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ΝΕΑ ΒΕΒΗΛΩΣΗ
του Μνημείου Ολοκαυτώματος
της Θεσσαλονίκης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Και φέτος, η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου διοργάνωσε τις καθιερωμένες εκδηλώσεις για να τιμήσει την ημέρα Μνήμης των
Ροδίων και Κώων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Την Τετάρτη
20.7.11, με την έναρξη των εκδηλώσεων, προβλήθηκε η γαλλική
ταινία La Raffle («Τη νύχτα που χάθηκαν τα αστέρια»), ενώ την
επόμενη προβλήθηκε η ταινία The boy in the striped pyjamas
(«Το παιδί πίσω από το συρματόπλεγμα»). Και οι δυο ταινίες παρουσιάζουν τις τραγικές ιστορίες μικρών παιδιών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ ο θεατής καθηλώνεται
από τη συγκλονιστική εναλλαγή αθωότητας και σκληρότητας,
ανεμελιάς και περιορισμού. Και οι δυο ταινίες συγκίνησαν αλλά και προβλημάτισαν το κοινό ειδικά εφόσον φαίνεται ότι ο
ρατσισμός και η έλλειψη ανοχής ακμάζει και στην εποχή μας.
Το πρωί της Παρασκευής 22.7.11 ο Ραββίνος Αθηνών, κ. Ισάακ Μιζάν, τέλεσε την «Ασκαβά» στο εβραϊκό νεκροταφείο. Το
απόγευμα, μετά τη λειτουργία του Σαμπάτ στη Συναγωγή, παρατέθηκε δείπνο. Το πρωί του Σαββάτου, μετά τη λειτουργία,
η Κοινότητα είχε διοργανώσει για το κιντούς έναν παραδοσιακό μπουφέ ενώ το ίδιο βράδυ έγινε η συναυλία της Μαρίκας
Κλαμπατσέα, με τίτλο «Τα τραίνα». Ο ειδυλλιακός αύλιος χώρος
του Παλατιού των Ιπποτών, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες μελωδίες της περιόδου του μεσοπολέμου δημιούργησαν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Την Κυριακή 24.7.11, τελέστηκε στη Συναγωγή η επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία των τοπικών αρχών,
εκπροσώπων της Εκκλησίας, του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αριε Μέκελ, εκπροσώπων του διπλωματικού σώματος,
του ΚΙΣΕ και των εβραϊκών Κοινοτήτων και Οργανισμών ανά την
Ελλάδα. Ακολούθησαν προσφωνήσεις από τον περιφερειάρχη
Δωδεκανήσου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, τον δήμαρχο Ευστάθιο Κουσουρνά, τον πρέσβη του Ισραήλ κ. Αριε Μέκελ, τον γεν. ταμία

Το καλοκαίρι, σε διάστημα ενός μηνός, το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης βεβηλώθηκε δύο φορές (στις 17 Ιουνίου 2011 και εκ νέου το Σάββατο 16 Ιουλίου 2011), με ναζιστικά σύμβολα και αντισημιτικά συνθήματα που προσβάλλουν
τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Κατά το δεύτερο περιστατικό τον δράστη αντελήφθησαν Γάλλοι Εβραίοι τουρίστες ένας εκ των οποίων (με καταγωγή από
τη Θεσσαλονίκη), ενεπλάκη σε λεκτική διαμάχη μαζί του. Κατά το επεισόδιο παρενέβη η αστυνομία η οποία συνέλαβε και
τους δύο με αποτέλεσμα ο μεν δράστης να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη ο δε Γάλλος τουρίστας παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού πριν
αφεθεί ελεύθερος.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ΚΙΣΕ σε επιστολή που απέστειλε προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, η οποία κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη: «…Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι παρά τις υπουργικές
εντολές και τις επίσημες διαβεβαιώσεις δεν υπάρχει επίβλεψη
προστασίας του Μνημείου εκ μέρους της αστυνομίας ώστε να
αποτρέπονται κάθε είδους βανδαλισμοί.
Όπως αντιλαμβάνεστε το όλο επεισόδιο, ως γεγονός και ως πνεύμα, προβλημάτισε τους Γάλλους τουρίστες καθώς επίσης και το
Συμβούλιό μας. Θεωρούμε ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός της αύξησης των αντισημιτικών φαινομένων, αλλά και τις συνέπειες
που αυτά έχουν στην εικόνα της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο».
Επίσης, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης εξέδωσε Δελτίο Τύπου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «…Το μνημείο
που η Ελληνική Πολιτεία αφιέρωσε στη Μνήμη των 50.000 Ελλήνων πολιτών της Θεσσαλονίκης που δολοφονήθηκαν μόνο λόγω
του εβραϊκού τους θρησκεύματος, αποτέλεσε για κάποιους το
χώρο έκφρασης ανιστόρητων και αβάσιμων παραλληλισμών. Οι
πράξεις αυτές προσβάλλουν όχι μόνο τη Μνήμη όσων χάθηκαν
άδικα και βίαια στα ναζιστικά στρατόπεδα αλλά και αυτούς που
παρά τα όσα έζησαν, βασιζόμενοι στην αγάπη τους για την πόλη, επέστρεψαν και ξανάχτισαν τις ζωές τους σε αυτή.
Μετά τις συλλήψεις στις οποίες προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ζητά την τιμωρία των ενόχων, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του Μνημείου που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας».
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε έγγραφη
απάντησή της προς το ΚΙΣΕ, διευκρίνισε τα συμβάντα και διαβεβαίωσε ότι έχει «αναπτύξει ευρύ πλέγμα αστυνομικών δράσεων» για την προστασία των εβραϊκών Μνημείων.

