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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ EJC ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 
 
 

 
ΕΕΕ λλλ λλλ ηηη ννν ιιι κκκ ήήή    ΣΣΣ υυυ μμμ μμμ εεε τττ οοο χχχ ήήή    σσσ εεε    ΔΔΔ ιιι εεε θθθ ννν εεε ίίί ςςς    ΕΕΕ κκκ δδδ ηηη λλλ ώώώ σσσ εεε ιιι ςςς    ΜΜΜ ννν ήήή μμμ ηηη ςςς    

 

 
 

Σε μία από τις πρώτες ομιλίες του -ύστερα από την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ο 
πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την αιγίδα του προέδρου του κ. Μάρτιν Σούλτς και το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό 
Συνέδριο (EJC) στην έδρα του Ε.Κ. στις Βρυξέλλες, στις 27.1.14, για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος. Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σίμος Κεδίκογλου και ο 
υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης. Εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Εβραϊσμό στην εκδήλωση  
 
 

27 Ιανουαρίου – ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ  2014 
 

Εκδηλώσεις στον κόσμο και στην Ελλάδα 
 
Η φετινή Διεθνής Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, 27η Ιανουαρίου,  σηματοδότησε τα 69 χρόνια από την 
απελευθέρωση του Άουσβιτς και τα 70 χρόνια από την εκτόπιση Εβραίων της Ουγγαρίας. Για την Ελλάδα, που από το 
2004 έχει θεσμοθετήσει την «Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος», η 
φετινή τραγική επέτειος σηματοδοτεί την εκτόπιση μεγάλου μέρος του ελληνικού εβραϊκού πληθυσμού. Το 1944 
συνελήφθησαν και εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης οι Εβραίοι των περιοχών της πρώην Ιταλικής 
Ζώνης Κατοχής, που μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας –τον Σεπτέμβριο του 1943- πέρασαν στη Γερμανική Κατοχή: 
Αθήνα, Χαλκίδα, Καστοριά, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος και 
Κως, μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου του ΄44, απορφανίστηκαν από τον εβραϊκό πληθυσμό τους, ακολουθώντας τη μοίρα των 
ομοθρήσκων τους της Γερμανικής και Βουλγαρικής Ζώνης Κατοχής που είχε προηγηθεί το 1943.  
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1944 εκτοπίστηκαν οι τελευταίοι Εβραίοι της Ευρώπης, οι Εβραίοι της Ρόδου και της 
Κω, από την Ελλάδα, και στη συνέχεια εκείνοι της Ουγγαρίας.  Ήταν οι τελευταίοι που αφανίστηκαν στο Άουσβιτς,  στο 
κρεσέντο της ναζιστικής μανίας, παρ΄ ότι ήδη από τότε η Ναζιστική Γερμανία δεχόταν τις πρώτες ήττες και το τέλος του 
πολέμου φαινόταν προδιαγεγραμμένο. 
Στις 27.1.2014 η Ελλάδα τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος με πολυεπίπεδες εκδηλώσεις, συμβολικές 
παρουσίες και πολυσήμαντες ομιλίες στο εξωτερικό, σε διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και στο εσωτερικό, με τις τελετές που 
διοργανώθηκαν από τις κατά τόπους Περιφέρειες με τη συνεργασία των οικείων Ισραηλιτικών Κοινοτήτων στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο και τα Ιωάννινα.  
Παράλληλα, αξιόλογα πολιτισμικά προγράμματα, προβολές, κι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο 2014 από μορφωτικά ινστιτούτα και πολιτιστικούς φορείς, όπως και από την Πρεσβεία του Ισραήλ και την 
Πρεσβεία του Καναδά. 

Από τη Σύνταξη 

 
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΑΡΙΘ. 467  * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
 
με ΟΜΙΛΗΤΗ  
 
τον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. Α. ΣΑΜΑΡΑ 
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παρέστησαν –προσκεκλημένοι του EJC- ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας και ο γεν. γραμματέας του 
Δ.Σ. κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ. Επίσης, παρέστησαν ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο 
αντιπρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βίκτωρ Ασσέρ. 
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο πρόεδρος του Ε.Κ. Μ. Σούλτς, ο πρόεδρος του EJC κ. Μοσέ Κάντορ και ο 
πρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) κ. Ρόναλντ Λόντερ.  Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της 
ιστορικής μνήμης, της παιδείας αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη από 
την άνοδο των ακραίων ιδεολογιών και του πολιτικού εξτρεμισμού. Για μία ακόμη φορά, οι ομιλητές εξήραν τη 
στάση και το θάρρος της Ελλάδας που -μέσα από όλες τις δυσκολίες που περνά- αντιστέκεται σθεναρά στον 
ρατσισμό και τον νεοναζισμό. 

 
Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Σήμερα, 100 
χρόνια μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν εκατομμύρια Ευρωπαίων έχασαν τη 
ζωή τους στη μάχη και 70 χρόνια από τις βιαιότητες της Γενοκτονίας και του 
Ολοκαυτώματος, καταφέραμε να μετατρέψουμε αυτούς τους τρομακτικούς εφιάλτες σε 
ένα λαμπρό όραμα και αυτό το όραμα σε μια πραγματικότητα: την Ενωμένη Ευρώπη, 
την Ευρώπη μας που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο σεβασμό της ελευθερίας, των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων και του ανθρώπινου σεβασμού».  
Ο πρόεδρος του Ε.Κ. κ. Μάρτιν Σουλτς υπογράμμισε ότι «ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός συνιστούν απειλή 
κατά των θεμελιωδών αρχών μας, που είναι η δημοκρατία και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα». Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής σημείωσε ακόμη ότι το Ολοκαύτωμα ήταν η χειρότερη 
τραγωδία στην ανθρωπότητα και ότι οι κίνδυνοι και οι δαίμονες, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται στις 
κοινωνίες μας, τονίζοντας πως ευχή και στόχος μας είναι το «ποτέ πια».  
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου, Μοσέ Κάντορ, τόνισε ότι η «αντιμετώπιση της Χρυσής 
Αυγής από την Ελληνική Κυβέρνηση αποτελεί παράδειγμα υπεράσπισης της Δημοκρατίας, το οποίο ελπίζουμε 
ότι θα δούμε να αναπαράγεται ανά την Ευρώπη, όπου όσοι ενστερνίζονται το μίσος, το ρατσισμό και την 
ξενοφοβία επιχειρούν τελικά να χρησιμοποιήσουν το δημοκρατικό σύστημα για να προωθήσουν τις σκοτεινές 
τους επιδιώξεις». 
Η εκδήλωση περιελάμβανε, επίσης, προβολές βίντεο με θέμα τις εκτοπίσεις των Εβραίων της Ουγγαρίας και της 
Ελλάδας, κλασική μουσική αναφορά από τον πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO Ιβρύ Γκιτλίς, και εβραϊκούς 
ύμνους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητικό αφιέρωμα στους επιζώντες ομήρους των ναζιστικών 
στρατοπέδων. Μεταξύ των ομήρων που παρέστησαν στην εκδήλωση ήταν και τρεις ελληνικής καταγωγής 
επιζώντες, που σήμερα ζουν στο Βέλγιο: η Ρεβέκα Χαζάν, ο Αλμπέρτος Ισραέλ και η Ματθίλδη Λεβή, που 
εκτοπίστηκαν από τη Ρόδο τον Ιούλιο του 1944 και κατάφεραν να επιζήσουν από την κόλαση του Άουσβιτς. 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στις ΤΕΛΕΤΕΣ της 27ης Ιανουαρίου  στο ΑΟΥΣΒΙΤΣ 
Ιστορική Συνάντηση Ευρωπαίων και Ισραηλινών Βουλευτών 

 
Με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στις επίσημες 
εκδηλώσεις που έγιναν για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, στις 
27.1.2014, στο χώρο του στρατοπέδου εξόντωσης του Άουσβιτς, κοντά στην 
Κρακοβία της Πολωνίας. Στην ελληνική αντιπροσωπεία μετείχε ο τρίτος 
αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο βουλευτής της Ν.Δ. 
και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος – Ισραήλ κ. 
Κώστας Καραγκούνης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των Επιτροπών 
Μορφωτικών Υποθέσεων, Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής κ. Γιάννης 

Αμανατίδης. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου –μαζί με 25 ευρωπαίους και 59 Ισραηλινούς 
συναδέλφους τους- συμμετείχαν σε αυτή την κοινή αποστολή-προσκύνημα στο Άουσβιτς και παράλληλα σε μια 
ιστορική διακοινοβουλευτική συνάντηση υπό την αιγίδα του «Ευρωπαϊκού Φόρουμ της Κνέσετ» και της ομάδας 
«Ευρωπαίοι Φίλοι του Ισραήλ» (EFI). Από την Ευρώπη συμμετείχαν, με εθνικές αντιπροσωπείες, η Τσεχία, η 
Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία 
και φυσικά η Ελλάδα. Εκ μέρους της Ισραηλινής Βουλής στην αποστολή συμμετείχαν 59 βουλευτές με 
επικεφαλής τον αντιπρόεδρο κ. Χιλίκ Μπαρ. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν έτοιμοι να εργαστούν για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και για την επανενεργοποίηση και υιοθέτηση του Λειτουργικού Ορισμού του 
Αντισημιτισμού από την Ευρώπη.          

Ελληνική Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκδηλώσεις  
Μνήμης του Ολοκαυτώματος 
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Οι βουλευτές ομόφωνα αποφάσισαν, επίσης, την υιοθέτηση της Διακήρυξης ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ, που είχε αρχικά 
διατυπωθεί στη Διάσκεψη του EFI του 2011 και είναι βασισμένη στη Συνθήκη για την πρόληψη των γενοκτονιών 
του 1948. 

 Η αποστολή παρακολούθησε την επίσημη τελετή Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος, που διοργάνωσε η Πολωνική Κυβέρνηση και το Κρατικό 
Μουσείο του Άουσβιτς. Στεφάνια κατατέθηκαν από τους Έλληνες βουλευτές και 
από όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες στη Μνήμη των θυμάτων του Ναζισμού. 
 Στη διακοινοβουλευτική συνάντηση που ακολούθησε, με θέμα 
«Προβληματισμοί για το Ολοκαύτωμα: θυμούμενοι το παρελθόν, κοιτάζουμε 
προς το μέλλον», ιδιαίτερα σημαντική και μεστή νοημάτων ήταν η ομιλία του κ. 
Κώστα Καραγκούνη, ενώ ιδιαίτερα συμβολική και συγκινητική ήταν η παρουσία 
του ελληνικής καταγωγής επιζώντος ομήρου κ. Μωσέ Αελιών. 

