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«Τα Γιάννενα θυμούνται»
Στις 18.12.2009, η Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία δημιουργήθηκε το καλοκαίρι, αποτελούμενη από πολίτες των Ιωαννίνων
που αντιτίθενται στις ρατσιστικές και νεοναζιστικές ενέργειες,
μετά από τους βανδαλισμούς στο εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης, διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις με τον γενικό τίτλο «Τα Γιάννενα θυμούνται».
Η πρώτη εκδήλωση έγινε το μεσημέρι μπροστά στο νεκροταφείο, όπου δεκάδες πολίτες δημιούργησαν μία ανθρώπινη αλυσίδα περιφρούρησης (φωτογραφία), δίνοντας με τον τρόπο αυτό ένα ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι
οι κάτοικοι των Ιωαννίνων έχουν μνήμη και κρίση και στέκονται
απέναντι σε όσους επιβουλεύονται την ιστορία της πόλης.
Στην εκδήλωση, έκτος από την αυθόρμητη προσέλευση απλών
πολιτών, συμμετείχαν ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέκος Καχριμάνης, ο αντινομάρχης κ. Παντελής Κολόκας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Στέφανος Ζούμπας, Δημήτρης Θεμελής, Ντίνος Σιάκαρης, ο νομαρχιακός σύμβουλος Χρ. Μαντάς, ο γραμματέας της
Ν.Ε. του Συνασπισμού Κ. Βενέτης, ο τ. δήμαρχος Αλέκος Σόφης,
πολλοί εκπρόσωποι φορέων και πανεπιστημιακοί.
Κατά την εκδήλωση ο κ. Χρήστος Γρίβας, ένας εκ των πρωταγωνιστών της ιδέας για τη συγκρότηση της Πρωτοβουλίας Πολιτών, σε σύντομη τοποθέτησή του δήλωσε πως τα Γιάννενα
αποδεικνύουν ότι μπορούν και θέλουν να περιφρουρήσουν
την ιστορία τους και επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Τα Γιάννενα ήταν πάντα μία πολυπολιτισμική κοινωνία, που σέβεται τις
θρησκείες, ανεξάρτητα από κόμματα, ιδεολογίες και φιλοσοφίες. Στέλνουν ένα μήνυμα περιφρούρησης της ιστορίας και
του πολιτισμού της πόλης και στους Ρωμανιώτες Εβραίους ότι
η πόλη τους θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της και πως όσα συνέβησαν θα αποτελέσουν μακρινό παρελθόν».
Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων
κ. Μωϋσής Ελισάφ, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες της Κοινότητας προς τους διοργανωτές και τους πολίτες που συμμετείχαν δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εκδηλώσεις όπως η ση-

μερινή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους νοσταλγούς του
φασισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού επιδιώκουν
να γυρίσουν την πόλη αιώνες πίσω. Η Ι.Κ. Ιωαννίνων που προσπαθεί με τα λίγα μέσα που έχει να συντηρήσει τη μνήμη απέναντι στη λήθη εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όσους της
συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες αυτές ώρες».
Επίσης σε ανακοίνωση που έστειλε ο δήμαρχος Ανατολής κ.
Γιάννης Εμμανουηλίδης, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί
στην εκδήλωση, σημειώνει πως επειδή το εβραϊκό νεκροταφείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πόλης,
η βεβήλωσή του από ανθρώπους που δε σέβονται την ιστορία
του τόπου είναι απαράδεκτη και κατακριτέα και ότι ο Δήμος
Ανατολής είναι συμπαραστάτης των πολιτών στον αγώνα που
δίνουν για την προάσπισή του.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Πρωτοβουλία Πολιτών διοργάνωσε εκδήλωση, στην αίθουσα της Εταιρείας Ηπειρωτικών
Μελετών, κατά την οποία μίλησαν επιστήμονες, ερευνητές και
συγγραφείς βιβλίων για τα Γιάννενα και την Ισραηλιτική Κοινότητα, εστιάζοντας κυρίως σε ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα για το εβραϊκό στοιχείο στην Ελλάδα.
Οι ομιλίες ξεκίνησαν με την κα Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου,
καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ, η οποία μίλησε για το πώς παρουσιάζεται στη λογοτεχνία το Ολοκαύτωμα
των Γιαννιωτών Εβραίων και ακολούθησε η παρουσίαση της κας
Ελένης Κουρμαντζή, η οποία αναφέρθηκε στο «σύστημα διάθεσης» των περιουσιακών στοιχείων των Γιαννιωτών Εβραίων
μετά τη σύλληψή τους και την εκτόπισή τους στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
Στη συνέχεια μίλησαν οι συγγραφείς κ. Σάββας Μιχαήλ, ο οποίος ανέλυσε την ιστορική πορεία των Ρωμανιωτών Εβραίων από
το μεσαίωνα και μετά, με αρκετές φιλοσοφικές προεκτάσεις
και η κα Ευτυχία Νάχμαν, η οποία κατάγεται από εκεί και μετέφερε τις πιο ζωντανές μαρτυρίες για τη ζωή των Εβραίων στα
Γιάννενα και τη δοκιμασία τους στην Κατοχή.
Ακολούθησαν, οι κ. Απόστολος Παπαϊωάννου, αρχιτέκτονας
και Γιώργος Σιομπότης, συγγραφέας, οι οποίοι αναφέρθηκαν
στην αρχιτεκτονική και την παιδεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων.
Τέλος, ο συγγραφέας Μιχάλης Σπέγγος μίλησε για τον τρόπο
με το οποίο θα διατηρηθεί η μνήμη του Ολοκαυτώματος τονίζοντας πως «Όταν οι μάρτυρες πάψουν να υπάρχουν, το λόγο
θα πάρει η λογοτεχνία και η ιστοριογραφία».
Στην ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε
πλήθος κόσμου, παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.
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Για τον Λ. Μπενμαγιόρ

