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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2012
Η φετινή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος έδωσε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και νέα στοιχεία στον τρόπο υπόμνησης της
τραγικής επετείου στη χώρα μας: η ενεργή συμμετοχή νέων,
όπως στην περίπτωση της Αθήνας όπου, για πρώτη φορά φέτος -εκτός από τις εκδηλώσεις της Κοινότητας και της Περιφέρειας- έγιναν άλλες τρεις υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις. Επίσης, η συμμετοχή όχι μόνο των Περιφερειών αλλά και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και τα αφιερώματα με επιμέλεια τοπικών σχολείων, όπως στην περίπτωση του Βόλου και
της Λάρισας, η αναζήτηση διαφορετικών επιμέρους θεμάτων
για ανάλυση όπως η αξιοποίηση των μαρτυριών, κείμενα αφύπνισης πνευματικών ανθρώπων, προτάσεις πρωτότυπες για
σύγχρονους μνημειακούς χώρους, όπως αυτή του δημάρχου
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη, είναι ορισμένα από τα καινούρια στοιχεία της 27ης Ιανουαρίου 2012.

Στη συνέχεια, επτά Όμηροι με τη συνοδεία επτά νέων, άναψαν
τα κεριά της επτάφωτης λυχνίας. Ακολούθησε η προβολή ενός
σύντομου και συγκινητικού φιλμ με τίτλο «Τα Νούμερα της Ζωής».
Ακολούθησαν ομιλίες από την κα Άννα Μαρία Δρουμπούκη,
υποψήφια διδάκτορα Νεότερης Ιστορίας, την κα Βανέσσα Κιού
απόφοιτο Νομικής, τον κ. Λάζαρο Εφραίμογλου, απόγονο οικογένειας Δικαίων των Εθνών και τον κ. Αλμπέρτο Φόρνη, μέλος της Εβραϊκής Νεολαίας της Αθήνας. Ο κάθε ένας από τους
ομιλητές εξέφρασε την δική του σκοπιά για το Ολοκαύτωμα.
Μεταξύ των ομιλιών προβάλλονταν βίντεο με χαρακτηριστικά
στιγμιότυπα από συνεντεύξεις ομήρων, επεξεργασμένα από
τους νέους που επιμελήθηκαν την εκδήλωση. Τα βίντεο ήταν
ομαδοποιημένα σε τρεις ενότητες - τη ζωή όταν άρχισε η Γερμανική Κατοχή, τη ζωή αυτών που κρύφτηκαν και τη ζωή εκείνων που εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα.
Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η συμμετοχή της χορωδίας του σχολείου της Ι.Κ. Αθηνών που οι μαθητές τραγούδησαν εβραϊκά
και ελληνικά τραγούδια με τη συνοδεία της δασκάλας τους

Στην ΑΘΗΝΑ
«Απόγνωση - Γνώση - Επίγνωση»

Από την
ομιλία του
επιζώντος
ομήρου
κ. Ισαάκ
Μιζάν.

Η αφίσα της φετινής
εκδήλωσης για
την Ημέρα Μνήμης
του Ολοκαυτώματος

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε από την
Περιφέρεια Αττικής και την Ι.Κ. Αθηνών η εκδήλωση για την
Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων & Ηρώων του
Ολοκαυτώματος. Η φετινή εκδήλωση είχε τίτλο «ΑπόγνωσηΓνώση-Επίγνωση» και έγινε με την επιμέλεια της Εβραϊκής Νεολαίας της Αθήνας, στο κέντρο πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
Η τελετή ξεκίνησε με προσφωνήσεις από τον περιφερειάρχη
κ. Ιωάννη Σγουρό, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Άριε Μέκελ, τον
εκπρόσωπο των ομήρων επιζώντων των ναζιστικών στρατοπέδων κ. Ισαάκ Μιζάν, τον γ.γ. θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζή και
εκπρόσωπο του δημάρχου Αθηναίων. «Τη σκυτάλη της φετινής
εκδήλωσης Μνήμης του Ολοκαυτώματος τη δώσαμε στα παιδιά μας για να νιώσουν, να διαδώσουν, να μεταδώσουν και να
συνεχίσουν τη διατήρηση της φρικιαστικής μνήμης αυτού που
έζησαν οι Έλληνες Εβραίοι Όμηροι. Αυτοί που γύρισαν ζωντανοί από το Άουσβιτς και τα άλλα εργοστάσια θανάτου και είναι
σήμερα κοντά μας και τους οποίους τιμούμε όπως κάθε χρόνο»,
είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών.

της μουσικής.
Δυνατή εμπειρία για το κοινό ήταν η στιγμή που χαμήλωσαν τα
φώτα και ζητήθηκε απ΄ όλους να κλείσουν τα μάτια. Ακούστηκαν βηματισμοί, οι οποίοι μεταμορφώθηκαν σε ήχο από βήματα γερμανικής μπότας, ο οποίος εξελίχθηκε σε γερμανικό
στρατιωτικό βηματισμό. Η αίσθηση του φόβου και του τρόμου
που ένιωσαν οι πρόγονοί μας ήταν διάχυτη.
Η τόσο δυνατή συγκινησιακά τελετή, έληξε με ένα «αυθόρμητο» δρώμενο, όπου είκοσι πέντε νέοι της Εβραϊκής Νεολαίας
της Αθήνας, ανέβηκαν στην σκηνή και έσκισαν τις φωτογραφίες
στρατοπέδων που τη διακοσμούσαν έως εκείνη τη στιγμή. Πίσω
τους αποκαλύφθηκε ένα σύνθημα: «Είμαστε εδώ. Αρκεί;». Έτσι,
με δυναμισμό, οι νέοι μας έδωσαν μια υπόσχεση: ότι ούτε αυτοί, ούτε και τα παιδιά τους δεν θα ξεχάσουν το Ολοκαύτωμα.
Οι εκδηλώσεις Μνήμης ολοκληρώθηκαν την επόμενη ημέρα,
27 Ιανουαρίου, με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος.
(Αποσπάσματα από την ιστοσελίδα της Ι.Κ. Αθηνών)
Συνέχεια στη σελ. 4
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n ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ p
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Ισχάκ-Νίκου Τζακ
Λεών, ετών 62.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Τζίλντας Αβραάμ Γιομτώβ, ετών 88.

