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Οι Δίκες για την εξόντωση 
των Ελλήνων Εβραίων

Χρέος αλήθειας και δικαιοσύνης

Του ΣΤΑΎΡΟΎ ΖΟΎΜΠΟΎΛΑΚΗ

Η   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, που δεν ταυτίζεται πλήρως 
με τη γαλλική, των «Απομνημονευμάτων» της 
Μπεάτε και του Σερζ Κλάρσφελντ (μτφρ. Κα-
ρίνα Λάμψα, εκδ. Καπόν, Δεκέμβριος 2015) και 
η επίσκεψή τους στην Ελλάδα για την παρουσί-
αση του βιβλίου είναι καλή αφορμή για να συ-
ζητήσουμε μια οδυνηρή υπόθεση, που όλα γύ-
ρω μάς ωθούν να ξεχάσουμε. Το γαλλογερμανι-
κό τούτο ζευγάρι ακτιβιστών το προόρισε, θαρ-
ρείς, η ιστορία και η τύχη να αφιερώσει τη ζωή 
του στη δίωξη των φυγόδικων εγκληματιών να-
ζί: συναντιούνται τυχαία σε μια αποβάθρα του 
παρισινού μετρό, τη μέρα της απαγωγής του 
Αϊχμαν από τους Ισραηλινούς. Ο πατέρας του 
Σερζ, Εβραίος της Ρουμανίας, είχε δολοφονηθεί 
στο Άουσβιτς, ενώ ο πατέρας της Μπεάτε υπη-
ρέτησε ως απλός στρατιώτης της Βέρμαχτ.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
απέναντι στο ναζιστικό παρελθόν της δεν είναι 
μία και ενιαία, έχει φάσεις, παρουσιάζει αλλαγές 
και διαφοροποιήσεις. Ένα πάντως είναι βέβαιο: 
έπειτα από τις δίκες κάποιων ηχηρών ναζιστικών 
ονομάτων θα ακολουθήσει ευθύς μετά, κατά τη 
δεκαετία του ’50, η ενσωμάτωση των εγκλημα-
τιών ναζί στην πολιτική, οικονομική και πολιτι-
στική ζωή της Γερμανίας. Έχει άλλωστε ξεκινή-

σει ο Ψυχρός Πόλεμος που αναδιαμορφώνει τα 
πολιτικά διακυβεύματα σε όλο τον κόσμο, ορίζει 
νέους συμμάχους και νέους εχθρούς. Η Δυτική 
Γερμανία είναι απαραίτητη στο ένα στρατόπεδο 
και η Ανατολική στο άλλο.

Ο ΨΎΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ είναι αυτός που θα προσφέ-
ρει στη Γερμανία το συγχωροχάρτι για τα εγκλή-
ματα του ναζισμού.

Η ΟΜΑΛΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ των Ναζί στη γερμανι-
κή κοινωνία είναι τόση, που το 1966 γίνεται, ού-
τε λίγο ούτε πολύ, καγκελάριος της Ομοσπον-
διακής Γερμανίας ένα υψηλό στέλεχος του ναζι-
στικού καθεστώτος, ο Κουρτ Γκέοργκ Κίζινγκερ. 
Ο εν λόγω, μέλος του Ναζιστικού Κόμματος από 
την 1η Μαΐου 1933, ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ 
του Ρίμπεντροπ και του Γκαίμπελς. Ας σημειωθεί 
ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν 
στείλει φυλακή τον Κίζινγκερ για 17 μήνες. Μό-
λις άρχισε ο Ψυχρός Πόλεμος αποφυλακίστηκε.

ΕΧΟΎΜΕ ΣΎΝΗΘΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΎΠΩΣΗ ότι οι να-
ζί εγκληματίες έζησαν μεταπολεμικά κρυμμένοι 
σε διάφορες χώρες, μεταμφιεσμένοι, με αλλαγ-
μένα ονόματα. Η εντύπωση αυτή ισχύει για μι-

EIKONA EΞΩΦYΛΛOY:  Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων για τα 25 χρόνια πλήρων διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος - Ισραήλ, που 
κυκλοφόρησαν σε ταυτόχρονη έκδοση στις δύο χώρες, τον Φεβρουάριο του 2016.

Συνέχεια στη σελ. 38
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73 χρόνια μετά 
το Ολοκαύτωμα το ερευνητικό 
ενδιαφέρον, η βιβλιογραφική πα-
ραγωγή, οι καινοτόμες δραστη-
ριότητες επιστεγάζουν το μωσα-
ϊκό της πολύπλευρα επίπονης δι-
αδρομής της μνήμης και της απο-
τύπωσης της ιστορίας της γενο-
κτονίας των Εβραίων τόσο διε-
θνώς όσο και στην Ελλάδα.

Χωνεύοντας αναρίθμητα γε-
γονότα αντιθέσεων και συγκρού-
σεων (προδοσίας και αλληλεγ-
γύης, εκμετάλλευσης και γεν-
ναιοδωρίας, ανθρωπιάς και μι-
κροπρέπειας, τρόμου, απόγνω-
σης και υπέρβασης), η σημερινή 
κοινωνία μοιάζει ετοιμότερη για 
ολοένα και ωριμότερες αναγνώ-
σεις της ιστορίας χωρίς ταμπού, 
και πέρα από ενδοιασμούς περί 
του ‘πολιτικά ορθού’.

Στοιχεία από αυτή τη διαδρο-
μή παρουσιάζει το αφιέρωμα τού-
το, ξεκινώντας από το σήμερα, 
την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυ-
τώματος με κορωνίδα τις πρω-
τοβουλίες της Βουλής, αλλά και 
το Μνημείο των Ελλήνων Δικαί-
ων των Εθνών που η εβραϊκή κοι-
νότητα αφιέρωσε στους σωτήρες 

της. Γυρνώντας στο 1943 ο Λεόν 
Σαλτιέλ εξετάζει την επαγγελμα-
τική αλληλεγγύη στη Θεσσαλονί-
κη από ανέκδοτες πηγές και αρ-
χεία τεσσάρων εξεχόντων επαγ-
γελματικών σωματείων. Η με-
τά το Ολοκαύτωμα περίοδος –σε 
ό,τι αφορά τη βασανιστική επα-
νένταξη των Ελλήνων Εβραίων 
επιζησάντων, αλλά και τη σημα-
σία της μαρτυρίας στη διαδικα-
σία συνειδητοποίησης της ιστορί-
ας του Ολοκαυτώματος– εξετάζε-
ται από την Οντέτ Βαρών Βασάρ 
στη βιβλιοκριτική της για το έργο 
«Αντιμέτωπη με το Ολοκαύτωμα- 
η Λίζα Πίνχας διηγείται». Η μετα-
πολεμική περίοδος -σε ό,τι αφορά 
την αντίδραση της ευρύτερης κοι-
νωνίας- αναλύεται από τον Σταύ-
ρο Ζουμπουλάκη στο κύριο άρ-
θρο που αφορά τις δίκες των δω-
σίλογων και εγκληματιών πολέ-
μου με αφορμή την ελληνική έκ-
δοση των απομνημονευμάτων του 
ζεύγους Κλάρσφελντ. Το αφιέρω-
μα ολοκληρώνεται με αναφορά 
στην τέχνη με την κινηματογρα-
φική απόδοση του έργου «Ουζε-
ρί Τσιτσάνης» που αποτέλεσε ένα 
μοναδικό για τα ελληνικά δεδομέ-
να κινηματογραφικό γεγονός.

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 70 ΧΡΟΝΩΝ
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Η εκδήλωση της 27ης Ιανουαρίου έγινε πα-
ρουσία επιζώντων των ναζιστικών στρατο-
πέδων και της Κατοχής και εκπροσώπων 

των θεσμικών οργάνων του Ελληνικού Εβραϊσμού.
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης, έκα-

νε λόγο για πρωτοβουλία που αποτελεί τιμή για το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε ότι η Βουλή θα 
συμμετάσχει στη χορηγία για τη δημιουργία μόνι-
μης έκθεσης στο Άουσβιτς για τους Έλληνες Εβραί-
ους που εξοντώθηκαν εκεί, ενώ έκανε ειδική ανα-
φορά στους Έλληνες Εβραίους που είχαν διατελέ-
σει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχα-
σαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. 
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της 

Βουλής κάλεσε τους παρευρισκομένους να τηρή-
σουν ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των θυμάτων.

Ακολούθησε η ομιλία του υπουργού Παιδείας κ. 
Νίκου Φίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στις ιστορικές 
διαστάσεις του Ολοκαυτώματος, στη σημασία του 
εγκλήματος της γενοκτονίας, αλλά και στις σημε-
ρινές ευθύνες θεσμών και κοινωνίας για την παιδεία 
της νέας γενιάς.

Ο κ. Φίλης αναφέρθηκε, επίσης, σε σειρά συγκε-
κριμένων ενεργειών που έχει προχωρήσει το υπουρ-
γείο Παιδείας με στόχο «να δώσει την ευκαιρία σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές να κατανοήσουν τη ση-
μασία του Ολοκαυτώματος για την παγκόσμια και 
την ελληνική ιστορία».

Α .  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Ν Η Μ Η Σ  2 0 1 6

Φέτος, για πρώτη φορά με-
τά το 2004, οπότε το Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο ομόφω-
να ψήφισε τον νόμο που κα-
θιέρωσε την 27η Ιανουαρί-
ου ως Ημέρα Μνήμης των Ελ-
λήνων Εβραίων Μαρτύρων 
και Ηρώων του Ολοκαυτώ-
ματος, η Βουλή των Ελλήνων 
τίμησε τη μνήμη των θυμά-
των του Ολοκαυτώματος με 
δύο συμβολικές εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν με 
πρωτοβουλία του Προέδρου 
της Βουλής κ. Νίκου Βούτση:

 z Με την ειδική συνεδρίαση 
που έγινε στην Ολομέλεια 
της Βουλής στις 27 Ιανουα-
ρίου 2016 και

 z Με την τοποθέτηση αναθη-
ματικής στήλης με τα ονό-
ματα των Ελλήνων Εβραί-
ων βουλευτών, στον προ 
του περιστυλίου χώρο της 
Βουλής, τα αποκαλυπτήρια 
της οποίας έγιναν στις 20 
Απριλίου 2016, στα πλαί-
σια σεμνής τελετής.

Η Ελληνική Βουλή τιμά τα θύματα του Ολοκαυτώματος
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Ο κ. Φίλης απευθύνθηκε και στους «Έλληνες αντι-
σημίτες, που δεν χάνουν ευκαιρία», όπως είπε, «να αμ-
φισβητήσουν τον πατριωτισμό των Ελλήνων Εβραί-
ων με κάθε είδους πιθανούς και απίθανους τρόπους», 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το αίμα των Ελλήνων 
Εβραίων χύθηκε για την ελευθερία της Ελλάδας, όπως 
και το αίμα των υπολοίπων Ελλήνων πολιτών, όποτε η 
πατρίδα το χρειάστηκε. Και πώς θα μπορούσε να γίνει 
διαφορετικά όταν κατοικούν σ’ αυτά τα χώματα από 
την αρχαιότητα;».

Στις 20 Απριλίου 2016, έγινε στον προ του περι-
στυλίου χώρο της Βουλής η τελετή αποκαλυ-
πτηρίων αναθηματικής στήλης αφιερωμένης 

στους Έλληνες Εβραίους που είχαν διατελέσει βουλευ-
τές και αφανίστηκαν κατά το Ολοκαύτωμα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής στον χαιρετισμό του τό-
νισε τη σημασία και τον συμβολισμό της στήλης λέ-
γοντας χαρακτηριστικά: «Η παρουσία μας εδώ και η 
στήλη αυτή, η οποία θα μείνει για πάντα στο Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο, είναι η ελάχιστη τιμή που πρέπει 
να αποδώσουμε –έστω και πολύ καθυστερημένα– για 
τη μεγάλη αυτή θυσία. Και με την ευχή, με τη θέλη-
ση όλων μας, ποτέ πια, ποτέ ξανά, να μην υπάρξουν 
τέτοιες θηριωδίες, να μην υπάρξουν θύματα για τα 
οποία θα χρειαστεί μετά από χρόνια, λίγα ή πολλά δεν 
παίζει ρόλο, να ανεγείρονται στήλες για να τιμηθούν 
οι θυσίες τους».

Ο κ. Βούτσης ανέφερε για τους βουλευτές των 
οποίων τα ονόματα είναι χαραγμένα στην αναθηματι-
κή στήλη: «Συνάδελφοί μας ήταν ο Δανιήλ Αλλαλούφ, 
ασφαλιστής το επάγγελμα, που θανατώθηκε στο Άου-
σβιτς Μπίρκεναου, ο Ζακ Βεντούρα, δημοσιογράφος, 
που εξοντώθηκε επίσης στο Άουσβιτς Μπίρκεναου, ο 
Μισέλ Καζές, τυπογράφος, που εκτελέστηκε με άλλους 
27 Αναφιώτες στις 30 Δεκεμβρίου του ’42 στο Κόκκινο 
Σπίτι του συνοικισμού Δόξας ως αντίποινα για σαμπο-
τάζ στον σιδηροδρομικό σταθμό Γουμένισσας, ο Λεόν 
Γκατένιο, που εξοντώθηκε στο Άουσβιτς Μπίρκεναου, 
ο Μιντές Μπενσαντζή, δημοσιογράφος, που εξοντώ-
θηκε στο Άουσβιτς, ο Ισαάκ Σιακκή, έμπορος, που επί-
σης εξοντώθηκε στο Άουσβιτς, ο Δαυίδ Σουλάμ, επαγ-
γελματίας, που εκτελέστηκε ως αντίποινα για υλικές 
ζημιές σε αυτοκίνητα και οπλισμό του ιταλικού στρα-
τού, και ο Αλβέρτος Τσενίο, έμπορος, που και αυτός 
εξοντώθηκε στο Άουσβιτς Μπίρκεναου».

Η εβραϊκή κοινότητα 
τιμά τους σωτήρες της

ΜΝΗΜΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»

Με τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των 
Ελλήνων Δικαίων των Εθνών, στο προαύ-
λιο της Συναγωγής Μπεθ Σαλόμ της Αθή-

νας, που έγιναν στις 27 Ιανουαρίου 2016, στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυ-
τώματος, ο Ελληνικός Εβραϊσμός απέδωσε την οφει-
λόμενη τιμή στους ήρωες της Κατοχής, τους Έλλη-
νες Χριστιανούς συμπατριώτες που με αυταπάρνηση 
έσωσαν πολλούς Εβραίους, θέτοντας σε κίνδυνο τη 
δική τους ζωή και εκείνη των οικογενειών τους.

«Οι Εβραίοι έχουν μία παραπάνω αίσθηση, αυ-
τή της Μνήμης», τόνισε χαρακτηριστικά στην ομι-
λία του ο εμπνευστής του Μνημείου κ. Βενιαμίν Αλ-
μπάλας, τ. πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών, 
και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εβραϊκών 
Κοινοτήτων. Είναι γεγονός ότι οι Εβραίοι επιζώντες, 
μετά το τραύμα του διωγμού και της Κατοχής, αναζή-
τησαν τους σωτήρες για να τους τιμήσουν. Παράλλη-
λα, το Ισραήλ τους απονέμει τον τίτλο και το μετάλ-
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λιο του «ΔΙΚΑΙΟΎ μεταξύ των Εθνών», που αποτελεί την ανώ-
τερη κρατική διάκριση, επισημοποιώντας έτσι την αναγνώρι-
ση και την παντοτινή ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που 
με τις πράξεις τους έδωσαν την ανώτερη και ευγενέστερη αξία 
στη λέξη «Άνθρωπος», προσδίδοντάς της μια υπερβατική έν-
νοια.

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έγιναν από τον Πρόε-
δρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, 
παρουσία απογόνων των Δικαίων και επιζώντων της Κατοχής. 

Ομιλίες για τη σημασία και το ρό-
λο του Μνημείου εκφωνήθηκαν από 
τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινό-
τητας Αθηνών κ. Μίνο Μωυσή, τον 
πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος κ. Μωϋσή Κων-
σταντίνη και τον κ. Β. Αλμπάλα.

Το Μνημείο των Ελλήνων Δικαίων 
υλοποιήθηκε με απόφαση και ενέρ-
γειες της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Αθηνών και χορηγίες των: Ι.Κ. Αθη-
νών, Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, Μωύς Γιου-
σουρούμ και του Ιδρύματος Gariwo, 
the Gardens of the Righteous. Φιλο-
τεχνήθηκε από τις κυρίες Ματίλντα 
Μπεράχα, αρχιτέκτονα, Κέλλη Κό-
βο γραφίστα και Αναστασία Φιλιπ-
ποπούλου αρχιτέκτονα, είναι ιδιαίτε-

ρο και πρωτότυπο, διαδραστικό και γεμάτο συμβολισμούς και 
μηνύματα.

Χώρος: Είναι τοποθετημένο στα κάγκελα του προαυλίου 
της Συναγωγής Αθηνών γιατί εκεί συγκεντρώνονταν οι Εβραί-
οι της Αθήνας για να καταγραφούν, βάσει της γερμανικής δια-
ταγής της 4.10.1943. Εκεί διαδόθηκαν οι ψίθυροι για την ανά-
γκη διαφυγής και οι Εβραίοι ξεκίνησαν την αγωνιώδη αναζή-
τηση καταφυγίων. Επίσης, εκεί συγκεντρώθηκαν και οι 800 
Εβραίοι που την μοιραία Παρασκευή 24.3.1944 συνελήφθησαν 
από τη Γκεστάπο και εκτοπίστηκαν αρχικά στο Χαϊδάρι και στη 
συνέχεια στο Άουσβιτς.

Σχέδιο: Το σχήμα του Μνημείου είναι επίσης χαρακτηρι-
στικό. Δεν απεικονίζει απλώς ένα βιβλίο, είναι ένα βιβλίο. Στο 
εξώφυλλό του ένα δέντρο, σύμβολο της ζωής στην εβραϊκή πί-
στη. Στις εσωτερικές μεταλλικές σελίδες του -που ο επισκέ-
πτης μπορεί κυριολεκτικά να τις ξεφυλλίσει, καθώς κινούνται 
γύρω από έναν άξονα, τη ράχη του βιβλίου- είναι χαραγμένα 
τα 328 ονόματα των Ελλήνων Δικαίων. Στη βάση του η επιγρα-
φή «Όποιος σώζει μια ζωή σώζει τον κόσμο όλο».

Η περίπτωση 
της Θεσσαλονίκης 1

Του ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ

1. Εισαγωγή

Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της 
Ευρώπης δεν θα μπορούσε να ορ-
γανωθεί και να εκτελεστεί αν δεν 

υπήρχαν οι δομές των γραφειοκρατικών μη-
χανισμών και των κοινωνικών φορέων, οι 
οποίες επηρέαζαν όλες τις εκφάνσεις της 
καθημερινής ζωής κατά τη διάρκεια της Γερ-
μανικής Κατοχής. Ο μελετητής δεν πρέπει 
πότε να ξεχνά τον κεντρικό ρόλο της Να-
ζιστικής Γερμανίας στην εκτέλεση του Ολο-
καυτώματος. Ωστόσο, οι Ναζί από μόνοι 
τους δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν. 
Συνεπώς, όταν εξετάζεται το Ολοκαύτωμα 
με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η λήψη απο-
φάσεων σε τοπικό επίπεδο αποκτά κεντρι-
κό ρόλο.

Οι Γερμανοί εξέδιδαν τις διαταγές αλλά 
την εφαρμογή τους επωμίζονταν όχι μόνον 
οι δημόσιοι λειτουργοί, οι κυβερνητικοί αξι-
ωματούχοι και οι δημοτικοί υπάλληλοι, αλ-
λά ακόμη οι δήμαρχοι, οι επικεφαλής επαγ-
γελματικών σωματείων και ενώσεων, κα-
θώς και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής δι-
οίκησης. Οι αποφάσεις τους επηρέαζαν την 
περιθωριοποίηση, την γκετοποίηση, το θέ-
μα των περιουσιών, ακόμη και την εκτόπιση 
των Εβραίων προς τα στρατόπεδα θανάτου. 
Στην κορυφή αυτών των μηχανισμών συ-
ναντά κανείς την πολιτική, οικονομική και 
πνευματική ελίτ κάθε χώρας και πόλης.

Επαγγελματική   Αλληλεγγύη κατά το Ολοκαύτωμα
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Στην προσπάθεια να διερευνή-
σουμε τα θέματα αυτά, θα εξετά-
σουμε την περίπτωση της Θεσσα-
λονίκης, του πιο σημαντικού εβραϊ-
κού κέντρου στην προπολεμική Ελ-
λάδα. Η εβραϊκή κοινότητα ήταν 
καλά ενσωματωμένη στη ζωή της 
πόλης, με το 50% περίπου των με-
λών της να ζουν σε κεντρικές περι-
οχές, πλάι με τον χριστιανικό πλη-
θυσμό. Κατά συνέπεια, τα δεινά της 
κατά τη διάρκεια των ναζιστικών 
διωγμών ήταν ορατά και έγιναν αι-
σθητά από το σύνολο της κοινωνί-
ας της πόλης και της δημόσιας δι-
οίκησης.

Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί σε μία όψη 
της εφαρμογής των ναζιστικών μέτρων κατά των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης, εκείνη της διαταγής να 
διαγραφούν όλοι οι Εβραίοι από μέλη των επαγγελ-
ματικών σωματείων. Χρησιμοποιώντας αρχεία τεσσά-
ρων επαγγελματικών σωματείων2 –ανεξερεύνητα μέ-
χρι σήμερα αναφορικά με την ιστορία του Ολοκαυ-
τώματος– η μελέτη θα τεκμηριώσει πως οι φορείς της 
τοπικής κοινωνίας και οι ιθύνοντες, κατά τρόπο «λο-
γικό» και «νόμιμο», διευθέτησαν το άνευ προηγουμέ-
νου ζήτημα της περιθωριοποίησης των Εβραίων της 
πόλης. Όλα αυτά κατά την περίοδο που προηγήθη-
κε, αλλά και εν μέρει συνέπεσε, με την γκετοποίηση 
και την αρχή των εκτοπίσεών τους προς τα ναζιστικά 
στρατόπεδα θανάτου. Θα καταδείξει, επίσης, το πως 
οι ηγεσίες αυτών των επαγγελματικών σωματείων, οι 
οποίες κατάρτιζαν την επιχειρηματική και κοινωνική 
ελίτ της πόλης, καλά συνδεδεμένες με τον πολιτικό 
και πνευματικό κόσμο και με πρόσβαση στις Γερμα-
νικές αρχές, έδειξαν μια παθητική και αδιάφορη στά-
ση και δεν χρησιμοποίησαν το πολιτικό τους βάρος 
για να στηρίξουν τους Εβραίους συμπατριώτες τους.

2. Διαταγή διαγραφής των Εβραίων 
από τα επαγγελματικά σωματεία

Στις 6 Φεβρου-
αρίου 1943, 
οι άντρες του 

Άντολφ Άιχμαν, οι 
αξιωματικοί των SS 
Ντίτερ Βισλιτσένυ 
και Αλόις Μπρούνερ 
έφτασαν στη Θεσσα-
λονίκη με σκοπό την 
εφαρμογή της «Τελι-
κής Λύσης». Ένα από 
τα μέτρα που πήραν 
ήταν η διαγραφή 
όλων των Εβραίων 
από τα επαγγελμα-
τικά σωματεία της 
πόλης. Η διαταγή, 
με ημερομηνία 25 
Φεβρουαρίου 1943, 
υπογράφηκε από τον 

Ανακοίνωση δημοσιευμένη στη «Νέα Ευρώπη» όπου η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας ενημερώ-
νει σχετικά με την εντολή διαγραφής των Εβραίων από σωματεία και ενώσεις.

Β . Ν Ε Ε Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Ι Κ Ρ Ο - Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Το πρωτότυπο της διαταγής για τη δια-
γραφή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης 
από τα επαγγελματικά σωματεία και 
ενώσεις, με ημερομηνία 25 Φεβρουα-
ρίου 1943 και υπογραφή του Μαξ Μέρ-
τεν. Aρχείο Yad Vashem, δωρεά Μικα-
έλ Μόλχο.

Επαγγελματική   Αλληλεγγύη κατά το Ολοκαύτωμα
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Μαξιμίλιαν (Μαξ) Μέρτεν, τον Γερμανό αξιωματικό 
αρμόδιο για τις πολιτικές υποθέσεις, και εστάλη στο 
γραφείο του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Βασίλειου 
Σιμωνίδη και στην Ισραηλιτική Κοινότητα.