λεια του αειμνήστου τέως μέλους της και Επίτιμου Προέδρου
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

• Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα σήμερα 30 Νοεμβρίου 2009 απόντος του Προέδρου του κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη, μόλις πληροφορήθηκε την
θλιβερή είδηση του θανάτου του

ΛΕΩΝ ΜΠΕΝΜΑΓΙΟΡ
Ο εκλιπών υπήρξε μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης επί δεκαετίες μεταπολεμικώς, αναδειχθείς Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης από το 1978 μέχρι και το έτος
1993. Υπηρέτησε την Κοινότητά μας, σ’ όλες τις δραστηριότητές της και από όλες τις βαθμίδες της Διοίκησης της με πίστη
και αφοσίωση. Η προσφορά του ήταν ανεκτίμητη. Η παρουσία
του και οι αγορεύσεις του στην Κοινοτική Συνέλευση διακρίνονταν πάντα από μετριοπάθεια και εμμονή στην υπηρέτηση των
αναγκών της Κοινότητάς μας, στην φροντίδα των μελών της και
στην διατήρηση των αξιών του Εβραϊσμού.
Το Προεδρείο της Κοινοτικής Συνέλευσης αποχαιρετά ένα άξιο
και ιστορικό μέλος της και

ΛΕΩΝ ΙΑΚΩΒ ΜΠΕΝΜΑΓΙΟΡ
Επιτίμου Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης,
ο οποίος επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και μέλος του
Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. Προσωπικότητα πολύπλευρη, εργάστηκε με αγάπη και ζήλο, άοκνα και ακούραστα για την ευημερία του Ελληνικού Εβραϊσμού, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προώθηση και επίλυση σημαντικών θεμάτων.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα μέλη του να εκθειάζουν την προσωπικότητα του εκλιπόντος

Αποφασίζει:
1. Να εκφράσει προς την οικογένεια του αειμνήστου εκλιπόντος την βαθειά του λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή
του στον πόνο της.
2. Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία και να καταθέσει στεφάνι.
3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον Εβραϊκό τύπο.
Ο Πρόεδρος
ΧΑΪΝΤΣ ΚΟΥΝΙΟ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΕΛΙΕΖΕΡ ΑΡΟΥΧ

Αποφάσισε:
1. Να αποσταλεί το εν λόγω ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
3. Ν
 α δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του ΚΙΣ «Τα Νέα μας».
Ο Προεδρεύων Α΄ Αντιπρόεδρος
ΔΑΥΪΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ

• Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Βόλου, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009 στις 12 το μεσημέρι μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του

• Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών, που συνήλθε σήμερα έκτακτα, ύστερα
από επείγουσα πρόσκληση του Προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα,
μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του

ΛΕΩΝ ΜΠΕΝΜΑΓΙΟΡ
του επί σειρά ετών προέδρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες τόσο στην Κοινότητά του όσο
γενικότερα στον ελληνικό εβραϊσμό.

ΛΕΩΝ ΜΠΕΝΜΑΓΙΟΡ
ο οποίος διετέλεσε επί πολλά έτη Πρόεδρος και στη συνέχεια
Επίτιμος Πρόεδρος της αδελφής Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, μετέχοντας ενεργά στο Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, αφού άκουσε τον Πρόεδρο να σκιαγραφεί
την εξέχουσα προσωπικότητα, το ήθος και την καλλιέργεια του
εκλιπόντος, ο οποίος με τις ευρύτατες γνώσεις του συνέβαλε
τα μέγιστα στη γενική αναβάθμιση της Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και όλου του Ελληνικού Εβραϊσμού, κερδίζοντας επάξια σεβασμό, αγάπη και γενική αποδοχή

Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ. προς την
οικογένειά του.
2. Να διατεθεί στην μνήμη του το ποσό των 200 ευρώ στο γηροκομείο της πόλης μας.
3. Να επιδοθεί το ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος.
4. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.
5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του Κ.Ι.Σ. «Τα νέα μας».
Ο Πρόεδρος
ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ

Ψηφίζει:
1. Να γίνει δωρεά στη μνήμη του υπέρ φιλανθρωπικού ιδρύματος.
2. Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Ν
 α δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον Λέων Μπενμαγιόρ εκδόθηκαν επίσης ψηφίσματα από το Συμβούλιο της WIZO ΑVIV - ZIV Θεσσαλονίκης, τη
Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος «Ετς Αχαϊμ» και τη διαχειριστική επιτροπή της Ι.Κ. Καβάλας αλλά λόγω χώρου δεν μπορούν
να δημοσιευθούν.

• Το Προεδρείο της Κοινοτικής Συνέλευσης της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης συνήλθε έκτακτα μόλις πληροφορήθηκε την αδόκητη απώ-
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΔΩΡΕΕΣ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
-Νηλ Χένρυ Πρίτικεν, γεννηθείς στην
Αμερική, ετών 80
- Μωϋσή Ηλία Κοέν, ετών 50
- Ζεννή Ελία Ναμία, ετών 83
- Σαλώμ Σολομών Ιωχανά, ετών 75

