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“ΧΡΟΝΙΚΑ”
Συμβολική αξία ζωής

Του Βενιαμιν αλμπαλα*

Η εκδοσΗ Των “ΧΡονικων” ήταν και είναι πάντο-
τε μια σημαντική πρόκληση και προσπάθεια για 
το κισε. δυστυχώς η οικονομική κρίση είχε πολ-
λαπλές επιπτώσεις σε πολλές δραστηριότητες του 
ελληνικού εβραϊσμού. μια από αυτές, ίσως η ση-
μαντικότερη, ήταν αυτή της προσωρινής αναστο-
λής της έκδοσης των “ΧΡονικων”.

ΧαΡισ, ομωσ, στην υποστήριξη που πετύχαμε από το 
European Jewish Fund (EJF), επιδοτούμενο ίδρυμα 
του European Jewish Congress (EJC), η αναστολή 
της έκδοσης δεν είναι ακόμη πλήρης αλλά μερι-
κή, με την ελπίδα να έλθουν σύντομα καλύτερες 
ημέρες και να επανακυκλοφορήσουν κανονικά.

Τα “ΧΡονικα” έχουν καταξιωθεί στον ελληνικό περι-
οδικό Τύπο και έχουν προσφέρει στους αναγνώ-
στες τους την ευκαιρία να μάθουν και να εκτιμή-
σουν, με την ποικιλία και την ποιότητα των θεμά-
των τους, την ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων 
της ελλάδος, αλλά και τις διαχρονικές αξίες της 
εβραϊκής κουλτούρας και παράδοσης. 

 Έτσι με την χορηγία του EJF, το κισε κυκλοφόρη-
σε ένα τεύχος των “ΧΡονικων” το 2013 και ένα 
τεύχος το 2014, αυτό που κρατάτε στα χέρια σας.

ειλικΡινα δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση της 
αναστολής της έκδοσης για το δσ του κισε. μας 
προβλημάτισε πολύ, αλλά δυστυχώς η αναστολή 
ήταν μονόδρομος γιατί το κόστος για ένα περιο-
δικό του επιπέδου και της ποιότητας των “ΧΡο-
νικων” έγινε απαγορευτικό σε περίοδο μεγάλης 
οικονομικής ύφεσης, όπου προτεραιότητα έχουν 
άλλες ανάγκες απαραίτητες για την ύπαρξη και 
το κύρος του κισε.

 μια από αυτές, η πιο σημαντική, είναι η αντιμετώ-
πιση του αντισημιτισμού στη χώρα μας. Τα τελευ-
ταία χρόνια δεσπόζει σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό, το θέμα του αντι-
σημιτισμού. δυστυχώς, η κατάσταση έχει υπερβεί 
όλα τα όρια και θυμίζει, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές 
χώρες όπως στη Γαλλία, την ατμόσφαιρα που επι-
κρατούσε προπολεμικά στη ναζιστική Γερμανία. 
στην ελλάδα, μετά τη μεγάλη άνοδο του νεονα-
ζιστικού μορφώματος τόσο στην κοινωνία όσο και 
στο κοινοβούλιο, η χώρα μας ανέβηκε στην πρώτη 
γραμμή ενδιαφέροντος για τον παγκόσμιο εβραϊ-
σμό.

με ΤΗν καΤασΤασΗ που έχει διαμορφωθεί σήμε-
ρα, και πριν να είναι πολύ αργά, oι θρησκευτικοί 
και πνευματικοί ηγέτες οφείλουν να παρέμβουν 
ενεργά και μεθοδικά στην καταπολέμηση της μι-
σαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του αντισημιτι-
σμού. Η επιρροή τους στην κοινωνία είναι μεγά-
λης σημασίας. σήμερα, την εποχή που ο φανατι-
σμός ακμάζει και προσελκύει τους οπαδούς του 
και μάλιστα τους νέους σε ηλικία, χρησιμοποιώ-
ντας μεθόδους της σύγχρονης επικοινωνίας, σή-
μερα ακριβώς αυξάνεται το βάρος της ευθύνης 
των θρησκευτικών και πνευματικών ηγετών όλων 
των θρησκειών να διδάξουν, να εμπνεύσουν και να 
μεταλαμπαδεύσουν την αξία της ζωής.

οι θΡΗσκευΤικοι και πνευμαΤικοι ΗΓεΤεσ οφεί-
λουν από κοινού να συνεργαστούν και να καταδι-
κάσουν τη βία και τη βαρβαρότητα που ασκείται 
σε βάρος κάθε διαφορετικού. οφείλουν από κοι-
νού να σχεδιάσουν τα μέσα καταπολέμησης του 
αντισημιτισμού στην ευρώπη, της ισλαμοφοβίας 
στην αμερική, της εγκληματικής εξολόθρευσης 
των χριστιανών στη μέση ανατολή.

ειναι ΤΡαΓικο να αποκεφαλίζονται άνθρωποι μό-
νο και μόνο επειδή γεννήθηκαν χριστιανοί, είναι 
τραγικό να δολοφονούνται ραββίνοι την ώρα της 
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Αποκαλυπτήρια Μνημείου 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
σε ανάμνηση του παλαιού
εβραϊκού Νεκροταφείου της πόλης

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου 
που ανεγέρθηκε στον χώρο της 
πανεπιστημιούπολης, σε ανάμνηση 
του παλαιού εβραϊκού νεκροταφεί-

ου που καταστράφηκε το 1942, πραγματοποιήθη-
καν την κυριακή 9 νοεμβρίου 2014, στο πάρκο του 
αστεροσκοπείου του αριστοτελείου πανεπιστημί-
ου θεσσαλονίκης.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πραγματο-
ποιήθηκαν από τον υπουργό μακεδονίας-θρά-
κης, Γεώργιο ορφανό ως εκπρόσωπο της ελληνι-
κής κυβέρνησης, την πρέσβη του ισραήλ στην ελ-
λάδα, ιρίτ μπεν Άμπα, τον δήμαρχο θεσσαλονί-

κης Γιάννη μπουτάρη, τον πρόεδρο της ισραηλι-
τικής κοινότητας θεσσαλονίκης, δαυίδ σαλτιέλ, 
τον πρύτανη του α.π.θ., καθηγητή περικλή μήτ-
κα και τον πρώην πρύτανη του α.π.θ., καθηγητή 
Γιάννη μυλόπουλο.

από τις κεντρικές ομιλίες της εκδήλωσης ανα-
δημοσιεύονται παρακάτω οι ομιλίες του δημάρ-
χου θεσσαλονίκης Γιάννη μπουτάρη, του γενι-
κού γραμματέα του κεντρικού ισραηλιτικού συμ-
βουλίου ελλάδος Βίκτωρ ελιέζερ, και του προέ-
δρου της ισραηλιτικής κοινότητας θεσσαλονίκης 
δαυίδ σαλτιέλ.
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σήμερα, βρισκόμαστε στο πρώην νε-
κροταφείο των αδικοχαμένων θεσ-
σαλονικέων εβραίων συμπολιτών 
που με σπουδή περισσή ξεπάτωσαν 

οι αρχές της τότε εποχής.
σήμερα, επίσης, εγκαινιάζουμε αυτό το μνη-

μείο που ήταν από καιρό 
οφειλόμενο.

κάλλιο αργά παρά πο-
τέ! ούτως ή άλλως η αρ-
γοπορία των 72 χρόνων 
δεν σημαίνει ότι εάν το 
μνημείο είχε γίνει το ’45 ή 
όποτε άλλοτε η απώλεια, 
η φρίκη και το πένθος θα 
ήταν μικρότερα.

πέρσι τον μάρτιο έλε-
γα σε ομιλία μου στο Γαλ-
λικό ινστιτούτο: «η ανά-
μνηση της εξόντωσης, το 
πένθος για τους χαμένους 
εβραίους μάς υπενθυμίζει 
επίσης διαρκώς ότι η ενσυ-
ναίσθηση μας κάνει εξίσου 
ανθρώπους. δεν μπορού-
με ποτέ να μπούμε στη θέ-
ση του άλλου, του εβραί-
ου συμπολίτη μας. αλλά 
αν θέλουμε να λεγόμαστε 
άνθρωποι αξίζει τουλάχι-
στον να προσπαθήσουμε 
να φανταστούμε  τον πόνο 
και την οδύνη του».

αν λοιπόν για εμάς, τους 
θεσσαλονικείς μη εβραίους, είναι τελικά αδύ-
νατο να φανταστούμε τον πόνο των δικών μας 
εβραίων, ίσως έχει έρθει επιτέλους η στιγμή να 

ψελλίσουμε ότι και για τους εβραίους συμπο-
λίτες μας είναι πλέον αδύνατο να φανταστούν 
την ντροπή μας. Η πόλη της θεσσαλονίκης άρ-
γησε αδικαιολόγητα πολύ να σπάσει τη σιωπή 
της και να αρχίσει να μνημονεύει την πιο ζοφε-
ρή στιγμή της ιστορίας της. σήμερα όμως μπο-
ρεί να λέει ότι ντρέπεται για αυτή την άδικη και 
ένοχη σιωπή. ντρέπεται για όσους δωσίλογους 
θεσσαλονικείς συνεργάστηκαν με τους κατα-
κτητές, για όσους γείτονες καταχράστηκαν πε-
ριουσίες, για όσους πρόδωσαν εκείνους που 
προσπάθησαν να διαφύγουν. κυρίως, ντρέπε-
ται για τις αρχές της πόλης: για τον δήμαρχο 
και τον Γενικό διοικητή που συμφώνησαν αδι-
αμαρτύρητα να καταστρέψουν οι εργάτες του 
δήμου εν μία νυκτί 500 χρόνια μνήμης, και να 
μετατρέψουν το μεγαλύτερο εβραϊκό νεκροτα-
φείο της ευρώπης σε έναν κρανίου τόπο. ντρέ-
πεται για τον έφορο της αρχαιολογικής υπηρε-
σίας που «εξεπλάγη» όταν το 1946 η εβραϊκή 
κοινότητα διαμαρτυρήθηκε για τη χρήση των 
επιτύμβιων πλακών ως οικοδομικού υλικού για 
την ανοικοδόμηση του ναού του αγίου δημη-
τρίου. και ντρέπεται για εκείνους τους πρυτά-
νεις που μετά τον πόλεμο έχτισαν την πανεπι-
στημιούπολη δίπλα και πάνω στα κατεστραμ-
μένα μνήματα χωρίς να στήσουν μια αναθημα-
τική πλάκα. δεν έχει νόημα να απολογούμαστε 
εμείς σήμερα για τις πράξεις τους –η ευθύνη 
ούτε συλλογική είναι, ούτε και μεταβιβάζεται. 
αναγνωρίζουμε ωστόσο ότι οι θεσμοί που εκ-
προσωπούμε (αλλά και αποδεχόμαστε να μας 
εκπροσωπούν), δεν γεννήθηκαν χτες. Έχουν 
από πίσω τους μια ιστορία, είναι φορείς μνή-
μης με συνέχεια στο χρόνο.

αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι η απώλεια των 
56.000 εβραίων θεσσαλονικέων είναι απώ-

Χαιρετισμός του δημάρχου Θεσσαλονίκης
κ. Γιάννη Μπουτάρη

Η πόλη της 
Θεσσαλονίκης 

άργησε 
αδικαιολόγητα πολύ 
να σπάσει τη σιωπή 
της και να αρχίσει να 
μνημονεύει την πιο 
ζοφερή στιγμή της 
ιστορίας της. Σήμερα 
όμως μπορεί να λέει ότι 
ντρέπεται για αυτή την 
άδικη και ένοχη σιωπή.
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σαν χθες, σαν σήμερα, το 1938, οι 
ναζί, με την υποστήριξη των Γερ-
μανών πολιτών, στη Γερμανία, εκεί 
στο κέντρο του ευρωπαϊκού πολι-

τισμού, εκεί όπου άνθισαν τα γράμματα και οι 
τέχνες, ξεκίνησαν τα πογκρόμ κατά των εβραί-
ων. συναγωγές καίγονται, εβραϊκά καταστήματα 
λεηλατούνται, βιβλία ρίπτονται στην πυρά, οι 
πρώτοι εβραίοι συλλαμβάνονται και οδηγού-

νται στα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Ήταν μόνο η αρχή. ο γερμανικός «πολιτισμός» 
στην πιo βάρβαρη, την πιο απεχθή εκδοχή του 
απλώνει τα πλοκάμια του σε ολόκληρη την ευ-
ρώπη. οι ναζί δεν είναι μόνοι… επελαύνουν 
και παντού, ή σχεδόν παντού, οι καλοθελητές, 
οι δωσίλογοι, οι συνεργάτες στην υλοποίηση του 
προγράμματος της «Τελικής λύσης» του «εβρα-
ϊκού ζητήματος».