Τα μέτρα αυτά αποτελούσαν τμήμα του ναζιστι-
κού αντισημιτικού «εγχειριδίου» και στόχευαν στην 
απομόνωση του εβραϊκού πληθυσμού και στην πο-
λιτική, κοινωνική, και οικονομική περιθωριοποίησή 
του. Για πολλές δεκαετίες οι Εβραίοι ήταν στο επίκε-
ντρο της ζωής της πόλης, έχοντας συχνά ηγετικές θέ-
σεις σε πολλά από τα επαγγελματικά σωματεία. Με 
μια γρήγορη ματιά στις συνθέσεις των διοικητικών 
συμβουλίων αρκετών σωματείων εντοπίζονται πολ-
λά εβραϊκά ονόματα. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρί-
ζει παράλληλα την οικονομική επιρροή της κοινότη-
τας. Αν και σε παρακμή,3 οι εβραϊκές επιχειρήσεις συ-
νέχισαν να παίζουν σημαντικό ρόλο ακόμη και όταν 
τέθηκαν σε ισχύ τα πρώτα μαζικά αντισημιτικά μέ-
τρα, στις 11 Ιουλίου 1942, στην Πλατεία Ελευθερίας, 
όπου όλοι οι Εβραίοι άντρες ηλικίας 18-45 υποχρεώ-
θηκαν να συγκεντρωθούν για να καταγραφούν για 
καταναγκαστική εργασία.4

Ο Γιομτώβ Γιακοέλ, νομικός σύμβουλος της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας, εξηγούσε ότι το μέτρο της δια-
γραφής των Εβραίων από τα επαγγελματικά σωμα-
τεία και ταμεία «έθιγε ουσιωδώς την οικονομικήν και 
βιωτικήν αυτών κατάστασιν», με τις συνέπειες να εί-
ναι «εξοντωτικαί διά τούτους». Οι Εβραίοι βιομήχα-
νοι, βιοτέχνες, έμποροι και επαγγελματίες δεν μπο-
ρούσαν να προμηθευτούν πρώτες ύλες και εμπορεύ-

ματα, ούτε μπορούσαν 
να τα εισάγουν από το 
εξωτερικό. Οι συντα-
ξιούχοι δεν μπορού-
σαν να πάρουν τις συ-
ντάξεις τους και τόσο οι 
ίδιοι όσο και οι οικογέ-
νειές τους στερήθηκαν 
των παροχών ιατρικής 
και φαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης.5 Εκείνο που 
ο Γιακοέλ αγνοούσε 
ήταν ότι τα μέτρα αυ-
τά αποτελούσαν τμήμα 
του οργανωμένου σχε-
δίου των Ναζί για την 

περαιτέρω περιθωριοποίηση της εβραϊκής κοινότη-
τας πριν από την εκτόπισή της στα στρατόπεδα του 
θανάτου που ξεκίνησε λίγες εβδομάδες αργότερα.

Ο ελεγχόμενος από τους Ναζί Τύπος της πόλης 
χαιρέτισε τα μέτρα:

ΜΕΤΡΑ ΑΜΎΝΗΣ
Άξιον παντός επαίνου το μέτρον περί εκβολής 

των Εβραίων από τα σωματεία, τας οργανώσεις, τους 
συνδέσμους κ.τ.λ. Οι Εβραίοι, οι οποίοι επί σειράν αι-
ώνων μας κατεπρόδωσαν, μας ελήστευσαν και διέ-
πραξαν πάσης φύσεως ατιμίαν εναντίον της χώρας 
μας, δεν έχουν θέσιν εντός των πλαισίων των ελληνι-
κών οργανώσεων.

Είνε οι επιβλαβείς, οι ανεπιθύμητοι, οι συνωμο-
τούντες εις βάρος μας ξένοι, από τους οποίους πρέπει 
να μας χωρίζη η απόστασις. Αρκετά υπέστημεν. Είνε 
καιρός να συνέλθωμεν και να προχωρήσωμεν απο-
φασιστικοί εις το σωτήριον έργον της εξυγιάνσεως 
της χώρας μας από του εβραϊκού μιάσματος. Τα λη-
φθέντα κατά των Εβραίων μέτρα είναι μέτρα στοιχει-
ώδους αμύνης, μέτρα τα οποία πρέπει να τηρηθούν 
εν όλη των τη αυστηρότητι.6

3.  Ένωση Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης

Η πρώτη οργάνωση που απέπεμψε όλα τα μέ-
λη της που ήταν Εβραίοι ήταν η Ένωση Συ-
ντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακε-

δονίας–Θράκης. Ήδη από τις πρώτες ημέρες αφό-
του ο Γερμανικός Στρατός εισήλθε στην Θεσσαλονί-

Δημοσιογραφική ταυτότητα του Μπαρούχ Σιμπή με ημερομηνία εγγραφής 10 Δεκεμβρίου 1939. Ενώ η ταυτότη-
τα ίσχυε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1945, ο Σιμπή διαγράφηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1942. Αρχείο Ιάκωβου Σιμπή.



9ΧΡΟΝΙΚΑ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

κη οι περισσότερες εφημερίδες εξαναγκάστηκαν να 
κλείσουν, μεταξύ αυτών και όλες οι εβραϊκές. Μόνο 
δύο ημερήσιες εφημερίδες επιτράπηκε να κυκλοφο-
ρούν: η πρωινή «Νέα Ευρώπη» και η «Απογευματι-
νή», αμφότερες υπό τη διοίκηση Ελλήνων συνεργα-
τών των Γερμανών. Το καλοκαίρι του 1942, η Γερμα-
νική υπηρεσία προπαγάνδας «Propagandastaffel» 
εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κατήσχε τα 
εμπορεύματα από όλα τα εβραϊκά χαρτοπωλεία 
και τυπογραφεία, που αποτελούσαν την πλειοψη-
φία στην αγορά, και προχώρησε στη διαχείριση των 
προμηθειών χάρτου μέσω ενός νεοσυσταθέντος 
γραφείου Ελλήνων δημοσιογράφων.7

Παρόλα αυτά, οι Εβραίοι παρέμειναν εγγεγραμ-
μένα μέλη της Ένωσης Συντακτών. Η κατάστα-
ση άλλαξε στις 8 Σεπτεμβρίου 1942 όταν ο επισκέ-
πτης διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Γερμανι-
κής Πρεσβείας στην Αθήνα, Χέρμπερτ Σφαίρμπελ, 
εξέφρασε την «κατάπληξίν του» για το ότι υπήρχαν 
μέλη της Ένωσης που ήταν Εβραίοι. Κατόπιν αυτής 
της παρατήρησης και «διαπιστωθέντος δε ότι αι Ισ-
ραηλιτικαί Εφημερίδες δεν πρόκειται να επανεκδο-
θούν» το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την δια-
γραφή των Εβραίων μελών από τα μητρώα του, ήτοι 
τους Λαζάρ Ελιέζερ, Μπαρούχ Σιμπή, Ζακ Βεντού-
ρα και του δόκιμου μέλος Μεντές Ματαράσσο.8

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαγραφή 
των Εβραίων έγινε πριν τεθούν σε ισχύ οι Νόμοι της 
Νυρεμβέργης, τον Φεβρουάριο του 1943. Συνεπώς, 
η Ένωση Συντακτών της Θεσσαλονίκης επέδειξε 
ακόμη σκληρότερη στάση απέναντι στους Εβραί-
ους μέλη της σε σχέση με τα υπόλοιπα επαγγελμα-
τικά σωματεία. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι μό-
νοι δημοσιογράφοι που εργάζονταν κατά τη διάρ-
κεια της Κατοχής ήταν εκείνοι στον φιλο-ναζιστι-
κό και δωσιλογικό Τύπο. Ύπ’αυτές τις συνθήκες, οι 
Εβραίοι δημοσιογράφοι έτυχαν της ελαχιστότατης 
συμπαράστασης εκ μέρους των συναδέλφων τους.

4.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης

Ένα σημαντικό μέρος της εβραϊκής κοινότη-
τας, που αριθμούσε 50.000 μέλη, απασχο-
λούνταν στο εμπόριο και σε συναφείς δρα-

στηριότητες. Το 1938 οι Εβραίοι αποτελούσαν το 
38% των μεγαλύτερων εμπόρων της πόλης, ποσο-

στό που ανερχόταν σε 234 από τις 601 επιχειρήσεις 
της πόλης.9 Από την ίδρυση του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) το 
1919, 53 Εβραίοι υπηρέτησαν σε ηγετικές θέσεις της 
διοίκησής του.10

Τον Φεβρουάριο του 1943 υπήρχαν 2.300 εβρα-
ϊκά καταστήματα και επιχειρήσεις,11 των οποίων οι 
περισσότεροι ιδιοκτήτες ήταν μέλη του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου. Στα πρακτικά του Επιμελητηρίου 
μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρ-
μόστηκε η διαταγή της 25ης Φεβρουαρίου για δια-
γραφή των Εβραίων από τα Σωματεία, σε έναν από 
τους πλέον εξέχοντες φορείς της πόλης.

Στην αρχή της Συνεδρίασης της 27ης Φεβρουα-
ρίου 194312 υπό την προεδρεία του προέδρου του 
ΕΒΕΘ Αλέξανδρου Κράλλη, ετέθη υπόψη των με-
λών ότι η εφημερίδα «Νέα Ευρώπη»13 είχε δημοσι-
εύσει εκείνη την ημέρα μια ανακοίνωση του Γενικού 
Διοικητή Μακεδονίας που έλεγε ότι, σε συνέχεια δι-
αταγής του Γερμανού Στρατιωτικού Διοικητή, όλοι 
οι Εβραίοι παύονται από μέλη συνδέσμων και ερ-
γατικών σωματείων από την 25η Φεβρουαρίου. «Τα 
αναφερόμενα Σωματεία, Οργανώσεις κ.λπ. δεν δι-
καιούνται ως εκ τούτου να καταλέγουν εφεξής Ισ-
ραηλίτας ως μέλη και να υποστηρίζουν τα συμφέ-
ροντα αυτών», έγραφε η ανακοίνωση.14

Το Δ.Σ. αμέσως αποφάσισε να παύσει όλες τις 
υπηρεσίες του προς Εβραίους και να διαγράψει 
όλους τους Εβραίους από μέλη. Οι μόνες δύο δι-
ευκρινίσεις που τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν να 
ζητήσουν από τον Γενικό Διοικητή αφορούσαν τις 
επιχειρήσεις μικτής ιδιοκτησίας και τους Εβραίους 
με ξένη υπηκοότητα.15 Στη συνέχεια, το Δ.Σ. προ-
χώρησε στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων της 
ημερησίας διάταξης.

Από τη γρήγορη και ομαλή έκβαση της συζήτη-
σης και της απόφασης που ελήφθη μπορεί να συ-
μπεράνει κανείς ότι η διαταγή των Ναζί ήταν ήδη 
γνωστή στα μέλη του Δ.Σ. και ότι οι πρακτικές λε-
πτομέρειες της εφαρμογής της είχαν συζητηθεί πριν 
την έναρξη της συνεδρίασης, παρότι δεν τους εί-
χε αποσταλεί επίσημα. Οι τέσσερις Εβραίοι επιχει-
ρηματίες που υπηρετούσαν στο Δ.Σ., Σαμ Αρδίτ-
τη, Αλμπέρ Αρδίττη, Μπενίκο Σαλτιέλ και Αλμπέρ 
Τσένιο, διαγράφηκαν όλοι τους, όπως και οι τέσ-
σερις Εβραίοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου, Αλ. 
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Αβραβανέλ, Μαρί Πέσσαχ, Δάριο Σαλτιέλ και Σαμ 
Ασσέρ.16

Κατά την επόμενη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 
1943, ο Γενικός Διοικητής απάντησε στο αίτημα για 
διευκρινίσεις. Στο πρώτο ζήτημα, η απάντηση ήταν 
ότι όλες οι εβραϊκές επιχειρήσεις έπρεπε να διαγρα-
φούν.17 Στο δεύτερο, το Επιμελητήριο θα έπρεπε να 
ζητήσει πληροφορίες από την Ισραηλιτική Κοινό-
τητα. Ο Κράλλης ανέθεσε στο τέως μέλος του Δ.Σ., 
τον Τσένιο, το έργο αυτό. Στη συνέχεια, το Συμβού-
λιο αποφάσισε τη διαγραφή όλων των εβραϊκών 
επιχειρήσεων από μέλη του Επιμελητηρίου.18

Για αρκετούς μήνες μετά από τα συγκεκριμένα 
γεγονότα, το Επιμελητήριο συζητούσε το θέμα δι-
ορισμού μεσεγγυούχων στις επιχειρήσεις των εκτο-
πισθέντων Εβραίων. Ο Κράλλης υποστήριζε ότι το 
Επιμελητήριο έπρεπε να εισπράξει τις συνδρομές 
μέλους των Εβραίων για τις χρονιές 1942–43 από 
την ρευστοποίηση των επιχειρήσεών τους.19

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ΕΒΕΘ έλαβε εύκο-
λα και γρήγορα την απόφαση να διαγράψει τους 
Εβραίους από μέλη του, χωρίς να προβάλλει κανέ-
να νομικό, διαδικαστικό ή άλλο ζήτημα, ενώ απείχε 
μακράν του να εκφράσει αλληλεγγύη ή συμπαρά-
σταση προς τους Εβραίους συναδέλφους. Ο Γιακο-
έλ κατέκρινε τη στάση αυτή γράφοντας:

«Το θλιβερόν δε σύμπτωμα εν προκειμένω 
υπήρξεν η παντελής έλλειψις συναδελφικής 
αλληλεγγύης, εις τας εμπορικάς και επαγγελ-
ματικάς κυρίως τάξεις. Διότι, καθόσον ο γρά-
φων είναι εις θέσιν να γνωρίζη, αι διοικήσεις 
των οργανισμών τούτων εις ουδεμίαν προέ-
βησαν, ούτε προς τας ελληνικάς διοικητικάς 
αρχάς, εκδήλωσιν ή ενέργειαν υπέρ των δια-

γραπτέων Ισραηλιτικών 
μελών, μετά των οποί-
ων η πολυετής συνεργα-
σία ώφειλε να τους έχει 
στερεώσει τους δεσμούς 
των».20

Την ίδια περίοδο, περί 
τα τέλη Φεβρουαρίου ή τις 
αρχές Μαρτίου 1943, ο Για-
κοέλ «συνοδευόμενος από 
δύο εξέχοντα μέλη του ισ-
ραηλιτικού εμπορικού κό-

σμου» είχε μυστική συνάντηση στο σπίτι του προ-
έδρου «της μεγαλυτέρας και επισημοτέρας των οι-
κονομικών οργανώσεων της πόλεως, γνωστόν με-
γαλέμπορον και επιχειρηματίαν, συνδεόμενον στε-
νώς μετά πολλών ισραηλιτικών εμπορικών οίκων, 
εις βαθμόν ώστε να ομιλή και ο ίδιος την ισπανοε-
βραϊκήν διάλεκτον».21 Ο Γιακοέλ πιθανότατα ανα-
φερόταν στον Κράλλη και έδωσε μια σύνοψη της 
συνάντησης:

«Κατά την συνάντησιν ταύτην εξετέθη η δει-
νή θέσις του εβραϊκού στοιχείου και εζητήθη 
η συμβολή του προς αντιμετώπισιν της κα-
ταστάσεως. Με δικαιολογημένην έκπληξιν ο 
γράφων διεπίστωσε την ψυχράν και παθητι-
κήν στάσιν του αξιωματούχου τούτου ενώπιον 
των εκτεθέντων, και του οποίου η μόνη θετική 
εκδήλωσίς του υπήρξε η παραπομπή των προ-
σελθόντων εις πρόσωπα φιλικά του Στρατιω-
τικού Διοικητού Θεσσαλονίκης-Αιγαίου προς 
επέμβασιν».22

Οι αποφάσεις της ηγεσίας του ΕΒΕΘ ελήφθησαν 
ταχύτατα. Αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια άλ-
λη έκβαση των γεγονότων. Οι πρόεδροι τεσσάρων 
Αθηναϊκών επιχειρηματικών οργανώσεων, στις 20 
Μαρτίου 1943, απηύθυναν έκκληση προς τον  Έλ-
ληνα Ύπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομί-
ας υποστηρίζοντας τους Εβραίους, παίρνοντας ανοι-
χτά θέση σε ένα θέμα επί του οποίου οι συνάδελφοί 
τους της Θεσσαλονίκης επίμονα αρνήθηκαν να το-
ποθετηθούν. Παράλληλα, μαζί με άλλους «εξέχοντες 
Έλληνες», με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Δαμα-
σκηνό, υποστηρίξαν τους Εβραίους της Θεσσαλονί-
κης σε δύο επιστολές που απέστειλαν στον κατοχικό 

Εβραίοι μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου προπολεμικά: Αλμπέρ Τσένιο, Σαλτιέλ Κοέν, Ιτσχάκ 
Αμαρίλιο, Σεμτόβ Ναχμίας και άλλοι. Πηγή: Ζιχρόν Σαλονίκη, επιμ. Δαυίδ Ρεκανάτη (Τελ Αβίβ, 
1986), β’ τόμος, σελ. 202.
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πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο στις 23 
Μαρτίου 1943 και στον Γερμανό πρέσβη Γκύντερ Άλ-
τενμπουργκ, στις 24 Μαρτίου 1943.24

Το Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης είχε στη δι-
άθεσή του εναλλακτικές λύσεις για να εκφράσει 
την αλληλεγγύη του στους διωκόμενους Εβραίους. 
Ωστόσο, απέστρεψε το βλέμμα του από το δράμα 
των Εβραίων μελών του, των επί σειρά δεκαετιών 
συναδέλφων και συνεταίρων.

5. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
(ΔΣΘ) πληροφορήθηκε τη διαταγή των 
Ναζί για τη διαγραφή των Εβραίων μελών 

του Συλλόγου από τον τοπικό Τύπο, δηλαδή τη «Νέα 
Ευρώπη» της 3ης Μαρτίου 1943 που αναδημοσίευ-
σε τη διαταγή της 25ης Φεβρουαρίου. Παρότι δεν 
βρέθηκε βιβλίο Πρακτικών ώστε να διερευνηθεί το 
περιεχόμενο κάποιας συζήτησης για το θέμα, ο Σύλ-
λογος έστειλε μια επιστολή, με ημερομηνία 29 Μαρ-
τίου 1943, στο Ύπουργείο Δικαιοσύνης στην Αθήνα, 
ζητώντας διευκρινίσεις. Η επιστολή, υπογεγραμμένη 
από τον προεδρεύοντα Ιωάννη Τσιτσικλή25 ζητούσε:

«Κατόπιν της εν τω τύπω Θεσ/νίκης εφημε-
ρίδος Ν. Ευρώπη υπό ημερομηνίαν 3 Μαρτίου 
ε.έ. δημοσιευθείσης ανακοινώσεως εκ της Γε-
νικής Διοικήσεως […] έχομεν την τιμήν να πα-
ρακαλέσωμεν υμάς όπως γνωρίσετε ημίν αν 
δια μόνης της ανακοινώσεως ταύτης δέον να 
διαγράψωμεν εκ του μητρώου του ημετέρου 
Συλλόγου τα μέλη αυτού συμφώνως τω Νόμω 
Ισραηλίτας Δικηγόρους ή κατόπιν προς τούτο 
Διατάγματος Υμών».26

Στο Αρχείο του ΔΣΘ δεν βρέθηκε κάποια απά-
ντηση εκ μέρους του Ύπουργείου ούτε κάποια συ-
μπληρωματική συζήτηση για το θέμα.27 Μία κατά-
σταση διαγραφέντων μελών του 1943 περιέχει 22 
μέλη μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω 17 Εβραί-
οι δικηγόροι: Γιομτώβ Γιακοέλ, Ηλίας Καμχή, Αβρα-
άμ Κοέν, Αλφρέδος Κοέν, Ηλίας Κοέν, Λάζαρος 
Κοέν, Σιμαντώβ Κοέν, Ιωσήφ Κρισπή, Αβραάμ Λε-
βή, Αλβέρτος Μασαράνο, Σαούλ Μωϋσής, Σαμου-
ήλ Ναχμίας, Ηλία Οβαδιά, Ιωσήφ Ρέβαχ, Αλβέρ-
τος Σιακή, Ισαάκ Σιακή και Μεναέμ Φαρατζή. Δί-
πλα στα ονόματα καταχωρείται ως ημερομηνία δι-

αγραφής τους «25 Φεβρουαρίου 1943» και ως αι-
τιολογία «Διαταγή Στρατιωτικής Διοικήσεως Θεσ-
σαλονίκης-Αιγαίου». Ο Σαούλ Μωϋσής υπηρετού-
σε στο Δ.Σ. του Συλλόγου από το 1938.28 Η διαγρα-
φή των υπολοίπων πέντε μη Εβραίων μελών αιτιο-
λογείται είτε λόγω θανάτου είτε λόγω μετοίκησης 
στην Αθήνα.29

Σε αντίθεση με το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Δι-
κηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι 
χρησιμοποίησε κάποιες τακτικές καθυστέρησης. 
Άφησε να περάσουν είκοσι ημέρες από τη στιγμή 
που πληροφορήθηκε τη διαταγή, έπειτα ζήτησε δι-
ευκρινίσεις από το Ύπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να 
κερδίσει ακόμη περισσότερο χρόνο.30 Χρησιμοποι-
ώντας αυτές τις διαδικαστικές μεθόδους κατάφερε 
να καθυστερήσει την εφαρμογή της απόφασης για 
αρκετές εβδομάδες, παρότι τελικά αναγκάστηκε να 
συμμορφωθεί με τη ναζιστική εντολή. Ο Γιακοέλ, ως 
δικηγόρος με διασυνδέσεις, ενδέχεται να έπαιξε κά-
ποιο ρόλο σε αυτή την καθυστέρηση παρότι δεν κά-
νει καμία τέτοια μνεία στα απομνημονεύματά του. 
Δυστυχώς λείπει περαιτέρω αρχειακό υλικό για να 
αποκτήσουμε μια σαφέστερη εικόνα.31

6.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων 
Μακεδονίας – Θράκης

Ένα άλλο σημαντικό σωματείο στην πόλη ήταν 
ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακεδονίας–
Θράκης. Ιδρυθείς το 1914, ο Σύνδεσμος ήταν 

δραστήριος σε πολλούς τομείς της οικονομικής και 
βιομηχανικής ανάπτυξης της περιοχής. Μεταξύ των 
ιδρυτικών μελών του υπήρχαν τρεις Εβραίοι και αρ-
κετοί άλλοι είχαν θητεύσει σε διοικητικά συμβούλια.32

Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων συζήτησε το θέμα 
της απομάκρυνσης των Εβραίων μελών του στις 
10 Μαρτίου 1943. Ο πρόεδρος Δημήτριος Χατζό-
πουλος είπε ότι δεν υπήρχε ζήτημα για τις εταιρεί-
ες περιορισμένης ευθύνης καθώς, ως εκ του νομι-
κού καθεστώτος, θεωρούνταν ελληνικές. Ωστόσο, 
ο Nομικός Σύμβουλος Δημήτριος Δίγκας, επιφα-
νής δικηγόρος και τέως υπουργός, υποστήριξε ότι 
τα μέλη του Συνδέσμου είναι φυσικά πρόσωπα βά-
σει του καταστατικού. Για αυτό και ο Δίγκας πρό-
τεινε να σταλεί επιστολή σε όλα τα μέλη που ήταν 
Εβραίοι γνωστοποιώντας ότι σύμφωνα με την από-
φαση των Αρχών Κατοχής δεν μπορούσαν να παρα-



12 ΧΡΟΝΙΚΑ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

μείνουν πλέον μέλη του Συνδέσμου, ούτε οι εταιρεί-
ες τους μπορούσαν να εκπροσωπούνται από Εβραί-
ους πληρεξούσιους. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. αποφάσισε 
«όπως διαγραφώσι αι ομόρρυθμαι ισραηλιτικαί εται-
ρείαι, εγγεγραμμέναι εις τα μητρώα του Συνδέσμου, 
απευθυνθή δε έγγραφον προς τας Α.Ε., το οποίον 
παρεκλήθη ο κ. Δίγκας όπως διατυπώση τούτο νομι-
κώς». 34 εβραϊκές εταιρείες διαγράφηκαν εκείνη την 
ημέρα.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπορού-
με να συμπεράνουμε ότι παρότι ο Σύνδεσμος έκανε 
δέκα ημέρες για να εξετάσει το θέμα, δεν προέβαλε 
κανένα νομικό ή άλλο εμπόδιο. Μάλλον ο νομικός 
σύμβουλος χρησιμοποίησε αυτό το χρονικό διάστη-
μα για να ετοιμάσει τη γνωμάτευσή του και ο Σύνδε-
σμος αποφάσισε να διαγράψει όλους τους Εβραίους 
μέλη του κατά τη συνεδρίαση που πρωτοσυζητήθη-
κε το θέμα.

Συμπέρασμα

Η μελέτη αυτή προσπάθησε να εξετάσει τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας που ακολου-
θήθηκε για την απομάκρυνση των Εβραίων 

από τα επαγγελματικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, 
βάσει της διαταγής των SS της 25ης Φεβρουαρίου 1943, 
μόλις λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των εκτοπίσε-
ων του συνόλου σχεδόν του εβραϊκού πληθυσμού στο 
Άουσβιτς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γρα-
φειοκρατική και νομική διαδικασία προκειμένου να 
δικαιολογηθεί και να εφαρμοστεί το μέτρο.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο πραγματοποιήθη-
καν στην πόλη μαζικές διαμαρτυρίες που διοργανώ-
θηκαν από κομμουνιστικές οργανώσεις νέων με ευ-
ρύτερη συμμετοχή του κόσμου. Πρόκειται για αντι-
δράσεις που δεν σχετίζονταν με τις εκτοπίσεις των 
Εβραίων που λάμβαναν χώρα το ίδιο ακριβώς διά-
στημα, αλλά απευθύνονταν κυρίως κατά των Βουλ-
γαρικών σχεδίων στην περιοχή.

