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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΙΣΕ
Τον Μάϊο του 2020 το ΚΙΣΕ γιόρτασε την
επέτειο των 30 χρόνων πλήρων
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας
και Ισραήλ με την ανάρτηση της
ηλεκτρονικής έκδοσης με τίτλο «30
ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ, 1990 – 2020:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ.
Οι
σταθμοί
μιας
δημιουργικής
συνεργασίας» στον
ιστότοπό του.
Τον Οκτώβριο του 2021 κυκλοφόρησε και η έντυπη έκδοση του λευκώματος
αυτού. Το βιβλίο «30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ.
Χρονολόγιο 1990 – 2020. Οι σταθμοί μιας δημιουργικής συνεργασίας», με τη
μορφή φωτογραφικού άλμπουμ εμπλουτισμένου με άρθρα και συνεντεύξεις,
χρονολογεί την αναπτυξιακή πορεία των σχέσεων των δύο χωρών στη διάρκεια
των τριών κρίσιμων δεκαετιών που απέδωσαν καρπούς ώστε σήμερα να
απολαμβάνουμε τη διαμόρφωση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ σε
όλα τα επίπεδα. Το λεύκωμα περιλαμβάνει ένα χρηστικό ευρετήριο και μια
χαρακτηριστική ανθολόγηση των γεγονότων-σταθμών και των προσωπικοτήτωνπρωταγωνιστών αυτής της πορείας, που παρουσιάζονται μέσα από 136
φωτογραφίες και 65 ιστορικά ορόσημα που δημοσιεύονται στο έντυπο.
Στην έντυπη έκδοση έχει ενσωματωθεί όλο το υλικό που στην ηλεκτρονική
μορφή παρατίθεται σε διαδικτυακούς συνδέσμους, διασώζοντας έτσι μια
πληθώρα υλικού, ιστορικών δημοσιεύσεων, συνεντεύξεων, ομιλιών και
μελετών, που καθιστούν τον τόμο μια νοσταλγική αναδρομή, μία εύχρηστη
καταγραφή και μια πολύτιμη συλλογή.
Την αρχισυνταξία του λευκώματος - βιβλίου είχε ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ισαάκ
Ελιέζερ, την επιμέλεια της ύλης και τον σχεδιασμό έκανε η Έφη Εζρατή, και η
τυπογραφική επιμέλεια έγινε από τις εκδόσεις Ηλιαία.
Το λεύκωμα διατίθεται ελεύθερα μέσω του ιστότοπου του ΚΙΣΕ και μπορείτε να το
μεταφορτώσετε σε αρχ.pdf, από το www.kis.gr/EΝΤΥΠΑ/ΒΙΒΛΙΑ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΞΑΝΘΗ: ΜΝΗΜΗ
ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΖΩΗΣ
Το διήμερο 1ης και 2ας Νοεμβρίου 2021, τα μέλη του προεδρείου του ΚΙΣΕ, ο Γεν.
Γραμματέας Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ και ο Γεν. Ταμίας Δανιήλ Μπεναρδούτ
πραγματοποίησαν μια περιοδεία στη Θράκη με σκοπό να συναντήσουν τους
εκπροσώπους των τοπικών Αρχών και να συζητήσουν τρόπους αξιοποίησης της
εβραϊκής κληρονομιάς σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Η πρώτη συνάντηση έγινε με το Δήμαρχο
Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και
τον Γεν. Γραμματέα του Δήμου κ. Ιωάννη
Μπόγδη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου
συζητήθηκε η αξιοποίηση του Εβραϊκού
νεκροταφείου της πόλης και η ανάδειξη της
ιστορίας της Εβραϊκής κοινότητας. Εν
συνεχεία τα δύο στελέχη του ΚΙΣΕ
επισκέφθηκαν, μαζί με τον Δήμαρχο και τον
Γεν. Γραμματέα το Εβραϊκό νεκροταφείο,
όπου παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμου
περπάτησαν ανάμεσα στα μνήματα που χρονολογούνται από τις αρχές του
20ου αιώνα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ήδη καθαρίσει τον χώρο, τον έχει
περιφράξει προσωρινά με συρματόπλεγμα και φροντίζει για την αποκάλυψη και τον
καθαρισμό των επιτύμβιων πλακών. Συμφωνήθηκε η ανέγερση σταθερού φράκτη,
η τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας με ιστορική αναφορά στο εβραϊκό
νεκροταφείο, καθώς και ο φωτισμός του για την ανάδειξή του ως χώρου μνήμης
των Εβραίων που έζησαν στην Αλεξανδρούπολη.
Ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία στον
προαύλιο χώρο της Μητρόπολης του Μνημείου Ολοκαυτώματος της πόλης στη
μνήμη των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στα
ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου, μαζί με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και τους
εκπροσώπους του ΚΙΣΕ συμφώνησαν επίσης την τοποθέτηση ειδικών πλακετών
στον πεζόδρομο, έξω από το κτίριο όπου στεγαζόταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας
του 1950 η Συναγωγή, με την αποτύπωσή της και την ιστορία της. Σημειωτέων ότι
εκ των 140 Εβραίων της Αλεξανδρούπολης, μόνο 4 διασώθηκαν από το
Ολοκαύτωμα.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Οι κ.κ. Ελιέζερ και Μπεναρδούτ, αφού επισκέφθηκαν το θαυμάσιο μνημείο
Ολοκαυτώματος της πόλης, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Γκαράνη και
την φιλόλογο και σύμβουλο του Δημάρχου κα Μενεσελίδου και ξεναγήθηκαν στα
θεμέλια της Συναγωγής στον ευρύτερο χώρο του Βυζαντινού φρουρίου, εκεί όπου
η Αρχαιολογική υπηρεσία εκτελεί σήμερα εργασίες ανάπλασης. Συμφωνήθηκε ότι
θα υπάρξει αποτύπωση της Συναγωγής και καταγραφή της ιστορίας της Εβραϊκής
Κοινότητας της πόλης, στο πλαίσιο ανάδειξης της ιστορίας του ευρύτερου χώρου
των ανασκαφών. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Μέγαρο Μουσικής της πόλης,
όπου ανακαλύφθηκαν εβραϊκές επιτύμβιες πλάκες, που διασώθηκαν μετά την
καταστροφή του Εβραϊκού νεκροταφείου που βρισκόταν στην περιοχή. Ο
Δήμαρχος κ. Γκαράνης διευκρίνισε ότι η περιοχή αυτή ανήκει στην περιφέρεια
Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας και θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια
διάσωσης, καθαρισμού και ανάδειξης των μνημάτων που έχουν μεγάλη ιστορική
αξία για τον πολιτισμό της πόλης. Εκ των 819 Εβραίων της Κομοτηνής, μόνο 28
διασώθηκαν από το Ολοκαύτωμα. Η περιήγηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη
στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης, ένα εξαιρετικής αισθητικής κτίριο που
φιλοδοξεί να καλύψει και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΞΑΝΘΗ
Ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μανώλης Τσεπελής υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του
ΚΙΣΕ στο Δημαρχιακό μέγαρο, παρουσία της Γεν. Γραμματέως κας Σοφίας Ψωμά
και του εκπροσώπου του ΠΑΚΕΘΡΑ κ. Βασίλη Αϊβαλιώτη, ο οποίος παρουσίασε
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την πρόταση για την ανέγερση του Μνημείου Ολοκαυτώματος της πόλης στην
Πλατεία Ελευθερίας. Μετά από σχετική επικοινωνία με τον πρόεδρο του IHRA
Πρέσβη κ. Χριστόδουλο Λάζαρη, αποφασίσθηκε η εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων
του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Ξάνθης να ενταχθεί στο πρόγραμμα
εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας του IHRA, στις αρχές του επομένου χρόνου.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Τσεπελής και ο κ. Αϊβαλιώτης συνόδευσαν τους
εκπροσώπους του ΚΙΣΕ στο Εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης. Οι κ.κ. Ελιέζερ και
Μπεναρδούτ ευχαρίστησαν τον Δήμο Ξάνθης και το ΠΑΚΕΘΡΑ που συντηρούν και
διατηρούν τον χώρο του Εβραϊκού νεκροταφείου σε άριστη κατάσταση,
επισημαίνοντας ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της
πόλης στην οποία διέμεναν 550 Εβραίοι, εκ των οποίων μόνον 6 διασώθηκαν από
το Ολοκαύτωμα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΙΣΕ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ
ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Στις 5.11.2021, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ έδωσε στην
κα Μαρία Μανάκα, προϊσταμένη της ΕΡΤ Ορεστιάδας, ραδιοφωνική συνέντευξη για
την προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής αξίας της μοναδικής πολιτιστικής
κληρονομιάς που έχει απομείνει από το Εβραϊκό στοιχείο στον Έβρο. Στις 9.11.2021
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ Ορεστιάδας το παρακάτω άρθρο με
τίτλο « Αξιοποιείται η Εβραϊκή μνήμη στον Έ βρο» :
Με οδηγό να μην μείνουν κενά γράμματα το «Δεν ξεχνώ» ή το «Ποτέ πια», το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας προχώρησε σε μια συνεργασία με δήμους,
όπου υπάρχουν ακόμη μνημεία που μαρτυρούν την ύπαρξη και άνθηση του
Εβραϊκού στοιχείου στη χώρα.
Μια από αυτές τις συνεργασίες αποτελεί και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης όπου σε
πρόσφατη επίσκεψη μελών του ΚΙΣ, δρομολογήθηκε η συντήρηση και αξιοποίηση
των Εβραϊκών νεκροταφείων της πόλης ώστε ένα κομμάτι της ιστορίας να
παραμείνει ζωντανό για να θυμίζει το πέρασμα του Εβραϊκού πληθυσμού.
Σημαντική συμβολή στην συνεργασία αυτή αποτέλεσε η προτροπή του
Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, ο οποίος πριν από δυο χρόνια θέλησε να
δημιουργήσει μνημείο μέσα στον χώρο της Μητροπόλεως, στην μνήμη των 130
Εβραίων Αλεξανδρουπολιτών. Μια κίνηση που δημιούργησε σχέσεις φιλίας και
συνεργασίας των δυο πλευρών, οδηγώντας στην σημερινή απόφαση με τον δήμο
Αλεξανδρούπολης.
Ο γενικός γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Βίκτωρ Ελιέζερ,
μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της
ιστορικής αξίας της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει απομείνει από το
Εβραϊκό στοιχείο και που μόνο οι επιγραφές προ 200 χρόνων μαρτυρούν κάτι
τέτοιο. «Όσοι επισκεφθούν το χώρο θα καταλάβουν τι υπήρχε και τι δεν υπάρχει
πλέον λόγω της βάρβαρης βίας εις βάρος του Ελληνικού λαού και των Εβραίων,
μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι», τόνισε με έμφαση.
Η Εβραϊκή κοινότητα στο Διδυμότειχο
Αναφορά έγινε και στην ανθούσα Εβραϊκή κοινότητα του Διδυμοτείχου καθώς και
στο πιθανό ενδιαφέρον – πρόσκληση του Δήμου για την αξιοποίηση του
υπάρχοντος Εβραϊκού κοιμητηρίου, αλλά και στο γεγονός της μη παραμονής
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Εβραίων στις μέρες μας στις πόλεις του Έβρου (Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο,
Ορεστιάδα, Σουφλί) όπου μεγαλούργησαν στο παρελθόν. Πόλεις που δεν είχαν τη
χαρά να τους καλοδεχθούν, αφού ο γυρισμός ήταν επώδυνος. Δεν έμεινε κανείς.
Σπίτια, συγγενείς, αλλά και Εβραϊκή ζωή. Γιατί δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς
συναγωγή, χωρίς σχολείο, χωρίς Ιερολειτουργούς, χωρίς παράδοση.
«Θα πρέπει να υπάρχει η βούληση της τοπικής κοινωνίας, συνέχισε ο κ. Ελιέζερ
απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την εκδήλωση η όχι ανάλογου ενδιαφέροντος
και από την πόλη του Διδυμοτείχου. «Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με την μέθοδο
της επιβολής. Αν οι ίδιοι δεν έχουν διάθεση να συντηρήσουν να αναδείξουν τέτοιου
είδους τόπους δεν μπορεί να γίνει κάτι. Εμείς κάθε φορά που διαπιστώνουμε το
ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας είτε αφορά τις δημοτικές αρχές, είτε την
Εκκλησία, είτε το Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμεθα. Κι αφού η εκταφή
απαγορεύεται, τότε οδηγούμαστε σε ένα ακόμη εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο
από την πλευρά της μνήμης».
Από την ιστοσελίδα ertnews.gr, 9.11.2021

