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ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ECJC ΕΞΕΛΕΓΗ ο ΠΡΕΔΡΟΣ του ΚΙΣΕ κ. ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εβραϊκών Κοινοτήτων (ECJC) εξελέγη ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ.
Βενιαμίν Αλμπάλας, κατά τη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές του οργανισμού που έγιναν στην Αθήνα, την
Κυριακή 23.3.2014. Επίσης, μέλος του Δ.Σ. του ECJC εξελέγη ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής.
Το ECJC αριθμεί 43 μέλη-εβραϊκές κοινότητες και οργανισμούς και -σε συνεργασία με διεθνείς εβραϊκές
οργανώσεις, όπως η AJJDC (JOINT)- στόχο του έχει την ενδυνάμωση των Εβραϊκών Κοινοτήτων και την
υποστήριξη της κοινωνικής πρόνοιας μέσω προγραμμάτων σχετικών με την πολιτισμική παράδοση, την παιδεία,
την εκπαίδευση, την ενίσχυση της εβραϊκής ταυτότητας και γενικά την ανάπτυξη της εβραϊκής ζωής.
Ο κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, μέλος του Δ.Σ. του ECJC κατά την τελευταία τριετία, έχει συνεργαστεί με το Δ.Σ. και
στελέχη του ECJC για την ελληνική συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και δράσεις όπως το Arachim, το Think
Lab και το Gesher της JDC, έχει συμβάλλει στην αλληλοενημέρωση και την ανταλλαγή ιδεών πάνω σε καίρια
θέματα κοινοτικού εκσυγχρονισμού και έχει εργαστεί για την εφαρμογή πρωτοποριακών πρωτοβουλιών υπό την
αιγίδα του ECJC, όπως η πρόσφατη εθελοντική προσφορά οφθαλμιάτρων «Κάνε Καλό», που επισκέφθηκαν το
Σχολείο της ΙΚΑ και το «Ρέστειον» και εξέτασαν τους μαθητές και τους ενοίκους αντίστοιχα.
Η προσφορά του κ. Αλμπάλα και το πολύπλευρο έργο του διεθνώς αναγνωρίστηκαν από το ECJC με την
εκλογή του στη θέση του προέδρου του Δ.Σ., καθώς και μέσα από τα λόγια εκτίμησης του απερχομένου
προέδρου του ECJC κ. Εβάν Λαζάρ, αλλά και του γενικού διευθυντή της Joint κ. Αλμπέρτο Σεντερέι, οι οποίοι
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ανάπτυξη του εβραϊσμού.
«Μαζί θα συνεχίσουμε το επιτυχημένο έργο του Εβάν Λαζάρ και με το πνεύμα αλληλοκατανόησης και καλής
συνεργασίας που μας διακρίνει θα εργαστούμε για την εκπλήρωση των προσδοκιών των Ευρωπαϊκών
Εβραϊκών Κοινοτήτων και για την πρόοδο και το καλό των μελών τους και μελών μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Αλμπάλας, φανερά συγκινημένος κατά τη σύντομη τελετή ανάληψης της προεδρίας.
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Συνάντηση Εβραίων Ηγετών
με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό
Βενιαμίν Νετανιάχου
Στις 23 & 24.4.2014 έγινε στο Ισραήλ η διευρυμένη σύσκεψη του Εκτελεστικού του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού
Συνεδρίου (EJC), υπό την προεδρία του κ. Μοσέ Κάντορ. Στην σύσκεψη μετείχαν εκπρόσωποι των εβραϊκών
Κοινοτήτων της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Ουγγαρίας, Ελβετίας, Ελλάδας, Ρουμανίας,
Ουκρανίας, Λιθουανίας, Μολδαβίας και Τουρκίας. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο
του ΚΙΣΕ και εκτελεστικό αντιπρόεδρο του WJC κ. Βενιαμίν Αλμπάλα.

1

Η συνεδρίαση του Εκτελεστικού εξέτασε σειρά επίκαιρων θεμάτων όπως οι τότε επικείμενες ευρωεκλογές, η
κατάσταση της εβραϊκής κοινότητας στην Ουκρανία, οι σχέσεις Ε.Ε. με το Ισραήλ καθώς και οι πρωτοβουλίες
μποϋκοτάζ του Ισραήλ. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η ανακοίνωση της απόφασης της Παλαιστινιακής Αρχής να
συμπεριλάβει την Χαμάς στην Κυβέρνηση της Π.Α. και οι συνέπειές της στην πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας.
Σε σχετική δήλωσή του ο πρόεδρος του EJC Μοσέ Κάντορ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει
σταθερή στις κατευθυντήριες γραμμές που η ίδια έχει ορίσει χαρακτηρίζοντας την Χαμάς ως τρομοκρατική
οργάνωση και να αποφύγει συνεργασία με οιαδήποτε Παλαιστινιακή Κυβέρνηση στην οποία θα μετέχει ως μέλος
η Χαμάς.
«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταδικάσουν την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας συνεργασίας», δήλωσε ο κ. Μοσέ
Κάντορ. «Οι Βρυξέλλες παραμένουν σιωπηλές στο θέμα της νέας συμμαχίας της Π.Α. με την Χαμάς, μιας ομάδας
της οποίας το καταστατικό ανοιχτά διακηρύσσει τη γενοκτονία των Εβραίων ανά τον κόσμο. Οι Παλαιστίνιοι
αγνόησαν τις υποχρεώσεις τους και μονομερώς απευθύνθηκαν σε οργανισμούς του ΟΗΕ, απείλησαν να
διαλύσουν την Π.Α. και τώρα επέλεξαν να συνεργαστούν με τους κατασκευαστές του μίσους παρά με τους φορείς
της ειρήνης», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του EJC.
Μεταξύ των ομιλητών στη σύσκεψη του Εκτελεστικού του EJC ήταν και ο επικεφαλής της Διπλωματικής
Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Ισραήλ, πρέσβης Λαρς Φάμποργκ-Αντερσεν.
Η αντιπροσωπεία του EJC είχε συναντήσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στις
σχέσεις Π.Α. και Χαμάς και η πυρηνική απειλή του Ιράν.
Οι εκπρόσωποι του EJC συναντήθηκαν επίσης με τον υπουργό Οικονομικών
Γιαϊρ Λαπίντ (φωτογραφία), τον πρόεδρο της Κνέσετ Γιούλι Εντελστάιν, τον
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Ζεβ Ελκιν και τον αρχηγό των Ενόπλων
Δυνάμεων του Ισραήλ στρατηγό Μπένη Γκάντζ.
Το EJC ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μεγάλη κεντρική εκδήλωση στην Ευρώπη για
την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η οποία θα σηματοδοτήσει τα 70 χρόνια από
την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Η ανακοίνωση έγινε με την επισήμανση προς τις Εβραϊκές Κοινότητες-μέλη του
EJC να μην προγραμματίσουν τις κατά τόπους εκδηλώσεις τους ανήμερα της επετείου.

Τιμητική Διάκριση στην Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και στον Μαρδοχαίο Φριζή
Στα πλαίσια της Διημερίδας Ιστορικής Μνήμης με θέμα την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε στην
Αθήνα, στην αίθουσα «Παρνασσός» στις 8 & 9 Απριλίου 2014, το Ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος «Φίλιππος
Β΄ Βασιλεύς της Μακεδονίας» έγινε ειδική αναφορά στον Εβραϊσμό της Θεσσαλονίκης αλλά και στη συμμετοχή
των Εβραίων στον Ελληνο-Ιταλικό Πόλεμο. Παράλληλα, σε ειδική τελετή στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών ο
πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας μίλησε για την ιστορική πορεία και την τραγική τύχη των Εβραίων από
την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί στις 9.4.1941, και παρέλαβε εκ μέρους της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης,
τιμητική διάκριση αφιερωμένη στον εβραϊσμό της Θεσσαλονίκης.
Μεταξύ των ηρώων που προέβαλαν την ελληνική ανδρεία ξεχωριστή μνεία έγινε στον Συνταγματάρχη Μαρδοχαίο
Φριζή ενώ την τιμητική διάκριση που του απονεμήθηκε παρέλαβε ο γιος του κ. Ιάκωβος Φριζής. Από εβραϊκής
πλευράς παρέστη επίσης ο πρόεδρος της Ι.Κ. Χαλκίδας κ. Μάκης Μάϊσης.
«Η Μνήμη πρέπει να μας ενώνει και ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια και εξελίξεις οι οποίες
μας καλούν να δώσουμε εκ νέου τη μάχη κατά του Φανατισμού, κατά του Ρατσισμού, καθώς και όποιας
προσπάθειας επιθυμεί να τραβήξει διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά
στην ομιλία του εκ μέρους του Ιδρύματος ο Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Νικόλαος Κούστας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Στις 7.4.2014 έγινε στο Βερολίνο το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Αντισημιτισμό με τη συνεργασία και διοργάνωση
του Γερμανικού τμήματος της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής και του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ. Εκ μέρους
του ΚΙΣΕ παρέστη –προσκεκλημένος των διοργανωτών- ο πρόεδρος κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ο οποίος ήταν και
μεταξύ των εισηγητών.
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Το φόρουμ εξέτασε σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τον αντισημιτισμό όπως την άρνηση του Ολοκαυτώματος,
την ρητορική και τα εγκλήματα ρατσιστικού μίσους, τις ανησυχίες και τα προβλήματα ασφάλειας των Εβραϊκών
Κοινοτήτων ανά την Ευρώπη, την άνοδο των ακροδεξιών και νεοναζιστικών κομμάτων.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μάικλ Ροθ, κεντρικός ομιλητής του φόρουμ, μίλησε για τη σθεναρή
στάση της χώρας του να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό αλλά και για τη σχετική νομοθεσία που προστατεύει
την κοινωνία από την απειλή του νεοναζισμού.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν επίσης ο Ραββίνος Άντριου Μπέϊκερ, της AJC, προσωπικός αντιπρόσωπος της
προεδρίας του ΟΑΣΑ, ο οποίος μίλησε για τις σχετικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού στα πλαίσια της ενιαίας
αντιμετώπισης του αντισημιτισμού.
Από το υλικό του Φόρουμ αξιοσημείωτη είναι η έκδοση του Ιδρύματος Φρ. Εμπερτ, με θέμα «Ακροδεξιός
Εξτρεμισμός στην Ευρώπη» (επιμ. Ραλφ Μέλτσερ, Σεμπάστιαν Σεραφίν), το οποίο περιλαμβάνει κεφάλαιο για την
Ελλάδα με διεξοδική μελέτη της καθηγήτριας Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Βασιλικής
Γεωργιάδου, με τίτλο «Ακροδεξιός λαϊκισμός και εξτρεμισμός: Η ταχεία άνοδος της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα
της κρίσης».
Στα πλαίσια των ενημερώσεων των Εβραϊκών Κοινοτήτων, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Αλμπάλας αναφέρθηκε στις
εκφράσεις του αντισημιτισμού και την απειλητική εμφάνιση του νεοναζισμού στην Ελλάδα, καθώς και στις
συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμησή τους.

