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πατÝραò

μου

μιλοýσε

Αουσβιη χωρßò να χýνει Ýνα

για

το

δÜκρυ»>

Στο εβραΤκü γηροκομεßο στο Κορωπß, οι φριχτÝò μνÞμεò των ελüχιστων πλÝον επιζþντων του ολοκαυτþμοτοò

διατηροýνται ζωντανÝò μÝσο απü τιò αφηγÞσειò των ποιδιþν τουò.
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το εβραΤκü γηροκομεßο «ΡÝστειο)) στο Κορωπß φιλοξενοýνται μερικοß απü τουs, ελÜχτστουs
πλÝοη επιζþντεs του Ολοκαυτþματοs.
Στα χÝρια τουs υπÜρχουν ανεξßτηλα
τα σημÜδια απü τη φρßκη των στρατοπÝδων συγκÝντρωσηs Kar η προσδοκßα μαs να ακοýσουμε τη βτωματι
kfi τουs μαρτυρßαγια το Ολοκαýτωμα
fßταν μεγÜλη. Ομωs, το προχωρημÝνο τηs ηλικßαs και ηκακÞκατÜσταση
,";,,tß,,ß;,Ιß;ΙΙ.1ßßΙÞ,.,;,;,,r,.f

«οσοι θÝλουν
να διαμαρτυρηθοýν
ναlμηφßσουν τουò
Οικολüγουò, üχι

τον ΙυΙιχαλο}αÜκο,
που ρωτÜει αν εßδε
κανεßò φοýρ¾ουò

Αουσβιτò.
ΗμητÝρακαι
ο αδελφüòτου
πατÝραμου
ρßχτηκαν σε αυτοýò
στο

τουò φοýρ¾ουòb»
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τηs υγεßαs τουs δεν επÝτρεψανμτα συζüτηση μαζß τουs. Ο δτευθυντÞs του

ιδρýματοs κ. Μüνιs ΧαλÝγουα, Ýχονταs ο iδιos πατÝρα θýμα του Ολοκαυ-

τþματοs, κÜλυψε Ýνα μÝροs του κενοý, ξεδιπλþνονταs ττs ετκüνεs τηs δτκÞs του οικογενετακßs μνημηs.
Ο πατÝραs του Eppikos ΧαλÝγουα
μεταφÝρθηκε στο Αουσβττs σε ηλτκßα 17 ετþν. Μοναδικüs επιζþν απü
την οικογÝνειÜ του, επÝστρεψε με τη
λfßξη του πολÝμου στη Θεσσαλονßκη,
πτστεýονταs üτι θα ξαναβρεß την περτουσßα του, η οποßα üμωs, üπωs των
περτσσüτερων Εβραßωη εßχε καταπατηθεß. Ξεκßνησε τη ζωÞ του KuprολεκττκÜ απü το μηδÝη Ýχονταs μüνο τα ροýχα που φοροýσε. «Απü αυτοýs που διασþθηκαν, λßγοι επÝστρεψαν στηνΕλλÜδα, γιατß εßχανπληροφορηθεß üτι οτ περτουσßεs τουs χÜθηκαν», μαs λÝει ο yιos του. «Οι περτσσüτεροι Ýφυγαν απü το Αουσβιτs κατευθεßαν yra το Ισραßλ, üπου εγκαταστÜθηκαν μüντμα».
Τι Ýλεγε ο πατÝραò σαò για το Αουσβπò;
Μπορεß να διοχειριστεß κανεßò ψυχολο-

γικÜ αυτþν τη βιωμÝνη φρßκη;
Νομßζω üτι μπορεß. Ο πατÝραs μου

μιλοýσε για απßστευτα φρικιασττκÜ
πρÜγματα, χωρßs να χýνετ οýτε Ýνα
δÜκρυ. Πfßγε στο Αουσβιτs εκδρομü
μετÜ απü χρüντα και αντικατÝστησε
τον ξεναγü, για να καταθÝσετ στουs
συνταξιδιþτεs του τη δικη του προσωπικfß μαρτυρßα.
Εßχε μßσοòγια τουò Γερμανοýò;

Χαιρüταν σαν μικρü παιδß üταν
Ýπιαναν κÜποτον ναζß και εßμαι σß-

youpos üτι θα Ýπνιγε με τα ßδτα του
τα χÝρτα üποτον συνεργÜστηκε σε αυτü το απßστευτο Ýγκλημα. Ομωs, δεν
μισοýσε τουs Γερμανοýs και, φυσικÜ, δεν καταλüγιζε ευθýνεs στα παιδτÜ τουs.

Πþò αισθÜνεται με τπν Üνοδο τηò ΧρυσÞò ΙυγÞò Ýναò üνθρωποò ηου εßναι
μεγαλωμÝνοò με τιò μνÞμεò ενüò ποτÝρα που Ýζησε τη φρßκπ των κρεματορßων;
Θυμü. Θυμü, κυρßωs yra την Üγνοια.
Δεν μπορεß να χατρετÜετ Ýναs ποδοσφατριστηs ναζισττκÜ και μετÜ να λÝει

üτι δενγνþριζε ττ σημαßνει αυτü. Εßναι
ντροπιß να μη γνωρßζουν την τστορßα
τηs ΕλλÜδαs, μιαs χþραs που υπÝφερε τüσο πολý απü το ναζισμü.
ΚÜποιοι λÝνε üτι ψηφßζουν ΧρυσÞ Αυγý γιο διαμορτυρßα.
Αν θÝλουν να διαμαρτυρηθοýν, να
ψηφßσουν τουs Οικολüγουs, üχτ τον
ΜιχαλολιÜκο, που ρωτÜετ αν εßδε κανεßs φοýρνουs στο Αουσβιτs. Η μητÝρα Kar ο αδελφüs του πατÝρα μου ρß-

χτηκαν σε αυτοýs τουs φοýρνουs!
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δεχüμασταν

.

:

.,

]

,

.,.]

,

ΝεχÜμα ΧÝντελ f{ γτγναßκα του ρmββτνmν
«Δεν
καλýτεροι

θεωροýμε
και

üτι
πτο

εßμαστε

σπουδαßοι»

Μιο διοφωτιστικÞ συζητηση για τη θρησκευτικÞ ταυτüτητα, το «οφθOλμüν οντß
οφθαλμοý» και την παρεξηγηση περß «εκλεκτοý» λαοý.

