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Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
του Μητροπολίτη Πειραιώς

ΠΟΙΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΕΣ

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ κατά πάγια τακτική προβαίνει σε έντονα αντισημιτικά σχόλια. Σε δηλώσεις, σε εγκυκλίους του, σε κείμενα στην επίσημη ιστοσελίδα της Μητρόπολης
Πειραιά, σε κάθε ευκαιρία και επί οποιουδήποτε θέματος ο Μητροπολίτης Σεραφείμ αναφέρει ως υπαίτιους το «Σιωνιστικό τέρας», τα «Αμερικανοεβραϊκά συμφέροντα», το «Παγκόσμιο Διευθυντήριο του Σιωνισμού», τον «Παγκόσμιο Εωσφορικό Σιωνισμό», το «Σατανιστικό και Σιωνιστικό εβραϊκό λόμπυ» κ.λπ.
Πρόσφατα, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού
σταθμού MEGA, στις 20.12.2010, φιλοξενούμενος των δημοσιογράφων κ. Οικονομέα και Καμπουράκη, ο κ. Σεραφείμ αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά σε «έξωθεν σχεδιασμό για την
αφομοίωση της ελληνορθοδοξίας», αλλά και στο «διεθνές τραπεζικό σύστημα που κατευθύνεται από τον Σιωνισμό», αποδίδοντας έτσι στους Εβραίους και την οικονομική κρίση. Αυτή τη
φορά ο Μητροπολίτης Περαιώς, όμως, υπερέβη τον εαυτό του
εκφράζοντας την καταπληκτική σε διεθνές επίπεδο άποψη ότι
«Ο Χίτλερ ήταν όργανο του διεθνούς Σιωνισμού και χρηματοδοτήθηκε από την οικογένεια Ρότσιλντ»!!
Το Κ.Ι.Σ.Ε. με επιστολή του έθεσε υπόψη του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών κ. Ιερώνυμου, υπό την ιδιότητά του και του Προέδρου
της Ιεράς Συνόδου της Ελλαδικής Εκκλησίας, την αντισημιτική
και μισαλλόδοξη τακτική του εν λόγω Μητροπολίτη. Επίσης το
ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης έστειλαν επιστολές διαμαρτυρίας στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο.

ΝΕΑΡΑ άτομα που τώρα μπαίνουν στη ζωή και εκδηλώνονται ως
αντισημίτες, αν δεν είναι ετεροκινούμενοι, είναι εκτός των άλλων δυστυχισμένοι άνθρωποι. Είναι δυστυχισμένοι γιατί έχουν
γεμίσει τη ψυχή τους με αλόγιστο μίσος εναντίον συνανθρώπων
τους και κυρίως αλλοθρήσκων. Επειδή δεν διαθέτουν επιχειρήματα καταφεύγουν στην ανεξέλεγκτη βία. Τα νεαρά αυτά άτομα
δεν γεννήθηκαν αντισημίτες, δεν ήρθαν στη ζωή με κακούργα
ένστικτα. Στις δύο - τρεις μόλις δεκαετίες που έχουν ζήσει στην
κοινωνία, μέσα σ΄ αυτή διδάχτηκαν τη μισαλλοδοξία, τη μισαλληλία. Μέσα στην κοινωνία έμαθαν να βλέπουν τους Εβραίους
ως εχθρούς. Ηθικά ένοχοι, αυτουργοί για τα απεχθή αισθήματα των νέων ανθρώπων είναι εκείνοι -οι εμφανείς κι αφανείςκοινωνικοί παράγοντες (ακόμη -δυστυχώς- και παράγοντες της
Ελληνικής Εκκλησίας) που καλλιεργούν τον αντισημιτισμό, που
δεν διστάζουν να κατηγορούν ανεξέλεγκτα για τα όσα συμβαίνουν στην ανθρωπότητα τον Σιωνισμό, συνεχίζοντας έτσι την
πολύχρονη συκοφαντία.
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ σαν παράδειγμα της επικίνδυνης αντισημιτικής ψευδολογίας την περιβόητη δήθεν δήλωση Κίσινγκερ σύμφωνα με
την οποία πρέπει να πληγούν οι πολιτισμικές ρίζες, η γλώσσα,
η θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά αποθέματα του ελληνικού λαού ώστε να πάψει να είναι απειθάρχητος. Η βουλευτής
κα Λιάνα Κανέλη, που πρωτοδημοσίευσε την πληροφορία στο
περιοδικό της «Νέμεσις», ύστερα από έρευνα επανόρθωσε το
λάθος της γράφοντας ότι δεν βρέθηκε παρόμοια δήλωση στην
τουρκική εφημερίδα, “Turkish Daily News”, στην οποία δήθεν
δημοσιεύτηκε η δήλωση Κίσινγκερ. Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος κ. Γιάννης Μαρίνος, που είχε αναδημοσιεύσει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» την είδηση, ήρθε σε επαφή με το γραφείο του Κίσινγκερ, έψαξε ο ίδιος και βεβαιώθηκε ότι τέτοια
δήλωση δεν έχει γίνει ποτέ! (Σχετικό διαφωτιστικό δημοσίευμα
του κ. Μαρίνου επαναλήφθηκε στο «Βήμα» στις 19.12.2010). Κι
όμως υπάρχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, τηλεοπτικός χιουμοριστικός παρουσιαστής κι άλλοι παράγοντες που αναμασούν
την ανυπόστατη δήλωση παρότι γνωρίζουν ότι επαναλαμβάνουν
αναλήθειες. (Πρόσφατα ο οικονομολόγος κ. Γρ. Βαρελάς, πρ.
Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, δημοσίευσε σύντομο μελέτημά του με τίτλο «Πως γράφεται η ιστορία! Η δήλωση - μύθος
Κίσινγκερ» στο οποίο εξιστορεί την όλη συγκεκριμένη πλεκτάνη σε βάρος του Εβραϊσμού). Ό,τι δηλαδή έπραξε η Τσαρική
Αστυνομία Οχράνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, προβάλλοντας
τα πλαστά «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», επαναλαμβάνεται χωρίς αιδώ στη σύγχρονη δημοκρατική Ελλάδα!

