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ΑΠΟΚΑΛΥΠTΗΡΙΑ
ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Σ

τις 20.4.2016, με πρωτοβουλία του προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση,
έγιναν τα αποκαλυπτήρια αναθηματικής
στήλης με τα ονόματα των Ελλήνων Εβραίων
που είχαν διατελέσει Βουλευτές και χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα. Η ειδική τελετή πραγματοποιήθηκε στον προ του περιστυλίου χώρο της

Βουλής και εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του προέδρου της Βουλής, ο οποίος ανέφερε τα ονόματα των Δανιήλ Αλλαλούφ, Ζακ Βεντούρα, Μισέλ
Καζές, Λεόν Γκατένιο, Μιντές Μπενσαντζή, Ισαάκ Σιακκή, Δαυίδ Σουλάμ και Αλβέρτου Τσενίο,
τονίζοντας: «Ήταν συνάδελφοί μας, είχαν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, ήταν συμπολίτες μας,
και πάνω τους ασκήθηκε η βαρβαρότητα, μαζί
με άλλους τους οποίους εκπροσωπούσαν τότε».
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η επιτετραμμένη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Tammy Ben Haim και οι κ.κ. Μωυσής Κωνσταντίνης, πρόεδρος του ΚΙΣΕ, Μάκης Μάτσας,
πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος,
Δαυίδ Σαλτιέλ, πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και Μάριος Σούσης, πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Κράτους του
Ισραήλ κ. Ρεουβέν Ρίβλιν, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ.
Κατά τη συνάντηση που είχε στις 30.3.2016 με τον Ισραηλινό
ομόλογό του στο προεδρικό μέγαρο στην Ιερουσαλήμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις σχέσεις των δύο χωρών
και στην ανάγκη για ανάπτυξη.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Παυλόπουλος κατέθεσε στεφάνι στο
Γιαντ Βασέμ και στη συνέχεια σε δηλώσεις του επεσήμανε πως πρέπει να «δείχνουμε μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή μισαλλοδοξίας,
που προσβάλλει και υπονομεύει τον πολιτισμό μας και δεσμευόμαστε από την υπόσχεση που έχουμε δώσει: “Ποτέ Ξανά Ολοκαύτωμα”». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε επίσης πως «το Ολοκαύτωμα μας δίδαξε με τον πλέον οδυνηρό και φρικτό τρόπο, ότι
οι αρχές και οι αξίες του Ανθρωπισμού δεν είναι, στην πράξη, αυτονόητες. Άρα είναι χρέος όλων μας να επαγρυπνούμε για την περιφρούρησή τους. Ιδίως σήμερα που, για διάφορες αιτίες τις οποίες δεν χρειάζεται ν’ απαριθμήσω, ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο
αντισημιτισμός, βρίσκονται, δυστυχώς, και πάλι σ’ έξαρση. Γι’ αυτό και είναι θεμελιώδους σημασίας η διατήρηση και καλλιέργεια
της μνήμης του Ολοκαυτώματος και η μεταβίβαση των διδαγμάτων του στη νέα και τις επόμενες γενιές».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Δάσος των Εθνών, τέλεσε τα αποκαλυπτήρια αφιερωματικής πλακέτας
και φύτευσε συμβολικά ένα ελαιόδεντρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά «ένα δένδρο που αντέχει στο χρόνο, όπως ακριβώς και οι
βαθιά ριζωμένοι στην ιστορία, δεσμοί των δύο Λαών μας».
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πορεία Μνήμης: «73 Χρόνια,
Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς, Ποτέ Ξανά»

της ζωής» του σκηνοθέτη Αντώνη Λυκουρέση με θέμα την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας της Ζακύνθου, ενώ διαβάσθηκε και
μήνυμά του.
ΒΟΛΟΣ

Μνήμες των Εβραίων του Βόλου
από την Κατοχή

Γ

ια τέταρτη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε στις
20.3.2016, από το
Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και το ΑΠΘ,
η Πορεία Μνήμης
για τα θύματα του
Ολοκαυτώματος, η
οποία ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας και κατέληξε στον
Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Φέτος στην Πορεία συμμετείχαν
το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.
Με την άφιξη της πορείας στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του «Δείκτη Μνήμης» της Συνοικίας Βαρώνου Χιρς. Στο χώρο του Σταθμού εκτέθηκαν τα έργα μαθητών από επτά σχολεία της πόλης, εμπνευσμένα
από το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ενώ στους
εκατοντάδες πολίτες και επισήμους που συμμετείχαν, μοιράστηκε συμβολικά από ένα λουλούδι, το οποίο εναπόθεσαν στις ράγες των τρένων.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ημερίδα για τη Γενοκτονία
των Εβραίων των Ιωαννίνων

Σ

τις 25.3.2016, πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζής» «Ημερίδα μνήμης και στοχασμού για τη γενοκτονία των Εβραίων» με την ευκαιρία συμπλήρωσης 72 ετών
από την εκτόπιση των Εβραίων των Ιωαννίνων.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δ. Δρόσο,
και συμμετείχαν η Ι.Κ. Ιωαννίνων, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος,
το Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή και το Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Ιωαννιτών.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ. Ηλίας Νεγρίν, αντιπρόεδρος της
Ι.Κ. Αθηνών και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ. Μωυσής Ελισάφ.
Οι ομιλητές Ρίκα Μπενβενίστε, Μιχάλης Σπέγγος, Χριστίνα
Μέρη, Νίκος Αναστασόπουλος, Στάθης Παπασταθόπουλος και
Διονύσης Δρόσος με διεισδυτικότητα και σαφήνεια ανέδειξαν τις
πολλαπλές πτυχές του αφανισμού της Εβραϊκής Κοινότητας των
Ιωαννίνων.
Στο τέλος της εκδήλωσης προβλήθηκε η ταινία «Το τραγούδι