Συνέχεια στη σελ. 4

Οι επίσημοι κατά την τελετή στο Μνημείο Ολοκαυτώματος.
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Για τον Ισ. Β. Ελιέζερ

Για τον Ιακ. Λεβή

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του
ΙΣΑΑΚ (ΤΖΑΚΟΥ) ΕΛΙΕΖΕΡ του ΒΙΚΤΩΡΑ
Πατέρα του μέλους του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ελιέζερ.
Ο Ισαάκ Ελιέζερ υπηρέτησε από πολλές θέσεις τον Ελληνικό
Εβραϊσμό: ως Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΙΕ, Ταμίας της Ι.Κ. Αθηνών και μέλος πολλών Επιτροπών της, καθώς και Πρόεδρος του
Μπενέ Μπερίτ. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο να εκθειάζει την προσωπικότητα, τη δράση και την πολυετή προσφορά
του εκλιπόντος στα κοινά, ο οποίος υπήρξε επίσης αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης, άξιος οικογενειάρχης και ακούραστος
εθελοντής με οδηγό του πάντα τις εβραϊκές αξίες
Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ στην κηδεία του εκλιπόντος.
2. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του ΚΙΣΕ προς την
οικογένειά του και να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο του ΚΙΣΕ «Τα Νέα μας» και στο περιοδικό της Ι.Κ. Αθηνών «Άλεφ».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Η Γεν. Γραμματέας ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΠΟΝ

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου,
συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011,
στις 5 το απόγευμα, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του
ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΕΒΗ
Σημαντικού και αγαπητού μέλους της Κοινότητάς μας, που διετέλεσε πολλά χρόνια πρόεδρος της Κοινοτικής μας Συνέλευσης,
προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες. Η απώλειά του αποτελεί
ένα δυσαναπλήρωτο κενό για την Κοινότητά μας.
Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ. προς την
οικογένειά του.
2. Να παραστεί το Δ.Σ. σύσσωμο στην κηδεία του εκλιπόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσό των 200 ευρώ σε ευαγή
ιδρύματα της πόλης μας.
4. Να προσφερθεί «η παρηγοριά» με δαπάνη της Κοινότητας.
5. Να διατεθεί δωρεάν ο χώρος ταφής.
6. Να επιδοθεί το Ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος.
7. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα και στο ενημερωτικό δελτίο του Κ.Ι.Σ.Ε. «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ
Για την Αλ. Λεβή
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τρίτη 16 Αυγούστου 2011, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου κ. Σόλων Μάιση, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της
ΑΛΙΚΗΣ ΛΕΒΗ
Προέδρου της Επιτροπής Γυναικών της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Χαλκίδας (WIZO), από τα ιδρυτικά μέλη αυτής, χήρας του αειμνήστου προέδρου της Κοινότητας και αντιπροέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Λέων Λεβή. Αφού
άκουσε τον Πρόεδρο να περιγράφει την ξεχωριστή προσωπικότητα της εκλιπούσης, το ήθος της, την εργατικότητα, την άοκνη προσφορά της στα κοινοτικά, τον δυναμισμό και το πλούσιο κοινωνικο – φιλανθρωπικό της έργο, η οποία υπήρξε ακόμη άψογη οικογενειάρχης
Ψηφίζει:
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. προς την οικογένειά της.
2. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία της.
3. Να διατεθεί στη μνήμη της ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4. Να επιδοθεί το Ψήφισμα στους συγγενείς της εκλιπούσης.
5. Να δημοσιευθεί το Ψήφισμα στην τοπική εφημερίδα «Πανευβοϊκό Βήμα» και στον εβραϊκό Τύπο, στην εφημερίδα
«Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΣΟΛΩΝ ΜΑΪΣΗΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΗ

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, το οποίο συνήλθε έκτακτα σήμερα, 27 Ιουλίου 2011,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα,
μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση της απώλειας του
ΙΣΑΑΚ ΒΙΚΤΩΡ ΕΛΙΕΖΕΡ
ο οποίος στα χρόνια του Πολέμου εντάχθηκε στη Εθνική Αντίσταση, συνελήφθη από τους Γερμανούς και κλείστηκε στις
φυλακές του Αγρινίου. Πριν 50 χρόνια ξεκινά να προσφέρει
εθελοντικά στην Κοινότητα από διάφορες θέσεις όπως η Σχολική Επιτροπή, η Κοινοτική Συνέλευση, οι Επιτροπές Πέτσια,
Χεβρά Κεδοσά και Θρησκευτική. Διετέλεσε Μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου και Ταμίας του καθώς επίσης και Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΙΕ, Μέλος του Συμβουλίου του Μπενέ Μπερίτ
και Πρόεδρός του. Θερμός υποστηρικτής του Κράτους του Ισραήλ, ενθάρρυνε τη νέα γενιά να σπουδάσει στο Ισραήλ και
ήταν εμπνευστής του Ταμείου υποτροφιών Σάμπη Καμχή, αφού
άκουσε τον Πρόεδρο να σκιαγραφεί την ευγένεια και το ήθος
του εκλιπόντος, την αφοσίωσή του στον Εβραϊσμό και την οικογένειά του και τη μεγάλη προσφορά του στα κοινά
Ψηφίζει:
1. Να παραστούν στην κηδεία του εκπρόσωποι του Κοινοτικού Συμβουλίου.
2. Να παραχωρηθεί τιμητική θέση ταφής.
3. Να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα στην οικογένεια του θανόντος.
4. Να γίνει δωρεά στη μνήμη του υπέρ του Σχολείου της Κοινότητας.
5. Να δημοσιευθεί το Ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΑΑΚ ΛΕΩΝ

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:
- Μωυσή Ιάκωβου Σακκή, ετών 87
- Λουίζας Ιωνά Μιωνή, ετών 97
-Μ
 ωύς Αλβέρτου Γκατένιο - Φλωρεντίν,
ετών 78
- Ισαάκ Βίκτωρ Ελιέζερ, ετών 90
- Σάββα Εσδρά Μορδοχάϊ, ετών 81
- Μπενάκη Ηλία Μάτσα, ετών 94
- Ασσέρ Χαΐμ Μπενρουμπή, ετών 88
- Λίνας – Γράσιας Ρογήρου Μορδώχ, ετών 93
- Μωυσή Δανιήλ Αλχανάτη, ετών 63
- Λουτσίας Ραφαήλ Αμιέλ-Ντε Τσάβες,
ετών 95
- Αλβέρτου Δαυίδ Μπεναρδούτ, ετών 51
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ζωζεφίνας Εδγάρ Κούνιο, ετών 96
- Ισαάκ Σαμουήλ Ταμπώχ, ετών 92
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Ιουλίας – Γκεουλά Φρανσέ, ετών 89.
ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Ιάκωβου Αβραάμ Λεβή, ετών 85.
ΧΑΛΚΙΔΑ.- Από την Ι.Κ. Χαλκίδας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Αλίκης Λέων
Λεβή, ετών 62.
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Λάζαρου Βίκτωρα Ελιέζερ με την Έτυ Δαυίδ Βαρούχ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας ανακοινώθηκε ο γάμος του
Μεναχέμ Ισαάκ Μεβοράχ με την Λουίζα
Αβραάμ Ναχμούλη. Ο γάμος τελέστηκε
στη Λάρισα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για τον
θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδερφού και θείου Μωυσή Ρούσσου.
Η σύζυγος Μάρθα Ρούσσου
Τα παιδιά Ιάκωβος & Στέλλα Φελλούς,
Ιάκωβος & Φανή Ρούσσου,