Ο κ. Καραγκούνης μίλησε για την αποφασιστικότητα με την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει το νεοναζισμό, 
τονίζοντας παράλληλα ότι σε διεθνές επίπεδο χρειάζεται επαγρύπνηση ώστε «το κακό που διαπράχθηκε στο 
Άουσβιτς να νικηθεί ολοκληρωτικά και δια παντός». 
Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα του κ. Αελιών προς τον Έλληνα βουλευτή, στο οποίο τόνισε τη συγκίνησή του 
από τα λόγια που άκουσε από τον κ. Καραγκούνη. «Εντυπωσιάστηκα από την εργασία σας να πολεμήσετε 
εναντίον του Αντισημιτισμού και διά τη σύσφιξη των σχέσεών μας με την Ελλάδα διά να βεβαιώσουμε ότι όταν 
λέμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ εννοούμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ», γράφει ο κ. Αελιών. 
Ιδιαίτερα βαρύνουσα ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στη χώρα μας για την αναχαίτιση των κρουσμάτων 
αντισημιτισμού και ρατσιστικής βίας. 
 
 

Έδρα UNESCO – Παρίσι 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
 
Στην έδρα της στο Παρίσι, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην 
UNESCO διοργάνωσε εκδήλωση με ομιλία της ιστορικού Οντέτ Βαρών – 
Βασάρ και προβολή του βραβευμένου ντοκυμαντέρ «Φιλιά εις τα παιδιά», 
του Βασίλη Λουλέ, που διηγείται την ιστορία πέντε παιδιών κατά την 
Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα. 
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το ντοκυμαντέρ αυτό προβλήθηκε σε σειρά 
εκδηλώσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

«Θελήσαμε να κάνουμε μια ελληνική εκδήλωση» εξήγησε η πρέσβειρα στην 
UNESCO, κα Αικατερίνη Δασκαλάκη, «γιατί υπήρξαν θύματα σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη 
όπου εξοντώθηκε μια ισχυρή εβραϊκή κοινότητα». Αναφερόμενη στα μηνύματα της όλης εκδήλωσης προς τις 
νεότερες γενιές, η κα Δασκαλάκη υπογράμμισε την υποχρέωση μνήμης απέναντι στα θύματα και αντίστασης 
στις ιδεολογίες μίσους: «Φτιάξαμε το πρόγραμμά μας με σεβασμό και συγκίνηση», είπε. «Υποκλινόμαστε 
μπροστά στο μαρτύριο εκατομμυρίων θυμάτων της βαρβαρότητας και υψώνουμε με αδιαλλαξία το ανάστημά 
μας ενάντια σε οποιαδήποτε ρατσιστική ιδεολογία μίσους που παραπέμπει σε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες 
της ιστορίας της ανθρωπότητας». 

  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜ ΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

 
* ΔΗΛΩΣΗ του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου:  «Σήμερα 27 Ιανουαρίου, 
επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου του Άουσβιτς, η ανθρωπότητα τιμά διεθνώς τη μνήμη των 
θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των εκατομμυρίων Εβραίων που εξολοθρεύτηκαν με τα  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
 
εγκλήματα του χιτλερικού καθεστώτος. Οι Έλληνες, σήμερα, Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Ηρώων και Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος, τιμούν τη μνήμη και αποτίουν το δικό τους φόρο τιμής στους 
χιλιάδες συμπατριώτες τους, Έλληνες Εβραίους, που έπεσαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση θεωρεί την άρνηση του Ολοκαυτώματος κατάφωρα αποκρουστική και αποδίδει τη μέγιστη σημασία 
στην αταλάντευτη εφαρμογή της υφιστάμενης αντιρατσιστικής νομοθεσίας και στην κατηγορηματική καταδίκη 
του αντισημιτισμού.  
Εκφράζει δε τη βεβαιότητα ότι νεοναζιστικά στοιχεία, τα οποία επιτίθενται στη Δημοκρατία και στο κράτος 
δικαίου, θα περιθωριοποιηθούν από την ελληνική κοινωνία, η οποία αποδοκιμάζει τη μισαλλοδοξία. Η Ελληνική 
Πολιτεία, με συστηματικές της ενέργειες, συνδράμει ανελλιπώς τις διεθνείς προσπάθειες για το σεβασμό της 
μνήμης του Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού. Η Ελλάδα, σήμερα, ενώνει τη φωνή της 
με τη συνείδηση της ανθρωπότητας, αντιστέκεται στη λήθη και τιμά τα εκατομμύρια αθώα θύματα του  
Ολοκαυτώματος». 
  

* ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: «Τιμούμε τη διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του 
Φασισμού και του Ολοκαυτώματος. Τιμούμε τους Έλληνες Εβραίους, που σύρθηκαν και μαρτύρησαν στα 
χιτλερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και εκείνους που συμμετείχαν στον αντιφασιστικό αγώνα μέσα 
από το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης. Η εξάπλωση των φαινομένων της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του 
αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας, δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σήμερα που οι 
σύγχρονοι υμνητές του Χίτλερ δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία με τα μισαλλόδοξα κηρύγματά τους, η μάχη 
ενάντια στο ναζισμό και στους εκφραστές του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ». 

 

* ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ: «Η σημερινή Ημέρα Μνήμης των 
Θυμάτων του Ολοκαυτώματος έχει έναν ισχυρό συμβολισμό για την απομόνωση και καταπολέμηση του 
σύγχρονου νεοναζιστικού φαινομένου που έχει κάνει την επανεμφάνισή του στην πατρίδα μας. Η ιστορική 
μνήμη διδάσκει πως κανείς δεν δικαιούται να μένει απαθής στα εγκλήματα των νεοναζί. Υπάρχουν ακόμη 
βήματα που πρέπει να γίνουν σε θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο του κράτους Δικαίου για να αντιμετωπιστεί η 
παραστρατιωτική και νεοναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ένα από αυτά είναι και η ψήφιση του 
αντιρατσιστικού νόμου. Οι επιθέσεις και προκλήσεις των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής το προηγούμενο 
Σάββατο στο Κερατσίνι και ειδικότερα στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας,  δείχνει ότι είναι 
αμετανόητοι. Δείχνει όμως και την ανάγκη όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου αλλά και η κοινωνία να 
απομονώσουν τους νεοναζί». 

 * ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: «Το Ολοκαύτωμα αποτελεί την κορύφωση της φρίκης 
που ξεκίνησε με τις γενοκτονίες των χριστιανών γηγενών της Ανατολής. Η αναγνώριση και η διδασκαλία των 
εγκλημάτων του Κεμάλ, του Μουσολίνι και του Χίτλερ δεν είναι απλώς ιστορική υποχρέωση. Ειδικά για τους 
Έλληνες είναι παρακαταθήκη ελευθερίας». 

  

* ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ: «Τιμούμε σήμερα την Ημέρα Μνήμης των Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Συμπληρώνονται σήμερα 69 χρόνια από την απελευθέρωση του 
στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό στις 27 Γενάρη 1945. 

Το Άουσβιτς στάθηκε το μεγαλύτερο συγκρότημα εξόντωσης ανθρώπων, Εβραίων, κομμουνιστών και 
αντιστασιακών από την Πολωνία, τη Σοβιετική Ένωση, την Ελλάδα, τη Γαλλία και πολλές άλλες χώρες. Η 
απελευθέρωση του Άουσβιτς αποτελεί αποκάλυψη για την ιστορική μνήμη της φρίκης του κολαστηρίου των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης και της ναζιστικής θηριωδίας. Αποκάλυψη μιας τραγικής και απίστευτης αλήθειας 
για το μέγεθος της ανθρώπινης αγριότητας: της προγραμματισμένης, μαζικής και με απάνθρωπες μεθόδους 
εξόντωσης εκατομμυρίων ανθρώπων από τη βάρβαρη ναζιστική μηχανή. 

Είναι ανάγκη, σήμερα, όλοι οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι μαζικοί φορείς, οι εκπαιδευτικοί, αλλά 
και κάθε τίμιος άνθρωπος, με την πάλη τους να απομονώσουν τη ναζιστική ιδεολογία και δράση, τους υμνητές 
τους, την εγκληματική Χρυσή Αυγή. Να πρωτοστατήσουν στους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τις σχολές, τις 
γειτονιές για να  μάθουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία όλη την αλήθεια για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το 
φασισμό, την αντιφασιστική νίκη των λαών. Να μην περάσει η παραχάραξη και η διαστρέβλωση της ιστορίας 
των λαών που επιχειρεί η Ε.Ε.». 
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Στ η ν  Α θή ν α:   

Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, συνδιοργάνωσαν 
εκδηλώσεις την Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014, τιμώντας την Ημέρα Μνήμης 
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας κατάθεση στεφάνων στο 
Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Αθήνα, από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, 
της Βουλής, των Κομμάτων, της Περιφέρειας, του Δήμου, Πρεσβειών, των 
Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστασιακών οργανώσεων, Ομήρων των Στρατοπέδων, 
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και Εβραϊκών οργανώσεων της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. 

Η κεντρική εκδήλωση με θέμα «Θα νικήσουμε το ρατσισμό. Μαζί» πραγματοποιήθηκε το ίδιο απόγευμα, στο 
θέατρο Παλλάς, με μεγάλη συμμετοχή κοινού και εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Βουλής, της Εκκλησίας, των 
Πολιτικών Κομμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, Πρέσβεων, εκπροσώπων της 

Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και επιζησάντων των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης.  

