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Ε Π Ι ΣΚ Ε ΨΗ ΤΗ Σ ΗΓ Ε Σ Ι ΑΣ ΤΟ Υ E J C ΣΤ Η Ν ΑΘ Η Ν Α
-

Απονομή της Πυξίδας του Ήθους στον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά

-

Συνεδρίαση του Εκτελεστικού του ΕJC

Στις

9.12.2013 πολυμελής αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού
Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC) επισκέφθηκε την Αθήνα προκειμένου
να εκφράσει την εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Εβραϊσμού προς τον
Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και την Ελληνική Κυβέρνηση
για τον τρόπο αντιμετώπισης της ανόδου του νεοναζισμού.
Παράλληλα, συγκλήθηκε στην Αθήνα η Εκτελεστική Επιτροπή του
EJC.
Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συμβουλίου
του EJC και πρόεδρο του ΚΙΣ Μεγάλης Βρετανίας κ. Βίβιαν
Γουάινμαν, συνοδευόμενη από την ηγεσία του Ελληνικού
Εβραϊσμού, τον πρόεδρο, τον γεν. γραμματέα και τον γεν. ταμία
του ΚΙΣΕ κ.κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ και Δανιήλ
Μπεναρδούτ, καθώς και από τους προέδρους της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνο Μωϋσή και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ, είχαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά στον οποίο απονεμήθηκε διάκριση «σε
αναγνώριση της συνεισφοράς του στη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Την αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν πρόεδροι και εκπρόσωποι 10 Ευρωπαϊκών Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων, καθώς και ο αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου κ. Κόμπι Μπενατόφ, υποδέχθηκε
στο Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ
κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, στην παρουσίασή του, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, τόνισε ότι ο Ελληνικός
Εβραϊσμός ενώνει τη φωνή του με τον ευρωπαϊκό στην «έκφραση της εκτίμησης για τον αποφασιστικό τρόπο με
τον οποίο καταπολεμάτε τον νεοναζισμό και όλους όσους απειλούν τις ανθρώπινες αξίες στη χώρα μας. Ο
τρόπος με τον οποίο προστατεύετε τη Δημοκρατία στη γενέτειρά της μεταδίδει ένα σαφές μήνυμα σε όλη την
Ευρώπη, στις ίδιες χώρες και στους ίδιους λαούς που υπέφεραν από τη βαρβαρότητα του Ναζισμού με
εκατομμύρια θύματα, μεταξύ των οποίων και έξι εκατομμύρια Εβραίοι: Ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός θα
προστατεύσουν με κάθε μέσο τη Δημοκρατία, τις ανθρώπινες αξίες και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ενάντια σε κάθε
προσπάθεια αναβίωσης του μίσους, της μη ανοχής, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα, και εδώ μαζί σας, κύριε Πρωθυπουργέ, η ηγεσία του εβραϊσμού της
Ευρώπης».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συμβουλίου του EJC κ. Β. Γουάινμαν, αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την
υποδοχή, εξήρε το ήθος, την πυγμή, τις υψηλόφρονες αρχές και τη συνέπεια των λόγων με τα έργα του Α.
Σαμαρά. «Πολλοί ηγέτες αρκούνται στα λόγια και στις εξαγγελίες μέτρων, εσείς κάνατε πράξεις τα λόγια σας»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γουάινμαν και συνέχισε: «Σας συγχαίρουμε γιατί επιδείξατε θαρραλέα και γενναία στάση
απέναντι στο κόμμα της Χρυσής Αυγής το οποίο χρησιμοποιεί καταχρηστικά τη Δημοκρατία ώστε να προωθεί τη
ρατσιστική του ιδεολογία και τη ρητορική του μίσους», και συμπλήρωσε: «Ήρθαμε εδώ να σας ζητήσουμε να
χρησιμοποιήσετε αυτή την εμπειρία σας, ως παράδειγμα και πρότυπο για την υπόλοιπη Ευρώπη, όταν η Ελλάδα
θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο».
Ο κ. Γουάινμαν επέδωσε στον Πρωθυπουργό το βραβείο «Πλοηγός της Ιερουσαλήμ» του EJC. Το βραβείο αυτό
έχει επίσης επιδοθεί στον πρόεδρο της Ρωσίας Β. Πούτιν, και τους πρωθυπουργούς του Βελγίου και της Τσεχίας.

