Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΣ ΟΖ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΙΣΡΑΗΛ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΝΙΑ ΟΖ

Μια εμπνευσμένη και σε βάθος συζήτηση για την κληρονομιά του Αμος Οζ στο σημερινό
Ισραήλ, με προσκεκλημένη την κόρη του Φάνια Οζ Ζάλτσμπεργκερ, έγινε στις 9 Μαΐου 2019,
στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη. Η εκδήλωση, που
συμβολικά σηματοδότησε την 71 η επέτειο της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, διοργανώθηκε από
την Πρεσβεία του Ισραήλ και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος.

Η Φάνια Οζ, καθηγήτρια Ιστορίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χάιφας,
συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Ηλία Μαγκλίνη, κριτικό λογοτεχνίας και συγγραφέα,
καθώς και με τον καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δημήτρη Π.
Σωτηρόπουλο.

Την εκδήλωση και την Φάνια Οζ χαιρέτισαν με προσφωνήσεις τους η Πρέσβης του Ισραήλ
στην Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν – Αμπα και ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ . Η Πρέσβης
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απήχηση του έργου του μεγάλου Ισραηλινού συγγραφέα
στην Ελλάδα, αλλά και στο πόσο αγαπητός είναι ο ίδιος στο ελληνικό κοινό. Ο Γ.Γ. του
ΚΙΣΕ αναφέρθηκε στο βιβλίο «Οι εβραίοι και οι λέξεις», που έγραψαν μαζί ο Αμος Οζ και η
κόρη του Φάνια, διαβάζοντας χαρακτηριστικά αποσπάσματα αντιπροσωπευτικά της σχέσης
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των Εβραίων με τον Θεό, και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι «σήμερα νοιώθουμε ότι είναι και ο
Αμος μαζί μας».

Ξεκινώντας τη συζήτηση ο Ηλίας Μαγκλίνης καλωσόρισε την Φάνια Οζ και διηγήθηκε την
εμπειρία του από τη γνωριμία του με τον Αμος Οζ, όταν προ ετών ο Ισραηλινός συγγραφέας
είχε δώσει μια διάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η Φάνια Οζ ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή τονίζοντας πως είναι σημαντικό το ότι ο
Αμος ζει όχι μόνο στις σελίδες των βιβλίων του αλλά στις καρδιές των ανθρώπων.

Η Φάνια Οζ, απαντώντας σε ερωτήσεις του Η. Μαγκλίνη και του Δημ. Σωτηρόπουλου,
αναφέρθηκε σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως τον άρρηκτο δεσμό ανάμεσα στη
λογοτεχνία και την πολιτική, που αποτέλεσε πυξίδα για τη ζωή και τη φιλοσοφική σκέψη
του Άμος Οζ. Τόνισε τις ομοιότητες στις παράλληλες ιστορικές διαδρομές Ελληνισμού και
Εβραϊσμού, και τη σημασία της γλωσσικής και κειμενικής συνέχειας. Μίλησε για τη σχέση
των Εβραίων με τα γράμματα, που ανέρχεται στην επιταγή της Μισναϊκής εποχής να
μελετούν την Τορά τα αγόρια από την ηλικία των 3 ετών. Μίλησε για την κληρονομιά του
Νόμου και της Δικαιοσύνης, στοιχείο δυνατό στον εβραϊκό λαό από την εποχή του αρχαίου
Ισραήλ. Αναφέρθηκε στην πίστη του Αμος Οζ στη διευθέτηση της διένεξης μεταξύ
Ισραηλινών και Παλαιστινίων, στη διατύπωση της θεώρησής του για το δίκαιο και των δύο
πλευρών και στον ακτιβισμό του υπέρ της ειρήνης μέσω της λύσης των δύο κρατών. Τόνισε
την πεποίθηση του πατέρα της στην αξία του συμβιβασμού όχι μόνον στη διένεξη και στην
πολιτική αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η Φάνια συμπύκνωσε σε τρία σημεία την
κληρονομιά που άφησε ο πατέρας της στο σημερινό Ισραήλ: Οι δέκα εντολές θα μπορούσαν
να γίνουν μία: Μην κάνεις κακό. Να έχεις πάντα νέες ιδέες και να προτείνεις νέα πράγματα.
Μην αναζητάς τον χώρο που χάθηκε στον χρόνο.

Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε ο μορφωτικός ακόλουθος της Πρεσβείας του Ισραήλ
Ιων Βασιλειάδης, ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού στις οποίες η Φάνια Οζ απάντησε
μεταφέροντας τη διορατική σκέψη του πατέρα της μέσα από τη δική της ανάλυση.
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Η Φάνια Οζ, την οποία συνοδεύει η μητέρα της Νίλι, θα είναι ομιλήτρια και σε εκδήλωση
που θα γίνει το Σάββατο 11.5.19, στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του αφιερώματος των
εκδόσεων Καστανιώτη στην 16 η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Σχετικά:

Προσφώνηση του Γ.Γ. του ΚΙΣΕ Β.Ι. Ελιέζε ρ

-Συνέντευξη της Φάνια Οζ Ζάλτσμπεργκερ στη Βένα Γεωργακοπούλου,
Εφημερίδα των Συντακτών, 18.5.2019
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