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη 
για ευαισθητοποίηση και συσπείρωση όλων των Κοινωνικών και Πολιτικών 
εγχώριων και Ευρωπαϊκών δυνάμεων, στη μάχη κατά της ιδεολογίας και των 
φαινομένων του ρατσισμού. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας: «Στις 
συνθήκες της παρούσης οικονομικής κρίσης βρήκαν την ευκαιρία να 

αναπτυχθούν και στην σύγχρονη Ελλάδα σαν άνθη του κακού τα γνωστά φαινόμενα ρατσιστικής βίας και 
νεοναζισμού. Η ύπαρξη των νεοναζί στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ιστορικό παράλογο, τεκμήριο ιστορικής 
αμνησίας και βαρύτατη προσβολή της μνήμης των γονέων μας. Συνιστά ντροπή και θανάσιμο κίνδυνο για τη 
Χώρα και τη Δημοκρατία. Το μήνυμα, που στέλνει η Ελληνική Κυβέρνηση προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι έχουμε 
χρέος να καταπολεμήσουμε τον φασισμό, να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, φαινόμενα τα οποία διαχέονται 
σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Για όλους τους Έλληνες πολίτες, Εβραίους, Χριστιανούς, 
Μουσουλμάνους ή οιουδήποτε άλλου θρησκεύματος, η Ελληνική Δημοκρατία εγγυάται τη ζωή, την περιουσία και 
την αξιοπρέπειά τους, το δικαίωμα στην ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο». 

Ο γνωστός Άγγλος ηθοποιός κ. Jeremy Irons, τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και απέδωσε 
αποσπάσματα από το βιβλίο “Night” του βραβευμένου με Nobel συγγραφέα Elie Wiesel και κείμενο από το βιβλίο 
του Primo Levi “If this is a man”, ενώ η κα Μαρία Φαραντούρη ερμήνευσε τραγούδια από το έργο «Μπαλάντα του 
Μαουτχάουζεν», σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη.  

Σημαντικό γεγονός της φετινής εκδήλωσης ήταν η παρουσία μαθητών Λυκείων που με συγκινητικό τρόπο 
μετέφεραν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους από την επίσκεψή τους στο στρατόπεδο του Άουσβιτς το 2013, 
με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας. Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν ο επιζήσας όμηρος του 
Στρατοπέδου Άουσβιτς με τον αριθμό 182641 στο βραχίονα, κ. Ισαάκ Μιζάν, ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης 
Σγουρός, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Μίνος Μωυσής, ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Άριε 
Μέκελ και ο αντιπρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος καθηγητής κ. Μάνος Αλχανάτης.  

 
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 
- Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, την Κυριακή 26.1.14, διοργάνωσε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
οικογένειες και παιδιά, βασισμένο στην μόνιμη έκθεσή του με θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων», με 
παράλληλη προβολή ντοκυμαντέρ.  
 
- Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα διοργάνωσε, στις 3.2.14, διάλεξη με ομιλία του καθηγητή Στέφανο 
Μπίντι με θέμα «Σκεπτόμενοι το Θεό μετά το Αουσβιτς».  
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- Η Πρεσβεία του Ισραήλ, με την Πρεσβεία του Καναδά, την Anemon Productions, την Cool Culture και με την 
υποστήριξη του Ινστιτούτου Goethe, διοργάνωσαν την προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ “No Place on Earth” της 
Janet Tobias (2010). Η εκδήλωση έγινε στις 29.1.14, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Το ντοκυμαντέρ περιγράφει την 
ιστορία οικογένειας Εβραίων της Ουκρανίας που έζησαν σε ένα σπήλαιο κάτω από τη γη για περισσότερο από 
ένα χρόνο προκειμένου να σωθούν από τη ναζιστική λαίλαπα. 
 
 
 
Στ η  Θε σ σ α λ ον ίκ η :   

 
Στις 26.01.2014, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, στην Πλατεία Ελευθερίας 
τελετή για την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
των διπλωματικών αρχών, καθώς και πλήθους κόσμου. 
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από το Ραβίνο της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης, κ. Ααρών Ισραέλ και ψαλμούς από τη χορωδία της ΙΚΘ.  
Ακολούθησε χαιρετισμός του εκπροσώπου της Κυβέρνησης, υπουργού Μακεδονίας 
– Θράκης κ. Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος τόνισε:  «Ας βροντοφωνάξουμε, 

λοιπόν, ένα ηχηρό "Όχι". Όχι στους νοσταλγούς του σκοταδισμού, όχι στους οπαδούς της βίας και σε όλους 
εκείνους προπηλακίζουν και υβρίζουν τη δημοκρατία. Ας καταδικάσουμε με πάθος κάθε τέτοια πράξη και ας 
επαγρυπνούμε για να μην επαναληφθεί παρόμοιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», συμπληρώνοντας «Αν 
θυμόμαστε για πάντα τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας δεν θα χρειαστεί να θρηνήσουμε ποτέ ξανά».  
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Άριε Μέκελ ο οποίος υπογράμμισε ότι: «Η Θεσσαλονίκη 
αποτελεί ένα κέντρο μνήμης για την ιστορία του Ελληνικού Εβραϊσμού και του Ολοκαυτώματος που εκπέμπει 
ισχυρά μηνύματα στον αγώνα κατά του εξτρεμισμού». Τόνισε δε ότι οι εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώθηκαν 
πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την συμπλήρωση 70 χρόνων από τη αναχώρηση του πρώτου συρμού για 
το στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς – Μπρίκεναου «… καθώς και η εκδήλωση σήμερα, σε συνδυασμό με τα 
αποφασιστικά μέτρα που έχει εφαρμόσει η Ελληνική Κυβέρνηση για την καταπολέμηση νέο-Ναζιστικών 
φαινομένων, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά του εξτρεμισμού, του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας, που 
δυστυχώς αναβιώνουν σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη». 
 
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη 
γέννηση του φασισμού στη δεκαετία του '30 στην Ευρώπη - γέννηση και άνοδο η οποία ακολούθησε την 
εκδήλωση του οικονομικού κραχ του 1929- και την παραλλήλισε με τη σημερινή οικονομική κρίση που "γεννά" 
κοινωνικές εκρήξεις και φασιστικές συμπεριφορές. Υπογραμμίζοντας ότι: «Οφείλουμε όλοι να θυμόμαστε πάντα 
ότι η γενοκτονία των Εβραίων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα όχι μόνο κατά των ίδιων των Εβραίων, 
αλλά και κατά της ανθρωπότητας». 
Προσερχόμενος στο βήμα ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος Τσαμασλής.  αναφέρθηκε στους 
εκατοντάδες χιλιάδες αθώους που υπέστησαν αφάνταστη φρίκη, πριν βρουν τραγικό και φρικτό θάνατο και στην 
ανάγκη ενίσχυσης της μνήμης και στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ξεχνά τους πολίτες της που χάθηκαν 
σημειώνοντας ότι «ο μαρτυρικός θάνατός τους δεν ήταν χωρίς νόημα». 
Στις ενέργειες που έχουν γίνει στον δήμο Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη μνημείων που συνδέονται με τα θύματα 
του Ολοκαυτώματος, το μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος και την επικείμενη 
ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας αναφέρθηκε ο δήμαρχος, κ. Γιάννης Μπουτάρης. 
Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ στο χαιρετισμό του τόνισε ότι: «Εβδομήντα χρόνια 
είναι μία μεγάλη περίοδος που όχι μόνον επιτρέπει, αλλά επιβάλει να αναλογιστούμε αν κάναμε, ως κοινωνία, όσα 
οφείλαμε να είχαμε κάνει. Όσα οφείλαμε σε όσους έζησαν πριν από μας και σε όσους ακολουθούν». Αναφέρθηκε 
στα όσα ακολούθησαν τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην σκληρή πραγματικότητα που αντιμετώπισαν η 
ελάχιστοι επιζώντες που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και να 
δημιουργήσουν εκ νέου την Κοινότητα. Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι «Η μνήμη του Ολοκαυτώματος δεν αφορά 
το παρελθόν. Αφορά το μέλλον. Όχι το μέλλον των εβραίων, αλλά το μέλλον της ανθρωπότητας». 
Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Βενιαμίν Αλμπάλας διερωτήθηκε 
προσερχόμενος στο βήμα: «Θα μας ξυπνήσουν άραγε οι ακροδεξιές υποψηφιότητες για τους δήμους και τις  
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περιφέρειες στη χώρα μας;», εκφράζοντας παράλληλα και τον προβληματισμό του για φαινόμενα νεοναζισμού και 
αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας «που δυστυχώς βρίσκονται σε έξαρση τελευταία σε όλη την Ευρώπη και στη 
χώρα μας».  
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Michael Roth, ο οποίος επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη 
συνοδευόμενος από τετραμελή αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Γερμανίας.  
Κατά την ομιλία του ο κ. M. Roth αναφέρθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, λέγοντας: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα 
που έχω τη δυνατότητα να σας απευθύνω ομιλία αυτήν την ημέρα. Είμαι βαθιά συγκινημένος, γιατί γνωρίζω σε 
ποιο χώρο βρίσκομαι σήμερα και για ποιο λόγο…. Ο τόπος αυτός είναι τόπος πένθους για την ισραηλιτική 
κοινότητα. Στον χώρο αυτό συγκεντρώθηκαν μετά την εισβολή των Γερμανών κατακτητών όλοι οι άρρενες 
Ισραηλίτες, βασανίστηκαν, ταπεινώθηκαν και στη συνέχεια εκτοπίστηκαν για καταναγκαστική εργασία. Η αδικία 
που συντελέστηκε σε αυτόν τον χώρο είναι αδιανόητη… Αλλά και για την μη ισραηλιτική κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης είναι μια μέρα κι ένας τόπος πένθους».  
 

