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Όταν ακτινοβολεί η Ανθρωπιά*

ΗΘεσσαλονίκη και η Ζάκυν-
θος δεν είναι ονόµατα τα 
οποία έρχονται αυτόµατα 
στο νου όταν συζητάµε για 

τo Ολοκαύτωµα των Εβραίων. Κυ-
ρίως γιατί η πλειοψηφία των επι-
ζώντων οι οποίοι έκαναν την Αυ-
στραλία πατρίδα τους προέρχονται 
από την Ανατολική Ευρώπη.

Αυτό που συνέβη στις δύο αυτές 
ελληνικές πόλεις και περιέχει τα 
δύο άκρα της ανθρώπινης συµπε-
ριφοράς– το απόλυτο κακό και την 
ανθρωπιά – προσφέρει ένα µονα-
δικό πρίσµα µέσα από το οποίο 
µπορούµε να στοχαστούµε µε 
αφορµή την ∆ιεθνή Ηµέρα Μνή-
µης του Ολοκαυτώµατος και την 
επέτειο της Ηµέρας της Απελευθέ-
ρωσης του Άουσβιτς (27 Ιανουα-
ρίου).

Πρόσφατα επισκέφτηκα και τα δύο 
µέρη, συναισθανόµενος τις δια-
µετρικά αντικρουόµενες εµπειρίες 
των Εβραϊκών Κοινοτήτων – η µία 
καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, 
ενώ η άλλη σε απόσταση µόλις 
µερικών χιλιοµέτρων, σώθηκε εξ 
ολοκλήρου, χάρη στο µοναδικό 
θάρρους και την ανθρωπιά των 
ντόπιων κατοίκων και των  πολιτι-
κών και θρησκευτικών ηγετών. Η 
εκπληκτική διαφορά στις τύχες αυ-
τών των κοινοτήτων αποτυπώθηκε 
βαθιά µέσα µου.

Κατάφερα επίσης να εντοπίσω και 
να συναντήσω την Λένα Καρρέρ, 
τη µοναχοκόρη του Λουκά Καρρέρ, 
του ηρωικού δηµάρχου της πανέ-
µορφης τότε κατεχόµενης Ζακύν-
θου – του ενός από τους δύο ηγέτες 
οι οποίοι µε αξιοθαύµαστο θάρρος 
έδωσαν τα δικά τους ονόµατα στη 
Γκεστάπο αντί για τα ονόµατα των 
Εβραίων κατοίκων του νησιού. Θα 
επανέλθω σε αυτή τη συνταρακτική 
συνάντηση αργότερα.

Η δεύτερη πόλη στην οποία ανα-

φέροµαι, η Θεσσαλονίκη, ιδρύθη-
κε πριν από 2.331 χρόνια. Γνώρι-
σε την κυριαρχία των Μακεδόνων, 
των Ρωµαίων, των Βυζαντινών, 
των Νορµανδών, των Σταυροφό-
ρων, των Ενετών, των Οθωµανών 
και των Ελλήνων και ήταν πατρί-
δα µιας ακµάζουσας κοινότητας 
52.000 Εβραίων όταν οι Γερµανι-
κές δυνάµεις κατέλαβαν την πόλη 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµί-
ου Πολέµου. Η µεγαλύτερη εθνική 
κοινότητα της Θεσσαλονίκης για 
πάνω από 400 χρόνια, οι Εβραίοι 
ζούσαν αρµονικά µε τις άλλες µε-
γάλες κοινότητες – τους Έλληνες 
και τους Τούρκους. 

Ο κορυφαίος ρόλος τους στη πο-
λιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη 
της περιοχής εντυπωσίασε τόσο 
τον ∆αυίδ Μπεν-Γκουριόν [πρώ-
τος πρωθυπουργός του Κράτους 
του Ισραήλ] όταν επισκέπτηκε τη 
Θεσσαλονίκη το 1914 που περιέ-
γραψε την πόλη σαν τα «Ιεροσόλυ-
µα των Βαλκανίων».

Αυτός ο κόσµος κατέρρευσε το 
1941. Οι Γερµανοί κατέστρεψαν 
56 συναγωγές και το µεγαλύτερο 
Εβραϊκό κοιµητήριο της Ευρώπης 
µε πάνω από 350.000 τάφους, 
έκλεισαν τις τρεις Εβραϊκές εφη-
µερίδες της πόλης, λεηλάτησαν 
Εβραϊκές περιουσίες, άρπαξαν 
ανεκτίµητα αρχεία και πήραν τους 
καταλόγους των ονοµάτων όλων 
των µελών της Εβραϊκής Κοινότη-
τας από τον αρχι-ραββίνο της.