Διεθνείς αντιδράσεις

Το σοβαρό θέμα απασχόλησε τον διεθνή Τύπο και εβραϊκές οργανώσεις του εξωτερικού. Χαρακτηριστική είναι η δημοσίευση της είδησης στο μπλογκ “The Lede” των “New York Times”
(22.12.10), καθώς και η ανακοίνωση που εξέδωσε η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC), στην οποία αναφέρεται δήλωση
του Ραββίνου Νταβίντ Ρόζεν, διευθυντή Διεθνών Διαθρησκειακών Σχέσεων, ο οποίος τόνισε πως «τα φρικτά ψεύδη του Μητροπολίτη Σεραφείμ στην ελληνική τηλεόραση καταδεικνύουν
ότι ο αντισημιτισμός στους κόλπους της Ελληνικής Εκκλησίας
καλά κρατεί. Είναι ευθύνη της ηγεσίας της Εκκλησίας να καταδικάσει και να ξεριζώσει τον αντισημιτισμό».
Η ADL απέστειλε επιστολές διαμαρτυρίας προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίο, ενώ εξέδωσε Δελτίο Τύπου. «Είναι ιδιαιτέρως
ανησυχητικό να ακούγονται τέτοια λόγια από ένα θρησκευτικό ηγέτη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να καταστήσει σαφές
ότι ο αντισημιτισμός σε όλες του τις μορφές δεν είναι αποδεκτός», αναφέρει στη δήλωσή του ο διευθυντής της ADL κ. Αβρα-

ΑΝΟΗΤΟΙ -και κατ΄ επάγγελμα κάποιοι αντισημίτες- κοινωνικοί

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 5

1

Τα Νέα μας

Δεκέμβριος 2010

Αθώωση των μελών
της «ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ»

n ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ p
Για την Ε. Αμαρίλιο
• Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης πληροφορείται, σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010,
τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου της
ΕΡΙΚΑΣ-ΜΑΙΡΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
το γένος ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΚΟΥΝΙΟ
πρώην μέλους της Κοινοτικής Συνελεύσεως και αδελφής του
μέλους και τέως Προέδρου της Κοινοτικής Συνελεύσεως κ. Χάιντς Κούνιο.
O Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρεται στην προσωπικότητα της αειμνήστου εκλιπούσης η
οποία υπήρξε πρότυπο Εβραίας μάνας που δημιούργησε μια
επιτυχημένη οικογένεια και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής
της στη διδασκαλία των νέων γενεών για το Ολοκαύτωμα μέσα από τις εμπειρίες της στα ναζιστικά στρατόπεδα. Κατόπιν
το Κοινοτικό Συμβούλιο
αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να παραστεί στην κηδεία της εκλιπούσης.
2. Να εκφράσει προς την οικογένεια της εκλιπούσης τα συλλυπητήριά του και την συμμετοχή του στο πένθος της.
3. Να δωρίσει στη μνήμη της το ποσό των €400 υπέρ της Συναγωγής.
4. Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της αειμνήστου και να το δημοσιεύσει στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος
ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

Στις 6.12.10 έγινε στο Β’ Τριμελές Εφετείο Αθηνών η δίκη
τριών μελών της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας», οι οποίοι
κατηγορούνταν για «διασπορά ψευδών ειδήσεων». Οι κατηγορούμενοι κα Άννα Στάη, κα Ρένα Κούτελου και κ. Λάμπης
Κατσιάπης κατηγορούνταν για μία αφίσα και μία ανακοίνωση της Α.Π. που επέκριναν τη στάση συγκεκριμένων δικαστών κατά την αρχική δίκη του Κ. Πλεύρη, στην οποία οι κατηγορούμενοι ήταν μάρτυρες κατηγορίας. Η δίωξη κατά των
μελών της Α.Π. ασκήθηκε ύστερα από μηνυτήρια αναφορά
του Κ. Πλεύρη.
Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα και τους τρεις κατηγορούμενους, παρά την εισαγγελική πρόταση υπέρ της καταδίκης
τους.
Υπενθυμίζεται ότι διεθνείς εβραϊκοί οργανισμοί είχαν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της δίωξης των μαρτύρων κατηγορίας
του Κ. Πλεύρη ενώ, με ενέργειες του ΚΙΣΕ, στη δίκη παρέστησαν δύο διακεκριμένοι νομικοί ως διεθνείς παρατηρητές. Ο κ.
Ζιλ Ουίλιαμ Γκολντναντέλ, πρόεδρος της γαλλικής οργάνωσης
«Δικηγόροι χωρίς Σύνορα» και ο κ. Ζβίκα Μπαράκ τ. νομικός
σύμβουλος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου.
Η διαδικασία ξεκίνησε με την εξέταση του Κ. Πλεύρη, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας. Στη συνέχεια
κατέθεσαν ο κ. Η. Ζαφειρόπουλος, μέλος της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας», ο κ. Δ. Ψαρράς, δημοσιογράφος στην
εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και ο κ. Α. Ρεϊτάν, τ. γ.γ. του
ΚΙΣΕ ο οποίος ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη κατά του
Κ. Πλεύρη.
Κατά τη διάρκεια της δίκης δεν έλειψαν οι άμεσες ή έμμεσες
συνδέσεις αυτής της υπόθεσης με τη δίκη Πλεύρη. Ο δημοσιογράφος Δ. Ψαρράς κατέθεσε στοιχεία σχετικά με την δικαστή Μαριάνθη Παγουτέλη και αναφέρθηκε σε άρθρο της
«Ελευθεροτυπίας» που αποκάλυπτε την ύπαρξη μπλογκ της
δικαστού το οποίο έβριθε αντισημιτικών σχολίων. Στην εξέτασή του ο μάρτυρας υπεράσπισης κ. Α. Ρεϊτάν αναφέρθηκε
στην πικρή εμπειρία του από τη δίκη Πλεύρη, όπου η ίδια δικαστής του ζήτησε να αποκηρύξει το Ταλμούδ, ώστε να αποδειχθεί ότι δεν είναι «ένοχος», σύμφωνα με τις «κατηγορίες» του Κ. Πλεύρη.
Κατά την εξέτασή τους οι κατηγορούμενοι αναφέρθηκαν στη
σύνθεση της έδρας κατά την δίκη Πλεύρη και, πιο συγκεκριμένα, στη μεροληπτική στάση των δικαστών υπέρ του τότε κατηγορουμένου. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αναφέρθηκαν σε μία
σειρά νομολογιών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της κριτικής
στις δικαστικές αποφάσεις. Η αθωωτική ομόφωνη απόφαση
έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το ακροατήριο.
Το ΚΙΣΕ, με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 7.12.10, εξέφρασε την «ικανοποίησή του για τη δικαστική αθώωση παμψηφεί
των μελών της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας» τα οποία εξέφρασαν τις απόψεις τους, όπως είχαν το δημοκρατικό δικαίωμα ως Έλληνες πολίτες, για τη στάση δικαστικών λειτουργών που κατά την άποψή τους δεν ήταν η ενδεδειγμένη απέναντι σ΄ ένα ακραία ρατσιστικό και υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο.
Η απόφαση αυτή αναφέρεται έμμεσα στην αντίστοιχη με την
οποία είχε αθωωθεί άτομο το οποίο θεωρεί ως τίτλο τιμής το
να δηλώνει ότι διέπεται από φασιστικές και αντισημιτικές προθέσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ.