Το μνημείο αυτό, έστω και με 
καθυστέρηση επτά δεκαετιών, 
δεν θυμίζει μόνον ότι τούτο το 
Πανεπιστήμιο είναι κτισμένο 

πάνω στο εβραϊκό νεκροταφείο της 
πόλης, θυμίζει και τον βανδαλισμό που 
υπέστη ο ίδιος ο πολιτισμός της πόλης, 
η ανθρωπιά της, και πρέπει να αποτελεί 
σύμβολο αναγνώρισης των ευθυνών 
όλων εκείνων που συμμετείχαν σε 
αυτήν τη βαρβαρότητα…

λεια για όλους μας –Χριστιανούς, εβραίους και 
μουσουλμάνους, άθεους και αγνωστικιστές. 
είναι απώλεια για εκείνους που έζησαν αλλά 
και για όλους εκείνους που θα ζήσουν εδώ με-
τά από εμάς. Το ολοκαύτωμα δεν σφράγισε μό-
νο το παρελθόν της πόλης μας, αλλά έκανε κά-
τι χειρότερο: της έκλεψε το μέλλον. ποιος αμ-
φιβάλλει ότι μια θεσσαλονίκη μητέρα-πατρίδα 
μιας ανθούσας και κοσμοπολίτικης εβραϊκής 
κοινότητας θα ήταν μια άλλη πόλη;

επειδή, λοιπόν, η απώλεια είναι τελικά δική 
μας, η μνήμη του ολοκαυτώματος δεν αφορά 
μόνο την εβραϊκή κοινότητα αλλά όλους εμάς. 
μας αφορά ως θεσσαλονικείς, ως Έλληνες και 
ευρωπαίους. αποκαθιστά τους δεσμούς μας με 
την πόλη και συμβάλει στην ανθρωπιά μας».

με την έννοια αυτή χαιρετίζουμε σήμερα 
την απόφαση των προηγούμενων πρυτανικών 
αρχών να δώσει την άδεια να γίνει το μνημείο 
αυτό.

Χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 
κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ
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και έφθασαν και εδώ, στη θεσσαλονίκη. 
μαζί με τους ζωντανούς έπρεπε να εξολοθρεύ-
σουν και τους νεκρούς.

Η ναζιστική μηχανή βρήκε πολλούς 
Έλληνες καλοθελητές, τοπικούς δη-
μοτικούς άρχοντες, επιχειρηματίες, 

εκκλησιαστικούς κύκλους, πολιτιστικούς παρά-
γοντες αλλά και απλούς εργάτες που με ζήλο 
όλοι μαζί «δούλεψαν» για να ξεριζώσουν κάθε 
εβραϊκό σύμβολο της πόλης, ακόμη και τους νε-
κρούς της!!!

Γιατί; κάποιοι ισχυρίζονται ότι το νεκροτα-
φείο στο κέντρο της πόλης, εμπόδιζε την οι-
κοδομική συνοχή και κατά συνέπεια, ούτως ή 
άλλως θα έπρεπε να μεταφερθεί! ακόμη και αν 
ήταν σωστή αυτή η εκδοχή, ακόμη κι αν οι ναζί 
κατακτητές αποφάσισαν την υλοποίηση μιας 
εισήγησης των τοπικών αρχών, ο βανδαλισμός 
που υπέστη το εβραϊκό νεκροταφείο της θεσ-
σαλονίκης ήταν πρωτόγνωρος. «και την ίδια 
στιγμή που ο μέρτεν μπαίνει στο αυτοκίνητό 
του», γράφει ο ραββίνος θεσσαλονίκης μιχα-
έλ μόλχο στο βιβλίο In Memoriam, «οι εκπρό-
σωποι των αρχών προεξοφλώντας την επιεί-
κεια και μάλιστα την πλήρη γερμανική έγκρι-
ση, για οποιαδήποτε υπέρβαση στα αντιεβρα-
ϊκά μέτρα, αδιαφορούν για την απόφαση που 
μόλις ελήφθη… δίνουν διαταγή να κατεδαφι-
στούν τα πάντα, χωρίς να εξαιρεθεί κανένας 
τάφος… προσλαμβάνονται πεντακόσιοι ερ-
γάται με έξοδα της κοινότητας για να εκτε-
λέσουν εν βία το καταστρεπτικό και ιερόσυ-
λο έργο των. οι επιτάφιες πλάκες ρίχνονται 
σε σωρό… οι βάνδαλοι δεν έχουν παρά μίαν 
επιθυμία: να βιασθούν για να μετατρέψουν το 
απέραντο νεκροταφείο σε σωρόν ερειπίων. οι 
εργάτες πιέζονται από τους επόπτας που δεν 
ανέχονται ούτε νωχέλεια, ούτε καθυστέρηση. 
δουλεύουν σκληρά, ταχύτατα, και πετούν τις 
πλάκες, τη μια πάνω στην άλλη, που έτσι κομ-

ματιάζονται. Τούτη η σκληρή ιεροσυλία πλήτ-
τει κατάκαρδα όλον τον εβραϊκό πληθυσμό, 
που δεν μπορεί να προβεί στην παραμικρή δι-
αμαρτυρία. … Όλοι τους τρέχαν βιαστικά προς 
τους τάφους των αγαπημένων των για να προ-
λάβουν τα φτυάρια που κτυπούσαν δεξιά και 
αριστερά δίχως οίκτο και σεβασμό κανένα, 
με απίθανη βιασύνη… Τα δοχεία κλέβονται, 
τα οστά διασκορπούνται. οι επιτύμβιες πλά-
κες στοιβαγμένες, ανάκατες στη παλαιά νε-
κρόπολη. οι μαρμαράδες πλουτίζουν τα απο-
θέματά των, σβήνουν τις επιγραφές και χρη-
σιμοποιούντα μάρμαρα για ποικίλες χρήσεις. 
οι εκκλησιές στρώνουν με αυτές τα προαύ-
λιά των. Χρησιμοποιούνται για να στολίσουν 
και να επισκευάσουν τα γειτονικά σπίτια. με-
ρικά σχολεία στρώνουν τις αυλές των, δίχως 
καν να φροντίσουν να απαλείψουν τα εμφα-
νή ίχνη που προδίδουν την προέλευση. οι να-
ζί τις παίρνουν για να κτίσουν μια πισίνα. Όλη 
η πόλις γεμίζει απ’ αυτές και η τιμή του μαρμά-
ρου πέφτει χαμηλά στην αγορά».

Όχι, δεν είναι η ώρα του ιστορικού 
απολογισμού, ούτε η ώρα των ευ-
θυνών. Το μνημείο όμως αυτό, κύριε 

πρύτανη, έστω και με καθυστέρηση επτά δεκα-
ετιών, δεν θυμίζει μόνον ότι τούτο το πανεπι-
στήμιο είναι κτισμένο πάνω στο εβραϊκό νεκρο-
ταφείο της πόλης, θυμίζει και τον βανδαλισμό 
που υπέστη ο ίδιος ο πολιτισμός της πόλης, η 
ανθρωπιά της και πρέπει να αποτελεί σύμβολο 
αναγνώρισης των ευθυνών όλων εκείνων που 
συμμετείχαν σε αυτήν τη βαρβαρότητα. και 
ελπίζουμε όλοι, τούτος εδώ ο χώρος, εδώ που 
κτίζεται η γνώση και το μέλλον των νέων αν-
θρώπων και της πατρίδας μας, να μεταλαμπα-
δεύσει σε ολόκληρη την κοινωνία την αξία της 
ανεκτικότητας και αλληλεγγύης απέναντι στη 
μισαλλοδοξία, τον φανατισμό, τον ρατσισμό και 
τον αντισημιτισμό.



Το μνημείο αυτό –που αποτελεί 
μια ευθεία αναφορά στο παλαιό 
εβραϊκό νεκροταφείο– δεν 

αποκαθιστά την ωμή καταστροφή, 
δεν σβήνει το γεγονός, δεν δίνει 
άφεση αμαρτιών. Δίνει όμως σε 
όλους, αλλά κυρίως στους νέους που 
βρίσκονται καθημερινά σε αυτόν τον 
χώρο παιδείας, μια εικόνα για την 
ιστορία του, για ό,τι υπήρχε εδώ, στη 
Θεσσαλονίκη, μέχρι το 1942.
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Χαιρετισμός του Προέδρου της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ

στις 9 νοεμβρίου 1938 ένα από τα 
πλέον ζοφερά γεγονότα του Β΄ πα-
γκοσμίου πολέμου προειδοποιούσε 
την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα 

όσα θα σήμαινε η επικράτηση του ναζισμού.
Χιλιάδες υποστηρικτές των ναζί, σε εκα-

τοντάδες χωριά και πόλεις της Γερμανίας, ως 
τάγματα εφόδου σε εκκαθαριστικές επιχειρή-
σεις, κατέστρεψαν πάνω από 1.000 συναγωγές 
και 7.000 καταστήματα εβραίων.

1.500 αθώοι δολοφονήθηκαν και πάνω από 
30.000 εβραίοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.

Η νύχτα των κρυστάλλων όπως έμεινε 
στην ιστορία, είναι η χρονική στιγμή κατά την 
οποία επιβεβαιώθηκε ότι πλέον οι εβραίοι της 
ευρώπης μετατρέπονταν σε ανθρώπους χωρίς 
δικαιώματα.

Όσα συνέβησαν τότε ήταν μόλις μια ελά-
χιστη ένδειξη της θηριωδίας που θα ακολου-
θούσε βυθίζοντας την ευρώπη στο σκοτάδι μέ-
χρι και το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, 
με πράξεις και γεγονότα που ακόμα και σήμε-
ρα παραμένουν ασύλληπτα για τον ανθρώπι-
νο νου.

Γιατί πώς είναι δυνατόν να κατανοήσει κα-
νείς όχι μόνο τη μαζική στόχευση και βιομηχα-
νοποιημένη εξόντωση έξι εκατομμυρίων αθώ-
ων αλλά και τη συνειδητή προσπάθεια για την 
απαλοιφή κάθε ίχνους της ύπαρξής τους δια-
χρονικά;

Η καταστροφή του παλαιού εβραϊκού νε-
κροταφείου, από τους ναζί και τους συνεργά-
τες τους, στόχευε και σε αυτό. Ξεκίνησε στις 
6 δεκεμβρίου του 1942, αφού είχε προηγηθεί 
η λεηλασία των βιβλιοθηκών της κοινότητας, 
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των συναγωγών και των εβραϊκών συλλόγων 
και ιδρυμάτων. αφού οι ναζί είχαν συλλάβει, 
βασανίσει και στρατολογήσει τα άρρενα μέ-
λη της κοινότητας σε καταναγκαστικά έργα. 
Η καταστροφή αυτού του τόπου μνήμης –που 
καταδείκνυε το παρελθόν και την ιστορία χιλι-
ετιών των θυμάτων– ολοκληρώθηκε με εξαι-
ρετική ταχύτητα και βαρβαρότητα μόλις μέσα 
σε μερικές εβδομάδες. ελάχιστα μέλη της κοι-
νότητας πρόλαβαν να διασώσουν τα οστά των 
προγόνων τους, πριν την προγραμματισμέ-
νη και προκαθορισμένη εξόντωση των 50.000 
θεσσαλονικέων στο Άουσβιτς.

στο τέλος, ο χώρος των 350.000 τετρα-
γωνικών μέτρων της έκτασης αυτού 
του καθρέφτη της παρουσίας των 

εβραίων της θεσσαλονίκης, που κάλυπτε τις 
ταφικές τους ανάγκες από την εποχή του απο-
στόλου παύλου, μετατράπηκε σε κρανίου τόπο, 
σε ένα κουφάρι γεμάτο ερείπια.

κανείς δεν σεβάστηκε τους νεκρούς. κα-
νείς δεν σεβάστηκε τα εκατοντάδες χιλιάδες 
ταφικά μνημεία που παρουσίαζαν την πολυ-
σύνθετη εικόνα της ανθρωπογεωγραφίας αιώ-
νων της πόλης. ο χώρος αντιμετωπίστηκε ως 
πλουτοπαραγωγική πηγή, ως λατομείο, με τα 
μάρμαρα και τα τούβλα να χρησιμοποιούνται 
ως οικοδομικά υλικά σε όλη την πόλη και την 

ευρύτερη περιοχή της θεσσαλονίκης. ακόμη 
και σήμερα ανακαλύπτουμε εκατοντάδες διά-
σπαρτα κομμάτια επιτύμβιων στηλών.

μέχρι σήμερα, 72 χρόνια μετά, στον 
τόπο αυτό, καμία μνεία.

ΤιποΤα δεν μνημόνευε τι 
υπήρχε εδώ αλλά και τη συνειδητή πράξη κα-
ταστροφής, μοναδική ανάμεσα σε όλα τα απε-
χθή εγκλήματα που συντελέστηκαν κατά τον 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.

