
 

 

Να φωτίσουμε το παρελθόν μας 

 

 

Η μαύρη περίοδος, από το 1933 ώς το 1945, η περίοδος της Μεγάλης Καταστροφής για 

τους Ευρωπαίους Εβραίους, με τους περίπου 6 εκατομμύρια νεκρούς λόγω της εθνικής 

τους καταγωγής και ταυτότητας, είναι ένα στίγμα για τον πολιτισμό μας. Κι είναι η περίοδος 

από την οποία, όσοι την έζησαν, δεν μπορούν να απαλλαγούν, έχουν εγκλωβιστεί σ’ αυτή. 

Συχνά, η μνήμη εγκλωβίζει όσους έζησαν σε εκείνες τις συνθήκες, είτε τους επιζώντες των 

στρατοπέδων είτε όσες και όσους κατάφεραν και κρύφτηκαν, ξαναβυθίζοντάς τους στην 

ατμόσφαιρα του απόλυτου τρόμου και, παρά το χρόνο που έχει μεσολαβήσει, φέρει μαζί 

«την άσβεστη μνήμη των νεκρών» (κατά την έκφραση του ισραηλινού ιστορικού Σαούλ 

Φριντλάντερ). 

Είναι μια περίοδος που δεν έχει τίποτα ηρωικό. Τα κίνητρα των δολοφόνων ήταν ποταπά. 

Και τα θύματα απλώς αγωνίζονταν να επιζήσουν πάση θυσία. Προσωπικώς, με στοιχειώνει 

η μαρτυρία του κρατούμενου στο Άουσβιτς, Ζακ Μεναχέμ, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή 

στον ρ/σ Αθήνα 984, ο οποίος εξομολογήθηκε ότι γλίτωσε από τους θαλάμους αερίων όταν, 

μια μέρα που τον οδηγούσαν  μαζί με άλλους εκεί, εκείνος ξέφυγε από τις γραμμές και 

κρύφτηκε μια ολόκληρη νύχτα στο λάκκο με τα περιττώματα. Αυτή η έκλειψη της 

ανθρωπινότητας είναι, ίσως, το πιο οδυνηρό, το πιο αδιανόητο στοιχείο που χαρακτηρίζει 

ολόκληρη εποχή. 

Στη χώρα μας, για τους Εβραίους, την παρουσία τους, τη θαυμαστή ιστορία τους, τις 

κοινότητές τους, τα πολιτιστικά επιτεύγματά τους, τη λατρεία τους, τα έθιμά τους, τον βαρύ 

φόρο αίματος που πλήρωσαν στον Πόλεμο, τη δύσκολη επιστροφή σε καθημερινότητες 

που είχαν αλλάξει όχι μόνο από τις ψυχολογικές συνέπειες του τραύματος, η γενιά μου δεν 

έμαθε τίποτα, ή έμαθε ελάχιστα από το σχολείο, την εκκλησία, από τα ΜΜΕ. Τον εικοστό 

αιώνα οι Έλληνες πορευτήκαμε μέσα από τη σιωπή της υπερβολικής αγωνίας για την 

εθνική ταυτότητα, αποστρέφοντας το βλέμμα στις ταυτότητες άλλων, με τους οποίους 

συνυπήρχαμε ή, έστω, είχαμε συνυπάρξει στο παρελθόν.   

Έτσι, ό,τι μάθαμε για τη Μεγάλη Καταστροφή, το μάθαμε κυρίως μετά τη μεταπολίτευση 

από την τέχνη και τα βιβλία. Από λίγα έργα με μεγάλη απήχηση – ένα χρονικό, δυο 

κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ, μια μαρτυρία, μια ταινία με υπόθεση, ένα κόμικς: το 

Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ ήταν, βεβαίως, ανάγνωσμα που πρωτοκυκλοφόρησε το 1947 

και στα ελληνικά πρωτομεταφράστηκε το 1956,  η Νύχτα και Ομίχλη, το μικρής διάρκειας 

ντοκιμαντέρ του Αλαίν Ρεναί για το Άουσβιτς, είχε γυριστεί το 1956, το Εάν αυτό είναι ο 

άνθρωπος του Πρίμο Λέβι είχε εκδοθεί στην Ιταλία μετά την απελευθέρωσή του από το 

Άουσβιτς, το 1947, και μόνο η Shoah του Κλοντ Λαντζμάν κυκλοφόρησε στα 1985, ενώ Η 

