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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝΤ ΜΠΑΡΑΚ

Προς τους φίλους ομοθρήσκους
Απευθυνόμαστε στους ομοθρήσκους, αγαπητά μέλη των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων για να στείλουμε ένα θερμό χαιρετισμό και για να σας ενημερώσουμε για τα όσα το Συμβούλιό
μας έπραξε κατά το χρόνο που πέρασε.

Στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2012 ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κ. Εχούντ Μπαράκ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην
Αθήνα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Νίλι και αξιωματούχους του υπουργείου του. Ο Ισραηλινός υπουργός είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, τον
πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο, τον υπουργό Εξωτερικών
κ. Σταύρο Δήμα και τον ομόλογό του υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κύριο θέμα στις συνομιλίες ήταν οι
αναβαθμισμένες σχέσεις στρατιωτικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.
Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα, ο Ισραηλινός υπουργός
και η κα Μπαράκ – Πριέλ, είχαν συνάντηση γνωριμίας με την
ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας που παρέθεσαν το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Αθηνών, στις 11.1.2012.
Ο κ. Μπαράκ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την ιστορία των
Ελλήνων Εβραίων αλλά και για τη σημερινή δραστηριότητα του
ΚΙΣΕ και των Κοινοτήτων. Από την πλευρά της η κα Νίλι Μπαράκ - Πριέλ αναφέρθηκε με επαινετικά λόγια και συγκίνηση
στην επίσκεψή της στο εβραϊκό Δημοτικό Σχολείο όπου, μεταξύ άλλων, φύτεψε συμβολικά μια ελιά στην παιδική χαρά. Στη
σημασία των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ αναφέρθηκαν κατά τις προσφωνήσεις τους ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ και ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Αριε Μέκελ. Ο πρόεδρος
του ΚΙΣΕ αναφέρθηκε στα ζητήματα του Ελληνικού Εβραϊσμού,
ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία που έχει για τη Διασπορά η
διατήρηση των δεσμών με το Ισραήλ για την ενδυνάμωση της
εβραϊκής ταυτότητας.

Είναι γεγονός ότι η γενική οικονομική κατάσταση της χώρας
κατά το 2011 είχε σοβαρές επιπτώσεις στα οικονομικά τόσο
του ΚΙΣΕ, όσο και των Κοινοτήτων μας. Ως εκ τούτου επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στη δραστική μείωση των δαπανών του Οργανισμού και στην εξεύρεση λύσεων με στόχο
τη διατήρηση του επιπέδου των υπηρεσιών του ΚΙΣΕ. Η σημαντική μείωση των εσόδων, λόγω των ξενοίκιαστων ακινήτων
που ανήκουν στον Οργανισμό και της επιπλέον επ΄ αυτών φορολογίας που επιβλήθηκε, είναι πολύ δύσκολο να αντισταθμιστεί και γι΄ αυτό έχουν αναληφθεί συντονισμένες ενέργειες, όπως η αναζήτηση οικονομικής ενίσχυσης από αδελφούς
οργανισμούς του εξωτερικού.
Παράλληλα ασχοληθήκαμε με τα παρακάτω θέματα:
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της δημόσιας διαβούλευσης και εκπονήθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού, το οποίο περιλαμβάνει το από ετών πάγιο
αίτημα του ΚΙΣΕ για ποινικοποίηση της άρνησης του Ολοκαυτώματος. Το νομοσχέδιο εισήχθη στη Βουλή για συζήτηση,
στις 16.1.12, αλλά η ψήφισή του αναβλήθηκε.
2. Με το νόμο 4018 χορηγήθηκε εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια σε πολίτες του Ισραήλ που την είχαν απωλέσει μετά το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για αίτημα που
από ετών είχε θέσει το ΚΙΣΕ και αφορά τους ελληνικής καταγωγής επιζώντες του Ολοκαυτώματος, οι οποίοι μετά το τέλος
του Πολέμου είχαν μεταναστεύσει στο Ισραήλ.
Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ συμμετείχαν σε διεθνείς εβραϊκές
διοργανώσεις και συνέδρια κατά τα οποία, εκτός των άλλων,
προέβαλαν τα θέματα που μας απασχολούν. Ειδικότερα:
1. Αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα οι σχέσεις με εβραϊκούς οργανισμούς του εξωτερικού και είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 2011
τρεις πολυμελείς αντιπροσωπείες (Conference of Presidents
of Major American Jewish Organizations, Jewish Federations
of North America και American Jewish Committee) επισκέφθηκαν την Ελλάδα και είχαν επαφές με υψηλόβαθμους φορείς
της Πολιτείας (Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρωθυπουργό, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ.ά).

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση. Από αριστερά: ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ, ο
υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών
και ο στρατηγός Α. Γκιλάτ.

Συνέχεια στη σελ. 4
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Για την Ματθ. Νατάν
• Το Δ.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τετάρτη 11.1.12, μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της αείμνηστης
ΜΑΤΘΙΛΔΗΣ - ΧΙΛΝΤΑΣ ΝΑΤΑΝ
μητέρας του κ. Γκυ Νατάν, Ταμία του Δ.Σ. του Ε.Μ.Ε. Το Δ.Σ. αφού
άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, κ. Σαμουήλ Μάτσα, ομοφώνως
Αποφάσισε:
1. Να παραστεί εκπρόσωπος του Δ.Σ. στην κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσης.
3. Να διατεθεί στη μνήμη της δωρεά υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
«Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΣ
Ο Αντιπρόεδρος ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

Για τον Β. Σούση
• Το Δ.Σ. του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ), συνήλθε έκτακτα, σήμερα 14.12.11,
μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του
ΒΙΤΑΛΗ ΔΑΒΙΔ ΣΟΥΣΗ
ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών, επί Προεδρίας του αείμνηστου
Εδγάρ Αλλαλούφ, μέλος και στη συνέχεια Γενικός Ταμίας και
Αποφάσισε:
1. Να παραστούν στην επιμνημόσυνη δέηση μέλη του Δ.Σ.
2. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του ΚΙΣ «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ
Η Εντετ. Σύμβουλος ΧΑΝΑ ΠΙΝΤΟ
Για τον Α. Μπεράχα
• Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών, το οποίο συνήλθε σήμερα έκτακτα
19.12.11, ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του Προέδρου κ.
Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση
του θανάτου του
ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΕΡΑΧΑ
ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών και επί
σειρά ετών Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, όπου έθεσε, σαν
αρχιτέκτονας, τα θεμέλια της σωστής, ουσιαστικής και παραγωγικής λειτουργίας του Σχολείου μας, αφού άκουσε τον Πρόεδρο
να σκιαγραφεί την εξέχουσα προσωπικότητα, τον ευγενικό χαρακτήρα και την καλλιέργεια του εκλιπόντος, ο οποίος επιπλέον
ήταν πρότυπο καλού Εβραίου και οικογενειάρχη,
Ψηφίζει:
1. Να παραστούν στην κηδεία ο Πρόεδρος και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου.
2. Να παραχωρηθεί τιμητική θέση ταφής.
3. Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένεια του εκλιπόντος.
4. Να γίνει δωρεά στη μνήμη του υπέρ του Σχολείου της Κοινότητας.
5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΑΑΚ ΛΕΩΝ

