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Σε άρθρο του με τον παραπάνω τίτλο ο κ. Ηλίας Μαγκλίνης δημοσίευσε 
(«Καθημερινή», 24.10.2012), μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

«Σε μία από τίΣ πίό ΣυγκλόνίΣτίκεΣ Στίγ-
μεΣ του κλασικού “εάν αυτό είναι ο άνθρω-
πος”, ο πρίμο λέβι περιγράφει τη στιγμή της 
άφιξης των τρένων στο Άουσβιτς. αποδίδω 
τη σκηνή από μνήμης και στέκομαι σε μια πα-
ρατήρησή του: οι γερμανοί φρουροί υποδέχο-
νται τους εξαντλημένους εβραίους με φωνές 
και χτυπήματα. κάποιοι εξαντλούν τον σαδι-
σμό τους σε όσους είναι ανήμποροι, χτυπώ-
ντας τους αλύπητα με μαστίγια. ό νεαρός λέ-
βι παρακολουθεί έντρομος, ωστόσο με την ψυ-
χραιμία, το ψυχρό αίμα δηλαδή, την απόσταση 
που χαρακτήριζε τη ματιά του πάνω στα πράγ-
ματα, ακόμα και στα πλέον εξωφρενικά, ανα-
ρωτιέται: «πώς είναι δυνατόν να είσαι θυμω-
μένος με κάποιον που προηγουμένως δεν έχει 
κάνει τίποτα για να σε εκνευρίσει;».

πρόφανώΣ, μπορούσε να καταπιεί κάπως καλύ-
τερα τον οργανωμένο, βιομηχανικό, τεχνοκρα-
τικό τρόπο εξόντωσης (θάλαμοι αερίων-κρεμα-
τόρια), όπου όλα γίνονταν με τάξη και με έναν 
άκρως γερμανικό ψυχαναγκασμό. πεπεισμένοι 
ότι όφειλαν να πράξουν το καθήκον τους απέ-
ναντι στο γ΄ ράιχ, οι φρουροί των στρατοπέδων 
απλώς «έκαναν τη δουλειά τους». ό θυμός των 
εξαγριωμένων στρατιωτών όμως, οι οποίοι άμα 
τη αφίξει των νέων τροφίμων ξεσπούσαν πάνω 
τους με σαδισμό, από πού προερχόταν; Στο ση-
μείο αυτό, οι ψυχολόγοι θα μπορούσαν να μας 
πουν πολλά: ότι η ψυχολογική πίεση που βίω-
ναν, ακόμα και τα ες ες, τους έσπρωχνε σε μια 
τέτοια στάση ή ότι μέσα από τις κατάλληλες 

συνθήκες τα σαδιστικά ένστικτα βγαίνουν στην 
επιφάνεια κ.λπ. […]

αναλόγίΣτείτε το εξής: κατά τον Δεύτερο πα-
γκόσμιο πόλεμο, σε διάφορες κατεχόμενες 
χώρες οι γερμανοί εισέβαλαν στα σχολεία και 
ζητούσαν από τα παιδιά να πουν τη χριστιανι-
κή προσευχή. Έψαχναν παιδιά με ύποπτο επί-
θετο, για τα οποία είχαν πληροφορίες ότι ήταν 
εβραϊκής καταγωγής και κρύβονταν.

Συχνα, όντως κρύβονταν αυτά τα παιδιά, με τη 
βοήθεια ή έστω την ανοχή των δασκάλων 
τους. εβραιόπουλα που μέσα σε απόλυτο τρό-
μο έλεγαν τη χριστιανική προσευχή που είχαν 
παπαγαλίσει. και αν ο αξιωματικός δεν είχε 
πειστεί και ο μαθητής ήταν αγόρι, του ζητού-
σε να κατεβάσει τα παντελόνια του, μπροστά 
σε όλη την τάξη: ήθελε να δει αν έχει περιτομή. 
Στον τρόμο προσετίθετο τώρα και η ταπείνω-
ση, ο εξευτελισμός.

να φανταΣτεί κανείΣ πως εκείνοι οι ναζί υπο-
τίθεται ότι ήσαν «πολιτισμένοι»: έκαιγαν αν-
θρώπους και άκουγαν Σούμπερτ, ενώ οι σύγ-
χρονες, τουρκομπαρόκ, βαλκάνιες καρικατού-
ρες της σβάστικας κάνουν ό,τι κάνουν ακού-
γοντας σατανιστικές metal ανθυπομουσικές 
που υπάγονται σε μια βαρβαρικού επιπέδου 
ανθυποκουλτούρα, η οποία ταιριάζει γάντι σε 
όντα που νομίζει κανείς ότι βρίσκονται ακόμα 
στο προλεκτικό στάδιο.

όλα αυτα είναί όμως και κάπως εφιαλτικά. αλλά 
ακόμα και οι καρικατούρες ανθρώπων γελοίων 
μπορούν να έχουν κάποτε κάτι το εφιαλτικό».

EIKONA EΞΩΦYΛΛOY:  Ο Κατακλυσμός, κωδ. theol. gr 31 (Γένεση), 6ος αι., Βιέννη, Εθνική Βιβλιοθήκη.

Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος

Συνέχεια στη σελ. 38
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Στον γραπτό αλλά και στον προφορικό λόγο ερχόμαστε, σχεδόν καθημερινώς, 
αντιμέτωποι με το επίθετο «φ α ρ ι σ α ί ο ς ».

όι αναφορές αυτές κάνουν επιτακτική μια, έστω σύντομη ανάλυση, της ταυτό-
τητας των ατόμων που πρώτοι έφεραν αυτό το επίθετο και της συνεισφοράς των 

φαρισαίων στην εδραίωση του ίουδαϊσμού.
Θα σταθούμε ιδιαίτερα στη σχέση του ίησού με τους φ α ρ ι σ α ί ο υ ς  ν ο μ ο δ ι δ α σ κ ά -

λ ο υ ς , μια σχέση που επί δύο χιλιετίες δεινοπαθεί από στρεβλώσεις και παρερμηνείες.

Στην μετά - χασμοναϊκή / μακκαβαϊκή εποχή 
[β΄ αιώνα π. κ. π.], στους κόλπους της ίουδαϊκής 
κοινωνίας κυριαρχούν δύο δυναμικές παρατάξεις, 
με διισταμένες απόψεις επί πολλών θρησκευτικών 
- νομικών - φιλοσοφικών θεμάτων: οι «τσεντοκίμ: 

 - Σ α δ δ ο υ κ α ί ο ι » και, οι «περουσίμ: 
 - φ α ρ ι σ α ί ο ι ».1 Στα εβραϊκά Περουσίμ ση-

μαίνει «αποκομμένοι», «ξεχωρισμένοι». δηλαδή, οι 
αφιερωμένοι στο Θεό και οι τηρητές όλων των κα-
νόνων τελετουργικής αγνότητας. Ένα κίνημα λαϊκών 
διανοουμένων και νομοταγών πολιτών, όχι ιερατικό. 
σε αντιδιαστολή προς τους αριστοκράτες Σαδδου-
καίους,2 απογόνους του αρχιερέα Σαδδώκ.

όι αντιπαραθέσεις φαρισαίων και Σαδδου-
καίων αφορούσαν, πρωτίστως, δύο θέματα: α) την 
πίστη στην μεταθανάτιο ζωή- β) τις αρμοδιότητες 
της π ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς  το ρ ά , «τορά σεμπαάλ-πέ: 

», δηλαδή, της ερμηνευτικής διδα-
σκαλίας και παράδοσης των ραββίνων, που αναλύει 
και σχολιάζει την ουσία του γρ α π τ ο ύ  κειμένου της 
το ρ ά , «τορά σεμπιχτάβ: ».3

αν, δηλαδή, η προφορική τορά θεωρείται ισόκυ-
ρη με την γραπτή τορά ή, όχι. τελικά, επικράτησε 
η «σχολή» των φαρισαίων, η οποία διαμόρφωσε τις 
δομές του επονομαζόμενου ταλμουδικού ή ραββι-
νικού ίουδαϊσμού. της κυρίαρχης έως σήμερα τάσης 
στην ίουδαϊκή Θρησκεία. Όλες οι ταλμουδικές συζη-
τήσεις, όλες οι νομικές αναλύσεις, όλη η μιδρασική 
και ταλμουδική γραμματεία, όλες οι πραγματείες 

με αλληγορικές διδασκαλίες και ηθικές παραινέσεις 
των ραββίνων, των τελευταίων είκοσι τριών περίπου 
αιώνων, έλκουν την καταγωγή τους από φαρισαίους 
σοφούς και ευσεβείς νομοδιδασκάλους!

κι όμως η λέξη «φ α ρ ι σ α ί ο ς », ως επίθετο και 
ως ουσιαστικό, δεινοπαθεί επί δύο χιλιάδες χρόνια 
από την διαστρέβλωση και την κακομεταχείριση που 
υφίσταται σε χριστιανικές γραφές. για πολλούς χρι-
στιανούς κατηχητές, η λέξη Φαρισαίος έχει καταστεί 
συνώνυμο του «σ τ ε ν ο κ έ φ α λ ο υ », «α δ ι ά λ λ α -
κ τ ο υ », «μ ι σ α λ λ ό δ ο ξ ο υ », «α ν έ ν τ ι μ ο υ » ή, 
«υ π ο κ ρ ι τ ή ».

αυτή η αντίληψη εδραιώθηκε σε πλατιά κοινω-
νικά στρώματα και πέρασε στο λαϊκό καθημερινό 
λεξιλόγιο. Στο «λεξικό παπύρου»4 διαβάζουμε τον 
ορισμό του ουσιαστικού φαρισαίος: «ό προσηλωμέ-
νος εις τους εξωτερικούς τύπους της λατρείας ή της 
ηθικής δια το θεαθήναι- ο ψευδοπροφήτης, υποκρι-
τής, δόλιος»!

αφετηρία γι’ αυτές τις αντιλήψεις θεωρούνται, 
από πολλούς μελετητές, τα λόγια του ίησού για τους 
φαρισαίους, ο οποίος προβάλλεται και ως κατεξοχήν 
πολέμιος αυτών. πηγή όλων των παραπάνω βαρύτα-
των κατηγοριών θεωρούνται τα λόγια του ίησού κατά 
των γραμματέων και φαρισαίων.

«όυαί εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι, υπο-
κριταί. διότι, κλείετε την βασιλείαν των ουρανών 
έμπροσθεν των ανθρώπων […]
όυαί εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκρι-

Περουσίμ: פרושים - Φαρισαίοι
του ραββίνου Ηλία Σαμπεται
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ταί. διότι κατατρώγεται τας οικίας των χηρών […]
όυαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες, Όστις 
ομόση εν τω ναώ, είναι ουδέν. όστις όμως ομόση 
εν τω χρυσώ του ναού, υποχρεούται. […]
όυαί εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι, υπο-
κριταί. διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον, και τον 
άνηθον, και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτε-
ρα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον, και την 
πίστιν. […]»!5

ό ίησούς υπήρξε αυστηρός και επικριτικός 
απέναντι σε συγκεκριμένους συνανθρώ-
πους του, φαρισαίους νομοδιδασκάλους, 

τις ανήθικες συμπεριφορές των οποίων καυτηρίασε 
έντονα. τέτοια μορφή κριτικής δεν ήταν πρωτόγνω-
ρη, για την ίουδαϊκή κοινωνία. παρόμοια και αυ-
στηρότερη κριτική άσκησαν, παλαιότερα, οι π ρ ο -
φ ή τ ε ς  του ίσραήλ απέναντι σε ανέντιμους ιερείς, 
δασκάλους, βασιλείς, άρχοντες, δημόσιους λειτουρ-
γούς. μερικά σύντομα Βιβλικά παραδείγματα:

«εμίσησα, απεστράφην τας εορτάς σας, και δεν 
θέλω οσφρανθή εν ταις πανηγύρεσιν υμών. εάν 
μοί προσφέρητε τα ολοκαυτώματα και τας θυσίας 
σας, δεν θέλω δεχθεί αυτάς, και δεν θέλω επιβλέ-
ψει εις τας ειρηνικάς θυσίας των σιτευτών σας. 
αφαίρεσον απ’ εμού τον ήχον των ωδών σου. και 
το άσμα των οργάνων δεν θέλω ακούσει. αλλ’ η 
κρίσις ας καταρρέη ως ύδωρ, και η δικαιοσύνη ως 
αένναος χείμαρρος»!
«περιέλθετε εν ταις οδοίς της ίερουσαλήμ, και 
ιδέτε τώρα, και μάθετε, και ζητήσατε εν ταις πλα-
τείαις αυτής, εάν δύνασθε να εύρητε άνθρωπον, 
εάν υπάρχη ο ποιών κρίσιν, ο ζητών αλήθειαν. και 
θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. […]
Διότι ούτω λέγει ο κύριος των δυνάμεων. κατα-
κάψατε δένδρα, και υψώσατε περιχαρακώματα 
εναντίον της ίερουσαλήμ. αύτη είναι η πόλις, εφ’ 
ήν πρέπει να γείνη επίσκεψις. είναι όλη καταδυ-
ναστεία εν μέσω αυτής.
καθώς η πηγή αναβρύει τα ύδατα αυτής, ούτως 
αυτή αναβρύει την κακίαν αυτής. βία και αρπαγή 
ακούονται εν αυτή. ενώπιον μου ακαταπαύστως 
είναι πόνος και πληγή. […]
Διότι από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών πας 
τις εδόθη εις την πλεονεξίαν. και από προφήτου 
έως ιερέως πας τις πράττει ψεύδος»!

«ακούσατε τον λόγον του κυρίου, υιοί ίσραήλ. 
διότι ο κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων 
της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλε-
ος, ουδέ γνώσις Θεού επί της γης. επιορκία, και 
ψεύδος, και φόνος, και κλοπή, και μοιχεία επλη-
μύρησαν, και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα»!
«όυαί, έθνος αμαρτωλών, λαέ πεφορτωμένε 
ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, υιοί διεφθαρμένοι. 
εγκατέλιπον τον κύριον, καταφρόνησαν τον Άγι-
ον του ίσραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω. […]
τότε είπα, Ώ τάλας εγώ! διότι εχάθην. επειδή εί-
μαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλέων, και κατοίκων 
εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλέων»!6

Η κριτική των προφητών στη Βίβλο υπο-
δηλώνει ένα υψηλό ηθικό συναίσθημα, κι 
ένα όραμα για δικαιοσύνη που, ορισμένες 

φορές, φθάνει σε δυσθεώρητα και υπερβολικά ύψη 
κριτικής προσώπων και θεσμών, κάτι που δεν συνα-
ντάμε σε καμιά άλλη κοινωνία.

όι προφήτες, όμως, παρά την καταιγιστική φρα-
σεολογία τους, δεν απέρριψαν συλλήβδην τον λαό 
ίσραήλ, ούτε όλους τους δημόσιους λειτουργούς, 
ούτε όλους τους ιερείς ή, τους βασιλείς. παρά την 
αυστηρή κριτική τους, δεν απέρριψαν ούτε την Δι-
δασκαλία της τορά, ούτε τις θυσίες ή, τις εορτές.7

κατά τον ίδιο τρόπο, οφείλουμε να διαβάσουμε 
και να ερμηνεύσουμε τα αυστηρά λόγια του ίησού. 
Ότι, δεν απέρριψε συλλήβδην όλους τους φαρισαί-
ους νομοδιδασκάλους, ως ανέντιμους και ιδιοτελείς, 
ούτε το σύνολο της διδασκαλίας τους! Ότι, η κριτική 
του ίησού αφορούσε, συγκεκριμένα πρόσωπα, και 
περιέγραφε συγκεκριμένες καταστάσεις.

το «ό υ α ί » του Ησαΐα και η αλυσίδα των «ό υ 
α ί» του ίησού, δεν αποτελούν διαχρονικό αφορι-
σμό ή καταδίκη, που αγκαλιάζει όλες τις μελλοντικές 
γενιές αυτών που κατακρίνονται. αυτές τις εκφρά-
σεις οφείλουμε να τις διαβάσουμε ως αναφορές με 
συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 
περιεχόμενο.

για τους Βιβλικούς στοχαστές διαρκής, ανελέητος 
και διαχρονική είναι μόνον η κριτική και η πολεμική 
κατά της εγκληματικότητας, κατά της ανηθικότητας, 
κατά των κοινωνικών αδικημάτων, κατά της υποκρι-
σίας ή, της ανεντιμότητας!8

ό ίησούς υπήρξε σύγχρονος πολλών επιφανών 
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φαρισαίων νομοδιδασκάλων και, ως εκ τούτου, εί-
ναι απόλυτα φυσιολογικό με πολλούς εξ αυτών να 
συνομιλεί, να διαλογίζεται, να διαφοροποιείται και 
να διαφωνεί.

Η διαλεκτική διαπάλη αποτελεί συστατικό στοι-
χείο, της τότε κυρίαρχης φαρισαϊκής πνευματικής 
και πολιτιστικής παρακαταθήκης!

Στα Σ υ ν ο π τ ι κ ά  ε υ α γ γ έ λ ι α  καταχωρείται 
μια μόνο διαμάχη του ίησού με Σαδδουκαίους, ανα-
φορικά με την ανάσταση των νεκρών.9 Δεν καταχω-
ρείται καμιά συζήτηση ή σύγκρουση με εσσαίους10 
ενώ, αντίθετα, καταχωρούνται αναρίθμητες συζητή-
σεις και διαμάχες με φαρισαίους. με αυτούς συνδέ-
ονταν στενότερα ιδεολογικά και πολιτιστικά, και με 
αυτούς ήρθε, πολλές φορές, σε ρήξη και διάσταση, 
επί συγκεκριμένων νομικών, θρησκευτικών και ηθι-
κών ζητημάτων.11

Στην περίφημη επί του Ό ρ ο υ ς  ό μ ι λ ί α  δια-
βάζουμε μια αναφορά στον πεντατευχικό νόμο περί 
ανταποδόσεως - τιμωρίας αδικήματος ή τραύματος:

«Ηκούσατε ότι ερρέθη, «όφθαλμόν αντί οφθαλ-
μού, και οδόντα αντί οδόντος».
εγώ όμως σας λέγω, να μην αντισταθήτε προς τον 
πονηρόν. αλλ’ όστις σε ραπίση εις την δεξιάν σου 
σιαγόνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην. και 
εις τον θέλοντα να κριθή μετά σου, και να λάβη 
τον χιτώνα σου, άφες εις αυτόν και το ιμάτιον»!12

Σύμφωνα με την πεντατευχική νομοθεσία, κάθε 
έγκλημα και κάθε αδίκημα ανθρώπου προς συ-
νάνθρωπο, τιμωρείται με ανταπόδοση ποινής ίσης 
βαρύτητας και αυστηρότητας:

«αν όμως συμβή συμφορά, τότε θέλεις δώσει ζωήν 
αντί ζωής, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί 
οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καύ-
σιμον αντί καυσίματος, πληγήν αντί πληγής, κτύ-
πημα αντί κτυπήματος»!13

κατά τον εκκλησιαστικό πατέρα α υ γ ο υ σ τ ί ν ο 
η αρχή της ανταποδοτικής ποινής, αποτελεί νόμο δι-
καιοσύνης, κι όχι αδικίας ή εκδικητικότητας.

Σύμφωνα με τους πρωτοπόρους θεμελιωτές του 
Διεθνούς Δικαίου, χ ι ο ύ γ κ ο  γκ ρ ό τ ι ο υ ς  και Ζ ά ν 
μ π ο ν τ έ ν, ο παραπάνω κανόνας της πεντατεύχου 
θεσμοθετεί την δίκαιη απονομή ποινής για κάθε αδί-

κημα. ούτε ελαφρότερη, ούτε βαρύτερη! εξάλλου, 
ο νόμος της ανταποδοτικότητας ορίζει ότι, όλοι οι 
άνθρωποι αναγνωρίζονται ως ισόνομοι. ότι, όλες οι 
ποινές οφείλουν να ακολουθούν τα ίδια πρότυπα!14

ό ίησούς δεν αντιμάχεται το Δίκαιο της πεντα-
τεύχου. απευθύνεται στο ακροατήριό του ως ιδεα-
λιστής ηθικολόγος, οραματιζόμενος μια ουτοπική 
κοινωνία. Ζητά από τους ανθρώπους να μην αντι-
στέκονται στο κακό και τη βία αλλά, αντίθετα, να 
επιδεικνύουν πάντοτε ηθική ανωτερότητα!

 «Αλλ’ όστις σε ραπίσει εις την δεξιάν σου σιαγόνα, 
στρέψον εις αυτόν και την άλλην»!

αυτή η παραίνεση αφορά το επίπεδο του ιδεατού. 
Η πραγματικότητα της κοινωνικής ζωής, όμως, ακό-
μη και κατά την χριστιανική αντίληψη, απαιτεί την 
τιμωρία κάθε παραπατήματος και παράβασης! το 
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό  Δ ί κ α ι ο , εξ όσων γνωρίζουμε, 
εξακολουθεί και περιέχει διατάξεις και κανόνες που 
επιβάλλουν ποινές και τιμωρίες.

ό Σ ε ν έ κ α ς  παρατήρησε εύστοχα: «ελέγ-
χουμε τις ανθρωποκτονίες, απομονώνουμε 
τους δολοφόνους. όμως, τι κάνουμε με τον 

πόλεμο και τις καυχησιολογίες για σφαγές και αφα-
νισμούς λαών»; Η ουτοπική ηθική μπορεί να εφαρ-
μοστεί μόνο σε μια ουτοπική κοινωνία!15

Στα Συνοπτικά ευαγγέλια καταγράφεται το περι-
στατικό θεραπείας ενός λεπρού από τον ίησού:

«και έρχεται προς αυτόν λεπρός, παρακαλών 
αυτόν, και γονυπετών έμπροσθεν αυτού, και λέ-
γων προς αυτόν. Ότι, εάν θέλης, δύνασαι να με 
καθαρίσης. ό δε ίησούς σπλαχνισθείς εξέτεινε 
την χείρα, και ήγγισεν αυτόν, και λέγει προς αυ-
τόν, Θέλω, καθαρίσθητι. […] και λέγει προς αυ-
τόν, πρόσεχε, μη είπης προς μηδένα μηδέν. αλλ’ 
ύπαγε, δείξον σεαυτόν εις τον ιερέα, και πρόσφερε 
περί του καθαρισμού σου όσα προσέταξεν ο μω-
υσής δια μαρτυρίαν εις αυτούς».16

ό ε .  π .  Σ ά ν τ ε ρ ς 1 7  έγραψε σχετικά με το πα-
ραπάνω περιστατικό:

«Η ιστορία του λεπρού ανακινεί ένα από τα πιο 
σημαντικά ζητήματα σχετικά με τον ίησού και συ-
γκεκριμένα τη στάση του απέναντι στον «επίση-
μο» ίουδαϊσμό: στο έθνος του ίσραήλ ως πολιτική 
οντότητα, στο ναό, στο ιερατείο, στον νόμο, στις 
συναγωγές, στις γιορτές και στις νηστείες. Έχουμε 
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δει πως ένα μέρος από την πρώιμη διδασκαλία 
και τις θεραπείες του, έλαβαν μέρος σε συναγω-
γές. Η ιστορία του λεπρού έρχεται να φωτίσει εν 
μέρει την άποψή του για το ναό και τις θυσίες 
που γίνονταν εκεί. ό λεπρός ζήτησε από τον ίησού 
να τον «καθαρίσει». εκείνος τον άγγιξε λέγοντας 
«καθαρίσθητι» και του ζήτησε να μην πει τίποτε σε 
κανέναν, αλλά να πάει στον ιερέα και να κάνει μια 
προσφορά όπως ορίζεται από την πεντάτευχο.18 
Η ιστορία του λεπρού αποτελεί την πιο καθαρή 
περίπτωση κατά την οποία ο ίησούς αναγνωρί-
ζει επίσημα τον ναό, τους ιερείς και τους κανόνες 
αγνότητας, και αυτό το κάνει χωρίς να αφήσει πε-
ριθώρια αμφιβολιών. Στο περιστατικό αυτό ενεργεί 
με συνέπεια και πειθαρχία απέναντι στους ουσι-
αστικούς κανόνες και τους κανόνες εξαγνισμού».