Λίστα του Σίντλερ του Στήβεν Σπίλμπεργκ και το Μάους του Αρτ Σπίγκελμαν κυκλοφόρησαν 

τη δεκαετία του 1990... Αλλά όλα αυτά τα έργα, τα παλιά και τα καινούργια, έγιναν 

προσβάσιμα στο ευρύτερο κοινό τα χρόνια της μεταπολίτευσης – κι έπρεπε να αλλάξει ο 

αιώνας για να αρχίζουν να κυκλοφορούν πλέον με μεγάλη συχνότητα βιβλία, 

κινηματογραφικές ταινίες, να ασχολείται συστηματικότερα η ιστοριογραφία... 



 

 

Για την παρουσία των Ελλήνων Εβραίων αλλά, κυρίως, για την απουσία τους μετά την 

εκτόπιση της πλειονότητάς τους από τους ναζί στη διάρκεια της Κατοχής, και τη 

συρρίκνωση ή τη διάλυση των κοινοτήτων τους, την άθλια συμπεριφορά σε πολλές 

περιπτώσεις εναντίον τους του ελληνικού κράτους αλλά και ελλήνων πολιτών, αργήσαμε 

περισσότερο να μάθουμε έστω τα βασικά. Ακόμα και η λογοτεχνία ήταν φειδωλή με τις 

εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, ελάχιστες είναι οι αναφορές ελλήνων συγγραφέων στις 

κοινότητες αυτές, στη ζωή τους, στα έθιμα, στη σχέση τους με τους άλλους, στις 

προκαταλήψεις εναντίον τους. Κι η πιο δημοφιλής λογοτεχνική αναφορά δεν έχει να κάνει 

με την ανθηρή σεφαραδίτικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης αλλά με τους Ρωμανιώτες των 

Ιωαννίνων – στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή «Σαμπεθάι Καμπιλής» (από τη συλλογή Το 

τέλος της μικρής μας πόλης, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1963) δίνεται έμφαση σε «δυο 

υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα, τον επικεφαλής της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων 

Σαμπεθάι Καμπιλή, έναν άνθρωπο δογματικό, και τον γνωστό εβραίο ποιητή Γιωσέφ Ελιγιά, 

ο οποίος διώχθηκε από την πόλη για τις αριστερές ιδέες του» (Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, 

Ο άλλος εν διωγμώ, Θεμέλιο, 1998).  

Ο Χατζής περιγράφει τη ρωμανιώτικη κοινότητα των Ιωαννίνων εγκλωβισμένη στις 

παραδόσεις, μέσω των οποίων πάσχιζε να αντέξει στο χρόνο, διατηρώντας τη διακριτή 

πολιτισμική ταυτότητά της εν μέσω ραγδαίων αλλαγών – αλλά κυρίως των αλλαγών που 

ήρθαν τα χρόνια της ανάδυσης των ιδεολογιών της εθνοτικής καθαρότητας. Φρουρός της 

ανάγκης οχύρωσης στην ταυτότητα ήταν ο Σαμπεθάι Καμπιλής:  

Ὁ Σαμπεθάι Καμπιλῆς δὲν εἶχε καμιὰ ἐπίσημη ἰδιότητα. Δὲν εἶταν χαχάμης στὸ 

Συναγώι οὔτε σύμβουλος στὴν Κοινότητα τῶν Ἑβραίων οὔτε ἐπίτροπος σὲ λεφτὰ 

οὔτε τίποτα. Δὲν ἀνακατευόταν σὲ τίποτα, δὲν πήγαινε πουθενά, οὔτε στὸ νομάρχη 

γιὰ ζήτημα τῆς κοινότητας οὔτε στοὺς βουλευτὲς γιὰ ρουσφέτια οὔτε στὸ δήμαρχο 

γιὰ παράπονα οὔτε σὲ κανένα. Μιὰ φορὰ τὸ χρόνο μονάχα, μαζὶ μὲ τὸν πρόεδρο 

τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος καὶ τὸν ῥαβίνο τῆς Συναγωγῆς ἔμπαινε σ᾿ ἕνα ἁμάξι 

ἀνοιχτὸ καὶ πηγαίνανε τὸ Πάσχα στὸ Μητροπολίτη μας νὰ τοῦ εὐχηθοῦνε τὰ χρόνια 

πολλά. Ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, στὴ γιορτὴ τοῦ Μπαϊραμιοῦ, ἔτσι πάλι μὲ τοὺς 

ἄλλους δυό, πήγαινε καὶ στὸ Μουφτῆ. 