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Κατά την περίοδο Ιουνίου - Δεκεμβρίου 2009 κατατέθηκαν
υπέρ του Γηροκομείου Σαούλ Μοδιάνο
οι κάτωθι δωρεές:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ισραήλ Ιωσήφ Ταραμπουλούς, ετών
58
-Χ
 άγιας Ιτσχάκ Μαΐρ, ετών 60
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Βίκτωρα Αλμπέρτου Ναρ με την Ορίτ Μπατ
Αβραάμ Αβίνου.
ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκε η γέννηση της Λέας, κόρης
της Λουίζας Τρέβεζα και του Βίκτωρα
Μπεχάρ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
- Ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση στο βαρύ μας πένθος για την απώλεια του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα
και παππού Λέων Μπενμαγιόρ, επίτιμου
προέδρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.
Οικογένεια Μπενμαγιόρ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές
για καλή σταδιοδρομία στους:
- Έστερ Ααρών Αβδελά, που αποφοίτησε
από το Tμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- Ματθίλδη Ααρών Αβδελά, που αποφοίτησε από το Τμήμα Σχεδιασμού και
Παραγωγής Ενδυμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
- Δαβίδ Νισήμ Μπενμαγιόρ, που πήρε
διδακτορικό από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο στον τομέα Τηλεπικοινωνιών.

Εντβίν Ζαμπακτσιάν 200 ευρώ, Ιωσήφ
Μπενμαγιόρ 250, Χαΐμ Φριζής 20, Ισαάκ Φριζής 20, Ισαάκ Σολομών 40, Ντέιβιντ Γκιούλης 20, Ιακώβ Γιεχασκέλ 110,
Ισαάκ Αρδίτης 350, Ισαάκ Αλτσέχ 50,
Μάρκος Σούσης 100, Ιωσήφ Κοέν 100,
Σάκης & Μπέκυ Χατζή 30, Ελιέζερ Φλωρεντίν 100, Λάζαρος Μωϋσής 25, Δαυίδ Μωυσής 20, Σάλτη Μωυσή 20, Χαΐμ
Σ. Άλβο 450, Ηλίας & Ντόλυ Νέγρη 50,
Ισαάκ Δάσσας 50, Βικτωρία Μπενουζίλιο
100, Χριστίνα Δαλιάνη 100, Δανιέλ Σαπόρτα 50, Χαΐμ Δ. Άλβο 200, Βενιαμήν
Χ. Καπόν 500, Δανιήλ Κοέν 200, Νισσήμ
Μαγρίζος 50, Αβραάμ Λεβής 30, Σάρρα
Σεφιχά 300, Μωρίς Καράσσο 100, Αθανάσιος Γεωργιάδης 300, Λουκία Σιών 50,
Ροδόλφος Αμαρίλιο 100, Αλέγρα Καράσσο 100, Ίζη Ρέβαχ 50, Εύα Καράσσο 25,
Λούση Στρούμσα 3000, Σαμουήλ Αμπαστάδο 100, Χασδάι Καπόν 1.300, Πέπος
& Σολέτ Ελιέζερ 500, Ισαάκ Ίνο Άντζελ
100, Σαμ Λεών 600, Άννα Λεών 200, Ανθούλα Αελιών 100, Αβραάμ Καπέτας
150, Μπέλλα Μπαρζιλάι 100, Βενιαμήν
Καπόν 700, Ισαάκ Μωύς Μπενβενίστε
100, Ιωσήφ Αλγκάβας 150, Αιμιλία Αλμοσλίνο 150, Ίωνας Στρούμσα 300, Χρήστος & Μαρία Καμπουρίδου 100, Λεβής
Μπενουζίλιο 50, προσωπικό καταστήματος Μπενμαγιόρ 400, Σαρίνα Καράσσο
3.150, Ευάγγελος Γρηγοριάδης 50, Γεώργιος Δημόπουλος 200, Ερνέστος Σωρ
50, Δαυίδ Σαλτιέλ 100, Εριέττα - Βάλερη Μπενβενίστε 500.
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Για την Ε. Λεβή
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Αθηνών, που συνήλθε έκτακτα σήμερα, 10
Νοεμβρίου 2009, ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του Προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη
θλιβερή είδηση του θανάτου της αείμνηστης
ΕΒΕΛΥΝ ΝΕΛΛΟΥ ΛΕΒΗ
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που για πολλά χρόνια εργάστηκε άοκνα
και με ιδιαίτερο ζήλο σαν Διευθύντρια
του Εβραϊκού Πρακτορείου στην Ελλάδα
και βοήθησε πολλούς νέους της Κοινότητάς μας να σπουδάσουν στα Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ισραήλ και
να αποκτήσουν εβραϊκή παιδεία, αφού
άκουσε τον Πρόεδρο να σκιαγραφεί τον
ακέραιο χαρακτήρα, την καλλιέργεια
της εκλιπούσας και το συνεχές ενδιαφέρον και συμμετοχή της στις κοινοτικές εκδηλώσεις
Ψηφίζει:
1. Να εκπροσωπηθεί το Κοινοτικό Συμβούλιο στην κηδεία της.
2. Να διατεθεί στη μνήμη της δωρεά υπέρ
του Σχολείου μας.
3. Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένεια της εκλιπούσας και να δημοσιευθεί στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ
Για τον Σ. Σαμουήλ
• Το Δ. Σ. της Ι.Κ. Βόλου, συνεδρίασε
εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009 στις 12 το μεσημέρι μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του
ΣΕΜΤΩΒ ΙΩΣΗΦ ΣΑΜΟΥΗΛ
Γιου του, επί σειρά ετών, αειμνήστου
προέδρου της Κοινότητας Βόλου Ιωσήφ
Σαμουήλ και
Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια
του Δ.Σ. προς την οικογένειά του.
2. Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσό
των 250 ευρώ σε ευαγή ιδρύματα της
πόλης μας.
3. Να επιδοθεί το Ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα
στο ενημερωτικό δελτίο του ΚΙΣ «Τα
Νέα μας».
Ο Πρόεδρος
ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
Παρουσίαση της έκδοσης του ΚΙΣ
“Young People in the Maelstrom of Occupied Greece”
Από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2009, το Τμήμα Εβραϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις στο Σικάγο, σε συνεργασία με τις Ελληνικές και Αμερικανοεβραϊκές κοινότητες διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων Μνήμης για να τιμήσει τους Έλληνες Εβραίους που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα αλλά και τα 2.300
χρόνια εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα.
Αποκλειστικοί χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν οργανισμοί Ελληνοαμερικανών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Ελληνοαμερικανικού Κογκρέσου (UHAC), του Συμβουλίου Αποδήμου
Ελληνισμού, του Παγκρήτιου Κληροδοτήματος για τα Πανεπιστήμια της Κρήτης, της Κρητικής Αδελφότητας του Σικάγο, της
Μακεδονικής Ένωσης του Σικάγο και του Κολεγίου Ανατόλια της
Θεσσαλονίκης, καθώς και Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες.
Το παρόν στην εκδήλωση μνήμης έδωσαν επίσης τα Προξενεία
του Ισραήλ και της Ελλάδας, ενώ ο ελληνικής καταγωγής χαζάν
Alberto Mizrahi διάβασε την προσευχή El Malei Rahamim και
τραγούδησε ελληνικά και σεφαραδίτικα τραγούδια.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο επιζών του Άουσβιτς κ. Χάιντς Κούνιο, ο οποίος αναφέρθηκε στο Ολοκαύτωμα και στις προσωπικές του εμπειρίες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο πρόεδρος του K.I.Σ. κ. Μωυσής Κωνσταντίνης παρουσίασε την αγγλική έκδοση του βιβλίου «Νέοι στη Δίνη της Κατοχικής Ελλάδας» (“Young People in the Maelstrom of Occupied Greece”),
έκδοση του K.I.Σ. με επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Μεγάλος αριθμός αντιτύπων του βιβλίου διατέθηκαν από το Κ.Ι.Σ. στο πολυπληθές κοινό της εκδήλωσης αλλά
και στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου. Μεταξύ των ομιλητών
ήταν επίσης ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι κ.
Steven Bowman ο οποίος έδωσε διάλεξη σχετικά με την ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ο δημοσιογράφος κ. Ζαν
Κοέν έδωσε ένα σεμινάριο, στο Τμήμα Εβραϊκών Σπουδών, με
θέμα τα σύγχρονα προβλήματα της Μέσης Ανατολής. Μεταξύ
των παρευρισκομένων στις εκδηλώσεις ήταν και επτά μέλη της