Αλβέρτος & Έστερ Ρούσσου
Τα εγγόνια Ααρών, Ιάκωβος & Σέλλη,
Παναγιώτης & Μάρθα,
Μίμης, Μάρθα, Λίζα, Μωύς
Η δισέγγονη Έρρικα
Τα αδέρφια, τα ανίψια,
οι λοιποί συγγενείς
• Ευχαριστούμε ολόψυχα όλους όσοι μας
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας
για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού και αδερφού
Ντάνου Σασών.
Η σύζυγος Καίτη Σασών
Τα παιδιά Σάντρα,
Αλμπέρτος και Έστερ Σασών
Η εγγονή Έρικα Σασών
Η αδερφή Λούσυ Λεβή
• Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που
μας συμπαρασταθήκατε στο βαρύ μας
πένθος για το θάνατο της λατρεμένης μας
μητέρας και γιαγιάς Λουΐζας Σαδικάριο.
Τα παιδιά Ηλίας - Λίνα Καμχή
Ίνο - Ρόζα Μπεράχα
Τα εγγόνια Δαυίδ, Ντορέλα, Κάρλα
• Eυχαριστούμε θερμά συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν και τίμησαν τη μνήμη του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Ισαάκ
Βίκτωρ Ελιέζερ.
Η σύζυγος Καντέν Ελιέζερ
Τα παιδιά Βίκτωρ & Ρακέλα Ελιέζερ,
Μάριος & Αλέγρα Ελιέζερ
Τα εγγόνια Ισαάκ Β. Ελιέζερ,
Ισαάκ Μ. Ελιέζερ, Μεναχέμ Μ. Ελιέζερ
Τα αδέλφια Ιωσήφ & Σολέτα Ελιέζερ,
Δαβίδ & Λίνα Σαμουήλ,
Σαμουήλ Ελιέζερ, Ρίτα Ελιέζερ
• Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση στο βαρύ μας πένθος για
την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Ισαάκ Ταμπώχ.
Η σύζυγος Στερίνα
Τα παιδιά Ρένα, Ντόλυ - Σαμ
Τα εγγόνια
ΓΙΖΚΟΡ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΛΟΒΙΓΓΕΡ
Το Σάββατο 23.7.2011 τελέστηκε στη
Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ της Αθήνας μνημόσυνο για τον αείμνηστο πρόεδρο του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Ιωσήφ Λόβιγγερ και τη σύζυγό
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του Μπέρτα.
Φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το
θάνατο του ηγέτη του Ελληνικού Εβραϊσμού, ο οποίος υπηρέτησε επί 22 χρόνια
από τη θέση του προέδρου του ΚΙΣΕ και
σφράγισε με την προσωπικότητα και το
έργο του μια μεγάλη και κρίσιμη περίοδο της ιστορίας μας.
Το μνημόσυνο τελέστηκε παρουσία του
γιου του, Δρα Ανδρέα Λόβιγγερ, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και επισκέφθηκε στην Ελλάδα για να τιμήσει τη μνήμη των γονέων
του, μελών του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ και φίλων
συνεργατών του Ιωσήφ Λόβιγγερ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
• Το Δ.Σ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου συγχαίρει θερμά και εύχεται ολόψυχα καλή πρόοδο στον αγαπητό μας Ιωσήφ
Βίκτωρ Φιλοσώφ, που εισήχθη επάξια με
καλή σειρά στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
• Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές
για καλή πρόοδο και σταδιοδρομία στην
Έρρικα Ιεχασκέλ, του Μάριου και της Κατερίνας, που εισήχθη στο τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας.
• Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας συγχαίρει και εύχεται να έχουν όμορφη και
δημιουργική φοιτητική ζωή, μέσα από
την οποία θα τους ανοιχτούν ευκαιρίες
για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στους:
- Λίζα Ρούσσου, του Αλβέρτου και της
Έστερ, για την εισαγωγή της στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
- Λέων Καλδερών, του Ζόζεφ και της Ντόλλυς, για την εισαγωγή του στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΣΑΝΑ ΤΟΒΑ
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο Ελλάδος
με την ευκαιρία του Ρος Ασανά 5772
απευθύνει προς όλους
τους ομοθρήσκους, τις Κοινότητες
και τους Συλλόγους
τον πατροπαράδοτο χαιρετισμό

ΤΙΖΚΟΥ ΛΕΣΑΝΙΜ ΡΑΜΠΟΤ
και εύχεται υγεία και ευτυχία
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Έκθεση για τους Εβραίους
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη Αμερικανών
Η πληθυσμιακά μικρή Κοινότητα της Ρόδου, η έλλειψη επαρκούς αριθμού αντρών για τη συγκρότηση μινιάν, καθώς και η
απουσία μόνιμου Ραββίνου καθιστούν τη Συναγωγή πιο πολύ
ένα μεγαλοπρεπές μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς παρά
ένα ναό προσευχής και λατρείας. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και με την αύξηση των ομόθρησκων τουριστών, η Συναγωγή αποκτά, έστω και για λίγο, κάτι από την
παλιά της αίγλη.
Στις αρχές Ιουνίου, μια ομάδα 40 θρησκευόμενων Αμερικανών
Εβραίων έφτασαν στη Ρόδο για να περάσουν το πρώτο σαββατοκύριακο του μήνα. Ο Ραββίνος Θεσσαλονίκης κ. Ε. Σιτρίτ τέλεσε τη λειτουργία του Σαμπάτ το απόγευμα της Παρασκευής
και στη συνέχεια παρατέθηκε το δείπνο του Καμπαλάτ Σαμπάτ
στη θαλαμηγό της ομάδας των τουριστών.
Το πρωί του Σαββάτου, μετά την πρωινή λειτουργία και αφού η
Κοινότητα Ρόδου είχε επιμεληθεί τη δημιουργία ενός πλούσιου μπουφέ που ικανοποιούσε τις αυστηρά κασέρ προδιαγραφές, η κα Κάρμεν Κοέν ξενάγησε τους τουρίστες στο μουσείο
και την εβραϊκή συνοικία παρέχοντας πληθώρα πληροφοριών
για το ιστορικό υπόβαθρο, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής
των Εβραίων Ροδιτών.
Ο υπεύθυνος της εκδρομής, κ. Eric Goldberg, δήλωσε ευχαριστημένος από την προσεγμένη φροντίδα που χαρακτήριζε τη
διοργάνωση του σαββατοκύριακου και ανακοίνωσε ότι θα ξαναεπισκεφτεί σύντομα το νησί και την Κοινότητά μας.

