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Επιζώντες του Ολοκαυτώματος και προσωπικότητες απ΄ όλον 
τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Άουσβιτς, στις 27 Ιανουαρίου 
2010, για να τιμήσουν την Ημέρα του Ολοκαυτώματος. Στον τόπο 
αυτόν, σύμβολο της φρίκης, που η διεθνής κοινότητα κατέστη-
σε σύμβολο της μνήμης, ήχησαν και φέτος οι σειρήνες του τρό-
μου σηματοδοτώντας την 65η επέτειο από την απελευθέρωση 
του ναζιστικού στρατοπέδου και την έναρξη των εκδηλώσεων 
που διοργανώθηκαν από την Πολωνική Κυβέρνηση. 
Ο Πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Λεχ Κατσίνσκι 
και Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νε-
τανιάου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γέρζι Μπου-
ζέκ, οι υπουργοί Παιδείας των χωρών - μελών της Ε.Ε. καθώς 
και της Ρωσίας Αντρέι Φουρσένκο, ο πρόεδρος του Γιαντ Βα-
σέμ Ραββίνος Ισραέλ Μεΐρ Λάου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC) Μοσέ Κάντορ και εκπρόσωποι των 
εβραϊκών κοινοτήτων ανά τον κόσμο, ήταν μεταξύ των παρευ-
ρισκομένων στις εκδηλώσεις. Οι ομιλίες τεσσάρων επιζώντων, 
πρώην κρατουμένων στο στρατόπεδο, ζωντάνεψαν τις μνήμες 
και επανέφεραν τα μονίμως αναπάντητα ερωτήματα. Ακολού-
θησαν οι ομιλίες των επισήμων και οι προσευχές, ενώ οι εκδη-
λώσεις συνεχίστηκαν στο Μπιρκενάου, με άναμμα κεριών στο 
Μνημείο των Θυμάτων. 
Από ελληνικής πλευράς στις εκδηλώσεις συμμετείχαν η υπουρ-
γός Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου, η αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Ρόδη Κράτσα και η αντιπρόεδρος 
της Βουλής κα Ροδούλα Ζήση, εκ μέρους του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου, η οποία κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των Ελλή-
νων Εβραίων που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Τον Ελληνι-
κό Εβραϊσμό εκπροσώπησε ο τότε πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μω-
ϋσής Κωνσταντίνης. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μνήμης πραγματοποιήθηκε στην 
Κρακοβία το Τρίτο Διεθνές Φόρουμ για την Ιστορία του Ολοκαυ-
τώματος, υπό την αιγίδα του EJC, του Διεθνούς Φόρουμ Ολο-

Στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, 
το Κ.Ι.Σ. διοργάνωσε εκδήλωση, που έγινε στις 18.1.10, στην 
Παλαιά Βουλή, για την παρουσίαση της ελληνικής και αγγλικής 
έκδοσης του βιβλίου «Νέοι στη Δίνη της Κατοχικής Ελλάδας – 
Ο Διωγμός και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943 - 1944» και 
για την απονομή του τίτλου του «Δικαίου των Εθνών».
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι τ. Πρόεδροι της Βουλής κ. Από-
στολος Κακλαμάνης και κα Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, ο βου-
λευτής κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος ως εκπρόσωπος της Ν.Δ., 
οι πρέσβεις της Γερμανίας, του Ισραήλ και της Ιταλίας, η δι-
ευθύντρια του Ινστιτούτου Νεολαίας της ΓΓΝΓ κα Παναγιώτα 
Διονυσοπούλου, οι Ραββίνοι Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ και Ισαάκ 
Μιζάν, ιστορικοί και καθηγητές, ο ζωγράφος κ. Αλέκος Φασια-
νός ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο της έκδοσης, οι 
οικογένειες των «Δικαίων» Ροβολοπούλου, Δημητριάδη και 
Καλλιγά και πλήθος κόσμου.

Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε και συντόνισε ο δημοσιο-
γράφος κ. Γιάννης Τζαννετάκος, ξεκίνησε με προσφώνηση του 
τότε προέδρου του Κ.Ι.Σ. κ. Μ. Κωνσταντίνη, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην πρωτοβουλία των εκδόσεων αυτών, που έγιναν από 
το Κ.Ι.Σ. με την επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας της Νέας 
Γενιάς και του Ινστιτούτου Νεολαίας και στη σημασία τους για 
την τεκμηρίωση της ιστορίας του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων 
Εβραίων. Ο κ. Κωνσταντίνης τόνισε ιδιαίτερα την πρωτοτυπία 
του βιβλίου καθώς παρουσιάζει την ιστορία μέσα από προσω-
πικές μαρτυρίες, μεταφέροντας έτσι στον αναγνώστη διαφο-
ρετικές πτυχές της κατοχικής ιστορίας. «Οι μαρτυρίες αυτές 
αποτελούν ντοκουμέντα μιας φοβερής περιόδου όπου η αν-
θρώπινη ζωή δεν είχε καμία αξία. Ταυτόχρονα, όμως, μερικά 
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Επιστολή διαμαρτυρίας του Κ.Ι.Σ. 
προς το ΤΕΕ

Με αφορμή δημοσίευμα στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ (αρ. 
φύλλου 2571, 8.2.2010), στη στήλη «Παρατάξεις ΤΕΕ», όπου 
η παράταξη «Ακομμάτιστο Κίνημα Μηχανικών για το ΤΕΕ και 
ΤΣΜΕΔΕ» προβάλλει τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», το 
Κ.Ι.Σ. απέστειλε την παρακάτω επιστολή (19.2.2010) στον πρό-
εδρο του ΤΕΕ κ. Γιάννη Αλαβάνο. Η σελίδα του Ενημερωτικού 
Δελτίου του ΤΕΕ που ανήκει στη συγκεκριμένη παράταξη από 
ετών δημοσιεύει αντισημιτικά σχόλια και το Κ.Ι.Σ. έχει επανει-
λημμένα  διαμαρτυρηθεί σχετικά:
 
