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ΜΗΝΥΜΑ
του ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Κ.Ι.Σ.
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διάβημα προς την Κυβέρνηση

Αγαπητές φίλες και φίλοι ομόθρησκοι,

Είκοσι μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, με έγγραφό τους
προς τον πρέσβη της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Βασίλη Κασκαρέλη,
εξέφρασαν αυθόρμητα την έντονη ανησυχία τους για την αύξηση του αντισημιτισμού στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που
Αμερικανοί βουλευτές μετέχουν σε κοινό διάβημα προς την Ελληνική Κυβέρνηση για το βασικότερο θέμα που απασχολεί τον
Ελληνικό Εβραϊσμό, γεγονός που αποδεικνύει την ευαισθησία
των μελών του Κογκρέσου. Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν στην προκειμένη περίπτωση ο ρόλος της βουλευτού Σέλλεϊ Μπέρκλεϊ, η
οποία κατάγεται από εβραϊκή οικογένεια της Θεσσαλονίκης.
Το σημαντικό αυτό έγγραφο (φωτογραφία) κοινοποιείται στον
πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.

Στις τελευταίες αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας διοίκησης στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος υπήρξαν δύο ψηφοδέλτια αποτελούμενα από αξιόλογα
άτομα. Είχα την τιμή να εκλεγεί, με σημαντική πλειοψηφία, το ψηφοδέλτιο στο οποίο ήμουνα επικεφαλής. Αυτή η τιμητική εκλογή δημιουργεί μεγάλες ευθύνες
στους συνεργάτες μου και σε μένα.
Πρώτα απ΄ όλα θέλω να αναγνωρίσω και να τιμήσω το έργο των
προκατόχων μου που από το 1945 εργάστηκαν σκληρά για να
ξανασταθεί στα πόδια του ο αφανισμένος από το Ολοκαύτωμα
Ελληνικός Εβραϊσμός. Ιδιαίτερη μνεία οφείλω στην πολυσχιδή
εργώδη δραστηριότητα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της
χώρας, του αμέσως προκατόχου μου κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη.

«Ως στενοί φίλοι της Ελλάδος και της Ελληνικής Εβραϊκής Κοινότητας, σας γράφουμε για να εκφράσουμε τη βαθειά ανησυχία μας για τον πρόσφατο διπλό εμπρησμό της Συναγωγής Χανίων στο νησί της Κρήτης.
Στις 5 και ξανά στις 16 Ιανουαρίου 2010, η ιστορική Συναγωγής των Χανίων έπεσε θύμα εμπρηστικών επιθέσεων. Η Συναγωγή, που χρονολογείται από τον Μεσαίωνα, και το εσωτερικό της υπέστησαν σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης και της καταστροφής 2.500 σπάνιων θρησκευτικών εβραϊκών βιβλίων.
Οι επιθέσεις καταδικάστηκαν σε ευρεία κλίμακα από εθνικούς
και διεθνείς οργανισμούς, φορείς και αξιωματούχους, μεταξύ
των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου,
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, η Ένωση ΑHEPA
και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Καλωσορίζουμε την

Ήδη όμως οι καιροί έχουν αλλάξει, οι συνθήκες μεταβάλλονται καθημερινά, τα πλαίσια μέσα στα οποία κινούμεθα διαφοροποιούνται.
Μεταξύ των σκοπών μας είναι να αξιώσουμε την απόδοση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στις Κοινότητες και τα οποία
έχουν καταληφθεί από τρίτους. Θα προσπαθήσουμε, με βάση τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις περί Κ.Ι.Σ., να συμβάλλουμε στην οικονομική ισχυροποίηση των Κοινοτήτων. Γενικά θα διεκδικήσουμε από κάθε πλευρά τα όσα δικαιωματικά μας ανήκουν.
Είναι καιρός να απαιτηθούν νομοθετήματα που μας αφορούν (η
έλλειψη τέτοιων νομοθετικών ρυθμίσεων φάνηκε καθαρά στη
δίκη Πλεύρη), η ισχυροποίηση της θέσης μας στα πλαίσια της
ελληνικής Πολιτείας και κοινωνίας. (Αναφέρω σαν παράδειγμα τον επαναπροσδιορισμό του ετήσιου εορτασμού της Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Ηρώων και Μαρτύρων του
Ολοκαυτώματος, σύμφωνα με το σαφές πνεύμα των σχετικών
αποφάσεων της Ελληνικής Βουλής, του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία πέραν των τιμητικών Μνημείων
και Μουσείων σε διάφορες πόλεις όπου ζωντανά θα παρουσιάζεται η ιστορία, η παράδοση και τα πολιτισμικά αποθέματα
του εβραϊσμού).