Η υπεράσπιση του παλιού κόσμου γέμιζε τον Σαμπεθάι Καμπιλή με τεράστια ηθικά 

διλήμματα. Ώσπου σε αυτά απάντησε καταλυτικά, με τραγικό τρόπο, η πραγματικότητα – κι 

ήταν η πραγματικότητα, τραγική, που σε ρόλο συγγραφέα έκλεισε το αφήγημα του 

Δημήτρη Χατζή: 

Ὅταν ἀκούστηκαν οἱ Γερμανοὶ καὶ κατέβαιναν στὴν Ἑλλάδα, ἄρχισε καὶ στὴ μικρὴ 

Κοινότητα τῶν Ἑβραίων αὐτῆς τῆς πόλης ὁ μεγάλος τρόμος. Ὅλοι ξεπουλοῦσαν, 

ἄλλοι φκιάχνανε λίρες, ὅλοι φώναζαν νὰ σκορπίσουν καὶ νὰ κρυφτοῦνε μέσα στοὺς 

Ῥωμιούς. Ἡ κοινότητα τρανταζόταν ὁλόκληρη, ἀκόμα λίγο καὶ θ᾿ ἄρχιζε τὸ σωτήριο 

σκόρπισμα. 

Δεμένους μὲ τὰ χίλια σκοινιά του, δίβουλους καὶ τρομαγμένους, ὁ Σαμπεθάι 

Καμπιλῆς τοὺς κράτησε κεῖ, μὲ χίλιους τρόπους, μὲ μηχανὲς κ᾿ ἐλπίδες καὶ μὲ 

φοβερίσματα, νὰ μὴ σκορπίσουν μονάχα, νὰ μὴν τοῦ φύγουν. Καὶ τοὺς προφτάσαν, 

ἐκεῖ. Καὶ τοὺς πῆραν ὅλους: καὶ τὸν κουφὸ τὸ χαχάμη καὶ τὶς γριὲς καὶ τοὺς γέρους 



 

 

καὶ κείνους ποὺ θέλανε νὰ δουλέψουνε τὸ Σάββατο καὶ τοὺς ἄλλους ὅλους ποὺ δὲν 

πιάνανε τὴ φωτιὰ καὶ τὰ μικρὰ τὰ παιδιά τους μὲ τὰ σπυριὰ καὶ τοῦ Σαμπεθάι 

Καμπιλῆ τὰ παιδιὰ καὶ τὸ Σιέμο καὶ τὸν ἴδιον τὸν Σαμπεθάι Καμπιλῆ. Καὶ χαθῆκαν 

ὅλοι –τέσσερις χιλιάδες ψυχές, ἔξω ἀπὸ κείνους τοὺς λιγοστούς, μετρημένους στὰ 

δάχτυλα– ποὺ δὲν θέλησαν ν᾿ ἀκούσουν τὸν Σαμπεθάι Καμπιλῆ καὶ τὰ σπάσανε τὰ 

σκοινιά του καὶ φύγανε, κρύφτηκαν μὲς στοὺς Ῥωμιοὺς ἢ πήγανε στὸ βουνὸ ποὺ 

τοὺς φώναζαν οἱ ἐαμίτες. 

Μέσα σὲ λίγες ὧρες ἡ Κοινότητα τῶν Ἑβραίων βούλιαξε ἀκέρια. Μὲ τὴ Συναγωγή 

της, τὰ μαγαζιά της, τοὺς παρᾶδες τοὺς μαζωμένους πεντάρα-πεντάρα. Δὲν ἔμεινε 

τίποτα. Ἡ μικρή μας πόλη μὲ πιασμένη τὴν ἀνάσα ἄκουσε τὸ σπαραγμὸ καὶ τὸ 

θρῆνο ποὺ ὑψώθηκε ἀπ᾿ τὰ ὁβραίικα. Εἶταν ὁ ὕστατος θρίαμβος τοῦ Σαμπεθάι 

Καμπιλῆ. 