ΝεχÜμα και ο

ραββßνοs ΜÝντελ ΧÝντελ αποτελοýν
ιδιαßτερη περßπτωση. Δεν εßναι Ελληνοεβραßοι - αν και ζþνταs 12 χρüνια

στην ΕλλÜδα, η ΝεχÜμα κοντεýει ναγßνετ! ΓεwημÝνη στη Γαλλßα, μιλÜει τÝλεια ΕλληνικÜ, Ýχει ενσωματωθεß πλÞρωs στην Korvωvιkfi ζωη τηs ΑθÞναs. Ο
ΜÝντελ εßναι πιο αποστασιοποτημÝνοs,
στα ραββινικÜ του καθÞκοντα.
Η οτκογÝνεια ΧÝντελ ßρθε στην ΕλλÜδα το 2001, εκπροσωπþνταs μια διεθνη
εβραßκfι οργÜνωση, τη ΧαμπÜντ. Ρωτþνταs Ελληνεs Εβραßουs για τη ΧαμπÜττι,
Üκουσα πολλÝs απüψειs. Οι περτσσüτεροτ τη θεωροýν υπερ-ορθüδοξη και
ακραßα. ΜÜλιστα, κÜποτοι θεωροýν üτι
η παρουσßα τηs οργÜνωσηs στην ΕλλÜδα Ýχει στüχο να επαναφÝρει στην «ορθη γραμμfι» τουs χαλαροýs θρησκευτικÜ Ελληνοεβραßουs. Οταν üμωs φτÜνετ
η συζßτηση στη ΝεχÜμα kar στον ραββßνο ΜÝντελ, η απÜντηση εßναι: «Α!Αυτοß εßναι πολý καλÜ παδιÜ!». Η ΝεχÜμα,
üταν τη ρωτÜω γιατουs λüγουs παρουσßαs τηs ΧαμπÜντ στην ΕλλÜδα, απαντÜ
üττ εßναι μτα οργÜνωση που Ýχετ σκοπü
να ενισχýσετ τα Ýθιμα και την εβραßκη
ζωη μÝσα απü εκδηλþσειs και σεμτνÜρτα που απευθýνονται αποκλεισττκÜ σε
Εβραßουs. «Αλλωστε, ο προσηλυτισμüs
απαγορεýεται αυστηρÜ απü την εβραß-

κη θρησκεßα», λÝει.
Επτσκεφτηκαμε την οικογÝνεια στο
κοσÝρ εβραßκü εστιατüριü τουs στου
Ψυρριß. Ο ραββßνοs ΜÝντελÞταναπασχολημÝνοs. Η ΝεχÜμα τον αναπληρωσε επÜξια - των θρησκευττκþν ζητημÜτων περιλαμβανομÝνων. Αλλωστε, σýμφωνα με τα «κουτσομπολιÜ», γνωρßζει
το Ταλμοýδ απÝξω κι ανακατωτÜ!
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Εßναι πρÜγματι οι Ελληνεò Εβραßοι πιοχαλαροß στα θρησκευτικÜ ζητÞματα;
Ναι, αλλÜ αυτü δεντουs κÜνειλιγüτερο

Εβραßουs. Ο εβραßσμüs εßναι ταυτüτητα. Δεν μαs συνδÝει μüνο η θρησκεßα.
Mas συνδÝετ η koιvri ιστορßα, η korvÞ
μαs κουλτοýρα. Θα ακοýσειs πολλοýs
Εβραßουs να δηλþνουν Üθεοι, δεν παýουν üμωs να εßναι Εβραßοι.
Ποιο εßναι το κυρßαρχο στοιχεßο αυτιßò τηò
ταυτüτηταò;
Δεν εßνατ το ßδιο για üλουs. Kar δεν
αρκεß να αποδεχτεßs ü,τι σου μεταφÝρουν or γονεßs σου. ΠρÝπετ να το ψÜξειs
ο ßδιοs καινα δτδοχτεßs απü αυτü. Γτα παρÜδειγμα, η εβραßκüτητα, ωs ιστορτκfß
διασπορÜ, πρÝπει να σου διδÜξετ την ανθρωπιÜ και την ανεκτικüτητα, Πιστεýω
üττ ηγνþση τηs ταυτüτητÜs τουs ανοßγειτο μυαλü των ανθρþπωνγιανακατανοÞσουν κατ ττs ταυτüτητεs των Üλλων και να γßνουν πτο ανεκττκοß.

Ανεκτικüτητα και προò τουò μουσουλ-

μÜνουò;
Δεν θα Ýλεγα üτι η θρησκεßα των μουσουλμÜνων εßναι το πρüβλημα κατ üττ

παρÜγει φανατισμü. Τα προβλüματα εß-

var πολτττκÜ και πρÝπει να βρεθεß μια λý-

ση. Αλλωστε, πριν μιλfßσει κανεßs γτα

τουs μουσουλμÜνουs, πρÝπετνα σκεφτεß
yra ποιο κομμÜτι μιλÜει. Οι μουσουλμÜ-

νοι στη Μαλαισßα π.χ. δεν Ýχουν την
ßδια κουλτοýρα με τουs Αραβεs.
Πþò μπορεß να εßναι ανεκτικüò με τουò
Üλλουò κÜποιοò που διδÜσκετοι üτι εßναι
ο «εκλεκτüò» του Θεοý;
Αυτfß εßνατ μτα μεγÜλη παρεξßγηση.
Δεν θεωροýμε üττ εßμαστε καλýτεροτ
και πτο σπουδαßοτ. ΚατÜ τον τρüπο που
το αντιλαμβανüμαστε εμεßs, Ýχουμε μια
αποστολÞ να δτεκπερατþσουμε: να δþ-
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σουμε το Καλü παρÜδειγμα. Δεν ÝΧουμε πlο
πολλÜ δικαιþματα απü τουs Üλλουs, αλλÜ
πιο πολλÝS υποχρεþσεlS, Γι'αυτü Ýχουμε
κα1 περlσσüτερεS εντολÝS. Οι Εβραßοι πιστεýουν üτι üλοι οι καλοß Üνθρωποι Ýχουν
μιq θÝση στον ΠαρÜδεlσο.
Το «οφθαλμüναντß οφθαλμοý» δεν υποδηλþνει εκδικητικüτητα;
Το «οφ96χυ5r, αντß οφθαλμοý» δεν Ýχει
κυριολεκτικη σημασßα. Σημαßνει üτι, αν
κÜποlοs βγÜλει το μÜτι του Üλλου, δηλαδη αν του προκαλÝσει απþλεlα, θα πρÝπετ
να ιον αποζημιþσει. Γιατß υπÜρχει και το
ενδεχüμενο να σου «βγÜλει το μÜτι» ο Üλλοs και να μην πληρþσε1. Για μÝνα αυτüs
ο κανüναs, με την ορθη του ερμηνεßα, εΙ
να1 πολý

προοδευτικüs.

Εσý Ýχειò ποραστÜσειò και οπü Üλλεò

χþρεò.