Συνέχεια στη σελ. 5

Μεταξύ των στόχων μου βρίσκεται η συμπαράσταση προς τα
προβλήματα των Κοινοτήτων μας, η διεκδίκηση μέσα από ενεργές παρεμβάσεις προγραμμάτων υπέρ των ομοθρήσκων, όπως
η αίσια και αποδοτική λύση που δόθηκε στο θέμα των συντάξεων των αδελφών μας μέσω της Claims Conference, η απόκτηση
Συνέχεια στη σελ. 5
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference,
με το πρόγραμμα (SOIRG2) 10901, ενέκρινε για το έτος 2010
ποσό ύψους 60,072.40 €, για την αντιμετώπιση αναγκών υγείας και διαβίωσης ομοθρήσκων, επιζώντων από τις διώξεις των
Ναζί. Καθώς τα κεφάλαια από την International Commission on
Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC) εξαντλούνται, η Claims
Conference απεφάσισε να αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη πηγή με δικά της ίδια αποθεματικά για το 2010.
Το Κ.Ι.Σ. ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για το
πρόγραμμα αυτό.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Claims Conference:
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Ισραηλιτικές Κοινότητες, οι οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ.
Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ. θα επεξεργασθεί τις αιτήσεις και
μετά την αξιολόγηση, θα υποβάλει τα πορίσματα στην Claims
Conference για τελική έγκριση.
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά σε άτομα θύματα των
διώξεων των Ναζί που ήταν όμηροι, κρύφτηκαν για να γλιτώσουν, ή συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας κ.ά., και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη και διαθέτουν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία
(εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά γιατρών κ.ά.).
Όροι χορήγησης:
1. O δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας, θύμα των ναζιστικών διωγμών. Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν εκτός
από τους επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να διαφύγουν, συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα
εργασίας, ή όσοι κατά διαφόρους τρόπους υπέστησαν τις
συνέπειες των διωγμών.
2. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα με ανώτατο όριο τα
8.000 ευρώ. Οι αιτήσεις με εκκαθαριστικό εφορίας άνω των
8.000 ευρώ θα απορρίπτονται αυτομάτως από τις οικείες Ισραηλιτικές Κοινότητες.
3. Οι δικαιούχοι και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους, δεν πρέπει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίωση και την αντιμετώπιση
των αναγκών του δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία.
4. Δ
 ικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων.
5. Το πρόγραμμα καλύπτει ανάγκες οικιακής βοήθειας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύμανση, ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.), καθαριότητα σπιτιού κ.λπ.
6. Η
 δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα
δικαιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και συνηγορία των Κοινοτήτων, προσωπική γνώμη κοινωνικού λειτουργού) ανάλογα με την περίπτωση.
7. Θα ληφθεί υπόψη και η φυσική και ψυχολογική κατάσταση
του αιτούντος.
8. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των όσων βοηθημάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινότητα
ή άλλο φορέα, για τα οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή θα
πρέπει να λάβει οπωσδήποτε γνώση.
Διαδικασία χορήγησης:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τις οικείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται
ότι, κατά τη διαδικασία υπολογισμού του ύψους του συνολικού
ετήσιου εισοδήματος των αιτούντων, δε συμπεριλαμβάνεται το
ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο επίδομα. Περαι-

τέρω διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για τη βεβαίωση του ύψους του
εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύθυνη δήλωση να επισυνάπτεται και εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα. Οι Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών τους οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις διαβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζόμενα από το Κ.Ι.Σ. και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομήρων,
εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις, ή κατανέμει ανάλογα με τις
ανάγκες των αιτούντων το διατιθέμενο για το έτος 2010 ποσόν
των 60,072.40 €. Η αξιολόγηση υποβάλλεται προς τελική έγκριση στο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. Mετά την έγκριση, το Κ.Ι.Σ. προβαίνει στις
σχετικές πληρωμές προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογράφουν τη σχετική απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής, αλλά κάθε
αίτηση θα προωθείται μεμονωμένα εντός του έτους 2010.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Για τον Δ. Κωνσταντίνη
• Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή και ξαφνική είδηση του θανάτου του
ΔΑΥΙΔ ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ
αδελφού του προέδρου του Δ.Σ. κ. Μωϋσή Κ. Κωνσταντίνη.
Αφού άκουσε τον Α’ αντιπρόεδρο να εκθειάζει την προσωπικότητα του εκλιπόντος, ο οποίος υπήρξε υπόδειγμα καλού Εβραίου και οικογενειάρχη με προσήλωση στις αξίες και τις παραδόσεις της θρησκείας μας,
Αποφάσισε:
1. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην κηδεία του εκλιπόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του Κ.Ι.Σ. «Τα Νέα μας».
Ο Ά Αντιπρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γενικός Γραμματέας ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ
•Το Δ.Σ. του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως
Ισραηλιτών Ελλάδος με το παρόν ψήφισμα που εξέδωσε στις
29.1.2010 διαβιβάζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου για το θάνατο του
αγαπημένου του αδελφού
ΔΑΥΙΔ ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ
και αποφασίζει:
1. Να παραστούν μέλη του Δ.Σ. στην επιμνημόσυνη δέηση.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του ΚΙΣ «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ
Ο Αν. Εντετ. Σύμβουλος ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ
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n ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ p
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ερρικέτης Ισαάκ Ματαλών, ετών 95
- Μαίρης Σαμουήλ Άντζελ, ετών 90
- Ζαν Ντέιβιντ Αλέν Χασίντ Μοσσερί,
ετών 86

τίτλο σε Destination Tourism Management,
από το Πανεπιστήμιο Breda, στην Ολλανδία.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Για την Χ. Μαΐρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της
Αριέτας Ροφέλ Μόλχο, ετών 87.

• Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα
σήμερα 4 Ιανουαρίου 2010 μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της

ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Λουΐζας Γατένιο, ετών 90.

ΧΑΓΙΑΣ συζ. ΙΣΑΑΚ ΜΑΪΡ

ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Γαβριήλ Μιχαήλ
Σαμπεθάι, ετών 79.
ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ
Από το Ισραήλ μας ανακοινώθηκε ότι στις
19 Μαρτίου 2010 έγινε στην Ιερουσαλήμ
το Μπατ Μιτσβά της Κέρεν, κόρης του Μότυ Ναχμία και της Τζουλιάνας Πέσσαχ.

