρες τώρα, ένα
βαθύ συναίσθηµα, που ζητά να επικοινωνήσει και διεκδικεί
να εκδηλωθεί και να µετατραπεί σε κείµενο – λέξεις και ό,τι
άλλο…που να µοιράζεται. 
Αναφέροµαι στο αίσθηµα ευγνωµοσύνης για ό,τι βιώθηκε.
Θέλοντας να το εκφράσω και µε την ελπίδα ότι αυτό είναι
κάτι θετικό, καταγράφω µε την επιστολή αυτή, την υπό-
δειξη της εσωτερικής µου ανάγκης.
Πρώτον, ευχαριστώ πρώτα εσάς τα παιδιά, µαθητές µου
και µη. Σας ευχαριστώ, γιατί τηρήσατε τους κανόνες της
αξιοπρέπειας µε ενσυναίσθηση, επικοινωνώντας µεταξύ
σας αλλά και µε τους γύρω σας, χωρίς να λησµονήσετε
ωστόσο την εφηβική σας φύση. Σας ευχαριστώ, γιατί ανα-
δείξατε την ποιότητα που σας οδήγησε µέχρι εδώ, ποι-
ότητα που δηµιουργεί πολιτισµό και εµψυχώνει τις
ανθρώπινες στιγµές µας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν ο
εαυτός σας, µε γνησιότητα και χωρίς προσποίηση και
άχρηστα «φτιασίδια».
∆εύτερον, ευχαριστώ το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων, τους ανθρώπους που το στηρίζουν, την κα
Πολυµενάκου και τον κο Παπαθανασόπουλο, οι οποίοι διεκ-
περαίωσαν κάθε λεπτοµέρεια αυτής της οµαδικής και ταυ-
τόχρονης -από πολλά σχολεία της Ελλάδας- επίσκεψης σε
πολύ ιδιαίτερους χώρους στο εξωτερικό. Χάρη στις ενέρ-
γειές τους αισθανόµασταν ασφαλείς και ξεπεράσαµε εµ-
πόδια και δυσκολίες, που συνήθως κατοικούν στα «ψιλά
γράµµατα» γραφειοκρατικών διαδικασιών, κατά την διάρ-
κεια σχεδίασης και πραγµατοποίησης ενός ταξιδιού. Σας
ευχαριστώ για την ποιότητα του έργου σας, την ευελιξία
που επιδείξατε και τον χρόνο που διαθέσατε, υπερβάλλον-
τας εαυτόν µε τις πράξεις σας. Αυτό έγινε ιδιαίτερα εµφα-
νές, καθώς πολλά από τα email σας έφθαναν σε µας,
κυρίως σε χρόνο εκτός λειτουργίας των γραφείων σας,
ακόµη και σε βράδυνες ώρες.
Πρέπει να οµολογήσω ότι πίσω από µια τέτοια πρωτοβου-
λία εµφανίζονται άνθρωποι ευαισθητοποιηµένοι σε συναι-
σθήµατα και πράξεις θετικές, όπως η ανθρώπινη
ακεραιότητα, η αξιοπρέπεια, η ενσυναίσθηση, η εσωτερική
δύναµη, η ελπίδα, η ολοκλήρωση και άλλα τέτοια χαρα-
κτηριστικά, που µας διαχωρίζουν από τις µηχανές και µας
καθιστούν ανθρώπους. 
Τι γίνεται όµως, όταν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι βρεθούν και
αρχίσουν να επικοινωνούν µεταξύ τους; Τι γίνεται, όταν
πολλοί νέοι άνθρωποι µε εσωτερική δύναµη συναντιούνται;
Τι γίνεται, όταν όλοι αυτοί που διακρίνουν και συνειδητο-
ποιούν την σωστή επιλογή από την λανθασµένη, αρχίζουν
να συµµετέχουν σε κοινές δράσεις; Τι γίνεται, όταν η δι-
αύγεια και η θετική σκέψη κατοικήσει σε πολλούς νέους
ανθρώπους, ο ένας δίπλα στον άλλο; Τι γίνεται, όταν µα-
ζευτούν πολλά «κεριά» και αρχίσουν να γνωρίζουν το ένα το
άλλο, όταν ξεφεύγουν από τη µοναξιά του ενός και ξέρουν
ότι υπάρχουν κι άλλοι σαν αυτούς; Τι γίνεται τέλος, όταν

πολλοί άνθρωποι µε ελπίδα συναντήσουν ο ένας τον άλλο; 
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα δεν µπορεί ίσως,
να δοθεί σήµερα, γιατί στατιστικά η παιδεία είναι ένα δέν-
τρο που προσφέρει τους καρπούς του, κατά προσέγγιση
20 χρόνια αργότερα. 
Επιτρέψτε µου όµως, ως άνθρωπος που διαισθάνεται, πα-
ρατηρεί, ελπίζει, χαίρεται, ανασαίνει µε τον εσώτερο του
εαυτό, αναπνέοντας την δύναµη της Ελευθερίας, να κατα-
γράψω µια ευχή – παρότρυνση. 
Στα παιδιά που συµµετείχαν: είστε σπουδαίοι, σηµαντικοί
άνθρωποι στο χώρο σας ή στον χώρο που εσείς θα επιλέ-
ξετε να ζήσετε και να εξελιχθείτε. Στη ζωή σας θα χρει-
αστείτε κάποια στιγµή, ο ένας τη βοήθεια του άλλου.
Παρακαλώ, µη νιώσετε µόνοι. Τώρα ξέρετε, ότι υπάρχουν
κι άλλοι σαν εσάς. Κρατήστε ο ένας τα τηλέφωνα του
άλλου. Μείνετε σε επαφή. Στρέφοντας το βλέµµα στο ευ-
ρύτερο παρόν, όπου µέσα του κατοικεί και το µέλλον µας
ως ανθρώπινο είδος, εύχοµαι να λάµπετε πάντοτε και να
είστε τόσο υπέροχοι και φωτεινοί, όπως στην εκπαιδευτική
αυτή επίσκεψη, όπου είχα την τύχη και την τιµή να σας γνω-
ρίσω.
Στον Υπουργό µας και στους φορείς της εκπαίδευσης της
χώρας µας: συνεχίστε να δίνετε την ευκαιρία σε πολλούς
εσωτερικά όµορφους νέους ανθρώπους, να έρθουν σε
επαφή µεταξύ τους. Αυτή είναι η ελπίδα της κοινωνίας και
της πατρίδας µας. Η αξιοπρέπεια, η εσωτερική δύναµη και
η καθαρότητα της ψυχής τους, θα φωτίσουν µέρες του
µέλλοντός µας.
Στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας, τους συντελεστές και συ-
νεργάτες του: παρακαλώ, συνεχίστε το έργο σας µε την
ίδια ποιότητα και φροντίδα, όπως το προσφέρατε µέχρι
τώρα. Εσείς, οι οποίοι, µαζί µε άλλους φορείς βοηθήσατε
την πραγµατοποίηση της επίσκεψης στους χώρους µαρ-
τυρίου των Ελλήνων Εβραίων, µας δώσατε µια ευκαιρία.
Μια ευκαιρία να αισθανθούµε πως εκτός από την καρδιά
που έχει κάθε ανθρώπινο ον, ως άτοµο, εκτός από την καρ-
διά που χτυπά µέσα στην οικογένειά µας, υπάρχει και η
καρδιά της κοινωνίας µας, η οποία - αν και πολυδιάστατη -
χτυπά µε τον ίδιο χαρακτηριστικό παλµό και µας κάνει να
αισθανόµαστε κοινωνικά όντα, επικοινωνώντας κατανόηση
και εµψύχωση. Αυτή η καρδιά µας εκπαιδεύει και µας κάνει
να ανθίζουµε ως ευρύτερο σύνολο, ως τόπος, ως χρόνος,
ως πατρίδα, όπου εκτός από τις δυσκολίες και τα «ψιλά
γράµµατα», κατοικούν µέσα στον τόπο µας και αναµετα-
δότες φροντίδας, ελπίδας, ακεραιότητας, ανθρωπιάς και
ζωής. 
Όλοι µαζί είστε κοµµάτια του εαυτού µου. 
Ως «συνταξιδευτής» της εµπειρίας, αλλά και ως ένα κοµ-
µατάκι της πατρίδας µας, αισθάνοµαι το φως σας, το φως
αυτών που µοιραστήκατε και επικοινωνήσατε µαζί µου. 
Ευχαριστώ πολύ.
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τροφη για 

και πραξεις
Το έγκυρο αµερικανικό ερευνητικό
κέντρο Pew Research Centre, που
ειδικεύεται σε έρευνες κοινωνικού
περιεχοµένου, έδωσε στη δηµοσιό-
τητα τα αποτελέσµατα της πρόσφα-
της έρευνάς του σε ευρωπαϊκές
χώρες. Η έρευνα µελετάει τις από-
ψεις των Ευρωπαίων πολιτών για τις
µειονότητες, τη διαφορετικότητα
και την εθνική ταυτότητα.
Βασικό συµπέρασµα είναι ότι η προ-
σφυγική κρίση των τελευταίων ετών,
έχει επηρεάσει σηµαντικά τις αντι-
λήψεις στην Ευρώπη, για την ενσω-
µάτωση των µεταναστών, έχει
δηµιουργήσει κλίµα φόβου, έχει εν-
τείνει τις προκαταλήψεις για τη
σχέση τροµοκρατίας και µετανα-
στών και φαίνεται ότι έχει ενισχύσει
και τις τάσεις για την σύνδεση της
εθνικής ταυτότητας, µε κριτήρια
όπως η γλώσσα, οι παραδόσεις και
η θρησκεία.
Υπάρχουν βέβαια σοβαρές διαφο-
ροποιήσεις από χώρα σε χώρα που
καταγράφει η έρευνα, όπως και δια-
φορές ανάµεσα στις οµάδες ηλι-
κιών, µορφωτικού επιπέδου και
πολιτικής τοποθέτησης στο φάσµα
Αριστερά – ∆εξιά. Αξίζει πραγµατικά
να διαβάσει κανείς ολόκληρη την
έρευνα, είναι αποκαλυπτική.
Είναι πολύ στενάχωρο το συµπέρα-
σµα για την Ελλάδα. Σχεδόν σε όλα
τα σχετικά ερωτήµατα, που αφο-
ρούν στις αρνητικές αντιλήψεις και
απόψεις των Ελλήνων απέναντι στο
«διαφορετικό», η Ελλάδα σκοράρει
είτε στην πιο ψηλή θέση του πίνακα
είτε πολύ ψηλά, συνήθως πακέτο µε