Είναι αλήθεια ότι η πλειοψηφία του απλού λαού 
ζούσε υπό το ναζιστικό καθεστώς κατοχής, σε κλί-
μα φόβου, τρόμου και πείνας. Ωστόσο, η πολιτική, 
κοινωνική, θρησκευτική και δημοτική ηγεσία της 
Θεσσαλονίκης είχε τη δυνατότητα να υπερασπιστεί 
τα δικαιώματα των Εβραίων πολιτών. Πράγματι θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το κύρος του φορέα 
που εκπροσωπούσαν και να προσπαθήσουν να υπο-

νομεύσουν, ή ακόμη και να αντιταχθούν, στα σχέδια 
των Ναζί, λειτουργώντας ως «ένα φίλτρο προστα-
σίας ενάντια στην αυξανόμενη θυματοποίηση των 
Εβραίων», όπως γράφει ο Ζακ Σεμελέν.33

Αυτό δυστυχώς δεν ήταν ο κανόνας στην περί-
πτωση της Θεσσαλονίκης, αλλά μάλλον η εξαίρεση. 
Αντιθέτως, οι Εβραίοι επαγγελματίες αντιμετωπίστη-
καν με περιφρόνηση, αδιαφορία και –ακόμη χειρότε-
ρα– εχθρότητα από τους συναδέλφους και συνεταί-
ρους τους, με τους οποίους συνδέονταν για πολλές 
δεκαετίες. Αυτό καθίσταται ακόμη σημαντικότερο 
εάν σκεφτούμε ότι οι επικεφαλείς αυτών των επαγ-
γελματικών σωματείων ήταν διακεκριμένες προσω-
πικότητες, επιφανείς στον χώρο του εμπορίου και κα-
λά συνδεδεμένοι με την ηγεσία της πόλης. Είχαν πο-
λιτική βαρύτητα καθώς και πρόσβαση σε κυβερνητι-
κούς αξιωματούχους.

Με ένα απολογητικό ύφος, κάποιος θα μπορούσε 
να ισχυρισθεί ότι οι τοπικοί παράγοντες που έλαβαν 
τις αποφάσεις κατά των Εβραίων δεν είχαν περιθώ-
ριο ελιγμών και, δρώντας υπό καθεστώς πίεσης και 
απειλής, υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν τις ναζιστι-
κές διαταγές. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σω-
ματεία της Θεσσαλονίκης, μελετώντας όλο το διαθέ-
σιμο αρχειακό υλικό και τις μεταπολεμικές μαρτυρί-
ες, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να υποδεικνύ-
ει απειλή. Το Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει την τακτική του 
Δικηγορικού Συλλόγου ή ακόμη και την ενεργητική 
στάση των ομολόγων του της Αθήνας και να εκφρά-
σει αλληλεγγύη προς τους Εβραίους συναδέλφους. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η επιχει-
ρηματική κοινότητα των Αθηνών έδειξε μεγαλύτε-
ρη συμπαράσταση και ενδιαφέρον για τους Εβραί-
ους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης από ότι οι συ-
μπολίτες τους συνάδελφοι. Σε γενικές γραμμές προ-
κύπτει ότι η Αθήνα έκανε περισσότερα για να σώσει 
τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης από ότι η γενέτει-
ρά τους.

Η Θεσσαλονίκη έχασε πάνω από το 90% των 
Εβραίων της κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, 
20% του πληθυσμού της πόλης. Κανείς δεν μπορεί να 
γνωρίζει πως τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν να εί-
χαν διαδραματιστεί, αν υπήρχε περισσότερη αλληλεγ-
γύη προς τους διωκόμενους Εβραίους από τα επαγ-
γελματικά σωματεία, τις αρχές και το ευρύ κοινό.
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Η μαρτυρία της Λίζας Πίνχας 
70 χρόνια μετά1

Της ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ - ΒΑΣΑΡ

Πιστεύαμε πως σή-
μερα πια, 70 χρό-
νια μετά το τέλος 
του Β΄ Παγκοσμί-

ου Πολέμου και το άνοιγμα των 
ναζιστικών στρατοπέδων, οι 
μαρτυρίες των επιζώντων ήταν 
πια γνωστές. Τουλάχιστον οι 
γραπτές και οι ολοκληρωμέ-
νες, γιατί τα τελευταία χρόνια 
όλο και περισσότεροι από τους 
τελευταίους επιζώντες μιλούν 
με τη μία ή την άλλη ευκαιρία, 
διότι το αίτημα για την παρου-
σία τους αυξάνεται αντιστρό-
φως ανάλογα με την απώλεια 
τους, καθώς βαδίζουμε προς 
τη δίχως μάρτυρες εποχή. 
Όμως τις γραπτές μαρτυρίες 
τις θεωρούσαμε πια εκδεδο-
μένες. Γιατί βέβαια το σχέδιο 
ενός συγκροτημένου βιβλίου 
είναι άλλη ιστορία από μια 
προφορική κατάθεση. Μεγά-
λη έκπληξη, λοιπόν, η έκδοση 
του βιβλίου Αντιμέτωπη με το 
Ολοκαύτωμα — Η Λίζα Πίνχας 
διηγείται και μάλιστα δίγλωσ-
ση (αγγλικά και ελληνικά) το 
φθινόπωρο του 2014 από το 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος,2 η 
οποία αποτελεί εκδοτικό γεγο-
νός. Όταν εκδοθεί και το γαλ-
λικό πρωτότυπο, θα υπάρχει 
τρίγλωσση η πλουσιότερη και 

μία από τις σημαντικότερες 
μαρτυρίες Ελληνοεβραίων.3

Τα συρτάρια και τα αρχεία 
θα μας εκπλήσσουν λοιπόν 
ακόμη με τους κρυμμένους 
θησαυρούς τους, ίσως και για 
καιρό. Βέβαια αυτές οι μαρτυ-
ρίες που γράφτηκαν πριν από 
δεκαετίες και εκδίδονται με-
τά θάνατον πρέπει να προ-
σεγγιστούν κατά πρώτο λόγο 
μέσα στα συμφραζόμενα της 
εποχής που γράφτηκαν, και 
κατά δεύτερο λόγο μέσα στα 
συμφραζόμενα της δικής μας 
πια εποχής, στην οποία εκδί-
δονται και θα διαβαστούν. Η 
πρώτη, λόγου χάριν, ένδειξη 
της διαφοράς αυτής εντοπίζε-
ται στον τίτλο που επιλέχθη-
κε για την ελληνική έκδοση το 
2014: Αντιμέτωπη με το Ολο-
καύτωμα. Η ίδια η Λίζα Πίν-
χας δεν χρησιμοποίησε ποτέ 
αυτόν τον όρο, αφού ακόμη 
δεν είχε επινοηθεί στα χρόνια 
που έγραφε εκείνη για να κα-
τονομάσει την εξόντωση των 
Εβραίων στα στρατόπεδα της 
ναζιστικής «τελικής λύσης».

Η συγγραφέας του χει-
ρογράφου Λίζα Μάνο γεν-
νήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1916 σε μια πολυμελή, εύπο-
ρη οικογένεια, αργότερα πα-

Γ .  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ

Αντιμέτωπη με το Ολοκαύ-
τωμα — Η Λίζα Πίνχας δι-
ηγείται, συντονισμός έκ-
δοσης: Ζανέτ Μπαττίνου, 
μεταγραφή χργρφ.-ελλ. 
μτφρ.-σημειώσεις: Γαρυ-
φαλλιά Μίχα, εισαγωγή: Γα-
βριέλλα Ετμεκτσόγλου, έκδ. 
Εβραϊκού Μουσείου της Ελ-
λάδος, Αθήνα 2014. Το κεί-
μενο αναδημοσιεύεται, με 
την άδεια του εκδότη, από 
το The books' journal, τ. 63, 
σ. 50-54, Φεβρ. 2016. Απο-
τελεί την εισαγωγή της Ο. 
Βαρών-Βασάρ στη γαλλική 
έκδοση που θα κυκλοφο-
ρήσει τον Ιούλιο του 2016.
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ντρεύτηκε τον Ντάριο Πίν-
χας στη Θεσσαλονίκη έχο-
ντας ως εκ θαύματος γλιτώ-
σει τον θάνατο, όχι μόνο από 
τους θαλάμους αερίων, αλλά 
και από τις κακουχίες και τις 
πορείες θανάτου.5 Ενώ πολ-
λοί μετανάστευσαν τα πρώ-
τα χρόνια για το Ισραήλ, τις 
ΗΠΑ ή άλλες χώρες, εκείνη 
δεν εγκατέλειψε τον γενέ-
θλιο τόπο ώς το τέλος.

Η Λίζα Πίνχας υπήρξε 
πρωτοπόρος στην Ελλάδα, 
όχι μόνο με τη συγγραφή 
της, αλλά και με τη δράση 
της γύρω από την υποστή-
ριξη των επιζώντων («ομή-
ρους» τους έλεγαν ακόμη, επιζώντες και μάρτυρες 
θα ονομαστούν από τη δεκαετία του 1980 και με-
τά), καθώς είχε ιδρύσει την  Ένωση Περίθαλψης και 
Αποκατάστασης Ισραηλιτών Θεσσαλονίκης.6 Εκεί 
βοηθούσε τους επιζώντες να συμπληρώσουν αιτή-
σεις για να ζητήσουν αποζημιώσεις από τη Γερμα-
νία και φρόντιζε για την αποκατάστασή τους στα 
πολύ δύσκολα πρώτα χρόνια της επιστροφής.

Πρωτοπόρος, όμως, υπήρξε και με τη δράση 
της για τη μνήμη της γενοκτονίας των Εβραίων. 
Σε πολλές από τις μεταπολεμικές τελετές μνήμης 
που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, σ’ εκείνες τις σπα-
ραχτικές των δεκαετιών ’50 και ’60, εκείνη θα λά-
βει δημόσια το λόγο. Θυμίζω πως τα μνημόσυνα 
αυτά της εποχής που το πένθος είναι ακόμη ιδι-
ωτική εβραϊκή υπόθεση λαμβάνουν χώρα στη Συ-
ναγωγή των Μοναστηριωτών (τη μόνη από τις 35 
συναγωγές που γλίτωσε από τη λαίλαπα των Nα-
ζί, γιατί ήταν επιταγμένη από τον Ερυθρό Σταυρό) 
και δεν αφορούν κανέναν άλλον στην πόλη, εκτός 
από τους επιζώντες. Η ομιλία της στις 20 Απριλί-
ου 1969 -δημοσιεύεται στο βιβλίο στις σελίδες 298-
302- είναι ένα πολύ δυνατό κείμενο που χαρακτη-
ρίζεται από διορατικότητα. Αντιλαμβάνεται ήδη 
αυτό που θα γίνει κοινή συνείδηση μερικές δεκα-
ετίες αργότερα, δηλαδή τη σημασία της γενοκτο-
νίας. Γράφει:

«Το Άουσβιτς θα πρέπει να αποτελέσει μάθημα. 

Κόστισε υπερβολικά ακριβά για να το ξεχάσουμε. 
Όχι! Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα κάνουμε τα πά-
ντα γι’ αυτό. Πρέπει να παραμείνει πάντοτε ζω-
ντανό. Tα εκατομμύρια των θυμάτων των ναζιστι-
κών στρατοπέδων το επιβάλλουν.[…] Θέλοντας να 
τους αφανίσουν, δεν κατάφεραν οι δήμιοί τους πα-
ρά να τους κάνουν αθάνατους, ενώ οι ίδιοι καλύ-
φθηκαν με ντροπή και όνειδος στους αιώνες των 
αιώνων. Αυτή είναι η νίκη των νεκρών επί των βα-
σανιστών τους».7

Στο κείμενο αυτό, η Πίνχας ξεδιπλώνει έναν λό-
γο εντελώς διαφορετικό από αυτόν της μαρτυρίας. 
Τον λόγο του ηθικού χρέους των επιζώντων και της 
στράτευσης στην αναγνώριση αυτής της μνήμης.

Η Σιωπή

Σκέφτομαι πως αν το όνομά της μου ήταν 
άγνωστο ως τώρα, ήταν γιατί έγραψε δίχως 
να δημοσιεύσει και έδρασε στα χρόνια της 

σιωπής. Στα χρόνια που ακόμη επικρατούσε η γε-
νική αδιαφορία και η σιωπή κάλυπτε με βαρύ πέ-
πλο το γεγονός της εξόντωσης περίπου 6.000.000 
Ευρωπαίων Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία με 
μοναδικό κριτήριο την εβραϊκή τους καταγωγή. Η 
δράση και η γραφή της Πίνχας σταματούν το 1972, 
όταν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο δεν θα της επιτρέψει 
πια να συνεχίσει. Η ίδια θα πεθάνει το 1980, στην 
αυγή της δεκαετίας κατά την οποία σπάει διεθνώς 

Η Λίζα Πίνχας (στο κέντρο) και η ελληνοεβραϊκή αντιπροσωπεία στο Άουσβιτς (τέλη δεκαετίας '60).
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η σιωπή και πληθαίνουν παντού οι μαρτυρίες και το 
ενδιαφέρον. Η μαρτυρία της λοιπόν, από τις πρώτες 
που πέρασαν στο χαρτί, και θα μπορούσε να είναι η 
πρώτη ελληνοεβραϊκή μαρτυρία που θα άνοιγε τον 
δρόμο και σε άλλες, ξέμεινε μοναχική και λησμονη-
μένη, αδημοσίευτη ώς το 2014.

Η Όψιμη Έκδοση

Επιπλέον δυσκολία ως προς την έκδοση: η 
θεσσαλονικιά σεφαραδίτισσα Λίζα, λαμπρή 
μαθήτρια της Alliance Israélite Universelle, 

γράφει βέβαια στα γαλλικά. Στα ωραία, livresque 
γαλλικά,8 που μιλούσαν κι έγραφαν οπωσδήποτε οι 
σεφαραδίτες, αλλά και πολλοί άλλοι καλλιεργημένοι 
αστοί σε όλο το Λεβάντε, κι ας μην είχαν ποτέ πατή-
σει το πόδι τους στη Γαλλία. Ο υποθετικός εκδότης 
έπρεπε λοιπόν να υπερβεί τη δυσκολία της μετάφρα-
σης, και μάλιστα από δυσανάγνωστο χειρόγραφο. 
Ή έπρεπε να αναζητήσει η ίδια εκδότη στη Γαλλία. 
Δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να το κάνει; Καθοριστικό 
ρόλο στην καθυστέρηση έπαιξε σίγουρα και η τελει-
ομανία της. Όσο ο καιρός περνούσε, διασταύρωνε με 
δημοσιευμένα κείμενα στα γαλλικά το κείμενό της, 
έκανε διορθώσεις, διευκρινίσεις, πλήρη έλεγχο στα 
πραγματολογικά στοιχεία. Όλα αυτά που αποδίδουν 
σήμερα σ’ αυτή τη μαρτυρία, μάλλον την τελευταία 
που θα εκδοθεί, την πρώτη θέση ανάμεσα στις ελ-
ληνοεβραϊκές μαρτυρίες.

Νομίζω πως όλα αυτά ερμηνεύουν κάπως την 
όψιμη αυτή έκδοση. Αν το χειρόγραφο έμεινε τό-
σα χρόνια στο συρτάρι, και πολλά ακόμη στο αρ-
χείο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, τουλάχιστον 
επωφελήθηκε μιας εξαιρετικά επιμελημένης έκδο-
σης, με τη φροντίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλά-
δος. Η Γαρυφαλλιά Μίχα, editor του χειρογράφου, 
μετέγραψε το δύσκολο και πυκνό πρωτότυπο χει-
ρόγραφο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το μετέφρα-
σε από τα γαλλικά με ευαισθησία και γνώση, προ-
σφέροντάς μας μια εξαιρετική απόδοση.

Επίσης, η έκδοση υποστηρίζεται από εισαγωγές, 
φωτογραφικό υλικό και μια ομιλία της Πίνχας σε 
επίμετρο. Φωτίστηκε δηλαδή πολύπλευρα, με την 
εκ των υστέρων έρευνα και γνώση. Στη συνέχεια θα 
προσπαθήσω να εντάξω αυτή την όψιμα εκδεδομέ-
νη, αλλά πρώιμα γραμμένη μαρτυρία, σχεδόν τριά-
ντα χρόνια μετά τον θάνατο της συγγραφέως της, 

και σχεδόν σαράντα από τότε που εγκατέλειψε το 
χειρόγραφο, στο corpus των μαρτυριών των ελλη-
νοεβραίων επιζώντων, στο οποίο και ανήκει. Μία 
ακόμη μαρτυρία, λοιπόν, εβδομήντα χρόνια μετά, 
όταν πια ξέρουμε τόσο πολλά; Καθόλου. Το βιβλίο 
έχει πολλές ιδιομορφίες. Και ξεκινώ από μία πολύ 
χαρακτηριστική: Το αίτημα της Λίζας Πίνχας είναι 
πολύ απαιτητικό, απαιτητικότερο από άλλων μαρ-
τύρων, και σ’ αυτό θα συμφωνήσω με την ιστορικό 
Γαβριέλλα Ετμεκτσόγλου, που γράφει στην εκτενή 
εισαγωγή της πως «βάζει πολύ ψηλά τον πήχυ για 
την αποτύπωση της αλήθειας».9

Αφ’ ενός, λοιπόν, η υψηλή αυτή απαίτηση από 
τον εαυτό της στην οποία ήδη αναφέρθηκα, αφ’ ετέ-
ρου ο παράγων της χρονικής στιγμής (το ότι δηλα-
δή ξεκινά πολύ νωρίς να γράφει, στα χρόνια της σι-
ωπής) εξηγεί τη δυσκολία της να θεωρήσει το βιβλίο 
της ολοκληρωμένο. Χρησιμοποιώ τη λέξη «νωρίς», 
γιατί ακόμη και το 1972, που σταματά την επιμέλεια 
του χειρογράφου για τα σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας που ήδη προαναφέραμε, ήταν ακόμη πολύ νωρίς 
για μαρτυρίες στην Ελλάδα. Θυμίζω πως η εποχή 
της δημοσίευσης των μαρτυριών των Ελληνοεβραί-
ων ξεκινά τη δεκαετία του ’80, πυκνώνει τη δεκαε-
τία του ’90 και ολοκληρώνεται στα μέσα της δεκαε-
τίας του 2000.10 Πρώιμο λοιπόν το βιβλίο της, σημα-
ντικότατο και σήμερα, αν έβγαινε στην εποχή του, 
ως πρώτη ελληνοεβραϊκή μαρτυρία θα ήταν ακόμη 
συγκλονιστικότερο. Η ίδια θα πεθάνει τον Ιανουά-
ριο του 1980, στην αυγή δηλαδή της δεκαετίας που 
θα αρχίσει διεθνώς να αναδύεται και να συγκροτεί-
ται αυτή η μνήμη. Ανήκει αναμφίβολα στους πρω-
τοπόρους.

Μαρτυρίες Γυναικών

Οι γραπτές μαρτυρίες Ελληνοεβραίων (δεν 
μετρώ εδώ τις προφορικές που δημοσιεύ-
τηκαν) δεν είναι έτσι και αλλιώς πολλές. 

Λιγότερες από 20, και αυτές των γυναικών είναι πολύ 
λιγότερες, τέσσερις μαζί με της Πίνχας. Οι άλλες 
τρεις είναι της Μπέρρυς Ναχμία από την Καστοριά, 
που εκδόθηκε το 1989 στην Αθήνα, από αθηναϊκό 
εμπορικό εκδοτικό οίκο, και έφτασε σ’ ένα ευρύτε-
ρο κοινό με απανωτές εκδόσεις, της Έρικας Κούνιο 
Αμαρίλιο, που πρωτοεκδόθηκε το 1995 στη Θεσσα-
λονίκη και που θα γνωρίσει δύο επανεκδόσεις και 
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πολλές μεταφράσεις, και της Νάτας Όσμο Γκατένιο 
από την Κέρκυρα, που εκδόθηκε το 2005 στην Αθή-
να.11

Η μαρτυρία της Λίζας Πίνχας από τη Θεσσα-
λονίκη εγγράφεται, λοιπόν, σ’ αυτό το πολύ μικρό 
corpus γραπτών μαρτυριών Ελληνοεβραίων γυναι-
κών και το εμπλουτίζει ιδιαιτέρως. Ξεχωριστές γυ-
ναίκες όλες τους. Όχι μόνο βρήκαν το κουράγιο να 
βυθιστούν ξανά στις επώδυνες αναμνήσεις και να 
αφηγηθούν γραπτά την εμπειρία τους από το «ανεί-
πωτο», αλλά έδρασαν και με άλλους τρόπους: τη 
σκυτάλη της Πίνχας, που ίδρυσε την «Ένωση Πε-
ρίθαλψης και Αποκατάστασης Ισραηλιτών Θεσσα-
λονίκης» (σ. 62) στη Θεσσαλονίκη στα πρώτα δύ-
σκολα μεταπολεμικά χρόνια, στηρίζοντας τους επι-
ζώντες στα τόσα τους προβλήματα, θα πάρει αρ-
γότερα η Μπέρρυ Ναχμία από το 1981 στην Αθή-
να, ως Πρόεδρος της «Ένωσης Ομήρων Ισραηλιτών 
Ελλάδος» (για επιζώντες από όλη την Ελλάδα πια 
κι όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη). Τότε θα αρχίσει 
να στηρίζει τους επιζώντες που αντιμετωπίζουν πια 
άλλα προβλήματα καθώς γερνούν, αλλά κυρίως να 
είναι η δημόσια φωνή αυτής της μνήμης, καθώς το 
ενδιαφέρον αρχίζει να αφυπνίζεται και στην Ελλά-
δα για την εξόντωση των Ελληνοεβραίων. Τη θέση 
αυτή κράτησε σχεδόν τρεις δεκαετίες (1981-2008), 
όταν αποσύρθηκε κι εκείνη από τον δημόσιο βίο για 
λόγους υγείας.

Η Έρικα Κούνιο Αμαρίλιο πέρα από τη δική της 
μαρτυρία συνέλεξε με τη βοήθεια του Αλμπέρτου 
Ναρ και δημοσίευσε, το 1998, 45 προφορικές μαρ-
τυρίες Θεσσαλονικιών Εβραίων (ανδρών και γυναι-
κών) που δεν είχαν το κουράγιο να γράψουν μόνοι 
τους, αλλά που δέχτηκαν ν’ απαντήσουν στις ερω-
τήσεις της παλιάς τους συγκρατούμενης.12 Θεωρώ 
πως η ιστορία της μνήμης της Shoah στην Ελλάδα 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δράση αυτών των 
τριών γυναικών από τη γενιά των επιζώντων του 
Άουσβιτς. Τους χρωστάμε, λοιπόν, πάρα πολλά.

**  *

Η αφήγηση της Πίνχας ξεκινά με την εξής 
δήλωση: «Ακολουθώντας το παράδειγμα 
όλων εκείνων που έχουν γράψει για τα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης ανδρών, θέλω κι εγώ 
με τη σειρά μου να σας δώσω μερικές λεπτομέρειες 

για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης γυναικών». (σ. 
65). Η Λίζα Πίνχας μας εισάγει σ’ ένα στρατοπεδικό 
σύμπαν γένους θηλυκού. Είναι πολύ σημαντικό που 
έχει αυτή τη συνείδηση και τη βούληση από την αρχή 
και το δηλώνει. Η βιωμένη της εμπειρία ως γυναίκας 
κρατούμενης θα καθορίσει την οπτική της που με τη 
σειρά της θα σφραγίσει το βιβλίο της.