Σε σχέση με την ενίσχυση της μνήμης του Ολοκαυτώματος ο κ. Roth υπογράμμισε: 
«Φροντίζουμε ώστε η μνήμη της καταστροφής και των εθνικοσοσιαλιστικών 
εγκλημάτων να παραμείνει άσβεστη στη σημερινή γενιά, αλλά και στις επόμενες. Το 
οφείλουμε στα θύματα, αλλά και στα παιδιά μας, τα οποία κληρονόμησαν τη γερμανική 
ιστορία και πρέπει να ζήσουν με αυτήν. Μόνο μέσα από αυτή την ανάληψη της 
ιστορικής μας ευθύνης μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον αυτό 
βρίσκεται για όλους μας, Έλληνες και Γερμανούς, Ισραηλίτες και μη, σε μια ελεύθερη, 
ανεκτική Ευρώπη, ανοιχτή στον κόσμο. Ολόκληρη η Ευρώπη μπορεί να διδαχτεί από 
την ιστορία της Θεσσαλονίκης, από τις καλές και τις κακές της στιγμές, από τις επιτυχίες 
και τις τραγωδίες της, αφού η πόλη αυτή υπήρξε για αιώνες ένα μοναδικό σημείο 
συνάντησης και αφομοίωσης διαφόρων πολιτισμών, θρησκειών και γλωσσών. Η για 
πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα αυτονόητη ανεκτικότητα, ο αλληλοσεβασμός και η 
ειρηνική συνύπαρξη, τις οποίες βίωναν οι άνθρωποι εδώ στην καθημερινότητά τους, 
αποτελούν παράδειγμα για το μέλλον της ηπείρου μας. Πρέπει να παραμείνουμε και 
στο μέλλον προσεκτικοί μια και ο αντισημιτισμός, το μίσος για τους ξένους και η 

ομοφοβία δεν αποτελούν επ’ ουδενί προβλήματα του χθες, αλλά συναντώνται ακόμα και σήμερα στις κοινωνίες.». 
Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρόεδρο της ΙΚΘ, σε μια αποστροφή της ομιλίας του ο κ. Roth τόνισε: 
«Αγαπητέ κύριε Σαλτιέλ, Η ισραηλιτική κοινότητα κατέβαλε υπό την μακρόχρονη καθοδήγησή σας μεγάλες 
προσπάθειες για την ανοικοδόμηση στη Θεσσαλονίκη και πέτυχε πολλά υπό δυσμενέστατες συνθήκες. Εμείς οι 
επισκέπτες μπορούμε μόνο να φανταστούμε πόση δύναμη και πόση ενέργεια κόστισε σ’ εσάς, στα μέλη της 
κοινότητας και στους πολλούς υποστηρικτές η ανοικοδόμηση και διατήρηση του εβραϊκού τρόπου ζωής και των 
εβραϊκών κτιρίων και εγκαταστάσεων της πόλης. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ξανά σήμερα ότι η γερμανική 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα στηρίξει με συγκεκριμένους τρόπους τις προσπάθειές σας να ενισχύσετε και να 
αναπτύξετε τον εβραϊκό τρόπο ζωής στη Θεσσαλονίκη».  
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. M. Roth σημείωσε: «Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες μη γενόμενου. 
Το οφείλουμε στα θύματα να μην σταθμίσουμε τον πόνο τους, να μην τον συμψηφίσουμε, να μην τον 
σχετικοποιήσουμε, γιατί είναι ανείπωτος. Μπορούμε μόνο να ζητήσουμε συγχώρεση. Και μπορούμε να 
συμβάλλουμε στην προσπάθεια ώστε η αδικία αυτή να μην επαναληφθεί ποτέ». 
Ο κύκλος των ομιλιών ολοκληρώθηκε με τη σύνθεση του Tomaso Giovanni Albinoni «Adagio», από τη κα Μαρίνη 
Πεϊκίδου. 
Στη συνέχεια τα παιδιά του δημοτικού σχολείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης άφησαν λουλούδια 
στο Μνημείο Ολοκαυτώματος ενώ αμέσως μετά ξεκίνησε η κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των 
Αρχών, του Διπλωματικού Σώματος, τους επιζώντες των στρατοπέδων, εκπροσώπων των Ισραηλιτικών 
Κοινοτήτων Ελλάδος, των Εβραϊκών Οργανισμών και Συλλόγων της πόλης. 
Μετά το πέρας της τελετής στην Πλατεία Ελευθερίας οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν στο Εβραϊκό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης για την ειδική παρουσίαση της έκθεσης του «Ντοκουμέντα και γλυπτικά τοπία» του Γιώργου 
Λάππα, γλύπτη και καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.  Αφετηρία του καλλιτέχνη για τη σύνθεση 
ήταν τα γεγονότα της πλατείας Ελευθερίας της 11ης Ιουλίου 1942, η αρχή των μεγάλων δεινών των Εβραιών της 
Θεσσαλονίκης. Αφορμή της σύλληψής του, οι φωτογραφίες που ελήφθησαν από τους εξώστες των κτιρίων της 
οδού Βενιζέλου, από Γερμανούς και Έλληνες «παρατηρητές». 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 
Στις 29 Ιανουαρίου 2014, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν, στην έδρα του Ινστιτούτου, ειδική εκδήλωση για να 
τιμήσουν την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. 
Σε μια συγκινητική τελετή, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του, το Ιταλικό 
Ινστιτούτο παρέδωσε στους απογόνους τους τα πτυχία των Εβραίων μαθητών που κατά 
την περίοδο του μεσοπολέμου φοιτούσαν στο ιταλικό σχολείο Ουμπέρτο Πρίμο, σήμερα 
έδρα του Ινστιτούτου. Οι παραπάνω τίτλοι αποτελούν μικρό μέρος από έγγραφα και 
ντοκουμέντα ιστορικής σημασίας που ήρθαν στο φως χάρις το ερευνητικό έργο του κ. 
Antonio Crescenzi. 
Εκατόν πενήντα πέντε ήταν συνολικά τα σχολικά διπλώματα που δεν είχαν παραδοθεί 
ποτέ στους κατόχους τους. Δέκα απ' αυτά τα διπλώματα, που βρέθηκαν τυχαία σε 
κάποιο φοριαμό στο υπόγειο του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, "τίναξαν" από 

πάνω τους τη σκόνη του χρόνου και προτού η μνήμη γίνει λήθη 
παραδόθηκαν σε απογόνους των κατόχων τους, κατά την 
εκδήλωση αυτή που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. 

«Παρόντες» δήλωσαν όλοι κατά την εκδήλωση κι ας είχαν χαθεί 
χρόνια πριν… "Presenti" βροντοφώναξαν όλοι στην αίθουσα, 
ύστερα από παρότρυνση του Αντόνιο Κρεσέντσι και η "φωνή" 
των Barzilai Susanna, Benmaior Leone, Benusiglio Allegra, 
Ezratti Rachele, Maissa Salomone, Massoth Alberto, Mordoch 
Samuele, Nachmias Ester, Pipano Byce, Tazartes Nissim 

ακούστηκε και πάλι στους ίδιους χώρους που χρόνια πριν έπαιζαν και γελούσαν ως ανέμελοι μαθητές. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν, μετά από τους «οικοδεσπότες», την κα Monica Zecca διευθύντρια του ΙΜΙΘ και τον κ. 
Δαυίδ Σαλτιέλ πρόεδρο της ΙΚΘ,  ο εκπρόσωπος της Ιταλικής Πρεσβείας κ. Marco Midolo που διάβασε χαιρετισμό 
του πρέσβη, κ. Claudio Glaentzer, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης και ο γενικός γραμματέας 
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ.  
Της τελετής απονομής προηγηθήκαν η ομιλία του ερευνητή και υποψήφιου διδάκτορα Α.Π.Θ. κ. Ανδρέα 
Μπουρούτη με θέμα «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και η ιταλική παρουσία» και η μουσική παρέμβαση της 
Χορωδίας της ΙΚΘ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Κωστή Παπάζογλου. 
 
-  Απόσπασμα πό την ομιλία του γεν. γραμματέα του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ 
   Μηνύματα από το τότε για το σήμερα: 
 
«…Δείτε όμως γύρω σας, μόλις 69 χρόνια αφότου η ανθρωπότητα αντίκρισε την πιο απεχθή βιομηχανία θανάτου, 
στο Άουσβιτς –Μπίρκενάου:  Στην Ουγγαρία, Βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Jobbik ζητάει την ονομαστική 
καταγραφή των Εβραίων για την προάσπιση της ασφάλειας της χώρας του. Σήμερα το 2013!  Αντιεβραϊκά 
συνθήματα, στα γήπεδα της Ευρώπης και νέος νεο-ναζιστικός  χαιρετισμός, σύμβολο νίκης, πανηγυρισμών αλλά 
και μίσους είναι πλέον συχνά φαινόμενα στα Ευρωπαϊκά γήπεδα. Στην Τουλούζη δολοφονούνται αθώα 
εβραιόπουλα. Και εδώ στη χώρα μας, αρνητής του Ολοκαυτώματος, υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Και την 
ώρα που η Θεσσαλονίκη γίνεται η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Νεολαίας,  υβριστής του Ολοκαυτώματος και της 
μνήμης των 6.000.000 αδελφών μας, δηλώνει υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,  και η Πλατεία Ελευθερίας 
από τόπο μαρτυρίου χιλιάδων Εβραίων, επιχειρείται από διάφορους κύκλους να μετατραπεί σε χώρο πολλαπλών 
χρήσεων, και το μνημείο του Ολοκαυτώματος, μοναδικό σε τούτη την πόλη, να περιθωριοποιηθεί  ακριβώς για να 
υποτιμήσει τις ευθύνες όλων εκείνων που με απάθεια απλά παρατηρούσαν τη σύλληψη και το διωγμό των 
ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Και σήμερα, το μήνυμα που εκπέμπεται από τούτη την πόλη, από τούτο το 
χώρο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο: η λήθη του Ολοκαυτώματος, η παραποίηση της ιστορίας,  δεν θα περάσει. Δεν 
μπορεί να περάσει. Δεν πρέπει να περάσει». 
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Στ η  Λ ά ρ ι σ α :   
 
«Μνήμη και ευθύνη. Ας κρατήσουμε αυτές τις λέξεις στο μυαλό μας, καθώς θα 
στέλνουμε μια σκέψη και μια προσευχή στις 6.000.000 ψυχές, που 
θυσιάστηκαν στο όνομα μιας στείρας και σκοτεινής ιδεολογίας και ο καθένας 
μας ας αποφασίσει με αίσθημα ευθύνης τον δικό του, προσωπικό τρόπο 
δράσης και το δικό του, προσωπικό χρέος προς ένα καλύτερο μέλλον. Κι εμείς 
σήμερα, προσκυνητές στη μνήμη τους, σκύβουμε με ευλάβεια πάνω από τις 
στάχτες όλων αυτών, που δεν αξιώθηκαν καν έναν τάφο με το όνομα τους, για 
να ανανεώσουμε την υπόσχεση ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ. Για να δώσουμε, έστω και εκ 
των υστέρων, κάποιο νόημα στην τραγική θυσία τους». Με αυτά τα λόγια του 

προέδρου της Ι.Κ. Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζου ο Εβραϊσμός της Λάρισας έστειλε το απόγευμα της Πέμπτης 
23.1.2014, μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις για να μην επαναληφθεί το Ολοκαύτωμα, η πιο μελανή και τραγική 
στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας, κατά τη διάρκεια της επετείου που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, 
παρουσία τοπικών Αρχών και εκπροσώπων της Ισραηλιτικής Κοινότητας απ’ όλη την χώρα. Σε μια συγκινησιακά 
φορτισμένη τελετή, που πραγματοποιήθηκε αρχικά στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων με την κατάθεση στεφάνων 
και εν συνεχεία στη Συναγωγή, όλοι τόνισαν με έμφαση ότι τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης θα πρέπει να συνεχίσουν 
να γίνονται και ταυτόχρονα -μέσα από ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα- να αντιμετωπιστούν 
φαινόμενα του ρατσισμού. Η εκδήλωση ξεκίνησε στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων -στο χώρο που η πόλη της 
Λάρισας έχει αφιερώσει στους Εβραίους πολίτες της, που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου- με 
επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραβίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους 
πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών, φορέων και συλλόγων της πόλης, καθώς και Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και 
Οργανισμών. 