και αφού άκουσε τον πρόεδρο να εκθειάζει την προσωπικότητα της εκλιπούσης,
συζύγου του κ. Ισαάκ Μαΐρ ο οποίος για
ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος στο
Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ., αλλά και με δραστήρια
συμμετοχή της ιδίας στα εβραϊκά κοινά
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, καθότι υπηρέτησε το Εβραϊκό Σχολείο ως εβραιοδιδασκάλισσα για είκοσι χρόνια (από το έτος
1987 έως το έτος 2007),
Αποφάσισε:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά από τα βάθη της
καρδιάς μας όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας για
την απώλεια της πολυαγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Μαίρης Άντζελ.
Τα παιδιά
Λούση & Μίμης Μπέζα
Σέλλη Άντζελ & Ηλίας Χαΐμ
Τα εγγόνια
Μωρίς Γκανής
Μωρίς & Μαρία Μπέζα
Σαρίνα & Βίκτωρ Ελιέζερ
Τα δισέγγονα
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές
για καλή σταδιοδρομία στους:
- Ουμπέρτο Μοδιάνο που έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σε International Management
& Entrepreneurship, από το Πανεπιστήμιο
της Γλασκόβης, στη Μ. Βρετανία.
- Νταίζη Μοδιάνο που έλαβε μεταπτυχιακό

1. Να αποσταλεί το εν λόγω ψήφισμα στην
οικογένεια της εκλιπούσης.
2. Να διατεθεί στη μνήμη της ποσό υπέρ
αγαθοεργών σκοπών.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα
στο ενημερωτικό δελτίο του ΚΙΣ «Τα
Νέα μας».
Ο Πρόεδρος
ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ
Εκδρομή στη Λετονία και την Εσθονία
Στα πλαίσια του προγράμματος επισκέψεων σε χώρες εβραϊκού ενδιαφέροντος, ο
κ. Χαΐμ Ισχακής διοργανώνει 8ήμερη εκδρομή στις χώρες της Βαλτικής (Λετονία
και Εσθονία) από Πέμπτη 8 Ιουλίου έως
και Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 (επτά διανυκτερεύσεις). Το πρόγραμμα της εκδρομής, εκτός από ξεναγήσεις εβραϊκού
ενδιαφέροντος σε μουσεία και ιστορικές
Συναγωγές, περιλαμβάνει Καμπαλάτ Σαμπάτ στην περίφημη Συναγωγή της Ρίγας
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μαζί με τα μέλη της τοπικής Κοινότητας,
φολκλορική βραδιά με ζωντανή μουσική
και τοπικούς παραδοσιακούς χορούς, καθώς και ξεναγήσεις στα ιστορικά κέντρα
του Ταλίν και της Ρίγας που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσοι
ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες
λεπτομέρειες γι’ αυτή την εκδρομή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ.
Χ. Ισχακή, στα τηλέφωνα 6937/140.945
και 210/89.45.544.
Ανακοίνωση για τα
Σπουδαστικά Δάνεια
Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη
από το Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ., κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Σεπτεμβρίου 2009 και η
οποία υλοποιείται από το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 30ης Ιανουαρίου 2010, αποφασίζεται η χορήγηση των σπουδαστικών
δανείων να γίνεται πλέον από τις Κοινότητες, οι οποίες αναλαμβάνουν να ελέγχουν τα δικαιολογητικά των σπουδαστών
όπως παρακάτω:
Πιστοποιητικό σπουδών, βαθμολογία για
τον έλεγχο προόδου του σπουδαστή, φορολογική ενημερότητα κηδεμόνα, και υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η σπουδαστής/σπουδάστρια δεν διαθέτει εισοδήματα.
Η απόφαση έχει πάγια εφαρμογή και τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ενημερωτικό Δελτίο «Τα Νέα μας» είναι το μοναδικό έντυπο που απευθύνεται
και δημοσιεύει ειδήσεις από το σύνολο
του Ελληνικού Εβραϊσμού. Ως εκ τούτου
ο χώρος του είναι περιορισμένος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναδημοσιεύει όλα τα ενδιαφέροντα για τον Ελληνικό
Εβραϊσμό άρθρα που καταχωρούνται στον
Τύπο. Ανάλογα με το ενδιαφέρον και την
απήχησή τους, αλλά άρθρα δημοσιεύονται
αυτούσια, αλλά περιληπτικά, ενώ αλλά
περιλαμβάνονται στην ύλη του περιοδικού μας «Χρονικά» το οποίο κυκλοφορεί
ευρύτερα στον ελληνικό χώρο.
Το Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Ι.Σ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ για τους ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ του Κ.Ι.Σ.

Από το 1945, όταν ιδρύθηκε το Κ.Ι.Σ., και στη δύσκολη μεταπολεμική περίοδο που ακολούθησε, ιδιαίτερα σημαντικές προσωπικότητες ηγήθηκαν του Ελληνικού Εβραϊσμού
συμβάλλοντας με την εθελοντική προσφορά
τους στην ανασύσταση και την ανάπτυξη της
εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα.
Προς τιμήν των 14 προέδρων, που ηγήθηκαν
του συντονιστικού οργάνου του Ελληνικού
Εβραϊσμού, κατά την περίοδο 1945-1998, το
Κ.Ι.Σ. διοργάνωσε εκδήλωση, που έγινε στις 11
Ιανουαρίου 2010 στο Πνευματικό Κέντρο της
Ι.Κ. Αθηνών. Την εκδήλωση επιμελήθηκε η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Ι.Σ., μέλη της
οποίας ανέλαβαν τις συνεντεύξεις, την έρευνα και την εκπόνηση των κειμένων παρουσίασης του έργου των προέδρων του Κ.Ι.Σ. Σε ένδειξη αναγνώρισης της εθελοντικής προσφοράς τους, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις
στους συγγενείς των προέδρων που δεν είναι
στη ζωή, καθώς και στους δύο εν ζωή διατελέσαντες προέδρους.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με αναφορά του συντονιστή της εκδήλωσης, κ. Ηλία Φρεζή διευθυντή του Κ.Ι.Σ., στο νόμο με τον οποίο ιδρύθηκε το Κ.Ι.Σ., στις αρμοδιότητες που προέκυπταν
από αυτόν, καθώς στις ξεχωριστές προσωπικότητες των προέδρων του Κ.Ι.Σ., που ανέδειξαν και κατοχύρωσαν το υψηλό επίπεδο έργου
του Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο τότε πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό επισημαίνοντας «το τιτάνιο έργο που επιτεύχθηκε από λίγα άτομα, με ελάχιστα μέσα,
σε καιρούς απαιτητικούς».