ΕΠΙΣΚ ΕΨΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ EJC ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Από τη σελ. 1
«Πρόκειται για μία πυξίδα που σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δεν δείχνει τον Βορρά, αλλά την Ιερουσαλήμ για όλα
όσα αυτή συμβολικά αντιπροσωπεύει. Είναι μία Πυξίδα Ήθους που ευχόμαστε να οδηγήσει σε ένα μέλλον ηθικής,
ανοχής και σεβασμού των ανθρώπινων αξιών», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συμβουλίου του EJC.
Παραλαμβάνοντας τη διάκριση ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο αγώνας για τη Δημοκρατία και την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι κάτι παραπάνω από καθήκον. Τα σημερινά ανησυχητικά σημάδια μάς καλούν να
αποδείξουμε ότι η Δημοκρατία είναι αρκετά δυνατή ώστε να αντισταθεί στη μισαλλοδοξία και στο ρατσισμό. Και
πράγματι αποδείξαμε ότι στην Ελλάδα ο ρατσισμός δεν είναι ανεκτός. Στη διάρκεια αυτού του αγώνα, ο οποίος
είναι παράλληλος με τον αγώνα μας για την ανάπτυξη της χώρας και την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση
που επί τόσα χρόνια πλήττει τον λαό, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές της Δημοκρατίας και σε
επαγρύπνηση ώστε να μην την εκμεταλλευτούν καταχρηστικά όσοι την αντιστρατεύονται. Σας ευχαριστώ για το
βραβείο αυτό, το οποίο δέχομαι εκ μέρους και στο όνομα ολόκληρου του ελληνικού λαού ο οποίος έχει αγωνιστεί
για την ελευθερία και τη Δημοκρατία κατά του ολοκληρωτισμού».
Στη συνέχεια τα μέλη της αντιπροσωπείας και η ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού παρακάθησαν σε γεύμα
εργασίας που παρέθεσε προς τιμήν τους ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος. Η
εκτελεστική αντιπρόεδρος του EJC κα Ράγια Καλένοβα προσέφερε στον υπουργό έκδοση αφιερωμένη στις
Ευρωπαϊκές Εβραϊκές Κοινότητες, ενώ ο κ. Παναγιωτόπουλος, σε εγκάρδιο χαιρετισμό, αναφέρθηκε στους
πανάρχαιους δεσμούς της χώρας με τους Εβραίους, στη σημασία της διάδοσης του αντιρατσιστικού μηνύματος,
στις προσπάθειες της Ελλάδας για ανάπτυξη μέσω της προώθησης του πολιτισμού και κάλεσε τους
εκπροσώπους του ευρωπαϊκού εβραϊσμού να επισκεφθούν και πάλι την Ελλάδα.
Αργότερα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έγινε η σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής του EJC, στην οποία
χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Β. Αλμπάλας και συμμετείχαν εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού
ο γεν. γραμματέας και ο γεν. ταμίας του ΚΙΣΕ κ.κ. Β. Ι. Ελιέζερ και Δ. Μπεναρδούτ και ο πρόεδρος της Ι.Κ.
Αθηνών κ. Μ. Μωυσής.

«ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Προβολή του ντοκυμαντέρ του Βασίλη Λουλέ στο Βόλο