Ακολούθησε η τελετή στην κατάμεστη Συναγωγή Λάρισας με ομιλίες από τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό, 
την αντιπεριφερειάρχη κα Ρένα Καραλαριώτου, τον δήμαρχο Λαρισαίων κ. Κ. Τζανακούλη, τον πρόεδρο της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζο, και τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 
Ελλάδος κ. Βενιαμίν Αλμπάλα. «Όπως και τότε, έτσι και σήμερα ο αντισημιτισμός, φανερός και κρυφός, στις 
διάφορες σύγχρονες, θα έλεγα, μορφές και μεταμορφώσεις του -έξυπνα μακιγιαρισμένες για να φαίνονται αρεστές 
στη σημερινή ταραγμένη κοινωνία μας- είναι μια επικίνδυνη ασθένεια που μολύνει συστηματικά και παρασύρει 
χωρίς συγκρατημό. …Χρειάζεται αποφασιστική πολιτική και κοινωνική βούληση και κινητοποίηση, συγκεκριμένη 
και αποτελεσματική, με αυστηροποίηση της υπάρχουσας αντιρατσιστικής νομοθεσίας για να προληφθούν τα 
χειρότερα. Βλέπουμε καθαρά ότι ξεκίνησε μια τέτοια προσπάθεια. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα και 
ουσιαστικά. Γιατί, όπως είπε πρόσφατα ο καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ Yehuda Bauer 
“Ο αντισημιτισμός -στη διαχρονική ιστορική καταγραφή του- αρχίζει με τους Εβραίους, αλλά δυστυχώς δεν 
τελειώνει με αυτούς”, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ.  
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος 
Ντυνάν κ. Σωτήρης Πράπας, ο οποίος ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους να μιλήσει για την 
Ημέρα Μνήμης που την χαρακτήρισε «σημαίνουσα όχι μόνο για την Εβραϊκή κοινότητα, αλλά για όλα τα έθνη του 
κόσμου. Είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων, τη μνήμη που ενώνει, που εξανθρωπίζει, που 
αποτελεί φρένο στη μισαλλοδοξία και τη βία, βάλσαμο για τους επιζώντες που κουβαλούν χρόνια το βάρος της 
απώλειας και του πένθους», είπε χαρακτηριστικά. 

Εκδήλωση  για σχολεία της Λάρισας: Στις 28.1.14, ακολούθησε εκδήλωση αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα, 
απευθυνόμενη στα σχολεία της πόλης, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, η 
οποία συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στην επέτειο του Ολοκαυτώματος, με οργάνωση δράσεων για τη 
νεολαία, με σκοπό την ευαισθητοποίησή της σε θέματα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας. Η φετινή εκδήλωση 
διοργανώθηκε από μαθητές τριών σχολείων και συγκεκριμένα του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων 
Κοιλάδας, του 1ου Γυμνασίου Λάρισας και του 3ου Λυκείου Λάρισας, τα οποία ήδη συμμετέχουν στο 
πανευρωπαϊκό πρόγραμμα CROCUS για τη μελέτη του Ολοκαυτώματος.  
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Στ ο  Β ό λ ο:  

 
Παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκαν στο Βόλο, την Κυριακή 26 
Ιανουαρίου 2014, οι εκδηλώσεις τιμής για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των 
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 
Ειδικότερα, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας -Περιφερειακές 
Ενότητες Μαγνησίας-Β. Σποράδων, και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου 
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
του Ολοκαυτώματος, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, ενώ στην συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου με το 
άναμμα κεριών στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων, θυμάτων του 

Ολοκαυτώματος. Ακολούθησαν ομιλίες και δρώμενο από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου, το οποίο 
συμμετέχει για τρίτη χρονιά στην επετειακή εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα, με τίτλο «Ποτέ πια». 
Σε δήλωσή της  η υφυπουργός Υγείας κα Ζέττα Μακρή, τόνισε ότι σήμερα "τιμούμε αθώα θύματα που χάθηκαν με 
βάναυσο τρόπο, με αποκρουστικά μέσα. Καλό είναι να γνωρίζουμε, να θυμόμαστε, να διδασκόμαστε και να μην 
επαναλαμβάνονται τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις, τις οποίες όλος ο πολιτισμένος δημοκρατικός κόσμος τις 
καταδικάζει απερίφραστα”. 
 

Στην εκδήλωση σημαντικό ήταν το μήνυμα της προσφώνησης του Μητροπολίτη 
Δημητριάδος κ. Ιγνάτιου για την αδελφοσύνη και κατά του ρατσισμού. Στην ομιλία 
του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστός, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη 
επέτειος είναι κυρίως η αφορμή για να γίνει το Ολοκαύτωμα συμβολική μνήμη για 
να μας δείξει, όπως τόνισε, «πώς δημιουργούμε μια κοινωνία χωρίς 
προκαταλήψεις. Πώς θα μάθουμε στα παιδιά μας ότι το διαφορετικό δεν 
αντιμετωπίζεται με φόβο, ότι η αλληλεγγύη είναι σημαντικό συστατικό μιας 
κοινωνίας που ευημερεί συναισθηματικά κι όχι μόνο οικονομικά. Σήμερα τιμούμε 
όχι μόνον αυτούς που χαθήκανε αλλά κι αυτούς που βοήθησαν κάποιους άλλους 
να σωθούν με κίνδυνο της ζωής τους κι απέδειξαν ότι το «Αγαπάτε αλλήλους» 

δεν έχει θρησκεία γλώσσα και λαό, είναι παντού και πάντα το ίδιο». 
Ο δήμαρχος Βόλου κ. Παν. Σκοτινιώτης, τόνισε την ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες της αξιοπρέπειας κι 
όπως δήλωσε: «Είναι μέρα μνήμης απέναντι στα θύματα της θηριωδίας του ναζισμού. Εβραίοι κι άλλες 
μειονότητες. Οφείλουμε να θυμόμαστε, γιατί το «τέρας» του νεοναζισμού το ξαναβλέπουμε να εμφανίζεται. Είναι 
από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν κατά της ανθρωπότητας. Καλό είναι να είμαστε σε εγρήγορση και να 
κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες της αξιοπρέπειας, της πολυπολιτισμικότητας και τον σεβασμό στον άλλον. Η 
διαφορετικότητα είναι πλεονέκτημα δεν είναι μειονέκτημα». 
Ο πρόεδρος της I.K. Βόλου κ. Μαρσέλ κ. Σολομών, χαρακτήρισε ιερή την ημέρα, η οποία συμβολίζει την 
απελευθέρωση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, κι όπως επεσήμανε: «Σε προηγούμενες εκδηλώσεις μας 
μιλούσαμε για την εκκόλαψη του αυγού του φιδιού και στη συνέχεια για τη γέννησή του. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 
τη γιγάντωση και τον πολλαπλασιασμό του φαινομένου!». Για την παιδεία και αντίδραση των υγειών φορέων της 
κοινωνίας στο νεοναζισμό μίλησε ο αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ καθηγητής Δρ. Μάνος Αλχανάτης. 
Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον κ. Χρήστο Γιανναρά, διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πάντειου 
Πανεπιστημίου με θέμα «Το Ολοκαύτωμα: μαρτύριο και μαρτυρία». Ο κ. Γιανναράς, με λόγο σαφή αλλά και 
γλαφυρό, αναφέρθηκε στη σημασία και την αξία του Εβραϊσμού ως τρόπου σκέψης και δράσης, κάνοντας 
αναφορά στη σχέση Θεού και ανθρώπων χαρακτηρίζοντας τη σχέση αυτή ως «άθλημα» με την έννοια της 
εξάσκησης και της συνεχούς επεξεργασίας, όπως θα πρέπει να είναι καθημερινά η σχέση του ανθρώπου με τον 
συνάνθρωπο, τις αξίες και τις αρχές του.  
Αναφέρθηκε επιπλέον στις εξελίξεις στη χώρα μας όσον αφορά τη δράση νεοναζιστών και δεν παρέλειψε να 
υπογραμμίσει ότι απαιτείται προσοχή καθώς η Ιστορία έχει καταδείξει ότι η επανάληψη ακόμα και των τραγικών 
συμβάντων δεν εξαλείφεται ποτέ. Επισημαίνοντας στοιχεία ιστορικά, ο κ. Γιανναράς καταληκτικά τόνισε ότι οι 
άνθρωποι γράφουν την Ιστορία με το μυαλό και τις ιδέες τους.    
 
Στην εκδήλωση διανεμήθηκε φυλλάδιο με θέμα «Ο Αντισημιτισμός στη Γερμανία. Ο ναζιστικός διωγμός των 
Εβραίων της Ευρώπης. Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ της ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ», που έγραψε και επιμελήθηκε ο επίτιμος 
πρόεδρος της  Κοινότητας κ. Ραφαήλ Φρεζής. 
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Στ α  Ι ωά ν ν ι να :  
 
Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, το Ίδρυμα 
Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων & Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος, διοργάνωσαν εκδήλωση τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, στην αίθουσα 
«Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.   
Το πρόγραμμα περιελάμβανε χαιρετισμούς, κεντρική ομιλία του συγγραφέα κ. Σταύρου 
Ζουμπουλάκη, μουσική δωματίου με έργα των Τζ. Βέρντι και Έρ. Μπλοχ, τα οποία 
ερμήνευσαν οι Β. Καψάλης & Κ. Γιωτάκης-βιολί, Μ. Καψάλη-βιόλα, Γ. Μπεσόνωφ-
βιολοντσέλο και προβολή της ταινίας του Γιαέλ Χερσόνκι, «A film unfinished - Μια 
ανολοκλήρωτη ταινία Γερμανία- Ισραήλ» (2010).  
Στην εκδήλωση προσφωνήσεις απηύθυναν ο περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος 
Καχριμάνης και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ. Μωυσής Ελισάφ.  
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε η γενική γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

– Δυτικής Μακεδονίας κα Βίκυ Ευταξά, η οποία μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλλουν 
στο να διατηρηθεί αναλλοίωτη η μνήμη και στέλνουν ηχηρά μηνύματα στην κοινωνία και κυρίως στη νέα γενιά ενώ 
μετέφερε τη μηδενική ανοχή της Κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού στα κρούσματα  βίας και 
ρατσισμού. 
 