την Ουγγαρία. Λίγο πιο πίσω η Ιτα-
λία και η Πολωνία και πιο πίσω οι
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και της
Σκανδιναβίας. Μάλιστα σε ένα συν-
δυασµένο δείκτη «µη ενσωµάτω-
σης» µειονοτήτων, που χρησιµοποιεί
η έρευνα, η Ελλάδα, δυστυχώς,
παίρνει την πρώτη θέση, µε σκορ
13,72, πολύ κοντά στην απόλυτα αρ-
νητική θέση, που είναι στο 16.
Κατά συνέπεια, καθόλου έκπληξη
δεν προκαλεί το γεγονός ότι στην
διασύνδεση µεταξύ «εθνικής ταυτό-
τητας» και χριστιανικής θρησκείας,
πάνω από 1 στους 2 Έλληνες, θεω-
ρούν ότι είναι πολύ σηµαντικό να
είσαι Χριστιανός για να είσαι «πραγ-
µατικός Έλληνας», ενώ στον σχε-
τικό δείκτη, όλες οι άλλες χώρες
είναι αρκετά ή πολύ πιο πίσω.
Η έρευνα επίσης, αποτυπώνει ότι η
προσφυγική κρίση έχει αυξήσει την
προκατάληψη απέναντι στις µειονό-
τητες γενικά, κυρίως βέβαια απέ-
ναντι στους Μουσουλµάνους. Σε
πολλές χώρες κυριαρχούν αρνητι-
κές απόψεις για τους Μουσουλµά-
νους και τους Ροµά. Για τους
Εβραίους, η έρευνα διαπιστώνει
σαφώς χαµηλότερα ποσοστά αρνη-
τικών απόψεων, µε µέσο όρο στο
16%, αναδεικνύει όµως την πρωτιά
της Ελλάδας και εδώ, σε ποσοστό
55%.
Ξεκαθαρίζω ότι, δεν µου προκαλούν
ούτε φόβο ούτε εντύπωση τα ευρή-
µατα της έρευνας αυτής. ∆εν φοβά-
µαι και δεν εκπλήσσοµαι ως
Εβραίος, σε µια χώρα που οι µισοί
συµπολίτες µου αρνούνται ότι

µπορώ να είµαι «πραγµατικός Έλ-
ληνας», αν δεν είµαι Χριστιανός και
έχουν αρνητική άποψη για τους
Εβραίους.
∆εν θα εκπλαγώ επίσης και από τις
διαβεβαιώσεις, που συνήθως έπον-
ται τέτοιων ερευνών από θεσµικούς
φορείς (πολιτεία, εκκλησία κλπ) ότι
δεν είναι όπως τα λέει η έρευνα,
εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντι-
σηµιτισµός. Είναι γνωστό ότι περισ-
σότεροι θα ασχοληθούν µε το να
αποδοµήσουν την έρευνα, παρά µε
το να ερµηνεύσουν τα ευρήµατά της
και να ορίσουν κάποιες δράσεις,
έτσι ώστε όταν επαναληφθεί σε ένα
χρόνο, τα αποτελέσµατά της να
είναι καλύτερα.
Πριν λίγους µήνες, ο Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης είπε στο Βελλίδειο
ότι, «θα είναι έγκληµα αν ανακατευ-
τούν άλλοι λαοί και θρησκεύµατα
στην Θεσσαλονίκη». ∆εν εντόπισα
σε συνέχεια αυτής της δήλωσης, κά-
ποια διαµαρτυρία από φορείς ή κά-
ποια καταδίκη της από θεσµικούς
φορείς. Πριν µερικά χρόνια, ο ίδιος
σε άρθρο του στην Καθηµερινή,
υπερασπίστηκε την άρρηκτη σχέση
της χριστιανικότητας και της ελληνι-
κότητας της πόλης και δεν είχε πει
λέξη για την εβραϊκότητα της πόλης,
για πάνω από 500 χρόνια, σαν να
’θελε να την διαγράψει. Όταν δια-
µαρτύρεσαι απέναντι σε τέτοια φαι-
νόµενα, η συνήθης απάντηση που
παίρνεις είναι: «µην ασχολείστε,
πρόκειται για εξαιρέσεις. Η επίσηµη
θέση είναι άλλη». Και δεν διαφωνώ
ότι πράγµατι, έτσι είναι. Υπάρχουν
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Ο άνθρωπος που είναι αδιάφορος, 
είναι νεκρός εν αγνοία του. 
Πρέπει το κάθε λεπτό που περνά στη ζωή µας, 
να το κάνουµε γόνιµο και πλούσιο, 
όχι για τον εαυτό µας αλλά για κάποιον άλλο 
και έτσι να δηµιουργήσουµε µια γέφυρα 
µεταξύ των ανθρώπων, 
που θα περιορίζει το πεδίο της ανυπαρξίας.

Ελιέζερ (Έλί) Βίζέλ (1928-2016, βραβείο Νόµπελ Ειρήνης, 
καθηγητής, δηµοσιογράφος και πολιτικός ακτιβιστής)
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Καζιµιρ
Φουνκ

53

((1884-1967)

οι 100 Εβραιοι 
που επηρεασαν 
τον κοσµο



ΟΚάζιµιρ Φούνκ, γιός Πολωνών Εβραίων, είναι ο άν-
θρωπος που ανακάλυψε τις βιταµίνες. Πριν από
αυτόν, ο Τζέιµς Λίντ, το 1757 φανέρωσε τα µεγάλα

οφέλη των φρούτων στην καταπολέµηση του σκορβούτου.
Το 1794, το βρετανικό ναυτικό αναγνώρισε την χρησιµό-
τητα του χυµού των εσπεριδοειδών και επέβαλλε την προ-
µήθεια αυτών στα µακρινά θαλάσσια ταξίδια. Περί τα τέλη
του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, επιστήµονες όπως
ο Μπάντζ, ο Άικµαν, ο Πέκελαρινγκ και ο Χόπκινς, διεύρυ-
ναν τις γενικές γνώσεις περί της διατροφής, σηµειώνοντας
σηµαντικές παρατηρήσεις και ανακαλύψεις. Χρησιµοποί-
ησαν ποντίκια ή πτηνά στις µελέτες τους και διαπίστωσαν
ότι, ορισµένες ουσίες που είναι απαραίτητες για µια πλήρη
διατροφή, πρέπει να βρίσκονται στο γάλα, στα λαχανικά
και στο κρέας. Προχωρώντας τη δουλειά των προγενέστε-
ρων, ο Κάζιµιρ ανακάλυψε στοιχεία στους κόκκους του
ακατέργαστου ρυζιού, που θεράπευαν τη νόσο µπέρι -
µπέρι στα περιστέρια. Ονόµασε αυτό το στοιχείο «vitamine»
(«βιταµίνη»). Vita (βίτα) στα λατινικά σηµαίνει ζωή. Η λέξη
amine (αµίνη), αναφέρεται σε χηµικές ενώσεις µε άζωτο.
Όταν ανακαλύφθηκε ότι δεν περιέχουν άζωτο όλες οι βι-
ταµίνες, η γραφή της λέξης άλλαξε και αφαιρέθηκε το τε-
λικό «e». Η αρχική βιταµίνη του, ονοµάστηκε αργότερα
βιταµίνη Β, ένα σύµπλεγµα πολύ-βιταµινών. 
Η ανακάλυψή του είχε πολύ µεγαλύτερη σηµασία από αυτή
καθεαυτή την ταυτοποίηση της ουσίας, που ονοµάστηκε βι-
ταµίνη. Η ιατρική κοινότητα της εποχής εστίαζε κυρίως,
στον τρόπο που η λοίµωξη προκαλεί την αρρώστια, επη-
ρεασµένη από επιστήµονες όπως ο Παστέρ και ο Έρλιχ. Η
ανακάλυψη της βιταµίνης του Φούνκ, µετατόπισε την προ-
σοχή των ερευνητών από τη θεραπεία στην πρόληψη. Οι
µελέτες του ενέπνευσαν δεκάδες επιστήµονες στην έρευνα
της διατροφής και της διαιτητικής. 
Τα µικρά παιδιά µπορούσαν να µεγαλώνουν µε βιταµίνες,
που συµπλήρωναν τα καθηµερινά τους γεύµατα. Μπορού-
σαν να µεγαλώνουν µε σωστή διατροφή και να έχουν την
ευκαιρία να ζουν µια φυσιολογική, υγιή, παραγωγική ζωή.
Η προσοχή στη σωστή διατροφή, άλλαξε τον τρόπο που
τρώνε οι άνθρωποι. Η αξιοσηµείωτη εργασία του Φούνκ,
«Αιτιολογία της Αβιταµίνωσης», που δηµοσιεύτηκε το 1912
στο βρετανικό «Περιοδικό Κρατικής Ιατρικής» και το βιβλίο
του, «Η Βιταµίνη» (το 1913, που εκδόθηκε στην αγγλική
γλώσσα το 1922), έφερε επανάσταση στην επιστήµη της
βιοχηµείας και της ιατρικής.
Ο Φούνκ πρέσβευε, ότι οι πιο σηµαντικές βιταµίνες βρί-
σκονται σε µια ισορροπηµένη διατροφή. Η αβιταµίνωση
προκαλείται έγραφε, και τρώγοντας φαγητά που έχουν
χάσει τις δραστικές τους ουσίες. Αυτό συµβαίνει, είτε γιατί
οι τροφές αποθηκεύονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα,
είτε από τις συνθήκες κατά τη µεταφορά τους, είτε γιατί τα
φυτά καλλιεργούνται σε έδαφος αδύναµο από θρεπτικά

στοιχεία ή απλά γιατί βράζουν πολλή ώρα. Τα συµπληρώ-
µατα βιταµινών στην διατροφή καθίστανται απαραίτητα, για
να αναπληρώσουν τις ελλείψεις από την µαγειρική, την επε-
ξεργασία, ή την ποσότητα.
Ο Φούνκ τόνιζε ότι όλες οι βιταµίνες είναι απαραίτητες για
την καλή υγεία, όχι µόνο ορισµένες. Η ακραία αβιταµίνωση
οδηγεί σε ασθένειες όπως το σκορβούτο, το µπέρι-µπέρι,
τη ραχίτιδα κ.α. και µπορούν να προληφθούν αν ο άνθρω-
πος πάρει όλες τις απαραίτητες βιταµίνες και όχι µόνο ορι-
σµένες. Η συνιστώµενη ελάχιστη ηµερήσια κατανάλωση
βιταµινών αναγράφεται στα σκευάσµατα, κατόπιν της επιρ-
ροής που είχε η έρευνα του Φούνκ. 
Ο Κάζιµιρ γεννήθηκε στην Βαρσοβία, ο πατέρας του Ζάκ
Φούνκ ήταν αναγνωρισµένος δερµατολόγος και επηρέασε
τον γιό του να ακολουθήσει την βιοχηµεία (αντί της ιατρι-
κής). Την εποχή εκείνη, η βιοχηµεία ήταν ένας ανερχόµενος
κλάδος. Σπούδασε στο πανεπιστήµιο της Βέρνης, στην Ελ-
βετία και η διδακτορική του διατριβή ήταν για ένα φάρ-
µακο, που αργότερα χρησιµοποιήθηκε ως υποκατάσταση
µιας ζωτικής γυναικείας ορµόνης.
Εργάστηκε ως ερευνητής στο ινστιτούτο Παστέρ στο Πα-
ρίσι, στο πανεπιστήµιο του Βερολίνου, στο δηµοτικό νοσο-
κοµείο του Βισµπάντεν. Το 1910 εργάστηκε στο ινστιτούτο
προληπτικής ιατρικής Λίστερ. Εκεί, ταυτοποίησε το στοι-
χείο της βιταµίνης, µέσω ενός κόκκου ρυζιού. 
Εργάστηκε ως ερευνητής στα µεγαλύτερα ιατρικά και
ερευνητικά ιδρύµατα της εποχής. Το 1920, εργαζόταν στο
κρατικό ινστιτούτο υγιεινής της Βαρσοβίας (σε ένα εργα-
στήριο 14 δωµατίων, µε χορηγία του ιδρύµατος Ροκφέλερ).
Με την άνοδο του φασισµού έφυγε από την Πολωνία, αρ-
χικά πήγε στο Παρίσι όπου έστησε ένα ιδιωτικό εργαστή-
ριο, «Κάζα Μπιοκέµικα» και αργότερα έφυγε στην Αµερική,
όπου εργάστηκε ως ερευνητής και σύµβουλος σε µια φαρ-
µακευτική εταιρεία.
Συνεισέφερε επίσης στην ιατρική επιστήµη και µε την θε-
ραπευτική χρήση ορµονών, καθώς και µε την σύνδεση µε-
ταξύ διατροφής και καρκίνου.
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Από το οµότιτλο βιβλίο τού
MICHAEL SAPIRO