Απαραίτητα προσόντα η καλή γνώση ξένων
γλωσσών (άριστη γνώση τουλάχιστον αγγλικών) και κομπιούτερ. Προσφέρεται στέγη.
Αποστολή βιογραφικού και πληροφορίες.
Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου, κα Κάρμεν
Κοέν, Σιμμίου & Δωσιάδου, 85100 Ρόδος,
e.mail: jcrhodes@otenet.gr

2. Να εκφράσει προς την οικογένεια της
εκλιπούσης τα θερμά συλλυπητήριά του
και την συμμετοχή του στο πένθος της.
3. Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του αειμνήστου και να το δημοσιεύσει στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

• Η Επιτροπή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης συνέρχεται σε συνεδρίαση στις
18.1.12 κατόπιν της θλιβερής αναγγελίας του θανάτου του
ΧΑΪΜ ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΕΡΑΧΙΑ
συζύγου της κας Βεατρίκης Περαχιά, προέδρου της επιτροπής πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ΙΚΘ.
Τα μέλη της επιτροπής, που γνώριζαν προσωπικά τον εκλιπόντα, αναφέρονται στον
ακέραιο χαρακτήρα του καθώς και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του βίου του
υπήρξε παράδειγμα οικογενειάρχη και
στυλοβάτης μιας εξαιρετικής εβραϊκής
οικογένειας. Κατόπιν η επιτροπή
αποφασίζει ομοφώνως:
1. Να παραστεί στην κηδεία του εκλιπόντος.
2. Να εκφράσει προς την οικογένεια του
εκλιπόντος τα συλλυπητήριά της και την
συμμετοχή της στο πένθος της.
3. Να δωρίσει στη μνήμη του αειμνήστου,
το ποσό των €200 υπέρ των σκοπών του
δημοτικού σχολείου της ΙΚΘ.
4. Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του αειμνήστου και να το δημοσιεύσει στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Αντιπρόεδρος ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΝΜΑΓΙΟΡ

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Το Σάββατο 17.12.2011
έγινε στη Συναγωγή Μοναστηριωτών η
τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπαρ
Μιτσβά) του νεαρού Ηλία Μπενοζίλιο, του
Σάμη και της Χάβας. Ο Ηλίας, με την καθοδήγηση του Σοφολογιότατου Ραββίνου
Θεσσαλονίκης κ. Ελιάου Σιτρίτ, διάβασε
την Περασά της εβδομάδας, μίλησε με
ωριμότητα για τις νέες υποχρεώσεις του
και δέχτηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές
των συγγενών και φίλων που παρέστησαν
στην τελετή.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος για τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου Ραφαήλ Ηλία Φιλοσώφ και
τίμησαν τη μνήμη του.
Η σύζυγος Ντούκα Φιλοσώφ
Τα παιδιά Ηλίας & Λία Φιλοσώφ
Ντόλυ Χαγουέλ
Τα εγγόνια Σολομών & Ραφαήλ Χαγουέλ
Ντέλια & Ραφαήλ Φιλοσώφ
Τα αδέρφια Εσδράς & Νανά Μωυσή
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές
για καλή σταδιοδρομία στον Αλμπέρτο
Ισαάκ Σολομών για την απόκτηση με άριστα πτυχίου από το Τμήμα Οικονομικής
Θεωρίας και Πολιτικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
H Ι.Κ. Ρόδου ενδιαφέρεται να προσλάβει
εποχιακό υπάλληλο, κατά προτίμηση γυναίκα, για την περίοδο 15 Απριλίου 201215 Νοεμβρίου 2012. Αρμοδιότητες γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή και ξενάγηση επισκεπτών σε Συναγωγή και Μουσείο. Εργασία 6 ημερών την εβδομάδα.