Η διδασκαλία του ίησού, προσεγγίζει πολλές 
φορές, εντυπωσιακά, την φαρισαϊκή πα-
ράδοση και ηθική διδασκαλία, μέσα στην 

οποία, άλλωστε, γαλουχήθηκε και αντρώθηκε.19

όμιλών ο ίησούς για τον αληθινό θησαυρό, και 
την αιώνια ζωή, είπε:

«εάν θέλης να είσαι τέλειος, ύπαγε, πώλησον τα 
υπάρχοντα σου, και δός εις πτωχούς. και θέλεις 
έχει θησαυρόν εν ουρανώ»!
«μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της 
γης, όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει, και όπου 
κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν.
αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ου-
ρανώ, όπου ούτε σκώληξ ούτε σκωρία αφανίζει, 
και όπου κλέπται δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέ-
πτουσιν»!20

αντίστοιχη φαρισαϊκή διδασκαλία, συναντάμε 

στο ραββινικό έργο «  - πιρκέ ντε 
ραμπί ελιέζερ»:21

«τρεις είναι οι αγάπες του ανθρώπου. τα παιδιά 
του, το χρήμα του και οι καλές πράξεις του. την 
ώρα της απομακρύνσεώς του από τον κόσμο, κα-
λεί τα παιδιά κι όλους τους απογόνους του, και 
τους λέει: «σας παρακαλώ ελάτε να με σώσετε 
από την θανατική καταδίκη», και εκείνοι απα-
ντούν: «δεν γνωρίζεις πως δεν υπάρχει άλλη εξου-
σία την ημέρα του θανάτου»; κατόπιν, καλεί τον 
πλούτο και του λέει: «μόχθησα πολύ για χάρη σου, 
μερόνυχτα ατέλειωτα. σε παρακαλώ, σώσε με απ’ 
αυτόν τον θάνατο». του απάντησε: «δεν άκουσες 
πως την ημέρα του θανάτου ο πλούτος δεν ωφε-
λεί»; Έπειτα, κάλεσε τις καλές πράξεις, και τους 
είπε: «ελάτε να με σώσετε από αυτόν τον θάνατο». 
του απήντησαν: πήγαινε εν ειρήνη. πριν ακόμη 
φθάσεις εκεί, εμείς θα προπορευθούμε, όπως έχει 
γραφεί: «η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεσθαι 
έμπροσθεν σου. η δόξα του κυρίου θέλει είσθαι η 
οπισθοφυλακή σου», [Ησαΐας, 58:8]»!

Σε μια άλλη περίπτωση, οι απόψεις του ίησού 
περί αναστάσεως των νεκρών, ταυτίζονται 
απόλυτα με διδασκαλίες φαρισαίων ταλ-

μουδιστών:
«και αποκριθείς ο ίησούς, είπε προς αυτούς […]
περί δε των νεκρών, ότι ανίστανται, δεν ανεγνώ-
σατε εν τη βίβλω του μωυσέως, πως είπε προς 
αυτόν ο Θεός επί της βάτου, λέγων. «εγώ είμαι 
ο Θεός του αβραάμ, και ο Θεός του ίσαάκ, και ο 
Θεός του ίακώβ»;
Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων»!22

Η διακήρυξη του Θεού προς τον μωυσή [Έξοδος, 

3:6] ότι, είναι Θεός των πατριαρχών, δεν αποτελεί για 
τον ίησού μόνον ιστορική αναφορά, αλλά, συνιστά 
και μια δήλωση πως και σήμερα, και πάντα θα είναι 
Θεός του αβραάμ, του ίσαάκ και του ίακώβ! Ότι, 
οφείλουμε να θεωρούμε τους πατριάρχες αναστημέ-
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νους και υπάρχοντες παντοτινά! ακριβώς παρόμοια επιχειρηματολογία, διαβάζουμε στο ταλμούδ:

«είπε ο ραμπί γιοχανάν. που μνημονεύεται στην 
τορά η ανάσταση των νεκρών;
ειπώθηκε: «θέλετε δίδει την υψουμένην προσφο-
ράν του κυρίου εις τον ααρών τον ιερέα», [αριθμοί 

18:28]. μήπως ο ααρών θα υπάρχει παντοτινά; 
όύτε καν στη γη ίσραήλ δεν εισήλθε, [πέθανε 
στη έρημο Σινά, και ετάφη στο όρος Ώρ, βλ. αριθ-

μοί, 33-38-39]. πώς, λοιπόν, θα του παραδίδεται η 
υψούμενη προσφορά; Διδασκόμαστε εδώ πως θα 
ζήσει στο μέλλον, και πως οι ίσραηλίτες θα του 
παραδίδουν την υψούμενη προσφορά. από εδώ 
διδασκόμαστε στην τορά, περί της αναστάσεως 
των νεκρών»!23

όφείλουμε επίσης να θυμόμαστε την σπου-
δαία ρήση του ίησού πως: η σπουδαιότερη εντολή 
της τορά είναι η διακήρυξη του Δευτερονομίου 
[6:4]: «  - Άκουε ίσραήλ, κύριος ο Θεός 
ημών είναι εις κύριος»! και, ότι δεύτερη σπου-
δαία εντολή είναι ο κανόνας του λευιτικού [19:18]: «

 - αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον 
σου ως σεαυτόν»!

«ό δε ίησούς απεκρίθη προς αυτόν, Ότι πρώτη 
πασών των εντολών είναι.
«Άκουε ίσραήλ. κύριος ο Θεός ημών είναι εις κύ-
ριος. και θέλεις αγαπά κύριον τον Θεόν σου εξ 
όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της διανοίας 
σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου», αύτη είναι 
η πρώτη εντολή.
και δεύτερη ομοία, αύτη. «Θέλεις αγαπά τον 
πλησίον σου ως σεαυτόν». μεγαλύτερα τούτων 
άλλη εντολή δεν είναι»!24

Η καθιέρωση των παραπάνω δύο εντολών ως η 
κορωνίδα της πεντατευχικής Διδασκαλίας, οφείλε-
ται στην φαρισαϊκή ερμηνευτική παράδοση, που ο 
ίησούς σπούδασε και αφομοίωσε κατά την νεότητά 
του!

για αυτή την πνευματική παρακαταθήκη, ο ίη-
σούς διακήρυξε απερίφραστα:

«μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον 
ή τους προφήτας. δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά 
να εκπληρώσω.
Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ου-
ρανός και η γη, ιώτα εν, ή μια κεραία δεν θέλει 
παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι 
πάντα.
Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν των εντολών τούτων 
των ελαχίστων, αλλά και διδάξη ούτω τους αν-
θρώπους, ελάχιστος θέλει ονομασθή εν τη βασι-
λεία των ουρανών. όστις δε εκτέλεση και διδάξη, 
ούτος μέγας θέλει ονομασθή εν τη βασιλεία των 
ουρανών»!25

ό π α ύ λ ο ς  δεν χάνει ευκαιρία να μας θυμίσει 
ότι υπήρξε φ α ρ ι σ α ί ο ς ,  γ ι ο ς  φ α ρ ι σ α ί ο υ  και 
μ α θ η τ ή ς  του φ α ρ ι σ α ί ο υ  ρ α μ π ά ν  γκ α μ -
λ ι έ λ :

«εγώ μεν είμαι άνθρωπος ίουδαίος, γεγεννημέ-
νος εν ταρσώ της κιλικίας, ανατεθραμμένος δε 
εν τη πόλει ταύτη παρά τους πόδας του γαμαλιήλ, 
πεπαιδευμένος κατά την ακρίβειαν του πατρο-
παράδοτου νόμου, ζηλωτής ών του Θεού, καθώς 
πάντες σεις είσθε σήμερον»!26

Όποτε στα ευαγγέλια ο ίησούς αποκαλείται «δά-
σκαλος» είναι βέβαιο ότι, αυτή η προσφώνηση είναι 
μετάφραση του εβραϊκού «ραββί». Σε κάποια σημεία 
μάλιστα ο όρος αυτός παρατίθεται στην εβραϊκή 
γλώσσα και ερμηνεύεται:

«όύτος ήλθε προς τον ίησούν δια νυκτός, και είπε 
προς αυτόν, ρ α β β ί , εξεύρομεν ότι από Θεού ήλ-
θες Διδάσκαλος»!
«όι δε είπον προς αυτόν, ρ α β β ί , (το οποίον ερ-
μηνευόμενον λέγεται, Διδάσκαλε)»!27

Υποσημειώσεις:
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24]. αργότερα όταν, σύμφωνα με τον μωσαϊκό νόμο, 
συμπληρώθηκαν οι μέρες, η μητέρα του οδήγησε τον 
ίησού στον ναό για την τελετή εξαγοράς ως πρωτότο-
κου, [βλ. αριθμοί, 18:15-16 και λευιτικόν, 12:2-8], και 
η ίδια ακολούθησε την τελετουργία εξαγνισμού μετά 
από την γέννα. κάθε χρόνο πορεύονταν με τους γο-
νείς του στην ίερουσαλήμ, για την εορτή του πέσαχ. 
Όταν, εξάλλου, συμπλήρωσε το δωδέκατο έτος της 
ηλικίας του, οι γονείς του οδήγησαν τον ίησού στην 
ίερουσαλήμ για την τελετή ενηλικιώσεως, σύμφωνα 
με το έθιμο. [Βλ. κατά λουκάν, 2:41-43]. Στη διάρκεια 
αυτών των επισκέψεων συνήθιζε να παρακολουθεί και 
να συμμετέχει σε διαλογικές συζητήσεις νομοδιδασκά-
λων. [Βλ. κατά λουκάν, 2:45-47]. προφανώς δε τα Σάβ-
βατα, συμμετείχε στις λειτουργίες της Συναγωγής και 
παρακολουθούσε κηρύγματα και διδασκαλίες σοφών 
νομοδιδασκάλων.

20 κατά ματθαίον, 19:21 και 6:19-20.
21 Βλ. αθανασίου π. χαστούπη «μιδράς», αθήνα 1980, 

σελ. 11: πρόκειται για «αγγαδικό έργο εν τω οποίω 
βιβλικαί διηγήσεις χρησιμοποιούνται προς ηθικήν και 
θρησκευτικήν διδασκαλίαν περί σαββάτου, αμοιβής και 
τιμωρίας, παραδείσου και κολάσεως, μεσσίου, κοσμο-
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γονίας και ποικίλων άλλων θεμάτων».
22 κατά μάρκον, 12:24-27. το ίδιο περιστατικό και στο 

κατά ματθαίον, 22:29-32.
23 ταλμούδ Σανέδριν, 90 β.
24 κατά μάρκον, 12:29-31. Βλ. επίσης, κατά ματθαίον, 

22:37-40.
25 κατά ματθαίον, 5:17-19. ό δε παύλος στην προς ρωμαί-

ους επιστολή, 3:31 έγραψε: «νόμον λοιπόν καταργού-
μεν δια της πίστεως; μη γένοιτο. αλλά νόμον συνιστώ-
μεν»! παρομοίως, στο κατά λουκάν, 16:17, διαβάζουμε: 
«ευκολώτερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλ-
θωσι, παρά μια κεραία του νόμου να πέση»! εξάλλου 
στην επιστολή ίακώβου, 2:10, διαβάζουμε: «Διότι όστις 
φυλάξη όλον τον νόμον, και πταίση εις εν, έγεινεν ένοχος 
πάντων». Στην Β΄ επιστολή προς τιμόθεον, 3:16-17, ο 
παύλος υπογραμμίζει την ακατάλυτη ισχύ του περιε-
χομένου της γραφής: «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, 
και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς 
επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά δικαιοσύνης. 
Δια να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμέ-
νος εις παν έργον αγαθόν»!

 Η «θεόπνευστος γραφή» για την οποία μιλάει ο παύλος, 
αφορά κείμενα του εβραϊκού Βιβλικού κανόνα. οι χρι-
στιανικές ίερές γραφές, δεν είχαν ακόμη συγκροτηθεί. 
για την σημασία της αναφοράς από τον ματθαίο στο 
γράμμα της ελληνικής αλφάβητου «ιώτα», βλ. Η. Σα-
μπετάϊ «ίουδαϊσμός: το πιστεύω - οι πηγές» σελ. 72.

26 πράξεις αποστόλων, 22:3. για τον ραμπάν γκαμλιέλ ο 
γ. Δ. μεταλληνός, καθηγητής Θεολογίας του πανεπι-
στημίου αθηνών, έγραψε [εγκυκλοπαίδεια πάπυρος 
Larousse Britannica -τομ. 13:342]: «περίφημος εβραί-
ος νομοδιδάσκαλος του 1ου μ.χ. αιώνα, φαρισαίος με 
μεγάλο κύρος στον ιουδαϊκό λαό […] ό γαμαλιήλ δι-
αδέχθηκε τον πατέρα του Σίμωνα και τον παππού του 
ραβίνο χιλλέλ, στου οποίου τη σχολή ανήκε και ήταν 
νασί (= πρόεδρος) του Συνεδρίου (Σανεντρίν). […] είχε 
ηγετική θέση στο μέγα Συνέδριο και τον εκτιμούσαν 

ως δάσκαλο του νόμου. υπήρξε ο πρώτος που έλαβε την 
προσωνυμία Rabban (διδάσκαλος) και κατείχε και τον 
τίτλο ha-zaqen (πρεσβύτερος). υποστήριξε δε τον ελλη-
νικό πολιτισμό». Στοιχεία για τον γαμαλιήλ βλ. επίσης 
αθανασίου π. χαστούπη «κεφάλαια πατέρων», σελ. 
20-21.

 Συμπληρωματικά, οφείλουμε να καταγράψουμε 
ότι, στην οικία του γαμαλιήλ λειτουργούσε ακα-
δημία όπου διδάσκονταν ελληνικά, (βλ. ταλ-
μούδ Σοτά, 49 β): «  

- χίλιοι 
μαθητές ήσαν στον οίκο του πατέρα μου. πεντακόσιοι 
εξ αυτών μελετούσαν την τορά, και πεντακόσιοι μελε-
τούσαν ελληνική σοφία»! κατά τη δίκη των αποστόλων 
από το Συνέδριο, διαβάζουμε στις πράξεις αποστόλων, 
5:34-35, ο γαμαλιήλ υποστήριξε και πέτυχε την απελευ-
θέρωσή τους: «Σηκωθείς δε εν τω συνεδρίω φαρισαίος 
τις, γαμαλιήλ το όνομα, νομοδιδάσκαλος, τιμώμενος 
υπό παντός του λαού, προσέταξε να εκβάλωσι τους απο-
στόλους δι’ ολίγην ώραν, και είπε προς αυτούς, Άνδρες 
ίσραηλίται, προσέχετε εις εαυτούς περί των ανθρώπων 
τούτων, τι μέλλετε να πράξητε».

27 κατά ίωάννην, 3:2, 1:39.

[Ο Ραββίνος κ. Ηλίας Σαμπετάι φοίτησε στο  
Montefiore College στην Αγγλία και στη συνέ-
χεια παρακολούθησε την Ραββινική Ακαδημία, 
Gateshead Talmudical College. Από το 1970 υπη-
ρετεί την Ελληνική Εβραϊκή Κοινότητα, ως Ραβ-
βίνος Τρικάλων, Θρησκευτικός Σύμβουλος του 
Κ.Ι.Σ.Ε.  και, από το 1988, Ραββίνος της Ισραηλιτι-
κής Κοινότητας Λάρισας. Έργα του: “ עובשה תשרפ: 
Η Περασά της Εβδομάδας” και “ לארשי תרות: Ιουδα-
ϊσμός, το Πιστεύω – οι Πηγές”].

Εμπνευσμένες θρησκευτικές στάσεις

ό Hiller Seidman (1915-1995) ήταν υπεύθυνος του τμήματος των θρησκευτικών υποθέσεων 
του εβραϊκού συμβουλίου του γκέτο της Βαρσοβίας. ό ίδιος εξέδιδε μια εφημερίδα από τον ίούλιο 
του 1942 μέχρι την καταστροφή της ζώνης όπου διέμεναν οι εβραίοι τον ίανουάριο του 1943. Σε 
βιβλίο του με τίτλο «από το βάθος της αβύσσου» - εφημερίδα του γκέτο της Βαρσοβίας που εξε-
δόθη στη γαλλία (εκδόσεις Plon, σειρά «Terre Humaine») αναφέρει απελπισμένες πράξεις ηλι-
κωμένων ραββίνων ενάντια στα SS, κατάταξη των ταλμουδιστών φοιτητών στους «Bunkers» της 
αντίστασης, έγκριση των ραββινικών αρχών για ένοπλο αγώνα, άρνηση των ραββίνων να κερδί-
σουν ένα καταφύγιο για να μείνουν οι ίδιοι αφού θυσιάσουν την κοινότητά τους.

από την άλλη πλευρά, όπως σαφώς προκύπτει από το κείμενο του Seidman, καμιά από τις 
θρησκευτικές απαντήσεις -στερεότυπα για την ανάλυση της ροής των γεγονότων δεν μπόρεσε να 
επιβληθεί στους κύκλους των 2000 σοφών και των σπουδαστών της καμπαλά και του ταλμούδ, οι 
οποίοι παρά τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, συνέχισαν να μελετούν τα ιερά κείμενα.
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Συλλέγοντας παλιές φωτογραφίες
του ανΔρεα αΣΣαελ

Η αγάπη μου για την ιστορία άρχισε από 
το δημοτικό. Όλους τους παππούδες 
και τις γιαγιάδες τους τρέλαινα πάντα 
στις ερωτήσεις. μετά το σχολείο αλώ-

νιζα τα παλιατζίδικα προσπαθώντας με το χαρτζιλίκι 
μου να αγοράσω κάτι, τα αγαπημένα μου θέματα 
ήταν η Kατοχή και η ελληνική Eπανάσταση. Όταν 
έφυγα για σπουδές στη γερμανία άρχισε τότε η επο-
χή των «φλίμαρκετ» ή «φλόμαρκτ» (υπαίθρια παζά-
ρια), όπως τα λένε οι γερμανοί. με το περιορισμένο 
μου φοιτητικό συνάλλαγμα ήμουν αναγκασμένος να 
«κάνω τράμπες» και σύντομα ο κύκλος γνωριμιών 
και η συλλογή μου αυξήθηκαν πολύ. πάντα με μά-
γευε η ασπρόμαυρη φωτογραφία, οι γερμανοί στρα-
τιώτες με τις φωτογραφικές μηχανές «λάικα» απα-
θανάτιζαν τα πάντα… από ηλιοβασιλέματα μέχρι 
τουφεκισμένους. Ήμουν ο μοναδικός που αγόραζε 

στρατιωτικές φωτογραφίες της ελλάδας και κυρίως 
της Θεσσαλονίκης.

το πρώτο σημαντικό εύρημα που απέκτησα 
για τους ίσραηλίτες της Θεσσαλονίκης ήταν 
το αρχείο ενός μηχανικού της όργάνωσης 

τοντ, παραστρατιωτικής γερμανικής οργάνωσης 
που κατασκεύαζε έργα σιδηροδρομικά και οδοποι-
ίας στα κατεχόμενα μέρη. ό μηχανικός φωτογρά-
φισε πολλά, το στρατόπεδο του Βαρώνου χιρς, την 
πόλη και τα έργα χριστιανών και εβραίων το 1942. 
το 1943, ο ίδιος επέβλεπε το φρικτό κάτεργο της κα-
ρυάς, που βρίσκεται στο βουνό κοντά στο λιανοκλά-
δι. εκεί 300 κυρίως νέοι εβραίοι, που εξαιρέθηκαν 
από τις αποστολές, έπρεπε να κόψουν ένα πέτρινο 
βουνό στη μέση για να μπορεί μια αμαξοστοιχία να 
μπει σε αυτό το τεχνητό φαράγγι, μέχρι να περάσει 

Θεσσαλονίκη, Πλατεία Ελευθερίας, 11.7.1942. Η μοναδική φωτογραφία από την πλευρά της σημερινής 
Alpha Bank δείχνει τη συγκέντρωση από τη δυτική πλευρά. Μπροστά δύο Έλληνες χωροφύλακες συ-
νομιλούν. Ένας τρίτος διακρίνεται πίσω, μπροστά από συγκεντρωμένους που με μαντήλια προσπαθούν 
να προστατευθούν από τον ήλιο. Στην πρώτη σειρά τέταρτος από δεξιά ο Φρέντυ Ασσαέλ (ο ψηλός με το 
σκούρο κουστούμι) προσπαθεί και αυτός να ακούσει τι λέει στον αριστερά του σκυφτό ασπροντυμένο άν-
δρα ένας νέος. Από πίσω διακρίνεται το κτίριο Στάιν με την αρχική σκεπή του. Ο Φρέντυ Ασσαέλ

με τη στολή του 
Αλβανικού μετώπου.
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η αντίθετη και να συνεχίσει μετά παίρνοντας φόρα 
από την επίπεδη γραμμή του φαραγγιού στον ανη-
φορικό της δρόμο για Θεσσαλονίκη.

με πολύ κόπο ανάλυσα στον υπολογιστή τις 
400 μικρές φωτογραφίες και άρχισα πυρετωδώς να 
ψάχνω για επιζώντες, από τη Θεσσαλονίκη, στο ίσ-
ραήλ και από εκεί στο τέξας. Έτσι άντλησα και την 
τελευταία δυνατή πληροφορία. το επόμενο βήμα 
ήταν η επί τόπου έρευνα, το εκεί περιβάλλον άλλα-
ξε ελάχιστα, πολλές πληροφορίες μου έδωσε και ο 
πρώην φύλακας του σιδηροδρομικού σταθμού. με 
όλη αυτή την τρίχρονη εργασία σχημάτισα ένα βι-
βλίο 350 σελίδων και 450 ανέκδοτων φωτογραφι-
ών, που θα εκδώσω στο προσεχές μέλλον. το δυσά-
ρεστο κεφάλαιο των κατέργων το διάνθισα με τις 
250 ωραιότερες φωτογραφίες που έχω από την κα-
τεχόμενη Θεσσαλονίκη, μια και όλα από εκεί ξεκί-
νησαν.