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Ε.Μ.Ε. συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τετάρτη 11.1.12, μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της αείμνηστης
ΜΑΤΘΙΛΔΗΣ - ΧΙΛΝΤΑΣ ΝΑΤΑΝ
μητέρας του κ. Γκυ Νατάν, Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Ε.Μ.Ε. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο, κ. Ερρίκο Αμπραβανέλ, να περιγράφει τον ακέραιο χαρακτήρα και το
ήθος της εκλιπούσης,
Αποφάσισε:
1. Να παραστεί εκπρόσωπος του Δ.Σ. στην κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσης.
3. Να διατεθεί στη μνήμη της δωρεά υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
«Τα Νέα μας».
Ο Αντιπρόεδρος ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ
Ο Γραμματέας ΜΙΚΗΣ ΜΟΔΙΑΝΟ
Για τον Ρ. Φιλοσώφ
• Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Λάρισας συνήλθε έκτακτα σήμερα, Πέμπτη
19.1.12, ύστερα από το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του
ΡΑΦΑΗΛ ΦΙΛΟΣΩΦ
πατέρα του μέλους του Δ.Σ. Ηλία Φιλοσώφ. Ο Ραφαήλ Φιλοσώφ,
που υπήρξε μέλος του Δ.Σ. ήταν ένας γλυκομίλητος, καλλιεργημένος και ευγενικός άνθρωπος, ένας αγωνιστής της ζωής, ένας
συνειδητοποιημένος και αφοσιωμένος Εβραίος, ένας καλός και
άξιος οικογενειάρχης. Το Δ.Σ., αφού συζήτησε τα παραπάνω,
Αποφασίζει:
1. Να παραστεί το Δ.Σ. της Κοινότητας στην κηδεία του.
2. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Κοινότητας Λάρισας
στους οικείους του και να τους επιδοθεί το ψήφισμα αυτό.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του, αντί στεφάνου, ποσό για τις ανάγκες της Ιερής Συναγωγής Λάρισας.
4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στο ενημερωτικό δελτίο του
Κ.Ι.Σ.Ε. «Τα νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΜΩΥΣΗΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΜΑΓΡΙΖΟΥ

• Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης της Ι.Κ. Αθηνών, το οποίο
συνήλθε έκτακτα σήμερα 19.12.11, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προέδρου κ. Ισαάκ Μορδεχάι, εξαιτίας του θλιβερού γεγονότος της απώλειας του
ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΕΡΑΧΑ
ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης και με σταθερή ακούραστη παρουσία στις κοινοτικές
επάλξεις και την συνεισφορά του στην ουσιαστική λειτουργία
του Σχολείου μας, αφού άκουσε τον Πρόεδρο να αναφέρεται
στην ξεχωριστή προσωπικότητα του εκλιπόντος, την αστείρευτη προσφορά του στα κοινοτικά και τον δυναμικό και ευγενικό
χαρακτήρα του, ο οποίος επιπλέον ήταν καλός Εβραίος, στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς
Ψηφίζει:
1. Να παραστεί σύσσωμο το Προεδρείο της Συνέλευσης στην
κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του.
3. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΙΣΑΑΚ ΜΟΡΔΕΧΑΪ
Ο Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΝΑΧΜΑΝ

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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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Αλμπέρτου Σαρλώ Μπεράχα, ετών 87
- Μωυσή Ροβέρτου Ναχμία, ετών 95
- Ρόζας-Μαρίας Φαχρή Παυλάτου, ετών 94
- Χίλντας-Ματθίλδης Ηλία Νατάν, ετών 88
- Ρίνας Γιουντά Κασσίμη Μαρκάϊ, ετών 69
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ρίτας Ιντώ Μπουρλά, ετών 65
- Χαΐμ Σαλαμό Περαχιά, ετών 72
- Σεραφίνας Ιωσήφ Αμαρίλιο, ετών 84
- Τζίλντας Αλμπέρτου Γιομτώβ, ετών 88
- Κλάρας-Κορίνας Καράσσο, ετών 82
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Ραφαήλ Φιλοσώφ, ετών 93.
ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Ξανθής Μωυσή
Κοέν, ετών 86.
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
μας ανακοινώθηκαν οι γάμοι των:
- Ερρίκου Ισαάκ Αλτσέχ με την Σουλτάνα Καπέτα.
- Δαυίδ Ισαάκ Σαλτιέλ με την Ρούθ Μπατ
Αβραάμ Αβίνου.

της εβδομάδας, μίλησε με ωριμότητα για
τις νέες του υποχρεώσεις και δέχθηκε τα
συγχαρητήρια και τις ευχές των συγγενών
και φίλων που παρέστησαν στην τελετή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο της Κοινότητας, τηλ. 2410-532 965, καθημερινά 10
π.μ. ως 2.30μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΣΙΚΕΛΙΑ

• Από την Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι από 1/11/2011 με
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου (αριθμός Πρακτικού 36-15/6/2011) και ύστερα από την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, η κυρία Αβιτάλ - Καίτη (Τάλυ) Μαΐρ
ανέλαβε τα καθήκοντα της Διευθύντριας
των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος οικειοθελώς λόγω
συνταξιοδότησης κ. Αλμπέρτου Φόρτη.