µετάφραση ΑΑλλίίκκηη  ΑΑρροούύχχ--ΜΜοορρδδεεχχάάιι
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Τελ Αβίβ, Τετάρτη 29 Ιουνίου

Μια εκδήλωση οργανωµένη από την κοινοτική οργά-
νωση Tel Aviv International Salon, προς τιµή των 40
χρόνων από την τολµηρή και ηρωική διάσωση των
Εβραίων οµήρων από τον ισραηλινό Αµυντικό Στρατό
στο αεροδρόµιο του Έντεµπε, στην Ουγκάντα. Για
πρώτη φορά ακούσαµε τις συγκλονιστικές προσωπι-
κές µαρτυρίες δύο επιβατών-οµήρων και τις ανέκδο-
τες λεπτοµέρειες από την πλευρά ενός αξιωµατικού,
που συµµετείχε στην επιχείρηση, για µια τόσο ιδιαί-
τερη στιγµή στην ιστορία του εβραϊκού λαού. Οι συµ-
µετέχοντες στο πάνελ, ήταν οι όµηροι Έζρα και
Ζανέτ Αλµόγκ, Γιόραµ Μπενίτα και ο αξιωµατικός
Ίλαν Χορέσς.
Πριν όµως µοιραστούµε µαζί σας τις εµπειρίες τους,
είναι σηµαντικό να καταλάβουµε τις συνθήκες της
εποχής, την γενικότερη αίσθηση των ηµερών εκεί-
νων. Αναφερόµαστε στο έτος 1976, τρία χρόνια µετά
τον πόλεµο του Γιοµ Κιπούρ και τέσσερα χρόνια µετά
την τροµοκρατική επίθεση, κατά της ισραηλινής οµά-
δας στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μονάχου.

Υπάρχει µια διαρκής κινητικότητα, που στόχο έχει
την αποδυνάµωση του Ισραήλ και την δηµιουργία
ανησυχίας στους Εβραίους του κόσµου. Το µήνυµα
που προσπαθούν να περάσουν, είναι ότι κανένας
Εβραίος δεν είναι πουθενά ασφαλής. Και τότε πραγ-
µατοποιείται η αεροπειρατεία.
Πρώτος ο Γιόραµ Μπενίτα, αποκάλυψε ότι στην
πτήση αυτή της Air France ήταν η πρώτη του φορά
σε αεροπλάνο, σε ηλικία 17 χρονών, γι’ αυτό κι όταν
οι αεροπειρατές σηκώθηκαν και ξεκίνησε η ταραχή,
αυτός νόµιζε ότι αυτή είναι µια συνηθισµένη συµπε-
ριφορά σε πτήσεις. Γι’ αυτόν, η εµπειρία της οµηρίας
ήταν πολύ δύσκολη, γιατί ήταν µόνος του. Προέρχε-
ται από γαλλική οικογένεια και έτσι, γνωρίζοντας
καλά γαλλικά, µπόρεσε να µοιραστεί µαζί µας τις συ-
ζητήσεις του πληρώµατος και των πιλοτών της Air
France. Είπε χαρακτηριστικά, ότι οι πιλότοι σχεδία-
ζαν συνεχώς και υπολόγιζαν εάν είναι τεχνικώς και
ανθρωπίνως δυνατό να φτάσει ο ισραηλινός στρα-
τός να τους σώσει, «γιατί αν αυτοί δε καταφέρουν να
έρθουν, κανένας άλλος δεν θα το τολµήσει». Με την
επιστροφή τους στο Ισραήλ, η ψυχολογία του έπεσε

επιχειρηση Έντεµπε: 
χρονια µετα
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πολύ περισσότερο, καθώς τότε συνειδητοποίησε τί του είχε
συµβεί και φοβόταν να κοιµηθεί, µη τυχόν ξυπνήσει ξανά
σε αυτή την οµηρία. Επιπλέον, όταν προσγειώθηκαν στο Ισ-
ραήλ, τους υποδέχτηκε µεταξύ άλλων και ο τότε πρωθυ-
πουργός Ιτσχάκ Ράµπιν, ο οποίος τους είπε πόσο
ανακουφισµένος ένιωθε να τους έχει ξανά πίσω, παρακα-
λώντας τους όµως να µη µιλήσουν µε πολλές λεπτοµέρειες
για το τί τους συνέβη. Αυτή η παρότρυνση του Ράµπιν, οδή-
γησε τον Γιόραµ στην σιγή, µια σιγή προς όλους και για
όλα τα θέµατα, «γιατί ο Ράµπιν τους είχε πει να µη µιλή-
σουν πολύ». ∆ύο εβδοµάδες µετά την επιστροφή του στο
σπίτι, η αδερφή του τον έφερε σε επαφή µε έναν γνωστό
της αξιωµατικό του στρατού, που τον βοήθησε να το ξεπε-
ράσει. Αυτός, επιτυγχάνοντας να κάνει ένα σύντοµο διά-
λογο µε τον Γιόραµ, έµαθε ότι αυτό που του είχε
αποτυπωθεί στη µνήµη από την επιχείρηση διάσωσής τους,
ήταν η µυρωδιά από µπαρούτι, η µυρωδιά της σφαίρας
όταν βγαίνει από το όπλο. Τότε, τον πήρε µαζί του στη
βάση που υπηρετούσε, έβαλε µπροστά του στόχους, κι
αφού τον βοήθησε να κρατήσει το όπλο, τον παρότρυνε να
πυροβολήσει στους στόχους αυτούς, σαν να ήταν µπρο-
στά του οι τροµοκράτες. Στην αρχή δυσκολεύτηκε, µετά
του άρεσε και στη συνέχεια δεν µπόρεσε να συγκρατήσει
τον εαυτό του, µέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες. Είπε ότι
βοηθήθηκε µε αυτή την τεχνική, γιατί για πρώτη φορά µετά
την τραυµατική του εµπειρία ένιωσε και πάλι χρήσιµος και
δυνατός.
Στην επέτειο των 20 χρόνων, βρέθηκε ξανά στο Έντεµπε,
µαζί µε δύο από τους στρατιώτες που συµµετείχαν στην
επιχείρηση, για τις εκδηλώσεις µνήµης. Ο ένας στρατιώτης
ήταν αυτός που οδήγησε την περίφηµη Mercedes και κα-
τεβαίνοντας από το αεροπλάνο, ζήτησε να οδηγήσει αυτός
το αυτοκίνητο που τους περίµενε. Ανοίγοντας την πόρτα
για να καθίσει στη θέση του οδηγού, έµεινε έκπληκτος αν-
τιλαµβανόµενος ότι στην Ουγκάντα, το τιµόνι βρίσκεται από
την άλλη πλευρά. Είπε ότι αν αυτή τη λεπτοµέρεια την
ήξερε ο ισραηλινός στρατός τότε, θα µπορούσε να είναι ο
λόγος απόρριψης της επιχείρησης. Ο Γιόραµ σήµερα
ακόµη αναρωτιέται ποιος θα ήταν ο ίδιος αν δεν είχε ζήσει
τα όσα έζησε εκεί. 
Η δεύτερη µαρτυρία ήρθε από την Ζανέτ Αλµόγκ, µια Αµε-
ρικανίδα που έφτασε στο Ισραήλ κατά τον πόλεµο του Γιοµ
Κιπούρ ως εθελόντρια, γνώρισε τον µέλλοντα σύζυγό της
και 7 µήνες πριν την αεροπειρατεία, τον ∆εκέµβριο του
1975, µετανάστευσε στο Ισραήλ. Βρισκόταν σε αυτήν την
πτήση µαζί µε τον σύζυγό της και µε στάση µιας διανυκτέ-
ρευσης στο Παρίσι, θα ήταν η πρώτη τους κοινή επίσκεψη
στην οικογένειά της. Η Ζανέτ µίλησε πολύ για την εβδο-
µάδα της οµηρίας: για τη διαλογή που πραγµατοποίησαν,
διαχωρίζοντας τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους από
τους υπόλοιπους επιβάτες, που της θύµισε τη διαλογή του
Ολοκαυτώµατος, για τη στιγµή που την χώρισαν από τον

άντρα της, γιατί αυτή είχε και αµερικάνικο διαβατήριο, πα-
ρόλο που δε χώρισαν οικογένειες και ζευγάρια, για την αλ-
ληλοϋποστήριξη που υπήρξε ανάµεσα στην ίδια και την
Ντόρα Μπλόχ, επιζήσασα του Ολοκαυτώµατος, που ταξί-
δευε µε τον γιο της για τον γάµο του άλλου της γιου στο
Παρίσι και η οποία αρρώστησε το βράδυ της Παρασκευής
(το τελευταίο βράδυ της οµηρίας). [Τότε, την µετέφεραν
στο νοσοκοµείο της πόλης κι όταν η ισραηλινή αποστολή
έφτασε και απελευθέρωσε τους οµήρους, τους ανέβασε
σε αεροπλάνο της στρατιωτικής αεροπορίας και επέστρε-
ψαν όλοι στο Ισραήλ, όµως η Ντόρα έµεινε πίσω. Οι συ-
νεργάτες των τροµοκρατών όµως, δεν την ξέχασαν, πήγαν
στο νοσοκοµείο, την απήγαγαν, την σκότωσαν και την έκα-
ψαν στο κοντινό δάσος]. Αναφέρθηκε επίσης στην ανησυ-
χία της για τους γονείς της, που δεν ήξερε τί ξέρουν και
που ενηµερώνονταν από τους γονείς του άντρα της, καθώς
στο Ισραήλ µεταδίδονταν οι εξελίξεις στις ειδήσεις. Ανα-
φέρθηκε και στην ανησυχία των γονιών της, που κατάφε-
ραν να φτάσουν σε υψηλόβαθµα στελέχη της κυβέρνησης
της Αµερικής, τα οποία όµως τους είπαν ότι, «αφού η Ζανέτ
διαθέτει και ισραηλινό διαβατήριο, δεν υπάρχει λόγος ανη-
συχίας, αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα και το Ισραήλ θα τα
φροντίσει όλα».
Τελευταία µαρτυρία ήταν του Ίλαν Χορέσς, αξιωµατικού
του ισραηλινού στρατού, 25 χρονών τότε, που υπηρετούσε
στο Γκολάν. Γι’ αυτόν ήταν «άλλη µια µέρα στη δουλειά!»
Την Πέµπτη, τους ενηµέρωσαν ότι έχουν σχεδόν πάρει έγ-
κριση για µια επιχείρηση στο Έντεµπε, όλη µέρα την Πα-
ρασκευή εξασκούνταν για το πώς θα προσγειωθούν τρία
αεροπλάνα σε διάδροµο µε σβησµένα φώτα, και το βράδυ
του Σαββάτου πραγµατοποιήθηκε το αδύνατο. Η δική του
προσωπική εµπειρία, περιέχει µια ακόµη µικρή λεπτοµέ-
ρεια. Εκείνο το Σάββατο ήταν η δεύτερη επέτειος γάµου
του και έπρεπε να εξηγήσει στην γυναίκα του, γιατί δεν θα
δειπνήσουν µαζί την Παρασκευή το βράδυ και γιατί δε θα
µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν ό,τι είχαν κανονίσει το
Σάββατο, χωρίς όµως να της αποκαλύψει ότι θα πάει στο
Έντεµπε. Η δικαιολογία του ήταν, ότι θα πραγµατοποιηθεί
µια άσκηση της τελευταίας στιγµής στον Λίβανο και είναι
υποχρέωσή του να παρευρεθεί. Σε ερώτηση του κοινού, αν
του πέρασε από το µυαλό να µη συµµετάσχει στην επιχεί-
ρηση λόγω του υψηλού ρίσκου, η απάντησή του ήταν, ότι
ως επαγγελµατίας ακολουθεί οδηγίες και δεν αµφισβητεί
τους ανωτέρους του. Ο Ίλαν συνταξιοδοτήθηκε από τον
στρατό.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στη µνήµη του Γιόναταν Νε-
τανιάου, που ήταν το µόνο θύµα της στρατιωτικής επιχεί-
ρησης. Τα λόγια του, µας ακολουθούν ακόµη: «Καθώς δεν
έχω σκοπό να διηγούµαι στα εγγόνια µου για το εβραϊκό
κράτος ως ένα απλό, σύντοµο και περαστικό επεισόδιο στα
εκατοντάδες χρόνια περιπλάνησης, σκοπεύω να κρατηθώ
εδώ µε όλη µου τη δύναµη».
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Ένας απλός, γελαστός και ευγενής
άνδρας, µε υποδέχεται στην καφετέ-
ρια του ξενοδοχείου. Συζητάµε λίγο
για την οικονοµική κρίση στην Ελλάδα,
για την εβραϊκή Κοινότητα της Αθήνας
και για τις δυνατότητες συνεργασίας
Ελλάδας – Ισραήλ σε ακαδηµαϊκό επί-
πεδο. «Έχουµε δηµιουργήσει µια επι-
τροπή συνεργασίας µε την Γαλλία και
σε διαβεβαιώνω ότι τα ισραηλινά και
γαλλικά πανεπιστηµιακά και ερευνη-
τικά ιδρύµατα των δύο χωρών, συνερ-
γάζονται στενά και προωθούν κοινά
προγράµµατα προς όφελος και των
δύο χωρών. Γιατί αυτό δεν µπορεί να
γίνει και µε την Ελλάδα;», µε ρωτάει ο
Ισραηλινός καθηγητής. «Πριν φθά-
σουµε στην απάντηση της δικής σου
ερώτησης, να ξεκινήσουµε τη συζή-