Αλλά την ίδια τύχη, οδυνηρή, αναπόδραστη, είχαν οι Εβραίοι και στη σεφαραδίτικη 

Θεσσαλονίκη. Εκεί βρέθηκε, αυτόπτης, ο σημαντικός Γιώργος Ιωάννου, για να μαρτυρήσει 

πολλές δεκαετίες μετά, στα 1983/5 (1983: χρόνος συγγραφής, 1984: χρόνος έκδοσης) με τη 

δική του ματιά ό,τι ολόκληρη η Ελλάδα ακόμα αγνοούσε ή έκρυβε: όχι απλώς τη 

συρρίκνωση, σε βαθμό έκλειψης, του ελληνικού εβραϊσμού αλλά, κυρίως, τη λεηλασία της 

περιουσίας των εκτοπισθέντων στην Κατοχή – και μαζί την προσπάθεια εξάλειψης, ή 

κατάπνιξης, της μνήμης τους, ακόμα και του ίχνους που η μνήμη αυτή άφησε. Το 

απόσπασμα είναι από το κείμενο του Ιωάννου «Εν ταις ημέραις εκείναις...» που υπάρχει 

στη συλλογή Η πρωτεύουσα των προσφύγων (Κέδρος, 1984): 

[...] ένα ξημέρωμα του Απριλίου, ιδιαίτερα νομίζω γλυκό, ξέσπασε το μέγα κακό. 

Ένα μεγάφωνο ουρλιάζει στο δρόμο. «Όλοι οι Εβραίοι στις πόρτες. Έτοιμοι προς 

αναχώρηση!» Είναι το αυτοκίνητο της προπαγάνδας, ένα μαύρο «Όπελ». 

Λαρυγγώδεις φωνές, κτηνώδη προστάγματα γερμανικά. Είμαστε μπλοκαρισμένοι. 

[...] [Οι Εβραίοι] τα βασικά τα έχουν, βέβαια, έτοιμα, από μέρες αμπαλαρισμένα, 

αλλά τρέχουν αλλόφρονες για τα ψιλοπράγματα. Η κυρία Σιντώ βράζει αυγό για τον 

Ίνο, θα είναι το τελευταίο του. Του το μπουκώνει, ενώ από την εξώπορτα κάτω 

έρχονται κτηνώδεις προσταγές. Οι πόρτες όλες ορθάνοιχτες, σύμφωνα με τη 

διαταγή. Όσοι κρυφοκοίταζαν από τα παράθυρα είδαν τις ίδιες στιγμές του 

Γερμανούς να τραβοκοπούν τους Εβραίους από τα σπίτια της οδού Σιατίστης και να 

τους σέρνουν στη φάλαγγα. Ιδίως είδαν γέρους και γριές, που τους τραβοκοπούσαν 

με τα νυχτικά. Στο δεύτερο πάτωμα έχουν κατεβεί και από τα άλλα πατώματα 

συγκάτοικοι, γυναίκες κυρίως. Φιλιούνται σταυρωτά με την κυρία Σιντώ. Μια δικιά 

μας σταυροκοπιέται και λέει δυνατά: «Μάρτυς μου ο Θεός, θα σας τα δώσω πίσω 

όλα». Φαίνεται της έχουν εμπιστευθεί πράγματα και μπορώ να πω ότι σωστά την 

έχουν διαλέξει. [...] Στέκονται όλοι αραδιασμένοι στην πόρτα σαν να πρόκειται να 

βγουν φωτογραφία. Θα περάσει ο έλεγχος, θα δούνε αν είναι όλοι παρόντες και θα 

τους προσθέσουν στη γραμμή. Οι δικοί μας είναι εντάξει, όλοι παρόντες. «Καλά 

παιδιά». Η φάλαγγα σχηματίζεται στη Βενιζέλου. [...] βλέπω απ’ το παράθυρο στην 

Εγνατία φάλαγγες Εβραίων να οδηγούνται με τα πόδια στο σταθμό. Είναι Εβραίοι 

από άλλες γειτονιές και θα πρέπει να έχουν κινήσει πιο νωρίς από τους δικούς μας. 

Είναι ζωσμένοι από πάνοπλους Γερμανούς με προτεταμένα τα όπλα, σαν να είναι 



 

 

μεγάλοι εγκληματίες, που υπάρχει φόβος από στιγμή σε στιγμή να το σκάσουν. Στο 

τέλος της κάθε φάλαγγας πηγαίνουν φορεία με ανήμπορους, που τα κουβαλούν 

νεαροί Εβραίοι. 