ΥηÜρχει αντισημιτισμüò στην ΕλλÜδα;
Στα º,2 χρüντα που ζοýμε εδþ, δεν Ýχου-

με νlþσεß αντlσημlτlσμü σε προσωπικü
επßπεδο. Η καλÞ φýση των ΕλλÞνων δεν
αφÞνει να εκδηλωθεß το πρüβλημα προ-

σωπικÜ. Ο Ελληναs μπορεß να αναφÝρει
εναντßον των Εβραßαιν γενικÜ, αλλÜ
μετÜ θα σου πε1: «Εσý üμωs εßσαι ι<αλüs
κÜτ1

Εβραßοs»,

Αντισημιτισμüs üμωs υπÜρχει. Στην ΕλλÜδα υπÜρχει μια τÜση να προσπαθοýν οι
Üνθρωποι να εξηγησουν τα προβληματα
με συνωμοσßεs ι<αι η εβραßκη θεωρßα τηs
συνωμοσßαs εßναι πολý δημοφιληs, Τþρα
μÜλιστα που τα προβληματα εßναι περισσüτερα και οι Üνθρωποι αισθÜνονται περισσüτερο την ανÜγκη να κατηγορησουν
κÜποιουs, ακοýγονται απßστευτα π ρÜγματα! Για παρÜδειγμα, üτι τη λÝξη «ευρþ» την
επÝβαλαν οι Εβραßοι! Οταν αυτÝs οι θεωρßεs συνωμοσßαs διατυπþνοντατ κατ απü
μορφωμÝνουs ανθρþπουs, τüτε αισθÜνεσαι μεγÜλη ανησυχßα.
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Η νÝα γευÜ
κρýβουμε

«ΜερτκÝòφορÝò
την

καταγωγη

μαò»

ΣυμμαθητÝò απü το Δημοτικü στο εβραº'κü σχολεßο, φοιτητÝò και εργαζüμενοι ιλÝον,
βιþνουντο προβληματα κüθε νÝου στην Ελλüδα τηò κρßσηò,

μαζß και Ýνον υφÝρποντα αντισημιτισμü, που γßνεται üλο κοι nιo αντιληπτüò.

ν και or μεγαλýτεδεßχνουνψýχραlμοτ, οινεαροß Ελληνοεβραßοι εßναι ανßσυχοι με
την Üνοδο τηs Χρυσfls AuyÞs. Πιστεýουνüττ εßνατ ζÞτημαχρüνου να εκδηλωθοýνκαι ανττσημιτικÝs ενÝργετεs στην
ΕλλÜδα και «φυλÜγονταυ». Για παρÜδειγμα, αποκρýπτουν την εβραßκÞ τουs καταγωγη üταν κÜποιοs Üγνωστοs τουs
ρωτÜ απü ποý προÝρχεται το επþνυμü
τουs, που συνηθωs μοιÜζει ξÝνο.
por σε ηλτκßα

«Εγþ απαντþ üτι κατÜγομαι απü

την

Ισπανßα», μαs λÝει ο Akns Ατοýν. «Δεν
εßναι ψÝματα, γτατß η καταγωγη μου εßναι σεφαραδßτικη, αλλÜ στην πραγματικüτητα πρüκετται yra υπεκφυγη».

«οταν υποι!ιÜζεσαι üτι ο Üλλοs εßναι προκατεlλημμÝνοs, το κρýβειs»,
προσθÝτετ η ΜπÝτυ ΧαλÝγουα. Η ßδια,
üταν τη ρωτοýη απαντÜετ üτι Ýχει

γαλλικη υπηκοüτητα. ΚÜτι που επßσηs δεν εßναι ψÝμα, αφοý η μητÝρα
τηs εßναι Γαλλßδα.
Οτ τÝσσεριs νÝοι που συναντιßσαμε

εßναι 23-25 ετþν και φßλοι μεταξý τουs.
- φοßτησαν την ßδτα περßοδο στο εβραßκü σχολεßο, Σημερα, η ΜπÝτυ ΧαλÝγουα κÜνει μεταπτυχτακÝs σπουδÝs στο Εβραßκü Πανεπτστημιο τηs ΒιÝwηs, η αδελφη τηs ΝταßÜνα ορκßστηκε πριν απü λßγεs ημÝρεs για το πτυχßο τηs απü τη Φιλοσοφικη ΣχολfßΑθηνþη η Πατρßτσια
ΑλταλÜι τελειþνετ τη ΝοσηλευτικÞ και
ο Akns Ατουν ολοκληρþνει τιs σπουδÝs
του σε Logistics και παρÜλληλα εργÜζεται. ΜετÜ το Δημοτικü, πýγαν σε δη-

Γνωρßζονται απü το Δημοττκü

μüσια η ιδιωτικÜ γυμνÜσια-λýκετα και
Ýχουν πολλοýs χριστιανοýs φßλουs.
Τα πατδτÜ δταπιστþνουν σημανττκÞ
Üνοδο του αντισημττισμοý στην ΕλλÜδα, την οποßα αποδßδουν κυρßωs στην
Üγνοια. «Ο ρατσισμüs κατ κατ' επÝκτα-

ση ο αντlσημτττσμüs εßναι προßüν τηs
Üyvoras», λÝετ η ΜπÝτυ κατ η Πατρßτσια
συμπληρþνει üττ ατσθÜνεται αλληλεγγýη προs τουs μετανÜστεs, καθþs kar
üτι τα φαινüμενα βßαs εναντßον τουs
απü

τηΧρυσηΑυγη αισθÜνετατ üτι αφο-

ροýν και την ßδια.

Οτ τÝσσερτs νÝοι, αν κατ δεν Ýχουν
υποστεß προσωπικÝs επιθÝσειs, βρßσκονται συχνÜ αντιμÝτωποτ με αντισημιτικÝs εκδηλþσετs. Ο Akns για παρÜδειγμα, που Ýχετ τελετþσετ ιδτωττκü σχολεßο
των βορεßων προαστßων, αναφÝρει üτι
καθηγfßτριÜ του αρντßθηκε μÝσα στην
αßθουσα διδασκαλßαs το Ολοκαýτωμα,
λÝγονταs στα παιδιÜ üτι πρüκειται για
υπερβολÝs. Ο ßδιοs το ΠÜσχα παρακο-

λοýθησε τηνΑνÜσταση με χριστιανοýs
φßλουs του στην ΠÜτρα και -üπωs λÝετÜκουσε τον ιερÝα στο αναστÜστμο κßρυγμα να προτρÝπετ τουs πιστοýs να μη
συναναστρÝφονται τουs Εβραßουs, γτατß εßναι επικßνδυνοτ και επτδιþκουννα
τουs αποσπÜσουν απü την Εκκλησßα.
Εκτüs απü τον ανττσημιτισμü, δýο εßvar τα κορυφαßα προβλßματα για τουs

νεαροýs Εβραßουs στην ΕλλÜδα. Η
επαγγελματτκÞ αποκατÜσταση -πρüβλημα κοινü με τουs υπüλοιπουs συνομηλικοýs τουs- και η αγωνßανα επτβτþσουν οι παραδüσετs τουs και η κοινüτητÜτουs, που φθßνετ. Οπωs παρατηροýν,
λüγω του μικροý μεγÝθουs τηs ελληντ-

κηs-εβραßκfßs κοινüτηταs, οι μεικτοß

γÜμοι Ýχουν αυξηθεß, με αποτÝλεσμα η
εβραßκη παρÜδοση και η καταγωγη σιγÜ-σιγÜ να ξεχντοýνται. Για την ΜπÝτυ
εßναι σημαντικü να παντρευτεß Εβραßο,
Ομωs, εßναι δýσκολο. «Ολοι γνωριζüμα-