Συνέλευση του Εκτελεστικού του WJC στο Παρίσι
Η κατάσταση των Εβραίων στην Ουκρανία και τη Γαλλία, ο αυξανόμενος αντισημιτισμός στην Ευρώπη, η
εκστρατεία για μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ και η επερχόμενη επέτειος των 20 ετών από τον βομβαρδισμό του
Κέντρου Εβραϊκών Οργανώσεων της Αργεντινής ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη
Συνεδρίαση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC), που
πραγματοποιήθηκε στις 31.3.14 και την 1.4.14, στο Παρίσι. Στη συνάντηση μετείχε και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ.
Βενιαμίν Αλμπάλας με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του WJC.
Κατά τις εργασίες της συνάντησης, μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι των Εβραϊκών Οργανώσεων εξήραν τις
αποφασιστικές ενέργειες του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας Μανουέλ Βάλλς, σχετικά με τα αντισημιτικά
σχόλια του κωμικού Dieudonné, καθώς και για την υποστήριξή μέτρων ώστε να προστατευθούν «οι πολίτες από
την διάδοση αντισημιτικών και ρατσιστικών σχολίων τα οποία υποκινούν μίσος».
Ο αντιπρόεδρος του WJC και πρόεδρος του ΚΙΣ Γαλλίας Roger Cukierman,
(φωτογραφία) απευθυνόμενος στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,
εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία,
τη χώρα με την τρίτη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως και την
μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Σε σχετικό Ψήφισμα που υιοθέτησαν τα μέλη της
Εκτελεστικής του WJC εκφράζουν «μεγάλη εκτίμηση στον Πρόεδρο της
Γαλλίας Φρανσούα Ολάντ και στην Κυβέρνησή του για τον αγώνα που
κάνουν ενάντια στον αντισημιτισμό».
Επίσης, το WJC εξήρε την απόφαση της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο
και ποινή πέντε αγωνιστικών στο Γάλλο ποδοσφαιριστή Νικολά Ανελκά για την αντισημιτική χειρονομία που έκανε
κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα και ζήτησε από την UEFA «να διασφαλίσει πως θα ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε μην γίνονται αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια κατά τη διάρκεια των αγώνων».
Ακόμη, το WJC κάλεσε την Κυβέρνηση της Αυστραλίας «να μην καταργήσει ή να μην ελαχιστοποιήσει τις ποινές
που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου περί φυλετικών διακρίσεων, οι οποίες για περισσότερα από 20
χρόνια προστατεύουν την Εβραϊκή κοινότητα, καθώς και άλλες θρησκευτικές και εθνικές κοινότητες, από τη
ρητορική του μίσους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η άρνηση του Ολοκαυτώματος».
Το WJC τόνισε, επίσης, πως υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει η ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού
σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του αντισημιτισμού στην Ελλάδα, εξήρε τη στάση των Ελληνικών
Αρχών για την επιβολή του νόμου σε ό,τι αφορά το θέμα του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής και ζήτησε
από την Κυβέρνηση «να τιμήσει τη δήλωσή της για άμεση προώθηση κατάλληλης νομοθεσίας κατά των
εγκλημάτων μίσους και της υποκίνησης σε φυλετικό μίσος».
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Με ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ενημερωτικές εισηγήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην
Ουκρανία και την κατάσταση της εβραϊκής κοινότητας. Το WJC υιοθέτησε -κατά πλειοψηφία- ψήφισμα στο οποίο
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «πως τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία έχουν δημιουργήσει μία
περίπλοκη κατάσταση και έχουν δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας, όχι μόνο στην Εβραϊκή Κοινότητα, αλλά και
στα μέλη άλλων θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων. Το WJC αναγνωρίζει πως η νέα κυβέρνηση της
Ουκρανίας έχει εγγυηθεί και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της Εβραϊκής Κοινότητας της
Ουκρανίας και εκφράζει της ανησυχία του για το ότι το υπερεθνικιστικό κόμμα Σβόμποντα εκπροσωπείται στην
κυβέρνηση της Ουκρανίας, καθώς και για το ότι και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο κατά
τις πρόσφατες εξεγέρσεις».
Σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, το WJC σε ψήφισμά του αναφέρει πως
θεώρει ως βασικότερη προτεραιότητά του την εκστρατεία κατά του αντι-Ισραηλινού κινήματος «Μποϊκοτάζ,
Κυρώσεις και Απόσυρση Επενδύσεων» (BDS). Επίσης, το WJC επανέλαβε τη μακρόχρονη θέση του υπέρ της
δημιουργίας δύο κρατών «ως τη μόνη εφαρμόσιμη και ρεαλιστική λύση για μια πραγματική και διαρκή ειρήνη»
μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Ειδική αναφορά έγινε στην Εβραϊκή Κοινότητα της Αργεντινής ενώ, ύστερα από παρουσίαση που έκανε ο
πρόεδρος του ΚΙΣ Αργεντινής, το WJC εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καλεί την Κυβέρνηση της Αργεντινής να
ανακαλέσει το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε πέρυσι με το Ιράν.
Το WJC επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή του στην απόφαση της Ένωσης Εβραϊκών Κοινοτήτων της
Ουγγαρίας (Mazsihisz) «να μην συμμετάσχει στις επίσημες εκδηλώσεις για την Επέτειο της Ημέρας Μνήμης του
Ολοκαυτώματος», στις οποίες περιλαμβάνονταν πολλά αμφιλεγόμενα προγράμματα τα οποία παρουσιάζουν
όλους τους Ούγγρους ως θύματα της ναζιστικής Γερμανίας. Ζήτησε «από την Κυβέρνηση της Ουγγαρίας να
αλλάξει την τακτική που ακολουθεί για την επέτειο και να σταματήσει να ελαχιστοποιεί τις ευθύνες των Ούγγρων
κατά το Ολοκαύτωμα» και «να προσπαθήσει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την «Mazsihisz», τον οργανισμό
που εκπροσωπεί του Εβραίους της Ουγγαρίας».
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του WJC έλαβαν μία πρόσφατα ενημερωμένη έκθεση, η οποία συντάχθηκε
από τον Βρετανό δημοσιογράφο Ρόμπιν Σέφερντ, για τα νεοναζιστικά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα στην
Ευρώπη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Από 20 – 23 Μαρτίου 2014 ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Αβιγκντόρ
Λίμπερμαν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και είχε συναντήσεις
με αξιωματούχους της Κυβέρνησης, συνεχίζοντας την ενίσχυση των σχέσεων
μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ.
Μεταξύ των επαφών του ο Ισραηλινός υπουργός συναντήθηκε με τον
αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και ομόλογό του υπουργό Εξωτερικών κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο και με τον πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη
(φωτογραφία).
Ο πρόεδρος της Βουλής επέδωσε στον κ. Λίμπερμαν το αργυρό μετάλλιο της
Βουλής των Ελλήνων, ως εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης των δεσμών φιλίας μεταξύ των δυο κρατών. Όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Μεϊμαράκης: «Η σχέση Ελλάδας- Ισραήλ δεν είναι ευκαιριακή και συγκυριακή αλλά
στηρίζεται σε σταθερές βάσεις, στην εμπιστοσύνη, τη συνεννόηση, τον κοινό αξιακό κώδικα, έτσι ώστε να
εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ομαλότητα στην ευρύτερη γειτονιά μας». Από την πλευρά του ο κ.
Λίμπερμαν επιβεβαίωσε «τις πολύ φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα, οι οποίες αποδεικνύονται μέσα από τη στενή
συνεργασία σε διαφόρους τομείς» και πρόσθεσε: «Εκτιμούμε ιδιαιτέρως τις ισορροπίες που κρατάει η Ελλάδα και
μάλιστα τώρα, που κατέχει την προεδρία της Ε.Ε. Νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τα μέτρα που λαμβάνει το
πολιτικό σύστημα για την καταπολέμηση φαινομένων ρατσισμού και αντισημιτισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο
Ισραηλινός αξιωματούχος.
Κατά την παραμονή του στην Αθήνα ο κ. Λίμπερμαν είχε επίσης ιδιαίτερη συνάντηση με την ηγεσία του Ελληνικού
Εβραϊσμού κατά την οποία συζητήθηκαν επίκαιρα ζητήματα και η δραστηριότητα της ελληνικής εβραϊκής
κοινότητας.
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Το ECJC στην ΑΘΗΝΑ
Γενική Συνέλευση και γνωριμία με τον Ελληνικό Εβραϊσμό
Την Αθήνα επέλεξε το ECJC για τις εργασίες της φετινής Γενικής Συνέλευσής του,
που έγιναν στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Έτσι,
περισσότεροι από 30 εκπρόσωποί του βρέθηκαν στην Αθήνα από 21 έως 23
Μαρτίου 2014 συμμετέχοντας σε ένα πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα
δραστηριοτήτων που παράλληλα τους έφερε σε επαφή με τους ελληνικούς εβραϊκούς
οργανισμούς, καλλιεργώντας τους δεσμούς για ακόμη στενότερη επικοινωνία.
Παράλληλα με το πρόγραμμα, εκπρόσωποι του ECJC -οφθαλμίατροι στο επάγγελμαύστερα από πρωτοβουλία του προέδρου του ΚΙΣΕ, και με τη συνεργασία της Ι.Κ.
Αθηνών, του Εβραϊκού Σχολείου και του Γηροκομείου «Ρέστειον», πραγματοποίησαν
αφιλοκερδώς οφθαλμολογικό διαγνωστικό έλεγχο για τους μαθητές του εβραϊκού
σχολείου και τους ενοίκους του γηροκομείου. Πρόκειται για την πρωτοβουλία εθελοντισμού «Κάνε Καλό», για την
οποία τρεις διακεκριμένοι οφθαλμίατροι και οι βοηθοί τους έφτασαν στην Αθήνα μία ημέρα νωρίτερα και
κατάφεραν να εξετάσουν περίπου 100 μαθητές του Εβραϊκού Σχολείου Αθηνών, την Πέμπτη 20.3.14, και περίπου
35 από τους ενοίκους του «Ρέστειον», το πρωί της Παρασκευής 21.3.14.
Το επίσημο πρόγραμμα ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, οπότε οι εκπρόσωποι του ECJC
παρακολούθησαν τη λειτουργία του Καμπαλάτ Σαμπάτ στη Συναγωγή Αθηνών και στη συνέχεια παρακάθησαν σε
δείπνο, που είχαν διοργανώσει το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Αθηνών, στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας.
Τους καλωσόρισαν με ομιλίες τους οι πρόεδροι του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών κ.κ. Β. Αλμπάλας και Μίνος
Μωϋσής, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών και την αξία των προγραμμάτων