«Με έγγραφό μας (αριθ. 330/11.4.2005), αντίγραφο του οποί-
ου επισυνάπτεται, είχαμε διαμαρτυρηθεί γιατί η Συνδικαλιστι-
κή Κίνηση «Ακομμάτιστο ΚΙΝΗΜΑ Μηχανικών», χρησιμοποιεί 
προκλητικά τις σελίδες του «Ενημερωτικού Δελτίου» του ΤΕΕ 
για να ασκεί φανερή αντισημιτική προπαγάνδα, χρησιμοποιώ-
ντας μάλιστα κείμενα όπως τα καταδικασμένα από διεθνές δι-
καστήριο ως πλαστά «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών». (Είναι 
παγκοσμίως γνωστό ότι το συγκεκριμένο βιβλίο έχει χαλκευθεί 
από την Οχράνα, την Αστυνομία του Τσαρικού καθεστώτος, για 
να βοηθήσει - όπως όλους τους μισαλλόδοξους ρατσιστές- στην 
ανάπτυξη διωκτικού μένους κατά των Εβραίων). 
Για την κατ’ ελάχιστο ανάρμοστη χρησιμοποίηση του επίσημου 
εντύπου του ΤΕΕ (Ν.Π.Δ.Δ) για την άσκηση συκοφαντικής προ-
παγάνδας κατά Ελλήνων πολιτών είχε επιστήσει την προσοχή 
σας, ήδη από το 2006, ο Συνήγορος του Πολίτη. 
Το έωλο επιχείρημα ότι στο Δελτίο σας δεν υπάρχει περιορισμός 
στα δημοσιεύματα των Παρατάξεων δεν ισχύει δεδομένου ότι 
οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί έναντι των πιστών μίας θρησκείας 
δεν έχουν σχέση με τα επαγγελματικά θέματα των μελών του 
Επιμελητηρίου σας τα οποία προβάλλονται μέσω του Δελτίου 
σας. Η στάση που τηρείται επί του προκειμένου οδηγεί στο συ-
μπέρασμα ότι η διοίκηση του ΤΕΕ υποθάλπει - ίσως άθελά της 
- την αντισημιτική προπαγάνδα.  
Παρακαλούμε, κατά συνέπεια, να λάβετε όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για να σταματήσει αμέσως η εναντίον των Εβραίων κα-
ταχώριση ψευδών και συκοφαντικών στοιχείων στο επίσημο 
όργανο του ΤΕΕ».

Συνάντηση με εκπροσώπους 
της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής

Στις 3.3.2010 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Κ.Ι.Σ. συνά-
ντηση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, των αντιπροέ-
δρων κ. Μωυσή Μαγρίζου και Ισραέλ Ρούσσο, της γεν. γραμ-
ματέως κας Λίλιαν Καπόν και του κ. Zvi Barak, με εκπροσώπους 
της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν τις μειονοτικές κοινότητες. 
Οι εκπρόσωποι της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής ενημέρωσαν 
τα μέλη του Κ.Ι.Σ. για τους Αρμενίους που ζουν σήμερα στην Ελ-
λάδα καθώς και για τις δραστηριότητες της Κοινότητάς τους.

Επιστολή συμπαράστασης 
στην εβραϊκή Κοινότητα της Χιλής 

Ύστερα από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Χιλή, τον 
περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλ-
τιέλ έστειλε στην Επιτροπή Εκπροσώπησης της Εβραϊκής Κοι-
νότητας στη Χιλή επιστολή με την οποία εκφράζεται η συμπα-
ράσταση του Ελληνικού Εβραϊσμού κατά τη δύσκολη περίοδο 
που ακολούθησε το σεισμό.  
Επίσης, στην επιστολή του ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. ενημερώνει 
τους εκπροσώπους της εβραϊκής Κοινότητας της Χιλής ότι η 
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης προτίθεται να φιλοξενήσει αριθμό παιδιών 
από τη Χιλή στην κατασκήνωσή της που πραγματοποιείται κά-
θε Ιούλιο. 

Νέα στέγη για τα Αρχεία του Κ.Ι.Σ. 
και του Ο.Π.Α.Ι.Ε  

Ύστερα από πολυετή προγραμματισμό επετεύχθη η μεταφορά 
του πολύτιμου ιστορικού Αρχείου του Κ.Ι.Σ. και του Ο.Π.Α.Ι.Ε., 
σε νέα στέγη, στο χώρο όπου παλαιότερα στεγαζόταν το Εβρα-
ϊκό Πρακτορείο στο Σύνταγμα, ο οποίος διαμορφώθηκε ειδικά 
γι’ αυτό το σκοπό.  
Στις 20 Ιανουαρίου 2010 έγιναν τα εγκαίνια του νέου χώρου 
των Αρχείων του Κ.Ι.Σ. και του Ο.Π.Α.Ι.Ε. με τη θρησκευτική 
τελετή τοποθέτησης των μεζουζότ και την ανάγνωση των σχε-
τικών προσευχών από τους Ραββίνους Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ 
και Ισαάκ Μιζάν. Οι μεζουζότ τοποθετήθηκαν στο χώρο από 
τον τότε πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη, τον πρόε-
δρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, τον τότε γενικό γραμ-
ματέα του Κ.Ι.Σ. κ. Αλβέρτο Ρεϊτάν, το Ραββίνο κ. Ισαάκ Μιζάν 
και τον εκπρόσωπο του Μουσείου Ολοκαυτώματος των Η.Π.Α. 
κ. Ραντού Ιοανίντ. 
Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων τρεις εκπρόσωποι του 
Μουσείου Ολοκαυτώματος των Η.Π.Α., με το οποίο το Κ.Ι.Σ. 
έχει στενή συνεργασία λόγω της συμφωνίας που έχει επιτευ-
χθεί για την ψηφιοποίηση του Αρχείου του, η οποία έχει ήδη 
ξεκινήσει. 

8ενημέρωση

καυτώματος και του Γιαντ Βασέμ. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά 
του, που μεταδόθηκε στην έναρξη των εργασιών του Φόρουμ,  
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι «οι σημερι-
νές γενιές πρέπει να αντισταθούν στον αντισημιτισμό και στην 
άγνοια σε όλες τις μορφές της και να αρνηθούν να γίνουν μάρτυ-
ρες του κακού όποτε αυτό δείχνει το άσχημο πρόσωπό του». 
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ΑΘΗΝΑ 
Τα Νέα της Μπενώτ 

• Στις 4.2.2010 η Μπενώτ γιόρτασε την παραδοσιακή γιορτή 
του Του Μπισβάτ, την εορτή των δέντρων και των φρούτων, σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθη-
νών.  Η κα Αλλέγρα Μιζάν μίλησε για το ιστορικό της εορτής και 
η κα Έλντα Μπορμπόλη έψαλλε τις μπεραχότ. Οι παρευρισκό-
μενοι γεύτηκαν τα παραδοσιακά εδέσματα του Του Μπισβάτ 
και το υπέροχο Ασουρέ που ευγενικά προσέφεραν οι κυρίες 
του Δ.Σ. Η κιθάρα και τα τραγούδια του καλλιτέχνη Γιάννη δη-
μιούργησαν πολύ κέφι και χαρά, χορό και γέλιο στους παρευ-
ρισκόμενους. Η εορτή είχε εξαιρετική επιτυχία. 