είναι αντιληπτό λοιπόν ότι τα σημερινά 
αποκαλυπτήρια δεν μπορούν να χαρακτηρι-
στούν ως μια απλή τελετή. αποτελούν ένα εξαι-
ρετικά σημαντικό γεγονός καθώς αποκαθίστα-
ται ένα τμήμα της δημόσιας μνήμης. Το μνη-
μείο αυτό –που αποτελεί μια ευθεία αναφορά 
στο παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο– δεν αποκα-
θιστά την ωμή καταστροφή, δεν σβήνει το γε-
γονός, δεν δίνει άφεση αμαρτιών. δίνει όμως σε 
όλους, αλλά κυρίως στους νέους που βρίσκο-
νται καθημερινά σε αυτόν τον χώρο παιδείας, 
μια εικόνα για την ιστορία του, για ό,τι υπήρχε 
εδώ, στη θεσσαλονίκη, μέχρι το 1942.

μνημονεύεται πλέον διαχρονικά το πα-
λαιό εβραϊκό νεκροταφείο, η καταστροφή του, 
ο σχεδόν ολοκληρωτικός αφανισμός της ισρα-
ηλιτικής κοινότητας της πόλης. επισημαίνεται 
παράλληλα ότι χάρη στο θάρρος και την πίστη 
των ελάχιστων που επέζησαν, αυτοί που προ-
σπάθησαν, με θεμέλιο λίθο το μίσος, να δια-
γράψουν τη μνήμη και να παραχαράξουν την 
ιστορία απέτυχαν.

μετά την ανέγερση του μνημεί-
ου αυτού, η κοινωνία της πόλης 
αλλά και η ευρύτερη ακαδημαϊκή 

κοινότητα, οφείλει να κάνει ένα ακόμη βήμα. 
να ερευνήσει, να τεκμηριώσει και να παρου-
σιάσει με σαφήνεια, στην κοινή γνώμη τους 
ηθικούς αυτουργούς και τους εκτελεστές της 
καταστροφής. θα ήταν ευχής έργο αν αυτό – η 



Οι Γερμανοί κατασκευάζουν πισίνα με ταφόπετρες που έχουν 
αφαιρεθεί από το εβραϊκό νεκροταφείο.  (Από το βιβλίο In 
Memoriam, των Μ. Μόλχο και Ιω. Νεχαμά, β΄ έκδ., Θεσσαλο-
νίκη 1976).
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αποκάλυψη, δηλαδή, αυτών που επιδίωξαν και 
τελικά πέτυχαν τη διαγραφή της μεγαλύτερης 
και παλαιότερης νεκρόπολης της μεσογείου 
- αποτελέσει το αποτέλεσμα ενός ευρύτατου 
συνεδρίου που θα διεξαχθεί στη θεσσαλονίκη.

θέλω να υπογραμμίσω ότι η δημιουργία 
ενός τέτοιου σημείου αναφοράς, που θα τιμού-
σε τη μνήμη των θεσσαλονικέων που πριν θα-
φτούν εδώ μόχθησαν για αυτόν τον τόπο αλλά 
και των παιδιών τους που χάθηκαν στα κρεματό-
ρια, ήταν ένα πάγιο αίτημα της κοινότητάς μας.

Χαιρετίζω τη στάση του τέως πρύτα-
νη του αριστοτελείου πανεπιστημίου 
θεσσαλονίκης κ. ιωάννη μυλόπου-

λου και των συνεργατών του, που δεν πτοή-
θηκαν από τα ίσως και τα αν που συνόδευαν 
πάντα αυτήν την πρόταση.

«Ίσως να μην είναι ο κατάλληλος χρόνος»
«Τι θα γίνει αν υπάρχουν αντιδράσεις».
αντίθετα επικεντρώθηκαν, με παρρησία, σε 

ένα και μόνο πρέπει.
Πρέπει να αναγνωρίζουμε, να θυμόμαστε 

και να τιμούμε την ιστορία μας.
διανύουμε μια εποχή κατά την οποία αρ-

νητές του ολοκαυτώματος, στοχεύοντας κυρί-
ως προς τη νεολαία, κηρύττουν ιδέες και προ-
βάλλουν συμπεριφορές σχεδόν ταυτόσημες με 
όσα συνέβαιναν στη Γερμανία του 1930. αυτό, 
δυστυχώς, δεν είναι καινοφανές.

Γινόμαστε όμως ταυτόχρονα μάρτυρες της 
ολοένα αυξανομένης δημοτικότητας ακροδε-
ξιών κομμάτων και των εκδηλώσεων ξενοφοβί-
ας που πολλαπλασιάζονται σε όλη την ευρώπη.

Όλα αυτά υπενθυμίζουν, προς κάθε κατεύ-
θυνση, την ανάγκη να βρισκόμαστε σε εγρή-
γορση, απέναντι σε φαινόμενα αντισημιτι-
σμού, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας. δεν πρέ-
πει να επιτρέψουμε στα στοιχεία αυτά να προ-
χωρήσουν περαιτέρω θέτοντας σε κίνδυνο την 
ελευθερία και τη δημοκρατία.

Η σημερινή ηγεσία του αριστοτελεί-
ου πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, 
με επικεφαλής τον νέο πρύτανη κ. 

περικλή μήτκα, με την παρουσία της και τη 
συνεργασία της επιβεβαιώνει ότι συμμερίζε-
ται τους προβληματισμούς μας στηρίζοντας 
έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία, όπως η ανέγερση 
αυτού του μνημείου αλλά και του έργου τέχνης 
που αφιερώθηκε στους 50.000 εβραίους της 
θεσσαλονίκης θύματα του ολοκαυτώματος και 
παρουσιάστηκε προ μηνών εντός του κτιρίου 
της κεντρικής αίθουσας τελετών. υπογραμμί-
ζει και συμβάλλει, κατ΄αυτόν τον τρόπο, στην 
ανάγκη ενίσχυσης της γνώσης και της μνήμης 
της ιστορίας της πατρίδας μας.

Γιατί η μνήμη, συστατικό της ύπαρξής μας, 
ως ακοίμητη φλόγα οφείλει να διαμορφώνει το 
παρόν και το μέλλον. Άσβεστη, όσο και αν μας 
πονά, όπως υπενθυμίζει ο οδυσσέας ελύτης, 
μέσα από τους στίχους του Άξιον εστί:

….Τα θεμέλιά μου στα βουνά
και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους
και πάνω τους η μνήμη καίει
άκαυτη βάτος!…

(ΆΞιον Εστι, ΠΆθη Ε΄)
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Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την έκθεση Rufin, πώς να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον 
αντισημιτισμό και να τελειώσουμε οριστικά με αυτήν τη γενική ένταση που υπονομεύ-
ει τις κοινωνίες μας;

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τη δημοσίευση της έκθεσης για την «καταπολέμηση του 
ρατσισμού και του αντισημιτισμού», που δημοσιεύτηκε από τον Jean-Christophe Rufin. 
Η έκθεση αυτή είχε προκαλέσει θόρυβο. Ήταν καινοτομική και αποσκοπούσε στο να βο-
ηθήσει στην οικοδόμηση ενός είδους «αλεξικέραυνου» για μια νέα Γαλλία που αντιμε-
τώπιζε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί. παρατη-
ρείται σήμερα περισσότερο από ποτέ 
μια γενική ένταση στις κοινωνίες μας, 
η οποία εκφράζεται κυρίως μέσα από 

μια ατελείωτη σειρά προσβολών. Για πολλούς από 
τους συμπολίτες μας, η διαφορετικότητα του άλ-

λου γίνεται αντιληπτή ως απειλή και αδικία, 
γεγονός που καθιστά τη συμβίωση μία παρω-
χημένη έννοια. Η εμπιστοσύνη απέναντι στο 
κράτος και την πολιτική έχει σχεδόν εκλείψει. 
Το «αντι-σύστημα» έχει γίνει μια ιδεολογία, 
που χρησιμοποιείται από πλήθος λαϊκιστών 
και εξτρεμιστών. υπάρχει μια ολοένα ισχυρό-
τερη απουσία διαφοροποίησης των λέξεων: 
όταν τα πάντα μπορούν να ειπωθούν, δεν 
απομένει πια τίποτα ανυπεράσπιστο.

μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το ειδικό ζή-
τημα του αντισημιτισμού είναι πολύ ανησυ-
χητικό. σίγουρα, οι Γάλλοι στο σύνολό τους 
δεν είναι αντισημίτες. ωστόσο, εδώ και δέκα 
χρόνια, ο αριθμός των αντισημιτικών ενερ-
γειών και απειλών παραμένει ανησυχητι-
κά υψηλός. κατά το 2014 σημειώθηκε αύ-
ξηση-ρεκόρ των αντισημιτικών ενεργείων 
κατά 91%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
το 2013. από την άλλη πλευρά, η φύση των 
πράξεων έχει διαφοροποιηθεί: σχηματικά θα 
μπορούσε κανείς να πει πως υπάρχουν λιγό-

τερες απειλές και περισσότερη βία – σε αυτό έγκει-
ται και η ιδιαιτερότητα της Γαλλίας. Η Γαλλία, μα-
ζί με το Βέλγιο πρόσφατα, είναι η μόνη χώρα στην 
ευρώπη, όπου οι εβραίοι δολοφονήθηκαν επειδή 
ήταν εβραίοι: υπενθυμίζουμε την περίπτωση Ilan 
Halimi ή ακόμα τις δολοφονίες της Τουλούζης …

Η μάχη ενάντια στον αντισημιτισμό
είναι μια μάχη για τη Δημοκρατία

Tων νΤομινικ Ρενι, Ζυλ ΦινκελσΤαΪν και σιμον ΡονΤαν

Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ!
- Δεν είμαι αντισημίτης, κύριε Αστυνομικέ, είμαι απλά αντισιωνιστής!
- Ουπς! Λάθος μου…
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Η ανάληψη δράσης είναι επιτακτική και η μάχη θα 
μπορούσε να βασιστεί σε τρεις πυλώνες.

 Πρώτος Πυλώνας: οι αρχές

ο αγώνας ενάντια στον αντισημιτισμό δεν αφορά 
μόνον την εβραϊκή κοινότητα, αλλά το έθνος 

στο σύνολό του: Η επίθεση εναντίον ορισμένων πο-
λιτών συνιστά επίθεση ενάντια στη δημοκρατία. Η 
αποτελεσματικότητα αυτής της μάχης προϋποθέτει να 
διασφαλίσουμε τη μη επιστροφή της θρησκείας στην 
πολιτική σφαίρα και την κατάλυση κάθε είδους αντα-
γωνισμού μεταξύ των θυμάτων.

 Δευτερος Πυλώνας: Η αποτελεσματικότητα του νόμου

Η Γαλλία διαθέτει το καλύτερο νομικό οπλοστά-
σιο στον τομέα αυτό. απομένει, ωστόσο, να 

εφαρμοστεί η μηδενική ανοχή και να διατεθούν στις 
αρμόδιες αρχές τα επαρκή μέσα για την επιβολή της. 
[…] αυτή η μηδενική ανοχή δεν θα είναι πλήρως απο-
τελεσματική παρά μόνον εάν προβούμε σε μια ακριβή 
καταγραφή των πηγών και των αιτίων του αντισημι-
τισμού. μόνον έτσι θα διασφαλιστεί η αποτελεσμα-
τικότητά της.

 τρίτος Πυλώνας: Η παιδαγωγική

Η μάχη κατά του αντισημιτισμού πρέπει σήμερα να 
επικεντρωθεί στον τομέα όπου μοιάζει να είναι 

περισσότερο επείγουσα, κυρίως ανάμεσα στους νέους 
και, ειδικά, στους νέους από οικογένειες μεταναστών. 
Το μέτρο αυτό έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό στο 
παρελθόν. πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές 
μας.

Η μάχη ενάντια στις ανισότητες και τις άλλες μορ-
φές ρατσισμού είναι πρωταρχικής σημασίας και πα-
ραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με μια σταθερή υπε-
ράσπιση της δημοκρατίας. ενώ η βελτίωση της κοι-
νωνικής συνοχής θα συμβάλει στη μείωση της τάσης 
προς τον αντισημιτισμό.

ο ντομινίκ Ρενί είναι γεν. διευθυντής του ιδρύματος για 
την πολιτική καινοτομία, ο Ζυλ Φίνκελσταϊν είναι γεν. 
διευθυντής του ιδρύματος Ζαν Ζωρές, και η σιμόν Ροντάν 
είναι διευθύντρια του αμερικανικού εβραϊκού συμβουλίου 
στο παρίσι.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα La Libération, 23 
οκτωβρίου 2014.