 
 
 
Ο θεατρικός οργανισμός Altera Pars ανεβάζει στο χώρο του, στο θέατρο Altera Pars στην Αθήνα, δύο 
παραστάσεις σχετικές με το Ολοκαύτωμα, σε σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου.   

* “Ο Εβραίος” Νόμος 205/1943 της 29ης Μαΐου 1943: Το θεατρικό έργο “Ο Εβραίος”, βασισμένο στο “L’ Ebreo” 
του Τζιάννι Κλεμέντι (Βραβείο καλύτερου σύγχρονου ιταλικού έργου 2007), παρουσιάζεται από 22 Φεβρουαρίου 
2014, κάθε Σάββατο και Κυριακή,  για δεύτερη συνεχή χρονιά.   

Λίγα λόγια για το έργο: Θεσσαλονίκη 1955. Στο κέντρο της εβραϊκής συνοικίας της πόλης, το ζεύγος Τσιγαρίδα 
απολαμβάνει μια άνετη και πολυτελή ζωή, καθώς βρέθηκε να διαχειρίζεται μια αξιοσέβαστη πλην όμως “ξένη” 
περιουσία. Το αφεντικό του Χαράλαμπου, ένας πλούσιος Εβραίος υφασματέμπορος, υπό  τον φόβο και την 
απειλή της δήμευσης της περιουσίας του από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, αποφασίζει να μεταβιβάσει 
“εικονικά” το βιος του, στον έμπιστο υπάλληλό του, με την συμφωνία να το πάρει πίσω με τη λήξη του πολέμου. Ο 
πόλεμος τελειώνει, όμως ο “Εβραίος’’ δεν επιστρέφει και το ζευγάρι απολαμβάνει για δεκατρία ολόκληρα χρόνια 
την περιουσία ενός άλλου και στο τέλος οδηγείται στην παράνοια, με την υποψία της αναπάντεχης επιστροφής 
του νόμιμου ιδιοκτήτη… Παίζουν: Μίνα  Χειμώνα  -  Κοσμάς Ζαχάρωφ -  Γιάννης Παπαθανάσης. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ: 21:15,  ΚΥΡΙΑΚΗ: 18:15. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:  15 ευρώ (κανονικό) 10 ευρώ (μειωμένο).  

* HIMMELWEG, Ο Δρόμος για τον Ουρανό: Το θεατρικό έργο «HIMMELWEG, Ο Δρόμος για τον Ουρανό» 
του Χουάν Μαγιόρκα, παρουσιάζεται από 23 Φεβρουαρίου 2014  κάθε Κυριακή, στις 21.30. Το έργο είναι 
εμπνευσμένο από το Τερέζενσταντ, το στρατόπεδο-βιτρίνα των Ναζί. 
Λίγα λόγια για το έργο: Στα μέσα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης Εβραίων στην 
Τσεχοσλοβακία, το Theresienstadt, μεταμορφώθηκε κυριολεκτικά σε θέατρο, προορισμένο να υποδεχτεί την πιο 
φιλόδοξη θεατρική παράσταση της σύγχρονης ιστορίας. Η σύλληψη της ιδέας ανήκε στη ναζιστική κυβέρνηση του 
Βερολίνου και στόχευε στη διασκέδαση των ανησυχιών της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με τις φήμες που 
κυκλοφορούσαν για τις συνθήκες διαβίωσης και την τύχη των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στην 
παράσταση «επισκεπτόμαστε» μία μικρή πόλη που σιγά σιγά αποκαλύπτει τη φρίκη ενός τόπου συγκέντρωσης 
ζωντανών - νεκρών...  Παίζουν: Γιώργος Κροντήρης, Πέτρος Νάκος, Δημήτρης Αγοράς, Ιωάννα Μυλωνά, 
Κυριακή Στούρου, Βλάσης Πασιούδης. Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ (κανονικό), 8 ευρώ (μειωμένο).  
 
Πληροφορίες: Θέατρο Altera Pars,  Μεγ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός, τηλ.: 210 3410011, 
www.alterapars.gr/altera_pars@yahoo.gr 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑ  

«ΈΡΜΑΝ ΣΠΗΡΕΡ. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ» 
 
Στις 3.2.2014, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και ο  Νέος 
Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (ΝΚΚ) διοργάνωσαν εκδήλωση, στο 
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, για την παρουσίαση του βιβλίου 
του κ. Γεωργίου Σούρλα «Έρμαν Σπήρερ. Ο Εθνικός Ευεργέτης».  
Η παρουσίαση του βιβλίου ξεκίνησε με το χαιρετισμό του προέδρου του ΚΙΣΕ 
κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, ο οποίος αφού ευχαρίστησε το συγγραφέα για τη μακρά 
ερευνητική του προσπάθεια για την ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό της δράσης 

ενός Εθνικού Ευεργέτη, μίλησε για το περιεχόμενο του βιβλίου αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η πιο δυνατή 
ενότητα για μένα, ως Έλληνα και Εβραίου, είναι η τελευταία, που αναφέρεται στη Γενοκτονία των Ποντίων αλλά 
κυρίως στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων με τη διαπίστωση ότι οι μοίρες των λαών συνδέονται με τραγικό τρόπο. Ο 
συγγραφέας παρουσιάζει εκτεταμένα τη Γενοκτονία των Ποντίων και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων παραθέτοντας 
ιστορικά στοιχεία». Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ανέγνωσε μήνυμα που απέστειλε ο πρόεδρος της Ι.Κ. 
Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, πόλης καταγωγής του συγγραφέα, το οποίο αναφερόταν κυρίως στην αξιόλογη 
προσωπικότητα του συγγραφέα επισημαίνοντας «πως αποτελεί παράδειγμα για όλους στη διαφύλαξη αξιών».  
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του πρόεδρου του ΝΚΚ, καθηγητή του ΕΜΠ κ. Νικόλαου Ουζούνογλου, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην κοινή μοίρα του ελληνικού και του εβραϊκού λαού, η οποία παρουσιάζεται στο βιβλίο μέσα από 
γεγονότα και επεσήμανε πως η νέα γενιά πρέπει να καταλάβει πως και σε δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις 
υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα ανθρώπων, όπως ο Έρμαν Σπήρερ, που δείχνουν την αλληλεγγύη τους προς 
τον συνάνθρωπό τους. 

Κατά την εκδήλωση για το βιβλίο μίλησαν, επίσης, ο υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. 
Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη συναρπαστική ιστορία ανθρωπισμού του 
Έρμαν Σπήρερ, μέσα από την οποία αναδεικνύονται διανθρώπινες και διαχρονικές αρετές, 
καθώς και για την ενεργοποίηση της συλλογικής και της ατομικής μνήμης μέσω της οποίας 
μπορούν να αποφευχθούν αποτρόπαια εγκλήματα του παρελθόντος. 
Στη συνέχεια ο ιστορικός και πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, 
κ. Αντώνιος Παυλίδης, μεταξύ άλλων επεσήμανε πως μέσα από το συγκεκριμένο έργο του κ. 
Σούρλα διασώζονται άγνωστα στο ευρύ κοινό ιστορικά στοιχεία για έναν «εθνικό ευεργέτη και 
παγκοσμίου μεγέθους ανθρωπιστή».  
Τέλος, ο συγγραφέας, κ. Γ. Σούρλας, Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

υπουργείου Δικαιοσύνης, μίλησε για τις άριστες σχέσεις του με τα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας του Βόλου, τη 
γενέτειρά του, καθώς και για το ότι αποτελεί βασική προτεραιότητά του να προστατευθούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην Ελλάδα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, δεν 
υπάρχουν περιθώρια για ρατσισμό».  
Μετά τις ομιλίες, η βουλευτής και πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κα Ντόρα 
Μπακογιάννη, καθώς και ο π. πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη 
σημασία του βιβλίου στη σημερινή κοινωνία και στη συνεργασία τους με τον κ. Γεώργιο Σούρλα και ακολούθησε 
παρέμβαση του κ. Ραφαήλ Σαμπεθάι, ο οποίος ήταν καθηγητής του στο Γυμνάσιο που φοίτησε ο κ. Σούρλας.  

 
 
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Θ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  
Η δημοσιοποίηση της υποψηφιότητας του δημοσιογράφου κ. Θεόδωρου Καρυπίδη για την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας με την υποστήριξη του  ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε έντονες αντιδράσεις, λόγω των απόψεων που είχε στο 
παρελθόν εκφράσει για τη Χρυσή Αυγή, αλλά και για τα άκρως αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια που ανήρτησε 
σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.  
Σε αυτό το σχόλιό του στο twitter ανέφερε πως: «Η Νέα Τηλεόραση της Ελλάδας, θα λέγεται ΝΕΡΙΤ (Nerit), που 
είναι εβραϊκό όνομα για κορίτσια, και σημαίνει στα Εβραϊκά «κερί». Το Nerit προέρχεται από το Εβραϊκό Nera και 
δίνεται σε κορίτσια γεννήθηκαν μετά κατά τη Χανουκά… («κερί» της ανθελληνικής γιορτής Χάνουκα δηλαδή … τι 
γιορτάζουν οι Εβραίοι στην ανθελληνική γιορτή Χανουκά, διαβάστε εδώ… Το όνομα Nerit είναι συγγενείς με το 
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Berit (πώς λέμε Μπενέ Μπερίτ…). Φημολογείται ότι διευθυντής μπορεί να είναι ο Παπαχελάς, το αστέρι της 
Bilderberg, ο πλέον κατάλληλος…».  
Το ΚΙΣΕ αντέδρασε άμεσα με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 5.2.2014 στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται: «Το 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την ανησυχία και έκπληξη του Ελληνικού Εβραϊσμού από την 
απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να ορίσει ως υποψήφιο περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας τον κ. Θεόδωρο Καρυπίδη, ο 
οποίος στο παρελθόν έχει διατυπώσει προσβλητικές για τους Εβραίους και την Εβραϊκή θρησκεία απόψεις.  
Ελπίζουμε ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενός μεγάλου δημοκρατικού κόμματος, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου οι εκφραστές τέτοιου είδους απόψεων, που ενθαρρύνουν το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τον 
αντισημιτισμό, να παραμείνουν στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας… Ελπίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει 
να ακολουθεί απαρέγκλιτα την πολιτική κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, που υιοθετούν όλα τα 
δημοκρατικά κόμματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». 