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ AJC
Το Βραβείο Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίο από την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC) στη Νέα Υόρκη, τη
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2021.
Δια του βραβείου αυτού, αναγνωρίζεται από την AJC η φροντίδα του Οικουμενικού
Πατριάρχη για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον, η εξαιρετική δέσμευσή του για
διαθρησκευτική συνύπαρξη και η προαγωγή των ορθόδοξο-εβραϊκών σχέσεων.
Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε την ηγεσία της AJC,
δηλώνοντας πως η απονομή του βραβείου αποτελεί μια έκφραση αγάπης, όχι μόνο
προς το πρόσωπό Του, αλλά και προς αυτά που πρεσβεύει το Οικουμενικό
Πατριαρχείο: τον διάλογο, τη συμφιλίωση και την καταπολέμηση του θρησκευτικού
εξτρεμισμού, του μίσους και του αντισημιτισμού.
Εστιάζοντας στον τίτλο του βραβείου, «Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια», διέκρινε ότι
υπενθυμίζει τη βιβλική διδασκαλία περί της δημιουργίας του ανθρώπου «κατ’ εικόνα
και καθ’ ομοίωσιν» του Θεού, για να επισημάνει ότι «η αξιοπρέπειά μας ως
ανθρώπων εξαρτάται από την ιερότητα της εικόνας του Θεού μέσα μας».
Συνεχίζοντας τη σκέψη του, αναρωτήθηκε με νόημα: «Εάν η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια προέρχεται από την κατανόηση της εικόνας του Θεού μέσα στον
καθένα μας, πόσο περισσότερο πρέπει να αγκαλιάσουμε και να νοιαστούμε για τον
συνάνθρωπό μας;». «Θα πρέπει να μας εμπνέει βαθιά η αίσθηση του ιερού που
περικλείει ολόκληρη τη Δημιουργία». «Το κλειδί», συνέχισε, «για τη διασφάλιση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η ελευθερία.
Είναι η προσευχή μας στον παντοδύναμο Θεό να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα
όντα τον μέγιστο βαθμό ελευθερίας, όπως μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος,
και να χρησιμοποιούν αυτή την ελευθερία για να «υπηρετούν ο ένας τον άλλον με
αγάπη».
Κλείνοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συνεχάρη την ηγεσία της
AJC για την προώθηση της διαθρησκειακής συνεργασίας και κατανόησης, ειδικά
μεταξύ των εβραϊκών και ορθόδοξων χριστιανικών παραδόσεων, ενώ υπογράμμισε
την ανάγκη συνεργασίας όλων για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του
μίσους και των κάθε είδους διακρίσεων. «Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της
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οικογένειας είναι πράγματι πολύ σημαντικός», διέκρινε, «αλλά οι θρησκευτικές
κοινότητες καλούνται, επίσης, να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην εξάλειψη του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού».
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα orthodoxtimes.gr, 2.11.2021

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΧΟΙΝΑ ΣΤΟ ΚΙΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΕ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης
Σχοινάς, στις 3.11.21, είχε συνάντηση με το Προεδρείο του ΚΙΣΕ, στα Γραφεία του
Οργανισμού. Τον κ. Σχοινά συνόδευαν η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε.
στην Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου και ο βοηθός του για θέματα πολιτικής Ηλίας
Ιορδανίδης.
Ο κ. Σχοινάς, ξεκινώντας τα εισαγωγικά του σχόλια, τόνισε τη σαφή δέσμευση των
Ευρωπαϊκών οργάνων, της Επιτροπής και του ιδίου προσωπικά στη μάχη κατά του
αντισημιτισμού. Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ, ο
Αντιπρόεδρος Μάνος Αλχανάτης, ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ελιέζερ και ο Γεν.
Ταμίας Δανιήλ Μπεναρδούτ, ενημέρωσαν τον Αντιπρόεδρο της Ε.Ε. για θέματα
αιχμής που αφορούν τον Ελληνικό Εβραϊσμό.
Η συζήτηση εστιάστηκε κυρίως στον αντισημιτισμό, και στην ασφάλεια των ιερών
τόπων Εβραϊκού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη γενικά αλλά και στην Ελλάδα
ειδικότερα, καθώς και στα προγράμματα που έχει δρομολογήσει η ΕΕ -κυρίως μετά
την πρόσφατη ανακοίνωση των στόχων της πρώτης στρατηγικής της ΕΕ για την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής.
Επισημάνθηκε το γεγονός ότι συναγωγές και εβραϊκά νεκροταφεία γίνονται συχνά
στόχοι αντισημιτικής βίας και ο κ. Σχοινάς διαβεβαίωσε το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο ότι τόσο ο ίδιος, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένοι
να προστατεύσουν την εβραϊκή ζωή στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο
έργο του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, τη
σπουδαιότητα του οποίου υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε., στο πλαίσιο της
διατήρησης της Μνήμης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τονίζοντας το
προσωπικό του ενδιαφέρον αλλά και εκείνο των ευρωπαϊκών οργάνων που θα
υποστηρίξουν ενεργά την ολοκλήρωσή του.
Νωρίτερα το ίδιο πρωί, ο κ. Σχοινάς και η συνοδεία του είχαν επισκεφθεί το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος, όπου τους καλωσόρισαν ο Πρόεδρος του ΕΜΕ Μάκης Μάτσας,
ο Αντιπρόεδρος Μίκης Μοδιάνο, ο Γεν. Γραμματέας Βενιαμίν Αλμπάλας, ο Ταμίας
Γκυ Νατάν και ο Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ Δανιήλ Μπεναρδούτ. Στη συλλογή του ΕΜΕ
τους ξενάγησε η Διευθύντρια του Μουσείου Ζανέτ Μπαττίνου. Ακολούθησε
σύντομη ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΕΜΕ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
του ΕΜΕ για την ιστορία του Ολοκαυτώματος και το έργο του Μουσείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 83η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
83 χρόνια έχουν περάσει από το αδυσώπητο πογκρόμ κατά των Εβραίων της
Γερμανίας, τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1938, που έμεινε στην ιστορία ως η «Νύχτα
των Κρυστάλλων». Ημερομηνία σταθμός που σηματοδότησε το πρελούδιο του
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Ολοκαυτώματος και των ναζιστικών θηριωδιών, που οδήγησαν στη γενοκτονία 6
εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης.
267 κατεστραμμένες Συναγωγές, 7.500 εβραϊκά καταστήματα και σπίτια, 30.000
εκτοπισθέντες Εβραίοι ήταν ο τραγικός απολογισμός της βίας της 9ης Νοεμβρίου
1938. Πέρα όμως από αυτό, η «Νύχτα των Κρυστάλλων» κατέδειξε πώς το μίσος
έγινε μένος, πώς η ιδεολογία έγινε έγκλημα, πώς η βία έγινε ανεκτή
καθημερινότητα. Μετά τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» οι Εβραίοι έγιναν άνθρωποι
χωρίς δικαιώματα και αργότερα, στο Άουσβιτς και στα άλλα κολαστήρια θανάτου,
δεν ήταν καν άνθρωποι, είχαν γίνει αριθμοί.
Η τραγική αυτή επέτειος συμβολίζει τον αδιάκοπο αγώνα κατά της ρατσιστικής βίας,
κατά του φανατισμού και του αντισημιτισμού, για να μην αναβιώσουν τα
φαντάσματα του παρελθόντος. Ας αναλογισθούμε τις ευθύνες μας, ας
επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας -ως Πολιτεία και ως πολίτες- απέναντι στο
μέλλον της ανθρωπότητας και στην κοινωνία που θέλουμε να κληροδοτήσουμε στη
νέα γενιά.
Παράλληλα, το ΚΙΣΕ χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των Δήμων Θεσσαλονίκης
και Ιωαννίνων που φέτος θα συμμετάσχουν στην εκστρατεία Let there be
light, φωταγωγώντας τα αντίστοιχα Δημαρχεία με μηνύματα κατά του
αντισημιτισμού. Τα μηνύματα των Δημάρχων Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου
Ζέρβα και Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, καθώς και του Προέδρου του ΚΙΣΕ και
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ θα προβληθούν επίσης στα τείχη της
Ιερουσαλήμ, και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις φέρνοντας τις ελληνικές στην
εμπροσθοφυλακή της εκστρατείας αυτής και της μάχης κατά του
αντισημιτισμού.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΩΝ & Ι.Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ «ΝΥΧΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ» 2021

Φέτος συμπληρώνονται 83 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων», της σειράς
πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού που εξαπέλυσαν στις 9 Νοεμβρίου 1938 οι
Ναζί στη Γερμανία και στα προσαρτημένα εδάφη της. Με αφορμή αυτή την επέτειο
το Διεθνές March of the Living διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά την
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εκστρατεία #LetThereBeLight με την οποία διαδίδεται ένα πανανθρώπινο μήνυμα
κατά του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας.
Η εκστρατεία περιελάμβανε κεντρική διαδικτυακή εκδήλωση με μαρτυρίες
επιζώντων,
προσωπικοτήτων
και
μουσική
καθώς
και
ανοιχτή πλατφόρμα συνεχούς ροής, στην οποία χιλιάδες άνθρωποι απ΄όλον τον
κόσμο καταχωρούσαν τα προσωπικά τους μηνύματα. Το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου
2021 τα μηνύματα αυτά προβάλλονταν στα τείχη της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ,
δημιουργώντας μια κατανυκτική και επιβλητική ατμόσφαιρα. Παράλληλα, οίκοι
προσευχής, Συναγωγές και δημόσια κτίρια ανά τον κόσμο φωταγωγήθηκαν και
προέβαλαν στους τοίχους τους, με φαντασμαγορικό τρόπο, τη δική τους υπόσχεση
ότι θα επικρατήσει το φως.
Η Ελλάδα έδωσε δυναμικό παρόν στη φετινή εκστρατεία με δεκάδες μηνύματα που
αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα. Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα του Γεν.
Γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ το οποίο τονίζει: «Ο αντισημιτισμός
δεν πρέπει να είναι ανεκτός. Ας αφήσουμε το φως της γνώσης να μορφώσει τις
επόμενες γενιές. Ας αφήσουμε το φως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να οδηγήσει
την κοινωνία μας. Η αποφασιστικότητά μας να μην ξεχάσουμε ποτέ τις τραγικές
συνέπειες του Ολοκαυτώματος θα είναι το φως που θα υπερισχύσει του
σκοταδισμού που φέρνει ο ρατσισμός και ο φανατισμός» και του Προέδρου του
EMOTL κ. Βενιαμίν Αλμπάλα το οποίο αναφέρει: "Η «Νύχτα των Κρυστάλλων»
ήταν η αρχή της μεγάλης καταστροφής του Ελληνικού Εβραϊσμού. Τα κράτη, οι
κυβερνήσεις και όλος ο κόσμος πρέπει να καταλάβουν ότι πάντα τα πρώιμα
συμπτώματα δείχνουν την επικίνδυνη ασθένεια. Η «Νύχτα των Κρυστάλλων» ήταν
τα πρώιμα και σοβαρά συμπτώματα της Ναζιστικής τρελής ιδεολογίας που οδήγησε
στο θάνατο των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης".

Οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων φωταγώγησαν τα Δημαρχεία
των πόλεών τους και προέβαλαν σε αυτά ένα φωτεινό μήνυμα ελπίδας και ενότητας
ενάντια
στον
σκοταδισμό. Οι
Ισραηλιτικές
Κοινότητες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Βόλου συμμετείχαν στην
εκστρατεία με τη φωταγώγηση των Συναγωγών και των Γραφείων τους.
Στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου 2021, από τις 19:00 έως τις 24:00,
φωταγωγήθηκε το Δημαρχείο και προβλήθηκαν στην πρόσοψη του
κτιρίου βίντεο αφιερωμένο στην «Νύχτα των Κρυστάλλων», καθώς και τα
μηνύματα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα και του
Προέδρου του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.
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Το μήνυμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης ανέφερε: «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης
συμμετέχει
στην
παγκόσμια
πρωτοβουλία
#LetThereBeLight
του
οργανισμού International March of the Living, τιμώντας τη Μνήμη όλων των
θυμάτων των Ναζί και ειδικότερα των 50.000 αθώων Εβραίων της Θεσσαλονίκης,
του 20% του πληθυσμού της πόλης μας το 1943, που εκτοπίστηκε και θανατώθηκε
στα Ναζιστικά Στρατόπεδα την περίοδο του Ολοκαυτώματος. Δεν ξεχνάμε. Με
αφορμή την 83η επέτειο της Νύχτας των Κρυστάλλων, διατρανώνουμε την
αμέριστή πίστη μας στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό και σε κάθε μορφή
μίσους». Το μήνυμα του Προέδρου του ΚΙΣΕ-ΙΚΘ ανέφερε: «Η θλιβερή
επέτειος της Νύχτας των Κρυστάλλων, μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να παραμένουμε
πάντα σε εγρήγορση απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό,
καταπολεμώντας παράλληλα τη λήθη και τη σκόπιμη διαστρέβλωση του
Ολοκαυτώματος».
Στα Ιωάννινα φωταγωγήθηκε το Δημαρχιακό Μέγαρο και προβλήθηκε στο κτίριο
το μήνυμα ελπίδας και ενότητας που τόνιζε: «Τα Γιάννενα “φωτίζουν” το δρόμο
ενάντια στο μίσος και τον φανατισμό. Απέναντι στη σιωπή, αντιτάσσουν τη γνώση.
Απέναντι στο σκοτάδι, αντιτάσσουν το φως. Απέναντι στη μισαλλοδοξία,
αντιτάσσουν την αλληλεγγύη. Απέναντι στην βαρβαρότητα, αντιτάσσουν τη ζωή».
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ «ΤΗΣ
ΝΥΧΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ»
Στο πλαίσιο της επετείου για τα 83 χρόνια από τη
«Νύχτα των Κρυστάλλων», το βράδυ της
9ης Νοεμβρίου 2021 προβλήθηκαν στα τείχη της
παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, τα μηνύματα των
επισήμων που συμμετείχαν στην εκστρατεία
#LetThereBeLight
δημιουργώντας
μια
κατανυκτική και επιβλητική ατμόσφαιρα.
Μεταξύ αυτών την μηνυμάτων που προβλήθηκαν
στα Τείχη της Ιερουσαλήμ συμπεριλήφθηκαν και
τα μηνύματα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Προέδρου του ΚΙΣΕ και
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ και του
Προέδρου του EMOTL Βενιαμίν Αλμπάλα.
Εκτός από τα Τείχη της Ιερουσαλήμ τα μηνύματα αυτά προβλήθηκαν και στην
πρόσοψη του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Κέντρου που βρίσκεται στο
Παρίσι, στην «Πλατεία της Ιερουσαλήμ», καθώς και στην πρόσοψη της
μεγαλύτερης Συναγωγής της Ευρώπης που βρίσκεται στην Βουδαπέστη.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΓ ΤΟΥ ΚΙΣΕ Β.Ι. ΕΛΙΕΖΕΡ
ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑ 9.84
Με αφορμή την επέτειο της «Νύχτας των Κρυστάλλων», ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ Βίκτωρ
Ελιέζερ φιλοξενήθηκε στον Ρ/Σ Αθήνα 9.84, στις 11.11.2021, στην εκπομπή «Ο
γύρος του κόσμου σε μία ώρα», της Αλεξάνδρας Βουδούρη και της Αθηνάς
Κορλίρα. Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν ο αντισημιτισμός, τα μαθήματα που
έμαθε -ή που δεν κατάφερε να μάθει- η ανθρωπότητα 83 χρόνια μετά την Νύχτα
των Κρυστάλλων και το έγκλημα του Ολοκαυτώματος που ακολούθησε. Ο Βίκτωρ
Ελιέζερ αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις του αντισημιτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες
και επισήμανε ιδιαίτερα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους. Ο
ΓΓ του ΚΙΣΕ υπογράμμισε τις σχετικές πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης
και το έργο του Αντιπροέδρου Μαργαρίτη Σχοινά, κάνοντας μνεία στην ευρωπαϊκή
στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού που ανακοινώθηκε
πρόσφατα. Τονίζοντας τη σημασία των δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης, ο
Β.Ι. Ελιέζερ αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων
στην εκστρατεία Let There Be Light κατά του αντισημιτισμού, εκφράζοντας την
ελπίδα ότι του χρόνου θα συμμετάσχει και ο Δήμος Αθηναίων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝ. ΤΑΜΙΑ ΚΙΣΕ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ»
Στις 17.11.2021 δημοσιεύτηκε στην στήλη Επιστολές Αναγνωστών της
εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ η παρακάτω επιστολή του Γεν. Ταμία του ΚΙΣΕ κ.
Δανιήλ Μπεναρδούτ με τίτλο «Νύχτα των Κρυστάλλων, η ευθύνη της μνήμης».
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Κύριε διευθυντά,
Η 9η Νοεμβρίου 1938 αποτελεί μια μελανή στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Την
ημέρα αυτή, αποκαλούμενη διεθνώς «Νύχτα των Κρυστάλλων», περισσότερα από
7.000 μαγαζιά Εβραίων και συναγωγές λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν, τα
γυαλιά τους σκορπίστηκαν στους δρόμους της Γερμανίας και της Αυστρίας, χιλιάδες
Εβραίοι σκοτώθηκαν και πάνω από 30.000 οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Ήταν η έναρξη του ειδεχθούς σχεδίου των ναζί για τον αφανισμό
των Εβραίων, αρχικά σε Γερμανία και Αυστρία και στη συνέχεια σε όλη την
Ευρώπη.
Διατηρώντας τη μνήμη της αποφράδας αυτής ημέρας πραγματοποιείται κάθε χρόνο
σε πολλές πόλεις της υφηλίου τη συγκεκριμένη ημερομηνία η συμβολική
φωταγώγηση δημόσιων κτιρίων.
Φέτος η Ελλάδα κατέχει την προεδρία του IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance), ενός διεθνούς οργανισμού που στους στόχους του
περιλαμβάνεται η εκπαίδευση τόσο της νέας γενιάς, αλλά και ολόκληρης της
κοινωνίας για το τι σημαίνει το Ολοκαύτωμα, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ.
Σε συνδυασμό αυτών των δεδομένων οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων
συμμετείχαν τη συγκεκριμένη ημέρα στη φωταγώγηση των δημαρχικών τους
μεγάρων. Ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας μας, αυτός της Αθήνας, φρόντισε
δυστυχώς να απουσιάσει από αυτή τη συμβολική και διακριτική αναφορά σε μια
τόσο δυσάρεστη στιγμή της ιστορίας μας. Ως απόγονος εβραϊκής οικογένειας που
ξεκληρίστηκε, ειλικρινά λυπάμαι".
Δ. Μπεναρδούτ
Π. Μηχανικός