Σ

τις 24.2.2016, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Δήμος Βόλου
και η Ι.Κ. Βόλου διοργάνωσαν στο «Μουσείο της Πόλης του
Βόλου» εκδήλωση με θέμα «Μνήμες των Εβραίων του Βόλου από
τη Γερμανική Κατοχή 1941-1944», με αφορμή την παρουσίαση
της έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος «Συναγωνιστής:
Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση», η οποία φιλοξενήθηκε στο Βόλο.
Χαιρετισμός έγινε από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ
Σολομών και ακολούθησε η ομιλία της ιστορικού, καθηγήτριας
κας Ρίκας Μπενβενίστε με θέμα «Στα ίχνη των εβραίων ανταρτών:
από την ατομική διαδρομή στη συλλογική περιπέτεια». Παρουσιάστηκαν επίσης, από την κα Κερασία Μαλαγιώργη, αποσπάσματα από το ψηφιακό αρχείο με μαρτυρίες Εβραίων του Βόλου, οι
οποίες συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ για το «Μουσείο της Πόλης».
ΧΑΛΚΙΔΑ

Ομιλίες σε μαθητές για το Ολοκαύτωμα

Η

Ι.Κ. Χαλκίδας προσκλήθηκε από τρία Σχολεία για να να μιλήσει στους μαθητές εκπρόσωπός της για τις εμπειρίες του κατά την Γερμανική Κατοχή.
Ανταποκρινόμενοι άμεσα σε αυτή την πρωτοβουλία, ο γενικός γραμματέας της Ι.Κ. Χαλκίδας κ. Μαΐρ Μάισης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο κ. Μάκη Μάιση, επισκέφθηκαν αρχικά τους
μαθητές του Γυμνασίου Σχηματαρίου, ακολούθησε επίσκεψη στο
5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και τέλος έγινε ομιλία στο 4ο νυχτερινό Λύκειο Χαλκίδας. Οι μαθητές των Σχολείων πριν από την παρουσίαση του κ. Μάιση, για την οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είχαν
παρακολουθήσει σχετικό ντοκιμαντέρ και είχαν ενημερωθεί για
το θέμα από τους καθηγητές τους. Ωστόσο οι προσωπικές εμπειρίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Μάισης κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι μετά το τέλος της ομιλίας έθεσαν στον
ομιλητή σχετικές ερωτήσεις. Τα θέματα που κυρίως απασχόλησαν
τους μαθητές ήταν η προσφορά του αείμνηστου δεσπότη Γρηγορίου προς τα μέλη της Ι.Κ. Χαλκίδας, ο θεσμός της τιμητικής διάκρισης του «Δικαίου των Εθνών», καθώς και η σημερινή παρουσία
της εβραϊκής κοινότητας στην πόλη.
Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός πως η νέα γενιά δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την εβραϊκή παρουσία στην πόλη
και ευχόμαστε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να συνεχιστούν και
στο μέλλον.
Μάρτιος - Απρίλιος 2016
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

Εκδήλωση για την Εβραϊκή
Κοινότητα της Καστοριάς

Σ

τις 27.3.2016 έγιναν στην Καστοριά, για
δεύτερη χρονιά, με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Έρευνας και Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς «Άννα Ραδηνή», εκδηλώσεις
αφιερωμένες στη μνήμη των Εβραίων της πόλης που χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με περιήγηση στην τ.
εβραϊκή συνοικία που κατέληξε στο Μνημείο
Ολοκαυτώματος, όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Θεσσαλονίκης κ. Αχαρόν
Ισραέλ και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην αίθουσα του Συλλόγου «Αθανάσιος Χριστόπουλος»
όπου έγιναν ομιλίες από τον καθηγητή του
ΑΠΘ κ. Πάνο Τσολάκη και τον δικηγόρο, ιστοριοδίφη κ. Θρασύβουλο Παπαστρατή, οι οποίοι έχουν κάνει διεξοδικές έρευνες και έχουν
γράψει βιβλία για την αρχιτεκτονική της εβραϊκής συνοικίας και την ιστορία των Εβραίων
της Καστοριάς.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος
του ΚΙΣΕ κ. Μόρις Μαγρίζος, στην οποία ανέφερε επιγραμματικά ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία από την ιστορία της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη.
Επίσης παρουσιάστηκε το ιστορικό φυλλάδιο με θέμα την «Εβραϊκή Ζωή στην Καστοριά», που εκπονήθηκε το περασμένο
φθινόπωρο με στόχο να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς, αλλά και τουριστικούς λόγους
στην Καστοριά, δίνοντας έτσι για πρώτη φορά την ευκαιρία στον επισκέπτη να προσανατολιστεί ιστορικά και γεωγραφικά στην παλιά
εβραϊκή συνοικία.

Τα Νέα μας

€ 0,01

 Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.),
Βουλής 36, 105 57 Aθήνα,
τηλ.: 210 3244315-8
 E κδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε.,
κ. Μωυσής Κωνσταντίνης
 E πιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
 Κωδ. ταχυδρόμησης 21-3905
 Τ εχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρκος,
Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.
Μάρτιος - Απρίλιος 2016

ΑΘΗΝΑ Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Έλλης Ιακώβ Δεκάστρο, ετών 98
– Σαμουήλ Βίκτωρα Ελιέζερ, ετών 85
– Σολομών Δαυίδ Αμαρίλιο, ετών 84
– Ρεβέκκας Στέφανου Παπαναστασίου,
ετών 74
– Ηλία Ιεσουά Ιεσουά, ετών 78
– Ντάριο Μάριου Κόβο, ετών 99
– Εβελίνας Ιωνά Ντεκάστρο, ετών 96
– Λουίζας - Λίας Ραχαμίμ Δέντε, ετών 94

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Ισαάκ – Ίζη Ιακώβ Ρέβαχ, ετών 92
– Ριρέτας Σαμουέλ Λεών, ετών 91
– Ιωσήφ Σαλβατώρ Χασσίδ, ετών 70