στε απü παιδτÜ.Δεν μπορεßs να δειs τον

πατδτκü σου φßλο

σανυποψηφιο σýζυ-

γο». Η Πατρ'τσια εßναι ανοιχτÞ στο ενδεχüμενο να παντρευτεß χρτσττανü, αλ-

λÜ θα Þθελε να μεγαλþσουν τα παιδιÜ
τηsμετιs εβραßκÝs παραδüσετs. «Το ιδαντκü θα Þταννα παντρευτþ Εβραßο, αλ-

λÜ δεν το κυνηγÜω», λÝει. Η ΝταßÜνα
συμφωνεß, αν kar παραδÝχεται üτι εßναι
δýσκολο να μεγαλþσειs τα πατδτÜ σου
ωs Εβραßουs σε Ýνα χριστιαντκü περιβÜλλον. Πιστεýει üτι, ακüμη και αν συμφωνεß ο σýζυγοs, θα διαφωνεß η γιαγιÜ.
OAkns, τÝλοs, επισημαßνειττs δυσκολßεs τηs μετÜβασηs ενüs χρισττανοý στον
εβραßσμü προκειμÝνου να δτευκολυνθεß
ο γÜμοs του με μια/Ýναν Εβραßο. «Εßναι
πολý δýσκολο να γßνει κÜποιοs Εβραßos. ΠρÝπει να κÜνειs δýο χρüνια μαΘfßματα και στο τÝλοs μπορεßνα σε απορρßψουν», λÝει, προσθÝτονταs üττÝτσικι
αλλιþs ελÜχιστεs χρτσττανÝs θα επιδßωκαν τη μεταστροφη απü το φüβο μÞ-

Ισωò η καλýτερη εικýνα

γlατο πρüβληματηò
επι βßω σ ηò τηò ελλην ικηò
ε β ρ αΙκηò κοιτ üτητ αò εßν αι το
αυ το σ α ρκαστικü σ χüλια τωτ
τρlþν 1ζοριτσιþν: <ζΤο εβραßκü
σχολεßα Ýχειγεμßσειμε
ηδ εò 1ζαι Γ ιþ ργ ηδ ε ò,
λüγω των μεικτþν γÜμτrν))?

Γ ιÜν

ν

λÝνεγελþνταò"

πÝντε μfßνεs, εργÜζεται ηδη σε μια high
tech start-up ετατρεßα που ασχολεßται
με social advertising.
Οταν τη ρωτÜμε για τιs διαφορÝs σε
σýγκριση με την ΕλλÜδα, απαντÜ üτι
η μεγαλýτερη εßναι οι ευκαιρßεs που
Ýχουν οι νÝοι για δουλειÜ και η ανεξαρτησßα τουs. «Στο Ισραηλ τα πρÜγματα
κινοýνται πολý ypfiyopa και μÝσα σε δýο
εβδομÜδεs μπορεß κÜποιοs να προσληφθεß. Επßσηs, ßσωs λüγω τηs εμπειρßαs
που Ýχουν απü τον στρατü, οι νÝοτ ξεκινοýν να δουλεýουν και να ζουνμüνοι σε
μικρη ηλικßα, ενþ στην ΕλλÜδα αυτü
συμβαßνει συνηθωs μετÜ τα 26 η ακüμη
και μετÜ το γÜμο», μαs λÝει η Φßνα.
Η Υβüν εßναι σχεδüν 26 ετþν καη

Αηü αριστερÜ: Ακηò Ατοýν, ΜπÝτυ και Νταß¸να ΧαλÝγουα
και η Πατρßτσια ΑλνταλÜι.
πωs στοχοποιηθοýν. «Ωs Εβραßοs αναλαμβÜνειs και το φορτßο του ανττσημττισμοý», καταλßγει.
Ισωs η καλýτερη εικüνα για το πρü-

βλημα τηs επιβßωσηs τηs ελληνικÞs
εβραßκηs κοινüτηταs εßναι το αυτοσαρκαστικü σχüλιο των τριþν κορι-

τσιþν: «Το εβραßκü σχολεßο Ýχει γεμßσει με ΓιÜwηδεs και Γιþργηδεs, λüγω
των μεικτþν γÜμων», λÝνε γελþνταs.
Το πρüβλημα τηs ανεργßαs εßναι επß-

σηs δυσεπßλυτο, Οι νεαροß Ελληνεs

Εβραßοι δενγνωρßζουν καλÜ την εβραßκηγλþσσα, και αυτü αποτελεß πρüβλημαγιατην αναζßτηση δουλειÜs στο Ισραηλ. Οι χαμηλοß αριθμοß μετανÜστευσηs μÜλλοττ το εmβεβαιþνουν. Ετσι κατ
οι νÝοι Ελληνοεβραßοι μαστßζονται απü
την ανεργßα, üπωs οτ υπüλοιποτ συνο-

μηλικοι συμπατρτþτεs τουs.
ΥπÜρχουν βÝβαια και κÜποτοι που

καταφÝρνουν να μεταναστεýσουν
στο Ισραηλ, üπωs η Φßνα Αμαρßλιο

και η Υβüν Καπüν. Αν και η «αλτγτÜ»*
τουs εßναι πρüσφατη, κατÜφεραν να

βρουν δουλειÜ σýντομα και δηλþνουν πολý ευχαριστημÝνεs.
Για την 22χρονη Φßνα Αμαρßλιο η
απüφαση ιßταν πιο εýκολη γιατß η μητÝρα τηs εßνατ Ισραηλινη. Γνþριζε Þδη

καλÜ τα ΕβραßκÜ και υπηρχε πÜντα εν-

θÜρρυνση απü την οικογÝνειÜ τηs να
μεταναστεýσει στο Ισραηλ αντα πρÜγματα δεν πßγαιναν καλÜ στην ΕλλÜδα.
Μετακüμισε εκεß απü το εξωτερκü üπου
σποýδασε και αφοý üταν σßγουρη üτι

δεν θα βρει δουλειÜ στην ΕλλÜδα. Αν
και εγκατεστημÝνη στο Ισραηλ μüλιs

πριν

μεταναστεýσει στο Ισραηλ, εργαζüταν
στο Εβραßκü Σχολεßο. Τþρα ασχολεßτατ
με τη διοργÜνωση εκπαιδευτικþν εκδρομþν. Η ßδια μιλοýσε ηδη καλÜ ΕβραßκÜ, αλλÜ, üπωs λÝεη ηγλþσσα δεναποτελεß πρüβλημα για τη μετεγκατÜσταση, γιατß «μαθαßνεται γρÜγορα». Επß-