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ «ΝΥΧΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ» - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ ΣΤΟ
ΑΠΕ
Στις 3 Ιουλίου 1936, μια αυτοκτονία διακόπτει τη συνεδρίαση της Κοινωνίας των
Εθνών στη Γενεύη. Ο Τσεχοσλοβάκος δημοσιογράφος Στέφαν Λουξ παρεισφρέει
στην αίθουσα της ολομέλειας, φωνάζει δυνατά «κύριοι, αυτή είναι η χαριστική
βολή», και στρέφοντας το περίστροφο στην καρδιά του, αυτοκτονεί. Με αυτή του
την πράξη θέλησε, όπως εξηγούσε σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα της
Κοινωνίας των Εθνών, να προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην
κατάσταση των εν Γερμανία εβραίων και τον κίνδυνο της ανόδου των Ναζί.
Στον Στέφαν Λουξ αλλά και όλους όσοι προσπάθησαν να κρούσουν τον κώδωνα
του κινδύνου για την αυξανόμενη ναζιστική απειλή, τη δεκαετία του ‘30, ήταν
αφιερωμένη η χθεσινοβραδινή εκδήλωση μνήμης (9.11.2021), στη
συναγωγή Hekhal Haness στη Γενεύη, για τα 83 χρόνια από τη «Νύχτα των
Κρυστάλλων» (Kristallnacht»), της σειράς πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού
που εξαπέλυσαν οι Ναζί στη Γερμανία και στα προσαρτημένα εδάφη της, όπως
εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπρόσωπος του
Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου στα Ηνωμένα Έθνη Δρ Λεόν Σαλτιέλ.
«Επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο αυτό, τον Στέφαν Λουξ, γιατί είναι μια ιστορία
και της Γενεύης και του ΟΗΕ (τότε Κοινωνία των Εθνών), αλλά και σε άλλους που
προσπάθησαν να αφυπνίσουν τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας για τη ναζιστική
απειλή», αναφέρει ο Λεόν Σαλτιέλ, υπογραμμίζοντας πως «αυτό το μάθημα της
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πρόληψης και της πρόβλεψης είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουμε, ειδικά με την
άνοδο του αντισημιτισμού τα τελευταία χρόνια».
Η εκδήλωση, που διοργάνωσε η Εβραϊκή Κοινότητα της Γενεύης, οι Φίλοι του Yad
Vashem στην Ελβετία και το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (World Jewish Congress),
ετέθη υπό την αιγίδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη
και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας στη
Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (International Holocaust
Remembrance Alliance/IHRA). Η εκδήλωση έγινε παράλληλα με τη Σύνοδο της
Θεσσαλονίκης του IHRA, που λόγω της υγειονομικής κατάστασης λαμβάνει χώρα
διαδικτυακά. Στους συνδιοργανωτές περιλαμβάνονταν, επίσης, οι Μόνιμες
Αντιπροσωπείες της Γερμανίας, του Ισραήλ και της Ελβετίας στα Ηνωμένα Έθνη, το
Γενικό Προξενείο της Βραζιλίας και ο οργανισμός «Casa Stefan Zweig».
Ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη καταπολέμησης του αντισημιτισμού
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα
Έθνη, πρέσβης Παναγιώτης Στουρνάρας, διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα, όπως και
ολόκληρη η διεθνής κοινότητα δεν θα ξεχάσει ποτέ το πογκρόμ που εξαπέλυσαν οι
Ναζί εναντίον των Γερμανών εβραίων τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1938, κάνοντας
λόγο για μια «οργανωμένη πράξη άκρας βαρβαρότητας».
«Το τραύμα της Kristallnacht δεν είναι η μόνη πληγή που φέρει η κοινή εβραϊκή
μνήμη. Στο πέρασμα των αιώνων, οι διώξεις που υπέστησαν οι εβραϊκές κοινότητες
σε όλο τον κόσμο είναι αμέτρητες», υπογράμμισε ο Έλληνας πρέσβης,
επισημαίνοντας πως όλα αυτά τα γεγονότα, που σημάδεψαν την ιστορία, την
ταυτότητα και τον πολιτισμό μας, δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν και πάνω απ' όλα,
είναι τα εκατομμύρια των θυμάτων που προέρχονται από αυτές τις γενοκτονικές
πρακτικές, που δεν πρέπει ποτέ να διαγραφούν από τη συλλογική μας μνήμη. Στο
πλαίσιο αυτό, ο κ. Στουρνάρας έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συμβολή της παιδείας και
της εκπαίδευσης στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, διαβεβαιώνοντας πως κατά
τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην IHRA, η Ελλάδα στοχεύει να εκπαιδεύσει
όχι μόνο τη νέα γενιά αλλά και ολόκληρη την κοινωνία για το τι σημαίνει το
Ολοκαύτωμα, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ. «Επιπλέον, η Ελλάδα, με έντονο
αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνει να προωθήσει το έργο της Διεθνούς Συμμαχίας για
τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ώστε η τελευταία να παραμείνει ζωντανή στους
αιώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρέσβης, χαρακτηρίζοντας «πυξίδα»
της όλης προσπάθειας τον στίχο του Ταλμούδ ότι, «όποιος σώζει μια ζωή, σώζει τον
κόσμο όλο».
Στην εκδήλωση παρέστησαν αρκετοί πρέσβεις και διπλωμάτες από περίπου 20
χώρες, όπως και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Γενεύη, Αλέξανδρος
Γεννηματάς, ο οποίος διαδραμάτισε και σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της
εκδήλωσης, όπως επισημαίνει ο κ. Σαλτιέλ, καθώς και άλλα μέλη της ελληνικής
διπλωματικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη.
ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑΪΚΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, 10.11.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Tο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα τη νέα
τρομοκρατική επίθεση στην Παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ που προκάλεσε το
θάνατο ενός Ισραηλινού και τον τραυματισμό άλλων τριών. Κάθε τρομοκρατική
επίθεση εναντίον αθώων πολιτών του Ισραήλ απομακρύνει την ελπίδα ειρήνευσης
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και δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια αρμονικής συνύπαρξης Ισραηλινών και
Παλαιστινίων στην περιοχή.
Εκφράζουμε τη θλίψη και τα συλλυπητήριά μας προς τις οικογένειες των θυμάτων
και τον λαό του Ισραήλ.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Η Πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη έχει ταυτιστεί στη μνήμη των Ελλήνων
Εβραίων ως πλατεία του ανθρώπινου εξευτελισμού, ως πλατεία της απανθρωπιάς
του ανθρώπου, ως πλατεία που συμβολίζει την αρχή της εκστρατείας εξόντωσης
του Εβραϊκού πληθυσμού της πόλης. Εκεί όπου το μαύρο Σάββατο της 11ης
Ιουλίου του 1942 οι Γερμανοί κατακτητές διαπόμπευσαν 9.000 Εβραίους της
Θεσσαλονίκης και έθεταν σε εφαρμογή το σχέδιο της «Τελικής Λύσης» που
προκάλεσε τον εκτοπισμό και την εξόντωση 45.000 Θεσσαλονικέων Εβραίων.
Η «Μνήμη» είναι μια συνεχής διαδικασία υπενθύμισης και μηνυμάτων προς τον
κάθε επισκέπτη, κάθε περαστικό από την Πλατεία Ελευθερίας, για να βλέπει τον
τόπο μαρτυρίου, να διερωτάται γιατί συνέβη αυτό και γιατί η κοινωνία των πολιτών
έμεινε, στην μεγάλη της πλειοψηφία, απλός θεατής αυτής της θηριωδίας.
Το Μνημείο Ολοκαυτώματος της πόλης, πρέπει να δεσπόζει στην Πλατεία
Ελευθερίας και η Πλατεία να υπενθυμίζει σε όλους ότι εκεί υπέφεραν και
μαρτύρησαν 9.000 Θεσσαλονικείς μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι. Γιατί
η πόλη πρέπει να αναμετράται με το παρελθόν της, οι πολίτες να αναστοχάζονται,
και οι νέοι να διδάσκονται από το παρελθόν για να μην εκκολαφθεί ξανά το αυγό
του φιδιού.
Είμαστε βέβαιοι ότι η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι κοινωνικοί φορείς θα
αναδείξουν και θα περιφρουρήσουν την ιστορική μνήμη της Πλατείας Ελευθερίας
στη Θεσσαλονίκη.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2021
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΚΟ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΗΣ
Τη διαβεβαίωση πως η Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει πάρκο και πως η μετατροπή της
σε υπαίθριο πάρκινγκ είναι ένα προσωρινό μέτρο, έως ότου διερευνηθεί η
δυνατότητα για δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης, επανέλαβε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στη διάρκεια της αποψινής συνεδρίασης του
δημοτικού συμβουλίου.
«Πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι οι αλήθειες για την Πλατεία Ελευθερίας
αποκρύπτονται για πολιτικές σκοπιμότητες. Προσωπική μου βούληση είναι να γίνει
πάρκο που θα αναζωογονήσει το πράσινο και το αστικό περιβάλλον και θα τιμά τη
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μνήμη των χιλιάδων Εβραίων συμπολιτών μας που χάθηκαν στην περίοδο του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου», είπε ο κ. Ζέρβας από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου.
Πρόσθεσε, δε, πως «κανένα σχέδιο δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ιστορικού
αυτού σημείου. ‘Οποιος υποστηρίζει το αντίθετο ενεργεί δόλια και με σκοπιμότητα».
Συμπλήρωσε ακόμη πως σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα ενημερώσει το Σώμα
για την πορεία της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος, ενώ μίλησε για
«στενή συνεργασία με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο σε πληθώρα
ζητημάτων». «Μαθήματα ιστορίας, μαθήματα απόδοσης τιμής και σεβασμού της
μνήμης χιλιάδων συμπολιτών δεν θα τα δεχτώ. Και ειδικά από αυτούς που
υπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, που προσπαθούν να δημιουργήσουν
σύγχυση», ανέφερε ο δήμαρχος, επαναλαμβάνοντας πως προεκλογικά είχε
προαναγγείλει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία
Ελευθερίας, με στόχο να δοθεί «ανάσα» στο κυκλοφοριακό.
«Μετατρέψαμε προσωρινά την Πλατεία Ελευθερίας σε χώρο στάθμευσης για να
αξιοποιήσουμε τον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ»,
είπε.
Πηγή: Ιστοσελίδα The President, 27/12/2021