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ

Από την Ι.Κ. Αθήνας μας ανακοινώθηκε η γέννηση της Μάρθας, κόρης της Μπελίνας Οβαδία και του Ιωσήφ
Ερρέρα.
ΑΘΗΝΑ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
ακεκριμένη πτέρυγα του ΝεκροΑποφασίζει ομόφωνα:
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά
ταφείου.
του και τη συμμετοχή του στο
Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών, συ- 4. Να τοποθετηθεί στη μνήμη του τιπένθος της.
μητική πλάκα σε Κοινοτικό χώρο.
νήλθε σήμερα εκτάκτως ύστε2. Να δωρίσει, εις μνήμη του αει5. Να δημοσιευθεί το παρόν στον
ρα από πρόσκληση του προέδρου
μνήστου, το ποσό των 500 ευρώ
εβραϊκό Τύπο.
του κ. Μίνου Μωυσή, μόλις πληυπέρ των σκοπών του δημοτικού
Ο Πρόεδρος ΜΙΝΟΣ ΜΩΥΣΗΣ
σχολείου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.
ροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση
Ο Γενικός Γραμματέας ΖΟΖΕΦ ΜΙΖΑΝ 3. Να συμμετάσχει στην κηδεία.
της απώλειας του μεγάλου ευερ4. Να επιδώσει το παρόν ψήφι* Για τον Ντάριο Κόβο ψηφίσματα εξέγέτη της Κοινότητάς μας
σμα στην οικογένεια του αειμνήδωσαν
επίσης
το
Κεντρικό
ΙσραηλιΝΤΑΡΙΟ ΚΟΒΟ
στου και να το δημοσιεύσει στον
τικό Συμβούλιο Ελλάδος, το Εβραϊκό
Ο Ντάριο Κόβο γεννήθηκε στη
εβραϊκό Τύπο.
Μουσείο Ελλάδος και ο Σύλλογος Φί-

Για τον Ντάριο Κόβο

›

Θεσσαλονίκη στις 8 Μαΐου 1917,
γιος του Μάριο και της Εστρέα.
Υπήρξε ένα διακεκριμένο μέλος της Κοινότητάς μας, ευεργέτης και φιλάνθρωπος. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση η
ευαισθησία και η ιδιαίτερη αγάπη του προς την Κοινότητα και
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εβραϊκού ενδιαφέροντος. Χάρη στη
γενναιοδωρία του πολλά Κοινοτικά και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα οφείλουν την ύπαρξή τους. Ο
αείμνηστος συνέβαλε γενικώς τα
μέγιστα στο κοινοτικό έργο κερδίζοντας την απέραντη αγάπη,
ευγνωμοσύνη, γενική εκτίμηση όλων των ομοθρήσκων μας.
Αφού το Κοινοτικό Συμβούλιο
άκουσε τα παραπάνω:

λων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

Για τον Ισαάκ Ρέβαχ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του
θανάτου του

›

ΙΣΑΑΚ – ΙΖΗ ΙΑΚΩΒ ΡΕΒΑΧ

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρει ότι ο εκλιπών υπήρξε εξέχον
μέλος της Κοινότητάς μας και άριστος οικογενειάρχης που έχαιρε
της εκτίμησης όλων. Τιμούσε πάντα τη Σεφαραδιτική του καταγωγή και έχοντας επιζήσει του
Ολοκαυτώματος υπηρέτησε για
χρόνια ως γραμματέας του Ιδρύματος Ιωσήφ Νισσήμ. ΠαράλληΨηφίζει:
λα έχοντας διατελέσει επί δεκα1. Να παρακολουθήσει την κηδεία
σύσσωμο το Κοινοτικό Συμβού- ετίες Επίτιμος Γενικός Πρόξενος
της Ισπανίας απολάμβανε το σελιο.
βασμό όλων όντας μία σημαντική
2. Η κηδεία του να γίνει κοινοτική
προσωπικότητα για την πόλη. Καδαπάνη.
3. Να διατεθεί χώρος ταφής στη δι- τόπιν το Κ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ
* Για τον Ισαάκ Ρέβαχ ψήφισμα εξέδωσε
και η Επιτροπεία εκτελεστών της Διαθήκης Ιωσήφ Νισσήμ.

Για την Εσθήρ Λαγαρή
Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Ιωαννίνων, συ›
νήλθε έκτακτα σήμερα Τετάρτη 27-4-2016 μόλις πληροφορήθηκε
την θλιβερή είδηση του θανάτου της
ΕΣΘΗΡ ΛΑΓΑΡΗ

Μητέρας του ταμία της Ι.Κ. Ιω-

αννίνων και προέδρου του Φ.Σ
«ΜΠΕΘ ΓΙΕΣΟΥΑ ΒΕ ΡΑΧΕΛ»
Αποφάσισε:
1. Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία
της εκλιπούσης.
2. Να επιδώσει ο πρόεδρος το παρόν
ψήφισμα στην οικογένειά της.
3. Να διατεθεί στη μνήμη της χρηματικό ποσό στο Άσυλο Ανιάτων
αντί στεφάνου.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην εφημερίδα και στον
εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ
Η Γεν. Γραμματέας ΑΛΕΓΡΑ ΜΑΤΣΑ
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νησε η οικογένεια Γιώργου και Αθηνάς Βλάχου, οι οποίοι γνώριζαν ότι ήταν Εβραίοι και τους παραχώρησε το ένα από τα δύο
δωμάτια του σπιτιού τους. Ενάμιση περίπου χρόνο αργότερα,
όταν άρχισαν οι μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στην περιοχή, εγκατέλειψαν το Δίκαστρο και μετά από
περιπλάνηση 2-3 μηνών στην περιοχή του Σπερχειού, έφθασαν
στη Λαμία, όπου έμαθαν την πτώση του Χίτλερ. Με βρετανικά
καμιόνια μεταφέρθηκαν αργότερα στην Αθήνα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του WJC
στο Μπουένος Άιρες
Απονομή του τίτλου του
«ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»