• Η Επιτροπεία του Θρησκευτικού Καθιδρύματος «Χαϊμούτσο
Κόβο», με βαθιά οδύνη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2010, ύστερα από τη θλιβερή αγγελία του
θανάτου της αειμνήστου
ΕΡΙΚΑΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ - ΚΟΥΝΙΟ
Αδελφής του Προέδρου του Ιδρύματος «Χ. Κόβο» κ. Χάιντς Κούνιο του Σαλβατώρ. Η Επιτροπεία
αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της
εκλιπούσης.
2. Να κατατεθεί στην μνήμη της και αντί στεφάνου το ποσό των
200 ευρώ υπέρ του Γηροκομείου Σαούλ Μοδιάνο.
3. Να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσης και να δημοσιευθεί στον εβραϊκό Τύπο.
4. Να παραστεί σύσσωμη στην κηδεία της.
Ο Γεν. Γραμματέας
Χ. ΑΛΒΟ
Ο Ταμίας
Β. ΚΑΠΟΝ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ - Συμπλήρωση σε δημοσίευμα
Από παραδρομή δεν δημοσιεύτηκε σε προηγούμενο φύλλο
του Δελτίου μας ότι οι μηνύσεις του Κ. Πλεύρη κατά εκπροσώπων του Εβραϊσμού και της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας» στρέφονταν επίσης κατά του εκπροσώπου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) κ.
Παναγιώτη Δημητρά.
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Φανής Ιωσαφάτ Ραφαήλ, ετών 89
- Ιάκωβου Μωϋσή Αλκαλάη, ετών 73
- Ντόλης Ιακώβου Βιτάλη, ετών 88
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ρίτας Ιακώβ Λεβή, ετών 87
- Εσθήρ Μάρκου Ναχμία, ετών 90
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Λέων Ηλία Κοέν με
την Αλίκη Χαΐμ Οβαδία.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή
σταδιοδρομία στις:
- Μπέττυ Χαλέγουα, που πήρε το πτυχίο
της από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
του Πειραιά.
- Πατρίτσια Αλκαλάι, που πήρε το πτυχίο
της από το Τμήμα Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ
των ΤΕΙ Αθηνών.
Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Λάρισας συγχαίρει την Ρόζυ
Ιακώβου Φις για την απόκτηση του μεταπυχιακού της στο Arts Mamagement, από
το School of Arts, Histories and Cultures,
του Πανεπιστημίου του Machester, και
της εύχεται καλή σταδιοδρομία και επιτυχίες στη ζωή της.

από την πορεία οικονομικής ανάπτυξης
του Ισραήλ!
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Για τον Α. Φόρνη
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου συνήλθε έκτακτα
σήμερα Παρασκευή 29-10-2010, στις 6
το απόγευμα, μόλις πληροφορήθηκε τον
αιφνίδιο θάνατο του
ΑΡΗ ΦΟΡΝΗ
Το Δ.Σ αφού άκουσε τον Πρόεδρο της
Κοινότητας κ. Μαρσέλ Σολομών που σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και την
προσφορά του εκλιπόντος είπε:
«Ο Άρης Φόρνης υπήρξε σε όλη του τη
ζωή και μέχρι σήμερα ενεργό μέλος του
Ελληνικού Εβραϊσμού προσφέροντας
ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Ισραηλιτική
Κοινότητα Αθηνών από διάφορες θέσεις
καθώς και στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο από τη θέση του Αντιπροέδρου.
Η απώλειά του προκάλεσε μεγάλη οδύνη σε όλο τον Εβραϊσμό και αφήνει ένα
δυσαναπλήρωτο κενό».
Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια
επιδίδοντας το παρόν ψήφισμα στην
οικογένεια του εκλιπόντος και στην
Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών.
2. Να παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στην
κηδεία του.
3. Να προσφέρει στο Εβραϊκό Σχολείο
της Αθήνας το ποσό των 200 ευρώ στη
μνήμη του.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στα «Νέα
μας» και στο «Άλεφ».
Ο Πρόεδρος ΜΟΡΔΟΧΑΪ ΣΟΛΟΜΩΝ
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ

ΝΕΟ Δ.Σ. της Ι.Κ. ΡΟΔΟΥ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου, ύστερα από την αιφνίδια
απώλεια του γεν. γραμματέα Άρη Φόρνη,
συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Πρόεδρος Μπέλλα Ρέστη, Αντιπρόεδρος Βενιαμίν Αλμπάλας, Γενικός Γραμματέας Ντίνος Μπενρουμπή.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Πρεσβεία του Ισραήλ στο Facebook
Είστε στο Facebook; Συνδεθείτε με την
επίσημη σελίδα του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα «Economy in Israel - Η
Οικονομία του Ισραήλ» και μάθετε νέα

• Η Διαχειριστική Επιτροπή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου συνήλθε έκτατα
την 30η Οκτωβρίου 2010, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση της αναπάντεχης απώλειας του
ΑΑΡΩΝ (ΑΡΗ) ΦΟΡΝΗ
ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών εκλεγμένο ενεργό μέλος του Κ.Ι.Σ.Ε και τα τελευταία χρόνια και Γ. Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ι.Κ. Ρόδου.
Από όποια θέση και αν κατείχε, εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο και δυναμισμό και
προσέφερε τις υπηρεσίες του για το καλό του Εβραϊσμού.
Ομόφωνα αποφάσισε:
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια της
Επιτροπής στην οικογένειά του και να
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τους επιδοθεί το παρόν ψήφισμα.
2. Να παραστούν τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στην κηδεία του.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ
εβραϊκών ιδρυμάτων.
4. Να δημοσιευτεί το παρόν Ψήφισμα στο
ενημερωτικό δελτίο του Κ.Ι.Σ.Ε
Η Πρόεδρος ΜΠΕΛΛΑ ΡΕΣΤΗ
Ο Αντιπρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
• Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
της Ι.Κ. Αθηνών, το οποίο συνήλθε έκτακτα σήμερα 30.10.10, ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του προέδρου κ. Ισαάκ Μορδεχάι, εξαιτίας του θλιβερού γεγονότος της απώλειας του
ΑΑΡΩΝ - ΑΡΗ ΦΟΡΝΗ
ο οποίος διετέλεσε επί σειρά τριετιών πρόεδρος της Κοινοτικής Συνέλευσης, αφού
άκουσε τον Πρόεδρο να περιγράφει τη δραστήρια και δυναμική προσωπικότητα του
εκλιπόντος και την ιδιαίτερη επιτυχία με
την οποία άσκησε τα καθήκοντά του,
Ψηφίζει:
1. Να παραστεί σύσσωμο το Προεδρείο
της Συνέλευσης στην κηδεία.
2. Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένειά του.
3. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΙΣΑΑΚ ΜΟΡΔΕΧΑΪ
Ο Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΝΑΧΜΑΝ
• Η Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Ι.Κ. Αθηνών, η οποία συνήλθε έκτακτα σήμερα, ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του Προέδρου κ. Σάμη Μιζάν, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση
του απροσδόκητου θανάτου του
ΑΑΡΩΝ - ΑΡΗ ΦΟΡΝΗ
σημαίνοντος και δραστήριου μέλους της
Ι.Κ. Αθηνών και συζύγου της αντιπροέδρου της Επιτροπής μας Ίντας Φόρνη,
με τη σημαντική προσφορά στο έργο της
Περίθαλψης, αφού άκουσε τον πρόεδρο
να αναφέρεται στη δράση του και στις
θέσεις από τις οποίες υπηρέτησε πιστά
τον Εβραϊσμό,
Ψηφίζει:
1. Να παραστούν τα μέλη της Επιτροπής
στην κηδεία του.
2. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια της
Επιτροπής προς την οικογένειά του και
να της επιδοθεί το ψήφισμα.
3. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΣΑΜΗΣ ΜΙΖΑΝ
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Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
του Μητροπολίτη Πειραιώς