Η μνήμη του Γιώργου Ιωάννου δεν υπήρξε επιλεκτική και η βιωματική γραφή του δεν 

φιλτράριζε. Είναι, λοιπόν, ο πρώτος που καταγράφει με ωμότητα τις λεηλασίες των 

περιουσιών ανθρώπων με τους οποίους οι λεηλατητές συνυπήρχαν έως πριν από λίγα 

λεπτά.  

Από ψηλά, από την πίσω μεριά του σπιτιού, βλέπαμε από την πρώτη μέρα κιόλας 

το εξής φαινόμενο: Είχαν ανοίξει τα εβραίικα μαγαζιά από πίσω και τα άδειαζαν. 

Δηλαδή διάφοροι κάτοικοι της οδού Κλεισούρας άδειαζαν τα μαγαζιά της 

Ιουστινιανού. Και έβλεπες κρεβάτια, μπουφέδες, ντουλάπες, καναπέδες, κομοδίνα, 

να ανεβαίνουν με σκοινιά σε δεύτερα και τρίτα πατώματα, που βέβαια δεν 

φαίνονταν από το δρόμο. Όλα αυτά μέσα σε φοβερή βιασύνη και σε αγωνιώδεις 

κινήσεις. Σε λίγες μέρες, οι Γερμανοί μοίρασαν τα μαγαζιά σε διαφόρους τύπους, 

που ίσως μπορεί να φαντασθεί κανείς πώς τους διάλεξαν. Αλλά τα μαγαζιά 

βρέθηκαν άδεια και αυτό ήταν μια καλή, αν και η μόνη, τιμωρία τους. [...] Σε λίγες 

μέρες ήρθε στο σπίτι ένα ψηλός, ξερακιανός, μεγάλης κάπως ηλικίας, Γερμανός 

πολίτης, συνοδευόμενος από ένα διερμηνέα. Ζήτησε να του ανοίξουν το 

διαμέρισμα των Εβραίων. Μπήκε μέσα και άρχισε να μετράει δυνατά τα δωμάτια: 

ein, jwei, drei… «Γερμανός! Το διαμέρισμα των Εβραίων θα το επιτάξει Γερμανός! 

Θα έχουμε τώρα συγκάτοικο Γερμανό. Ποιος ξέρει τί διάβολος είναι…», λέγαμε. Και 

πραγματικά αυτός το πήρε. Αλλά δεν ήταν Γερμανός. Ήταν ένας καράβλαχος από τη 

Δυτική Μακεδονία, που είχε σπουδάσει στη Γερμανία και τώρα τα ’χε καλά και 

περίκαλα με τους Γερμανούς. Τους έκαμνε τεχνικά έργα. [...] 

Από τους Εβραίους του σπιτιού μας κανένας δε γύρισε. Πάει και η παχουλή κυρία 

Σιντώ, πάει κι ο μικρός Ίνο, πάει και το κοκκινομάλλικο κορίτσι. Αλλά κι από τη 

γειτονιά ελάχιστοι γύρισαν. Και πολύ τσακισμένοι. Έφταναν ένας ένας σιωπηλοί και 

ταπεινοί, έπαιρναν το σπίτι τους, αν μπορούσαν, και ξανάπιαναν τη δουλειά τους. 

Το κείμενο του Ιωάννου, πιθανόν και ελάχιστα ακόμα με τα οποία προσωπικώς ποτέ δεν 

συναντήθηκα ολόκληρο τον εικοστό αιώνα, άργησε πολύ. Από μια άλλη οπτική, όμως, και 

πάλι ήρθε νωρίς. Σε μια εποχή όπου, ακόμα, ό,τι συνέβη παρέμενε ταμπού. Όπου ό,τι 

αφορούσε την εβραϊκή κοινότητα βρισκόταν στο ημίφως της δημοσιότητας αλλά, 

πρωτίστως, δεν αφορούσε την πολιτεία, το κράτος – κι αν κάτι δεν αφορά την πολιτεία και 

δε προβάλλεται στα ΜΜΕ και δεν διδάσκεται στα σχολεία πώς να φτάσει να αφορά τους 

πολίτες;  

Κι όπου μαζί με τη σιωπή για το πέρασμα των ανθρώπων αυτών από τη ζωή, από τον εθνικό 

κορμό, συνδιαμορφωτές του, επικρατούσε διπλή σιωπή για τη λεηλασία, την κλοπή των 

εβραϊκών περιουσιών, την οικειοποίηση από Έλληνες των κόπων συμπολιτών τους τους 

οποίους η ναζιστική εξουσία προσπάθησε να εξαφανίσει λόγω της εθνικής τους 

ταυτότητας.  