τον ίούνιο του 2011 επισκεπτόμενος τυχαία 
ένα «φλιμάρκετ» κοντά στην πόλη κέμνιτς 
της Σαξονίας, στην πρώην ανατολική γερ-

μανία, αγόρασα ένα κουτί παπουτσιών γεμάτο με 
στρατιωτικές φωτογραφίες ενός γερμανού μουσι-
κού που είχε υπηρετήσει στην ελλάδα. ανάμεσα σε 
αυτές τις 300 περίπου φωτογραφίες ήταν και ένας 
κλειστός πράσινος φάκελος με τη συνθηματική επι-
γραφή: πολεμικές φωτογραφίες από την ελλάδα. 
ανοίγοντας το φάκελο αντίκρισα ως πρώτη φωτο-
γραφία καλοντυμένους νέους με χέρια στην ανά-
ταση, η δεύτερη έδειχνε το συγκεντρωμένο πλήθος 
στην πλατεία ελευθερίας, τέταρτος από δεξιά στη 
πρώτη γραμμή ο πατέρας μου φρέντυ ασσαέλ. ό 
πατέρας μου φρέντυ ασσαέλ ήταν αριστούχος στη 
σχολή χημικών μηχανικών στο μετσόβειο, απο-
φοίτησε 21 χρονών και παρουσιάστηκε εθελοντής 
στο αλβανικό μέτωπο. Δίχως βασική εκπαίδευση 
τον στείλανε σαν χημικό να τοποθετήσει τα εκρη-
κτικά στη γέφυρα του Στρυμώνα.

γνώριζα από τις ατέλειωτες διηγήσεις του πα-
τέρα μου πού ακριβώς στεκότανε στην πλατεία 
ελευθερίας, την αξέχαστη ημέρα της 11ης ίουλί-
ου 1942… από εκεί τον άρπαξε ο περιβόητος πα-
παναούμ και με κλοτσιές και μπουνιές φρόντι-
σε να καταγραφεί πρώτος, ώστε να τον ξεκάνουν 
και πρώτο. ό πατέρας μου δούλευε ως χημικός στο 

εργοστάσιο λαδιού του «Ξενάκη», το οποίο είχαν 
επιτάξει οι γερμανοί. Δύο ενάρετοι γερμανοί κά-
ποιος μένζινγερ από την Βιένη και ένας Βερολι-
νέζος ονόματι κούκουκ του εφοδιασμού, οι οποίοι 
έπαιρναν το λάδι από το εργοστάσιο, προμήθευσαν 
τον πατέρα μου με ειδική άδεια και έτσι δεν στάλ-
θηκε στα κάτεργα. Η οικογένεια σώθηκε κρυμμέ-
νη μέσα στη Θεσσαλονίκη για δύο χρόνια, κυρίως 
χάρη στον ηρωισμό χριστιανών συμπολιτών μας, 
όπως του μανώλη κονιόρδου, της μαρίας Βου-
δούρογλου, καθώς και του ίωσήφ χαλεπλή, ο οποί-
ος τουφεκίστηκε αργότερα από τους γερμανούς δι-
ότι έκρυβε Άγγλους.

Σωτήριο ρόλο έπαιξαν και οι οικογένειες μπο-
ζάνη και του κώστα και της κίτσας αθυρίδη.

όι φωτογραφίες της πλατείας ελευθερί-
ας που βρήκα δείχνουν το βασανισμό 
των εβραίων μετά την καταγραφή τους, 

μπροστά στα έργα, στη σημερινή τράπεζα “Alpha 
Bank”, στη γωνία των οδών μητροπόλεως και Ίωνος 
Δραγούμη. πρόκειται για διατεταγμένο βασανισμό, 

Ίδια άποψη σε πιο κοντινό πλάνο.

Ομάδα περίπου 12 Ισραηλιτών γονατίζουν με τα χέρια σε ανάτα-
ση με το χαρτί της εγγραφής στο χέρι. [Βλ. σ. 35 σχετική διατα-
γή]. Ο Γερμανός δεξιά είναι υπαξιωματικός του Ναυτικού και ο 
άλλος αριστερά είναι Λοχαγός της Βέρμαχτ.
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σε αντίθεση με τα βασανιστικά κα-
ψόνια πριν από την εγγραφή τους 
τα οποία ξεκίνησαν αυθόρμητα με 
την ανοχή, την ευλογία και την πα-
ρότρυνση των γερμανικών αρχών. 
εάν παρατηρήσει κάποιος τις γνω-
στές φωτογραφίες, ένας ειδήμων 
σε γερμανικές στολές θα προσέξει 
ότι οι βασανιστές είναι…..ναυτικοί! 
Σε άλλη φωτογραφία διακρίνουμε 
στρατιώτη αεροπορίας! Όλοι αυ-
τοί είχαν προφανώς έξοδο, είναι 
άοπλοι…. και πήγαν να διασκεδά-
σουν με το θέαμα, όπως έγραφε και 
η χιτλερική εφημερίδα τους «νέα 
ευρώπη».

ό γερμανός φωτογράφος ντικ, 
φωτογραφίζει επιλεκτικά κακόμοι-
ρους εβραίους ως απόδειξη ρατσι-
στικής κατωτερότητας.

Στις δικές μου φωτογραφίες 
βλέπει κανείς τους εγγεγραμμέ-

νους: καλοντυμένοι ευπαρουσί-
αστοι νέοι, μετά από τόσες ώρες 
αναμονής κάτω από τον καυτό 
ήλιο του ίουλίου να εκτελούν γερ-
μανικές διαταγές που δίνονταν 
από Έλληνα χωροφύλακα. Δηλα-
δή, η διαταγή ήταν να μην γλιτώ-
σει κανείς δίχως κάποιο βασανισμό 
και κάποιοι ιδιαίτερα άτυχοι θα βα-
σανίστηκαν διπλά και πριν και με-
τά την εγγραφή.

ό φωτογράφος Βέρνερ 
ράνγκε ήταν μουσικός 
σε μπάντα μηχανικού 

και έπαιζε τρομπόνι. επειδή έχω 
δει πάρα πολλά άλμπουμ του πι-
στεύω ότι δεν ενέκρινε αυτά που 
έβλεπε, ήταν ειρηνικός άνθρωπος 
ή ίσως και αντιναζί. φωτογράφι-
σε το βασανισμό σαν να ήθελε να 
αφήσει ντοκουμέντο, για να κατα-
λάβει ακόμα και κάποιος άσχετος 
τί γινόταν εκεί. Η πρώτη φωτογρα-
φία δείχνει τους εγγεγραμμένους 
να ….χαμογελούν, μάλλον κατόπιν 
αστεϊσμού του χωροφύλακα που 
ήθελε να τους δώσει θάρρος και η 
τελευταία να τρέχουν να εξαφανι-
στούν. Στο ίδιο φιλμ είναι και τέσ-
σερις φωτογραφίες στην πλατεία 
αριστοτέλους από όπου ξεκίνησαν 
οι πρώτες αποστολές στα κάτεργα, 
τέλη ίουλίου. ό ράνγκε φύλαξε όλο 
του το φιλμ για να τεκμηριώσει το 
βασανισμό των εβραίων.

Σε συνδυασμό με το ότι το μέ-
ρος της φωτογράφισης υπάρχει 
ανέπαφο έως σήμερα, οι φωτογρα-
φίες αυτές είναι αναμφισβήτητο 
τρανταχτό ντοκουμέντο. Ίσως να 
έπρεπε ο Δήμος Θεσσαλονίκης να 
βάλει μια από αυτές τις φωτογρα-
φίες στο μέρος αυτό, ώστε ο κάθε 
περαστικός να συνειδητοποιεί όσα 
συνέβησαν.

ώς συντάκτης του κει-
μένου της αιτιολο-
γικής έκθεσης και 

του νόμου για την καθιέρωση 
Ημέρας μνήμης των ελλήνων 
εβραίων θυμάτων του όλοκαυ-
τώματος, ο οποίος ψηφίστηκε 
ομόφωνα από τη Βουλή των 
ελλήνων το 2004, και με την 
εμπειρία των γεγονότων, που 
έχουν μεσολαβήσει από τότε, 
θα ήθελα να κάνω κάποιες επι-
σημάνσεις. χωρίς τη μνήμη και 
τη μελέτη των ασχημιών, που 
έχει διαπράξει η ανθρωπότητα 
κινδυνεύουμε όλοι να ξανα-
ζήσουμε απαίσιες στιγμές της 
ίστορίας μας. γι’ αυτό τον λόγο 
η μνήμη του όλοκαυτώματος 
των ελλήνων εβραίων πρέπει 
να μείνει για πάντα σαν μια δι-
αρκής υπόμνηση όλων όσων συ-
νέβησαν, ώστε να μην ξαναβυθι-
στούμε σε μια παρόμοια άβυσσο. 

είναι υποχρέωσή μας να 
μεταφέρουμε, πρώτα από 
όλους στις νέες γενιές, 

την τραγική ιστορία των θυμά-
των αυτών του ναζισμού και για 
να μην ξεχάσουν και διότι αυτό 
που συνέβη, απευθύνει ακόμη 
και σήμερα τις δικές του ερω-
τήσεις στις συνειδήσεις μας. να 
μη λησμονήσουμε την άβυσσο, 
για να μη λησμονήσουμε ότι το 
μίσος και η προκατάληψη είναι 
οι αιτίες που τη διαμόρφωσαν. 
γι’ αυτόν τον λόγο όποιος έχει 

Ο μουσικός Βέρνερ Ράνγκε (στη μέση, τέταρ-
τος από δεξιά) παίζει τρομπόνι στην Πλατεία 
Αριστοτέλους.

Ο μουσικός Βέρνερ Ράνγκε (δεξιά) φωτογρα-
φίζεται στην πολυκατοικία που έμενε, δίπλα 
από το Ολύμπιον, στην Πλατεία Αριστοτέ-
λους.
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κληθεί, στην πολιτική, όπως 
και στην κοινωνία, να αναλά-
βει μια ευθύνη, πρέπει να αι-
σθάνεται μέσα του την ηθική 
υποχρέωση να μην τροφοδο-
τήσει ποτέ τέτοια συναισθή-
ματα, πρέπει να αισθάνεται το 
κατεπείγον καθήκον να ενώνει 
και όχι να διαιρεί, να βοηθά 
την επανασυμφιλίωση και την αμοιβαία κατανόηση. 
όι πρωτοβουλίες, που ανελήφθησαν και φέτος, στην 
αθήνα και όπου αλλού στην ελλάδα εις μνήμην των 
διωγμών και της εξολόθρευσης των ελλήνων εβραί-
ων, αποτελούν ευκαιρίες για να σκεφτούμε την αξία 
της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων κάθε επί μέρους προσώπου. 
το μίσος και η προκατάληψη έχουν τροφοδοτήσει τον 
ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. υποχρέωσή μας σήμε-
ρα είναι να επαγρυπνούμε, ώστε να μην ξαναϋπάρξουν 
οι προϋποθέσεις του μίσους και του φόβου, που έκαναν 
τόσους ανθρώπους να ξεχάσουν την ανθρωπιά τους και 
να μεταμορφωθούν σε αιμοχαρείς δημίους. χρέος μας 
είναι να εργαστούμε έτσι, ώστε να κυριαρχεί πάντα και 
παντού το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να τον σέβονται 
οι άλλοι.

το μήνυμα μιας ημέρας σαν την 27η ίανουαρίου 
είναι η μνήμη των θυμάτων, της εξολόθρευσης, 
της σφαγής των ελλήνων εβραίων, των τσιγ-

γάνων, των ομοφυλοφίλων, των ψυχικά ασθενών, των 
κομμουνιστών, των αριστερών και όλων εκείνων των 
αθώων ανθρώπων, που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι 
είχαν κάποια ιδιαιτερότητα, που δεν άρεσε στους ναζί. 
είναι η μνήμη του χειρότερου ιού αυτής της αιματο-
χυσίας, αυτού που ακόμη και σήμερα μαστίζει κατά 
εποχές την κοινωνία μας και είναι δύσκολο αλλά πρέ-
πει να εξαλειφθεί: η άρνηση της φρίκης, του τρόμου, 
της απέχθειας, της αποστροφής, του αίσχους και της 
ασχημίας, η άρνηση των θαλάμων αερίου, των πειραμά-

των του γιόζεφ μένγκελε και 
των άλλων αθλιοτήτων, που 
λάμβαναν χώρα στα στρατό-
πεδα του ράβενσμπρουκ, του 
Άουσβιτς και του μπούχεν-
βαλντ. αυτός ο ιός της άρνη-
σης είναι ακόμη και σήμερα 
το ενδημικό κακό του πολι-
τισμού μας. γι’ αυτό η 27η ία-

νουαρίου είναι σήμερα πιο χρήσιμη από ποτέ. 
Η τερατώδης φύση του όλοκαυτώματος κατάγεται από 
την μη ανοχή στη διαφορετικότητα, από τον λαϊκισμό 
και τον εθνικισμό, φαινόμενα οικεία και στη σύγχρονη 
εποχή. ό αντισημιτισμός εξακολουθεί να είναι κακό ρι-
ζωμένο στην έλλειψη ανεκτικότητας και στον ρατσισμό. 
αυτές οι γραμμές δεν είναι παρά η ελάχιστη έκφραση 
τιμής στα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού και του φα-
σισμού και σε εκείνους που με κίνδυνο της ζωής τους 
έκαναν τα πάντα για να προστατεύσουν τους καταδιω-
κόμενους. είναι η ελάχιστη έκφραση τιμής στον ηρωικό 
αξιωματικό του ελληνικού Στρατού, μαρδοχαίο φρι-
ζή, που έδωσε τη ζωή του για την ελλάδα στην πρεμε-
τή μαχόμενος ενάντια στον φασίστα ίταλό εισβολέα. 
Η Ημέρα μνήμης ωστόσο δεν είναι μόνο η υπόμνηση 
μιας δραματικής περιόδου της πρόσφατης ίστορίας μας, 
πρέπει να είναι ένα κλειδί για την ανάγνωση του σύγ-
χρονου κόσμου. πρέπει να είναι ένα πανηγυρικό σημείο 
αναφοράς μιας θεματικής ενότητας, που διαπερνά και 
τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου και όχι μόνο μια 
εφήμερη στιγμή μιας τελετουργίας, αποκομένης από 
την καθημερινότητα.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητη μια 
κουλτούρα της ειρήνης και της ανεκτικότητας. όι θε-
σμοί έχουν το καθήκον να το εμπεδώσουν αυτό, ιδίως 
στις νέες γενιές, που πρέπει να μάθουν τις σκοτεινές πε-
ριόδους της ευρωπαϊκής ίστορίας, ώστε τέτοια απαί-
σια περιστατικά, να μη μπορούν να ξανασυμβούν ποτέ. 
κλίνοντας ευλαβικά το γόνυ σε όλα τα θύματα των ναζί.

[Ο κ. Νίκος Μουρούτσος, είναι δικηγόρος]

Ημέρα Μνήμης
Ένα κλειδί

για την ανάγνωση
του σύγχρονου

κόσμου
Tου νίκόυ μόυρόυτΣόυ
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Η επίσημη Ελλάδα και οι παγκόσμιες εβραϊκές οργανώσεις τίμησαν την ιερή μνήμη 
των 50.000 Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα

«Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου,
εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου»

Ψαλμός ρμβ’ (142)

Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 17 μαρτί-
ου 2013 έλαβε χώρα σειρά συγκινητικών 
εκδηλώσεων τιμώντας την τραγική επέ-
τειο των 70 χρόνων από το 1943, οπότε 

αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός 
με τον οποίο οδηγήθηκαν οι εβραίοι της πόλης στα 
στρατόπεδα του Άουσβιτς και του μπιρκενάου. τις 
εκδηλώσεις οργάνωσαν η ίσραηλιτική κοινότητα 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσα-
λονίκης, το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, την πρεσβεία του ίσραήλ στην ελλάδα και το 
παγκόσμιο εβραϊκό Συνέδριο (π.ε.Σ.).

όι εκδηλώσεις έδωσαν την ευκαιρία στην ελλάδα 
να ξαναζήσει το μαρτύριο αθώων ανθρώπων οι οποί-
οι έχασαν τη ζωή τους για μόνο τον λόγο της εβρα-
ϊκής θρησκείας τους. Η Θεσσαλονίκη, στην οποία 
υπήρχε προπολεμικά πολύτιμη εβραϊκή παρουσία, 
είχε τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων μεταξύ των 
εβραϊκών κοινοτήτων της ελλάδας, ενώ συγκατα-

λέγεται μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών πόλεων ως 
προς τους άδικα εξοντωθέντες εβραίους.

με 19 διαδοχικές σιδηροδρομικές αποστολές 
προς τα στρατόπεδα του θανάτου εξοντώθηκαν οι 
εβραίοι της Θεσσαλονίκης των οποίων η εκεί συνε-
χής παρουσία, βάσει των ιστορικών στοιχείων, έχει 
προϊστορία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων ετών. με 
ιδιαίτερο μίσος οι κατακτητές προσπάθησαν να εξα-
φανίσουν την εβραϊκή πνοή της πόλης καταστρέφο-
ντας τις 55 Συναγωγές, το ιστορικό νεκροταφείο, όλα 
τα μνημεία της ιστορικής εβραϊκής δημιουργίας. πα-
ράλληλα κατάσχεσαν τις εβραϊκές περιουσίες, λεη-
λάτησαν τις εβραϊκές ιδιοκτησίες, αφάνισαν κάθε τι 
το εβραϊκό.

Στις φετινές εκδηλώσεις τιμής της τραγικής επε-
τείου των 70 χρόνων, η κυβέρνηση της ελλάδος, με 
την παρουσία του πρωθυπουργού κ. αντώνη Σαμα-
ρά, ενώθηκε σε συμβολική προσευχή μνήμης με το 
ανώτατο όργανο αντιπροσώπευσης του παγκόσμιου 
εβραϊσμού, το παγκόσμιο εβραϊκό Συνέδριο. Σημει-
ώνεται ότι για πρώτη φορά Έλληνας πρωθυπουργός 
παρέστη σε Συναγωγή.

όι εκδηλώσεις είχαν ιδιαίτερη σημασία σήμερα 
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Θεσσαλονίκη 
- Άουσβιτς

70 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού
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οπότε ο ναζισμός αρχίζει να σημειώνει πάλι την απε-
χθή παρουσία του στον ελληνικό χώρο, με φαινόμε-
να που πλήττουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τον 
ίδιο τον πολιτισμό της χώρας.

Η παρουσία στις εκδηλώσεις υψηλόβαθμων αντι-
προσωπειών εβραϊκών οργανώσεων από όλο τον κό-
σμο –καθώς το π.ε.Σ. συγκάλεσε στη Θεσσαλονί-
κη τη συνεδρίαση της εκτελεστικής του επιτροπής- 
αποδεικνύει παράλληλα την αναγνώριση της θυσίας 
των ελλήνων εβραίων κατά το όλοκαύτωμα, όπως 
επίσης την πίστη στις αρχές που διέπουν το πνεύμα 
του ελληνικού λαού στη χώρα που γέννησε τη δημο-
κρατία και το σεβασμό στα ανθρώπινα ιδεώδη και δι-
καιώματα.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις πραγματοποιήθη-
καν στη Θεσσαλονίκη κατά το τριήμερο 15 έως 17 
μαρτίου 2013.

› Έκθεση φωτογραφίας

Στις 15 μαρτίου έγιναν, στο φουαγιέ του Δη-
μοτικού μεγάρου, τα εγκαίνια της έκθεσης 
φωτογραφίας με 

θέμα «Θεσσαλονίκη, το άν-
θος των Βαλκανίων: μεταξύ 
μεγαλείου και όλοκαυτώμα-
τος» την οποία επιμελήθηκε 
το ίδρυμα Yad Vashem. Η έκ-
θεση παρουσιάστηκε με την 
φροντίδα της πρεσβείας του 
ίσραήλ στην ελλάδα και την 

υποστήριξη της πρεσβείας του καναδά, καθώς ο κα-
ναδάς έχει φέτος την προεδρία του διεθνούς όργα-
νισμού για την μνήμη του όλοκαυτώματος (IHRA). 
πολλοί Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες απ΄ όλον 
τον κόσμο επισκέφθηκαν την έκθεση.

› Πορεία Μνήμης

Στις 16 μαρτίου, με το σύνθημα «ποτέ Ξανά» 
έγινε συμβολική πορεία μνήμης από την 
πλατεία ελευθερίας έως τον παλαιό Σιδηρο-

δρομικό σταθμό, αναπαριστώντας την «πορεία προς 
τον θάνατο» που έκαναν οι εβραίοι Θεσσαλονικείς 
που εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου.

Σε χαιρετισμό του στην πλατεία ελευθερίας ο δή-
μαρχος Γιάννης Μπουτάρης τόνισε: «Η πόλη έχασε 
ένα δυναμικό της κομμάτι και η απώλεια αυτή είναι 
πολλαπλώς σημαντική για την οικονομία, τον πολι-
τισμό και την οικογεωγραφία της. Δεν είναι μόνο οι 
πάνω από 50.000 συμπολίτες μας που χάθηκαν και 
μαζί μ’ αυτούς τα ταλέντα, τα όνειρα, οι προσδοκίες 
τους. μαζί τους χάθηκαν και οι φιλίες μας, η δυναμι-
κή της πόλης, η δυνατότητά τους να συνεχίσουν την 
επιστημονική, πολιτική, συνδικαλιστική τους δρα-
στηριότητα που τόσο πολύ άφησε τα ίχνη της στη 

Θεσσαλονίκη. χάσαμε τους 
γείτονες, τους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριές μας, τον 
σημαντικό μας έτερο. μαζί 
τους χάθηκαν τα παιδιά τους 
ή και τα δυνάμει παιδιά τους, 
αυτά που θα είχαν γεννηθεί 
και θα είχαν προσδιορίσει με 
σημαντικό τρόπο το γίγνε-

Στιγμιότυπο από την Πορεία Μνήμης, της οποί-
ας επικεφαλής τέθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης.

Επιζώντες του Ολοκαυτώματος με το δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης, τον πρέσβη του Ισραήλ και τον πρόεδρο του 
Κ.Ι.Σ.Ε. στο σιδηροδρομικό σταθμό όπου κατέληξε η 
πορεία.