χία της Εκκλησίας της Ελλάδος να επιληφθεί αμέσως του θέματος, διότι με τις δηλώσεις του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ,
όχι μόνο θέτει εαυτόν εκτός της κοινωνίας της αγάπης, που
είναι το βασικό γνώρισμα των Χριστιανών, ιδίως των Ορθοδόξων, αλλά και αμαυρώνει τη μακρά και ένδοξη ιστορία ανοχής
της διαφορετικότητας και προστασίας όλων, της Ορθόδοξης
Εκκλησίας... Με τις δηλώσεις του όμως ο Πειραιώς Σεραφείμ,
αγνοώντας επί πλέον και το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνδέεται άμεσα με το κράτος, παρέβη και τον ποινικό νόμο της Ελλάδος, ο οποίος και απαγορεύει και τιμωρεί αυστηρά
όσους υποκινούν φυλετικά μίση και πάθη. Αλλά επ΄ αυτού αρμόδια να αποφανθεί είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη», κατέληξε
η κα Ντ. Μπακογιάννη.

Συνέχεια από σελ. 1

άμ Φόξμαν. Στην επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η ADL ζητά την άμεση και σαφή
καταδίκη των δηλώσεων του Μητροπολίτη Πειραιώς. «Το να
επιτραπεί να μείνουν χωρίς αντίδραση τα αντισημιτικά σχόλια
του Μητροπολίτη, θα έστελνε το αντίθετο μήνυμα στο ελληνικό κοινό και σε εκείνους ανά τον κόσμο -μεταξύ των οποίων
και η ADL- που διεξάγουν διαθρησκειακό διάλογο, ότι δηλαδή
ο αντισημιτισμός είναι ανεκτός -αν όχι υιοθετούμενος- από την
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία», αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην εν λόγω επιστολή.

Αντιδράσεις της Εκκλησίας

Από την πλευρά της Εκκλησίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής
εξέδωσε ανακοίνωση (23.12.2010) στην οποία, μεταξύ άλλων,
αναφέρει: «Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής καταδικάζει κάθε
παρόμοια δήλωση και εκφράζει την λύπη της για τις απαράδεκτες εκφράσεις οι οποίες δεν έπρεπε καν να είχαν λεχθεί. Η
Ιερά Αρχιεπισκοπή θεωρεί τα εκφρασθέντα σχόλια πολύ προσβλητικά και εντελώς απορριπτέα. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία έχει ηγετικό ρόλο στον διαθρησκειακό διάλογο,
επιβεβαιώνει τις από μακρού θετικές σχέσεις της με την Ισραηλιτική κοινότητα εδώ και στο εξωτερικό και θλίβεται μαζί της
για τις αντισημιτικές δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές ούτε των αισθημάτων και της στάσεως της Ελληνικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αμερική και ανά τον κόσμο, ούτε
και του Ελληνικού Έθνους». Σε επιστολή του δε προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
κ. Δημήτριος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Εθλίβην βαθύτατα για
τις απαράδεκτες δηλώσεις Ιεράρχου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες δεν εκπροσωπούν ούτε την στάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ούτε και του Ελληνικού Λαού έναντι της εν Ελλάδι και παγκοσμίως, Ισραηλιτικής Κοινότητος. Συμμερίζομαι
πλήρως την θλίψη σας και την πικρία σας…».
Επίσης, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος σε ερωτήσεις
δημοσιογράφων για το θέμα κατέστησε σαφές ότι «αυτές οι αντιλήψεις δεν εκφράζουν την αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας».

Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC), το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό
Συνέδριο (EJC) και η Σύνοδος Ευρωπαίων Ραββίνων, με ανακοινώσεις τους ζήτησαν από την ηγεσία της Ελληνικής Εκκλησίας
και τον Οικουμενικό Πατριάρχη να καταδικάσουν τις απαράδεκτες δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς.
Ο Ραββίνος Ζοζέφ Σιτρούκ, επίτιμος πρόεδρος της Συνόδου
Ευρωπαίων Ραββίνων και επί σειρά δεκαετιών Αρχιραββίνος
της Γαλλίας, καθώς και ο πρόεδρος του WJC κ. Ρόναλντ Λόντερ,
στις δηλώσεις τους τονίζουν: «Ελπίζαμε ότι τέτοιες μοχθηρές
κατηγορίες δεν θα εκφράζονταν από την Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία με δεδομένα τα τόσα χρόνια διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των δύο θρησκειών μας».
Ο πρόεδρος του EJC κ. Μοσέ Κάντορ, στη δήλωσή του κάλεσε
την «Ελληνική Κυβέρνηση να εφαρμόσει τους νόμους της χώρας κατά της ρητορικής του μίσους».

Αντιδράσεις στην Ελλάδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής, με δήλωσή του
στις 23.12.2010, καταδίκασε με σαφή και κατηγορηματικό
τρόπο τις απόψεις του Μητροπολίτη Πειραιώς. Η δήλωση χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Δεν είναι στο ρόλο της Κυβέρνησης να κρίνει και να σχολιάζει δηλώσεις ιερέων.
Είναι όμως υποχρέωσή της να καταδικάζει τη γλώσσα του μίσους
από όποιον κι εάν εκφέρεται. Είναι υποχρέωσή της να στιγματίζει ως απαράδεκτη τη γλώσσα που αρνείται το ολοκαύτωμα,
το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Οι απόψεις αυτές είναι στο περιθώριο. Προσβάλλουν την Ελλάδα. Προσβάλλουν τον πολιτισμό μας. Προσβάλλουν την ίδια
την κοινωνία μας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η ελληνική εβραϊκή κοινότητα.
Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία μας, τις καταδικάζουν απερίφραστα».
Με νέα ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC)
χαιρέτισε την άμεση αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, σε επιστολή του προς
τον Ραββίνο Ρόζεν, διευθυντή Διεθνών Διαθρησκειακών Σχέσεων της AJC, τόνισε ότι «παρόμοια ατυχή σχόλια δεν έχουν
θέση στις καρδιές και στο μυαλό μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πιστεύει στον από ετών μεταξύ μας διάλογο και επιθυμεί να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει τη στενή συνεργασία
με την εβραϊκή κοινότητα ανά τον κόσμο».
Το θέμα, όπως είναι φυσικό, απασχόλησε και τον ελληνικό
Τύπο.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς με ενυπόγραφη δήλωσή του προσπάθησε να αμβλύνει την εναντίον του διεθνή και ελληνική κατακραυγή από επισήμους κύκλους. Σημειώνεται ότι στο πλευρό
του Μητροπολίτη Πειραιώς τάχθηκε μόνον ένα πολιτευτής του
ΛΑΟΣ στον Πειραιά και μια ακροδεξιά εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα.