Σ

τις 15.2.2016 έγινε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, η τελετή απονομής του τίτλου του «Δικαίου των
Εθνών» στην οικογένεια του Γεωργίου και της Aθηνάς Bλάχου, η
οποία διέσωσε στα χρόνια της Γερμανικής Kατοχής στην Eλλάδα
την οικογένεια του Mίνωος Mάτσα.
Στην εισαγωγή της τελετής η κα Καρόλ Μιωνή αναφέρθηκε
στο ρόλο και το έργο του Γιάντ Βασέμ.
Χαιρετισμοί έγιναν από την πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν Αμπα και τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μωυσή Κωνσταντίνη.
Την ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία διάσωσης της οικογένειας
του Μίνωος Μάτσα, καθώς και την αναπάντεχη συνάντηση -μετά από πενήντα χρόνια- των δύο παιδικών φίλων, της Ρηνιώς και
του Μάκη, αφηγήθηκε με γλαφυρό τρόπο ο κ. Μάκης Μάτσας.
Εκ μέρους της οικογένειας του Γεωργίου και της Αθηνάς Βλάχου μίλησε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ Δημήτριος Βλάχος, ο
οποίος διηγήθηκε χαρακτηριστικά περιστατικά της συγκατοίκησής τους με την οικογένεια Μάτσα. Ακολούθησε η απονομή του
μεταλλίου και του διπλώματος του «Δικαίου των Εθνών» στους
απογόνους της οικογένειας του Γεωργίου και της Αθήνας Βλάχου
από την πρέσβη του Ισραήλ και τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερμηνείες του κουαρτέτου
εγχόρδων L’ Anima.

Η ιστορία διάσωσης

Ο

Μίνως Μάτσας, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ζούσε στην
Αθήνα από τις αρχές του 1930. Εκεί, σπούδασε νομικά και
δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της δισκογραφίας. Παντρεύτηκε
και απέκτησε τον μοναχογιό της οικογένειας Σαμουήλ-Μάκη Μάτσα. Το 1943, όταν άρχισαν οι σκληροί διωγμοί κατά των Εβραίων,
η οικογένεια με ψεύτικες ταυτότητες ως οικογένεια Κώστα Παπαδόπουλου, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει επειγόντως την Αθήνα,
με προορισμό το Δίκαστρο, ένα άγνωστο χωριό της Φθιώτιδας.
Τα λίγα φάρμακα, τα υφάσματα, τα επιπλέον παπούτσια κ.ά. που
πήραν μαζί τους αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα, επειδή μπορούσαν να τα ανταλλάξουν με τρόφιμα στη διάρκεια του ταξιδιού ή
και αργότερα. Στο Δίκαστρο τους υποδέχτηκε και τους φιλοξέ-

Α

πό 15 έως 17.3.2016 έγινε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC). Στην Ολομέλεια του WJC συμμετείχαν περισσότεροι
από 400 αντιπρόσωποι και παρατηρητές από 67 χώρες. Πρόεδρος εκλέχτηκε ομόφωνα, ανανεώνοντας τη θητεία του για τρίτη διαδοχική φορά, ο Ρόναλντ Λόντερ. Ο ελληνικός εβραϊσμός
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ και αντιπρόεδρο του
WJC κ. Μωυσή Κωνσταντίνη.

Οι εργασίες της Συνέλευσης ξεκίνησαν με ομιλίες και εισηγήσεις από εκπροσώπους εβραϊκών οργανισμών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από την Αργεντινή και το Ισραήλ και συζήτηση για την αυξανόμενη απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας και
άλλα επίκαιρα θέματα.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου έγινε ειδική τελετή για την απόδοση φόρου τιμής στον δολοφονηθέντα Αλμπέρτο Νιζμάν, ειδικό
εισαγγελέα στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στο εβραϊκό κέντρο ΑΜΙΑ , ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του,
τον Ιανουάριο του 2015, κάτω από ύποπτες συνθήκες.
Επίσης, σημαντική ήταν η εκδήλωση που διοργανώθηκε από
την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αργεντινή, στο κτήριο του AMIA ,
στη μνήμη των θυμάτων των δύο τρομοκρατικών επιθέσεων:
εκείνης εναντίον της Ισραηλινής Πρεσβείας στο Μπουένος Άιρες, το 1992, και το 1994 εναντίον του κτηρίου Εβραϊκών Οργανισμών ΑΜΙΑ . Και για τις δύο επιθέσεις κρίθηκαν υπεύθυνοι το Ιράν
και η Χεζμπολάχ. Οι μνήμες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις ζωντάνεψαν μέσα από τις μαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων,
ενώ ομιλίες έγιναν από τον πρόεδρο του WJC Ρ. Λόντερ και τον
υπουργό Παιδείας του Ισραήλ Ν. Μπένετ.
Μάρτιος - Απρίλιος 2016
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ AJC ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
– Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
– Ο David Harris Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Α

ντιπροσωπεία της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC),
με επικεφαλής τον πρόεδρο Σταν Μπέργκμαν, τον εκτελεστικό διευθυντή Ντέιβιντ Χάρις και τη συμμετοχή του ηγετικού στελέχους της Ελληνο-Αμερικανικής Κοινότητας Αντριου Μανάτος,
επισκέφθηκε την Αθήνα, στις 18 και 19 Μαρτίου 2016.
Η επίσκεψη -που περιελάμβανε σειρά πολιτικών και διπλωματικών συναντήσεων- κορυφώθηκε με εκδήλωση στο Δημαρχείο, κατά την οποία ο Δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης υπέγραψε
τη Διακήρυξη των Δημάρχων κατά του Αντισημιτισμού, καθώς
και με την τελετή ανακήρυξης του Ντ. Χάρις ως Επιτίμου Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Την ομάδα των Αμερικανών επισήμων συνόδευσαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού, ο αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ Μόρις Μαγρίζος, οι πρόεδροι της Ι.Κ. Αθηνών Μίνος Μωϋσής και της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Δαβίδ Σαλτιέλ, και τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ Βενιαμίν Αλμπάλας, Μάνος Αλχανάτης, Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ, Δανιήλ
Μπεναρδούτ και Σάκης Λεών.
Η Αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις με την πρέσβη του Ισραήλ
στην Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν Αμπα, με την επιτετραμμένη και διπλωμάτες της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
και πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, καθώς και τον τ. πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, η
αντιπροσωπεία της AJC συζήτησε με ομάδα βουλευτών της κοινοβουλευτικής επιτροπής φιλίας Ελλάδος – Ισραήλ.