Στις 20.11.2013 πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» του Βόλου η προβολή του βραβευμένου
ντοκυμαντέρ «Φιλιά εις τα παιδιά», του Βασίλη Λούλε.
Η ταινία προβλήθηκε με πρωτοβουλία του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και
Βιβλιοθηκών, του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινων. Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
της Ι.Κ. Βόλου.
Πριν την προβολή της ταινίας προλόγισε εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου και στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος της
Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, ο οποίος επισήμανε ότι η ταινία αυτή του Β. Λουλέ κυρίως τονίζει την αξία της
αυτοθυσίας και της αλληλεγγύης.
Ακολούθησε η προβολή της ταινίας και επακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση που προέκυψε από ερωτήσεις
των θεατών στις οποίες απάντησαν ο σκηνοθέτης και ο κ. Ιωσήφ Βεντούρας, του οποίου η ιστορία
περιλαμβάνεται στην ταινία και παρέστη στην εκδήλωση προσκεκλημένος από το Δήμο Βόλου.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
«ΡΑΟΥΛ ΒΑΛΛΕΝΜΠΕΡΓΚ»
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σε μία συγκινητική και ταυτόχρονα συμβολική εκδήλωση, που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 18.11.2013, το
Διεθνές Ίδρυμα Ραούλ Βάλλενμπεργκ απένειμε το μετάλλιο της εκατονταετηρίδας από τη γέννηση του Ραούλ
Βάλλενμπεργκ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, σε αναγνώριση της προσφοράς των
Ελλήνων Χριστιανών που στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής διέσωσαν Εβραίους συμπατριώτες τους, αλλά και
σε αναγνώριση των αγώνων του για την ειρήνη, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στην τελετή παρέστησαν, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος και ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν, εκπρόσωποι του Διπλωματικού
Σώματος, κρυμμένα παιδιά της Κατοχής και συγγενείς σωτήρων και Δικαίων των Εθνών, καθώς και η ηγεσία του
Ελληνικού Εβραϊσμού.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του πρόεδρου του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, ο οποίος μίλησε τόσο ως
εκπρόσωπος του Ελληνικού Εβραϊσμού, αλλά και ως παιδί της Κατοχής ο ίδιος, που βίωσε τον φόβο της
σύλληψης, τον διωγμό και την ευεργεσία των σωτήρων της οικογένειάς του. Ο κ. Αλμπάλας τόνισε
χαρακτηριστικά πως τα παιδιά της Κατοχής θεωρούσαν τους ανθρώπους που τους έκρυψαν ως πολύτιμο
«φυλακτό» τους.
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ολοκλήρωσε την ομιλία του με έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την
Ελληνική Πολιτεία προτείνοντας την ανέγερση Στήλης ή Μνημείου με τα ονόματα των 310 Ελλήνων Δικαίων των
Εθνών, το 2014, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την καταστροφή των Ελληνικών Εβραϊκών
Κοινοτήτων: «Το μνημείο ή η αναμνηστική πλάκα αυτή θα είναι παράδειγμα και παρακαταθήκη ανθρωπισμού,
αυταπάρνησης και ηρωισμού στις επερχόμενες γενιές, στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και ταυτόχρονα ένα
ηχηρό ράπισμα στον αυξανόμενο ρατσισμό και αντισημιτισμό στη χώρας μας», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Eduardo Eurnekian μίλησε για το έργο του Ιδρύματος γύρω από το
Ολοκαύτωμα και τη σημασία της προβολής των παραδειγμάτων ηρωϊσμού και αυτοθυσίας εκείνων που έσωσαν
Εβραίους στην Κατοχή. Έχοντας ανακηρύξει το 2013 ως «Έτος των Σωτήρων κατά το Ολοκαύτωμα», το Ίδρυμα
συνεχίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης της ιστορίας. Το μετάλλιο της εκατονταετηρίδας
έχει απονεμηθεί σε διεθνείς προσωπικότητες, όπως τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, τον τ. πρωθυπουργό της
Μεγάλης Βρετανίας Γκόρντον Μπράουν, τον Πρόεδρο της Αρμενίας Σέρζ Σαργκζιάν, την πρωθυπουργό της
Δανίας Χέλε Τόρνινγκ-Σμιτ, κ.ά. Κατά την τελετή της 18ης Νοεμβρίου, στο πρόσωπο του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια το Ίδρυμα απότισε τιμή σε όλους εκείνους, επώνυμους και ανώνυμους
Έλληνες Χριστιανούς που έκρυψαν, βοήθησαν και έσωσαν Εβραίους.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας το μετάλλιο, τόνισε ότι με αφορμή την εκδήλωση
πρέπει «να συλλογιστούμε για την σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
δημοκρατικών ελευθεριών που δοκιμάζονται ανεπίτρεπτα». Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ.