τησή µας µε τις δικές µου ερωτήσεις
για τη δηµιουργία των αεροσκαφών
χωρίς πιλότο», του απαντώ, χωρίς να
αφήνω περιθώριο να εµµείνει στη δική
του ερώτηση, την οποία βεβαίως δεν
ήθελα να απαντήσω.

ΤΤοο  ξξεεκκίίννηηµµαα
Πότε σκεφτήκατε να κατασκευάσετε
ένα αεροπλάνο χωρίς πιλότο;
Κοίτα, δεν σηκώθηκα ένα πρωινό και
είπα να κατασκευάσω ένα αεροπλάνο
χωρίς πιλότο. Στα τέλη της δεκαετίας
του �60', το 1969, στην διάρκεια «του
πολέµου της φθοράς» µε την Αίγυπτο,
δεχόµασταν συνεχώς βοµβαρδι-
σµούς. Ήδη από το 1968, οι Ρώσοι
είχαν εφοδιάσει τους Αιγυπτίους µε
αντιαεροπορικούς πυραύλους. Είχαµε

λοιπόν, δυσκολία στη συλλογή πληρο-
φοριών. Τότε, ένας αξιωµατικός του
στρατού, ο Σαµπτάϊ Μπριλ σκέφτηκε,
γιατί να µην τοποθετήσουµε µια κά-
µερα σε τηλεκατευθυνόµενα αερο-
πλάνα. Το πείραµα αυτό δεν πέτυχε.
Φθάσαµε στον πόλεµο του Γιοµ Κι-
πούρ, το 1973. ∆υστυχώς, οι Αιγύπτιοι
και οι Σύριοι διέθεταν αντιαεροπορι-
κούς πυραύλους, αλλά δεν γνωρίζαµε
πού ακριβώς βρίσκονται και για το
λόγο αυτό, τις πρώτες µέρες του πο-
λέµου χάσαµε πολλούς πιλότους µας.
Είχαµε πληροφόρηση αλλά έφθανε µε
καθυστέρηση 24 ωρών. ∆εν είχαµε
την πληροφορία σε πραγµατικό
χρόνο. Έτσι λοιπόν, µετά τον πόλεµο
αποφασίσαµε ότι χρειαζόµαστε ένα
σύστηµα, που θα µας δίνει πληροφό-

αποκλειστικη
συνεντευξη
του David
Harari
Ο επικεφαλής της ισραηλινής κατασκευαστικής οµάδας, καθηγητής
David Harari, βρίσκεται στην Αθήνα, µου λέει ο φίλος µου ο Σάκης ο
Λεών και προτείνει να τον συναντήσω. Έτσι κανονίστηκε το ραντεβού
µας, την Πέµπτη 23 Ιουνίου, µε το θερµόµετρο να αγγίζει τους 40 βαθ-
µούς στο κέντρο της Αθήνας, σε κεντρικό ξενοδοχείο, προκειµένου ο
Ισραηλινός καθηγητής David Harari, να µου δώσει µια «σύντοµη συ-
νέντευξη» 30 λεπτών, για το Άλεφ. 

στον Βικτωρα Ισαακ Ελιεζερ για το «Αλεφ»
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ρηση σε πραγµατικό χρόνο. Οι Αµερι-
κανοί είχαν αρνηθεί να µας παρά-
σχουν τέτοιου είδους συστήµατα.
Τότε ήµουν στην αεροπορική βιοµη-
χανία του Ισραήλ. Το υπουργείο Άµυ-
νας µας έδωσε εντολή να
αναπτύξουµε ένα σύστηµα συλλογής
και αποστολής πληροφοριών σε πραγ-
µατικό χρόνο. Τον Ιανουάριο του 1978,
µε ορίζουν ως επικεφαλής της οµάδας
έρευνας και ανάπτυξης αυτών των συ-
στηµάτων. Συνεπώς, δεν σηκώθηκα
ένα πρωί και σκέφθηκα: ας σχεδιάσω
ένα αεροπλάνο χωρίς πιλότο.

ΗΗ  υυλλοοπποοίίηησσηη  κκααιι  οο  ππόόλλεεµµοοςς
Από το 1978 µέχρι το 1993, σχεδιά-
σαµε και αναπτύξαµε το σύστηµα αε-
ροσκαφών χωρίς πιλότο, για το
κράτος του Ισραήλ. Το 1979, έγινε η
πρώτη πειραµατική πτήση. Τον Ιούνιο
του 1982, ο στόλος των αεροσκαφών
αυτών µετέχει στον πρώτο πόλεµο του
Λιβάνου, «για την ειρήνη στη Γαλι-
λαία».
Πως αισθανθήκατε όταν το πρώτο
αεροσκάφος χωρίς πιλότο, έστειλε
πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο
στο κέντρο επιχειρήσεων;
Τότε δεν είχαµε ούτε το µυαλό, ούτε
το χρόνο για τέτοιου είδους σκέψεις
και συναισθήµατα. ∆ιεξαγάγαµε ένα
πόλεµο. Εµείς ενεργοποιούσαµε όλο
το σύστηµα και την κίνηση αυτών των
αεροπλάνων. Μετά, Ευρωπαίοι και
Αµερικανοί ζητούσαν τη βοήθειά µας.
Όταν λοιπόν επισκεπτόµασταν ξένα
κράτη, βεβαίως αισθανόµασταν περή-
φανοι. Η πρώτη χώρα που αγόρασε το
σύστηµά µας ήταν η Ελβετία και µετά

οι ΗΠΑ. Το 1991, το δικό µας σύστηµα
αεροσκαφών χωρίς πιλότο µε την ονο-
µασία «Pioneer», χρησιµοποιήθηκε
από τους Αµερικανούς στον πρώτο
πόλεµο του Περσικού Κόλπου. 

ΗΗ  ππρροοσσφφοορράά  σσττοο  κκρράάττοοςς  ττοουυ
ΙΙσσρρααήήλλ
Έχετε τιµηθεί µε το ανώτατο βρα-
βείο, που απονέµει το κράτος του Ισ-
ραήλ στους ανθρώπους, που µε το
έργο τους σηµαδεύουν την ιστορία
του τόπου αυτού.
Μετανάστευσα στο Ισραήλ από τη
Γαλλία το 1970, για να λάβουµε µέρος
µαζί µε τη γυναίκα µου στο κτίσιµο του
κράτους. Το ότι πέτυχα να συµβάλλω
και να προσφέρω κάτι στο Ισραήλ είναι
ένα επίτευγµα, που κάνει περήφανους
τόσο εµένα όσο και την οικογένειά
µου. Μπορώ να πω ότι τώρα, που συν-
ταξιοδοτήθηκα και γράφω ένα βιβλίο
για την ιστορία αυτή, ανακαλύπτω ότι
κάτι έκανα. ∆ούλεψα 39 χρόνια στην
αεροπορική βιοµηχανία του Ισραήλ,
από το 1970 έως το 2009 και ήταν µια
συνεχής και αδιάκοπη προσπάθεια.
∆εν σκέπτεσαι τίποτε άλλο. ∆ουλεύεις,
ερευνάς, σχεδιάζεις, αναπτύσσεις συ-
νεχώς. Έλαβα πράγµατι το βραβείο
αυτό, διότι δηµιουργήσαµε κάτι προς
όφελος του λαού του Ισραήλ.
∆εν συναντάµε κάθε µέρα ανθρώ-
πους, που µε τα ίδια τους τα χέρια
άφησαν το δικό τους στίγµα στην
ασφάλεια του λαού του Ισραήλ. Την
αποτυχία δεν την φοβηθήκατε; 
Βεβαίως και την φοβήθηκα. Μια µε-
γάλη αποτυχία ήταν, όταν έπεσα έξω
στον υπολογισµό του κόστους ανά-

πτυξης ενός αεροσκάφους χωρίς πι-
λότο. Και τότε έπρεπε να πάω στην δι-
οίκηση και να ζητήσω επιπλέον
χρήµατα. Είναι πάντα δύσκολο όταν
ερευνάς και αναπτύσσεις καινοτόµα,
να υπολογίσεις το κόστος. Ήµουν
όµως τυχερός, διότι ο τότε γενικός δι-
ευθυντής της αεροπορικής βιοµηχα-
νίας Μωσέ Κέρετ, πίστευε σε αυτό
που κάναµε και µας υποστήριζε. Και
ήµουν επίσης τυχερός, διότι είχαµε
µια εξαιρετική οµάδα µε την οποία
δουλέψαµε µαζί και τα καταφέραµε.
Εγώ προσωπικά δεν προέρχοµαι από
τον χώρο της αεροπλοΐας. Εγώ ήµουν
ειδικός στα κοµπιούτερ και στη φυ-
σική. Όταν µε προσέλαβαν στην αε-
ροπορική βιοµηχανία, γνώριζαν ότι
δεν είχα καµία γνώση της αεροπλοΐας.
Παρά όµως την επιστηµονική µου
υστέρηση στον τοµέα αυτόν, έγινα δε-
κτός στην υπάρχουσα επιστηµονική
οµάδα, η οποία αποτελείτο από 10 ει-
δικούς του χώρου της αεροπλοΐας και
της αεροναυπηγικής. Όταν λοιπόν διο-
ρίστηκα ως επικεφαλής της οµάδας,
επικράτησε έκπληξη. Πως είναι δυνα-
τόν ένας νέος µετανάστης, που καλά-
καλά δεν ήξερε να µιλάει εβραϊκά, να
αναλαµβάνει τέτοια καθήκοντα. Ήδη
όµως από το 1970, είχα σχεδιάσει και
υλοποιήσει συστήµατα «∆ιασφάλισης
Ποιότητας στην Ανάπτυξη». Πώς δη-
λαδή κτίζεις κάτι, που από την αρχή θα
είναι ποιοτικό. Αυτό, τότε ήταν καινο-
τόµο στο Ισραήλ και µε έστελναν να
διδάξω την εφαρµογή αυτών των συ-
στηµάτων σε διάφορες βιοµηχανίες. 
Από την Ελλάδα, δεν σας ζήτησαν
συνεργασία; 
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Τότε δεν είχαµε σχέσεις µε την Ελ-
λάδα. Είχαµε συνεργασία µε την
Τουρκία. Μόλις πριν 10 χρόνια ξεκί-
νησε η σχέση µε την Ελλάδα στον
αµυντικό τοµέα.