σηS, στην περßπτωση

μετανÜστευσηs,

πληρþνει τα μαθηματα το κρÜτοs. Βρηκε δουλειÜ μÝσα σε πÝντε εβδομÜδεs
kar εßνατ πολý ευχαριστημÝνη. Οýτε
αυτιß εßχε προβλßματα προσαρμογηs.
«Η ζωη δεν εßναι και τüσο διαφορετικÞ. Η κουλτοýρα μαs μοιÜζει και οι Ισραηλινοß αγαποýν πολý την ΕλλÜδα.
ΤανηστÜ, τη μουσικη, το φαγητü. Εχω
γνωρßσει αρκετü κüσμο εδþ, Ýχω üμωs
βρει μüνο τÝσσεριs Ισραηλινοýs που
δεν Ýχουν Ýρθει ποτÝ σε κανÝνα μÝροs
τηs Ελλαδαs!» μαs λÝει.
«Εßναι τüσο ευχÜριστο να συστÞνεσατ
ωs Ελληναs στο ΙσραηλΙ» εßναι η φρÜση
με την οποßα μαs αποχαιρετÜ
*

«ΑλιγιÜ» εßναι η μετανÜστευση Εβραßων τηò διασπορÜò
στο ΙσραÞλ για μüνιμη εγκατÜσταση.
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στο

ο γηφÜλιοò λüγοò ενüò νÝου επιστημονο γι0 τιò σημερινÝò προκλπσειòιηò ελληνοεβραj'κηò ΚΟΙνüΙΠιΟò

θησεßο.

ΚΟΙ

ιουò συνηθειò «μυθουò» που ιην ηεριβÜλλουν.

«ΣιγÜ-σιγÜ

η κοινüτητÜ

μαò

Ηλßαs εßναι 33 ετþη γιατρüs αιματολüγοs. ΦÝτοs τελειþνεß
την ειδικüτητα στο Λαßκü Νοσοκομεßο και παρÜλληλα ολοκληρþνει τη διδακτορικη του διατριβη. Εßναι νιüπαντροs με
την ΕστÝρ, που εργÜζεται ωs λογßστρια, Ι(ατÜγεται απü τη διακεκριμÝνη οτκογÝνεια του ραββßνου ΠÝσσαχ, ο oπoios, εξαπατþνταs τουs ναζß, διÝσωσε απü το Ολοκαýτωμα σχεδüν
ολüκληρη την εβραßκη κοινüτητα του Βüλου, φυγαδεýοντÜs
τουs στα βουνÜ. Η ερþτηση εßνατ αυτονüητη:
Ωò απüγονοò αυτοý του ανθρþπου, πþò
αισθÜνεσαι με τηνüνοδο τηò ΧρυσÞò Αυ-

Ο

γÞò;
Πολý προβληματισμÝνοs. Καιμε την
Üνοδο τηs Χρυσηs Auyns, αλλÜ και με

στηρßζουν. Αν και δεν ασχολοýνται με
τουs Εβραßουs πpos το παρüν, με βÜση
την ιδεολογßα τουs αποτελοýμε στüχο.
Δεν μαs θεωροýν «καθαροýs» Ελληνεs,
συνεπþs δεν αποκλεßω να Ýρθει και η
δικÞ μas σειρÜ.
Ωò γιατρüò αιματολüγοò, Ýχειò επιστημονικιº Üποψη γιο τα ηε-

\

στη σειρÜ με τον 10ο απüΑυγη üμωs Ýχει κÜΗ
Χρυση
σχÝση.
ελÜχιστη
Ýχουν
γονο
νει σημαßα τηs αυτÞ την ιδεοληψßα και μαs θεωροýν ξÝνουs.
Γι' αυτοýs δεν εßμαστε Ελληνεs, εßμαστε Εβραßοι.

40Κ

σβησει»

Εσý τι αισθÜνεσαι üτι εßσαι περισσüτερο; Ελληναò ý Εβραßοò;

ΑισθÜνομαι üπωs οι περισσüτεροι νÝοι τηs γενιÜs μου. Εß-

μαστε πρþτα Ελληνεs και μετÜ Εβραßοι. Οýτε ΕβραßκÜ δεν μιλÜμε! Εßμαστε Εβραßοι ιστορτκÜ. Ακüμη kar στο Ισραηλ, üται,
αναφÝρονται σ' εμÜs, μαs αποκαλοýν «οι Ελληνεs».
ΥηÜρχει μια ιδιαßτερη ελληνικιß-εβραΤκÞ ταυτüτητα;
Ναι. ΜετÜτο Ολοκαýτωμαπου αφÜνισε τιs ελληνικÝs εβραßκÝs κοινüτητεs, üσοι διασþθηκαν δεν Þθελαν να Ýχουν καμßα σχÝσημε τη θρησκεßα. ΠολλοßμÜλιστα κατηγοροýσαν τον Θεü για τη μεγÜ-

;ifrfσβ$Σ$ΑÝ

την Üγνοια των ανθρþπων που τουs

ρß «καθαροý» φυλετικÜ αßματοò;
ΜετÜ απü 10 γενιÝs, ο πρþτοs

θα

λη καταστροφη που τουs βρηκε. Ετσι.

δεν μετÝφεραν τη θρησκευττκüτητò

στουs απογüνουs τουs και αυτü σιγÜσιγÜ χÜθηκε. Δημτουργηθηκε ÝναχÜσμò
θρησκευτικü, ενþ παρÜλληλα ενισχý,
θηκε η ελληνικη εθνικη μαs ταυτüτη,
τα. ΥπÜρχουν üμωs και Üλλοι λüγοι.

Γιò

περισσüτερα απü 30 χρüνια δεν υπηρχε
εβραßκü σχολεßο στηνΕλλÜδα. Το 1979
πρωτολειτοýργησε το εβραßκü σχολεß_
τηs Θεσσαλονßκηs. Επßσηs, συνειδητÜ, ακüμη και σημερ _
δεν λειτουργοýνγυμνÜσιο και λýκειο. Ετσι, δενμÜθαμε Εβρò,
ßκÜ. Τατρßα εβραßκÜ δημοτικÜ σχολεßαλειτουργοýν üπωs τ δημüσια σχολεßα και τα διδÜσκουν ωs ξÝνη γλþσσα, Στüχò ,
του Κεντρικοý Ισραηλιτικοý Συμβουλßου ηταννα Ýχουμε ε'
ληνικÞ συνεßδηση. Να ενσωματωθοýμε.

,

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Σε τι συνßσταται για σÝνα

η

εβραßΚüτητα;

Γιαμαs τουs Ελληνεs εßναι κυρßωs ιστορικÞ ταυτüτητα. ΞÝρω απü ποý προÝρχομαι και το τιμþ. Εßμαστε πρþτα Ελληνεs

και μετÜ Εβραßοι. Εßμαστε üμωs περfßφανοτ Ελληνεs κατ περτß-

ο Βενιαμßν ΑλμπÜλαò, πρüεδροò

τü και ηληρþνουμε τουò

τηò ΕβραΤκÞò Κοινüτηταò ΑθÞναò,

μαò üπωò οι υηüλοιποι Ελληνεò
πολßτεò. Η φþμη üτι οι Ελληνεò

για το Ολοκαýτωμα αλλÜ και την
οΙΚονομιΚÞ Κρßση:

φανοιΕβραßοι.