Παπούλιας, μεταξύ άλλων: «Τον περασμένο Ιούλιο επισκέφθηκα το στρατόπεδο συγκέντρωσης
Άουσβιτς. Δήλωσα, και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι όποιοι αρνούνται τη μεγάλη αυτή θυσία των
χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών δεν μπορεί να συγκαταλέγονται μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο
Ελληνικός λαός, πολιτεία και κοινωνία, έχουμε ιστορική μνήμη και επίγνωση. Έχουμε χρέος να αντλούμε
διδάγματα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα δείξουμε καμία ανοχή στα φαινόμενα λόγων ή έργων
μίσους, αντισημιτισμού, μισαλλοδοξίας, θρησκευτικού φανατισμού ή ρατσισμού».
Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σύντομη συνομιλία με τα παιδιά της Κατοχής και
τους σωτήρες, με τον κ. Σήφη Βεντούρα και την κα Σάκη Κυπραίου, η οικογένεια της οποίας είχε κρύψει την
αδελφή του, με την κα Ρόζα Ασσέρ- Πάρδο, την κα Ευτυχία Νάχμαν και την κα Κάτια Μαυρογεωργίου, την κα
Λύδια Θεοδωράκη-Δημάκη, η οικογένεια της οποίας είχε κρύψει την Μπεατρίς Μπαρζιλάι – Ματαλών και τον
Ραββίνο Αθηνών κ. Μιζάν η οικογένεια του οποίου είχε βρει καταφύγιο στο χωριό Συκούριο.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»
Στις 26.11.2013 σε μια εξαιρετικά συγκινητική τελετή που έλαβε χώρα στην οικία
του, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Άριε Μέκελ, μαζί με τον πρόεδρο
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, κ. Βενιαμίν Αλμπάλα
απένειμαν το Μετάλλιο και τον Τίτλο του "Δικαίου των Εθνών", του Μουσείου
του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ, στην οικογένεια των Ελλήνων
ηρώων Θανάση και Ευαγγελίας Πίσπα, για τη διάσωση της εβραϊκής
οικογένειας Ναχμία, στο χωριό Κλείνοβο, κοντά στα Τρίκαλα, κατά την διάρκεια
της Κατοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την τελετή ταξίδεψαν από το Ισραήλ,
όπου ζουν σήμερα, 12 απόγονοι της οικογένειας Ναχμία, καθώς και από τα
Τρίκαλα 10 συγγενείς της οικογένειας Πίσπα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, οι βουλευτές κ.κ. Κώστας Καραγκούνης,
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας – Ισραήλ, και
Βασίλης Κικίλιας, επίσης μέλος της Επιτροπής, Χρήστος Δήμας, πρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Κοινοβουλίου, η κα Φωτεινή Τομαή,
προϊσταμένη του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του Υπουργείου
Εξωτερικών, ο Ραβίνος Αθηνών, Σοφολογιότατος κ. Ισαάκ Μιζάν, ο εκπρόσωπος
της Εκκλησίας της Ελλάδας, Πατήρ Αλέξιος Μπουρλής και ο κοσμήτωρ της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μάριος Μπέγζος.
Τα βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους της οικογένειας Πίσπα, ο εγγονός κ. Θανάσης Πίσπας, ο οποίος παρέλαβε το
μετάλλιο από τον Ισραηλινό πρέσβη και η εγγονή κα Δήμητρα Παπάντου, η οποία παρέλαβε το δίπλωμα του Γιαντ
Βασέμ από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ.
Η οικογένεια Ναχμία ζούσε στην Φλώρινα, η οποία τελούσε υπό Ιταλική κατοχή, και διέφυγε προς τα Τρίκαλα τον
Απρίλιο του 1943, όταν οι Γερμανοί ζήτησαν από τους Ιταλούς να στείλουν όλους τους ενήλικες Εβραίους της
περιοχής στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να τους στείλουν στο Άουσβιτς. Η οικογένεια αποτελείτο από το ζευγάρι
Αβισάρ και Ρεβέκκα Ναχμία, καθώς και από τον Ντάριο, αδερφό της Ρεβέκκας, την σύζυγό του Αλλέγρα και τον
μικρό τους γιο, Ντάνο. Τα δύο ζευγάρια βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι του Θανάση Πίσπα, κοινοτάρχη του χωριού
Κλείνοβο κοντά στα Τρίκαλα. Η σύζυγος του Θανάση, η Ευαγγελία, ήταν μαία και βοήθησε την Αλλέγρα Ναχμία να
γεννήσει το δεύτερο και τρίτο παιδί της, τον Ισαάκ και τον Δαυίδ, στο σπίτι της οικογένειας Πίσπα.
Όταν οι Γερμανοί πλησίαζαν το απομονωμένο χωριό, οι δύο εβραϊκές οικογένειες, με τη βοήθεια των χωρικών,
αναζητούσαν καταφύγιο στα βουνά. Οι δύο οικογένειες επέζησαν του πολέμου και μετανάστευσαν στο Ισραήλ το
1949.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΦΡΙΖΗ
Στις 5 Δεκεμβρίου 2013, μνημονεύοντας την επέτειο του θανάτου του Συνταγματάρχη Μορδοχαίου Φριζή
στο πεδίο της μάχης, στις 5.12.1940 κατά τον Ελληνο-Ιταλικό Πόλεμο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ.
Δημήτρης Αβραμόπουλος απέστειλε στους Προέδρους του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα και της Ι.Κ. Αθηνών
κ. Μίνο Μωυσή την επιστολή που ακολουθεί:
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013