 

 

Η Ελλάδα κρυβόταν, και έκρυβε τους Εβραίους της. Η Θεσσαλονίκη είχε 47.000 νεκρούς 

Εβραίους στα στρατόπεδα της Τελικής Λύσης – αλλά μνημείο για τις απώλειες αυτές 

τοποθετήθηκε μόνο σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, κι αυτό μέσα στο χώρο του νέου Εβραϊκού 

Νεκροταφείου της πόλης. Ένα μνημείο για εκείνους που χάθηκαν, αποκλειστικής χρήσης 

από τους απογόνους τους. Στην Πόλη των Φαντασμάτων (όπως προσφάτως την ονόμαστε ο 

καθηγητής Ιστορίας Μαρκ Μαζάουερ, στο ομότιτλο βιβλίο του), όπου τα μετακατοχικά 

χρόνια έσβηνε τα ίχνη της εβραϊκής κοινότητας αντί να τα τονίζει. Μεταξύ άλλων, είχε 

εκθεμελιωθεί το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο που βρισκόταν στους χώρους τους οποίους 

καταλαμβάνουν σήμερα οι εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η 

προσπάθεια επιβολής μιας βυζαντινής ταυτότητας για τη Θεσσαλονίκη είχε καταβροχθίσει 

κάθε υπόλειμμα μνήμης της διαφορετικότητας, ακόμα κι οι ονομασίες των κτιρίων από το 

εβραϊκό παρελθόν έμεναν ως αδιευκρίνιστα τεκμήρια ενός εξίσου αδιευκρίνιστου 

παρελθόντος.  

Η οχύρωση της Πόλης των Φαντασμάτων, και ευρύτερα μιας Χώρας των Φαντασμάτων, 

προφανώς, ήταν φοβική επιλογή όχι απλώς μιας πόλης και των τοπικών ηγεσιών της αλλά 

ολόκληρου του ελληνικού κράτους για πολλές δεκαετίες – κι ο αντίκτυπος της επιλογής 

αυτής έφτανε και σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, όπως ήταν η λογοτεχνία και οι τέχνες, ακόμα 

και η επιστημονική έρευνα. Προφανώς, αντισημίτες, βίαιοι και προκατειλημμένοι, υπήρξαν 

και συνεχίζουν να υπάρχουν, όχι μόνο στα κόμματα της ριζοσπαστικής Ακροδεξιάς αλλά και 

στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα. Κατά τη γνώμη μου, πάντως, και χωρίς αυτό να είναι 

κανόνας, η επί της ουσίας αντισημιτική στάση εκείνης της περιόδου, ο λανθάνων 

αντισημιτισμός που πλειοψηφικά εξέφραζε την ελληνική κοινωνία, δεν ήταν συνειδητή 

συμπεριφορά – κι ας έχουν πολλές φορές, ευρύτατα, οι έλληνες πολίτες πιστέψει και 

διακινήσει για τον Άλλον, όχι μόνο για τους Εβραίους, ανακρίβειες, δεισιδαιμονίες, θεωρίες 

συνωμοσίας και ρατσιστικά στερεότυπα. Ούτε, ασφαλώς, ήταν ενοχική συμπεριφορά. 

Πρωτίστως ήταν συμπεριφορά φοβική, υποκινούμενη από την ανασφάλεια ενός 

περίκλειστου, περικυκλωμένου από εχθρούς εθνικού κράτους (η επίσημη εθνική αντίληψη 

έως την ευρωπαϊκή έξοδο της χώρας) και από έλλειμμα παιδείας το οποίο επιτρέπει να 

μεγεθύνονται οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.  