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Στις 27.12.2021, το ΚΙΣΕ απέστειλε προς την οικογένεια του αείμνηστου τέως
ΠτΔ Κάρολου Παπούλια την ακόλουθη συλλυπητήρια επιστολή για την
απώλειά του:
To Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και ο Ελληνικός Εβραϊσμός
εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του Καρόλου Παπούλια, ηγετικής
φυσιογνωμίας της χώρας μας, πολιτικού ανδρός με ήθος, όραμα και πολυεπίπεδη
κοινωφελή δράση.
Ο αείμνηστος Κάρολος Παπούλιας υπήρξε υπέρμαχος των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της μάχης κατά του ρατσισμού, υποστηρικτής της ελληνοεβραϊκής
κοινότητας και ενεργός παράγοντας της σύσφιξης των Ελληνο-Ισραηλινών
σχέσεων σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας.
Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γενικός Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΚΙΣΕ για την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ των ΕΒΡΑΪΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ
Η ιστορία μας επιστρέφει σπίτι!
Με απέραντη συγκίνηση το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και οι Έλληνες
Εβραίοι καλωσορίζουμε την απόφαση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να
επιστρέψει η Ρωσία τα αρχεία των Ελληνικών Ισραηλιτικών Κοινοτήτων -και κυρίως
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, από όπου οι Ναζί, στις 11.7.1942,
υφάρπαξαν αρχεία, βιβλία και λατρευτικά αντικείμενα από 30 Συναγωγές της
Θεσσαλονίκης, από βιβλιοθήκες και από τα Κοινοτικά ιδρύματα. Τα αρχεία αυτά
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μετά την κατάληψη του Βερολίνου από τον σοβιετικό στρατό, τον Μάιο του 1945,
μεταφέρθηκαν στη Μόσχα.
Ένας μακροχρόνιος και δύσκολος αγώνας της Ελληνικής Διπλωματίας και του
Ελληνικού Εβραϊσμού φαίνεται να ευοδώνεται χάρη στις καίριες ενέργειες του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα ιστορικής σημασίας
επίτευγμα που αφορά στην ιστορία της χώρας μας. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας
προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και όλους όσους εργάσθηκαν και συνεχίζουν να
εργάζονται για την ολοκλήρωση της επιστροφής των προπολεμικών εβραϊκών
αρχείων στη χώρα μας.
Στην επετειακή χρονιά των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα ανεξαρτησίας της
Ελλάδας, η ιστορία μας επιστρέφει σπίτι, επιτέλους! Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό τα
αρχεία αυτά φωτίζουν την ιστορική διαδρομή του, ιερά κειμήλια στα οποία
καταγράφεται το φως της ζωής και το σκοτάδι της λεηλασίας και του
Ολοκαυτώματος. Η απόδοσή τους θα σημάνει δικαιοσύνη και θα μεταλαμπαδεύσει
τη γνώση για ένα κομμάτι του Ελληνικού λαού που συνέβαλλε στην ανάπτυξη του
τόπου του αλλά δεν υπάρχει πια, εκείνο των 60.000 Ελλήνων Εβραίων που
εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στα Ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου.
Το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδας, που θα ανεγερθεί στη Θεσσαλονίκη, θα
αποτελέσει την ιδανική εστία για την ευλαβική εναπόθεσή τους, αλλά και για την
αξιοποίησή τους από ερευνητές, καθώς η πρόσβαση στα Αρχεία θα εξασφαλιστεί
μέσα από σύγχρονες μεθόδους έρευνας και αναζήτησης.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΙΣΕ ΜΕ ΡΩΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με
την οποία το ΚΙΣΕ χαιρέτισε την
είδηση για την επιστροφή στην
Ελλάδα
των
προπολεμικών
αρχείων
των
Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων Ελλάδος από τη
Μόσχα, στην από 15.12.2021
επιστολή τους προς τον Πρόεδρο
της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, που
δημοσιεύεται
παρακάτω,
ο
Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ
και ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ
Ελιέζερ
εκφράζουν
την
ικανοποίηση
του
Ελληνικού
Εβραϊσμού για την απόφαση αυτή
της Ρωσίας που έχει ιδιαίτερη
σημασία για την ελληνοεβραϊκή
κοινότητα.
Από τη ρωσική πλευρά, στις
2.1.2022, ο μορφωτικός ακόλουθος
της Πρεσβείας της Ρωσίας στην
Ελλάδα,
Θ.
Καλαΐντοφ,
επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του
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ΚΙΣΕ και του μετέφερε την απόλυτη συμφωνία του Ρώσου Προέδρου Πούτιν με τις
θέσεις του ΚΙΣΕ όπως αποτυπώνονται στην παρακάτω επιστολή:
Αξιότιμε Πρόεδρε Πούτιν,
Εκ μέρους του Kεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ), το οποίο είναι
το κεντρικό συντονιστικό και αντιπροσωπευτικό όργανο των Εβραίων της Ελλάδας,
επιθυμούμε να εκφράσουμε τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες μας για την απόφαση της
επιστροφής στην Ελλάδα των προπολεμικών Αρχείων των Ελληνικών Εβραϊκών
Κοινοτήτων, που λεηλατήθηκαν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια της Γερμανικής
Κατοχής της χώρας μας και μεταφέρθηκαν στη Μόσχα από τον Κόκκινο Στρατό μετά
την κατάληψη του Βερολίνου, τον Μάϊο του 1945.
Η δήλωσή σας, κατά την κοινή Συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ.
Μητσοτάκη, στις 8.12.2021, είναι υψίστης σημασίας για την Κοινότητά μας και σας
συγχαίρουμε για τον καθοριστικό σας ρόλο στην επιστροφή των Εβραϊκών Αρχείων
στην Ελλάδα. Τα λόγια σας μάς γέμισαν χαρά και συγκίνηση καθώς τα αρχεία αυτά
αποτελούν τον σύνδεσμό μας με την ίδια την ιστορία και την παράδοσή μας. Είναι
τα ιερά κειμήλια της ταυτότητάς μας, του ακμάζοντος παρελθόντος μας, καθώς και
τα ντοκουμέντα των ναζιστικών εγκλημάτων κατά το Ολοκαύτωμα. Σας
ευχαριστούμε που μας επιστρέφετε την ιστορία μας!
Προσβλέπουμε στην υλοποίηση της ανακοίνωσης αυτής και στην παραλαβή των
αρχείων από τη χώρα μας.
Με την ευτυχή αυτή ευκαιρία, θα ήταν χαρά για την Κοινότητά μας να σας
υποδεχθούμε κατά τη διάρκεια της προσεχούς επίσκεψής σας στην Ελλάδα.
Σας ευχόμαστε κάθε καλό και διατελούμε
Με τιμή
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΕΛΙΕΖΕΡ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ
Με την παρακάτω επιστολή το ΚΙΣΕ ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Πρωθυπουργό
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για το «σημαντικό επίτευγμα» της επιστροφής των εβραϊκών
αρχείων από τη Μόσχα, που -όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην επιστολή τους
ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ- «φέρνει ένα αίσιο τέλος σε μια χρονίζουσα μάχη
της ελληνικής διπλωματίας». Το πλήρες κείμενο της επιστολής (9.12.2021) για την
ιστορική αυτή απόφαση έχει ως εξής:
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρακολουθήσαμε την ανακοίνωσή σας, κατά
την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, για την επιστροφή των
προπολεμικών Αρχείων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων από τη Μόσχα.
Εκ μέρους του Συμβουλίου μας και σύσσωμου του Ελληνικού Εβραϊσμού σάς
εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας για το σημαντικό αυτό
επίτευγμα, που φέρνει ένα αίσιο τέλος σε μια χρονίζουσα μάχη της ελληνικής
διπλωματίας. Η προσωπική σας δέσμευση και οι καίριες ενέργειές σας αποτέλεσαν
καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη του κοινού μας στόχου.
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Στην επετειακή χρονιά των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα ανεξαρτησίας της
Ελλάδας, η ιστορία μας επιστρέφει σπίτι, επιτέλους! Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό τα
αρχεία αυτά φωτίζουν την ιστορική διαδρομή του, ιερά κειμήλια στα οποία
καταγράφεται το φως της ζωής και το σκοτάδι της λεηλασίας και του
Ολοκαυτώματος. Η απόδοσή τους θα σημάνει δικαιοσύνη και θα μεταλαμπαδεύσει
τη γνώση για ένα κομμάτι του Ελληνικού λαού που συνέβαλλε στην ανάπτυξη του
τόπου του αλλά δεν υπάρχει πια, εκείνο των 60.000 Ελλήνων Εβραίων που
εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στα Ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου.
Δραττόμεθα της ευκαιρίας να σας ευχαριστήσουμε και για το αμείωτο πρακτικό
ενδιαφέρον σας για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη
Θεσσαλονίκη, που σε συνδυασμό με τις ενέργειες του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, κ. Π. Πικραμμένου, είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα καταλήξει σε ένα
ακόμη σπουδαίο επίτευγμα, προσφέροντας στα Αρχεία την εστία που
αποστερήθηκαν, στην εβραϊκή κοινότητα τις ρίζες της και στην ιστορία τους
χαμένους κρίκους της αλυσίδας της.
Ευχόμαστε κάθε καλό και πάντα επιτυχίες στο έργο σας προς όφελος της χώρας
μας.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΕΛΙΕΖΕΡ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ
ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ
«Για εμάς, την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η επιστροφή των αρχείων από
τη Μόσχα είναι κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί είναι η ιστορία μας». Μ’ αυτή τη φράση,
ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ) Δαυίδ Σαλτιέλ περιγράφει στο
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τη συγκίνηση για την απόφαση της
επιστροφής, στην Ελλάδα, των κλεμμένων από τους ναζί αρχείων των
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της χώρας.
Την εκκρεμότητα της επιστροφής των αρχείων έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Σότσι,
με τον Ρώσο Πρόεδρο να αποδέχεται το πάγιο αυτό αίτημα της Ελλάδας, το οποίο
παρέμενε ανεκπλήρωτο επί σειρά ετών. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο πρόεδρος του
ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ είναι αισιόδοξος ότι, μετά τη διευθέτηση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών, τα αρχεία θα επιστρέψουν στη χώρα μας, εκεί δηλαδή «όπου και
πρέπει να βρίσκονται», όπως χαρακτηριστικά λέει.
«Αυτή τη φορά θέλω να πιστεύω ότι εφόσον το είπε ο Πρόεδρος Πούτιν μπροστά
στον πρωθυπουργό μας και το έθεσε κι ο πρωθυπουργός, βρισκόμαστε στο τέλος
της περιπέτειας αυτής», εκτιμά ο κ. Σαλτιέλ, υπενθυμίζοντας ότι ο επαναπατρισμός
των αρχείων τίθεται σε ανώτατο επίπεδο εδώ και μια 20ετία, με τον πρώην Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο να είναι ο πρώτος που, όπως λέει,
προσπάθησε για την επιστροφή τους. Μάλιστα, σε μια πράξη καλής θέλησης, κατά
την επίσκεψή του στη Ρωσία, τον Ιούνιο του 2000, ο τότε Πρόεδρος είχε παραδώσει
στον Βλαντίμιρ Πούτιν τα λάβαρα των ρωσικών συνταγμάτων του αυτοκρατορικού
στόλου που φυλάσσονταν, από το 1917, από ελληνική οικογένεια στην Μπιζέρτα.
«Είναι η ιστορία μας, οπότε μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ συγκινημένοι κι
ελπίζουμε αυτή τη φορά να έρθουν τα αρχεία και με τη συμβολή του
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πρωθυπουργού, πίσω στην πατρίδα, εκεί που ανήκουν», τονίζει ο κ. Σαλτιέλ.
Κομμάτι της ελληνικής ιστορίας τα αρχεία
Τα αρχεία της Κοινότητας είναι τα αρχεία της Ελλάδας, γιατί η Ισραηλιτική Κοινότητα
Θεσσαλονίκης και οι άλλες κοινότητες είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας,
σημειώνει ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ. «Όπως ξέρετε, χάθηκε το 70% των
Εβραίων της Ελλάδος, χάθηκαν, συναγωγές, χάθηκαν νεκροταφεία και χάθηκαν και
τα αρχεία, τα οποία είναι η απόδειξη της ύπαρξης των κοινοτήτων και της σχέσης
που είχαν με το ελληνικό κράτος, το πώς λειτουργούσαν. Είναι κάτι που είναι πολύ
μεγάλης αξίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Έχω επανειλημμένως πει, ότι αυτά είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του εβραϊσμού.
Σήμερα, οι κοινότητες είναι πάρα πολύ μικρές -χάθηκαν 70.000 ψυχές, σήμερα
είμαστε 5000. Θεωρώ ότι η Ρωσία πολύ σωστά αποφάσισε να επιστρέψει αυτά τα
αρχεία διότι εδώ ανήκουν, στην Ελλάδα είναι ο χώρος στον οποίο πρέπει να
βρίσκονται. Η ιστορία μιας κοινότητας που χάθηκε και άλλων κοινοτήτων είναι πολύ
σωστό να επιστρέψει πάλι εδώ, στην πατρίδα τους».
«Λέμε ότι χάθηκαν 50.000 (από τη Θεσσαλονίκη) ή 70.000 από όλη την Ελλάδα,
αλλά αυτό είναι ένα νούμερο. Δεν είναι όμως τόσο απλό... Χάθηκαν ολόκληρες
οικογένειες, χάθηκε η ιστορία, χάθηκαν τα τραγούδια, χάθηκε ο τρόπος που ζούσαν
αυτοί οι άνθρωποι», λέει με έμφαση ο κ. Σαλτιέλ, θέλοντας ν’ αναδείξει τις πολλές
και βαθιές πτυχές αυτής της τραγωδίας.
«Η ιστορία του εβραϊσμού της Ελλάδας είναι ιστορία της Ελλάδας. Πρέπει να
μάθουμε όλοι τι ήταν αυτό που συνέβη, το έγκλημα, πώς συνέβη και φτάσαμε σ’
αυτό το σημείο να χάσουμε σχεδόν ολοκληρωτικά κοινότητες, οι οποίες ήκμαζαν,
έπαιζαν σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο, τη βιβλιοπαραγωγή, τη μουσική», σημειώνει
ο κ. Σαλτιέλ, υπογραμμίζοντας πως όλα αυτά σήμερα πρέπει να τα βρούμε και να
τα ξανατοποθετήσουμε στη δημόσια σφαίρα. Μάλιστα, με τη δημιουργία του
Μουσείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, ξεχωριστή θέση θα έχουν τα
αρχεία που πρόκειται να επιστραφούν από τη Μόσχα και θα αποτελέσουν, όπως
λέει, «ένα μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο, το οποίο θα ψηφιοποιηθεί, θα ερευνηθεί
και μετά θα δοθεί σε όλους όσοι θέλουν να δουν αυτά τα αρχεία».
Μεταξύ αυτών και ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο, όπως ο Γιώργος Αντωνίου, που
από το 2015 κατέχει την Επώνυμη Έδρα Εβραϊκών Σπουδών στο ΑΠΘ και ο
οποίος θεωρεί ότι η επιστροφή των αρχείων είναι εξαιρετικά σημαντική και για
επιστημονικούς αλλά και για συμβολικούς λόγους. «Η επιστροφή τους είναι ένα
ακόμη βήμα σε μια αποκατάσταση της Ιστορίας και της συνέχειας της Ισραηλιτικής
Κοινότητας», έλεγε, συμμετέχοντας στη συζήτηση, την περασμένη Παρασκευή, στη
βιβλιοθήκη του Εβραϊκού Μουσείου.
«Είμαστε σε καλό δρόμο για το Μουσείο Ολοκαυτώματος»
Η ανακοίνωση της επιστροφής των εβραϊκών αρχείων από τη Μόσχα στην Ελλάδα
έρχεται σε μια στιγμή που φαίνεται να έχει πάρει και τον δρόμο της υλοποίησης το
Μουσείο Ολοκαυτώματος, ένα έργο εμβληματικό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για
την Ευρώπη και τον κόσμο. «Μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο», λέει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σαλτιέλ, εξηγώντας πως «έπρεπε να ξεπεραστούν πολλά θέματα,
αλλά σήμερα μπορώ να πω ότι βλέπω πραγματικά την αρχή του τέλους».
«Ξέρετε, ένα έργο αυτού του μεγέθους περνάει από πολλά στάδια κι έχει κι ένα
στάδιο ωρίμανσης. Έπρεπε πρώτα να τελειώσουν τα θέματα του οικοπέδου που
θα ανεγερθεί, των θέσεων πάρκινγκ- όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορεί να
προχωρήσει. Είναι αλήθεια ότι πέρασε πολύς χρόνος, έγιναν και λάθη -δεν υπάρχει
αμφιβολία- δηλαδή καθυστερήσεις που δεν θα έπρεπε, αλλά με την απόφαση του
Πρωθυπουργού, που έβαλε τον Αντιπρόεδρο κύριο Πικραμμένο υπεύθυνο, όλα
αυτά τα πράγματα προχώρησαν και μπορώ να πω ότι σήμερα όλα αυτά που
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έπρεπε να λυθούν, έχουν λυθεί», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ,
κληθείς να σχολιάσει τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί σε ό,τι αφορά την
έναρξη κατασκευής του Μουσείου.
«Προχωρούμε και στην εξεύρεση μουσειολόγων γιατί χρειάζεται κι ένας
μουσειολόγος για να πει πού θα είναι τι ώστε οι αρχιτέκτονες να ολοκληρώσουν το
έργο και μετά να δημοπρατήσουμε τα μηχανολογικά, τα στατικά, όλα αυτά τα οποία
χρειάζονται για να πάρουμε την άδεια από την πολεοδομία», συμπληρώνει ο κ.
Σαλτιέλ, εκτιμώντας πως σε περίπου έναν χρόνο θα έχει δοθεί η άδεια και μετά θα
προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της κατασκευής.
Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, όπως τονίζει ο κ. Σαλτιέλ,
δεν θα είναι «ένα μουσείο τυχαίο, αλλά ένα μεγάλο μουσείο, ιστορικό, θα είναι και
ένα κέντρο σπουδών και έρευνας και βεβαίως ένα σημείο αναφοράς για όλα αυτά
που συνέβησαν στην Ελλάδα, στον εβραϊσμό». Και θα δώσει στην Ελλάδα την
αίγλη που έχουν οι λίγες χώρες ανά τον κόσμο που έχουν μουσεία Ολοκαυτώματος,
στα οποία συρρέει πολύς κόσμος για να μάθει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της
Ιστορίας.
Να καταπολεμηθεί ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός
Στην ερώτηση αν τον ανησυχούν τα φαινόμενα αντισημιτισμού που καταγράφονται
στην Ελλάδα, ο κ. Σαλτιέλ απαντά: «Ασφαλώς με ανησυχούν, αλλά είμαστε εδώ,
είμαστε παρόντες. Η κοινότητά μας, το ΚΙΣΕ, το ελληνικό κράτος αντιδρούν σε
τέτοια φαινόμενα. Η θέση είναι ξεκάθαρη και δεν επιτρέπουμε να γίνονται παρόμοια
γεγονότα. Υπάρχουν νόμοι, εμείς είμαστε εδώ». «Πρέπει», συνεχίζει, «ο
αντισημιτισμός κι ο ρατσισμός να καταπολεμηθεί, όλα αυτά τα πράγματα που
σήμερα παιδεύουν τον κόσμο και τις χώρες και γίνονται εγκλήματα».
Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες να μην περάσει στη λήθη το τραγικό γεγονός του
Ολοκαυτώματος, ιδιαίτερη μνεία κάνει ο κ. Σαλτιέλ στην καθιέρωση της Ημέρας
Μνήμης από τη Βουλή (σ.σ. η Βουλή ομόφωνα αποφάσισε το 2004 την καθιέρωση
Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος), αλλά και τη συμμετοχή της χώρας μας στη Διεθνή Συμμαχία για
τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (International Holocaust Remembrance Alliance IHRA). Θυμάται, μάλιστα, με συγκίνηση τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων στη
Βουλή εκείνη την ημέρα, αλλά και τις προσπάθειες που έγιναν ώστε η Ελλάδα να
φτάσει σήμερα όχι μόνο να είναι μέλος του IHRA αλλά και να ασκεί την προεδρία
αυτή την περίοδο, βάζοντας το δικό της λιθαράκι στην καταπολέμηση του
αντισημιτισμού και του ρατσισμού.
«Γίνονται σπουδαία πράγματα από τον IHRA για την εκπαίδευση κι ενημέρωση κι
εμείς είμαστε πάντα παρόντες για να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην είναι ούτε
ρατσιστές ούτε αντισημίτες διότι αυτά μας στέλνουν πάντα στο παρελθόν, του
οποίου τα αποτελέσματα δυστυχώς τα είδαμε. Ελπίζω ότι δεν θα ξαναδούμε άλλα
Ολοκαυτώματα. Παρόλα αυτά εγκλήματα συμβαίνουν και γι’ αυτό θα πρέπει να
μάθουν οι νέοι να είναι δημοκράτες, γιατί όλα αυτά έγιναν σε χώρες που είναι
απολυταρχικές, οι οποίες παρέσυραν τον κόσμο και τους νέους κι έγιναν αυτά που
έγιναν».
«Είμαστε εδώ για να πούμε αυτό που βιώσαμε κι αυτό που νιώθουμε»
Σήμερα, τα μέλη των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα δεν ξεπερνούν τις
5.000, ενώ κάθε χρόνο οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος -αυτοί που βίωσαν τον
διωγμό και τη φρίκη- κάθε χρόνο μειώνονται. Ωστόσο, όπως τονίζει με έμφαση ο
πρόεδρος του ΚΙΣΕ, «είμαστε παρόντες και νομίζω πως είναι σπουδαία η
παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα. Εμείς, που μας συνέβη αυτό το τραγικό
γεγονός του Ολοκαυτώματος είμαστε αυτοί που μπορούμε να πούμε αυτό που
νιώθαμε κι αυτό που βιώσαμε».
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Στη Θεσσαλονίκη, η Ισραηλιτική Κοινότητα αριθμεί περίπου 1.500 μέλη, σύμφωνα
με τον κ. Σαλτιέλ, και παρόλο που πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, δεν επιχορηγείται από το κράτος αλλά λειτουργεί με ίδια μέσα. «Εδώ, στη
Θεσσαλονίκη, έχουμε και σχολείο -νηπιαγωγείο, δημοτικό- έχουμε το εβραϊκό
μουσείο, έχουμε γηροκομείο, έχουμε τόσα πράγματα που προσφέρουμε στους
ομόθρησκους- και όχι μόνο. Για παράδειγμα, το σχολείο μας έχει και
χριστιανόπαιδα, τα οποία είναι περήφανα που φοιτούν σ’ αυτό. Επομένως, η
Κοινότητα προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα έσοδα που έχει από την αξιοποίηση
κάποιων ακινήτων, από δωρεές που έχουμε».
ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑΪΚΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, 12.12.2021