Ο κ. Χαΐμ Ισχακής διοργανώνει εκδρομή
στη Σικελία το Πάσχα, από Μ. Πέμπτη 12
Απριλίου έως και την Τετάρτη του Πάσχα
18 Απριλίου 2012 (έξι διανυκτερεύσεις).
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει ξεναγήσεις στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού (Παλέρμο, Μονρεάλε,
Τσεφαλού, Συρακούσες, νησάκι Ορτυγίας,
Ακράγαντας, Κοιλάδα των Ναών, Ταορμίνα, Κήποι της Νάξου, Μεσσήνη, Κατάνια),
ανάβαση με πούλμαν στο ηφαίστειο της
Αίτνας μέχρι το καταφύγιο, εκδρομές στα
πιο γνωστά παραθαλάσσια θέρετρα, καθώς και φολκλορική βραδιά με ζωντανή
μουσική και τοπικούς χορούς. Η μετάβαση στη Σικελία από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και η επιστροφή θα γίνουν αεροπορικώς μέσω Ρώμης με πτήσεις της Alitalia.
Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτή την εκδρομή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
με τον κ. Χαΐμ Ισχακή στα τηλέφωνα 6937
140945 και 210 8945544. Η εκδρομή είναι
ανοιχτή σε όλους κι επειδή προβλέπεται
να συμμετάσχουν και αρκετοί Χριστιανοί
φίλοι λόγω των διακοπών του Πάσχα, θα
κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.

• Από την Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας προτίθεται να προβεί σε πώληση των παρακάτω ακινήτων:
- Στούντιο 36 τ.μ. (καθαρό 29 τ.μ.) α΄ ορόφου σε πολυκατοικία κατασκευής 2007,
στον πεζόδρομο Βενιζέλου, ελεύθερο.
- Διαμέρισμα 152 τ.μ. (καθαρό 126 τ.μ.)
α΄ ορόφου σε πολυκατοικία κατασκευής 1987, οδού Λέσβου - Πλατεία Εβραίων, μισθωμένο.
- Κατάστημα κατασκευής 1973 ανακαινισμένο, 35 τ.μ. με υπόγειο 35 τ.μ. και πατάρι 20 τ.μ. στον πεζόδρομο Ηφαίστου,
μισθωμένο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
- Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την
απώλεια του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Μάνθου Μπέγα.
Η σύζυγος Ευτυχία Μπέγα
Τα παιδιά Αλμπέρτος & Άννα Μπέγα
Στέλλα & Τζώνυ Αλκαλάι
Τα εγγόνια Ευτυχία, Ερρίκος,
Αννίτα, Σαμπίνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα
«Εβραίες Γυναίκες μετά το Ολοκαύτωμα:
Η συμβολή τους στην ανασυγκρότηση των Κοινοτήτων»
που θα γίνει την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, στις 19:00
στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
• ΑΘΗΝΑ.- Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου
2011, έγινε στη Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ
της Αθήνας η τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπαρ Μιτσβά) του νεαρού Ισαάκ
(Ζακίνου) Ταραμπουλούς, του Αλβέρτου
και της Ραχήλ. Ο Ζακίνος, με την καθοδήγηση του Σοφολογιώτατου Ραββίνου Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν, διάβασε την Περασά

Οι Εκδόσεις Στοχαστής και το Βιβλιοπωλείο Μπατσιούλας παρουσιάζουν
το βιβλίο του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη «Κάποτε στην Άρτα»
την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012, στις 19:00,
στο βιβλιοπωλείο Μπατσιούλας (Πανόρμου 83, Αθήνα).
Η παρουσίαση θα γίνει από τους συγγραφείς
Φίλιππο Φιλίππου & Κώστα Καλφόπουλο.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Λουκάς Αξελός, συγγραφέας και διευθυντής
των εκδόσεων Στοχαστής και του περιοδικού «Τετράδια».
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Κ.Ι.Σ.Ε.
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2. Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του ΚΙΣΕ η Claims
Conference έκανε δεκτό το αίτημα για διπλασιασμό, από το
2012, του ποσού επιχορήγησης -με τη μορφή ειδικών προγραμμάτων- προς τους επιζώντες θύματα του Ολοκαυτώματος.
Επίσης, έγιναν δύο σημαντικές τροποποιήσεις των κριτηρίων
του προγράμματος συντάξεων για επιζώντες του Ολοκαυτώματος οι οποίες θα βοηθήσουν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων
να διεκδικήσουν τις εν λόγω συντάξεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για την αλλαγή του αιτούμενου χρονικού ορίου (από
18 σε 12 μήνες) διαβίωσης εν κρυπτώ σε κατεχόμενη περιοχή. Επιπλέον ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ζήτησε από τον υφυπουργό Εργασίας της Γερμανίας κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, να αυξηθεί το ποσό των συντάξεων των επιζώντων
ομήρων, οι οποίοι αποτελούν ευπαθή ομάδα ομοθρήσκων.
3. Συνεχίζονται οι επαφές με το International Task Force on
Holocaust Education (ITF). Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ υπέβαλε έκθεση σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης γύρω από την ιστορία του Ολοκαυτώματος στον πρόεδρο του ITF κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.
4. Το ΚΙΣΕ από ετών καταβάλλει σύντονες προσπάθειες για
την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Κατά το παρελθόν έτος ο Ελληνικός Εβραϊσμός είχε επαφές με
τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Λίμπερμαν, κατά την
εδώ επίσκεψή του, ενώ σημειώνεται η συμμετοχή των προέδρων του ΚΙΣΕ και της ΙΚΑ κατά την επίσημη επίσκεψη του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια στο Ισραήλ.

λίδα του Οργανισμού, η οποία έχει μεγάλη επισκεψιμότητα.
7. Εκδόσεις: Ύστερα από σχετικό αίτημα του προέδρου του
ΚΙΣΕ προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
το Ίδρυμα της Βουλής εξέδωσε μελέτη με θέμα τους Έλληνες Εβραίους βουλευτές, έργο του Δρα Φιλολογίας και συγγραφέα Λέων Ναρ.
8. Μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων,
τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της Κεντρικής Εβραϊκής
Βιβλιοθήκης Ελλάδος.
Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Κ.Ι.Σ.Ε.
• Η Επιτροπή Ακινήτων μέσα στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία καταβάλλει προσπάθειες για την επαναμίσθωση των κενών ακινήτων του ΚΙΣΕ, καθώς και την επαναδιαπραγμάτευση μισθώσεων με μείωση μισθωμάτων προκειμένου ν’ αποφύγει την αποχώρηση των μισθωτών λόγω οικονομικής αδυναμίας. Επίσης έχει προχωρήσει στην αξιοποίηση δι’ αντιπαροχής οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΚΙΣΕ στον Παλαιό Σταθμό Ξάνθης και βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης
του εργολαβικού με ασαφή όμως χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του έργου λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.
• Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων διοργάνωσε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις όπως η παρουσίαση του βιβλίου «Κληροδότημα» του αείμνηστου Ασέρ Μωυσή στο Μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής, του βιβλίου της Ρίτας Γκαμπάι για την «Καμπαλά»,
το αφιέρωμα στον Ζακ Ιακωβίδη και την εκδήλωση «Πρόσωπα του Ελληνικού Εβραϊσμού».
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Η Γεν. Γραμματέας ΝΤΟΝΑ ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΠΟΝ

Γ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Έπειτα από αίτημα της Ι.Κ. Βόλου συγκλήθηκε τον Οκτώβριο
διάσκεψη των προέδρων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδας στα γραφεία του ΚΙΣΕ. Τέθηκαν προς συζήτηση τα θέματα που απασχολούν τις Κοινότητες και εξήχθησαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως προς την ενιαία αντιμετώπισή τους.
2. Για την εξασφάλιση διαφάνειας, τον καλύτερο έλεγχο και
την ενδεχόμενη διατύπωση προτάσεων και υποδείξεων, ανατέθηκε σε γραφείο ορκωτών λογιστών ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων και διαδικασιών του ΚΙΣΕ για τη χρήση 2010,
ενώ παράλληλα διορίσθηκε εξελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των Κοινοτήτων Αθηνών, Λαρίσης και Βόλου.
3. Αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες για τον περιορισμό των δαπανών του ΚΙΣΕ όπως π.χ. η συχνότητα και ο τρόπος κυκλοφορίας του περιοδικού «Χρονικά», λαμβανομένου υπόψη ότι αυτό αποτελεί το μοναδικό όργανο επικοινωνίας του Ελληνικού Εβραϊσμού με την ελληνική κοινή γνώμη.
4. Μετά την υπερπήδηση σειράς δύσκολων προβλημάτων διεξήχθη διαγωνισμός για την αξιοποίηση οικοπέδου της Ι.Κ.
Ρόδου με όρους ικανοποιητικούς τόσο για την εκεί Κοινότητα, όσο και για το ΚΙΣΕ, αλλά και τον Εβραϊσμό της Ελλάδας
γενικότερα.
5. Σε συνεργασία με την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης επιτεύχθηκαν η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση καθώς και οι αναγκαίες επισκευές στη Συναγωγή της Βέροιας, με αποτέλεσμα αυτή να μπορεί
να δεχτεί επισκέπτες ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.
6. Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων -εκτός από την έκδοση των
τακτικών εντύπων του ΚΙΣΕ και την διεκπεραίωση συμμετοχών σε επετείους και συνέδρια- ενημερώνει τη νέα ιστοσε-

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Αφιερωμένη στα παιδιά ήταν η φετινή Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
«Ενάμισι εκατομμύριο Εβραιόπουλα αφανίστηκαν κατά το
Ολοκαύτωμα, θύματα των διώξεων των Ναζί και των υποστηρικτών τους…», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο
Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, καλώντας τα έθνη να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, φύλο ή θρησκεία.
Η τραγική επέτειος μνημονεύτηκε με σειρά τελετών που
έγιναν διεθνώς στον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
τα εθνικά κοινοβούλια, την 27 Ιανουαρίου.
Στην Ελλάδα η επέτειος Μνήμης τιμήθηκε με εκδηλώσεις
που έγιναν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Ιωάννινα με τη συνεργασία των κατά τόπους Περιφερειών και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων. (Αναλυτικό ρεπορτάζ θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος των «Νέων μας»).
Μηνύματα για την επέτειο εξέδωσαν ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γεώργιος Παπανδρέου και οι «Οικολόγοι Πράσινοι».

4

Τα Νέα μας

Ιανουάριος 2012

ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

8ενημέρωση
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Από 9 έως 11.1.2012 η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, επισκέφθηκε το Ισραήλ ύστερα από πρόσκληση του Ισραηλινού υπουργού Παιδείας, στο πλαίσιο της βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Την κα Διαμαντοπούλου συνόδευσε εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού το μέλος του Δ.Σ.
του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ελιέζερ.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας: «Κατά τη συνάντηση της υπουργού
με τον Ισραηλινό ομόλογό της, Gideon Sa’ar συμφωνήθηκε συνεργασία στο θέμα των μηχανισμών προώθησης της αξιολόγησης των Πανεπιστημίων, στη δημιουργία των κέντρων αριστείας και των ουμανιστικών σχολών.
Η υπουργός Παιδείας προσκάλεσε τις οκτώ σχολές του Ισραήλ με κλασικές σπουδές και αρχαία ελληνική να συμμετέχουν
στο νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την Ακαδημία Πλάτωνος.
Επίσης, κατά την επίσκεψη της υπουργού, ξεκίνησε η ενεργοποίηση της συμφωνίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας
ανάμεσα στις δύο χώρες, με υπογραφή του πρώτου πρωτοκόλλου που αφορά τα κοινά προγράμματα που εμπλέκουν ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να υπάρξει υποστήριξη για την πιλοτική λειτουργία μίας θερμοκοιτίδας
καινοτομίας στο πλαίσιο της εμπειρίας του Ισραήλ.
Τέλος, η υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου, επισκέφθηκε το
Μουσείο για το Ολοκαύτωμα επιβεβαιώνοντας τη διεθνή συνεργασία για τη διατήρηση της μνήμης και των μηνυμάτων του
για την ανθρωπότητα».
Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που έγραψε η κα Διαμαντοπούλου στο Βιβλίο επισκεπτών του Μουσείου, στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μία υπόσχεση: ως Ελληνίδα, ως πολιτικός, ως γυναίκα, ως μητέρα: Ποτέ Ξανά! Είμαστε όλοι υπεύθυνοι να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβεί…».
Η κα Διαμαντοπούλου είχε επίσης συνάντηση με τον κορυφαίο
Ισραηλινό συγγραφέα Άμος Οζ, τον οποίο κάλεσε να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα προτείνοντας τη διοργάνωση μιας ανοικτής συζήτησης διανοουμένων στην Αθήνα. Ο Άμος Οζ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη σχέση που διατηρούν οι Έλληνες
της Διασποράς με την Ελλάδα και εξέφρασε την ελπίδα περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς να μεταφραστούν στα εβραϊκά.