• Στα πλαίσια των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων της Μπενώτ, την 
Τρίτη 12.1.10, τα μέλη μας παρακολούθησαν την παράσταση 
του κ. Δαβίδ Ναχμία «Από τον Αττίκ στον Γούναρη», στο θέατρο 
Άνεσις. Η εκδήλωση σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία.  

Το Δ.Σ. της Μπενώτ Μπερίτ   

ΛΑΡΙΣΑ 
Εκδήλωση της WIZO - AVIV

Στις 25.2.2010, με αφορμή τη γιορτή του Πουρίμ, πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις κυρίες της Ι.Κ. Λάρισας, 
το καθιερωμένο μπαζάρ παραδοσιακών γλυκών, στο κέντρο 
«Φρούριο». 
Η πρόεδρος της WIZO - AVIV, κα Στέλλα Φελλούς, σε σύντο-
μη ομιλία της αναφέρθηκε στη σημασία της γιορτής του Που-
ρίμ. Ο μπουφές ήταν πλουσιότατος από παραδοσιακά γλυκά, 
που με μεγάλη προθυμία προσέφεραν οι κυρίες της Κοινότη-
τας. Ακολούθησε λαχειοφόρος, της οποίας τα έσοδα διατέθη-
καν στο Σύλλογο Αυτιστικών Παιδιών της πόλης. Η εκδήλωση 
τελείωσε με λάτιν χορούς, από το διευθυντή και τους μαθητές 
της σχολής χορού Burn the Floor, που καταχειροκροτήθηκαν 
από τις κυρίες. 

ΒΟΛΟΣ 
Εκδήλωση προς τιμήν του πρέσβη του Ισραήλ

 
Στις 6.2.2010, η Ι.Κ. Βόλου παρέθεσε δείπνο, στο κοινοτικό κέ-
ντρο, προς τιμήν του πρέσβη του Ισραήλ κ. Αλί Γιαχία, το οποίο 
τίμησαν με την παρουσία τους ο αντινομάρχης Μαγνησίας κ. 
Αναστασίου, ο αστυνομικός διευθυντής κ. Κιος, ο διευθυντής 
της εφημερίδας «Ταχυδρόμος» κ. Μπουκώρος, ο αρχισυντά-
κτης της εφημερίδας «Η Θεσσαλία» κ. Τσιγκλιφίσης, ο πρό-
εδρος του παραρτήματος «ΑΧΕΠΑ» και του Συνδέσμου Εφέ-
δρων Αξιωματικών κ. Εμμανουήλ με τον αντιπρόεδρο κ. Σαρα-
κατσάνο, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Σαλτιέλ, ο τ. πρόεδρος του 
Κ.Ι.Σ. κ. Κωνσταντίνης, πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. των Ι.Κ. Ελ-
λάδας, ο εκπρόσωπος της Μπενέ Μπερίτ κ. Γαβριηλίδης και ο 
διευθυντής του Κ.Ι.Σ. κ. Φρεζής. Στο δείπνο παρέστησαν επί-
σης, η οικογένεια του κ. Γερόπουλου, που τιμήθηκε για τη σω-
τηρία της οικογένειας του κ. Κοέν από το Ίδρυμα Γιαντ Βασέμ, 
ο κ. Σίμον Κοέν, με τον εγγονό του από τη Ρόδο, και όλα τα μέ-
λη της Κοινότητας.  
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μ. Σολομών, αφού καλωσόρισε 

τον Ισραηλινό πρέσβη, μίλησε για τους στενούς δεσμούς των 
Εβραίων της Ελλάδας με το Ισραήλ και εξέφρασε την ευχή όλων 
για ειρήνη στην περιοχή. Ακολούθησε χαιρετισμός του κ. Για-
χία ο οποίος ευχαρίστησε την Κοινότητα του Βόλου και τα μέλη 
της για τη φιλοξενία και αναφέρθηκε στη διαρκή προσπάθεια 
για ειρήνη στο Ισραήλ. Στη συνέχεια ο κ. Σολομών πρόσφερε 
ως αναμνηστικό δώρο ένα ομοίωμα της Αργούς στον κ. Γιαχία. 
Επίσης, κατά το δείπνο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων 
Αξιωματικών πρόσφερε τιμητική διάκριση στην Ι.Κ. Βόλου και 
στον αντιστασιακό κ. Ηλία Κονέ για την προσφορά τους στους 
Αγώνες της Ελλάδας ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές κα-
τά την περίοδο 1940- 44.
Ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση έδωσε η παρουσία της χορωδί-
ας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.

ΡΟΔΟΣ 
Επίσκεψη Ισραηλινού διπλωμάτη 

 
Στις 20.1.2010, ο Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ισραήλ κ. Τζό-
ζεφ Μουστακί πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στη Ρό-
δο, όπου συναντήθηκε με το νομάρχη Δωδεκανήσου κ. Γιάννη 
Μαχαιρίδη με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν τον 
τουριστικό τομέα των δύο χωρών. Ο κ. Μουστακί αναφέρθηκε 
στη φιλία και τα κοινά στοιχεία που συνδέουν το Ισραήλ με την 
Ελλάδα και επεσήμανε το γεγονός ότι το 2009 επισκέφθηκαν 
τη Ρόδο περίπου 100.000 Ισραηλινοί.

Καταδίκη εκδότη του «Απολλώνειο Φως» 
για διανομή αντισημιτικών προκηρύξεων 

κατά τη δίκη Κ. Πλεύρη

Στις 21.1.2020, το Ι’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κατα-
δίκασε τον εκδότη του περιοδικού «Απολλώνειο Φως» Ιωάννη 
Χαραλαμπόπουλο «κατά το κατηγορητήριο», όπως ανακοίνω-
σε η Πρόεδρός του κα Ερασμία Λιούλη. Ο κατηγορούμενος κρί-
θηκε ένοχος για παράβαση του Άρθρου 2 του αντιρατσιστικού 
νόμου 927/79 γιατί, κατά το κατηγορητήριο, «Στην Αθήνα την 
5/9/2007 και την 3/12/2007 με περισσότερες ομοειδείς πρά-
ξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού αδικήματος δια του 
τύπου ως μέσο εξέφρασε ιδέες προσβλητικές για ομάδα προσώ-
πων λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. Συγκεκριμέ-
να ως εκδότης του «Απολλώνειο Φως» (καθό διάστημα δικαζό-
ταν ο Κων/νος Πλεύρης στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών για σχε-
τικό αδίκημα) διένειμε σε αόριστο αριθμό πολιτών φυλλάδια με 
προσβλητικά κείμενα». Στον καταδικασθέντα επιβλήθηκε ποινή 
επτά μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή και με ανασταλτικό 
χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση τυχόν έφεσης. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Απρίλιος 2010 Τα Νέα μας