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ του Γεν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΙΣΕ
ΒΙΚΤΩΡΑ Ι. ΕΛΙΕΖΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ
Με αφορμή το θέμα της επιστροφής των προπολεμικών
εβραϊκών αρχείων από τη Ρωσία, ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ
Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ φιλοξενήθηκε στους ραδιοφωνικούς
σταθμούς Αθήνα 9.84, στις 14.12.2021, στην εκπομπή
«Ο γύρος του κόσμου σε μία ώρα», της Αλεξάνδρας
Βουδούρη και της Αθηνάς Κορλίρα και Real FM 97.8,
στις 15.12.2021, στην εκπομπή των Γ. Ψάλτη και Π.
Χατζηδημητρίου.
Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν η σημασία της
επιστροφής των εβραϊκών Αρχείων από τη Ρωσία. Ο κ.
Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ μίλησε για το πότε και γιατί χάθηκαν,
καθώς και για ποιο λόγο δεν έχουν επιστραφεί ακόμα στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε
επίσης στις επίμονες διπλωματικές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια για την επιστροφή τους, και τόνισε ότι τα Αρχεία αυτά αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της χώρας.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ
Στις 12.12.2021, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΟ
ΒΗΜΑ της Κυριακής» το παρακάτω άρθρο με τίτλο
«Τα Εβραϊκά αρχεία είναι “ελεύθερα” να
επιστρέψουν στον τόπο τους» του Aναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
«Άνοιξη του 1943, Θεσσαλονίκη. Οι γερμανικές
δυνάμεις κατοχής μαζί με τους 60.000 Εβραίους της
Θεσσαλονίκης, που προόριζαν για τα κρεματόρια,
φορτώνουν στα τρένα και όλα όσα οι πρόγονοί τους
είχαν
δημιουργήσει
στη
μητρόπολη
του
Σεφαραδισμού, καθώς και αρχεία των εβραϊκών
κοινοτήτων απ’ όλη την Ελλάδα. Δύο χρόνια αργότερα, άνδρες του αποσπάσματος
του σοβιετικού στρατού εντοπίζουν στα βαγόνια ενός εγκαταλειμμένου τρένου στο
Βερολίνο, χιλιάδες φακέλους και κιβώτια γεμάτα με έγγραφα, τα οποία μεταφέρουν
προς φύλαξη στη Μόσχα.
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Τα χρόνια έτρεξαν βασανιστικά, οι μνήμες όμως δεν ξεχάστηκαν. Η ελληνική
πλευρά, το 1997, εγείρει προς τη Μόσχα αίτημα επιστροφής των αρχείων που
κλάπηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, με τη ρωσική πλευρά να απαντά
αρχικά θετικά, έχοντας ήδη επιστρέψει άλλα αρχεία που αφορούσαν στο εβραϊκό
στοιχείο του Βελγίου και της Ολλανδίας. Τον Φεβρουάριο του 1999, ο τότε
Υπουργός Εξωτερικών Θ. Πάγκαλος απευθύνει σχετική επιστολή στον Ρώσο
ομόλογό του Ι. Ivanov. Ενώ, τον Αύγουστο του 2000, ακολουθεί η συνάντηση της
Μικτής Ελληνορωσικής Επιτροπής με ελληνική επιστημονική ομάδα να μεταβαίνει
στη Μόσχα για την καταγραφή του υλικού, με εξουσιοδότηση του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας.
Το 2014 η ελληνική κυβέρνηση φθάνει πολύ κοντά με τη ρωσική για την παράδοση
του αρχείου. Οι Ρώσοι ωστόσο, πάντοτε λίγο πριν την υπογραφή της οριστικής
συμφωνίας, έθεταν στο τραπέζι νέους όρους. Όροι που η χώρα μας ήταν πρόθυμη
να εκπληρώσει, με την επιστροφή του αρχείου του Ρωσικού Αυτοκρατορικού
Προξενείου Χανίων ακόμα και με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για την
φύλαξη των αρχείων στη Μόσχα.
Από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου έθετα σταθερά και επανειλημμένα
στους Ρώσους συνομιλητές μου το αίτημα του επαναπατρισμού των εβραϊκών
αρχείων. Βάλαμε το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα των ελληνορωσικών συνομιλιών και
στις συναντήσεις μου τόσο με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Αλ. Γκρουσκό σε Αθήνα
και Μόσχα, όσο και με τον Υπουργό Μεταφορών Β. Σαβέλιεφ, Συμπρόεδρό μου
στη Μικτή Διυπουργική Επιτροπή, αλλά και σε κάθε άλλη ευκαιρία. Το αίτημα ετέθη
και από τον Πρωθυπουργό στον Ρώσο ομόλογό του, Μιχαήλ Μισούστιν όταν
επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα.
Το τελευταίο εμπόδιο που έθεσαν οι Ρώσοι – και τελικά ξεπεράστηκε, καθώς δεν
έγινε δεκτό – ήταν να παραδοθεί στο Μουσείο «Tretyakov», το έργο της Ρωσίδας
ζωγράφου Λ. Πόποβα (πίνακας της Ρωσικής Πρωτοπορίας) της Συλλογής
Κωστάκη, το οποίο φυλάσσεται στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της
Θεσσαλονίκης.
Σήμερα, στην εκπνοή του 2021, οι προσπάθειές μας δικαιώθηκαν, στην ιστορική
συμφωνία μεταξύ Μητσοτάκη - Πούτιν στο Σότσι για τον επαναπατρισμό των
«πολύπαθων» αρχείων, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση των χωρών και των
λαών μας για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων, που διαρκούν
αιώνες.
Μια απόφαση που σε προσωπικό επίπεδο, μου προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση και
ηθική ικανοποίηση ως προς το ιστορικό «χρέος» και την προσωπική δέσμευση που
είχα αναλάβει απέναντι στην Ισραηλιτική Κοινότητα Ελλάδος, που μετά από
δεκαετίες, άκουσαν με ανακούφιση την ανακοίνωση διά στόματος του Έλληνα
Πρωθυπουργού.
Τα εβραϊκά αρχεία της Ελλάδας είναι πλέον «ελεύθερα» να επιστρέψουν στον τόπο
τους και οι Έλληνες Εβραίοι να «ξανασυναντηθούν» με τις ρίζες τους».
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, 12.12.2021