Ο Σαρτρ 
και το πορτρέτο 
του αντισημίτη

Tου ΓιωΡΓου μπουΓελεκα

Το καλοκαίρι του 1945 ο  Ζαν-
πωλ σαρτρ γράφει το βιβλίο Στοχα-
σμοί για το εβραϊκό ζήτημα, στο οποίο 
ασχολείται με την ψυχολογική δια-

μόρφωση του αντισημίτη (ελληνική 
έκδοση: μετ.: αθανάσιος σαμαρτζής, 
αθήνα 2006· στην έκδοση αυτή και 
οι παραπομπές εφεξής).

εκείνη τη στιγμή, τα κρεματό-
ρια, οι θάλαμοι αερίων και ο σχεδι-
ασμός της «τελικής λύσης» δεν ήταν 
ουσιαστικά γνωστά στην κοινή γνώ-
μη. οι μαρτυρίες των πρώτων δια-
σωθέντων θεωρήθηκαν αποτελέ-
σματα νευρικού κλονισμού, παρά-
γωγο του εγκλεισμού τους. Ταυτό-
χρονα, «κουμπώνοντας» στη μακρά 
και ισχυρή παράδοση του αντισημι-
τισμού, οι αντιεβραϊκές απόψεις των 
ναζί έβρισκαν απήχηση.

λίγο αργότερα, βέβαια, η φρίκη έγινε παγκο-
σμίως γνωστή, με τις φωτογραφίες των αμερι-
κανών και των Ρώσων στρατιωτών, από το Άου-
σβιτς και το μπούχενβαλντ.

Το διάστημα της «άγνοιας», λοιπόν, ο σαρτρ 
κατέγραψε τους προβληματισμούς του για την 
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επώδυνη αναβίωση του αντισημιτισμού στον ευρω-
παϊκό χώρο. Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία άνισης 
έκτασης μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει ένα σύ-
ντομο πορτρέτο του αντιδημοκράτη. Το δεύτερο, 
το πορτρέτο του αντισημίτη, ενώ το τρίτο επιχειρεί 
μια ανάλυση των επιπτώσεων του αντισημιτισμού 
στην ψυχολογία και στη συμπεριφορά του εβραίου. 
από τα τρία μέρη, το δεύτερο κέρδισε την ομόφωνη 
αποδοχή, εβραίων και μη. στόχος του, όπως σημει-
ώνει η αρλέτ ελκάιμ στην επανέκδοση του 2004, 
ήταν η αποκάλυψη της μυθολογίας και των κινή-
τρων του αντισημίτη∙ ενός κάλπικου ήρωα, ενός 
κάλπικου τιμωρού. ο σαρτρ θέλησε να γίνει συνεί-
δηση όλων των λαών, πως η λέξη αντισημιτισμός 
κρύβει αναίτιο μίσος και κακή πίστη.

κατά τον Γάλλο φιλόσοφο, ο αντισημιτισμός 
δεν είναι άποψη. αν για τη «θεραπεία των δει-

νών της χώρας του ή των προσωπικών δεινών του, 
προτείνει κανείς την αποστέρηση των εβραίων από 
δικαιώματα, τον αποκλεισμό τους από οικονομικές 
και κοινωνικές λειτουργίες, την αποβολή τους από 
την επικράτεια ή τη συνολική τους εξολόθρευση», 
ο σαρτρ αρνείται να τα ονομάσει όλα αυτά απόψεις. 
κατά τη γνώμη του, αποτελούν δόγματα, και ως τέ-
τοια δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στην κατηγο-
ρία των σκέψεων που προστατεύει το δικαίωμα της 
ελευθερίας της έκφρασης. (σ. 22)

αναφορικά με τον ταξικό προσδιορισμό των 
αντισημιτών, ο σαρτρ σημειώνει πως η πλειονότητά 
τους ανήκει στη μικροαστική τάξη των πόλεων: δη-
μόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι, μικρέμποροι χωρίς 
περιουσία. αν φερθούν, λοιπόν, στον εβραίο ως κα-
τώτερο και επιβλαβές ον, επιβεβαιώνουν την έντα-
ξή τους σε μία ελίτ. εκτιμούν, μάλιστα, πως «ό,τι και 
να κάνει ένας εβραίος δεν θα ανέβει ποτέ πιο πάνω 
από το πρώτο σκαλί, ενώ την ίδια στιγμή θεωρούν 
πως έχουν διασφαλίσει για τον εαυτό τους τη θέση 
της κορυφής στην κοινωνική κλίμακα». (σ. 41)

Βέβαια, η τραγωδία του αντισημίτη θα μπορού-
σε να αποκαλυφθεί ακριβώς τη στιγμή του θριάμ-
βου των ιδεών του: «αν, ως εκ θαύματος, εξαφανί-
ζονταν όλοι οι ισραηλίτες, όπως εύχεται ο αντιση-
μίτης, θα ξανακατέληγε θυρωρός ή μαγαζάτορας 
σε μια αυστηρά ιεραρχημένη κοινωνία όπου η ιδιό-

τητα του «αληθινού Γάλλου» δεν θα είχε την παρα-
μικρή αξία…». (σ. 42)

εξιδανικεύοντας τις αντιλήψεις της εργατικής 
τάξης, ο σαρτρ διακήρυττε ότι «αντισημιτισμός 

δεν υπάρχει διόλου στους εργάτες». και επειδή οι 
ναζί γνώριζαν τη συγκεκριμένη στάση των εργαζό-
μενων δημιούργησαν το σλόγκαν του «εβραϊκού κα-
πιταλισμού», ώστε να στρέψουν την εργατική τάξη 
εναντίον των εβραίων. ο διεισδυτικός διανοητής 
εντοπίζει μια ακόμη διαχρονική αντίφαση του αντι-
σημιτισμού: παρατηρεί ότι «άλλοτε δείχνουμε, πίσω 
από τον εβραίο, τον διεθνή καπιταλισμό, τον ιμπερι-
αλισμό των τραστ και των εμπόρων όπλων, και άλ-
λοτε τον μπολσεβικισμό, με το μαχαίρι στα δόντια· 
και δεν διστάζουμε να θεωρήσουμε τους εβραίους 
τραπεζίτες ως υπεύθυνους για τον κομμουνισμό» 
(σ. 52). και εξηγεί πώς ο αντισημιτισμός αποτελεί 
δικλείδα «ασφαλείας για τις τάξεις των κατεχόντων, 
οι οποίες τον ενισχύουν και αντικαθιστούν έτσι ένα 
επικίνδυνο μίσος ενάντια στο κατεστημένο με ένα 
ανώδυνο μίσος, εναντίον συγκεκριμένων προσώ-
πων». διαπιστώνει πως για τον αντισημίτη η βαρύ-
τητα μιας πράξης είναι διαφορετική αν ο δράστης 
είναι εβραίος ή χριστιανός, αφού –κατά τον αντιση-
μίτη, πάντα– ο εβραίος σε καθετί που αγγίζει προσ-
δίδει μιαν απροσδιόριστη σιχαμερή ιδιότητα. Έτσι, 
«το πρώτο πράγμα που απαγόρευσαν στους εβραί-
ους οι Γερμανοί ήταν η είσοδος στις πισίνες: τους 
φαινόταν πως αν το σώμα ενός ισραηλίτη έμπαινε 
σ' αυτό το νερό, θα το βρώμιζε εντελώς». (σ. 48)

Τέλος, χωρίς ασφαλώς να σχετικοποιούμε τη 
μοναδικότητα της φρίκης του ολοκαυτώμα-

τος, αξίζει να σταθούμε στην εξής παρατήρηση: «ο 
εβραίος δεν είναι παρά ένα πρόσχημα: αλλού θα 
χρησιμοποιήσουν τον νέγρο, αλλού τον κινέζο» (σ. 
68). ο αντισημιτισμός δεν είναι πρόβλημα μόνο των 
εβραίων: είναι και δικό μας!

ο Γιώργος Κ. Μπουγελέκας είναι εκπαιδευτικός.

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Η Αυγή, στις 11 μαΐου 
2014.
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με τον ανηλεή πόλεμο που διεξάγει η Χαμάς για την εξαφάνιση του ισραήλ έχει πετύχει δύο 
στόχους.

 ο πρώτος συνίσταται στο γεγονός ότι αποτρέπει κάθε δυνατότητα επίτευξης λύσης που 
θα προβλέπει δύο κράτη για δύο λαούς. καμία ισραηλινή κυβέρνηση, δεξιά ή αριστερή, δεν 

θα συμφωνήσει στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους με τη Χαμάς πρωταγωνιστή των εξελίξεων. 
διότι εάν οι ρουκέτες από τη Γάζα είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των ισραηλινών πολιτών στο νότιο και 
κεντρικό ισραήλ, οι ρουκέτες από τις παλαιστινιακές πόλεις Ραμάλα και ιεριχώ θα μπορούσαν να επιφέρουν 
τον βίαιο διαμελισμό της χώρας και θα έθετε τους κατοίκους της σε καθεστώς μόνιμης ομηρίας.

Το μεγαλύτερο έγκλημα, όμως, 
που διαπράττει η Χαμάς είναι ενα-
ντίον των ίδιων των παλαιστινίων. 
διότι ακριβώς το μίσος εναντίον 
του ισραήλ είναι ισχυρότερο από τη 
θέληση για τη δημιουργία ανεξάρ-
τητου παλαιστινιακού κράτους δί-
πλα στο ισραήλ.

οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν 
αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γά-
ζας, και από το 2005 την εξουσία είχε αναλάβει η πα-
λαιστινιακή αρχή. Το 2007, οι δυνάμεις της Φατάχ, 
δηλαδή ο πυρήνας της PLO και της παλαιστινιακής 
αρχής, εκδιώκονται από τη Χαμάς, εκατοντάδες πα-
λαιστίνιοι εκτελούνται εν ψυχρώ και επιβάλλεται θε-
οκρατικό καθεστώς τύπου ιράν. Το ισραήλ επέβαλε 
πράγματι τον αποκλεισμό της Γάζας (εκτός τροφίμων 
και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού), αφού η ίδια η 
Χαμάς απειλούσε και έπληττε με ρουκέτες τον άμαχο 
πληθυσμό του ισραήλ απορρίπτοντας κάθε διαπραγ-
μάτευση που γινόταν μεταξύ της ισραηλινής κυβέρνη-
σης και της παλαιστινιακής αρχής. και βέβαια, όσοι 
συγκρίνουν τη Γάζα με το αουσβιτς δεν διαφέρουν σε 

τίποτε από τους πλέον αισχρούς 
αρνητές του ολοκαυτώματος.

ο δεύτερος στόχος της Χαμάς 
επετεύχθη τροφοδοτώντας τον 
σύγχρονο αντισιωνισμό με επιχει-
ρήματα ώστε όλοι εκείνοι που αντι-
τίθενται στην ύπαρξη του εβραϊκού 
κράτους να μην κινδυνεύουν να χα-
ρακτηριστούν ρατσιστές ή αντιση-
μίτες.

 Η αυστηρή κριτική επί συγκεκριμένων πολιτικών 
της ισραηλινής κυβέρνησης σε καμία περίπτωση δεν 
συνιστά αντισημιτισμό. από το σημείο αυτό, όμως, μέ-
χρι την παροχή υποστήριξης προς τη Χαμάς, υπάρ-
χει τεράστια απόσταση. διότι η υποστήριξη προς τη 
Χαμάς δεν ισοδυναμεί με υποστήριξη στη δημιουργία 
ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο ισραήλ. ισο-
δυναμεί με αντισημιτισμό, γιατί ακριβώς η ιδεολογία 
της και η πρακτική της βασίζονται στο μίσος εναντί-
ον του συνόλου των εβραίων, στο ισραήλ και στον κό-
σμο, με βάση το ίδιο της το καταστατικό. οσοι, λοι-
πόν, καταδικάζουν με ευκολία το ισραήλ και αρνού-
νται να καταδικάσουν τη Χαμάς και τις μεθόδους της, 

Το μεγαλύτερο έγκλημα που 
διαπράττει η Χαμάς είναι εναντίον 
των ίδιων των Παλαιστινίων. 
Διότι ακριβώς το μίσος εναντίον 
του Ισραήλ είναι ισχυρότερο από 
τη θέληση για τη δημιουργία 
ανεξάρτητου κράτους δίπλα του.

Όταν το μίσος
είναι ισχυρότερο

από τη θέληση
Του ΒικΤωΡα ισαακ ελιεΖεΡ
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ναι, ασκούν τη χειρότερη μορφή αντισημιτισμού.
ως γνωστόν η Χαμάς είναι γέννημα-θρέμμα των 

αδελφών μουσουλμάνων. μιας οργάνωσης που ιδρύ-
θηκε το 1928, από τον Χασάν αλ μπάνα, στενό σύμ-
μαχο του αδόλφου Χίτλερ. κατά τη διάρκεια μάλι-
στα του 2ου παγκοσμίου πολέμου ίδρυσε την ταξιαρ-
χία των μουσουλμάνων Waffen–SS Handschar, που 
αναλάμβανε δολοφονίες και χτυπήματα εναντίον των 
εβραϊκών κοινοτήτων. και βεβαίως πρωτοστάτησε στη 
διάσωση και φυγάδευση ναζί εγκληματιών πολέμου.