Τα Νέα μας     € 0,01

•  Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 105 57 Aθήνα,  
τηλ.: 210 3244315-8 

• Eκδότης - Διευθυντής: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., κ. Δαυίδ Σαλτιέλ 
• Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία 
• Κωδ. ταχυδρόμησης 3905 
•  Yπεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28, 

142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.
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Στην Αθήνα

Στις 27 Ιανουαρίου 2010, η Νομαρχία Αθηνών, το Κ.Ι.Σ. και η 
Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσαν εκδηλώσεις στην Αθήνα για να τιμη-
θεί η Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων 
και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.  
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με κατάθεση στεφάνων στο 
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη μνήμη των 67.000 Ελ-
λήνων Εβραίων, τμήμα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευ-

ρώπης που εξοντώθηκαν 
από τους Ναζί στο Ολο-
καύτωμα. Στεφάνια κα-
τατέθηκαν από τον τότε 
αντιπρόεδρο του Κ.Ι.Σ., 
τους πρόεδρους και εκ-
προσώπους των Ι.Κ. Ελλά-
δος, την Ένωση Ομήρων 
Ισραηλιτών Ελλάδος, εκ-
προσώπους της Πολιτεί-
ας, ξένους πρέσβεις και 
το νομάρχη Αθηνών. Εκ 
μέρους του Πρωθυπουρ-
γού και της Κυβέρνησης 
κατέθεσε στεφάνι ο ανα-

πληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης. 
Η κεντρική εκδήλωση έγινε το απόγευμα στη Συναγωγή στην 
οποία παρέστησαν η υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κα 
Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γρηγό-
ρης Νιώτης, εκπρόσωποι των Κομμάτων, ο νομάρχης Αθηνών κ. 
Ιωάννης Σγουρός, η αντιδήμαρχος Αθηναίων κα Αλεξία Έβερτ, 
οι πρέσβεις των Η.Π.Α., της Πολωνίας και του Ισραήλ, εκπρό-
σωποι του Αρχιεπισκόπου και άλλων θρησκευτικών δογμάτων, 
νομαρχιακοί παράγοντες, οι πρόεδροι των Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, 
Λάρισας και Χαλκίδας, όμηροι επιζώντες των ναζιστικών στρα-
τοπέδων και εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το άναμμα των κεριών της μενορά 
στη μνήμη των θυμάτων από τους επιζώντες ομήρους, τους 
οποίους κάλεσε ονομαστικά ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. 
Άρης Εμμανουήλ.
Η τελετή συνεχίστηκε με επιμνημόσυνη δέηση από τους Ραββί-
νους Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ και Ισαάκ Μιζάν και ακολούθησαν 
οι προσφωνήσεις του νομάρχη Αθηνών και της αντιδημάρχου 
Αθηναίων κας Αλεξίας Έβερτ, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη μο-
ναδικότητα του Ολοκαυτώματος, ως μεθοδολογία στην εφαρ-
μογή και ως έγκλημα στην εκτέλεση. 
Στη συνέχεια έγιναν ομιλίες από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. 
Βενιαμίν Αλμπάλα και  τον τότε αντιπρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ 
Σαλτιέλ, οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στον εμπρησμό 
της Συναγωγής Χανίων και στις ολέθριες συνέπειες του ρατσι-
στικού αντισημιτισμού. Τέλος, χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρό-
σωπος της Ένωσης Ομήρων κ. Ισαάκ Μιζάν. 
Επίσημη ομιλήτρια ήταν η υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευ-
μάτων κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην 
ιστορία του διωγμού των Ελλήνων Εβραίων και στη σημασία 
της ιστορικής μνήμης. 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά με ελληνικά και σεφαρα-
δίτικα που ερμήνευσε η κα Αλίκη Καγιαλόγλου καθώς και με 
κλασικά εβραϊκά τραγούδια που ερμήνευσε η υψίφωνος Ελέ-
νη - Λύδια Σταμέλλου.  

Στη Θεσσαλονίκη  

Στις 24 Ιανουαρίου 2010, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης και η Ισ-
ραηλιτική Κοινότητα οργάνωσαν τελετή για την Ημέρα Μνήμης 
των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώμα-
τος, στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Ελευθερίας, 
παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, των 
διπλωματικών αρχών, καθώς και πλήθους κόσμου.  
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από το Ραββίνο 
Θεσσαλονίκης κ. Ελιάου Σιτρίτ και ακολούθησε χαιρετισμός 
του εκπροσώπου της Κυβέρνησης, υπουργού Εθνικής Άμυνας 
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου κατά τον οποίο μεταξύ άλλων εξέ-
φρασε τη βαθύτατη λύπη της ελληνικής κυβέρνησης για το 
χτύπημα κατά της Εβραϊκής Συναγωγής Χανίων και τόνισε πως 
«το Ολοκαύτωμα, αυτό το μέγιστο και αδιανόητο έγκλημα κα-
τά της ανθρωπότητας, μας διδάσκει πως η βία πολλές φορές 
γεννιέται μέσα από τις ιδέες περί φυλετικής, εθνικής ή θρη-
σκευτικής επιρροής».    
Ακολούθησαν χαιρετισμοί του νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Πα-
ναγιώτη Ψωμιάδη που επεσήμανε ότι «πρέπει να κλείσουμε 
τις πόρτες στις νεότερες φωνές του ρατσισμού», του Δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλου που έκανε 
λόγο για «μία θηριωδία που δεν πρέπει να ξεχαστεί», του τότε 
προέδρου του Κ.Ι.Σ. κ. Μωυσή Κωνσταντίνη, που αναφερόμε-
νος στον εμπρησμό της συναγωγής Χανίων τόνισε πως «η φετι-
νή Ημέρα Μνήμης δίνει την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα πολίτη να 
προβληματιστεί για το πού μπορεί να οδηγήσει η αδιαφορία ή η 
παραγνώριση των σοβαρότατων κινδύνων που δημιουργούνται 
από τη μισαλλοδοξία του αντισημιτισμού» και τέλος του προέ-
δρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ που υποστήριξε 
πως «σήμερα το μέτωπο της λήθης παραμένει ανοικτό, καθώς 
κάποιοι εξακολουθούν να αμφισβητούν το Ολοκαύτωμα». 
Στη συνέχεια απαγγέλθηκαν ποιήματα και έγινε κατάθεση στε-
φάνων από εκπροσώπους των Αρχών, του Διπλωματικού Σώμα-
τος, Σωματείων, εκπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελ-
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Οι επίσημοι στη Συναγωγή Αθηνών
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λάδος και Συλλόγων της πόλης. 
Στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υπο-
δομών, κ. Γιάννης Μαγκριώτης, εκ μέρους της Ν.Δ. οι βουλευ-
τές κ. Κώστας Γκιουλέκας, Γιάννης Ιωαννίδης, Απόστολος Τζι-
τζικώστας και Παναγιώτης Κοκκόρης, καθώς και ο Δήμαρχος 
Συκεών, κ. Σίμος Δανιηλίδης.