του ECJC για την κοινοτική πρόοδο και οργάνωση.
Το πρωί του Σαββάτου οι εκπρόσωποι του ECJC παρέστησαν στη λειτουργία στη Συναγωγή και στο κιντούς,
περιηγήθηκαν στην παλιά Αθήνα και στην Ακρόπολη και ξεναγήθηκαν στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος -το οποίο
άνοιξε κατ΄ εξαίρεση της αργίας, για να τους υποδεχθεί.
Ακολούθησε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ECJC, και στη συνέχεια το ΚΙΣΕ και η
Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσαν δείπνο στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας
(φωτογραφία), με τη συμμετοχή του προέδρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ, και εκπροσώπων εβραϊκών οργανώσεων και συλλόγων. Η βραδιά του
Σαββάτου ήταν αφιερωμένη στον κ. Αλμπέρτο Σεντερέι, γενικό διευθυντή της
Joint για την Ευρώπη και την Ν. Αμερική και από ετών συνεργάτη και
η
υποστηρικτή του ECJC, ο οποίος συνταξιοδοτείται την 31 Μαΐου 2014. Το
έργο και ο ρόλος του Α. Σεντερέι στα προγράμματα της Joint για την στήριξη
των Κοινοτήτων, αλλά και για την αναδιάρθρωση του ECJC, τονίστηκαν από
όλους τους ομιλητές που τον αποχαιρέτισαν. Αρχικά ο κ. Μίνος Μωϋσής,
πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών, ανακοίνωσε στον κ. Σεντερέι την ομόφωνη
απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της Ι.Κ.Α. να τον ανακηρύξει επίτιμο μέλος της Κοινότητας -διάκριση που
απονέμεται για πρώτη φορά- και του επέδωσε τιμητική πλακέτα. Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών μίλησε για το έργο
της Joint υπέρ της Κοινότητας και για τη δυναμική απάντηση του εβραϊσμού της Αθήνας στις προκλήσεις των
καιρών. Τη συμβολή της Joint και του Α. Σεντερέι στο ECJC εξήραν ο πρόεδρος κ. Ε. Λαζάρ και ο διευθυντής
προγραμμάτων Μ. Σλίμοβιτς, επιδίδοντας μια λιθογραφία με την απεικόνιση του Μωϋσή ως δώρο συμβολικό της
ηγετικής φυσιογνωμίας του Α. Σεντερέι. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Β. Αλμπάλας μίλησε για τη μακρά φιλία και
συνεργασία του με τον κ. Σέντερέι και του απηύθυνε τις ευχές του υπό τη μελωδία του τραγουδιού «αμίγκος παρά
σιέμπρε», που του το αφιέρωσε.
Η βραδιά έκλεισε με εβραϊκά και σεφαραδίτικα τραγούδια που απέδωσε με την κιθάρα του ο Σάκης Νεγρίν και
τραγούδησε η Σόλη Ιωχανά.
Το πρωί της Κυριακής 23.3.14 έγιναν, στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, οι εργασίες της Γεν. Συνέλευσης
του ECJC. Όλες οι παρευρισκόμενες Κοινότητες και οι οργανισμοί στήριξαν την υποψηφιότητα του προέδρου του
ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα για την προεδρία του οργανισμού, ύστερα από πρόταση του απερχομένου προέδρου
κ. Λαζάρ. Μετά από την ψηφοφορία ο κ. Αλμπάλας εξελέγη παμψηφεί ως πρόεδρος του νέου Δ.Σ. του ECJC για
την επόμενη τριετία.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΡΡΑ
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
Η απήχηση των θεωριών συνομωσίας μέσα από την μελέτη της εκδοτικής
επιτυχίας στην Ελλάδα του πλέον χαρακτηριστικού σχετικού δείγματος, των
Πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών, συζητήθηκε στην εκδήλωση που
διοργάνωσε το ΚΙΣΕ για την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Ψαρρά «Το
μπεστ σέλερ του μίσους. Τα "Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών" στην Ελλάδα,
1920-2013», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλις. Η εκδήλωση έγινε στις
17.3.2014, στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, με τη
συμμετοχή του συγγραφέα του βιβλίου και διακεκριμένων ομιλητών, όπως του
γεν. γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργο Καλαντζή, και του προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής
Βιβλιοθήκης κ. Σταύρου Ζουμπουλάκη.
Την εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε με χαιρετισμό του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, παρουσίασε ο
δημοσιογράφος και γεν. γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ, ο οποίος προλόγισε τους ομιλητές και
συντόνισε τη συζήτηση που ακολούθησε.
Πώς ένα χονδροκομμένο συκοφαντικό κείμενο -που από το 1921 έχει αποδειχθεί ότι
είναι πλαστογράφημα- κατάφερε επί έναν αιώνα να έχει γίνει το μοντέλο κάθε
σύγχρονης θεωρίας συνωμοσίας και το ευαγγέλιο του αντισημιτισμού;
Ο αταβιστικός φόβος των ανθρώπων τροφοδοτεί τις θεωρίες συνομωσίας ανεξάρτητα από
το πόσο παράλογες είναι αυτές, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Καλαντζής. Οι κοινωνίες
πρέπει πρωτίστως να εμπλακούν στη διαδικασία αναγνώρισης των λαθών τους ώστε να μην
τα επαναλάβουν. Το έλλειμμα γνώσης ήταν η αιτία και η ίδια η γνώση είναι η απάντηση ώστε
η νέα γενιά να συνειδητοποιήσει ότι μόνον αποβάλλοντας τις προκαταλήψεις μπορούμε να
είμαστε άνθρωποι, τόνισε ο γ.γ. Θρησκευμάτων.
Διεξοδική ανάλυση του φαινομένου της διάδοσης των «Πρωτοκόλλων» έκανε κατά την εισήγησή του ο κ. Σταύρος
Ζουμπουλάκης. Η αντιεβραϊκή προπαγάνδα των «Πρωτοκόλλων» στηρίχθηκε στις κατά περιόδους σκοπιμότητες
και τάχθηκε στην υπηρεσία του αντιμπολσεβικισμού αρχικά, στην υπηρεσία του Ναζισμού και την προετοιμασία
της Τελικής Λύσης στη συνέχεια και -στην μεταπολεμική περίοδο- στην υπηρεσία της αντι-ισραηλινής
προπαγάνδας, μέσα από την πρόφαση του αντισιωνισμού, εξήγησε ο κ. Ζουμπουλάκης, για να καταλήξει στους
κινδύνους που πηγάζουν από την αποκαλυπτική ρητορική, αλλά και από την υποτίμηση του ρόλου των «κηρύκων
του μίσους». «Δεν είναι απλά γραφικοί τύποι, αλλά εκείνοι που εκμεταλλεύονται καταστάσεις και δηλητηριάζουν
τη σκέψη των ανθρώπων», τόνισε ο κ. Ζουμπουλάκης. Ο ομιλητής συνέχισε αναφερόμενος στην εκδοτική πορεία
των «Πρωτοκόλλων» στην Ελλάδα και εξέτασε τις διαφορές στη διάδοση του λιβελογραφήματος στη χώρα μας σε
σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.
«Το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά, θα κάνει την επίκληση των Πρωτοκόλλων δυσκολότερη στο μέλλον και θα
αποτελέσει όπλο στη μάχη κατά του ρατσισμού», με αυτά τα λόγια ολοκλήρωσε την παρουσίασή του ο κ.
Ζουμπουλάκης.
Ο Δημήτρης Ψαρράς μίλησε για τους λόγους που τον ώθησαν στην καταγραφή και μελέτη της πορείας των
«Πρωτοκόλλων» και στη συγγραφή του βιβλίου που το αφιερώνει στη «Μνήμη των έξι εκατομμυρίων». Ήδη από
την αρχή της σχετικής έρευνάς του, ο Δημ. Ψαρράς συνειδητοποίησε ότι η χρήση και αναπαραγωγή του
πλαστογραφήματος είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμη και απ΄όσο ένας μελετητής μπορούσε να φανταστεί. Με
τελευταία τρανταχτά παραδείγματα την αναδημοσίευση των Πρωτοκόλλων στο βιβλίο του Κ. Πλεύρη και τη
ρητορική τους να εδράζεται στην ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, ο Δημήτρης Ψαρράς τόνισε το μέγεθος του
κινδύνου από την βαθιά ριζωμένη προπαγάνδα.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση -που εστιάστηκε στους φορείς τους αντισημιτισμού στην Ελλάδα, τους
τρόπους αντίδρασης, τον εντοπισμό των ευθυνών και τη σημασία της αντίστασης στο φαινόμενο, αλλά και στο
ρατσισμό γενικότερα- ενώ στο τέλος της εκδήλωσης ο συγγραφέας υπέγραψε βιβλία.
Στην εκδήλωση παρέστησαν άνθρωποι του πνεύματος, όπως ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Μάριος Μπέγζος, η κα Κριστίνα Λε του πολιτικού τμήματος της Πρεσβείας
των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής, πρόεδροι και εκπρόσωποι των εβραϊκών
οργανώσεων και συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου.
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«Προς τι ο αντισημιτισμός;»
Διημερίδα της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας
Τη δική τους προσέγγιση στα αίτια και τις εκφράσεις του αντισημιτισμού στην ιστορία και τη σύγχρονη κοινωνία
έδωσαν ψυχαναλυτές και ψυχίατροι, σε μια επιστημονική διημερίδα που διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 14 & 15
Μαρτίου 2014, η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (ΕΨΕ).
Η Διημερίδα με θέμα «Προς τι ο αντισημιτισμός;», πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε, με την υποστήριξη
του ΚΙΣΕ, του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και της πρεσβείας του Ισραήλ.
Πρωτοτυπώντας στην εξέταση του φαινομένου του αντισημιτισμού για πρώτη φορά από τη σκοπιά της
ψυχανάλυσης, η Διημερίδα προσέλκυσε το ενδιαφέρον όχι μόνον των ειδικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά
και πλήθος κόσμου.
Προσκεκλημένος ως κύριος ομιλητής στη Διημερίδα ήταν ο Ισραηλινός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και ιστορικός
Eran Rolnik, ο οποίος παρουσίασε το θέμα «Ιστορία και ασυνείδητο: η θέση του τραύματος κατά την ανάπτυξη
της ψυχανάλυσης στο Ισραήλ».
Σε συνέχεια της έναρξης των εργασιών, που έγινε με χαιρετισμό της προέδρου της ΕΨΕ κας Σταυρούλας
Μπεράτη, Έλληνες ψυχαναλυτές παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους πάνω στις διαφορετικές πλευρές του θέματος.
Συμμετείχαν οι: Αριέλλα Ασέρ με θέμα « Η ψυχανάλυση στη δίνη του αντισημιτισμού», Αθανάσιος Αλεξανδρίδης
με θέμα «Ο αντισημιτισμός ως ναρκισσισμός του θανάτου», Κλαίρη Συνοδινού με θέμα «Καθήκον συνδέσεων –
Καθήκον μνήμης», Μαρίλια Aisensein με θέμα «Για την υπακοή: η παθολογία του κομφορμισμού», Ελένη Berner
για τον «Αντισημιτισμό στις ψυχαναλύσεις στη Βιέννη – αποτελέσματα μιας ομάδας εργασίας με διεθνή
συμμετοχή», Σωτήρης Μανωλόπουλος «Ιούδας φλεγόμενος».
Δύο μοναδικές στο είδος τους ταινίες, οι οποίες προβλήθηκαν κατά την Διημερίδα, έδωσαν βήμα σε επιπλέον
ανάλυση και ερμηνείες. Προβλήθηκαν οι ταινίες «Νύχτα και Καταχνιά» (Αlain Resnais, Γαλλία 1956), για την
εξόντωση των Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και το ντοκυμαντέρ «Ένας Ειδικός –
πορτραίτο ενός σύγχρονου εγκληματία» (Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισραήλ, 1998 – 1999) με θέμα τη