σήμερα, 70 χρόνια μετά, οι διάδοχοί του, οι ηγέ-
τες της Χαμάς, στοχεύουν αμάχους στο ισραήλ, 
δολοφονούν εβραίους μαθητές σε σχολείο της 

Τουλούζ, επισκέπτες στο εβραϊκό μουσείο των Βρυ-
ξελλών. είναι οι φυσικοί σύμμαχοι των νεοναζιστικών 
κομμάτων στην ευρώπη, αφού κοινός τους εχθρός είναι 
οι εβραίοι.

αλήθεια, η εκτόξευση πυραύλων από τη Γάζα ενα-
ντίον αμάχων στο ισραήλ, οι υπόγειες σήραγγες που 
έφταναν στις τραπεζαρίες των ισραηλινών κιμπούτς 
στην παραμεθόριο, οι απαγωγές και δολοφονίες παι-
διών, οι επιθέσεις αυτοκτονίας, δεν αποτελούν εγκλή-
ματα πολέμου που διαπράττει η Χαμάς; ο κόσμος 
όμως αδιαφορεί! Η εικόνα νεκρών αθώων παλαιστινί-
ων γεμίζει την ψυχή κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου με 
θλίψη, οδύνη αλλά και προβληματισμό. Για την κοι-
νή γνώμη που παρακολουθεί αυτήν την αιματοχυσία, 
το βάρος της ευθύνης το έχει ο ισχυρός. ποιος όμως 
οπλίζει το χέρι του ισραηλινού αεροπόρου; ποιοι δή-
θεν γενναίοι μαχητές κρύβονται ανάμεσα σε αθώους; 
ποιοι έχουν στήσει στρατηγεία μέσα σε νοσοκομεία; 
ποιοι έχουν σκάψει υπόγειες σήραγγες που ξεκινά-
νε μέσα από διαμερίσματα κατοικιών; ποιοι εκβίασαν 
ξένους ανταποκριτές που εγκαταλείποντας τη Γάζα 
αποκάλυψαν σκηνές βαρβαρότητας της Χαμάς εις βά-
ρος των παλαιστινίων της Γάζας;

ο Γκέμπελς ταύτισε συστηματικά τους εβραίους με 
το «απόλυτο κακό». σήμερα κάποιοι, δήθεν σοβαροί 
διαμορφωτές της κοινής γνώμης, ταυτίζουν το ισρα-
ήλ με το «απόλυτο κακό»! Χρησιμοποιούν, χωρίς ίχνος 
ντροπής, το ολοκαύτωμα για να ταυτίσουν το σύγ-
χρονο «απόλυτο κακό» με τους ναζί! αυτή είναι η επι-
χείρηση δαιμονοποίησης και απονομιμοποίησης του 
συλλογικού δικαιώματος των εβραίων να ζουν στο δι-
κό τους κράτος με ασφάλεια. Χρησιμοποιούν το ισρα-

ήλ ως εργαλείο αντισημιτισμού. είναι μια επιχείρηση 
που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αμφισβήτη-
ση του δικαιώματος του εβραίου να ζει ως ισότιμο μέ-
λος στην κοινωνία της χώρας όπου γεννήθηκε, υπηρέ-
τησε και αγάπησε. και αυτό το φαινόμενο το βλέπου-
με στη Γαλλία, στη σουηδία, στην αγγλία, στο Βέλγιο, 
στην ιταλία και αλλού, όπου ο αντισημιτισμός κτυπά 
ανελέητα τους εβραίους της ευρώπης.

οι αντισημίτες τού τότε είναι οι αντισιωνιστές τού 
σήμερα. σε αυτό ακριβώς το σημείο συναντιούνται οι 
δυνάμεις του νεοναζισμού με κάποιες δυνάμεις της 
αριστεράς και του φανατικού ισλάμ. Τότε οι δυνάμεις 
του ναζιστικού άξονα προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αν-
θρωπιστική καταστροφή της ιστορίας. σήμερα, οι δυ-
νάμεις ενός άλλου άξονα, αυτού της Χαμάς-Χεσμπο-
λά-ιράν, με την υποστήριξη και της Τουρκίας, και του 
συναφούς άξονα των δυνάμεων του ισλαμικού κρά-
τους, απειλούν κατ’ αρχάς το ισραήλ, αλλά απειλούν 
κυρίως την ευρώπη. οι οργανωτές των διαδηλώσεων, 
όμως, θεωρούν πιο ελκυστική την καταδίκη του ισρα-
ήλ!

ισραηλινοί και παλαιστίνιοι μπορούν να αποτρέ-
ψουν αυτήν την απειλή και να μετατρέψουν την πε-
ριοχή αυτήν από τόπο αίματος σε τόπο ευημερίας και 
οικονομικής ανάπτυξης. οι παλαιστίνιοι δικαιούνται 
να αποκτήσουν το δικό τους κράτος, δίπλα στο ισρα-
ήλ, και όχι αντί του ισραήλ. οι ισραηλινοί πολίτες δι-
καιούνται να ζουν με ασφάλεια στη γη τους. Για να επι-
τευχθεί κάτι τέτοιο, η ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει 
να σταματήσει την ανέγερση νέων οικισμών στη δυτι-
κή όχθη και η παλαιστινιακή αρχή, με την υποστήρι-
ξη της αιγύπτου, της ιορδανίας και της διεθνούς κοι-
νότητας, να θέσει τέρμα στην τρομοκρατία της Χαμάς 
και των άλλων ένοπλων ομάδων που τη στηρίζουν. 
Όσο λοιπόν η Χαμάς εξακολουθεί να επιδιώκει και να 
επιχειρεί την εξαφάνιση του ισραήλ από τον χάρτη τό-
σο απομακρύνεται η λύση των δύο κρατών για δύο λα-
ούς, και θα συνεχίζεται η αιματοχυσία. διότι ακριβώς 
δεν πρέπει το μίσος εναντίον του ισραήλ να είναι ισχυ-
ρότερο από τη θέληση για τη δημιουργία ανεξάρτητου 
παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο ισραήλ.

ο Βίκτωρ ισ. Ελιέζερ είναι ανταποκριτής της ισραηλινής 
εφημερίδας «Yediot Achronot» στην ελλάδα.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, 
στις 25 αυγούστου 2014.
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Ένα βιβλίο ορόσημο για την ιστο-
ριογραφία του ολοκαυτώματος 
παρουσιάστηκε σε εκδήλωση 
του κεντρικού ισραηλιτικού 

συμβουλίου ελλάδος (κισε) αφιερωμένη 
στη «νύχτα των κρυστάλλων», που έγι-
νε στο πνευματικό κέντρο της ισραηλιτι-
κής κοινότητας αθηνών, στις 6 νοεμβρίου 
2014. μέσα από ομιλίες τους, ο σταύρος 
Ζουμπουλάκης, συγγραφέας και πρόε-
δρος του εφορευτικού συμβουλίου εθνικής 
Βιβλιοθήκης ελλάδος, η Ρίκα Μπενβενί-
στε, καθηγήτρια ιστορίας στο πανεπιστή-
μιο θεσσαλίας, και ο νίκος Μπακουνάκης, 
δημοσιογράφος και καθηγητής στο πάντειο 
πανεπιστήμιο, παρουσίασαν το βιβλίο του 
σαούλ Φριντλέντερ, Η ναζιστική Γερμανία 
και οι εβραίοι. ι. Τα χρόνια των διώξεων 
1933-1939, ιι. Τα χρόνια της εξόντωσης 
1939-1945, εκδ. πόλις. Την εκδήλωση προ-
λόγισε ο πρόεδρος του κισε κ. Βενιαμίν 
Άλμπάλας και συντόνισε ο δημοσιογράφος 
και γεν. γραμματέας του κισε κ. Βίκτωρ 
ισαάκ Ελιέζερ, ο οποίος παρουσίασε και 
τους ομιλητές με στοιχεία από τη σταδιο-
δρομία και το έργο τους.

μιλώντας για ένα έργο τεράστιου μό-
χθου που εκπονήθηκε μέσα σε διάστημα εί-
κοσι ετών –ο πρώτος τόμος Τα χρόνια των 
διώξεων, 1933-1939 δημοσιεύθηκε το 1997 
και ο δεύτερος Τα χρόνια της εξόντωσης, 
1939-1945 το 2007, οι ομιλητές τόνισαν τη 
διττή σχέση του συγγραφέα με το αντικεί-
μενο του έργου του. Τη σχέση του ιστορι-

κού που θέτει σε απόσταση 
το υπό εξέταση αντικείμε-
νο και τη βιωματική σχέ-
ση του Φριντλέντερ με το 
ολοκαύτωμα, που έζησε 
την απώλεια, την εκτό-
πιση, τον θάνατο. ο σα-
ούλ Φριντλέντερ, παι-
δί εβραϊκής οικογένει-
ας στην πράγα, έζησε 
τους ναζιστικούς δι-
ωγμούς, την απώλεια 
των γονιών του στο 
Άουσβιτς και επέζησε 
κρυμμένος μέσα σε 
καθολικό σχολείο. Η παράθεση της 
προσωπικής εμπειρίας ενισχύει τη δυναμι-
κή της αφήγησης του ιστορικού γεγονότος 

σαουλ ΦΡινΤλενΤεΡ

Η ναζιστική Γερμανία και οι εβραίοι
στην εκδήλωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος

για τη «Νύχτα των Κρυστάλλων»
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και δίνει στον αναγνώστη την ανθρώπινη διάστα-
ση της ιστορίας. Η αριστοτεχνική ένταξη του βιώ-
ματος στην ιστορία αναδεικνύεται μέσα από την 
παράθεση προσωπικών μαρτυριών, ημερολογίων 
και αλληλογραφίας.

ο κ. σταύρος Ζουμπουλάκης ανέλυσε το 
έργο μέσα από την ακαδημαϊκή αντιπα-
ράθεση του Φριντλέντερ με τον ιστορικό 

μάρτιν μπρόσζατ, ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία 
της «ιστορικοποίησης του εθνικοσοσιαλισμού». ο 
μπρόσζατ στο έργο του σχετικοποιεί τον ναζισμό, 
υποστηρίζοντας ότι στα χρόνια του εθνικοσοσιαλι-
σμού επικράτησε μια «απολιτική κανονικότητα της 
καθημερινότητας», που στήριξε τον ναζισμό. μέσα 
από την αλληλογραφία του με τον μπρόσζατ και τη 
μελέτη του έργου του, ο Φριντλέντερ, στο βιβλίο του 
«απαντά» στον μπρόσζατ αποδεικνύοντας ότι η 
περίοδος του εθνικοσοσιαλισμού που οδήγησε στο 
ολοκαύτωμα, καθώς και η εγκληματική δραστηρι-
ότητα του Γ΄ Ράιχ, δεν είχαν τίποτα το τυπικό, τίπο-
τα το κανονικό ή το συνηθισμένο. ο Φριντλέντερ, 
εξήγησε ο κ. Ζουμπουλάκης, τοποθετεί το Άουσβιτς 
και τον αφανισμό των εβραίων στον πυρήνα της 
μελέτης της ιστορίας, παραθέτοντας τη φωνή των 
θυμάτων παντού στο βιβλίο του.

Η κα Ρίκα Μπενβενίστε έκανε μια διεξοδική 
ανάλυση του έργου του Φριντλέντερ, ανα-
πτύσσοντας την εισήγησή της γύρω από 

τη νύχτα των κρυστάλλων, την επέτειο της οποίας 
σηματοδότησε η εκδήλωση. Ξεκινώντας από το πώς 
ο ιστορικός παρουσιάζει στο βιβλίο του την αφορμή 
της νύχτας των κρυστάλλων, την κατασκευασμένη 
αυθόρμητη αντίδραση, το μέγεθος της βαρβαρότη-
τας, τις αντιδράσεις ή την απουσία αντιδράσεων, η 
Ρίκα μπενβενίστε έδωσε ένα παράδειγμα της πολυ-
φωνικής ακρίβειας που διατρέχει το βιβλίο του Φρι-

ντλέντερ, παραθέτοντας τα γεγονότα αλλά και τις 
συμπεριφορές των θυμάτων και των διωκτών τους.