Στη Λάρισα

Στις 23 Ιανουαρίου 2010, η Νομαρχία και η Ι.Κ. Λάρισας διορ-
γάνωσαν εκδηλώσεις για να τιμήσουν την Εθνική Ημέρα Μνή-
μης του Ολοκαυτώματος. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση, από τον Σο-
φολογιότατο Ραββίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι, στο Μνημείο 
του Ολοκαυτώματος και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από 
τις Αρχές και τους φορείς της πόλης καθώς και από εκπροσώ-
πους εβραϊκών Οργανισμών και Κοινοτήτων. Η τελετή έκλεισε 
με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του εθνι-
κού ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Λάρισας. 
Ακολούθησε η κεντρική εκδήλωση, στη Συναγωγή Λάρισας, που 
άρχισε με το άναμμα έξι κεριών στη μνήμη των 6 εκατομμυρί-
ων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, από τους δύο επιζήσαντες 
των ναζιστικών στρατοπέδων κα Ν. Μπέγα και κ. Μ. Ρούσσο, 
υπό τον ήχο του άσματος «Ελί-Ελί». 
Στη συνέχεια η συντονίστρια της εκδήλωσης, δημοσιογράφος 
κα Δήμητρα Μιχαλοπούλου, κάλεσε διαδοχικά στο βήμα τους 
ομιλητές για να απευθύνουν τους χαιρετισμούς τους ξεκινώντας 
από το νομάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρό, που αναφέρθηκε 
στην αρμονική συνύπαρξη Χριστιανών και Εβραίων στη Θεσσα-
λία, ενώ χαρακτήρισε το Ολοκαύτωμα ως το απόλυτο όριο της 
ανθρώπινης θηριωδίας. Ακολούθησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. 
Κων. Τζανακούλης, ο οποίος μίλησε για το θέμα του αντισημι-
τισμού, συνέχισε ο τότε πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωυσής Κων-
σταντίνης και τέλος ο πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας κ. Μώρις Μα-
γρίζος, που επεσήμανε πως είναι ευθύνη όλων μας, Εβραίων 
και μη, όχι μόνο η μνήμη του Ολοκαυτώματος, αλλά και η επα-
γρύπνηση και η δράση, ώστε φαινόμενα ρατσισμού να εντοπί-

ζονται και να απομονώνονται στη γέννησή τους.  
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής Οικονο-
μικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, κ. Ιωάννης Μάζης. Με την εξαίρετη, επιστημονική ομιλία 
του κατέδειξε το Ολοκαύτωμα ως έγκλημα, όχι μόνον κατά των 
Εβραίων, αλλά κατά του ίδιου του Πολιτισμού και προβλημάτισε 
το κοινό πάνω στο είδος του Πολιτισμού που θα πρέπει πλέον 
να επιλέξουμε ως ανθρωπότητα, διδασκόμενοι από την τραγι-
κή αυτή σελίδα της ιστορίας.
Κατά την εκδήλωση, απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του «Δι-
καίου των Εθνών», του Ιδρύματος Γιαντ Βασέμ, στην οικογένεια 
Λάμπρου Χωματά, από τον Τύρναβο, που πρόσφερε ασφαλές 
καταφύγιο και κάθε δυνατή βοήθεια στην οικογένεια Ιακώβ 
Τουρών από τη Λάρισα, η οποία, μετά το τέλος της ναζιστικής 
κατοχής, μετανάστευσε και ζει πλέον στο Ισραήλ. Λόγια γεμά-
τα συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και ανθρωπιά ακούστηκαν από 
τους απογόνους των δύο οικογενειών, κλείνοντας έτσι την εκ-
δήλωση με το αισιόδοξο μήνυμα ότι οι αξίες της αλληλεγγύης 
και της ανθρωπιάς είναι δυνάμεις που μπορούν να αντισταθούν 
σε κάθε προσπάθεια επικράτησης του κακού. 
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Κατάθεση στεφάνου από τη διευθύντρια και τους μαθητές 

του Εβραϊκού Σχολείου Λάρισας στο Μνημείο Ολοκαυτώματος 
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Από την εκδήλωση που έγινε στο ΤΕΕ

Επίδοση του τίτλου του «Δικαίου των Εθνών»