θώς και μέσα από φωτογραφίες από την προσωπική ζωή και
τη δράση των 14 προέδρων του Κ.Ι.Σ.: Οι επιτόπιες επισκέψεις
του Κανάρη Κωνσταντίνη στις ερειπωμένες μεταπολεμικά Κοινότητες ανά την Ελλάδα και οι
ενέργειές του για την αξίωση αποζημιώσεων
από τις αρχές Κατοχής. Οι προσπάθειες του Μίνου Λεβή για τη διάσωση του χρυσού της Τραπέζης Ελλάδος, η στήριξη των Κοινοτήτων και
οι δωρεές του στην Κοινότητα της γενέτειράς
του, της Χαλκίδας. Η προσωπικότητα του Ασέρ
Μωϋσή, το συγγραφικό του έργο –αξεπέραστο
μέχρι σήμερα και οι ενέργειές του για την ψήφιση των νομοθετημάτων ίδρυσης του Κ.Ι.Σ. Η
διπλωματία του Χαΐμ Μπενρουμπή, που έθεσε τις βάσεις για τη συνεργασία με τους εβραϊκούς οργανισμούς του εξωτερικού και τα πρώτα μεγάλα έργα ανασυγκρότησης. Ο Δανιήλ Κοέν-Μπεναρδούτ ο οποίος, με τη βαθιά γνώση
του περί της θρησκείας, έβαλε τα θεμέλια για
το διάλογο μεταξύ Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Ο αποφασιστικός και εργασιομανής Δαυίδ Αμαρίλιο. Ο πολυσχιδής Δαυίδ Σιακκής και
το έργο του τόσο στο Κ.Ι.Σ. όσο και στη Μπενέ
Μπερίτ. Ο Ισίδωρος Νόαχ με τις προσπάθειές
του για στενότερες σχέσεις μεταξύ των Κοινοτήτων που είχαν διασωθεί. Ο ευρυμαθής Σαμ
Μορδώχ και η ανάπτυξη των σχέσεων με το
εξωτερικό. Ο Ισαάκ Εμμανουήλ και το έργο του
για την παιδεία και την ανάπτυξη. Ο Ιωσήφ Λόβιγγερ που σφράγισε με το έργο, το δυναμισμό
και την επιμονή του περισσότερα από 20 χρόνια ιστορίας του Ελληνικού Εβραϊσμού έχοντας
αντιμετωπίσει την περίοδο της δικτατορίας αλλά και το κύμα αντισημιτισμού της δεκαετίας
του ’80. Η αγάπη του Αλβέρτου Κόβο για το Ισραήλ και η ακούραστη δουλειά του για στενότερους δεσμούς μεταξύ Ισραήλ & Διασποράς.
Το έργο των δύο εν ζωή προέδρων, του Δανιήλ Αλχανάτη, του
ανθρώπου με τη χαρισματική προσωπικότητα που προσέφερε

Πενήντα πέντε χρόνια ιστορίας του Ελληνικού
Εβραϊσμού -από την καταστροφή στην ανασυγκρότηση και την πρόοδο- ξαναζωντάνεψαν στα μάτια του πολυπληθούς κοινού μέσα από μεστά και γλαφυρά κείμενα κα-

4

Τα Νέα μας

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ για τους ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ του Κ.Ι.Σ.
τόσο στο Κ.Ι.Σ. όσο και στην Ι.Κ. Αθηνών και του Νισήμ Μαΐς,
του καινοτόμου προέδρου που με το έργο και την οξυδέρκειά
του σημάδεψε τη μετάβαση του Ελληνικού Εβραϊσμού στην
εξωστρεφή πολιτική και στον εκσυγχρονισμό.
Μνήμες, συγκίνηση, και η οφειλόμενη αναγνώριση σε εκείνους
που χάραξαν την πορεία προς την ανάπτυξη, ήταν τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης.
Τα κείμενα παρουσίασαν οι κ. Βίκτωρ Ελιέζερ και Ιωσήφ Οβαδίας, καθώς και οι κυρίες Ρίτα Σιμαντώβ και Λίλιαν Καπόν, οι
οποίοι επιμελήθηκαν και το όλο υλικό. Οι φωτογραφίες, που
προβάλλονταν στη διάρκεια της εκδήλωσης, ευγενικά παραχωρήθηκαν από τις οικογένειες των τιμηθέντων.
Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές της απονομής των τιμητικών πλακετών στις οικογένειες των προέδρων, από τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. και τους προέδρους των Ι.Κ. Ελλάδος, καθώς και
οι αντιφωνήσεις του Δανιήλ Αλχανάτη και του Νισήμ Μαΐς.
Συγκίνηση προκάλεσε το βίντεο του Ανδρέα Λόβιγγερ, που ζει στις
Η.Π.Α. και δεν μπόρεσε να παραστεί, με ευχαριστίες και αναφορές

στη φυσιογνωμία του πατέρα
του Ιωσήφ Λόβιγγερ.
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και συγκέντρωσε
πλήθος κόσμου, μεταξύ των
οποίων πολλοί νέοι, όπως και
παιδιά και εγγόνια των τιμωμένων. Η εκδήλωση πιστεύεται ότι εκπλήρωσε και έναν
ακόμη στόχο: γνώρισε στους
νεώτερους ένα μεγάλο έργο,
άγνωστο εν πολλοίς, προβάλλοντας την αξία του εθελοντισμού και αποτελώντας ένα
παράδειγμα για όλους εκείνους που θα οδηγήσουν τον
Ελληνικό Εβραϊσμό στη μελλοντική του πορεία.

Διάβημα ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Κ.Ι.Σ.