Η πρόεδρος της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» κα Ντόρα Μπακογιάννη σε κατηγορηματική δήλωσή της στις 24.12.10, τόνισε
μεταξύ άλλων ότι «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται με βάση τις
προκαταλήψεις καθενός. Γι΄ αυτό κάνω έκκληση στην Ιεραρ-
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Υπόμνημα του ΚΙΣΕ στον Εισαγγελέα
για ρατσιστικό μπλογκ δικαστή

ασχολήθηκε και πάλι η «Ελευθεροτυπία», με άρθρο του ίδιου
δημοσιογράφου στις 12.12.10, στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει: «Δυστυχώς γι΄ αυτήν όλα αυτά είναι αποθηκευμένα από
την Google και προσβάσιμα στον καθένα. Ως προς την ουσία
των αναρτήσεων, ούτε η κυρία On Ice μπόρεσε να αναιρέσει
τον αντισημιτικό και ρατσιστικό τους χαρακτήρα. Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις επικαλείται με αφέλεια κάποιες άλλες
παλιές της αναρτήσεις, χρησιμοποιώντας τον κατασκευασμένο από την αντισημιτική προπαγάνδα όρο «εβραιοσιωνιστές».
Αλλά αυτή ακριβώς είναι η γραμμή Πλεύρη. Επί ένα 24ωρο η
On Ice ισχυριζόταν ότι δεν έχει εκστομίσει αυτό το φοβερό
«Κωλοεβραίοι. Μακάρι να τους εξόντωνε τελείως ο Χίτλερ».
Και μόνο όταν κάποιος επισκέπτης του μπλογκ της υπέδειξε
πού τα είχε γράψει, τότε υποχρεώθηκε να το παραδεχτεί: «Είναι αλήθεια, δεν είναι του χαρακτήρα μου τέτοιες εκφράσεις,
όμως φαίνεται ότι εκεί έχασα τον εαυτό μου και το χαρακτήρα μου μαζί και έγινα κι εγώ θηρίο ανήμερο!». Αλλά υπάρχουν
πολλές παρόμοιες».

Ένα σοκαριστικό άρθρο δημοσιεύθηκε στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 5.12.10, με τον τίτλο «Ρατσιστικό παραλήρημα από δικαστίνα-μπλόγκερ» και με την υπογραφή του δημοσιογράφου Δημήτρη Ψαρρά.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ρατσιστικά και άκρως αντισημιτικά σχόλια έχει καταχωρήσει στο Ιντερνετ, στο μπλογκ της
Μarianaonice, η εν ενεργεία εφέτης Μαριάνθη Παγουτέλη.
Πρόκειται για τη δικαστική λειτουργό που στην πρώτη δίκη του
Κ. Πλεύρη (που κατέληξε στην καταδίκη του) είχε μειοψηφήσει υπέρ της αθώωσής του, καταθέτοντας μάλιστα αναλυτική
αναφορά (32 σελίδων!) για τη δικαιολόγηση της θέσης της ως
μειοψηφίας. «Κωλοεβραίοι! Μακάρι να τους εξόντωνε τελείως ο Χίτλερ», ήταν ένα από τα επαίσχυντα αντισημιτικά σχόλια
του μπλογκ. Την επόμενη της δημοσίευσης το εν λόγω μπλογκ
καταχώρησε ανακοίνωση ότι δεν σχετίζεται με τη δικαστή που
αναφέρει η «Ελευθεροτυπία».
Ωστόσο, το σοβαρό αυτό θέμα έλαβε ευρεία δημοσιότητα,
ενώ η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ξεκίνησε έρευνα. Συγκεκριμένα ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντες ανέθεσε στον αντεισαγγελέα κ. Ν. Παντελή να διερευνήσει εάν το
μπλογκ ταυτοποιείται με τη συγκεκριμένη δικαστική λειτουργό, ώστε σε καταφατική περίπτωση να διαταχθεί ποινική και
πειθαρχική έρευνα.
Από την πλευρά του το ΚΙΣΕ, ευθύς μόλις έλαβε γνώση του δημοσιεύματος, κατέθεσε υπόμνημα στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του Ελληνικού Εβραϊσμού και ζητώντας την σε βάθος έρευνα της υπόθεσης. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα
του ΚΙΣΕ: «…Η δημοσιευθείσα αντισημιτική δήλωση, που υποδηλώνει σαφώς μίσος κατά των Εβραίων, προερχόμενη, όπως
φέρεται στο δημοσίευμα, από μία εν ενεργεία μάλιστα δικαστική λειτουργό, καθώς και πλείστα άλλα τα οποία αναφέρονται
στην εν λόγω ιστοσελίδα, δημιουργούν αυταπόδεικτα έντονη
δυσαρέσκεια και δικαιολογημένη αγανάκτηση σε κάθε Έλληνα εβραίο συμπολίτη. Εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας
για το εν λόγω δημοσίευμα και παρακαλούμε και εμείς για την
σε βάθος έρευνα της υπόθεσης με πρόσκληση του δημοσιογράφου να προσκομίσει όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή του
ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι η εν λόγω ιστοσελίδα ανήκει
στην αναφερόμενη δικαστική λειτουργό...».
Με την αφαίρεση των αντισημιτικών σχολίων από το μπλογκ,

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του E.J.C. στο ΠΑΡΙΣΙ
- Εισήγηση του προέδρου του ΚΙΣΕ για τον αντισημιτισμό
Εκπρόσωποι από 27 ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν στη διευρυμένη σύσκεψη του εκτελεστικού σώματος του Ευρωπαϊκού
Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC), στις 12.12.2010, στο Παρίσι.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξέταση φλεγόντων ζητημάτων
του Εβραϊσμού όπως η άνοδος του αντισημιτισμού στην Ευρώπη, η συνεχής προπαγάνδα για τη δαιμονοποίηση του Ισραήλ,
η προερχόμενη από το Ιράν πυρηνική απειλή και οι πρόσφατες εξελίξεις για τη σεχιτά (την τελετουργική σφαγή κασέρ).
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του
ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα.
Ο πρόεδρος του E.J.C. κ. Μοσέ Κάντορ, χαιρετίζοντας την έναρξη του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δράσεις και τη
συνεργασία του E.J.C. με ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα.
Το θέμα του αντισημιτισμού απασχόλησε το μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης με εισηγήσεις από το ΚΙΣ Γαλλίας για την
κατάσταση και τη φύση του φαινομένου στη Γαλλία, από τον
πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Δ. Σαλτιέλ για τα συμβαίνοντα στην Ελλά-

ΠΟΙΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΕΣ
Συνέχεια από σελ. 1

παράγοντες εξακολουθούν να συκοφαντούν, ακόμη και στον
21ο αιώνα, οτιδήποτε το εβραϊκό και να σκοτίζουν το πνεύμα
αφελών νεαρών ατόμων. Σ΄ αυτούς πρέπει να προστεθούν όσοι
αποφεύγουν να καταδικάσουν ανοιχτά και έντιμα τον αντισημιτισμό ή κάποιοι υπεύθυνοι που κάνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται
-και γι΄ αυτό αποφεύγουν να τα καταδικάσουν- τα αποτελέσματα των μύθων και των ύβρεων κατά των Εβραίων που περιέχονται σε αυτοαποκαλούμενα και χαρακτηριζόμενα -δυστυχώςέτσι από δικαστικές αρχές «επιστημονικά» βιβλία.