Ο Δήμαρχος της Αθήνας κατά του Αντισημιτισμού

Ο

Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης δήλωσε τη σθεναρή
στάση του κατά του Αντισημιτισμού υπογράφοντας –πρώτος Έλληνας Δήμαρχος- τη Διεθνή Διακήρυξη «Δήμαρχοι ενωμένοι κατά του Αντισημιτισμού», μια εκστρατεία δέσμευσης και
ευαισθητοποίησης της AJC . Την πρωτοβουλία –που ξεκίνησε πέρυσι η AJC και θα ολοκληρωθεί φέτος τον Ιούνιο- έχουν προσυπογράψει 91 Ευρωπαίοι δήμαρχοι από 20 χώρες και περισσότεροι από 300 Αμερικανοί δήμαρχοι, αντιπροσωπεύοντας συνολικά
130 εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο.
«Υπογράφω αυτή τη Διακήρυξη διότι πιστεύω ότι πρωταρχική αξία της πολιτισμένης κοινωνίας είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συμπράττω με τους δημάρχους που έχουν υπογράψει στηρίζοντας αυτή την πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την προστασία
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, σε ειδική τελετή που έγινε στο Δημαρχείο Αθηνών,
η οποία αποτέλεσε και το κορυφαίο σημείο της επίσκεψης των εκπροσώπων της AJC στην Αθήνα. Κατά τη συνάντηση ο Δήμαρχος
Αθηναίων αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών και τόνισε τη σταθερή προσήλωση της
δημοτικής αρχής της Αθήνας στη μάχη κατά της μισαλλοδοξίας,
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της AJC , καθώς και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. ΜίΜάρτιος - Απρίλιος 2016

νος Μωϋσής εξήραν τη στάση του Δημάρχου και τις πρωτοπόρες
πρωτοβουλίες του για ανάπτυξη αλλά και για «να διατηρηθεί η κανονικότητα στη ζωή των κατοίκων της Αθήνας, προκειμένου να μην
ενισχυθούν οι ακραίες φωνές».

Τελετή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η

επίσκεψη της AJC ολοκληρώθηκε το απόγευμα της 18.3.16,
με την τελετή ανακήρυξης του κ. Ντ. Χάρις σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, που έγινε στο αμφιθέατρο του Ευγενίδειου Ιδρύματος. Η τελετή ξεκίνησε με προσφώνηση του Πρύτανη
καθηγητή κ. Νικόλαου Γεωργόπουλου, ο οποίος καλωσόρισε τον
Ντ. Χάρις στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και συνεχίστηκε με την παρουσίαση του έργου του τιμωμένου από τον πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών καθηγητή κ. Αριστοτέλη Τζιαμπίρη. «Οι φιλίες δοκιμάζονται σε καιρούς δύσκολους
και αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα», τόνισε ο κ.
Τζιαμπίρης συμπληρώνοντας ότι ο «Ντέιβιντ Χάρις έχει αποδείξει ότι είναι ένας πραγματικός φίλος για τη χώρα μας», και τονίζοντας ότι ο Ντ. Χάρις έχει αφήσει «ένα βαθύ αποτύπωμα ανθρωπισμού στην ιστορία». Ακολούθησε η ανάγνωση των κειμένων του
Ψηφίσματος της Σχολής, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού
Διπλώματος και η περιένδυση του κ. Χάρις με την Τήβεννο του
Πανεπιστημίου. Η τελετή ολοκληρώθηκε με ομιλία του Ντ. Χάρις,
ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πως η γνωριμία του με
την πολιτική φυσιογνωμία και τα λόγια του Ουίνστον Τσώρτσιλ
για την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά και για την προσφορά της
«Αθήνας και της Ιερουσαλήμ στον πολιτισμό», τον ενέπνευσαν
και τον κινητοποίησαν στο έργο του για την προσέγγιση μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. «Η συνεργασία αυτή για μένα αποτελούσε πάντα μια φυσική και αυτονόητη αρχή», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χάρις, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει το θαυμασμό του
για την ολιγάριθμη αλλά δυναμική ελληνική εβραϊκή κοινότητα.
Με την ευκαιρία κυκλοφόρησε και διανεμήθηκε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου το βιβλίο «Το Ισραήλ και η Αραβο-Ισραηλινή
Διαμάχη: Σύντομος οδηγός για προβληματισμένους», του Ντ. Χάρις
(επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: ΚΙΣΕ, μετάφραση: Λίλα Μορδοχάϊ).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΚΙΣΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΉ ΜΙΣΟΥΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Α

