
Καλχρξοίζξσμε με υαοά και ρσγκίμηρη ςξμ Γεμικό Ποόνεμξ ςηπ Γαλλίαπ ρςη Θερραλξμίκη, Φίλιπ Ρέι, καθώπ και 
ςξσπ τιλξνεμξύμεμξύπ ςξσ ασςέπ ςιπ μέοεπ για ςιπ εκδηλώρειπ ρςξ πλαίριξ ςχμ «Souvenirs de Salonique», ςημ 
κσοία Άμμ-Μαοί Φαοαζί, ςξμ κύοιξ Τζέιμπ Γκόυελι και ςξμ κύοιξ Φεμςεοίκξ Γκαςεμό. 

Η παοξσρία ςχμ τίλχμ μαπ Δβοαίχμ, πξσ η καςαγχγή ςξσπ έλκει από ςη Θερραλξμίκη, ρςξ Συξλείξ και ρςημ πόλη 
μαπ, είμαι λόγξπ ρξβαοόπ για μα ρςαθξύμε και μα αμςικοίρξσμε ςημ Ιρςξοία και, μάλιρςα, ρςημ πιξ δοαμαςική ςηπ 
εκδξυή. 

Ήςαμ ςξ 1492, ςξ 1536 και ςξ 1650, όςαμ –ρςα ρκξςειμά υοόμια ςηπ Ιεοάπ Δνέςαρηπ και ρςξ πλαίριξ 
εγκαθίδοσρηπ μιαπ “υοιρςιαμικήπ” Ιρπαμίαπ, “καθαοήπ” από αλλόθοηρκξσπ και αιοεςικξύπ– καςέτθαραμ 
εκδιχγμέμξι ρςη Θερραλξμίκη, ςημ , ξι Ιρπαμξεβοαίξι (Σεταοαδί) μαζί με άλλξσπ 
Δβοαίξσπ από ςη Βόοεια Δσοώπη (Δρκεμάζι). Κι αμ ρςη τιλόνεμη πόλη μαπ βοήκαμ ςη μέα ςξσπ παςοίδα, ςη 

 όπχπ ςημ απξκαλξύμ, η απάμθοχπη εκδίχνή ςξσπ –ρςξ όμξμα, μάλιρςα, ςξσ Θεξύ ςηπ αγάπηπ– γέμμηρε 
ςημ πιξ αμείλικςη αμτιρβήςηρη ςηπ ύπαονήπ Τξσ και ςξ οεύμα ςξσ αθεψρμξύ πξσ ρςαδιακά κσοίεσρε ςημ Δσοώπη.  

Ήςαμ 15 Μαοςίξσ ςξσ 1943, όςαμ η πόλη νεκληοίρςηκε από ςξσπ υιλιάδεπ Δβοαίξσπ ρσμπξλίςεπ μαπ: 42.800 
φσυέπ από ςη Θερραλξμίκη κι άλλεπ 3.000 από ςα γύοχ υχοιά τξοςώθηκαμ ρςα ςοαίμα για ςα κοεμαςόοια ςξσ 
Μποικεμςάξσ. Ασςή ςη τξοά, ρςξ όμξμα μιαπ μέαπ καθαοόςηςαπ κι εμόπ “αμώςεοξσ αμθοώπξσ”, πξσ δεμ αμέυεςαι 
μα ρσμσπάουει με ρσμαμθοώπξσπ ςξσ επειδή είμαι διατξοεςικξί, καςώςεοξι ή αλλότσλξι. Τξ Ολξκαύςχμα, η πιξ 
μελαμή ρελίδα ρςημ ιρςξοία ςξσ αμθοχπιρμξύ, ξ ξπξίξπ διαδέυθηκε ςξμ ρκξςειμό Μεραίχμα ρςημ Δσοώπη, άτηρε 
βαοιά ςη ρκιά ςηπ αμτιρβήςηρηπ για ςημ αμθοχπιά, ςώοα πια, ςξσ ίδιξσ ςξσ αμθοώπξσ... 

Τημ επξυή ρςημ ξπξία θα ζήρει ξ άμθοχπξπ, ςιπ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ δεμ ςη διαλέγει. Σσμήθχπ ςξσ επιβάλλεςαι 
χπ δεδξμέμξ, αλλά και χπ ποόκληρη για ςξ πώπ θα ρςαθεί, πξια θέρη θα πάοει ρε όλα ασςά πξσ ρσμβαίμξσμ. 
Δίκαια θα αμαοχςηθεί κάπξιξπ ή κάπξια από ραπ: Τι μπξοεί μα κάμει ή μα μημ κάμει έμα παιδί δεκαςερράοχμ 
δεκαπέμςε υοξμώμ ραμ εμάπ, για μα αλλάνει ςημ ιρςξοία; Δπιςοέφςε μξσ μα ραπ διαβάρχ έμα μικοό απόρπαρμα 
από ςξ βιβλίξ εμόπ Θερραλξμικιξύ λξγξςέυμη, ςξσ Γιώογξσ Ιχάμμξσ, ρςξ ξπξίξ διαρώζεςαι 
μια μμήμη ετηβική από εκείμα ςα υοόμια. 
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Υπάουξσμ πξλλξί ςοόπξι μα ρςαθείπ και μα κξιςάνειπ ασςό πξσ ρσμβαίμει γύοχ ρξσ: είςε με  ή 
 είςε σιξθεςώμςαπ άκοιςα ςημ αμθοχπξταγία για μα μημ παοεκλίμειπ από ςξμ ρσομό... Αλλά, μπξοείπ 

και μα αμςιρςαθείπ. Αμςί μα  ασςξύ πξσ ρςιγμαςιρμέμξπ 
μπαίμει ρςξ πεοιθώοιξ, μπξοείπ μα αμςιδοάρειπ ή και μα ρηκώρειπ μαζί ςξσ ασςόμ ςξμ ρςασοό.  

Γι’ασςό, αμ κάςι μπξοεί μα μαπ διδάνει η δοαμαςική ιρςξοία ςξσ εβοαψκξύ λαξύ, ρσμπσκμώμεςαι ρςη τοάρη ςξσ 
Γιευξύμςα Μπάξσεο:  

                                                           
1 Γιῶογξπ Ἰχάμμξσ, από ςξ πεζξγοάτημα , ρελ. 61-62, ρςξ βιβλίξ ςξσ 

, εκδόρειπ Κέδοξπ 1980. 