Από τη σύσκεψη του EJC.
Διακρίνονται (αριστερά) οι πρόεδροι του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Ι.Κ.Α.
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8ενημέρωση
δα και από το ΚΙΣ Βρετανίας για τους προτεινόμενους τρόπους
αντιμετώπισης του αντισημιτισμού.
Κατά την ομιλία του ο κ. Σαλτιέλ αναφέρθηκε στον αντισημιτισμό στην Ελλάδα κατά την τελευταία περίοδο και έδωσε σχετικά στοιχεία. Ειδική αναφορά έκανε στην εξέλιξη της δίκης
Πλεύρη, με αναδρομή στο χρονικό της υπόθεσης, καταλήγοντας
στην πρόσφατη δίωξη των μαρτύρων κατηγορίας ύστερα από
παρέμβαση του Κ. Πλεύρη. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ευχαρίστησε

ξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων θρησκευτικών ηγετών.
Για το θέμα της σφαγής κασέρ, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν ότι
απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. τροποποίηση που ζητούσε αναγραφή στις ετικέτες προϊόντων κρέατος
κασέρ της ειδοποίησης «κρέας σφαγής άνευ αναισθητικού».
Εκστρατεία ενημέρωσης ότι η σεχιτά δεν αποτελεί απάνθρωπη μέθοδο σφαγής είχε ξεκινήσει από πέρυσι το EJC, η οποία
και θα συνεχιστεί εν όψει της δεύτερης ακρόασης για το ίδιο
θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παρατέθηκε δείπνο με επίσημη προσκεκλημένη την υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Γαλλίας κα Μισέλ Αγιό-Μαρί (φωτογραφία) .

EΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ

ΣΜ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΡΩΠΗΣ: Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης Thomas Hammarberg
υπογράφει το Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, που
εξεδόθη στις 30 Νοεμβρίου 2010, με θέμα τον κίνδυνο ενίσχυσης της μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη. Εκτενές απόσπασμα του
δελτίου τύπου παρατίθεται παρακάτω:
«Κάθε δύο ημέρες, ένα νεκροταφείο βεβηλώνεται στη Γαλλία.
Πράξεις ιεροσυλίας, όπως η καταστροφή τάφων και η αναγραφή
μηνυμάτων σε θρησκευτικούς ή άλλους συμβολικούς χώρους,
έχουν σημειώσει αύξηση στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται μόνο για
ένα ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία όσον αφορά στον
σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Πρόκειται, κυρίως, για
ανεπίτρεπτα εγκλήματα μίσους που ενισχύουν τη μισαλλοδοξία και την καχυποψία.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προστατεύει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης
και της θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την προστασία των θρησκευτικών κτηρίων και χώρων από την παράνομη
ζημία. Ωστόσο, ορισμένες κρατικές Αρχές θεωρούν αυτές τις
πράξεις ως «κοινωνικές ζημίες ήσσονος σημασίας», στις οποίες δεν δίδεται προτεραιότητα για έρευνα και δίωξη. Αυτή είναι
μία λανθασμένη επιλογή. Οι βεβηλώσεις συνοδεύονται συχνά
με ρατσιστικά κίνητρα που έχουν σαν στόχο να καταφέρουν
σοβαρό πλήγμα στην ανεκτικότητα και τον πλουραλισμό που
χαρακτηρίζουν την Ευρώπη.
Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την άγνοια και
το φόβο είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση που πρέπει να
ξεκινούν ήδη από μικρή ηλικία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενάντια
στο Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία (ECRI) έχει εκδώσει ένα σημαντικό αριθμό ιδιαιτέρως χρήσιμων Γενικών Πολιτικών Προτάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την
καταπολέμηση του Αντισημιτισμού.
Οι δημοκράτες ηγέτες έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν τόσο μέσω της προώθησης της ανεκτικότητας και της
έλλειψης προκαταλήψεων όσο και μέσω της ρητής και δημόσιας καταδίκης των εγκλημάτων και της γλώσσας του μίσους. Ο
Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Brice Hortefeux με ενημέρωσε
ότι είχε κάνει ειδική αίτηση ώστε η αστυνομία να ερευνά τέτοια
εγκλήματα. Επίσης, τόσο η ελληνική όσο και η τουρκική κυβέρνηση καταδίκασαν άμεσα τις συλήσεις νεκροταφείων που σημειώθηκαν πρόσφατα στις αντίστοιχες χώρες».
(CoE Commissioner’s Comment, 30.11.10)