Ποτέ μία μαρτυρία δεν αφηγείται την ιστορία 
ενός μόνο προσώπου. Η καθεμία από τις επιζώσες 
θα μιλήσει επίσης και για τις άλλες, αυτές που χάθη-
καν, και αυτές που μοιράστηκαν τα ίδια μαρτυρία. 
Η Charlotte Delbo, από τις πιο ξεχωριστές γυναι-
κείες φωνές της στρατοπεδικής λογοτεχνίας, γαλλί-
δα πολιτική κρατούμενη για ένα διάστημα στο Άου-
σβιτς, αφιέρωσε στις συντρόφισσές της της ίδιας 
αποστολής ένα ολόκληρο βιβλίο στο οποίο μίλησε 
για την καθεμία χωριστά.13

Άλλο παράδειγμα: μόλις κυκλοφόρησε σε εξαιρε-
τική έκδοση η ελληνική μετάφραση του βιβλίου της 
Μαργκαρέτε Μπούμπερ Νόυμαν, Μίλενα από την 
Πράγα,14 που είναι αφιερωμένο στη Μίλενα Γιέσεν-
σκα, συγκρατούμενη της συγγραφέως στο στρατό-
πεδο γυναικών του Ράβενσμπρουκ και αγαπημένης 
του Φραντς Κάφκα. Η συγγραφέας σημειώνει:

«Χρειάστηκε πολύς καιρός ωσότου τολμήσω να 
γράψω τούτο το βιβλίο. Το έκανα γιατί η προσωπι-
κότητα της Μίλενα Γιέσενσκα με είχε συνεπάρει και 
γιατί μαζί της με συνέδεε βαθύτατη φιλία».15

Στην περίπτωση του βιβλίου της Μπούμπερ Νό-
υμαν η αφήγηση περιστρέφεται γύρω από ένα εξαι-
ρετικής σημασίας πρόσωπο. Στις μαρτυρίες των γυ-
ναικών όμως, συχνά η αναφορά στις συγκρατούμε-
νες είναι πολύ πιο διευρυμένη απ’ ό,τι στις ανδρικές, 
που πολλές φορές επικεντρώνονται στο να μιλή-
σουν για τον έναν, τον ξεχωριστό σύντροφο, όπως 
ο Λέβι για τον Πίκκολο ή ο Σεμπρούν για το alter 
ego του, τον φοιτητή φιλοσοφίας στον Νεκρό που 
μας χρειάζεται ή το παλικάρι από το Σωμύρ στο Με-
γάλο Ταξίδι.16

Κι επανέρχομαι στο βιβλίο της Πίνχας: εδώ οι 
άλλες δεν είναι μόνο οι συντρόφισσες που χάθη-
καν, ή η μία ξεχωριστή φίλη. Η Λίζα αναφέρεται σ’ 
ένα πλήθος γυναικών, που πάντοτε αναφέρονται με 
το μικρό τους όνομα και την εθνικότητα τους (θυ-
μίζω πως στο εβραϊκό σύμπαν του στρατοπέδου οι 
εθνικές ταυτότητες αποτελούν διακριτικό γνώρι-
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σμα, αναφέρεται λοιπόν στις Πολωνέζες, στις Ουγ-
γαρέζες, στις Γαλλίδες, τις Ελληνίδες). Θα τολμού-
σα να πω πως η κοινωνικότητα κατέχει μια ιδιαίτερη 
θέση σ’ αυτό το έργο. Αυτή η κοινωνικότητα στάθη-
κε μία αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση. Αποφεύ-
γω εσκεμμένα τον όρο «στρατηγική», που εμπεριέ-
χει κάτι το εμπρόθετο και το εκλογικευμένο, ως μία 
υστεροβουλία σχεδόν. Ενίοτε η Λίζα αναφέρεται με 
τέτοιο τρόπο στις συγκρατούμενές της, που θα νό-
μιζε κανείς ότι μιλά για την κανονική ζωή, γι’ αυτό 
και χρησιμοποιώ τον όρο «κοινωνικότητα» πέρα από 
τον όρο «αλληλεγγύη», που ήταν φυσικά ευνόητος. 
Λόγου χάριν:

«Είχα γνωρίσει μια νεαρή Πολωνέζα που την 
έλεγαν Χάνκα. Δούλευε στα μαγειρεία. Ήταν μία 
νέα γυναίκα, καλλιεργημένη, διανοούμενη. Συνεν-
νοούμασταν καταπληκτικά [στα γαλλικά εννοεί-
ται, ως καλλιεργημένες γυναίκες] και μία φιλία από 
τις πιο ειλικρινείς μας συνέδεσε πολύ γρήγορα. Οι 
μικρές μου φίλες, η Μπέλλα και η Μίνι, και η μι-
κρή μου αδερφή Μαρί κι εγώ της φέρναμε κάθε μέ-
ρα κοσμήματα μεγάλης αξίας, χρήματα, ωραία εσώ-
ρουχα και φίνες κάλτσες, αρωματικό σαπούνι κ.λπ. 
Μεταξύ μας δεν ίσχυε η χυδαία συναλλαγή όπως με 
άλλες. Της τα προσφέραμε όλα και εκείνη μας έδινε 
ακατάπαυστα προμήθειες».

Αργότερα, όταν δεν θα δουλεύει πια στο κομμά-
ντο Κάναντα, και δεν θα μπορεί να της προσφέρει 
τίποτε, η Χάνκα δεν θα σταματήσει να της φέρνει 
ένα σωρό τρόφιμα. Ύπάρχει όμως και η μικρή αδελ-
φή. Γράφει γι’ αυτήν: «Η αδερφή μου ήταν ό,τι πιο 
ιερό μου είχε απομείνει απ’ όλη την οικογένειά μας, 
ήταν αυτό που με κρατούσε ακόμα ζωντανή. Ανη-
συχούσα γι’ αυτήν και φρόντιζα για την εύθραυ-
στη υγεία της, χωρίς η ίδια να το καταλαβαίνει. Την 
πρόσεχα σαν τα μάτια μου», (σ. 96). Αφού έχει χά-
σει τον σύζυγό της, πολλά αδέλφια της και τους γο-
νείς της, καθώς και πάνω από 100 μέλη της ευρύτε-
ρης οικογένειάς της στο στρατόπεδο, αυτή η μικρή 
αδερφή είναι πραγματικός λόγος ύπαρξης, raison 
d’etre. Και είναι γνωστό ότι όσοι είχαν ένα ισχυρό 
κίνητρο επιβίωσης, έναν στόχο, κατόρθωναν συ-
χνότερα να δώσουν την απίστευτη μάχη της επιβί-
ωσης, να μην παραιτηθούν, να μη γίνουν «μουσουλ-
μάνοι» (στη γλώσσα του στρατοπέδου σημαίνει πα-
ραιτημένοι κι ετοιμοθάνατοι).

Η Ιστορία του Στρατοπέδου

Είπα ήδη πως το εγχείρημα της Λίζας Πίνχας 
υπερβαίνει την απλή αφήγηση της περιπέ-
τειάς της και πάει πολύ πέρα από το «να μας 

πει τα βάσανά της». Θέλει μέσα από την προσωπική 
της ματιά να περάσει και όσα περισσότερα μπορεί 
από την ιστορία του στρατοπέδου, γράφει συγχρό-
νως ένα βιβλίο για το ίδιο το Άουσβιτς. Παράδειγμα: 
το κεφάλαιο «Οι Ουγγαρέζες». Μέσα απ’ αυτό μα-
θαίνει ο αναγνώστης την εκτόπιση των Ουγγροε-
βραίων γυναικών στο Άουσβιτς, αλλού μαθαίνει για 
τους 80.000 Εβραίους του Λοτζ, για την εξόντωση 
των Τσιγγάνων, αλλά και για την τρομερή εξέγερση 
στις 7 Οκτωβρίου του 194417 και για τη σπαρακτι-
κή ιστορία της επαναστάτριας Μάλα και του καλού 
της. Έτσι μαθαίνουμε και για τις πράξεις αντίστασης 
εντός του στρατοπέδου.

Θέλει επίσης να αποδώσει τα πάντα με τρομερή 
ακρίβεια, όπως ήδη επισημαίνει η Γαρυφαλλιά Μί-
χα στην εισαγωγή της, που γράφει, έχοντας εργα-
στεί με το χειρόγραφο:

«Σχολαστική αναφορά στους κυρίαρχους του 
στρατοπέδου. Οι βαθμίδες της ναζιστικής στρατιω-
τικής ιεραρχίας, στα γερμανικά κι αυτές, συνοδεύ-
ουν κάθε όνομα. Όλα, σε κάθε λεπτομέρεια, πρέ-
πει να καταγραφούν. Κόκκινες και μπλε σημειώσεις 
στο περιθώριο, στο πλάι, ανάμεσα στις γραμμές, 
των χειρόγραφων σελίδων φανερώνουν την αγωνία 
της. Αγωνία να τα χωρέσει όλα στο χαρτί», (σ. 63).

«Οι τίτλοι όλων των αξιωματούχων πρέπει 
να είναι ακριβείς: όχι απλώς η Kapo, αλλά και η 
Oberkapo και η Unterkapo (οι διαβαθμίσεις του 
αξιώματος) αλλά και η Stubedienst, η Vorarbeiterin 
και στον πληθυντικό οι Aufseherinen, οι Posten, 
για τους οποίους μαθαίνουμε ότι είναι αυτοί που 
ανελάμβαναν μαζί με τους Ες Ες την εποπτεία των 
στρατοπέδων. Είχαν κι αυτές, όπως και οι Posten 
που μας συνόδευαν, τεράστιους σκύλους έτοιμους 
να δαγκώσουν στο πρώτο πρόσταγμα του αφεντι-
κού τους, τους οποίους αμολούσαν καταπάνω μας, 
ενώ περπατούσαμε, όχι για να γελάσουν, αλλά για 
να μας κάνουν κακό», (σ. 95).

Εξ άλλου το γέλιο απαγορεύεται, και όταν κά-
ποτε πηγάζει αυθόρ μητα, τιμωρείται αυστηρά. Αυ-
τές όμως γελούν όσο μπορούν. Αναφέ ρει και άλλα 
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πάμπολλα μικροαξιώματα στην ατελείωτη ιεραρχι-
κή κλί μακα των στρατοπέδων που συναποτελού-
σαν την «γκρίζα ζώνη», όπως την ορίζει πρώτος και 
την αναλύει έξοχα ο Πρίμο Λέβι. Την ευρύτατη εκεί-
νη ζώνη μεταξύ από λυτων θυμάτων και απόλυτων 
θυ τών, όλων των μικροπρονομιούχων που μοιρά-
ζονταν ένα ξεροκόμματο εξουσίας ή και ένα μεγα-
λύτερο κομ μάτι. Ορθά η Γαρυφαλλιά Μίχα τα άφη-
σε στα γερμανικά, παραθέτο ντάς τα σε μετάφραση 
στις 220 υποσελίδιες σημειώσεις της.

Η γλώσσα του στρατοπέδου πρέ πει να «ακούγε-
ται» (ή μάλλον οι γλώσσες) γιατί τα στρατόπεδα ήταν 
μια γλωσσική βαβέλ. Η Λίζα Πίνχας νιώθει τη σημα-
σία που έχει αυτό -πράγμα που δεν ισχύει για όλες 
τις μαρτυρίες και οπωσδήποτε όχι στον ίδιο βαθμό. 
Αργότερα, πολύ αργό τερα, στα μεγάλα κείμενα της 
στρατοπεδικής λογοτεχνίας θα χρησιμο ποιηθεί αυ-
τό ως αφηγηματική στρατηγική (κορυφώνεται στον 
Νε κρό που μας χρειάζεται του Χόρχε Σεμπρούν),18 
όπου αντηχούν διαρ κώς στην πρωτότυπη γλώσσα τα 
ισπανικά των Ισπανών κομμουνι στών κρατουμένων, 
οι διαταγές των Γερμανών στα γερμανικά αλλά και οι 
στίχοι των τραγουδιών της Ζάρα Λεάντερ που παί-
ζουν στο Μπούχενβαλντ τις Κυριακές, καθώς και λέ-
ξεις από το «σαμπίρ» των στρατοπέδων, την ανάμι-
κτη αυτή γλώσσα στην οποία είτε επινοούνταν νέες 
λέξεις είτε οι λέξεις άλλαζαν νόημα.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το ρήμα «ορ-
γανώνω» που σημαίνει «κλέβω». Το έχει εξηγήσει ο 
Πρίμο Λέβι, το χρησιμοποιεί πάντοτε η Λίζα Πίνχας. 
Το διάστημα που δου λεύει ως προνομιούχα στο κομ-
μάντο Κάναντα, στο κομμάντο που ξεδιαλέγουν τα 
βουνά από ρούχα και προ σωπικά αντικείμενα των 
εκτοπισμέ νων που τα άφησαν φτάνοντας στο στρα-
τόπεδο, είναι η προσφορότερη περίοδος για να «ορ-
γανώνουν» μι κροαντικείμενα, με φοβερές βέβαια 
προφυλάξεις. Κατοπινές σκέψεις συνοδεύουν ενίο-
τε αυτές τις περι γραφές. Γράφει λόγου χάριν:

«Πώς είχαμε γίνει έτσι… Σκε φτόμασταν μόνο το 
πώς θα οργανώναμε φαγητό για να αντέ ξουμε τις 
αρρώστιες, το κρύο, το μαρτύριο της πείνας και, κυ-
ρίως, το πώς θα γλιτώσουμε τον θάνατο. Είχαμε πά-
ψει πλέον να σκεφτόμαστε εκείνους τους άτυχους 
που τους είχαν μόλις σκοτώσει με αέριο και χάρη 
στους οποίους είχαμε εμείς την ευκαιρία να επιβιώ-
σουμε», (σ. 204).

Γι’ αυτό όμως και επιβίωσαν.
Τα αντικείμενα που «οργανώ νουν» βρίσκονταν 

στις προμήθειες που υπήρχαν στις αποσκευές των 
ανθρώπων που μόλις έφταναν με το τραίνο οδηγού-
νταν κατ’ ευθείαν στους θαλάμους αερίων και τα 
πτώ ματά τους καίγονταν στα κρεματόρια. Και θυμί-
ζω πως αυτοί ήσαν φυ σικά οι συντριπτικά περισσό-
τεροι. Οι μάρτυρες που επέζησαν και επέ στρεψαν 
ήταν κατά κανόνα νέοι και υγιείς άνδρες και γυναί-
κες που είχαν γλιτώσει άπειρες «σελεξιόν» -άλλη 
λέξη των θυτών, που σημαίνει τη διαλογή όσων θα 
θανατωθούν άμεσα άμεσα- γιατί είχαν επιλεγεί για 
τα καταναγκαστικά έργα, είχαν αντέξει τις αφάντα-
στες κακουχίες, είχαν επιβιώσει ακόμη και από τις 
πορείες θανάτου από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, 
καθώς οι σύμμαχοι πλησίαζαν, στις οποίες χάθηκαν 
πάρα πολλοί άνθρωποι. Η ίδια θα επιζήσει και θα 
αφηγηθεί την πορεία από το Άουσβιτς στο στρατό-
πεδο γυναικών Ράβενσμπρουκ.

Το δικό τους λοιπόν μαρτύριο θέλει να απο-
δώσει η Λίζα Πίνχας όσο πιο λεπτομερώς γίνεται. 
Στην ιστοριογραφία μιλάμε για thick description, 
πυκνή περιγραφή, όσο πιο πυκνή γίνεται, ώστε να 
αποδοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ίχνη της 
πραγματικότητας. Αυτήν την τεχνική χρησιμοποι-
εί η Πίνχας, δίχως φόβο μήπως κουράσει τον ανα-
γνώστη της. Αναρωτιέται κανείς γιατί τόσες περι-
γραφές δυσεντερίας, τύφου, διάρροιας, λερωμέ-
νων ρούχων; Τόσες λεπτομέρειες γύρω από την αί-
σθηση του κρύου και της πείνας, τις δυο βασικές 
μαρτυρικές αισθήσεις που τους ακολουθούν από 
την πρώτη ως την τελευταία στιγμή. Νομίζω πως η 
απάντηση κρύβεται στην εμμονική ανάγκη αποτύ-
πωσης της κάθε λεπτομέρειας που καταντά ψυχα-
ναγκαστική. Αν μπορούσε, θα είχε κρατήσει ημε-
ρολόγιο. Είναι σαν αυτή η μαρτυρία να προσπαθεί 
να αναπαραγάγει το ημερολόγιο που ήταν αδύνα-
τον να κρατά. 

Ένα άλλο στοιχείο είναι και οι τρομερά ζω ντανοί 
διάλογοι που παρεμβάλλο νται διαρκώς και ζωντα-
νεύουν με θεατρικότητα τα πρόσωπα. Και αυτό 
ανήκει στις ιδιαιτερότητές της αλλά και στην αφη-
γηματική της δύ ναμη και χάρη. Από την άλλη, πα-
ρεμβάλλονται ενίοτε και οι εκ των υστέρων σκέψεις 
που δημιουργεί η χρονική απόσταση και που έχουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον.
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Ελληνοεβραϊκή Ταυτότητα

Θα μπορούσα να σχολιάσω πολλά ακόμη από 
το ερεθιστικό αυτό κεί μενο, αλλά θα περι-
οριστώ σε μία τελευταία ιστορία της για να 

κλείσω, που αποδεικνύει μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυ-
χή. Είναι τα τε λευταία Χριστούγεννα του Άου σβιτς, 
αυτά του 1944. Γράφει:

«Καθώς πλησίαζαν οι γιορτές του τέλους της χρο-
νιάς, οι Γερ μανοί έβαλαν μια χούφτα κρα τούμενες, 
από τις πιο επιδέξιες, να φτιάξουν στολίδια για το 
χρι στουγεννιάτικο δέντρο. […] Η κυρία Κοέν […] 
μου έφερνε λίγο μάλλινο νήμα σε διάφορα χρώμα-
τα, με το οποίο προσπα θούσα να φτιάχνω μικρούς 
εύ ζωνες που προσέφερα στους συντρόφους μου άν-
δρες ή γυ ναίκες».

Και μία μέρα κάνει το αριστούρ γημά της, τον πιο 
ωραίο της εύ ζωνα.

«Έβαλα όλη την αγάπη και την υπερηφάνεια που 
έχω για την πατρίδα μου για να φτιάξω τον πιο όμορ-
φο τσολιά που μπο ρούσα να φανταστώ. […] Τί ποτε 
δεν έλειπε, το σύνολο είχε τον εθνικό χαρακτήρα 
που ήθελα να του δώσω, και κάτι το αρρενωπό που 
έμοιαζε να του δίνει ψυχή». (σ. 223)

Λυπάται που θα δώσει τον εύζωνά της στον Γερ-
μανό για να τον κρε μάσει στο δέντρο, και του ψιθυρί-
ζει στο αυτί την ευχή της για απελευ θέρωση, που θα 
πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν θα 
εγκαταλείψουν το Άουσβιτς που εκκενώνεται άρον 
άρον, γιατί πλη σιάζουν οι σύμμαχοι. Σαν το μικρό φε-
τίχ, που συμπύκνωνε νοσταλγία και αγάπη για την 
πατρίδα, να λει τούργησε μαγικά. Η Λίζα Πίνχας είναι 
όντως Ελληνίδα, και ας το αμ φισβήτησαν ορισμένοι 
μικρόψυχοι συμπατριώτες της, και ας προσπά θησαν 
οι Ναζί να την φυλακίσουν κι αυτήν όπως κι όλους 
τους Ευρω παίους Εβραίους σε μία μόνο συνι στώσα 
της ταυτότητάς τους, την εβραϊκή. Απόλυτη αποτυχία 
στο εξωπραγματικό τους σχέδιο να κα τασκευάσουν 
«Εβραίους» που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο 
Εβραίοι. Οι ιουδαιο-εθνικοί είναι μια πραγματικότητα 
στις ευρωπαϊ κές χώρες μετά τη χειραφέτηση (δηλ. οι 
Γαλλοεβραίοι, Γερμανεβραίοι, Ελληνοεβραίοι κ.λπ.).19

Η Λίζα Πίνχας, γεννημένη το 1916 και μεγαλωμέ-
νη στην ελλη νική πια Θεσσαλονίκη, έχει διασχί σει τον 
δρόμο από τη σεφαραδίτικη ταυτότητα της Θεσσα-
λονικιάς προς αυτήν της Ελληνοεβραίας κι έχει απο-
κτήσει έντονη συνείδηση Ελλη νοεβραίας. Το ευζωνά-

κι στο χρι στουγεννιάτικο δέντρο του Άου σβιτς έρχε-
ται να το επιβεβαιώσει με τον πιο εύγλωττο και συγκι-
νητικό τρόπο. Κι όχι μόνο αυτό.

Η Πίνχας θα επιστρέψει και θα παραμείνει για 
όλη της τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη κι όταν η 
αδελφή της την καλεί στις Ηνωμέ νες Πολιτείες και 
πηγαίνει, αυτό δεν θα αποτελέσει παρά ένα μικρό 
διάλειμμα. Η δύσκολη Θεσσαλο νίκη, η πόλη της σι-
ωπής των δεκα ετιών 1950, I960,1970 και της ενο χής, 
«η πόλη των φαντασμάτων» κατά Μαζάουερ, αυτή 
είναι η πα τρίδα της. Εκεί θα προσφέρει τις ανεκτίμη-
τες υπηρεσίες της, εκεί και θα τελειώσει τη ζωή της, 
πλάι στον Θερμαϊκό.

Το χρέος της μνήμης

Η τόσο αρνητική συγκυρία των τε λευταίων 
χρόνων (άνοδος νεοναζι σμού και αντι-
σημιτισμού παντού στην Ευρώπη, με νέα 

χαρακτηρι στικά, και με την έντονη παρουσία τζιχα-
ντιστών) αυτή η δύσκολη συγκυρία λοιπόν, που πολ-
λές φορές μας κόβει την ανάσα (πρόσφατα ακόμη, 
τον Ιανουάριο του 2015 αλλά και τον Νοέμβριο του 
2015 με τις επιθέσεις στο Παρίσι), μας ωθεί πολύ φυ-
σικά να δούμε το βι βλίο σ’ αυτά τα συμφραζόμενα και 
σ’ αυτά να αποδώσουμε την αξία του σήμερα.

Άλλη μία μαρτυρία, άλλο ένα βι βλίο, συγκλονι-
στικό στην αλήθεια του, ελπίζουμε πως μπορεί να 
βοη θήσει στη μάχη της αλήθειας και του δικαίου, αν 
και σήμερα δεν λεί πουν πια ούτε οι μαρτυρίες ούτε 
οι μελέτες, κάθε άλλο μάλιστα. Αυτό όμως που θέ-
λω εδώ να τονίσω είναι πως η αξία του βιβλίου πάει 
πολύ πέρα από τη συγκυρία και είναι πολύ ευρύτερη 
και όχι αποκλει στικά χρηστική. Δίχως λοιπόν ν’ αμ-
φισβητώ την οφθαλμοφανή του χρησιμότητα,20 θέλω 
να τη διευ ρύνω και να υποστηρίξω ότι η αξία του δεν 
περιορίζεται σ’ αυτήν. Ο Πρίμο Λέβι, αφού επισκέ-
φτηκε επί χρόνια πολλά σχολεία στην Ιταλία, προς 
το τέλος πια είχε κουραστεί να βρίσκεται αντιμέτω-
πος με ερω τήσεις μαθητών του τύπου «γιατί έγινε ο 
πόλεμος, γιατί έγιναν τα στρατόπεδα, γιατί εξοντώ-
θηκαν οι Εβραίοι». Έλεγε πως δεν ήξερε ν’ απαντήσει 
παρά μόνο με θολές γε νικότητες γύρω από τη φύση 
του ανθρώπου που είναι κακή και όχι καλή.21 Οι μάρ-
τυρες και οι μαρτυ ρίες δεν μπορούν να απαντήσουν 
σε όλα τα σημερινά μας ερωτήματα και δεν πρέπει να 
τους φορτώνουμε αυτήν την υποχρέωση. Μπορούμε 
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και οφείλουμε όμως να τους ακού σουμε, κι αυτό εί-
ναι το δικό μας χρέος απέναντι στους ίδιους αλλά και 
στη μνήμη της γενοκτονίας, που αποκρίνεται στο δικό 
τους χρέος της μνήμης, το οποίο ολο κληρώνεται μόνο 
όταν βρει απο δέκτες. Κι οφείλουμε να τους ακούσου-
με γιατί -κι εδώ δανείζομαι τα λόγια του Ίμρε Κέρτες:

«Το Ολοκαύτωμα αποτελεί αξία, διότι μέσα 
από απροσμέτρητη οδύνη μας οδήγησε σε απροσ-
μέτρητη γνώση: κι έτσι περι κλείει ένα απροσμέτρη-
το ηθικό περιεχόμενο». Κι αυτό μας είναι απαραίτη-
το ανε ξαρτήτως της όποιας συγκυρίας.
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Δ .  Ο Λ Ο Κ Α Υ Τ Ω Μ Α  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Η

«ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» 
 από το βιβλίο στη μεγάλη οθόνη

Η απόδοση της ιστορίας μέσα από τη λογο-
τεχνία και την Τέχνη αποτελεί πάντα μια 
δύσκολη πρόκληση. Η ισορροπία ανάμε-
σα στην ιστορική πιστότητα, την καλλι-

τεχνική έκφραση και τη λογοτεχνική προσέγγιση εί-
ναι ακόμη δυσκολότερη. Ενίοτε το ένα 
είναι εις βάρος του άλλου, χωρίς αυ-
τό να είναι κατ΄ ανάγκη αδόκιμο, κα-
θώς η «καλλιτεχνική άδεια» δίνει συ-
νήθως το προβάδισμα στην αισθητι-
κή και τη λυρικότητα έναντι της γυ-
μνής αλήθειας. Άλλες φορές η σχέση 
Τέχνης - Ιστορίας λειτουργεί αντίθε-
τα: η σκοπιά της Τέχνης και του λόγου 
ενισχύουν τη σημασία των ιστορικών 
γεγονότων.

Με αυτή την πρόκληση αναμετρή-
θηκαν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της 
ελληνικής λογοτεχνίας και της έβδο-
μης Τέχνης: ο Γιώργος Σκαμπαρδώ-
νης και ο Μανούσος Μανουσάκης 
στο «Ουζερί Τσιτσάνης».

Το 2001 κυκλοφόρησε το ιστορι-
κό μυθιστόρημα του Θεσσαλονικιού 
συγγραφέα Γιώργου Σκαμπαρδώνη 
«Ουζερί Τσιτσάνης» (εκδ. Κέδρος). 
Χτίζοντας μια συναρπαστική ιστορία 
στην κατοχική Θεσσαλονίκη, με άξο-
να τον Βασίλη Τσιτσάνη και το ουζε-
ρί στην οδό Παύλου Μελά 22, όπου 
ο μεγάλος συνθέτης έγραψε ορισμέ-
να από τα γνωστότερα τραγούδια 
του, ο Γ. Σκαμπαρδώνης, με αφετη-
ρία την ιστορία αγάπης ανάμεσα σε 
έναν Χριστιανό και μια Εβραία, αφηγείται το δράμα 
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης κατά τους αγωνιώ-
δεις μήνες του διωγμού και των εκτοπίσεων του 1943.

Δέκα χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης Μανούσος Μα-
νουσάκης διαβάζει το βιβλίο του Σκαμπαρδώνη εξε-
τάζοντας την πρόταση για δημιουργία ταινίας. Όπως 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης, σε συνέντευ-
ξή του στην Γ. Επτακοίλη (Καθημερινή, 30.11.15): 
«Πέρα από τη λογοτεχνική του αξία, το βιβλίο ήταν 
χρυσωρυχείο για έναν σεναριογράφο. Έδινε τη δυ-
νατότητα -προσθέτοντας πράγματα ή μετατοπίζο-
ντας, κάποιες φορές, το κέντρο βάρους της αφήγη-

σης- μέσα από μια απλή ερωτική ιστορία να πετύχεις 
την αντανάκλαση της σημερινής πραγματικότητας: 
να καταδικάσεις τον ρατσισμό, να δείξεις τι είναι να-
ζισμός σε όσους δεν το γνωρίζουν και να το υπενθυ-
μίσεις σε όσους το έχουν ξεχάσει…».