Για τον Χ. Περαχιά
• Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση στις 18.1.12
μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του
ΧΑΪΜ ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΕΡΑΧΙΑ
σύζυγο του μέλους της Κοινοτικής Συνέλευσης κας Βεατρίκης Περαχιά.
O πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρεται στην προσωπικότητα του αειμνήστου εκλιπόντος,
την επιτυχημένη πορεία του στην ζωή, τον
επιχειρηματικό και τον οικογενειακό στίβο. Υπογραμμίζει επίσης ότι ο αείμνηστος
βρέθηκε στο πλευρό της Κοινότητας προσφέροντας, μέσω των επιτροπών, τις υπηρεσίες του όπως και όποτε του ζητήθηκε.
Κατόπιν το Κοινοτικό Συμβούλιο
αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να παραστεί στην κηδεία του εκλιπόντος.
2. Να εκφράσει προς την οικογένεια του
εκλιπόντος τα συλλυπητήριά του και την
συμμετοχή του στο πένθος της.
3. Να δωρίσει, εις μνήμην του αειμνήστου,
το ποσό των €200 υπέρ των σκοπών του
δημοτικού σχολείου της ΙΚΘ.
4. Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του αειμνήστου και να το δημοσιεύσει στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γενικός Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ
• Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης συνήλθε στις 18.1.12 σε έκτακτη συνεδρίαση μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του
ΧΑΪΜ ΠΕΡΑΧΙΑ
συζύγου του μέλους της Κοινοτικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κας Περαχιά Βεατρίκης, ο οποίος επί χρόνια προσέφερε εθελοντικά τις
υπηρεσίες του στην Ι.Κ.Θ. σαν μέλος διαφόρων επιτροπών και
Αποφασίζει:
1. Να παραστεί στην κηδεία του εκλιπόντος.
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• Η Επιτροπεία του Ιδρύματος «Ετς Αχαϊμ»,
με βαθιά οδύνη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 18 Ιανουαρίου 2012 και
ώρα 6μ.μ., ύστερα από την θλιβερή αγγελία του θανάτου του αείμνηστου
ΧΑΪΜ (ΜΙΜΗ) ΠΕΡΑΧΙΑ
συζύγου της προέδρου του Ιδρύματος Βεατρίκης Περαχιά το γένος Μπαρτζιλάι, και
αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της
στην οικογένεια το εκλιπόντος.
2. Να κατατεθεί στη μνήμη του και αντί
στεφάνου το ποσό των 200 ευρώ υπέρ
του Εβραϊκού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.
3. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στον εβραϊκό Τύπο.
4. Να παραστεί σύσσωμη στην κηδεία του.
Ο Αντιπρόεδρος ΠΙΓΧΑΣ ΠΑΡΕΝΤΕ
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«Το Ολοκαύτωμα στη σχολική και τη δημόσια ιστορία»

«Το Ολοκαύτωμα στις Μαρτυρίες»
Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κόσμου διοργανώθηκε
την Τετάρτη 1.2.2012 από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και
την Πρεσβεία του Ισραήλ, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, συζήτηση με θέμα «Το Ολοκαύτωμα
στις μαρτυρίες. Η Ιστορία και η φρίκη μέσα από τα μάτια των
Εβραίων μαρτύρων».
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Ανταίος Χρυσοστομίδης,
διευθυντής ξένης λογοτεχνίας των εκδόσεων «Καστανιώτη»
και ομιλητές οι: Χάγκεν Φλάισερ, ομότιμος καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Άννα Μαρία Δρουμπούκη, ιστορικός,
Νίκος Δαββέτας, συγγραφέας και ο Ισαάκ Μιζάν, επιζών του
Ολοκαυτώματος.
Η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις γραπτές και προφορικές
μαρτυρίες Ελλήνων επιζώντων του Ολοκαυτώματος, καθώς και
στην αποτύπωση της φρίκης του Ολοκαυτώματος στη λογοτεχνία.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση του προγράμματος Visual History Archive (USC) από την κα Δρουμπούκη, ένα
αρχείο που περιέχει σχεδόν 52.000 βίντεο-συνεντεύξεις από
επιζώντες και μάρτυρες του Ολοκαυτώματος, πρόσβαση στο
οποίο απέκτησε πρόσφατα το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις 25.1.2012, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, του Ιδρύματος Ωνάση, διοργάνωσε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στη σχολική και
τη δημόσια ιστορία», στα πλαίσια του ευρύτερου κύκλου διαλέξεων της Στέγης με τίτλο «Η αφήγηση της Ιστορίας και η
διδασκαλία της ως ιστορικά φαινόμενα». Έγκριτοι πανεπιστημιακοί, όπως η ομότιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, ο κ. Στράτος Δορδανάς καθηγητής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η κα Ελένη Μουρμαντζή λέκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η ιστορικός
κα Ρένα Μόλχο, εξέτασαν το θέμα εστιάζοντας σε κρίσιμα
ζητήματα, όπως η διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης
μέσα από την αντιμετώπιση του μαθήματος της ιστορίας στο
σχολείο και μέσα από τη δημόσια συζήτηση για θέματα ιστορίας. Εξετάστηκε ακόμη το πώς πολιτικοί στόχοι και γενικότερες κοινωνικές τάσεις μιας εποχής επηρεάζουν τον τρόπο
διδασκαλίας της Ιστορίας.
Εκδήλωση από το Χριστιανικό Κέντρο Αθηνών
Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012 η γενική γραμματέας του
Κ.Ι.Σ. Ελλάδος κα Λίλιαν Καπόν παρέστη σε μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική εκδήλωση, στη μνήμη αυτών που
χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Εκείνο που την διαφοροποιούσε
από άλλες ανάλογες εκδηλώσεις ήταν ότι ήταν οργανωμένη
με πρωτοβουλία του κ. Σταύρου Ιγνατίου, ποιμένα της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Επίσημοι προσκεκλημένοι από το Ισραήλ
ήταν ο κ. Ισραέλ Ποχτάρ, πρόεδρος Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, ο κ. Ελί Ναχτ, πρόεδρος του Συλλόγου Ισραηλινής Νεολαίας, η κα Γκιτάς Κόϊφμαν, πρόεδρος του Εθνικού Εβραϊκού
Οργανισμού των Επιζησάντων του Ολοκαυτώματος και η κα
Λία Σεμτόβ, μέλος της Κνέσσετ.
Η κα Λίλιαν Καπόν απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Κ.Ι.Σ.
Ελλάδος στο πολυπληθές ακροατήριο, όπου μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη συμπαράταξης όλων των υγιών τάξεων της
κοινωνίας μας για τη δημιουργία μιας γιγάντιας ασπίδας που
θα την θωρακίσει έναντι όλων εκείνων των δυνάμεων που
οδηγούν στο σκοτάδι και προξενούν ρήγματα, όλο και περισσότερο αγεφύρωτα.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσική Χέντελ και Σκαρλάτυ, με εξαίρετους ερμηνευτές στο πιάνο, στο βιολί και στο
τραγούδι.
Ακολούθησε προβολή συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ, με θέμα
τα στρατόπεδα θανάτου.
Δύο νέοι άναψαν συμβολικά κεριά στη μνήμη των αθώων
θυμάτων του ναζισμού και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή από
τους παριστάμενους.
Η βραδιά έκλεισε με ομιλία του κ. Σταύρου Ιγνατίου που χαρακτηριζόταν από την ευθύτητα και την γενναιότητα με τις
οποίες εκφράζει τις θέσεις του.
Παρόμοιες εκδηλώσεις συνιστούν μήνυμα ελπίδας για την
ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδας και του Ισραήλ που είναι βασισμένες και στην αλληλοκατανόηση και
αποτελούν εγγύηση για ειρήνη και σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στις 29 Ιανουαρίου 2012, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης οργάνωσαν στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Ελευθερίας τελετή για την Ημέρα Μνήμης
του Ολοκαυτώματος, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της
αυτοδιοίκησης, των διπλωματικών Αρχών και πλήθους κόσμου.
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από το Ραββίνο