Η εξέλιξη
Μείνατε στην αεροπορική βιοµηχα-
νία µέχρι το 2003. Ποια ήταν η εξέ-
λιξη του πρώτου αεροσκάφους
χωρίς πιλότο, από το 1982;
Το 1982 υπήρχε µια βιντεοκάµερα
ηµέρας και νύκτας στο αεροσκάφος,
που είχε δυνατότητα πτήσης 4 ωρών.
Ήταν ένα µικρό αεροπλάνο που ζύγιζε
280 κιλά. Μετά τον πόλεµο του Λιβά-
νου, κατασκευάσαµε ένα καινούργιο
αεροσκάφος, µεγαλύτερο, που θα
µπορούσε να πετάει περισσότερες
ώρες. Σήµερα το Ισραήλ διαθέτει δύο
ειδών αεροσκάφη χωρίς πιλότο, τα
Χερόν, που ζυγίζουν 1,5 τόνο, µπο-
ρούν να πετάξουν για 24 ώρες συνε-
χώς και να διανύσουν 2000 χιλιόµετρα
και τα αεροσκάφη Εϊτάν που είναι
πολύ µεγαλύτερα, ζυγίζουν 5 τόνους,
µπορούν να πετάξουν για 24 ώρες συ-
νεχώς και να διανύσουν απόσταση
4000 χιλιοµέτρων. Ήµασταν οι πρώτοι
που τοποθετήσαµε σύστηµα επικοινω-
νίας, µέσω δορυφόρου µέσα στο ίδιο
το αεροσκάφος και έτσι λαµβάνουµε
τις πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο.
Πως αποφεύγουν τα εχθρικά πυρά;
Ξέρουµε ότι τα αεροπλάνα αυτά, πα-
ρακολουθούνται από τον εχθρό. Το
Εϊτάν πετάει σε ύψος 45000 ποδιών,
που είναι πάνω από το ύψος πτήσης
της πολιτικής αεροπορίας των 40000
ποδιών. Για να εντοπισθεί το αερο-
σκάφος σε τέτοιο ύψος, απαιτούνται
µέσα που δεν τα διαθέτουν όλοι. Εν
καιρώ πολέµου, είναι δυνατόν να εν-
τοπισθεί ένα τέτοιο αεροπλάνο. Ο εχ-
θρός διαθέτει αντιαεροπορικούς
πυραύλους. Το δίληµµα είναι ότι, αν
θα εκτοξεύσει ένα πύραυλο εναντίον
ενός αεροσκάφους χωρίς πιλότο, θα
λείψει ο πύραυλος αυτός για την κα-
τάρριψη ενός βοµβαρδιστικού.
Τα εχθρικά προς το Ισραήλ κράτη,
διαθέτουν αεροσκάφη χωρίς πιλότο; 

Γνωρίζουµε ότι διαθέτουν. ∆εν είναι
το µυστικό. Το µυστικό είναι πώς εν-
τάσσεις τις πληροφορίες που δέχεσαι
σε πραγµατικό χρόνο, στην επιχειρη-
σιακή σου ανάπτυξη.

∆εν εργάζοµαι αλλά είµαι
πολύ απασχοληµένος

Τώρα που δεν εργάζεσθε τι ακριβώς
κάνετε;
Μπορεί να µην εργάζοµαι αλλά είµαι
πάρα πολύ απασχοληµένος. Έχω στο
Ισραήλ έναν φίλο, τον Ράφι Γιοέλι, που
είναι ένας από τους καλύτερους µη-
χανικούς, ειδικός στα ελικόπτερα. Τα
ελικόπτερα έχουν ένα πρόβληµα: τον
έλικα. Εάν η άκρη του έλικα ακουµπή-
σει κάπου, τότε το ελικόπτερο χάνει
την ισορροπία του. Το 2004, ο Ράφι Γι-
οέλι αποφάσισε να λύσει το πρόβληµα
αυτό. Έτσι λοιπόν, φτιάχνει σήµερα
ένα ελικόπτερο, που αν δεις τη φωτο-
γραφία του µοιάζει περισσότερο µε
αυτοκίνητο. Μου ζήτησε λοιπόν και
δέχθηκα, να είµαι επικεφαλής αυτού
του προγράµµατος ανάπτυξης, που
θα αποτελεί επανάσταση στον στόλο
των ελικοπτέρων, µε δυνατότητα µε-
ταφοράς 500 κιλών και δυνατότητα
προσγείωσης και εντός κατοικηµένων
περιοχών.
Ταυτόχρονα είµαι επικεφαλής της επι-
στηµονικής επιτροπής του προγράµ-
µατος «Έξυπνες Πόλεις», µεταξύ
Γαλλίας και Ισραήλ. Είναι πόλεις, που
µε έξυπνο τρόπο χρησιµοποιούν τη
νέα τεχνολογία για να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής στην πόλη τους, όπως
για παράδειγµα στους τοµείς της συγ-
κοινωνίας και της καθαριότητας.
Πότε προλαβαίνετε να ασχοληθείτε
µε όλα αυτά; 
Όταν δεν ασχολούµαι µε την οικογέ-
νειά µου!

Σας ευχαριστώ πολύ, για την εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.



του EITAN GOLDSTEIN
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Σε µια προσπάθεια να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας
στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας στο βόρειο Ισραήλ και
να βοηθηθούν οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ να αφοµοι-
ωθούν στην ισραηλινή κοινωνία, η ΜΚΟ Τσόφεν ανοίγει το
δρόµο, µε το να οδηγήσει τους αραβο-ισραηλινούς στο ισ-
ραηλινό κοινωνικό και οικονοµικό τοπίο.
Σε πρόσφατο ταξίδι του στο Ισραήλ, ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο Αµερικανός πρέσβης
στο Ισραήλ Νταν Σαπίρο, συναντήθηκαν µε τους ηγέτες αρ-
κετών ισραηλινών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που επι-
θυµούν να προωθήσουν την ισότητα στον χώρο εργασίας
και την οικονοµική ενίσχυση των µειονοτήτων.
Οι συγκεκριµένες ΜΚΟ, πολλές από τις οποίες προσφέ-
ρουν εκπαιδευτικά προγράµµατα στην υψηλή τεχνολογία
ή διδάσκουν αγγλικά σε µειονοτικές κοινότητες, συνεργά-
ζονται µε την αµερικάνικη πρεσβεία και λαµβάνουν µέρος
του προϋπολογισµού τους, µέσω της πρεσβείας.
Μία από αυτές τις ΜΚΟ είναι η Τσόφεν, που στα εβραϊκά
σηµαίνει «κωδικός». Στόχος της Τσόφεν είναι να φέρει τον
ισραηλινό-αραβικό παράγοντα στον κόσµο της υψηλής τε-
χνολογίας, ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας και να βοηθή-
σει τους Ισραηλινούς-Άραβες να ενσωµατωθούν καλύτερα
στην ισραηλινή κοινωνία, µε το να χτίζει γέφυρες µεταξύ
των δύο πλευρών, µέσω θέσεων εργασίας στην βιοµηχα-
νία της υψηλής τεχνολογίας.
Ενώ η Τσόφεν έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Ναζαρέτ,
έχει δηµιουργήσει υψηλής τεχνολογίας επιταχυντές, προ-
γράµµατα και συγκροτήµατα στην Γαλιλαία και στην πε-
ριοχή του αραβικού τριγώνου και έχει αρχίσει εργασίες και
στην περιοχή του Κφαρ Κασσίµ.
Ο Σάµι Σαάντι είναι ένας από τους διοικούντες της Τσόφεν.
Μετά που αποφοίτησε από το πανεπιστήµιο, ο Σαάντι ανα-
κάλυψε ότι δεν υπήρχαν πολλές δουλειές στα βόρεια γε-
νικά, και πιο συγκεκριµένα στον αραβικό τοµέα, κάτι
έπρεπε να αλλάξει. Μετά από µια έρευνα αγοράς, διαπί-
στωσε ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για οικονο-
µική ανάπτυξη, ήταν µέσω της υψηλής τεχνολογίας.
Έτσι λοιπόν, αυτός και ο συνεργάτης του Παζ Χίρσµαν
αποφάσισαν να αρχίσουν το πρόγραµµα Τσόφεν, για να εκ-
παιδεύσουν τους αραβο-ισραηλινούς στην υψηλή τεχνο-
λογία, αλλά και για να φέρουν θέσεις εργασίας στους
τοµείς των επιστηµών, της τεχνολογίας, της µηχανικής και
των µαθηµατικών (ΕΤΜΜ).
«Το πρόγραµµα αυτό προσφέρει ελπίδα στους αραβο-ισ-
ραηλινούς, που έχουν πτυχία σε πληροφορική ή σε άλλους
τοµείς ΕΤΜΜ, ότι θα βρουν δουλειά µετά την αποφοίτησή