Τηρεßò την απαγüρευση τπò κατανÜλωσηò χοιρινοý;
Αστετεýεσαι; Τοχοιρινü κρÝαs εßναιτο αγαπημÝνο μου.ΑυτÜεßχαννüημα σε εποχÝs που Þτανδýσκολονα συντηρηθοýν
τα τρüφιμα, σε περιοχÝs üπωs η ΜÝση ΑνατολÞ.
Ποιο εßναι το μÝλλοντηò ελληνικÞò εβραßΚÞò κοινüτηταò;
Οπωs δεßχνουν τα πρÜγματα, σιγÜ-σιγÜ θα σβιßσει. ΥπÜρχειυπογεwητικüτητακαι σε εμÜs, üπωs στο σýνολο των ΕλλÞνων. Επßσηs, γßνονται πολλοß μεικτοß γÜμοι Εβραßων καιΧρισττανþν, ενþ υπÜρχει και μεγÜλη μετανÜστευση των νÝων
κυρßωs, λüγω τηs οικονομικfßs κρßσηs.
Ποý μεταναστεýουν; Στο ΙσραÞλ;
Παντοý. Μη νομßζειs üττ στο Ισραηλ σε δÝχονται εýκολα.
Ολοτ πτστεýουν üτι, αν εßσαι Εβραßοs, βρßσκειs αμÝσωs δουλειÜ, αλλÜ η πραγματικüτητα διαφÝρει. Εγþ, γιαπαρÜδειγμα,
τþρα που τελετþνω την ετδτκüτητα κατ το διδακτορτκü μου, διερεýνησα τη δυνατüτητα να κÜνω αλτγτÜ kar να δουλÝψω εκεß,

γιατß στην ΕλλÜδα ο μισθüs μου στο νοσοκομεßο εßνατγιακλÜματα. ΞÝρειs ττ μου απÜντησαν; Οτι το Ισραηλ δεν αναγνωρßζεττα πτυχßατωνχωρþντηs Ευρωπαßκýs Ενωσηs και üττπρÝπετ να ξανακÜνω εκεß απü την αρχη την ΙατρικÞ ΣχολÞ κατ την
ετδικüτητα!
Εχειò αντιμετωπßσει εκδηλþσειò αντισημιτισμοý;
Ναι, üλοι Ýχουμε τÝτοτεs εμπειρßεs. Για παρÜδειγμα, πρüσφατα στο νοσοκομεßο, üταν ζτßτησα απü μια συνÜδελφο να
μη λÝει συνÝχεlα «και για το φüβο των Ιουδαßων», η απÜντησÞ τηs Þταν üτι θßγω τη χρισττανικÞ τηs παρÜδοση.
Τιεßναι ο χριστιανισμüòψα σÝνα;
Για μÝνα η χρισττανικτß θρησκεßα εßνατ συνÝχαα τηs εβραikfls. ΜιαεξÝλιξη,μÝσα απü τηναπλοποßησητηs. Οιδýο θρησκεßεs ξεκτνοýν απü την ßδια αφετηρßα και μοιρÜζονται Ýνα
μεγÜλο κομμÜττ koιvns παρÜδοσηs. Μην ξεχνÜμε üτι και ο
Χριστüs Εβραßοs Þταν.
Ομωò, σαò καταλογßζεται η σταýρωσþ του.
Ναι, αλλÜ πρþτον αυτü αποτελεß θÝμα προs ιστορτκη δτερεýνηση kar δεýτερο Kar κυριüτερο, ακüμη kar αν Ýγτνε, αυτü συνÝβη πριν απü 2.000 χρüνια. Βρßσκω παρανοßκü να καλοýμαι εγþ να απολογηθþ ιß να τιμωροýμαι yra κÜτ1 που ÝκανανκÜποτοι πρüγονοß μου πριν απü 2,000χρüνια! ΦαντÜζεσαι
να συνÝβατνε σ' εσÝνα αυτü;
Εχωτηνεντýηωση üτι Ýνα σημανυκü κομμÜτι του αντισημπισμοý
στην Ελλüδα στην πραγματικüτητα δενεßναι αντι-εβραßbμüò, αλλÜ μια αντιπÜθεια προòτο Ισραýλ, που συνδÝεται μετο παλαιστινιακü πρüβλημα. Εσý τι πιστεýειò;
Συμφωνþ. Στην ΕλλÜδα ο αντισημττισμüs συνδÝετατ κυρßωs με την πολιτικÞ και üχτ με τη θρησκεßα. ΒÝβαια, για το
Παλατσττνιακü, ο κüσμοs δεν καταφÝρεται μüνο κατÜ του
Ισραfßλ, αλλÜ κατÜ των Εβραßων συνολικÜ. ΚÜνει την εξßσωσηΙσραηλτνüs = κακüs, Ισραηλινüs = Εβραßοs, συνεπþs Εβραßοs : κακüs. Για το Παλατσττντακü, δεν σου κρýβω üτι με εξοργßζει αυτη η μονüπλευρη τοποθÝτηση κατÜ
του Ισραηλ. Στο θÝμα αυτü δεν υπÜρχουν καλοß και κακοß
και το πρüβλημα θα λυθεß üταν υπÜρξει korvfi αποδοχfß yra
το δικαßωμα του Üλλου να υπÜρχεl. Για να κÜνειs ετρfßνη μαζß μου, πρÝπετ να εßμαι ζωντανüs.

«Το

ολοκαýτωμα αφÜνισε σχε-

φüρουò

Εβραßοι δεν πληρþνουν φüρουò
εßναι κακüβουλη», μαò λÝει.

«Πþò αντιμετωπßζουν οι Ελληνεò

δüν ολοσχερþò την ελληνι-

Εβραßοι την οικονομικÞ κρßση;»

κÞ εβραßΚÞ κοινüτητα. Απü τουò

ρωτüμε τον κ. ΑλμηÜλα. <<ΥπÜρχει
Ýνα μεγüλο μÝροò τηò κοινüτητüò
μαò που, λüγω τηò κρßσηò, αντιμετωηßζει μεγÜλη οικονομικÞ δυσπραγßα», εßναι η απÜντησÞ του.
«ΚÜηοιοι δεν Ýχουν να ηληρþσουν για τα φÜρμακü τουò και το
ηλεκτρικü ρεýμα. Εμεßò προσπαθοýμε να τουò βοηθÞσουμε με
τα χρÞματα ηου συγκεντρþνουμε απü τιò συνδρομÝò των μελþν
μαò, αλλÜ και αυτÝò Ýχουν μειωθεß. Η Κοινüτητα εßναι αυτοχρηματοδοτοýμενη και η κρßση μÜò Ýχει
επηρεüσει ηολý. ο υποτιθÝμενοò
πλοýτοò των Εβραßων εßναι Ýναò
ακüμη μýθοò».