δίκη του Αϊχμαν στην Ιερουσαλήμ. Για την πρώτη ταινία μίλησε η Χρυσή Γιαννουλάκη με θέμα «Μυθολογία και
προπαγάνδα του αντισημιτισμού – το παράδειγμα μιας ταινίας», ενώ τη δεύτερη ταινία σχολίασαν η Αριέλλα Ασέρ
και ο Νίκος Τζαβάρας.
Την Διημερίδα παρακολούθησαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των εβραϊκών οργανισμών ενώ εκ μέρους του ΚΙΣΕ
παρέστησαν ο πρόεδρος κ. Βενιαμίν Αλμπάλας και ο αντιπρόεδρος καθηγητής κ. Μάνος Αλχανάτης.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ
Ομιλία του γ.γ. του ΚΙΣΕ
Στις 14 & 15 Μαρτίου 2014, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ διοργάνωσε διεθνή διημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος
των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων για την έξαρση του νεοναζισμού, του φασισμού και του
ρατσισμού στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο», με τη συμμετοχή του προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων Τζιμ Μπουμέλα και γνωστών εκπροσώπων των ΜΜΕ.
Μεταξύ των εισηγητών στις 14.3.2014 ήταν και ο δημοσιογράφος και γενικός γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ
Ισαάκ Ελιέζερ, ο οποίος έκανε εισήγηση με θέμα «Η λήθη του Ολοκαυτώματος, η παραποίηση της ιστορίας,
η ξενοφοβία και ο αντισημιτισμός είναι οι πύλες εισόδου του Νεοναζισμού στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη». Στις 14.3.2014 στη διημερίδα συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος, ο ταμίας και ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ.κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, Δανιήλ Μπεναρδούτ και
Μαρσέλ Σολομών. Ο πρόεδρος της ΔΟΔ, εκπρόσωπος πάνω από 100 δημοσιογραφικών ενώσεων, μίλησε για
τις εκφάνσεις του φασισμού όπως αποτυπώνονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε όλη την Ευρώπη.
Παρακάτω παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ομιλίας του κ. Β.Ι. Ελιέζερ, που με αναλυτική
προσέγγιση καταγράφουν την πορεία ανοχής του αντισημιτισμού από την μεταπολεμική εποχή μέχρι σήμερα,
τονίζοντας παράλληλα το ρόλο των ΜΜΕ ως τμήματος της ευρύτερης κοινωνίας:
«27 Ιανουαρίου 1945: Ο κόκκινος στρατός εισβάλλει στο κολαστήριο του θανάτου, στο Αουσβιτς. Οι πρώτες
φωτογραφίες των σκελετωμένων ανθρώπων μεταδίδονται με επιφύλαξη. …Ο κόσμος δεν μπορούσε να
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πιστέψει αυτά που ο Τύπος μετέδιδε. …Ποιος δημοσιογράφος της εποχής εκείνης θα μπορούσε να
φανταστεί ότι 70 χρόνια αργότερα ένα νέο κίνημα, το κίνημα του Νεο-Ναζισμού, θα έθετε ως πρότυπο
κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς τις αρχές του Ναζισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και όμως!
ΣΗΜΕΡΑ: Μόλις 69 χρόνια, αφότου η ανθρωπότητα αντίκρισε την πιο απεχθή βιομηχανία θανάτου, στο
Άουσβιτς –Μπρκενάου: Στην Ουγγαρία, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος JOBBIK ζητάει την ονομαστική
καταγραφή των Εβραίων για την προάσπιση της ασφάλειας της χώρας του. Το 2013! Αντιεβραϊκά συνθήματα,
στα γήπεδα της Ευρώπης και νέος νεο-ναζιστικός χαιρετισμός, σύμβολο νίκης, πανηγυρισμών αλλά και μίσους
είναι πλέον συχνά φαινόμενα στα Ευρωπαϊκά γήπεδα. Στην Τουλούζ δολοφονούνται αθώα εβραιόπουλα. Στην
Ουκρανία, το ακροδεξιό κόμμα Σβόμποτα και οι Νεοναζί δεν χάνουν ευκαιρία για να εκμεταλλευθούν την ταραχή
και την απόγνωση των Ουκρανών για να κερδίσουν πόντους στη διεκδίκηση της εξουσίας την επόμενη μέρα μετά
τον εμφύλιο σπαραγμό. Και εδώ στη χώρα μας, αρνητής του Ολοκαυτώματος, υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα.
Και την ώρα που η Θεσσαλονίκη γίνεται η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Νεολαίας, υβριστής του Ολοκαυτώματος και
της μνήμης των 6.000.000 αδελφών μας, δηλώνει υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και η Πλατεία
Ελευθερίας, από τόπος μαρτυρίου χιλιάδων Εβραίων, επιχειρήθηκε από διάφορους κύκλους να μετατραπεί σε
χώρο πολλαπλών χρήσεων και το μνημείο του Ολοκαυτώματος, μοναδικό στη Θεσσαλονίκη, να
περιθωριοποιηθεί ακριβώς για να υποτιμήσει τις ευθύνες όλων εκείνων που με απάθεια απλά παρατηρούσαν τη
σύλληψη και το διωγμό των ανθρώπων της διπλανής πόρτας. …Η λήθη του Ολοκαυτώματος, η παραποίηση
της ιστορίας, η ξενοφοβία και ο αντισημιτισμός είναι οι πύλες εισόδου του Νεοναζισμού στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη…
ΑΝΟΧΗ: Εφημερίδα «ΑΛΦΑ 1», 3-4/1/2009. Αρχηγός πολιτικού κόμματος, με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση
και δύο χρόνια αργότερα με κυβερνητική συμμετοχή, δηλώνει ότι «ο Εβραίος μυρίζει αίμα». Η δήλωση αυτή
περνάει σχεδόν ασχολίαστη (εκτός από ένα άρθρο του Πάσχου Μανδραβέλη, στις 14/3/2009), από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είναι ένα δείγμα ανοχής απέναντι σε μία δήλωση την οποία θα ζήλευε και ο
αρχηγός της ναζιστικής προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαίμπελς.
… Η δικαστική εμπλοκή του Κωνσταντίνου Πλεύρη για το βιβλίο του «Εβραίοι, όλη η αλήθεια», καταλήγει ως
γνωστόν με απαλλακτική για τον συγγραφέα απόφαση με το βασικό επιχείρημα ότι οι αναφορές του είχαν στόχο
τους «Εβραιοσιωνιστές» και όχι τους «Εβραίους».
… Ο ίδιος αρχηγός κόμματος, στις 15/5/2013 δηλώνει στο ART channel ότι «δεν υπάρχουν φτωχοί Εβραίοι.
Όποιος ξέρει Έλληνα Εβραίο φτωχό να μου το πει» και ότι «μόνον αυτούς δεν έχει επηρεάσει η οικονομική
κρίση», λέει ανενόχλητος. Και την επόμενη μέρα, ουδέν σχόλιον από κανένα μέσο ενημέρωσης.
Μητροπολίτης της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προβάλλει το Ολοκαύτωμα ως ένα μύθο, ως μια
συνωμοσία των Εβραίων, μέσω ενός καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας, σχεδόν ανενόχλητος.
Είναι μόνο ενδεικτικά παραδείγματα της ανοχής που επέδειξε το σύστημα των Μέσων Ενημέρωσης σε έκδηλα
φαινόμενα μισαλλοδοξίας και Αντισημιτισμού.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Πέραν όμως της ανοχής υπάρχουν και τα φαινόμενα της συμμετοχής κάποιων μέσων
ενημέρωσης στην Αντισημιτική προπαγάνδα.
Δημοσιεύματα του τύπου «οι Σιωνιστές καίνε τα δάση μας» ή ότι «οι Σιωνιστές καταλαμβάνουν τη Κρήτη»
αποτελούσαν το πρώτο καλωσόρισμα του Νεοναζισμού στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο εμπρησμός της
συναγωγής των Χανίων το 2010, όπου ορισμένοι, λίγοι ευτυχώς, δημοσιογράφοι ούτε λίγο ούτε πολύ υιοθέτησαν
την συνωμοσιολογική άποψη ότι η ενέργεια αυτή ήταν έργο της Ισραηλινής Μοσάντ. Σκοπίμως δε,
χρησιμοποιείται ο όρος «Σιωνιστές», έτσι ώστε δημοσιογράφοι και μέσα, να μην κατηγορηθούν για αντισημιτισμό,
προφασιζόμενοι ότι δεν βάλλουν εναντίον των Εβραίων αλλά εναντίον των Σιωνιστών. Εξ ου και ο όρος
«Εβραιοσιωνιστής», που καθιέρωσε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης. Είναι η σύγχρονη μορφή του Αντισημιτισμού και
χρησιμοποιείται τόσο από την Άκρα Δεξιά όσο και από κύκλους της Αριστεράς που επιθυμούν την
απονομιμοποίηση του ιδίου του δικαιώματος ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ.
Και προσφάτως, τηλεστάρ της ελληνικής τηλεόρασης φιλοξένησε ηγετικά στελέχη νεοναζιστικού κόμματος,
αφήνοντάς τους να ξετυλίξουν τη χυδαία ιδεολογία τους χωρίς κανέναν απολύτως αντίλογο. Το ίδιο συνέβη και με
άλλους προσκεκλημένους του, που κατηγορούσαν τους Εβραίους ως υπευθύνους για την κατάργηση του
θρησκεύματος από τις ταυτότητες και για το θάνατο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου.
«Οι συνθήκες αυτές δεν είναι καινούργιες, μόνο επαναλαμβανόμενες, άλλοτε μέσω του ίδιου μοτίβου κι άλλοτε
μέσα από παραλλαγές του», παρατηρεί η Γαρυφαλλιά Μίχα, ερευνήτρια στο Ερευνητικό Ίδρυμα Yad Vashem,
στην Ιερουσαλήμ.
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… Κατά την καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ρίκα Μπενβενίστε, «Αποκλείοντας τη λογοκρισία
και αποφεύγοντας τη σκόπελο της ποινικοποίησης της πολιτικής (κατασταλτικά μέτρα τα οποία ενδέχεται να
στραφούν εναντίον των δημοκρατικών θεσμών) διανοίγεται ένα πεδίο πολιτικής ευθύνης την οποία καλούνται να
επιδείξουν ή να αρνηθούν τα ΜΜΕ.
Η ΒΙΑ: Όταν βεβηλώνονταν εβραϊκά νεκροταφεία με αγκυλωτούς σταυρούς, σχεδόν κανένας δεν αντιδρούσε.
Ούτε η Πολιτεία, ούτε τα Μέσα Ενημέρωσης, ούτε καν οι άνθρωποι της διανόησης. Και βεβαίως κανένας και ποτέ
δεν συνελήφθη. Τις βεβηλώσεις ακολούθησαν οι εμπρησμοί συναγωγών και μόνον τότε η κοινή γνώμη
αφυπνίσθηκε. Αλλά ήταν ήδη αργά. Βεβηλώθηκαν αργότερα, το νεκροταφείο των Ιωαννίνων, η συναγωγή του
Βόλου και το μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Ρόδο. …Και μετά ήρθαν τα τάγματα εφόδου… Οι μοτοσικλετιστές
με τα μαύρα, οι αυθαίρετοι ελεγκτές νομιμότητας, οι κυνηγοί μεταναστών, οι αυτόβουλοι λογοκριτές που
περικυκλώνουν θέατρα …Όλα αυτά τα φαινόμενα δείχνουν ότι κάποιοι επιθυμούν και επιδιώκουν μια νέα «νύκτα
κρυστάλλων».
Η βία του λόγου, έντυπου ή προφορικού, εξελίσσεται μοιραία στην άσκηση βίας εις βάρος της
στοχοποιημένης κοινωνικής ομάδας…
ΠΑΙΔΕΙΑ: Η απάντηση η δική μας συνοψίζεται σε μία λέξη: Παιδεία. Οφείλουν οι παλαιότεροι να θυμηθούν, και οι
νεώτεροι να διαβάσουν και να διδαχθούν ότι όταν ο άνθρωπος μισεί το συνάνθρωπό του μόνο και μόνο επειδή
είναι διαφορετικός, τότε εγκλήματα όπως το Ολοκαύτωμα μπορούν να επαναληφθούν.
… Παιδεία όμως σημαίνει και ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι
καταλυτικός.
… Για να μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι τα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να είναι μοχλός ανάσχεσης της δύναμης
του Νεοναζισμού και του Φασισμού στην Ελλάδα είναι απαραίτητη η σύνταξη από την ΕΣΗΕΑ, ενός κώδικα
δεοντολογίας, ενσωματώνοντας τις προτάσεις του Στέλιου Κούλογλου όπως αυτές καταγράφηκαν στην
περσυνή ημερίδα της ΕΣΗΕΑ για τα ΜΜΕ και το Νεοναζισμό…».