Αγαπητοί μου Πρόεδροι,
Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στρέφουν σήμερα τη μνήμη τους στον Συνταγματάρχη Μορδοχαίο Φριζή, ένα στρατιωτικό
που λάμπρυνε με την ανδρεία και τον ηρωικό του θάνατο, σαν και σήμερα, το 1940, το Σώμα των Ελλήνων Αξιωματικών, στις
καρδιές των οποίων εξακολουθεί να ζει.
Ο ηρωικός του θάνατος στο πεδίο της μάχης, πριν από 73 χρόνια, τον κατατάσσει στο πάνθεον των ηρώων του Ελληνικού
Στρατού.

Με απαράμιλλη γενναιότητα στα βουνά της Ηπείρου ο Συνταγματάρχης Φριζής ανέδειξε τις στρατιωτικές του αρετές και τη
βαθιά του αγάπη για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, για την οποία και άφησε την τελευταία του πνοή, στο πεδίο της μάχης.
Το ίδιο είχε επιδείξει και στη Μικρασιατική εκστρατεία το 1922. Και τότε, πολέμησε γενναία και όταν αιχμαλωτίστηκε, αρνήθηκε
την ελευθερία που του προσέφεραν εβραϊκής καταγωγής Τούρκοι πολίτες, προτιμώντας να παραμείνει μαζί με τους
στρατιώτες του μέχρι τέλους, λέγοντας «ότι είναι να γίνει θα γίνει για όλους».
Άνδρας υψηλών ιδανικών διακρίθηκε, τόσο στο πεδίο της μάχης, όσο και στη ζωή του. Παρότι ήταν απόφοιτος της Νομικής
Σχολής «επιθυμούσε διακαώς να γίνει στρατιώτης», όπως συχνά εξομολογούνταν σε συναδέλφους του. Τελικά, την επιλογή
του αυτή, τη σφράγισε με το ίδιο του το αίμα, την εξαργύρωσε με την ίδια του τη ζωή.
Και δικαίως η ελληνική πολιτεία τον ανακήρυξε μετά θάνατον σε «Ήρωα της Ελλάδας».
Αγαπητοί μου Πρόεδροι,
Σε ανάμνηση και αποτίοντας φόρο τιμής στον συμπατριώτη μας Μορδοχαίο Φριζή, μοιραζόμαστε με τους Έλληνες Εβραίους
τα ανώτερα και ευγενή νοήματα και συναισθήματα, που αυτή η αναφορά μνήμης, σεβασμού και αναγνώρισης αναδεικνύει.
Αυτήν την ημέρα, θέλησα να μοιρασθώ και εγώ μαζί σας.
Με εγκάρδια συναισθήματα
Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
Για τη Διεθνή Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού εκπρόσωποι της Θεματικής Θρησκευμάτων
του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκαν το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και τη Συναγωγή Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε στις
11.11.2013 το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
«Την παραμονή της Διεθνούς Ημέρας κατά του Φασισμού και Αντισημιτισμού, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9
Νοεμβρίου, σε ανάμνηση του πογκρόμ των Εβραίων που οργανώθηκε στη ναζιστική Γερμανία του 1938, η
Θεματική Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος και τη Συναγωγή Αθηνών.