ο κ. νίκος Μπακουνάκης αναφέρθηκε στη 
χρονική στιγμή ολοκλήρωσης και έκδοσης 
του έργου του Φριντλέντερ. ο γνωστός 

δημοσιογράφος παρουσίασε και ανέλυσε τους λό-
γους για τους οποίους το έργο του Φριντλέντερ δεν 
θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα, τουλά-
χιστον όχι στην πληρότητα και την καθολικότητα 
με την οποία διατίθεται σήμερα στην 1.400 σελίδων 
επίτομη έκδοση. Ξεκινώντας από τα ταμπού της δε-
καετίας του ’60-’70 για το θέμα ολοκαύτωμα, τις 
δυσκολίες και την απόρριψη που αντιμετώπισε ο 
Χίλμπεργκ για την έκδοση του τότε μοναδικού έρ-
γου του (δημοσιεύτηκε το 1961), και ακολουθώντας 
την πορεία της ιστοριογραφίας, υπό το βάρος των 
αποκαλύψεων των δικών της νυρεμβέργης και της 
δίκης του Άντολφ Άιχμαν, αλλά και μέσα από την 
αρχική εσωστρέφεια των εβραϊκών κοινοτήτων, ο 
Φριντλέντερ καταλήγει συμπερασματικά πως η 
ιστορική μελέτη σχετικά με τον ναζισμό, έστρεψε 
το βλέμμα της στο έγκλημα της γενοκτονίας των 
εβραίων μόλις τη δεκαετία του 1990.

ο πρόεδρος του ΚισΕ αναφέρθηκε στην 
προσφώνησή του στη σπουδαιότητα του 
έργου, ολοένα περισσότερο σήμερα, εποχή 

κατά την οποία αναβιώνει ο αντισημιτισμός και ο φα-
νατισμός με ακραία κρούσματα σε όλη την ευρώπη: 
«διαβάζοντας Τα χρόνια των διώξεων μου ήρθαν στο 
νου καταστάσεις της πρόσφατης καθημερινής ζωής. 
μήπως σήμερα, διερωτήθηκα, τηρουμένων φυσικά 
των αναλογιών, η ευρώπη -και όχι μόνον- διέρχεται 
μία νέα περίοδο ρατσιστικής και αντισημιτικής βίας, 
που μόλις 70 χρόνια από το τέλος του Β΄ παγκοσμίου 
πολέμου, “μοιάζει” με την εποχή εκείνη;».

[πηγή: ιστοσελίδα κισε]
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Για την «τέχνη της μνήμης μέσα από την οποία ξαναζωντανεύει την ανθρώπινη μοίρα και αποκα-
λύπτει τον κόσμο της κατοχής», απονεμήθηκε το βραβείο νόμπελ λογοτεχνίας για το έτος 2014 
στον πατρίκ μοντιανό. Γάλλος συγγραφέας, με καταγωγή από τη θεσσαλονίκη και απόγονος 
της γνωστής οικογένεις μοδιάνο.

«ο παππούς μου γεννήθηκε στη θεσσαλονίκη 
το 1867», είναι ο τίτλος του άρθρου που υπογράφει 
ο ίδιος ο πατρίκ μοντιανό σχετικά με τις ρίζες της 
οικογένειάς του και περιέχεται σε συλλογικό τόμο 
αφιερωμένο στη δυναστεία της οικογένειας μο-
διάνο από το 1570, που επιμελήθηκε ο αείμνηστος 
δημοσιογράφος και μέλος της Ένωσης ανταποκρι-
τών Ξένου Τύπου μάριος μοδιάνο.

στη θεσσαλονίκη γεννήθηκε και ο πατέρας του 
συγγραφέα, που σε νεαρή ηλικία έφυγε για την 
αλεξάνδρεια και αργότερα εγκαταστάθηκε στη 
Γαλλία όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. 
εκεί, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο 
πατέρας του γνωρίζει την Φλαμανδή Βελγίδα λου-
ίζα κολπίν και το 1945 γεννιέται ο πατρίκ μοντια-
νό, ένα «παιδί του πολέμου», στο προάστιο μπου-
λόν-μπιλανκούρ του παρισιού.

Η μνήμη, η ταυτότητα, η ναζιστική κατοχή, οι 
εβραϊκές του ρίζες είναι τα κεντρικά θέματα γύρω 
από τα οποία περιστρέφεται το πλούσιο συγγραφι-
κό του έργο. «ο κόσμος του είναι εκπληκτικός, τα 
βιβλία του συμπληρώνουν το ένα στο άλλο», σχο-
λίασε ο μόνιμος γραμματέας της σουηδικής ακα-
δημίας Peter Englund, και χαρακτήρισε τον συγ-
γραφέα ως τον «μαρσέλ προυστ της εποχής μας». 
«Τα βιβλία του μιλούν πολύ για την έρευνα, για την 
αναζήτηση χαμένων προσώπων, για φυγάδες. Για 
αυτούς που χάνονται, για μετανάστες, για όσους 
ζουν με ψεύτικες ταυτότητες», συμπληρώνει. οι 

ήρωές του, σε διαρκή αναζήτηση της ταυτότητάς 
τους, ζουν ανάμεσα σε δύο κόσμους, ανάμεσα στη 
δημόσια, κοινωνική ζωή και στο όνειρο, ή τη μοί-
ρα όπως οι ίδιοι την ονειρεύτηκαν. Η γεωγραφία 
της πλοκής, το παρίσι του Β΄ παγκοσμίου πολέ-
μου, χαρίζει στον αναγνώστη μια σχολαστική πε-
ριήγηση στις γωνιές της πόλης και ξετυλίγει τον μί-
το των ιστορικών γεγονότων μιας τραγικής εποχής 
μέσα από τις ζωές και τη μοίρα των καθημερινών 
ανθρώπων. Ζητήματα όπως η ιδιάζουσα σχέση με 
τον πατέρα του, η πατρότητα, η προδοσία, ο πρό-
ωρα χαμένος αδερφός του, η απουσία, η νοσταλγία 
συνιστούν τη μόνιμη επωδό των έργων του και επι-
στρέφουν επίμονα μέσα από ένα ύφος γραφής λι-
τό, διαυγές.

Έχοντας τιμηθεί στο παρελθόν με το μεγάλο 
Βραβείο μυθιστορήματος της Γαλλικής ακαδημίας 
το 1972, το βραβείο Goncourt το 1978, και το με-
γάλο Βραβείο λογοτεχνίας Paul-Morand το 2000 
για το σύνολο του έργου του που έχει μεταφραστεί 
σε 36 γλώσσες, ο μοντιανό, αυτό το κράμμα της 
μεσογείου, γίνεται ο 15ος Γάλλος συγγραφέας που 
βραβεύεται με νόμπελ λογοτεχνίας. «ο οργανι-
σμός δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή μαζί του πριν 
την αναγγελία του βραβείου του», δήλωσε ο γενι-
κός γραμματέας της σουηδικής ακαδημίας. καθό-
λου παράξενο για εκείνον που χαρακτηρίζουν ως 
«μία από τις πιο κρυφές φιγούρες του γαλλικού λο-
γοτεχνικού τοπίου».

μοντιανό
πατρίκ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2014
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H ομολοΓια Του λαμεΧ: 
Το αρχαιότερο ποίημα του κόσμου

Του δΗμΗΤΡΗ Τσινικοπουλου

οι απαρχές του ποιητικού λόγου χάνονται μέσα στην αχλύ του χρόνου. κάποιος θα’ λεγε, πως 
είναι ματαιοπονία να προσπαθεί κανείς να εντοπίσει τα πρώτα ποιητικά λόγια, που ασφα-
λώς ειπώθηκαν αλλά δεν καταγράφηκαν. ποιές ήταν οι ρίζες του ποιητικού λόγου; Ήταν τα 
πρώτα νανουρίσματα; Ήταν οι ρυθμικές εκφορές του λόγου στους πρώιμους ψαράδες: ε-χοπ, 

εϊ-χοπ; Ήταν τα πρώτα ερωτικά λόγια; Ήταν η πρώτη προσευχή; Η πρώτη εξωτερίκευση ομολογίας; οι 
περισσότεροι λόγιοι συμφωνούν ότι είναι άγνωστο το τι συνέβη στη λεγόμενη προϊστορική εποχή, στην 
εποχή που ακόμα δηλαδή, δεν είχε εφευρεθεί η γραφή, και ο άνθρωπος διέθετε μόνο τον προφορικό λόγο.

αν κανείς όμως θα 
΄θελε να ψάξει και να 
εντοπίσει τα πρώτα 

καταγεγραμμένα ποιήματα, 
τότε, ασφαλώς, θα πρέπει να 
ανατρέξει και να ψάξει στις 
πρώτες κοιτίδες του πολιτι-
σμού, απ΄ όπου έχουμε γρα-
πτά κείμενα. κι αυτές δεν είναι 
άλλες απ΄ την αρχαία μεσο-

ποταμία και την αίγυπτο. Η μεσοποταμία, με τον 
πολιτισμό των σουμερίων, στην 3η και 4η χιλιετία, 
ασφαλώς προηγείται. Έχουμε πολλά γραπτά κείμε-
να αυτού του λαού που περιλαμβάνουν προσευχές, 
ύμνους, ξόρκια, ερωτικά ποιήματα, αστρονομικές 
-αστρολογικές παρατηρήσεις, μαθηματικούς υπο-
λογισμούς, νομικές διατάξεις και άλλα. ο αναγνώ-
στης μπορεί να συμβουλευθεί τα βιβλία των σουμε-
ριολόγων, μεταξύ των οποίων κυρίως του Samuel N. 
Kramer.

στο βιβλίο μου, «Φως εξ΄ Άνατολής» (1996), εί-
χα ασχοληθεί με την ενχεντουάννα και τον ύμνο 
της στη θεά ινάννα, που χρονολογείται γύρω στο 
2.300 π.Χ, και θεωρείται από τους σουμεριολόγους 
ως η αρχαιότερη επώνυμη γνωστή ποιήτρια του κό-
σμου. πρόκειται για ένα ποίημα -προσευχή- ύμνο 
στη θεά ινάννα, που ταυτίζεται με τη θεά ιστάρ 
(αστάρτη) των Χαναναίων θρησκευτικο-μυθολογι-
κού περιεχομένου.

μια διαφορετική, όμως, και προσεχτικότερη με-

λέτη ποιητικών κειμένων της Βίβλου και ιδιαίτερα 
αυτών που διασώζονται στο αρχαιότερο βιβλίο της, 
στη Γένεση, μου επέτρεψε να δω, ότι ένα άλλο ποί-
ημα θα πρέπει να διεκδικήσει τα πρωτεία του αρ-
χαιότερου ποιήματος. αυτό είναι το ποίημα του λά-
μεχ, απογόνου του κάιν, που απεύθυνε στις γυναί-
κες του αδά και σιλά.

Για πρώτη φορά γίνεται λόγος εδώ και στην πο-
λυγαμία: Ένας άντρας, δύο γυναίκες. Το ολι-
γόστιχο αυτό ποίημα που είναι ενσωματωμένο 

στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές της λογοτε-
χνίας, τόσο μορφικά, όσο και από άποψη περιεχο-
μένου. Το παραθέτω από τη μετάφραση των ο΄ και 
από τη μετάφραση του εβραϊκού κειμένου σύμφωνα 
με τη μετάφραση της Βιβλικής εταιρίας:

Είπε δε Λάμεχ ταις εαυτού γυναιξίν
Αδά και Σελλά ακούσατέ μου της φωνής
γυναίκες του Λάμεχ, ενωτίσασθέ μου τους λόγους,
ότι άνδρα απέκεινα εις τραύμα εμοί
και νεανίσκον εις μώλωπα εμοί
ότι επτάκις εκδεκίκηται Κάιν
εκ δε Λάμεχ εβδομηκοντάκις επτά.

ακούστε με, γυναίκες του λάμεχ,
στα λόγια μου δώστε προσοχή:
Άνθρωπο σκότωσα γιατί με πλήγωσε.
Έναν νέο γιατί με χτύπησε.
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αν στην περίπτωση του κάιν προβλεπόταν επτα-
πλάσια εκδίκηση, στην περίπτωση του λάμεχ προ-
βλέπεται εβδομήντα εφτά φορές μεγαλύτερη.

Το ποίημα όπως προανέφερα, παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί εμφανίζει τα 
χαρακτηριστικά της ποίησης όχι μόνο της 

αρχαίας εγγύς ανατολής, αλλά γενικότερα του 
ποιητικού λόγου. κι αυτά δεν είναι άλλα από το λε-
γόμενο παραλληλισμό των μελών (parallelismus 
membrorum) και συγκεκριμένα τον συνώνυμο 
παραλληλισμό. ο παραλληλισμός των μελών είναι 
φαινόμενο παγκόσμιο στην ποίηση (σ. σκαρτσής).
συναντιέται, όμως, πολύ έντονα στην ποίηση της 
αρχαίας ανατολής και ιδιαίτερα στη μεταγενέστερη 
βιβλική ποίηση και παίρνει διάφορες μορφές. μπο-
ρεί να είναι συνώνυμος, όπου ο δεύτερος στίχος λέει 
ό,τι και ο πρώτος με διαφορετικές λέξεις. μπορεί να 
είναι αντίθετος, όπου ο δεύτερος στίχος βρίσκεται 
νοηματικά σ΄ αντίθεση με τον πρώτο. μπορεί να εί-
ναι συνθετικός, όπου η τελική σκέψη συμπληρώνει 
ή αποκορυφώνει τις προηγούμενες, ή κλιμακωτός, 
όπου τα νοήματα προχωρούν από στίχο σε στίχο σαν 
μια κλίμακα.