Τιμητική βράβευση του Προέδρου του EJC από την Ρουμανία
Σε ειδική εκδήλωση, που έγινε στο προεδρικό μέγαρο
Κοτροτσένι στο Βουκουρέστι, στις 11.3.14, ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου EJC Μοσέ Κάντορ έλαβε την
ύψιστη κρατική διάκριση της Ρουμανίας, τον «Μέγα Σταυρό του
Εθνικού Τάγματος της Αξίας». Τον Μεγαλόσταυρο απένειμε στον
κ. Κάντορ ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Τράιαν Μπασέσκου,
παρουσία Ρουμάνων αξιωματούχων, διπλωματών και προέδρων
Εβραϊκών Κοινοτήτων από όλη την Ευρώπη. Στην εκδήλωση
αυτή ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο
του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα ο οποίος ήταν προσκεκλημένος
του προέδρου του EJC.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Ρουμάνος Πρόεδρος κατά την
τελετή, η απονομή της διάκρισης αυτής αποτελεί «σύμβολο βαθιάς εκτίμησης στο ηθικό και θεσμικό έργο του Δρα
Κάντορ το οποίο έχει συμβάλει στην ανοχή, συναδέλφωση και την ειρήνη στην Ευρώπη, καθώς και για την
καθοριστική συμβολή του στη διατήρηση της εβραϊκής κληρονομιάς, στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ
θρησκειών και εθνοτικών ομάδων και στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ρουμανίας και Ισραήλ».
«Είναι τιμή μου που λαμβάνω τη διάκριση αυτή η οποία αντικατοπτρίζει την ανάγκη για περισσότερη ανοχή και
ειρήνη στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του EJC λαμβάνοντας το μετάλλιο.
Ο Μοσέ Κάντορ έχει βραβευθεί με κρατικές διακρίσεις από την Πολωνία, την Ουκρανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και
την Ιταλία, αλλά και από ευρωπαϊκούς φορείς.
Μετά την τελετή ο Μ. Κάντορ και οι Εβραίοι ηγέτες της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας είχαν συναντήσεις με τον
Πρόεδρο της Ρουμανίας Μπασέσκου και με τον πρωθυπουργό Βίκτωρ Πόντα και συζήτησαν επίκαιρα θέματα για
την εβραϊκή ζωή στην Ευρώπη.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ AJC ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στις 5 και 6 Μαρτίου 2014 πολυμελής αντιπροσωπεία της
Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής AJC, με επικεφαλής τον
πρόεδρό της κ. Στάνλεϋ Μπέργκμαν και τον εκτελεστικό διευθυντή
κ. Ντέιβιντ Χάρις, επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε υψηλόβαθμες
συναντήσεις. Στην αντιπροσωπεία μετείχε, επίσης, ο πρόεδρος της
ελληνοαμερικανικής οργάνωσης «Συντονισμένη Δράση Ελλήνων»
κ. Αντριου Μανάτος, επισφραγίζοντας για μία ακόμη φορά τη στενή
συνεργασία μεταξύ της AJC και της Ελληνο-Αμερικανικής
κοινότητας στις ΗΠΑ.
Η αντιπροσωπεία, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ.
Βενιαμίν Αλμπάλα, είχε συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο, τον υπουργό Πολιτισμού κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο
Δένδια, τον υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο μαζί με τον γεν. γραμματέα Θρησκευμάτων κ.
Γιώργο Καλαντζή, καθώς και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο (φωτογραφία). Ο κ. Χάρις
είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε να
δεχθεί το σύνολο της αντιπροσωπείας. Επίσης, ο κ. Χάρις, ο κ. Ρίτσαρντ Μπέρκμαν πρόεδρος του Κυβερνητικού
Συμβουλίου της AJC, o κ. Τζον Σαπίρο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος του Εκτελεστικού της
AJC, και ο επιχειρηματίας κ. Μάθιου Μπρόνφμαν, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Β. Αλμπάλα και
τον γεν. γραμματέα κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, στο
γραφείο του στη Βουλή, με την παρουσία της κας Ρένας Δούρου και του κ. Νίκου Παππά.
Η υποδοχή των ξένων επισήμων έγινε το βράδυ της 4ης Μαρτίου, με δείπνο που παρέθεσαν στο Πνευματικό
Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Αθηνών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ελληνικού Εβραϊσμού,
του προέδρου του ΕΜΕ κ. Μάκη Μάτσα και του πρέσβη του Ισραήλ κ. Α. Μέκελ. Γεύμα εργασίας παρέθεσε,
επίσης, το ΚΙΣΕ στα Γραφεία του, ενώ η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος από τη
διευθύντριά του κα Ζανέτ Μπαττίνου.
Η αντιπροσωπεία ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στην Αθήνα με γεύμα εργασίας
στην Αθηναϊκή Λέσχη, το οποίο παρέθεσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ κ. Κώστας Καραγκούνης (φωτογραφία).
Συμμετείχαν οι βουλευτές: Βασίλης Κικίλιας, Άννα Ασημακοπούλου, Αντζελα
Γκερέκου, Βασίλης Οικονόμου, Γαβριήλ Αβραμίδης και Νάσος Αθανασίου. Στη
συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Β. Αλμπάλας, ο
πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αριε Μέκελ και η επιτετραμμένη κα Τάμι
Μπεν Χαΐμ, καθώς και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής και ο γεν.
γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ.
Κοινά θέματα που επισημάνθηκαν σε όλες τις συναντήσεις ήταν οι ιστορικοί δεσμοί και η συμβολή του ελληνισμού
και του εβραϊσμού στην ανθρωπότητα, και στις αρχές του Δυτικού Πολιτισμού. Επίσης συζητήθηκαν τα οφέλη
από τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στους τομείς της τεχνολογίας και της έρευνας. Συζητήθηκαν
ακόμη οι διεθνείς εξελίξεις, ο ρατσισμός και η σθεναρή στάση της Ελλάδας κατά του νεοναζισμού, η σημασία της
παιδείας για το μέλλον της σύγχρονης κοινωνίας, η επιστροφή των προπολεμικών αρχείων της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
από τη Μόσχα, το περίπτερο στο Άουσβιτς που θα στεγάσει μόνιμη έκθεση για το Ολοκαύτωμα της Ελλάδος κ.ά.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ντέϊβιντ Χάρις: «Σε όλες μας τις συναντήσεις είδαμε δυναμική υποστήριξη των
στρατηγικών δεσμών με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ, καθώς και καταδίκη του ρατσισμού συμπεριλαμβανομένης και
της νεοναζιστικής ιδεολογίας που προωθείται από την Χρυσή Αυγή. Επιπλέον, είμαστε ενθαρρυμένοι από την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της οικονομίας της Ελλάδας, παρά τα πολλά που υπολείπονται ακόμα να
γίνουν. Ήρθαμε στην Ελλάδα ως βαθιά ταγμένοι φίλοι και φεύγουμε από την Ελλάδα συνεχίζοντας να είμαστε
βαθιά ταγμένοι φίλοι».
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ Τ ΗΣ ΣΟ Α ΣΤ ΙΣ Ι.Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Στην Αθήνα η τελετή για την Ημέρα Μνήμης της Σοά έγινε στις 27.4.2014, στο εβραϊκό νεκροταφείο και ξεκίνησε
με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν και ακολούθησε η ομιλία του Δρα Φιλολογίας
του ΑΠΘ και συγγραφέα κ. Λέων Ναρ.
Στη Θεσσαλονίκη η τελετή έγινε στις 27.4.2014, στη Συναγωγή Μοναστηριωτών, κατά την οποία η κεντρική
ομιλία έγινε από τον Καθηγητή κ. Γιώργο Τσιάκαλο.
Στη Λάρισα η Κοινότητα τίμησε τη Μνήμη των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 με
εκδήλωση στη Συναγωγή, κατά την οποία 5 απόγονοι ομήρων διηγήθηκαν με πολλή συγκίνηση τις ιστορίες των
γονιών τους, αλλά και πώς οι ιστορίες αυτές σημάδεψαν τις δικές τους ζωές.
Στο Βόλο η τελετή έγινε στις 27.4.12, στη Συναγωγή, με επιμνημόσυνη δέηση από τον κ. Μάκη Μωυσή και το
άναμμα των κεριών από τον όμηρο κ. Ντίνο Μάτσα και την απόγονο της Β’ Γενιάς Ομήρων κα Μηλίτσα Αβδελά.
Στη συνέχεια προβλήθηκε στο Κοινοτικό Κέντρο το ντοκιμαντέρ «Ενώπιον των Γειτόνων μου».
Στη Χαλκίδα η Ημέρα Μνήμης έγινε στις 27.4.14 στη Συναγωγή και την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο κ. Χαϊμ
Ισχακής. Η κεντρική ομιλία έγινε από το γενικό γραμματέα της Κοινότητας κ. Μάριο Μάϊση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ της Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Στις 19.2.2014, η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης προχώρησε στην κατάθεση αίτησης κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ηθική δικαίωση και την επιστροφή
των λύτρων που κατέβαλε μέχρι το 1943 στις Γερμανικές Δυνάμεις Κατοχής για την απελευθέρωση των μελών
της Κοινότητας που υποχρεώθηκαν, δια της βίας, να εργαστούν σε καταναγκαστικά έργα σε όλη την Ελλάδα.
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης είχε ξεκινήσει δικαστικό αγώνα για την ηθική δικαίωση και την επιστροφή
των λύτρων μέσω των Ελληνικών δικαστηρίων το 1997. Η διαδικασία, που διήρκησε 17 χρόνια, ολοκληρώθηκε το
Δεκέμβριο του 2013, με την απόρριψη του αιτήματος της Κοινότητας από τον Άρειο Πάγο, λόγω δωσιδικίας.
Στις 4.3.14 για το θέμα αυτό, το ΚΙΣΕ έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Ελλάδος υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την προσφυγή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Στρασβούργο, απαιτώντας από τη Γερμανία την επιστροφή του
ποσού των 1,9 δισεκατομμυρίων δραχμών (σημερινής αξίας 61 εκατομμυρίων δολαρίων), που πληρώθηκαν στον
Ναζί Διοικητή της Μακεδονίας Μαξ Μέρτεν για την απελευθέρωση των 10.000 Εβραίων ανδρών της πόλης που
υποχρεώθηκαν από τις ναζιστικές Αρχές να εργαστούν κάτω από αντίξοες και απάνθρωπες συνθήκες.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καλεί τη Γερμανία να επιλύσει οριστικά το ζήτημα αυτό και να
επιστρέψει το απαιτούμενο ποσό στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης».