Πτυχές της ιστορίας της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης από την αρχαιότητα ως σήμερα αναδεικνύει η έκθεση «Οι
Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη - Ανεξίτηλα σημάδια στο χρόνο», που
εγκαινιάστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2011 και θα διαρκέσει έως
τις 3 Σεπτεμβρίου 2012 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.
Αντικείμενα, εικόνες, κείμενα, αφηγήσεις, ακόμη και κτίρια
επιστρατεύονται για να αναπτυχθεί εικαστικά η πολύχρονη παρουσία των Εβραίων στην πόλη ως την τραγική εξόντωσή τους
από τις ναζιστικές δυνάμεις. Και για την έκθεση, που εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, συνεργάζονται το
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Εβραϊκό Μουσείο
και η Ισραηλίτικη Κοινότητα Θεσσαλονίκης.
Η θρησκευτική, κοινωνική, οικονομική και πνευματική ζωή της
κοινότητας αποτυπώνονται μέσα
από ανεξίτηλα σημάδια στην πόλη παρά το πέρασμα του χρόνου,
και η έκθεση στοχεύει ακριβώς
στην αναζήτησή τους. Έργο, που
κάποιες φορές μάλιστα γίνεται
με πολύ εύκολο τρόπο, καθώς ορισμένα από αυτά έχουν εξελιχθεί ως σημεία αναφοράς της σύγχρονης πόλης.
Οι ενότητες λοιπόν της έκθεσης ακολουθούν αυτά τα τοπόσημα ως εξής: Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όπου βρισκόταν το εβραϊκό νεκροταφείο αποτελεί το σημείο αναφοράς της
πρώτης ενότητας.
Στη δεύτερη παρουσιάζεται το ιστορικό κέντρο της πόλης και
συγκεκριμένα ο άξονας από την οδό Αριστοτέλους ως το Λιμάνι
και την Αγορά, στην μορφή που είχαν πριν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, μία περιοχή δηλαδή, όπου είχε αναπτυχθεί η
εβραϊκή συνοικία Rogos και άλλα κέντρα κοινωνικής δραστηριότητας των Εβραίων.
Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τα εμβληματικά για τη φυσιογνωμία της πόλης
κτίρια ώστε να παρακολουθήσει ο επισκέπτης την ιστορία γνωστών οικογενειών όπως οι Αλλατίνι και οι Μοδιάνο, που συνέβαλαν στον αρχιτεκτονικό εκσυγχρονισμό και την οικονομική
ανάπτυξη της πόλης. Και η τελευταία ενότητα εστιάζει στην περιοχή του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού όπου είχαν εγκατασταθεί καταυλισμοί φτωχών Εβραίων οι οποίοι όμως μετατράπηκαν σε γκέτο από τους Γερμανούς. Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό με ανέκδοτα
κείμενα, φωτογραφίες και ηχητικά ντοκουμέντα.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος το
υπουργείου Πολιτισμού «Θεσσαλονίκη, Σταυροδρόμι πολιτισμών»
και είναι η συμμετοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου στην 3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η χρηματοδότησή της
προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία- Θράκη 2007 - 2013 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Πηγή: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=414019)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Συνέχεια από σελ. 1

του ΚΙΣΕ κ. Ντίνο Μπενρουμπή και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών
και αντιπρόεδρο της Ι.Κ. Ρόδου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
του Ολοκαυτώματος.
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου ευχαριστεί όλους όσους παρευρέθησαν και υπόσχεται να συνεχίσει την οργάνωση των εκδηλώσεων Μνήμης για να τιμά του νεκρούς της αλλά και για να
μην αφήσει να ξεχαστεί η Ιστορία της Κοινότητας.

Ο κ. Σάμης Μοντιάνο κατά το άναμμα των κεριών στη Συναγωγή.
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Η Ισραηλινή ομάδα (120 άτομα) με τους συνοδούς της, επισκέφτηκε τη Συναγωγή της Ρόδου στις 23.6.11 και παρόλη
την έκδηλη κούραση των μελών της, μας εντυπωσίασε με
την ζωντάνια, την ανεμελιά και την ευθυμία που την χαρακτήριζε. Με χορούς και τραγούδια έδωσαν μια γιορτινή νότα
στην ημέρα και μας προέτρεψαν να μπούμε στο δικό τους κόσμο και να θαυμάσουμε την ψυχική δύναμη που διαθέτουν.
Η κα Κάρμεν Κοέν, εκπρόσωπος της Κοινότητας Ρόδου, υποδέχτηκε με χαμόγελο τους συμμετέχοντες και τους ευχαρίστησε για την επίσκεψή τους. Πριν την αποχώρησή τους
προσέφερε αναμνηστικά δώρα στον εκπρόσωπο της αποστολής Amnon Eshel, ενώ στους αθλητές και στους συνοδούς
μοιράστηκαν σακουλάκια με παραδοσιακά ελληνικά γλυκίσματα. Οι αθλητές έμειναν ικανοποιημένοι από την υποδοχή και τη φιλοξενία της Κοινότητας Ρόδου και χάρισαν στην
κα Κοέν σημαίες του αθλητικού τους σωματείου, έναν αναμνηστικό πίνακα καθώς και ένα χρωματιστό πανό που είχαν
οι ίδιοι δημιουργήσει.