Συνέχεια από σελ. 1

Συνέχεια από σελ. 1

αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις εμπρηστικές επιθέσεις και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να στέλνει το σαφές
μήνυμα ότι οι αντισημιτικές δραστηριότητες δεν θα είναι ανεκτές σε μια χώρα που υπερηφανεύεται για τη θρησκευτική της
ελευθερία. Συμμετέχουμε στην καταδίκη των εμπρησμών και
αποδοκιμάζουμε παρόμοιες αντισημιτικές επιθέσεις κατά της
Εβραϊκής Κοινότητας στην Ελλάδα.
Ανησυχούμε για το γεγονός ότι ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα
έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά ανησυχητική και ότι αποτελεί άμεση απειλή
για την ασφάλεια και τη θρησκευτική ελευθερία του Ελληνικού
Εβραϊσμού. Επαινούμε τη δυναμική στάση των Ελληνικών Αρχών κατά του αντισημιτισμού και επιθυμούμε να εργαστούμε
μαζί σας για τη συνέχιση της επιβεβαίωσης ότι η Ελλάδα προασπίζει τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως της
θρησκείας και της καταγωγής τους.
Είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόθεση της Κυβέρνησης να
αναζητήσει έναν μόνιμο και δίκαιο διακανονισμό για την επανόρθωση του θέματος του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου
Θεσσαλονίκης, ενός θέματος που βρίσκεται σε εκκρεμότητα
από την τραγική περίοδο της ναζιστικής κατοχής της χώρας
σας μέχρι σήμερα.
Εκτιμούμε την προσοχή σας στις ανησυχίες μας και αναμένουμε την απάντησή σας».
Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές: Shelley Berkley,
Carolyn B. Maloney, Gus M. Bilirakis, Eliot L. Engel, Henry A.
Waxman, Gary L. Ackerman, Ron Klein, Brad Sherman, Paul W.
Hodes, Niki Tsongas, Henry E. Brown, Jerrold Nadler, Michael E.
McMahon, Joseph Crowley, Alcee L. Hastings, Cathy McMorris
Rodgers, Debbie Wasserman Schultz, Albio Sires, Zachary T.
Space, Christopher H. Smith.

των πολύτιμων αρχείων των Ελλήνων Εβραίων που βρίσκονται
στη Μόσχα, κ.ά. Όλα αυτά μαζί με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τη Νεολαία μας, την ελπίδα του μέλλοντος, θα απασχολήσουν
τους συνεργάτες μου και εμένα συνεχώς σ΄ όλη τη διάρκεια της
θητείας του νέου Συμβουλίου.
Άλλο σημείο του ενδιαφέροντός μας αποτελεί η περαιτέρω
ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος – Ισραήλ δεδομένου
ότι απ΄ αυτή τη συνεργασία μόνον καλό μπορεί να προκύψει
για τις δύο χώρες.
Ο γενικός στόχος της δραστηριότητάς μας εκφράζεται με την
αρχή της ενίσχυσης της θέσης του Κ.Ι.Σ. τόσο στο εσωτερικό
της χώρας, όσο και ευρύτερα διεθνώς, γιατί αποτελεί προσωπική μου πεποίθηση ότι ένα ισχυρό Κ.Ι.Σ. είναι προς όφελος
του καθενός μας.
Για το σκοπό αυτό ζητώ τη συμπαράστασή σας. Το έργο είναι
κοινό και τα αποτελέσματα μας αφορούν όλους για το σήμερα και το αύριο.
Σας ευχαριστώ
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δαυίδ Σαλτιέλ
Τα Νέα μας

€ 0,01

• I διοκτήτης: 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
•Y
 πεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28,
142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.
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8ενημέρωση
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΙΣ

πης και το Μπενέ Μπερίτ Ελλάδος, ανέλαβε την πρωτοβουλία
να συγκεντρώσει βιβλία και μουσικούς δίσκους εβραϊκού περιεχομένου προκειμένου να επαναλειτουργήσει, κατά το δυνατόν, η βιβλιοθήκη της Συναγωγής Χανίων, η οποία βοήθησε
στο να καταστεί αυτή πολιτιστικό κέντρο.
Παρακαλούνται όσοι διατίθενται να προσφέρουν να επικοινωνήσουν με τους κ. Λ. Γαβριηλίδη, τηλ. 210.2912111 - 6944.054146
και κα Σ. Κοέν, τηλ. 210.3467319 - 6946.299834, οι οποίοι είναι
επιφορτισμένοι για τη συγκέντρωση και αποστολή τους».

Σχετικά με το διπλό εμπρησμό της Συναγωγής Χανίων σημαντικές ήταν οι εκφράσεις συμπαράστασης που εκδηλώθηκαν
από πολλές πλευρές. Όπως η επιστολή 20 Αμερικανών βουλευτών, που δημοσιεύεται σε άλλη στήλη, η καταβολή δωρεών για την αποκατάστασή της, η προσφορά βιβλίων και άλλων
αντικειμένων.
• Δωρεές για την αποκατάσταση: Η Ελληνική Κυβέρνηση, κατόπιν ενεργειών του τότε προέδρου του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη και του νυν κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, απεφάσισε να συμμετάσχει οικονομικά στην αποκατάσταση των ζημιών του ιστορικού
μνημείου της Συναγωγής Χανίων. Για τον ίδιο σκοπό, όπως μας
κοινοποιήθηκε από τη Συναγωγή Χανίων, μέχρι της 28.2.2010,
απέστειλαν δωρεές οι: Ίδρυμα Ρότσιλντ Ευρώπης 10.000 ευρώ,
Διεθνής Επιθεώρηση Εβραϊκών Μνημείων (ISJM) 10.000 ευρώ,
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης 10.000 ευρώ, Βίκτωρ Πιζάντε 10.000 ευρώ, Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών 5.000 ευρώ, διεθνές και ευρωπαϊκό Μπενέ Μπερίτ 4.400 ευρώ, Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC) 2.500 ευρώ, Peter Sichel 2.000
ευρώ, Ευαγές Ίδρυμα «Morris» 2.000 ευρώ, Φίλοι του Συνταγματάρχη Φριζή 1.000 ευρώ, διάφοροι 3.000 ευρώ. Οι δωρεές
συνεχίζονται.
Εκτός από τις χρηματικές δωρεές, σημαντική είναι η προσφορά βιβλίων προς τη Συναγωγή με σκοπό την άμεση επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης.
Το Κ.Ι.Σ. απέστειλε στους δωρητές επιστολή με την οποία εκφράζεται η βαθύτατη ευγνωμοσύνη του Συμβουλίου για την ευγενική προσφορά τους, η οποία αποδεικνύει το ενδιαφέρον και
τη συμπαράστασή τους προς τον Ελληνικό Εβραϊσμό.