το EJC και το WJC για τις έγκαιρες ενέργειές τους εκδήλωσης
συμπαράστασης προς τον Ελληνικό Εβραϊσμό, το ΕΠΣΕ και την
«Αντιναζιστική Πρωτοβουλία», καθώς και για τη μεσολάβηση
του E.J.C. προκειμένου να παραστεί στη δίκη της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας» ο πρόεδρος της γαλλικής οργάνωσης «Δικηγόροι χωρίς Σύνορα» κ. Gilles William Goldnadel.
Επίσης, ο κ. Σαλτιέλ αναφέρθηκε στο θετικό αποτέλεσμα της
δίκης της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας» με την αθώωση των
εκπροσώπων της, καθώς και στην επικείμενη δίκη των εκπροσώπων της εβραϊκής ηγεσίας αλλά και του ΕΠΣΕ που έχει οριστεί για τις 24 Ιανουαρίου: «Αισιοδοξώ ότι η προσφυγή που έχει
κατατεθεί -η οποία τεκμηριώνει ότι οι κατηγορίες του Πλεύρη
δεν στοιχειοθετούνται νομικά - θα γίνει δεκτή από το Συμβούλιο
Εφετών. Αν όχι, πιστεύω ότι ο παγκόσμιος εβραϊσμός θα σοκαριστεί να δει τον Μωϋσή Κωνσταντίνη, τον Αβραάμ Ρεϊτάν, τον
Λέων Γαβριηλίδη (τέως πρόεδρο, γεν. γραμματέα και διευθυντή
του ΚΙΣΕ) και τον νυν πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών Βενιαμίν Αλμπάλα, μαζί με τους εκπροσώπους του ΕΠΣΕ να κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου τον Ιανουάριο», είπε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ. Για το θέμα ευαισθητοποιήθηκαν αμέσως
οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων και αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για το συντονισμό των
ενεργειών, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ, τον
γεν. γραμματέα του E.J.C. Σερζ Ζβάγκενμπάουμ και τον δικηγόρο Μάικ Γουάιν εκπρόσωπο του ΚΙΣ Βρετανίας.
Η σύσκεψη συνεχίστηκε με εισηγήσεις για την κατάσταση στη
Μέση Ανατολή, την δαιμονοποίηση του Ισραήλ από τα ΜΜΕ και
τις πρωτοβουλίες μποϋκοτάζ του Ισραήλ από διεθνή πανεπιστήμια. Οι σύνεδροι συνυπέγραψαν Ψήφισμα για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Για το θέμα του Ιράν ο κ. Μ. Κάντορ
στην ομιλία του χαρακτήρισε τον πυρηνικό εξοπλισμό της χώρας
αυτής ως τη «μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα». Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη του διαθρησκειακού διαλόγου με αναφορά στην πρώτη σχετική συνάντηση
που διοργάνωσαν στις αρχές Δεκεμβρίου το EJC και το WJC μετα-
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Από 1η έως 8.12.10, με τη συνεργασία του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Ι.Κ.
Αθηνών, εορτάστηκε και φέτος η γιορτή του Χανουκά στην
Αθήνα.
Τις πρώτες ημέρες της γιορτής τα κεριά ανάφτηκαν στη Συναγωγή Αθηνών ενώ την τελευταία ημέρα το άναμμα όλων των κεριών της Χανουκίας έγινε στην Α’ Πλατεία Ψυχικού, με την ευγενική συνεργασία του Δήμου Ψυχικού συνεχίζοντας έτσι την
παράδοση των τελευταίων ετών.
Κατά το 8ημερο προγραμματίστηκαν παράλληλες εκδηλώσεις
με τη συμμετοχή της μικρής Νεολαίας και των εβραϊκών οργανώσεων.
Οι απεργίες και οι δυσκολίες μετακίνησης οδήγησαν στη ματαίωση της συναυλίας που είχε προγραμματιστεί, με πρωτοβουλία του Ραββίνου κ. Μιζάν, για τη Δευτέρα 6.12.10 με τη συμμετοχή των μουσικών συνόλων L’ Anima και Λάβα.
Την Τρίτη 7.12.10 τον εορτασμό τίμησαν με την παρουσία τους
ο πρύτανης του Σεφαραδικού Κέντρου Σπουδών της Ιερουσαλήμ Ραββίνος Κασίν και ο διευθυντής Ραββίνος Σαμούλα. Την
ίδια ημέρα επρόκειτο να παραστεί στη γιορτή και ο Αρχιραββίνος Σεφαραδιτών του Ισραήλ κ. Σλόμο Αμάρ, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να έρθει εγκαίρως λόγω ματαίωσης της πτήσης του από τα Τίρανα.
Κατά την τελευταία ημέρα οργανώθηκε πανηγυρική τελετή
στο Ψυχικό, την οποία παρακολούθησαν πλήθος ομοθρήσκων
και φίλων.
Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους του Κ.Ι.Σ.Ε. ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μώρις Μαγρίζος και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας.
Παρέστησαν και άναψαν κεριά η δήμαρχος Ψυχικού κα Ειρήνη
Κατσαρού και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος κ. Παντελής Ξυριδάκης.
Επίσης ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Αριέ Μέκελ ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην σημαντική βελτίωση
των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Την τελετή συντόνισε

ο υπογράφων και παρουσίασε ο κ. Μόνης Χαλέγουα.
Η Χορωδία της Ι.Κ. Αθηνών τραγούδησε τραγούδια του Χανουκά, της Ειρήνης και της Φιλίας και τον Εθνικό Ύμνο, ενώ μετά
το τέλος της τελετής παρατέθηκε μικρή δεξίωση με παραδοσιακά γλυκά.
Λέων Γαβριηλίδης

Χανουκά από την ΜΠΕΝΩΤ
Στις 2.12.10 η Μπενώτ γιόρτασε το Χανουκά με εκδήλωση που
διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών. Το ιερό
φως των κεριών που ανάφτηκαν φώτισε την αίθουσα δίνοντας

χαρά και ελπίδα στις καρδιές όλων. Ο Ραββίνος κ. Ισαάκ Μιζάν έψαλε την μπεραχά. Η κα Πώλα Τσεζάνα διάβασε ένα πολύ ωραίο, συμβολικό κείμενο με τίτλο «Τα τέσσερα κεριά». Η
εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και ολοκληρώθηκε με πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ.
Το Δ.Σ. της Μπενώτ

ΧΑΝΟΥΚΑ στα ΧΑΝΙΑ
Η Συναγωγή Χανίων και η ομάδα των φίλων της γιόρτασαν και φέτος -όπως κάθε χρόνο από το 1999- το Χανουκά. Τα μέλη της
Χαβουρά εργάστηκαν για την προετοιμασία της Συναγωγής. Λίγε ημέρες πριν οι Χανουκιγιότ γυαλίστηκαν και οι ξύλινοι πάγκοι
αναζωογονήθηκαν με λάδι. Περισσότερα από 60 άτομα ήταν μαζί μας στο φετινό Χανουκά. Ο Νιλολάι Κίσλινγκ, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Φίλων ήρθε από το Ηράκλειο και με την ευκαιρία επέβλεψε την πρόοδο των
εργασιών στη νέα βιβλιοθήκη, έργο το οποίο γενναιόδωρα στηρίζει και ολοκληρώνεται
με επιτυχία. Μαζί του ήταν και ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, επίσης από τους πιστούς
υποστηρικτές της Ετς Χαγίμ. Την πρώτη ημέρα της γιορτής είπαμε νωρίς τις προσευχές
της Μινχά και ακολούθησε το Αρβίτ. Στη συνέχεια ψάλαμε τις μπεραχότ του Χανουκά και
ανάψαμε τα κεριά. Ο Νίκος Σταυρουλάκης αναφέρθηκε στο νόημα
του Χανουκά και στις αρχαίες παραδόσεις που καθόρισαν τον εορτασμό της γιορτής του φωτός. Στο
τέλος απολαύσαμε παραδοσιακές
συνταγές που ετοίμασαν και προσέφεραν οι φίλοι της Συναγωγής και
τραγουδήσαμε τραγούδια λαδίνο
μαζί με τον Γκαμπριέλ Νεγρίν.
Νίκος Σταυρουλάκης
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EΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ

ΣΜ

σο ιστορικές όσο και επίκαιρες εκφάνσεις αντισημιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης του Ολοκαυτώματος.
«Η άρνηση του Ολοκαυτώματος είναι αντισημιτισμός. Πληγώνει εκείνους που υπέφεραν περισσότερο από όλους, τους επιζώντες», δήλωσε ο γενικός υπογραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδιος
για την επικοινωνία και τη δημόσια ενημέρωση, Kiyo Akasaka,
σε μήνυμά του προς το Διεθνές Συνέδριο για τον Αντισημιτισμό
και την Άρνηση του Ολοκαυτώματος στο Δουβλίνο.
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, ο κ. Akasaka δήλωσε ότι η
άρνηση του Ολοκαυτώματος «πληγώνει κάθε Εβραίο και αποτελεί μία άκαρδη υπόμνηση της ανείπωτης ωμότητας και της
ανηλεούς προσπάθειας να εξοντωθεί κάθε μέλος της οικογένειάς του».
Ο ΟΗΕ έχει ζητήσει την καταδίκη της εν μέρει ή καθολικής άρνησης του Ολοκαυτώματος, μέσω ψηφισμάτων που υιοθετήθηκαν από τα 192 μέλη της Γενικής Συνέλευσής του.
Μέσω του προγράμματός του «Ολοκαύτωμα και το Πρόγραμμα
Βοήθειας του ΟΗΕ», ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συμβάλλει
στο να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι παντού θα είναι καλύτερα
ενημερωμένοι σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα ώστε να αποφευχθεί άλλη γενοκτονία στο μέλλον.
(U.N. News Centre, 18.11.10)