Στις 11 Ιουλίου 1942, διέταξαν 
περίπου 9.000 Εβραίους να συ-
γκεντρωθούν στη Πλατεία Ελευθε-
ρίας και να κάνουν εξευτελιστικές 
ασκήσεις κάτω από τον καυτό ήλιο 
όλη την ηµέρα. Αυτοί που κατέ-
ρευσαν, ξηλοκοπήθηκαν βάναυ-
σα, ενώ οι πιό δυνατοί στάλθηκαν 
σε στρατόπεδα συγκεντρώσης του 
Γερµανικού Στρατού. Οι περισσό-
τεροι από τους πολίτες που είχαν 

συγκεντρωθεί, κοιτούσαν σιωπη-
λά. Κάποιοι µάλιστα χειροκροτού-
σαν το αλλόκοτο θέαµα.

Οι δρακόντιοι Νόµοι της Νυρεµ-
βέργης είχαν εφαρµοστεί, απα-
γορεύοντας στους Εβραίους να 
χρησιµοποιούν τα δηµόσια µέσα 
µαζικής µεταφοράς, να τρώνε σε 
εστιατόρια, να αγοράζουν ή να 
πωλούν ακίνητη περιουσία και να 
φορούν ένα κίτρινο αστέρι.

Οι 52.000 Εβραίοι που αναγκά-
στηκαν να µετακοµίσουν σε τέσσε-
ρα γκέττο, διέσχισαν τους δρόµους 
της πόλης µέσα από πυκνοκατοι-
κηµένες περιοχές εν πλήρη γνώση 
των συµπολιτών τους.

Στο τελευταίο στάδιο της βιοµηχα-
νίας του θανάτου των Ναζί, δεκα-
εννέα τρένα τους µετέφεραν από το 
σιδηροδροµικό σταθµό στα στρα-
τόπεδα του θανάτου: τα 18 είχαν 
προορισµό το Άουσβιτς και ένα 
το Μπέργκεν- Μπέλσεν. Ένα εξα-
ντλητικό οκταήµερο σιδηροδρο-
µικό ταξίδι. Το πρώτο τρένο ανα-
χώρησε στις 15 Μαρτίου 1943. 
Μόλις 1,950 άτοµα επιβίωσαν.

Εν τω µεταξύ, στη Ζάκυνθο, ένα 
µικρoσκοπικό νησί νότιο-δυτικά 
της Θεσσαλονίκης, όπου οι σκού-
ρες πράσινες ελιές καλύπτουν τις 
λοφώδεις εκτάσεις, ένα δραµατικά 
διαφορετικό σενάριο εξελίχθηκε 
µόλις µετά από έξι µήνες.

Ύστερα από τη διαταγή του φρού-
ραρχου των Ναζί να του παραδο-
θούν τα ονόµατα των 275 Εβραίων 
του νησιού, ο ∆ήµαρχος Λουκάς 
Καρρέρ κι ο Μητροπολίτης Χρυ-
σόστοµος έκαναν το αδιανόητο: 
µε πλήρη γνώση  ότι οι πράξεις 
τους µπορούσαν να τους οδηγή-
σουν στο εκτελεστικό απόσπασµα, 

παρέδωσαν στους Ναζί ένα χαρτί, 
δηλώνοντας ότι περιείχε τα 275 
ονόµατα.

∆εν ήταν όµως έτσι.

Περιείχε µόλις δύο ονόµατα – τα 
δικά τους.

Tην ίδια στιγµή, ενθάρρυναν τους 
νησιώτες να κρύψουν τους Εβραί-
ους συµπολίτες τους σε εκκλησίες, 
πηγάδια, και αχυρώνες. Ολόκλη-
ρη η Εβραϊκή Κοινότητα της Ζα-
κύνθου σώθηκε χάρη σε αυτές τις 
αξιοθαύµαστες πράξεις θάρρους. 
Ούτε ένας δεν προδόθηκε.

Καθώς βρέθηκα πρόσφατα στο πα-
τρικό σπίτι της οικογένειας Καρ-
ρέρ, ρώτησα τη Λένα, την κόρη 
του Λουκά Καρέρ, για το πως ένοι-
ωθε για τις πράξεις του πατέρα της.

Σεµνά, χωρίς οποιαδήποτε αίσθη-
ση ηρωισµού, απάντησε: «Ήταν 
φυσικό να κάνει το σωστό. Πάντα 
θαύµαζα τον πατέρα µου. Πάντα 
είχε ισχυρά πιστεύω για το δίκιο. 
Όταν ήµουν µικρή δεν συζητούσε 
ποτέ για όσα είχε κάνει και ποτέ 
δεν ζήτησε αναγνώριση. Αλλά 
όταν µεγάλωσα, συνειδητοποιού-
σα όλο και περισσότερο τη σηµα-
σία των πράξεων του. Είµαι τόσο 
ευτυχισµένη που δεν έστειλε κανέ-
ναν στο Άουσβιτς. ∆εν θα µπορού-
σα να ζήσω εάν το είχε κάνει.»

*  Μετάφραση από το κείµενο του Vic Alhadeff, 
εκτελεστικού διευθυντή του Εβραϊκού Συµ-
βουλίου της Νέας Νοτίου Ουαλίας, το οποίο 
δηµοσιεύτηκε στην σελίδα 22 της εφηµερίδας 
“Australian Jewish News”, την Παρασκευή 27 
Ιανουαρίου 2017.