Επίσκεψη του πρέσβη του Ισραήλ
Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αριε Μέκελ, συνοδευμένος από τη σύζυγό του, επισκέφτηκε τη Ρόδο το σαββατοκύριακο 22 με 24.7.2011, με αφορμή τις εκδηλώσεις
μνήμης των Ρόδιων και Κώων Εβραίων Mαρτύρων του Ολοκαυτώματος που οργάνωσε η Ισραηλιτική Κοινότητα του νησιού. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη στο νησί, οπότε και πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση με τον περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, καθώς και με τον δήμαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά.
Στις συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν στα θέματα συνεργασίας των δύο χωρών ειδικότερα στους τομείς του τουρισμού,
του περιβάλλοντος και της αγροτικής ανάπτυξης.
Ο πρέσβης του Ισραήλ επιβεβαίωσε τις καλές σχέσεις των
δύο χωρών ενώ πρόσθεσε ότι η σύσφιξή τους οφείλεται στην
πολυπολιτισμική αντίληψη καθώς και τη συνακόλουθη πολιτική προσέγγιση του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου.
Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ
θα έχει βάθος και συνέχεια, ειδικότερα σε τουριστικό επίπεδο, καθώς, όπως εκτίμησε, 500.000 Ισραηλινοί θα επισκεφτούν φέτος τη χώρα μας.

Μπατ Μιτσβά
Όσοι από εμάς εργαζόμαστε στο χώρο της συναγωγής και του
μουσείου ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με κάθε λογής
τουρίστες. Νέοι και ηλικιωμένοι, ζευγάρια, οικογένειες και
παρέες φίλων, άντρες, γυναίκες και παιδιά από διαφορετικές χώρες με ετερόκλητες ιστορίες, συνήθειες και παραδόσεις συναντιούνται στην Kahal Kadosh Shalom.
Από αυτούς ξεχωρίζουν όσοι διαμένουν μεν σε κάποια χώρα
του εξωτερικού αλλά είχαν κάποιο κοντινό ή μακρινό συγγενή ή φίλο που είχε κάποτε ζήσει στη Ρόδο. Αυτοί, συχνά
με βουρκωμένα μάτια, μοιράζονται μαζί μας με λαχτάρα τις
ιστορίες των προγόνων τους ενώ με γνήσιο ενθουσιασμό και
περηφάνια ξεναγούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους στα γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια εβραϊκή ιστορία και
παράδοση. Πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν μέσα
τους μια αξιοπρόσεκτη αγάπη και αφοσίωση για τη μικρή μας
Κοινότητα γι΄ αυτό και συχνά επιλέγουν να γιορτάσουν εδώ
τις σημαντικότερες και ευτυχέστερες στιγμές της ζωής τους.
Τον περασμένο Ιούλιο έλαβε χώρα στη συναγωγή μας το διπλό Μπατ Μιτσβά της Bianca Viviane και της Sophia Michael.
Οι δύο ξαδέλφες, τέταρτη γενιά Εβραίων Ροδιτών που διαμένουν στο εξωτερικό, μαζί με πληθώρα συγγενών και φίλων από την Νέα Υόρκη και το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, γέμισαν τη συναγωγή με τη ζωντάνια και τη χαρά τους
ενώ συγχρόνως την αγκάλιασαν με τη συγκίνηση και το σεβασμό τους.
Το Καμπαλάτ Σαμπάτ, το Μπατ Μίτσβα, το επίσημο δείπνο
το βράδυ του Σαββάτου που κατέληξε σε χορευτικό πάρτυ
ενέπνευσαν στην Κοινότητα μας μια φρέσκια θύμηση από
περασμένες εποχές. Εποχές που η συναγωγή λειτουργούσε
σαν τόπος λατρείας και διεξαγωγής χαρμόσυνων τελετών
που εμπλούτιζαν τις ζωές των ανθρώπων με την παραδοσιακή, γιορτινή τους χροιά.
Για ακόμη μια φορά συνδέσαμε τις χαρούμενες στιγμές με
τις παραδόσεις της θρησκείας μας αλλά και το παρελθόν
με το μέλλον.

Special Olympics
Ο διεθνής οργανισμός Special Olympics, που ιδρύθηκε το
1968, διοργάνωσε και φέτος αυτούς τους «ξεχωριστούς»
αθλητικούς αγώνες για ανθρώπους με διανοητική ανεπάρκεια και μαθησιακά προβλήματα.
Μετά τη συγκινητική τελετή Αφής της Φλόγας της Ελπίδας,
που έλαβε χώρα την Πέμπτη 9.6.11 στον ιερό βράχο της Πνύκας στην Αθήνα, η Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της σε όλη την
Ελλάδα, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη για να μεταδώσει το ελπιδοφόρο μήνυμά της για έναν αρμονικό, ακόμα
πιο όμορφο κόσμο με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους.
Η Φλόγα έφτασε στη Ρόδο στις 22.6.11 και η παλιά πόλη γέμισε από κόσμο: οι 2.000 αθλητές από τις 15 χώρες που συμμετείχαν, οι υπεύθυνοι διοργανωτές και οι εθελοντές αποτελούσαν ένα πολύχρωμο συνονθύλευμα εθνών και θρησκειών.

Η Ισραηλινή ομάδα στη Συναγωγή Ρόδου.
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Νομοσχέδιο για την ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Στην μνήμη του Μωυσή Ρούσσο
Μία σημαντική ρύθμιση για την αποκατάσταση της ελληνικής
ιθαγένειας σε Εβραίους που αμέσως μετά το τέλος του Πολέμου μετανάστευσαν στο Ισραήλ, περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ΚΙΣΕ σε επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Χάρη Καστανίδη:
«Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού επιθυμούμε να εκφράσουμε στην Κυβέρνηση και σε εσάς προσωπικά από καρδιάς
ευχαριστίες για το σχέδιο νόμου του υπουργείου σας που προβλέπει την εκ νέου χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε θύματα των ναζιστικών διωγμών και του Ολοκαυτώματος που σήμερα είναι πολίτες του Ισραήλ.
…Με το νέο νομοσχέδιο η Ελληνική Πολιτεία αποκαθιστά ένα θέμα ηθικής τάξης για τον Ελληνικό Εβραϊσμό και για την ιστορία.
Ειδικότερα για τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος -την ομάδα των ατόμων που περιλαμβάνει το πλαίσιο του νέου νόμουη απόφαση αυτή έχει μεγάλη ηθική και συναισθηματική αξία».