πό πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά»
(19.3.2016), πληροφορούμαστε ότι ο Αχμέτ Μετέ, θρησκευτικός παράγων στην Ξάνθη, σε ομιλία του στο χωριό Γλαύκη, τον
Αύγουστο του 2014, δήλωσε τα εξής: «Κατάρα στο Ισραήλ! Διότι
αυτούς τους έκαναν σαπούνια οι Γερμανοί, αλλά ο Χίτλερ βγήκε
σωστός που είπε ότι τώρα θα θυμώσετε μαζί μου, αλλά μία μέρα
θα δικαιωθώ για τους Εβραίους. Η κατάρα μας σ’ αυτούς τώρα και
οι προσευχές μας στους αδελφούς μας».
Ένας λειτουργός μιας θρησκευτικής μειονότητας, της μουσουλμανικής, αντί να είναι κήρυκας της θρησκευτικής ειρήνης, της ανεκτικότητας και της συμφιλίωσης, γίνεται κήρυκας μίσους. Δεν είναι δικαίωμά του. Αν δεν αισθάνεται την υποχρέωση να διδάσκει
τη συμφιλίωση ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν δικαιούται πάντως
να κηρύττει το μίσος. Είναι γνωστό ότι ο αντισημιτισμός, που φτάνει μέχρι την εξύμνηση του Nαζισμού και του Χίτλερ, ανθεί σε ισλαμιστικά καθεστώτα. Θα έπρεπε, ωστόσο, ο θρησκευτικός παράγων
της Ξάνθης να γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν είναι ανεκτό. Κι αν δεν το γνωρίζει ο ίδιος, θα έπρεπε να φροντίσουμε ως κοινωνία και πολιτεία να του το μάθουμε. Από τη μεριά μας πάντως, ως
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, θα επαγρυπνούμε πάντοτε εναντίον κάθε ρητορικής αντισημιτικού μίσους από οπουδήποτε κι αν προέρχεται.
ΚΙΣΕ, 28.3.2016

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανακοίνωση για τις επιθέσεις
στις Βρυξέλλες και την Κωνσταντινούπολη

Τ

ο Σάββατο, 19.3.2016, ένα ακόμη τρομοκρατικό χτύπημα
έπληξε το κέντρο της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας τον
θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης βρίσκονταν και τρεις Ισραηλινοί τουρίστες. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος δεν θα κουραστεί να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την τρομοκρατική
βία απ’ οπουδήποτε και αν αυτή προέρχεται. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για τις αδικοχαμένες ανθρώπινες ζωές.
Οι οικογένειες των θυμάτων, καθώς και των τριών Ισραηλινών ας
δεχτούν τα θερμά συλλυπητήρια και τον συμμερισμό μας στον
πόνο τους.
Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι της θλιβερής είδησης από
την Κωνσταντινούπολη, η Ευρώπη συνταράσσεται από τη νέα πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που έγινε σήμερα, 22.3.2016, στο
αεροδρόμιο και το μετρό των Βρυξελλών. Ο κύκλος του αίματος
δεν φαίνεται να έχει τελειωμό.
Η σημερινή τρομοκρατία έχει όνομα και ιδεολογία, είναι το
ακραίο πολιτικό Ισλάμ, το τζιχαντιστικό ισλαμιστικό κίνημα. Απέναντι σε αυτόν τον εχθρό η Ευρώπη πρέπει να σταθεί με αποφασιστικότητα και σθένος, αποφεύγοντας ωστόσο τα αμαλγάματα.
Δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να ταυτίσουμε τους ισλαμιστές δολοφόνους με τους φιλειρηνικούς μουσουλμάνους πολίτες που ζουν
και εργάζονται στην Ευρώπη ή που έρχονται τελευταία σε αυτήν,

για να αποφύγουν ακριβώς το ισλαμιστικό φονικό μένος. Η ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της Ευρώπης είναι πρωταρχική υποχρέωση κάθε δημοκρατικού κράτους.
Ένα από τα οδυνηρά πολιτικά παρεπόμενα της ισλαμιστικής
τρομοκρατίας στην Ευρώπη είναι ότι ενισχύει τη ρατσιστική και νεοναζιστική ακροδεξιά. Η απάντηση στον ισλαμοφασισμό δεν μπορεί ποτέ να είναι ο νεοναζισμός. Εμείς οι Εβραίοι έχουμε το θλιβερό
ιστορικό προνόμιο να το γνωρίζουμε αυτό περισσότερο από όλους
τους άλλους ανθρώπους. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει δημοκρατική
απάντηση στην ισλαμιστική πρόκληση.
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στα πολυσύχναστα σημεία των ευρωπαϊκών πόλεων είναι φυσικό να προκαλούν φόβο στους πολίτες. Ας μην ενδώσουμε σε αυτόν το φόβο, γιατί αποτελεί πάντα το
γονιμότερο έδαφος κάθε είδους ανελευθερίας.
ΚΙΣΕ, 22.3.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ
ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Τ

έσσερις μήνες μετά το φονικό χτύπημα στην καρδιά του Παρισιού, που στέρησε τη ζωή σε πάνω από 130 αθώους ανθρώπους, η Ευρώπη συνταράσσεται σήμερα, 22.3.2016, από τη νέα πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο
και το μετρό των Βρυξελλών, σαν τραγική συνέχεια αυτής που έγινε στην Κωνσταντινούπολη πριν από τρεις ημέρες. Ο κύκλος του
αίματος δεν φαίνεται να έχει τελειωμό.
Η σημερινή τρομοκρατία έχει όνομα και ιδεολογία, είναι το
ακραίο πολιτικό Ισλάμ, το τζιχαντιστικό ισλαμιστικό κίνημα. Απέναντι σε αυτόν τον εχθρό η Ευρώπη πρέπει να σταθεί με αποφασιστικότητα και σθένος. Δεν πρέπει να ταυτίσουμε τους ισλαμιστές
δολοφόνους με τους φιλειρηνικούς μουσουλμάνους πολίτες που
ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη.
Ένα από τα οδυνηρά πολιτικά παρεπόμενα της ισλαμιστικής
τρομοκρατίας στην Ευρώπη είναι ότι ενισχύει τη ρατσιστική και νεοναζιστική ακροδεξιά. Η απάντηση στον ισλαμοφασισμό δεν μπορεί ποτέ να είναι ο νεοναζισμός. Εμείς οι Εβραίοι έχουμε το θλιβερό
ιστορικό προνόμιο να το γνωρίζουμε αυτό περισσότερο από όλους
τους άλλους ανθρώπους. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει δημοκρατική απάντηση στην ισλαμιστική πρόκληση και να εξασφαλίσει την
ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της.
ΚΙΣΕ, 22.3.2016