Άποψη των επισήμων στην τελετή της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης, κ. Ελιάου Σιτρίτ και ακολούθησε χαιρετισμός
του εκπροσώπου της Κυβέρνησης, υφυπουργού Εξωτερικών
κ. Δημήτρη Δόλλη, ο οποίος αναφέρθηκε στη δέσμευση της
Ελλάδας να συνεχίσει τη μελέτη της παρουσίας της ιστορικής
εβραϊκής κοινότητας στη χώρα. Ο πρέσβης του Ισραήλ, κ. Αριέ
Μέκελ, στον χαιρετισμό του τόνισε ότι παρόλο που το Ολοκαύτωμα έχει αναγνωριστεί διεθνώς υπάρχουν δυστυχώς ακόμα
χώρες και άνθρωποι που αρνούνται την ύπαρξή του, ενώ έκανε αναφορά και στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ.
Ο αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονί-
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κης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, μίλησε για το ρόλο της Ισραηλιτικής Κοινότητας στη διαμόρφωση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης, ενώ ο δήμαρχος, κ. Γιάννης Μπουτάρης,
μεταξύ άλλων δήλωσε την πρόθεσή του να μετατραπεί η πλατεία Ελευθερίας σε πάρκο μνήμης για τους Εβραίους της πόλης, καθώς και ότι θα ανεγερθεί ένα μνημείο εντός του ΑΠΘ,
όπου βρισκόταν το παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί του εκτελεστικού διευθυντή της
American Jewish Committee, κ. Ντέιβιντ Χάρις και του προέδρου
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, που αναφέρθηκαν στην καταστροφή
που υπέστη το εβραϊκό στοιχείο στη Θεσσαλονίκη και τόνισαν
τη σημασία της διατήρησης της μνήμης του Ολοκαυτώματος.
«Το Μνημείο, ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε, υπενθυμίζει
και διδάσκει τους νεώτερους το πόσο μπορεί να υποβαθμιστεί
η συνείδηση του ανθρώπου όταν κυριαρχείται από τη μισαλλοδοξία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σαλτιέλ.
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των
Αρχών, του Διπλωματικού Σώματος, Σωματείων, εκπροσώπων
των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος και Συλλόγων της πόλης.

του Υπουργείου Εξωτερικών, που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς παρουσίασε μαρτυρίες και σκηνές ζωής ανθρώπων που έζησαν το Ολοκαύτωμα και επισήμανε: «Η ανθρωπότητα οφείλει και πρέπει να εγρηγορεί. Στη χώρα μας το κακό
έχει πολλές μορφές και ελλοχεύει παντού. Καμία κοινωνία δεν
πρέπει να θεωρείται διασφαλισμένη από φαινόμενα μισαλλοδοξίας και φανατισμού. Πεποίθηση όλων μας είναι πως στον
αιώνα της παγκοσμιοποίησης είναι αδιανόητο πως μπορεί να
εξασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια χωρίς το σεβασμό και
την ανοχή της διαφορετικότητας του άλλου, χωρίς διάλογο και
ελεύθερη διακίνηση ιδεών». Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος κα Μίνα Μαυρογιάννη, έκλεισε με την
απαγγελία ποιήματος από την κα Σάρα Φάις. Είχε προηγηθεί,
στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής, επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι και καταθέσεις
στεφάνων από Αρχές και φορείς της πόλης, εβραϊκούς οργανισμούς και κοινότητες.
Εκδήλωση στην Πλατεία Άννας Φρανκ
Στο πλαίσιο της φετινής επετείου Μνήμης, που ήταν αφιερωμένη στα 1.500.000 παιδιά που αφανίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα μία ακόμη εκδήλωση το
πρωί της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου 2012, στην Πλατεία Άννας
Φρανκ, με τη συνεργασία και της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη
φορά, μετά την ονοματοθεσία της πλατείας και την τοποθέτηση
της αναθηματικής στήλης της Άννας Φρανκ από τον Δήμο Λαρισαίων, που ο χώρος αυτός αξιοποιήθηκε και ζωντάνεψε από
νέες παρουσίες και φωνές. Την εκδήλωση άνοιξε η διευθύντρια