Έναν από τους τελευταίους Λαρισαίους επιζώντες (ο τελευταίος άνδρας) του Ολοκαυτώματος, πενθεί η Ισραηλιτική Κοινότητα αλλά και η λαρισινή κοινωνία. Ο γνωστός έμπορος, Μωυσής Ρούσσος, έφυγε στις 11.7.11 πλήρης ημερών. Γεννημένος
στην Καστοριά πριν από 85 χρόνια, αυτός και η πολυπληθής
οικογένειά του συνελήφθησαν από τους Ναζί κατακτητές στις
25 Μαρτίου του 1944 και βρέθηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου. Για 14 περίπου μήνες ήταν κρατούμενος στο Άουσβιτς.
Όταν οι Ρώσοι απελευθέρωσαν τα ανθρώπινα εκείνα «απομεινάρια», κανείς από τους έξι αδελφούς του, τους γονείς και τους
παππούδες του δεν ήταν ζωντανός.
Ο 18χρόνος τότε Μωυσής επέστρεψε στη Λάρισα και κατόρθωσε να ξαναχτίσει τη ζωή του. Παντρεύτηκε την αγαπημένη
του Μάρθα με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά και για μισό
ακριβώς αιώνα, ήταν ένας από τους πιο δραστήριους και αγαπητούς εμπόρους της πόλης.
(Ελευθερία, 12.7.11)

Αξίζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι παρά την προχωρημένη ηλικία τους, οι ελληνικής καταγωγής Εβραίοι που ζουν
στο Ισραήλ, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έπαψαν να υποβάλλουν
το αίτημά τους για ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σε κάθε εκπρόσωπο της Ελληνικής Πολιτείας που επισκέπτεται το Ισραήλ, με πιο πρόσφατες περιπτώσεις την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας τον περασμένο Ιούλιο και την επίσκεψη
του πρωθυπουργού πέρυσι. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
του ΚΙΣΕ είχε επίσης υποβάλλει επανειλημμένα το αίτημα αυτό τόσο στον πρωθυπουργό όσο και στον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δημ. Δόλλη.
Με την επιστολή του το ΚΙΣΕ ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών «να εξεταστεί η περίπτωση όπως ο νόμος αυτός συμπεριλάβει και τη δυνατότητα να λάβουν την Ελληνική Ιθαγένεια και
οι απόγονοι αποβιωσάντων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, που
κατείχαν μέχρι τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (9.5.1945)
την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία
που προβλέπει ο νόμος».
Επίσης το ΚΙΣΕ απέστειλε σχετική ενημέρωση προς την «Ένωση Επιζώντων των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης Ελληνικής καταγωγής που ζουν στο Ισραήλ».

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Προκήρυξη διαγωνισμού για συγγραφή μελέτης
για την Εβραϊκή Κοινότητα Ιωαννίνων
Το Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή», στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Ιωαννιτών για τον εορτασμό των 100 χρόνων απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων και στη μνήμη της διαθέτιδος Εσθήρ Γκανή, προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό συγγραφής μελέτης με θέμα: «Η εβραϊκή κοινότητα Ιωαννίνων από τις
απαρχές του Πασαλικίου Ιωαννίνων μέχρι την μεταπολεμική περίοδο (οικονομία, σχέσεις με την χριστιανική και μουσουλμανική
κοινότητα, εκπαίδευση, γλώσσα, εσωτερική διοικητική οργάνωση, κοινωνικό κίνημα, εθνοτική λογοτεχνία, ευεργετισμός, κοινωνικό κίνημα, εσωτερική δραστηριότητα, Ολοκαύτωμα, εθνοτική
κοινωνική οργάνωση, θρησκεία, πολιτισμικές μορφές και αμοιβαίες αλληλοεπιδράσεις, αντίσταση, αρχειακή έρευνα κ.λπ.)».
Όροι του διαγωνισμού:
1. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν πρέπει μέχρι 30.10.2011
να καταθέσουν στα γραφεία του Ιδρύματος (Σούτσου 26 Ιωάννινα Τ.Κ 45 444 τηλ. και φαξ: 26510 36 517, email: igani@
otenet.gr) υπόμνημα μέχρι τέσσερις σελίδες στο οποίο θα
αναφέρονται το βιογραφικό τους σημείωμα και το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης.
2. Τ α έργα θα κατατεθούν στη γραμματεία του Ιδρύματος μέχρι 30.11.2012. Επιτρέπεται το έργο να είναι προϊόν συλλογικής εργασίας.
3. Τ α έργα πρέπει να υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα υπογεγραμμένα. Ανώνυμο έργο δεν γίνεται δεκτό.
4. Τ ο έργο πρέπει να δημοσιεύεται για πρώτη φορά και να περιέχει εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα.
Τα βραβεία είναι: 1ο βραβείο: Η έκδοση του έργου, η παρουσίασή του στα Γιάννινα με δαπάνη του Ιδρύματος και χρηματικό έπαθλο 5.000€. 2ο βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 3.000€.
3ο βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 2.000€. Οι νικητές του διαγωνισμού επιλέγονται από επιστημονική επιτροπή.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ναπ. Μάργαρης

Στον Τύπο τις Θεσσαλονίκης:
Στους επιζώντες του Ολοκαυτώματος και στην πολιτική σημασία της νέας ρύθμισης περί ανάκτησης της ιθαγένειας αναφέρεται σε άρθρο του, στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» (8.8.11),
ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης κ. Χρήστος Μάτης. Αναδημοσιεύουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:
«…Πρόκειται για τους ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεψαν χωρίς
τίποτε από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε μία πόλη, που δεν
τους θύμιζε σε τίποτε την πόλη από την οποία είχαν φύγει ως
όμηροι στο πιο βάρβαρο ταξίδι του 20ου αιώνα, όπως είπε και
ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης στην
τελετή απόδοσης τιμής στους επιζώντες, που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στις 18 Ιουνίου 2011. Τα σεφαραδίτικα δεν ακούγονταν πια και τα γνώριμα εβραϊκά ονόματα
στις επιγραφές των καταστημάτων δεν υπήρχαν.
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8ενημέρωση
Τελετή λήξης της κατασκηνωτικής περιόδου