Έτσι μετά τη γραφίδα του Σκα-
μπαρδώνη, η σκυτάλη της πρόκλη-
σης πέρασε στον φακό του Μανούσου 
Μανουσάκη και ξεκίνησαν οι προ-
σπάθειες για τη μεταφορά του έργου 
στη μεγάλη οθόνη.

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο δη-
μιουργών: η επιδεξιότητα και η σπου-
δή με την οποία συλλέγουν όλα τα 
στοιχεία και ο σεβασμός στην ιστορία 
του Ολοκαυτώματος.

Η ταινία, που παίχτηκε στους κι-
νηματογράφους τον Δεκέμβριο του 
2015, μεταφέρει με σοκαριστική αμε-
σότητα τη γνήσια ανθρώπινη διάστα-
ση μέσα από τα πραγματικά ιστορικά 
γεγονότα, χωρίς διάθεση ωραιοποί-
ησης. Η Γερμανική Κατοχή στον μι-
κρόκοσμο του «Ουζερί Τσιτσάνης» εί-
ναι φρικιαστική, ο φόβος διάχυτος, η 
ανθρώπινη διάσταση έντονη και ποι-
κιλόμορφη. Το έργο του Μανούσου 
Μανουσάκη καταφέρνει να αγγίξει το 
ευρύ φάσμα των αντιθέσεων της Κα-
τοχής με καθαρό μάτι, ανενδοίαστη 
προσέγγιση και ακρίβεια ως προς την 
ιστορική αλήθεια. Παράλληλα, η όλη 
παραγωγή και ο δημιουργός της, έχο-
ντας ξεπεράσει ορισμένα από τα δυ-

σκολότερα τεχνικά θέματα που ο ελληνικός κινημα-
τογράφος μπορεί να αντιμετωπίσει (εκατοντάδες κο-
μπάρσους, αναπαραστάσεις της κατοχικής Θεσσαλο-
νίκης, τα τρένα της εκτόπισης, υλικό εποχής), αφυ-
πνίζει συνειδήσεις, αναβιώνει μνήμες και κινητοποιεί.

Οι ταλαντούχοι συντελεστές της ταινίας, όπως ο 
συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης που ανέλαβε το 
δύσκολο έργο της μουσικής επένδυσης, οι πρωταγω-
νιστές Ανδρέας Κωνσταντίνου (Β. Τσιτσάνης), Χά-
ρης Φραγκούλης, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Βασιλική 
Τρουφάκου και πολλοί άλλοι αποτελούν τους επιπλέ-
ον παράγοντες που συνέθεσαν την επιτυχία της.
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Όποιος επισκεφθεί μια ραββινική ακαδημία 
ή έναν χώρο μελέτης της Τορά θα δει πολ-
λούς ανθρώπους, νέους και γέρους, να εί-

ναι ευλαβικά σκυμμένοι σε ένα περίεργο και ακατα-
λαβίστικο βιβλίο, πάνω από ένα κείμενο ο ρόλος του 
οποίου χαρακτηρίστηκε «ιδρυτικός».1 Απολύτως 
απορ ροφημένοι πάνω από μια ασυνήθιστης διάτα-
ξης σελίδα, ίσως μελετούν μόνοι ή σε ζεύγη ή και σε 
ομάδες. Όπως και να είναι, ο παρατηρητής θα δια-
πιστώσει υψηλή συγκέντρωση προσοχής στο εγχεί-
ρημα, ζέση και κάποτε εν θουσιασμό, πυρακτωμέ-
νο λόγο ή και σιγή, κίνηση και ακι νησία. Άλλωστε, 
όπως έχει γραφτεί, «Ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ Βιβλίον»2 και «ο 
άνθρωπος είναι ‘καταδικασμένος’ να ερ μηνεύει».3 
Όμως, αν και οι μελετητές είναι πολλοί και ακολου-

θούν διαφορετικές μεθόδους και προσεγγίσεις, ο 
αγρός είναι ένας: το Ταλμούδ. Και αν κάποιος επι-
θυμεί πράγματι να κατανοήσει τον Ραββινικό Ιου-
δαϊσμό, τότε οπωσδήποτε ο δρόμος του θα πρέπει 
να περάσει από αυτή τη σχεδόν αχανή «χώρα» του 
Ταλμούδ. Εφόσον δε τόσο η θρησκευτική πρακτική 
όσο και η ηθική του προέρχονται από τη μελέτη και 
την ερμηνεία των ιερών του Γραφών, ο Ραββινικός 
Ιουδαϊσμός συχνά έχει χαρακτηριστεί ως «θρη σκεία 
του Βιβλίου».4 Σύμφωνα με ένα παλιό εβραϊκό ρητό, 
αν και είναι βέβαιο ότι δίχως την Τορά δεν θα υπήρ-
χε Ταλμούδ, είναι εξίσου σίγουρο ότι χωρίς το Ταλ-
μούδ αυτή δεν θα ήταν παρά ένα αρκετά παράξενο 
και αινιγματικό βιβλίο. Αλλά, αν και το όνομά του 
είναι ένα, όπως και με τη Βίβλο, το Ταλμούδ είναι 

ΡΙΖΕΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΤΑΛΜΟΥΔ

Πλοηγός στο Πέλαγος της Σοφίας του Ιουδαϊσμού
Από το βιβλίο του Καθηγητή κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ Θ. ΖΑΡΡΑ «Ταλμούδ»

Το Ταλμούδ, το βασικότερο έργο της ιουδαϊκής γραμματείας, «διώχθηκε» όσο και οι 
Εβραίοι στην ιστορία. Θεωρήθηκε κείμενο «αιρετικό» και χιλιάδες αντίγραφά του κά-
ηκαν δημόσια για πρώτη φορά το 1240 στο Παρίσι. Απειλή το θεώρησε η Καθολική Εκ-
κλησία που έκτοτε το έστειλε επανειλημμένα στην πυρά για να το απαγορεύσει ορι-
στικά από τον 16ο αιώνα. Το Ταλμούδ ήταν στον «Κατάλογο των απαγορευμένων βι-
βλίων» του Βατικανού μέχρι το 1966, οπότε καταργήθηκε ο κατάλογος.

Έργο γιγάντιο, πολυσύνθετο, δύσληπτο και ως εκ τούτου παρεξηγημένο -με τη διαλε-
κτική του μορφή και τις συνεχείς διαλογικές αντιπαραθέσεις στο δρόμο προς την γνώ-
ση- το Ταλμούδ αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης στα χέρια αντισημιτών όλων 
των εποχών.

Το πρόσφατο έργο του Επίκουρου Καθηγητή Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Κωνσταντίνου Θ. Ζάρρα «Ταλμούδ» (εκδ. Έννοια, Αθήνα 2015, σσ. 486), εκτός από 
ένα πολύτιμο απόκτημα της θρησκειολογικής βιβλιογραφίας, αποτελεί έναν «πλοη-
γό» στο πέλαγος της ιουδαϊκής σοφίας του Ταλμούδ.

Το παρόν μικρό αφιέρωμα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το βι-
βλίο:

– Απόσπασμα από την Εισαγωγή του συγγραφέα.

–  Απόσπασμα για το Ταλμούδ και την Ορθοδοξία από τα «Μεθερμηνευόμενα» του 
Προλόγου του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κα-
θηγητή κ. Μάριου Π. Μπέγζου.

– Παρουσίαση και Πρόλογο του Ραββίνου Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν.
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μάλλον μια ολόκληρη βιβλιο θήκη 
παρά ένα βιβλίο και η έκτασή του 
απλώνεται σε πολλούς τόμους, χι-
λιάδες σελίδες και εκατομμύρια λέ-
ξεις. Εδώ θα βρεθούν αρχαίοι νομο-
διδάσκαλοι και μεγάλοι ραββίνοι, 
μαθητές της Τορά, Ρωμαίοι αυτο-
κράτορες και απλοί, φτωχοί υπήκο-
οι, σημαίνοντα πρόσωπα και ειδω-
λολάτρες εθνικοί· εδώ θα συναντη-
θούν πρόσωπα και επο χές, ο καθα-
ρός νομισμός του Μωσαϊκού Νόμου 
με το θρυ λικό και απόκρυφο στοι-
χείο, ένας ακραίος πραγματισμός 
και η μυστική θεωρία των ουράνιων 
διαμονών εδώ, κεί μενα και ρεύματα σκέ-
ψης θα αντιπαλαίψουν και θα ενω θούν ή 
θα χωρίσουν για πάντα. Έτσι, το έργο αυ-
τό πραγ ματεύεται πολλά και διαφορετι-
κά ζητήματα και απευ θύνεται σε ακροα-
τήριο με σύνθετα ενδιαφέροντα, το οποίο 
μάλιστα διαβιώνει σε περιβάλλοντα που 
κάποτε μπορεί να είναι ακόμη και εχθρι-
κά. Σαν μια μεγάλη θάλασσα, το Ταλ-
μούδ θα γίνει αποδέκτης πολλών και δι-
αφορετικών ποταμιών και όλα θα τα με-
ταφράσει στη δική του μονα δική λαλιά. 
Αν και η σύγκριση δεν είναι ακριβής, θα 
μπο ρούσε κάποιος να το παρομοιάσει με 
την Εγκυκλοπαίδεια,5 τα Apophthegmata 
patrum6 ή και με το Ανθολόγιο του Στο-
βαίου. Γραμμένο σχεδόν στενογραφι-
κά, σε μια αρχαία γλώσσα και σε ένα δύ-
σκολο, δύσβατο ιδίωμα, μοιάζει με στε-
νό μονοπάτι σε βραχώδες και απόκρη-
μνο όρος. Δεν εί ναι περίεργο που, ακόμη 
και σήμερα, ελάχιστοι έχουν μπο ρέσει να 
εντρυφήσουν και να γίνουν ειδικοί σε όλα 
τα πε δία και τα θέματα με τα οποία αυτό 
ασχολείται. Και αυτά είναι πράγματι πά-
ρα πολλά. τόσα, όσα και οι λεπτομέρειες 
της ζωής ενός αρχαίου ή και σύγχρονου 
ακόμη Ιουδαίου πιστού. Στην πραγματι-
κότητα, αυτό το κείμενο όχι μόνο απεικό-
νισε τον βίο των απανταχού Εβραίων, αλ-
λά τον διαμόρφωσε, επίσης. ‘Τέκνο’ πολ-

λών καιρών και συγγρα φέων, μοιά-
ζει πολύ σε εκείνους που το γέν-
νησαν. Και με το πέρασμα των αι-
ώνων, το Ταλμούδ, «χωρίς αμφι-
βολία, το πλέον αξιόλογο κείμε-
νο της παραδοσιακής γραμματείας 
του ραββινικού Ιουδαϊσμού»,7 έγι-
νε πατρίδα αληθινή ενός ανέστι-
ου λαού και οι λέξεις του «δάκρυα 
από μελάνι».8 Έτσι, διόλου υπερ-
βολή δεν θα ήταν πως αυτό «έγι-
νε η καρδιά και η ψυχή» του Ιου-
δαίου.9 Κατά δε τον μεγάλο ιστορι-
κό Graetz, όμως σίγουρα με μια δό-
ση ρομαντισμού, για χίλια χρόνια 

το Ταλμούδ υπήρξε για τον πιστό Εβραίο 
«η μόνη αληθινή πραγματικότητα», με 
τον έξω κόσμο να αποτελεί μόνο «μια 
απλή σκιά».10 Αυτό έγινε «ένα ιερό κα-
ταφύγιο», «ένας εσώτερος κόσμος», στον 
οποίο μπορούσε να αποδράσει για να 
προφυλαχθεί «από τις ωμότητες και τη 
φρίκη του έξω κόσμου».11 Μεγάλοι επι-
στήμονες, όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, το 
μελέτησαν,12 αλλά ακόμη και «χριστια-
νοί θεολόγοι και ιστορικοί» που ήλθαν σε 
επαφή με το Ταλμούδ το αναγνώρισαν ως 
την επιτομή «του πνευματικού και διανο-
ητικού πυρήνα του Ιουδαϊσμού».13

Αλλά, τότε τι είναι το Ταλμούδ που τό-
σο παράφορα ερωτεύτηκαν κάποιοι από 
τους πιο φαεινούς νόες αυτού του κόσμου 
- και τόσο καταδίωξαν πολλοί στο διάβα 
των εποχών; Τίποτε περισσότερο και τί-
ποτε λιγότερο από «το πιο σημαντικό βι-
βλίο»14 στη ζωή των Εβραίων, «η ραχο-
κοκαλιά» του δημιουργικού τους βίου και 
της εθνικής τους οντότητας.15 Όπως έχει 
γραφτεί, «Πρόκειται για μια σύζευξη νό-
μων, θρύλων και φιλοσοφίας, ένα μίγ-
μα ιδιάζουσας λογικής και ευρηματικού 
πραγματισμού, ιστορίας και επιστήμης, 
ανεκδότων και ευθυμίας. Πρόκειται για 
μια συλλογή παραδόξων, …»,16 για μια 
«μοναδική πνευματική επίτευξη». 17 Ταλ-
μούδ είναι η διαρκής επιθυμία για γνώση 

Ταλμούδ είναι η 
διαρκής επιθυμία 

για γνώση και σοφία 
διά της συνεχούς 

μελέτης της Τορά, 
όταν μάλιστα αυτή 
η τελευταία ενέχει 
το χαρακτήρα και 

τη σοβαρότητα μιας 
Εντολής (mitzvat 
talmud Torah).
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και σοφία διά της συνεχούς μελέτης της 
Τορά, όταν μάλιστα αυτή η τελευταία ενέ-
χει το χαρακτήρα και τη σοβαρότητα μιας 
Εντολής (mitzvat talmud Torah).18

[Κ. Θ. Ζάρρας, «Ταλμούδ» Εισαγωγή]
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Ταλμούδ και Ορθοδοξία

Του ΜΑΡΙΟΎ Π. ΜΠΕΓΖΟΎ,  
Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

To Ταλμούδ είναι για τον ορθόδοξο ιουδαϊσμό 
ό,τι πε ρίπου είναι η Φιλοκαλία για τον ορθόδο-
ξο χριστιανισμό, και στις δύο αυτές περιπτώσεις 
πρόκειται για μια μείζονος σημασίας συλλογή 

σχολίων από καταξιωμένες θρησκευ τικές προσωπικότητες, 
«πατέρες», επί των πηγών της πί στης τους με άμεση ανα-
φορά στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή του βίου των 
μελών της πιστεύουσας κοινότητας διαμέσου των αιώνων.

Παρά τις αναντίρρητες και αναπόφευκτες διαφοροποι-
ήσεις παρατηρούνται πολλές ομοιότητες, που αντανα-
κλούν την ανάγκη κάθε παράδοσης να επιβιώνει όχι μόνο 
μέσα στον χρόνο κι ενάντια στη φθορά της Ιστορίας, αλλά 
εξίσου και μέσα στον χώρο της καθημερινότητας παρά τις 
αντιξοότητες του εκάστοτε κοσμικού περιβάλλοντος.

Η Φιλοκαλία είναι κατιτί εντελώς διαφορετικό από το 
Ταλμούδ, αλλά συγγενεύει στη βάση της θρησκευτικής λο-
γικής, ότι δηλαδή η ιστορία κάθε θρησκείας είναι η ιστορία 
της ερμηνείας της ή μάλλον των ερμηνειών της. Θεολογι-
κά η Φιλοκαλία και το Ταλμούδ διαφέρουν, θρη σκειολογικά 
όμως συγγενεύουν απροσδόκητα. Συγκρίνοντας φιλολογι-
κά την Φιλοκαλία με το Ταλμούδ διαπιστώνουμε τη διαφο-
ρά ως προς το είδος του λόγου που χρησιμοποιείται. Στη 
Φιλοκαλία απουσιάζει παντελώς το νομικό - τελετουργικό 
ύφος της Χαλαχά και πλεονάζει μόνο το θεολογικό - ηθι-
κό μέρος το οποίο συναντάμε στην Αγγαδά. Αλλά, όπως 
η Αγγαδά είναι το δημοφιλέστερο λα τρευτικό ανάγνωσμα 
των ορθόδοξων Ιουδαίων, έτσι και η Φιλοκαλία είναι το πιο 
αγαπημένο μελέτημα των ορθό δοξων χριστιανών.

Όπως η Αγγαδά δεν είναι δεσμευτική έτσι και η Φιλο-
καλία είναι ιδιωτικό ανάγνωσμα πνευματικής οικοδομής 
των χριστιανών έχει, όμως, αγαπηθεί τόσο πολύ ως κεί μενο 
που στην καθημερινή ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή αποτε-
λεί εγκόλπιο κάθε πιστού. Ένα από αυτά τα φιλοκαλικά κεί-
μενα, τα «Ασκητικά» του Εφραίμ του Σύρου, βρισκόταν στο 
προσκέφαλο του Ντοστογιέφσκι, που παρέπεμπε σε αυτά 
πυκνά συχνά στα έργα του, ιδίως στους Αδελφούς Καρα-
μαζόφ.

Η θεολογική διαφορά της Φιλοκαλίας από το Ταλμούδ 
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είναι σχεδόν ουρανομήκης και περίπου αυτονόητη. 
Tα δύο κείμενα απέχουν παρασάγγας και, μάλιστα, 
τόσο όσο αφίστα ται η ιουδαϊκή ορθοδοξία από την 
χριστιανική ορθοδοξία.

Η απρόσωπη και άσαρκη διαμεσολάβηση Θεού - 
ανθρώ που στον ιουδαϊσμό και η προσωπική, ενυπό-
στατη και ένσαρκη διαμεσολάβηση θείου - ανθρώπι-
νου μέσω του Θε ανθρώπου Ιησού Χριστού οριοθε-
τούν με θεολογική ε πάρκεια τη διαφοροποίηση Νό-
μου (Τορά) και Ευαγγελίου, Παλαιάς Διαθήκης και 
Καινής Διαθήκης, Εβραϊκής Βίβλου και Αγίας Γραφής. 
Στον ιουδαϊσμό απουσιάζει η αξίωση του χριστιανι-
σμού για την ύπαρξη ενός προσώπου που ενσαρκώνει 
θείο και ανθρώπινο στην ακεραιότητά τους.

Η υιοθέτηση αυτής της αξίωσης ως πίστης - 
εμπιστοσύ νης στον Ιησού Χριστό κάνει κάποιον 
χριστιανό. Η δυσπιστία ή η απαξίωση μιας τέτοιας 
αξίωσης διατηρεί καθέναν στον εξωχριστιανικό χώ-
ρο, θρησκευτικό ή μη, μονοθεϊ στικό ή όχι, ιουδαϊ-
κό, μουσουλμανικό ή οποιονδήποτε άλλο. Θα ήταν 
περιττή φλυαρία κάθε παραπέρα ενασχό ληση με 
το πώς αυτή η θεμελιώδης διαφοροποίηση μεταξύ 
προσωπικής και απρόσωπης διαμεσολάβησης θείου 
- αν θρώπινου τροποποιεί τον χριστιανισμό και τον 

ιουδαϊσμό, έτσι ώστε τα φιλολογικώς παρόμοια κεί-
μενά τους, σαν την Φιλοκαλία και το Ταλμούδ, να 
διαφορίζονται θεολο γικώς σε τέτοιο μεγάλο βαθμό.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάθε θρησκευ-
τική πα ράδοση παράγει τέτοια κείμενα, που ως ιδι-
ωτικό ανάγνω σμα και προσωπική μελέτη ανήκουν 
σε όλους μας, είτε είμαστε μέλη μιας από αυτές τις 
παραδόσεις είτε όχι. Άλ λωστε, κάθε πίστη ανήκει 
σε όλους τους ανθρώπους κι όχι μόνο στους δικούς 
της πιστούς, μια και δεν είναι δήθεν ιδιοκτησία ή τά-
χα κτήμα μιας κάποιας θεσμοποιημένης εκδοχής 
του ιερού, αλλά απόκτημα κάθε πολιτισμού οποι-
ασδήποτε εποχής.

Όπως εύστοχα έθετε το ζήτημα από την πλευρά 
του ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος: «Ο χριστιανι-
σμός δεν είναι μόνο για τους χριστιανούς… Ο Ιησούς 
δεν ανήκει μόνο σε όσους ανήκουν στον Ιησού». Κά-
τι ανάλογο ισχύει και για το Ταλμούδ, όπως επιση-
μαίνει ο Κ. Ζάρρας: «Ο μουσουλ μάνος θα βρει πολ-
λά στοιχεία κοινά με τη δική του πίστη και ίσως κα-
τανοήσει καλύτερα τη δική του ιστορική δια δρομή. 
Αλλά και ο χριστιανός μπορεί να αγγίξει μια πα-
μπάλαια κοινή φλέβα και να αναγνωρίσει έναν ξε-
χασμένο αδελφό».

Ο Νόμος, η Γνώση και η Σοφία 
στο δρόμο προς την Αλήθεια 

Πρόλογος του  Ραββίνου Αθηνών κ. ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΝΕΓΡΙΝ

Διότι σε πλήθος σοφίας αφθονία θυμού,
κι ο προσθέτων γνώση προσθέτει πόνο.

[Εκκλησιαστής 1:18]

Προς μιαν οφθαλμαπάτης όαση τρέχει 
εκείνος που θεωρεί την κατά γράμμα 
ψυχρή υπακοή στο Νόμο ως τη μόνη 
λύτρωση, και μέσω αυτής δικαιολογεί 

τις ηθικές και θεόκλητες ανάγκες του.
Καθώς είναι το «πνεύμα του νόμου», και δη του 

Θεοποίητου, αυτό που οφείλει να συνεργάζεται και 
να διαπνέει χρωματίζοντας το γράμμα αυτού, όπως 
μας διδάσκουν οι διηγήσεις του προφήτη Ναθά 
προς τον μέγα μελωδό Βασιλιά Δαβίδ (βλ. Β’ Σαμου-
ήλ 12:1-14).

Είναι ως εκ τούτου το «πνεύμα του νόμου» που 
χρήζει ορθής κατανόησης του Νόμου. Μίας ακα-
τάπαυστης δίψας δηλαδή για συνειδητή αφομοίω-
ση, για σαφή και πλήρη αντίληψη του νοήματός του, 
που πηγάζει αβίαστα (μα κοπιαστικά) από την τα-
κτική κι ανελλιπή, αφοσιωμένη μελέτη και που δια-
μορφώνεται προσαρμοζόμενο στο κοινωνικό περι-
βάλλον και την εκάστοτε εποχή.

Ποιος όμως δε βίωσε την απογοήτευση από τη 
βασανιστική έλλειψη της ζείδωρης, για την κατανό-
ηση, γνώσης;
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Την ένταση και ζοφερή αγωνία της σκέψης και μό-
νο των κινδύνων της έλλειψης γνώσης και κατ’ επέ-
κταση της εκούσιας παραίτησης από την κατανόη-
ση, αλλά και την απομάκρυνση εν γένει από το Νόμο, 
εκφράζουν οι ακατάπαυστες, γεμάτες πάθος, αναλύ-
σεις και τα υποδουλωμένα στη λεπτομέρεια «πιλπου-
λίμ» των μελετητών της Σούρας και της Πουμπεδιθά.

Ωστόσο, επικίνδυνες θα χαρακτήριζε κανείς τις 
λεξιθήριες αναζητήσεις της ανεξάρτητης γνώσης. 
Καθώς μονάχα η γνώση εκείνη, η οποία αναμορ-
φώνει την υποκειμενικότητα, για να γεννήσει το 
αντικειμενικό, ώστε να επισύρει τελικά την Αλή-
θεια, της επιτρέπεται να διυλίζεται σε σοφία. Είναι 
απαραίτητος επομένως, ο διαχωρισμός της Αλή-
θειας από τη γνώση.

Οι συνεχείς, ακούραστες συζητήσεις και διαξι-
φισμοί των Σοφών του Ταλμούδ, αξιωματικά απο-
δεικνύουν, μετά ανένδοτης επιμονής και πείσματος, 
πως η Αλήθεια στην απολυτότητά της είναι αιώνια. 
Πολύπλευρη μεν, που εκδηλώνεται μέσα από πολύ-
πλοκες και πολυδαίδαλες εκφάνσεις, μοναδική δε.

Ύπενθυμίζουν με τον τρόπο αυτό πως η γνώση 
είναι μεταβλητή και μετατρεπόμενη. Αλλάζει δε εύ-
κολα όταν συνειδητοποιεί πως ξεστράτισε από τον 
κύριο στόχο της, την κατανόηση της Αλήθειας.

Μέσα από τις πυκνογραμμένες σελίδες του Ταλ-
μούδ (και των προφορικών Μωσαϊκών παραγγελ-
μάτων που παραθέτονται σε αυτό), ο Νόμος επι-
στρατεύει τη γνώση, ικανοποιώντας την αντίληψη, 
γίνεται νοηματικά κατανοητός, ομόγνωμα υιοθε-
τείται, υλοποιείται κι ενσαρκώνεται, μεταπλάθεται 
σε σοφία, για να οδηγήσει το πνεύμα, το εξαρτώμε-
νο από την ύλη, στην Αλήθεια.