Στη ΛΑΡΙΣΑ
Με μάτια θολά από τη συγκίνηση η Νάκη Μπέγα, η τελευταία
από τους επιζώντες των στρατοπέδων θανάτου στην Κοινότητα της Λάρισας, άναψε το πρώτο από τα έξι κεριά στη μνήμη
των 6.000.000 θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ανοίγοντας έτσι
την τελετή για την Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος,
που έγινε στη Συναγωγή της Λάρισας, στις 26 Ιανουαρίου 2012.
Την ακολούθησαν ο Ραββίνος και ο πρόεδρος της Κοινότητας,

Στιγμιότυπο
από
το δρώμενο
των μαθητών
του εβραϊκού
Σχολείου
Λάρισας

Από την
ομιλία
της κας
Τομαή στη
Συναγωγή
Λάρισας

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα Κων. Πράντζου, που αναφέρθηκε
στα παιδιά του Ολοκαυτώματος που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν και κανείς δεν ξέρει τι ανεκτίμητες υπηρεσίες θα είχαν
προσφέρει στον κόσμο. Ακολούθησε ένα εκπληκτικό θεατρικό δρώμενο από το Μουσικό Γυμνάσιο Λάρισας, που δραματοποίησε αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ και
απέδωσε τραγούδια από το «Μαουτχάουζεν». Στη συνέχεια, οι
μικροί μαθητές του εβραϊκού σχολείου Λάρισας, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κας Ρίφκας Βαρούχ πήραν θέση στη
σκηνή, κρατώντας πλακάτ με τα φρικτά ονόματα των στρατοπέδων θανάτου και, με αξιοθαύμαστη για την ηλικία τους σοβαρότητα και ευαισθησία, απέδωσαν κείμενα παιδιών που έζησαν τον
τρόμο του Ναζισμού. Όταν τελείωσαν τις αφηγήσεις τους, γύρισαν τα πλακάτ από την άλλη μεριά και διέδωσαν το μήνυμα της
ημέρας «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» το οποίο επανέλαβαν δυνατά και όλα τα
παιδιά, μαθητές σχολείων της πόλης, που είχαν συγκεντρωθεί
για να παρακολουθήσουν την πολύ ξεχωριστή αυτή εκδήλωση.

καθώς και παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα ομήρων, ανάβοντας
τα υπόλοιπα κεριά, σαν ελάχιστο φόρο τιμής στα αθώα θύματα του πιο αποτρόπαιου εγκλήματος της ανθρώπινης ιστορίας.
Στο χρέος που έχουμε όλοι μας, Εβραίοι και μη, για τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, αναφέρθηκαν όσοι μίλησαν στην εκδήλωση και πιο συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός και η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κα Ρένα Καραλαριώτου, που ήταν και οι βασικοί
οργανωτές της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο πρόεδρος της Κοινότητας Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζος. Αναφέρθηκαν επίσης στη συνειδητοποίηση του μηνύματος που προκύπτει από το Ολοκαύτωμα, ως διδασκαλία για τις
επόμενες γενιές, αλλά και στην υποχρέωση για διαρκή επαγρύπνηση, ώστε να καταπολεμούνται εν τη γενέσει τους φαινόμενα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.
Ακολούθησε η εξαιρετική ομιλία της κας Φωτεινής Τομαή, προϊσταμένης της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου
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Στον ΒΟΛΟ

πους της έναν κήρυκα του αντισημιτικού μίσους, τον μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ».
Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση του «Αδελφοί εν διωγμώ - Μάρτυρες και Μαρτυρίες του Ολοκαυτώματος του Ελληνικού Εβραϊσμού» από το Μουσικό Σχολείο Βόλου, με κείμενα
που είχε επιμεληθεί η διευθύντρια κα Αρετή Τζανετοπούλου.
Η παρουσίαση πλαισιώθηκε με τραγούδια σχετικά με το Ολοκαύτωμα από τη Χορωδία Ελληνικής Μουσικής του Σχολείου,
με την απόδοση ενός σεφαραδίτικου τραγουδιού από τον καθηγητή κ. Πέπο Σάλεμ, μαζί με δύο μαθήτριες, καθώς και με
την συγκινητική ερμηνεία της μαθήτριας Βιολέτας Ντάγκαλου,
που ερμήνευσε το Ελί Ελί στα εβραϊκά. Η Ι.Κ. Βόλου προσέφερε
ένα συμβολικό δώρο στους καθηγητές και τους μαθητές που
παρουσίασαν την εκδήλωση.
Στην εκδήλωση διανεμήθηκε το φυλλάδιο με θέμα «Η καταστροφή του Ελληνικού Εβραϊσμού από τους Ναζί», που έγραψε και επιμελήθηκε ο επίτιμος πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Ραφαήλ Φρεζής.

Στις 5.2.12 η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Ι.Κ. Βόλου τίμησαν
την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η εκδήλωση άρχισε
στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, όπου παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών του Νομού, έγινε επιμνημόσυνη
δέηση από το Ραββίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι. Στη συνέχεια
έγινε η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές και τους φορείς της
πόλης, τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Άριε Μέκελ, τον
αντιπρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Μώρις Μαγρίζο, εκπροσώπους των
Ι.Κ. Ελλάδος, κ.ά., υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου
Βόλου, ενώ άγημα του στρατού απέδωσε τιμές.
Ακολούθησε εκδήλωση, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η οποία ξεκίνησε με το άναμμα 6 κεριών, στη
μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα από τον μοναδικό στο Βόλο εν ζωή όμηρο κ. Ντίνο Μάτσα, τον Ραββίνο Λάρισας, τον πρέσβη του Ισραήλ, τoν περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, τον πρόεδρο της
Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Ομήρων Γερμανίας Ν. Μαγνησίας κ. Νικόλαο Σαμούρη. Το
έβδομο κερί που συμβολίζει την ελπίδα, το μέλλον και την υπό-

Στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στιγμιότυπο
από τη Χορωδία Ελληνικής
Μουσικής
του Μουσικού
Σχολείου
Βόλου

Στιγμιότυπο
από τη Φιλαρμονική
του Δήμου
Ιωαννίνων και
τη σολίστ

σχεση να αγωνιστεί η νέα γενιά ώστε να μη συμβεί ποτέ ξανά
το Ολοκαύτωμα, άναψαν ο Λεονάρντο Κοέν και η Αλεξάνδρα
Στεργίου μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου.
Στη συνέχεια έγιναν προσφωνήσεις από τον περιφερειάρχη
Θεσσαλίας ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως το Ολοκαύτωμα είναι «ένα έγκλημα που γεννά στις μεγαλύτερες αλλά και
τις σημερινές γενιές μια ιερή υποχρέωση: Να το διατηρήσουμε
άσβεστο στη συλλογική μνήμη και να το μεταλαμπαδεύσουμε
στις επόμενες γενιές».
Ακολούθησαν οι προσφωνήσεις του προέδρου της Ι.Κ. Βόλου,
του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιου και του
πρέσβη του Ισραήλ. Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, αναφερόμενος
στην ανάγκη οι θρησκείες να προβάλλουν τα στοιχεία που τις
ενώνουν, είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι ο Χριστός
στην ανθρώπινη ζωή του ήταν Εβραίος.
Στη συνέχεια η κα Βανέσσα Κιου διάβασε την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του κ. Σταυρού Ζουμπουλάκη, διευθυντή του περιοδικού «Νέα Εστία», ο οποίος προσέγγισε το θέμα του Ολοκαυτώματος αναφερόμενος στα θύματα, τους θύτες, σε όσους
συνεργάστηκαν με τους θύτες, αλλά και στους λίγους που βοήθησαν τα θύματα. Στην ομιλία του κ. Ζουμπουλάκη επισημαίνεται πως: «Μνήμη του Ολοκαυτώματος σημαίνει ανύστακτος
αγώνας κατά του αντισημιτισμού και των μεταμορφώσεών του.
Σήμερα που μιλάμε, στην Ελλάδα έχουμε κυβέρνηση στην οποία
μετέχουν αντισημίτες και μία Ιεραρχία που ανέχεται στους κόλ-

Στις 28.1.12 η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, το Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ
Γκανή και την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, διοργάνωσαν
εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος.
Σε μία κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, παρουσία των τοπικών Αρχών και με Γιαννιώτες όλων των
ηλικιών, που παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκδήλωση, αυτό που τονίστηκε από όλες τις πλευρές ήταν ότι τα
Γιάννενα δεν ξεχνούν κι ότι θέλουν να αναδείξουν το πολυπολιτισμικό τους παρελθόν ως εφόδιο για το μέλλον.
Τον σημαντικό ρόλο που έπαιζε η εβραϊκή κοινότητα στα Γιάννενα τόνισε στην προσφώνησή του
ο περιφερειάρχης κ. Αλέκος Καχριμάνης, ενώ ο δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Φίλιππας Φίλιος θύμισε ότι
ο Ναζισμός εξόντωσε στα στρατόπεδα όσους εναντιώνονταν ή θεωρούνταν «άλλοι»...
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ.
Μωυσής Ελισάφ στην ομιλία του
(φωτογραφία) έκανε μια αναδρομή
στη γενεαλογία του αντισημιτισμού,
καταλήγοντας στο ότι στη σημερινή συγκυρία υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν:
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8ενημέρωση
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΗΝ AJC
• Επίσκεψη του εκτελεστικού διευθυντή D. Harris στην Ελλάδα
Από 28 έως 30 Ιανουαρίου 2012 επισκέφθηκε την Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμερικανικής
Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) κ. Ντέιβιντ Χάρις. «Έχουμε επισκεφθεί
την Ελλάδα αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα για
ένα βασικό λόγο: να δείξουμε
τη φιλία και τη συμπαράστασή
μας στις δύσκολες μέρες που
διανύουν η χώρα, οι Έλληνες,
αλλά και ο Ελληνικός Εβραϊσμός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χάρις.
Στην Αθήνα ο κ. Χάρις, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο
του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και
τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών
κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο,
με τον υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Δημήτρη Δόλλη, με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαμαρά και με τον γενικό γραμματέα του
ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλη Καρχιμάκη.
Κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο κ. Χάρις συμμετείχε
στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος, απηύθυνε προσφώνηση και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Άριε Μέκελ, καθώς και με τον
δήμαρχο Θεσσαλονικέων κ. Γιάννη Μπουτάρη.
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις συναντήσεις αφορούσαν την πυρηνική απειλή του Ιράν, τη θετική αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, τις τρέχουσες εξελίξεις στη
Μέση Ανατολή, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Ελλάδα.