Το έβδομο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος, με τίτλο «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», πραγματοποιήθηκε την 1η και 2 Δεκεμβρίου 2011 στο
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, στην Αθήνα. Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.
Κατά την έναρξη των εργασιών χαιρετισμό απηύθυνε ο Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Γιώργος Καλαντζής, ο οποίος αναφέρθηκε στον
κρίσιμο ρόλο των εκπαιδευτικών στην καταπολέμηση των ιδεολογιών του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Ακολούθησαν
οι εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων:
Η Μαρία Ευθυμίου άνοιξε τις εργασίες του σεμιναρίου με μια
περιεκτική και «ζωντανή» αναδρομή στην 2.300 ετών ιστορία
των Εβραίων στον ελλαδικό χώρο.
Ο Ιάσονας Χανδρινός παρουσίασε τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα από την ιταλική επίθεση του 1940, μέχρι
και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Η Χαρά Γαλανού, ανέπτυξε
τη νομική πλευρά του ζητήματος, αναλύοντας την έννοια των
όρων «γενοκτονία», «εθνική κάθαρση» και «Ολοκαύτωμα».
Η πρώτη ημέρα του σεμιναρίου έκλεισε με τρεις ιδιαίτερα συγκινητικές ομιλίες. Οι ομιλητές αντιπροσώπευαν και τις τρεις
κατηγορίες επιζώντων: Ο κ. Ισαάκ Μιζάν, επιζών του Άουσβιτς
από την Άρτα, ο κ. Μωυσής Γιουσουρούμ, αντιστασιακός και
αντάρτης του ΕΛΑΣ από την Αθήνα και ο κ. Αλέξανδρος Σιμχά,
που γλίτωσε από το διωγμό ως μικρό παιδί κρυμμένο στην Αθήνα.
Η δεύτερη μέρα των εργασιών ξεκίνησε με το εργαστήριο της
Νίνας Αλκαλάη, καθηγήτριας χορού και χοροθεραπεύτριας
και τις προτάσεις της για μια «Βιωματική Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσω της Τέχνης». Ακολούθησε ο Άλκης Ρήγος, ο
οποίος αναφέρθηκε στις απαρχές του αντισημιτισμού κάνοντας
μια ιστορική αναδρομή και εστιάζοντας στα σημεία ξεσπάσματος της βίας εναντίον των Εβραίων. Η Οντέτ Βαρών-Βασάρ παρουσίασε τη μετουσίωση των εμπειριών του Ολοκαυτώματος
σε λογοτεχνική γραφή. Η «στρατοπεδική λογοτεχνία», ένας διακριτός χώρος της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, εκπροσωπήθηκε
από Εβραίους αλλά και χριστιανούς επιζώντες των στρατοπέδων. Η Ελένη Μπεζέ-Καμχή μίλησε για τη συμβολή της προφορικής μαρτυρίας στην ιστορική έρευνα του Ολοκαυτώματος. Η
Χριστίνα Κουλούρη τοποθέτησε το Ολοκαύτωμα στις ιστορικές
του ορίζουσες, αποσαφηνίζοντας πως η παιδαγωγική πλευρά
του ζητήματος πρέπει να συνδυαστεί με μια βαθιά ιστορική κατανόηση της εποχής.
Το τελευταίο μέρος του σεμιναρίου -των διδακτικών βοηθημάτων- φιλοξένησε τέσσερα ιστορικά και εκπαιδευτικά εργαλεία: Η Μαρίζα Ντεκάστρο και η Μαρούλα Κλιάφα παρουσίασαν δύο προτάσεις για τη χρήση της λογοτεχνίας στην τάξη. Η
Άννα - Μαρία Δρουμπούκη παρουσίασε το «University of South
Carolina (USC) Shoah Foundation Archive», αρχείο μαρτυριών
Ολοκαυτώματος στο οποίο απέκτησε πρόσφατα πρόσβαση το
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΑΠΘ. Επίσης, η Οριέττα Τρέβεζα Σούση παρουσίασε τη φωτογραφική έκθεση του Ε.Μ.Ε. με τίτλο «Εικόνες Ελλήνων Εβραίων».

Με φόντο την πλούσια βιβλιοθήκη του Άμος Οζ, στο σπίτι του
στο Τελ Αβίβ, η υπουργός Παιδείας με τον συγγραφέα,
τη σύζυγό του και τον κ. Β. Ελιέζερ.
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δε ιστορικό της γιορτής η κα Αλέγρη Μιζάν. Η προσέλευση
στη γιορτή από τις κυρίες της Μπενώτ και τις φίλες τους ήταν
μεγάλη και ο εορτασμός του Χανουκά είχε μεγάλη επιτυχία.
Το Δ.Σ. της Μπενώτ

Ημερίδα με θέμα τις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις
Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιτελών Εθνικής Άμυνας ημερίδα με θέμα «Ελληνο Ισραηλινές σχέσεις. Προοπτικές και αμοιβαία οφέλη από την
διεύρυνση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος
και Ισραήλ». Στην ημερίδα, που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, μίλησαν ο Σωτήριος Ρούσσος,
αναπληρωτής καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου, ο Ιωάννης Μπαλτζώης, υποστράτηγος ε.α. - τ. ακόλουθος Άμυνας
στο Ισραήλ και ο δημοσιογράφος Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ. Τη
συζήτηση συντόνισε ο Εμμανουήλ Καναβάκης, αντιστράτηγος ε.α.-ειδικός γραμματέας του ΔΣ/ΣΕΕΘΑ.
Οι ομιλίες περιστράφηκαν γύρω από το παρελθόν και το μέλλον των ελληνο-ισραηλινών σχέσεων, τις νέες συνθήκες που
διαμορφώνονται ύστερα από την Αραβική Άνοιξη και τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Ο κ. Σ. Ρούσσος μίλησε, ειδικότερα, για έναν νέο, πολύ μεγάλο ανταγωνισμό που διαμορφώνεται στον χώρο της Ευρασίας και για την ανάδειξη νέων ηγεμονικών δυνάμεων, μη αραβικών, στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής. Αναφέρθηκε, επίσης, στο κόστος που
έχει η ανάμιξη οποιασδήποτε χώρας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο ειδικό βάρος των ελληνο-αραβικών σχέσεων και, τέλος, τόνισε ότι οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις θα
πρέπει να βασίζονται στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Στη
συνέχεια, ο κ. Μπαλτζώης αναφέρθηκε στην ιστορική συνέχεια της εβραϊκής παρουσίας στη γη της Παλαιστίνης, μίλησε για την προσωπική του εμπειρία από την υπηρεσία του
στο Ισραήλ ως ακόλουθος Άμυνας. Κλείνοντας, υπογράμμισε τη θετική εξέλιξη της ελληνο-ισραηλινής προσέγγισης
και τα οφέλη που προκύπτουν και για τις δύο χώρες. Τέλος,
ο κ. Βίκτωρ Ελιέζερ, ύστερα από μία εκτενή αναφορά - τόσο χρονολογική όσο και επεξηγηματική - στο παρελθόν των
ελληνο-ισραηλινών σχέσεων και στους παράγοντες που παλαιότερα εμπόδισαν τη μεταξύ των δύο χωρών συνεργασία,
ανέλυσε τη δυναμική και την μέχρι τώρα πορεία της νέας
προσέγγισης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον διαμορφωθέντα
άξονα Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα και τόνισε τα αμοιβαία οφέλη
που προκύπτουν με δεδομένη τη σημερινή σύνθετη εικόνα
της πολιτικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του και αναφερόμενος στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις, επισήμανε το πλήθος πεδίων (οικονομία,
παιδεία, τουρισμό, πολιτισμό κ.ά.) που συνιστούν εν δυνάμει πεδία από κοινού δράσης και καθιστούν τη συνεργασία
Ελλάδας-Ισραήλ μία στρατηγική και όχι ευκαιριακή επιλογή.