Από την απονομή
τιμητικής πλακέτας
στον κ. Χάϊντς Κούνιο

οικογένειας του κ. Κούνιο, συμπεριλαμβανομένης της κας Λόλας Αντζελ, επιζήσασας του Μπέργκεν-Μπέλσεν.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της
πόλης του Σικάγο υιοθέτησε Ψήφισμα (φωτογραφία) που καθιερώνει το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 7η Νοεμβρίου
ως την επίσημη Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Θυμάτων
του Ολοκαυτώματος.
Στις 4 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του UHAC κ. Andrew Athens παρέθεσε γεύμα προς τιμήν των εκπροσώπων του ελληνικού εβραϊσμού παρουσία και άλλων προσωπικοτήτων. Ο κ. Κωνσταντίνης
παρουσίασε την έκδοση του K.I.Σ. «Νέοι στη Δίνη της Κατοχικής Ελλάδας» και προσέφερε αντίτυπα στους παρευρισκομένους. Ο συντονιστής του Σ.Α.Ε. της Περιφέρειας των Η.Π.Α κ.
Τεντ Σπυρόπουλος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν των Ελλήνων
προσκεκλημένων και τίμησε τον κ. Κούνιο για τις εξέχουσες
υπηρεσίες του προς τον Ελληνισμό. Οι Κρήτες της Αμερικής
απένειμαν τιμητικές πλακέτες στον επί σειρά ετών πρόεδρο
της Κοινοτικής Συνέλευσης της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Κούνιο
για την καταγραφή και διάσωση της μνήμης των χιλιάδων Ελληνοεβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, στον κ. Κωνσταντίνη για την ακάματη προσπάθειά του για την επαναλειτουργία της Συναγωγής Etz Hayyim των Χανίων και στον κ. Ζαν Κοέν για τη βοήθεια που προσέφερε στην ακαδημαϊκή κοινότητα
του UIC με τη διοργάνωση αυτής της σειράς διαλέξεων. Όλες
οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από Οργανωτική Επιτροπή που
αποτελείτο από τους Καθηγητές Robert J. Gordon (επικεφαλής
του Χημικού Τμήματος), Dagmar Lorenz (επικεφαλής του Τμήματος Γερμανικών Γλωσσών και διευθυντή του Προγράμματος
Εβραϊκών Σπουδών) και Mimis N. Cohen (επικεφαλής του Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής), το Ραβίνο
Michael Balinsky (εκτελεστικό διευθυντή του Συμβουλίου Ραβίνων του Σικάγο), την Δρ. Nancy S. Gebhardt (αναπληρώτρια
διευθύντρια του Προγράμματος Εβραϊκών Σπουδών), τον Δρ.
Γιώργο Παπαδαντονάκη (Καθηγητή του Χημικού Τμήματος) και
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τον κ. Charles J. Mouratides (δημοσιογράφο).
Οι κ. Κούνιο και Κωνσταντίνης ήταν επίσης οι επίσημοι προσκεκλημένοι σε εκδήλωση του Μουσείου και Εκπαιδευτικού
Κέντρου για το Ολοκαύτωμα του Ιλλινόις, με θέμα το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Και σε αυτή την εκδήλωση μίλησε
ο κ. Κούνιο ενώ διατέθηκε η έκδοση του Κ.Ι.Σ. Θερμή υποδοχή
επιφύλαξε στους προσκεκλημένους ο ευεργέτης και μεγάλος
δωρητής του Μουσείου κ. J.R. Pritzker στον οποίο ο πρόεδρος
του Κ.Ι.Σ. επέδωσε αναμνηστικό δώρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση του Κ.Ι.Σ. προκάλεσε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας και απέσπασε θετικά σχόλια ως προς την πληρότητα, την ιστορική τεκμηρίωση, τη δομή
και τον εύληπτο χαρακτήρα του έργου.
Με αφορμή την επίσκεψή του στο Σικάγο, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.
επισκέφθηκε και το εκεί Ελληνικό Μουσείο όπου έκανε δωρεά
αριθμό ελληνικών εκδόσεων με θέματα από την ιστορία των Ελληνικών Εβραϊκών Κοινοτήτων.