Η κατεύθυνση αυτή στην εθνική αντίληψη των πραγμάτων έχει αλλάξει. Καταρχάς, χάρη 

στην αλλαγή νοοτροπίας του ελληνικού Πανεπιστημίου και στις εβραϊκές σπουδές – και 

προσωπικώς αισθάνομαι ευγνωμοσύνη σε καθηγητές και καθηγήτριες όπως η Ρένα Μόλχο, 

η Οντέτ Βαρών-Βασάρ, ο Ιακώβ Σιμπή, η Ρίκα Μπενβενίστε, που φώτισαν με το έργο τους 

μια από τις πιο αφώτιστες περιοχές της ελληνικής ιστορίας. 

Η κατεύθυνση στην εθνική αντίληψη των πραγμάτων άλλαξε και με την εμπέδωση στη 

χώρα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι Έλληνες έγιναν λίγο περισσότερο εξωστρεφείς και, 

παρά την πρόσφατη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική περιπέτεια της χώρας, λιγότερο 

φοβικοί. Τα τελευταία λίγα χρόνια είναι χρόνια ανασυγκρότησης της εθνικής μνήμης. Οι 

Έλληνες, επιτέλους, μαθαίνουν να αναμετρώνται με το παρελθόν τους, και κυρίως με τα 

τμήματα εκείνα της ιστορίας τους που φωτίζονταν επιλεκτικά ή αποσοωπούνταν 

επιλεκτικά, για εθνικούς και ιδεολογικούς λόγους. Η ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού έχει 

δεσπόζουσα θέση στις ιστορικές αναθεωρήσεις του παρελθόντος μας – που προφανώς 



 

 

επιδρούν, διεκδικώντας  αναθεώρηση και της σύγχρονης εθνικής ταυτότητας των 

Νεοελλήνων.  

Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης, οφείλουμε να ξαναδούμε την ιστορία του ελληνικού 

εβραϊσμού.  Το ειδικό βάρος και την προσφορά της στην κοινωνική ζωή του παρελθόντος, 

στην πολιτιστική ταυτότητα της χώρας. Χρειάζεται να αναδείξουμε αυτή την ιστορία. Να 

βρούμε το θάρρος να ξαναγράψουμε τη «σκισμένη σελίδα της ιστορίας μας», κατά τη 

διατύπωση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει η εύλογη ερώτηση: είναι τα πράγματα λοιπόν 

καλύτερα από το παρελθόν, από μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα κατατρυχόταν από 

έναν υποδόριο αντισημιτισμό των στερεοτύπων;  Δεν θα το υποστηρίξω. Βεβαίως, πλέον 

μπορούμε να μάθουμε. Και σίγουρα είναι καλύτερα στο επίπεδο των θεσμών – το 

πανεπιστήμιο, κάποιες δομές του κράτους, της αυτοδιοίκησης και της διοίκησης, κάποιοι 

προβεβλημένοι πολιτικοί σε όλο το πολιτικό φάσμα (πλην Ακροδεξιάς) συμβάλλουν στην 

εθνική αυτεπίγνωση. Ωστόσο, τα στερεότυπα συνεχίζουν να παίζουν μεγάλο ρόλο στην 

κοινωνία – κι ο σύγχρονος αντισημιτισμός έχει μοντέρνα χαρακτηριστικά, συχνά 

εμφανίζεται ως προοδευτικός.  

Σε αυτή την εκδοχή των πραγμάτων, οι σύγχρονοι «προοδευτικοί» αντισημίτες είναι 

πεπεισμένοι ότι δεν είναι αντισημίτες. Ο ακροδεξιός αντισημιτισμός θεωρεί ότι οι Εβραίοι 

είναι γονιδιακώς κακοί. Ο προοδευτικός αντισημιτισμός κάνει λόγο για «πονηρά εβραϊκά 

κίνητρα», σχετικοποιώντας τις πολιτικές του κράτους του Ισραήλ και ηθικολογώντας 

προβάλλοντας πάντα ως μέτρο σύγκρισης των πολιτικών ενός σύγχρονου δημοκρατικού 

κράτους τη Μεγάλη Καταστροφή. Ο γάλλος φιλόσοφος Πιερ-Αντρέ Ταγκιέφ (Ο εξτρεμισμός 

και τα είδωλά του, Επίκεντρο, 2017) κάνει λόγο για τη νέα εβραιοφοβία η οποία ουσιαστικά 

εκφράζεται μέσα από το μίσος για το Ισραήλ. Ο απόλυτος ή ριζοσπαστικός «αντι-

σιωνισμός», λέει ο Ταγκιέφ, είναι η ιδεολογική καρικατούρα μέσω της οποίας εκφράζεται 