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ

Η

κατάσταση των προσφύγων στην Ειδομένη προσβάλλει την
ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος συμμερίζεται τη
μοίρα και το δράμα των προσφύγων και εύχεται να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό η λύση που θα θέσει τέλος στην ταλαιπωρία τους.
Δεν συμμερίζεται ωστόσο τις απόψεις του Υπουργού Εσωτερικών
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος, κατά την επίσκεψή του στον
καταυλισμό της Ειδομένης, την Παρασκευή 18.3.2016, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δεν διστάζω να πω ότι εδώ, είναι ένα σύγχρονο Νταχάου, αποτέλεσμα της λογικής των κλειστών συνόρων».
Μάρτιος - Απρίλιος 2016

ενημέρωση

ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ
Γνωρίζουμε πως ανάλογες συγκρίσεις και συσχετισμοί γίνονται στη χώρα μας πολύ εύκολα, συχνά δε χωρίς κακή πρόθεση. Οφείλουμε ωστόσο, από
την πλευρά μας, να τονίζουμε κάθε φορά πως η φρίκη των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης δεν
επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να μετριάζεται με
άστοχες συγκρίσεις.
ΚΙΣΕ, 21.3.2016

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
«ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ»
ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Α

πό τον Οκτώβριο 2015 γινόμαστε αδιάκοπα μάρτυρες ενός νέου κύματος δολοφονικών επιθέσεων από Παλαιστίνιους κατά αθώων πολιτών του
Ισραήλ.
Η τελευταία τέτοια επίθεση έγινε στις 8 Μαρτίου
2016, στις πόλεις Ιερουσαλήμ, Γιάφα, Πετάχ Τικβά, με
θύματα έναν Αμερικανό τουρίστα και 13 Ισραηλινούς.
Το γεγονός αυτό αντί να συναντήσει την άμεση καταδίκη εκ μέρους των πολιτικών οργανώσεων των Παλαιστινίων, επικροτήθηκε αντίθετα πανηγυρικά από τη Χαμάς.
Η καταδίκη αυτών των δολοφονικών επιθέσεων
για το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος είναι αυτονόητη υπόθεση. Θα θέλαμε ωστόσο να προσθέσουμε ότι, όσο τέτοια αποτρόπαια γεγονότα εξακολουθούν να συμβαίνουν και όσο επιδοκιμάζονται
πολιτικά από τις παλαιστινιακές οργανώσεις, τόσο το
όραμα της ειρήνης ανάμεσα στους δύο λαούς απομακρύνεται.
ΚΙΣΕ, 11.3.2016

ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ

Σ

τις 8 Μαρτίου 2016 ο David Fremd δέχτηκε δολοφονική επίθεση και μετά από λίγο υπέκυψε στα
τραύματά του. Ο David Fremd ήταν διευθυντής της
Ισραηλιτικής Κοινότητας της πόλης Paysandú της Ουρουγουάης. Αιτία της δολοφονίας του: ήταν Εβραίος.
Το αποτρόπαιο αυτό γεγονός δείχνει ότι καμία χώρα και καμία κοινωνία δεν είναι προφυλαγμένη από το
αντισημιτικό μίσος. Ο αντισημιτισμός δεν είναι κάτι
που ανήκει στο παρελθόν ούτε ανθεί μόνο στις ισλαμικές χώρες. Εκδηλώνεται ακόμη και στις πιο πολιτισμένες κοινωνίες του κόσμου. Γι’ αυτό ακριβώς και η
επαγρύπνηση απέναντί του πρέπει να είναι σταθερή
και διαρκής.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του
David Fremd και την ψυχική συμπαράστασή του
στην εβραϊκή κοινότητα της Ουρουγουάης. Μαζί με
τον αποτροπιασμό για τη στυγερή αυτή δολοφονία
εκφράζουμε και την αποφασιστικότητά μας στη μάχη κατά του αντισημιτισμού.
ΚΙΣΕ, 11.3.2016
Μάρτιος - Απρίλιος 2016

Σ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

τις 8.3.2016, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την
Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα και
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), στο Μέγαρο
της Παλαιάς Βουλής, η κοινή έκδοση γραμματοσήμων για τα «25 Χρόνια Διπλωματικών Σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ», με απεικόνιση τα λιμάνια της Χάιφας και της Θεσσαλονίκης.
Κατά την εκδήλωση, απηύθυναν χαιρετισμούς η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κα
Ιρίτ Μπέν Άμπα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ , κ. Κωστής Μελαχροινός, και ο
ειδικός σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων και πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος, κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης.
Στη συνέχεια, ακολούθησαν ομιλίες προσωπικοτήτων που διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μίλησαν ο βουλευτής και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνο-Ισραηλινής Φιλίας, κ. Δημήτρης Σεβαστάκης, ο πρώην γενικός
γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ελλάδας
στο Ισραήλ κ. Αναστάσιος Μητσιάλης, ο επιχειρηματίας και πρώην πρέσβης
του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Ραμ Αβιράμ, η
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
και συγγραφέας κα Λένα Διβάνη, η πολιτική επιστήμων και ερευνήτρια του Ιδρύματος Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ κα Γαρυφαλλιά Μίχα, η αρχιτέκτων και απόφοιτος
του Πανεπιστημίου Technion της Χάιφας
κα Ματίλντα Μπεράχα, και ο διευθυντής
σύνταξης της Huffington Post στην Ελλάδα κ. Νίκος Άγουρος.
Η πρέσβης του Ισραήλ αναφέρθηκε
στη σημασία του γραμματοσήμου αυτού
για τις στενές μεταξύ των δύο κρατών σχέσεις και σημείωσε πως με την παρουσίασή
του ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 25 ετών διπλωματικών σχέσεων. Μεταξύ άλλων θύμισε
πως το λιμάνι της Χάιφας κατασκευάστηκε από Εβραίους που μετανάστευσαν εκεί
από τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που συνετέλεσε στην επιλογή του ιδιαίτερου αυτού
θέματος. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ τόνισε τα κοινά
στοιχεία μεταξύ των δύο λαών και ευχήθηκε μία μελλοντική σειρά γραμματοσήμων να εορτάσει τους δεσμούς όλων των λαών της Μέσης Ανατολής.
Το γραμματόσημο παρουσίασε ο ειδικός σύμβουλος Φιλοτελισμού και
πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Μωϋσής
Κωνσταντίνης, ο οποίος αναφέρθηκε με συγκίνηση στον προσωπικό του
σύνδεσμο με την έκδοση του γραμματοσήμου αυτού και στη συνεργασία
με την Πρεσβεία του Ισραήλ στη Ελλάδα και τα Ισραηλινά Ταχυδρομεία για
την επιτέλεση του εν λόγω στόχου. Παρουσιάζοντας τα γραμματόσημα, με
παράλληλη προβολή διαφανειών ο κ. Κωνσταντίνης αναφέρθηκε στη συλλεκτική τους αξία και ανακοίνωσε την απόφαση των ΕΛΤΑ να παρατείνει
την κυκλοφορία του γραμματοσήμου από ένα σε τρία χρόνια.
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ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Τ