Παρουσίαση του βιβλίου
«Ο Πρίγκιπας του Πλανήτη Βίκτωρ»
Στις 18.12.11 παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο της
Ι.Κ. Αθηνών το νέο βιβλίο της κας Βεατρίκης Σαΐας - Μαγρίζου με τίτλο «Ο Πρίγκιπας του Πλανήτη Βίκτωρ».
Στην παρουσίαση συμμετείχε η ηθοποιός κα Στέλλα
Παπαδημητρίου, η οποία
μίλησε για τη συγγραφέα
και το έργο της και επεσήμανε πως ο άνθρωπος
ξεκίνησε να αφηγείται
παραμύθια από την προϊστορική εποχή, τονίζοντας έτσι την σπουδαιότητά τους.
Η συγγραφέας με συντελεστές
Για το βιβλίο μίλησε η εκτης εκδήλωσης
παιδευτικός κα Ιφιγένεια
Αντωνίου, η οποία είπε ότι
όλοι μεγαλώσαμε με παραμύθια, και ο «Μικρός Πρίγκιπας»
της κας Μαγρίζου ξέρει από τη σοφία του παραμυθιού. Ο Βίκτωρ γεννήθηκε σε ένα πλανήτη με 1.000 μόνο κατοίκους,
πήρε ως δώρα από τρεις σοφούς, το χρόνο, το χώρο και την
τύχη και ήρθε στη γη για να κάνει ένα είδος μεταπτυχιακού
για να επιστρέψει στον πλανήτη του ως φωτισμένος βασιλιάς.
Ο Βίκτωρ είναι ένα αστέρι στον ουρανό που κάποτε πέρασε
από τη γη, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που άφησαν τις οικογένειές τους στη γη. Γι’ αυτές τις οικογένειες
έγραψε το παραμύθι της η συγγραφέας.
Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν τόσο η συγγραφέας
όσο και ο ηθοποιός Αλβέρτος Φάις.
ΒΟΛΟΣ
Εορτασμός του Χανουκά
Τη Δευτέρα 26.12.11, παρουσία των περισσότερων μελών
μας, έγινε στο Κοινοτικό Κέντρο εκδήλωση για τον εορτασμό του Χανουκά.
Τη Χανουκία άναψαν τα παιδιά της Κοινότητας και στη συνέχεια ο κ. Βίκτωρ Φιλοσώφ, εκ μέρους της Κοινότητας, προσέφερε δώρα στα παιδιά και στους φοιτητές.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης τιμήθηκε η κα Τζένη Κοέν για την
πολύχρονη και σημαντική προσφορά της προς την Κοινότητα.
Ο κ. Μαρσέλ Σολομών στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική συνεισφορά της κας Κοέν στη Χεβρά Κεδοσά,
καθώς και στη βοήθεια όλων όσων κατά καιρούς συμβάλουν
στο έργο της Χεβρά. Η κα Κοέν συγκινημένη παρέλαβε την
τιμητική πλακέτα και ευχαρίστησε την Κοινότητα.
Ακολούθησε συνεστίαση, προσφορά της Κοινότητας, που
έγινε σε εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα.

Εορτασμός του Χανουκά
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011 η Μπενώτ πραγματοποίησε
εκδήλωση για τη γιορτή του Χανουκά στο Πνευματικό Κέντρο
της Ι.Κ. Αθηνών. Ανάφτηκαν κεριά για χαρμόσυνα γεγονότα
αλλά και στη μνήμη αγαπημένων προσώπων που δεν είναι
πια μαζί μας. Το φως των κεριών πλημμύρισε με λαμπρότητα
την αίθουσα όπως ταιριάζει σε αυτή την χαρούμενη γιορτή.
Την προσευχή του Χανουκά διάβασε η κα Πώλα Τσεζάνα, το
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EΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ

ΣΜ

Επίσκεψη στο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο
Τη Δευτέρα 19.12.2011 επισκέφτηκαν τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο, ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών και Βίκτωρ Φιλοσώφ, συνοδευόμενοι από τον εκπρόσωπο της Νεολαίας κ. Ζακίνο Κοέν, προκειμένου να του ευχηθούν για τις γιορτές. Ο Σεβασμιότατος όπως πάντα τους
υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα.
Ο κ. Ζακίνος Κοέν πρότεινε να γίνει συνάντηση μεταξύ των
Νεολαιών Χριστιανών και Εβραίων, με βασικό στόχο το διάλογο και τη γνωριμία.
Ο Σεβασμιότατος υιοθέτησε με ενθουσιασμό την πρόταση και έτσι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4.1.2012.

Ιστορική συμφωνία Αρχιραββίνου Ισραήλ
και Αρχιεπισκόπου Κύπρου
Ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ και ο Αρχιεπίσκοπος
Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομος υπέγραψαν,
στις 5.12.2011, στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, στη Λευκωσία, μία
ιστορικής σημασίας Διακήρυξη.
Η Διακήρυξη επισημοποιεί τη δέσμευση των δύο πλευρών στην
ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων ενώ βεβαιώνει το αβάσιμο του δόγματος της συλλογικής ευθύνης του εβραϊκού λαού για τη σταύρωση του Ιησού. Είναι η πρώτη φορά που Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκάθαρα αποδοκιμάζει το δόγμα αυτό, το
οποίο από αιώνων υπήρξε ο θεμελιώδης παράγων ανάπτυξης
του θρησκευτικού αντισημιτισμού στην Ευρώπη.