Στις 7.2.2014 η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να άρει την υποψηφιότητα του κ. Θ. Καρυπίδη.  

Το ΚΙΣΕ, στις 9.2.2014, χαιρέτισε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται: 
«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την ικανοποίησή του από την πρόσφατη απόφαση της 
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, που πρακτικά θέτει στο περιθώριο τους εκφραστές απόψεων, που ενθαρρύνουν το 
ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τον αντισημιτισμό. Με την απόφαση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει το σαφές και 
ξεκάθαρο μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία ότι ο αντισημιτισμός είναι καταδικαστέο φαινόμενο ρατσισμού και 
μισαλλοδοξίας που εκτρέφει το μίσος κατά των Εβραίων και ταυτόχρονα συνιστά απειλή κατά της ίδιας της 
δημοκρατίας και των αξιών μιας ελεύθερης κοινωνίας.  

Οφείλουμε όλοι να περιφρουρήσουμε τις αρχές της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανεξιθρησκείας στην 
Ελλάδα του 2014, απέναντι στους νοσταλγούς του σκοταδισμού και των αντισημιτικών στερεοτύπων».  

 
ΟΙ «ΝΕΑΡΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ» στην ΑΘΗΝΑ 

 
Από 6 έως 10 Φεβρουαρίου 2014 ομάδα νεαρών Ισραηλινών, με 
επικεφαλής τον πρέσβη ε.τ. Γιτσχάκ Ελντάν, επισκέφθηκαν την Αθήνα 
και συμμετείχαν σε ένα ενδιαφέρον και πλούσιο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων. Οι δεκαπέντε μαθητές, ηλικίας 16-17 ετών, έχουν 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για το διπλωματικό έργο και συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα «Νεαροί Πρεσβευτές του Ισραήλ» που προωθείται από 
το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με σκοπό την γνωριμία με άλλες 
χώρες μέσα από τις αντίστοιχες σχέσεις του Ισραήλ με αυτές.  Η 
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συντονιστική μέριμνα της Πρεσβείας 
του Ισραήλ στην Αθήνα και του ΚΙΣΕ, σε συνεργασία με την Ι.Κ. Αθηνών. 
  

Τους «νεαρούς πρεσβευτές» υποδέχθηκαν στην Πρεσβεία του Ισραήλ, ο πρέσβης κ. Αριε Μέκελ, ο οποίος τους 
ενημέρωσε για το ρόλο και το έργο της Πρεσβείας και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ο οποίος τους 
μίλησε για την ιστορική παρουσία και τη σύγχρονη δράση του Ελληνικού Εβραϊσμού. 
 
Οι Ισραηλινοί νέοι με μεγάλο ενδιαφέρον επισκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου τους καλωσόρισε και τους 
μίλησε για τη θεσμική λειτουργία της ο βουλευτής κ. Κώστας Καραγκούνης, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Φιλίας με το Ισραήλ. Επίσης, επισκέφθηκαν τη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής στο υπουργείο 
Εξωτερικών και ενημερώθηκαν για την επικοινωνία των δύο χωρών μέσω της διπλωματικής οδού. Τα παιδιά  
ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψή τους στο Μουσείο και το βράχο της Ακρόπολης, μια επίσκεψη περισσότερο 
από τουριστική αφού τους συνόδευσε σε αυτήν ο κ. Κώστας Καραγκούνης μιλώντας τους για τη γενέτειρα της 
Δημοκρατίας και για τις σύγχρονες προεκτάσεις της σημασίας του σεβασμού στις αρχές της Δημοκρατίας. 
Οι νέοι περιηγήθηκαν στην Πλάκα και επισκέφθηκαν τη Μητρόπολη. Σε επίσκεψή τους στο ξενόγλωσσο σχολείο 
Campion είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με συνομηλίκους τους για τους κοινωνικούς προβληματισμούς και τα 
ενδιαφέροντά τους. 
 
Μεγάλο μέρος του προγράμματος ήταν αφιερωμένο στη γνωριμία με την εβραϊκή κοινότητα. Τα παιδιά 
επισκέφθηκαν το εβραϊκό Σχολείο και απόλαυσαν ένα ιδιαίτερο Καμπαλάτ Σαμπάτ που είχε προετοιμάσει ο 
εβραϊκός τομέας. Επίσης, ξεναγήθηκαν στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, παρακολούθησαν τις λειτουργίες του 
Σαμπάτ στη Συναγωγή Αθηνών και επισκέφθηκαν Μνημείο Ολοκαυτώματος καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη των 
Εβραίων θυμάτων. Στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα  και να ανταλλάξουν 
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απόψεις με μέλη της Κοινότητας και μέλη της ΕΝΕ – ΕΝΑ, στην εκδήλωση υποδοχής τους που είχαν διοργανώσει 
η Ι.Κ. Αθηνών και το ΚΙΣΕ, στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας. Τους νεαρούς Ισραηλινούς καλωσόρισε με 
ομιλία του ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο της Κοινότητας 
εστιάζοντας στα προγράμματα για τη νεολαία. Ξεχωριστή συζήτηση για τον Αντισημιτισμο στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη είχαν οι Ισραηλινοί νέοι με τον γενικό γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ισαάκ Ελιέζερ. 
Οι «νεαροί πρεσβευτές» επισκέφθηκαν επίσης το ΚΙΣΕ και ενημερώθηκαν σχετικά με το έργο και τη λειτουργία 
του από τον πρόεδρο κ. Βεν. Αλμπάλα και τον γεν. ταμία του ΚΙΣΕ κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ. Στη συνάντηση 
παρέστη, επίσης, ο βουλευτής κ. Κ. Καραγκούνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Άουσβιτς και 
στην ανάγκη ενίσχυσης της παιδείας γύρω από την ιστορία του Ολοκαυτώματος. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με 
ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. 
 
 

Συμμετοχή του προέδρου του ΚΙΣΕ σε αποστολή  
της Διάσκεψης Μειζόνων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων στην Ισπανία  

 
Στην Ισπανία έγινε φέτος η διεθνής αποστολή της Διάσκεψης Μειζόνων 
Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων (“Conference of Presidents of Major 
American Jewish Organizations” -CoP). Εκατοντάδες εκπρόσωποι της 
CoP, από 12 έως 14.2.2014, συμμετείχαν στην αποστολή που 
επισκέφθηκε τη Μαδρίτη και στη συνέχεια το Ισραήλ.  Παρόμοια 
επίσκεψη της CoP είχε γίνει προ διετίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
καθ΄ οδόν προς το Ισραήλ.    
 
O Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε στην αποστολή στην Ισπανία 
από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, ύστερα από 

πρόσκληση που του απηύθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής της CoP κ. Malcolm Hoenlein, 
Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκίνησε στις 12.2.14, με χαιρετισμό του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας της 
Μαδρίτης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και παρουσίασε το πρόγραμμα των συναντήσεων και 
των επισκέψεων. Ακολούθησαν ομιλίες από τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου Αμύνης και του 
υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας.   
Κατά τις εργασίες της Συνάντησης, στο πλαίσιο της ειδικής ενότητας ενημέρωσης για την Ευρώπη, στην οποία 
συμμετείχε και ο γενικός διευθυντής Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής της Τζόιντ κ. Αλμπέρτο Σαντερέι, ο 
πρόεδρος του ΚΙΣΕ έκανε εισήγηση – ενημέρωση για τα καίρια θέματα που απασχολούν τον Ελληνικό Εβραϊσμό 
και αφορούν την άνοδο του νεοναζισμού, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της οικονομικής 
κρίσης.  
Γενικότερα τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν τον Εβραϊσμό της Ευρώπης, το νομικό και κοινωνικό 
πλαίσιο που καλύπτει ζητήματα σχετικά με την αύξηση αντισημιτικών ιστοσελίδων, οι οποίες ανέρχονται σήμερα 
στις 1.000, καθώς και η πυρηνική απειλή του Ιράν.  
Ιδιαίτερα σημαντικές και ενδιαφέρουσες ήταν οι συναντήσεις των μελών της αντιπροσωπείας με το Βασιλιά της 
Ισπανίας Χουάν Κάρλος Α’ στο παλάτι Ζαρζουέλα, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, καθώς και με τη δήμαρχο της 
Μαδρίτης, τον πρέσβη του Ισραήλ στη Μαδρίτη και με τον αρχηγό της Αστυνομίας.   
Επίσης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ισπανία προς τιμήν των μελών παρέθεσε δεξίωση στην Πρεσβεία κατά την 
οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.   
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τα μέλη περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα της πόλης, επισκέφθηκαν το Εβραϊκό 
Σχολείο, το Κέντρο Σεφαράντ – Ισραήλ και τη Συναγωγή.   
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψη, την οποία ωστόσο δεν ακολούθησε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ λόγω 
επιστροφής του στην Ελλάδα, στην ιστορική πόλη του Τολέδο, η οποία πριν από πέντε αιώνες είχε σημαντικό 
ρόλο στην εβραϊκή ζωή της χώρας.  
 