ΚΙΣ
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Από δεξιά: ο κ. Ιακ. Αράρ, ο κ. Β. Αλμπάλας, η κα Ει. Κατσαρού, ο κ. Μ.
Κωνσταντίνης, η κα Ζ. Ράπτη, ο κ. Α. Γιάχια και η κα Κ. Μιωνή

ντίνη και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα.
Η Χανουκιγιά άναβε στην Α΄ Πλατεία Ψυχικού όλες τις ημέρες
της γιορτής και οι προσευχές αναπέμπονταν από τους Ραββίνους Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ και Ισαάκ Μιζάν. Το χαρούμενο εορταστικό πνεύμα ενισχύθηκε από τη συμμετοχή της Χορωδίας
που έψαλλε το Μάοζ Τσουρ και εβραϊκούς ύμνους, υπό τη διεύθυνση του Λέοντα Γαβριηλίδη, ο οποίος συνέβαλλε και στην
όλη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Τις εκδηλώσεις παρουσίασε ο κ. Μόνης Χαλέγουα.
Η τελετή λήξης του Χανουκά έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής
18.12.09, παρουσία της δημάρχου Ψυχικού κας Ειρήνης Κατσαρού, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του πρέσβη του Ισραήλ κ. Αλί Γιάχια και εκπροσώπων του εβραϊσμού. Χαιρετισμούς
απηύθυναν οι πρόεδροι του Κ.Ι.Σ. και της Ι.Κ. Αθηνών αναφερόμενοι στο πνεύμα της γιορτής αλλά και στην πρωτοποριακή
πρωτοβουλία του Δήμου Ψυχικού για την προώθηση της προσέγγισης μεταξύ των θρησκειών.
Το Εβραϊκό Σχολείο συμμετείχε και στην τελετή λήξης της γιορτής δίνοντας μια νότα ζωντάνιας στην εκδήλωση. Τα παιδιά τραγούδησαν εβραϊκά τραγούδια, μαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης
έπαιξαν φλάουτο και άναψαν κεριά της Χανουκιγιά. Τα κεριά της
Χανουκιγιά άναψαν ο κ. Μ. Κωνσταντίνης, ο κ. Β. Αλμπάλας, η
κα Ει. Κατσαρού, ο επιζών των στρατοπέδων συγκέντρωσης κ.
Ισαάκ Μιζάν, εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής η κα Ντέλια Αλχανάτη και μαθητές του σχολείου. Στο τέλος της γιορτής, προσφέρθηκαν οι παραδοσιακοί λουκουμάδες, καθώς και αναμνηστικά δώρα από το Κ.Ι.Σ.

ΧΑΝΟΥΚΑ στην ΑΘΗΝΑ
Φέτος ο δημόσιος εορτασμός του Χανουκά έγινε και πάλι στην
Α΄ Πλατεία Ψυχικού, ύστερα από την ολοκλήρωση των έργων
ανάπλασης της πλατείας. Η συνεργασία μεταξύ των διοργανωτών -του Κ.Ι.Σ. και της Ι.Κ. Αθηνών- με τον Δήμο Ψυχικού υπήρξε για μια ακόμη φορά άριστη και παραγωγική με αποτέλεσμα
οι εκδηλώσεις να στεφτούν από επιτυχία.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις έγιναν από 11 έως 18.12.2009
με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.
Την πρώτη ημέρα, Παρασκευή 11.12.09, καθώς η εκδήλωση έγινε το μεσημέρι -λόγω του Σαμπάτ- συμμετείχαν και οι μαθητές
του Εβραϊκού Σχολείου οι οποίοι, μετά το άναμμα της Χανουκιγιά και τις προσευχές, έλαβαν αναμνηστικά δώρα που προσέφερε η Ι.Κ. Αθηνών.
Η επίσημη έναρξη της γιορτής έγινε την επομένη, Σάββατο
12.12.09, με ομιλίες από τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή Κωνστα-
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€ 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. Μωϋσής Κωνσταντίνης
• Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
• Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
•Y
 πεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28,
142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.