75.Ο00 Εβροßουò ηου ζοýσαν
στην ΕλλÜδα προπολεμικü, χüθηκαν οι 67.00Ο». Ο κ. ΑλμηÜλαò

οναφÝρει üτι στη θεσσαλονßκη
δεν υηÞρξε κινητοηοßηση του χριστιονικοý πληθυσμοý για τη διÜσωση των Εβραßωντηò πüληò.
«Αντßθετα, στην ΑθÝνο μÜò βοÞθησαÞ γι'αυτü οι απþλειεò Þταν
μικρÝò».

ηρüεδροò τηò ΕβραßκÞò
Κοινüτηταò τηò ΑθÞναò εξοργßζεται üταν αμφισβητοýνται τα ηατριωτικÜ αισθßματα των ΕλλÞνων
Εβραßων. «Εßμαστε κι εμεßò
Ελληνεò. γπηρετοýμε στον στραΟ

ΛÝων Γαβριηλßδηò
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Ενο πρüσωπο που χαßρει σεβασμου στην κοινüτητα τοποθετεßται απÝνοντι στην απειλη τηò ΧρυσÞò Αυγηò.

«<ΠρÝπετ να
ναδεχτοýμεκατ

«Τα
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εßμαστε Ýτοψοι
βßα»

ρß ιστο ρικηò Ýχθ ρ αò Ελλhν ων
κ αι Ε β ρ αßων εßν αι μý θ ο ò.

ΥπhρΧε πÜνταμεγÜλη εκτßμηση
σ τ ου ò Ε λλην
-- - - ε- ò.
--»
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κ. ΛÝων Γαβριηλßδηs εßνατ Ýνα απü τα
πλÝον αγαπητÜ και αξιοσÝβαστα μÝλη τηs εβραßκηs κοινüτηταs τηs ΑθÞναs. ΚÜποιοι τον αποκαλοýν «σ9φ6,,.Σar, ουνÜντησß μαs στα γραφεßα του Πολιτιστικοý ΚÝντρου τηs
Εβραßκηs Κοινüτηταs, η πρþτη του κουβÝντα ητανμlα προτροπη να διαβÜσουμε τα πολλÜ βιβλßα που Ýχουνγραφτεß
για τη μακραßωνη ιστορßα των Εβραßων στην ΕλλÜδα.
«Οι σχÝσειò ΕλλÞνων και Εβραßων χÜνονται στα βÜθη των
ατþνων», μαs λÝετ. «ΥπÜρχουν ιστορικÜ τεκμηρια üτι οι πρþτοι Εβραßοι ηρθαν στην ΕλλÜδα πριν απü το 500 π,Χ., ενþ
κÜποτοι πτστεýουν üτι Ýφτασαν απü τη Βαβυλþνα». Επßσηs,
üπωs επισημαßνει, αν μελετÞσει κανεßs, βρßσκετ παντοý σημÜδια üτι οι Ελληνεs και οι Εβραßοι ηταν φßλοι. «Τα περß ιστοpιkns Ýχθραs ΕλλÞνων και Εβραßων εßναι μýθοs», μαs λÝει.
«Υπηρχε πÜντα μεγÜλη εκτßμηση στουs Ελληνεs, Το Ταλμοýδ, για παρÜδειγμα, προτρÝπει τιs εβραßκÝs οτκογÝνετεs
να παßρνουν Ελληνεs δασκÜλουs yra τα πατδτÜ τουs».
Ομωs, η θρησκευτικη διαφορÜ δεν εßναι θεμελιþδηs;
τον ρωτÜμε, για να πÜρουμε την απÜντηση üττ or διαφορÝs ανÜμεσα στη χριστιαντκÞ kar την εβραßκιß θρησκεßα
δεν εßνατ μεγÜλεs, παρÜ την περß του αντιθÝτου κυρßαρχη αντßληψη.
«Στην ΤορÜ, το κεντρτκü μτßνυμα εßναι "αγÜπα τον πλησßον σου ωs σεαυτüν'ºι, επτσημαßνει ο κ. Γαβριηλßδηs. «Καταγüμαστε απü την ßδια θρησκεßα kar πιστεýουμε στον ßδιο
Θεü», μαs λÝει. Για τον ßδιο δεν Ýχουν σημασßα οι δογματικÝs διαφορÝs. «Σημασßα Ýχετ το "αγαπÜτε αλλÞλουs", που
μαs βοηθÜει να συμβιþνουμε», τονßζετ.
Ο κ. Γαβριηλßδηs δεν αποδÝχεται üτι οι Εβραßοτ εßνατ «θεοκτüνοs λαüs». «Η σταýρωση ηταν ρωμαßκfß μÝθοδοs εκτÝλεσηs», επισημαßνα. «Οι Εβραßοτ εκτελοýσαν με λιθοβολισμü».
Στην ερþτηση αν υπερισχýει το ελληνικü Þ το εβραßκü ωs
στοτχεßο τηs δικÞs του ταυτüτηταs, η απÜντησÞ του εßναι
üτι στο σχολεßο, σττs εθνικÝs γιορτÝs Ýκλαιγε απü εθνικÞ
υπερηφÜνετα. «Τελεßωσα το ΒαρβÜκειοιι, προσθÝτει. «Πriγα στουs Προσκüπουs, εßμαι και Πρüσκοποs του Eθvous. Οι
καλýτεροß μου φßλοι εßνατ χρισττανοß».

..

ßΤ

;ß

:ΙΙ¹*ΧΙº ;ºß *ßΙß ΙΗ,lº¹ Ι ffi

',"ffi;;

στηνΕλλÜδα. «ΑνταπρÜγματαοξυνθοýη πρÝπειναεßμαßα, Η

Ε

λληνι

κη

::
: _'::Ιιº :ß ^υ^,:::.¾ .ººf
νατεπßσηs
προετοιμασμÝνηγιαÝνατÝτοτο

Αστ υνομßα

ε

ß-

ενδεχüμενο»,
προσθÝτει. Ο ßδιοs πτστεýει üτι δεν δηλþνουνναζιστÝs, γιατß θα αμφισβητηθεß ηνüμτμηλεττουργßατου κüμματüs τουs
και προσθÝτει üτι απü την οικογÝνεια τηs μητÝραs του χÜθηκαν στο Ολοκαýτωμα 32 Üτομα. «Δεν μτσþ, αλλÜ και δεν
ξεχνþ. Η μνfιμη παραμÝνει Üσβεστη», καταλτßγει. .

ΜοΝο 5.οοο ΕΛΛΗΝΞΣ ΕΒΡΑιοι ΕΧογΝ ΑΠοΜΕιΝΕι...