τους», είπε ο Σαάντι. Ο Χίρσµανν προσέθεσε ότι, «θέλουµε
να επιτύχουµε µια αλλαγή παραδείγµατος στην υψηλή τε-
χνολογία. Θέλουµε να δώσουµε σε Εβραίους την ευκαιρία
να δουλέψουν σε αραβικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας.
Υπάρχει µια µη αναδεδειγµένη προοπτική στην αραβο-ισ-
ραηλινή αγορά, που εµείς θέλουµε να αξιοποιήσουµε.
Και φαίνεται να ακµάζει. Όταν η Τσόφεν ιδρύθηκε το 2008,
υπήρχαν µόνο 40 µηχανικοί υψηλής τεχνολογίας στη Να-
ζαρέτ. Σήµερα, ο αριθµός αυτός έχει ανέβει πάνω από 600.
Η αύξηση αυτή σε εργαζόµενους στον τοµέα της υψηλής
τεχνολογίας, έχει οδηγήσει αρκετές ισραηλινές και διεθνείς
επιχειρήσεις να ανοίξουν υποκαταστήµατα σε ένα πάρκο
υψηλής τεχνολογίας στη Ναζαρέτ, κάποιες από αυτές είναι
οι Amdocs, Galil Software και η Alpha Omega.
Η οργάνωση προσπαθεί τώρα να κάνει το ίδιο στο Καφρ
Κασσίµ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Ρος Χααγίν. «Θέ-
λουµε να επαναλάβουµε την επιτυχία της Ναζαρέτ στο
Καφρ Κασσίµ», είπε ο Χίρσµαν. «Βάλαµε σε λειτουργία έναν
επιταχυντή υψηλής τεχνολογίας και προσπαθούµε να θε-
µελιώσουµε συγκροτήµατα υψηλής τεχνολογίας, για να
βοηθήσουµε στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας».
«Προσφέρουµε βοήθεια στα πάντα», προσέθεσε ο Σαάντι.
«Βοηθάµε σε όλα, από αραβο-ισραηλινούς µαθητές που θέ-
λουν να σπουδάσουν σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, µέχρι
αραβο-ισραηλινούς που θέλουν να στήσουν τις δικές τους
εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και εταιρίες υψηλής τεχνο-
λογίας, που επιθυµούν να µετακινηθούν σε αραβο-ισραη-
λινές πόλεις.
Η Τσόφεν έχει τόση επιτυχία, που µέχρι και παράγοντες
της κυβέρνησης την έχουν προσέξει. Η γραµµατεία Επι-
στηµών, η οποία λειτουργεί στο υπουργείο Οικονοµικών,
και διαθέτει πολλά προγράµµατα συνεργασίας στην υψηλή
τεχνολογία, όπως το MATIMOP, συνεισφέρει µε έως και
20% του προϋπολογισµού της οργάνωσης. Το υπουργείο
βλέπει ξεκάθαρα, πόσο σηµαντική είναι η θεµελίωση της
κανονικότητας των σχέσεων µεταξύ του εβραϊκού και του
αραβο-ισραηλινού στοιχείου της ισραηλινής κοινωνίας.
Με την χρηµατοδότηση από την αµερικανική πρεσβεία, το
υπουργείο Οικονοµικών και από άλλους ιδιώτες, και µε την
επιτυχία που έχει στο να εισάγει την υψηλή τεχνολογία στο
αραβο-ισραηλινό στοιχείο, η Τσόφεν γρήγορα εξελίσσεται
σε ένα επιτυχές µοντέλο συνύπαρξης και ενσωµάτωσης
στην ισραηλινή κοινωνία.

Πηγή: wwwwww..yynneettnneewwss..ccoomm
Μετάφραση: ΙΙσσααάάκκ  ΒΒ..  ΕΕλλιιέέζζεερρ

χτιζοντας γεφυρες υψηλης τεχνολογιας
µεταξυ Αραβων και Εβραιων στο Ισραηλ
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Ζητούνται πληροφορίες σχετικά µε προτει-
νόµενο για τον τίτλο «∆ίκαιος των Εθνών»:
∆ΗΜΗΤΡΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Έχοντας πληροφορίες ότι ο ∆ηµήτρης Ζα-
χαράκης, εντεταγµένος στο ΕΑΜ και υπηρε-
τώντας ως χωροφύλακας το 1943 στο τµήµα
µεταγωγών Θεσσαλονίκης, στην υπηρεσία
Τάξεως και Ασφαλείας της επιβατικής αµα-
ξοστοιχίας Θεσσαλονίκης – Αθηνών, είχε
βοηθήσει τους παρακάτω Εβραίους να δια-
φύγουν την σύλληψη:

Αβραάµ (Αλβέρτος) Φράγκο του Γιοσέφ και
της Σινιρσυ Μωσσέ, γεν. 1915 Θεσσαλονίκη,
κάτοικος Θεσσαλονίκης (το 1987).
Σολοµών Αλλαλούφ, του Ιακώβ και της Τζα-
µήλας Αµιέλ, γεν. 1915 Θεσσαλονίκη, κάτοι-
κος Αθηνών.
Λάουρα Κοέν, συζ. Βιτάλ, της Μπουένα
Αραµά, γεν. 1916 Θεσσαλονίκη, κάτοικος
Λος Άντζελες – ΗΠΑ.
Σουζέτ Μπέζα, του Σαλβατώρ και της Χρυ-
σής Λεβή, γεν.1924 Θεσσαλονίκη, κάτοικος
Αθηνών.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας αναζητά
τους απογόνους των ανωτέρω ατόµων, µε
σκοπό να γίνουν ενέργειες, για να τιµηθεί ο
∆ηµήτρης Ζαχαράκης µε τον τίτλο «∆ίκαιος
των Εθνών». Τηλ. επικοινωνίας 2410-532965.

συνέχεια από τη σελίδα 16

οργανωµένες προσπάθειες για την καταπολέµηση των
αντισηµιτικών στερεοτύπων. Όπως για παράδειγµα τα
προγράµµατα του υπουργείου Παιδείας, για την διδα-
σκαλία του Ολοκαυτώµατος στα σχολεία και οι πρόσφα-
τες πρωτοβουλίες των δηµάρχων Αθηναίων και
Θεσσαλονίκης, µε την συµµετοχή τους στην παγκόσµια
κίνηση «∆ήµαρχοι κατά του αντισηµιτισµού».
Σε επίπεδο όµως ελληνικής κοινωνίας, το αποτέλεσµα ως
συνισταµένη, το καταγράφει η έρευνα και δυστυχώς, επι-
βεβαιώνει ότι η «επίσηµη θέση» δυσκολεύεται πολύ να πε-
ράσει στον κόσµο.
Και αν κάποιοι θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν αξίζει αυτή τη
θέση της πρωτιάς στις αρνητικές απόψεις για τους Εβραί-
ους (και όχι µόνο), κάτι θα πρέπει να κάνουν για να την
αλλάξουν. Και αυτοί οι κάποιοι, βρίσκονται στην τοπική
αυτοδιοίκηση, στην κυβέρνηση, στην δηµόσια διοίκηση,
στην δικαιοσύνη, στα κόµµατα, στην εκκλησία αλλά και
σε φορείς εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, επιστηµονικούς,
κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς κλπ.
Παλιά υπήρχε και µια δικαιολογία, που έλεγε: «δεν είναι
αντισηµιτισµός, εναντίον του Ισραήλ είναι, ο κόσµος δεν
πολυ-καταλαβαίνει, σας παίρνει και εσάς η µπάλα». Προ-
σωπικά, πίστευα πάντα ότι αυτή η δικαιολογία ήταν πρό-
φαση εν αµαρτίαις. Τώρα; Οι σχέσεις µε το Ισραήλ στο
καλύτερο ποτέ σηµείο τους, άριστες χαρακτηρίζονται
από όλο το πολιτικό φάσµα. Γιατί δεν µεταφράζεται αυτό
σε µείωση των αρνητικών απόψεων για τους Εβραίους;
Γιατί το θέµα είναι βαθύτερο, ξεκινάει από την παιδεία και
από το ρόλο της σε µια οργανωµένη κοινωνία, που δεν
θα είναι φοβική και αµυντική απέναντι στο διαφορετικό,
θα έχει τη δυνατότητα να το ενσωµατώνει και να του ανα-
γνωρίζει ταυτόχρονα το δικαίωµα να µπορεί να διατηρή-
σει τα στοιχεία, που το κάνουν διαφορετικό. Τη θρησκεία
του, τη γλώσσα του, τις συνήθειες, τις παραδόσεις. Η
έρευνα δείχνει ότι στην Ελλάδα, όλα αυτά αντιµετωπί-
ζονται ως περίπου περιττές πολυτέλειες ή ως ήττα του
συστήµατος, που έχει εθιστεί στο ΕΝΑ και δεν έχει κα-
νένα λόγο να δει και το ΑΛΛΟ.
Και για τέλος, ας µην ακουστεί πάλι το γνωστό «άµα δεν
σ� αρέσει, να φύγεις». ∆ηλώνω ότι δεν θα φύγω γιατί είµαι
και αισθάνοµαι Έλληνας και θα δώσω εδώ, στην χώρα
µου, τη µάχη για να πείσω αυτό το 55%, ότι δεν τους ανα-
γνωρίζω κανένα δικαίωµα να το αµφισβητούν και να του
βάζουν προδιαγραφές πίστης.
Αν σαν χώρα µας ενδιαφέρει η έρευνα του Pew Research
Centre, που θα επαναληφθεί σε ένα χρόνο, να δείχνει τά-
σεις βελτίωσης της ανεκτικότητας στην Ελλάδα, ας αρχί-
σουν από τώρα δουλειά, όσοι αφενός νοιάζονται και
αφετέρου µπορούν να κάνουν τη διαφορά µε τις πρωτο-
βουλίες τους.

*Ο Μίνος Μωυσής είναι Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.
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ο ψιθυρος του Μεσσια

Ο ραββί Γιοσσούα µπεν Λευί [ονειρεύτηκε πως] συνάντησε τον Ηλία
στην είσοδο του µνήµατος του ραββί Σιµεόν µπαρ Γιοχάι. Σαν είδε τον
προφήτη, τον ρώτησε,
«Θα έχω µερίδιο στη ζωή του µέλλοντος αιώνος;»
Εκείνος απάντησε,
«Θα έχεις, αν το επιθυµεί αυτός εδώ ο διδάσκαλος».
Απορηµένος, ο ραββί Γιοσσούα µπεν Λευί, είπε,
«Αν και είδα δυο διδασκάλους, άκουσα και τη φωνή ενός τρίτου». Και
συνέχισε ρωτώντας,
«Πότε θα έλθει ο µεσσίας;»
«Πήγαινε να ρωτήσεις τον ίδιο», ήταν η απάντηση του προφήτη.
«Και πού βρίσκεται;»
«Στέκεται στην είσοδο της πόλης», τον πληροφόρησε.
«Και από ποιο σηµείο θα τον αναγνωρίσω;»
«Θα τον δεις να κάθεται ανάµεσα στους φτωχούς λεπρούς, να βγάζει
τους παλιούς επιδέσµους από τις πληγές τους και να βάζει καινούργι-
ους σε κάθε έναν ξεχωριστά από αυτούς. Ούτε στιγµή, όµως, δεν παύει
να στοχάζεται, “Αν µε καλέσουν, δεν θέλω να εγκαταλείψω τους ασθε-
νούντες, αλλά ούτε και να καθυστερήσω την έλευσή µου”».
Έτσι, ο ραββί Γιοσσούα πήγε και του απηύθυνε χαιρετισµό,
«Ειρήνη σε σένα, Κύριε και ραββί µου».
«Ειρήνη και σε σένα, γιε του Λευί», αποκρίθηκε εκείνος.
«Πότε θα έλθεις, Κύριε;» ρώτησε ο Γιοσσούα.
«Σήµερα», ήλθε η απάντηση.
Σαν επέστρεψε στον Ηλία, ο προφήτης τον ρώτησε,
«Τι σου είπε ο µεσσίας;»
«Μου είπε “ειρήνη σε σένα, γιε του Λευί”».
«Μ’ αυτά τα λόγια», έκαµε ο Ηλίας, «επιβεβαίωσε ότι στον κόσµο του
µέλλοντος αιώνος θα υπάρχει χώρος τόσο για σένα όσο και τον πα-
τέρα σου».
«Όµως, µου µίλησε παραπλανητικά», συνέχισε ο Γιοσσούα, «αφού είπε
ότι θα έλθει σήµερα και δεν το έκανε».
Τότε, αποκρίθηκε ο προφήτης,
«Ιδού τι εννοούσε, όταν σου είπε ότι θα έλθει σήµερα: Πράγµατι θα
έλθει, αν µπορέσεις έστω και τώρα ν’ ακούσεις τη φωνή του!»

bSanhedrin 98a

ΣΧΟΛΙΑ Υπάρχει µια παλαιά πεποίθηση πως, αν όλος ο λαός Ισραήλ τη-
ρήσει µε τον ορθό τρόπο δυο συνεχόµενα Σάββατα, τότε ο µεσσίας θα
έλθει και τα βάσανά του θα τελειώσουν. Στην ιστορία αυτή, ο µεσσίας
είναι µια παρούσα πραγµατικότητα που αν και καθηµερινά ψιθυρίζει
σε όλους, η φωνή του δεν γίνεται αντιληπτή. Κατά συνέπεια, ακόµη και
ο εκλεκτός λαός του Θεού, ακόµη κι ένας ευσεβής ραββίνος, όπως ο
ραββί Γιοσσούα, αποτυγχάνει να τον αφουγκραστεί. Με αυτό τον
τρόπο δείχνεται ότι η έλευση του µεσσία εξαρτάται σε σηµαντικό
βαθµό από τη διαγωγή και την εσωτερική καθαρότητα των πιστών.