Τα παιδιά του εβραϊκού Σχολείου μπροστά στη Χανουκιγιά
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Ταινία για τη ρεμπέτισσα Ρόζα Εσκενάζυ
Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης Ρόι Σερ έκανε και στην Ελλάδα γυρίσματα για την ταινία «My sweet Canary» (αρχικός τίτλος από
το «Καναρίνι μου γλυκό»), η οποία καταγράφει την πολυτάραχη ζωή της Ισπανοεβραίας Ελληνίδας τραγουδίστριας Ρόζας
Εσκενάζυ.
Γοητευμένος από την πορεία αλλά και τη ζωή της Ρόζας Εσκενάζυ, ο Σερ άρχισε να ψάχνει στοιχεία για την κορυφαία ερμηνεύτρια του ρεμπέτικου και του σμυρναίικου τραγουδιού εδώ
και 5 χρόνια, με στόχο να φτιάξει μία ταινία. Στο μουσικό ταξίδιέρευνα στη ζωή της Ρόζας βοήθησαν τον Ισραηλινό σκηνοθέτη
Έλληνες μελετητές και ρέκτες του ρεμπέτικου, αλλά και απλοί
άνθρωποι, απόγονοι του μύθου αλλά και της ζωής της Ρόζας.
Η ταινία, διάρκειας ενενήντα λεπτών, γυρίζεται σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, η οποία παραχώρησε οπτικοακουστικό υλικό από
τις τελευταίες εμφανίσεις της Ρόζας Εσκενάζυ στην ελληνική
τηλεόραση λίγο πριν τον θάνατό της, το Δεκέμβριο του 1980. Η
ταινία θα είναι έτοιμη να προβληθεί σε περίπου πέντε μήνες.
Γυρίσματα για την ταινία έγιναν στο Λονδίνο, την Ιερουσαλήμ,
την Κωνσταντινούπολη, την αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη,
την Αθήνα, αλλά και το Στόμιο Κορινθίας όπου βρίσκεται ο τάφος της Ρόζας Εσκενάζυ.
Πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι μία σύγχρονή Ρόζα, η Ισραηλινή (με σεφαραδίτικη καταγωγή) ερμηνεύτρια Γιασμίν Λεβή,
τραγουδίστρια των λαντίνο.
Κατά τα γυρίσματα που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αρχικά στην
αγορά Μοδιάνο και μετά σε ρεμπετάδικο της πόλης, η πρωταγωνίστρια με την ανατολίτικη φωνή ερμήνευσε τα τραγούδια
«Ελενίτσα», «Δημητρούλα» και «Γκαρσόνα» αναβιώνοντας έτσι
την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής.
Στην Αθήνα έγινε τιμητική συναυλία για τη Ρόζα Εσκενάζυ, στο
Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών. Στη συναυλία τραγούδησαν μουσικοί της ταινίας όπως η Μάρθα Λούις, Κύπρια στην
καταγωγή που τραγουδά ρεμπέτικα στο Λονδίνο, ο Ισραηλινός Τόμερ Κάτζ και το συγκρότημά του Perach Adom (Κόκκινο
Λουλούδι) και η Τουρκάλα ερμηνεύτρια παραδοσιακής μουσικής Μετάπ Ντεμίρ.
Σε δηλώσεις που έκανε ο σκηνοθέτης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε πως «Όταν η Ρόζα τραγουδούσε, μπορούσε
ν΄ ακούσει κανείς την Ελλάδα, την Τουρκία, το Ισραήλ… όλα σε
μια φωνή. Σ΄ έναν άνθρωπο όλη η Μεσόγειος. Δεν την υποδύεται κανείς στην ταινία».
Η συναυλία βιντεοσκοπήθηκε και τμήματά της θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό του ντοκιμαντέρ.

τα που τους έτυχαν, για υγεία των οικογενειών τους, για να θυμηθούν αγαπημένα τους πρόσωπα που δεν είναι πια στη ζωή,
καθώς και για τα παιδιά του Ισραήλ.
Κατά την εκδήλωση υπήρξε λαχνός με δώρα και πλούσιος μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα του Χανουκά προσφορά των
μελών της Μπενώτ.
Η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα λαμπρή και το ιερό φως της Χανουκιγιά φώτισε ολόκληρη την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
γεμίζοντας τις καρδιές μας με χαρά, ενθουσιασμό και πίστη στα
θαύματα του Θεού για το λαό μας.
Το Δ.Σ. της Μπενώτ Μπερίτ

ΒΟΛΟΣ

Εορτασμός του Χανουκά
Στις 12.12.2009, παρουσία σχεδόν του συνόλου των μελών
της Κοινότητας έγινε λειτουργία στη Συναγωγή για τη γιορτή
του Χανουκά.
Στη συνέχεια ακολούθησε εκδήλωση στο Κοινοτικό Κέντρο όπου
ο θρησκευτικός λειτουργός κ. Μάκης Μωϋσής, μίλησε για τη
σημασία της γιορτής του Χανουκά και ακολούθησε το άναμμα
δύο χανουκιγιών από παιδιά και μέλη της Κοινότητας που είχαν χαρμόσυνα γεγονότα.
Στη συνέχεια ο κ. Βίκτωρ Φιλοσώφ, εκ μέρους της Κοινότητας,
προσέφερε δώρα στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, πρωτοβουλία που ξεκίνησε για πρώτη φορά σε ό,τι αφορά τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν ο εορτασμός των 50 χρόνων έγγαμου βίου των μελών της Ι.Κ. Βόλου του Ιάκωβου και
της Ρουθ Λεβή.
Η εκδήλωση τελείωσε με μικρή δεξίωση, προσφορά της Κοινότητας, που έγινε σε εγκάρδια και εορταστική ατμόσφαιρα.