Από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Συναγωγή 
της Θεσσαλονίκης.
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ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ
Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς
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σθαι της πόλης».
ό πρόεδρος της Ισραηλι-

τικής Κοινότητας Θεσσαλο-
νίκης και του Κεντρικού Ισ-
ραηλιτικού Συμβουλίου Ελ-
λάδος Δαυίδ Σαλτιέλ, που πή-
ρε αμέσως μετά το λόγο, υπο-
γράμμισε το συμβολισμό της 
αφετηρίας και της κατάληξης 
της πορείας: «Στην πλατεία 
ελευθερίας ξεκίνησαν οι διωγ-
μοί εναντίον των εβραίων της 
Θεσσαλονίκης στις 11 ίουλίου 
1942. Στον παλιό σιδηροδρομι-
κό σταθμό πραγματοποιήθηκε 
το πρώτο βήμα για την απάν-
θρωπη θανάτωσή τους. Δέκα 
χιλιάδες εβραίοι μεταφέρθη-
καν με τη βία για να δουλέψουν 
ως σκλάβοι σε έργα οδοποιίας. 
πολλοί πέθαναν από τις κακου-
χίες και την ασιτία μέσα σε χρο-
νικό διάστημα μερικών εβδομά-
δων. Άραγε, υπογράμμισε, πό-
σοι γνωρίζουν ότι για να γλυτώ-
σει τους υπόλοιπους, η κοινό-
τητά μας πλήρωσε λύτρα; Ότι 
κατέβαλε στους γερμανούς ένα 
τεράστιο ποσό για να εξασφαλί-
σει, όπως νόμιζε, τις ζωές τους; 
Άραγε, πόσοι γνωρίζουν ότι αυ-
τή η βάρβαρη δουλοκτητική με-
ταχείριση των κατακτητών, αυ-
τή η απάνθρωπη δουλεμπορία, 
δεν έχει αναγνωριστεί από τους 
θύτες;».

Όταν η πορεία έφτασε στον 
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, η 
χορωδία της ίσραηλιτικής κοι-
νότητας τραγούδησε σεφαραδί-
τικα τραγούδια και ο ραβίνος τέλεσε επιμνημόσυνη 
δέηση. Στη συνέχεια, διαβάστηκε το κείμενο των δι-
οργανωτών, το οποίο κατέληγε ως εξής:

«είμαστε εδώ για να θυ-
μήσουμε ότι ο θάνατος τόσων 
αθώων ανθρώπων δεν ήταν τυ-
χαίο γεγονός. όι άνθρωποι αυ-
τοί κατηγορήθηκαν ότι ήταν η 
ρίζα κάθε κακού. πολιτικές δυ-
νάμεις τους κατηγόρησαν ότι 
ήταν η ρίζα κάθε κακού. εκα-
τομμύρια γερμανοί πείστηκαν 
ότι οι εβραίοι ήταν η ρίζα κά-
θε κακού. εκατομμύρια ευρω-
παίοι ανέχτηκαν χιλιάδες Βαρό-
νου χιρς, χιλιάδες Στασιόν τσί-
κα, χιλιάδες ρεζί Βαρδάρ. αυτή 
η ανοχή επέτρεψε το τεράστιο 
έγκλημα. τιμάμε τη μνήμη των 
θυμάτων σημαίνει καμία ανοχή. 
καμία ανοχή, καμία αδιαφορία».

την πορεία, της οποί-
ας ηγήθηκε ο δήμαρχος γιάν-
νης μπουτάρης, συνόδευσαν 
ο πρόξενος των Ηπα, ο γενι-
κός πρόξενος της γερμανίας, 
εκπρόσωπος του μητροπολί-
τη Θεσσαλονίκης, ο αντιπρύ-
τανης του α.π. Θεσσαλονίκης 
κ. γιάννης παντής, τα μέλη του 
παγκόσμιου εβραϊκού Συνε-
δρίου, ο πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου παναγιώτης 
αβραμόπουλος και πολλά μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου. ίδι-
αίτερη συγκίνηση προκάλεσε η 
παρουσία σεβάσμιων  εβραίων 
Θεσσαλονικέων που επιβίωσαν 
από τα στρατόπεδα και που τα-
ξίδεψαν από μακριά για να πα-
ραστούν στην πορεία. Σημειώ-
νεται ότι οι διοργανωτές σεβά-
στηκαν την εβραϊκή αργία του 

Σαββάτου και ως εκ τούτου η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε χωρίς χρήση μεγαφώνων, γεγονός που της 
προσέδωσε κατανυκτικό χαρακτήρα.

Στο κέντρο ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιζώντων των 
Ναζιστικών Στρατοπέδων ελληνικής καταγωγής που 
ζουν στο Ισραήλ Μοσέ Αελιών στο σιδηροδρομικό 
σταθμό με τη σημαία του Συλλόγου.

Ένα λουλούδι στις σιδηροδρομικές γραμμές από τον 
παγκοσμίου φήμης βιολιστή Ivry Gitlis, πρέσβη κα-
λής θελήσεως της UNESCO.
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›  Συναυλία στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

το βράδυ της 16ης μαρτίου έγινε στην αίθουσα 
τελετών του αριστοτελείου πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης συναυλία Σεφαραδίτικης 

μουσικής (λαντίνο), με τίτλο «The Jewish Soul», από 
τη Συμφωνική όρχήστρα του Δήμου.

μιλώντας κατά την εκδήλωση ο αντιπρύτανης 
του ΑΠΘ Ιωάννης Παντής είπε τα παρακάτω:

«το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
οι πρυτανικές αρχές, το διδακτικό και διοικητικό 
προσωπικό του, οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του, τι-
μούν σήμερα τη μνήμη των 50.000 εβραίων συμπο-
λιτών μας, όλων εκείνων που πριν από εβδομήντα 
χρόνια εκτοπίστηκαν από την αγαπημένη Σαλονίκη 
τους για να δολοφονηθούν λίγο αργότερα στα ναζι-
στικά στρατόπεδα εξόντωσης. μαζί τιμούμε και θυ-
μόμαστε σήμερα και όλους τους εβραίους φοιτητές 
μας που χάθηκαν για πάντα.

είναι πολλά αυτά που μας συνδέουν ως πανεπι-
στημιακή κοινότητα με την ιστορία των εβραίων της 
πόλης μας. πάνω από όλα ο κοινός τόπος αφού η 
πανεπιστημιούπολη ως τόπος γνώσης βρίσκεται πά-
νω σε ένα τόπο μνήμης της εβραϊκής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης.

γνωρίζουμε, επίσης ότι πριν από εβδομήντα χρό-
νια, την ώρα της εκτόπισης, το πανεπιστήμιό μας 
ήταν ταυτόχρονα και παρόν και απόν και κοντά και 
μακριά από τους εβραίους της Θεσσαλονίκης. μας 
το υπενθυμίζει με τη μαρτυρία της η επιζήσασα Ζουλί 
Σαλτιέλ: «κατά τη διάρκεια των ναζιστικών μέτρων 
κατά των εβραίων», αφηγείται, «δεν υπήρξε καμιά 
επίσημη διαμαρτυρία ούτε από τη μεριά του πανε-
πιστημίου, ούτε από τη μεριά των φοιτητών». για να 
προσθέσει λίγο παρακάτω: «[Όμως] ένας χριστιανός 
φοιτητής βοήθησε το γιο μου να διαφύγει στην ιταλι-
κή ζώνη κατοχής».

για πολλές δεκαετίες το αριστοτέλειο πανεπιστή-
μιο δίσταζε να σταθμίσει την ευθύνη του αλλά και να 
τιμήσει όσα μέλη της κοινότητάς του τόλμησαν και 
βοήθησαν. για πολλά χρόνια μπορούσε κανείς να δι-
ακρίνει στους υπαίθριους χώρους του σπαράγματα 

από ταφόπλακες, χωρίς να υπάρχει μία αναφορά που 
να εξηγεί γιατί αυτές βρίσκονταν εκεί παρατημένες.

Σήμερα όμως το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο 
απαλλαγμένο από ενοχικά σύνδρομα αντικρίζει 
πια αυτό το παρελθόν, την ιστορία και τον χαμό των 
εβραίων της Θεσσαλονίκης, ως κομμάτι και της δι-
κής του ιστορίας. εβδομήντα χρόνια μετά στέκεται 
απέναντι σε όλους όσοι αρνούνται το όλοκαύτωμα 
και κηρύσσουν πιο ανοιχτά από ποτέ άλλοτε τον λό-
γο της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού. και έρ-
χεται να υποστηρίξει θεσμικά την πρωτοπόρα έρευ-
να διδασκόντων του για τη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης της ίσραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλο-
νίκης ήδη από τη δεκαετία του 1990. ενδεικτικά ανα-
φέρω τη δουλειά του τμήματος γαλλικής γλώσσας 
και φιλολογίας που μετέφρασε από τα γαλλικά το 

μνημειώδες έργο του ίωσήφ νεχαμά «ίστορία των 
ίσραηλιτών της Θεσσαλονίκης».

από το 2011 το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο συ-
γκαταλέγεται ανάμεσα στα ελάχιστα ιδρύματα στην 
ευρώπη που προσφέρει πρόσβαση στη μεγαλύτε-
ρη συλλογή οπτικοακουστικών μαρτυριών επιζώ-
ντων του όλοκαυτώματος που ξεκίνησε ο Spielberg. 
56.000 συνεντεύξεις, μεταξύ των οποίων πάνω από 
600 ελλήνων εβραίων, βρίσκονται σήμερα στη διά-
θεση των ελλήνων και ξένων ερευνητών, της εβρα-
ϊκής κοινότητας της πόλης μας, φοιτητών και μα-
θητών, αλλά και κάθε ευαισθητοποιημένου πολί-
τη. μια επιστημονική επιτροπή έχει ήδη συγκροτη-
θεί στο απΘ με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση αυ-
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τού του πολύτιμου αρχείου στην έρευνα και 
στη διδασκαλία, στην παραγωγή πρωτότυ-
πης γνώσης και στη διάχυσή της στο ευρύ 
κοινό. από φέτος, τμήμα του πανεπιστημίου 
μας προσφέρει μάθημα ιστορίας του ελληνι-
κού εβραϊσμού. Η παρούσα πρυτανική αρχή 
έχει ήδη προβεί στις πρώτες ενέργειες προς 
το υπουργείο παιδείας για την επανασύστα-
ση της έδρας εβραϊκών Σπουδών, που προ-
βλεπόταν από την πράξη ίδρυσης του πανε-
πιστημίου μας το 1925 και η οποία καταργή-
θηκε αναίτια από την δικτατορία του μετα-
ξά το 1939. ελπίζουμε ότι με την πρωτοβου-
λία μας αυτή η Θεσσαλονίκη θα καταστεί και 
πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον κέντρο γνώ-
σης για την ιστορία και τον πολιτισμό των 
εβραίων. παράλληλα, σε συνεργασία με την 
ίσραηλίτικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης, 
σύντομα θα τοποθετηθεί και μνημείο μνήμης 
σε χώρο που παραχωρήθηκε για τον σκοπό 
αυτό εντός του απΘ. ενώ, τέλος, είμαστε σε 
τελικές συνεννοήσεις με 4 πανεπιστήμια του 
ίσραήλ για να συνάψουμε συμφωνίες συνερ-
γασίας.

όι παραπάνω δράσεις συνιστούν το δικό 
μας χρέος μνήμης απέναντι στους χαμένους 
εβραίους συμπολίτες μας. γνωρίζουμε, ότι το 
χρέος μνήμης αυτό δεν πρόκειται να εξοφλη-
θεί ποτέ. Όμως για το αριστοτέλειο πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης είναι αυτό ακριβώς το 
ανεξόφλητο χρέος που παράγει και θα πα-
ράγει γνώση. που πυροδοτεί το στοχασμό, 
αποτρέπει τον εφησυχασμό και που διατη-
ρεί για πάντα ζωντανή τη μνήμη του όλο-
καυτώματος των 50.000 εβραίων της Θεσ-
σαλονίκης. το απΘ, το μεγαλύτερο πανεπι-
στήμιο της ελλάδας, από τον χώρο του πα-
λιού εβραϊκού νεκροταφείου όπου στέκεται 
θα υπενθυμίζει διαρκώς την διαχρονική ση-
μαντικότητα της ίσραηλίτικης κοινότητας 
για την πόλη της Θεσσαλονίκης και θα απο-
τελεί μια σταθερή γέφυρα συνεργασίας με τα 
πανεπιστήμια του κράτους του ίσραήλ».

Η Τελετή στη Συναγωγή

Στις 17 μαρτίου έγινε στη Συναγωγή μοναστηριωτών η 
πανηγυρική τελετή μνήμης παρουσία του πρωθυπουρ-
γού αντώνη Σαμαρά, του κυβερνητικού εκπροσώπου 

Σίμου κεδίκογλου, των υπουργών τουρισμού Όλγας κεφαλο-
γιάννη, αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων αθανάσιου τσαυτά-
ρη, περιβάλλοντος ευάγγελου λιβιεράτου, μακεδονίας Θρά-
κης Θεόδωρου καράογλου, του αναπληρωτή υπουργού περι-
βάλλοντος Σταύρου καλαφάτη, των υφυπουργών εξωτερικών 
κώστα τσιάρα και αθλητισμού γιάννη ίωαννίδη, του γενικού 
γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλου, της ειδικής 
απεσταλμένης για θέματα όλοκαυτώματος φωτεινής τομαή-
κωνσταντοπούλου, του περιφερειάρχη κεντρικής μακεδονίας 
απόστολου τζιτζικώστα, του δημάρχου Θεσσαλονίκης γιάννη 
μπουτάρη, εκπροσώπου του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, 
βουλευτών, διπλωματών, εκπροσώπων εβραϊκών όργανισμών 
του εξωτερικού καθώς και προέδρων ίσραηλιτικών κοινοτήτων 
της ελλάδος και εκπροσώπων εβραϊκών όργανισμών.

Η τελετή ξεκίνησε με δέηση και άναμμα κεριών από επι-
ζώντες ομήρους ενώ σημαντικές ομιλίες εκφωνήθηκαν από 
τον πρωθυπουργό αντώνη Σαμαρά, τον δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης γιάννη μπουτάρη, τον πρόεδρο του π.ε.Σ. ρόναλντ λό-
ντερ, τον πρόεδρο του ευρωπαϊκού εβραϊκού Συνεδρίου μο-
σέ κάντορ, τον πρόεδρο του κ.ί.Σ.ε. και της ί.κ. Θεσσαλο-
νίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, τον πρέσβη του ίσραήλ στην ελλάδα 
αριε μέκελ, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του πρωθυπουργού 
του ίσραήλ Βενιαμίν νετανιάχου, τον εκπρόσωπο του ίσρα-
ηλινού πρωθυπουργού και πρόεδρο του εβραϊκού πρακτο-
ρείου νατάν Σαράνσκι και τον εκπρόσωπο του Συ.ρί.Ζα. τά-
σο κουράκη, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του προέδρου του 
Συ.ρί.Ζα. αλέξη τσίπρα.

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τις ομιλίες του πρωθυπουρ-
γού, του προέδρου του π.ε.Σ., του προέδρου του κ.ί.Σ.ε., κα-
θώς επίσης και το Ψήφισμα που εξέδωσε η εκτελεστική επι-
τροπή του παγκόσμιου εβραϊκού Συνεδρίου, η οποία συνε-
δρίασε στη Θεσσαλονίκη στις 17.3.2013.



19ΧΡΟΝΙΚΑ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2013

Ο χαιρετισμός
του πρωθυπουργού
κ. Αντώνη Σαμαρά
«Φίλες και φίλοι,

Η σημερινή μας παρουσία 
στον χώρο αυτό είναι 
ζήτημα συνείδησης και 

χρέους. Ζήτημα συνείδησης και 
χρέους στη μνήμη των χιλιάδων 
συμπολιτών μας, από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, που βρήκαν φρι-
κτό θάνατο στα κολαστήρια του 
Άουσβιτς-μπίρκεναου. Ήταν 
ακριβώς πριν 70 χρόνια, όταν 
ξεκίνησε από εδώ, 15 μαρτίου 
του 1943, η πρώτη αποστολή 
εβραίων της πόλης με προο-
ρισμό την υπό ναζιστική κατοχή 
πολωνία. μόνο τους φταίξιμο ήταν ότι γεννήθηκαν 
εβραίοι…

αν μπορώ να πω με δύο λέξεις, αυτό που μου έρχε-
ται στο μυαλό, αυτό που βγαίνει από την ψυχή όλων 
και όλων των ελλήνων, είναι μόνο οι δύο λέξεις:

ποτέ Ξανά!
Στη διάρκεια της αποτρόπαιας εκείνης βιομηχα-

νίας θανάτου που έστησαν οι ναζί – και που είναι 
αδύνατο ακόμη και σήμερα να συλλάβει ο ανθρώπι-
νος νους – οι 67.151 Έλληνες εβραίοι, από διαφορε-
τικά σημεία της χώρας, που εξοντώθηκαν στα ναζι-
στικά στρατόπεδα, ήταν μέρος μόνο των 6 εκατομ-
μυρίων συνολικά εβραίων θυμάτων από ολόκληρη 
την ευρώπη.

Ένα προμελετημένο και οργανωμένο μαζικό 
έγκλημα: Όπου η βιομηχανία θανάτου συνάντησε 
την ανεξάντλητη ελπίδα για ζωή. Όπου η αγριότητα 
του ανθρώπινου ζώου-θύτη συνάντησε το μεγαλείο 
του ανθρώπου-θύματος.

κι η εμπειρία εκείνη, τότε, σφράγισε τόσο το με-
ταπολεμικό μας σύστημα, όσο και τις ανθρώπινες 
σχέσεις, έκτοτε…

Κυρίες και Κύριοι,

κανείς δεν μπορεί να αμ-
φισβητεί σήμερα ότι το 
όλοκαύτωμα αποτέλε-

σε το ειδεχθέστερο έγκλημα, μια 
δολοφονία κατά της ίδιας της αν-
θρωπότητας.

Όπως ξέρετε «όλοκαύτωμα» 
είναι ελληνική λέξη. και ως τέ-
τοια επιβλήθηκε διεθνώς.

Σημαίνει εκείνο που καίγεται 
εντελώς, χωρίς ίχνη και χωρίς να 
αφήνει κανένα κατάλοιπο συνέ-
χειας.

είναι στενά συνδεδεμένο ως 
έννοια και με μία άλλη ελληνι-
κή λέξη, τη γενοκτονία. τη χρη-
σιμοποίησε ένας πολωνό-εβραί-
ος συγγραφέας, ο ραφαήλ λέμ-

κιν, για να ορίσει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπό-
τητας: Όταν, δηλαδή, ένα επίσημο κράτος, συστη-
ματικά εξοντώνει ένα λαό, για να αφανίσει, ακρι-
βώς, τη συνέχειά του. κι όταν αυτή η μαζική δολο-
φονία γίνεται οργανωμένα και εν ψυχρώ, ανεξάρ-
τητα από την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων, 
και χωρίς καμία δυνατότητα στα θύματα να γλιτώ-
σουν φεύγοντας.

ό λέμκιν χρησιμοποίησε τον όρο αυτό για πρώ-
τη φορά στην περίοδο του μεσοπολέμου, για να 
περιγράψει τη γενοκτονία σε βάρος άλλων λαών. 
αλλά το θαρραλέο πνεύμα του δεν βρήκε ανταπό-
κριση στην εποχή του. κι έτσι το κακό επαναλή-
φθηκε λίγα χρόνια αργότερα, σε πάρα πολύ μεγα-
λύτερες διαστάσεις…

γι’ αυτό έχει σημασία να μην ξεχνάμε. να δεί-
χνουμε μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα.

γι’ αυτό έχει σημασία να έχουμε πάντα στο μυα-
λό μας αυτές τις δύο λέξεις:

ποτέ ξανά! ποτέ ξανά όλοκαύτωμα! ποτέ ξα-
νά γενοκτονίες!

Σήμερα, λαοί και κυβερνήσεις έχουν χρέος να 
παίρνουν κάθε μέτρο, να υλοποιούν κάθε πρωτο-

Η σημερινή μας πα-
ρουσία στον χώρο αυ-
τό είναι ζήτημα συνεί-
δησης και χρέους

– αντώνΗΣ ΣαμαραΣ
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βουλία, με στόχο την αποκατάσταση της ιστορι-
κής πραγματικότητας στέλνοντας ηχηρά μηνύμα-
τα στην κοινωνία, κυρίως όμως στη νέα γενιά.

– για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δεν θα ξανα-
συμβεί…

πολλοί έχουν την αφελή πεποίθηση ότι τέτοια 
ειδεχθή εγκλήματα, κατά ολόκληρων λαών, γίνο-
νταν μονάχα στο απώτερο σκοτεινό παρελθόν της 
ανθρωπότητας!

Δυστυχώς έχουν άδικο. το όλοκαύτωμα απο-
δεικνύει ότι ο 20ος αιώνας υπήρξε απόλυτα συμβα-
τός με τέτοιες φρικαλεότητες. και γι’ αυτό δεν πρέ-
πει να εφησυχάζουμε…

ευτυχώς, σήμερα οι νεώτερες γενιές δεν έζησαν 
εκείνη την ανείπωτη φρίκη.

Δυστυχώς, όμως, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο – 
ότι δεν τα έζησαν – τείνουν να θεωρούν «αυτονόη-
τες» τις αξίες και τις αρχές του ανθρωπισμού.

Όμως τίποτε δεν είναι αυτονόητο!
αυτό ακριβώς μας θυμίζει το όλοκαύτωμα. αυ-

τό μας θυμίζουν οι γενοκτονίες!
και γι’ αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.
είναι χρέος μας, λοιπόν, να βοηθήσουμε τους 

νέους να αντιληφθούν ότι οι αξίες που διέπουν την 
κοινωνία που ζουν δεν είναι δεδομένες. πρέπει να 
τις περιφρουρούν καθημερινά.

πρέπει το «ποτέ ξανά», να το πιστέψουν οι ίδιοι 
και να το περάσουν στις επόμενες γενεές.

Κυρίες και Κύριοι,

Η ελληνική κοινωνία πολέμησε σκληρά το 
ναζισμό! και αναλογικά είχε από τα πε-
ρισσότερα θύματα σε ολόκληρη την τότε 

κατεχόμενη ευρώπη.
αυτή την απαράμιλλη αντίσταση, αυτή την ηθι-

κή και πολιτική νίκη ολόκληρου του ελληνικού λα-
ού, την προσβάλλουν βάναυσα και την αμαυρώ-
νουν σήμερα οι ελάχιστες μεμονωμένες φωνές που 
προσπαθούν να αναβιώσουν το ρατσισμό και τον 
αντισημιτισμό.

μπορεί να είναι λίγοι. μπορεί να είναι λιγότε-

ροι απ’ ότι σε άλλες δυτικές κοινωνίες. αλλά και λί-
γοι προσβάλλουν…

προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων του να-
ζισμού. Όλων των θυμάτων! χριστιανών και εβραί-
ων.

γιατί τα αδέλφια μας που χάθηκαν τότε, οι Έλλη-
νες εβραίοι ήταν αυτό ακριβώς: αδέλφια μας!

και μαζί τους χάθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες πολεμώντας τους κατακτητές.

ό ελληνοεβραίος Συνταγματάρχης μαρδοχαί-
ος φριζής, υπήρξε ο πρώτος ανώτατος Έλληνας 
αξιωματικός που σκοτώθηκε πολεμώντας τα φασι-
στικά στρατεύματα του μουσολίνι στην εποποιία 
της αλβανίας!