Κοντά στα προβλήματα των Κοινοτήτων
Το νέο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του,
επιθυμεί να εξετάσει τα θέματα που απασχολούν τις Ι.Κ. Ελλάδος και για το λόγο αυτό τους απέστειλε στις 3.3.2010 την παρακάτω επιστολή:
«Στο πλαίσια ενημέρωσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, παρακαλούμε
να μας γνωρίσετε θέματα που απασχολούν την Κοινότητά σας,
ώστε να εκτιμήσουμε τις δέουσες ενέργειες και να προωθήσουμε τη στενότερη συνεργασία για την επίλυσή τους».

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
Υπόμνημα του Κ.Ι.Σ.
Ένας από τους στόχους του νέου Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. είναι να διεκδικήσει ξανά ζητήματα γενικού περιεχομένου που αφορούν τον
Ελληνικό Εβραϊσμό. Μεταξύ αυτών είναι η κατάργηση της νομοθεσίας περί αναστολής δίωξης Γερμανών υπηκόοων που φέρονται ως εγκληματίες πολέμου.
Συναφής με την παραπάνω αρχή του Κ.Ι.Σ. είναι και η υπόθεση Αλόις Μπρύνερ. Δεν έχει να κάνει κατά πόσο ο συγκεκριμένος εγκληματίας πολέμου βρίσκεται ακόμη ή όχι στη ζωή, ούτε υπάρχει κανενός είδους εκδικητική πρόθεση στη θέση του
Κ.Ι.Σ. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ατιμωτική τιμωρία ως παράδειγμα για το μέλλον και για την προστασία της παγκόσμιας
κοινότητας από παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες. Το παρακάτω υπόμνημα επέδωσε προσωπικά ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ στον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη,
ο οποίος αποδέχτηκε κατ΄ αρχήν θετικά το αίτημα.

• Επιστολή της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης: Στις 19 Ιανουαρίου 2010,
αμέσως μόλις συνέβη η δεύτερη εμπρηστική επίθεση κατά της
Ετς Χαγίμ, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
απέστειλε στον πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου επιστολή στην οποία, εκτός των σχετικών με τη σύλληψη των δραστών,
ανέφερε και τα εξής:
«Δυστυχώς είναι προφανές ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή
υπάρχουν οπαδοί ακραίων αντιλήψεων που με τις πράξεις τους
αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας. Οι πολίτες αυτής της
χώρας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο τους και να
ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ο αντισημιτισμός που εκφράζεται με τις πράξεις αυτές δεν έχει θέση στη
σύγχρονη δημοκρατική Ελλάδα και πρέπει να καταπολεμηθεί
και να εξαλειφθεί δια παντός και η Ελληνική πολιτεία οφείλει
να τεθεί επικεφαλής του αγώνα αυτού».

«Κύριε Υπουργέ,
Επί σειρά ετών, με υπομνήματά μας προς τους προκατόχους
σας (συγκεκριμένα: 25.11.85 προς τον κ. Γ.Α. Μαγκάκη, 23.5.86
προς τον κ. Απ. Κακλαμάνη, 30.1.97 & 26.2.97 προς τον Ευ.
Γιαννόπουλο, 1.3.2001 προς τον κ. Μ. Σταθόπουλο, όπως και
πιο πρόσφατα με τα 303/5.4.2005 και 685/19.7.2007 προς
τον Αν. Παπαληγούρα), είχαμε εκθέσει τους λόγους για τους
οποίους είναι ανάγκη η Ελλάδα να ζητήσει την έκδοση του διαβιούντα στη Συρία εγκληματία Πολέμου Αλόις Μπρύνερ, ή,
όπως συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να προχωρήσει σε
δίκη ερήμην του.