• Οικονομική στήριξη από την AJC προς τους ομήρους επιζώντες
Το ΚΙΣΕ και η AJC συνεχίζουν μια παραγωγική συνεργασία δεκαετιών. Στη διάρκεια των ετών αυτών και σε ένα ευρύ φάσμα
ζητημάτων η AJC έχει επανειλημμένα έρθει αρωγός του Ελληνικού Εβραϊσμού.
Κατά το τελευταίο διάστημα, για μία ακόμη φορά, η AJC έδειξε
έμπρακτα την αλληλεγγύη της με δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στήριξης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο κατά την οποία η οικονομική κρίση έχει πλήξει κοινότητες, οργανισμούς και άτομα. Η πιο πρόσφατη δωρεά της AJC οριστικοποιήθηκε ύστερα
από την επίσκεψη του κ. Ντ. Χάρις στην Ελλάδα και αφορά ποσό 48.000 $ υπέρ των ομήρων επιζώντων των ναζιστικών στρατοπέδων ανά την Ελλάδα, που αποτελούν μία από τις πλέον ευαίσθητες ομάδες της κοινότητάς μας.
Τον Νοέμβριο του 2011 είχε προηγηθεί άλλη μια δωρεά της AJC,
ύψους $48.000 προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής, την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και την εν γένει κάλυψη αναγκών των περιθαλπόμενων επιζώντων των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Η νέα εισφορά έγινε προς το ΚΙΣΕ, το οποίο και θα διανείμει
προς τις Ισραηλιτικές Κοινότητες (πλην Θεσσαλονίκης) το κατ΄
αναλογία ποσό βάσει του αριθμού των επιζώντων ομήρων των
στρατοπέδων που οι κατά τόπους Κοινότητες έχουν γνωστοποιήσει στο ΚΙΣΕ.
«Συμπαραστεκόμαστε στην ελληνική εβραϊκή κοινότητα με την
οποία αισθανόμαστε στενά συνδεδεμένοι», τόνισε ο κ. Ντ. Χάρις αναφερόμενος στις δωρεές της AJC. Aπό την πλευρά του ΚΙΣΕ, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δ. Σαλτιέλ σε ευχαριστήρια επιστολή
του προς την AJC τόνισε: «Μέσω των δωρεών σας το Συμβούλιό
μας θα μεριμνήσει για τη διατήρηση παροχής ενός αξιοπρεπούς
επιπέδου υπηρεσιών προς τα άτομα εκείνα που υποφέρουν στα
τελευταία χρόνια της ζωής τους. Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ
και των οκτώ Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας εκφράζω
προς τους φίλους της AJC τις ευχαριστίες, την εκτίμηση και την
ευγνωμοσύνη του Ελληνικού Εβραϊσμού».

Συνέχεια από σελ. 6

Η ανάδυση και πάλι ενός υφέρποντος αντισημιτισμού, πολλές
φορές και από επίσημα χείλη και η κρίση στην οικονομία και
την κοινωνία. Ο κ. Ελισάφ έκλεισε την ομιλία του διαβάζοντας
το συνταρακτικό ποίημα του Πωλ Σελάν «Φούγκα θανάτου».
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο συγγραφέας κ. Νίκος Δαββέτας, ο
οποίος μίλησε για την ευθύνη που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος
να κοιτάξει κατάματα την ιστορία του και τον εαυτό του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως πρέπει «Να ανασυρθούν τα θύματα από την ανωνυμία, να ανακτήσουν τα ονόματά τους, να
βρουν τη μεταθανάτια αξιοπρέπεια που απώλεσαν όταν τους
πετούσαν σε τυχαίους λάκκους πέριξ των στρατοπέδων». Ο κ.
Δαββέτας πρότεινε και κάτι διαφορετικό ως μνημείο μνήμης
που θα μπορούσε να γίνει και στα Γιάννενα και στις άλλες πόλεις, μία ιδέα που υιοθέτησε ήδη όπως είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης: «Χρειαζόμαστε ένα άλλο είδος