ην Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016,
με αφορμή την έκδοση δύο
Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
βιβλίων για την ιστορία του
ελληνικού εβραϊσμού, το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο
της Ι.Κ. Αθηνών εκδήλωση για την
παρουσίασή τους.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν το βιβλίο του Χρήστου Μούλια
«Η Εβραϊκή Παρουσία στην Πάτρα από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» που εκδόθηκε από το ΚΙΣΕ και το βιβλίο του Πάνου Τζιόβα «Η Εβραϊκή
Παρουσία στην Ήπειρο και οι Ρωμανιώτες Γιαννιωτοεβραίοι της Θεσπρωτίας».
Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του προέδρου του ΚΙΣΕ, κ.
Μωυσή Κωνσταντίνη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα
της έρευνας και της ιστορικής καταγραφής, και στην αναγκαιότητα υποστήριξης του εκδοτικού έργου που αφορά στην ιστορία του
ελληνικού εβραϊσμού.
Η εκδήλωση, την οποία συντόνιζε ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων, κ. Μωϋσής Ελισάφ, συνεχίστηκε με την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μούλια για το οποίο μίλησε ο ίδιος ο συγγραφέας,
ενώ η εκπαιδευτικός κα Ευγενία Μιχαλοπούλου διάβασε την ομιλία της δημοσιογράφου κας Γωγώς Καραλή, η οποία δεν κατάφερε
να παραστεί. Κοινός άξονας των ομιλιών ήταν η μακρά παρουσία
των Εβραίων στην περιοχή των Πατρών και η αρμονική συνύπαρξή τους με τον υπόλοιπο πληθυσμό της τοπικής κοινωνίας. Το βιβλίο διατίθεται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του ΚΙΣΕ. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το βιβλίο του ιστοριοδίφη κ. Πάνου Τζιόβα
για την ιστορία των ρωμανιωτών Εβραίων στην Ήπειρο και τη Θεσπρωτία, ιδιαιτέρως δε στην πόλη της Παραμυθιάς. Για το βιβλίο
μίλησαν ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων, ο φιλόλογος και ερευνητής κ. Μιχάλης Παντούλας και ο ίδιος ο συγγραφέας. Οι ομιλητές
ανέδειξαν την σημαντική παρουσία των Εβραίων στην ευρύτερη
περιοχή και την ιδιαίτερη σημασία της ρωμανιώτικης κοινότητας.
Ταυτόχρονα, αναφορά έγινε στις σχέσεις και τους δεσμούς της κοινότητας με τον υπόλοιπο πληθυσμό, και στο ρόλο και τη συμβολή
των κατοίκων στη διάσωση μελών της εβραϊκής κοινότητας κατά
την περίοδο της Κατοχής. Ο κ. Παντούλας αναφέρθηκε στην περίΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΜΟΥΛΙΑΣ

Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΜΟΥΛΙΑΣ

ΚΙΣΕ
2015

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2015

πτωση του Μητροπολίτη Ιωαννίνων
Σπυρίδωνος (Βλάχου).
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε
συζήτηση.
Η εκδήλωση, συνολικά, κατάφερε να φωτίσει σημαντικές πτυχές
της παρουσίας των Εβραίων στη χώρα μας, τονίζοντας παράλληλα την
αναγκαιότητα να υπάρξουν και στο
μέλλον άλλες αντίστοιχες τεκμηριωμένες έρευνες για την ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού.
Ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική ήταν η παρουσία στην εκδήλωση απογόνων από οικογένειες που διέσωσαν Εβραίους κατά
την περίοδο της Κατοχής.

22ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος,
κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Φεβρουαρίου 2016, απεφάσισε τη σύγκληση του 22ου Τακτικού Συνεδρίου των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος την

Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, στις 11.30 το πρωί,

στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
(Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 2ος όροφος)
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν την έκθεση–
αναφορά των πεπραγμένων των δύο (2) Προεδρείων
του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ι.Σ.E.,
περιόδων Ιουλίου 2013 – Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου
2015 - Ιουνίου 2016, καθώς και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
*Σ
 ημειώνουμε ότι με βάση το καταστατικό του Κ.Ι.Σ.E, που εγκρίθηκε με το Π.Δ. 73/1995, ΦΕΚ 51/95, τ.Α΄, η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνει στις Ισραηλιτικές Κοινότητες τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συνεδρίου.

Το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ
Μάρτιος - Απρίλιος 2016