Επίσκεψη στο Μητροπολίτη Δημητριάδος

Εορτασμός του Χανουκά από την Μπενώτ

Στις 21.12.09 ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας της Ι.Κ. Βόλου
κ. Μαρσέλ Σολομών και Βίκτωρ Φιλοσώφ επισκέφθηκαν το Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο για να του ευχηθούν για τις
γιορτές των Χριστουγέννων και να του προσφέρουν ένα συμβολικό ποσό για τον έρανο της αγάπης.
Σε συζήτηση που ακολούθησε, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος
δήλωσε στα μέλη της Κοινότητας πως ό,τι χρειαστεί η Κοινότητα θα είναι πάντα πρόθυμος να βοηθήσει.
Επίσης, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέ-

Στις 17.12.2009, η Μπενώτ, όπως κάθε χρόνο, γιόρτασε το Χανουκά στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών (φωτογραφία).
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος του ΚΙΣ
κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης καθώς και πολλά μέλη και φίλοι της
Μπενώτ.
Η κα Έλντα Μπορμπόλη έψαλε την μπεραχά του Χανουκά και
όλα τα μέλη και οι φίλοι άναψαν κεριά για χαρμόσυνα γεγονό-
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ας της Ι.Κ. Βόλου παρέστησαν στις τοπικές εκδηλώσεις για τις
γιορτές των Χριστουγέννων.

** Ο Τζόζεφ Μπόντερ, κάτοικος Νιου Τζέρσεϊ από το 1963, είχε
κρυφτεί κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος σε μία μικρή πολωνική πόλη για να γλυτώσει από τους Ναζί. Εκεί του πρόσφερε
καταφύγιο ένας μη Εβραίος, ο Μπρόνισλαβ Φουρίτα.
Μετά το τέλος του Πολέμου, οι δύο άνδρες ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους και δεν έτυχε να ξανασυναντηθούν για τα
επόμενα 65 χρόνια. Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν και πάλι
την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών του 2009, όταν ο
Φουρίτα πήγε στην Πολωνία για να μείνει με τον Μπόντερ για
μία εβδομάδα και να παραστεί σε εκδήλωση του Γιαντ Βασέμ
για τους «Δίκαιους των Εθνών» κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκε και του απονεμήθηκε ο σχετικός τίτλος.
(EJC, 26.11.2009)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Συνάντηση μελών της Κοινότητας
Στις 7.11.09 έγινε στα Καμένα Βούρλα συνάντηση παλαιών μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσας, στην οποία συμμετείχαν 42 άτομα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που είναι όλοι απόγονοι του Σολομών Ιουδά Καπέτα (φωτογραφία).
Το σύνολο των απογόνων, σε βάθος χρόνου, ανέρχεται στα
120 άτομα.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσίαση παλαιών φωτογραφίων, μερικές από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν και ως αφίσες
για να στολίσουν την αίθουσα.
Ο συντονισμός και η οργάνωση αυτής της πρωτοβουλίας έγινε
από τον κ. Βίκτωρα Βενουζίου, που είναι ο μεγαλύτερος από
τους απογόνους, ο οποίος μίλησε για την ιστορία της Ι.Κ. Καρδίτσας και ειδικότερα για την πορεία του Σολομών Καπέτα και
των συγγενών του, αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία που
άντλησε από το Ληξιαρχείο Καρδίτσας, από τις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας και από τα
αρχεία των Ι.Κ. Τρικάλων και Καρδίτσας, για το γενεαλογικό
δέντρο της οικογένειας, το οποίο παρουσιάστηκε και σε σχετικό γράφημα.
Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Β.
Βενουζίου για την εβραϊκή παρουσία στην περιοχή των Τρικάλων και της Καρδίτσας, μερικά από τα οποία δεν είναι γνωστά
στις νεότερες γενιές.
Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στο «αντάμωμα» αναφέρθηκαν σε προσωπικές τους εμπειρίες από τα παιδικά τους χρόνια στην Καρδίτσα και διηγήθηκαν άγνωστες ιστορίες που σημάδεψαν τη ζωή και την τύχη των οικογενειών τους.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με προσφορά παραδοσιακών εβραϊκών καρδιτσιώτικων εδεσμάτων, που ετοίμασαν οι κυρίες της
δεύτερης και τρίτης γενιάς. Για την πρόθυμη συμμετοχή των
κυριών σε αυτή την εκδήλωση τους απονεμήθηκαν τιμητικά
διπλώματα.
Αξιόλογη είναι η έκδοση δύο εντύπων, επιμέλεια, έκδοση και
προσφορά του κ. Β. Βενουζίου, στα οποία αναφέρεται εν συντομία η ιστορία των Ι.Κ. Τρικάλων & Καρδίτσας, καθώς και τα
προσωπικά στοιχεία των απογόνων του Σολομών Καπέτα, τα
οποία διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες.