Εκδήλωση για την κοπή πίτας του Συνδέσμου
νέων Ι.Μ. Δημητριάδος

Η Διακήρυξη αναφέρει μεταξύ των άλλων:
«Εμείς, ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ και ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Χρυσόστομος ευχαριστούμε το Θεό για
την ευλογημένη ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού και βεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην ενδυνάμωση των άριστων σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ». Στη Διακήρυξη διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι η Εκκλησία της Κύπρου ουδέποτε συμμετείχε
σε κατηγορίες περί συλλογικής ευθύνης, ούτε σε συστηματική άρνηση του Εβραϊσμού. «Συνεπώς βεβαιώνουμε την αποδοκιμασία παρόμοιων προκαταλήψεων ως ασυμβίβαστων με τα
διδάγματα των Ιερών Γραφών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε αποκηρύξει
το δόγμα περί συλλογικής ευθύνης των Εβραίων, ήδη από το
1965 με τη Διακήρυξη Nostra Aetate που ψήφισε η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε συνέντευξη που έδωσε στην
Jerusalem Post ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ:
«Σήμερα υπογράψαμε μια ιστορική διακήρυξη για τις σχέσεις
μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μέχρι τώρα οι
Ορθόδοξες Εκκλησίες ήταν απρόθυμες ως προς την ανάληψη
παρόμοιων πρωτοβουλιών, ωστόσο, η Εκκλησία της Κύπρου με
τη σημερινή διακήρυξη ανέλαβε αυτή την ευθύνη… Ελπίζουμε ότι τώρα, σταδιακά, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ανάλογους δεσμούς σχέσεων και με άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες,
όπως την Ελληνική και τη Ρωσική».
Ο Αρχιραββίνος Μέτζκερ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο
εθνικό ζήτημα της κατοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου
από την Τουρκία, λέγοντας:
«Περιδιαβαίνοντας τους δρόμους αυτής της χώρας δεν μπορείς παρά να συναντήσεις πολίτες που θα σου μιλήσουν για
τον πόνο που νιώθουν για την κατοχή του μισού νησιού τους
από την Τουρκία».
Επίσης, η Διακήρυξη επιβεβαιώνει τα διδάγματα του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού σχετικά με την ιερότητα της ζωής
και ως εκ τούτου αναφέρει:
«Καταδικάζουμε κάθε πράξη που βεβηλώνει την ιερότητα αυτή, ιδιαίτερα πράξεις βίας και τρομοκρατίας κατά αθώων και
ειδικότερα όταν αυτές εμπλέκουν κατάχρηση του ονόματος
του Θεού και της θρησκείας».
(Αποσπάσματα από άρθρο της Jerusalem Post, 8.12.2011)

Στις 4.1.12 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση προς τιμήν
της σπουδάζουσας νεολαίας και των νέων που συμμετέχουν
στις μεταλυκειακές συνάξεις των ενοριών της Μητροπόλεως Δημητριάδος, καθώς και των εργαζομένων νέων ηλικίας
18 έως 35 ετών, με την παρουσία εκπροσώπων της νεολαίας
της Ι.Κ. Βόλου. Το προεδρείο των νέων της Μητρόπολης και
ο υπεύθυνος νεότητας πατέρας Χρήστος Χαχαμίδης υποδέχτηκαν θερμά τα νεαρά μέλη της Ι.Κ. Βόλου.
Ακολούθησαν οι πατροπαράδοτες ευλογίες για την κοπή της
πίτας από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο και στη
συνέχεια η πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων κα Μαρία Αθανασιάδη αφού καλωσόρισε τα μέλη της Ι.Κ. Βόλου, ζήτησε
την ευλογία του Σεβασμιότατου.
Στην προσφώνησή του ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην
σημαντική παρουσία των μελών της Ι.Κ. Βόλου και μίλησε
για τη διάθεση ενότητας που πρέπει να μας διακρίνει και
για το πόσο σημαντική είναι η σύσφιξη των σχέσεων των
Κοινοτήτων μας.
Στη συνέχεια ο κ. Ζακίνος Κοέν ευχαρίστησε το Σεβασμιότατο και το Σύνδεσμο Νέων της Μητρόπολης για την πρόσκλησή τους, ενώ δεσμεύτηκε να προσπαθήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη των ήδη πολύ καλών σχέσεων μεταξύ των αντίστοιχων φορέων.
Ακολούθησε πολιτιστικό πρόγραμμα και δεξίωση, για τα
οποία είχαν μεριμνήσει ο Σύνδεσμος Νέων της Μητρόπολης.
Παρουσίαση εργασίας με θέμα τους Έλληνες Εβραίους
Σε ειδική εκδήλωση που έγινε πρόσφατα σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο καθηγητής κ. Πάρις Παπαμίχος –
Χρονάκης παρουσίασε την εργασία του με θέμα «Ζώντας μαζί στην ύστερη Οθωμανική και Μεταοθωμανική Θεσσαλονίκη. Εβραίοι, Έλληνες και ο μετασχηματισμός της αστικής κοινωνίας 1870 - 1922».
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής
κοινότητας, φοιτητές, μέλη της Ι.Κ. Βόλου και πλήθος κόσμου.
Μετά την παρουσίαση ο κ. Παπαμίχος απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού.

7

Τα Νέα μας

Ιανουάριος 2012

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με τη Γερμανική Κυβέρνηση, η Claims Conference πέτυχε αλλαγές στα κριτήρια ένταξης
για τα προγράμματα Article 2 Fund και Hardship Fund, δίνοντας
τη δυνατότητα σε περισσότερους επιζώντες του Ολοκαυτώματος να λάβουν αποζημιώσεις. Όλες οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου του 2012.
• Article 2 Fund (Συνοπτική επισκόπηση):
Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος μπορούν να υπαχθούν
στο πρόγραμμα Article 2 Fund για την καταβολή αποζημίωσης
εφόσον δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ήδη κάποιας μορφής
σύνταξη από τον Δυτικογερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για
τις Αποζημιώσεις (West German Federal Indemnification LawBundesentschädigungsgesetz/BEG), το Article 2 Fund, το Κεφάλαιο Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEEF), τον Αυστριακό
Νόμο για την ανακούφιση των θυμάτων (Austrian Law regarding
Relief for victims-Opferfürsorgegesetz/OFG, PRV, Υπουργείο
Οικονομικών του Ισραήλ - Israeli Ministry of Finance under the
Nazi Persecution Disabled Persons law 5717-1957, και:
(i) διετέλεσαν έγκλειστοι για τουλάχιστον 12 μήνες σε «γκέτο»,
όπως ο όρος προσδιορίζεται από τη γερμανική κυβέρνηση, ή
(ii) διετέλεσαν εν κρυπτώ για τουλάχιστον 12 μήνες υπό απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς πρόσβαση στον έξω κόσμο σε περιοχές υπό γερμανική ναζιστική κατοχή ή σε κράτη-δορυφόρους
του ναζιστικού καθεστώτος (ναζιστική υποκίνηση), ή
(iii) διετέλεσαν με πλαστή ταυτότητα ή πλαστά έγγραφα για
τουλάχιστον 12 μήνες σε περιοχές υπό γερμανική ναζιστική
κατοχή ή σε κράτη-δορυφόρους του ναζιστικού καθεστώτος
(ναζιστική υποκίνηση).
Επιζώντες του Ολοκαυτώματος ηλικίας 75 ετών και άνω οι οποίοι διετέλεσαν έγκλειστοι σε «γκέτο», όπως ο όρος προσδιορί-