Το παρόν έργο παρουσιάζει επιτυχώς μια συνο-
πτική εικόνα της «θάλασσας του Ταλμούδ». Μέσα 
από ένα διάπυρο ακαδημαϊκό πνεύμα, διανθισμένο 
από μετριασμένο λυρικό λόγο, φωτίζει προσεκτικά 
και μεθοδικά τη γνώση που κρύβουν μέσα τους αυ-
τοί οι ανοίκειοι προς το ευρύ κοινό τόμοι και ανα-
δεικνύει τη σοφία που απορρέει από μέσα τους˙ μια 
σοφία, μαθητές και μελετητές της οποίας μπορούμε 
κάλλιστα να είμαστε όλοι.

Για τη δομή του βιβλίου:

Με έναν ευρηματικό τρόπο, στην τριμερή διαίρεση των 
περιεχομένων του βιβλίου «Ταλμούδ» συνδυάζονται 
όλα όσα θα ήθελε (ή και θα έπρεπε) να γνωρίζει κά-

ποιος που ενδιαφέρεται για το θέμα.

Έτσι, στο πρώτο Μέρος πα-
ρουσιάζεται η ιστορική διαδρο-
μή του Ταλμούδ, από την επο-
χή των Ζουγγώτ έως την κα-
ταγραφή της Μισσνά, της Το-
σεφτά και των δυο Ταλμουδίμ, 
έως και την καύση του Ταλμούδ 
στην πυρά (ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον κεφάλαιο) και την εκτύπω-
σή του στα πρώτα τυπογραφεία 
του κόσμου. Εδώ έλκει την προ-
σοχή και το κεφάλαιο για τη 
«συλλογιστική του Ταλμούδ», 
όπου και σύγκριση με διαλό-
γους του Πλάτωνα.

Στο δεύτερο Μέρος πα-
ρουσιάζονται εύτακτα κατανε-
μημένες οι βασικές θεολογικές 
διδαχές του Ταλμούδ, από τις 
διάφορες διατυπώσεις για τον 
Θεό και τον αγγελικό κόσμο 
έως τον άνθρωπο, την Τορά, 
τον Μεσσία και άλλα πολλά.

Στο τρίτο Μέρος συγκε-
ντρώνονται επιλεγμένα και 
σχολιασμένα κείμενα από το 
Ταλμούδ για πολλά και διαφο-
ρετικά θέματα από τη ζωή των 
αρχαίων Σοφών μας. Εδώ, ακτι-
νοβολεί η σοφία των μαθημά-

των της καθημερινής ζωής, έτσι 
όπως αυτή καθρεφτίζεται και 
διασώζεται στις σελίδες αυτής 
της πανάρχαιας συλλογής.

Δεδομένου ότι λόγω της 
απεραντοσύνης του υλικού της 
η πολύτομη συλλογή των Ραβ-
βίνων Σοφών μας έχει χαρα-
κτηριστεί σαν «το πέλαγος του 
Ταλμούδ», ο συγγραφέας πλο-
ηγεί στα νερά του αποτελεσμα-
τικά και ωφέλιμα. Αν και γραμ-
μένο από έναν Πανεπιστημι-
ακό, το ύφος γραφής είναι ρέ-
ον και βατό και το κείμενο σί-
γουρα ευανάγνωστο. Αν και 
περιέχει πληθώρα πληροφορι-
ών, διαβάζεται εύκολα και από 
όλους.

Ραββίνος Γκαμπριέλ Νεγρίν
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Ανασκάπτοντας το αρχαιολογικό παρελθόν 
της εβραϊκής κοινότητας της Χίου

Η περίπτωση του νεοαποκαλυφθέντος συναγωγικού κτηρίου 
της πρώιμης βυζαντινής περιόδου

Των ΖΑΝΕΤ ΜΠΑΤΤΙΝΟΎ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΎΔΑΡΟΎ

Το νησί της Χίου αποτελεί το πέμπτο με-
γαλύτερο νησί της Ελλάδας, ενώ απέχει 
μόλις 8 χλμ. από τις δυτικές ακτές της 
Τουρκίας. Η κατοίκηση του νησιού χρο-

νολογείται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια με τους 
Πελασγούς να αποτελούν τους πρώτους κατοίκους 
του. Ήδη από τον 11ο π.κ.ε/π.Χ. και κυρίως λόγω του 
δεύτερου εποικισμού του νησιού από τους Ιωνες, η 
Χίος αναδείχθηκε σε μια ισχυρή ναυτική δύναμη και 
σε ένα από τα σημαντικότερα μεταπρατικά κέντρα 
του Αιγαίου εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και 
των λιμένων της, ενώ το εύφορο έδαφός της κατέ-
στησε το νησί ένα από τα σπουδαιότερα εξαγωγικά 
κέντρα αγροτικών προϊόντων με κυριότερο αυτό του 
οίνου, γνωστού και ως Αριούσιου οίνου και της μα-
στίχας.

Στο μνημειώδες έργο του Ιουδαϊκή Αρχαιολο-
γία, ο ιστορικός Τίτος Φλάβιος Ιώσηπος (Yosef ben 
Matiyahu ha Cohen - Titus Flavius Josephus) ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ότι το 14 π.κ.ε./π.Χ. ο Ηρώ-
δης ο Μέγας, βασιλιάς της Ιουδαίας επισκέφτηκε το 
νησί της Χίου, όπου και διέμεινε για αρκετές ημέρες. 
Όπως μαρτυρά ο ιστορικός, κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στο νησί ο βασιλιάς Ηρώδης έτυχε 
μεγάλης υποδοχής, ενώ ο ίδιος προέβη σε ευεργεσί-

ες, όπως για παράδειγμα στην πληρωμή των χρεών 
των κατοίκων στους Ρωμαίους. Το σχετικό απόσπα-
σμα αναφέρει: [18] ὁ δ’ ἐπιδιέτριβεν ἡμέρας πλείους 
ἐν τῇ Χίῳ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν προσιόντων αὐτῷ δε-
ξιούμενος ἀνελάμβανεν βασιλικαῖς δωρεαῖς, αὐτῆς δὲ 
τῆς πόλεως ἰδὼν πεπτωκυῖαν στοάν, ἣν ἐν τῷ Μιθρι-
δατικῷ πολέμῳ καθαιρεθεῖσαν οὐχ ὥσπερ τὰ ἄλλα διὰ 
μέγεθος καὶ κάλλος ἀναστῆναι ῥᾴδιον ἦν, [19] χρήμα-
τα δοὺς ὅσα μὴ μόνον ἐπαρκεῖν, ἀλλὰ καὶ περιττεύειν 
ἐδύνατο πρὸς τὴν συντέλειαν τοῦ κατασκευάσματος, 
ἐνετέλλετο μὴ περιορᾶν, ἀλλὰ θᾶττον ἐγείρειν ἀπο-
καθιστάντας τῇ πόλει τὸν ἴδιον κόσμον, [20] αὐτὸς δὲ 
λήξαντος τοῦ πνεύματος εἰς Μιτυλήνην κἀκεῖθεν εἰς 
Βυζάντιον παρακομισθείς, ὡς ἤκουσεν ἐντὸς Κυανέων 
ἤδη πεπλευκέναι τὸν Ἀγρίππαν, μετέσπευδεν ὡς ἐνῆν 
[Ιουδ. Αρχαιολ. 14, 18-19]. Αν και το συγκεκριμένο 
απόσπασμα δεν συνδέει με ασφάλεια την παρου-
σία Ιουδαίων στο νησί, ωστόσο, αυτή δεν μπορεί να 
αποκλειστεί αν ληφθεί υπόψη η εκτεταμένη ιουδα-
ϊκή διασπορά στον αιγιακό χώρο κατά τους αυτο-
κρατορικούς χρόνους (Galante, A., Histoire des Juifs 
de Turquie, tome VII, Isis, Istanbul 1958, σελ. 204, 
υποσημ. 2,3).

Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο και κυρίως λό-
γω της έλλειψης φιλολογικών και επιγραφικών τεκ-

Επιγραφή 
του 

ψηφιδωτού 
δαπέδου της 

Συναγωγής 
στη Χίο.

ΡΙΖΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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μηρίων μέχρι και τους μέσους βυζαντινούς χρόνους, 
η αποκάλυψη της εβραϊκής συναγωγής από την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Χίου* (πρώην 3η ΕΒΑ), έτσι όπως 
αυτή παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό, τον Σεπτέμ-
βριο του 2015 και με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με θέμα «Βία και Ανεκτι-
κότητα», αποτελεί ένα σπουδαίο και σπάνιο εύρημα, 
το οποίο τοποθετεί το νησί της Χίου στον επιστημο-
νικό χάρτη των αρχαίων διασπορικών συναγωγών, 
ενώ μαζί με τις Συναγωγές της Δήλου και της Αίγι-
νας αποτελούν με σχετική επιφύλαξη τις αρχαιότε-
ρες συναγωγές επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Στη θέση Παλαιόκαστρο, όπου βρισκόταν το δι-
οικητικό κέντρο της Χίου ήδη από την ελληνιστι-
κή εποχή, στη συνοικία της Αγίας Άννας Καπέλ-
λας, εντοπίστηκαν το 2008 κατά τη διάρκεια σω-
στικών ανασκαφών σε οικόπεδο ιδιώτη, τα αρχιτε-
κτονικά λείψανα δυο κτηρίων που χωρίζονταν από 
οδό (Αναλυτικά για το χρονικό των σωστικών ανα-
σκαφών πρβλ. Μισαηλίδου Α., Αρχαιολογικό Δελτίο 
64 (2009), σελ. 944-946). Σύμφωνα με τους υπεύθυ-
νους αρχαιολόγους-ανασκαφείς έχει αποκαλυφθεί 
το νότιο κλίτος και τμήμα του “νάρθηκα” της Συ-
ναγωγής, σε βάθος πέντε μέτρων από το επίπεδο 
των οδών Αγ. Αποστόλων και Αγ. Φωτίου, του πάρ-
κου Θελούδη και του γειτονικού χώρου στάθμευ-
σης. Το ελάχιστο εκτιμώμενο πλάτος του συναγω-
γικού κτηρίου φτάνει τα δεκαέξι μέτρα και χρονο-
λογείται στον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα. Το κτήριο 
φαίνεται πως συνεχίζεται στις παρακείμενες οδούς. 
Η Συναγωγή σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ανασκα-
φικά δεδομένα φαίνεται πως βρισκόταν σε χρήση 
μέχρι τον 7ο αιώνα και είναι κτισμένη πάνω σε πα-
λαιότερα κτίσματα. Παράλληλα με το κύριο συνα-
γωγικό κτήριο, η ανασκαφή αποκάλυψε και τμή-
ματα από γειτονικό κτήριο που χρησίμευε ως βοη-
θητικός χώρος της Συναγωγής. Δεν αποκλείεται οι 
χώροι του κτηρίου αυτού να σχετίζονται με τα λε-
γόμενα συγκύροντα κτήρια, τα οποία γειτνίαζαν 
των συναγωγών και χρησιμοποιούνταν ως βοηθη-
τικοί χώροι (Levine, L., The Ancient Synagogue. The 
First Thousand Years, Yale University,2 2005, σελ. 86 
και υποσημ. 36). Το εντυπωσιακό ψηφιδωτό δάπε-
δο της Συναγωγής φέρει δύο επιγραφές στα ελλη-
νικά, η μία σε tabula ansata και η δεύτερη εντός τε-
τραγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο διακοσμημέ-

νου με λευκούς ρόμβους. Στη δεύτερη αυτή επιγρα-
φή οφείλεται και η ταύτιση του κτηρίου ως Συνα-
γωγής, καθώς στους τρεις πρώτους στίχους της επι-
γραφής οι ανασκαφείς ανέγνωσαν την φράση «ΕΙ-
ΡΗΝΗ ΤΑΙΣ ΣΎΝ/ ΑΓΩΓΑΙΣ ΕΎΛΟΓΙΑ /ΤΩ ΕΙΣΣΤΡΑ-
ΗΛ». Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι πρόκειται για 
παλαιοχριστιανική βασιλική, εξαιτίας και της τυ-
πικής βυζαντινής εικονογραφικής θεματολογίας 
του κτηρίου, εντούτοις η αποκάλυψη της επιγρα-
φής δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης περί της 
ιουδαϊκότητας του κτηρίου. Ταυτόχρονα, η εύρεση 
στέρνας καθώς και η θέση της Συναγωγής πλησίον 
φυσικής πηγής ύδατος, σύμφωνα με τις ταλμουδι-
κές οδηγίες, ενίσχυσαν περαιτέρω την επιχειρημα-
τολογία της ταυτίσεως του κτηρίου (Levine, L., The 
Ancient Synagogue. The First Thousand Years, Yale 
University,2 2005, σελ. 331). Ο εντοπισμός του μο-
ναδικού αυτού ευρήματος οδήγησε στην απόφαση 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, στην οποία ανή-
κει και η τελική δημοσίευση, για απαλλοτρίωση του 
χώρου, ενώ μέχρι σήμερα οι ανασκαφικές εργασίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Η περαιτέρω δημοσίευση και 
μελέτη αυτού του σπάνιου και σπουδαίου ανασκα-
φικού ευρήματος, την οποία έχουν αναλάβει με εν-
θουσιασμό και ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον 
οι ανασκαφείς, θα κομίσει σημαντικές πληροφορί-
ες για την κοινοτική, πολιτιστική και θρησκευτική 
οργάνωση των πρώτων εβραϊκών κοινοτήτων κατά 
τους ρωμαϊκούς και πρώιμους βυζαντινούς χρόνους 
όχι μόνο για τον ελλαδικό χώρο, αλλά και για την 
ιστορία της ευρωπαϊκής ιουδαϊκής διασποράς, συ-
νολικά. Από τον 5ο έως και τον 10ο αιώνα φαίνεται 
-από τα μέχρι στιγμής δεδομένα- πως οι πηγές σι-
ωπούν σχετικά με την παρουσία Εβραίων στη Χίο.

Επιγραφή του ψηφιδωτού δαπέδου με αναφορά στη συναγωγική 
χρήση του χώρου.
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Τον 11ο αιώνα (1049) και επί κυριαρχίας του 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ΄ του Μονομάχου 
(1042-1053) σύμφωνα με τις γραπτές πηγές ζού-
σαν στο νησί τουλάχιστον 15 εβραϊκές οικογένειες 
(Oikonomides, N., The Jews of Chios (1049). A Group 
of Excusati, στο Mediterranean Historical Review 
Vol 10. No. 1-2, σελ. 218-225). Σύμφωνα με το Χρυ-
σόβουλο που εξέδωσε ο αυτοκράτορας προς τη Νέα 
Μονή Χίου, τα μέλη των εβραϊκών οικογενειών, τα 
οποία ζούσαν ελεύθερα μέχρι τότε ως «πάροικοι» 
ανάμεσα σε άλλους Εβραίους του νησιού, παραχω-
ρούνταν πλέον στη Μονή, η οποία εφεξής είχε την 
απόλυτη κυριαρχία αυτών με στόχο να εργαστούν 
στα κτήματά της. Μεταξύ των ετών 1160/64 και 
1165/67-8, επί αυτοκράτορος Μανουήλ Α΄ Κομνη-
νού, έλαβε χώρα η επίσκεψη του ραββίνου Βενιαμίν 
εκ Τουδέλης, ο οποίος και ανέφερε την ύπαρξη πε-
ρίπου 400 Ιουδαίων [sic] στο νησί της Χίου στους 
οποίους συμπεριέλαβε και τους ραββίνους Ηλία Χε-
μάν και Σαμπετάι (Βενιαμίν εκ Τουδέλης, Το Βιβλίο 
των Ταξιδίων στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρι-
κή, Εισαγωγή - Σχόλια: Μεγαλομμάτης Κ. - Σαββί-
δης Α., Μετάφραση: Βλαχοπούλου, Φ., Εκδόσεις Στο-
χαστής, Αθήνα 1994, σελ. 67). Γύρω στο 1346 οι Γε-
νουάτες καταλαμβάνουν τη Χίο στην οποία και βρί-
σκουν «μια καλά οργανωμένη κοινότητα με μεγά-
λη ιστορία» (Φρεζής Ρ., Ψηφίδες Ιστορίας του Ελλη-
νικού Εβραϊσμού, Βόλος 2007, σελ. 379). Οι Εβραί-
οι φαίνεται πως κατοικούσαν στο Φρούριο της πό-
λης στη συνοικία καλούμενη ως γκέττο ή τζουντέκα 
(εβραϊκή). Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η 
Κοινότητα γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση μέχρι περίπου 
και το 1822 όταν και εξαιτίας της καταστροφής της 

Χίου πολλοί Εβραίοι εγκαταλείπουν το νησί. Ο σει-
σμός του 1881 αναγκάζει τις περίπου 70 εβραϊκές 
εναπομείνασες οικογένειες να εγκατασταθούν στην 
περιοχή γνωστή και ως «Άγιος Νικόλαος του βου-
νού». Με την ενσωμάτωση του νησιού στην Ελλά-
δα, η Ισραηλιτική Κοινότητα Χίου ανακηρύσσει το 
1913 επίτιμο πρόεδρό της τον Κυβερνήτη του νη-
σιού Δημήτριο Θεοδωράκη. Το 1953 εγκαταλείπει 
το νησί και η τελευταία εβραϊκή οικογένεια του Α. 
Μενασέ (Για ένα σύντομο ιστορικό της Κοινότητας 
πρβλ. Φρεζής ό.π., σελ. 378-382). Οι εναπομείνα-
σες εβραϊκές επιτύμβιες πλάκες, οι οποίες φυλάσ-
σονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης και 
χρονολογούνται ως επί το πλείστον από τον 16ο 
αιώνα, μαρτυρούν το πολυπολιτισμικό παρελθόν 
της Χίου και την ιστορία μιας ανθηρής και ακμά-
ζουσας εβραϊκής κοινότητας. Σήμερα στο νησί της 
Χίου δεν ζουν Εβραίοι. Ωστόσο, η αποκάλυψη της 
υστερορωμαϊκής Συναγωγής της Χίου, ενός μνημεί-
ου σπάνιου και μοναδικού, επιβεβαιώνει τα λόγια 
του ελληνιστή Ιουδαίου φιλοσόφου των αρχών του 
1ου αιώνα κ.ε./μ.Χ Φίλωνος όταν αναφέρει: «Ἰου-
δαίους γὰρ χώρα μία διὰ πολυανθρωπίαν οὐ χωρεῖ. ἧς 
αἰτίας ἕνεκα τὰς πλείστας καὶ εὐδαιμονεστάτας τῶν ἐν 
Εὐρώπῃ καὶ Ἀσίᾳ κατά τε νήσους καὶ ἠπείρους ἐκνέμο-
νται μητρόπολιν μὲν τὴν ἱερόπολιν ἡγούμενοι, καθ’ ἣν 
ἵδρυται ὁ τοῦ ὑψίστου θεοῦ νεὼς ἅγιος, ἃς δ’ ἔλαχον ἐκ 
πατέρων καὶ πάππων καὶ προπάππων καὶ τῶν ἔτι ἄνω 
προγόνων οἰκεῖν ἕκαστοι πατρίδας νομίζοντες, ἐν αἷς 
ἐγεννήθησαν καὶ ἐτράφησαν·» [Εἰς Φλάκκον, 46].

*  Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στην κα Όλγα Βάσση, 
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου και των 
αρχαιολόγων της Υπηρεσίας κας Άννας Μισαηλίδου και 
κας Παρισιάνθης Βαλάκου για την πρόσβαση στο σχε-
τικό υλικό και τις πληροφορίες που μας παρείχαν, χωρίς 
την βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η συγγρα-
φή του παρόντος σύντομου άρθρου.

*  Φωτογραφίες: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου & Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδος.

[Η Ζανέτ Μπαττίνου είναι Αρχαιολόγος και Διευθύ-
ντρια του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.
Η Αναστασία Λουδάρου είναι Αρχαιολόγος, ΜSc., 
Ερευνήτρια του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, 
Υποψ. Διδ. Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρ-
χαιολογίας, του Α.Π.Θ.].Άποψη του δαπέδου της νεοαποκαλυφθείσης Συναγωγής στη Χίο.
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Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και τα Ταχυ-
δρομεία του Ισραήλ προέβησαν σε κοινή 
έκδοση γραμματοσήμων με την ίδια πα-
ράσταση που κυκλοφόρησαν συγχρόνως 

στην Ελλάδα και το Ισραήλ, στις 9.2.2016. Η σειρά 
είναι αφιερωμένη στα 25 χρόνια πλήρων διπλωματι-
κών σχέσεων Ελλάδος και Ισραήλ και απεικονίζει τα 
λιμάνια της Χάιφας και της Θεσσαλονίκης.

Στο μήνυμά της η πρέσβυς του Ισραήλ στην Ελ-
λάδα κα Ιρίτ Μπεν-Άμπα, μεταξύ άλλων, τονίζει: 
«Το Κράτος του Ισραήλ και η Ελληνική Δημοκρα-
τία γιορτάζουν την 25η Επέτειο Πλήρων Διπλωματι-
κών Σχέσεων. Οι διμερείς σχέσεις μας έχουν ιστορία 
χιλιάδων χρόνων, καθώς οι δύο αρχαίοι λαοί μας εί-
χαν μεγάλη αλληλεπίδραση στην κοινή μας περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου… Σήμερα, το Ισραήλ και 
η Ελλάδα έχουν θερμές σχέσεις που βασίζονται στη 
φιλία και τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα. Η πο-
λυδιάστατη συνεργασία σε όλους τους τομείς στην 
κοινή μας περιοχή, αντικατοπτρίζει την ιστορική και 
πολιτισμική μας εγγύτητα και τις κοινές δημοκρα-
τικές αξίες μας. Εύχομαι στις χώρες και τους λαούς 
μας πολλά ακόμα χρόνια φιλικών σχέσεων».

Εκ μέρους των ΕΛ.ΤΑ. ο ειδικός σύμβουλος κ. 
Μωυσής Κωνσταντίνης δήλωσε: «Αισθάνομαι υπε-
ρήφανος που εργάστηκα για την πραγματοποίη-
ση αυτού του γραμματοσήμου που συμβολίζει τους 
στενούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ταυ-
τόχρονα είμαι διπλά συγκινημένος: ως εκπρόσωπος 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων, και ως πρόεδρος του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, του 
αντιπροσωπευτικού οργάνου του Ελληνικού Εβρα-
ϊσμού. Το γραμματόσημο αποτελεί για μένα ένα 
ορόσημο στο οποίο συγκεντρώνονται και εκπλη-
ρώνονται η αγάπη μου για τον φιλοτελισμό, η αγά-

πη μου για το Ισραήλ και η βαθειά μου πίστη στα 
πολλαπλά οφέλη από την παραγωγική συνεργασία 
μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ».

Τα γραμματόσημα παρουσιάστηκαν σε εκδήλω-
ση που συνδιοργανώθηκε από την Πρεσβεία του Ισ-
ραήλ στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, 
που έγινε στις 8.3.2016, στο Μέγαρο της Παλαιάς 
Βουλής. Με την παρουσίαση των γραμματοσήμων 
ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πλούσιων πολιτισμι-
κών δραστηριοτήτων που διήρκεσε ένα χρόνο και 
σηματοδότησε την 25η επέτειο από τη σύναψη πλή-
ρων διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ.

Κατά την εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς 
η πρέσβυς του Ισραήλ στην Ελλάδα, κα Ιρίτ Μπεν 
Άμπα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των 
ΕΛΤΑ, κ. Κωστής Μελαχροινός, και ο ειδικός σύμ-
βουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων και πρόεδρος 
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, 
κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης. Στη συνέχεια, ακολού-
θησαν ομιλίες προσωπικοτήτων που διατηρούν ιδι-
αίτερες σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Συ-
γκεκριμένα, μίλησαν ο βουλευτής και πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνο-Ισραηλινής 
Φιλίας, κ. Δημήτρης Σεβαστάκης, ο πρώην γενικός 
γραμματέας του Ύπουργείου Εξωτερικών και πρώ-
ην πρέσβυς της Ελλάδας στο Ισραήλ κ. Αναστάσι-
ος Μητσιάλης, ο επιχειρηματίας και πρώην πρέσβυς 
του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Ραμ Αβιράμ, η καθη-
γήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέ-
ας κα Λένα Διβάνη, η πολιτική επιστήμων και ερευ-
νήτρια του Ιδρύματος Yad Vashem στην Ιερουσα-
λήμ κα Γαρυφαλλιά Μίχα, η αρχιτέκτων και απόφοι-
τος του Πανεπιστημίου Τέχνιον της Χάιφας κα Μα-
τίλντα Μπεράχα, και ο διευθυντής σύνταξης της 
Huffington Post στην Ελλάδα κ. Νίκος Άγουρος.