FACES OF EUROPE: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με πρωτοβουλία του Γερμανού φωτογράφου Carsten Sander, πραγματοποιήθηκε
η φωτογραφική δράση «Χίλια πρόσωπα – Μία Ένωση» (Faces of Europe), με την
οποία καταγράφηκε μέσα από τον φακό του η ταυτότητα της ετερόκλητης
κοινότητας των 447 εκατομμύριων κατοίκων, στις 27 χώρες της Ευρώπης. Ο
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Sander φωτογράφισε συνολικά 1.000
πρόσωπα,
στους
οποίους
συμπεριλαμβάνονται
διασημότητες,
αθλητές, πολιτικοί και περαστικοί που
συνάντησε στις πλατείες της Ευρώπης, την
οποία διέσχισε με το φορτηγάκι του
πρότζεκτ, που έφερε το σήμα της Ε.Ε. και
την επιγραφή Faces of Europe.
Σε αυτή τη δράση συμπεριλήφθηκαν και
πρόσωπα από την Ελλάδα μεταξύ των
οποίων
ήταν
ο
Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο
Μητροπολίτης
Αλεξανδρουπόλεως
Άνθιμος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας
και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ.
Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες με τις
ελληνικές συμμετοχές στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://www.facesofeurope.eu/faces-ofeurope-greece/

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 2022
Με την ελπίδα και την πίστη ότι η Νέα Χρονιά θα φέρει υγεία και γαλήνη,
και ότι θα είναι η χρονιά που θα σηματοδοτήσει το τέλος της πανδημίας· με
τη σκέψη σ΄ εκείνους που χάθηκαν και σε όλους όσους παλεύουν για την
επιβίωση· με ένα μεγάλο ‘Ευχαριστώ’ προς όλους εκείνους που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του αδυσώπητου εχθρού για την
προστασία της υγείας του κόσμου όλου· επισημαίνοντας τον ρόλο της
προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης στις κρίσιμες ώρες που συνεχίζει να
περνά η χώρα μας και η ανθρωπότητα όλη·
το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
εύχεται το 2022 να είναι μια χρονιά ειρηνική,
γεμάτη ΥΓΕΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ.

Κ Α Λ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α!
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TΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ Ι.Κ.
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΜΟΘΡΗΣΚΩΝ
ΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Στην πανηγυρική συνεδρίαση της Ακαδημίας
Αθηνών της 21ης Δεκεμβρίου 2021 ανακοινώθηκε ότι
η Ολομέλεια της Ακαδημίας ψήφισε ομόφωνα να
απονεμηθεί στον Δρα Ραφαήλ Μωυσή το άνευ
αντιστοίχου προκηρύξεως βραβείο, σε αναγνώριση
της προσφοράς του στη διαμόρφωση και εφαρμογή
της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, στην
εφαρμογή
επιχειρηματικών
καινοτομιών,
σε
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και φιλανθρωπικές
πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την
εν γένει συμβολή του στην ενεργειακή και οικονομική αναβάθμιση της Ελλάδας.