Ίσως η πιο απλή και συνηθισμένη μορφή, είναι ο 
συνώνυμος παραλληλισμός. και όταν σ΄ ένα ποίη-
μα έχουμε δύο ή τρεις συνώνυμους, έχουμε μια σύν-
θεση στίχων, τη δημιουργία ενός ποιήματος, με ρυθ-
μικό λόγο, διότι οι παραλληλισμοί εξασφαλίζουν το 
ρυθμό και τον διακρατούν. Όπως παρατηρεί εύ-
στοχα ο σωκράτης σκαρτσής «δύσκολα μπορού-
με να ξεχωρίσουμε τον παραλληλισμό από τη δο-
μή ή τον ρυθμό. αυτό άλλωστε το γεγονός τον κά-
νει πραγματικά ουσιαστικό στοιχείο της ποίησης» 
(μια πρακτική εισαγωγή στην ανάλυση της ποίη-
σης, 1984, σελ. 97-101).

μετά απ΄ αυτές τις απαραίτητες, νομίζω, διευ-
κρινίσεις, ας έρθουμε να δούμε εκ του σύνεγγυς το 
ποίημα τόσο μορφικά, στη δομή του, όσο και στο 
περιεχόμενό του. Η κατανόηση της μορφής μπο-
ρεί να μας βοηθήσει στην κατανόηση του περιεχο-
μένου, το οποίο, ακριβώς, λόγω της μη κατανόησης 
της λειτουργίας του συνώνυμου παραλληλισμού, 
οδήγησε σε κάποια παρανόηση του περιεχομένου.

Το ποίημα συντίθεται από έξι στίχους: οι δύο 
πρώτοι είναι συνώνυμος παραλληλισμός, οι δύο 

επόμενοι επίσης, συνώνυμος παραλληλισμός, και 
οι επόμενοι δύο τελευταίοι, έρχονται ως κατακλεί-
δα, και δίνουν την συνθετική εικόνα του νοήματος 
και έτσι, στο σύνολο, έχουμε ποίημα με συνθετικό 
παραλληλισμό.

ο πρώτος στίχος «αδά και σελλά ακούσατε μου 
της φωνής», νοηματικά είναι ο ίδιος με τον επόμενο 
στίχο: γυναίκες του λάμεχ (δηλαδή αδά και σελλά)
ακούστε τα λόγια μου.

ο τρίτος στίχος που μιλάει για την ανθρωποκτο-
νία κάποιου από τον λάμεχ επειδή του επιτέθηκε, 
και τον τραυμάτισε, αντιστοιχεί νοηματικά με τον 
τέταρτο: και νεανίσκον εις μώλωπα εμοί. δηλαδή, 
δεν πρόκειται περί διπλής ανθρωποκτονίας, όπως 
το εξέλαβαν κάποιοι αρχαίοι ερμηνευτές πατέρες 
(μ. Βασίλειος, ι. Χρυσόστομος κ.ά.) που αγνοού-
σαν το φαινόμενο του παραλληλισμού, αλλά πρό-
κειται για το ίδιο πρόσωπο, το θύμα της ανθρωπο-
κτονίας, που προφανώς ήταν νέος σε ηλικία.

Τέλος, ο πέμπτος στίχος, συνάγει συμπερασμα-
τικά ότι, αν επτάκις θα εκδικηθεί κάποιος τον κά-
ιν για την αδελφοκτονία του, ο ίδιος ο λάμεχ κινδυ-
νεύει εβδομηκοντάκις επτά, δηλαδή πολύ περισσό-
τερες φορές. Η τελευταία έκφραση μάς φέρνει στον 
νου τα λόγια του ιησού προς τον πέτρο, που τον 
ρώτησε πόσες φορές πρέπει να συγχωρεί τον αδερ-
φό του, και ο ιησούς του απάντησε με τα γνωστά 
λόγια: «ου λέγω σοι, εως επτάκις αλλ΄ έως εβδομη-
κοντάκις επτά» (ματθ. 18:21,22).

οι εκφράσεις αυτές επτάκις και εβδομηκο-
ντάκις επτά δεν σημαίνουν ακριβώς 7, ούτε 
490 φορές, ούτε 7 συν 7, ή 77 φορές, αλλά 

σημαίνουν απλά πολλές και πάρα πολλές φορές. 
διότι στους αρχαίους μεσοποτάμιους και σημίτες 
ιδιαίτερα ο αριθμός 7 συμβόλιζε πληρότητα αφού 
αποτελούνταν από το 4+3, το τέσσερα σύμβολο των 
τεσσάρων σημείων του ορίζοντα, και το τρία σύμβο-
λο της έμφασης ή της δυνάμεως.

Το ποίημα θεωρήθηκε δυσνόητο από πολλούς, 
και από τα παλιά χρόνια, ακριβώς λόγω της άγνοι-
ας της λειτουργίας του παραλληλισμού των μελών 
και μάλιστα του συνώνυμου. υπό το φώς όμως των 
παραπάνω γίνεται κατανοητό.

εδώ έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αν-
θρωποκτονία από λόγους άμυνας κατά τους ισχυ-
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ρισμούς του λάμεχ, μετά την πρώτη ειδεχθή ανθρω-
ποκτονία (δολοφονία) του Άβελ από τον κάιν. και θα 
μπορούσε να τιτλοφορηθεί ως «η τύψις της αμαρ-
τωλής συνείδησης» γιατί ο ομιλών παραδέχεται ότι 
ο φόνος αυτός έστω και από άμυνα, ήταν πληγή, ενό-
χληση μεγαλύτερη γι' αυτόν παρά για το θύμα.

πόσο αρχαίο είναι αυτό το ποίημα στη γραπτή του 
μορφή, που ενσωματώθηκε μέσα στο κείμενο της Γέ-
νεσης, κανείς δε μπορεί να πει με βεβαιότητα. αρχι-
κά, ίσως, διατυπωμένο προφορικά, καταγράφηκε πά-
νω σε μια πήλινη πινακίδα από τον λάμεχ ή τους απο-
γόνους του, σαν κι αυτές που οι σουμέριοι κατέγρα-
φαν σε σφηνοειδή προαλφαβητική γραφή την 4η χι-
λιετηρίδα π.Χ. Έτσι διαφυλάχτηκε, και έφθασε στα χέ-
ρια του συντάκτη της Γένεσης που σύμφωνα με επίμο-
νη βιβλική ιουδαϊκή, Χριστιανική και πατερική παρά-
δοση, ήταν ο μωυσής (γ.1500 π.Χ.), ο οποίος, μαζί με 
τις άλλες 11 toledoth-ιστορίες, ιστορικές απαρχές βι-
βλία, που έφθασαν στα χέρια του (πρβλ. Γεν.5:1), συ-
νέθεσε το αρχαιότατο βιβλίο της Γένεσης που περιέ-
χει τις απαρχές της ιστορίας της ανθρωπότητας και τα 
πρώτα βήματα του πολιτισμού, όπως καταγράφονται 
στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης (γεωρ-
γία, κτηνοτροφία, χειροτεχνία, μεταλλουργική, μου-
σική, ποίηση κ.λπ.). Έτσι, απ΄ αυτήν την άποψη, αν 
εξαιρέσουμε τους ερωτικούς στίχους που εκφώνησε ο 
πρώτος άνδρας (αδάμ) προς τη πρώτη γυναίκα (Έυα) 
όταν αντίκρυσε αυτήν και την ομορφιά της:

οστούν εκ των οστέων μου
και σάρξ εκ της σαρκός μου
αυτή ανδρίς (ανθρωπίνα)
ότι εκ του ανδρός ελήφθη,

σίγουρα, το ποίημα του λάμεχ θα πρέπει να θεωρη-
θεί το αρχαιότερο ποίημα του κόσμου, αφού διαθέτει 
όλα τα γνήσια στοιχεία του ποιητικού λόγου: παραλ-
ληλισμούς και ρυθμό, ο οποίος επιτεύχθηκε, ακριβώς 
λόγω του παραλληλισμού, της επανάληψης του στί-
χου δηλαδή, και της τελικής του σύνθεσης. Ένα ποίη-
μα που αποκαλύπτει τα ενδόμυχα του ανθρώπου, και 
ότι η τύψης, η ανασφάλεια και ο φόβος, μπορεί να εί-
ναι υποκινούσες δυνάμεις για μια ποιητική εξομολό-
γηση-εξωτερίκευση.

› Ρίκα Μπενβενίστε

Αυτοί που
επέζησαν
Αντίσταση, εκτόπιση,
επιστροφή. 
Θεσσαλονικείς Εβραίοι 
στη δεκαετία του 1940
(Πόλις, Αθήνα, 2014)

επανεξετάζοντας αρ-
χεία και μαρτυρίες, 

αντιπαραβάλλοντάς τα με 
τη συλλογική μνήμη και 
αναστοχαζόμενη τη δυνα-
μική της «ελληνοεβραϊκής 
ταυτότητας», η συγγρα-
φέας ανακτά μέσα από τις 
αφηγήσεις μία ολόκληρη 
εποχή. «αυτοί που επέζη-
σαν» τοποθετούνται στο 
επίκεντρο και ρίχνουν το 
δικό τους γνήσιο φως στην 
κατανόηση της εποχής της 
εκτόπισης. παραθέτοντας 
«υποκειμενικές εμπειρίες 
και ατομικές πράξεις που 
διαπερνούν τις κοινωνικές 
και πολιτικές δομές», η 
συγγραφέας αφηγείται τα 
γεγονότα στην αυθεντι-
κότητά τους, ενώ συγχρό-
νως θίγει και αναδεικνύει 
το ζήτημα των αναλυτι-
κών κατηγοριών που έχει 
στη διάθεσή του ο ιστορι-
κός ερευνητής.

ο Δημήτρης τσινικόπουλος είναι δικηγόρος, 
συγγραφέας και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού μας.

›  σίΜόν σεΜπαγκ ΜόντεφίόΡε

Ιερουσαλήμ 
Η βιογραφία
(μτφρ. Ρένα Χατχούτ, 
Ωκεανίδα, Αθήνα, 2014)

Η παρουσίαση της επι-
κής ιστορίας μιας 

πόλης 3.000 χρόνων που 
αποτελεί το επίκεντρο των 
τριών μονοθεϊστικών θρη-
σκειών και το πεδίο μάχης 
της σημερινής σύγκρουσης 
των πολιτισμών.

αντλώντας από και-
νούργια αρχεία, ο συγγρα-
φέας παρουσιάζει τη βι-
ογραφία μιας πόλης, της 
ιερουσαλήμ, τη μετάβασή 
της από μια μικρή γωνιά 
της γης σε ιερή πόλη, στο 
κέντρο του κόσμου και, σή-
μερα, στο «κλειδί» για την 
ειρήνη στη μέση ανατολή.

αντλώντας από και-
νούργια αρχεία αλλά κι 
από τη μελέτη ολόκληρης 
ζωής, ο μοντεφιόρε απο-
καλύπτει αυτή την πόλη 
που της αλλάζουν συνέχεια 
φυσιογνωμία οι πόλεμοι, 
οι έρωτες και οι αποκαλύ-
ψεις για άντρες και γυναί-
κες -βασιλιάδες, αυτοκρά-
τειρες, προφήτες, ποιητές, 
άγιοι, κατακτητές- που δη-
μιούργησαν, κατέστρεψαν, 
διαμόρφωσαν και κατέγρα-
ψαν την ιστορία της.

BιβλίοBιβλίο
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›  Ralf MelzeR and SebaStian 
SeRafin (επίΜ.)

Ο δεξιός
εξτρεμισμός 
στην Ευρώπη
(μτφρ. Ελίζα Παπαδάκη, 
Πόλις, Αθήνα, 2014)

συλλογικός τόμος αφι-
ερωμένος στην ανα-

λυτική περιγραφή των 
δεξιών εξτρεμιστικών και 
λαϊκιστικών κομμάτων 
και κινημάτων στην ευ-
ρώπη. με αναφορές από 
την ανατολική, κεντρι-
κή και νότια ευρώπη, οι 
συγγραφείς του έργου πα-
ρουσιάζουν το φαινόμε-
νο της ανόδου του δεξιού 
εξτρεμισμού στα διάφορα 
ευρωπαϊκά κράτη, τα κα-
τά περίπτωση αίτια, και 
τις κοινωνικές εκφάνσεις 
και επιπτώσεις του φαι-
νομένου. Η ελληνική πε-
ρίπτωση περιγράφεται 
και αναλύεται μέσα από 
το άρθρο «από την εθνι-
κή παράταξη στη Χρυσή 
αυγή. δεξιός λαϊκισμός 
και εξτρεμισμός στην ελ-
λάδα της κρίσης», από 
την Βασιλική Γεωργιά-
δου, αναπλ. καθηγήτρια 
στο πάντειο πανεπιστή-
μιο.