 
 

Προβολή  ντοκυμαντέρ στο Βερολίνο  
για το Βιβλιοπωλείο Μόλχο της Θεσσαλονίκης 

 
Στις 26.2.2014 έγινε στο Βερολίνο η προβολή της ταινίας ντοκυμαντέρ «Ρενέ Μόλχο: ένα βιβλιοπωλείο σε έξι 
κεφάλαια». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Ινστιτούτο Γκαίτε, με τη 
συνεργασία του Γερμανικού Ιδρύματος Δολοφονηθέντων Εβραίων της Ευρώπης και του Εβραϊκού Μουσείου του 
Βερολίνου.  
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Το ντοκυμαντέρ, μέσα από την ιστορία της Ρενέ και του Σόλωνα Μόλχο, παρουσιάζει το ιστορικό βιβλιοπωλείο 
Μόλχο της Θεσσαλονίκης (1888 – 2004), αλλά και τον διωγμό και τον αφανισμό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, 
παράλληλα με την ιστορική πορεία και τα πλούσια πολιτισμικά στοιχεία τους. 
Το ενδιαφέρον αυτό ντοκυμαντέρ, που γυρίστηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εβραϊκής Ιστορίας 
Centropa, περιλαμβάνει τη συγκινητική αφήγηση της Νίνας Μόλχο, κόρης της Ρενέ και του Σόλωνα, η οποία έχει 
επιμεληθεί και το σενάριο της ταινίας μαζί με τον Εντ Σερότα του Centropa, καθώς και πολύτιμο φωτογραφικό 
υλικό από το αρχείο της οικογένειας.  

 
Για την προβολή της ταινίας το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε και 
φιλοξένησε διευρυμένη αντιπροσωπεία του Ελληνικού Εβραϊσμού στην οποία 
μετείχαν ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας και ο γεν. ταμίας κ. Δανιήλ 
Μπεναρδούτ, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής, ο πρόεδρος του 
Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. Λέων Ερρέρα, η διευθύντρια του 
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος κα Ζανέτ Μπαττίνου και κα Νίνα Μόλχο.  
Στην εκδήλωση, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, παρέστησαν εκπρόσωποι 
του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης της Ελλάδας κ. 

Ζωγράφος, και συμμετείχαν ιστορικοί, εκπρόσωποι της Εβραϊκής Κοινότητας του Βερολίνου και πολλοί ομογενείς. 
 
Η ελληνοεβραϊκή αντιπροσωπεία κατά την παραμονή της στο Βερολίνο είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο 
Εβραϊκό Μουσείο της πόλης και στην εβραϊκή συνοικία,  ενώ παρακάθησε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν 
τους το Υπουργείο Εξωτερικών. 
 
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Β. Αλμπάλας και ο γεν. ταμίας κ. Δ. Μπεναρδούτ είχαν  παράλληλες συναντήσεις στο 
Βερολίνο με εκπροσώπους της Claims Conference με τους οποίους συζήτησαν για τα προγράμματα 
βοηθημάτων. Επίσης, πρόεδρος του ΚΙΣΕ είχε συνεργασία με την κα Ντίντρε Μπέργκερ του τοπικού Γραφείου 
της AJC, αλλά και με τον τέως Γερμανό πρέσβη στην Ελλάδα κ. Ντόλτ. 
 
 
 
 

 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 
Εκδήλωση στο Γηροκομείο ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ 

 
 

Για να μη ζηλέψει το 2014 την εκδήλωση που έγινε για τον αποχαιρετισμό 
του 2013, φροντίσαμε να το υποδεχθούμε με μουσική, με την εθελοντική 
παρουσία της πολυμελούς χορωδίας δωματίου «Έκφραση», τα μέλη της 
οποίας παρουσίασαν στους ενοίκους του Γηροκομείου τραγούδια από το 
ρεπερτόριό τους, το οποίο περιελάμβανε ερμηνείες στα Ελληνικά, 
Ισπανικά, Γαλλικά,  αλλά και σε Λαντίνο (Λος μπιλμπιλίκος). 
Την εκδήλωση έκλεισε η σοπράνο κα Τότα Κυριαζικίδη ερμηνεύοντας με 
το δικό της ξεχωριστό τρόπο, μεταξύ άλλων, και το γνωστό μας τραγούδι 
«Αντίο Κερίδα», το οποίο σιγοτραγούδησαν μαζί της οι περισσότεροι από 

τους παρευρισκομένους στην εκδήλωση.  
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με προσφορά εδεσμάτων που είχαν προετοιμαστεί στο Γηροκομείο, καθώς και με   
συζητήσεις των παρευρισκομένων και των ενοίκων.  
Το Γηροκομείο «Σαούλ Μοδιάνο» ευχαριστεί όλους όσους εργάστηκαν εθελοντικά για την πραγματοποίηση τόσο 
αυτής, αλλά και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων στο Γηροκομείο προσφέροντας χαρά και χαμόγελο στους γονείς 
μας.   
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ 
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι 
θάνατοι των: 
- Κλωντ Εδουάρδου Λεμουάν, ετών 79 
- Ίντας – Υβέττης Ιακώβ Ναχμία, ετών 89 
- Ζακ Ιωσήφ Λεβή, ετών 63 
- Μαρσέλ Μωρίς Γιοέλ, ετών 83 
- Μπέκης Ραούλ Σαλτιέλ, ετών 89 
- Χαράς Αβραάμ Δέντες, ετών 96  
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.-  Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας 
γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των: 
- Σύλβιας Μπαρούχ Σεβή, ετών 88 
- Βενιαμίν Χασδάι Καπόν, ετών 86  
- Αγάπης Γεράσιμου Σιμχά, ετών 78 
- Αβράμ Ιωσήφ Μπενσουσάμ, ετών 77 
- Ιλεάνας Σολομών Κοέν, ετών 86 
- Όσκαρ Ιακώβ Φλωρεντίν, ετών 91 
- Γεωργίου – Μωύς Αβραάμ Εσκαλωνή, ετών 93 
- Λέλας – Λουκίας Αλμπέρτου Άντζελ, ετών 88   
 
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο 
θάνατος του Μωσέ (Μωρίς) Ιάκωβου Φις, ετών 82. 
 
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας 
ανακοινώθηκε ο γάμος του Βίκτωρ – Σιών Μπακόλα και 
της Αλεξάνδρας Μπατ Αβραάμ Αβίνου.   
 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  
*Θερμά συγχαρητήρια στον Ηλία Πέσσαχ για την 
ολοκλήρωση και την επιτυχία του στις εξετάσεις 
ειδικότητας της αιματολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών (Λαϊκό) του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.     
 
ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ:  Μετά τις εκλογές που έγιναν στην Ι.Κ. 
Κέρκυρας, στις 29.12.2013, προέκυψε το νέο Δ.Σ. το 
οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Πρόεδρος 
Ζαχαρίας Ματαθίας, Αντιπρόεδρος Ρουβήμ Μόρδος, 
Γενικός Γραμματέας Μωυσής Βελλέλης, Ταμίας Ηλίας 
Χατζής, Ελεγκτές: Βίκτωρ Όσμος και Χαϊμ Μιζραχής,  
Σύμβουλοι: Ραφαήλ Μόρδος, Δανιήλ Μιζάν και Μιχαήλ 
Μιζάν.    
 

 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  

 
- ΜΑΡΣΕΛ ΓΙΟΕΛ: Στη μνήμη του Μαρσέλ Γιοέλ 
εκδόθηκαν ψηφίσματα από: το Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συμβούλιο Ελλάδος,  το Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών και τη 
Γενική Συνέλευση της Ι.Κ. Αθηνών. Η Ι.Κ. Βόλου 
απέστειλε προς την οικογένεια του εκλιπόντος 
συλλυπητήριο μήνυμα.    
      
      
      
      

Εκδρομή στο ΜΑΡΟΚΟ  
 
Στα πλαίσια του προγράμματος επισκέψεων σε 
Κοινότητες του εξωτερικού,  ο κ. Χαΐμ Ισχακής 
διοργανώνει εκδρομή έξι διανυκτερεύσεων στο μαγευτικό 
Μαρόκο, από Μεγάλη Πέμπτη 17 Απριλίου έως και την 
Τετάρτη του Πάσχα 23 Απριλίου 2014. Εκτός από 
επισκέψεις Εβραϊκού ενδιαφέροντος, το πρόγραμμα της 
εκδρομής περιλαμβάνει διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 
5* στην Καζαμπλάνκα, τη Φες και το Μαρακές, 
ημιδιατροφή με πλούσιους μπουφέδες, ξεναγήσεις στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα των τεσσάρων αυτοκρατορικών 
πόλεων Ραμπάτ, Μεκνές, Φες και Μαρακές, εκπληκτικές 
διαδρομές στην Οροσειρά του Άτλαντα, επίσκεψη σε 
Εθνικό Πάρκο με αιωνόβιους κέδρους και γραφικούς 
καταρράκτες, και παραδοσιακή βραδιά σε Βερβερίνικη 
σκηνή με αυθεντικά τοπικά φαγητά, ζωντανή φολκλορική 
μουσική, χορούς της κοιλιάς, ισορροπιστές, γητευτές 
αλόγων και πολλές άλλες εκπλήξεις!  
Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες 
λεπτομέρειες γι’ αυτή την εκδρομή, παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με τον κ. Χαΐμ Ισχακή στα τηλέφωνα 
6937/140.945 και 210/89.45.544.  
 
  
Εκδρομή στην ΙΣΠΑΝΙΑ  
 
Οκτώ ημέρες σε Μαδρίτη και Ανδαλουσία την καλύτερη 
εποχή του χρόνου, στα μέσα Μαΐου. Ξενοδοχεία 4 
αστέρων αποκλειστικά. Επαγγελματική ξενάγηση σε κάθε 
πόλη. Ιστορία του Σεφαραδίτικου Εβραϊσμού. Βόλτα σε 
όλες τις εβραϊκές γειτονιές. Στο Τολέδο, τη Σεβίλλη, τη 
Σεγκόβια, τη Γρανάδα...  
Ένα ταξίδι στο χρόνο και στις ρίζες των περισσότερων 
Ελλήνων Εβραίων. Ταυτόχρονα ένας υπέροχος 
προορισμός για διακοπές! 
Δηλώστε συμμετοχή άμεσα, χωρίς καμία προκαταβολή! 
Απλή δήλωση ενδιαφέροντος γιατί οι θέσεις είναι 
περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
 
Πληροφορίες: Σαλβατώρ Λεβής 
info@jewishtours.gr τηλ. 211 409 5108, 693 242 9741 
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* Εκδότης: Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε.,  κ. Βενιαμίν Αλμπάλας   
 
* Επιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή,  Ρ. Ματαθία  
-------------------------------------------------------------- 
 