ζεται από τη γερμανική κυβέρνηση για περίοδο τουλάχιστον
3 μηνών (αλλά για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών) και δεν
λαμβάνουν ήδη κάποιας μορφής σύνταξη από Γερμανική πηγή
όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να θεωρηθεί ότι
πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για την καταβολή ειδικής μηνιαίας σύνταξης 240 ευρώ.
Για την ένταξη των αιτούντων πρέπει επίσης να πληρούνται τα
λοιπά κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες του Article 2 Fund. Αναλυτικές πληροφορίες στο www.claimscon.org.
Καταβολές για εγκεκριμένες αιτήσεις του Article 2 Fund σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, θα έχουν αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων από την Claims Conference,
αλλά όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2012.
• Hardship Fund (Συνοπτική επισκόπηση):
Εφάπαξ αποζημιώσεις ύψους 2.556 ευρώ του προγράμματος
Hardship Fund μπορεί να καταβληθούν σε επιλέξιμους αιτούντες που ήταν κάτοικοι συγκεκριμένων δυτικοευρωπαϊκών κρατών κατά την περίοδο των Ναζιστικών διώξεων και την περίοδο
του Global Agreement. «Δυτικοί διωκόμενοι» που θεωρούν ότι
μπορούν να είναι επιλέξιμοι και δεν έχουν υποβάλει σχετική
αίτηση στο Hardship Fund, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους. «Δυτικοί διωκόμενοι» δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση μέσω του Hardship Fund μόνον εάν δεν έχουν λάβει
προγενέστερη αποζημίωση από Γερμανική πηγή (όπως αναφέρεται στο παραπάνω τμήμα του Article 2 Fund), συμπεριλαμβανομένου του Global Agreement.
Αναλυτικές πληροφορίες στο www.claimscon.org.
Διεύθυνση: Claims Conference Fonds, Sophienstr. 44, D 60487
Frankfurt am Main, tel.: ++49 69 - 9707010, fax : ++49 69 - 970
70140, email: A2-HF-CEEF2@claimscon.org

Η τοπική ιστορία στα σχολεία
• Απόσπασμα από άρθρο του κ. Γιώργου Λιόλιου στο ιστολόγιο
«Χανιά - Βέροια», 6.12.2011.
Το Υπουργείο Παιδείας, με πρόσφατη απόφαση της υφυπουργού Ε. Χριστοφιλοπούλου, εισάγει πλέον στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την πιλοτική εφαρμογή του διδακτικού αντικειμένου / μαθήματος της
Τοπικής Ιστορίας.
Φρονώ ότι πρόκειται για μια πρωτοποριακή, καινοτόμο, φιλόδοξη και κυρίως ενθαρρυντική πρωτοβουλία της Πολιτείας, η
οποία με τέτοιου είδους αποφάσεις δείχνει να αντιλαμβάνεται την ανάγκη για ένα νέο, φρέσκο και ευρύτερο προσανατολισμό της εκπαίδευσης, έξω από τα στενά και ασφυκτικά όρια
του στερεοτυπικού προγράμματος σπουδών που εφαρμοζόταν
επί δεκαετίες. Είναι ελπιδοφόρο ότι στοιχίζεται στο δημόσιο
διάλογο που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια στην επιστημονική (και όχι μόνο) κοινότητα της Ελλάδας, και ο οποίος έχει
στρέψει το ενδιαφέρον του στην μικροϊστορία, δηλαδή σε μια
ιστορία των υποκειμένων αλλά και σε μια ιστορία των τοπικών
κοινωνιών που τελικά συνθέτουν ως επιμέρους φαινόμενα το
όλον, το γενικό.
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτού του νέου προγράμματος σπουδών,
επιλέχθηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων τοπικής ιστορίας, και σε
ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των σχολείων της

Βέροιας, ως διδακτικό αντικείμενο «Η εβραϊκή συνοικία της
Βέροιας και οι Εβραίοι στη Μακεδονία».
Οφείλω να διευκρινίσω ότι ήδη τα τελευταία δύο χρόνια αρκετοί εκπαιδευτικοί της Βέροιας τόσο της πρωτοβάθμιας όσο
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν επικεντρώσει,
στα πλαίσια ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον των μαθητών προς την ιστορία της διαδρομής του εβραϊσμού της Βέροιας, την αρχιτεκτονική της εβραϊκής συνοικίας και της συναγωγής και κυρίως γύρω από τον διωγμό των Εβραίων της πόλης. Η εξοικείωση των μαθητών με τα παραπάνω ερευνητικά /
διδακτικά ζητούμενα, γίνεται με επιτόπιες επισκέψεις, ξεναγήσεις, συναντήσεις με ανθρώπους που γνωρίζουν πτυχές της
ιστορίας της Κοινότητας της Βέροιας, με την χρήση βιβλιογραφίας και οπτικοακουστικών μέσων κ.ά.
Συνεπώς, η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου, βρίσκει ήδη
αρκετούς εκπαιδευτικούς της Βέροιας προετοιμασμένους να
υλοποιήσουν και υπηρετήσουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και τον ρόλο τους και θα ήταν ευχής έργο να αποδώσει τους εισαγωγικούς της στόχους, ώστε σε έναν ορίζοντα γενιάς ανθρώπων, η νεολαία της Βέροιας να εντάξει στη συλλογική συνείδηση και μνήμη την εβραϊκή συνιστώσα της πόλης που μέχρι πριν
λίγα χρόνια ήταν απωθημένη στον πάτο της μνήμης της πόλης.
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