μνημείου, κάτι που να διασώζει τα πρόσωπα, τους δημότες ενός
αόρατου δήμου που τελικά χτίστηκε στους αιθέρες. Γι’ αυτούς
που δεν θέλησαν ποτέ να γίνουν ήρωες ή ένδοξα θύματα ταιριάζει ένας απέριττος τοίχος με τα ονόματα των 1.850 δημοτών που απήχθησαν από τον γερμανικό στρατό κατοχής. Όχι
για να τους τιμήσουμε, αλλά γιατί σε αυτόν τον τόπο, οι θυσίες
του λαού είχαν πάντα όνομα, επώνυμο και ηλικία».
Μετά τις ομιλίες, η Φιλαρμονική του Δήμου ερμήνευσε το «Μαουτχάουζεν», του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη, σε μουσική διεύθυνση του Δημήτρη Αμπατζή και σολίστ
την Ιωάννα Φόρτη.
Η εκδήλωση έκλεισε με την ταινία - ντοκιμαντέρ του Αλέν Ρεναί «Νύχτα και Καταχνιά», ένα μνημειώδες έργο του 1955 για
τα στρατόπεδα.
(Αποσπάσματα από την εφημερίδα Πρωϊνά Νέα, 31.1.12)
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επίσκεψη εκπροσώπων του Keren Hayesod
Στις 24 & 25.1.2012 επισκέφθηκαν την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι του Keren Hayesod (KH), με επικεφαλής
τον διεθνή πρόεδρο κ. Ελιέζερ Σάντμπεργκ.
Στις 24.1.12 τα μέλη της αποστολής, συνοδευόμενα από την
κα Μίλλη Σαλτιέλ του ΚΗ Ελλάδος, επισκέφθηκαν το Εβραϊκό Σχολείο της Ι.Κ. Αθηνών, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις
και συνομίλησαν με μαθητές και δασκάλους καθώς και με τον
πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Αλβέρτο Ταραμπουλούς.
Ακολούθησε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περίθαλψης κ. Ισαάκ Μορδεχάι, ο οποίος εξέθεσε τα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν επίσης το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ), όπου τους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του
ΕΜΕ κ. Μάκης Μάτσας και ο πρόεδρος των Φίλων του ΕΜΕ κ.
Γκυ Νατάν, και τους ξενάγησε η διευθύντρια κα Ζανέτ Μπαττίνου. Ακολούθησε επίσκεψη στις δύο Συναγωγές της Αθήνας,
κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, καθώς και
ενημέρωση για καίρια θέματα από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών
κ. Βενιαμίν Αλμπάλα και τα μέλη του προεδρείου.
Στις 25.1.12 τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη και συνοδευόμενα από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ συναντήθηκαν με το δήμαρχο κ. Γιάννη Μπουτάρη.
Ακολούθησε επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και
κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος. Τέλος, τα
μέλη της αποστολής συναντήθηκαν με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, με το οποίο συζήτησαν θέματα που
αφορούν την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα την Κοινότητα Θεσσαλονίκης.
Οι εκπρόσωποι του KH εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους για
τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η Εβραϊκή Κοινότητα της Ελλάδας και διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι μόνη της και
θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσουν
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Συμβούλιο της Κοινότητας και βέβαια με τους παραδοσιακούς
λουκουμάδες από τις κυρίες της Κοινότητας.
ΒΟΛΟΣ
«Μια ζωή, 100 χρόνια»
Στις 6.1.12 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δημαρχείου Βόλου, εκδήλωση για την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του κ.
Ζαχαρία Σακκή με τίτλο «Μια ζωή, 100 χρόνια» που διοργάνωσαν ο Δήμος Βόλου, η Ι.Κ. Βόλου και το Ελληνικό Μορφωτικό
Κέντρο (ΕΜΚ) της ελληνικής κοινότητας του Μιλάνο.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην παρουσία της οικογένειας Σακκή στην πόλη του Βόλου.
Στη συνέχεια χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου
κ. Μαρσέλ Σολομών, που εξήρε την φιλανθρωπική δράση και
στήριξη της οικογένειας Σακκή προς την Κοινότητα. Ακολούθησε ομιλία του κ. Ν. Βελησιώτη, προέδρου του ΕΜΚ του Μιλάνο,
ο οποίος μίλησε για την εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα του κ. Ζαχαρία Σακκή στην ιταλική πόλη.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από την κοινωνιολόγο κα Νένα Ζήση, η οποία ξετύλιξε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου τη
θαυμαστή διαδρομή των 100 σχεδόν χρόνων του κ. Ζαχαρία. Η
κα Ζήση ανέδειξε τα δυνατά στοιχεία του και περιέγραψε με
σαφήνεια, αφ’ ενός το δυναμικό χαρακτήρα του κ. Σακκή και
αφετέρου το επιχειρηματικό δαιμόνιο, χαρακτηριστικά που του
επέτρεψαν σε μια εποχή διωγμών και κατατρεγμών του εβραϊκού στοιχείου να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς
βολιώτες της διασποράς. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο κοινωνικό
του έργο και στην πολύ πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα στο θαυμαστό χώρο του παιδικού παραμυθιού.
Η εκδήλωση τελείωσε με ομιλία του κ. Ραφαήλ Φρεζή, ο οποίος κατέθεσε τις δικές του εμπειρίες από τη γνωριμία του με
τον Ζαχαρία Σακκή.
Ηλεκτρονική Αποστολή Εντύπων

ΛΑΡΙΣΑ

Αγαπητοί Φίλοι Αναγνώστες,
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στη νέα πρωτοβουλία ηλεκτρονικής αποστολής των εντύπων του Κ.Ι.Σ.Ε.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες που δεν έχουν ακόμη απαντήσει να μας γνωρίσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση,
αποστέλλοντας e-mail στο hhkis1@ath.forthnet.gr
Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2012 η έντυπη έκδοση του περιοδικού «Χρονικά» έχει περιοριστεί μόνον σε
όσους έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικά. (Δηλώσεις ενδιαφέροντος, τηλ. 210 32 44 315).

Εορτασμός του Χανουκά
Όπως κάθε χρόνο γιορτάστηκε στην Κοινότητά μας η γιορτή του Χανουκά, στις 27.12.2011, με πρωτοβουλία των κυριών της WIZO-AVIV. Το Κοινοτικό μας Κέντρο γέμισε από τα μέλη μας, καθώς κι από παιδιά κάθε ηλικίας. Στην αρχή της εκδήλωσης η πρόεδρος της WIZO, κα Στέλλα Φελλούς, αναφέρθηκε στη σημασία της γιορτής του Χανουκά. Ακολούθησαν οι
σχετικές προσευχές και το άναμμα των κεριών της Χανουκιγιά
από τον Ραββίνο μας κ. Ηλία Σαμπετάι, ο οποίος επίσης μίλησε για τη νίκη των Μακκαβαίων και για το θαύμα του λαδιού
στο Μπετ Αμικντάς. Κατόπιν όλα τα παιδιά με την καθοδήγηση
της εβραιοδιδασκάλας, κας Ρίφκας Βαρούχ, διάβασαν κείμενα
για τα γεγονότα και τα μηνύματα της γιορτής. Στη συνέχεια, οι
μαθήτριες Γυμνασίου Λύντια Μαγρίζου και Εύα Μισδραχή κάλεσαν με τη σειρά τις κυρίες που κατά τη διάρκεια του χρόνου
είχαν ευχάριστα γεγονότα στην οικογένειά τους και άναψαν
από ένα κεράκι ευχόμενες σε όλους υγεία και χαρά. Η γιορτή τελείωσε με την προσφορά δώρων στα παιδιά και επαίνων
στους αριστούχους μαθητές και στους νέους φοιτητές, από το
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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: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε., 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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