Στο Βόλο 

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 τιμήθηκε από τη Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση και την Ι.Κ. Βόλου η Εθνική Ημέρα Μνήμης 
του Ολοκαυτώματος. 
Το πρωί έγινε επιμνημόσυνη δέηση, από το Ραββίνο Λάρισας 
κ. Ηλία Σαμπετάι, στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, παρουσία 
των Αρχών, εκπροσώπων των Ι.Κ. Ελλάδος και του συνόλου των 
μελών της Κοινότητας. 
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές και τους φο-
ρείς της πόλης και από εκπροσώπους εβραϊκών Οργανισμών και 
Κοινοτήτων, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Βό-
λου, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδωσε τις καθιερωμένες τιμές 
και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Το συντονισμό της τελετής εί-
χε η κα Μαρία Καραγεωργίου. 
Στη συνέχεια η εκδήλωση, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
ξεκίνησε με την ανάγνωση του μηνύματος του Γενικού Γραμμα-
τέα του ΟΗΕ κ. Μπαν Kι Μουν για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος, από το συντονιστή κ. Βίκτωρα Σακκή.  
Ακολούθησε το άναμμα των 6 κεριών στη μνήμη των 6.000.000 
Εβραίων που χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα με την προσευχή Ελί 
Ελί. Τα κεριά άναψαν ο μοναδικός εν ζωή Βολιώτης όμηρος κ. 
Ντίνος Μάτσας, ο Σοφολογιώτατος Ραββίνος κ. Ηλίας Σαμπετάι, 
ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Αλί Γιαχία, ο αντινομάρχης Μαγνησίας 
κ. Λεωνίδας Αναστασίου, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ 
Σολομών και η εκπρόσωπος της Β΄ Γενιάς Απογόνων Θυμάτων 
του Ολοκαυτώματος κα Μηλίτσα Μάιση. Τέλος, το έβδομο κε-
ρί που συμβολίζει την ελπίδα, το μέλλον και την υπόσχεση να 
αγωνιστεί η νέα γενιά ώστε να μην συμβεί ποτέ ξανά το Ολο-
καύτωμα, άναψε ο μικρός Λεονάρντο Κοέν.
Στη συνέχεια έγιναν προσφωνήσεις από τον αντινομάρχη Μα-
γνησίας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον εμπρησμό 
της Συναγωγής Χανίων και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου που με-
ταξύ άλλων επεσήμανε πως ο αντισημιτισμός αναβιώνει με πολ-
λές μορφές φέρνοντας ως παράδειγμα «το ότι αντισημιτισμός 
δεν είναι μόνο η άσκηση βίας εναντίον των Εβραίων, είναι επί-
σης η πρόκληση και η ανοχή στην άσκηση αυτής της βίας, λε-
κτικής ή πρακτικής». 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ.  
Ιγνάτιος, ο πρέσβης του Ισραήλ, ο πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Βόλου κ. Ευάγγελος Παπαστεργίου, ο τ. βουλευ-
τής κ. Γεώργιος Σούρλας, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλι-
τικού Συμβουλίου κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο τ. πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. 
κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα αυξανό-
μενα κρούσματα βίας, ρατσισμού και αντισημιτισμού, στη συμ-
βολή των Ελλήνων Εβραίων στην ανάπτυξη της πόλης και στον 
πολιτισμό, καθώς και στα θλιβερά γεγονότα της καταστροφής 
της Συναγωγής Χανίων.
Μηνύματα απέστειλαν η αντιπρόεδρος της Βουλής κα Ροδούλα 
Ζήση, και οι βουλευτές Μαγνησίας κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Θα-
νάσης Νάκος και Παύλος Μαρκάκης, βουλευτές Μαγνησίας. 
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η κα Λίνα Γαβριήλ-
Σαμπεθάι αναφέρθηκε στην περιπέτεια των γονέων της, Λάζα-
ρου και Ματίλντης Λεβή, που ήταν επιζώντες όμηροι του ναζι-
στικού στρατοπέδου Άουσβιτς - Μπιρκενάου.  
Στη συνέχεια ο πρέσβης κ. Αλί Γιαχία απένειμε την τιμητικό τίτ-
λο του «Δικαίου των Εθνών» του Ιδρύματος Γιαντ Βασέμ  του Ισ-
ραήλ  στην κα Λεμονιά Γεροπούλου, κόρη του Νικολάου και Όλ-
γας Τσιμοπούλου, που κατά τη διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής 
έσωσαν με κίνδυνο της ζωής τους την οικογένεια του Συμεών 
Κοέν, ο οποίος επίσης παρέστη μαζί με τον εγγονό του και εξι-
στόρησε την περιπέτεια και τη διάσωση της οικογένειάς του. 
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Μιχαήλ Ζουμπου-
λάκης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπλη-
ρωτής Καθηγητής της Μεθοδολογίας της Οικονομικής Σκέψης 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Το θέμα της ομιλίας του 
κ. Ζουμπουλάκη ήταν «Ολοκαύτωμα: Προσωπικά Ερωτήμα-
τα ενός Πολίτη» και εστιάστηκε στη σημασία της μνήμης του 
Ολοκαυτώματος.  
Στη συνέχεια η χορωδία της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυν-
ση του κ. Κωστή Παπάζογλου, ερμήνευσε τραγούδια λαντίνο, 
εβραϊκά και το Άσμα Ασμάτων. Το τελευταίο τραγούδι «Σιρ α 
ΣΑΛΩΜ» ήταν αφιερωμένο στον Ιτσχάκ Ράμπιν και έδωσε μια 
νότα αισιοδοξίας για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος εκδόθηκε ένα 
έντυπο για τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα γκέ-
το, με αναλυτικά στοιχεία και φωτογραφίες για το καθένα, το 
οποίο επιμελήθηκε ο κ. Ραφαήλ Φρεζής, καθώς ένα φυλλάδιο 
με τίτλο: «Μετά τους Εβραίους, Ποιοι;» που αναφέρεται στις 
λεπτομέρειες της υπόθεσης της αθώωσης του Κ. Πλεύρη.
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από αυτά αποτελούν αποδεί-
ξεις ανθρώπινης αλληλεγγύης, 
αδελφικής συμπαράστασης με-
ταξύ φίλων και συμπολιτών οι 
οποίοι, με κίνδυνο της προσω-
πικής τους ζωής στάθηκαν δί-
πλα στους τότε καταδιωκόμε-
νους Εβραίους», τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Κωνσταντίνης 
αναφερόμενος στη συνέχεια 
στο δεύτερο μέρος της εκδή-
λωσης, την απονομή των τίτ-
λων του «Δικαίου των Εθνών» 
σε ανθρώπους που βοήθησαν 
Εβραίους να κρυφτούν και να 

σωθούν κατά τη γερμανική Κατοχή.
Στη συνέχεια η διευθύντρια του Ινστιτούτου Νεολαίας κα Π. Δι-
ονυσοπούλου μίλησε για τη σημασία που δίνει η ΓΓΝΓ στα προ-
γράμματα που προωθούν το αντιρατσιστικό μήνυμα στη νεολαία, 
η οποία έχει ανάγκη -μέσα το πλήθος των σύγχρονων προκλή-
σεων που αντιμετωπίζει- από τα διδάγματα της ιστορίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Τζαννετάκο στα εισαγω-
γικά κείμενα των τριών ενοτήτων του βιβλίου, γραμμένα από 
έγκριτους επιστήμονες, τα οποία αποτελούν ένα βασικό ερ-
γαλείο για τον αναγνώστη και τον ερευνητή για την κατανό-
ηση των διαφορετικών πτυχών του διωγμού και του Ολοκαυ-
τώματος. Πρόκειται για τα εξής κείμενα: της ψυχαναλύτριας 
Αριέλλας Ασέρ, με θέμα «Παιδιά του Πολέμου αντιμέτωπα στο 
“τραύμα του πραγματικού” - Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση», 
του Αμερικανού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι κ. 
Στήβεν Μπόουμαν με θέμα «Έλληνες Εβραίοι και Εθνική Αντί-
σταση» και της ιστορικού Οντέτ Βαρών - Βασάρ, με θέμα «Η 
γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων από τους Ναζί».
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο γνωστός αντιστασια-
κός κ. Μανώλης Γλέζος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Νίκος Δεμερτζής και η ιστορικός κα Οντέτ Βαρών - Βα-
σάρ, καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Ο κ. Μ. Γλέζος, με γλαφυρότητα και αμεσότητα, μίλησε για 
τις προσωπικές του εμπειρίες από την περίοδο της Κατοχής 
και τους αγώνες του κατά του φασισμού, τονίζοντας ότι ο λό-
γος που τον ωθεί να συνεχίζει μέχρι σήμερα να ασχολείται, να 
ερευνά και να μιλά για την Κατοχή είναι η θλιβερή διαπίστω-
ση ότι η σύγχρονη κοινωνία δεν γνωρίζει το ιστορικό παρελ-
θόν της ούτε έχει διδαχθεί από αυτό.
Ο καθηγητής κ. Ν. Δεμερτζής, αφού παρουσίασε γενικά την 
έκδοση, στάθηκε στο κείμενο της Αριέλλας Ασέρ και στην έν-
νοια του τραύματος. Προχώρησε σε ανάλυση του Ολοκαυτώ-
ματος ως πολιτισμικού τραύματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε 
στη δεκαετία του ’80 και στην εγγραφή του στις κοινωνίες.   
Η κα Ο. Βαρών - Βασάρ, εκ των συνεργατών του βιβλίου, στην 
εισαγωγή της αναφέρθηκε στην καθιέρωση της 27ης Ιανου-