›  fRanciSca de PeRS, 
αχίλλεασ φωτακησ

Αντισημιτισμός. 
Ιστορικές και θεωρητι-
κές Προσεγγίσεις και το 
παράδειγμα της δίκης 
Πλεύρη στην Ελλάδα
(Εκδ. Ισνάφι, Αθήνα 2014).

Το βιβλίο περιγρά-
φει και αναλύει το ι-

στορικό βάθος και τη λει-
τουργία του σύγχρονου 
αντισημιτισμού στις ση-
μερινές κοινωνίες, συμπε-
ριλαμβανομένης και της 
ελληνικής. οι συγγραφείς 
παρουσιάζουν πώς ο σύγ-
χρονος αντισημιτισμός, σε 
αντιδιαστολή με εκείνον 
του 19ου αιώνα, λειτουργεί 
με τη μορφή κοσμολογίας 
και βασίζεται στις βαθιά 
ριζωμένες προκαταλή-
ψεις και αναπαραστάσεις 
του αντι-εβραϊσμού, κα-
θώς και στις ασυνείδητες 
ρίζες του. μέσα από ανα-
φορές στην ελληνική πε-
ρίπτωση, οι συγγραφείς 
περιγράφουν και ερμηνεύ-
ουν τις κοινωνικές συνθή-
κες που επέτρεψαν την 
ανάδυση και εδραίωση α-
ντισημιτικών θέσεων.

› αννα ΜαΡία ΔΡόυΜπόυκη

Μνημεία της λήθης
Ίχνη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη
(Πρόλογος Χάγκεν Φλάισερ, 
Πόλις, Αθήνα, 2014)

Ίχνη του Β’ παγκοσμίου 
πολέμου στην ελλάδα 

και στην ευρώπη. Ένα βι-
βλίο για τους μνημονικούς 
τόπους στην ελλάδα και 
την ευρώπη και την εργα-
λειακή χρήση τους στον 
χρόνο. με κεντρική ιδέα 
ότι η κατανόηση του πα-
ρελθόντος είναι το κλειδί 
για τη νοηματοδότηση του 
παρόντος, η συγγραφέας 
ερευνά το φαινόμενο της 
«δεύτερης ζωής» των γε-
γονότων του Β’ παγκοσμί-
ου πολέμου και ανιχνεύει 
τα άγνωστα ίχνη των κα-
τοχικών μνημονικών τό-
πων στην ελλάδα, μέσα 
από μια συγκριτική ματιά 
με την υπόλοιπη ευρώπη. 
ενδεικτικά παραδείγματα 
αποτελούν το στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου, το στρατόπεδο 
παύλου μελά στη θεσ-
σαλονίκη, το σκοπευτή-
ριο καισαριανής, τα μνη-
μεία ολοκαυτώματος, και 
άλλα.

› RichaRd evanS

Tο Γ΄ Ράιχ 
στην εξουσία
(μτφρ. Κώστας Αντύπας,
επιμ. Ελένη Αστερίου,
Εκδ. Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα, 2014).

ο β΄ τόμος του βιβλίου 
του Evans, Το Γ’ Ράιχ 

στην εξουσία, εγγράφεται 
στη συνέχεια του πρώτου 
(Η Έλευση του Γ΄ Ράιχ) και 
επικεντρώνεται στα σκο-
τεινά χρόνια της εγκαθί-
δρυσης του ναζιστικού κα-
θεστώτος στη Γερμανία.

αντλώντας από ένα 
εντυπωσιακό φάσμα 
ερευνών και αναμειγνύ-
οντας την αφήγηση, την 
περιγραφή και την ανά-
λυση, ο συγγραφέας δι-
εισδύει τόσο στην υψηλή 
πολιτική του Χίτλερ και 
του περιβάλλοντός του 
όσο και στον κόσμο των 
απλών Γερμανών που πα-
ρασύρθηκαν στη δίνη των 
πρωτόγνωρων αυτών εξε-
λίξεων.

εξετάζεται η ανάπλα-
ση και μετατροπή μιας 
κοινωνίας σε ένα μονο-
κομματικό σύνολο, κυρι-
αρχούμενο από το φυλε-
τικό μίσος και τον πόλεμο.
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προσευχής μέσα σε συναγωγή στην ιερουσαλήμ, 
ή επισκέπτες στο εβραϊκό μουσείο των Βρυξελ-
λών, μόνο και μόνο επειδή ήταν εβραίοι.

αυΤΗ Η οδυνΗΡΗ πραγματικότητα είναι που μας 
οδηγεί στον μονόδρομο του διαλόγου, της κατα-
νόησης και της συνεννόησης προκειμένου να προ-
ασπίσουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής, της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας, τον σεβασμό του άλλου 
και της ευημερίας και όχι απλά της επιβίωσης. Η 
ανθρωπότητα δεν μπορεί να αντέξει έναν νέο με-
σαίωνα.

Το ΤευΧοσ αυΤο των “ΧΡονικων” με τα ενδιαφέ-
ροντα θέματα που περιέχει, συνεχίζει την υπεύθυ-
νη πληροφόρηση για την ιστορική διαδρομή των 
εβραίων στην ελλάδα.

ευΧαΡισΤω το European Jewish Fund για την οικο-
νομική υποστήριξη.

ευχαριστώ θερμά την κα Γαρυφαλλιά μίχα που 
είχε την επιμέλεια της έκδοσης του τεύχους αυτού 
όπως και το προσωπικό του κισε που συνέβαλαν 
στη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού.

εγκάρδιες ευχές για το Χανουκά και το νέο 
Έτος στους αναγνώστες των “ΧΡονικων”.

› PieRRe RoSanvallon

Η κοινωνία 
των ίσων
(μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιόλης, 
Πόλις, Αθήνα, 2014)

μια αφήγηση της 
ιστορίας, των συ-

ζητήσεων και των αγώ-
νων για την ισότητα, που 
ρίχνει νέο φως στο σή-
μερα. στο βιβλίο διατυ-
πώνεται μια φιλοσοφία 
της ισότητας ως κοινω-
νικής σχέσης, που υπερ-
βαίνει τις θεωρίες δικαιο-
σύνης του Τζων Ρωλς και 
του αμάρτυα σεν, απο-
σκοπώντας στην ανοικο-
δόμηση μιας κοινωνίας 
πραγματικής αλληλεγ-
γύης. Το διακύβευμα, 
όπως διατυπώνεται από 
τον Γάλλο διανοούμε-
νο και μέλος του Collège 

de France, είναι η επιτα-
κτική ανάγκη για εμβά-
θυνση του δημοκρατικού 
ιδεώδους, ως προϋπόθε-
ση για την ανοικοδόμηση 
μιας ολοκληρωμένης δη-
μοκρατίας και μιας «κοι-
νωνίας των ίσων».

› Keith lowe

Όλεθρος: 
Η Ευρώπη μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
(μτφρ. Ιωάννης Χαλαζιάς, 
Ψυχογιός, Αθήνα, 2014)

Το τέλος του Β΄ πα-
γκοσμίου πολέμου 

έχει ταυτιστεί με εικόνες 
χαράς, με την αναβίω-
ση της ελπίδας και με τα 
όνειρα και τις υποσχέσεις 
για ένα ειρηνικό μέλλον. 
στην πραγματικότητα, η 
ευρώπη γνώρισε αμέσως 
μετά το τέλος του πολέ-

μου ένα ακόμη αιματοκύ-
λισμα. στο βιβλίο αυτό ο 
Keith Lowe περιγράφει 
μια ήπειρο που εξακο-
λουθεί να βυθίζεται στη 
βία ακόμα και μετά το 
τέλος του πολέμου. Το 
«Όλεθρος» είναι η ιστο-
ρία της ευρώπης μετά 
τον Β΄ παγκόσμιο πόλε-
μο, με όλες τις φρικαλέ-
ες λεπτομέρειες που την 
καθόρισαν μέχρι και τα 
τέλη της δεκαετίας του 
’40.

›  αΜόσ όζ, φανία όζ-
ζαλτσΜπεΡγκεΡ

Οι Εβραίοι 
και οι λέξεις
(μτφρ. Νίκος Γεωργαντίδης, 
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2014).

οι συγγραφείς δια-
τρέχουν με χιού-

μορ αλλά και θαυμαστή 
διεισδυτικότητα την πο-
λυκύμαντη ιστορία του 
εβραϊκού λαού και προ-
σπαθούν να εξηγήσουν 
τη βαθιά σχέση μεταξύ 
των εβραίων και των λέ-
ξεων.

μέσα από ένα εκλε-
κτικό μείγμα συζήτη-
σης και αντιπαράθεσης, 
πατέρας και κόρη διη-
γούνται τις ιστορίες πί-
σω από τα ονόματα, τα 
γνωμικά, τις διενέξεις 
και τα χαριτολογήματα 
του ιουδαϊσμού που δι-
ασώθηκαν στην πορεία 
του χρόνου.

μέσα από αυτή τη 
διαδρομή στο χρόνο 
και τα κείμενα, οι συγ-
γραφείς καταλήγουν 
ότι η εβραϊκή συνέχεια, 
ακόμα και η εβραϊκή μο-
ναδικότητα, δεν βασί-
ζονται σε τόπους, μνη-
μεία, ηρωικές μορφές, ή 
τελετουργίες, αλλά στις 
λέξεις και σε μια αέναη 
συζήτηση μεταξύ των 
γενεών.

“ΧΡΟΝΙΚΑˮ Συμβολική αξία ζωής

Συνέχέια από τη Σέλ. 2
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4 the leading article, entitled “Chronika, A symbolic value of life”, 
stresses the value of the continuous effort to express and further 

promote long-lasting values and principles for social fairness and equity. 
on the occasion of the publication of chronika’s new issue, supported by 
the eJf, benjamin albalas, the board’s President asserts that anti-Semitism 
and its effective combat is a core issue not only for the Greek but for every 
society. “today, that fanaticism flourishes and attracts fans, especially 
among the youth, today, the burden of responsibility increases for 
religious and spiritual leaders of all religions to teach, inspire and 
pass on the value of life”.

4 the unveiling of the monument at the University of thessaloniki 
in memory of the city’s old Jewish Cemetery, destroyed in 

1942, marks a turning point in the city’s stance toward its dark past. the 
speeches of the city’s mayor Yannis boutaris, of the central board’s General 
Secretary victor i. eliezer and of the Jewish community’s of thessaloniki 
President david Saltiel, are published. “it took a long time for the city of 
thessaloniki to break its silence for the gloomiest time of its history. but 
today the city can acknowledge feeling ashamed of this unjust and guilty 
silence”, stressed the city’s mayor.

4 dominique Reynie, Gilles finchelstein and Simone Rodan define 
in what sense the battle against anti-Semitism is a battle 

for democracy and debate on how to end the general tension that 
undermines our societies.

4 Jean-Paul Sartre’s book Reflections on the Jewish Question, 
published in 1945, is reexamined and reinterpreted by Giorgos 

Mpougelekas. the french philosopher refuses to see anti-Semitism as 
a mere opinion or a different point of view. for Sartre, anti-Semitism 
is a doctrine, and as such it cannot be included in the category 

of thoughts that are protected by the right to freedom of 
expression.

4 Dealing with the hard puzzle of the Middle East peace 
process, in his article “when hatred outweighs resolve”, published 

in the daily “efimerida ton Syntakton” (aug. 25,2014), victor isaac eliezer 
points out the weaknesses and the strong points of the process. he 
underlines the spillover effects in the european societies through the 
exacerbation of anti-Semitic incidents and asserts the need to impose 
will upon hate.

4 A book that has become a landmark for the historiography of the 
holocaust, Saoul Friedländer, Nazi Germany and the Jews, 

was presented at an event organized by the central board of Jewish 
communities in Greece. the author S. zoumboulakis, and the professors 
Rika benveniste and n. bakounakis, as well as the board’ President, 
b. albalas, and General Secretary, v. i. eliezer, underlined the work’s 
importance for a deeper understanding of the past and the successful 
confrontation of today’s challenges.

4 the french poet Patrick Modiano, whose family origins lay in 
the Mediterranean and Sephardic Salonica, won the nobel Prize in 

literature for 2014. the nobel academy described the novelist, whose work 
has often focused on the nazi occupation of france, as “a Marcel Proust of 
our time”.

4 the study of dimitris tsinikopoulos refers to the confession of 
lamech (Gen. 4:16-26), and examines the form, the lyricism and 

the messages of “the most ancient poem in the world”.

4 the issue closes with book reviews.
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