ταλµουδικες ιστοριες

Αµοραΐµ (=σχολιαστές, εν. αµορά): Επιφα-
νείς Εβραίοι δάσκαλοι και λόγιοι που σχο-
λίασαν και ερµήνευσαν τη Μισνά.
∆ιαδοχικές γενιές Αµοραΐµ, συνεχιστές των
Ταναΐµ, µέσα σε περίοδο 300 χρόνων (200-
500 µ.Χ.), προσέθεσαν διαδοχικά στρώµατα
σχολίων σε ήδη ταξινοµηµένο υλικό µέχρις
ότου αυτό πάρει την οριστική µορφή του,
περί το τέλος του 5ου αιώνα µ.Χ., µε τη
µορφή του Ταλµούδ. Οι Αµοραΐµ ήταν άν-
θρωποι εκπαιδευµένοι σε τεχνικές αποµνη-
µόνευσης, ικανοί να µεταφράζουν
αυτοστιγµεί από την εβραϊκή στην αρα-
µαϊκή και να ερµηνεύουν τη Μισνά. Και τα
δυο Ταλµουδίµ συµπληρώνονται από τις ερ-
µηνείες, τις συζητήσεις, τα σχόλια και τις
κρίσεις αυτών, το έργο των οποίων απαρτί-
ζει τις Γκεµαρότ.

Αµπριχά (=απόδραση): Έτσι ονοµάζονται
οι περιπλανήσεις των περίπου 300.000 επι-
ζησάντων από το Ολοκαύτωµα Εβραίων
παρτιζάνων και πολεµιστών από τα διάφορα
γκέτο στα  έτη 1944-1948, που κατευθύ-
νονταν προς τα παράλια της Ευρώπης µε
σκοπό να µπαρκάρουν για την Παλαιστίνη.
Τους βοηθούσαν οι εβραϊκές λεγεώνες των
συµµαχικών στρατών και οι απεσταλµένοι
της εβραϊκής οργάνωσης για την παράνοµη
µετανάστευση. Οικονοµική υποστήριξη
είχαν από το Εβραϊκό Πρακτορείο και την
Τζόιντ.

Ανινούτ: Η περίοδος του θρήνου µεταξύ
θανάτου και κηδείας κατά την οποία οι πεν-
θούντες τελούν υπό έντονη συναισθηµατική
φόρτιση προσπαθώντας να συνειδητοποι-
ήσουν την πρόσφατη απώλεια. Κατά την πε-
ρίοδο αυτή απαλλάσσονται των ενεργητικών
θρησκευτικών τους καθηκόντων (προσευχές
κ.α.) προκειµένου να ασχοληθούν απερί-
σπαστοι µε την προετοιµασία της κηδείας,
εντούτοις είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τις
παθητικές εντολές (π.χ. τη µη καταστρατή-
γηση του Σαββάτου). Μετά την ταφή ξεκινάει
η περίοδος αβελούτ.

γλωσσαρι
εβραϊκων ορων

απο τον Άρη Εµµανουήλ
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ΤΤοο  22000022  έέγγρρααφφεεςς  ττηηνν  ««ΕΕππίίδδααυυρροο»»,, σσεε  µµοουυσσιικκήή  ΛΛααυυρρέέννττηη
ΜΜααχχααιιρρίίττσσαα,, µµεε  εερρµµηηννεευυττήή  ττοονν  ΓΓιιάάννννηη  ΚΚόόττσσιιρραα,,  ττηηνν  ΠΠααρραα--
σσκκεευυήή  οοιι  σσττίίχχοοιι  σσοουυ  ααππόό  ττοονν  ««ΠΠλλοούύττοο»»  θθαα  αακκοουυσσττοούύνν  σσττηηνν
ΕΕππίίδδααυυρροο..  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  τταα  σσυυννααιισσθθήήµµααττάά  σσοουυ;;
Όσο και να φανεί περίεργο, αισθάνοµαι να µου συµβαίνει
κάτι απόλυτα φυσικό. Η σχέση µου µε τον χώρο είναι βα-
θύτατη και κάθε άλλο παρά κλείνεται σε στερεοτυπικές εκ-
φράσεις δέους ή και ενθουσιασµού, είναι µια σελίδα σε µια
µεγάλη διήγηση, που ξεκινά από τα προσχολικά µου χρό-
νια. Αισθάνθηκα ένα είδος δικαίωσης, που χωρίς να µε γνω-
ρίζουν προσωπικά οι πρωταγωνιστές του θιάσου
σκέφτηκαν για µένα, εξαιτίας του κοµµατιού που έγραψα,
τότε, το 2002 για την Επίδαυρο. Ένα κοµµάτι που δεν προ-
βλήθηκε καθόλου απ όσους κόπτονται για το διαφοροποι-
ηµένο τραγούδι, να όµως που έφτασε στα αυτιά των
θεατρανθρώπων και το σταµπάρισαν. Η συγκίνηση θα εκ-
φυλιζόταν αν επιχειρούσα να την περιγράψω. Είναι το
ξανα- αντάµωµα, ανθρώπων που δεν είχαν, ωστόσο, ποτέ
βρεθεί […]
ΠΠοοιιαα  ήήτταανν  ηη  ππιιοο  δδύύσσκκοολληη  ππρρόόκκλληησσηη  πποουυ  εείίχχεεςς  νναα  ααννττιιµµεε--
ττωωππίίσσεειιςς  όότταανν  σσοουυ  έέγγιιννεε  ηη  ππρρόότταασσηη  νναα  γγρράάψψεειιςς  ττοουυςς  σσττίί--
χχοουυςς  γγιιαα  ττοονν  ««ΠΠλλοούύττοο»»;;

Είπα χαριτολογώντας, στον Γιώργο Ανδρέου που υπογρά-
φει την εξαιρετική µουσική, ότι «µια φορά µου έλαχε και
µένα να κάνω κάτι για το θέατρο και γίνεται µε ένα έργο
για την οικονοµία». Η µεγάλη πρόκληση ήταν να γίνω Αρι-
στοφανικός- αν και απόλυτα Πλατωνικός στην ιδιοσυγκρα-
σία και στις προδιαθέσεις και µε µια πίκρα απέναντι στον
Αριστοφάνη για τον τρόπο που επιτέθηκε σε Σωκράτη,
Πλάτωνα και τον µέγιστο, για µένα, Ευριπίδη. Ωστόσο, ήταν
ευκολότερο απ’ ό,τι µου φάνηκε µόλις µου το πρότειναν
και αιτία είναι οι τωρινές συγκυρίες, που µε κάνουν να έχω
έναν «συντηρητισµό» κοντά σε αυτόν του Αριστοφάνη και
να αναζητώ τον «κοινό νου», όπως σε όλη του -την θεατρική
τουλάχιστον- ζωή έκανε και κείνος.
ΠΠώώςς  λλεειιττοουυρργγεείί  έέννααςς  σσττιιχχοουυρργγόόςς,, όότταανν  ππρρέέππεειι  νναα  γγρράάψψεειι
ββαασσιισσµµέέννοοςς  σσεε  έένναα  θθεεααττρριικκόό  έέρργγοο..  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  τταα  όόρριιάά  ττοουυ;;
ΠΠόόσσοο  ααυυττόόννοοµµαα  κκιιννεείίττααιι;;
Στη συγκεκριµένη περίπτωση έτυχε το ιδεώδες για µένα.
Γιατί ήθελα πραγµατικά να αναµοχλεύσω το αριστοφανικό
πνεύµα, χωρίς να είµαι δεµένος από το κείµενό του. Ήθελα
να κάνω το δικό µου στιχουργικό πορτρέτο του, µε τη φαν-
τασία του µαζί και τον σαρκασµό του, για πρόσωπα και
πράγµατα µαζί, και µια χυδαιότητα σαν εκδίκηση απέναντι

ο Ισαακ Σουσης
µιλαει για τον δικο
του «Πλουτο»

Φέτος συµπληρώνει είκοσι χρόνια ενεργούς στιχουργικής παρουσίας,
έχοντας πια στο θηκάρι του πολλά τραγούδια-επιτυχίες, 
κάτι αντιστρόφως ανάλογο της σχετικής και συνειδητής ολιγογραφίας του. 
Για πρώτη φορά αναλαµβάνει τις στιχουργικές και χορικές ανάγκες 
ενός αρχαίου κειµένου, στην κωµωδία «Πλούτος» του Αριστοφάνη, 
µε πρωταγωνιστές τους, Γιώργο Κιµούλη, Γιάννη Μπέζο και Πέτρο Φιλιππίδη, 
σε µουσική Γιώργου Ανδρέου, η οποία κάνει πρεµιέρα το πρώτο διήµερο
του Ιουλίου, στην αρχαία Επίδαυρο.
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σε µια σεξουαλικότητα, που δεν φέρνει την ευ-
τυχία και τέλος στο βαθύτερο υπόστρωµα η
βαθιά αγάπη και η νοσταλγία µιας πόλης, που
ποτέ δεν υπήρξε «σωστή», αλλά ήθελε, όπως
πολλοί πνευµατικοί εν τέλει άνθρωποι, να πι-
στεύει ότι υπήρξε και µπορεί να επιστρέψει. Κάτι
σαν µια πολιτειακή Εδέµ, σαν γη της συνταγµα-
τικής επαγγελίας.
ΠΠόόσσοο  σσυυµµφφωωννεείίςς  µµεε  ττηηνν  ««εεππιικκααιιρροοπποοίίηησσηη»»--εεκκ--
σσυυγγχχρροοννιισσµµόό  ττωωνν  δδιιααχχρροοννιικκώώνν  κκεειιµµέέννωωνν  ττοουυ  ΑΑρριι--
σσττοοφφάάννηη;;
Είµαι απόλυτα υπέρ της επικαιροποίησης του
Αριστοφάνη, εφόσον και ό ίδιος λειτουργούσε
σαν χρονικογράφος και σαν επιθεωρησιογρά-
φος. Οι κρύες και στεγνές βωµολοχίες είναι απο-
γοητευτικές, πρέπει να βρεις κάτι πραγµατικά
τσουχτερό και σπιρτόζικο. Αυτό που εσείς λέτε
διαχρονικό στοιχείο µε µια διάθεση εξιδανίκευ-
σης και µια δόση ακαδηµαϊκής σοβαροφάνειας
για µένα είναι τα οικεία κακά τα στραβά και ανά-
ποδα, που είναι τα µοτίβα του Αριστοφάνη, της
ηθογραφίας του, της κοινωνίας που ανεβάζει
στην σκηνή. Θα έλεγα µάλιστα, ότι το διαχρονικό
και αυτό που αποδεικνύει περισσότερο ότι οι νε-
οέλληνες είναι συνέχεια εκείνων των αρχαίων,
είναι τα ακατάβλητα ελαττώµατά τους.
ΠΠιισσττεεύύεειιςς  όόττιι  τταα  ττρρααγγοούύδδιιαα  σσααςς,,  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψαανν
µµεε  ττοονν  ΓΓιιώώρργγοο  ΑΑννδδρρέέοουυ,,  µµπποορροούύνν  νναα  ααπποοκκττήή--
σσοουυνν  µµιιαα  ααυυττόόννοοµµηη  πποορρεείίαα  κκααιι  µµεεττάά  ττοο  ππέέρρααςς
ττωωνν  ππααρραασσττάάσσεεωωνν;;  ΠΠρρέέππεειι  νναα  ααπποοττεελλεείί  ααυυττόό  έένναα
σσττοοίίχχηηµµαα  ττωωνν  δδηηµµιιοουυρργγώώνν;;
Σε γενικές γραµµές όχι, είναι απόλυτα συνυφα-
σµένα µε το έργο και τους ήρωές του. Υπάρχει
ωστόσο, ένα τραγούδι τα «Εµβατήρια», που
ακούγεται στην αρχή, αυτό µπορεί και θα ήθελα
να λειτουργήσει και αυτόνοµα. Όταν έχεις να κά-
νεις µε ένα δοσµένο έργο που ο σκηνοθέτης
θέλει να το χειριστεί µε έµφαση στο ίδιο το έργο,
κάτι που όλο και παραβιάζεται πια µε αµφίβολα
αποτελέσµατα, τότε το στοίχηµα είναι να είσαι
δηµιουργικός σε προεπιλεγµένο πλαίσιο[…]
ΠΠοοιιαα  φφρράάσσηη  ήή  σσκκέέψψηη  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοφφάάννηη,, σσοουυ  έέρρ--
χχεεττααιι  ππρρώώττηη  σσττοο  ννοουυ;;
Αυτή για τις εταίρες τις Κορίνθιες, που όταν τους
δίνεις µία µνα σου γυρνάν την πλάτη, αλλά όταν
τους δίνεις δύο σου γυρνάνε τα οπίσθια. Ξεκά-
θαρα viral και η ρεαλιστική ιστορία της ανθρω-
πότητας, συνυφασµένη µε την οικονοµία του
ήθους των ανθρώπων […]