• Ανακοίνωση του Μπενέ Μπερίτ Ελλάδος: «Το Μπενέ Μπερίτ,
σε συνέχεια της προσπάθειας συμπαράστασης στον κ. Νίκο
Σταυρουλάκη με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών στη Συναγωγή Χανίων, πέραν της χρηματικής συνεισφοράς που προήλθε από το Διεθνές Μπενέ Μπερίτ, το Μπενέ Μπερίτ Ευρώ-
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8ενημέρωση
Μεταξύ των άλλων επί ευρωπαϊκού επιπέδου κατηγοριών, ο
Μπρύνερ, ο οποίος διετέλεσε το «δεξί χέρι» του διαβόητου
Άντολφ Άϊχμαν, κατηγορείται ως ο πρωτεργάτης και διεκπεραιωτής της εκτόπισης και εξόντωσης 55.000 Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Σημειώνουμε ότι ο Αλόις Μπρύνερ έχει δικαστεί ερήμην τρεις
φορές στη Γαλλία: από Στρατιωτικά Δικαστήρια (το 1954 στο
Παρίσι και το 1956 στη Μασσαλία), και έχει καταδικαστεί με
την ποινή του θανάτου και πρόσφατα (στο Παρίσι, το 2005),
από πολιτικό Δικαστήριο.
Σημειώνεται επίσης ότι, στις 13.3.1997, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με Ψήφισμά της, ζήτησε τη διεθνή συνεργασία για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή
σε δίκη του Ναζί εγκληματία Πολέμου.
Τον Ιούλιο του 2007 Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας, με
ανακοίνωσή του που καταχωρήθηκε στο site του και δημοσιεύθηκε στον ελληνικό και ξένο Τύπο, επικήρυξε τον Αλόις Μπρύνερ με το ποσό των 50.000 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.
Κατά το παρελθόν, το υπουργείο σας μας είχε γνωρίσει ότι, με
δύο νόμους του 1959, ανεστάλη η ποινική δίωξη κατά Γερμανών εγκληματιών Πολέμου και η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στις Γερμανικές Δικαστικές Αρχές. Απαντήσαμε με εμπεριστατωμένο νομικό υπόμνημα, το οποίο εκ νέου σας επισυνάπτουμε, με την επιπλέον επισήμανση ότι ο Μπρύνερ είναι Αυστριακός κι όχι Γερμανός υπήκοος.
Καθώς το ενδιαφέρον και η ευαισθησία της Ευρώπης για την
προς παραδειγματισμό τιμωρία συνεχίζονται -κι εκδηλώνονται
τελευταία με σημαντικές ενέργειες- είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει αδρανής κι αδιάφορη στο θέμα
αυτό που αφορά τη δολοφονία τόσων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, Εβραίων στο θρήσκευμα.

ΚΙΣ
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ναζιστικής Πρωτοβουλίας», για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» κατά τη διάρκεια της δίκης του Κ. Πλεύρη, το Κ.Ι.Σ., στις
19.2.2010, εξέδωσε το παρακάτω Δελτίου Τύπου:
«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, με αφορμή την
είδηση για τον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας κατά τριών
μελών της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας» για το αδίκημα της
«διασποράς ψευδών ειδήσεων», στη βάση άλλης μιας προσχηματικής μήνυσης του Κ. Πλεύρη, εκφράζει την αποδοκιμασία
του, την απογοήτευσή του και την ανησυχία του για τη συστηματική, χάριν εκφοβισμού, προσφυγή του Κ. Πλεύρη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, με σκοπό να «φιμώσει» τη φωνή ελεύθερων δημοκρατών πολιτών που κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας στη σε βάρος του δίκη για το αντισημιτικό του βιβλίο
‘Εβραίοι - Όλη η Αλήθεια’».
Η δίκη έχει οριστεί για τις 12 Απριλίου 2010.

Συνάντηση του προέδρου του Κ.Ι.Σ.
με Σύμβουλο της Τουρκικής Πρεσβείας
Στις 11.2.2010 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Κ.Ι.Σ. συνάντηση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ με τον Σύμβουλο της Πρεσβείας της Τουρκίας κ. Ιλχάν Σενέρ κατά την οποία
συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ο κ. Σενέρ επέδωσε στον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. το Δελτίο Τύπου
που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά
με τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος, στο οποίο καταδικάζεται το Ολοκαύτωμα ως το πιο θλιβερό και πρωτοφανές
έγκλημα που έχει διαπραχθεί κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια της παγκόσμιας ιστορίας.
Επίσης, ο κ. Σενέρ επέδωσε στον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. σειρά γραμματοσήμων που εξέδωσε η Τουρκία με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος, τα οποία είναι αφιερωμένα στον
Τούρκο διπλωμάτη Namik Kemal Yolga για τη συμβολή του στη
διάσωση Εβραίων της Γαλλίας παρέχοντάς τους τουρκική υπηκοότητα.
Στη φωτογραφία το εν λόγω γραμματόσημο, η ταχυδρομική
σφραγίδα και ο φάκελος πρώτης ημέρας κυκλοφορίας.