αρίου ως Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, το 2002 από 
τους υπουργούς Παιδείας της Ε.Ε., υπογραμμίζοντας έτσι την 
εκπαιδευτική σημασία της επετείου που δεν έχει αξιοποιη-
θεί επαρκώς. Στη συνέχεια έκανε μία αναλυτική κριτική πα-
ρουσίαση των περιεχομένων του βιβλίου, και της πρωτοτυπί-
ας του χάρη στη δομή του. Οι τρεις επιμέρους ενότητές του 
-τα «κρυμμένα παιδιά» της Κατοχής, οι στρατευμένοι στην 
Αντίσταση νέοι και οι εκτοπισμένοι και επιζώντες των ναζι-
στικών στρατοπέδων- δίνουν μία σφαιρική εικόνα της ιστορί-
ας των Εβραίων στην Κατοχή. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της 
προφορικής μαρτυρίας και πώς στοιχεία που αναδεικνύονται 
μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες συχνά δίνουν απάντηση 
σε «μεγάλα ιστοριογραφικά ζητούμενα και ερωτήματα που 
απασχολούν τους ιστορικούς». Τέλος αναφέρθηκε στον δεύ-
τερο εμπρησμό της συναγωγής των Χανίων, όπως και ο Γιάν-
νης Τζαννετάκος, ανοίγοντας τη βραδιά, και διάβασε σχετικό 
ψήφισμα ιστορικών.  

ΑΠΟΝΟΜΗ του ΤΙΤΛΟΥ 
του «ΔΙΚΑΙΟΥ των ΕΘΝΩΝ»

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με χαιρετισμό του 
πρέσβη του Ισραήλ κ. Αλί Γιάχια, ο οποίος τόνισε ότι η απονο-
μή του Τίτλου του «Δικαίου των Εθνών» συμβολίζει το «θρί-
αμβο του ανθρωπίνου πνεύματος» και επισήμανε ότι πρόκει-
ται για τη σημαντικότερη διάκριση που απονέμει το Κράτος 
του Ισραήλ σε αναγνώριση της αυτοθυσίας των ηρώων εκεί-
νων που με κίνδυνο της δικής τους ζωής έσωσαν Εβραίους συ-
μπατριώτες τους. 
Ο διωγμός και η αγωνία των διωκομένων ζωντάνεψαν και πά-
λι μέσα από την ιστορία διάσωσης της οικογένειας Μοδιάνο, 
που διαβάστηκε από την κα Καρόλ Μιωνή.
Τα μετάλλια και τα διπλώματα απονεμήθηκαν από τον πρέσβη 
του Ισραήλ και τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. «Δίκαιοι» ανακηρύχθη-
καν μετά θάνατον οι: Κωνσταντίνος Ροβολόπουλος, για τον 
οποίο τη διάκριση παρέλαβε ο εγγονός του κ. Γεώργιος Μα-
ρής. Βιργινία Ροβολοπούλου - Δημητριάδου και τα παιδιά της 

ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Απρίλιος 2010 Τα Νέα μας

 Παρουσίαση της έκδοσης του Κ.Ι.Σ.  
«Νέοι στη Δίνη της Κατοχικής Ελλάδας»

Συνέχεια από σελ. 1

Οι οικογένειες των «Δικαίων», με τον πρέσβη του Ισραήλ, 

τον τ. πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. και την εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ν.Γ
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Φανή και Νικόλαος. Στην εκδήλωση παρέστη και παρέλαβε 
τη διάκριση ο εγγονός της Βιργινίας και γιος του Νικόλαου κ. 
Ιωάννης Δημητριάδης. Παύλος Αλ. Καλλιγάς και η κόρη του 
Τζούλια Εμφιετζόγλου. Το μετάλλιο και τον τίτλο παρέλαβε η 
κα Ελισάβετ Γιαλίστρα, εγγονή του Παύλου και κόρη της Τζού-
λιας, η οποία ήρθε στην Αθήνα από τη Ζυρίχη όπου ζει, ειδικά 
για την τελετή. Στέφανος Αλ. Καλλιγάς, για τον οποίο τη διά-
κριση παρέλαβε ο εγγονός του Στέφανος Καλλιγάς. Η διασω-
θείσα, Γιολάντα Μοδιάνο - Μπενουζίλιο, που σήμερα ζει στο 
Ισραήλ, έχει διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στενούς δεσμούς 
με τις οικογένειες των «σωτήρων» της και παρέστη στην εκ-
δήλωση. Συγκινητική ήταν η ομιλία του κ. Ιω. Δημητριάδη, ο 
οποίος αφού ευχαρίστησε τόνισε ότι «το μετάλλιο αντικατο-
πτρίζει μιαν απλή αξία που η οικογένειά μας πάντα πρέσβευε: 
να είσαι καλός με τους άλλους…». 