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
Ύστερα από συζητήσεις μεταξύ των διοικήσεων του ΑΠΘ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης επισημοποιήθηκε η ίδρυση
της έδρας Εβραϊκών Σπουδών και η ανέγερση μνημείου στο χώρο του ΑΠΘ, το οποίο αναπτύχθηκε στο χώρο
που καταλάμβανε, μέχρι το 1943, το παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης.
Η έναρξη της λειτουργίας της έδρας προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και οι απαιτούμενοι
πόροι για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής θα καλυφθούν με την οικονομική στήριξη της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης.
Σκοπός είναι η αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης και η παραγωγή και η μετάδοση της επιστημονικής γνώσης
στον τομέα της ιστορίας και του εβραϊκού πολιτισμού. Η ίδρυση έδρας Εβραϊκών Σπουδών στο ΑΠΘ αποκτά
ξεχωριστή σημασία, καθώς ιδρύεται σε μία πόλη, η ιστορία της οποίας συνδέεται άμεσα με τον εβραϊκό πολιτισμό.
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71 ΧΡΟΝΙΑ από την ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ
από τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για το ΑΟΥΣΒΙΤΣ

* Διήμερο εκδηλώσεων

Στις 15 & 16 Μαρτίου 2014, με αφορμή τα 71 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού για το Άουσβιτς,
πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις μνήμης για τους 50.000 Θεσσαλονικείς Εβραίους που
θανατώθηκαν από τους Ναζί. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 15.3.14, με τελετή που έγινε στην αίθουσα «Αλλατίνι
– Ντασώ», στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, η οποία διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Κατά την τελετή χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας, κ. Πέτρος
Δημητρακόπουλος, εκ μέρους του δημάρχου Θεσσαλονίκης και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ. Ακολούθησε η ομιλία της ομότιμης καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κας Φραγκίσκης
Αμπατζοπούλου, με θέμα «Το Ολοκαύτωμα στις φωνές των επιζώντων». Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία της
Χορωδίας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του συνόλου μεσαιωνικής και βυζαντινής μουσικής Codex Κώδιξ ensemble.
Σολίστ ήταν η mezzosoprano Κασσάνδρα Δημοπούλου ενώ την αφήγηση έκανε ο ηθοποιός Έκτωρ Καλούδης.
Στις 16.3.2014, έγινε η Πορεία Μνήμης, η οποία ξεκίνησε από την Πλατεία
Ελευθερίας και κατέληξε στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης,
αφετηρία της εκτόπισης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης του Άουσβιτς-Μπιργκενάου. Στην Πορεία συμμετείχαν
εκατοντάδες πολίτες, εκπρόσωποι φορέων και μέλη του διπλωματικού σώματος.
Στην τελετή που ακολούθησε έγιναν χαιρετισμοί από τον υφυπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γκιουλέκα, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Αυτή η
πόλη έχει πολλά να θυμηθεί και να τιμήσει, που δεν το χει κάνει. Πρέπει να
αποκαταστήσουμε αυτό το έλλειμμα. Πολλές φορές έχω φωνάξει ότι δεν μπορεί αυτή η πόλη να ξεχνά- και έχει
ξεχάσει πάρα πολλά», τον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος χαρακτήρισε την ημέρα
της Πορείας «ημέρα λύπης και αυτοσυγκέντρωσης», τον πρόεδρο της Α’ Δημοτικής Κοινότητας κ. Πέτρο
Δημητρακόπουλο εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα 3.000 παιδιά (ηλικίας έως 5
ετών) που υπάρχουν καταγεγραμμένα στους καταλόγους του ληξιαρχείου του δήμου Θεσσαλονίκης και χάθηκαν
πρόωρα και βάναυσα στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς «και μαζί με αυτά χάθηκαν τα ταλέντα, τα όνειρα, οι
προσδοκίες τους», και τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΘεσσαλονίκηΑνοιχτή πόλη» κ. Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, ο οποίος επεσήμανε στο χαιρετισμό
του ότι «η σημερινή Θεσσαλονίκη δεν έχει τίποτα να χάσει, αλλά να κερδίσει
αναγνωρίζοντας το ιστορικό παρελθόν της. Γιατί μια πόλη που δεν σέβεται το
παρελθόν της δεν έχει μέλλον». Στο τέλος της τελετής σε μια συμβολική κίνηση οι
συμμετέχοντες απόθεσαν λευκά γαρύφαλλα στις ράγες των τρένων.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
Θεσσαλονίκης, η συμβολική Πορεία Μνήμης για τους Εβραίους της
Θεσσαλονίκης να καθιερωθεί ως θεσμός σε ετήσια βάση.

ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΧΑΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
Ο Σύλλογος Αποφοίτων του 2ου Γυμνασίου Λυκείου-Θεσσαλονίκης «Ικτίνος», διοργάνωσε στις 6 & 7 Απριλίου
2014, στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου
Θεσσαλονίκης, εκδηλώσεις αφιερωμένες στους 99 μαθητές εβραϊκού θρησκεύματος, οι οποίοι διέκοψαν το 1943
τη φοίτησή τους λόγω της Γερμανικής Κατοχής.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τελετή που έγινε στο Θέατρο του σχολικού συγκροτήματος κατά την οποία μίλησαν ο
ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ κ. Γεώργιος Αναστασιάδης και ο συγγραφέας κ. Σάμμυ Βαρσάνο. Μετά τις ομιλίες ο
ηθοποιός κ. Αλμπέρτος Εσκενάζη ανέγνωσε ποιήματα και στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια τιμητικής
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
πλακέτας στη μνήμη των μαθητών που χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου
Αποφοίτων «Ικτίνος» κ. Γιώργο Συνεφάκη και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.
Την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε στο θέατρο «Άνετον», η θεατρική παράσταση «Άγνωστος Αριθμός» που
σκηνοθέτησε και ερμήνευσε ο ηθοποιός Αλμπέρτος Εσκενάζη. Το έργο παρουσιάζει το μονόλογο ενός
κρατούμενου του Άουσβιτς, ο οποίος προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση αποτελεί φόρο τιμής στους
Εβραίους μαθητές που χάθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια του πολέμου.

Ι ΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Από 28 έως 30 Μαρτίου 2014 διοργανώθηκε από το Δήμο Ιωαννιτών, το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, υπό την
αιγίδα της Πρεσβείας του Καναδά και των Πρεσβειών των 22 χωρών-μελών της
Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), τριήμερο
εκδηλώσεων μνήμης για τα 70 χρόνια από τον εκτοπισμό και το Ολοκαύτωμα
των Εβραίων της πόλης. Για τις εκδηλώσεις, οι οποίες περιελάμβαναν εκθέσεις,
ομιλίες, προβολές ταινιών, θρησκευτικές λειτουργίες στη Συναγωγή και μουσικές εκδηλώσεις, βρέθηκαν στα
Ιωάννινα 18 πρέσβεις χωρών απ΄ όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο πρέσβης του Καναδά κ. Ρόμπερτ
Πεκ, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία για τις επετειακές εκδηλώσεις. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο πρόεδρος
του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, καθώς και οι πρόεδροι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Αθήνας κ. Μίνος Μωυσής,
Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζος, Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, Χαλκίδας κ. Μάκης
Μάισης, Κέρκυρας κ. Ζαχαρίας Ματαθίας, και το μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ και της διαχειριστικής Επιτροπής Ρόδου
κ. Μωυσής Κωνσταντίνης.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28.3.14 με τα εγκαίνια της έκθεσης του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδος (ΕΜΕ), «Η Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων: Διαδρομή στο
χρόνο», τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων
(φωτογραφία). Κατά την εκδήλωση η διευθύντρια του ΕΜΕ κα Ζανέτ Μπαττίνου
έκανε την παρουσίαση της έκθεσης, η οποία διήρκησε από τις 24.3.14 έως τις
13.4.14 και ακολούθησαν χαιρετισμοί των επισήμων. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στον πολιτιστικό χώρο «Δ. Χατζής», με θέμα
«Πτυχές της Ιστορίας των Ιωαννίνων κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», κατά την οποία έγιναν
εισηγήσεις από τον ιστοριογράφο κ. Αλέκο Ράπτη με θέμα «Η καταστροφή της εβραϊκής κοινότητας από τους
Ναζί στις 25 Μαρτίου 1944» και την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα Ελένη Κουρμαντζή με θέμα
«Ιωάννινα, μια πολυπολιτισμική κοινωνία».
Στις 29.3.14, τα μέλη των ξένων αποστολών επισκέφθηκαν το εβραϊκό νεκροταφείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο
Ιωαννίνων και στη συνέχεια ο δήμαρχος Ιωαννιτών και η Ι.Κ. Ιωαννίνων παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν των μελών
της IHRA, των επικεφαλής των ξένων πρεσβειών – αποστολών και των επίσημων προσκεκλημένων.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε τιμητική εκδήλωση στη μνήμη των Γιαννιωτοεβραίων θυμάτων του
Ολοκαυτώματος στην αίθουσα Β. Πυρσινέλλος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Κατά την
εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η προϊσταμένη του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του υπουργείου
Εξωτερικών κα Φωτεινή Τομαή – Κωνσταντοπούλου με θέμα «Η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων στην
αποκατάσταση και διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Μαρτύρων». Κεντρική ομιλήτρια της
εκδήλωσης ήταν η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Άννα Φραγκουδάκη, η οποία ανέπτυξε το
θέμα «Η τραγική επέτειος του Μαρτίου 1944 και η επικαιρότητά της». Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την απονομή
βραβείων στους μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό παραγωγής κειμένων και βίντεο με θέμα το
Ολοκαύτωμα. Η πρωτοβουλία αυτή, μετά από πρόταση του ΕΜΕ, υλοποιήθηκε με την προκήρυξη εκπαιδευτικού
διαγωνισμού που ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας και ο οποίος πραγματοποιήθηκε στα σχολεία της Ηπείρου κατά

13

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
την περίοδο Δεκεμβρίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014. Οι εργασίες των μαθητών που συμμετείχαν θα αξιολογηθούν
και οι μαθητές που θα βραβευτούν θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν με τους καθηγητές τους το Στρατόπεδο
Συγκέντρωσης του Άουσβιτς στην Πολωνία, με χορηγία του ΕΜΕ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία της
Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Ιωαννιτών.
Οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή 30.3.14, αρχικά με
επιμνημόσυνη δέηση στην κατάμεστη Συναγωγή και μουσικό πρόγραμμα
(φωτογραφία), το οποίο ευγενικά προσέφερε η πρεσβεία της Ουγγαρίας.
Στη συνέχεια μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων της πόλης, κρατώντας
κεριά έκαναν ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Κάστρο στην μνήμη των «561
παιδιών» της Ι.Κ. Ιωαννίνων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
Ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, από
πρέσβεις ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας,
του Καναδά, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, καθώς και από εκπροσώπους
των Ι.Κ. Ελλάδος.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Μαβίλη, από την
Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία ερμήνευσε τη μπαλάντα του «Μαουτχάουζεν»
του Μίκη Θεοδωράκη.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβλήθηκαν η ταινία «Φιλιά εις τα παιδιά» του σκηνοθέτη
κ. Β. Λουλέ, το ντοκιμαντέρ «Ενώπιον των γειτόνων μου» του Γιώργου Γεδεών, καθώς και
η ταινία «1930-1942. Εβραϊκές Μνήμες από τη συνοικία Marolles-Midi των Βρυξελλών» της
Marta Marin-Domine.

ΛΑΡΙΣΑ
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΔΑΥΙΔ ΦΡΑΝΣΕΣ»
Μέρα συγκίνησης για την Κοινότητα της Λάρισας η Τετάρτη 26.2.14, καθώς το Δ.Σ.,
τηρώντας την απόφαση που ανακοίνωσε την ημέρα της κηδείας του Δαυίδ
Φρανσές, έδωσε το όνομά του σε μία αίθουσα του Εβραϊκού Δημοτικού Σχολείου.
Σύσσωμη η Κοινότητα έδωσε το παρών στη σεμνή τελετή στο Πνευματικό Κέντρο,
όπου ζωντάνεψαν στιγμές από τη ζωή και την κοινοτική δράση του Δαυίδ.
Πρώτος ομιλητής ο πρόεδρος της Κοινότητας και πολλά χρόνια συνεργάτης του,
Μώρις Μαγρίζος, περιέγραψε τον Δαυίδ Φρανσές ως υπεύθυνο, ακούραστο και
αποτελεσματικό «υπηρέτη» της Κοινότητας όλα τα χρόνια της σύντομης ζωής του,
αλλά και ως θρησκευόμενο και συνειδητοποιημένο Εβραίο οικογενειάρχη. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στη δράση του
ως επικεφαλής της Σχολικής Επιτροπής, θέση από την οποία δούλεψε με αφοσίωση και δυναμισμό για το καλό
του σχολείου, που το θεωρούσε βασικό πυλώνα της εβραϊκής ζωής, μαζί με τη Συναγωγή. Κλείνοντας ο
πρόεδρος είπε: «Εμείς θα κρατήσουμε από τον Δαυίδ ό,τι καλύτερο μας έδωσε: τον δυναμισμό του, την αφοσίωσή
του σε ό,τι αγαπούσε, τη θετική στάση του απέναντι στη ζωή, την κοινωνικότητά του, την εξυπνάδα και το χιούμορ
του, το χαμόγελο του. Και με την απόφασή μας αυτή σήμερα, να δώσουμε το όνομά του σε μια αίθουσα του
εβραϊκού μας σχολείου, που τόσο πολύ εκείνος αγάπησε, θα κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του και στις επόμενες
γενιές» και τόνισε ότι η καλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στη μνήμη του αγαπημένου μας
Δαυίδ Φρανσές θα είναι η υπόσχεση όλων να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κρατηθεί ζωντανό το σχολείο μας
για πάντα.
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ΛΑΡΙΣΑ
Η παλιά του συμμαθήτρια Ντόλλυ Φις – Καλδερών ανέσυρε αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια που μοιράστηκε
με τον «Φρανσέ», όπως τον φώναζαν στο σχολείο, αφού όλα τα αγόρια της τάξης είχαν κατά σύμπτωση το όνομα
«Δαυίδ». «Ακόμα ηχεί στα αυτιά μου το τρανταχτό του γέλιο και η δυνατή του φωνή όταν παίζαμε στην αυλή και
δεν θα ξεχάσω ποτέ τους ψιθύρους και τα νοήματα πίσω από την πλάτη του Αμορέ, όταν προσπαθούσε να με
βοηθήσει στα διαγωνίσματα των εβραϊκών». Στο ίδιο σχολείο ξαναβρέθηκαν και οι δυο, ως γονείς αυτή τη φορά
και πάλι ο Ντάβιντ, δραστήριος και πρόθυμος, χωρίς ποτέ να ενδιαφέρεται να προβάλει τον εαυτό του και το έργο
του, διεκδικούσε το καλύτερο για το συμφέρον των παιδιών και μετέδιδε την αγάπη του για το σχολείο σε όλους
τους γονείς. Η κα Φις τελείωσε λέγοντας χαρακτηριστικά «Ελπίζω ότι και οι δικές σας ξεχωριστές στιγμές μαζί του
θα είναι πάντα χαραγμένες στη μνήμη και στην καρδιά σας. Και να θυμάστε: οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν
τους ξεχνάμε!».
Πολύ συγκινητικά ήταν και τα λόγια που αφιέρωσε στον Δαυίδ Φρανσές ο Ραφαήλ Μουσάς, συμμαθητής των γιων
του, δίνοντας συγχρόνως και το μήνυμα της προσφοράς που παραδειγματίζει: «Ο Ντάβιντ για όλους εμάς τους
μικρότερους υπήρξε παράδειγμα. Θα τον θυμόμαστε όταν θα φτιάχνουμε κι εμείς τις οικογένειές μας, αφού υπήρξε
πολύ καλός οικογενειάρχης. Πατέρας του Σόλων και του Ζαχαρία, αλλά και δικός μου, διότι δεν ξεχώριζε κανένα
από τα παιδιά. Μας αγαπούσε όλους… Πάντα θα τον έχουμε στο μυαλό μας όταν κι εμείς θα κληθούμε να
βοηθήσουμε την Κοινότητα και να γίνουμε ενεργά μέλη της».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε στην αυλή του σχολείου, όπου ο Ραβίνος Λάρισας κ. Ηλίας Σαμπετάι απήγγειλε έναν
ψαλμό του Δαυίδ και συμπλήρωσε τη συγκίνηση της ημέρας απόδοσης τιμής σε έναν άνθρωπο ακέραιο, ευγενικό
και προσηνή, όπως χαρακτήρισε τον Δαυίδ Φρανσές, που αγάπησε, σεβάστηκε και τίμησε την Εβραϊκή
ταυτότητα. «Πρώτιστο κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός καλού, επιτυχημένου ατόμου», τόνισε ο Ραβίνος «δεν
είναι τα υλιστικά επιτεύγματα, αλλά το ‘’ευ ζην’’. Οι αρχές και οι αξίες που τον καθοδήγησαν και που εφάρμοσε
στην καθημερινή του ζωή. Η αναρτώμενη πινακίδα στο Εβραϊκό σχολείο τιμά και διαιωνίζει τη μνήμη του αγαπητού
σε όλους μας Δαυίδ, σ’ έναν χώρο που και ο ίδιος αγάπησε. Είναι η οφειλόμενη τιμή προς έναν πιστό υπηρέτη των
Εβραϊκών θρησκευτικών και πολιτιστικών μας ιδανικών». Η συγκίνηση κορυφώθηκε με την αποκάλυψη της
πλακέτας «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΑΥΙΔ ΦΡΑΝΣΕΣ» μπροστά στην αίθουσα, ενώ μέσα προβάλλονταν στην οθόνη η
φωτογραφία του με το γνώριμο, ζεστό χαμόγελό του…

ΒΟΛΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Η ΖΩΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ»
Στις 10.3.2014, η ηθοποιός & σκηνοθέτης κα Άννα Βαγενά, σε συνεργασία με την Ι.Κ. Βόλου και την υποστήριξη
της Διεύθυνσης Πολιτισμού Δ.Ο.Ε.Ο.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου, ανέβασε στο θέατρο της «Παλαιάς Ηλεκτρικής»
Βόλου το θεατρικό έργο του Ρομάν Γκαρί «Η Ζωή Μπροστά σου» στο οποίο πρωταγωνιστεί.
Στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου, το κοινό παρακολούθησε μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση η οποία,
εκτός του εβραϊκού ενδιαφέροντός της, αναφέρεται στο θρίαμβο της ανθρωπιάς και της αγάπης ενάντια στη
μισαλλοδοξία όλων εκείνων που προσπαθούν να χωρίσουν τους ανθρώπους σε φυλές, θρησκείες και έθνη.
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΡΙΜ
Στις 16.3.2014, έγινε στη Συναγωγή λειτουργία από το Ραβίνο κ. Ηλία Σαμπετάι και τον κ. Μάκη Μωυσή για τον
εορτασμό του Πουρίμ στην οποία παρευρέθησαν και μέλη των Ι.Κ. Λάρισας και Καρδίτσας.
Ακολούθησε εκδήλωση στο Κοινοτικό Κέντρο της Ι.Κ. Βόλου, την οποία επιμελήθηκε η κα Λίνα Σαμπεθάι, η οποία
απηύθυνε χαιρετισμό καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών ευχήθηκε χρόνια πολλά και ευχαρίστησε όλους
όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης και ο γεν. γραμματέας της Κοινότητας κ. Βίκτωρ Φιλοσώφ
μοίρασε δώρα στα παιδιά που προσέφερε η Κοινότητα.
Κατά την εκδήλωση αναγνώστηκαν ποιήματα και παίχτηκαν διάφορα μουσικά κομμάτια από τα παιδιά της
Κοινότητας.
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι
θάνατοι των:
-Σαμ Χαϊμ Μπενρουμπή, ετών 89
-Ματθίλδης Βενιαμίν Ησαΐα, ετών 97
-Δώρας Ζινοβί Φρίτμαν, ετών 62
-Υβόνης Σαλώμ Ιωχανά, ετών 85
-Σάρας-Μαζαλτώβ Σαμούηλ Καμόντο, ετών 69
-Λουίζας Σαμουήλ Μεδίνα, ετών 95
-Άννας Σαμουήλ Φόρτη, ετών 84
-Ελπίδας Σολομών Μάτσα, ετών 93
-Ρεγγίνας Γιουσέφ Λίτση, ετών 62
-Βικτωρίας Ισαάκ Ροτενμπέργκ, ετών 101
- Ζεράρ Κάρολου Σαϊα, ετών 82
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας
γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
-Σάρας Δανιήλ-Ραούλ Σαπόρτα, ετών 79
-Ραχήλ Ισχάκ Παρέντε, ετών 93
ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ
-Από το Ισραήλ μας ανακοινώθηκε η γέννηση της ΤαλιάΣοσανά, κόρης της Λωρένα-Γιαφά και του Ραββίνου
Μορντεχάι Φριζή.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές για καλή
σταδιοδρομία στη Βικτωρία Ιάκωβου Φριζή, που πήρε τα
πτυχία Ψυχολογίας και ΜΜΕ από την Πανεπιστημιακή
Σχολή Interdisciplinary Center της Herzliya και Μάστερ
Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβιβ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
* Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς και φίλους,
το ΚΙΣΕ, τον ΟΠΑΙΕ και τις Ισραηλιτικές Κοινότητες
Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Λάρισας και Βόλου για τη
συμπαράσταση στο βαρύ μας πένθος για την απώλεια της
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και
αδερφής Ραχήλ χήρας Ισχάκ Παρέντε.
Τα παιδιά Πίγχας & Σιμχά Παρέντε,
Σολομών & Ντόλλυ Παρέντε,
Μορδοχάι & Φλώρα Παρέντε
Τα αδέρφια Ντάννυ Εσδρά, Στερίνα Ερρέρα
Τα εγγόνια Ραχήλ, Ισάκ, Ισχάκ, Μισέλ, Δαυίδ, Ισαάκ
Η δισέγγονη Σάρρα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
* Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση στο βαρύ
μας πένθος για την απώλεια της αγαπημένης μας μητέρας,
γιαγιάς και προγιαγιάς Υβόνης Ιωχανά.
Τα παιδιά Νινέτα & Κώστας Κωστόπουλος
Μάσα Ιωχανά & Βίκτωρ (Μίμης) Δανιήλ
Τα εγγόνια Βασίλης, Κατερίνα
Σάμπης, Σόλων
Τα δισέγγονα Αριάννα, Αλέσια
* Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο πένθος
μας για την απώλεια της πολυαγαπημένης μας μητέρας,
γιαγιάς και θείας Λουίζας Μεδίνα.
Τα παιδιά Λίζα & Τζων Σολομών
Τα εγγόνια
Τα δισέγγονα
*Ευχαριστούμε θερμά όσους μας συμπαραστάθηκαν στην
απώλεια της λατρευτής μας συζύγου και αδερφής Σαρίνας
– Σόνιας Μαζαλτού Καμόντου.
Ο σύζυγος Σαμουήλ Καμόντος
Τα αδέρφια Έστερ και Σολομών Μάϊσης
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙO
TOY ΣΥΛΛΟΓΟY ΦΙΛΩΝ ΕΜΕ
Μετά τις εκλογές που έγιναν στο Σύλλογο Φίλων του ΕΜΕ,
στις 26.3.2014, προέκυψε το νέο Δ.Σ. το οποίο
συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Πρόεδρος Νατάν Γκυ,
Αντιπρόεδρος Αμπραβανέλ Ερρίκος, Γραμματέας Μοδιάνο
Μίκης, Ταμίας Μορντώ Σέργιος, Μέλη: Μάτσας Σαμουήλ, Ντε
Τσάβες Λίλα, & Λύδα Μοδιάνο.
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
- ΡΑΧΗΛ ΠΑΡΕΝΤΕ: Στη μνήμη της Ραχήλ Παρέντε
εκδόθηκαν ψηφίσματα από το Κοινοτικό Συμβούλιο και τη
Γενική Συνέλευση της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, την Επιτροπεία του
Ιδρύματος «Ετς Αχαϊμ» και το ΚΙΣΕ.
- ΣΑΜ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ: Στη μνήμη του Σαμ Μπενρουμπή
εκδόθηκαν ψηφίσματα από το ΚΙΣΕ, το Εβραϊκό Μουσείο
Ελλάδος, τον Σύλλογο Φίλων του ΕΜΕ, την Ι.Κ. Αθηνών και
την Ι.Κ. Βόλου.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
* Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους
συμμετείχαν στο πένθος μας για την απώλεια του
αγαπημένου μας Μαρσέλ Γιοέλ.
Η σύζυγος Ροζέλλα Γιοέλ
Η κόρη Λίντα (Ντιντίκα) Γιοέλ
Η αδελφή Σούζη Μιγιωνή
Οι λοιποί συγγενείς

0,01 ευρώ

* Ιδιοκτήτης: το Κ.Ι.Σ.Ε. (Ν.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 105 57
Αθήνα, τηλ. : 210 32 44 315 – 8
* Εκδότης: Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε., κ. Βενιαμίν Αλμπάλας
* Επιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
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