Στον διαδικτυακό τόπο του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών (RIEAS) δημοσιεύτηκε πρόσφατα άρθρο του αντιπροέδρου του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Bar-Ilan καθηγητή Shlomo Shpiro, με
τίτλο «Οι πράξεις ακούγονται πιο δυνατά από τα λόγια: ελληνικά αεροσκάφη πάνω από το Ισραήλ», σχετικά με τη συνδρομή των ελληνικών πυροσβεστικών δυνάμεων στην κατάσβεση
της καταστροφικής φωτιάς που ξέσπασε στις αρχές Δεκεμβρίου στο Ισραήλ.
Στο άρθρο του, ο καθηγητής Shpiro εξιστορεί τα γεγονότα, αναφέρεται στις υποψίες για εμπρησμό και σε αντίστοιχα γεγονότα
που είχαν συμβεί στο παρελθόν και είχαν σαν στόχο να εμποδίσουν τις προσπάθειες του Ισραήλ για δενδροφύτευση σε μία
τόσο άγονη γη, ενώ τονίζει και επαινεί την ελληνική βοήθεια.
Μεταξύ άλλων, το άρθρο αναφέρει: «Οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν ήταν Έλληνες και Κύπριοι. Την ώρα που ευρωπαίοι
γίγαντες όπως η Γερμανία και η Βρετανία κοιμούνταν, οι Έλληνες πιλότοι σκαρφάλωναν στους θαλάμους διακυβέρνησης
έτοιμοι για μία σύντομη πτήση μέχρι το Ισραήλ. Την ίδια ώρα,
δεκάδες Έλληνες πυροσβέστες, άριστα εκπαιδευμένοι στη διαχείριση μεγάλων δασικών εκτάσεων, είχαν ήδη προστρέξει
να βοηθήσουν εθελοντικά το Ισραήλ. Όταν τα ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση
Ramat David του Ισραήλ, ο διοικητής της ισραηλινής αεροπορίας Ido Nechoshtan που τους υποδέχτηκε είπε μόνο «οι ουρανοί είναι δικοί σας».
Όταν η ναζιστική Γερμανία κατέκτησε την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Γερουσία των ΗΠΑ
θέλησε να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες έξω από τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Franklin Roosevelt, σε μία από τις
πιο αξιομνημόνευτες ομιλίες του, έκανε τότε έκκληση για βοήθεια προς τους κατεκτημένους λαούς. Όταν το σπίτι του γείτονά σου καίγεται κι εσύ έχεις ένα λάστιχο ποτίσματος, είπε, μην
καθυστερείς, δώσε του το λάστιχο και βοήθησέ τον να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά. Η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός
λαός έδρασαν σήμερα κατά τρόπο σύμφωνο με το πνεύμα του
Roosevelt καθώς και με το πνεύμα κάθε λαού στον κόσμο που
αγαπά την ελευθερία. Αυτή η βοήθεια καταδεικνύει τον αυξανόμενο δεσμό μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας, μεταξύ του
εβραϊκού και του ελληνικού λαού. Είμαστε και οι δύο μικρές
μειονότητες τις οποίες απειλεί να καταβροχθίσει μία θάλασσα
ριζοσπαστισμού στην περιοχή μας. Με την πλούσια κληρονομιά
και ιστορία τους, τόσο ο ελληνικός όσο και ο εβραϊκός λαός πάλεψαν επί τρεις χιλιάδες χρόνια να διατηρήσουν την ταυτότητα
και τον πολιτισμό τους. Η σημερινή βοήθεια δεν θα λησμονηθεί. Οι Ισραηλινοί χαιρετούν τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης, του στρατού και των Αρχών καθώς και τη γενναιότητα
των Ελλήνων πιλότων και πυροσβεστών που ήρθαν σ’ εμάς την
ώρα που τους είχαμε ανάγκη. Μπράβο, φίλοι!».
(www.rieas.gr, 10.12.10)

Η Γερμανία συμφώνησε να διπλασιαστεί το ποσό που χορηγείται
για την κατ’ οίκον φροντίδα των επιζώντων του Ολοκαυτώματος
και το νέο ποσό, που θα επικυρωθεί με απόφαση της Γερμανικής Βουλής, θα ανέρχεται στα 110 εκατομμύρια ευρώ. Όπως
δήλωσε ο ομόσπονδος υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας,
η αλλαγή αυτή έγινε λαμβάνοντας υπόψη «τη ραγδαία αύξηση
της ανάγκης για φροντίδα στο σπίτι».
Τα χρήματα καταβάλλονται από το γερμανικό κράτος στην
Claims Conference και από εκείνη διανέμονται στη συνέχεια
σε 32 χώρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Claims Conference,
«είναι υποδειγματικός ο τρόπος με τον οποίο η Γερμανία αντιμετωπίζει το παρελθόν της, και η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη
δέσμευσή της να διευκολύνει τη δύσκολη κατάσταση των ηλικιωμένων θυμάτων, τα οποία χρειάζονται τη φροντίδα που θα
παράσχει αυτή η χρηματοδότηση». Την απόφαση αυτή χαιρέτισε και ο Stuart Eizenstat, πρώην αμερικανός πρέσβης, υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και ειδικός διαμεσολαβητής για
την Claims Conference: «Συγχαίρουμε τη γερμανική κυβέρνηση που αναγνωρίζει την ιστορική της ευθύνη απέναντι στα θύματα του Ολοκαυτώματος, η προχωρημένη ηλικία των οποίων
δυσχεραίνει ιδιαίτερα τη ζωή τους…Οι επιζώντες έχουν ανάγκη
να μην νιώθουν ότι θα ξεχαστούν».
(W.J.C., 9.12.10)
Τα Νέα μας					

€ 0,01

• I διοκτήτης: Tο K.I.Σ.Ε. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 105 57 Aθήνα,
τηλ.: 210 3244315-8
• Eκδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε., κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
• Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
• Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
•Y
 πεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28,
142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.

Στο πλαίσιο αλλεπάλληλων προσπαθειών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έγκλημα της γενοκτονίας δεν πρόκειται να
επαναληφθεί, τα Ηνωμένα Έθνη συγχρηματοδότησαν μία διημερίδα που έλαβε χώρα στην Ιρλανδία, όπου συζητήθηκαν τό-
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