Η ιστορία της διάσωσης 
της οικογένειας Μοδιάνο

Η οικογένεια του Ζακ Μοδιάνο έμενε στη Θεσσαλονίκη το 1941 
όταν μπήκαν στην πόλη οι Γερμανοί. Λόγω της ιταλικής καταγω-
γής του πατέρα, κατάφεραν να φτάσουν στην υπό ιταλική ακόμα 
κατοχή Αθήνα, τον Απρίλιο του 1943, και νοίκιασαν διαμέρισμα 
από τον γνωστό δικηγόρο Κωνσταντίνο Ροβολόπουλο. 
Με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, τον Σεπτέμβριο του 1943, 
η Αθήνα βρέθηκε υπό Γερμανική Κατοχή και οι Εβραίοι σε νέο 
κίνδυνο.
Τότε, ο Κων. Ροβολόπουλος φρόντισε ώστε ο Ζακ Μοδιάνο, 
η σύζυγός του Αλίν και η 9χρονη τότε κόρη τους Γιολάντα  να  
βρουν καταφύγιο στην αδελφή του, την Βιργινία Δημητριάδου, 
η οποία μαζί με τα παιδιά της Φανή και Νίκο, έκαναν τα πάντα 
ώστε η οικογένεια Μοδιάνο να αισθάνεται άνετα.  
Λίγες ημέρες αργότερα ο Ζακ Μοδιάνο πέθανε αναπάντεχα 
από καρδιακή προσβολή. Η αναστάτωση που προκλήθηκε στη 
γειτονιά και ο κίνδυνος αποκάλυψης της εβραϊκής τους ταυτό-
τητας, απείλησε για μία ακόμη φορά την οικογένεια Μοδιάνο, 
αλλά και την οικογένεια Δημητριάδη που τους έκρυβε. Χάρη 
στη βοήθεια του Κων. Ροβολόπουλου οργανώθηκε η κηδεία, 
με πλαστά έγγραφα, ώστε η ταφή να γίνει σε χριστιανικό νε-
κροταφείο. Παρ΄ όλα αυτά, οι Γερμανοί ανέκριναν τον Νίκο 
Δημητριάδη για να τους αποκαλύψει πού εξαφανίστηκαν οι 
Εβραίοι ενοικιαστές του θείου του Κων. Ροβολόπουλου. Εκεί-
νος δεν αποκάλυψε τίποτα και αφέθηκε ελεύθερος, αλλά η 
οικογένεια δεν ήταν πλέον ασφαλής. 
Η Αλίν Μοδιάνο και η μικρή Γιολάντα μεταφέρθηκαν στο σπί-
τι του Παύλου Καλλιγά και της κόρης του Τζούλιας, όπου ήδη 
κρυβόταν εκεί ο αδελφός της Αλίν, Όσκαρ Σαλέμ με τη σύζυ-
γό του Νίνα. Ο Στέφανος Καλλιγάς, αδερφός του Παύλου, ήταν 
αυτός που φρόντισε για τη μεταφορά.
Αργότερα η οικογένεια Καλλιγά ήρθε σ’ επαφή μ΄ ένα δίκτυο 
που φυγάδευε Εβραίους από την Αθήνα στην ανταρτοκρατούμε-
νη περιοχή της Εύβοιας και κανόνισαν την διαφυγή του Όσκαρ 
και της Νίνας Σαλέμ, καθώς και της Αλίν και της Γιολάντας Μο-
διάνο προς την ελευθερία.

ΤΟ ΠΟΥΡΙΜ στο ΒΟΛΟ 
Η γιορτή το Πουρίμ πραγματοποιήθηκε στις 7.3.2010, στο 
Κοινοτικό Κέντρο της Ι.Κ. Βόλου, παρουσία και πολλών Χρι-
στιανών φίλων μας, καθώς παράλληλα προβλήθηκε ένα εν-
διαφέρον ντοκιμαντέρ. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του θρησκευτικού λει-
τουργού και αντιπροέδρου της Ι.Κ. Βόλου κ. Μάκη Μωϋ-
σή, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία και τις προεκτάσεις 
του Πουρίμ στη σημερινή εποχή και ακολούθησε ανάγνω-
ση ποιήματος της Σαρίνας Μισδραχή από τον κ. Λεονάρντο 
Κοέν. Στη συνέχεια μοιράστηκαν δώρα στα παιδιά τα οποία 
προσέφερε η Ι.Κ. Βόλου.  
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε προβολή της ται-
νίας - ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ετς Χαγίμ - Δέντρο της Ζωής - 
Φωνές γύρω από μία συναγωγή», που δημιουργήθηκε το 
2005 από την κα Βασιλική Γιακουμάκη, Λέκτορα του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στο τμήμα Ιστορίας και προηγού-
μενα ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ είχε ενταχθεί στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Μεσογειακές Φωνές: Προφο-
ρική ιστορία και Πολιτισμική Πρακτική σε Πόλεις της Με-
σογείου» στο οποίο συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
με συντονίστρια την κα Μαρία Κούση, καθηγήτρια Κοινω-
νιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.     
Η κα Γιακουμάκη παρέστη στην εκδήλωση και εξήγησε το 
στόχο αυτής της έρευνας. Ευρύτερος σκοπός της ήταν να 
αναδειχθούν νέες προσεγγίσεις στο θέμα των πολιτικών 
διαχείρισης της εθνοτικής διαφοράς σε τοπικό επίπεδο 
στην Ελλάδα σήμερα, μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Η ταινία ασχολείται με θέματα συλλογικής μνήμης στα Χα-
νιά της Κρήτης, μέσα από τη διείσδυση στην πολυπολιτισμι-
κή ιστορία της πόλης. Η ταινία βασίζεται σε μια συλλογή 
από φωνές που περιβάλλουν το έργο της Συναγωγής Ετς 
Χαγίμ, στην πρώην εβραϊκή γειτονιά της πόλης, με αφορ-
μή την αναστήλωση της Συναγωγής. Κύριο λόγο είχε ο κ. 
Νίκος Σταυρουλάκης και  οι εθελοντές που εργάστηκαν και 
εργάζονται με αφοσίωση για να διατηρήσουν τη Συναγω-
γή σαν ένα τόπο συνάντησης ανοιχτό στους ερευνητές και 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη θρη-
σκεία που πιστεύουν. 
Όσοι παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ συγκινήθηκαν από 
τις εικόνες της Συναγωγής Χανίων όπως ήταν πριν κατα-
στραφεί από τους πρόσφατους εμπρησμούς. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωση για το Γιομ Αζικαρόν
Το Δ.Σ της Μπενώτ σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην 
εκδήλωση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. 
Αθηνών, την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 και ώρα 19.00 
προς τιμήν των πεσόντων για την υπεράσπιση του Ισραήλ 
(Γιομ Αζικαρόν). 
Θα προβληθεί ταινία και θα μιλήσει ο κ. Μίνως Τιάνο, αντι-
συμγματάρχης ε.α. του Ισραηλινού Στρατού (αδελφός της 
προέδρου της Μπενώτ κας Σολ Λεβή). 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. 

ΑΠΟΝΟΜΗ του ΤΙΤΛΟΥ 
του «ΔΙΚΑΙΟΥ των ΕΘΝΩΝ»

Τα Νέα μας Απρίλιος 2010