Σκοτώθηκε πολεμώντας όρθιος και φροντίζο-
ντας την κάλυψη των στρατιωτών του, κατά τη δι-
άρκεια αεροπορικής επιδρομής στο μέτωπο.

λίγες μέρες πριν, το τμήμα του οποίου προΐστα-
το – το θρυλικό «απόσπασμα αώου» – είχε εμπο-
δίσει την περικύκλωση της 8ης ελληνικής μεραρ-
χίας από αλπινιστές του εχθρού. κι αμέσως μετά 
είχε καταφέρει να παγιδέψει και να συλλάβει τους 
πρώτους αιχμαλώτους του εχθρού, 700 τον αριθμό, 
από τις ειδικές δυνάμεις της φασιστικής μεραρχί-
ας των «κενταύρων» στη γέφυρα του ποταμού κα-
λαμά…

Ένας αληθινός, δηλαδή, ήρωας της ελλάδας! 
και σαν ήρωα τον τιμούμε! Ένα εκλεκτό τέκνο του 
εβραϊκού ελληνισμού, που μας κάνει όλους υπερή-
φανους.

γι’ αυτό σας λέω: όι Έλληνες εβραίοι είναι αδέλ-
φια μας. αλλά και όλοι οι εβραίοι που έπεσαν θύ-
ματα του όλοκαυτώματος παντού στην ευρώπη, 
είναι αδέλφιά μας! γιατί ο ελληνικός λαός έχει θρη-
νήσει τις δικές του γενοκτονίες και έχει βαθιά αι-
σθήματα αλληλεγγύης σε όσους λαούς υπέστησαν 
τέτοια σκληρή μοίρα.

και όλοι όσοι πολέμησαν τους ναζί κι όλοι όσοι 
έπεσαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, εντός κι 
εκτός ελλάδας, άφησαν με το θάνατό τους την ίδια 
παρακαταθήκη σε όλους μας.

ποτέ ξανά!
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Φίλες και φίλοι,

ό ελληνικός πολιτι-
σμός είναι αντίπαλος 
με τον ρατσισμό, έτσι 

κι αλλιώς.
κι όχι μόνο στην πρόσφατη 

ιστορία του. από τα βάθη των 
αιώνων…

για τους Έλληνες, η κοι-
νή ταυτότητά τους ήταν πάνω 
απ’ όλα κοινότητα παιδείας 
και πολιτισμού. ό ρατσισμός, 
επομένως, δεν χώραγε ποτέ 
στην ελληνική ταυτότητα!

κι ακόμα, η αγάπη των ελ-
λήνων για την πατρίδα μας, δεν είχε ποτέ ρατσιστι-
κές αποχρώσεις. Δεν ήταν ποτέ μίσος για τον «άλ-
λο». Ήταν αγάπη και υπερηφάνεια για τρία πράγ-
ματα: για την ελευθερία μας, για την κληρονομιά 
μας, για τον τόπο μας.

γι’ αυτό κι οι Έλληνες ήταν ανοιχτοί σε άλλους 
λαούς, δέχθηκαν επιρροές απ’ αυτούς, άσκησαν 
επιρροές και οι ίδιοι σε εκείνους, έζησαν μαζί τους 
για αιώνες. τους δέχθηκαν στις πόλεις τους! μοι-
ράστηκαν κοινή μοίρα και κοινά παθήματα από 
κοινούς δυνάστες.

με δύο λόγια, οι ρατσιστές δεν χωρούν ανάμε-
σά μας. όύτε η αντισημιτική μισαλλοδοξία.

και επιμένω: ό αντισημιτισμός είναι ξένος και 
εχθρικός προς την ελλάδα, τους Έλληνες και τον 
πολιτισμό μας.

από την ελλάδα του περικλή μέχρι σήμερα, τα 
ιδανικά της δημοκρατίας, της αγάπης για την ελευ-
θερία, του διαλόγου και του σεβασμού προς «τον άλ-
λο», παρέμειναν αδιαπραγμάτευτες αρχές του λαού 
μας, που υπήρξε πάντοτε βαθύτατα ανθρωπιστής.

εξ άλλου, ο ελληνικός, όπως και ο ιουδαϊκός, εί-
ναι οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί της μεσογείου στους 
οποίους βασίσθηκε ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμός και 
εν τέλει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός.

Η διαδρομή τριών χιλιετιών που συμπληρώνουν 
στην εποχή μας οι ελληνοεβραϊκές σχέσεις πιστο-
ποιεί το μοναδικό ιστορικό παράδειγμα δύο εθνών 

με τόσο παλαιούς δεσμούς.
κι αυτό δεν είναι τυχαίο: 

Διατρέχοντας την ιστορία των 
δύο λαών, εύκολα διαπιστώ-
νει κανείς κοινά χαρακτηρι-
στικά τους: την κλίση τους στο 
εμπόριο, την αγάπη τους στην 
τέχνη και τα γράμματα, την 
πολύχρονη υποδούλωσή τους 
σε κατακτητές – πολλές φορές 
κοινούς κατακτητές. και, βε-
βαίως, το κοινό χαρακτηριστι-
κό της Διασποράς!

κι ακόμα αγάπη προς την 
πατρίδα τους, αγάπη προς την 

ελευθερία, σεβασμός του ατόμου και κοσμοπολιτι-
σμός, που ποτέ, όμως, δεν έσβησε τους δεσμούς με 
τον τόπο καταγωγής.

Όλα αυτά συνέδεσαν άρρηκτα τους δύο λαούς, 
οι οποίοι με την ιστορία τους σφράγισαν τον μεγά-
λο ευρωπαϊκό πολιτισμό.

κι είναι ιδιαίτερα θετικό – αλλά και εξόφληση 
ιστορικής υποχρέωσης – το γεγονός ότι σήμερα οι 
ελληνο-ϊσραηλινές σχέσεις περνάνε την καλύτερη 
περίοδό τους εδώ και δεκαετίες.

και οι προοπτικές είναι ακόμα καλύτερες από 
δω και μπρός!

Φίλες και Φίλοι,

Σήμερα ο νεοναζισμός εμφανίζεται και πάλι 
σε ολόκληρη την ευρώπη. Βοηθά και η 
κρίση, η πολύ μεγάλη ανεργία που υπάρ-

χει. αυτή η κατάρρευση προσδοκιών που σαρώνει 
έξαφνα ολόκληρες κοινωνίες, που ήταν διαφορετικά 
μαθημένες ως σήμερα…

γι’ αυτό και σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά – γι’ αυτό και στις χώρες που περνάνε μεγάλη 
κρίση, περισσότερο απ’ ό,τι αλλού – οφείλουμε να 
έχουμε το νου και τα μάτια μας ανοιχτά…

τώρα το «ποτέ Ξανά», είναι πιο επίκαιρο από 
κάθε άλλη φορά!

τώρα το μέτωπο κατά του νεοναζισμού είναι πιο 
απαραίτητο από κάθε άλλη φορά.

Οι Έλληνες Εβραί-
οι είναι αδέλφια μας. 
Αλλά και όλοι οι 
Εβραίοι που έπεσαν 

θύματα του Ολοκαυ-
τώματος παντού στην Ευ-
ρώπη, είναι αδέλφιά μας! 
Γιατί ο Ελληνικός λαός έχει 
θρηνήσει τις δικές του Γε-
νοκτονίες και έχει βαθιά αι-
σθήματα αλληλεγγύης σε 
όσους λαούς υπέστησαν τέ-
τοια σκληρή μοίρα.

– αντώνΗΣ ΣαμαραΣ
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τώρα το μέτωπο κατά του αντισημιτισμού, είναι 
ακόμα πιο επιτακτικό!

τώρα είναι που δεν πρέπει να αφήσουμε την 
απάθεια, που δεν πρέπει να αφήσουμε τον εφησυ-
χασμό, να διαβρώσουν τα κράτη, να διαβρώσουν 
τους λαούς της ευρώπης, όπως συνέβη, στην τρα-
γική, στη δραματική δεκαετία του ’30…

Σας βεβαιώ ότι στην ελλάδα δεν θα αφήσουμε 
να συμβεί κάτι τέτοιο.

Όχι μόνο γιατί δεν το θέλει η σημερινή κυβέρ-
νηση…

αλλά γιατί δεν το θέλουν οι Έλληνες. γιατί δεν 
τους το επιτρέπει η παράδοσή τους. γιατί υπάρχουν 
πολύ ισχυρά αντισώματα στο DNA μας, στο γονί-
διό μας, που πολεμούν αυτόν τον «ιό».

Φίλες και φίλοι,

ό λόγος που βρισκόμαστε εδώ, είναι γιατί 
θυμόμαστε.

χωρίς μνήμη δεν υπάρχει πολιτισμός, 
δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία με προοπτική και 
μέλλον, χωρίς μνήμη.

ώς πρωθυπουργός αυτής της χώρας, στέλνω 
από το βήμα αυτό ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη 
την ελληνική κοινωνία:

Θα εξακολουθήσουμε όπως και στο παρελθόν, 
με νομοθετικά μέτρα όποτε χρειάζεται να δείχνου-
με μηδενική ανοχή στην αντιμετώπιση κρουσμά-
των βίας και ρατσισμού.

από το βήμα αυτό, τιμώντας τους νεκρούς μας, 
σας καλώ όλους στον αγώνα που απαιτεί η υπόσχε-
σή όλων μας. Η υπόσχεση του «ποτέ ξανά».

να το πούμε καθαρά και να το πιστέψουμε εμείς 
οι ίδιοι…

να το πούμε δυνατά, για να το ακούσουν κι όλοι 
οι άλλοι γύρω μας…

να το πούμε πειστικά, για να το πιστέψουν τα 
παιδιά μας. και για να το περάσουν και εκείνα στα 
δικά τους παιδιά…

να το πούμε με λόγια, αλλά να το πούμε και με 
πράξεις, για να ανακουφιστούν και οι ψυχές εκεί-
νων που χάθηκαν τότε…

ποτέ Ξανά!

Ομιλία του προέδρου
του Παγκόσμιου Εβραϊκού 
Συνεδρίου κ. Ρόναλντ Λόντερ

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στη Θεσσα-
λονίκη για να θυμηθούμε τα τραγικά γε-
γονότα που συνέβησαν σε αυτή την πόλη 
πριν από 70 χρόνια, στο όχι και τόσο μα-

κρινό παρελθόν.
Στις 15 μαρτίου 1943, οι γερμανικές δυνάμεις 

κατοχής εκτόπισαν στο Άουσβιτς, χρησιμοποιώ-
ντας τρένα που προορίζονταν για μεταφορά τρο-
φίμων, τους πρώτους εβραίους από τη Θεσσαλονί-
κη. μέσα σε λιγότερο από πέντε μήνες, ακολούθη-
σαν και άλλες 48.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. 
από αυτούς επιβίωσαν λιγότερα από 2.000 άτομα. 
μέχρι τα τραγικά αυτά γεγονότα, η Θεσσαλονίκη 
ήταν γνωστή στον παγκόσμιο εβραϊσμό ως η «ίε-
ρουσαλήμ των Βαλκανίων». όρισμένοι μάλιστα την 
αποκαλούσαν «μητέρα του ίσραήλ». Η Θεσσαλονί-
κη ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της εβρα-
ϊκής ζωής παγκοσμίως, μαζί με πόλεις όπως το Βίλνι-
ους, η όδησσός ή η Βαρσοβία.

Η εβραϊκή παρουσία στη Θεσσαλονίκη χρο-
νολογείται εδώ και 2.000 χρόνια. Στη Θεσ-
σαλονίκη γεννήθηκε ο διάσημος ραββίνος 

Moses ben Joseph di Trani, γνωστός ως «Mabit».
κατά το μεσαίωνα, η Θεσσαλονίκη έγινε η μεγα-

λύτερη εβραϊκή πόλη στον κόσμο και παρέμεινε για 
περισσότερα από 200 χρόνια. Στις αρχές του 20ου αι-
ώνα από τους 130.000 κατοίκους της πόλης οι μισοί 
περίπου ήταν εβραίοι.

μέχρι το όλοκαύτωμα, το λιμάνι της πόλης δεν 
λειτουργούσε το Σάββατο και κανένα πλοίο δεν μπο-
ρούσε να μπει στο λιμάνι ή να ξεφορτώσει λόγω της 
ιερής εβραϊκής αργίας του Σαββάτου.

όι ναζί και οι οπαδοί τους ήταν αρκετά αποτελε-
σματικοί και έτσι ελάχιστοι εβραίοι από τη Θεσσα-
λονίκη επέζησαν από το όλοκαύτωμα.

μόνο ένας στους 20 από όσους εκτοπίστηκαν 
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επέζησε και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σήμερα 
ανάμεσά μας. τους καλωσορίζω και τους ευχαριστώ 
που μας τιμούν με την παρουσία τους.

μετά τον πόλεμο οι περισσότεροι εβραίοι χάθη-
καν, οι πιο πολλές εβραϊκές περιουσίες στη Θεσσα-
λονίκη λεηλατήθηκαν και ορισμένα εβραϊκά μνη-
μεία, όπως τα νεκροταφεία υπέστησαν βανδαλι-
σμούς, καταστράφηκαν ή πάνω από αυτά χτίστηκαν 
άλλα οικοδομήματα.

όφείλουμε ευγνωμοσύνη σε αυτούς που επέζη-
σαν και επέστρεψαν για να ξαναχτίσουν την κοινό-
τητα, καθώς και σε όσους κατέβαλαν τεράστιες προ-
σπάθειες, όπως ο Δαυίδ Σαλτιέλ, για να μπορέσουν 
να διατηρήσουν την εβραϊκή κληρονομιά της Θεσ-
σαλονίκης.

Η αποκατάσταση της Συναγωγής όπου έχουμε 
συγκεντρωθεί σήμερα μαρτυρεί τη δύναμη που έχει 
επιδείξει η ίσραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης 
απέναντι στις αντιξοότητες.

Δαυίδ, μπορείτε να είστε πραγματικά υπερήφανοι 
για όσα έχετε κατορθώσει και γνωρίζω ότι είστε αξι-
οθαύμαστοι από πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο στην 
ελλάδα αλλά και σε όλο τον εβραϊκό κόσμο.

ό λόγος για τον οποίο η ηγεσία του παγκό-
σμιου εβραϊκού Συμβουλίου, καθώς και οι 
επικεφαλής πολλών εβραϊκών κοινοτήτων 

βρίσκονται μαζί σας σήμερα δεν είναι μόνο για να 
θυμηθούμε το παρελθόν.

Δεν είναι για να αποτίσουμε απλώς φόρο τιμής 
στα θύματα του πιο αποτρόπαιου εγκλήματος στην 
ιστορία της ανθρωπότητας.

είναι για να δείξουμε την αλληλεγγύη του παγκό-
σμιου εβραϊσμού στους εβραίους της ελλάδος, στους 
εβραίους της Θεσσαλονίκης, σε όλους αυτούς που 
ζουν σήμερα εδώ, συχνά κάτω από δύσκολες συν-
θήκες.

Σήμερα, σε αυτή τη χώρα πολλοί εβραίοι έχουν 
και πάλι λόγους για να ανησυχούν.

ανησυχούν, όπως και όλοι οι συμπολίτες τους, για 
την οικονομική κρίση που πλήττει την ελλάδα.

ανησυχούν επίσης, επειδή η ίδια ιδεολογία που 
εξολόθρευσε περίπου 50.000 εβραίους της Θεσσα-
λονίκης και έξι εκατομμύρια σε ολόκληρη την ευρώ-
πη φαίνεται να αναβιώνει.

Η ίδια εξτρεμιστική και φανατική ιδεολογία που 
έφερε την καταστροφή στην ευρώπη πριν από 70 
χρόνια εκπροσωπείται σήμερα στο ελληνικό κοινο-
βούλιο. το όνομά της είναι «χρυσή αυγή».

όι ηγέτες του κόμματος χρησιμοποιούν τον χιτλε-
ρικό χαιρετισμό.

χρησιμοποιούν τη σβάστικα σε συνεδριάσεις του 
κόμματός τους.

μιλούν για «αίμα και τιμή».
Δοξάζουν τους ηγέτες της ναζιστικής γερμανίας.
αμφισβητούν ανοιχτά το όλοκαύτωμα και αρ-

νούνται την ύπαρξη των θαλάμων αερίων.
Διαβάζουν αποσπάσματα από αντισημιτικά κεί-

μενα, όπως τα «πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», 
μέσα στο κοινοβούλιο.

Δηλώνουν δημοσίως και χωρίς ενδοιασμό πως θα 
στείλουν τους εχθρούς τους «στους φούρνους» και 
πως θα «κάνουν από το δέρμα τους λάμπες».

προσβάλλουν και χτυπούν ανθρώπους στον δρό-
μο γιατί έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος.

Ένα από τα μαθήματα που πήραμε πριν από 70 χρόνια
είναι το εξής: Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με το Κακό



Άναμα κεριών στη μνήμη των θυμάτων από τον πρόεδρο του Π.Ε.Σ.  Ronald S. Lauder
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απειλούν τους δημοσιογράφους που θέλουν να 
καλύψουν δημοσιογραφικά τις συναντήσεις τους.

μιλούν όπως οι ναζί.
Συμπεριφέρονται όπως οι ναζί.
εν ολίγοις: είναι ναζί!
Σε πολλές χώρες υπάρχουν εξτρεμιστικά κόμ-

ματα όπως η «χρυσή αυγή». αυτό είναι αρκετά κα-
κό, ειδικά εδώ στην ευρώπη, μετά από όλα όσα συ-
νέβησαν κατά τη διάρκεια του όλοκαυτώματος. 
προκαλεί σοκ το γεγονός ότι ένα νεο-ναζιστικό 
κόμμα θα μπορούσε να έχει την υποστήριξη του 10 
έως και 15% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Η «χρυσή αυγή» αποτελεί κίνδυνο και απειλή 
όχι μόνο για ορισμένες εθνοτικές και θρησκευτικές 
μειονότητες, αλλά και για τη δημοκρατία της ελ-
λάδας.

αυτό που πρέπει να διδαχθούμε από το όλο-
καύτωμα είναι πως: Όλες οι μορφές ρατσισμού, 
αντισημιτισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας 
πρέπει να καταπολεμηθούν αποφασιστικά χρησι-
μοποιώντας τους νόμους.

ό διορισμός του χίτλερ ως καγκελάριου, πριν 
από ογδόντα χρόνια, σηματοδότησε το τέλος της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.

υπήρχε τότε μια οικονομική κρίση που έπληξε 

σκληρά τη γερμανία, μια βαθιά οικονομική κρίση.
αρχικά δεν βρέθηκαν αρκετοί δημοκράτες 

για να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια στους 
εχθρούς της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

μην ξεχνάτε ότι το 1943 δεν ήταν απλά το έτος 
κατά το οποίο εκτοπίστηκαν οι εβραίοι της Θεσσα-
λονίκης. Ήταν επίσης το έτος που οι ναζί διέπρα-
ξαν τις σφαγές στο κομμένο, τη Βιάννο και τα κα-
λάβρυτα.

και όμως σήμερα υπάρχουν πολλοί ενεργοί 
υποστηρικτές της «χρυσής αυγής», οι οποίοι εν-
στερνίζονται την ίδια ιδεολογία.

αυτοί οι φανατικοί οπαδοί τρομάζουν τους 
εβραίους όχι μόνο στην ελλάδα, αλλά και τους 
εβραίους όπου κι αν βρισκόμαστε.

και αμαυρώνουν τη φήμη της ελλάδας διεθνώς.
πιστεύω ακράδαντα πως η ελλάδα πρέπει να 

αυξήσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει 
πως η εβραϊκή παρουσία σε αυτή τη χώρα δεν θα 
τεθεί σε κίνδυνο για άλλη μια φορά. Η «χρυσή αυ-
γή» δεν είναι ένα πολιτικό κόμμα, όπως οποιοδή-
ποτε άλλο, που αυτόματα θα εξαφανιστεί.

πριν από 2.500 χρόνια οι Έλληνες εφηύραν τη 
Δημοκρατία. είμαι πεπεισμένος ότι η ελληνική δη-
μοκρατία σήμερα, παρά την οικονομική κρίση, εί-
ναι αρκετά ισχυρή ώστε να χαλιναγωγήσει τις δυ-
νάμεις εκείνες που θέλουν να την καταστρέψουν. 
χρειάζεται όμως η συμμαχία όλων των δημοκρα-
τών ώστε να αντιταχθούν στους εχθρούς της Δη-
μοκρατίας.

Ένα από τα μαθήματα που πήραμε πριν από 70 
χρόνια είναι το εξής: Δεν μπορεί να υπάρξει συμβι-
βασμός με το κακό.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας 
σήμερα. γνωρίζουμε ότι τόσο εσείς όσο και 
οι περισσότεροι ηγέτες στην ελλάδα πε-

ριφρονείτε το κόμμα της «χρυσής αυγής» και την 
ιδεολογία του όσο και εμείς.

ελπίζουμε ότι η κυβέρνησή σας θα λάβει ακόμη 
ισχυρότερα μέτρα ενάντια στους νεοναζί.

ελπίζουμε ότι το ελληνικό κοινοβούλιο θα ψη-
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φίσει νόμο με τον οποίο θα τιμωρούνται αποτελε-
σματικά οι αρνητές του όλοκαυτώματος.

Ίσως το ελληνικό κοινοβούλιο θα έπρεπε να εξε-
τάσει την απαγόρευση εξτρεμιστικών κομμάτων που 
αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία και την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια.

ελπίζουμε ότι η αστυνομία και η ελληνική δικαι-
οσύνη θα μεριμνήσουν για την προάσπιση του κρά-
τους δικαίου ώστε να προστατεύονται τα δικαιώμα-
τα όλων των πολιτών αυτής της χώρας.

αν οι δημοκράτες συσπειρωθούν, η ελλάδα θα 
γνωρίσει μια χρυσή αυγή ενός διαφορετικού είδους: 
Θα είναι μια ευημερούσα χώρα που θα χαίρει του σε-
βασμού του λαού της και του θαυμασμού των γειτό-
νων της.

ό πρόεδρος του ίσραήλ Σιμόν πέρες δήλωσε την 
περασμένη τρίτη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στο 
Στρασβούργο: «το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, 
αλλά το μέλλον μπορεί να οικοδομηθεί».

εκείνοι που εκτοπίστηκαν πριν από 70 χρόνια και 
ποτέ δεν επέστρεψαν, αποτελούν τη δέσμευσή μας 
για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

να είστε σίγουροι πως το παγκόσμιο εβραϊκό 
Συνέδριο θα είναι πάντα εδώ για να βοηθήσει και να 
υποστηρίξει τους εβραίους της Θεσσαλονίκης, τους 
εβραίους της ελλάδος και τους εβραίους σε άλλες 
χώρες.

είμαστε συνεπείς στο πιστεύω μας: Όλοι οι εβραί-
οι είναι υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλο.

ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. 
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας γιατί δείχνετε 
σε όλους πως μόνο με την υπενθύμιση του παρελθό-
ντος και τη γνώση όσων συνέβησαν μπορούμε να οι-
κοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Ομιλία του προέδρου
του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος 
& της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ

κα θ η μ ε -
ρινή μας 
διαπίστω-
ση είναι 

ότι πολλοί σύγχρονοι 
Έλληνες δυσκολεύο-
νται να κατανοήσουν 
ή ακόμη και να πιστέ-
ψουν, τι ακριβώς υπέ-
στησαν στη διάρκεια 
της κατοχής οι εβραί-
οι το θρήσκευμα συ-
μπατριώτες τους.

Δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι δεκάδες χιλιά-
δες Έλληνες πολίτες από όλες τις κοινωνικές τά-
ξεις, που ζούσαν την καθημερινότητα όπως και οι 
άλλοι συμπατριώτες τους, διώχτηκαν από τα σπί-
τια τους, απογυμνώθηκαν από κάθε υλικό αγαθό, 
στοιβάχτηκαν σε βαγόνια τρένων υπό συνθήκες 
απάνθρωπες και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα σχε-
διασμένα για θάνατο, από τα οποία ελάχιστοι δια-
σώθηκαν.

Δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι δεκάδες χι-
λιάδες παιδιά και γυναίκες πέθαναν σε στρατόπε-
δα θανάτου στην πολωνία, αφού προηγουμένως 
χωρίστηκαν σύζυγοι από συζύγους και γονείς από 
βρέφη, και βίωσαν μέρες ή μήνες λιμού, βασανιστη-
ρίων και φρίκης.

Δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς εκείνοι 
που θεοποίησαν τη στρατιωτική τιμή μετέφεραν βί-
αια στα στρατόπεδα του θανάτου εκατοντάδες πα-
ρασημοφορημένους ανάπηρους του αλβανικού με-

Το παρελθόν δεν μπορεί
να αλλάξει, αλλά το μέλλον 
μπορεί να οικοδομηθεί

– Σίμόν περεΣ,  
πρόεΔρόΣ τόυ κρατόυΣ τόυ ίΣραΗλ
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τώπου, με μέλη ακρωτηριασμένα, και τους οδήγη-
σαν απευθείας στους θαλάμους αερίων.

αδυνατούν να κατανοήσουν για ποιο λόγο 
πραγματοποιήθηκε αυτό το πιο σχεδιασμένο μαζι-
κό έγκλημα στην ιστορία, πώς η ανθρωπότητα επέ-
τρεψε να γίνει.

Βόρεια από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό 
της Θεσσαλονίκης υπήρχε μια συνοικία με 
2.500 κατοίκους, την οποία είχε δημιουργή-

σει η ίσραηλιτική κοινότητα το 1892 για να στεγάσει 
άστεγους ομόθρησκους. όνομαζόταν συνοικία Βαρό-
νου χιρς, προς τιμήν του ευεργέτη των εβραίων της 
Θεσσαλονίκης, μορίς ντε χιρς.

όι κάτοικοί της ήταν άνθρωποι φτωχοί ή και 
άποροι οι περισσότεροι, εργάτες, πλανόδιοι, γέρο-
ντες χωρίς έσοδα και χήρες με μικρά παιδιά, που 
έζησαν τη δυστυχισμένη και σύντομη ζωή τους σε 
μικρά χαμηλά σπιτάκια, ανάμεσα σε ξεροπόταμους 
και σιδηροδρομικές γραμμές, σε χωματόδρομους 
και λάσπες, δουλεύοντας –όσοι ήταν τυχεροί- σε 
κοντινά εργοστάσια και το λιμάνι.

αποτελούσαν ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι 
της πλειονότητας των 55.000 εβραίων που κατοι-
κούσαν τότε στη Θεσσαλονίκη συνεχίζοντας συνε-
χή πορεία 2.300 χρόνων.

Στις αρχές μαρτίου 1943 η μικρή συνοικία του 
Βαρόνου χιρς (τέσσερις δρόμοι όλοι-όλοι) περι-
φράχτηκε και οι κάτοικοί της αποκόπηκαν από την 
υπόλοιπη πόλη. το πρωί της 15ης μαρτίου αναχώ-
ρησε από τον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσ-
σαλονίκης ο πρώτος συρμός με προορισμό το Άου-
σβιτς-μπίρκεναου. όι κάτοικοι του συνοικισμού 
Βαρόνου χιρς ήταν οι πρώτοι που στοιβάχτηκαν 
βίαια στο τρένο. είχαν υποχρεωθεί να περιμένουν 
ώρες όρθιοι στη μικρή πλατεία που χώριζε τα σπί-
τια τους από το Σταθμό και οδηγήθηκαν με βίαια 
χτυπήματα στα βαγόνια. κι όταν αυτά σφραγίστη-
καν, άρχισε το ταξίδι προς τον θάνατο. όγδόντα 
άνθρωποι όλων των ηλικιών στοιβαγμένοι σε ένα 
μικρό χώρο, σχεδιασμένο για οκτώ άλογα. με δύο 
βαρέλια για τις φυσικές ανάγκες τους και χωρίς νε-
ρό.

Στα άδεια σπίτια του Βαρόνου χιρς οδηγήθη-
καν, με την ίδια βιαιότητα, οι κάτοικοι του διπλα-
νού συνοικισμού, του Στασιόν τσίκο, δηλαδή του 
μικρού επιβατικού σταθμού. όι περισσότεροι κα-
τοικούσαν σε παράγκες που είχαν κατασκευάσει 
μόνοι τους, με ευτελή υλικά. μετά από ολονύκτια 
ορθοστασία, υποχρεώθηκαν με χτυπήματα να επι-
βιβαστούν στα τρένα για το θάνατο. Ήταν η δεύ-
τερη αποστολή, που έφυγε σαν σήμερα, 17 μαρ-
τίου 1943.

και αμέσως μετά, στα άδεια σπιτάκια του Βαρό-
νου χιρς οδηγήθηκαν με κτηνώδη βία οι κάτοικοι 
του άλλου γειτονικού συνοικισμού, του ρεζί Βαρ-
δάρ, που στοιβάχτηκαν στα τρένα στις 19 μαρ-
τίου. λίγο-λίγο, με τις επόμενες 16 αποστολές, η 
Θεσσαλονίκη άδειασε από τους εβραίους κατοί-
κους της.

Διέκοψαν έτσι οι διώκτες μας με τον πιο βάναυ-
σο τρόπο μια παρουσία δύο χιλιάδων τριακοσίων 
χρόνων, που κορυφώθηκε στους πέντε αιώνες της 
Σεφαραδικής πνευματικής και υλικής ακμής, όταν 
η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη με τραγούδια και αρ-
γαλειούς και οι αγορές της και το λιμάνι της ήταν 
ξακουστά σε όλο τον κόσμο.

Στέρησαν από όσους είχαν την τύχη να γλιτώ-
σουνε τους πιο στενούς συγγενείς και φίλους. Στέ-
ρησαν από μας την παράδοση που θα μας μετέφε-
ραν οι παλαιότεροι. κυρίως όμως στέρησαν από 
την ελλάδα χιλιάδες δραστήριους πολίτες. πολί-
τες που θα είχαν συμβάλει στη μεταπολεμική ανα-
συγκρότηση, που τα παιδιά τους θα ήταν οι φίλοι 
που δεν είχαμε, οι συμπατριώτες μας που δεν γνω-
ρίσαμε. κι άφησαν στην καρδιά μας και ολόγυρά 
μας ένα τεράστιο κενό.

αλλά δεν έφτανε αυτό. όι διώκτες μας επιχεί-
ρησαν να καταργήσουν τα πρόσωπα των προγό-
νων μας, να αντικαταστήσουν τα ονόματά τους με 
αριθμούς, να διακόψουν τους δεσμούς μας με την 
ιστορία, να εξαλείψουν την αυτοσυνειδησία μας, 
να σβήσουν –με δυο λόγια- όχι μόνον τους ανθρώ-
πους από το χάρτη, αλλά και την ιστορία τους.

αυτό προσπάθησαν. μπορεί να ανατίναξαν τις 
55 συναγωγές μας. μπορεί να έκλεψαν τα ιερά μας 
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κειμήλια. μπορεί να εξαφάνισαν τα πολύτιμα πα-
λαιά βιβλία μας. μπορεί να έκρυψαν τα κοινοτικά 
μας αρχεία για να μας σβήσουν τη μνήμη.

αλλά δεν τα κατάφεραν. γιατί σήμερα είμαστε 
εδώ.

είμαΣτε εΔώ, σε μια κορυφαία, ιστο-
ρική στιγμή, σε μια στιγμή όχι μόνον πένθους αλ-
λά ύψιστου συμβολισμού. για πρώτη φορά πρωθυ-
πουργός της ελλάδας, ο αντώνης Σαμαράς, τιμά 
με την παρουσία του τη συναγωγή αυτή, τιμά κα-
τά τρόπο άμεσο και παραδειγματικό τη μνήμη των 
θυμάτων.

είμαΣτε εΔώ, μαζί με τους αδελφούς μας του 
World Jewish Congress, της ανώτατης οργάνωσης 
των ομοθρήσκων μας παγκοσμίως, και τους ευ-
χαριστούμε, στο πρόσωπο του προέδρου Ronald 
Lauder, που επέλεξαν το συγκεκριμένο τόπο και 
χρόνο για τη σύγκληση της εκτελεστικής επιτρο-
πής του οργανισμού.

είμαΣτε εΔώ, με τους ομοθρήσκους μας της ευ-
ρώπης, τους οποίους ευχαριστούμε στο πρόσω-
πο του πρόεδρου του European Jewish Congress, 
Moshe Kantor.

είμαΣτε εΔώ, μαζί με όλους τους φίλους μας, 
που τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και 
τη συμπαράστασή τους.

είμαΣτε εΔώ, στη μοναδική συναγωγή που 
γλίτωσε την καταστροφή, διότι είχε παραχωρηθεί 
στον ερυθρό Σταυρό. αυτή η συναγωγή υπήρξε η 
κιβωτός, το συμβολικό σημείο ανασυγκρότησης 
της κοινότητάς μας μετά τη γενοκτονία.

είμαΣτε εΔώ, όμως, σε ένα πολιτικό και κοινω-
νικό περιβάλλον που φαίνεται όχι μόνον να έχει ξε-
χάσει, αλλά και να μην κατανοεί το όλοκαύτωμα. 
Σε ένα περιβάλλον που αναβιώνει τις συμπεριφο-
ρές εκείνες που οδήγησαν στην καταστροφή: το 

ρατσισμό, το μίσος για τον Άλλον, τη βία. αλλά και 
την απάθεια της πλειονότητας, την αδιαφορία απέ-
ναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη βία.

εβδομήντα χρόνια μετά την αναχώρηση του 
πρώτου συρμού, η έμπρακτη απόδοση τιμής 
στους μάρτυρες του 1943 είναι η αποτελεσμα-

τική αντιμετώπιση του ρατσισμού και του μίσους. 
εβδομήντα χρόνια μετά, τα παιδιά, οι χήρες, οι γέ-
ροντες, οι άντρες και οι γυναίκες που στοιβάχτηκαν 
με βία στα βαγόνια και στους θαλάμους αερίων στοι-
χειώνουν και απαιτούν αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση του ρατσισμού και του μίσους. τα αθώα θύματα 
ρατσιστικού μίσους, στέκονται μπροστά μας και δι-
εκδικούν τα δικαιώματα της ανθρωπότητας από την 
ίδια την ανθρωπότητα.

Στεκόμαστε δίπλα τους. είμαστε όλοι παιδιά 
τους, δεν τους ξεχνάμε ποτέ.

Πολλοί σύγχρονοι Έλληνες δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή 
ακόμα και να πιστέψουν, τι ακριβώς υπέστησαν στη διάρκεια της 
Κατοχής οι εβραίοι το θρήσκευμα συμπατριώτες τους

Από την ομιλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου Moshe Kantor.
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Ψήφισμα της εκτελεστικής επιτροπής
του παγκόσμιου εβραϊκού Συνεδρίου

Θ ε Σ Σ α λ ό ν ί κ Η ,  1 7  μ α ρ τ ί ό υ  2 0 1 3

Η εκτελεστική επιτροπή του παγκόσμιου εβραϊκού Συνεδρίου, που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, 
στην ελλάδα, στις 17 μαρτίου 2013, για να τιμήσει την 70ή επέτειο από την εκτόπιση στα ναζιστικά 
στρατόπεδα θανάτου περίπου 50.000 εβραίων της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων περισσότεροι από 

48.000 δολοφονήθηκαν:

ΕΚΦΡΑΖΕΙ την αλληλεγγύη του παγκόσμιου εβρα-
ϊσμού προς τους Έλληνες εβραίους, πολλοί από 
τους οποίους υποφέρουν από τον αυξανόμενο 
αντισημιτισμό και την οικονομική δυσχέρεια.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η ελλάδα είναι η χώρα όπου γεννή-
θηκε η Δημοκρατία και ότι κατά τη διάρκεια του 
Β’ παγκοσμίου πολέμου χιλιάδες Έλληνες θυσι-
άστηκαν για να προστατεύσουν την ελευθερία 
ενάντια στη βαρβαρότητα του ναζισμού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ με ανησυχία τις αυξανόμενες εκφρά-
σεις του αντισημιτισμού και την άνοδο του εξ-
τρεμιστικού και βίαια ρατσιστικού κόμματος της 
«χρυσής αυγής», που εκπροσωπείται στη Βου-
λή, και το οποίο αρνείται δημόσια το όλοκαύτω-
μα, καθώς και την ύπαρξη των θαλάμων αερίων 
στα ναζιστικά στρατόπεδα, έχει προβεί σε σειρά 
αντισημιτικών και ρατσιστικών δηλώσεων, καθώς 
και σε επιθέσεις κατά έγχρωμων ατόμων και με-
ταναστών, περιστατικά που έχουν καταστεί πλέ-
ον σχεδόν καθημερινά στην ελλάδα.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ τη μεγάλη ανησυχία της για το γεγονός 
ότι μέρος της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται πως 
δεν κατανοεί το πού μπορεί να οδηγήσει μία τέ-
τοια ιδεολογία μίσους, για το γεγονός ότι οι αρχές 
επιβολής του νόμου έχουν κατ΄ επανάληψη κατη-
γορηθεί πως δείχνουν επιείκεια προς τους ακτιβι-
στές της «χρυσής αυγής», που επιτίθενται με βί-
αιο τρόπο κατά εργαζόμενων μεταναστών, καθώς 
και για το ότι το ελληνικό δικαστικό σύστημα πα-
ρουσιάζει αδυναμία στην απονομή Δικαιοσύνης 
σε όσους διαπράττουν εγκλήματα μίσους.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ με απέραντη θλίψη πως η αποτυ-

χία των δημοκρατικών κομμάτων της γερμανίας 
να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τους να-
ζί, πριν από 80 χρόνια, οδήγησε στην εξουσία τον 
αδόλφο χίτλερ, ο οποίος ως καγκελάριος της 
γερμανίας δημιούργησε μια δολοφονική δικτατο-
ρία που οδήγησε τελικά στον Β’ παγκόσμιο πό-
λεμο και το όλοκαύτωμα.

ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τις ελληνικές αρχές: να λάβουν σοβα-
ρά και συγκεκριμένα μέτρα κατά της άρνησης 
του όλοκαυτώματος, του αντισημιτισμού, του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, να εφαρμόσουν 
όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
που ισχύουν σ΄ αυτόν τον τομέα και να ενώσουν 
όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις ενάντια στους 
εχθρούς της δημοκρατίας, ώστε να μην επιτραπεί 
να διολισθήσει η κοινωνία στο σκοτάδι του ρατσι-
στικού μίσους και του αντισημιτισμού.

ΚΑΛΕΙ την ελλάδα να εξετάσει το ενδεχόμενο απα-
γόρευσης πολιτικών κομμάτων, όπως της «χρυ-
σής αυγής», που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη 
φιλελεύθερη δημοκρατία.

ΚΑΛΕΙ την ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι πο-
λιτικά κινήματα που υιοθετούν αρχές που βασί-
ζονται σε διακρίσεις σε βάρος εθνοτικών ή θρη-
σκευτικών μειονοτήτων, κατά παράβαση του 
χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της εε, θα αντι-
μετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη 
μέλη της εε και ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής 
του νόμου θα λαμβάνουν κάθε αναγκαία στήρι-
ξη για την προστασία των πολιτών από παρόμοια 
εγκλήματα.
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μπε ρρ υ ναχμί α:
το σύμβολο του όλοκαυτώματος στην ελλάδα

Υπηρέτησε συνειδητά την ιστορία

Στην αμέσως μεταπολεμική εποχή όταν ο ελ-
ληνικός λαός δεν γνώριζε τα όσα απίστευτα 
συνέβησαν στα χιτλερικά στρατόπεδα, όταν 
τα ίδια τα θύματα απέφευγαν να πουν τα όσα 

υπέστησαν, μία γυναίκα στην ελλάδα σήκωσε όλο το 
βάρος να φέρει στην επιφάνεια τα τραγικά γεγονότα: η 
μπέρρυ ναχμία. Θύμα η ίδια, με τον αριθμό 76859 του 
κρατουμένου του Άουσβιτς στο χέρι της, η μπέρρυ ναχ-
μία πήγε σε σχολεία, σε σεμινάρια, σε συγκεντρώσεις, 
έγραψε βιβλία, έδωσε διαλέξεις, συνεντεύξεις, έκανε ό,τι 
ήταν ανθρωπίνως δυνατό –και παραπάνω– για να βρο-
ντοφωνάξει, να διαφωτίσει, να απαντήσει σε ερωτήματα 
σχετικά με το μεγάλο έγκλημα του αιώνα.

ακούραστα πήγαινε όπου την ζητούσαν, διέτρεξε με-
γάλο μέρος του ελληνικού χώρου για να διατραγωδήσει, 
αψευδής μάρτυρας η ίδια, τα όσα υπέστησαν οι εβραίοι 
στα στρατόπεδα. Δεν ζήτησε τίποτα για τον εαυτό της: 
υπηρέτησε συνειδητά την ιστορία. 

Η μπέρρυ ναχμία προσπάθησε με κάθε μέσο να κρα-
τήσει ζωντανή τη μνήμη του όλοκαυτώματος ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος που ανέφερε ο Έλι Βίζελ ότι «ο 
δήμιος σκοτώνει πάντα δύο φορές, τη δεύτερη με τη λή-
θη». ακριβώς γι΄ αυτόν τον σκοπό πρωτοστάτησε σε δρά-
σεις για τη διαφύλαξη της μνήμης του όλοκαυτώματος.

το 1946 δημοσιεύει στην εφημερίδα της Θεσσαλονί-
κης «ίσραηλιτικόν Βήμα» (αρ. φύλλου 9, 18.1.1946), την 
πρώτη της συγκλονιστική μαρτυρία από την ομηρία της 
στο Άουσβιτς. το 1989 κυκλοφόρησε το βιβλίο Κραυγή 
για το Αύριο (εκδ. κάκτος, επιμ. ό. Βαρών), με την αυτο-
βιογραφική της μαρτυρία, το οποίο αργότερα μεταφρά-
στηκε στα εβραϊκά.

Η μπέρρυ ναχμία πρωτίστως εργάστηκε για την 
επαναδραστηριοποίηση της Ένωσης όμήρων ίσραη-
λιτών ελλάδος, της οποίας ήταν πρόεδρος για περισ-
σότερο από 30 χρόνια. Συγκέντρωσε ξανά τους επιζώ-
ντες, τους οργάνωσε, τους ενθάρρυνε να αντιμετωπί-
σουν το παρελθόν τους, τους παρακίνησε να μιλήσουν 
και να καταγράψουν τις μαρτυρίες τους. ώς πρόεδρος 
της Ένωσης εκπροσώπησε δυναμικά τους ομήρους στην 
ελλάδα και το εξωτερικό.

το 1995, χρονιά που σηματοδότησε τα 50 χρόνια 
από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, η μπέρρυ ναχ-
μία μετείχε σε διεθνείς πρωτοβουλίες: εκπροσώπησε 
τον ελληνικό εβραϊσμό στις εκδηλώσεις που έγιναν στο 
πρώην στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς και –μόνη 
εκείνη από την ελλάδα, ανάμεσα σε 20 αρχηγούς κρα-
τών, 12 νομπελίστες και άλλες επίσημες αντιπροσωπεί-
ες, βρέθηκε δίπλα στον τότε πρόεδρο της γερμανίας ρό-

μαν χέρτζογκ και του είπε: «Η παρουσία σας εδώ έχει 
σημασία, σας ευχαριστούμε που ήρθατε». «εγώ σας ευ-
χαριστώ που με καλέσατε», της απάντησε ο ρ. χέρτζογκ 
και η ελληνική τηλεόραση τους αποθανάτισε να λένε με 
μια φωνή «Never again».

την ίδια χρονιά η μπέρρυ ναχμία μετείχε στο συ-
νέδριο του ίδρύματος Σπίλμπεργκ, που έγινε στο Άμ-
στερνταμ και μερίμνησε ώστε να ενταχθεί και η ελλά-
δα στο διεθνές πρόγραμμα καταγραφής των μαρτυριών 
των ομήρων. Συμμετείχε σε συναντήσεις της Διεθνούς 
επιτροπής Άουσβιτς και είχε συνεργασία με την Ένω-
ση επιζώντων Στρατοπέδων ελληνικής καταγωγής που 
ζουν στο ίσραήλ.

Σημαντικό και πρωτοποριακό έργο της υπήρξε επί-
σης η ίδρυση της Β΄ γενιάς απογόνων Θυμάτων όλο-
καυτώματος, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της 
μπέρρυ ναχμία πριν από 20 χρόνια, ευαισθητοποιώ-
ντας και οργανώνοντας τα παιδιά των επιζησάντων, κά-
νοντας πράξη τους λόγους του ίωήλ: «Διηγηθείτε αυτό 
εις τους υιούς σας και οι υιοί σας εις τους υιούς των και οι 
υιοί αυτών εις την επόμενη γενεά...» (κεφ. α’: 2-3).

Στις αρχές της δεκαετίας του ́ 90 μετείχε ως αναπλη-
ρωματικό μέλος στο Δ.Σ. της ίσραηλιτικής κοινότητας 
αθηνών και στην επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του κί-
Σε. επίσης, συμμετείχε στη δημιουργία της εβραϊκής 
εστίας «ρέστειον».

Στην γενέτειρά της καστοριά επέστρεψε το 1996 και 
μίλησε στα εγκαίνια του μνημείου όλοκαυτώματος, για 
τη δημιουργία του οποίου είχε συνεργαστεί με το κίΣε.

...Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ευχάριστο να 
ξεχνάς και να απωθείς το παρελθόν. Αλλά 
θα αντισταθούμε σ΄ αυτόν τον πειρασμό.

Ο χώρος των επιτύμβιων στηλών, εις μνήμη της Σοά, 
στην καρδιά του Βερολίνου, δεν μπορεί να επιστρέ-
ψει στα θύματα ούτε ζωή, ούτε την αξιοπρέπεια, μπο-
ρεί ίσως να συμβολίζει για τους επιζώντες και τους 
απογόνους τους τα όσα υπέφεραν. Για όλους εμάς, 
χρησιμεύει ως σύμβολο ενάντια στη λήθη. 