25 χρόνια πλήρων
διπλωματικών 
σχέσεων

Κοινή 
έκδοση 

γραμματοσήμων

ΕΛΛΑΣ
ΙΣΡΑΗΛ
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Η «τρομοκρατία 
των μαχαιριών» 
θέτει σε κίνδυ-
νο τη ζωή κά-

θε Ισραηλινού πολίτη – στον 
δρόμο, στη στάση του λεω-
φορείου και του τραμ, στα 
καφέ και στα εμπορικά κέ-
ντρα. Ο απολογισμός, θλιβε-
ρός! Δεκάδες Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους 
τους δύο τελευταίους μήνες από επιθέσεις Παλαι-
στινίων ισλαμιστών. Άλλοι πυροβολήθηκαν, άλλοι 
μαχαιρώθηκαν, άλλοι καταπλακώθηκαν από τις ρό-
δες δολοφονικών αυτοκινήτων. Δεκάδες Παλαιστί-
νιοι νεκροί, εκ των οποίων πολλοί επιδίωξαν, ή και 
κατάφεραν, να μαχαιρώσουν Ισραηλινούς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Μαχμούντ Αμπάς από το 
βήμα του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι ασκεί σκλη-
ρή βία για να επιβάλει τα σχέδιά του για την κατά-
κτηση των ισλαμικών και χριστιανικών ιερών τό-
πων στην Ιερουσαλήμ. Σε αυτό το κρίσιμο χρονι-
κά σημείο, λοιπόν, παρατηρούμε τη στροφή που κά-
νει ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, φορτίζοντας τη σύ-
γκρουση με μια εξαιρετικά επικίνδυνη παράμετρο: 
το θρησκευτικό συναίσθημα. Απευθύνεται δηλα-
δή στον λαό του, προτάσσοντας μια δήθεν ισραηλι-
νή απειλή για την πλατεία των Τεμένων, και φαίνε-
ται να προσεταιρίζεται τις μεθόδους της Χαμάς και 
του «Ισλαμικού Κράτους», υιοθετώντας την κουλ-
τούρα του θρησκευτικού μίσους. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι για πρώτη φορά, μέλος του «Ισλαμι-
κού Κράτους» ανάρτησε στο Διαδίκτυο βίντεο στο 
οποίο, μιλώντας στα εβραϊκά, απείλησε ότι «κανείς 
Εβραίος δεν θα μείνει ζωντανός στην Ιερουσαλήμ». 
Ύπάρχει όμως και η εικόνα της ανθρωπιάς. Εβραί-
ες και μουσουλμάνες γυναίκες στο Ισραήλ υπογρά-
φουν εκκλήσεις για τον τερματισμό της αιματοχυ-
σίας. Ισραηλινοί εστιάτορες προσφέρουν εκπτώ-
σεις σε κοινές παρέες Αράβων και Εβραίων, για να 
αποδείξουν ότι αυτά που ενώνουν είναι περισσότε-
ρα και ωφελιμότερα από εκείνα που διχάζουν, ενώ 
ο Σιμόν Πέρες καλεί ραββίνους, ιμάμηδες και αρχη-
γούς χριστιανικών εκκλησιών να αποκηρύξουν τη 
βία ως τακτική που είναι αντίθετη στις αρχές των 
μονοθεϊστικών θρησκειών.

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ και ο παγκόσμιος εβρα-

ϊσμός δέχονται επίθεση στο 
διπλωματικό μέτωπο. Έξι 
αραβικά κράτη –η Αλγερία, 
η Αίγυπτος, το Κουβέιτ, το 
Μαρόκο, η Τυνησία και τα 
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα– 
καταθέτουν στην UNESCO 
σχέδιο απόφασης, σύμφω-
να με το οποίο ο ιερότερος 

τόπος των Εβραίων, το Τείχος των Δακρύων, είναι 
τμήμα του Τεμένους Αλ Ακτσά. Τελικά, διαγρά-
φεται από το κείμενο η συγκεκριμένη πρόταση, η 
οποία στηρίζεται στην ασύστολη παραχάραξη της 
ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει το θρησκευ-
τικό πάθος των ισλαμιστών εναντίον των Εβραίων 
και του Ισραήλ. Πώς το πνεύμα λοιπόν «των δύο 
κρατών για δύο λαούς» συμβιβάζεται με την πρα-
κτική των μαχαιριών και της τρομοκρατίας; Μόνον 
οι Παλαιστίνιοι έχουν ευθύνη; Όχι, ευθύνη έχουν 
και κάποιοι ακραίοι Ισραηλινοί πολιτικοί, όπως ο 
υπουργός Γεωργίας Ούρι Αριέλ, ο οποίος υποστή-
ριξε ότι πάνω στην πλατεία των Τεμένων, θα πρέ-
πει να κτιστεί ο 3ος ναός του Σολομώντα! Ο Νετα-
νιάχου δηλώνει και πάλι ότι θα διαφυλάξει το status 
quo, «οι μουσουλμάνοι προσεύχονται, οι πιστοί των 
άλλων θρησκειών επισκέπτονται τον λόφο», απο-
μονώνοντας τις ακραίες φωνές κάποιων υπουργών 
του. Η λύση δεν είναι εύκολη. Η συνεχής αιματο-
χυσία ενισχύει τελικά τους ακραίους. Αλλά η αιμα-
τοχυσία αυτή δεν μπορεί να σταματήσει παρά μό-
νο μέσω μιας πολιτικής συμφωνίας, με την επίτευ-
ξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, που θα προ-
βλέπει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστι-
νιακού κράτους για τους Παλαιστινίους και θα δι-
ασφαλίζει την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ σε 
ασφαλή σύνορα.

Όπως είπε ο γνωστός Ισραηλινός συγγραφέ-
ας Αμος Οζ, «στο ίδιο σπίτι δεν μπορούμε να είμα-
στε συγκάτοικοι, ας φροντίσουμε να έχει ο καθένας 
το δικό του σπίτι και να δημιουργήσουμε μια ήρε-
μη γειτονιά».

 
[Ο Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ είναι πολιτικός επιστή-
μων, δημοσιογράφος και ανταποκριτής της εφημερί-
δας Yediot Achronot στην Ελλάδα. Το άρθρο του αυτό 
δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» της 10.11.2015].

Η «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ»

Του ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ

ΙΣΡΑΗΛ
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Έστειλα σήμερα τη δεκαεξάχρονη κόρη μου στο σχολείο της με 
το λεωφορείο. Κάθε μέρα πάει κι έρχεται με το λεωφορείο. Σε 
κανονικές συνθήκες κάτι τέτοιο θα έμοιαζε εντελώς φυσιολογι-
κό. Όμως, για τις συνθήκες που επικρατούν στο Ισραήλ, άνοιξη 

δύο χιλιάδες δύο, κάθε μέρα είναι και ένα καινούργιο τρομακτικό έργο.

Κάθε μέρα μέχρι να φτάσει στο 
σχολείο, καταπιάνομαι με τις δι-
άφορες δουλειές του σπιτιού, για 
να περάσει η ώρα, να έχω κάποια 
απασχόληση, να κάνω κάτι, αρκεί 
να μη με πιάσει πανικός, να διατη-
ρήσω την ισορροπία μου. Ακούω 
τις ειδήσεις, ακούω τις φωνές γύ-
ρω μου. Να μη σκάσει, προς Θεού, 
καμιά βόμβα και ακούσω αμέσως 
μετά το θόρυβο των ασθενοφόρων 
και των ανδρών ασφαλείας.

Μισό χρόνο τώρα ζω έτσι. Κά-
θε μέρα, μόνον αφού βεβαιωθώ 
πως δεν έγινε καμιά επίθεση στο 
Τελ Αβίβ, πως και ο μικρός μου 
γιος έφτασε στο σχολείο, που εί-
ναι πολύ κοντά στο σπίτι μας -μό-
νο τότε επιτρέπω στον εαυτό μου 
να κάτσει μπροστά στον υπολογι-
στή και να αρχίσει την καθημερι-
νή δουλειά.

Χθες το πρωί, πριν ακόμα 
βγουν τα παιδιά απ’ το σπίτι, η 
τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Στις 
εφτά και είκοσι ακριβώς, χλόμια-
σε το πρόσωπο του παρουσιαστή 
της πρωινής εκπομπής την ώρα 
που ανακοίνωνε πως έγινε επίθε-

ση σε λεωφορείο στη διασταύρω-
ση Μεγκιντό, στο βόρειο Ισραήλ. 
Ένας τρομοκράτης ανατινάχτηκε 
μέσα σε λεωφορείο και σκότωσε 
οχτώ. Παρακολουθήσαμε το κομ-
ματιασμένο λεωφορείο, τους αν-
θρώπους που έτρεχαν πέρα δώθε 
με τα φορεία και τον απεσταλμένο 
δημοσιογράφο του σταθμού που 
έφτασε την ίδια στιγμή στον τόπο 
της επίθεσης.

«Από την πείρα μας ξέρουμε», 
είπε ο ανταποκριτής από το χώρο 
της επίθεσης, «πως ο αριθμός των 
νεκρών θα αυξηθεί».

Δέκα τρεις μέρες νωρίτερα το 
Ισραήλ εισέβαλε σε μερικές παλαι-
στινιακές πόλεις για να εξαρθρώ-
σει λημέρια τρομοκρατών και ερ-
γαστήρια εκρηκτικών υλικών. Αυ-
τό έγινε μετά που έφτασε ο κόμπος 
στο χτένι. Ένας τρομοκράτης κα-
μικάζι ανατινάχτηκε μέσα σε πλή-
θος ανθρώπων που γιόρταζαν το 
πασχαλινό δείπνο στη Νατάνια, 
και σκότωσε είκοσι εφτά. Την επο-
μένη ακόμα ένας ανατινάχτηκε σε 
εστιατόριο στη Χάιφα σκοτώνο-
ντας δεν θυμάμαι πια πόσους.

Μετά που ο στρατός άρχισε να 
καταστρέφει τις τρομοκρατικές 
υποδομές ήρθαν καμιά δωδεκα-
ριά μέρες ηρεμίας. Χθες πέρασαν 
κι αυτές. Ο εφιάλτης -που είχα την 
ψευδαίσθηση πως είχε τελειώσει- 
ξανάρχισε.

Σαν μητέρα νοιώθω εντελώς 
ανεύθυνη. Μια που παί-
ζει τη ζωή των παιδιών της 

και τη δικιά της κορώνα-γράμμα-
τα. Πριν ένα χρόνο, μισό περίπου 
χρόνο αφού ξέσπασε αυτή η τόσο 
περιττή Ιντιφάντα -εφ’ όσον δεν 
απέχαμε πολύ από το να κλείσου-
με, στο Καμπ Ντέιβιντ, μια συμ-
φωνία για την ίδρυση παλαιστι-
νιακού κράτους!- επί δυο μήνες 
έστελνα την κόρη μου στο σχο-
λείο με ταξί. Μετά από μερικές μέ-
ρες είδα πως ήταν ένα έξοδο που 
δεν θα κατάφερνα να αντέξω. Της 
είπα απολογητικά: «πρέπει να ξα-
ναρχίσεις να πηγαίνεις με λεω-
φορεία, όμως πρόσεχε: πρόσεχε 
ποιος ανεβαίνει. Πρόσεχε τη συ-
μπεριφορά του κόσμου. Να βλέ-
πεις πάντα τον καθένα με υπο-
ψία. Είναι νευρικός; Να κοιτάς κα-
λά: Κρατάει μεγάλη τσάντα; Φο-
ράει χοντρό σακάκι ενώ έξω κάνει 
πολλή ζέστη; Αν ναι, πήγαινε στον 
οδηγό, πες’ του πως υποψιάζεσαι 
κάποιον, και κατέβα αμέσως από 

Η Ισραηλινή συγγραφέας Ορλι Κάστελ-Μπλουμ επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα 
συμμετέχοντας στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και σε λογοτεχνική εκδήλωση 
στην Αθήνα.
Στο δοκίμιό της αυτό η συγγραφέας περιγράφει τις αγωνίες μιας γυναίκας και μητέρας 
που προσπαθεί, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους –ενίοτε κινδύνους ζωής- να 
διατηρήσει την ισορροπία της και να ζήσει ζωή φυσιολογική. Το κείμενο γράφτηκε το 2002. 
Ως συγκλονιστική καταγγελία της τρομοκρατίας, θα μπορούσε να είχε γραφτεί μόλις χθες.
Η μετάφραση του δοκιμίου έγινε από τον ιστορικό και συγγραφέα Ιακώβ Σιμπή.

Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ

Της ΟΡΛΙ ΚΑΣΤΕΛ-ΜΠΛΟΎΜ

ΙΣΡΑΗΛ
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το λεωφορείο. Ή καλύτερα, βάλ-
το στα πόδια όσο πιο γρήγορα 
μπορείς». Συνέχισα να την καθο-
δηγώ: Να κάθεσαι στο πίσω μέ-
ρος του λεωφορείου, είναι πιο σί-
γουρο. Ή μάλλον, όχι, καλύτερα 
μπροστά. Ίσως πάλι καλύτερα θα 
ήταν να μην πας σχολείο;

Έχω και έναν γιο εννιά χρο-
νών. Τον εξάσκησα στο σπίτι πώς 
να συμπεριφερθεί σε περίπτωση 
που βρεθεί σε τρομοκρατική επί-
θεση με πυροβολισμούς.

«Να ξαπλώσεις κάτω, να σκε-
πάσεις το κεφάλι σου και να συρ-
θείς πίσω από κάποιο κάλυμμα».

Και στους δυο είπα: «Και αν 
δείτε πως δεν έχετε καμιά πιθα-
νότητα, τότε πείτε το Σεμά Ισρα-
έλ. Πείτε: Σεμά Ισραέλ Αντονάι 
Ελοένου Αντονάι Εχάντ».

Πριν δυο βδομάδες που 
τα τρομοκρατικά χτυπή-
ματα στην Ιερουσαλήμ 

έφτασαν εκεί που δεν πάει άλ-
λο, έπρεπε να πάω στην πρωτεύ-
ουσα, που δε με νοιάζει καν να τη 
μοιράσουν στα δυο, αρκεί να τε-
λειώνει πια αυτή η φρίκη. Να αρ-
χίσει μια συνετή διαπραγμάτευση 
με την άλλη πλευρά με ανθρώ-
πους που λένε την αλήθεια.

Πήγα, λοιπόν, να κάνω μια δι-
άλεξη στο Πανεπιστήμιο, στη βό-
ρεια Ιερουσαλήμ. Που και που δί-
νω τέτοιες διαλέξεις σε διάφορα 
μέρη του Ισραήλ, πράγμα που εί-
ναι για μένα ένα συμπλήρωμα 
στα έσοδά μου και καμιά φορά 
αυτό είναι το μοναδικό μου έσο-
δο.

Ο αυτοκινητόδρομος αριθ-
μός ένα είναι η κεντρική οδός 
που οδηγεί στην Ιερουσαλήμ. 
Παγιδεύτηκα σε ένα μποτιλιάρι-
σμα άνευ προηγουμένου. Ο Ντικ 
Τσέινι, ο αντιπρόεδρος των Ηνω-
μένων Πολιτειών, μόλις είχε έρ-
θει στο Ισραήλ για μια επίσκεψη-
αστραπή και για λόγους ασφα-
λείας είχαν κλείσει τους δρόμους.

Κινδύνευα να αργήσω. Μισώ 
την αργοπορία. Ακόμα και αν αυ-
τή είναι εξ’ αιτίας του Ντικ Τσέι-
νι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Βρισκό-
μουν σε ταξί που είχε στείλει το 
Πανεπιστήμιο να με πάρει.

Δυο ήταν οι επιλογές: ή να 
επιστρέψω ή να συνεχίσουμε από 
τον αυτοκινητόδρομο τέσσερα 
τέσσερα τρία, που περνάει μέσα 
από αραβικά χωριά και είναι γνω-
στός σαν «ο δρόμος των πυροβο-
λισμών».

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώ-
θηκαν εκεί τον τελευταίο ενάμι-
σι χρόνο σε ένοπλες επιθέσεις. Ο 
οδηγός του ταξί σταμάτησε στην 
άκρη του μποτιλιαρίσματος που 
είχε δημιουργηθεί στον κεντρικό 
άξονα για την Ιερουσαλήμ και εί-
πε:

«Εσείς, τι λέτε να κάνουμε;»
«Εγώ, τι να πω; Εσείς τι λέτε;»
«Εγώ λέω πως η Μερσεντές εί-

ναι καινούργια».
«Μερσεντές ξεμερσεντές, εί-

ναι αλεξίσφαιρη;»
«Όχι».
«Ε, τότε τι κερδίζουμε; Δεν πυ-

ροβολούν τις Μερσεντές;»
Κανένας από τους δυο μας δεν 

είχε διάθεση για αστεία. Δεν θυ-
μάμαι πώς πάρθηκε η απόφαση. 
Νομίζω πως από κοινού αποφα-
σίσαμε να το ρισκάρουμε, αποφα-
σίσαμε μαζί να το παίξουμε κορώ-
να-γράμματα.

Εκείνος για τα εκατόν ογδό-
ντα σέκελ, εγώ για τα χίλια σέκελ. 
Αναρωτήθηκα αν αυτή είναι η τι-
μή που εκτιμώ τη ζωή μου.

Έτρεχε τουλάχιστον εκατό σα-
ράντα, ακόμα και στις στροφές.

Ούτε αυτός θέλει να πεθάνει, 
σκέφτηκα.

Στο δρόμο δεν είδα ούτε ένα 
αυτοκίνητο. Στοιχειωμένος δρό-
μος. Όλοι προτιμούν να περιμέ-
νουν μέχρι ο Τσέινι να ξεμπλο-
κάρει τον ασφαλή δρόμο, τον κε-
ντρικό.

Σε όλη τη διαδρομή σιωπού-

σα, παρ’ ότι είμαι από εκείνους 
τους ανθρώπους που τους αρέσει 
να κουβεντιάζουν με τους οδη-
γούς. Μου αρέσει αυτή η επαφή 
που δημιουργείται ξαφνικά μετα-
ξύ δυο ανθρώπων και που γρήγο-
ρα εξανεμίζεται για πάντα. Όπως 
η σχέση που δημιουργείς με αυ-
τόν που κάθεται δίπλα σου στο 
αεροπλάνο και ήδη στην αναμο-
νή των αποσκευών συμπεριφέρε-
στε ο ένας στον άλλον σαν να εί-
στε ξένοι, και καμιά φορά νοιώ-
θεις αμηχανία όταν ο άλλος σε 
«πιάνει στα πράσα» συναντώ-
ντας τους συγγενείς σου που 
έχουν έρθει να σε υποδεχθούν.

Ο οδηγός σώπαινε και εκεί-
νος. Ακριβώς εκείνη την εβδομά-
δα είχε βγει ένα βιβλίο που είχα 
γράψει, ένα μυθιστόρημα, με τίτ-
λο «Ανθρώπινα κομμάτια». Το 
μυθιστόρημα βγήκε από τις εκ-
δόσεις Κινέρετ, με επιμέλεια της 
Φαμπιάνα Χέφετς. Πρόκειται 
για ένα ρεαλιστικό μυθιστόρη-
μα γραμμένο στο τρίτο πρόσωπο 
που λαβαίνει χώρα σε έναν πολύ 
κρύο χειμώνα που πλακώνει ξαφ-
νικά στο Ισραήλ. Το χειμώνα εκεί-
νον, εκτός από τους παγωμένους 
ανέμους, γίνονται πολλές επιθέ-
σεις, στις οποίες ο κοσμάκης δεν 
παύει να σκοτώνεται. Το έγραψα 
την περίοδο των επιθέσεων.

Δεν μπορούσα να αγνοήσω 
την επίδρασή τους πάνω στην 
καθημερινή ζωή. Και έτσι έγρα-
ψα μια «συνηθισμένη» πλοκή με 
απογοητεύσεις, αγάπες, και κοι-
νωνικά προβλήματα, με διαρκές 
φόντο τον ξαφνικό κρύο χειμώ-
να -και τις επιθέσεις. Έγραψα το 
βιβλίο αυτό για όλους εκείνους 
τους ανθρώπους που ζουν, σαν 
εμένα, αυτόν τον εφιάλτη, για να 
παρηγορηθούμε μαζί, καθώς και 
για τις επόμενες γενιές για να ξέ-
ρουν τι περάσαμε εδώ, και περνά-
με ακόμα.

Στο μυθιστόρημα αυτό ένας 
από τους ήρωες πεθαίνει στον 
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αυτοκινητόδρομο τέσσερα τέσ-
σερα τρία.

Φοβόμουν ότι θα μου συ-
νέβαινε ό,τι συνέβη στον ήρωα 
του μυθιστορήματος, και τότε θα 
ήταν ένα ωραίο ανέκδοτο. Κρίμα 
που δεν θα βρίσκομαι στην περι-
οχή να γελάσω και εγώ.

Φτάσαμε στην Ιερουσαλήμ, 
στο πανεπιστήμιο. Είχε σκοτει-
νιάσει. Είπα στον ταξιτζή:

«Μην είσαι τρελός και ξανα-
πάς από τον τέσσερα τέσσερα 
τρία, νυχτιάτικα. Πήγαινε από 
τον κεντρικό δρόμο. Σκοτείνιασε. 
Ο Τσέινι έφυγε».

«Βέβαια, βέβαια», συμφώνησε 
ο οδηγός.

Μια βδομάδα μετά που έπαι-
ξα τη ζωή μου κορώνα γράμμα-
τα -και ο οδηγός τη δική του- έγι-
νε επίθεση στο Τελ Αβίβ. Η κόρη 
μου είδε τον τόπο της επίθεσης 
την ώρα που τον έδειχναν στη τη-
λεόραση και μου είπε:

«Αμάν, χθες ήμουν εκεί».
«Τι;» είπα εγώ. «Δεν καταλα-

βαίνεις ότι απαγορεύεται να τρι-
γυρίζεις σε δημόσιους χώρους; 
Δεν καταλαβαίνεις ότι απαγο-
ρεύεται να πηγαινοέρχεσαι εδώ 
κι εκεί; Δεν καταλαβαίνεις ότι εί-
ναι επικίνδυνο!»

«Μαμά», είπε η κόρη μου. «Τι 
πρέπει, δηλαδή, να κάνω, να πά-
ψω να ζω;»

«Προς Θεού, όχι».

Σηκώθηκα για λίγο να ετοι-
μάσω ακόμα ένα φλιτζά-
νι καφέ. Στο Ισραήλ της 

άνοιξης 2002 μπορεί να είναι πο-
λύ σημαντικό: πέρασα δίπλα απ’ 
την κρεβατοκάμαρα και άκουσα 
στην τηλεόραση, που είχε μείνει 
ανοιχτή, για μια ακόμα επίθεση. 
Πέντε τραυματίες για την ώρα. 
Το νερό έβρασε. Μου τηλεφώνη-
σε μια φίλη και με ρώτησε αν ενο-
χλεί.

«Όχι», είπα, και εκείνη μου εί-
πε πως ανάμεσα στους 13 στρα-

τιώτες που σκοτώθηκαν στη Τζε-
νίν, ήταν και ένας δεύτερος ξά-
δελφος του άντρα της. Όχι, δεν 
πρόκειται να πάει στη κηδεία, 
βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυ-
μοσύνη. «Οι έγκυες γυναίκες εί-
ναι απαλλαγμένες», είπε.

Το απόγευμα είδα στην τηλε-
όραση να μιλάνε για τον νέο που 
σκοτώθηκε. Λένε πως δίδασκε 
εθελοντικά καράτε σε άρρωστα 
παιδιά, πως ήταν άγγελος, πως 
ήταν ψυχούλα.

Τι θα γίνει αύριο, δεν είναι 
απλά μια φράση. Είναι μια πραγ-
ματικότητα που συμπιέζει τη ζωή 
και την κάνει απλή επιβίωση.

Άκουσα χθες πως ο αντισημι-
τισμός στην Ευρώπη αυξάνεται. 
Δεν χρειάζεται να μου το πουν. 
Βλέπω τις ειδήσεις που έρχονται 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
από τις διάφορες χώρες στην Ευ-
ρώπη και την Αμερική, αυτές τις 
«αντικειμενικές» ειδήσεις που 
δείχνουν και τις δυο πλευρές, με 
τέτοιο μεροληπτικό τρόπο, λες 
και δεν μπορεί ο κάθε γνωστικός 
να δει τη διαφορά και μου έρχο-
νται στο μυαλό τόσα ερωτηματι-
κά και τόσες απορίες.

Μια από αυτές είναι πως δεν 
καταλαβαίνω τους αντισημίτες. 
Πραγματικά η συμπεριφορά τους 
είναι άξια απορίας. Αν δεν ήμουν 
Εβραία, -και ήμουν, ας πούμε, 
Ευρωπαία λίγο αντισημίτρια, 
όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μόνο με 
μια ελαφρά απέχθεια προς τους 
Εβραίους (παρ’ όλο που μερι-
κοί από τους καλύτερούς φίλους 
μου είναι Εβραίοι) -θα προτιμού-
σα να κάνω το παν ώστε το κρά-
τος των Εβραίων να είναι ασφα-
λές και υγειές, να ζήσουν σ’ αυτό 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι 
Εβραίοι, που ταράζουν συνέχεια 
την ιστορία της ανθρωπότητας. 
Αν ήμουν αντισημίτρια θα προτι-
μούσα οι Εβραίοι να ευδοκιμούν, 
αρκεί να μου αδειάσουν τη γωνιά.