εβραΤκÞ παρουσßα στην
ΕλλÜδα μειþθηκε κατακüρυφα
με το ολοκαýτωμα, που σε
πüλειò üηωò η θεσσαλονßκη
εξολüθρευσε ιο 950lο περßπου
του εβραΤκοý πληθυσμοý, ενþ
διÝλυσε πλýρωò τιò εβραΤκÝò
κοινüτητεò σε 18 πüλειò
(Αλεξανδροýηολη, Αρτα,
ΒÝροια, Διδυμüτειχο,
ΚαβÜλα, Καρδßτσα,
Καστοριü, ΚομοτηνÞ,
ΔρÜμα, Ζüκυνθο, Κω,
ΝÝα ορεστιÜδα, ΞÜνθη,
Η

ΠÜτρα, ΠρÝβεζα,

ΣÝρρεò, Φλþρινα,
ΧανιÜ). Σε ορισμÝνεò αηü
αυτÝò, üπωò η ΒÝροια,
με την αναπαλαιωμÝνη εβραßκη
συνοικßα τηò Μπαρμηοýταò,
υπÜρχουν τα ιστορικÜ τεκμÞρια
τηò ανθηρÞò εβραΤκÞò

παρουσßαò, ενþ σε Üλλεò
πüλειò üπωò η Αρτα, η ιστορικÜ
μνÞμη Ýχει απολεσθεß πλÞρωò.

ΤρικÜλων, αριθμοýν ελüχιστα
μÝλη πλÝον και οι ΣυναγωγÝò,
λüγω τηò απουσßαò ραββßνου,
λειτουργοýν μüνο στιò μεγÜλεò

ΣυνολικÜ, οι Ελληνεò Εβραßοι

γιορτÝò.
Τιò ΕλληνικÝò ΕβραΤκÝò
Κοινüτητεò συντονßζει το
Κεντρικü Ισραηλιτικü
Συμβοýλιο, το οποßο εδρεýει
στην ΑθÞνα. http://vvvvw. kis.gr

δεν ξεπερνοýν σημερα τουò
5.Ο00. Οι μεγαλýτερεò
κοινüτητεò εßναι τηò ΑθÝναò με
ηερßηου 2.70ο μÝλη και δýο
ΣυναγωγÝò, τηò θεσσαλονßκηò
με 1.2Ο0 μÝλη και τηò Λüρισαò
με 350. Στιò τρειò αυτÝò
κοινüτητεò εκτüò απü τιò
ΣυναγωγÝò λειτουργοýν και

εβραßκÜ δημοτικÜ σχολεßο.
Αλλεò πüλειò στιò οποßεò
υηüρχουν σημερα ΕβραΤκÝò
Κοινüτητεò και ΣυναγωγÝò εßναι
ο Βüλοò, η ΚÝρκυρα, η Χαλκßδα,
τα ΙωÜννινα, τα Τρßκαλα και η
Ρüδοò. ΟρισμÝνεò αηü τιò
Κοινüτητεò αυτÝζ, üπωò των

Τα ιδρýματα
. ΕβραΤκü
(ιßιιιßνιτ.jειηι

Μουσεßο ΕλλÜδοò
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Γηροκομεßο ΡÝστειον
ΣυναγωγÜ χανßων. Σια χανιÜ

δεν υπÜρχει πλÝον ΕβραΤκý
Κοινüτητα. Η Συναγωγιß üμωò
λειτουργεßται απü τον ραββßνο
Νικüλα ΣταυρουλÜκη, μια σημαντικÞ πνευματικη ηροσωηικüτητα του ελληνικοý εβραΤσμοý.
. ΕβραΤκü

Μουσεßο Ρüδου.

Λειτουργεß εντüò τηò
Συναγωγýò Ρüδου, ηου εßναι
απü τιò παλαιüτερεò εν λειτουργßα και πιο üμορφεò συναγωγÝò στην ΕλλÜδα.

. ΕβραΤκü

Μουσεßο
θεσσαλονßκηò (ιlvww.j mth.gÞ
Αμφüτερα αποτελοýν τιò πλÝον
ηροσβÜσιμεò και αξιüηιστεò
πηγÝò για üσουò θÝλουν να μÜθουν περισσüτερα για τουò
Ελληνεò Εβραßουò.

,4νακοýφι6η με φυ6ικü τgüπο
r' Για την αντιμετþπισÞι για βραχý χρον!κ6 διÜστημα, τηò Χρüνιαò Δυσκοιλιüτηταò
που δεν ανταποκρßνεται σε Üλλα ηπιüτερα υπακτικÜ.

r' [ια την προεγχειρηπκÞ αγωγÞ και προετοιμασßα του εντÝρου για ενδοσκοπικd Þ
ακτινολομκü dλεγχο.
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Γερολυμιß τοò ΙηιετηαιßοηαΙ Α.Ε.Β.L.
Αοκληπιοý -Ι 3, º 45 68 Κρυονßρι ΑττικÞò
Τηλ.: 2 Ι03500800, Γαχ: 210Β]6º850
E-mail: info@gerolymalos-otc.com
Web site: M.8erolymatos-ot(.gr

και

mοφεýγεται η χορÞγηση σε δßαβητßκÜ Üτüμα διüτι τεριÝχει ζιÞαρη, ΑλληλßπιφÜσειò με'Üλλα φιßρμαχα χαι Üλλεò μορφÝò αλληλεπδρασηò: Ο συνδυασμüò τηò TAMAR|NE με Üλλα ιμßρμακα {üτωò ορισμÝνα
διουρητικÜ Þ ορισμÝνα φÜρμακα για την καρδιÜ) μτορεß να ενισ;ρσει την πιθανüτητα απþλειαò καλßου.

ßεν πρÝτει να χορηγεßται κατÜ τη διιßρκεια τηò γαλουχιαò. Ανεπhßμρεò
ενÝργειεò: ΚþλικοειδÞ
Üλγη, δηρροια (σε υπερδοωλογ'α) και αΠεργιχÝò εκδηλτßτεξ σε
τmοιημÝνα Üτομα, Η σ,ηαÞ Þ η ταρατεταμÝνη
προκαλÝσει εξÜρτηση, εχδη}ωβη
;ταμÝνη χρÞση μπορεß w προκαλÝσÝι
ατOνια
ατονßα του ειτÝρου
ενΤερOυ καß
καΙ ατþλεια ýδατοò και ηλει
ηλεκιρολυτþν και ιδαßτερα καλßου {υτοκαλαιμßα), Τα

κιßθε ιßλλο φßρμακο που τυχüν ταφνετε. Δοσολογßα χαι τμßποò χφÞγησηò;t - 2 κουτÜλα του γλυκτχß
{12 - 24m8 σεwßδßßν Α + Β) το βρÜδυ τριν την κατÜκλιση, Αρχßζουμε με 1 κωτιßλι του γλυκοý και αυξÜιττηε πρüοδευτικÜ
προοδευπκÜ αßμφωνα
αjμφωνα με τα αιτοτελÝσματα.
αποτελÝσμÜτα. Για τροßτοßμασßα'του
τροετοιμασßα του εντÝρω
εντÝροιι 11 50mg ßο
το müγευμα τηò
προηlουμßηò, τηò εξετασηò, ημÝραò.

ιßÞ αγωγÞ και προετοιμααα
σÝwαò αwενδεßκτιlται

τη τηò

κατÜοτασηò, σε ειΚÜ κοιθιÞ

ευΦÜ1.
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Υγεßαò και Πρüνοιαò και ο tθακßò ΟργανισμÞ ΦαρμÜκων

Το Υπουργεßο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΠtΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΤΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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