** Στις 23 Δεκεμβρίου 2009, ο Ραββίνος Άντριου Μπέικερ, Διευθυντής της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ξανά στη θέση του Προσωπικού Αντιπροσώπου για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Ο διεθνής κυβερνητικός αυτός οργανισμός περιλαμβάνει 56 μέλη στα οποία
συγκαταλέγονται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ο Καναδάς και οι
Ηνωμένες Πολιτείες. Ο νέος Πρόεδρος του ΟΑΣΕ, Κανάτ Σαουνταμπάγιεφ, υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν, που έκανε
τη σχετική ανακοίνωση, μίλησε με κολακευτικά σχόλια για το
σημαντικό έργο που επιτέλεσε ο Μπέικερ από τότε που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν τη θέση, τον περασμένο
Ιανουάριο. Κατά τη διάρκεια του 2009, ο Μπέικερ ταξίδεψε ως
εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ σε όλη την Ευρώπη και συνέταξε πλήθος λεπτομερών αναφορών σχετικά με τον αντισημιτισμό στη
Βοσνία, στην Ουγγαρία, στη Λεττονία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία και στην Ισπανία. «Η εμπιστοσύνη που επέδειξε ο ΟΑΣΕ
στο πρόσωπο του Άντριου Μπέικερ είναι πολύ σημαντική για
όλους εκείνους που ελπίζουν στο χτίσιμο ενός κόσμου πιο ειρηνικού, όπου θα έχουν εκλείψει ο αντισημιτισμός και κάθε άλλη μορφή μίσους», είπε ο Ντέιβιντ Χάρις, Διευθυντής της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής. Ο Ραββίνος Μπέικερ συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με κυβερνήσεις και εβραϊκές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη για να προωθήσει τη μάχη ενάντια
στον αντισημιτισμό. Έχει απευθύνει ομιλίες σε σεμινάρια του
ΟΑΣΕ και έχει ασχοληθεί εκτενώς με ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό, που αφορά στη θέσπιση αποτελεσματικής νομοθεσίας για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.
(AJC, 23.12.2009)
Στις 22.12.09 η κυβέρνηση της Αυστρίας αποφάσισε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 28,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την
αποκατάσταση των εβραϊκών νεκροταφείων της χώρας τα οποία
βρίσκονται σε άθλια κατάσταση για παραπάνω από έξι δεκαετίες, από το τέλος της βίαιης ναζιστικής εποχής.
Η αναγγελία, της οποίας είχε προηγηθεί συνάντηση υψηλού
επιπέδου στην καγκελαρία, ήρθε ύστερα από πολυετή πικρία
και άοκνες προσπάθειες από την πλευρά των εβραϊκών οργανισμών.
(Haaretz, 23.12.2009)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ετήσια Συνάντηση του Συνδέσμου
Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων στην Αθήνα

Από την επίσκεψη των εκπροσώπων
των Εβραϊκών Μουσείων
στη Συναγωγή Χαλκίδας

Από αριστερά οι εκπρόσωποι των Εβραϊκών Μουσείων Άμστερνταμ,
Μάντσεστερ, Παρισιού, Νέας Υόρκης, Λονδίνου, Στοκχόλμης,
Φυρθ, και της Ελλάδας

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, μόνιμο μέλος του Συνδέσμου
Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων (AEJM), φιλοξένησε για πρώτη φορά στην Αθήνα, την ετήσια συνάντηση του Συνδέσμου, κατά το χρονικό διάστημα 21-24 Νοεμβρίου 2009. Τις εργασίες
του τετραήμερου συνεδρίου παρακολούθησαν 54 σύνεδροι,
διευθυντές, επιμελητές και εκπρόσωποι 34 εβραϊκών μουσείων και οργανισμών, από 19 χώρες της Ευρώπης, των Η.Π.Α.
και του Ισραήλ. Στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης του AEJM,
πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις
σε θέματα που άπτονται του μουσειακού στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να επισκεφτούν τους χώρους του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος και να γνωρίσουν τη μόνιμη και περιοδική έκθεση του
μουσείου με τη μορφή οργανωμένης ξενάγησης από τη διευθύντρια του Ε.Μ.Ε. κα Ζ. Μπαττίνου. Η επαφή των συνέδρων
με τους θησαυρούς της ελληνοεβραϊκής ιστορίας και παράδοσης έδωσε την αφορμή να συζητηθούν τις επόμενες ημέρες, με τη μορφή εργαστηρίων, ζητήματα όπως η διαχείριση
της συλλογής, ο σχεδιασμός των περιοδικών εκθέσεων, η προληπτική συντήρηση, οι εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς επίσης
και ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από το ΕΜΕ,
όπως το Corpus των εβραϊκών επιγραφών. Το Ε.Μ.Ε., ως μέρος
της διοργάνωσης, σχεδίασε ξενάγηση στην Αθήνα, σε μνημεία

και τόπους εβραϊκού ενδιαφέροντος. Η ξενάγηση συνεχίστηκε
στη Χαλκίδα, με επίσκεψη στο Κάστρο του Καράμπαμπα, όπου
φυλάσσονται τρεις από τις σημαντικότερες εβραϊκές επιγραφές, κι έπειτα στο εβραϊκό νεκροταφείο και στη Συναγωγή της
πόλης, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε γεύμα, που παρέθεσε
η Ι.Κ. Χαλκίδας. Η δεύτερη ημέρα ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση των συνέδρων στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και παραδοσιακό δείπνο, με σεφαραδίτικες γεύσεις, που προσέφερε
στο Πνευματικό Κέντρο της, η Ι.Κ. Αθηνών. Κατά την τρίτη ημέρα του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Μπενάκη από την
κα Λίλα ντε Τσάβες, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση
στο εστιατόριο του Μουσείου Μπενάκη, προς τιμήν των συνέδρων, μια ευγενική χορηγία του Κ.Ι.Σ.
Μεταξύ του πλούσιου υλικού που προσφέρθηκε στους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων από το ΕΜΕ συμπεριελήφθη και η αγγλική έκδοση του βιβλίου «Νέοι στη Δίνη
της Κατοχικής Ελλάδας», που προσέφερε το Κ.Ι.Σ. για τις βιβλιοθήκες των Μουσείων.
Η ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων του AEJM ολοκληρώθηκε με επιτυχία μετά από δύο ημέρες παρουσιάσεων και εργασιών πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος των Ευρωπαϊκών
Εβραϊκών Μουσείων.

Από την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλγαρίας
Στιγμιότυπο από τη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας προς τιμήν του Προέδρου της
Βουλγαρίας κ. Georgi Parvanov, ο οποίος πραγματοποίησε
επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας τον περασμένο Νοέμβριο.
Στην εκδήλωση παρέστη και ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής
Κωνσταντίνης.
Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τον Βούλγαρο Πρόεδρο και τη σύζυγό
του κα Zorka Parvanova.
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