Η τραγική αυτή επέτειος ήταν η απαρχή του εβραϊκού Ολοκαυτώματος και έμεινε στην ιστορία ως Νύχτα των
Κρυστάλλων. Ήταν όμως και ο προάγγελος της φρίκης, που θα ζούσε ολόκληρη η ανθρωπότητα, κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Για τον ΣΥΡΙΖΑ το εβραϊκό Ολοκαύτωμα, ως ακραία έκφραση κτηνώδους
ρατσισμού, αλλά και τα εκατομμύρια των νεκρών όλου του πλανήτη σε εκείνο τον πόλεμο, είναι τα άσβεστα
σημάδια που οδηγούν τα βήματα κάθε δημοκρατικού και ελεύθερου ανθρώπου σε έναν διαρκή αγώνα για μιαν
ειρηνική πορεία της ανθρωπότητας, μακριά από τους βρικόλακες του ναζισμού, του αντισημιτισμού και της
ξενοφοβίας.
Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τον υπεύθυνο της Κ.Ο. για τα Θρησκεύματα,
βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης, Γιάννη Αμανατίδη, το συντονιστή της Θεματικής, Μάκη Λυκόπουλο, τον επιστημονικό της
συνεργάτη Στάθη Λιάντη και το μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Μπουγελέκα,
συναντήθηκε με το προεδρείο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Στη συνάντηση, όπου
παρέστησαν και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, καθώς και η διευθύντρια του Εβραϊκού
Μουσείου, υπήρξε εμβάθυνση -σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης των δύο μερών- της ενημέρωσης για τα
ζητήματα που απασχολούν την Ισραηλιτική Κοινότητα στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την
διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης.
Εκφράστηκε, τέλος, η διάθεση και των δύο πλευρών να συνεχίσουν το διάλογο με στόχο την αλληλοενημέρωση
και αλληλοκατανόηση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Β ΟΛΟΣ
Παρουσίαση του βιβλίου «ΓΙΟΥΝΤΙΝ» του Γ. Ρωμανού στο Βόλο
Στις 11.11.13 πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ και το βιβλιοπωλείο ΧΑΡΤΑ, σε συνεργασία με το
Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασής ΙΩΛΚΟΣ και την Ι.Κ. Βόλου, η παρουσίαση του βιβλίου του
Γιώργου Ρωμανού «Γιούντιν», που αναφέρεται στην ιστορία μιας εβραίας γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη και
αφηγείται την ιστορία της οικογένειάς της, που αρχίζει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και φτάνει στη δεκαετία του
1990. Η εκδήλωση έγινε στο βιβλιοπωλείο ΧΑΡΤΑ, όπου παραβρέθηκε πλήθος κόσμου ενώ το βιβλίο έτυχε πολύ
μεγάλης αποδοχής. Το βιβλίο παρουσίασαν ο κ. Διονύσης Λεϊμονής, φιλόλογος –συγγραφέας και ο κ. Μαρσέλ
Σολομών πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου, ενώ την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Ροσσάνα Πώπωτα.