«Πολλοί δε από τους επιζήσαντες, έχοντας χάσει τα πάντα, μετανάστευσαν τελικώς στο Ισραήλ διατηρώντας όμως την επαφή
και τη σχέση τους με την Ελλάδα, στην οποία άλλωστε συνέχισαν και συνεχίζουν να έχουν συγγενείς και φίλους», αναφέρει
η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου κάνοντας μια εξαιρετικά γενναία, για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, παραδοχή στη
συνέχεια: «Δυστυχώς, η Ελληνική Πολιτεία, μετά από τη δίνη
του εμφυλίου μέχρι και σήμερα δεν έλαβε την οποιαδήποτε
μέριμνα για τον αποδημήσαντα αυτόν πληθυσμό, ενώ σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις προχώρησε ακόμη και σε αφαίρεση της ιθαγένειας από όσους επέλεξαν να εγκατασταθούν
στο Ισραήλ με βάση το διαβόητο και καταργηθέν πλέον άρθρο
19 του παλαιού Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας».
Πρόκειται για μία παραδοχή ευθύνης, στην οποία δεν μας έχει
συνηθίσει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, που σπανίως αναγνωρίζει αναδρομικά λάθη στους προκατόχους του κι όταν το
κάνει, προτιμά να μην το φωνάζει. Γι’ αυτό και είναι γενναία,
παρά τα κενά που έχει η ρύθμιση και τα οποία θα αναδειχθούν.
Αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι γίνεται. Και αποτελεί μια εξαιρετική γέφυρα με ανθρώπους με τους οποίους
η πόλη έχει δεσμούς, που μπορεί να εμβαθύνει και να προωθήσει….».

Κατά την τελετή λήξης του πολύ επιτυχημένου θεσμού της εβραϊκής κατασκήνωσης, που οργανώνει, επιμελείται και στηρίζει η
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε και φέτος στο
Λιτόχωρο, απηύθυναν χαιρετισμούς οι αντιπρόεδροι του Κ.Ι.Σ.Ε.
κ. Μώρις Μαγρίζος και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Λάρυ Σεφιχά.
Στην ομιλία του, ο κ. Μαγρίζος, αφού ευχαρίστησε όλους όσους
συνέβαλαν στην οργάνωση και στη λειτουργία της κατασκήνωσης, αναφέρθηκε στο θεσμό επισημαίνοντας: «Η κατασκήνωση
-αγαπημένος θεσμός εδώ και πολλά χρόνια- συγκεντρώνει στη
φιλοσοφία της πολλές από τις αξίες του εβραϊκού λαού, καθώς
είναι διαρθρωμένη στο πνεύμα των Κιμπουτσίμ και προάγει τον
εθελοντισμό, την προσφορά, την εργασία. Και είναι εμφανές ότι
όλοι εσείς είστε φορείς των αξιών αυτών και με την πίστη σας
σε αυτές έχετε πετύχει ένα μικρό θαύμα: την άρτια λειτουργία της κατασκήνωσης από μη-επαγγελματικό προσωπικό, με
όπλο και οδηγό σας τη διάθεση για προσφορά, την αγάπη για
την κατασκήνωσή σας, τη φροντίδα για τους μικρότερους. Η
κατασκήνωση προσφέρει πολλά πέρα από τη διασκέδαση και
την ξεγνοιασιά και σημαίνει πολλά».
Απόσυρση της μήνυσης κατά του Ιάκωβου Φριζή

Ενέργειες για αντισημιτικό σχόλιο σε blog
Κατόπιν δηλώσεως ενώπιον του δικαστηρίου του κ. Ιάκωβου
Φριζή ότι με δημοσίευμά του δεν είχε την πρόθεση να θίξει την
τιμή και την υπόληψη του μηνυτή Κ. Πλεύρη, ο τελευταίος απέσυρε τη μήνυση η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί στις 8.9.2011.

Τον Αύγουστο τέθηκε υπόψη του Κ.Ι.Σ.Ε. ένα μακροσκελές και
έντονα αντισημιτικό σχόλιο, που είχε αναρτηθεί στο ιστολόγιο
της ΔΑΚΕ Μεσσηνίας (πρόκειται για τον συνδικαλιστικό φορέα
των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πρόσκειται στη «Νέα Δημοκρατία»).
Στο σχόλιο αυτό περιέχονταν ορισμένες από τις πλέον συκοφαντικές και επικίνδυνες ρατσιστικές εκφράσεις, ενώ στο όλο
πνεύμα του κειμένου συγκεντρώνονταν προαιώνια δεισιδαιμονικά στερεότυπα που αποδίδουν στους Εβραίους τις ευθύνες
για την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Το Κ.Ι.Σ.Ε., ενεργώντας αμέσως, εξέφρασε αρμοδίως τη δυσαρέσκεια, την ανησυχία και τον προβληματισμό του για το ότι
καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι φορείς και
διακινητές παρόμοιων ιδεών και προπαγάνδας μίσους κατά των
Εβραίων. Με επιστολές του προς την υφυπουργό Παιδείας κα
Ε. Χριστοφιλοπούλου και τον πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Α. Σαμαρά,
το Κ.Ι.Σ.Ε. επεσήμανε το γεγονός της διάδοσης μηνυμάτων μισαλλοδοξίας και αντισημιτισμού.
Στην επιστολή που απέστειλε το ΚΙΣΕ προς τον πρόεδρο της
Ν.Δ., απάντησε ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο οποίος τονίζει: «Επιθυμώ να
σας διαβεβαιώσω πως σε καμιά περίπτωση η ανάρτηση για την
οποία γίνεται λόγος, δεν απηχεί τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας ή των συνδικαλιστών που πρόσκεινται στην παράταξή μας.
Πρόκειται για απολύτως προσωπικές απόψεις του ατόμου που
ανάρτησε τη δημοσίευση.
Δυστυχώς, για αυτή τη δημοσίευση επέλεξε το ιστολόγιο της
ΔΑΚΕ των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄
ΕΛΜΕ Μεσσηνίας. Από πλευράς μας, συμμεριζόμενοι το δίκαιο προβληματισμό της ισραηλιτικής κοινότητας, έχει γίνει
κάθε δυνατή προσπάθεια να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο κείμενο».

ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εβραίοι καλλιτέχνες
στη «Συλλογή Γιώργου Οικονόμου»
Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για την
έκθεση «Η Συλλογή Γιώργου Οικονόμου» έγινε στις
2.6.11 στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, με
φόντο μία από τις πιο ωραίες εκθέσεις της Αθήνας αυτή την περίοδο, ομιλία της ιστορικού τέχνης
κας Αλεξάνδρας van der Staaij. Θέμα της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, ήταν οι Εβραίοι καλλιτέχνες της συλλογής: Moise Kisling, Ossip Zadkine,
Jules Pascin, Mela Muter, Victor Brauner, Man Ray,
Arik Brauer, Sam Frances, Daniel Spoerri και Ronald
Brooks Kitaj.
Η «Συλλογή Γιώργου Οικονόμου» ξεδιπλώνει την
ιστορία της μοντέρνας τέχνης και παρουσιάζει έργα εμβληματικών εκπροσώπων της αλλά και λιγότερο γνωστών εικαστικών δημιουργών.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΜ

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ: Το πιστεύω – Οι πηγές
του Ραββίνου κ. Hλία Σαμπετάι
Λάρισα 2011
Πρόκειται για μελέτημα το οποίο πραγματικά έλειπε από τον Ελληνικό Εβραϊσμό δεδομένου ότι αποτελεί ουσιαστική συμβολή
στην κατανόηση της Ιουδαϊκής θρησκείας από κάθε πιστό, όπως
επίσης από τους μελετητές – ερευνητές θρησκευτικών θεμάτων.
Σε λόγο περιεκτικό και κατανοητό περιέχει την εξήγηση των νοημάτων και των αρχών του Ιουδαϊσμού, ανάλυση των θρησκευτικών θεσμών, κειμένων, εορτών καθώς και της ιστορίας του εβραϊκού λαού. Όλα αυτά είναι βασισμένα στα επίσημα θρησκευτικά
έργα (Πεντάτευχος, Προφήτες, Αγιόγραφα, Απόκρυφα, Ταλμούδ
κ.ά.), με παράλληλες αναφορές σε έργα σύγχρονων μελετητών
και διανοουμένων Εβραίων και μη, καθώς και με ιδιαίτερη κατάταξη κάθε θέματος και γλώσσα προσιτή. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει στον πρόλογό του ο Ραββίνος Σαμπετάι, παραφράζοντας τη ρήση του Ραμπί Γιοχανάν μπεν Ζακάι για τη σοφία των
πηγών του Ιουδαϊσμού: «Αν όλοι οι ουρανοί ήταν κόλλες χαρτιού,
όλα τα δέντρα μολύβια κι όλες οι θάλασσες μελάνι, δεν θα αρκούσαν για την καταγραφή όλης της σοφίας…».
Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να βρίσκεται σε κάθε εβραϊκή οικογένεια. Το βιβλίο διατίθεται από το Γραφείο της Ι.Κ. Λάρισας,
τηλ. 2410 532 965.

Έχοντας κερδίσει 66 μετάλλια γύρισαν στο Ισραήλ οι 88 αθλητές των Special Olympics που συμμετείχαν στην παγκόσμια
ομώνυμη αθλητική διοργάνωση, που έγινε στην Αθήνα από 25
Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2011. Τους υποδέχθηκε και τους συνεχάρη, σε ειδική τελετή προς τιμήν τους, ο πρωθυπουργός του
Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου (φωτογραφία). Η αντιπρόεδρος
της ισραηλινής ομάδας των Special Olympics Τάλι Κορνχάουζερ, η γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Όρλι
Φρούμαν, που συνόδευσαν την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα,
αλλά και οι αθλητές μίλησαν στον Ισραηλινό πρωθυπουργό
για τη ζεστή ελληνική φιλοξενία και την επιτυχημένη διοργάνωση. Στην Αθήνα, την ισραηλινή αντιπροσωπεία είχαν υποδεχθεί το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Αθηνών σε εκδήλωση που έγινε στη Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ.

Τι είναι αντισημιτισμός;
Του Γάλλου Πιέρ – Αντρέ Ταγκυέφ
Από τις εκδόσεις της «Εστίας»
Αθήνα 2011
Στο σύντομο (σελίδες 86) αλλά περιεκτικό αυτό μελέτημα, που
μεταφράστηκε από την Αν. Ηλιαδέλη και τον Ανδρέα Πανταζόπουλο, παρουσιάζονται οι ανά τους αιώνες εκφράσεις – όψεις
του αντισημιτισμού και δίνονται απαντήσεις στις ρατσιστικές
αντιλήψεις που αυτός εκφράζει. Με γλώσσα απλή και κατανοητή ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται το σύνολο των βιαιοτήτων
που υπέστησαν οι Εβραίοι μέσα στην παγκόσμια ιστορία. Πρόκειται για εγχειρίδιο που αξίζει να μελετηθεί από κάθε Εβραίο.

Παρουσίαση βιβλίου - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
και η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του
βιβλίου
“ΑΣΕΡ ΜΩΥΣΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ”
Επιλογή από μελετήματα του Έλληνα εβραίου ηγέτη και συγγραφέα με εισαγωγή και σχόλια από τον γιο του ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου
2011 και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής (Σταδίου και Κολοκοτρώνη).
Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνουν οι: Θάνος Βερέμης, Ομ.
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρόεδρος Ε.Σ. Παιδείας,
Τάσος Γιαννίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Υπουργός, Πρόεδρος ΕΛ.ΠΕ., Μωυσής Κωνσταντίνης, τ. Πρόεδρος ΚΙΣΕ.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο Καθηγητής Διονύσης Μαγκλιβέρας.
Αντίτυπο του βιβλίου θα προσφερθεί δωρεάν.

Σε επίσημο δείπνο με περισσότερους από 500 προσκεκλημένους ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο, στις 5.7.2011, ο κύκλος εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του BOD, του κεντρικού συντονιστικού οργανισμού των Εβραίων της Βρετανίας. Επίσημος προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας. Τιμώντας τον
Εβραϊσμό της Βρετανίας ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου μίλησε για την «ουσιαστική συμβολή της εβραϊκής κληρονομιάς
σε κάθε τομέα της βρετανικής ζωής: στις τέχνες, τις επιστήμες
και την ιατρική, στην οικονομία και το εμπόριο». Ο πρίγκιπας
Κάρολος εξέφρασε τη λύπη του που η συνεισφορά αυτή δεν
είναι επαρκώς γνωστή στο ευρύ κοινό, ενώ με επαινετικά λόγια μίλησε για το θάρρος των Βρετανών Εβραίων πολεμιστών
που αγωνίστηκαν για την υπεράσπιση της ελευθερίας και των
κοινωνικών αξιών.
(www.boardofdeputies.org.uk)
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