Αν ήμουν λίγο αντισημίτρια, 

το ύψιστο συμφέρον μου θα ήταν 
το Κράτος του Ισραήλ να υπάρ-
χει σε πολύ ασφαλή σύνορα και 
οι κάτοικοι του να ζουν καλά. Για-
τί αν όχι, τότε -αλίμονο σε όλους- 
θα αρχίσουν πάλι οι Εβραίοι να 
στριφογυρίζουν μεσ’ στα πόδια 
μας, παντού, όπως παλιά, πριν 
από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Θα περιφέρονται γύρω μου 
Εβραίοι, και ακόμα χειρότερο, Ισ-
ραηλινοί, στη σύνταξη των εφη-
μερίδων, στις τηλεοράσεις, στην 
ιατρική, στα σούπερ μάρκετ, στα 
καταστήματα ρούχων και τα ψι-
λικατζίδικα, στους εκδοτικούς οί-
κους, στα πανεπιστήμια, παντού. 
Θα αναρωτιόμουν ως συνειδη-
τή αντισημίτρια- αυτό είναι εκεί-
νο που θα ήθελα; Να πλημμυρί-
σει η Ευρώπη από Εβραίους; Να 
με επισκέπτονται; Και αν όχι, αν 
δεν σας λείπουμε καν, τότε γιατί 
δεν προσπαθείτε να βοηθήσετε 
τους Εβραίους να περάσουν αυτή 
τη κρίση; Αντί να απειλείτε με κυ-
ρώσεις και να κάνετε γκριμάτσες 
στις τηλεοράσεις, μήπως θα ήταν 
καλύτερα να ’ρθείτε, να ζητήσετε 
ευγενικά κράνος, αλεξίσφαιρο γι-
λέκο, ανιχνευτή μετάλλων, αλεξί-
σφαιρο αυτοκίνητο και να μας 
βοηθήσετε να κάνουμε συζήτηση 
με τους Παλαιστίνιους, που ξαφ-
νικά τόσο εκτιμάτε, να φτάσουμε 
μαζί τους σε μια ανακωχή και να 
συμφωνήσουμε να ζούμε ήσυχα; 
Όχι ειρήνη σε πρώτο στάδιο. Μό-
νο ησυχία να υπάρξει εδώ. Μπου-
χτίσαμε το θάνατο. Και τον δικό 
μας. Και των Παλαιστινίων.

[Η Ορλι Κάστελ-Μπλουμ γεννή-
θηκε στο Τελ Αβίβ το 1960. Έχει 
γράψει μυθιστορήματα, δοκίμια 
και συλλογές διηγημάτων. Τα βι-
βλία της έχουν μεταφραστεί στα 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιτα-
λικά, σουηδικά, κινέζικα. Το μυθι-
στόρημά της Dolly City κυκλοφό-
ρησε και στα ελληνικά από τις εκ-
δόσεις Καστανιώτης].
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ΜΩΥΣΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

Οι Ισραηλιτικές 
Κοινότητες της 
Ελλάδος μετά 
το Ολοκαύτωμα 
Από τις εκθέσεις του 
Κανάρη Δ. Κωνσταντίνη
(Αυτοέκδοση, Αθήνα 2015)

Καταγράφοντας ένα ση-
μαντικό μέρος της οι-

κογενειακής του ιστορίας, ο 
Μωϋσής Κ. Κωνσταντίνης, 
επί σειρά ετών πρόεδρος 
του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος, πα-
ρουσιάζει το έργο του πατέ-
ρα του Κανάρη Δ. Κωνστα-
ντίνη, ιδρυτικού στελέχους 
του Ελληνικού Εβραϊσμού 
και πρώτου προέδρου του 
ΚΙΣΕ. Το έργο έχει διπλή ση-
μασία για τον δημιουργό του 
καθώς το προσωπικό στοι-
χείο συνδυάζεται με το οικο-
γενειακό πάθος για τα κοινά 
και τη διατήρηση της πολι-
τισμικής κληρονομιάς. Ταυ-
τόχρονα το βιβλίο αυτό έχει 
ιστορική αξία για την εβρα-
ϊκή κοινότητα της Ελλάδος, 
καθώς συνδέεται με την κρί-
σιμη περίοδο της ανασυ-
γκρότησης του Εβραϊσμού 
μετά την λαίλαπα του Ολο-
καυτώματος. Το κύριο μέρος 
του βιβλίου αποτελείται από 
τις εκθέσεις που συνέτασ-
σε μεταπολεμικά ο Κανάρης 

Κωνσταντίνης ύστερα από 
τις επισκέψεις του σε Ισρα-
ηλιτικές Κοινότητες ανά την 
Ελλάδα. Ο Κ. Κωνσταντίνης 
ταξίδευε τότε για λογαρια-
σμό των ΤΤΤ (Ταχυδρομεία, 
Τηλέφωνα, Τηλέγραφοι), 
ενώ παράλληλα σε κάθε τα-
ξίδι του ερχόταν σε επαφή με 
τους επιζήσαντες των απο-
δεκατισμένων εβραϊκών κοι-
νοτήτων καταγράφοντας 
για λογαριασμό του ΚΙΣΕ 
το μέγεθος της καταστρο-
φής και τις ανάγκες –υλικές 
και σε ανθρώπινο δυναμικό- 
για την αναβίωση της εβραϊ-
κής ζωής. Το πολύτιμο αυτό 
υλικό αποτελεί πρωτογενές 
ιστορικό ντοκουμέντο για τις 
συνθήκες που επικρατούσαν 
τη δύσκολη εκείνη περίοδο.

«Ο πατέρας μου όταν συ-
νέτασσε τις εκθέσεις του δεν 
απέβλεπε σε δημοσιότητα, 
ούτε μπορούσε να φαντα-
στεί ότι αυτές θα αποτελού-
σαν κάποτε τεκμήρια μιας 
εποχής της ελληνικής ιστορί-
ας», αναφέρει χαρακτηριστι-
κά στον πρόλογό του ο Μωϋ-
σής Κωνσταντίνης.

Το βιβλίο διανθίζεται με 
σπάνιο φωτογραφικό υλι-
κό από τη συλλογή του συγ-
γραφέα του, του ΚΙΣΕ και 
του Εβραϊκού Μουσείου Ελ-
λάδος, καθώς και με κείμε-
να που έχουν επιλεγεί για 
να συμπληρώσουν την εικό-
να της μεταπολεμικής ανοι-
κοδόμησης, αλλά και της 
συμβολής της οικογένειας 
Κωνσταντίνη σε αυτή. Ο Μ. 
Κωνσταντίνης αφιερώνει το 
βιβλίο στα παιδιά και τα εγ-
γόνια του, κληροδοτώντας 
την ιστορία της προσφοράς 
της οικογένειάς τους.

ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΝΑΡ

Σαλονικάι
 Άπαντα τα διηγήματα
(εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2015)

Αφορμή για αυτή τη συ-
γκεντρωτική έκδο-

ση των διηγημάτων του Αλ-
μπέρτου Ναρ αποτελεί η 
συμπλήρωση δέκα χρό-
νων από τον πρόωρο θάνα-
τό του. Στα διηγήματα αυτά 
ο Ναρ προσπαθεί να συλλά-
βει την ιδιαίτερη ψυχοσύνθε-
ση του θεσσαλονικιού Εβραί-
ου, αναζητώντας παράλληλα 
την προσωπική του ταυτότη-
τα, ανακαλώντας μνήμες. Ο 
συγγραφέας αντλεί το υλικό 
του άλλοτε από πλουσιότατα 
προσωπικά βιώματα, ενώ άλ-
λες φορές, ως απόγονος επι-
ζώντων του Ολοκαυτώμα-
τος, σκιαγραφεί τον οδυνηρό 
απόηχο που η ναζιστική θη-
ριωδία άφησε στις ψυχές και 
στα σώματα των δικών του 
ανθρώπων. Ο συνειρμικός 
- ποιητικός τόνος της γρα-
φής του συνδυάζεται αρμο-
νικότατα με ρεαλιστικές κα-
ταγραφές, ιδίως στα κείμε-
να που αναδεικνύουν τη λα-
τρεία του συγγραφέα για τη 
γενέθλια πόλη του. Εξακο-
λουθητική σταθερά των κει-
μένων του Αλμπέρτου Ναρ 
είναι η σχέση παρελθόντος - 
παρόντος, η οποία αποτελεί 
πάντα την καλύτερη αφορμή 
για δραστικό αναστοχασμό.

ΠΑΝΟΣ ΔΗΜ. ΤΖΙΟΒΑΣ

Η εβραϊκή παρουσία
στην Ήπειρο και 
οι Ρωμανιώτες 
Γιαννιωτοεβραίοι 
της Θεσπρωτίας
(Αυτοέκδοση, Ιωάννινα 2015)

Το έργο του Πάνου Τζιό-
βα, γνωστού μελετη-

τή της ιστορίας των Ιωαν-
νίνων, εξετάζει πτυχές της 
παρουσίας των Ρωμανιω-
τών Εβραίων των Ιωαννίνων 
στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσπρωτίας και κυριότερα 
στην Παραμυθιά. 

Το πολύτιμο υλικό, μέ-
σα από πρωτογενείς πη-
γές, παρουσιάζει παράλλη-
λα την ιστορική διαδρομή 
των Εβραίων της Ηπείρου 
συνδέοντάς την με το κοι-
νωνικό, πολιτισμικό, οικο-
νομικό περιβάλλον της κά-
θε εποχής. Το πόνημα του Π. 
Τζιόβα αποτελεί ένα κείμενο 
αναφοράς για τους μελλο-
ντικούς ερευνητές και πλου-
τίζει τη μικρή για το θέμα βι-
βλιογραφία. 

Το βιβλίο προλογίζει ο 
φιλόλογος και ιστοριοδί-
φης Μιχάλης Χρ. Παντού-
λας, ενώ η επιμέλεια του κει-
μένου έχει γίνει από την αρ-
χαιολόγο - φιλόλογο Αντω-
νία Δ. Κορτζή.

BιβλίοBιβλίο
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΜΟΥΛΙΑΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΜΟΥΛΙΑΣ

Η εβραϊκή παρουσία 
στην Πάτρα
από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα

(έκδ. ΚΙΣΕ, Αθήνα 2015)

Η Πάτρα λόγω της θέ-
σης της υπήρξε ανέ-

καθεν σπουδαίο εμπορικό 
κέντρο και σημαντικός δια-
μετακομιστικός σταθμός εξ 
ου και ο χαρακτηρισμός της 
«εμπορείο» του νεοελληνι-
κού κράτους. Σ΄ έναν τέτοιο 
χώρο θα ήταν παράδοξο να 
μην ζούσαν Εβραίοι. Οι πρώ-
τοι Εβραίοι μετοίκησαν στην 
Πάτρα τον 4ο π.Χ. αιώνα και 
έκτοτε η παρουσία τους έχει 
αφήσει το στίγμα της στη 
συλλογική μνήμη της πόλης.

Την προαιώνια διαδρο-
μή τους διέκοψαν βίαια οι 
Ναζί. Στην Πάτρα το ποσο-
στό των θυμάτων, στον συ-
νολικό αριθμό των Πατρι-
νών Εβραίων, έφθασε το 
30%. Και όσοι σώθηκαν το 
οφείλουν στη βοήθεια των 
συμπολιτών τους, με τους 
οποίους διατηρούσαν πολύ 
καλές σχέσεις. Ερευνώντας 
την ιστορία της γενέτειράς 
του ο δικηγόρος κ. Χρήστος 
Μούλιας συναντήθηκε με το 
εβραϊκό στοιχείο και πήρε 
συνεντεύξεις, πράγμα που 
του κέντρισε το ενδιαφέρον 
να επεκτείνει την έρευνα και 
να εντρυφήσει στην ιστο-
ρία των Εβραίων της Πά-
τρας. Το αποτέλεσμα αυτού 

του έργου είναι το βιβλίο «Η 
Εβραϊκή παρουσία στην Πά-
τρα από την Αρχαιότητα μέ-
χρι σήμερα», που εξέδωσε το 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμ-
βούλιο Ελλάδος.

Το βιβλίο περιλαμβά-
νει, επίσης, μια ενδιαφέρου-
σα καταγραφή των εβραϊκών 
οικογενειών της Πάτρας και 
της ιστορίας τους.

Το βιβλίο διατίθεται στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
του ΚΙΣΕ www.kis.gr /έντυ-
πα / βιβλία.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Μακρά σκιά της 
δεκαετίας του 4́0:
Πόλεμος - Κατοχή - 
Αντίσταση - Εμφύλιος
(εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015)

Ένα βιβλίο αφιερωμένο 
στον ομότιμο καθηγη-

τή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και διακεκριμένο ιστορι-
κό Χάγκεν Φλάισερ, που με 
το έργο του άνοιξε νέους ορί-
ζοντες στην ελληνική ιστορι-
ογραφία γύρω από τη δεκαε-
τία του 1940, είναι το συλλο-
γικό έργο «Η Μακρά σκιά της 
δεκαετίας του ΄40: Πόλεμος - 
Κατοχή - Αντίσταση - Εμφύ-
λιος», που κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Η έκδοση, την οποία επι-
μελήθηκαν οι Κατερίνα Γαρ-
δίκα, Άννα Μαρία Δρου-
μπούκη, Βαγγέλης Καρα-
μανωλάκης και Κώστας Ρά-
πτης, έγινε σε συνεργασία με 
το Τμήμα Ιστορίας και Αρ-

χαιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Στον τόμο πε-
ριλαμβάνονται μελέτες γνω-
στών Ελλήνων και ξένων 
ιστορικών, με κύριο άξονα 
την κριτική ανάλυση απένα-
ντι στους τρόπους αποτύπω-
σης εντός και εκτός Ελλάδας 
της ιστορίας του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου στις δεκαετί-
ες που ακολούθησαν τη λή-
ξη του.

Περιλαμβάνονται με-
λέτες των: Wolfgang Benz, 
Gerhard Botz, Johannes 
Houwink ten Cate, Eberhard 
Rondholz ,  Dörte von 
Westernhagen, Πολυμέρη 
Βόγλη, Χάρη Δελλοπούλου, 
Άννας Μαρίας Δρουμπούκη, 
Αγγέλας Καστρινάκη, Δημή-
τρη Κουσουρή, Νίκου Μαρα-
ντζίδη, Ελένης Μπεζέ, Ρίκας 
Μπενβενίστε, Ηλία Νικολα-
κόπουλου, Νάντιας Ντάνο-
βα, Δέσποινας Ι. Παπαδη-
μητρίου, Αιμιλίας Ροφούζου, 
Θανάση Δ. Σφήκα, Χάγκεν 
Φλάισερ, Ιάσονα Χανδρινού, 
Μενέλαου Χαραλαμπίδη, 
Ευάνθη Χατζηβασιλείου και 
Χρήστου Χατζηιωσήφ.

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

Οι ελληνικές κατοχικές 
κυβερνήσεις.
Δίκες κατοχικών 
δοσιλόγων και 
εγκληματιών πολέμου

(εκδόσεις της Εστίας, Αθήνα 2015)

Το βιβλίο πραγματεύεται 
δύο διαφορετικά αλλά 

συναφή ζητήματα. Το πρώ-
το εξ αυτών είναι η σύνθεση 
και η δράση των τριών ελλη-
νικών κατοχικών κυβερνήσε-
ων. Το δεύτερο αναφέρεται 
στις διεξαχθείσες δίκες αφε-
νός κατά των μελών των κα-
τοχικών αυτών κυβερνήσεων 
ως δοσίλογων και αφετέρου 
κατά των εγκληματιών πο-
λέμου, με βαρύτατες κατηγο-
ρίες, ακόμη και της εσχάτης 
προδοσίας.

Το έργο εξετάζει παράλ-
ληλα την πολιτική βούλη-
ση για την τιμωρία των κα-
τοχικών δοσίλογων, με κριτι-
κή επισκόπηση του διαμορ-
φωθέντος νομικού πλαισίου. 
Σε ειδικό κεφάλαιο παρατί-
θενται οι νομοθετικές ρυθ-
μίσεις για τη δίωξη Γερμα-
νών, Αυστριακών, Ιταλών και 
Βούλγαρων εγκληματιών πο-
λέμου και οι επιμέρους δίκες, 
μεταξύ των οποίων και η δί-
κη Μαξ Μέρτεν, φτάνοντας 
μέχρι την παύση της δίωξης 
Γερμανών εγκληματιών πο-
λέμου και την μεταγενέστε-
ρη πολτοποίηση των πολύτι-
μων αρχείων.

Πρόκειται για πολιτική 
ανάλυση μιας κρίσιμης πε-
ριόδου της νεότερης ελληνι-
κής ιστορίας, που έχει αφήσει 
βαθιά και διαχρονικά τα ίχνη 
της μέχρι και τη σημερινή 
πολιτική πραγματικότητα.

Ο συγγραφέας, νομικός, 
ιστοριοδίφης, και πολιτικός 
επιστήμων γεννήθηκε στην 
Κεφαλληνία το 1930 και έχει 
διακριθεί για το έργο του που 
συνδυάζει την παρουσίαση 
ιστορικών πηγών μέσα από 
το εκάστοτε νομοθετικό κα-
θεστώς και την επίδρασή του 
στο κοινωνικό και ιστορικό 
γίγνεσθαι.
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κρό αριθμό εγκληματιών. Οι περισσότεροι ζού-
σαν κανονικά, ήρεμα, με τα πραγματικά τους 
ονόματα, όπως ο Κουρτ Λίσκα και ο Χέρμπερτ 
Χάγκεν. Όταν η Μπεάτε Κλάρσφελντ θέλει να 
βρει τον Λίσκα –δηλαδή την παρισινή Γκεστά-
πο αυτοπροσώπως– κάνει την απλούστερη κί-
νηση στον κόσμο: τηλεφωνεί στην υπηρεσία 
πληροφοριών του γερμανικού ΟΤΕ και πλη-
ροφορείται αμέσως το τηλέφωνο και τη διεύ-
θυνσή του στην Κολωνία. Η αναζήτηση, θέλω 
να πω, των εγκληματιών ναζί –με εξαίρεση τον 
Αϊχμαν– δεν είναι υπόθεση κατασκοπείας, μυ-
στικών υπηρεσιών, ανθρωποκυνηγητού γκαν-
γκστερικού τύπου, αλλά υπόθεση αρχειακής 
έρευνας και συγκρότησης φακέλων – και πρω-
τίστως βούλησης. Η βούληση αυτή, που έλειψε 
στη Γερμανία των πρώτων μεταπολεμικών χρό-
νων, θα εκφραστεί, καθυστερημένα αλλά απο-
φασιστικά, κυρίως από τη γενιά του 1968.

ΑΎΤΗ Η ΒΟΎΛΗΣΗ ακριβώς είναι ό,τι έλειψε και 
στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά εξόντωσης των Εβραίων 
σε όλη την Ευρώπη (97% και 98% σε ορισμένες 
πόλεις) και ταυτόχρονα το χαμηλότερο, μηδε-
νικό ουσιαστικά, στη δικαστική δίωξη όσων δι-
έπραξαν το έγκλημα ή συνέπραξαν σε αυτό.

ΤΟΎΤΗ Η ΔΙΠΛΗ, ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΩΤΙΑ οφείλεται, 
κατά το πρώτο σκέλος της, στο γεγονός απλού-
στατα ότι η κοινωνία δεν προστάτεψε τους 
Εβραίους πολίτες της τη δύσκολη ώρα, και, κα-
τά το δεύτερο, στο ότι, αντίθετα από όλες τις 
άλλες χώρες της Ευρώπης, το ιδεολογικό και 
πολιτικό θεμέλιο του μεταπολεμικού κράτους 
δεν ήταν η Αντίσταση αλλά η νίκη κατά του 
κομμουνισμού στον Εμφύλιο. Το μεταπολεμι-
κό ελληνικό κράτος ήταν συνολικά στραμμέ-
νο στη δίωξη των κομμουνιστών και των συ-
νοδοιπόρων και όχι των ναζί εγκληματιών και 
των Ελλήνων συνεργατών τους. Οι τελευταί-

οι άλλωστε συμμετείχαν στη συμμαχία των δυ-
νάμεων που νίκησε στον Εμφύλιο και άρα στη 
μεταπολεμική πολιτική εξουσία. Οι δωσίλογοι 
στην Ελλάδα δεν έμειναν απλώς, στη συντρι-
πτική πλειονότητά τους, ατιμώρητοι, αλλά έγι-
ναν βουλευτές και υπουργοί.

Η ΑΠΡΟΘΎΜΙΑ των μεταπολεμικών ελληνικών 
κυβερνήσεων να δικάσουν τους ναζί εγκλημα-
τίες και τους συνεργάτες τους φάνηκε ταπει-
νωτικά στη δίκη του Μαξ Μέρτεν, υπεύθυνου 
για την εξολόθρευση των Εβραίων της Θεσσα-
λονίκης, που έγινε στην Αθήνα στις αρχές του 
1959, και η οποία κατέληξε, επί κυβερνήσεως 
Κων. Καραμανλή και υπό την εκβιαστική πίε-
ση της γερμανικής κυβέρνησης, σε νομοθετι-
κές ρυθμίσεις που αμνήστευαν τα εγκλήματα 
πολέμου ακόμη και όσων εξέτιαν ποινή –δηλα-
δή του Μέρτεν, που είχε εν τω μεταξύ καταδι-
καστεί– και ανέστελλαν κάθε δίωξη εγκλημά-
των πολέμου Γερμανών υπηκόων. Οι Γερμανοί 
ναζί και οι Έλληνες συνεργάτες τους δεν δικά-
στηκαν για την εξολόθρευση των Εβραίων ού-
τε στη Γερμανία ούτε στην Ελλάδα.

ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ για δίκες, αφού οι πε-
ρισσότεροι εγκληματίες έχουν πεθάνει, δεν εί-
ναι ωστόσο αργά για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήματός τους, για τη συγκρότηση των φα-
κέλων τους. Παρά το γεγονός ότι τα αρχεία του 
Εθνικού Γραφείου Εγκληματιών Πολέμου πολ-
τοποιήθηκαν το 1975, επί κυβερνήσεως ξανά 
Κων. Καραμανλή, και παρά τη δαμόκλειο σπά-
θη του νόμου περί προστασίας των προσωπι-
κών δεδομένων, η ιστοριοδιφική αυτή έρευ-
να είναι δυνατή και αναγκαία. Θα αποκαλύψει 
οδυνηρές πτυχές των τοπικών ελληνικών κοι-
νωνιών, αλλά θα μάθουμε καλύτερα και ποιοι 
πραγματικά είμαστε. Είναι χρέος αλήθειας και 
δικαιοσύνης.

(Από την «Καθημερινή», 7.2.2016)

Συνέχεια από τη σελ. 2

Οι Δίκες για την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων
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4 This issue’s main feature explores the “Holocaust through the 70year 
prism”. It includes a series of articles, essays, and researches that cap-

ture the long process of the imprint of Holocaust history on Greek society and 

collective memory: -The main article by Stavros Zoumboulakis points out the 

necessity of bringing to light war crimes against Greek Jews committed by 

Nazis or their collaborators. -Three articles refer to present day initiatives on 

Holocaust remembrance: the special session at the Hellenic Parliament that 

took place on January 27, 2016, and the erection of a commemorative plaque 

in the Parliament with the names of the Greek Jews who had been Members 

of the Parliament and perished during the Holocaust. -The Monument of the 

Greek Righteous among the Nations erected by the Jewish Community in 

front of the Beth Shalom Synagogue of Athens. -“Ouzeri Tsitsanis” a Greek 

movie production, directed by Manoussos Manoussakis, based on the novel 

of Giogros Skabardonis, that narrates the history of the persecution and de-

portation of the Jews of Thessaloniki through a love story between a Jew-

ish young woman and a Christian young man. The story is set in the ‘Ouzeri’ 

(Ouzo bar) of the renowned Greek composer Vassilis Tsitsanis. - In the section 

“New research on Holocaust small history”, Leon Saltiel, in his essay “Profes-

sional Solidarity and the Holocaust: The Case of Thessaloniki” examines the 

implementation of the Nazi order to remove all Jews from the membership of 

professional associations. Using archives from four professional associations, 

the study documents how local civil society leaders and decision-makers, in a 

“rational” and “legal” manner, turned their back on their Jewish colleagues.- 

In the section “Testimonies”, Odette Varon – Vassard reviews the book “Lisa 

Pinhas, A narrative of evil” a testimony of Auschwitz survivor Lisa Pinhas, 

from Thessaloniki.  The book circulates in Greek, English and French and it is 

an authentic source of information on Holocaust. 

4 In the “Roots of Religion” section we publish excerpts from the book 
“Talmoud” by Konstantinos Zarras, professor of Theology at the Ath-

ens University. Rabbi of Athens Gabriel Negrin and the Dean of the Faculty 
of Theology professor Marios Begsos present their introductory remarks on 
the book stressing that it is considered a “navigator to the ocean of Judaic 
thought and wisdom”.

4 Archaeologists Zanet Battinou, Director of the Jewish Museum of 
Greece, and Anastasia Loudarou, present an extraordinary archaeo-

logical discovery: the ruins of a Synagogue on the island of Chios and its mosaic 
floor that date back to the early Byzantine era. This newly discovered Syna-
gogue in Chios, along with the remainings of Synagogues on the islands of 
Delos and Aegina are probably the most ancient Synagogues on European soil.

4 The commemorative stamps, dedicated to the 25 years of full dip-
lomatic relations between Greece and Israel, were jointly issued on 

February in both countries. On March 8, 2016, the stamps were presented in 
Athens during a special event at the Old Parliament organized by the Embassy 
of Israel to Greece and the Hellenic Post.  We publish an account of the event 
that gathered together many distinguished speakers who pointed out their 
bonds with Greece and Israel.

4 We republish from the daily “Kathimerini” (Nov. 10, 2015) the article 
by Victor Isaac Eliezer, correspondent of Yediot Achronot, entitled “The 

terrorism of the knives” which deals with this new form of terror in Israel. 

4
On the theme of terrorism and on the occasion of the visit to Greece of 
the Israeli author Orly Castel Bloom we publish Castel Bloom’s essay 

entitled “Antisemitism from my viewpoint” written in 2002.

4 
The issue closes with book reviews.

Cover illustration: Commemorative joint issue set of stamps dedicated to the 25 years 
             of full diplomatic relations between Greece and Israel. 
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