Συνάντηση Πρόεδρου Μαρσέλ Σολομών με ΕΚΠΟΛ
Στις 22.11.2013 η Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού -ΕΚΠΟΛ της Περιφέρειας Θεσσαλίας
συγκάλεσε σύσκεψη με προσκεκλημένους τους Προξένους Θεσσαλίας των χωρών Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας,
ΗΠΑ, Ιταλίας, Ολλανδίας, καθώς επίσης και τον πρόεδρο της Κοινότητάς μας κ. Μαρσέλ Σολομών. Το θέμα της
σύσκεψης ήταν η συμβολή των εν λόγω Προξενείων και της Ι.Κ. Βόλου στην ανάπτυξη του τουρισμού στην
περιοχή της Μαγνησίας. Αποφασίστηκε οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη να αποτελέσουν μόνιμη επιτροπή, υπό
την σκέπη της ΕΚΠΟΛ και της Περιφερειακής ενότητάς.

Γιορτή του Χανουκά στο Βόλο
Το Σάββατο 30.11.2013, μετά τη λειτουργία στη Συναγωγή, και με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των μελών
μας και φίλων της Κοινότητας Βόλου που μας τίμησαν με την παρουσία τους, έγινε στο Κοινοτικό Κέντρο
εορταστική εκδήλωση για το Χανουκά.
Φέτος είχαμε τη χαρά να βρίσκεται στην πόλη μας ο Ραβίνος Ελιάου Σιτρίτ, ο οποίος αυθόρμητα προσφέρθηκε
και συνεπικουρούμενος από τον θρησκευτικό μας λειτουργό κ. Μάκη Μωυσή, τέλεσε τις θρησκευτικές λειτουργίες.
Τη Χανουκία της Κοινότητας άναψαν ο πρόεδρος κ. Μαρσέλ Σολομών, ο Ραβίνος Ελιάου Σιτρίτ και ο
αντιπρόεδρος κ. Μάκης Μωυσής. Οι κυρίες της WIZO άναψαν τη δικιά τους Χανουκία από μέλη που κατά τη
διάρκεια του 2013 είχαν κάποιο ευχάριστο γεγονός.
Στη συνέχεια, ο κ. Βίκτωρ Φιλοσώφ, εκ μέρους της Kοινότητας, προσέφερε δώρα στα παιδιά και στους φοιτητές.
Ακολούθησε συνεστίαση, προσφορά της Κοινότητας. Θερμά ευχαριστούμε τον Ραβίνο Ελιάου Σιτρίτ ο οποίος μας
συγκίνησε τόσο με τη λειτουργία που τέλεσε όσο και με τη δωρεά της Χανουκίας προς την Κοινότητά μας.

Μνημόσυνο Πατριάρχη Δημητρίου
Το Σάββατο 7.12.2013 έγινε, στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, το Μνημόσυνο του
αοίδιμου Πατριάρχη Δημητρίου, με την παρουσία πολλών Μητροπολιτών, επισήμων και πλήθους κόσμου.
Ο πρόεδρος κ. Μαρσέλ Σολομών μετά από την τιμητική πρόσκληση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Δημητριάδος κ. Ιγνάτιου, παρέστη μαζί με το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχάλη Σαμπεθάι σε δείπνο μεταξύ λίγων
εκλεκτών προσκεκλημένων.

ΧΑΛΚΙΔΑ
Επίσκεψη του πρέσβη του Ισραήλ στη Χαλκίδα
Στις 28.11.2013 ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Άριε Μέκελ επισκέφθηκε την Χαλκίδα και συναντήθηκε με
εκπροσώπους της πόλης και του νομού, αλλά και με μέλη της Ι.Κ. Χαλκίδας. Σε αυτή τη δεύτερη επίσκεψή του
στην πόλη μας ο Ισραηλινός πρέσβης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Κοινότητάς μας κ. Σόλων Μάϊση και
τον γραμματέα της κ. Μαΐρ Μάϊση, επισκέφθηκαν αρχικά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο. Στη
συζήτηση, στην οποία παρέστη και ο πρωτοσύγκελος αρχιμανδρίτης πατήρ Νικόδημος Ευσταθίου, συζητήθηκαν
μεταξύ άλλων, οι άριστες σχέσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με την Ισραηλινή κοινωνία. Στη συνέχεια ο κ.
Μέκελ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Αναγνώστου και αμέσως μετά με τον
αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κ. Θανάση Μπουραντά. Στις δηλώσεις του ο Ισραηλινός πρέσβης μίλησε για τις
σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, αποκάλυψε ότι συνόδευσε τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και
Έλληνες επιχειρηματίες στην επίσκεψη στο Ισραήλ και τόνισε ότι οι πέντε συμφωνίες που επιτεύχθηκαν είναι
εξαιρετικά σημαντικές και για τις δύο χώρες.
Αργότερα, ο Ισραηλινός πρέσβης επισκέφθηκε τη Συναγωγή της Χαλκίδας όπου συνομίλησε με μέλη της
Κοινότητας. Ακολούθησε γεύμα που προσέφερε η Ι.Κ. Χαλκίδας προς τιμήν του πρέσβη κ. Μέκελ.