Διότι, το γνωρίζουμε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει 
ούτε ελευθερία, ούτε αξιοπρέπεια του ανθρώπινου 
όντος, ούτε δικαιοσύνη αν φτάναμε να ξεχά-
σουμε αυτό που παρήχθη όταν η ελευθερία, η 
δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια ποδοπατήθη-
καν από το κράτος.

Γκέρχαρντ Σρέντερ,
Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

25 Ιανουαρίου 2005
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όΣό περνανε τα χρόνια το πρωτόγνωρο στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας μεγάλο έγκλημα του όλο-
καυτώματος συνεχίζει να απασχολεί την ψυχή και 
το λογισμό εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο 
τον πλανήτη. Όσο μάλιστα έρχονται στο φως νέ-
ες συγκλονιστικές μαρτυρίες των αθώων θυμάτων, 
ελάχιστοι εκ των οποίων βρίσκονται σήμερα πλέ-
ον στη ζωή, τόσο περισσότερο ο προβληματισμός 
για τα όσα διαπράχτηκαν από τους ναζί -πολλά 
από τα οποία ξεφεύγουν από τα όρια της ανθρώ-
πινης λογικής- γίνεται μεγαλύτερος. προσέτι νέα 
συνταρακτικά στοιχεία -καλά κρυμένα μέχρι σή-
μερα σε κρατικά αρχεία- έρχονται να αποδείξουν 
ότι ευρωπαϊκά κράτη που πολεμούσαν εναντίον 
του χίτλερ, όπως επίσης η καθολική εκκλησία, 
γνώριζαν το έγκλημα κατά των Εβραίων και 
σιώπησαν, χωρίς να αισθάνονται ίχνος ενοχής.

όλΗ αυτΗ Η νεα διαμορφούμενη εικόνα εκτός από 
την οδυνηρή έκπληξη που προκαλεί στους συνει-
δητούς ανθρώπους, δημιουργεί παράλληλα δεινό 
προβληματισμό για τα όσα συμβαίνουν στη σύγ-
χρονη εποχή στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

όί εΒραίόί δεν έχουν πάψει να διακηρύσσουν με 
παρρησία ότι το όλοκαύτωμα διδάσκει έμπρακτα 
για τα αποτρόπαια δεινά που προκαλεί ο ρατσι-
σμός, η μισαλλοδοξία, ο αντισημιτισμός. Η δε κα-
τάσταση που επικρατεί τώρα συνδέει άρρηκτα το 
χθες με το σήμερα. Έτσι η Διεθνής Ημέρα μνή-
μης της 27ης ίανουαρίου δεν τιμά πια με συναι-
σθηματική φόρτιση μόνον τα θύματα, εκφράζει 
ανησυχία, απαιτεί εγρήγορση για το σήμερα και 
το διαμορφούμενο αύριο.

τό αμεΣό ΔίακυΒευμα που προκύπτει είναι η 
ενίσχυση της αμυντικής επίθεσης της κάθε δη-
μοκρατικής χώρας, όπως εκφράζεται μέσω των 
νόμων, για να περιοριστούν όσοι θέλουν να μο-
λύνουν τις κοινωνίες με τη βαρβαρότητα πράξε-
ων αντίθετων προς την ιερότητα του ανθρώπου.

τα Δυό πρόΣφατα ΒίΒλία που παρουσιάζονται 
στη συνέχεια αποτυπώνουν τις πολλές πτυχές του 
όλοκαυτώματος των ελλήνων εβραίων μέσα από 
ερμηνευτική διερεύνηση τόσο του ιδίου του γε-
γονότος της εξόντωσης, όσο και της σιωπής που 
επακολούθησε. προσεγγίζουν, μεταξύ των άλλων, 
το μεγάλο ερώτημα για τη μΗ σωτηρία σε μεγα-
λύτερο ποσοστό των εβραίων της ελλάδος, ερώ-
τημα που είναι ενταγμένο στο ευρύτερο πανευ-
ρωπαϊκό γίγνεσθαι της τότε εποχής.

επίπλεόν όμώΣ τα δύο αυτά βιβλία, προϊόντα 
ορθολογικής επιστημονικής τεκμηρίωσης, εκ-
φράζουν μέσα από το σκότος του όλοκαυτώμα-
τος την τιμή της ανθρώπινης ζωής στη σύγχρο-
νη πραγματικότητα. Όπως έγραψε ο γιεχούντα 
μπάουερ (αναφέρεται στο βιβλίο της όντέτ Βα-
ρών-Βασάρ, σ. 14): «πολλά εκατομμύρια θύματα 
εξαφανίστηκαν κι έγιναν καπνός στα κρεματό-
ρια, δεν υπάρχουν νεκροταφεία για να κάνει κα-
νείς τα μνημόσυνα. όφείλουμε να βρούμε άλλους 
τρόπους να πενθούμε, δίχως τους οποίους οι επι-
ζώντες και οι απόγονοί τους δεν θα βρουν ποτέ 
τη γαλήνη. όφείλουμε να εντάξουμε το όλοκαύ-
τωμα στη ζωή, στο παρόν και στο μέλλον, για να 
του δώσουμε το νόημα που δεν είχε όταν συνέβη».

Δ.Κ.Μ.

ΟλΟκαύτωμα 
Το απαράγραπτο του εγκλήματος

του Ολοκαυτώματος

 >>   ΑΦΙΕΡΩΜΑ  Από το διωγμό 
στη Μακεδονία. 
Φόρτωμα  
στα τραίνα. 
(Από το βιβλίο 
Καρίνας Λάμψα - 
Ιακώβ Σιμπή  
«Η Διάσωση»).



31ΧΡΟΝΙΚΑ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2013

το παρόν βιβλίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επι-
τομή των βιβλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για 
το όλοκαύτωμα και τα αποτελέσματά του σε παγκό-
σμια κλίμακα. περιέχει πληθώρα σημαντικών αυθε-

ντικών στοιχείων για γεγονότα, αρμόδιους παράγοντες, ομάδες κι 
άτομα των οποίων δεν έχει ερευνηθεί καθαρά η συμμετοχή. 

επίσης περιέχει ντοκουμέντα που βρίσκονται δι-
άσπαρτα χωρίς να έχουν ενταχθεί σ’ ένα ενιαίο ερευνη-
τικό ιστορικό σύνολο όπως είναι το συγκεκριμένο βιβλίο. 
όι συγγραφείς κ. λάμψα και ίακ. Σιμπή δεν διστάζουν 
αλλά τολμούν να παρουσιάσουν για πρώτη φορά θέμα-
τα που αφορούν τον διωγμό των εβραίων, τα οποία για 
διαφόρους λόγους έχουν αποσιωποιηθεί ή έχουν ερμη-
νευτεί με τρόπους που απέχουν της πραγματικότητας (η 
οποία πολλές φορές είναι σκληρή ή παρερμηνευμένη). Η 
αξία ακριβώς του βιβλίου είναι ότι κατοχυρώνει τα όσα 
υποστηρίζει κατά τρόπο που δεν μπορούν να αμφισβη-
τηθούν. το βιβλίο αυτό έχει ακριβώς το προνόμιο να μην 
χαρίζεται σε κανένα.

από τα σχετικά δημοσιεύματα παραλαμβάνου-
με το παρακάτω απόσπασμα από άρθρο του Νίκου 
Δαββέτα («καθημερινή», 26.1.2013).

«Στο α΄ μέρος του βιβλίου, που αποτελείται από 
431 σελίδες, διαβάζουμε για τη δημιουργία των γκέ-
το και των στρατοπέδων εξόντωσης στην κεντρική 
ευρώπη, τις αποφάσεις του γ΄ ράιχ, τα πρώτα κινή-
ματα αντίστασης. εξετάζεται ιδιαίτερα ο ρόλος των 
Συμμάχων και οι αρνητικές απαντήσεις τους στα επί-
μονα αιτήματα της εβραϊκής ηγεσίας για ουσιαστι-
κή βοήθεια. εξετάζεται ενδελεχώς και η πολιτική των 
διαπραγματεύσεων με τους ναζί για τη σωτηρία των 
εβραίων της όυγγαρίας, της Σλοβακίας και της ρου-
μανίας. το α΄ μέρος κλείνει με την αποτίμηση της 
πολιτικής που υιοθετεί η τουρκία σε σχέση με την 
υποδοχή των φυγάδων από τις γειτονικές της χώρες.

το β΄ και εκτενέστερο μέρος του βιβλίου εί-
ναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην ελληνι-
κή περίπτωση. κατ’ αρχάς στον αφανισμό 

της σεφαρδίτικης κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Η 
ανατομία αυτής της ιδιόμορφης κοινωνίας μάς πα-
ρέχει πολύτιμα στοιχεία για τους τρόπους αντίδρα-
σης απέναντι στον διαφαινόμενο κίνδυνο, τον ρόλο 
του αρχιραββίνου κόρετς, τους διάφορους αστικούς 
μύθους πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η με-
ταπολεμική μνήμη των χριστιανών κατοίκων της 
πόλης. αξιοσημείωτη είναι η σύγκριση που γίνεται 
με την τύχη των ομοθρήσκων τους στην αθήνα, που 
στην πλειονότητά τους σώθηκαν από τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης είτε ακολουθώντας τον ραβ-
βίνο τους στο βουνό είτε δραπετεύοντας στη μέση 
ανατολή με τη βοήθεια του βρετανικού δικτύου 
διαφυγής του εαμ-ελαΣ και του εΔεΣ. για δια-
φορετικούς λόγους, ο κάθε στρατιωτικός σχηματι-
σμός οργάνωσε, με τον παράνομο μηχανισμό του, τη 
φυγή όσων κινδύνευαν άμεσα, απαιτώντας όμως σε 
κάποιες περιπτώσεις οικονομικά ανταλλάγματα».

Σε άλλο δημοσίευμα ο Γιάννης Μπασκόζος 
(«Βήμα», 27.1.2013) σημειώνει μεταξύ των 
άλλων:

«Στην αθήνα υπήρχαν 3.000 εβραίοι και άλλοι 4.000 
που κατέβηκαν διωκόμενοι από τη Θεσσαλονίκη και 
άλλες πόλεις. όι δύο συγγραφείς αναρωτιούνται πό-
σοι από αυτούς, παρά τις σχετικά καλές συνθήκες, 

Καρίνας Λάμψα - Ιακώβ Σιμπή

Η Διάσωση
Η σιωπή του κόσμου, η αντίσταση στα γκέτο
και τα στρατόπεδα, οι Έλληνες Εβραίοι
στα χρόνια τη Κατοχής
(εκδόσεις καπόν, αθήνα 2012, σελ. 431)
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κατάφεραν να διασωθούν. ανάμεσα στις προσω-
πικότητες που βοήθησαν τη διάσωση των εβραίων 
στην αθήνα ήταν ο παναγιώτης κανελλόπουλος, 
η πριγκίπισσα αλίκη, η ίωάννα και ο κ. τσάτσος, 
η λέλα καραγιάννη, ο πρόεδρος της όμοσπονδί-
ας φαρμακοποιών καραμερτζάνης, ο πρόεδρος των 
δημοσίων υπαλλήλων κώστας Ζαβιτσιάνος κ.ά.
Στη Θεσσαλία η ύπαρξη ισχυρού εαμικού κινήματος 
βοήθησε να διασωθούν πολλοί εβραίοι. μαζική διά-
σωση έγινε στη Ζάκυνθο. Στην κέρκυρα, στα ίωάν-
νινα και γενικότερα τη μακεδονία έγιναν πογκρόμ 
ανάλογα εκείνων της Θεσσαλονίκης.
Σε όλη αυτή την αφήγηση των κ. λάμψα και ί. Σι-
μπή διατυπώνονται πλήθος ερωτήματα που αφο-
ρούν τις εξελίξεις και παρουσιάζονται αρκετές εν-
στάσεις για τις ως τώρα ερμηνείες γεγονότων που 
αφορούν την ιστορία των εβραίων στη χώρα μας. 
φυσικά παραμένουν πολλά κενά που θα ήταν χρήσι-

μο να συμπληρωθούν. το 
βιβλίο των καρίνας λάμ-
ψα και ίακώβ Σιμπή, συ-
γκεντρώνοντας πλούσιο 
υλικό, έρχεται να προ-
στεθεί στις προσπάθειες 
να φωτιστεί μια από τις 
πιο οδυνηρές τραγωδίες 
του περασμένου αιώνα».

παρουσιάζοντας το πα-
ρόν βιβλίο η Σταυρούλα 
Παπασπύρου («ελευθε-
ροτυπία», 23.2.13), με-
ταξύ άλλων, επικεντρώ-
νει την προσοχή της στα 
ερωτήματα που θίγει το 
βιβλίο:
«πώς, ενώ τα σημάδια 
για την επερχόμενη γε-
νοκτονία ήταν φανερά 
πολύ πριν από το 1939, 
το μήνυμά τους δεν απο-
κωδικοποιήθηκε εγκαί-
ρως; τι έκαναν οι σύμμα-
χοι για να σταματήσουν 
τη σφαγή; πώς πραγμα-
τοποιήθηκαν και τι απο-

τελέσματα είχαν οι εξεγέρσεις στα γκέτο; ποια ήταν 
η στάση των εβραϊκών συμβουλίων, των διορισμένων 
από τους ναζί; γιατί η εβραϊκή ηγεσία στην παλαι-
στίνη άργησε τόσο πολύ ν' αντιδράσει; αν το πρώτο 
μέρος της «Διάσωσης» καταπιάνεται με τέτοιου εί-
δους ερωτήματα, το δεύτερο μέρος επιχειρεί να δώ-
σει «μια νέα αφήγηση» για μια παλιά πληγή, ανε-
πούλωτη ακόμη: πώς και στην ελλάδα -με εξαίρεση 
την αθήνα και την περιοχή της Θεσσαλίας- το πο-
σοστό των εβραίων που διασώθηκαν ήταν τόσο χα-
μηλό; μπορούσε ο αρχιραβίνος κόρετς ν' αποτρέ-
ψει τον αφανισμό της πολυπληθέστερης εβραϊκής 
κοινότητας στη χώρα μας; όι αριθμοί είναι αμείλι-
κτοι: η παλιά σεφαραδίτικη κοινότητα της Θεσσαλο-
νίκης, με 55.250 εβραίους που αντιστοιχούσαν στο 
23,7% του πληθυσμού της και στο 85,9% του εβρα-
ϊκού πληθυσμού της ελλάδας, εξολοθρεύτηκε ολο-
κληρωτικά».

Από τα ιστορικά ντοκουμέντα που παρουσιάζονται στο βιβλίο: Αλληλογραφία μεταξύ του Παγκο-
σμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (Π.Ε.Σ.) και του Αλέξανδρου Σβώλου, προέδρου τότε της αποστολής του 
ΕΛΑΣ στην Αίγυπτο, για τη φυγάδευση Ελλήνων Εβραίων στην Παλαιστίνη με τη βοηθεια του ΕΛΑΣ. 
Από την πλευρά του ο Α. Σβώλος ζητάει από το ΠΕΣ την αποστολή φαρμάκων.
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κατά την τελευταία δεκαπενταετία, το ζήτημα της μνήμης 
του όλοκαυτώματος έχει λάβει τον χαρακτήρα πολιτικής 
πράξης. Η «θεσμοποίηση» της μνήμης του όλοκαυτώματος 
συνέβαλε στο να προσλάβει η μνήμη επιπρόσθετες πολι-

τικές, πολιτισμικές και παιδαγωγικές διαστάσεις. Στην αρχικά αμιγώς 
υλική προσέγγιση της θεσμικής μνήμης (ανέγερση μνημείων, ίδρυση μουσείων, κ.λπ.) προστέθηκαν σταδιακά 
η θεσμοθέτηση Ημέρας μνήμης από πλήθος μεμονωμένων κρατών και διεθνών οργανισμών όπως από τον 
όΗε, η διοργάνωση επισήμων τελετών μνήμης, καθώς και σεμιναρίων που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, 
με στόχο τον κατάλληλο τρόπο διδασκαλίας του όλοκαυτώματος.

το όλοκαύτωμα έχει σήμερα εγγραφεί στη δημόσια 
σφαίρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περικλείει τις 
τρεις διαστάσεις των μνημονικών τόπων (“lieux de 
mémoire”) – υλικός, λειτουργικός και συμβολικός – 
όπως περιγράφονται από τον πιερ νορά. κι όμως, σε 
μία περίοδο πολιτικών, κοινωνικών και ηθικών κρίσεων 
σαν τη σημερινή, φανερώνεται επιτακτική η ανάγκη 
επανατροφοδότησης της θεσμικά ενδεδυμένης μνήμης 
από το ίδιο το αληθινό περιεχόμενό της, από προβλη-
ματικές και έρευνα γύρω από το μνημονικό φαινόμενο 
(το γεγονός και την ανάδυσή του).

το βιβλίο της όντέτ Βαρών-Βασάρ 
–αποτελούμενο από δεκαοκτώ στην 
πρώτη και είκοσι στη δεύτερη έκδοση 
κείμενα– είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, 
ένα ταξίδι στον χρόνο της μνήμης του 
όλοκαυτώματος, ή της γενοκτονίας των 
εβραίων – όρος που η συγγραφέας επι-
λέγει, για να κατονομάσει το γεγονός 
που σημάδεψε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 
ιστορία. μέσα από πλήθος και ευρύτητα 
πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού 
(ιστορικά στοιχεία, λογοτεχνικά έργα, 
βιογραφικά στοιχεία) και συμμετοχικής 
παρατήρησης, η συγγραφέας εξετάζει, 
περιγράφει, αναλύει και το γεγονός και 

την πορεία που διέγραψε η ανάδυση της μνήμης του. 
Στο βιβλίο αυτό, όπου η συγγραφέας «συστεγάζει» 

ετερογενή ως προς την σκοπιά προσέγγισης του θέμα-
τος κείμενα, απεικονίζεται όχι μόνον η έρευνα που έχει 
η ίδια αφιερώσει στο εν λόγω ζήτημα για περισσότερα 
από είκοσι έτη και οι διαδοχικές προσεγγίσεις που έχει 
επιτύχει, αλλά αντανακλάται και η πορεία που ακολού-
θησε η έρευνα σχετικά με το ζήτημα της μνήμης του 
όλοκαυτώματος στο σύνολο της διεθνούς επιστημο-
νικής κοινότητας. 

Οντέτ Βαρών-Βασάρ

Η ανάδυση 
μιας δύσκολης μνήμης
Κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων
(εκδόσεις εστία, αθήνα 2012, σελ. 230. Δεύτερη επαυξημένη έκδοση, 
2013, σελ. 260)

Συναγωγή Πουλιέζα, Άρτα 1946. Απομεινάρια από κατεστραμμένα από τους Ναζί 
σέφερ (ιεροί κύλινδροι Τορά) στην ερειπωμένη Συναγωγή. 
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το πέρασμα από τις 
πρώτες μαρτυρίες στα πρώ-
τα μνημεία (με πνευματική 
ή υλική υπόσταση), κι από 
εκεί στη διερώτηση περί 
της ενοχής ή μη των μη 
εβραίων συμπολιτών των 
εκτοπισθέντων, κι ύστερα η 
προβληματική γύρω από τα 
μουσεία όλοκαυτώματος, 
συνοδευόμενη από τη συ-
ζήτηση περί ρεβιζιονισμού 
είναι κάποια από τα θέματα 
που ερευνά και αναδεικνύει 
η συγγραφέας, έχοντας πά-
ντοτε ως αόρατο άξονα της 
έρευνάς της τη σιωπή, τη 
λήθη, την αποσιώπηση, τον 
λόγο. κεντρική θέση κατέχει 
η πλούσια, εκτενής αναφορά 
στην περίπτωση των ελλή-
νων εβραίων, η αποτύπωση 
της μνήμης στην ελληνική 
ιστοριογραφία και λογοτεχνία και, φυσικά, η Θεσσα-
λονίκη, η αιώνια Madre d’ Israel. Ξεχωριστά ξετυλί-
γεται, τέλος, η ιστορία εκείνων «που δεν είχαν τίποτε 
να αφηγηθούν» (σ. 244), των κρυμμένων παιδιών της 
κατοχής, ένα κείμενο με αφορμή την πολυβραβευμένη 
ταινία του Βασίλη λουλέ «φιλιά εις τα παιδιά».

Στις προβληματικές που αναπτύσσει η συγ-
γραφέας συγκαταλέγονται η σχέση ιστορίας 
και μνήμης, η σχέση συλλογικής και ατομικής 

μνήμης, η διαλεκτική υποκειμενικότητας και γνώσης 
και το πέρασμα από το ιδιωτικό, στο δημόσιο, στο πα-
γκόσμιο. με αναφορές στις πρώτες γραπτές μαρτυρί-
ες σχετικά με την εμπειρία του στρατοπέδου (πρίμο 
λέβι, Ζαν αμερύ, χόρχε Σεμπρούν, ρομπέρ αντέλμ), 
εξετάζει το έργο προσωπικοτήτων που τα ίδια τα 
στρατόπεδα έκαναν συγγραφείς, και σκιαγραφεί την 
πορεία που ακολούθησε η διαμόρφωση της μνήμης. 
«Η εμπειρία εκτόπισης σε στρατόπεδο συγκεντρώ-
σεως είναι μία στιγμή βίαιης συνάντησης του ατόμου 
με την ιστορία. Η ιστορία εισβάλλει στην προσωπική 
του ζωή, τον αποσπά από αυτήν, την ανατρέπει και 
του επιβάλλει για ένα διάστημα (μικρό, μεγαλύτερο ή 

ισόβιο) τελείως άλλες συνθή-
κες ζωής. πρόκειται, λοιπόν, 
για μία κατ’εξοχήν τραυμα-
τική εμπειρία, που εγγράφε-
ται πάντοτε σ’ ένα συλλογικό 
πλαίσιο» (σ. 87).

καθώς η ανάγνωση προ-
χωρά, η σιωπή και το «συλλο-
γικό πλαίσιο» αναγνωρίζονται 
ως μόνιμη επωδός. το γεγονός 
και η μνήμη του, εντάσσεται 
στο ιστορικό, πολιτικό και 
κοινωνικό πλαίσιο και βάθος 
τους και επανενδύεται την 
ιστορία του, τις συνέχειες και 
ασυνέχειές του, τις παράδοξες 
μεταμορφώσεις του. Η λήθη, η 
αποσιώπηση, η καθυστέρηση 
της αναγνώρισης και της ανά-
δυσης της μνήμης ερμηνεύο-
νται μέσα στο πλαίσιο εντός 
του οποίου έλαβαν χώρα. Η 
συγγραφέας δεν «στρογγυ-

λεύει» τις γωνίες, δεν ωραιοποιεί, ούτε αυτοπαγιδεύε-
ται στον αυτοσκοπό της καταδίκης και του αφορισμού.