Πηγή:wwwwww..aatthhjjccoomm..ggrr, 28.06.2016

Συναγωγη 
Ετζ Χαγιµ Χανιων, 
επετειος 20 ετων

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα λειτουργεί στον
χώρο της Συναγωγής στα Χανιά έκθεση, προς τιµήν του κ.
Νίκου Σταυρουλάκη, µε θέµα «Συναγωγή Ετζ Χαγίµ: Επετει-
ακή έκθεση των 20 χρόνων ανακαίνισης της Συναγωγής:
1996 – 1999», την οποία διοργάνωσε το προσωπικό της Συ-
ναγωγής.
Ώρες επίσκεψης: ∆ευτέρα - Πέµπτη 10 πµ - 6 µµ, Παρασκευή
10 πµ - 3 µµ, είσοδος ελεύθερη.

Πηγή: www.athjcom.gr
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του Άρη Εµµανουήλ

Τον Σεπτέµβριο του 2015 συναντήθηκα για πρώτη
φορά µε τη θεατρική οµάδα Tomato Jews και συµ-
φωνήσαµε να ανεβάσουµε µια παράσταση. Μεταξύ
άλλων έργων επιλέξαµε το Κοίτα τους, του Μάριου
Ποντίκα, ένα σπονδυλωτό έργο από αυτοτελή σκετς
διανθισµένα µε χιούµορ, που στόχο έχουν να απο-
καλύψουν τη γελοιότητα της κοινωνίας µας.
Οι ηθοποιοί ξεκινήσανε την αργή και κοπιώδη προ-
σπάθεια αποστήθισης των κειµένων, καθισµένοι κυ-
κλικά στους καναπέδες του Πνευµατικού Κέντρου.
Σιγά σιγά ανεβήκανε στη σκηνή, και όταν απελευθε-
ρώθηκαν πλέον από τα λόγια, άρχισαν να µεταµορ-
φώνονται σε σκιτσαρισµένα ανθρωπάκια που
προσπαθούν να επιβιώσουν «έξυπνα και ωφελιµι-
στικά, δηλαδή σε ήρωες της καθηµερινότητας. Το
πόσο καλά µπορούσαν να τα καταφέρουν ούτε εγώ,
που τους οδηγούσα σε κάθε βήµα, δεν το περίµενα.
Πλαισιωθήκαµε από ταλαντούχα άτοµα όπως η εν-
δυµατολόγος και σκηνογράφος µας, Χάγια Κοέν, η
χορογράφος µας και δασκάλα κίνησης, Νίνα Αλκα-
λάη, ο Σάκης Νεγρίν που συγκέντρωσε ήχους και
µουσικές, η Λίλα Σούση, που έγραψε πρωτότυπη
µουσική και ήχους και η Αννίτα Σούση, που τραγού-
δησε µε την υπέροχη φωνή της. Και άλλοι από τους
ηθοποιούς συνέβαλαν είτε παίζοντας µουσική είτε
τραγουδώντας για τις ανάγκες του έργου.
Οκτώ µήνες προσπάθειας κορυφώθηκαν σε τρεις
παραστάσεις, που γέµισαν κυριολεκτικά την αί-
θουσα του Πνευµατικού Κέντρου µας. Ο κόσµος δια-
σκέδασε, εντυπωσιάστηκε, γέλασε, χάρηκε. Από
κάποιους άκουσα ότι ήταν η κορυφαία εκδήλωση
της φετινής περιόδου. Χωρίς ίχνος έπαρσης, και όχι
σαν σκηνοθέτης αλλά σαν θεατής, θα συµφωνήσω
απόλυτα µαζί τους.
Η ψυχή του όλου εγχειρήµατος, οι Tomato Jews,
είναι (αλφαβητικά): Μπέλλα Ααρών, Ντάβιτ Αµαρί-
λιο, Αννίτα Ελιέζερ, Μαρία Ιωχανά, Ρένα Ιωχανά,
Σάµπης Ιωχανάς, Βίκυ Κωστή, Βίκτωρ Μπορµπόλης,
Τζένη Μωσσέ, Σάκης Νεγρίν, Ζακ Σούσης, Λίλα
Σούση και Αννίτα Τσοπανέλλη. Σε έκτακτη συµµε-
τοχή οι Γκάµπυ Γαβριηλίδης και Μάρω Καλλία.

Μπράβο τους!

«ΚΟΙΤΑ ΤΟΥΣ»

Ένας Ιταλός, ένας Εβραίος και ένας Τούρκος είναι στον πα-
ράδεισο και θέλουν να κατέβουν στη γη. Μετά από πολλά
παρακάλια στον Αγ. Πέτρο, αυτός για να τους ξεφορτωθεί,
τους λέει: 
- Θα πάτε στη γη, αλλά µε τους εξής όρους: Ο Ιταλός δε θα
φάει πίτσα, ο Εβραίος δε θα πιάσει λεφτά στα χέρια του κι
ο Τούρκος δε θα το κάνει...ανατολίτικα. Αν κάποιος παρε-
κτραπεί, θα τον πάρω πίσω αµέσως. 
Κατέβηκαν στη γη λοιπόν και άρχισαν τις βόλτες. Κάποια
στιγµή όµως πέρασαν από µια πιτσαρία κι ο Ιταλός δεν άν-
τεξε. Μπαίνει µέσα, παραγγέλνει πίτσα και µόλις βάζει την
πρώτη µπουκιά στο στόµα του, τσουπ, εξαφανίζεται. 
Ο Εβραίος κι ο Τούρκος τροµοκρατήθηκαν, αλλά εκεί που
περπατούσαν, το µάτι του Εβραίου βλέπει µια χρυσή λίρα
στο δρόµο. ∆εν κρατήθηκε. Σκύβει να την πάρει και, τσουπ,
εξαφανίστηκε ο Τούρκος. 

ανεκδοτο



Το νέο µυθιστόρηµα
του Αλµπέρτο Εσκε-
νάζη «Πρώτη Κραυγή

Της Σιωπής» «Σπίθα», εξιστορεί τη ζωή της Θεσ-
σαλονίκης, ανακατεύοντας το φανταστικό µε την
ιστορία της αγαπηµένης του πόλης, µέσα από τις
διάφορες κοινότητες που ζούσαν εκεί. Είναι το
πρώτο ιστορικό µυθιστόρηµα του ηθοποιού -από
τα τέσσερα που θα κυκλοφορήσουν- που είναι ένα
δικό του δηµιούργηµα. Στην συγγραφική αυτή
σειρά, θα ταξιδέψουµε στην Θεσσαλονίκη του
20ου αιώνα.
Όταν το διαβάζεις νιώθεις πως περπατάς στα σο-
κάκια, το λιµάνι και τους δρόµους στην Σαλόνικα,
ανάµεσα σε χαρακτήρες απλούς αλλά και συµβο-
λικούς. Το βιβλίο είναι µια ονειρική διαδροµή στην
πόλη από το 1908, µε την Επανάσταση των Νεό-
τουρκων έως το 1912, µε την κατάρρευση της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και την είσοδο του Ελ-
ληνικού Στρατού.
Η Μπάρα µε τις πόρνες, το Ρετίχ µε το καφέ Σαν-
τάν και οι πρόχειρες αρένες µε τους µπεχλιβάνη-
δες, υποδέχονται ιστορικά και µυθοπλαστικά
πρόσωπα της εποχής. Ο Αβραάµ Μπεναρόγια,
πρωτοπόρος του Σοσιαλιστικού Κινήµατος, αντι-
µέτωπος µε τα αφεντικά των πολυάριθµων εργο-
στασίων.
Ο Μουσταφά Κεµάλ, νεαρός αξιωµατικός γλεντο-
κοπά και ονειρεύεται. Και ανάµεσά τους ένας κα-
τάσκοπος της Υψηλής Πύλης, που αλλάζει η ζωή
του µόλις συνδέεται µε µια εβραϊκή οικογένεια χα-
µάληδων στο λιµάνι.
Έρωτες, αρώµατα κα ήχοι, που δένουν την Ανα-
τολή µε την κοσµοπολίτικη ∆ύση, ίντριγκες, αγω-
νίες των ανθρώπων της βιοπάλης, πολιτικές
ζυµώσεις και κάπου εκεί, να ακούγεται δυνατά το
τραγούδι και οι αµανέδες της µικρής δεκατριά-
χρονης Εβραιοπούλας, Ρόζας Εκσενάζη. 

Ρόζα Ρούσσου

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μονοπάτι.

«Πρώτη κραυγή
της Σιωπής»
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το κουµπί 
της αγάπης 
κι ο πρίγκιπας 
που δεν είναι 
πια µικρός

Ένα βιβλίο για το πώς η
αγάπη νικά τη ρητορική
του µίσους.

Μπορεί ένα κουµπί, χα-
ρισµένο µε αγάπη, να αλλάξει την ιστορία µιας πολι-
τείας, της οποίας ο βασιλιάς µιλούσε µε άσχηµο και
υποτιµητικό τρόπο και δίχαζε τον λαό; Ναι, όταν ο
πρίγκιπας, που δεν είναι πια µικρός, αποφασίσει να
πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αναδεικνύοντας
την αξία της αγάπης, που δεν τη φτάνουν όλα τα
χρυσά και ασηµένια κοσµήµατα του κόσµου.

Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Πατάκη, εικονογράφηση Κέλλυ Ματαθία-Κόβο.



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