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΠΕΝΕ ΜΠΕΡΙΤ ΒΙΚΤΩΡΑ ΜΠΑΤΗ
Το Διεθνές Μπενέ Μπερίτ επέλεξε τον Πρόεδρο του
Μπενέ Μπερίτ Αθήνας κ. Βίκτωρα Μπατή (μαζί με
άλλα 22 άτομα παγκοσμίως) για το βραβείο «B'nai
B'rith International President's Award 2021».
Το διάσημο αυτό βραβείο θεσπίστηκε πριν από τρία
χρόνια και απονέμεται ετησίως σε άτομα που
προσφέρουν εθελοντικό έργο όχι για αναγνώριση,
προσοχή ή προσωπικό όφελος, αλλά για το καλό του
Εβραϊσμού και που προάγουν τις αρχές και τις
αξίες του Μπενέ Μπερίτ.
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Η διαδικτυακή εκδήλωση για την τιμητική αυτή διάκριση στο πρόσωπο του κ.
Βίκτωρα Μπατή πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Ζoom την Κυριακή 19
Δεκεμβρίου 2021 κατά τη διάρκεια του B’nai B’rith Leadership Forum.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
1940-1950. AΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ IΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ BΙΩΜΑ» ΣΤΗΝ
ΚΟΛΩΝΙΑ
Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 έγιναν τα εγκαίνια της ψηφιακής έκθεσης
«Διαιρεμένες Μνήμες 1940-1950. Ανάμεσα στην Ιστορία και το Βίωμα», η οποία
είχε αρχικά παρουσιαστεί στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης το διάστημα
Δεκεμβρίου 2016 – Απριλίου 2017. Οι συντελεστές της έκθεσης είναι το Ινστιτούτο
Γκαίτε Θεσσαλονίκης, το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Εβραϊκό Μουσείο
Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Εθνικοσοσιαλισμό, της Πόλης
της Κολωνίας.
Κατά τα εγκαίνια της νέας ψηφιακής έκθεσης έγινε καλωσόρισμα από την
Εντεταλμένη Διευθύντρια του Κέντρου Τεκμηρίωσης ΕΣ της Πόλης της Κολωνίας
Δρα Annemone Christians-Bernsee, και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των
Δημάρχων Κολωνίας Henriette Reker και Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, της
Διευθύντριας του Ινστιτούτου Γκαΐτε Θεσσαλονίκης Beate Köhler, του προέδρου
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας & πρόεδρου της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ και του πρόεδρου του Δ.Σ. του Μητροπολιτικού
Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) Ανδρέα Τάκη.
Την εισαγωγή στην έκθεση έκανε ο Επιμελητής και τέως Καλλιτεχνικός Διευθυντής
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Ντένης Ζαχαρόπουλος.
Η έκθεση ρίχνει φως στη δεκαετία 1940-1950 και αναδεικνύει το ενδιαφέρον που
προκύπτει μέσα από τα προσωπικά βιώματα καλλιτεχνών και πνευματικών
ανθρώπων: καλλιτεχνικά έργα, αφηγήσεις και μαρτυρίες, τεκμήρια, λογοτεχνικά,
ποιητικά και ιστορικά κείμενα της ιστορικής αυτής δεκαετίας μεταπλάθουν τον πόνο,
την απελπισία και τις κακουχίες, αναδεικνύουν δημιουργικά και υπαρξιακά
αδιέξοδα, αντιφάσεις και ελπίδα, ανασυνθέτοντας την επίσημη Ιστορία.
Επίσης, εξετάζει την παρουσία του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης ήδη
από τη δεκαετία του 1930, παρουσιάζει νέα τεκμήρια για τις εξελίξεις στη
Θεσσαλονίκη κατά τη γερμανική κατοχή, το χρονικό του εκτοπισμού των εβραίων
της Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα του θανάτου, καθώς και φωτογραφίες
επιζώντων και συνεντεύξεις από εβραίους της Θεσσαλονίκης γεννημένους μετά το
1941.
Το τμήμα που αφορά την εβραϊκή κοινότητα, αρθρώνεται επίσης σε δύο μέρη. Το
πρώτο επικεντρώνει στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετώπισε η
εν λόγω κοινότητα, και το δεύτερο παρακολουθεί τη διαδικασία με την οποία οι
αρχές κατοχής έθεσαν υπό έλεγχο, αφαίμαξαν οικονομικά και στη συνέχεια
εκτόπισαν τον εβραϊκό πληθυσμό στο Άουσβιτς.
Η έκθεση υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Ελληνογερμανικού
Ταμείου για το Μέλλον του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας.
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ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ ΣΤΟ
ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είχαν ως έθιμο στην γιορτή του Χανουκά
να κάνουν δώρα στα παιδιά, για τις σπουδές τους. Φέτος, το «δώρο» ήταν πολύ
μεγαλύτερο και ήρθε από την Ιταλία.
Τα παιδιά του Θεσσαλονικιού Εβραίου και ιδρυτή του επιχειρηματικού κολοσσού
Bolton Group Ιωσήφ Νισσήμ αποφάσισαν να κάνουν μια μεγάλη δωρεά για την
ανακαίνιση του δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, που
πλέον θα φέρει το όνομα του πατέρα τους. Η Μαρίνα και ο Γκαμπριέλε Νισσήμ
βρέθηκαν στις 28.11.2021 στη Θεσσαλονίκη, στο άναμμα του πρώτου κεριού του
Χανουκά και δεν έκρυψαν την συγκίνησή τους, για την επιστροφή στη γενέτειρα
των γονιών τους. Η οικογένεια Νισσήμ δεν ανέλαβε μόνο την ανακαίνιση του
Σχολείου, αλλά και την υποστήριξή του για τα επόμενα δέκα χρόνια.
Ο ήρωας πόλεμου Ιωσήφ Νισσήμ
Επί σχεδόν πέντε αιώνες, από το 1492 μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η
οικογένεια του Ιωσήφ Νισσήμ έζησε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος γεννήθηκε στις 22
Φεβρουαρίου 1919 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας του
εμπόρου Γαβριήλ Νισσήμ και της Μαρίας Αμπαστάδο και μεγάλωσε σε ένα
γαλλόφωνο σπίτι στην οδό Σαρανταπόρου.
Υπηρετούσε ως δόκιμος στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, όταν ήχησαν
οι σειρήνες της 28ης Οκτωβρίου. Τις μέρες της γερμανικής εισβολής βρέθηκε μαζί
με συναδέλφους του σε ένα καΐκι με προορισμό την Κρήτη. Μετά την ηρωική άμυνα
στο νησί, επιβιβάστηκε στο βρετανικό καταδρομικό HMS Warspite και έφτασε στο
λιμάνι της Αλεξάνδρειας μετά από δυο μέρες συνεχών βομβαρδισμών από τα
Στούκας. Το καλοκαίρι του 1942 εντάχθηκε εθελοντικά στον «Ιερό Λόχο» του
συνταγματάρχη Χριστόδουλου Τσιγάντε. Ήταν ο μόνος Εβραίος σε αυτή την
μονάδα των 300 Ελλήνων που εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χάιφα, ως
επίλεκτοι «κομμάντος» για καταδρομές, πτώσεις με αλεξίπτωτο, μάχες εκ του
συστάδην, ανατινάξεις κ.ά. Μετά τη Μάχη του Ελ Αλαμέιν (Οκτώβριος 1942) και την
απόκρουση του Ρόμελ, ο Λόχος εντάχθηκε στη Φάλαγγα του Γάλλου στρατηγού
Λεκλέρκ.
Ως γαλλομαθής, ο Ιωσήφ εκτελούσε χρέη συνδέσμου κατά τις επιχειρήσεις κατά
των Γερμανών στην Τυνησία. Στην κρίσιμη Μάχη του Κσαρ Ριλάν (10-19 Μαρτίου
1943) το τζιπ όπου επέβαινε, ανατινάχτηκε από νάρκη. Για τον τραυματισμό του
και την προσπάθειά του να σώσει έναν τραυματία συνάδελφό του,
παρασημοφορήθηκε με την ανώτερη διάκριση, το «Χρυσούν Αριστείο Ανδρείας».
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Ήταν η μεγαλύτερη τιμή σε Έλληνα μαχητή εβραϊκού θρησκεύματος στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκτός από την επιχείρηση στη Σάμο (Οκτώβριος 1943) και την
εντυπωσιακή εκκένωση 14.000 Ιταλών αιχμαλώτων στην Τουρκία, ο Ιωσήφ πήρε
μέρος σε αναρίθμητες επιχειρήσεις και καταδρομές στη Βόρεια Αφρική, από τον
Λίβανο μέχρι την Κυρηναϊκή, και αποστρατεύτηκε το 1945 με το βαθμό του
ανθυπολοχαγού.
Στην Αθήνα ξαναβρήκε τους γονείς και τα τρία αδέλφια του Ηλία, Ερρίκο και Δώρα,
που είχαν κρυφτεί. Η μεγαλύτερη αδελφή του Ρασέλ χάθηκε στο Άουσβιτς, μαζί με
συνολικά 80 μέλη των οικογενειών Αμπαστάδο, Ασσέο και Νισσήμ.
Ο αυτοδημιούργητος «κύριος Rio Mare»
Το 1947 ο Ιωσήφ παντρεύτηκε τη Ζαν Αροέστι, μια Θεσσαλονικιά Εβραία που είχε
γνωρίσει σε στρατόπεδο προσφύγων στο Χαλέπι της Συρίας κατά τη διάρκεια του
Πολέμου. Αφήνοντας πίσω τη γενέτειρά τους Θεσσαλονίκη, που πια είχε
μετατραπεί σε «πόλη των φαντασμάτων», αφού είχαν χαθεί περισσότεροι από
45.000 Εβραίοι, και αφήνοντας πίσω τους μια χώρα που σπάρασσε από τον
εμφύλιο μετανάστευσαν στην Ιταλία, όπου και έζησαν και απέκτησαν τα δυο τους
παιδιά, Μαρίνα και Γκαμπριέλε.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1949 ίδρυσε την εταιρεία Exportex και γρήγορα κατάφερε
να γίνει ο αποκλειστικός διανομέας για όλη την Ιταλία των προϊόντων της P&G.
Την δεκαετία του ’70 ιδρύει τον όμιλο Bolton που επεκτείνεται συνεχώς και
περιλαμβάνει 50 εταιρείες. Μεταξύ των πιο γνωστών προϊόντων του ομίλου είναι ο
γνωστός σε όλους τόνος «Rio Mare», τα καθαριστικά Omino Bianco, οι κόλλες
UHU, τα προϊόντα περιποίησης Neutro Roberts. Ο αυτοδημιούργητος Ιωσήφ
Νισσήμ ήταν ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ.
Σήμερα η Bolton με βάση το Μιλάνο, παράγει και διανέμει περίπου 50 διαφορετικά
προϊόντα και έχει παρουσία σε 139 χώρες, με 45 γραφεία και 12 δικές της
εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Το 1999 η εταιρεία 1999 εξαγόρασε την
ελληνική χαρτοβιομηχανία Softex την οποία λειτούργησε έως το 2016. Στο τιμόνι
του επιχειρηματικού κολοσσού βρίσκεται εδώ και χρόνια η κόρη του Μαρίνα
Νισσήμ, που είναι επίσης πρόεδρος του ιδρύματος «Bolton Hope».
Ο Ιωσήφ Νισσήμ ήταν ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος για τη Σκάλα του Μιλάνου, του
θεάτρου Franco Parenti και του μνημείου Ολοκαυτώματος του Μιλάνου.
Υποστήριζε μια σειρά από ινστιτούτα στον τομέα της ιατρικής έρευνας, στην Ιταλία,
τη Γαλλία και το Ισραήλ. Πέθανε στις 11 Μαρτίου 2019, σε ηλικία 100 ετών.
«Παρέμενε πάντα το αγόρι από τη Θεσσαλονίκη»
«Το μυστικό του πατέρα μου ήταν ότι αισθανόταν πάντα… "το αγοράκι της
Θεσσαλονίκης"» είπε εμφανώς συγκινημένος ο γιος του, συγγραφέας Γκαμπριέλε
Νισσήμ κατά την τελετή για το άναμμα του πρώτου κεριού για το Χανουκά.
Μιλώντας στους παρευρισκόμενους στο Σχολείο που πλέον φέρει το όνομα του
πατέρα του, αλλά και στους μαθητές που παρακολουθούσαν διαδικτυακά τη γιορτή,
εξήγησε τον τρόπο σκέψης του πατέρα του.
«Εννοούσε ότι ακόμα και αν κάνεις σημαντικά πράγματα, το να μένεις ταπεινός σου
επιτρέπει να μένεις πάντα ευχαριστημένος. Εάν νιώθεις πάντα σαν ένα παιδί, όχι
μόνο θα μείνεις πάντα νέος, αλλά θα είσαι πάντα περίεργος, έτοιμος να κατακτήσεις
νέους στόχους. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν φτάσουν στην Ιθάκη το ταξίδι τελειώνει.
Ο πατέρας μου πίστευε ότι σε όλη τη ζωή σου πρέπει να βρίσκεσαι σε ένα ταξίδι.
Η δύναμη του να μάχεται κάθε μέρα μέτρησε πολύ σε όλη του τη ζωή. Ο πατέρας
μου δεν ήθελε ποτέ να νιώσει θύμα, αλλά διαχειριστής της δικιάς του μοίρας. Είχε
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πει στους γονείς του ότι αν οι Ναζί φτάσουν στην Ελλάδα θα τους πολεμήσει. "Όταν
το κακό φτάνει δεν υπάρχει κανένας Θεός να σε βοηθήσει" μου έλεγε, "και αν έχεις
όλο το δίκιο μαζί σου, να προχωράς μόνος σου και να συμπαρασύρεις τους άλλους
στο σκοπό σου". Ο πατέρας μου αν και παρέμεινε το "παιδί της Θεσσαλονίκης,
αισθανόταν πολίτης του κόσμου. Ήταν ευχαριστημένος αν έβρισκε μια χώρα που
θα του έδινε τη δυνατότητα να δημιουργήσει. Ήθελε πάντα να μαθαίνει κάτι νέο,
θαύμαζε κάθε τι που αντιπροσώπευε την ομορφιά. Δεν ήταν άγιος, είχε πολλά
ελαττώματα, έμοιαζε πολλές φορές σκληρός και ανένδοτος. Πίσω από αυτό τον
χαρακτήρα είχε μια έμφυτη αίσθηση πειθαρχίας και μεθόδου, μου έλεγε ότι αν θες
να προχωρήσεις το όνειρο σου πρέπει να είσαι προσηλωμένος στο στόχο. Στην
ιστορία του πατέρα μου ταιριάζει η ρήση του Ηράκλειτου, ότι ο χαρακτήρας του
ανθρώπου είναι η μοίρα του. Υπήρξε ευτυχισμένος και αυτό ήταν το μυστικό του».
Από την πλευρά της η CEO της «Bolton Group» Μαρίνα Νισσήμ χαρακτήρισε τον
πατέρα της αισιόδοξο, ανοικτό στη γνώση, πρωτοπόρο του μάρκετινγκ και της
διαφήμισης, αληθινό καινοτόμο και πρότυπο για πολλούς μάνατζερ.
Το Σχολείο
Η ίδια η Μαρίνα Νισσήμ έχει αναλάβει μια πλειάδα πρωτοβουλιών ανά τον κόσμο
για την εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής των παιδιών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβούλιου Ελλάδος Δαυίδ
Σαλτιέλ. «Εμπνέεται από τα ιδανικά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, όπως ο
πατέρας της. Τα μέλη της Κοινότητας αντιλαμβάνονταν την αλληλεγγύη ως μέγιστο
αγαθό» σχολίασε. Ο ίδιος την προσέγγισε πριν από δυόμισι χρόνια, αναζητώντας
ανθρώπους που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το έργο της Κοινότητας.
Όπως είπε ο κ. Σαλτιέλ η οικογένεια Νισσήμ αποφάσισε να προχωρήσει σε μια
δωρεά εκατομμυρίων. Ήδη έχει ανακαινιστεί το εσωτερικό του Σχολείου, ενώ το
επόμενο καλοκαίρι θα γίνει συντήρηση στο εξωτερικό και θα φτιαχτεί μια νέα
παιδική χαρά, ενώ η υποστήριξη του Σχολείου θα συνεχιστεί ίσως και για
περισσότερο από δέκα χρόνια, όπως ανέφερε η κα Νισσήμ. Η ίδια εξέφρασε την
ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Σχολείο είναι ανοικτό για όλα τα παιδιά,
ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής.
Το Σχολείο στεγάζεται σε κτίριο του 1930 σε σχέδια του αρχιτέκτοντα Ζακ Μωσέ.
Ανήκε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Ματανότ Λαεβιονίμ» και μέχρι τις αρχές του 1943
εκεί δίνονταν συσσίτια σε φτωχά εβραιόπουλα. Την περίοδο της Κατοχής
καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Μεταπολεμικά χρησιμοποιήθηκε για τελετές
γάμων, θρησκευτικής ενηλικίωσης και πολιτιστικές δραστηριότητες. Τις δεκαετίες
’60-’70 στέγασε τον γυμναστικό σύλλογο «Μακαμπή Θεσσαλονίκης». Από το 1979
στεγάστηκε εκεί ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Σχολείο της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ. Καλαντζής, ο πρέσβης του Ισραήλ
Γιόσι Αμράνι, ο πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ισαάκ Σαλτιέλ και
η διευθύντρια του Σχολείου Εύα Σαουλίδου Σέβη, ενώ παρέστησαν η επικεφαλής
του γραφείου του πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, ο
αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Χάρης Αηδονόπουλος και ο πρόεδρος του
περιφερειακού συμβουλίου Βενιαμίν Καρακωστάνογλου κ.ά.
Το άναμμα του πρώτου κεριού του Χανουκά έγινε από τον Σοφολογιότατο Ραββίνο
της Ι.Κ.Θεσσαλονίκης, Ααρών Ισραέλ και την πρόεδρο του Ιδρύματος «Bolton
Hope», Μαρίνα Νισσήμ.
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Ο ΑΛΜΠΕΡT ΜΠΟΥΡΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Για την πορεία υλοποίησης του έργου του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη
Θεσσαλονίκη, ενημερώθηκε ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά από τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ και τον project manager του έργου κ. Δημήτρη Σαμαρά, σε γεύμα εργασίας
που είχαν στις 30.12.2021, στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Μπουρλά εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για την πορεία εξέλιξης του
έργου και ζήτησε να ενημερώνεται σχετικά με την πρόοδο μελετών και εργασιών.
Όπως τον ενημέρωσαν, έληξε η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
μουσειολόγους και εντός του Ιανουαρίου 2022 θα επιλεγεί η εταιρεία που θα
σχεδιάσει τη μουσειολογική έκθεση, ενώ γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν
αρχεία και εκθέματα από τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον. Ο κ. Μπουρλά ζήτησε να
πληροφορηθεί σχετικά με τον προϋπολογισμό και την χρηματοδότηση. Σύμφωνα
με την ενημέρωση από τον δήμαρχο και τον project manager, τα χρήματα
προέρχονται από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (10 εκατ. ευρώ), την Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση της Γερμανίας (10 εκατ.) και το ελληνικό δημόσιο (8 εκατ.), ενώ ο
τελικός προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί μεταξύ 30 και 35 εκατ. ευρώ, όταν
οριστικοποιηθούν οι μελέτες. Ο κ. Δημήτρης Σαμαράς ενημέρωσε για το
χρονοδιάγραμμα του όλου έργου, σύμφωνα με το οποίο οι μελέτες θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί το 2023 ώστε το μουσείο να λειτουργήσει το 2025.
Στην αρχή της συνάντησης ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε στους δεσμούς της οικογένειάς
του με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και στα σχέδιά του για την πλατεία Ελευθερίας
που προσωρινά μετατράπηκε και πάλι σε πάρκινγκ.
Πηγή: Ιστότοπος gr.times, 30.12.2021 via Μακεδονία

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης του
Δημάρχου Ιωαννίνων, ομότιμου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Μωϋσή Σ. Ελισάφ σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου έγινε από τον
Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή
Μελέτιο-Αθανάσιο Κ. Δημόπουλο, ο οποίος μίλησε για την προσφορά του στην
ιατρική επιστήμη και στον πάσχοντα συνάνθρωπο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στο
αξιοσημείωτο ερευνητικό του έργο, το οποίο, όπως τόνισε, παρήχθη σε ένα
περιφερειακό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, τον χαρακτήρισε «χαρισματικό
δάσκαλο», κάνοντας ειδική αναφορά στο διδακτικό του έργο στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, ενώ μίλησε και για τη συμμετοχή του στα κοινά, με αποκορύφωμα την
εκλογή του στη θέση του δημάρχου Ιωαννίνων. «Η σημερινή αναγόρευσή σας σε
επίτιμο διδάκτορα αποτελεί ένα μήνυμα κυρίως για τους νέους μας, ώστε να
αντιληφθούν την ιατρική ως έναν δρόμο εντιμότητας, ακαδημαϊκού ήθους και
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δυνατότητα πολύπλευρης προσφοράς με δράση και επίκεντρο τον άνθρωπο»,
κατέληξε.
Ακολούθησε η αναγόρευση του τιμωμένου με την ανάγνωση των κειμένων του
Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος
από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή
Γεράσιμο Δ. Σιάσο και η περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής από
τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Εμμανουήλ Α. Πικουλή.
Στην κεντρική του ομιλία με θέμα «Σε αναζήτηση της αυθεντικής γνώσης» ο
καθηγητής Μωϋσής Ελισάφ αναφέρθηκε στην μετάβαση της επιστήμης από την
παιδεία στην εξειδίκευση και το αντίστροφο στον δρόμο προς την πρόοδο, καθώς
και στον ρόλο των επιστημόνων «να συμβάλουμε στη μείωση της διχοτομικής και
μονομερούς θέασης των πραγμάτων και να προωθήσουμε την ανάγκη της
πραότητας και του συμβιβασμού».
Εκτός των εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας στην τελετή παραβρέθηκαν
και εκπρόσωποι της ηγεσίας του Ελληνικού Εβραϊσμού.