Η χάννα Άρεντ αναρωτιόταν το 1961, στη δίκη 
του ναζί Άντολφ Άιχμαν στην ίερουσαλήμ, αν ο 
κατηγορούμενος ήταν τελικά «άνθρωπος ή τέρας». 
μέσα από σειρά ανταποκρίσεών της από τη δίκη 
για λογαριασμό του New Yorker και στο έργο της 
Eichmann in Jerusalem που προέκυψε αργότερα, η 
Άρεντ διατύπωσε, μεταξύ άλλων, τη θέση ότι ο αντι-
σημιτισμός δεν είναι αρκετός από μόνος του για να 
εξηγήσει το όλοκαύτωμα, και ότι ένας επιπρόσθετος 
παράγοντας είναι η συνθήκη υπό την οποία οι άνθρω-
ποι συμπεριφέρονται κατά τρόπο κοινότοπο˙ άγονται 
και φέρονται από και μέσα στη συλλογική δράση των 
μαζών. με αφετηρία και αφορμή αυτή τη θέση, περί 
«κοινοτοπίας του κακού» («banality of the evil»), ανα-
γνωρίζουμε στη συγγραφέα όντέτ Βαρών-Βασάρ τα 
ίδια αντανακλαστικά που της επιτρέπουν να αποφεύ-
γει τις παγίδες του εξηγηματικού δογματισμού, ενώ 
αναμετράται με τη δύσκολη ανάδυση της μνήμης.

Γαρυφαλλιά Μίχα
Πολιτικός επιστήμων, υποψήφια διδάκτωρ

του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

Η παραπάνω αφίσα, έργο του Βίκτωρα Κοέν, αποτε-
λεί την ελληνική συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό 
του ITF (Task Force for International Cooperation on 
Holocaust Education, Remembrance and Research) 
με θέμα τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώμα-
τος. Ο καλλιτέχνης, πάνω στο σωρό των σκελετών γυα-
λιών οράσεως που φυλάσσονται στο Άουσβιτς, μετα-
φέρει ένα δυνατό μήνυμα: «Θυμήσου – Μετάδωσε – 
Ερεύνησε – Αντέδρασε: Η ιστορική μυωπία σκοτώνει».
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ΙΣΤΟρΙΚΟI ΤΙΜΗΤΙΚΟI ΚαΤαΛΟγΟΙ

Νέος Κατάλογος Ελλήνων ομήρων

Ανεκοινώθη αρμοδίως ο κάτωθι κατάλογος απελευ-
θερωθέντων Ελλήνων, ευρισκομένων εις το στρατό-
πεδο του Μίνχεν:

καλλιγέρης Δημ. αχιλλεύς, μαντίδης κυρ. Σταύ-
ρου, γιαννακάλης ίω. Σταματίου, Σαμπετάϊ Σάμ 
ίσσάκ, κατάκου πόπη παναγιώτου, ντίπη γεωρ-
γία Σταύρου, λουβράρης παράσχος εμμανουήλ, 
μπέγας χαήμ Σαμου-
ήλ, μπαλάς ατιάς Δα-
νιήλ, Δημητριάδου Βα-
λεντίνη Σπυρίδωνος, 
ναχμίας λεών Σολω-
μού, αλαλούφ Βιτάλ 
αβραάμ, πιτούν λε-
ών ίσαάκ, κονταρού-
δης Στεφ. Δημητρίου, 
κονταρίδη μάγδα γε-
ωργίου, γάτσιος μιλ. 
κων/τίνου, γκαμπριέλ 
κλάρα μωύς, ρεκα-
νάτη ρίτα αβράμ, ρω-
μάνο Βίκτωρ αβραάμ, 
Δέλιος χριστόπουλος Στυλιανού, κυριακόπουλος 
κ. Δημητρίου, τρανταφύλλου ευάγγ. γεωργίου, Δι-
σέπιος απ. αντωνίου, μενάκια Σάμπι ίωσήφ, μπα-
ράνο ααρών γαβριήλ, Σαλτιέλ αλμπέρτος ίσαάκ, 
αναζέλ ντάριος ίακώβ, Σοφιανός γ. ίωάννου, μα-
ταράβο Σαμουήλ αβραάμ, εσφόρμες ίντόβ Ηλί-
ας, Βερναρδής λουδοβίκος μάρκου, κονιστής 
αλέξ. κων/τίνος, Σπυριδάκης χρ. Σωτηρίου, μικι-
λής ίγνάτ. γρηγορίου, μπαρμπέρης χρ. παράσχου, 
μαρμαράς αλμπέρτος ίσαάκ, γιαγκίνης γ. ευστρα-
τίου, μπεγκεντζής γ. εμμανουήλ, Σαπόρτα Σάρλο 
λεών, Βαρσάνο Σαλβατών Σαλβατώρ, Βεβέλη ίσα-

Πορεία προς την εξόντωση
Δημοσιευμένη Διαταγή του Στρατιωτικού Διοικητή Θεσ-
σαλονίκης - αιγαίου προς εβραίους άρρενες της Θεσσα-
λονίκης για να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 5 όκτωβρί-
ου 1942 και να εκτοπιστούν σε καταναγκαστικά έργα.

Επιστροφή από τα στρατόπεδα 
του θανάτου

Στην εφημερίδα «ασύρματος», της 7ης αυγούστου 
1945, δημοσιεύτηκε ο παρακάτω κατάλογος, στον 
οποίο περιέχονται και ονόματα εβραίων που επέ-
στρεψαν από το στρατόπεδο του μίνχεν.
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άκ, μπέζας μωύς, τζανέτος Βασίλειος, χαζάν Δα-
νιήλ, μωσσέ αλμπέρτ, καλαϊτζής μιχαήλ, παρχή 
ίακώβ, Συριανός ί. μαστροδημήτρης ευθ., λάκουα 
λέων, μήλιος παντελής, τσούρος ελευθέριος, αϊβα-
λιώτης εμμανουήλ, κωνσταντινίδης κ., παπαδόπου-
λος γρηγ., παπαδάκης Δημ., αντζέλ γιούδα, πάγκα-
λος πανγ., αράμα Σολομών, μαχέλ τζάκ, γεροχάμ 
ίσαάκ, τορρές ίσαάκ, Βαρκαριάν χανρτζ, λουζίδης 
νικ., κοέν Δαβίδ, καπάτσος μιχ., χανό Σάρλο, Σασ-
σών Σολωμόν, αλχανάτη ίακώβ, πήλο νόρδο, γιαχ-
μπιές Σολωμόν, ερρέρα Σολομών, Σαπόρτα Σολο-
μών, Διλμπέρης ίω., λεβή αλπέρτο, κούστογλου χρ., 
κοέν μωύς, περτσίκ Βάκ., κόβο Σολομών, αλαλούφ 
ίσαάκ, τσοκανάς κ., καρακάκης γ., μεταξάς Ηλίας, 
Δαγρές νικ., καλαμαράς ευάγγ., ελμπασάν αλμπέρ, 
μόλχο νισέλ, περλίγκος κ., Σαμπάν μπαρούχ, Σα-

ΐας Δαυίδ, Σαμαρή ίακώβ, αλέξανδρος ίω., τριτά-
κη γεωργία, τζώντα ελένη, φραγκούλη φανή, πήλο 
μωύς, νταρουμπή Σαμουέλ, χανέ αλμπέρ, ματα-
ράσσο Σιμόν, χρισάμης νικ., κωνσταντινίδης γεώργ., 
χασκιά ελασάρ, κοέν ίσαάκ, μηλεώνης γ., Θεοδώ-
ρου μαρία, κοκκονέλης γ., Θάνος χρ., γκαϊνταλός 
γ., Ηλιόπουλος πάνος, αλεξίου ίω., πλαϊτάκης γεώρ., 
μπενζαμέν μωρίς, εσκεναζή μωύς, κάρδος αλέξ., 
Σουφρέτης Βασ., γιαχέλ αβραάμ, γαβριέλ μπενίκο, 
κοκκονέλη μαρία, Βεργάκης Δρόσος, Ξηρογιάννης 
κων., μηλιδώνης εμμ., τετράδης νικ., ακούνης με-
ντές, μεντέλοβιτς φρίδα, χαγκουέλ Σολομών, κοέν-
κα κάρολος, κοένκα ίσαάκ, ρουμάνο κόρδο, καχμή 
Δανιήλ, κόβο ελένη, γιαχέλ Άννα, τεβάχ ελιάνου, 
Ψεβάχ λίζα, αμαρίλιο Σολομών, αμαρίλιο μπλού-
μα, γάγκας μωύς, Ηλιόπουλος νικ., Διβάρης παναγ.

Πρωί πρωί
παλιοζωή
μες στου κόσμου τη χλαλοή
παιδιά γυμνά
κορμιά σεμνά
με τραγούδια κι ωσαννά.

Τραβάν γραμμή
για το ψωμί
δε ζητάν άλλη πληρωμή.
Σκληρή δουλειά
χωρίς μιλιά
με τη Βίβλο αγκαλιά.

Ποιός ειν’ αυτός
που πάει σκυφτός
σα να γυρεύει μια χαμένη γη
έχω σκοπό
να σας το πω
το βράδυ στη συναγωγή.

Πρωί πρωί
παλιοζωή
μες στου κόσμου τη χλαλοή
παιδιά γυμνά
κορμιά σεμνά
με τραγούδια κι ωσαννά.

Και μια χρονιά
στην παγωνιά
είδαμ’ όλοι μας το φονιά
πρώτη φορά
να προχωρά
στου Μολδάβα τα νερά.

Παντού κραυγές
και προσταγές
της Ευρώπης μας οι πληγές.
Κι εμείς πουλιά
χωρίς φωλιά
με τη Βίβλο αγκαλιά.

Χτες και προχτές
βραδιές φριχτές
με του Ραβίνου την πικρή φωνή
να λέει πολλά
και να μιλά
για κάποια γη παντοτινή.

Πρωτοχρονιά
στην παγωνιά
είδαμ’ όλοι μας το φονιά
πρώτη φορά
να προχωρά
στου Μολδάβα τα νερά.

Νίκος Γκάτσος

Η Πόλκα των Εβραίων της Πράγας

Άποψη του γκέτο της Βαρσοβίας (Ιούνιος 1941).
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Οι «Σύμμαχοι»… δεν ήξεραν τίποτα για το Ολοκαύτωμα!
του FRANÇoIS - GuILLAuME LoRRAIN

Στο ντοκυμαντέρ της Virginie Linhart, 
με τίτλο «αυτοί που γνώριζαν. όι Σύμ-
μαχοι αντιμέτωποι με το όλοκαύτωμα», 
που προβλήθηκε στο κανάλι «France 3», 

αναφέρονται χαρακτηριστικά γεγονότα για τη στά-
ση των «μεγάλων» ηγετών απέναντι στο διωγμό 
των εβραίων από τους γερμανούς. το ντοκυμαντέρ 
παρουσιάζει κυρίως την υπόθεση Karski, του πολω-
νού αντιστασιακού ήρωα του γκέτο της Βαρσοβίας ο 
οποίος αντιμετώπισε την πλήρη αδιαφορία των Συμ-
μάχων όταν ειδοποίησε για τον διωγμό των εβραίων.
Όπως αναφέρεται στο ντοκυμαντέρ η στάση των 
ηγετών ήταν:
 Στάλιν:  επεδίωξε και κατάφερε τους εβραίους της 
εΣΣΔ να πάρουν από τις τράπεζες τις καταθέσεις 
τους και λοιπά αγαθά, τα οποία κατέληξαν στα τα-
μεία του Σοβιετικού κράτους.
 τΣώρτΣιλ:  από πληροφορίες των μυστικών υπηρε-
σιών του γνώριζε, από τον ίούνιο του 1941, τις σφα-
γές εβραίων που έκανε η γερμανική Einsatzgruppen. 
Δεν ενδιαφέρθηκε γιατί είχε επικεντρώσει την προ-
σοχή του στην πορεία του πολέμου. παράλληλα, ο 
υπουργός εξωτερικών του Άντονι Ήντεν ήταν αντι-
σημίτης και υπέρ των αράβων. Έβαζε εμπόδια για 
την είσοδο των εβραίων στην παλαιστίνη κι εμπό-
δισε τον Karski να συναντήσει τον τσώρτσιλ, όπως 
επίσης λογόκρινε τις δηλώσεις του Karski για τα γερ-
μανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
 ντε Γκώλ:  παρότι έγραψε στον ραββίνο Stephen 
Wise ότι μετά τον πόλεμο οι εβραίοι θα αποκτήσουν 
τα δικαιώματα που είχαν, αρνήθηκε να δεχτεί τον δι-
εθνώς ανεγνωρισμένο εβραίο δικαστή René Cassin, 
ο οποίος ήθελε να του παρουσιάσει πρόγραμμα για 

τη σωτηρία των εβραίων της ευρώπης.
 ρούΣβελτ:  είπε όχι στην πρόταση της ρουμανίας να 
δεχθούν οι Ηπα 70.000 εβραίους πρόσφυγες έναντι 
αμοιβής, ενώ επίσης αρνήθηκε να δεχθεί 400 ραββί-
νους που είχαν συγκεντρωθεί για να μεταβούν στις 
ΗπA. Δημιούργησε, μόλις τον ίανουάριο του 1944, 
την υπηρεσία War Refugee Board για να καλύψει 
το σκάνδαλο από τις παραπάνω αρνήσεις του. επί-
σης το υπουργείο πολέμου των Ηπα αρνήθηκε να 
βομβαρδίσει το στρατόπεδο του αουσβιτς, τα σχέ-
δια του οποίου κατείχε. Η δικαιολογία ήταν ότι οι σι-
δηροδρομικές γραμμές που έφερναν τους εβραίους 
στο Άουσβιτς θα επισκευάζονταν σύντομα από τους 
ναζί, οπότε η καταστροφή από τον βομβαρδισμό θα 
ήταν πρόσκαιρη! [Le Point, 25.10.2012]

«Τι συνέβη στους Εβραίους της Ευρώπης;». Με αυτόν τον τίτλο και 
ένα χαρακτηριστικό γράφημα η Καναδική εφημερίδα “Toronto 
Daily Star”, παρουσιάζει στο φύλλο της 10ης Σεπτεμβρίου 1943, τον 
αφανισμό των Εβραίων της Ευρώπης. 

Ο Τσώρτσιλ,
ο Ρούσβελτ 
και ο Στάλιν 
στη διάσκεψη 
της Γιάλτας 
το Φεβρουάριο 
του 1945.
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Στό ΣΗμερίνό τευχόΣ του περιοδικού μας δημο-
σιεύονται άρθρο και φωτογραφίες του κ. ανδρέα 
ασσαέλ, οι οποίες συμπληρώνουν με ατράντα-
χτα στοιχεία τα όσα γράφει ο κ. μαγκλίνης. όι 
φωτογραφίες αυτές αποδεικνύουν ακριβώς πού 
μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν χάσει την 
ανθρώπινη ιδιότητα. όι ναζί, με την ισχύ των 
όπλων και μόνον είχαν χάσει τη συναίσθηση της 
πραγματικότητας και είχαν θεωρήσει ότι ήταν οι 
κυρίαρχοι του κόσμου, ότι είχαν δικαίωμα πάνω 
στη ζωή και στο θάνατο συνανθρώπων τους.

Η ναΖίΣτίκΗ κοσμοθεωρία περί της υπεροχής της 
αρίας - γερμανικής φυλής υπήρξε πρόξενος 
πολλών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, 
με ιδιαίτερη στρατηγική κατά των εβραίων τους 
οποίους ήθελαν να εξαφανίσουν από προσώπου 

της γης με την πολιτική της «τελικής λύσης». 
ό αντισημιτισμός υπήρξε το πρόσχημα για ένα 
από τα κυριότερα όπλα που χρησιμοποίησαν για 
να ασκήσουν την απάνθρωπη πολιτική τους της 
εξόντωσης ολόκληρων λαών.

γί' αυτό τόν λόγό οι εβραίοι και μαζί με μας οι 
σκεπτόμενοι - προβληματιζόμενοι άνθρωποι 
όλου του κόσμου αντιδρούμε σε κάθε έκφραση 
του νεοναζισμού, πολεμάμε για να μην επικρα-
τήσουν οι βάρβαρες ρατσιστικές ιδεολογίες του 
χιτλερισμού, για να καταδικάζονται στην κοινή 
συνείδηση όσοι εκφράζουν μισαλλόδοξες από-
ψεις που κατεβάζουν το επίπεδο του ανθρώπου. 
είναι πια καιρός να πούμε τα πράγματα με το 
όνομά τους, να δούμε κατάματα την πραγματι-
κότητα και να προστατέψουμε τον Άνθρωπο από 
τους μισάνθρωπους!

Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος
Συνέχεια από τη σελ. 2

ΤΟ ΟΛΟΚαΥΤΩΜα
ως γεγονός της Παγκόσμιας Ιστορίας

Η ενσάρκωση του Κακού

Η παρουσίαση του γεγονότος του 
όλοκαυτώματος στην παγκόσμια 
ιστορία αποτελεί θέμα που απα-
σχολεί τους ιστορικούς, τους παι-

δαγωγούς, τους εκπαιδευτικούς κ.ά. ίδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση του θέματος στα 
παιδιά, τα οποία είναι αποστασιοποιημένα από 
τα όσα συνέβησαν κατά την τραγική εκείνη πε-
ρίοδο που το κακό ενσαρκώθηκε στα μέσα του 
20ου αιώνα, στην καρδιά της ευρώπης, με θύματα 
τους εβραίους. 

είναι δύσκολο να εξηγήσεις σ΄ ένα παιδί τι εί-
ναι οι φούρνοι, οι θάλαμοι αερίων, το τατουάζ στο 
χέρι, τα καταναγκαστικά έργα, τα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης. πώς να εξηγήσεις τη σημασία της 
ζωής, της ανθρωπιάς, της μνήμης;

προβληματιζόμενος για το ίδιο θέμα ο πολωνός 
ιστορικός Ιγκνατσί Σχίπερ, ο οποίος θανατώθηκε 

στο στρατόπεδο του μαϊντάνεκ, έγραψε από τότε: 
«Όλα εξαρτώνται από αυτούς που θα μεταφέ-

ρουν τη μαρτυρία τους στις μέλλουσες γενιές, από 
αυτούς που θα γράψουν την ιστορία τούτης της 
εποχής. Η ιστορία γράφεται, κατά κανόνα, από 
τους νικητές. Όλα όσα γνωρίζουμε για τους λαούς 
που εξοντώθηκαν είναι όσα ήθελαν να πουν οι δι-
ώκτες τους. εάν οι διώκτες μάς νικήσουν, εάν αυ-
τοί γράψουν την ιστορία τούτου του πολέμου, τότε 
ο αφανισμός μας θα παρουσιαστεί ως μία από τις 
ωραιότερες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, και 
οι μέλλουσες γενιές θα αποτίσουν φόρο τιμής στο 
θάρρος αυτών των σταυροφόρων. ό λόγος τους 
θα είναι ευαγγέλιο. μπορούν έτσι να αποφασί-
σουν να μας σβήσουν από τη μνήμη του κόσμου 
σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, σαν να μην υπήρξε πο-
τέ ο πολωνικός εβραϊσμός, το γκέτο της Βαρσοβί-
ας, το μαϊντάνεκ».
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4 In his article entitled If this is humanity Ilias Maglinis writes 
about a number of incidents that took place in cities as well as in 

the concentration camps during the Holocaust. These incidents were 
the outcome of inhuman bigotry and he questions how such acts could 
possibly be committed by beings that are supposed to be human. 

4 It is almost an everyday occurrence to come across the term Phari-
see in both the spoken and written word. The frequency makes it a 

matter of some urgency to look into the term, the identity of the people 
the epithet originally described, and the role of the Pharisees in establish-
ing Judaism. In this article, entitled “Peroussim – The Pharisees”, the 
Rabbi of Larissa Elias Sabetai looks particularly closely at the relationship 
Jesus had with Pharisee Teachers of Law; a relationship that has suffered 
for over two millennia by misinterpretation and deliberate distortion. 

4 Andreas Assael writes about events that happened during the 
Holocaust in Thessaloniki and includes photographs taken, 

for the most part, by Werner Ranke a Wehrmacht soldier and a musician 
who played the trombone in the Wehrmacht Military Engineers’ band.

4 Nikos Mouroutsos, attorney at law, was the officer responsible for 
drawing up the report explaining the rationale behind the Act to 

establish Remembrance Day for Greek Jewish victims of the Holocaust 
which was passed by the Greek Parliament. We publish his article enti-
tled Remembrance Day, a key to interpreting today’s world.

4   A series of events were held from 15th to 17th March 2013 to mark 
the 70 years since the tragic day when the first train packed 

with Jewish martyrs left Thessaloniki for the death camp of Aus-
chwitz Birkenau. The Executive Committee of the World Jewish Congress 
aptly chose this moment to hold its meeting in Thessaloniki. Prime Minis-
ter of Greece Antonis Samaras spoke at events, as did the President of the 
World Jewish Congress Ronald S. Lauder, the President of the Central Board 
of Jewish Communities in Greece David Saltiel. The texts of their address-
es are included in the issue. Addresses were also given by the President of 

the European Jewish Congress Moshe Kantor, the Mayor of Thessaloniki 
Yannis Boutaris, the Dean of the University of Thessaloniki and other lo-
cal dignitaries. The occasion was also marked by a memorial march to the 
city’s landmark railway station, a concert of Sephardic music, and an ex-
hibition entitled Thessaloniki: flower of the Balkans, among other things. 
The section closes with the obituary in remembrance of Berry Nach-
mias, President of the Association of Greek Jewish Holocaust survivors.

4 Two books are featured in a special section on the indescribable 
crime of the Holocaust, each of which takes a different angle 

in exploring what happened during the Holocaust in Greece, its conse-
quences and subsequent efforts to keep the collective memory alive in 
post-war times. The two books are: a) The Rescue by Karina Lampsa 
and Iakov Schiby (431 pages, Kapon editions) and b) The Emergence 
of a Hard Memory – Writings on the Genocide of the Jews by Odette 
Varon-Vassard (230 pages, Hestia editions). The introductory note to the 
review of these two books makes mention of the puzzling attitudes of 
states, the catholic church, international organisations and other official 
bodies that aware of the crime being committed against the Jews, yet, 
never spoke out and apparently felt no trace of guilt.

4 There follow two historical lists of honour. The first concerns 
the order issued by the German Military Command of Thessa-

loniki and the Aegean ordering Jews to line up on Monday 5th October 
1942 using the numbers already given to them so they could be taken 
off for forced labour.  The second list is from a Greek newspaper dated 7th 
August 1945 and among others publishes the names of Jews returning from 
the concentration camp at München. 

4 The issue contains a poem by the well-known Greek poet Nikos 
Gatsos entitled The Dance of the Jews in Prague, which has 

been set to music. 

4 A reprint from the French review Le Point gives facts about 
statesmen of the Great Powers (Stalin, Churchill, De Gaulle and 

Roosevelt) who had information about the Holocaust but chose to ignore it. 
Translated from Greek by: Kay-Elvina Sutton
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