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση διαθέτει όλα τα ηθικά
ερείσματα και οφείλει να προβεί στην κατάργηση των νόμων
του 1959 ώστε να είναι δυνατή η καταδίκη και η επικήρυξη
του εγκληματία Πολέμου Α. Μπρύνερ, όπως συνέβη πρόσφατα και στην Αυστρία.
Το παραπάνω αίτημά μας ενέχει περισσότερο ηθική σημασία
ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον εγκληματικές ενέργειες από
τους καταπιεστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα θελήσει να πράξει και
να παρουσιάσει συγκεκριμένο έργο για το θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι επί των ημερών της σημερινής κυβερνήσεως και
της υπουργείας σας θα υπάρξει η κατάλληλη ενέργεια που θα
παραμείνει στο ιστορικό των αποφάσεων για τη καταδίκη των
εγκληματιών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Συμπαράσταση
στην «ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
Σε συνέχεια της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε κατά της «Αντι-
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων»
του Κωνσταντίνου Μαγκλιβέρα
Στις 25 Ιανουαρίου 2010, το Κ.Ι.Σ. διοργάνωσε εκδήλωση, που
έγινε στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου
Εξωτερικών, για την παρουσίαση της νέας του έκδοσης, του
βιβλίου «Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τις λεηλασίες κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδος: Η περίπτωση
του νομισματικού χρυσού των Εβραίων», του δρα Νομικής κ.
Κωνσταντίνου Δ. Μαγκλιβέρα, αναπλ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην εκδήλωση παρέστησαν καθηγητές, νομικοί, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου.
Για το βιβλίο μίλησαν: ο τότε πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής
Κωνσταντίνης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Μάζης, η αναπλ. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κα
Μαρία Ευθυμίου και ο συγγραφέας του βιβλίου. Την εκδήλωση
συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Βάσσης, πρέσβης ε.τ.
Ο κ. Κωνσταντίνης αναφέρθηκε στη συνεργασία του Κ.Ι.Σ. με
τον συγγραφέα η οποία είχε ξεκινήσει το 1997 όταν εκπόνησε την αρχική επί του θέματος μελέτη του, στα αγγλικά, την
οποία υπέβαλε το Κ.Ι.Σ. σε διεθνείς εβραϊκούς οργανισμούς.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Κωνσταντίνης «Σήμερα, που
η συγκεκριμένη μελέτη συμπληρώθηκε, εμπλουτίστηκε και
κυκλοφορεί ως μονογραφία στα ελληνικά, αποδεικνύεται ότι
δυστυχώς η Ελλάδα, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που υπέστη, αναλογικά, τις μεγαλύτερες καταστροφές από τη χιτλερική λαίλαπα, δεν δικαιώθηκε στο βαθμό που έπρεπε από τη
συμμαχική διαχείριση των γερμανικών επανορθώσεων. Χώρες
με αναμφισβήτητα μικρότερες θυσίες, όπως π.χ. η Ολλανδία, η
Γιουγκοσλαβία κ.ά., έλαβαν καταφανώς περισσότερα απ΄ όσα
η από τα θεμέλια καταστραφείσα Ελλάδα. Επαναφέρεται, επίσης, στην επιφάνεια το γεγονός ότι υπήρξαν ελληνικοί νόμοι
(όπως ο Νόμος 3933/1959) που έμμεσα απέτρεψαν την τιμωρία εγκληματιών πολέμου (Μαξ Μέρτεν, Αλόϊς Μπρύνερ κ.ά.)
και τέλος ότι οι διεκδικήσεις του Ελληνικού Εβραϊσμού για τον
νομισματικό χρυσό και την αποζημίωση των περιουσιών που
λεηλατήθηκαν από τις Αρχές Κατοχής του Γ΄ Ράιχ παραμένουν
πάντα σε εκκρεμότητα».
Ο καθηγητής κ. Μάζης, στην ομιλία του έκανε μια αναλυτική παρουσίαση του θέματος των γερμανικών επανορθώσεων, τοποθετημένη σε διεθνές πλαίσιο -μέσα από τα καθοριζόμενα από
τις διεθνείς συμφωνίες μεταπολεμικά- και εστιασμένη συγκριτικά στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο κ. Μάζης στιγμάτισε τις κατά
καιρούς σκοπιμότητες που χαρακτήρισαν τη διαμόρφωση της
διεθνούς πολιτικής σκηνής και καταληκτικά επηρέασαν τη χορήγηση των γερμανικών επανορθώσεων, τονίζοντας το πόσο η
Ελλάδα αδικήθηκε έναντι άλλων χωρών που δεν είχαν τη δική
της συμμετοχή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η καθηγήτρια κα Ευθυμίου αναφέρθηκε στη σημασία έκδοσης
επιστημονικών μελετών –εκδόσεις που στην Ελλάδα έχουν καθυστερήσει υπερβολικά- όπως η συγκεκριμένη που φωτίζει
ένα φλέγον ιστορικό θέμα το οποίο δεν έχει εξεταστεί σε σχέση με τις καταστροφές και τις λεηλασίες που υπέστη το εβραϊκό στοιχείο.
Ο συγγραφέας του βιβλίου αναφέρθηκε στην έρευνά του για
το θέμα τονίζοντας ότι το βιβλίο, εστιασμένο στη νομική πλευρά κυρίως, εξετάζει παράλληλα όχι μόνον τη λεηλασία των περιουσιών των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και ευρύτερα θέματα σε

σχέση με την εθνική οικονομία, την ιστορική μνήμη και το διεθνές γίγνεσθαι.
Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ο συντονιστής κ. Βάσσης
συνόψισε το περιεχόμενό τους. Στην εκδήλωση παρέστη ο κ.
Μανώλης Γλέζος, ο οποίος σε παρέμβασή του αναφέρθηκε στο

Από αριστερά: η κα Μ. Ευθυμίου, ο κ. Κων. Βάσσης,
ο κ. Ιω. Μάζης και ο κ. Κων. Μαγκλιβέρας.

όλο θέμα των επανορθώσεων, καθώς και σε προσωπικές του
εμπειρίες από τη φυλάκισή του, το 1959 στις φυλακές Αβέρωφ
μαζί με τον Μαξ Μέρτεν.
Το βιβλίο, καθώς παρουσιάζει ένα θέμα επίκαιρο αλλά και διαχρονικό, προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο του αναγνωστικού
κοινού όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ πολλά δημοσιεύματα του Τύπου ασχολήθηκαν με το περιεχόμενό του.
Το βιβλίο διατίθεται από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (210 32
25 582) ενώ μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στο
site του Κ.Ι.Σ. (www.kis.gr/Εντυπα/Βιβλία).

Συνάντηση του προέδρου του Κ.Ι.Σ.
με τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Στις 10.2.2010 ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ είχε συνάντηση με τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Τόμας Χάμαρμπεργκ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα πλαίσια
της επίσημης επίσκεψης του τελευταίου στη χώρα μας. Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα.
Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. αναφέρθηκε αναλυτικά στον πρόσφατο
διπλό εμπρησμό της Συναγωγής Χανίων και στις σχετικές αντιδράσεις όπως εκφράστηκαν από τους φορείς της Πολιτείας και
τη διεθνή κοινότητα. Επίσης, ο κ. Σαλτιέλ παρέθεσε στοιχεία
για τα αντισημιτικά επεισόδια των τελευταίων ετών, τόνισε το
αποτέλεσμα της δίκης Πλεύρη και με αφορμή αυτό συζητήθηκε η αντιρατσιστική νομοθεσία και η εφαρμογή της στην Ελλάδα σε σχέση και με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την ιστορία του Ολοκαυτώματος και στην ανάγκη ενίσχυσής τους.
Ο Επίτροπος κ. Χάμαρμπεργκ, στην τριήμερη παραμονή του
στην Ελλάδα, είχε συναντήσεις με κυβερνητικούς φορείς και
μη κυβερνητικούς οργανισμούς με θέμα τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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