Η ΡΩΜΑΝΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ
Του Μωυσή Ελισάφ
Το βιβλίο του Αλέξανδρου Μωυσή «Νταβιτσόν Εφέντης, ένας ρωμανιώτης πασάς
στα Γιάννενα» (εκδ. Καπόν), πέραν του γενικότερου ιστοριοδιφικού ενδιαφέροντος,
ιδιαίτερα για τον πολίτη της ηπειρωτικής πρωτεύουσας, αλλά και για κάθε
Ηπειρώτη, παρουσιάζει ένα ειδικότερο: έχει ως κέντρο αναφοράς τη ζωή ενός
Ρωμανιώτη, του Νταβιτσόν (1832-1913), ουσιαστικά δηλαδή μιας περιόδου που
εκτείνεται από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, που δεν συμπεριελάμβανε
την Ηπειρο, μέχρι και το 1913, έτος απελευθέρωσης και των Ιωαννίνων. Δηλαδή τα
χρόνια που η Ηπειρος – και όχι μόνο – βίωνε το λυκόφως της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας αλλά και την ταυτόχρονη άνοδο στο προσκήνιο της Ιστορίας των
εθνικών κρατών. Μια δηλαδή κρίσιμη μεταβατική περίοδο της πολυκύμαντης
ιστορίας της.
Το βιβλίο γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον γιαννιώτη πολίτη, στον οποίο είναι
και αφιερωμένο, γιατί ο συγγραφέας, παράλληλα με την εξιστόρηση της ζωής του
Νταβιτσόν, αν και μη ιστορικός, ανατρέχει και αξιοποιεί πλήθος πηγών και των δύο
πλευρών και ανασταίνει με θαυμαστή ενάργεια και διαύγεια τα πριν από την
απελευθέρωση των Ιωαννίνων χρόνια. Χρόνια δηλαδή λιγότερο γνωστά στους
πολλούς, που όμως συντήρησαν άσβηστη την ελπίδα της απελευθέρωσης.
Η επιτυχής έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και η επέκταση του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους με τους βαλκανικούς πολέμους συντελούνται σε
μια ώρα που η τελευταία των αυτοκρατοριών αρχίζει να τρίζει εσωτερικά. «Οι
γεωπολιτικές αλλαγές», κατά τον συγγραφέα, «που είχαν αρχίσει στη Δύση
τουλάχιστον δύο αιώνες πριν, άγγιξαν και τα Γιάννενα. Οι αλλαγές αυτές
προκλήθηκαν από την ανακάλυψη και ανάπτυξη από τους Δυτικοευρωπαίους
καινούργιων θαλασσινών εμπορικών οδών προς την Απω Ανατολή και την Ινδία
[...] και της οργάνωσης επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας. [...] Ολα αυτά οδήγησαν
στη βιομηχανική επανάσταση και σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική και
τεχνολογική ηγεμονία της Δύσης δημιουργώντας μια άνιση κατάσταση μεταξύ
Δύσης και Ανατολής [...] Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία όλα αυτά τα
κοσμοϊστορικά γεωπολιτικά γεγονότα σήμαιναν την αρχή του τέλους της». Ηδη από
τα τέλη του 18ου αι., μετά την ήττα των Οθωμανών από τη Ρωσία και τη Συνθήκη
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του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774, «οι ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν πλέον να
αντιμετωπίζουν την Τουρκία σαν τον μεγάλο ασθενή της Ευρώπης, έναν ασθενή
τον οποίον επιχείρησαν, αργά αλλά σταθερά, να οδηγήσουν στο τέλος του μέσα
στον επόμενο ενάμιση αιώνα».
Αλλά και στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας συντελούνται αλλαγές, με
αποκορύφωση την περίοδο 1839-1878, ενώ καθοριστική σημασία έχει το
αυτοκρατορικό διάταγμα του 1839 με το οποίο «αναγνωρίστηκε η ισότητα των
διαφόρων λαών και εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». «Το τέλος του
Κριμαϊκού Πολέμου και η επακόλουθη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού έγιναν
αφορμή για ένα νέο κύμα μεταρρυθμίσεων στο Οθωμανικό κράτος. Το 1858 [...]
καθιερώθηκε ένας ποινικός κώδικας με γαλλική έμπνευση, τον οποίο έμελλε να
εφαρμόσει αργότερα κατά τη δικαστική θητεία του ο Νταβιτσόν». Στα χρόνια
αμέσως μετά την Ελληνική Επανάσταση «αυξήθηκε και ο πληθυσμός των
Ιωαννίνων. Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους δεν παρατηρήθηκε μόνο
πληθυσμιακή ροή από οθωμανικά εδάφη προς την Ελλάδα, αλλά και αντίστροφα,
από τον τότε ελλαδικό χώρο προς εδάφη που παρέμειναν οθωμανικά». Αρα και
προς την Ηπειρο, και δη τα Ιωάννινα.
Στο νέο κλίμα που προέκυψε έζησε και έδρασε ο ήρωας του βιβλίου του
Αλέξανδρου Μωυσή. Σε εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1871
διαβάζουμε τα εξής: «Κατά τα νενομισμένα διωρίσθησαν και εφέτος ως μέλη του
γενικού διοικητικού συμβουλίου Ιωαννίνων οι κύριοι Αβεδίν Βέης και Ταλιάτ Αγάς
εκ των Οθωμανών, ο Πάνος Σακελλαρίου και ο Αλκιβιάδης Λιάμπεης εκ των
χριστιανών και ο Δαβιτσόν εφέντης εκ των Ισραηλιτών». Τα γεγονότα της περιόδου
1871-1876 παίρνουν τη μορφή μιας χιονοστιβάδας: «Το 1875, η καταμέτρηση των
οικονομικών του κράτους έδειξε ότι οι συνολικές δαπάνες ήταν 21% μεγαλύτερες
από τα έσοδα». Από την άλλη πλευρά, «οι ξένοι πίεζαν την οθωμανική κυβέρνηση
να κατοχυρώσει με σαφήνεια τα δίκαια των μη Μουσουλμάνων, και ιδιαίτερα των
Χριστιανών». Προφανής συνέπεια όλων αυτών ήταν η υιοθέτηση Συντάγματος το
1876, στη δεύτερη κοινοβουλευτική περίοδο, της οποίας συμμετείχε και ο
Νταβιτσόν Εφέντης από τα Γιάννενα. Σημειώνω δύο ακόμα γεγονότα που
χαρακτηρίζουν τόσο τον Νταβιτσόν όσο και την εποχή εκείνη στα Γιάννενα.
Το πρώτο: Στις 13 Φεβρουαρίου 1878 μια ομάδα μερικών εκατοντάδων ατόμων,
ανάμεσα στους οποίους «νέοι εις αρίστας ανήκοντες οικογενείας εν οις ο κ. Ζάππας
[...] ο κ. Σπυρίδων Κοσκινάς [...] ο κ. Μίνος Αθ. Λάππας κ.ά. [...] ίνα κηρύξωσι την
ελευθερίαν αυτών». Το κίνημα απέτυχε και σύντομα 130 νέοι βρέθηκαν στα
μπουντρούμια του κάστρου προς αποκεφαλισμό. Οι νέοι τελικά απελευθερώθηκαν,
ο ρόλος δε του Νταβιτσόν ήταν καθοριστικός «ώστε να του απονείμει ο βασιλιάς
Γεώργιος Α’ της Ελλάδας τον αργυρό σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος του
ομωνύμου Τάγματος Αριστείας της Ελλάδας». Κατά τον συγγραφέα η κίνηση αυτή
του Νταβιτσόν «είχε ανθρωπιστικό και όχι εθνικιστικό χαρακτήρα». Ετσι συνέβαλε
καθοριστικά στην ομαλή συνύπαρξη των πολλών εθνοτικών και θρησκευτικών
ομάδων, ιδιαίτερα σε αυτή την ταραγμένη περίοδο της προοδευτικής αποδόμησης
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της ανόδου των εθνικών κρατών με όλες τις
συνέπειες που συνεπάγονταν αυτές οι μεταβολές στη ζωή των μειονοτήτων.
Το μαντείο της Δωδώνης
Και το δεύτερο: Επί αιώνες κανείς δεν γνώριζε πού βρίσκεται το αρχαιότερο και
σπουδαιότερο μαντείο της Δωδώνης. Στη λύση του μυστηρίου «κεντρικό ρόλο
έπαιξε ο παππούς του Ανδρέα Παπανδρέου (από τη μητέρα του), ο Σιγισμούνδος
Μινέικο, με οικονομική στήριξη και από τον Νταβιτσόν Εφέντη». Σε εφημερίδα της
Κωνσταντινούπολης διαβάζουμε: «Ο μηχανικός του νομού Ιωαννίνων κ.
Σιγισμούνδος Μινέικος ενταλείς να διαγράψη σχέδιον αμαξιτής οδού από Πρεβέζης
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εις Ιωάννινα [...] ανεκάλυψε [...] περιφανή ερείπια, αρχαίας πόλεις, τειχών θεμελίων
ναών, σωρείαν αγαλμάτων...» κ.λπ. Ο Νταβιτσόν έζησε και έδρασε στο λυκόφως
μιας αυτοκρατορίας και στο λυκαυγές των εθνικών κρατών. Ανήκε όμως σε μια
θρησκευτική μειονότητα την οποία και πιστά υπηρέτησε, αφού υπήρξε για πολλά
χρόνια ο φυσικός της ηγέτης και συνέβαλε στην ανεξίτηλη επίδραση της
ρωμανιώτικης εβραϊκής κοινότητας στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή της πόλης. Επέλεξε όμως και έζησε με κυρίαρχη μια ανθρωπιστική
αξία. Βραβεύτηκε γι’ αυτό και από τις δύο τότε αντίπαλες πλευρές και κατέθεσε ένα
παράδειγμα οικουμενικής εμβέλειας. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που έχει νόημα
είναι ο άνθρωπος και η ζωή του.
Η Ιστορία είναι πάντοτε ένας διάλογος με το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν μπορεί
να αξιοποιηθεί από τον άνθρωπο και για τον εντοπισμό των καταγωγικών μας
ριζών, κυρίως όμως για τον καθορισμό του προσανατολισμού μας στο μέλλον. Σε
περίοδο μάλιστα κρίσης, όταν οι πεποιθήσεις των ανθρώπων ρευστοποιούνται, ο
διάλογος αυτός είναι αναγκαίος. Πολύ περισσότερο σήμερα που τα προβλήματα
της συνύπαρξης γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα, πιο δυσδιερεύνητα, κυρίως όμως
πιο οικουμενικά, αν όχι απολύτως οικουμενικά, όπως η κλιματική αλλαγή, το
Μεταναστευτικό, η πανδημία, η διαρκώς παγκοσμιοποιούμενη οικονομία, κ.λπ., για
την όποια επίλυσή τους το μόνο κριτήριο που μπορεί να υποσχεθεί μια κάποια
λύση είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο. Στην αξία του ως ατόμου και στα δικαιώματά
του. Η επίκληση του παρελθόντος μπορεί και πρέπει να δεσμεύει και την
κατεύθυνση του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος, και κυρίως προς την
κατεύθυνση του δυναμικά επερχομένου, όπως θα έλεγε ο δικός μας Αξελός.
Οφείλουμε τις ευχαριστίες μας στον συγγραφέα του βιβλίου Αλέξανδρο Μωυσή που
με τις άοκνες συνεχείς προσπάθειές του στην άλλη όχθη του Ατλαντικού συμβάλλει
καταλυτικά στην ανάδειξη αθέατων προσώπων και γεγονότων της ιστορίας μας.
Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση αυτή την προσπάθεια και
σύντομα θα μας δώσει καινούργια δείγματα της δουλειάς του αξιοποιώντας γόνιμα
και το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο που του κληροδότησε η οικογένεια, και κυρίως
ο πατέρας του Ραφαήλ Μωυσής. Η κυκλοφορία πρόσφατα της αγγλικής
μετάφρασης του βιβλίου θα συμβάλει ώστε οι χρήσιμες πληροφορίες του να γίνουν
κτήμα περισσότερων συνανθρώπων μας, και κυρίως ιστορικών-ερευνητών,
ανοίγοντας έτσι έναν δρόμο για τη διερεύνηση άγνωστων πτυχών της
πολυκύμαντης ιστορίας της πόλης των Ιωαννίνων, της ρωμανιώτικης κοινότητάς
της και βέβαια της Ηπείρου.
ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ, 11.12.2021

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
•

Για την διάκριση του Ραφαήλ Μωυσή

Με αφορμή την απονομή τιμητικής διάκρισης στον Ραφαήλ Μωυσή από την
Ακαδημία Αθηνών στις 21 Δεκεμβρίου 2021, η Ι.Κ. Ιωαννίνων εξέδωσε το ακόλουθο
Ψήφισμα:
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων συγχαίρει το επίτιμο μέλος της Δρα Ραφαήλ
Μωυσή, που τιμά τον Ρωμανιώτικο Εβραϊσμό, για τη βράβευσή του από την
Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών για το πολύπλευρο έργο του. Του ευχόμαστε
υγεία και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μωυσής Ελισάφ
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•

Για τον θάνατο του Σαμπεθάι Πιτσιρίλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, συνήλθε έκτακτα
σήμερα Σάββατο 18-12-2021 μόλις πληροφορήθηκε την θλιβερή είδηση του
θανάτου του
ΣΑΜΠΕΘΑΙ (ΜΠΕΣΙΟΥ) ΠΙΤΣΙΡΙΛΟΥ
1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία του εκλιπόντος.
Να επιδώσει ο Πρόεδρος το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του.
Να καταθέσει στεφάνι στην μνήμη του.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Εβραϊκό και Τοπικό Τύπο.
Ο Πρόεδρος
Μωυσής Ελισάφ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΟΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΟΡΔΟΧΑΙΟΥ ΦΡΙΖΗ
Στις 5.12.2021, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Χαλκίδας κ. Μάκης Μάισης τίμησε τον ήρωα
Μορδοχαίο Φριζή, που έπεσε μαχόμενος, στις 5 Δεκεμβρίου 1940 στην Πρεμετή,
με την κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα στον οποίο είναι έφιππος.
Ο θάνατος του Μορδοχαίου Φριζή καλύφθηκε εκτενώς από τον Τύπο της εποχής
και χαρακτηριστικά παρατίθεται το δημοσίευμα της 24ης Δεκεμβρίου 1940 της
εφημερίδας «Έυριπος» που γράφει: «Δέησις εις την Συναγωγήν. “Αύριον
Κυριακήν 24-12-1940 και ώραν 11 π.μ. αποφάσει του Συμβουλίου της
Ισραηλιτικής Κοινότητας, ψαλήσεται εις την Συναγωγήν δέησις υπέρ
ευοδώσεως των ενδόξων Ελληνικών όπλων. Εις ταύτην θα παρασταθώσι
προσκληθείσαι άπασαι αι αρχαί, οργανώσεις και άλλοι”».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
-Το επόμενο τεύχος των ΝΕΩΝ ΜΑΣ θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο
2022.
-Προθεσμία υποβολής της ύλης: έως τις 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
-Το υλικό των Κοινοτήτων (άρθρα σε αρχεία word.doc και
φωτογραφίες σε αρχεία jpg) παράκληση να αποστέλλονται με email στο pr@kis.gr
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