με ψευδο-αντιρατσιστικό τρόπο ο αντι-εβραϊκός ρατσισμός. Η υποτιθέμενη εκστρατεία 

υπεράσπισης των Παλαιστινίων, που δονεί και την εγχώρια αλλά και την ευρωπαϊκή 

Αριστερά, και συχνά διαχέεται και στο υπόλοιπο φάσμα του πολιτικού χάρτη, είναι μια 

ιδεολογικο-πολιτική επιχείρηση απονομιμοποίησης του Ισραήλ, είναι το «ανθρωπιστικό 

πρόσωπο» μιας πολεμικής προπαγάνδας, που έχει την στρατηγική στόχευση της 

εξαφάνισής του (με ειρηνικό ή βίαιο τρόπο). Αυτή η μεταμόρφωση του αντισημιτισμού και 

η εμμονική επικέντρωση στην ισραηλοφοβία, λέει ο Ταγκιέφ, δεν σημαίνει ότι κλασικά 

στερεότυπα του αντισημιτισμού εξαφανίζονται, αλλά ότι επανέρχονται συγχρονιζόμενα 

στις νέες απαιτήσεις των αντιεβραϊκών παθών. Για παράδειγμα, το στερεότυπο του 

«τελετουργικού φόνου» αναβιώνει στην κατηγορία ότι ο ισραηλινός στρατός σε 

επιχειρήσεις του στην Γάζα δολοφονεί εκουσίως, απρόκλητα, παιδιά της Παλαιστίνης. 

Και ο σύγχρονος αντισημιτισμός καλλιεργεί προσαρμοσμένα τα παλαιά στερεότυπα, συχνά 

γαρνιρισμένα με προοδευτική ανάγνωση της ζωής – στη διάδοση των νεότερων εκδοχών 

του αντισημιτισμού και της εβραιοφοβίας συμβάλλει η ανεξέλεγκτη ισχύς του ίντερνετ: και 

ο σύγχρονος αντισημτισμός προβάλλει την αντίληψη ότι οι Εβραίοι ξεχωρίζουν, όχι μόνο 

λόγω εθίμων, αλλά λόγω «συλλογικού χαρακτήρα», απλώς ο συλλογικός αυτός χαρακτήρας 



 

 

θεωρείται ότι έχει κρατική μορφή, το κράτος του Ισραήλ, και την παγκόσμια υποστήριξη 

ισχυρών λόμπι.   

*** 

Σε μια ομιλία του το 1969, ο (αντιναζί) καγκελάριος Βίλι Μπραντ, αναφερόμενος στις 

απώλειες της γερμανικής κοινωνίας εξαιτίας των συνεπειών του ναζισμού, ανέφερε: «...και 

χάσαμε τους Εβραίους μας» (την έμφαση τονίζει ο καθηγητής Πίτερ Γκέι, My German 

Question: Growing Up in Nazi Berlin, Yale University Press, 1998). Ο καγκελάριος 

επισημαίνει την έλλειψη μιας δημιουργικής κουλτούρας της προόδου από μια χώρα που 

παλεύει, και οφείλει να παλεύει, συνεχώς με το τραύμα της εξόντωσής της. Ό,τι ο 

ανθρώπινος παραλογισμός συνέθλιψε, έλεγε ο καγκελάριος Μπραντ, και συνεχίζουν να 

λένε οραματιστές πολιτικοί και παρεμβατικοί στοχαστές σε ολόκληρο τον κόσμο, εμείς 

οφείλουμε να το αναστήσουμε. Να κρατάμε άσβεστο στη μνήμη το αδιανόητο έγκλημα – 

και να βοηθάμε τους νεότερους να εμπεδώσουν τη φρίκη. Να φωτίσουμε το παρελθόν μας. 

Επειδή όταν γνωρίζουμε είμαστε περισσότερο αποφασισμένοι να φράξουμε το δρόμο 

όσων, στο όνομα πάντα κάποιας διάκρισης, απεργάζονται νέους απάνθρωπους και 

φονικούς παραλογισμούς. 

Ας μην ξεχνάμε κάτι βασικό που ο κόσμος το έζησε με τρόμο και αίμα στον Πόλεμο: ότι το 

μίσος που ξεκινά με τους Εβραίους δεν τελειώνει ποτέ με τους Εβραίους. 


